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Piknik na 
sportowo - str. 27

Koniec wakacji. Przeważnie ko-
niec urlopów, końcówka sezonu. 
I ten numer jest przede wszyst-
kim poświęcony właśnie zakończe-
niu wakacji w Brennej. A to, co się 
nieodłącznie z tym terminem ko-
jarzy to, a jakże inaczej - Dożynki. 
Święto plonów i hymn pochwalny 
dla tych, którzy by je zebrać praco-
wali wiele miesięcy. Dzisiaj, kiedy 
mówi się o owocach pracy, nie ma 
się tylko na myśli jabłek i gruszek, 
nie tylko mmy przed oczami łany 

   Szanowni Państwo! 

zboża i inne płody ziemi. Ten czas 
„po sezonie„ to także chwila na 
podliczenia, podsumowania i od-
dech ulgi dla zajmujących się sze-
roko pojętą turystyką - właścicie-
li obiektó gastronomicznych i ho-
telarskich, atrakcji turystycznych i 
wielu innych. Wydaje mi się, że był 
to  dla nich całkiem udany sezon. 

No, ale skoro już o końcu wa-
kacji mowa, to do słownika wraca 
również jeszcze jedno słowo: szko-
ła. Dla bardzo wielu młodych ludzi 
wiąże się to z pierwszym dzwon-
kiem w nowej szkole. Z aklima-
tyzacją w zupełnie nowym miej-
scu. A co za tym idzie – ze stre-
sem, niepokojem i nerwami. Chcia-
łabym, aby każdy z rodziców za-
dbał, by jego pociechy miały świa-
domość tego, że ślepe podążanie 
za tym, jacy są nowi znajomi, wca-
le nie jest dobre. Że wyjątkowość, 
jaką daje im ich osobowość i indy-
widualne cechy charakteru są bar-
dzo ważne. Muszą czuć się ważne 
i kochane takie, jakimi są. Wtedy 

nie będzie trzeba obawiać się o zły 
wpływ środowiska. A Wy, kochani 
uczniacy, wracajcie do szkoły z gło-
wą wysoko, a nie nosem puszczo-
nym na kwintę. Przy pomyślnych 
wiatrach będzie to rok szalonych 
przygód i doskonałej zabawy. A w 
ostateczności – pracy i rozwoju, co 
przecież jest niesłychanie ważne.

A co w numerze? Ano, jak już 
wspomniałam, relacja z Dożynek 
i wielu innych sierpniowych im-
prez. Artykuł o zdobytym przez 
zespół „Brenna” im. Józefa Macha 
„Złotym Żywieckim Sercu”, relacja 
z wyjazdu góreckich uczniów szko-
ły „Suzuki” a także wiele przydat-
nych dla mieszkańcó naszje Gmi-
ny informacji.  Będzie też o sierp-
niowej wystawie obrazów pana 
Huberta Papkali w sali „Kalejdo-
skop” breńskiego Amfiteatru. Za-
praszam i przyjemnej lektury.

  Redaktor naczelna
  Anna Musioł

Na starcie kolejnego roku szkolnego 2012/2013, 
pragnę złożyć serdeczne życzenia wszystkim 

nauczycielom, pedagogom i pozostałym 
pracownikom oświaty, uczniom a także ich 

rodzicom. Niech ten rok przyniesie Wam 
wszystkim wiele sukcesów, niech niesie z sobą 

satysfakcję i dumę. Życzę Wam również, by 
odnowione podczas wakacji energia i zapał 

podtrzymywały siłę do całorocznej 

pracy dydaktycznej.

     

     

Wójt Gminy Brenna

     

Iwona Szarek     



4Strona 4 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

Strategia rozwoju gminy Brenna do 2020 roku
Uprzejmie informujemy miesz-

kańców gminy Brenna, że prowa-
dzone będą konsultacje w przed-
miocie opracowania strategii roz-
woju gminy Brenna do 2020 roku. W 
tym też celu została stworzona an-
kieta dla mieszkańców gminy, któ-
ra dostępna jest w formie papiero-
wej na Biurze Podawczym w Urzę-
dzie Gminy Brenna, jak również na 
stronie internetowej gminy – www.
brenna.org.pl, klikając w znajdu-
jący się na głównej stronie baner. 
Wypełnione ankiety proszę wrzu-
cać do specjalnej skrzynki znajdu-
jącej się w Biurze Podawczym lub 
do skrzynki pocztowej w Urzędzie 
Pocztowym w Górkach Wielkich.

Pytania dotyczą jakości całe-
go wachlarza usług, które oferuje 
urząd i jego jednostki organizacyj-
ne. Od dostępności i jakości edu-

kacyjnej przedszkoli i szkół, przez 
ocenę infrastruktury komunikacyj-
nej, czyli dróg na terenie Gminy 
Brenna, dostępności Internetu, po-
ziomu kulturalnej oferty Gminy, ja-
kości obiektów kulturalnych i spor-
towych, po opinie na temat pracy 
samych urzędników. Bardzo waż-
nym elementem ankiety są pola, w 
których Państwo macie okazję wpi-
sać własne pomysły na to, co zrobić, 
by uczynić Gminę Brenna bardziej 
dostosowaną do potrzeb miesz-
kańców i turystów. Prosimy, by-
ście Państwo nie rezygnowali z za-
brania głosu w tej sprawie. Macie 
wpływ na rozwój miejsca, w którym 
żyjecie i nie zrzekajcie się praw do 
kreowania własnej rzeczywistości.

  UG Brenna

Punkt kasowy w Górkach Wielkich
W dniach 13 – 14 września 2012 roku

w portierni Hali Sportowej przy Zespole Szkół 

Publicznych w Górkach Wielkich (wejście do „zerówki”)

 będzie czynny punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. 

W punkcie w godzinach od 8.00 do 12.00 

będzie można dokonywać wpłat rat podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego.
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Remont ulicy Szczęśliwej w Górkach Wielkich
Gmina Brenna w czerwcu br. za-

kończyła remont ul. Szczęśliwej w 
Górkach Wielkich. Na przeznaczo-
nym do remontu odcinku drogi 
gminnej o długości 82 m w wyniku 
powodzi w 2011 r., została uszkodzo-
na nawierzchnia jezdni wraz z po-
boczami i podbudową oraz odwod-
nienie drogi. Ponadto uszkodzone 
zostały stożki kamienne mostu w 
ciągu drogi wraz z ich ubezpiecze-

niem betonowym, będące jedno-
cześnie umocnieniem skarp drogi.

Na realizację tego zadania Gmi-
na otrzymała pomoc finansową z 
budżetu państwa w ramach usu-
wania skutków klęsk żywiołowych 
w wysokości 80% wartości zadania, 
które zrealizowała firma Dro-Most 
Marek Kunz z Brennej. W wyniku 
ogłoszonego przetargu na remont 
ul. Szczęśliwej wartość prac brutto 

wyniosła 66 017,01 zł, z czego dota-
cja z budżetu państwa 52 813,00 zł, 
a środki własne Gminy 13 204,01 zł.

 Dariusz Jakubiec
UG Brenna

Przystąpiono do prac nad projektem budżetu 
Gminy Brenna na rok 2013

Z dniem 16 sierpnia 2012 roku 
przystąpiono do prac nad projek-
tem budżetu Gminy Brenna na 
rok 2013. Mieszkańcy, organiza-

cje pozarządowe, kościoły i związ-
ki wyznaniowe, a także inne pod-
mioty z terenu gminy mogą skła-
dać swoje wnioski do budże-

tu do dnia 15 września 2012 roku. 

 Joanna Macura 
 Skarbnik Gminy Brenna 

Właściwy dozór nad zwierzętami
Apelujemy do wszystkich wła-

ścicieli psów o należyty ich  dozór. 
Często psy poruszające się bez wła-
ściwej opieki i kontroli właściciela, 
podbiegają do dzieci powodując 
ich zagrożenie. Prosimy o nie lekce-
ważenie obowiązków wynikających 
z przepisów prawa, w tym regulami-
nu utrzymania czystości i porządku 
dla Gminy Brenna - zwierzęta do-

mowe utrzymywane na terenie nie-
ruchomości muszą zostać zabez-
pieczone przed opuszczeniem tej 
nieruchomości. Nadto posiadanie 
zwierząt domowych nie może sta-
nowić zagrożenia bezpieczeństwa. 

Zwracam także uwagę, iż psy „ła-
godne, przyjazne i małe”  także po-
wodują strach u dzieci, dlatego od-
wołuje się do rozsądku właścicieli i 

zapewnienia odpowiedniego nad-
zoru nad posiadanymi zwierzętami. 

Zgodnie z przepisami za nie-
zachowanie środków ostrożno-
ści przy trzymaniu zwierzęcia, wła-
ściciel podlega karze grzywny.

  Małgorzata Olszar
  UG Brenna
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 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie, zgodnie z poleceniem 
Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, Jarosława Naze, przekazuje do wiadomości 

i wykorzystania poniższe informacje dotyczące przestrzegania zakazu stosowania 
mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarczych.

 W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania ma-
czek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skiero-

wanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP, informuję co następuje:

 Zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie 
został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz 
stosowania mączek mięsno – kostnych  w żywieniu zwierząt gospodarskich. Każdy rolnik, któ-
ry podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mą-

czek mięsno – kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi 
i karnymi, między innymi:

- zgłoszeniu nielegalnej działalności do organów ścigania

- przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego 
posiadania mączek mięsno – kostnych

- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 miliona złotych

- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno – kostnych 
na koszt właściciela

- blokadą stada zwierząt, wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu. 
W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, 

a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane 
do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek 
mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty 

finansowe oraz powazne problemy natury karno – administracyjnej. Użycie 
do żywienia zwierząt mączek mięsno – kostnych jest przestępstwem zagrożonym, 

według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema
 karami łącznie.

       Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii 

      
       Jarosław Naze

Szanowni Rolnicy i Hodowcy zwierząt gospodarczych
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„Złote Żywieckie Serce” dla „Brennej”

Zespół Regionalny “Brenna” 
im. Józefa Macha, w dniu 29 lip-
ca 2012, wziął udział w 43 Festiwa-
lu Folkloru Górali Polskich w Żyw-
cu, organizowanego w ramach Ty-
godnia Kultury Beskidzkiej. W prze-
glądzie tym udział wzięło 19 ze-
społów z całęj Polski. Wszystkie 
zespoły biorące udział w konkur-
sie zostały ocenione przez jury.

Organizatorzy zapewnili każde-
mu zespołowi możliwość omówie-
nia programu z członkami jury na 
specjalnie zorganizowanych w tym 
celu konsultacjach. Dotyczyły one 
całokształtu problematyki związa-
nej z prezentacją programu folk-
lorystycznego, tj. obejmowały za-
gadnienia muzyki, tańca, stroju, ob-
rzędowości i reżyserii scenicznej. 
Stanowiły formę dokształcania in-
struktorów. Indywidualne rozmowy 
przeprowadzono z kierownikami i 
delegacjami wszystkich zespołów. 

Ze względu na wysoki poziom 
artystyczny prezentowanych pro-
gramów oraz dużą ilość uczest-
ników, zasugerowało głównemu 
organizatorowi, czyli Regional-
nemu Ośrodkowi Kultury z Biel-

ska-Białej podwyższe-
nie puli nagród dla ze-
społów uczestniczących 
w tym najstarszym folk-
lorystycznym Festiwalu, 
podtrzymującym archa-
iczne wartości kultury lu-
dowej Karpat Polskich i 
regionów podgórskich. 
Trzeba jednak zaznaczyć, 
że już teraz pula ta nie 
jest mała, bo wynosi po-
nad 40 tysięcy złotych.

