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Pożegnanie ks. Alfonsa Chmiela

Nowe miejsce targowe

Szkoły witały wiosnę

W tym numerze:

Zapraszamy na majówkę!

Z ostatniej chwili: 
Rafał Marchlewicz „Osobowość Ziem Górskich” 

w kategorii Mały Przedsiębiorca
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Informacje/Wydarzenia

Od Redakcji
Majówką rozpoczynamy sezon. 

O tym, że będzie on bogaty w wyda-
rzenia kulturalne i sportowe mam 
nadzieję, nie musze nikogo prze-
konywać. Niedowiarkom polecam 
zerknąć na tylną okładkę „Wieści”, 
gdzie zamieszczony został kalen-
darz imprez na lato 2015. Z pewno-
ścią każdy mieszkaniec gminy, jak i 
turysta znajdzie wydarzenie odpo-
wiadające jego zainteresowaniom. 
Rodzicom małych pociech, już dziś 
podpowiadamy, aby zarezerwo-
wali czas w piątkowe wakacyjne 
popołudnia. W Parku Turystyki od-
bywać się bowiem będą plenerowe 
przedstawienia dla dzieci, które w 
zeszłym roku cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. Wcześniej 
w maju zapraszam na trzydniową 

majówkę oraz sportowe zmagania 
zawodników podczas akcji Polska 
Biega. Nie zapomnijmy również, że 
w tym roku impreza z okazji Dnia 
Dziecka odbywać się będzie w 
ostatnią niedzielę maja.

Nie jednego z nas zaskoczyć 
mógł ostatnio widok Pani Magdy 
Gessler przebywającej w naszej 
gminie. Najbardziej znana i kontro-
wersyjna polska restauratorka wraz 
z ekipą telewizyjną przeprowadzała 
bowiem kolejne „Kuchenne rewolu-
cje” w jednej z miejscowych karczm. 
Na portalu społecznościowym tak 
opisywała naszą gminę: „Pięknie 
tutaj…”, „Brenna… cudowna”. A jak 
udała się sama rewolucja? Tego 
pewnie dowiemy się za parę mie-
sięcy, kiedy odcinek będzie emito-

wany w TV.
Jeszcze jedna wiadomość  

z ostatniej chwili! Pan Rafał Mar-
chlewicz – mieszkaniec Brennej 
oraz współwłaściciel „Koziej Za-
grody” został laureatem konkur-
su na „Osobowość Ziem Górskich”  
w kategorii Mały Przedsiębiorca. 
Uroczyste wręczenie nagrody od-
było się w sobotę 25 kwietnia pod-
czas wielkiej gali w Żywcu. Serdecz-
nie Gratulujemy! Więcej informacji 
o samym laureacie oraz konkursie 
zamieszczonych zostanie w kolej-
nym numerze „Wieści”.

Tymczasem zapraszam do lektury!

  Sonia Gawlas
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek

Cieszy mnie kolejna możliwość 
spotkania się z Państwem za po-
średnictwem naszej gminnej ga-
zetki. Nie tak dawno życzyliśmy 
sobie, by radość z odpoczynku 
przy Wielkanocnym stole  pozwoli-
ła z optymizmem patrzeć na sezon 
wytężonych wiosną prac.  Budząca 
się zieleń wokół nas jest oznaką 
nadziei dającej motywację i siłę do 
wspólnego działania, którego czy-
ny zaowocują  efektami niosącymi 
wymierną satysfakcję. 

 Nie bez znaczenia jest odpo-
wiedni wybór zadań i dobra orga-
nizacja pracy. My też jako urząd 
podjęliśmy pierwsze kroki w kie-
runku pielęgnacji zieleni - tej w 
przestrzeni publicznej - i przygo-
towanie jej do wyeksponowania 
swoich walorów w ciągu całego 
roku. Chcąc podkreślić trafność  
wyboru naszego nowego hasła, 
jakim jest „Brenna – siłą natury”, 
oczywistym jest między innymi 
współgranie piękna Waszych ogro-
dów z „ogrodem” naszej gminy.  
O tym, że efekty będą gwaranto-
wane świadczy wiele podjętych 
już działań. Cieszy mnie, a zarazem 
przeraża ilość zebranych worków 
na śmieci powstałych podczas pozi-
mowej akcji sprzątania, którą prze-
prowadzili pracownicy Zakładu Bu-
dżetowego. Problem śmieci dotyka 
nie tylko naszą gminę, większość 
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samorządów próbuje rozwiązywać 
ten temat, każdy oczywiście na 
miarę swoich możliwości z różnym 
zresztą skutkiem. Omawiamy ten 
problem  dyskutując w różnych ze-
społach roboczych. Liczę również 
na Waszą pomoc drodzy mieszkań-
cy, zarówno w aspekcie rozwiązań, 
sugestii, jak również poprzez zwra-
canie uwagi tym, którzy śmieci wy-
noszą ze swoich posesji i składają 
je na dzikich wysypiskach, czy na-
wet wokół koszy na śmieci, które 
jak wiadomo służą przechodniom.  
Zwracajmy sobie uwagę i edukuj-
my się wspólnie. Pragnę podkre-
ślić również duże zaangażowanie 
radnych, którzy z mieszkańcami  
swoich okręgów wyborczych or-
ganizują się do prac społecznych, 
poprawiających estetykę terenów 
publicznych naszej małej ojczyzny. 

W połowie miesiąca kwietnia 
wyłoniliśmy w drodze przetargu 
firmę, która naprawiać będzie w 
ramach remontów cząstkowych  
nasze gminne drogi. Jeżeli aura po-
godowa będzie łaskawa to liczymy, 
że w krótkim czasie uda się popra-
wić stan nawierzchni naszych dróg. 
Najtrudniejsze jednak zadanie do-
piero przed nami, dotyczyć ono 
będzie remontu nawierzchni w for-

mie nakładek asfaltowych na tych 
odcinkach, gdzie naprawdę ciężko 
przejechać i gdzie remonty cząst-
kowe nie da się już przeprowadzić. 
Na niektórych odcinkach, szcze-
gólnie w terenach leśnych,  będą 
zastosowane sprawdzone w tych 
warunkach płyty betonowe.  Pa-
trząc na możliwości finansowe za-
pisane w tegorocznym  budżecie,  
nie będzie łatwo zaspokoić wszyst-
kich stosownych potrzeb. Niemniej 
jednak robimy co w naszej mocy,  
aby zdobywać wszystkie możliwe 
na ten cel środki.

 Szanowni czytelnicy! Po pięciu 
miesiącach mojej pracy na stano-
wisku wójta uznałem, że zasad-
nym będzie spotkać się z Wami 
drodzy mieszkańcy na zebraniach 
wiejskich. Planuję te spotkania 
w miesiącu maju tego roku. Przy 
tej okazji będę mógł wsłuchać się  
w cenny głos uwag, sugestii, rad,   
i  propozycji  skorzystania z rozwią-
zań popartych Waszym doświad-
czeniem. Cieszę się na spotkania 
– serdecznie zapraszam. Podaję 
terminy i miejsca  spotkań.   

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch  

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch, serdecznie 

zaprasza na spotkania z mieszkańcami gminy 
w następujących terminach:

25 maja 2015 r. o godz. 18.00 
w Szkole Podstawowej Nr 1 w  Brennej Leśnicy

26 maja 2012 r. o godz. 18.00 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej

27 maja 2012 r. o godz. 18.00  
w Zespole Szkół Publicznych w Górkach  Wielkich
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Pożegnaliśmy ks. Alfonsa Chmiela
W minionych miesiącach zmarły 

dwie ważne osoby dla miejscowej 
społeczności, wieloletni miesz-
kańcy Brennej, którzy swoją pracą, 
talentami przysłużyli się dla na-
szej gminy. W marcu zmarła Zofia 
Skrond, utalentowana malarka, a 
w kwietniu ks. Alfons Chmiel, pro-
boszcz miejscowej parafii. Warto 
przypomnieć ich życie, osiągnięcia. 