Zespół z Brennej za-
prezentował program 
„Wiesieli w chałupie u 
Moskałów”. W prezenta-
cji pokazano orszak we-
selny z kapelą, który wra-
ca z kościoła do domu. 
Tam młoda para zosta-
ła powitana chlebem i 
solą. Po poczęstunku za-
częła się zabawa, któ-

rej punktem kulminacyjnym były 
oczepiny panny młodej. Występ ze-
społu spodobał się żywieckiej pu-
bliczności i był jednym z najbar-
dziej entuzjastycznie przyjętych. 

Podobnego zdania było siedmio-
osobowe jury festiwalu składają-
ce się z muzykologów, choreogra-
fów, etnografów i folklorystów, któ-
re przyznało Zespołowi Regional-
nemu „Brenna” pierwsze miejsce, 
czyli „Złote Żywieckie Serce” oraz 
nagrodę w wysokości 10 tys. zł. 

Na tym jednak nie koniec suk-
cesów. To samo jury wytypowało 
„Brenną” do udziału w Międzyna-
rodowym Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich, który jest najbardziej pre-
stiżowym tego typu przeglądem 
w Polsce, będąc jednocześnie jed-
ną z ważniejszych takich imprez w 
uropie i na świecie. Walczy się tam 
o zakopiańskie trofea, czyli złotą, 
srebrną i brązowoą ciupagę. Bren-
na zaprezentuje się w Zakopanem z 
tym samym programem.  Członko-
wie zespołu ostrzą sobie kły na wal-
kę o zakopiańskie trofea, czyli Zło-
tą, Srebrną i Brązową Ciupagę. Gra-
tulujemy i Życzymy powodzenia!

   OPKiS
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Ochrona zwierząt – zaostrzone kary
Przypominamy, iż znowelizo-

wana ustawa o ochronie zwie-
rząt (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. 
Nr 106 poz. 1002 ze zm.), zaostrza 
kary za znęcanie się nad zwierzę-
tami. Przykładowo zabronione jest:

- utrzymywanie zwierząt w nie-
właściwych warunkach bytowa-
nia, w tym utrzymywanie ich w sta-
nie rażącego zaniedbania lub nie-
chlujstwa, bądź w pomieszczeniach 
albo klatkach uniemożliwiających 
im zachowanie naturalnej pozycji;

- wystawianie zwierzęcia domo-
wego lub gospodarskiego na działa-
nie warunków atmosferycznych, któ-
re zagrażają jego zdrowiu lub życiu; 

- porzucanie zwierzęcia, a w 
szczególności psa lub kota, przez 

właściciela bądź przez inną osobę, 
pod której opieką zwierzę pozostaje;

- utrzymywanie zwierzę-
cia bez odpowiedniego pokar-
mu lub wody przez okres wy-
kraczający poza minimalne po-
trzeby właściwe dla gatunku;

- bicie zwierząt przedmiotami 
twardymi i ostrymi lub zaopatrzo-
nymi w urządzenia obliczone na 
sprawianie specjalnego bólu, bi-
cie po głowie, dolnej części brzu-
cha, dolnych częściach kończyn;

- trzymania zwierząt domo-
wych na uwięzi w sposób stały dłu-
żej niż 12 godzin w ciągu doby 
lub powodujący u nich uszkodze-
nie ciała lub cierpienie oraz nie-
zapewniający możliwości nie-

zbędnego ruchu. Długość uwię-
zi nie może być krótsza niż 3 m. 

Zgodnie ustawą o ochronie 
zwierząt, kto znęca się nad zwie-
rzęciem podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2, a kto 
znęca się ze szczególnym okru-
cieństwem - do lat 3.   Natomiast, 
kto narusza nakazy albo zaka-
zy określone w  art. 9 ustawy pod-
lega karze aresztu albo grzywny.  

Pamiętajmy, każde zwierzę wy-
maga humanitarnego traktowa-
nia. Człowiek jest mu winien po-
szanowanie, ochronę i opiekę. 

  Małgorzata Olszar
  UG Brenna

Stypendia czekają!
Jesteś uczniem, studentem 

lub doktorantem? Pasjonujesz się 
sportem? Masz artystyczną duszę? 
Sprawdź możliwości finansowania 
swojego dalszego rozwoju! W bazie 
serwisu mojestypendium.pl czeka 
ponad 4000 informacji dotyczących 
stypendiów, grantów i konkursów! 
W ubiegłym roku odwiedzający 
serwis mogli ubiegać się o stypen-
dia o łącznej wartości 111 mln zł.

Odwiedź serwis www.mojesty-
pendium.pl

Jest to strona dla uczniów i stu-
dentów, nauczycieli, doktoran-
tów, młodych naukowców, arty-

stów i sportowców - wszystkich, 
którzy szukają możliwości finan-
sowania swojego rozwoju. Moje-
stypendium.pl to baza aktualnych 
ofert stypendialnych oraz konkur-
sów naukowych i artystycznych.

W serwisie www.mojesty-
pendium.pl można znaleźć: 

- bazę aktualnych stypen-
diów i konkursów (ponad 4000 
informacji z  Polski i zagranicy)

-   artykuły o stypendiach i grantach
- konkursy dla stypendy-

stów i dla organizatorów pro-
gramów stypendialnych

- regulacje prawne dotyczą-

ce przyznawania stypendiów i ra-
porty z badań rynku stypendialnego 

Serwis powstał w 2006 r. Pro-
wadzony jest przez Funda-
cję Dobra Sieć w partnerstwie 
z Polsko-Amerykańską Funda-
cją Wolności i Fundacją Orange. 

Zapraszamy też na stronę de-
dykowaną serwisowi mojestypen-
dium.pl na portalu Facebook, gdzie 
publikowane są informacje o no-
wościach stypendialnych: www.fa-
cebook .com/mojest ypendiumpl

  Tomasz Kawa
  UG Brenna

Karta Rabatowa Beskidzkiej 5 
Od lipca 2012 na obszarze Be-

skidzkiej 5, czyli Gminy Brenna, 
Gminy Istebna, Szczyrku, Ustronia 
i Wisły funkcjonuje Karta Rabato-
wa.Beskidzkiej 5. Karta jest kluczem 
do uzyskania atrakcyjnych rabatów 
w wielu miejscach. Są to między in-
nymi: muzea, parki linowe, baseny, 
karczmy, galerie, kina, tory sanecz-
kowe i przystanie kajakowe. W na-
szej gminie zniżkami objęte są: Park 
Linowy „Orla Perć”, dania regional-

ne w Koziej Zagrodzie, Centrum Re-
kreacji w hotelu Kotarz oraz gadże-
ty dostępne w Informacji Turystycz-
nej. Kartę rabatową dostanie każdy 
turysta, który wykupi chociaż jeden 
nocleg w którejś z gmin. Odebrać 
kartę można w punktach Informacji 
Turystycznej działających na terenie 
Beskidzkiej 5. Z Kartą Rabatową wy-
poczynek w Beskidzie Śląskim, bę-
dzie o wiele przyjemniejszy i tańszy. 
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Maskotka Gminy Brenna w Rowach!
  Utopiec Gazda Brennicy uczest-

niczył w VI Ogólnopolskim Zjeździe 
Maskotek organizowanym przez 
Gminę Ustka. W imprezie uczestni-
czyły 22 maskotki reprezentujące 
miasta i regiony z całej Polski. Naj-
większą atrakcją Zjazdu była pa-
rada maskotek główną ulicą w Ro-
wach oraz pokaz maskotek na sce-

nie amfiteatru. Pluszowe postacie 
odwiedziły także oddziały dziecię-
ce słupskiego szpitala, wywołując  
radość u  małych pacjentów.  Dzie-
ci chętnie przytulały się do masko-
tek i robiły sobie z nimi zdjęcia. Na-
sza maskotka cieszyła się powodze-
niem zarówno wśród najmłodszych 
jak i tych nieco starszych. Trady-

cją tej imprezy jest tort dla wszyst-
kich uczestników. W czasie impre-
zy publiczność głosowała na naj-
sympatyczniejszą maskotkę. Te-
gorocznym finalistą okazał Kre-
cik reprezentujący radio Piekary. 

   IT

Równać Szanse 2012 - Regionalny Konkurs Grantowy
Rusza inwazja inicjatyw dla mło-

dzieży. Program „Równać Szanse 
2012 - Regionalny Konkurs Granto-
wy”. Polska Fundacja Dzieci i Mło-
dzieży ogłasza kolejną edycję Re-
gionalnego Konkursu Granto-
wego w ramach Programu „Rów-
nać Szanse 2012” Polsko- Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności.

Celem projektów realizowa-
nych w ramach Programu jest wy-
równywanie szans na dobry start 
w dorosłe życie młodzieży w wie-
ku gimnazjalnym i ponadgimna-
zjalnym (13-19 lat) z małych miej-
scowości, poprzez podnoszenie ich 
kompetencji i rozwój umiejętno-
ści społecznych. Chcemy aby mło-
dzież realizująca projekty, poprzez 
aktywne działania, mogła rozwi-
jać swoje pasje i zainteresowania.

O dotacje do 7 000 zł na projek-
ty minimum 6-miesięczne, rozpo-
czynające się nie wcześniej niż 1 

stycznia 2013 r. i trwające nie dłu-
żej niż do 31 lipca 2013 r. mogą 
ubiegać się organizacje pozarządo-
we, gminne domy kultury i gmin-
ne biblioteki oraz nieformalne gru-
py dorosłych, które chcą założyć 
organizację pozarządową, z tere-

nów wiejskich i miast do 20 000 
mieszkańców. Termin składania 
wniosków: 10 października 2012 r.

  UG Brenna
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XIV Obchody Dnia Trzeźwości w Gminie Brenna
W dniu 18.08.2011 r. o godzinie 

15.30 uroczystą mszą św. w kościele 
p.w. Św. Jana Nepomucena w Bren-
nej Leśnicy  ojciec Oskar wraz z Pro-
boszczami: ks. Andrzejem Filapek  
– gospodarzem, ojcem Zygmun-
tem Moćko, ks. Krzysztofem Pacy-
ga, ks. Romanem Kluz rozpoczął XIV 
Obchody Dnia Trzeźwości w Gmi-
nie Brenna. W trakcie  nabożeństwa 
do zgromadzonych słowo Boże wy-
głosili ojciec Oskar oraz  ks. Roman 
Kluz Proboszcz Parafii Ewangelic-
ko – Augsburskiej Brenna – Górki. 
Po nabożeństwie wszyscy uczest-
nicy napełnieni strawą duchową 
przeszli na pole namiotowe „JARO-
WISKA”, gdzie przy dźwiękach mu-
zyki zespołu REGE rozpoczął się fe-
styn. Dobra pogoda, bogato zaopa-
trzony bufet, muzyka, humor spra-
wiły, że zabawa trwała do późnych 
godzin wieczorowo nocnych. Po-
pularność tej imprezy wzrasta co 

można zauważyć po rosnącej z 
roku na rok ilości przekonanych 
uczestników, że bez alkoholu rów-
nież można się „szampańsko” bawić. 

Serdeczne podziękowania 
składam Władzom Gminy Bren-
na Pani Iwonie Szarek - Wójt Gmi-
ny Brenna, sponsorom: Sylwestro-
wi Pasterny, Stanisławowi Zorem-
ba, przyjaciołom, sympatykom za 
pomoc,  wkład i wsparcie przy or-
ganizacji tegorocznego festynu.

Krystian Fest
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Turyści z całej Polski i nie tyl-
ko, od dawna już wiedzą, że w 
ostatnią niedzielę sierpnia co naj-
mniej warto przyjechać do Bren-
nej. Dzień ten upłynął pod zna-
kiem korowodu, roztańczonych ze-
społów, i góralskiej muzyki, któ-
ra zawładnęła Amfiteatrem w Par-
ku Turystyki podczas XXIII Doży-
nek Ekumenicznych 27 sierpnia. 

Przypomnieć należy, że to wła-
śnie impreza dożynkowa zakoń-
czyła w 2010 roku żywot stare-
go amfiteatru. Tegoroczne świę-
to plonów po raz pierwszy go-
ściło w odnowionej infrastruktu-
rze. I trzeba przyznać, że wyglą-
dało to przepięknie. Pomimo nie-
ba zaniesionego chmurami, z któ-
rych od czasu do czasu popadywał 
deszcz, strasząc uczestników, pu-
bliczność przybyła bardzo licznie.

Święto plonów
Korowód wystartował o godzi-

nie 14.00 spod Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego Apostoła Bartło-
mieja w Brennej Pinkas. Jako pierw-
si na koniach jechali wiozący fla-
gi Polski gospodarze. Sam pochód 
otwierała maskotka Gminy Brenna, 
prowadząc za sobą Orkiestrę Dętą 
Czesława Grenia, za którą znalazły 
się zespoły regionalne: „Mała Bren-
na” i prowadzący w tym roku ob-
rzęd dożynkowy zespół „Kotarza-
nie”. Następnie maszerowała kawal-
kada jeźdźców i amazonek z Ośrod-
ka Wypoczynkowego „Hucuł”, a tuż 
za nimi bryczki, w których widzie-
liśmy: Zaproszonych gości, między 
innymi posłankę na Sejm RP, panią 
Aleksandrę Trybuś, oraz w-ce Staro-
stę Powiatu Cieszyńskiego, pana Je-
rzego Pilcha; władze Gminy Bren-
na – Wójta - panią Iwonę Szarek, Se-

kretarza - pana Krzysztofa Majera-
na, Skarbnika – panią Joannę Ma-
cura, oraz sporą grupę breńskich 
radnych. Korowodową bryczkę zaj-
mowali również katoliccy i ewan-
geliccy duchowni, z proboszczami 
– Księdzem Czesławem Szwedem 
(Parafia Jana Chrzciciela w Brennej), 
Księdzem Andrzejem Filapkiem (Pa-
rafia Jana Nepomucena w Brennej 
Leśnicy), Ojcem Zygmuntem Moćko 
(Parafia Jana Sarkandra w Górkach 
Wielkich) oraz Księdzem Romanem 
Kluzem (Parafia Ewangelicko Au-
gsburska) na czele. Za nimi zaczy-
nał się już korowód scenek rodzajo-
wych, maszyn rolniczych i wszelkiej 
maści prezentacji dożynkowych.

Po barwnym pochodzie przy-
szedł czas na chwilę wyciszenia 
podczas ekumenicznego nabożeń-
stwa, które, zgodnie z tradycją, od-
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było się na scenie breńskiego Am-
fiteatru, uświetnione śpiewem po-
łączonych chórów parafialnych 
„Benedictus” i „Magnificat”. Jak co 
roku też radni Gminy Brenna roz-
dawali uczestnikom nabożeństwa 
symboliczny, dożynkowy chleb. 

Po wspólnej, ekumenicznej mo-
dlitwie rozpoczęła się rozrywko-
wa część Dożynek. Otwarli ją swo-
im występem „Kotarzanie”, którzy 
rozśpiewali i roztańczyli scenę, ba-

wiąc widownię 
Amfiteatru pięk-
nem naszego 
folkloru. Z wiel-
kim entuzja-
zmem powita-
no również naj-
młodszych gó-
rali, czyli „Małą 
Brenną”, która 
zakończyła wy-
stęp przy owa-

cjach na stojąco. Następne miejsce 
w programie zajął kabaret góralski 
„Po Zbóju” ze Szczyrku, który pod-
czas tej imprezy miał swoją premie-
rę. Było sporo śmiechu, dużo dobrej, 
góralskiej muzyki i odrobina pie-
prznych żartów Mateusza Kurow-
skiego – słowem: świetna zabawa. 

Po kabarecie znakomity, ży-
wiołowy koncert zagrała gru-
pa „UstronSky”, znana w całej Pol-
sce. Publika szalała przy „Stodo-

le” i pozostałych, doskonale zna-
nych szlagierach zespołu, inspiro-
wanego muzyką folkową. Po tak 
rozgrzewającym występie, pu-
bliczność gotowa już była do cało-
nocnej zabawy z „JohnnyBandem”, 
który jak zwykle był niezawodny, 
tak samo zresztą jak Janek Staś, 
który poprowadził całą imprezę. 

 OPKiS
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Od maja do sierpnia wnętrze ko-
ścioła św. Jana Nepomucena w Bren-
nej Leśnicy znów rozbrzmiewało 
muzyką organową, wokalną i instru-
mentalną. Już piąty raz odbyły się tu 
koncerty w ramach festiwalu „Wie-
czory Muzyczne w Leśnicy”. Głów-
nym organizatorem i sponsorem 
festiwalu jest od samego począt-
ku jego istnienia Ośrodek Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna.

13 maja tegoroczną edycję Wie-
czorów Muzycznych zainauguro-
wali Marcin Ciszewski (Gdańsk) 
- wokalista, śpiewający najwyż-
szym głosem męskim - kontra-
tenorem oraz organistka z Biel-
ska-Białej Ewa Bąk. Mogliśmy usły-
szeć wiele utworów zarówno wo-
kalnych, jak i czysto instrumental-
nych. Przedstawiono dzieła m.in. 
W.A. Mozarta, F. Schuberta czy F. 
Mendelssohna- Bartholdy’ego.

17 czerwca odbył się recital or-
ganowy. Zagrał  Ireneusz Wyrwa, 
niezwykle utalentowany organista 
z Warszawy, profesor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. W jego 
wykonaniu usłyszeliśmy m.in. orga-
nową muzykę włoską epoki baroku.

Piąta edycja Wieczorów Muzycznych w Leśnicy już za nami 

Wieczory Mu-
zyczne w Leśni-
cy mają za cel rów-
nież promocję mło-
dych talentów – dla-
tego też zawsze je-
den koncert jest 
„ z a r e z e r w o w a n y ” 
dla nich. Tegorocz-
ny „Koncert Mło-
dych” odbył się 15 
lipca. Zagrało bar-
dzo ciepło przyję-
te przez publiczność 
duo gitarowe z Pań-
stwowej Szkoły Mu-
zycznej w Cieszy-
nie (Ewelina Zwierz 
i Kamil Glanow-
ski) oraz współor-
ganizatorka nasze-
go festiwalu - Eweli-

na Bachul - organistka z Diecezjal-
nej Szkoły Organistowskiej - Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Bielsku-Bia-
łej, mająca już na swoim koncie 
wiele nagród na ogólnopolskich 
konkursach organowych. Usłysze-
liśmy kompozycje m.in. J. S. Ba-
cha, D. Buxtehudego i S. Meyersa.

Ostatni koncert tegoroczne-
go cyklu, zatytułowany „Na stru-
nach pieśni śpiewam Ci, Panie” 
miał miejsce 5 sierpnia. W Leśni-
cy gościł Chór Mieszany „Echo” z 
Zebrzydowic, którym dyrygowa-
ła Jadwiga Sikora. Usłyszeliśmy 
też Arkadiusza Popławskiego, or-
ganistę z Wodzisławia Śląskiego. 
Oprócz utworów z literatury or-
ganowej, wykonał on kilka żywio-
łowych improwizacji opartych o 
motywy góralskie, co zostało nie-
zwykle ciepło przyjęte przez zgro-
madzoną w kościele publiczność.

Cieszy to, że odbywający się 
od pięciu lat festiwal ma już swo-
je grono stałych słuchaczy – za-
równo wśród ludności miejscowej, 
jak i gości, tak licznie odwiedzają-
cych naszą gminę w okresie lata. 

Ludzie ci bardzo żywiołowo i cie-
pło reagują na występy artystów, 
co bardzo cieszy mnie jako orga-
nizatora. Na koniec kilka słów po-
dziękowania. Serdecznie dzięku-
ję Ośrodkowi Promocji, Kultury i 
Sportu Gminy Brenna za nieocenio-
ną pomoc i wsparcie finansowe na-
szego festiwalu. Dziękuję serdecz-
nie Ks. Proboszczowi Andrzejowi 
Filapkowi za dobre słowo i gości-
nę na probostwie. Podziękowania 
dla Eweliny Bachul za wszelką po-
moc oaz prowadzenie koncertów, a 
także dla Pawła Danela, który pod 
jej nieobecność poprowadził kon-
cert finałowy. Piąta edycja Wieczo-
rów Muzycznych w Leśnicy za nami. 
Kolejna – już w przyszłym roku! 

  Paweł Seligman 
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Warczy motor, świat odjeżdża na zabawę…
4 sierpnia w przepięknej scenerii 

parku przy Centrum Kultury i Sztuki 
‘’Dwór Kossaków’’ odbył się, zorga-
nizowany przez Fundację im. Zofii 
Kossak i Ośrodek Promocji Kultury i 
Sportu Gminy Brenna, koncert Kata-
rzyny Groniec. Artystki, która potra-
fi zarówno rozbawić, jak i wprowa-
dzić w stan głębokiej melancholii.

Koncert miał na celu promo-
cję siódmego albumu artystki ‘’Pi-
n-up Princess’’ (EMI Music Po-
land, listopad 2011). Zgromadzo-
na publiczność wypełniła spo-
rą część parku. Katarzyna Groniec

przyciągnęła zarówno oso-
by ze starszego pokolenia jak 
i tych najmłodszych, którzy w 
momencie rozpoczęcia kon-
certu zamilkli pod wpływem 
pięknego głosu piosenkarki.

Zabawa słowem i muzyką ide-
alnie współgrała. Koncert prze-
rodził się w swego rodzaju spek-
takl, gdzie ludzie wraz z wokalist-
ką i z zespołem tworzyli jedną ca-
łość. Współgrały ze sobą elemen-
ty muzyki i teatru. Wsłuchanie się 
w poszczególne teksty, metafo-
ry, sprawiało, że można było utoż-
samiać się z nimi, odnaleźć siebie 

i zastanowić nad własnym życiem.
Tak skrajne uczucia jak radość, 

smutek, zaduma to emocje, które 
rysowały się na twarzach gości zgro-
madzonych w parku. Mało który ar-
tysta potrafi je wzbudzić w publicz-
ności podczas jednego koncertu.

Otoczenie drzew i murów, któ-
re pamiętają rodzinę Kossaków, 
piękne gwieździste niebo i dźwię-
ki muzyki wytworzyły wspaniały 
klimat, który pozwolił oderwać się 
od codzienności, choć na moment 
odlecieć w chwile zapomnienia.

‘’Pin – up Princess‘’, to owoc 
współpracy Katarzyny Groniec z 
Wojciechem Waglewskim, zbiór re-
fleksji i przemyśleń artystki do-
tyczących otaczającej nas rze-
czywistości. Zapis chwil pięk-
nych jak i tych, które skłaniają 
do refleksji nad własnym życiem.

Piosenkarka patrzy na świat 
oczami dorosłej kobiety. Mówi 
wprost, że świat, który nas otacza 
jest pełen hipokryzji, bólu i obo-
jętności, że żyjemy w świecie jakby 
hermetycznie zamkniętym. Rzeczy-
wistości, której nie możemy zmie-
nić. Pomimo, iż opinie te są kon-
trowersyjne nie boi się ich wyrażać. 