16 kwietnia 2015, w kościele pw. 
św. Jana Chrzciciela w Brennej, pod-
czas uroczystości pogrzebowych 
pożegnano zmarłego proboszcza 
ks. Alfonsa Chmiela, długoletniego 
mieszkańca Brennej.

Ks. Alfons Chmiel urodził się 2 
sierpnia 1933 r. w Osinach (obec-
nie dzielnica Żor).  W 1939 r. rozpo-
czął naukę w szkole podstawowej 
w Osinach. Po zakończeniu II woj-
ny światowej przez dwa miesiące 
uczęszczał do szkoły powszechnej 
w Osinach, by w tym samym roku 
rozpocząć naukę w Państwowym 
Liceum i Gimnazjum w Żorach. W 
1951 r., po złożeniu egzaminu doj-
rzałości, rozpoczął studia w Śląskim 
Seminarium Duchownym w Krako-
wie. Święcenia diakonatu otrzymał 
w Krakowie 16 czerwca 1956, świę-
cenia prezbiteriatu 9 września 1956. 
Po zastępstwie w parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Biertułtowach, z początkiem stycz-
nia 1957 r. został tam mianowany 
wikariuszem parafialnym. Następ-
nie pełnił posługę duszpasterską 
w parafiach: Świętego Antoniego 
w Dąbrówce Małej, Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Wodzi-
sławiu Śląskim, Niepokalanego po-
częcia Najświętszej Maryi Panny w 
Katowicach. W grudniu 1967 został 
mianowany wikariuszem adiuto-
rem w parafii Św. Jana Chrzciciela w 
Brennej. W styczniu 1968 r. miano-
wany został administratorem, póź-
niej proboszczem parafii w Brennej. 
Od kwietnia 1989 r. był ojcem du-
chownym księży w dekanacie sko-
czowskim. W czerwcu 1989 r. złożył 
rezygnację z urzędu proboszcza i w 
sierpniu tego roku został przenie-

siony na emeryturę. 
Zamieszkał na tere-
nie parafii w Brennej. 
Zmarł 13 kwietnia 
2015 r. w Brennej. 
Pochowany został na 
miejscowym cmen-
tarzu parafialnym 
16 kwietnia 2015 r.

Na zakończenie 
Mszy św. żałobnej o 
zasługach zmarłego 
kapłana wspomina-
li: proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej w 
Brennej Centrum ks. 
Czesław Szwed, pro-
boszcz Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej 
Brenna-Górki ks. Ro-
man Kluz, Wójt Gmi-
ny Brenna Jerzy Pilch 
oraz były Naczelnik 
Gminy Władysław Hel-
ler. Homilię wygłosił 
ks. Izydor Harazin, wi-
kary parafii Rzymskokatolickiej w 
Brennej w latach 1972-1975.

Wójt Gminy Brenna Pan Jerzy 
Pilch pożegnał ks. Alfonsa Chmiela 
słowami:

„Czcigodni księża biskupi, dro-
dzy kapłani, rodzino i wszyscy wier-
ni. Jesteśmy tu przede wszystkim 
po to, by wspólnotą naszych sec 
i myśli zaświadczyć o tym, że pa-
mięć o księdzu proboszczu Alfonsie 
pozostanie żywa i na zawsze w na-
szych sercach i modlitwie.

Księże Proboszczu, byłeś nie tyl-
ko kapłanem, byłeś przede wszyst-
kim człowiekiem rozmodlonym o 
dużej wrażliwości i oddanym sercu. 
Przyszedłeś do naszej wspólnoty 
parafialnej przed 48 laty pełen ży-
cia i energii. Odchodzisz utrudzony, 
ale bogaty o naszą wdzięczność za 
dobro, które na nas przelałeś. Przez 
wszystkie te lata troszczyłeś się o 
naszą świątynię, parafian, i przyczy-
niłeś się do budowania pozytywne-
go wizerunku naszej gminy.

Żegnając Cię dzisiaj w tej smut-
nej chwili, w imieniu całej naszej 

gminy powiem, że nasza społecz-
ność miała ogromne szczęście, bo 
spotkała na swej drodze kapłana, 
który odcisnął piętno dobroci, życz-
liwości i ofiarnej pracy dla drugich. 
Pomagajmy sobie w trudnych chwi-
lach Kochani, każdy z nas pewnie 
w inny sposób zapamięta naszego 
księdza proboszcza.

Ja osobiście dziękuję za wiele 
lat formowania mojej duchowości 
jako uczeń nauki religii, ministrant, 
co dało mi wspaniałą podstawę do 
rozwijania własnych zaintereso-
wań i pasji. Podczas studiów umia-
łeś mądrze doradzać i wspierałeś 
modlitwą. Dziękuję Ci żeś pobło-
gosławił nasz związek małżeński. 
Nawet później, kiedy stałem się już 
niezależnym człowiekiem byłeś za-
wsze gdzieś w pobliżu, podsuwając 
wartościowe książki i opracowania 
swoich przemyśleń.

Księże Proboszczu Breńska zie-
mia jest Ci wdzięczna, że żyłeś z 
nami. Plony Twego siewu pozosta-
ną. Bóg Ci zapłać za wszystko.”
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Ksiądz Alfons Chmiel w swo-
jej autobiografii „Czas próby”, nad 
którą warto się pochylić, by po-
znać szczegóły z życia księdza, jego 
dzieciństwo, czas edukacji i życie 
w brenneńskiej parafii, pozostawił 
duchowy testament:

„Wiem, że wszystko co posiadam, 
zawdzięczam Bogu wszechmogące-
mu w Trójcy św. Jedynemu. W obli-
czu bliskiej śmierci dziękuję Bogu 
za dar życia, za dar wiary katolickiej 
i za łaskę powołania kapłańskiego. 
Dziękuję za ojca i matkę, którzy 
dali mi przykład życia według za-
sad wiary. Bóg zapłać rodzeństwu, 
rodzicom chrzestnym, biskupom i 
kapłanom, których przykład życia 
była dla mnie wzorem do naślado-
wania. Szczególnie gorąco pragnę 
podziękować proboszczowi mojej 
rodzinnej parafii ks. kanonikowi 
Franciszkowi Kuboszowi, który w 
latach seminaryjnych był dla mnie 

prawdziwym ojcem duchowym i 
wprowadził mnie na drogę życia ka-
płańskiego. Na całe życie pozostał 
on dla mnie wzorem świętego ka-
płana. Bóg zapłać mojemu poprzed-
nikowi ks. proboszczowi Rudolfowi 
Juroszkowi za zgodne współżycie i 
pomoc duszpasterską. Bóg zapłać 
mojemu następcy ks. kanonikowi dr 
Józefowi Budniakowi za jego szcze-
rą miłość braterską. Dziś, gdy myślę 
o moim życiu kapłańskim i robię ra-
chunek sumienia jestem świadomy 
tego, że nie zawsze byłem wierny 
ideałowi kapłana, o jakim marzy-
łem w seminarium duchownym. Za 
wszystkie moje grzechy popełnione 
myślą, mową, uczynkiem i zanie-
dbaniem z całego serca przepra-
szam miłosiernego Boga. Przepra-
szam także wszystkich, których w 
jakikolwiek sposób skrzywdziłem, 
obraziłem lub zgorszyłem. Proszę 
wszystkich, a szczególnie moich pa-

rafian z Brennej i tych wszystkich, 
dla których byłem duszpasterzem: 
kochajcie Boga nade wszystko, a 
bliźniego swego jak siebie samego. 
Gdy zachowywać będziecie Boże 
przykazania. Będziecie szczęśliwi 
za życia i po śmierci, czego wam z 
całego serca życzę. Proszę was, pa-
miętajcie o mnie przed Bogiem, w 
waszych codziennych modlitwach, 
a przede wszystkim we Mszy św. 
za zmarłych. Bóg zapłać wszystkim 
uczestnikom mojego pogrzebu: ka-
płanom i świeckim. Mam niezłomną 
nadzieję, że wkrótce spotkamy się 
wszyscy w domu Ojca wszystkich 
ludzi, gdzie cieszyć się będziemy 
z oglądania Boga twarzą w twarz 
przez całą wieczność. Amen. /Ks. Al-
fons Chmiel, Brenna, dnia 1 grudnia 
1999r./”

  Dorota Greń
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Zofia  Skrond, z domu Fox, uro-
dzona 7 kwietnia 1934 roku w Za-
brzegu. Ukończyła Państwowe 
Liceum Technik Plastycznych w 

Zmarła Zofia Skrond

Bielsku-Białej (1948-1953). „To było 
niezwykłe liceum. Sam fakt, iż jego 
siedzibą był zamek, nadawał mu 
specyficzny i osobliwy charakter. 
W szacownych salach panowała 
prawdziwie artystyczna atmosfera. 
Wprowadzano nas nie tylko w arka-
na malarstwa, rysunku, rzeźby czy 
grafiki, ale mieliśmy również lek-
cje rytmiki, tańca oraz... kształce-
nia słuchu prowadzone przez ojca 
Marii Koterbskiej" /cytat jednego z 
artykułów Głosu Ziemi Cieszyńskiej 
22.10.1995/.

Mama często wspominała dyrek-
tora liceum, wspaniałych profeso-
rów m.in. Jerzego Zitzmana, Józefa 
Klimka...

Tworzyła obrazy realistyczne. 
Tematami, które ją inspirowały do 
malowania to przede wszystkim 
przyroda-kwiaty, które od dziecka 
podziwiała, którymi się zachwyca-
ła oraz urokliwe zakątki Brennej, w 
której ponad 50 lat mieszkała. Wy-
brała jedną z najtrudniejszych form 
wyrazu artystycznego, jaką jest w 
sztuce akwarela, mniej czasu po-

święcała farbom olejnym. Uważała, 
że akwarela to technika „czystsza", 
doskonale oddająca budowę, sub-
telność i delikatność jej ukocha-

nych kwiatów. „Każdy lubi otrzymy-
wać kwiaty, a ja kocham wszystkie. 
Maluję je, żeby jak najdłużej prze-
trwały".

Pracowała w reklamie w Bielsku-
Białej, biurze projektów w Gdańsku, 
Szkole nr 1 w Brennej. Brała udział 
w kilku wystawach indywidual-
nych i zbiorowych (Bielsko-Biała, 
Skoczów, Brenna). Poprzez indywi-
dualnych odbiorców jej prace do-
tarły m.in. do Anglii, Szwecji, Ho-
landii, Niemiec, 
Izraela, Republi-
ki Południowej 
Afryki, Australii, 
USA. Upiększyła 
grafiką i akwa-
relami album 
„Brenna - góral-
ska wieś Beskidu 
Śląskiego", tomiki 
wierszy Urszuli 
Stefanii Korzonek 
„Żniwne Święto-
wanie", Małgo-
rzaty Orawskiej 
„Nenufary". Pro-

jektowała pocztówki świąteczne 
dla Deo-Press z Krakowa, dla Byd-
goszczy, krajobrazowe dla Brennej, 
Cieszyna, Zabrzega, Bronowa.

„Jest Pani jedną z tych artystek, 
których celem jest jakby przedłu-
żenie żywota „starych" widoków, 
krajobrazów, które przemijają, al-
bowiem odchodzi od nas nastrój 
starych drewnianych chat, piękno 
i ciepłota... Jest Pani bardzo bli-
sko natury i to wszystko widać w 
pracach malarskich. Jest Pani sobą
..."Leopold F.Hyrnik.

„Ileż radości z obcowania z przy-
rodą! Pani Zofia Skrond udowodnia, 
że ogromną wartością dla ludzi jest 
przyroda. Trzeba tylko tak umieć 
obserwować i odczuwać, jak Autor-
ka" M. Z.
/wpisy do Księgi Pamiątkowej Ar-
tystki/

 
Zofia Skrond zmarła w marcu 

bieżącego roku, msza żałobna od-
była się w kościele parafialnym w 
Brennej Centrum, pochowana zo-
stała na cmentarzu w rodzinnym 
Zabrzegu. 

  Łucja Skrond

Akwarele autorstwa ZofIi Skrond
(W Dolinie Brennicy, 2001)

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia
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Nowe miejsce targowe
Dążąc do poprawy wizerunku 

centrum naszej miejscowości oraz 
uwzględniając aspekt bezpieczeń-
stwa związanego z ruchem drogo-
wym, podjęto decyzję o całkowitym 
zakazie handlu wzdłuż ulicy Mali-
nowej oraz na skrzyżowaniu z ulicą 
Wyzwolenia w Brennej Centrum.  
O tym fakcie poinformowani zostali 

przedsiębiorcy, którym dzięki po-
rozumieniu z właścicielami Spółki 
„Huta”, udostępniono nowy teren 
handlowy przylegający do ulicy 
Malinowej (część terenu wesołego 
miasteczka). Dziękując za akcep-
tację nowych przepisów, jedno-
cześnie informujemy, że łamanie 
zakazu będzie restrykcyjnie egze-

kwowane przez Policję. Wytyczone 
nowe miejsce handlu z pewnością 
przyczyni się do bezpieczeństwa  
w pasie drogowym oraz poprawy 
oceny wizualnej centrum Brennej.  

  UG Brenna 

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 REKLAMA REKLAMA

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Szlachetny czyn społeczny
Czyn społeczny - nieodpłatne 

prace wykonywane na rzecz ogółu, 
zwykle w dni wolne. Warto przypo-
mnieć ten termin, gdyż w obecnych 
czasach rzadko spotykane są tego 
typu inicjatywy. Na szczęście w na-
szej ginie znalazły się osoby chętne 
do tego typu działania. 

Radni Gminy: Pan Jan Staś oraz 
Pan Józef Ferfecki byli pomysło-
dawcami zorganizowania w dniu 
17 kwietnia wspólnego reperowa-
nia wałów nad Brennicą. Plan nie 

powiódłby się, gdyby nie zaanga-
żowanie osób, które przybyły z wła-
snymi narzędziami i co najważniej-
sze – chęcią do pracy! Dokładnie 
o godzinie 15:00 na wyznaczonym 
miejscu stawili się inicjatorzy oraz: 
Mateusz Siwy, Janusz Waliczek, 
Piotr Chrapek, Krzysztof Marek, 
Czesław Staś, Stanisław Ogrodzki, 
Zenon Chrapek, Jarosław Widenka, 
Ireneusz Krzempek oraz Wojciech 
Rudzicki. Dzięki tej inicjatywie, przy 
niewielkich nakładach ze strony 

Urzędu Gminy (36 ton klińca), uda-
ło się poprawić infrastrukturę użyt-
kowaną przez gminę Brenna i tym 
samym wizerunek całego centrum.  

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy zaangażowali się 
w przedsięwzięcie! 

  Sonia Gawlas

Spotkanie w sprawie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Informujemy mieszkańców, że 
Urząd Gminy Brenna planuje zor-
ganizować spotkanie dla miesz-
kańców zainteresowanych budo-
wą przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków na terenach 
położonych poza Aglomeracją Sko-
czów, w tym również dla osób, które 
złożyły już wniosek o dofinansowa-
nie budowy tego typu oczyszczalni. 

Podczas spotkania mieszkańcy 
zostaną zapoznani z regulacjami 
prawnymi zastosowania przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, rodza-

jami i możliwościami zastosowania 
różnych technologii poś, podsta-
wowymi zasadami eksploatacji poś 
oraz z zasadami realizacji „PRO-
GRAMU POPRAWY GOSPODARKI 
WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENACH 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA AGLO-
MERACJĄ SKOCZÓW. BUDOWA 
PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERE-
NIE GMINY BRENNA”.