Idealnym przykładem jest nazwanie 
’’niczym’’ groźnych chorób, wobec 
szukania kluczy w damskiej torebce.

Cały krążek zawiera kawałki o te-
matyce groteskowej, z lekka nut-
ka zabawy. Artystka bawi się for-
mami, wplata wiele wulgaryzmów 
i wprowadza grę aktorską. Wszyst-
kie jej utwory wchodzą w gatu-
nek piosenki literackiej, która opi-
suje różnych ludzi i krajobrazy.

Myślę, że nazwanie wystąpie-
nia Katarzyny Groniec czymś wię-
cej niż koncertem nie będzie grze-
chem. Wydarzenie było nie tylko 
na wysokim poziomie muzycznym, 
ale i teatralnym. Artystka bawi się 
konwencją. Jej utwory zaciekawia-
ją widza i rozbawiają do łez. Uwa-
żam, że każdy z zgromadzonych 
na koncercie, wychodząc miał sa-
tysfakcję z udziału i poczuł lek-
ka zadumę co do własnej egzy-
stencji na tym świecie, który „jest 
taki głupi, a przecież jest stary’’.

Tytuł i cytat pochodzą z utwo-
ru ‘Trawa’ z płyty „Pin – up Princess”.

Marianna Kosch

Jak ryba w... deszczu - Leszcze
11 sierpnia był chyba jedynym 

weekendowym dniem, który nie 
sprzyjał plenerowemu imprezowa-
niu. Od rana do wieczora niebo za-
niesione było ciężkimi chmurami, z 
których stale siąpił deszcz, od czasu 
do czasu zmieniając się w porząd-
ną ulewę. To nie wróżyło najlepiej 
temu najważniejszemu w kalenda-
rium Gminy Brenna wydarzeniu kul-
turalnemu letniego sezonu 2012.

A jednak gwiazda, która wień-
czyła, jak wiśnia tort, muzycz-
ne ciasto, ulepione tego dnia na 
scenie breńskiego Amfiteatru w 
Parku Turystyki, ściągnęła całą 
masę fanów, którym nie strasz-
na była lejąca się z nieba woda.

I całe szczęście. Bo dzięki temu 

młode zespoły miały okazję wy-
promować swoją twórczość. Naj-
pierw na scenie pojawiła się „Anty-
rama”. Zespół ten powstał w 2009 
roku, w Ustroniu. Inspiracjami się-
gają głównie do klasycznego rocka, 
choć podczas koncertu trudno było 
oprzeć się wrażeniu, że ich muzyka 
pachnie lekko typowym, polskim, 
„dżemowym” bluesem. Zwłaszcza 
głos wokalisty dawał to skojarze-
nie. Dzięki temu, że na Amfiteatrze 
zrobiło się głośno, także widow-
nia zaczęła się schodzić pod scenę.

Następnym zespołem był mło-
dziutki i świeżutki, trochę jeszcze 
nieobyty ze sceną, za to zarażają-
cy entuzjazmem i miłością do mu-
zyki „Keep Away From Fire” z chary-

zmatyczną wokalistką – Sarą Lisz-
ką z Cieszyna na czele. Było słychać, 
co prawda, że i materiał i skład ze-
społu są dość świeże, ale i tak po-
radzili sobie nieźle. Zwłaszcza 
wspierani przez wiernych fanów.

Przed samą Gwiazdą Wakacji 
sceną zawładnął trochę psychode-
liczny, a przy tym absolutnie świet-
ny i porywający zespół „Colt He-
aded Dog”. Chłopaki z wielkim do-
świadczeniem, talentem i fanta-
zją muzyczną. Było w nich bardzo 
dużo różnych inspiracji, a przy tym 
ani na chwilę nie miało się wraże-
nia chaotyczności tego, co gra-
li. Doskonale zbierają swoje po-
mysły w zgrabną, fajnie brzmiącą 
całość. To był strzał w dziesiątkę, 
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bo zespół zdecydowanie zasługu-
je na uwagę szerszej publiczności. 

Wreszcie na scenie pojawi-
ły się „Leszcze”. Prosto z Trójmia-
sta, w sercu Beskidów, eksplodowa-
li wulkanem energii  i świetnie zna-

nych szlagierów. Jak bawiła się pu-
bliczność? Trudno to opisać. Ma-
ciej Miecznikowski jest zdecydowa-
niem lwem estrady i mistrzem kon-
taktu z publiką. Żadne jego słowo 
nie pozostawało bez odzewu. Ja-

kości koncertu dowiodła niekoń-
cząca się kolejka po autografy, któ-
re rozstawał później wokalista.

OPKiS
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V Plener Rzeźbiarzy w Górkach Wielkich
Już po raz piąty w Górkach 

Wielkich odbył się Międzynaro-
dowy Plener Rzeźbiarzy zorgani-
zowany przez Fundację im. Zofii 
Kossak, dofinansowany przez Sta-
rostwo Powiatowe w Cieszynie, w 
którym wzięło udział 20 rzeźbia-
rzy z Polski, Włoch, Czech i Słowa-
cji. Tematem tegorocznego ple-
neru ponownie były „Postacie i 
wartości z powieści Zofii Kossak”. 

W niedzielę, 5 sierpnia, na ple-
ner do Górek Wielkich zjechało aż 
29 rzeźbiarzy, jednak tylko 20 naj-
lepszych z nich brało udział w kon-
kursie na najlepszą rzeźbę. Do wy-
boru mieli trzy kategorie tematycz-
ne: przyroda, płaskorzeźba oraz 
rzeźba użytkowa.  Przez cały ty-
dzień rzeźbiarze wyczarowywali za 
pomocą dłut, pił i innych narzędzi 
z klocków z drewna lipowego, po-
darowanego przez Nadleśnictwo 
Ustroń, przeróżne rzeźby przesta-
wiające postacie, zwierzęta, ławy, 
siedziska itp. W sumie powstało po-
nad 40 rzeźb, które do końca sierp-
nia można było podziwiać podczas 
wystawy poplenerowej na jednym 
z tarasów w „Dworze Kossaków”. 

Zakończenie pleneru odbyło się 
w sobotę, 11 sierpnia. Fundację im. 
Zofii Kossak powołała jury, w które-
go składzie znaleźli się: dr Grzegorz 

Majchrowski – przewodniczący ko-
misji, adiunkt w Katedrze Rzeźby w 
Instytucie Sztuki w Cieszynie, Iwo-
na Szarek – Wójt Gminy Brenna, Łu-
kasz Konarzewski – z-ca Naczelnika 
Wydziału Kultury, Sportu, Turysty-
ki i Informacji Starostwa Powiato-
wego w Cieszynie oraz Bogumił Za-
jąc – z-ca prezesa zarządu Fundacji 
im. Zofii Kossak. Komisja nagrodziła 
trzy rzeźby, pierwsze miejsce otrzy-
mało siedzisko w kształcie sowy 
wyrzeźbione przez Sarę Senesi, „Z 
drzewa koń…” na biegunach Anny 
Konieckiej otrzymał drugą nagrodę, 
a miejsce trzecie przypadło rzeźbie 
„Tęsknota za wolnością” o kobiecym 
obliczu stworzonej przez Hanin Ta-
smenn. W tym roku uczestnicy ple-
neru zagłosowali na najlepszą, ich 
zdaniem, rzeźbę i  przyznali między 
sobą „Wyróżnienie honorowe”, któ-
re otrzymał Piotr Kusch za rzeźbę 
„Nadzieja” przedstawiającą krzyż. 

Przed rozpoczęciem pleneru do 
Górek Wielkich przyjechała rów-
nież grupa dziewięciu wolontariu-
szy z Hiszpanii, Tajwanu, Rumunii, 
Ukrainy, USA, Portugalii, Turcji, Ro-
sji oraz Belgii w ramach międzyna-
rodowej organizacji Service Civil In-
ternational, która promuje ideę wo-
lontariatu. Wolontariusze pomaga-
li w przygotowaniach do koncer-
tu Katarzyny Groniec, a w ramach 

pleneru zbierali drewniane odpa-
dy i trociny. Oczywiście mieli rów-
nież czas na odpoczynek, i wła-
śnie podczas wypoczywania nad  
brzegami Brennicy zadecydowa-
li, iż koniecznie muszą podjąć się 
wysprzątania rzeki w rejonie Soj-
ki - zebrali około 40 worków śmie-
ci! Mimo nawału pracy nie zabra-
kło im czasu na wycieczki m.in. po 
Cieszynie, zwiedzili także „Dwór 
Kossaków”, aby lepiej zapoznać 
się z historią rodziny Zofii Kossak. 

Fundacja im. Zofii Kossak ma na-
dzieję, iż w przyszłym roku ponow-
nie uda się zaprosić rzeźbiarzy do 
Górek Wielkich, a międzynarodowa 
młodzież równie ochoczo jak w tym 
roku przyjedzie, aby poznać polską 
kulturę i podjąć się pracy podczas 
trwania pleneru. I choć Artystycz-
ne Lato 2012 już dobiegło końca, 
Fundacja nie zaprzestaje działal-
ności i serdecznie zaprasza do Cen-
trum Kultury i Sztuki „Dwór Kos-
saków” na warsztaty i imprezy od-
bywające się poza „Artystycznym 
Latem…”. www.dworkossakow.pl

Katarzyna Greń
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Tyskie dni suzuki
Górecka grupa małych skrzyp-

ków brała udział w Tyskich Dniach 
Suzuki. Impreza ta odbywała się  
z udziałem naszych dzieci już 
po raz drugi. Tym razem warsz-
taty miały miejsce w Ustroniu 
w dniach 9- 14 lipca 2012roku. 

Dzieci zostały podzielone na 
pięć grup, gdzie grupa pierwsza to 
były początkujące maluchy, uczą-
ce się głównie chwytu smyczko-
wego i prawidłowego trzymania 
skrzypiec, natomiast grupa piąta 
to już zaawansowani skrzypkowie. 
Oprócz zajęć w tych grupach, mu-
zycy czwartej i piątej grupy utwo-
rzyli również orkiestrę na którą 
przeznaczone były dodatkowe go-
dziny ćwiczeń. Lekcje udzielane 
były przez wybitnych nauczycieli: 
Lilję Hjaltadottir, która przyjecha-
ła do nas z Islandii. Jest to kobie-
ta o dużym poczuciu humoru i nie-
zwykłym podejściu do dzieci. Mówi 
o sobie „Babcia Suzuki”, gdyż jej 
uczniowie przyprowadzają do niej 
już swoje dzieci. Lilja, metodą Suzu-
ki zajmuje się już od trzydziestu lat. 

Następne nauczycielki to Yoko 
Hoshino i jej mama, Satoko Ho-
shino, które przyleciały z Japonii. 
Mogliśmy na żywo posłuchać ję-
zyka japońskiego, z którego nie-
wiele rozumieliśmy. Na zajęciach 

z tymi paniami, dzieci pracowa-
ły głównie nad postawą, prawidło-
wą pracą dłoni, odpowiednim na-
ciskiem strun itp. Wszystko to było 
osiągane za pomocą wyszukanych, 
bardzo twórczych gier i zabaw. 