Ponadto osoby, które złożyły już 
wniosek o dofinansowanie, zostaną 
poinformowane o dalszych działa-

niach zmierzających do realizacji 
inwestycji polegającej na budowie 
przydomowej oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt 
Gminy Brenna zaprasza osoby za-
interesowane do wzięcia udziału 
w spotkaniu, które odbędzie się w 
dniu 7 maja 2015 r od godziny 
15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gmi-
ny w Brennej.

  UG Brenna
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Reaktywacja Towarzystwa „Jodła”
28 marca 2015 r. odbyło się ze-

branie członków Towarzystwa Mi-
łośników Brennej i Górek „Jodła”. 
Podczas spotkania został wybrany 
nowy Zarząd w składzie: Prezes 
Zarządu Andrzej Cieślar, Wicepre-
zes Władysław Heller, Wiceprezes i 
Sekretarz Rudolf Holeksa, Skarbnik 
Dorota Greń, Członkowie Zarządu: 
Dominika Strach, Szczepan Spis, 
Wojciech Grajewski. Została rów-
nież wybrana Komisja Rewizyjna w 
składzie: Przewodnicząca Krystyna 
Żyłka, Członkowie Komisji: Daniel 
Kłósko i Zygmunt Greń. 

Celem Towarzystwa jest sta-
ły rozwój gminy Brenna i Śląska 
Cieszyńskiego, a w szczególności 

Gmina Brenna na kolejnych targach turystycznych
Tym razem Gmina Brenna uczest-

niczyła w 21. Międzynarodowych 
Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Tu-
rystycznego i Żeglarskiego w Ka-
towicach, które trwały od 27 do 29 
marca 2015r. Do udziału w targach 
zgłosiło się ponad 260 wystawców z 
20 krajów. Zaprezentowane zostały 
oferty regionów, uzdrowisk, touro-
peratorów, biur podróży, ośrodków 
odnowy i rekreacji, usług transpor-
towych i hotelarstwa, kierowane 
zarówno do indywidualnego jak i 
zbiorowego klienta. Trzydniowej 
imprezie towarzyszyły liczne kon-

kursy dla wystawców oraz odwie-
dzających. W targach uczestniczyło 
ponad 6,5 tyś. zwiedzających.

W kwietniu w dniach od 10 do 
12 odbyły się VII Międzynarodowe 
Targi Turystyki Wiejskiej i Agrotu-
rystyki AGROTRAVEL. Na stoisku 
regionalnym Śląskiej Organizacji 
Turystycznej swoją ofertę prezento-
wała również gmina Brenna. Impre-
za ukierunkowana była na produkty 
turystyki wiejskiej, dlatego też na 
targach przedstawiono w szcze-
gólności miejsca związane z tą for-
mą turystyki. Zwiedzający stoisko 

mogli zaczerpnąć informacji o go-
spodarstwach agroturystycznych 
znajdujących się na terenie gminy 
Brenna oraz o obiektach związa-
nych z turystyką wiejską m. in. Ko-
zia Zagroda, Chlebowa Chata.

Miejmy nadzieję, iż liczne zain-
teresowanie ofertą naszej gminy 
przyczyni się do zwiększenia ilości 
turystów przybywających w te tere-
ny, pozostając na nieco dłużej ani-
żeli tylko na weekend. 

 Informacja Turystyczna

działalność w zakresie kulturalnym: 
badanie przeszłości, kultywowanie 
tradycji i twórczości ludowej, do-
kumentalizacja historyczna i fak-
tologiczna; działalność w zakresie 
ochrony przyrody i środowiska na-
turalnego, działalność w zakresie 
pomocy społecznej dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej i środo-
wisk zagrożonych; popieranie roz-
woju turystyki, handlu i usług oraz 
rzemiosła lokalnego; działalność 
wydawnicza. 

Przypomnijmy niektóre zadania 
zrealizowane przez Towarzystwo 
„Jodła”: wydanie publikacji „Zasłu-
żeni ludzie dla Brennej i Górek”, 
„Ścieżka przyrodnicza Górki Wiel-

kie-Bucze”, „Moje Wspomnienia” 
autorstwa Marii Kawik; wznowie-
nie książki „Gdy drzewa szubienic 
wyrosły” Ludwika Kohutka; udział 
w realizacji projektu szkoleń „Agro-
turystyka, pomysł na ciekawą co-
dzienność”; a także zainicjowanie 
„Konkursu wiedzy o Brennej i Gór-
kach”. 

  Dorota Greń
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Zgłębiali tajniki Biblii
Tylko jeden punkt dzielił Woj-

ciecha Gawlas, ucznia Szkoły Pod-
stawowej w Górkach Wielkich, od 
upragnionego podium w finale 
diecezjalnego Konkursu Wiedzy Bi-
blijnej 2014/2015, który odbył się 
9 kwietnia w sali Mikroklimat przy 
parafii Wszystkich Świętych w Gór-
kach Wielkich. 

Była to już XX edycja konkursu, 
w którym do ścisłego finału dotarło 
37 uczniów szkół podstawowych z 
terenu diecezji bielsko-żywieckiej. 
Finaliści rozwiązywali test, w któ-
rym musieli wykazać się doskonałą 
znajomością Ewangelii według św. 
Marka. Reprezentant naszej gminy, 

którego do konkursu przygotowy-
wała Pani Małgorzata Dziadkiewicz, 
zdobył 27 punktów, o jeden mniej 
niż zdobywczyni III miejsca Małgo-
rzata Popow uczennica SP3 w Biel-
sku Białej. Dwa pierwsze miejsca na 
podium przypadły siostrom: Annie 
Bolik (30 pkt) oraz Agnieszce Bo-
lik (29 pkt) podopiecznym SP3 w 
Ustroniu. Laureaci otrzymali gratu-
lacje, dyplomy oraz nagrody z rąk 
Biskupa Piotra Gregera. 

Wśród śledzących zmagania 
uczestników znaleźli się: ksiądz Ma-
rek Studenski – dyrektor Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Anna 

Ficoń doradca metodyczny kate-
chizacji oraz koordynator konkursu, 
Ilona Włoch - wicedyrektor bielskiej 
Delegatury Kuratorium Oświaty, 
Karol Niedźwiecki – Dyrektor ZSP 
w Górkach Wielkich oraz gospodarz 
finału ks. Proboszcz Krzysztof Pa-
cyga. Obecny na finale Wójt Gminy 
Brenna Pan Jerzy Pilch podziękował 
uczestnikom oraz opiekunom za 
czas poświęcony na przygotowania 
do konkursu. Życzył, aby zdobytą 
wiedzę mogli w przyszłości dobrze 
wykorzystać. 

Honorowy patronat nad konkur-
sem objęli: biskupi diecezji: Biel-
sko-Żywieckiej, Częstochowskiej, 
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Drogi Mieszkańcu!
Jeżeli masz pomysł na ciekawy artykuł do naszej gazety. 

Chciałbyś na łamach „Wieści” poruszyć ważny i nurtujący Cię temat.
Piszesz wiersze lub znasz osoby, z którymi warto byłoby 

przeprowadzić interesujący wywiad.

Gliwickiej, Katowickiej oraz Sosno-
wieckiej. Organizatorem wydarze-
nia byli: Wydziały Katechetyczne 
diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Często-
chowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, 
Sosnowieckiej, doradcy metodycz-
ni religii oraz lokalne wydziały edu-
kacji. Celem konkursu było przede 

wszystkim: przybliżenie uczniom 
Ewangelii świętego Marka, ukaza-
nie wartości Pisma Świętego w ży-
ciu człowieka, pogłębienie wiary i 
kształtowanie chrześcijańskich po-
staw w oparciu o poznane Słowo 
Boże, pobudzenie do większego 
zainteresowania i aktywności na 

lekcjach religii i w życiu szkoły oraz 
inspirowanie do czynnego uczest-
nictwa w życiu Kościoła i społecz-
ności lokalnej.

  Sonia Gawlas

   Napisz do nasz! 

Teraz masz możliwość dołożenia swojej cegiełki 
w powstawanie kolejnych numerów miesięcznika!

Wszystkie spostrzeżenia prosimy
kierować na adres: 

s.gawlas@brenna.org.pl 
lub 

opkis@brenna.org.pl

Adres Redakcji 
„Wieści znad Brennicy”:

ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna
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Nie wypala - nie zabijaj!
NIE WyPAlAJ – NIE ZABIJAJ!

Już od zarania dziejów okres 
przedwiośnia to czas, w których wy-
raźnie wzrasta liczba pożarów łąk  
i nieużytków. Wiele osób wypala 
trawy i nieużytki rolne, tłumacząc 
swoje postępowanie chęcią użyź-
niania gleby. Od pokoleń wśród 
wielu ludzi panuje bowiem prze-
konanie, że spalenie trawy spowo-
duje szybszy i bujniejszy jej odrost, 
a tym samym przyniesie korzyści 
ekonomiczne. Jest to jednak całko-
wicie błędne myślenie. 

Rzeczywistość wskazuje, że wy-
palanie traw prowadzi do nieod-
wracalnych, niekorzystnych zmian 
w środowisku naturalnym – ziemia 
wyjaławia się, zahamowany zostaje 
bardzo pożyteczny, naturalny roz-
kład resztek roślinnych oraz asymi-
lacja azotu z powietrza. Do atmosfe-
ry przedostaje się szereg związków 
chemicznych będących truciznami 
zarówno dla ludzi jak i zwierząt. 
Wypalanie traw jest również przy-
czyną wielu pożarów, które niejed-
nokrotnie prowadzą niestety także 
do wypadków śmiertelnych. Rocz-
nie w tego rodzaju zdarzeniach 
śmierć ponosi kilkanaście osób. 
Obszary zeszłorocznej wysuszonej 
roślinności, która ze względu na 
występujące w tym czasie okresy 
wegetacji stanowi doskonałe pod-
łoże palne, co w zestawieniu z dużą 
aktywnością czynnika ludzkiego w 
tym sektorze, skutkuje gwałtow-

nym wzrostem pożarów. Za ponad 
94% przyczyn ich powstania odpo-
wiedzialny jest człowiek, ponieważ 
trzeba pamiętać, że po zimie tra-
wy są wysuszone i palą się bardzo 
szybko. W rozprzestrzenianiu ognia 
pomaga także wiatr. Osoby, które 
wbrew logice decydują się na wy-
palanie traw, przekonane są, że w 
pełni kontrolują sytuację i w razie 
potrzeby, w porę zareagują. Nieste-
ty mylą się i czasami kończy się to 
tragedią. W przypadku gwałtownej 
zmiany jego kierunku, pożary bar-
dzo często wymykają się spod kon-
troli i przenoszą na pobliskie lasy i 
zabudowania. Niejednokrotnie w 
takich pożarach ludzie tracą doby-
tek całego życia. Występuje rów-
nież bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi. 

NIE WARTO RyZyKOWAĆ -  
NA SKUTEK JEDNEJ, NIEODPO-

WIEDZIAlNEJ DECyZJI BARDZO 
ŁATWO STRACIĆ DOROBEK  

ŻyCIA, AlE I… SAMO ŻyCIE!

Wypalanie traw to także bardzo 
duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi 
na znaczne zalesienie terenu naszej 
gminy, tereny upraw rolniczych i 
leśnych dość często ze sobą sąsia-
dują, a czasami wręcz przenikają 
się. Ogień z nieużytków może prze-
nieść się na obszary leśne, niszcząc 
bezpowrotnie bezcenne drzewo-
stany, które po pożarze odradzają 
się przez wiele dziesiątek lat. Pod-

czas pożaru powstaje także duże 
zadymienie, które jest szczególnie 
groźne dla osób przebywających w 
bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
zdarzenia, z uwagi na możliwość 
zaczadzenia.  Powoduje ponadto 
zmniejszenie widoczności na dro-
gach, co może prowadzić do po-
wstania groźnych w skutkach kolizji 
i wypadków drogowych.

WyPAlANIE TRAW JEST 
NIEBEZPIECZNE, AlE TEŻ 

NIEDOZWOlONE!

Ci, którzy mimo wszystko chcą 
ryzykować, muszą również liczyć 
się z konsekwencjami.  

O tym, że postępowanie ta-
kie jest niedozwolone mówi m.in. 
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 627), art. 124. 
„Zabrania się wypalania łąk, pa-
stwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych 
oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 
131: „Kto wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub 
szuwary… – podlega karze aresztu 
albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 
2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); 
„w lasach oraz na terenach śród-
leśnych, jak również w odległości 
do 100 m od granicy lasu, zabra-
nia się działań i czynności mogą-
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cych wywołać niebezpieczeństwo,  
a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśniczego, 

2. korzystania z otwartego pło-
mienia, 

3. wypalania wierzchniej war-
stwy gleby i pozostałości roślin-
nych”. 

Za wykroczenia tego typu gro-
żą surowe sankcje: art. 82 ustawy 
z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wy-
kroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 
275 z późn. zm.) – kara aresztu, na-
gany lub grzywny, której wysokość 
w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 
20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kar-
ny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z 
późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza 
zdarzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu w 
wielkich rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10”.

W walkę ze zjawiskiem wiosen-
nego wypalania traw włączyła się  
także Unia Europejska. Założenia 
polityki rolnej UE regulują między 
innymi zagadnienia ochrony środo-
wiska w rolnictwie. Jednym z narzę-
dzi umożliwiających dokonywanie 
pozytywnych przemian w tym sek-
torze jest system dopłat bezpośred-
nich. Ta forma wsparcia unijnego, 
zobowiązuje użytkownika gruntów 
do ich utrzymania zgodnie z nor-
mami tzn. w dobrej kulturze rolnej 
- art. 7 ust. 1 pkt 2a ustawa z dnia 
26 stycznia 2007 r. o płatnościach w 
ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, 
poz. 1051 z późn. zm.).  

W ślad za Agencją Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, na-
leży stwierdzić, że wypalanie traw 
jest nie dość, że środowiskowo 
szkodliwe, ale także surowo zabro-
nione. Za wypalanie traw grożą, 
oprócz kar nakładanych np. przez 
policję czy prokuraturę, także do-
tkliwe kary finansowe nakładane 
przez Agencję w postaci zmniejsze-
nia od 5 do 25%, a w skrajnych przy-
padkach nawet odebrania, należnej 

wysokości wszystkich rodzajów do-
płat bezpośrednich za dany rok.

Podczas intensywnego prowa-
dzenia prac rolnych na polach, tak-
że może dojść do pożarów wskutek 
nieostrożności osób wykonujących 
te prace lub niesprawnego sprzętu 
technicznego.

Pożary nieużytków, z uwagi na 
ich charakter i zazwyczaj duże roz-
miary, angażują znaczną liczbę sił 
i środków straży pożarnych. Każda 
interwencja to poważny wydatek 
finansowy. Strażacy zaangażowani 
w akcję gaszenia pożarów traw, łąk 
i nieużytków, w tym samym czasie 
mogą być potrzebni do ratowania 
życia i mienia ludzkiego w innym 
miejscu. 