Prawdziwą gwiazdą warsztatów 
był Roberto Sarno z Danii. Mieliśmy 
okazję poznać już go na zimowych 
Dniach Suzuki w Tychach. Roberto 
ma niezwykły kontakt z dziećmi w 
każdym wieku. Rozbawić potrafi za-
równo maluchy z grupy pierwszej, 
ale uwielbiają go również gimna-
zjaliści i licealiści z grupy piątej. To z 
nim dzieci tworzyły długi skrzypco-
wy pociąg i grając odwiedzały inne 
sale oraz taras. To on wymyślił taniec 
z podskokami i obrotami do muzyki 
„Wyszły w pole kurki trzy”. Maluchy 
z roześmianymi buziami tańczyły, 
równocześnie grając na skrzypcach. 
To on, na koncercie finałowym za-
tańczył piękne tango do muzyki 
granej przez suzukową orkiestrę. 

Zajęcia prowadzone były rów-
nież przez Małgorzatę i Elżbietę Wę-
grzyn. Pani Ela prowadzi naszą gru-
pę, więc wspaniale prowadzone lek-
cje przez nią, nie były dla nas zasko-
czeniem, jednak na innych uczestni-
kach, wywarły olbrzymie wrażenie.

Oprócz lekcji skrzypcowych, 

dzieci uczęszczały na zajęcia pla-
styczne, prowadzone przez panią 
Monikę Grabowską- Pniak, na któ-
rych robiliśmy latawce i figurki z 
gipsu; zajęcia teatralne z panem 
Zbigniewem Skorkiem- tu dzie-
ci poznawały tajniki pantomimy; 
wspaniałe zajęcia taneczne z pa-
nem Piotrem Grzesiakiem, gdzie 
nauczyliśmy się tańca islandzkiego, 
japońskiego i włoskiego oraz zaję-
cia z fizyki z panią Aleksandrą Trą-
bałą. Ta pani prowadziła też zum-
bę dla rodziców oraz zorganizowa-
ła wielki sportowy turniej dla rodzi-
ców, nauczycieli i dzieci. Wieczora-
mi zorganizowane były różne atrak-
cje tj.: grill przy kapeli góralskiej 
czy karaoke dla dzieci i rodziców.

 
13 lipca o godzinie 15.00 w am-

fiteatrze w Ustroniu, odbył się wiel-
ki finałowy koncert, gdzie na scenie 
stanęło w sumie ok. 130 skrzypków. 
Nasza górecka grupa zaprezento-
wała się w strojach regionalnych. 
Dzieci starsze miały ubrane stro-
je cieszyńskie, młodsze- pasterskie. 

 
To był naprawdę bardzo 

udany i rozwijający tydzień!

  Rodzice
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Pasja tworzenia!
Od pierwszych dni sierpnia, w 

Interdyscyplinarnej Sali „Kalejdo-
skop”, mieszczącej się w Amfite-
atrze w Parku Turystyki, podziwiać 
można wystawę malarstwa Huber-
ta Papkali – artysty, który od wie-
lu już lat Brenną nazywa jednym 
ze swoich miejsc na ziemi. Swoją 
pasję tworzenia przekłada nie tyl-
ko na sztukę malarską. Jest rów-

nież inżynierem, który przez lata 
pracy badawczo-naukowej zo-
stał autorem wielu patentów, in-
nowacyjnych rozwiązań i pomysło-
dawcą nowoczesnych technologii. 

 9 sierpnia odbył się wer-
nisaż tej wystawy. Zebrani goście 
w sympatycznej atmosferze wy-
słuchali opowieści Pana Huber-
ta o tym, jak zaczęła się jego przy-

goda z malarstwem i, oczywiście 
zwiedzili wystawę. Serdecznie za-
praszamy do oglądania ekspozy-
cji. Można to zrobić od poniedział-
ku do piątku, w godzinach 8-16. 

OPKiS

Istny cyrk
Chodzenie po linie i na szczu-

dłach, żonglerka, kolorowa chus-
ta, śmiech i wiele innych sztuczek, 
których byle śmiertelnik nigdy sam 
się nie nauczy. Tego właśnie świad-
kiem był Park Turystyki podczas 
trzeciej już imprezy „Bajkowa Kra-
ina” w Brennej, 5 sierpnia. Choć po-
goda z początku zdawała nie miała 
litości i ulewny deszcz chciał zmusić 
organizatorów do odwołania pikni-

ku, zgromadzona pod Amfiteatrem 
widownia nie chciała o tym słuchać. 
Z początku widzowie zebrali się wy-
łącznie pod zadaszeniem sceny, 
stamtąd podziwiając występ nie-
zastąpionego Klauna Dyzia i jego 
pomocniczki. I czekanie się opła-
ciło. Jeszcze przed południem nie-
bo rozpogodziło się i zabawa roz-
hulała się na dobre. Wielkim powo-
dzeniem cieszył się salon bodypa-
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inting. Jego klienci odchodzili od 
stolika z buziami uśmiechniętymi 
i wymalowanymi w kolorowe mo-
tyle, kwiaty i inne bajeczne wzo-
ry. A propos bajek – Studio Małych 

form Teatralnych „Art.-Re” z Kra-
kowa, wystawiło dwie interaktyw-
ne bajki dla najmłodszych, wcią-
gając do zabawy wszystkich milu-
sińskich. Działo się dużo i było bar-

dzo wesoło. Zdecydowanie ta im-
preza na stałe zagości w kalenda-
rzu letniego sezonu Gminy Brenna.

OPKiS

Szczęk żelaza i piękno dawnej kultury
Wygląda na to, że „Dni Dawnych 

Kultur” również staną się w Bren-
nej imprezą cykliczną. Przypadły  
one wyjatkowo do gustu zarówno 
turystom, jak i mieszkańcom na-
szej Gminy. Także media komen-
tują ją pozytywnie. Cieszy to bar-
dzo tak OPKiS, jak i Grupę Rekon-
strukcji Historycznej „Białogród” ze 
Strumienia, która zajęła się zebra-
niem drużyn i rzemieślników, któ-
rzy rozbili swoje obozowiska na 
cały weekend w Parku Turystyki.

Dzięki tej imprezie wszyscy 
uczestnicy mogli zobaczyć nie tyl-

ko jak dawniej wyglądały stroje i 
przestrzeń życiowa Słowian i Wi-
kingów. Swoje stanowiska i wy-
twory własnych rąk prezentował 
kowal, mytnik, było również wi-
dać szycie, kuśnierstwo, zielar-
stwo, tkactwo i wiele innych zajęć.

Nie obyło się również bez bie-
siady na dawną, słowiańską mo-
dłę. Były śpiewy, kosztowanie trun-
ków z rogów... I była muzyka. Choć 
nie do końca taka, jak kiedyś. Aku-
styczny koncert, promujący naj-
nowszą płytę, dał zespół o słowiań-
skich inspiracjach, wywodzący się 

właśnie z Brennej, czyli Radogost. 
Oczywiście najwięcej uwagi 

przyciągały walki wojów. Zarów-
no grupowe – pokaz musztry, in-
scenizacja bitwy i najazdu na wio-
skę, jak i indywidualne turnie-
je walki na broń białą u strzelec-
ką. Także w tej materii chętni mo-
gli spróbować swoich sił. Miło-
śnicy dawnych kultur z pewno-
ścią zaliczyli imprezę do udanych.

OPKiS
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Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”
1/8 strony – 50zł netto
¼ strony – 100 zł netto
½ strony – 200 zł netto
1 strona – 400zł netto

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety

REKLAMA

Mistrzostwa psów pasterskich
W dniach 28 i 29 lipca w Bren-

nej Leśnicy w gospodarstwie agro-
turystycznym „U Gazdy” odbyły się I 
Mistrzostwa Psów Pasterskich o Pu-
char Wójta. W imprezie wzięli udział 
właściciele wraz z psami rasy bor-
der coli. Mogliśmy podziwiać po-
pisów czworonogów które zaga-
niały stado owiec określoną tra-
są, pomiędzy bramkami, obejście 
z nimi słupka oraz zagnanie do ko-
szora. W zawodach biorą udział za-
równo pasterze, których psy na co 
dzień pracują przy stadzie, hodow-

cy, jak również amatorzy, dla któ-
rych hodowla psów pasterskich 
jest sposobem na spędzenie cza-
su wolnego. Sędzią zawodów był 
Horst Ludwig. Rywalizacja czworo-
nogów była podzielona na 3 kate-
gorię według pokonywanego dy-
stansu: 100, 200 i 300 metrów. Ser-
decznie gratulujemy zwycięzcom 
i zapraszamy w przyszłym roku.

Wyniki zawodów: 

IHT – 1
1.Katarzyna Krzewina–Quattro 85pkt. 

2.Tomasz Nowakowski–Mamba 84pkt.
3. Jacek Ziebura – Jankes 76 pkt. 

IHT – 2 
1. Aleksandra Rosiak – Roj 88 pkt. 
2. Jana Bojkova – Chatanga 76 pkt. 
3. Ewa Górna – Paust 73 pkt. 

IHT – 3 
1. Krzysztof Sokalski – Don – 77 pkt. 
2. Michał Cyran – Niko 73 pkt. 
3. Krzysztof Sołalski – Pipi – 52 pkt. 

OPKiS
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O Buczu i harcerzach
Gdyby ktoś z nas miał okazję 

przed 75-laty przechadzać się do-
liną Leśnicy, mógłby być odrobi-
nę skonfundowany, a to za sprawą 
napotkanych na swej drodze go-
ści. Pomijając ich wyjątkowy ubiór, 
wyróżniający się na tle zgrzebnych 
szat górali, jak również ich dziwne 
zachowanie – do niego już się bo-
wiem przyzwyczajono odkąd w Be-
skidy zaczęli ściągać letnicy, któ-
rzy zamiast wygodnie odpoczy-
wać w domach, wychodzili na całe 
dnie w góry – jeszcze coś spra-
wiłoby, iż zwrócilibyśmy na nich 
uwagę. Tym czymś byłby z pew-
nością akcent, a dokładniej egzo-
tyczny, niespotykany tutaj wcze-
śniej język, jakim się posługiwa-
li. Dziwna mieszanka polszczyzny 
i anglojęzycznych wtrętów. Język, 
który znamy dopiero od niedaw-
na, odkąd wielu naszych krewnych 
osiadło na Wyspach Brytyjskich. 

Oto do Brennej zawitali nieco-
dzienni goście. Na tyle niecodzien-
ni, że wzmianka o ich odwiedzinach 
znalazła się w lokalnej prasie. O ile 
bowiem, pobyt harcerzy w Bren-
nej, nie był niczym wyjątkowym, to 
harcerzy-Polaków z USA nie przyj-
mowaliśmy często. „Gwiazdka Cie-
szyńska”, zanotowała, iż, „W pięk-
nej, otoczonej górami i lasami do-
linie”, w pewnym oddaleniu od sie-
bie, swoje obozy rozbili harcerki i 
harcerze polscy z Ameryki, pragną-
cy tutaj zaznać harcerskiego życia 
i po raz pierwszy zobaczyć, znaną 
do tej pory tylko z opowieści, Oj-
czyznę. W ten sposób Brenna, Gór-
ki i ich okolice, stawały się nieocze-
kiwanie wizytówkami naszego kra-
ju. A wszystko to dzięki stanicom 
harcerskim na Buczu, w Górkach 
Wielkich i Nierodzimiu. To dzięki 
nim nasz Śląsk Cieszyński, rokrocz-
nie odwiedzały setki młodych lu-
dzi nie tylko z całej Polski, ale i in-
nych krajów świata. Jak to się stało, 
iż na naszej ziemi powstały elitar-
ne i bezcenne, nie tylko w skali ślą-
skiej, ale i ogólnopolskiej, placów-
ki? Czemu zawdzięczamy takie wy-

różnienie? Nim spróbujemy znaleźć 
na to pytanie odpowiedź, przyj-
rzyjmy się dziejom naszego, ślą-
skiego i cieszyńskiego harcerstwa. 