Pożary traw powodują również 
spustoszenie dla flory i fauny. Nisz-
czone są miejsca lęgowe wielu ga-
tunków gnieżdżących się na ziemi i 
w krzewach. Palą się również gniaz-
da już zasiedlone, a zatem z jajami 
lub pisklętami (np. tak lubianych 
przez nas wszystkich skowronków). 
Dym uniemożliwia pszczołom i 
trzmielom oblatywanie łąk. Owady  
giną w płomieniach, co powodu-
je zmniejszenie liczby zapylonych 
kwiatów, a w konsekwencji obni-
żenie plonów roślin. Giną zwierzę-
ta domowe, które przypadkowo 
znajdą się w zasięgu pożaru  (tracą 
orientację w dymie, ulegają zacza-

dzeniu). Dotyczy to również dużych 
zwierząt leśnych, takich jak sarny, 
jelenie czy dziki. Płomienie niszczą 
miejsca bytowania zwierzyny łow-
nej, m.in. bażantów, kuropatw, za-
jęcy, a nawet saren. W płomieniach 
lub na skutek podwyższonej tem-
peratury ginie wiele pożytecznych 
zwierząt kręgowych: płazy (żaby, 
ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety 
ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, 
kuny, nornice, badylarki, ryjówki 
i inne drobne gryzonie). Przy wy-
palaniu giną mrówki. Jedna ich 
kolonia może zniszczyć do 4 milio-
nów szkodliwych owadów rocznie. 
Mrówki zjadając resztki roślinne  
i zwierzęce ułatwiają rozkład masy 
organicznej oraz wzbogacają war-
stwę próchnicy, „przewietrzają” 
glebę. Podobnymi sprzymierzeń-
cami w walce ze szkodnikami są 
biedronki, zjadające mszyce. Ogień 
uśmierca wiele pożytecznych zwie-
rząt bezkręgowych, m.in. dżdżow-
nice, (które mają pozytywny wpływ 
na strukturę gleby i jej właściwo-
ści), pająki, wije, owady (drapieżne  
i pasożytnicze). Pożary traw niszczą 
rodzimą faunę i florę. Nie bądź obo-
jętny widząc wypalanie traw – poin-
formuj o tym fakcie policję.

Pamiętaj wypalanie traw zabija 
ludzi, zwierzęta i środowisko! 

  UG Brenna
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Sukcesy w Cieszynie
Szczęśliwy dla zespołów z naszej 

gminy okazał się Cieszyn. Wszyst-
ko za sprawą organizowanych w 
kwietniu wielu przeglądów, które 
w kalendarzu imprez miasta mają 
już swoje stałe miejsce. Cieszy fakt, 

że każdego roku dzieci, młodzież i 
osoby dorosłe chcą reprezentować 
Brenną i Górki, chcą się pokazać 
przed szersza publicznością i spró-
bować zdrowej, ale i zaciętej rywa-
lizacji.   

Stanąć na scenie Teatru im. 
Adama Mickiewicza w Cieszynie to 
prawdziwy zaszczyt. Doświadczyły 
go trzy zespoły z naszej gminy, któ-
re działając w ramach „Bazy Talen-
tów” przy Ośrodku Promocji, Kultu-

ry i Sportu Gminy Brenna, 
doskonalą swoje umie-
jętności taneczne oraz 
wokalne. W dniach od 
13 do 14 wystąpiły one 
podczas organizowane-
go przez Stowarzysze-
nie Samorządowe Ziemi 
Cieszyńskiej oraz Gminy 
Cieszyn Przeglądu Dzie-
cięcych i Młodzieżowych 
Zespołów Artystycznych 
Śląska Cieszyńskiego – 
Cieszyn 2015. Grupy ta-
neczne: Feniks oraz Ryt-
mix działające pod okiem 
instruktorki Pani Anny 
Jakubowskiej wytańczyły 
układy p.t. „Ach te naście” 
collage muzyczny oraz 
choreografię do piosen-
ki „Algo suena en mi”. W 
kategorii zespoły folklo-
rystyczne naszą gminę 
reprezentował Dziecięcy 
Zespół Regionalny „Małą 
Brenna”. Prowadząca 
grupę Pani Anna Musioł 
wybrała na ten dzień 
repertuar, w którym 
znalazł się: „Czworok”, 
„Łowczorzyczek”, „An-
dzia” oraz „Jawornicki”. 
Po wysłuchaniu i ocenie 
występów wszystkich 
zgłoszonych grup, jury w 
składzie: Danuta Koenig, 
Jadwiga Sikora, Ewa Bog-
danowicz, Maria Foltyn 
oraz Karol Suszka posta-
nowiło przyznać w kate-
gorii zespoły taneczne 
III miejsce zespołowi „Fe-
niks”, a „Małej Brennej” II 
miejsce (I nie przyznano) 
w kategorii zespołów 
folklorystycznych.  

Drugą sceną okupo-
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waną przez zespoły z naszej gminy 
była scena sali widowiskowej Cie-
szyńskiego Ośrodka Kultury „Domu 
Narodowego”. 15 kwietnia odbyły 
się w nim eliminacje rejonowe do 
XXII Regionalnego Przeglądu Pieśni 
„Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa 
Dygacza. Organizatorami konkursu 
są: Związek Górnośląski w Katowi-
cach, Zespół Pieśni i tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny w Koszęci-
nie, Chorzowskie Centrum Kultury 
oraz samorządy miast i gmin (or-
ganizatorzy eliminacji rejonowych  
i przeglądu finałowego). 

Brenną w eliminacjach w kate-
gorii wykonawczej zespoły wokalne  
i wokalno-instrumentalne reprezen-
towała Dziewczęca Grupa Śpiewacza  
z Zespołu „Mała Brenna” brawuro-
wo wyśpiewując: „Helo, helo”, „Od 
Siewierza jechoł wóz” oraz „Idzie 
baca groniym”. W kategorii soliści 
z utworami: „Beskidzie, Beskidzie” 
oraz „Szumi Dolina” wystąpiła Pani 
Anna Musioł, a w kategorii chóry - 
Chór „Benedictus” działający przy 
parafii św. Jana Chrzciciela w Bren-
nej. 

Jury w składzie: Karolina Banach 
(Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”), Jan 
Marszałek (Związek Górnośląski) 
oraz Arkadiusz Sztwiertnia (COK 
„Dom Narodowy”) oceniało wyko-
nawców, biorąc pod uwagę: dobór 
repertuaru, zachowanie cech gwa-
rowych, walory wokalne, akompa-
niament i ogólny wyraz artystyczny. 
Po występach wszystkich uczestni-
ków do przesłuchań finałowych, 
które odbędą się 12 maja 2015 roku 
w Chorzowskim Centrum Kultu-
ry wytypowało w kategorii soliści 

7 wykonawców w tym Panią Annę 
Musioł, a w kategorii chóry: Chór 
„Benedictus” oraz  Zespół Regional-
ny „Jasieniczanka” z Jasienicy.

 Serdecznie gratulujemy zwy-

cięzcom i trzymamy kciuki za tych, 
którzy przeszli do kolejnego etapu 
zmagań konkursowych. Powodze-
nia! 

  Sonia Gawlas
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Dzieci poznają Brenną 

Kolejny miesiąc, już trzeci, 
warsztatów regionalnych za nami. 
Na przestrzeni ostatnich tygodni 
dzieci poznały topografię Brennej, 
próbowały umiejscowić ją na mapie 
Śląska Cieszyńskiego, a także zapo-
znały się z dziejami naszej miejsco-
wości. Przeniosły się do dawnych 
czasów, gdy Brenna była częścią 
księstwa cieszyńskiego, a rządy nad 
nią sprawowali książęta. Również 
miejscowa roślinność dla dzieci nie 
jest już tajemnicą. Naparstnice pur-
purową, symbol naszej gminy, cie-
szyniankę wiosenną, piękny zielony 
kwiatek rosnący w Górkach na Bu-
czu, mniszki lekarskie, pierwiosnki, 
kaczeńce, zawilce, a także wiele in-
nych kwiatów, a także drzew dzieci 
uczyły się rozpoznawać, niejedno-

„Dofinansowano ze  
środków Fundacji BGK”

krotnie zauważając, że poszczegól-
ne drzewa i kwiaty rosną blisko ich 
domów. Najmłodsi, dobrze znając 
strój góralski, poznali również strój 
cieszyński, zakładany dawniej przez 
mieszkanki naszej gminy z okazji 
świąt i ważnych domowych uroczy-
stości. Na zajęciach zrealizowanych 
tuż przed świętami Wielkanocnymi 

dzieci rozmawiały na temat waż-
ności tradycji, istoty kultywowa-
nia zwyczajów, a także wykonały 
goiczek (moiczek), iglastą gałązkę 
przystrojoną wstążkami, pisankami 
i dzwoneczkami. Dawniej z moicz-
kiem dziewczynki w Poniedziałek 
Wielkanocny chodziły od domu do 
domu, winszując i śpiewając. Naj-

KulturaKultura Kultura
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większym zainteresowaniem wśród 
dzieci cieszyła się prezentacja i gra 
na ważnym dla góralskiej kultury 
instrumencie, jakim są gajdy. Je-
dyny breński gajdosz Damian No-
wak zagrał na gajdach, opisał ich 
budowę, sposób powstawania, a 
także cierpliwie odpowiadał na fra-
pujące dzieci pytania. Nie obyło się 

również bez tradycyjnych tańców i 
śpiewów. 

W kolejnych miesiącach, dzię-
ki wiosennej pogodzie będziemy 
mogli wykorzystać uroki naszej 
miejscowości i ruszyć w plener, 
aby poznać naszą gminę nie tylko 
z opowieści. Podczas najbliższych 
zajęć dzieci odwiedzą Chlebową 

Chatę, miejsce wyjątkowe, gdzie 
można zobaczyć, jak powstaje pro-
ces wypieku chleba, zaczynając od 
ziarenka, a kończąc na bochenku. 
Przed nami również wizyta w Ob-
serwatorium nietoperzy oraz w Ko-
ziej Zagrodzie. 

  Dorota Greń

Uśmiechnij się!
W ramach współpracy z Przed-

szkolem nr 1 w Brennej, do biblio-
teki 16 kwietnia zawitała grupa 
„Kotków”. Dzieci miały okazję zapo-
znać się z biblioteką, dowiedziały 
się, na jakich zasadach można wy-
pożyczać książki. Wzięły również 
udział w warsztatach „Uśmiech dla 
każdego” na podst. książki Przemy-
sława Wechterowicza pt. „Uśmiech 
dla Żabki”. Dzieci poznając przygo-
dy małej bohaterki przekonały się, 

jak wielką moc ma uśmiech oraz jak 
ważne jest okazywanie sobie życzli-
wości i sympatii. Do zabawy wyko-
rzystane zostało pudełko z ukrytym 
lusterkiem, w którym dzieci mogły 
zobaczyć swoje odbicie. Rysowa-
ły także osobę, do której chciałyby 
się uśmiechnąć. Wizyta była bardzo 
udana i okraszona słodkim poczę-
stunkiem. Dziękujemy za odwiedzi-
ny i zapraszamy do częstego korzy-
stania z biblioteki.

Natomiast w bibliotece w Gór-
kach Małych w kwietniu zakończyły 
się kolejne warsztaty komputerowe 
„Komputer dla Każdego”. Była to już 
7. edycja zajęć. Gratulujemy uczest-
nikom i zapraszamy nowe osoby do 
udziału w jesiennej edycji warszta-
tów.

 Biblioteka Publiczna 
 w Brennej

KulturaKultura
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Przedszkolaki cieszą się wiosną 
„Siadaj zimo na sanki i uciekaj 

już. Zabierz śnieżne bałwanki, za-
bierz śnieg i lód...” Słowami tej pio-
senki przedszkolaki z Przedszkola 
Publicznego nr 1 w Górkach poże-
gnały zimę.

23 marca przedszkolny orszak z 
symbolicznym bałwanem - oznaką 
zimy, przemaszerował przez cen-
trum Górek. Dzieci wraz z nauczy-
cielami udały się nad rzekę, by tam 
ostatecznie rozstać się z tegoroczna 
zimą. Bałwan, oczywiście ekologicz-
ny, został wrzucony do Brennicy, a 
dzieci z zapartym tchem obserwo-
wały jego poczynania w wartkim 

nurcie rzeki. Następnie przedszko-
laki ruszyły wałami na poszukiwanie 
wiosny. Już chwilę później zauwa-
żyły jej pierwsze oznaki: kwitnącą 
leszczynę, bazie na wierzbie, prze-
biśniegi i krokusy w przydomowych 
ogródkach. Usłyszały ptasie trele i 
poczuły jak mocno już grzeje słoń-
ce.

Chcąc ogłosić wszystkim, że 
wiosna już naprawdę nadeszła, 
dzieci rozdawały napotkanym 
przechodnią własnoręcznie wyko-
nane wiosenne tulipany. Kwiatami 
obdarowane zostały ekspedientki  
w sklepach, kwiaciarni, zaprzyjaź-

nione z przedszkolem panie z bi-
blioteki, ośrodka zdrowia i apteki. 
We wszystkich tych miejscach dzie-
ci zostały miło i sympatycznie przy-
jęte.

Choć był to jeden z pierwszych 
dni wiosny, było naprawdę ciepło  
i to nie tylko z powodu świecącego 
już mocniej słońca, ale z powodu 
atmosfery jaka panowała. Życzymy 
sobie i innym, aby kolejne dni były 
równie pogodne i sympatyczne.

                
       Katarzyna Durbas

Jak przedszkole może uczyć pozytywnych 
postaw społecznych

W ramach akcji „Paczka wielka-
nocna” zorganizowanej w Przed-
szkolu Publicznym na 1 w Górkach 
Małych przez A. Strach i K. Durbas, 
udało się zorganizować podarunki 
dla potrzebujących dzieci z terenu 
gminy Brenna. Zbieraliśmy zbędne i 
nieraz niepotrzebne w naszych do-
mach zabawki, książki oraz słody-
cze. Ku naszemu zaskoczeniu wśród 
składanych upominków znalazło 
się wiele nowych zabawek, a pozo-
stałe rzeczy były w bardzo dobrym 
stanie. W ramach współpracy  z pra-
cownikami socjalnymi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej udało 
się z zebranych darów zorganizo-
wać paczki dla ośmiu rodzin z tere-
nu naszej gminy. Koordynacji zada-
nia z ramienia GOPS podjęła się p. 
H. Jaworska.

Oczywiście całe przedsięwzięcie 
nie odbyłoby się bez zaangażowa-
nia i pomocy ze strony rodziców i 
dzieci z naszego przedszkola, któ-
rzy nie zostali obojętni na potrzeby 
społeczności lokalnej. Tym samym 
wszyscy dorośli, którzy zaangażo-
wali się w akcję, już od najmłod-
szych lat przyczyniają się do kształ-
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towania u swoich dzieci postaw 
wrażliwości, zrozumienia i troskli-
wości. Tylko solidny fundament w 
postaci pozytywnego przykładu 
rodzica jest gwarancją, że nasza 
pociecha wyrośnie na wartościową 
jednostkę. Celem powyższych dzia-
łań było również stworzenie płasz-

czyzny do współpracy rodziców 
i dzieci, w sferze podejmowania 
decyzji, nauki kompromisu, samo-
dzielności oraz rozmowy, że wśród 
nas są osoby, którym można pomóc 
w bardzo prosty sposób.  

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za okazaną życzliwość i za-

angażowanie. Rodzicom życzymy 
sukcesów w drodze do wychowania 
dziecka w duchu wartości społecz-
no - moralnych.