Trwało kilka lat, nim bogate 
przed I wojną światową, życie har-
cerskie na Śląsku Cieszyńskim, wró-
ciło na właściwe tory. Pierwsze lata 
po wojnie nie pozwoliły na peł-
ny rozwój tej organizacji. Czas ten 
upłynął bowiem pod znakiem waż-
nych wydarzeń politycznych, towa-
rzyszących powstawaniu niepodle-
głej Polski. W ich cieniu odbywała 
się tu odbudowa harcerskich dru-
żyn. Cieszyńscy harcerze bowiem, 
służąc Ojczyźnie, najpierw anga-
żowali się w rozbrajanie wojsk au-
striackich, a następnie, w styczniu 
1919 r., w walki w obronie Lwowa 
i w obronę własnych stron ojczy-
stych przed czeskim najazdem. Na-
stępnie swoje siły ofiarowali służąc 
sprawie plebiscytu, a w 1920 r., gdy 
nieoczekiwanie zapadła bolesna 
decyzja o podziale Śląska Cieszyń-
skiego, to właśnie oni ochotniczo 
zgłosili się do obsadzenia nowych 
granic na Śląsku Cieszyńskim. Po-
dobną walkę stoczyć musieli harce-
rze na Górnym Śląsku, uczestniczą-
cy w akcji plebiscytowej i powsta-
niach śląskich. Jednak, gdy walki 
ustały i sytuacja na Śląsku się unor-

mowała, harcerska działalność mo-
gła rozwijać się już bez przeszkód. 

W 1922 r., gdy Górny Śląsk przy-
łączono do Polski, utworzono Cho-
rągiew Śląską Związku Harcerstwa 
Polskiego, której podporządkowa-
no drużyny istniejące w polskiej 
części Śląska Cieszyńskiego (wcze-
śniej podlegały Chorągwi Krakow-
skiej). Tymczasem harcerstwo pol-
skie kwitnące na Zaolziu, zostało 
oficjalnie ujęte w ramy Harcerstwa 
Polskiego w Czechosłowacji w 1924 
r. Harcerstwo śląskie, w tym cieszyń-
skie, rozwijało się bardzo intensyw-
nie, czemu zdawał się sprzyjać miej-
ski, przemysłowy charakter, a zatem 
wysoki poziom rozwoju cywiliza-
cyjnego tej części kraju. Różnicę tę 
widać doskonale także na naszych 
rodzimym ziemiach – w 1938 r. na 
silnie uprzemysłowionym Zaolziu, 
było niemal trzykrotnie (!) więcej 
harcerzy niż po drugiej stronie prze-
ciętego Olzą Śląska Cieszyńskie-
go, gdzie dominowało rolnictwo. 

O tym, jaką aktywność i żywot-
ność wykazywało śląskie, a tak-
że cieszyńskie harcerstwo, niech 
świadczy fakt, iż wśród 500 druhów 
i druhen reprezentujących Polskę 
na światowym zlocie skautowym 
(tzw. jumbree) w Anglii, w 1929 r., 
niemal co czwarty pochodził ze Ślą-

Defilada harcerek podczas uroczystości otwarcia 
Śląskiej Stanicy Harcerskiej na Buczu w 1931 r.

Z	kart	historiiZ	kart	historii
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ska. Warto zaznaczyć, iż podczas 
tego spotkania nasi rodacy zyska-
li powszechną sympatię i uznanie 
w oczach kolegów z całego świata, 
m. in. dzięki występom teatralnym. 
Najpiękniejszym z nich było „We-
sele śląskie”, odegrane przez cie-
szyńskich harcerzy, występujących 
w oryginalnych strojach ludowych, 
przed ok. 50 tysięczną widownią (!). 
Nie była to jednak jedyna harcerska 
uroczystość, gdzie nasze strony re-
prezentowane były godnie. W 1935 
r., na jubileuszowym, zorganizowa-
nym z okazji 25-lecia harcerstwa, 
Zlocie Narodowym w Spale, z sa-
mego tylko Zaolzia, reprezentowa-
ła Śląsk Cieszyński grupa przeszło 
500 harcerzy i harcerek, stanowiąc 
najliczniejszą i najlepiej zorganizo-
waną grupę skautową spoza gra-
nic kraju. Wśród ich kolegów, przy-
byłych z drugiej strony Olzy – z Cie-
szyna - na uznanie zasłużyli szcze-
gólnie młodzi druhowie z IV DH im. 
Kilińskiego, którzy w ponad mie-
siąc przebyli 400 km, by dotrzeć na 
miejsce. I choć te i inne wyczyny 
oraz dokonania śląsko-cieszyńskich 
harcerzy były i do dziś są powodem 
do dumy, to nie one rozsławiły nasz 
zakątek ziemi w całej Polsce i świe-
cie, lecz właśnie stanice na Buczu, 
w Górkach Wielkich i Nierodzimiu. 
Jak zatem doszło do ich powstania?

Pod koniec lat 20. XX w.,  coraz 
wyraźniej odczuwano potrzebę zor-
ganizowania stałej szkoły instruk-
torskiej, która odpowiadałaby po-
trzebom szybko rozwijającej się 
polskiej organizacji skautowej. Ini-
cjatywa budowy ośrodka, na wzór 
angielskiego Gilwell Parku, mia-
ła wyjść od kierownika kursów in-
struktorskich Chorągwi Krakowskiej 
– Zbigniewa Trylskiego. Planował 
on, iż w polskich warunkach, ośro-
dek taki będzie mógł egzystować, 
tylko, jeśli będzie w znacznej mie-
rze samowystarczalny, a więc opar-
ty o własne gospodarstwo rolne, 
które mogłoby wyżywić gości obo-
zów, kursów i wycieczek. Pozwo-
liłoby to nie tylko uniknąć zbęd-
nych kosztów pośrednictwa han-
dlowego i transportu, przy naby-

waniu m. in.: nabiału, wieprzowiny i 
warzyw, ale też stwarzałoby okazję, 
by, pochodzący z ośrodków miej-
skich, młodzi harcerze, pomagając 
w jego prowadzeniu, zapoznali się z 
wiejską gospodarką, zyskując nowe 
doświadczenia i umiejętności. 

Gdy pomysł ten został podchwy-
cony i zaaprobowany przez Woje-
wodę Śląskiego, dr. Michała Grażyń-
skiego, będącego jednocześnie ho-
norowym przewodniczącym Zarzą-
du Oddziału Śląskiego ZHP, rozpo-
częto poszukiwania odpowiednie-
go miejsca na zlokalizowanie szko-
ły. Jedną z propozycji był majątek 
poparcelacyjny Komory Cieszyń-
skiej – Bucze. Już przy pierwszych 
oględzinach miejsce to miało wy-
wrzeć ogromne wrażenie na komi-
sji oceniającej jego przydatność, je-
den z jej członków pisał: „Trzeba by 
pióra najlepszego talentu, by opi-
sać nasze wrażenia. Bucze okaza-
ły się prawdziwym cudem — rajem, 
dla harcerzy stworzonym. Wśród 
państwowych lasów folwark z cu-
downym widokiem na dolinę Bren-
nicy, Równicę, Błatnią i pasmo ślą-
skich Beskidów.  (...) co za warun-
ki i obszar — akuratnie tyle, ile po-
trzeba — słońce, tereny obozowe 
i narciarskie, ustronne położenie.” 

 Po obejrzeniu jeszcze kil-
ku innych folwarków, przeznaczo-
nych do parcelacji, Zarząd Okrę-
gu Śląskiego ZHP postanowił osta-
tecznie starać się o to, by ośro-
dek powstał na Buczu, w związku 
z czym rozpoczęto zabiegi o naby-
cie znajdującego się tam gospodar-
stwa, zyskując zapewnienia ze stro-
ny ośrodka krakowskiego, o chę-
ci współpracy w dziedzinie pro-
gramowej i wsparciu instruktor-
skim przy obsadzeniu ośrodka. 

 Ostatecznie, nim projekt 
trafił do realizacji, został jeszcze 
zmodyfikowany przez Mariana Ło-
wińskiego. Zakładał on powstanie 
ośrodka, który łączyłby w sobie kil-
ka funkcji, pełniąc, w ciągu całego 
roku, różne role. Po pierwsze, miał 
on być doskonale wyposażoną har-
cerską szkołą in¬struktorską – miej-
scem obozowania kursów instruk-

torskich, realizującą również krót-
kie kursy dla młodzieży rzemieśl-
niczej oraz instruktorów, którzy nie 
mogą uzyskać dłuższych urlopów 
(nauczyciele, urzędnicy, rzemieśl-
nicy, robotnicy itp.) oraz miejscem 
obozowania niezamożnych drużyn. 
Śląska Stanica Harcerska miała sta-
nowić magazyn dla sprzętu obo-
zowego, dogodny punkt wypado-
wy do weekendowych wycieczek, a 
także bogate zaplecze, umożliwia-
jące m. in.: pływanie, turystykę, ja-
¬zdę konną, saneczkowanie, nar-
ciarstwo itp. Jej charakter miał tak-
że umożliwić zdobycie przez har-
cerzy sprawności obozowych z rol-
nictwa, przyrodo¬znawstwa, kra-
joznawstwa itd. Ponadto, w ośrod-
ku planowano otworzyć dla miej-
scowej ludności małą przychod-
nię lekarską, ambulatorium, apte-
kę, a także uruchomić dla tutejszej 
młodzieży kursy kulturalno-oświa-
towe, zajęcia, gry i zabawy, a dla 
starszych pracowników harcerskich 
pensjonat umożliwiającego od-
bywanie zjazdów, konferencji itp.

Gdy tylko uzyskano środki fi-
nansowe, a przede wszystkim obie-
caną subwencję z budżetu Woje-
wództwa Śląskiego, jak również 
preferencyjną pożyczkę, zagwa-
rantowaną przez Związek Przemy-
słowców, przystąpiono do głów-
nych robót. Przede wszystkim do-
konano przebudowy dawnej mu-
rowanej obory na główny budynek 
stanicy. W ten sposób stanął ładny 
gmach, o wymiarach 50x10x10 m., 
zaprojektowany przez cieszyńskie-
go architekta Alfreda Wiederman-
na, który zawierał: duży hall, jadal-
nię na 60 osób, z przyle¬głymi po-
mieszczeniami, takimi jak: kuchnia, 
kredens, śpiżarnia itp., cztery sy-
pialnie, każda na 12 osób, 2 duże 
sale wykładowe, 6 pokoi dla star-
szyzny i komendy, bardzo obszer-
ny strych (pomieszczenie noclego-
¬we dla wycieczek i na magazyny), 
łazienki, umywalnie, natryski, piw-
nice itp., oraz balkon i taras. W na-
stępnej kolejności, doprowadzono 
do niego, z oddalonego o 5 km w 
linii prostej Skoczowa, wodociąg, 
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kanaliza¬cję, elektryczność oraz 
stworzono centralne ogrzewanie.

Na zewnątrz budynku wykona-
no prac melioracyjne, a także stwo-
rzono m. in. wysoki maszt, „księ-
gę tropów”, dwa wielkie „ogniska” 
obozowe, bramę wjazdową, boisko 
sportowe o wymiarach 130x90 m 
oraz trochę sprzętu do gier i ćwi-
czeń fizycznych, jak np. kosze do 
koszykówki. W ramach gospodar-
stwa rolnego, zaplanowano na ob-
szarze 17.231 m2 sad z 222 drzew-
kami owocowymi róż-
nych gatunków oraz 140 
krzakami porzeczkowy-
mi, a także obsadzono 
pola uprawne i ogród wa-
rzywny. Większość z tych 
prac udało się przepro-
wadzić jeszcze przed ofi-
cjalną inauguracją Ślą-
skiej Stanicy Harcerskiej. 

Poświęcenie stani-
cy na Buczu miało nastą-
pić 5 lipca 1931 r., w cza-
sie uroczystego Zlotu Ju-
bileuszowego z okazji 
10-lecia śląskiego harcer-
stwa. W czasie zlotu prze-
szła swój chrzest bojowy, 
przyjmując w ciągu 16 dni 
jego trwania średnio 782 
harcerzy dziennie, a w su-
mie nawet kilka tysięcy 
gości. Uczestnicy obozu-
jący na rozległym terenie 
wokół ośrodka zorganizo-
wani byli w trzech podo-
bozach: Buczu, Dąbrowie 
i Zagaju. W każdym z nich 
obowiązywał codzien-
nie inny program, ułożo-
ny jednak tak, by wszyscy 
uczestnicy wzięli udział 
m. in. w dwóch dwudnio-
wych wycieczkach (nizin-
nej i górskiej) oraz w spe-
cjalnie przygotowanych 
przez instruktorów ZHP 
zajęciach poświęconych: 
terenoznawstwu, pionier-
ce, sygnalizacji, tropieniu, 
grom skautowym, a tak-
że obozownictwu. Oprócz 
tego młodzi harcerze mie-

li również specjalnie wyznaczony 
czas na „dobre uczynki” oraz pracy 
dla „Bucza”, w którym to wykonywa-
li różne prace, m. in. tworząc i ozda-
biając stoły, maszty, latryny, stud-
nię, śmietniki itp. w stanicy. Z ra-
portów, jakie, podczas trwania obo-
zu, pieczołowicie składały poszcze-
gólne drużyny, wyłania się arcycie-
kawy obraz. Ale o tym jak postrze-
gali oni nasze rodzinne strony, ich 
mieszkańców i otaczającą ich przy-
rodę, dowiemy się w następnym 

numerze „Wieści znad Brennicy”. 

Wojciech Grajewski

Osoby zainteresowane histo-
rią stanicy harcerskiej na Buczu 
zachęcam do przeczytania pra-
cy prof. Michała Hellera, pt. „Bu-
cze Harcerskie”, a także do zwiedze-
nia wystawy poświęconej 100-le-
ciu harcerstwa na Śląsku Cieszyń-
skim, prezentowanej do końca 
września w Książnicy Cieszyńskiej.
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Zbiór osobliwości wszelakich
Wakacje nie są wcale takie do-

bre. Nie są. Przychodzą późno, 
trwają krótko i kończą się zwykle 
imprezami, po których ludzie są 
jeszcze bardziej zmęczeni niż na 
początku sezonu letniego. W ogó-
le – kończą się, to ich główna wada. 
Kończą się i zwiastują rozpoczę-
cie kolejnego roku szkolnego i stu-
denckiego. I trudno sobie wyobra-
zić ten świat... światek uczniowski 
w dzisiejszych czasach bez porta-
li społecznościowych. Latem, za-
zwyczaj, konwersacje i spotkania 
przenoszą się na grunt rzeczywisty. 
Może nie całkowicie, ale jednak, na 
portalach ruch jest nieco mniejszy.

Za to, kiedy zaczyna się rok szkol-
ny, młodzież natychmiast tworzy 
cybernetyczną wspólnotę, która z 
wielkim zapałem utyskuje na szkol-
ną rzeczywistość, nauczających ich 
pedagogów i program zajęć. Feno-
men pewnego portalu społeczno-

ściowego, który kilka lat temu za-
władnął całą polską i to nie tylko 
młodym pokoleniem jest mi od ja-
kiegoś czasu podłożem rozmyślań.

Z początku działał całkiem sym-
patycznie i dokładnie w tej dzie-
dzinie, do której został powołany. 
Po pierwsze służył do odnajdywa-
nia po latach znajomych z podsta-
wówki czy liceum. Do organizowa-
nia spotkań ludzi, którzy nie widzie-
li się niejednokrotnie przez całe de-
kady. Po drugie – uczniowie, któ-
rzy w tym czasie mieli się na co 
dzień, na forach przypominali so-
bie o klasówkach, sprawdzianach, 
urodzinach wychowawcy i innych, 
szkolnych wydarzeniach. Dzia-
łało. I to działało całkiem nieźle.

Jednak szybko rozpoczęła się 
era wszechobecnych aparatów cy-
frowych, telefonów z możliwością 
robienia zdjęć i ogólnodostępne-
go Internetu. Przyszedł czas, kie-

dy dzieciacz-
ki mające na-
wet 10 lat śmi-
gały w sieci 
sprawniej niż 
niejeden doro-
sły człek. Tyl-
ko że te dzie-
ciaczki rozu-
mu miały może 
za trzy grosze, 
a kontroli nad 
nimi zasad-
niczo żadnej 
nie było – bo 
wszak rodzice 
nawet świado-
mości nie raz 
nie mieli, co 
się po Interne-
tach na dzieci 
czai. O wszel-
kich objawach 
cyberprzemo-
cy mówi się w 
ogóle dopie-
ro od paru lat. 
T y m c z a s e m 
dzieci wycho-

wane na całkowitej wolności do-
stosowały portale społecznościo-
we pod swoje własne wymagania. 

Dziś portal, który miał służyć ce-
lowi szczytnemu, jak dynamit, roz-
bija na miazgę miękką skałę osobo-
wości młodych ludzi. Zdjęcia wię-
cej jak półnagich dwunasto, trzy-
nasto, czternastolatek? Od ręki. Co 
bardziej przerażające, te dziew-
czynki często same sprzedają wła-
sne zdjęcia. Za doładowanie do te-
lefonu na przykład. Nagrane na ka-
merki w telefonach akty wandali-
zmu wstawiane na „walla” dla szpa-
nu, by przed znajomymi ujść za od-
ważnego i pozbawionego zahamo-
wań – to też już nikogo nie dziwi. 
Zdarzają się nawet filmiki przedsta-
wiające pobicia. O braku świado-
mości tego, że to, co robią jest złe, 
świadczy u tej młodzieży beztroska 
z jaką w sieci – nie raz pod własnym 
nazwiskiem – szykanują innych, 
obrzucając błotem siebie wzajem-
nie, lub całkiem postronne osoby. 

W ten sposób przyjazny i uży-
teczne portal stał się raczej... po-
licyjną bazą danych. Można w niej 
odszukać złodziei, pseudokibi-
ców, wandali i całą rzeszę młode-
go półświatka, który wyrósł w złu-
dzeniu anonimowości, jaką, jak 
im się zdaje, zapewnia Internet. 

Podsumowując, chciałabym za-
znaczyć, że nie jestem wrogiem In-
ternetu czy portali społecznościo-
wych. Przeciwnie. Sama z nich spo-
ro korzystam. Jestem jednak wro-
giem braku kontroli i braku eduko-
wania dzieci na temat tego, to cze-
go Internet służy i kto poza nami ma 
do niego dostęp. Uważam, że nale-
ży jak najwięcej mówić o przydat-
ności i powszechności Internetu, 
pokazywać jego dobre zastosowa-
nie i przestrzegać przed przestęp-
czością cybernetyczną. Ta bowiem 
obecnie jest jedną z najpotężniej-
szych, choć wielu z nas ją lekceważy.

  Lubov
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Grzybowe śniadanie
Sezon na grzyby w pełni. Grzybiarzy z wiklinowymi koszami można
 spotkać na leśnych duktach co kawałek. Większość z nich nie wraca 

z pustymi rękami. Przysmaków z różnego gatunku grzybów jest cała masa. 
Zaproponuję potrawę z jednym z bardziej niepozornych grzybów, 
które w kuchni jednak spisują się świetnie. Znakomita propozycja 

na wrześniowe śniadanie: omlet z kurkami.

Składniki:
4 jajka, pół szklanki mleka, łyżka masła, sól, pieprz kolorowy i ziołowy, 

słodka papryka, kilka plasterków salami, cebulka, czosnek, kurki

Sposób przygotowania:
Jajka wbijamy do miski, dolewamy mleko i rozbijamy na jednolitą masę, 

którą następnie przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. Cebulkę siekamy 
na drobną kosteczkę i podsuszamy na maśle, aż się zeszkli i zmięknie. 
Wtedy dodajemy do niej pokrojone na cienkie paski salami i smażymy 
jeszcze przez chwilę, dodając resztę przypraw. Na koniec na patelnię 

wrzucamy kurki, które wcześniej płuczemy w misce i osuszamy ręcznikiem. 
Smażymy, aż grzyby się lekko zarumienią. Na rozgrzanej patelni topimy 

resztę masła i wlewamy masę jajeczną oraz połowę farszu. Kiedy omlet 
się zetnie, zdjąć go z patelni i obłożyć resztą farszu, składając na pół.

          Anna Musioł
         
          Smacznego!



26Strona 26 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Oświata
Oświata

Medalowa szkoła w Brennej
Szkoła Podstawowa nr 2 w Bren-

nej na pierwszy rzut oka wygląda 
na zwykłą szkołę. Patrząc na nią od 
zewnątrz widać tylko budynek, któ-
ry mimo to że jest ładny, nie wyróż-
nia się niczym szczególnym. Jest 
to miejsce, gdzie zwykli ucznio-
wie siedzą codziennie i patrzą w 
książki, słuchając zwykłych na-
uczycieli i czekając tylko na końco-
wy dzwonek. Ale to tylko pozory…

Realia życia w tej szkole można 
poznać dopiero, gdy wejdzie się do 
środka i zobaczy niesamowite ilości 
medali, pucharów i dyplomów, któ-
re uczniowie tej placówki zdoby-
wają właściwie co krok. Pierwszym, 
co można zauważyć, to bardzo licz-
ne sukcesy sportowe. Imponującym 
jest fakt, że uczniowie stawali na po-
dium w biegach przełajowych, szta-
fetowych, czwórboju lekkoatletycz-
nym, koszykówce, pucharze Wójta 
w piłce nożnej,  co dało im pierw-
sze miejsce w rywalizacji sportowej 
szkół podstawowych powiatu cie-
szyńskiego. Również  w zawodach 
wojewódzkich spisywali się bardzo 
dobrze - w biegach sztafetowych, 
które odbyły się w Rudzie Śląskiej 
dziewczyny- Agniesz-
ka Holeksa, Zuzanna 
Greń, Marta Gawlas, 
Weronika Gawlas, Do-
minika Madzia i Mar-
celina Rakowska zdo-
były trzecie miejsce, 
z czego z pewnością 
ucieszyli się również 
ich opiekunowie - Bo-
żena Podżorska i Bo-
gusław Żur. Jednak na 
sprawności fizycznej 
sukcesy szkoły się nie 
kończą. SP 2 ma rów-
nież bardzo utalen-
towanych mózgow-
ców. Pani Ewa Stoszek 
i Adriana Trochim fan-
tastycznie przygoto-
wały Marię Sorkowicz 
i Jakuba Kuboka do 
„Konkursu Przedmio-
towego z Matematyki 

z Elementami Przyrody”, dzięki cze-
mu zostali oni laureatami tego kon-
kursu. Pani Ewa Stoszek, pani Wio-
leta Banot oraz pani Marta Mycz-
ka przygotowywały dzieci do na-
stępnego konkursu i tu posypa-
ły się kolejne nagrody, a mianowi-
cie bardzo dobry wynik Roberta Ku-
boka oraz wyróżnienia dla Anto-
niego Siedloczka, Marii Sorkowicz 
oraz Klaudii Greń w Międzynaro-
dowym Konkursie Matematycznym 
„Kangur”.  Ale w tej niedużej szko-
le w Brennej jest miejsce nie tylko 
dla miłośników przedmiotów ści-
słych. Również humaniści bardzo 
wykazali się w zeszłym roku. Dzię-
ki wspólnym staraniom pani Izabe-
li Białkowskiej- Żur oraz pani Anicie 
Kotrys, Anna Madzia i Maria Sorko-
wicz zostały finalistkami wojewódz-
kiego „Konkursu Przedmiotowego z 
Języka Polskiego z Elementami Hi-
storii.”  Poza tymi najwyraźniejszy-
mi sukcesami widać jeszcze dzie-
siątki kolejnych. W szkole są dzie-
ci zainteresowane poezją i muzy-
ką , młodzi ekolodzy, którzy dbają 
o środowisko zbierając baterie, bio-
rą udział w konkursach przyrodni-

czych takich jak „Świetlik”, czy bar-
dzo uzdolnieni plastycy, którzy jak 
mało kto, potrafią własnoręczny-
mi pracami przybliżyć „Nasze leśne 
zwierzęta”. Są też tacy jak Wiktoria 
Glück i Magdalena Mueller, które 
w świetny sposób opowiadają ba-
śnie. Jeszcze inni mają doskona-
łą wiedzę biblijną. Nie pozostawia 
wątpliwości, że poza konkursami 
szkoła powinna przede wszystkim 
uczyć, ale i tutaj uczniowie spisują 
się znakomicie, czego potwierdze-
niem jest najwyższy wynik spraw-
dzianu szóstoklasistów w gminie.

 Szkoła podstawowa na Bukowej 
od zawsze cieszyła się dobrą reno-
mą, a jej uczniowie osiągali wiele 
sukcesów. Grono pedagogiczne to 
zespól naprawdę świetnie wyszko-
lonych osób, które robią wszystko, 
aby ukształtować przyszłych wiel-
kich ludzi. Każdy uczeń znajdzie tu 
coś dla siebie i każdy dostanie w 
ten sposób ogromną, niepowtarzal-
ną szansę, aby w kolejnych etapach 
życia mieć łatwiej i osiągać sukcesy.

 Marta Myczka
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Na sportowo w Ośrodku „Pod Brandysem”
Po raz któryś z kolei, tym razem 

w niedawno powstałym przy uli-
cy Sportowej 8 w Górkach Wielkich 
Ośrodku „Pod Brandysem”, odbył 
się festyn sportowy, obfitujący w 
liczne, nie tylko sportowe atrakcje. 

Imprezę zainaugurował turniej 
„dzikich drużyn”, do którego zgło-
siło się, mimo niezbyt sprzyjającej 
w godzinach przedpołudniowych 
aury, 7 zespołów, między innymi 
przebywająca na obozie w Górkach 
Wielkich drużyna młodzieżowa Le-
gion 13 Radom, która na co dzień w 
swojej lidze rywalizuje ze słynną Le-
gią Warszawa. Do turnieju zgłosiła 
się także drużyna z Czeskiego Cie-
szyna oraz lokalne „dzikie zespoły” 
z naszej gminy. Rywalizacja odby-
ła się w dwóch grupach, z których 
do fazy pucharowej awansowały po 
dwie najlepsze ekipy. Bezkonkuren-
cyjną w całym turnieju okazała się 
drużyna z Brennej, P. Spolona, któ-

ra w finale pokonała znany z rozgry-
wek Amatorskiej Ligi Halowej Dre-
am-Team. Trzecie miejsce w rywali-
zacji przypadło młodzieży z Rado-
mia, która to w turnieju występo-
wała pod ciekawą nazwą Nosy Ła-
mane. Warto dodać, że najlepszym 
strzelcem rywalizacji „dzikich dru-
żyn”został zawodnik właśnie tego 
zespołu, zdobywca 8 bramek, Domi-
nik Wolski. Nad prawidłowym prze-
biegiem spotkań turnieju czuwa-
li sędziowie z Podokręgu Skoczów. 

Po piłkarskich emocjach rywali-
zacja sportowa, połączona z zaba-
wą przeniosła się w okolicę sceny, 
gdzie animatorzy z Estrady Tyskiej 
zachęcali najmłodszych do udzia-
łu w przygotowanych konkuren-
cjach, z racji odbywających się wła-
śnie Igrzysk Olimpijskich, zbliżo-
nych do tych przeprowadzanych w 
Londynie. Chętnych do zabawy nie 
brakowało, tym bardziej, że każdy 

mógł wygrać jakiś gadżet. Mniej ak-
tywni pupile mogli się zdecydować 
na malowanie twarzy farbami bądź 
farbowanie włosów. W międzycza-
sie na usytuowanej za sceną ścian-
ce wspinaczkowej także odbywa-
ła się jedna z konkurencji dla dzie-
ci. Szczyt ścianki został „zapełnio-
ny” gadżetami z logo Gminy Bren-
na. Każdy chętny śmiałek, który od-
ważył się wspiąć na szczyt, zdobył 
znajdujący się tam numerek, któ-
ry uprawniał do odbioru przygoto-
wanych przez Organizatora nagród.

Późnym popołudniem, Sporto-
wą 8 zaczęło odwiedzać coraz wię-
cej osób, a to za sprawą przybyłej 
z Paniówek kapeli Kamraty, która  
swoim występem i humorem jedne-
go z liderów, skutecznie „rozprawiła 
się” z panującą niepogodą. Biesiada 
z kapelą była bardzo udana, wszy-
scy przybyli świetnie się bawili.

Wieczorem strażacy ochot-
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nicy z tutejszej OSP przeprowa-
dzili pokaz gaszenia pożaru oraz 
udzielania pomocy poszkodowa-
nym w nim ofiarom. Na miejsce, 
gdzie pojawiły się płomienie, przy-

jechały dwie jednostki straży po-
żarnej. Strażacy szybko i spraw-
nie rozprawili się z żywiołem.

Ostatnim punktem progra-
mu wtorkowej imprezy był wy-

stęp zespołu Rege, który ba-
wił festynowiczów do bardzo 
późnych godzin wieczornych.

 Krzysztof Gawlas

Letni wyjazd sportowo - wypoczynkowy PUCK - 2012 
Na współorganizowanym  przez 

Gminę Brenna oraz Henryka Kubicę 
– Prezesa Stowarzyszenia Sporto-
wego DĄB Dębowiec, a zarazem in-
struktora sekcji JUDO działających 
w naszej Gminie  od 06.08.2012.- 
16.08.2012 na obozie sportowo 

– wypoczynkowym w Pucku nad  
morzem wypoczywało 20 dzie-
ci. Zrealizowany przez organizato-
ra w trakcie pobytu bogaty w  licz-
ne atrakcje  program nie pozwa-
lał na nudę i sprawił wiele radości 
uczestnikom wypoczynku. Zado-

woleni, wypoczęci, opaleni, „doho-
dowani”, pełni wrażeń cało i szczę-
śliwie w dniu 17.08.2012, w godzi-
nach rannych wrócili  do domów.

 Krystian Fest 
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Siatkarsko i rodzinnie  pod „Brandysem”
W pierwszą sobotę drugiego 

miesiąca wakacji na boisku do siat-
kówki plażowej w Ośrodku „Pod 
Brandysem” w Górkach Wielkich od-
był się, zorganizowany przez OPKiS 
przy współpracy z  KPKS Halemba 
Ruda Śląska, turniej siatkówki pla-
żowej drużyn mieszanych. Do ry-
walizacji zgłosiło się dziewięć dwu-
osobowych zespołów. Rozgryw-
ki przeprowadzono systemem bra-
zylijskim, tzn. do dwóch przegra-

nych, co oznaczało, że drużyna, któ-
ra przegrała swój pierwszy mecz, 
nadal zachowywała szansę na koń-
cowy triumf w turnieju. Zawody 
prowadzone przez kadrę trenerską 
KPKS Halemba Ruda Śląska przebie-
gły bardzo sprawnie. Turniej stał na 
dobrym poziomie sportowym, a za-
wodników do gry zagrzewała licz-
nie zgromadzona publiczność, zło-
żona z przebywających na obozie 
sportowym zawodników i ich ro-

dzin, które przybyły w ten weekend 
ze Śląska, by śledzić przygotowa-
nia do sezonu swoich najbliższych.

Końcowe zwycięstwo w turnie-
ju odniosła dwójka, Marzena Pa-
tryarcha – Łukasz Wodarski, któ-
ra w wielkim finale pokonała duet 
Joanna Furczyk – Adam Wodar-
ski. Brąz powędrował w ręce Ady 
Szalas i Tomasza Wilczyńskiego.

 Krzysztof Gawlas
 



30Strona 30 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69,
tel. 33 853 65 50
email: opkis@brenna.org.pl

Informacja Turystyczna
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 33 858 69 71
e-mail: it@brenna.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 33 853 64 59, 33 858 71 01,
email: gops@brenna.org.pl

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 33 853 63 79
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19
Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 33 853 62 85

GOPR
tel. alarmowy 985, 601 100 300
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 817 85 36

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86

WÓJT GMINY BRENNA
IWONA SZAREK

Pani Wójt przyjmuje strony w każdy wtorek
od 14:00 do 16:00.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt
z sekretariatem: tel. 33 8536222, fax: 33 8536370

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

KRZYSZTOF MAJERAN
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

BIURO RADY GMINY BRENNA
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

Marek Wojnar
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-62-22, 853-65-48

fax: 33 853-63-70
e-mail: poczta@brenna.org.pl

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna)
a także w:
Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Bu-

czu (Górki), Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Bren-
na Skrzyżowanie, W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek, Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie GS w Brennej Bukowej, Sklepie „Kaprys” ul. Jawor-
nik (Brenna), Sklep „ABC” (Hołcyna), Stacji paliw (Brenna), Stacja paliw (Górki Wielkie),  Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd 
Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

tel./fax (33) 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

ISSN 1895-670X

Redakcja: Anna Musioł - redaktor naczelna, Łukasz Muschiol, Aneta Mędrek, Marzena Gawlas, 
Krzysztof Gawlas, Katarzyna Macura. Stali Współpracownicy: Wojciech Grajewski, UG Brenna 
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel: (33) 8536 550, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
Korekta: Anna Musioł
Skład: Łukasz Muschiol 
Druk: Quest Spółka z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 40c.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.

Ważne	i	przydatne	numery	telefonów
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W	krótce	w	Gminie	Brenna
W	krótce	w	Gminie	Brenna

Wrzesień w Gminie Brenna:

01.09. - Aukcja Dzieł Powstałych Podczas Letnich 
Plenerów Artystycznego Lata u Kossaków 
Górki Wielkie - „Dwór Kossaków”, godz. 15:00  

04.09. - II Amatorska Liga Piłki Nożnej „Orlik” 
Brenna - kompleks boisk „Orlik”, godz. 17:30  

08.09. - Międzygminne  Zawody 
Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 

Miasta Ustroń i Gminy Brenna 
Brenna Centrum - Boisko Sportowe, godz. 13:30

08.09. - II Amatorska Liga Piłki Nożnej  
Brenna - kompleks boisk „Orlik”, godz. 17:30

10.09. - III Turniej Orlika o Puchar 
Premiera Donalda Tuska

Brenna - kompleks boisk „Orlik”

15.09. - Enduro Trophy 2012
Brenna Centrum - Park Turystyki - Start

20-23.09. - Puchar Polski w Dogtrekkingu 2012
Brenna Centrum - Park Turystyki

21.09. - III Turniej Orlika o Puchar 
Premiera Donalda Tuska

Brenna - kompleks boisk „Orlik”