      
   A. Strach

Odwiedziny w PDPS w Pogórzu
14 kwietnia 2015 uczniowie klasy 

2a i 2b SP 2  w Brennej wraz z wycho-
wawcami i panią Joanną Konieczny, 
w ramach praktycznych działań na-
kierowanych na integrację społecz-
ną z osobami niepełnosprawnymi, 
odwiedzili placówkę PDPS w Pogó-
rzu. Organizacja spotkania odbyła 
się dzięki ogromnej przychylności, 
życzliwości i zaangażowaniu kie-
rownictwa oraz specjalistycznego 
personelu ośrodka. Spotkanie roz-
poczęło się prezentacją programu 
artystycznego obejmującego grę 
na dzwonkach, inscenizację baśni 
„O dwunastu miesiącach” wg Janiny 
Porazińskiej oraz śpiewu piosenki 
„Wiosenny walczyk”.

Po występach dzieci 
wręczyły pensjonariu-
szom oraz kierownictwu 
i pedagogom drobne 
upominki. Później, wraz  
z podopiecznymi ośrodka, 
miały możliwość wzięcia 
udziału w warsztatach te-
rapii zajęciowej: malowa-
nie gipsowych odlewów, 
zdobienie techniką de 
coupage i wykonywanie 
ozdób z papieru oraz bi-
żuterii. Prace te uczniowie 
przeznaczą na upominki 
dla swoich mam z okazji 
ich święta. W trakcie za-
jęć dzieci zaproszono na 

symboliczny poczęstunek.  
Spotkanie przebiegało w bar-

dzo serdecznej i miłej atmosferze. 
Dzieci wykazywały się umiejętno-
ściami nawiązywania kontaktów in-
terpersonalnych z osobami niepeł-
nosprawnymi, czuły się swobodnie  
i szybko odnalazły się w nowej sytu-
acji. Wszyscy będziemy miło wspo-
minać czas spędzony w ośrodku.

Wyjazd został poprzedzony po-
gadanką w klasach poświęconą pro-
blemom osób niepełnosprawnych, 
ich funkcjonowaniu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na poszanowa-
nie i wartość każdego człowieka.

Wychowawcy klas drugich: 
Halina Byrtek i Marta Myczka
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Uczniowie klas I-III przywita-
li wiosnę 20 marca. Aby otworzyć 
drzwi wyczekanej już porze roku, 
dzieci musiały wykazać się wiedzą o 
lesie i ekologii oraz sprawnie poko-

Wiosna zawitała do szkoły na Bukowej

Flash mob w SP 2 Brenna

nać tory przeszkód. Na zakończenie 
rozgrywek sportowo - umysłowych 
każda klasa otrzymała w nagrodę 
sadzonki róż. Ogród szkolny zdobią 
teraz róże, które zostały posadzone 

przez uczniów i ich wychowawców. 

Agnieszka Frączek 
i Marta Madzia

W piękny, słoneczny piątek, 
nasza szkoła przeżyła coś, czego 
jeszcze nie było. Po kilkutygodnio-
wych przygotowaniach pod okiem 
p. A. Frączek i M. Madzi, w murach 
naszej szkoły nastąpiło wielkie wy-
darzenie. Wszyscy uczniowie wraz 
z nauczycielami i panią dyrektor 
wykonali  wspólny układ tanecz-

ny do piosenki Avicii „The Nights”. 
W radosnych nastrojach i ubrani 
w kolorach tęczy wszyscy świetnie 
się bawili. Końcowym efektem na-
szej pracy i zabawy jest clip szko-
ły.  Serdecznie zapraszamy do jego 
obejrzenia na stronie internetowej: 
www.sp2brenna.pl. 

Wszystkim serdecznie dziękuje-

my za włączenie się w nasz projekt. 
Jednocześnie życzymy za słowami  
piosenki: „Żyjcie  życiem, które za-
pamiętacie”.

Agnieszka Frączek
i Marta Madzia 

EdukacjaEdukacja
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Przywoływali wiosnę
Prace plastyczne dają dzieciom 

ogromną radość. Tworząc je, dzieci 
rozwijają swoją wyobraźnię i pomy-
słowość. Twórczość plastyczna uczy 
skupienia, dając jednocześnie od-
prężenie i uspokojenie.

Dlatego też, w naszej gminie zo-
stał ogłoszony Gminny Konkurs Pla-
styczny pt. „Przywołujemy Wiosnę” 

pod patronatem Wójta Gminy Bren-
na - Jerzego Pilcha. Na konkurs, 
który skierowany był do dzieci klas 
1-3 wpłynęło 68 prac ze wszystkich 
szkół z terenu gminy. Prace wykona-
ne były różnorodnymi technikami i 
cechowały się dużą pomysłowością 
autorów. Powołane do oceny prac 
jury w składzie: p. Olga Kowalik 

(UG), p. Katarzyna Macura (OPKiS), 
p. Wojciech Kawa (GOPS) miało nie 
lada kłopot, aby wyłonić laureatów. 
Zwycięzcą okazał się uczeń klasy III 
SP1 w Brennej Leśnicy – Oskar Ku-
riański. Miejsce II zajęła Dominika 
Troszok uczennica klasy II SP w Gór-
kach Wielkich. Trzecie miejsce przy-
padło Julii Gruszczyk z klasy II SP1 
w Brennej Leśnicy. Przyznano rów-
nież dwa wyróżnienia, które otrzy-
mali: Kasia Stoszek (SP2 w Brennej 
Bukowej) oraz Łukasz Małysz (SP 1 
w Brennej Leśnicy).

Uroczystego ogłoszenia wyni-
ków i wręczenia nagród dokonano 
w sali Sesyjnej Urzędu Gminy przez 
zastępcę Wójta p. Krzysztofa Maje-
rana w obecności rodziców i opie-
kunów. Organizatorzy konkursu 
składają serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom i życzą dal-
szych sukcesów.

                                                                                                                  
  Grażyna Piela             

Sukces Roberta Kuboka
Wielkim sukcesem zakończył się 

udział Roberta Kuboka, ucznia kla-
sy III b Gimnazjum im. Króla Jana 
III Sobieskiego w tegorocznym 
konkursie przedmiotowym. Robert 
zdobył tytuł laureata z przedmiotu 
matematyka. Zapewnił sobie jed-
nocześnie zwolnienie z części eg-
zaminu gimnazjalnego. Uczeń przy-
gotowywał się pod kierunkiem pani 
Joanny Walczyk. 

Robert jest chłopakiem wszech-
stronnie uzdolnionym i bardzo pra-
cowitym. Chętnie bierze udział w 
konkursach z różnych dziedzin. Z 
powodzeniem uczestniczył w dyk-
tandzie szkolnym, w którym zajął 
pierwsze miejsce oraz Powiatowym 
Konkursie BRD. Roberta fascynuje 
astronomia i astrofizyka. Chętnie 
czyta książki o tematyce fantasy, 
głównie autorstwa J.R.R Tolkiena. 
Uprawia również sport, szczególnie 
dyscypliny ekstremalne, takie jak 

Downhill czyli kolarstwo zjazdowe. 
W przyszłości chciałby zostać infor-
matykiem lub nauczycielem.

Cała społeczność naszego Gim-

nazjum bardzo cieszy się z sukcesu 
Roberta i serdecznie mu gratuluje!

 Gimnazjum w Brennej
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Gimnazjalistki recytowały wiersze
Dnia 12 marca 2015 roku odbył 

się w Istebnej XI Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski. Gimnazjum im. 
Króla Jana III Sobieskiego reprezen-
towały uczennice: Agata Adamek 
klasa III b oraz Weronika Holeksa 
klasa II c. Agata Adamek zdobyła 
wyróżnienie za recytację wiersza 
„Jeszcze” Wisławy Szymborskiej i 
tekst prozatorski, felieton „Fryzjer” 
Krystyny Jandy. Otrzymała nagrody 
książkowe oraz dyplom.

 Gimnazjum w Brennej

Sukces koła teatralnego
Sukcesem zakończył się udział 

uczennic należących do koła te-
atralnego przy Gimnazjum im. Kró-
la Jana III Sobieskiego w VII Miedzy-
gimnazjalnych Teatraliach w Wiśle 
w Hotelu Gołębiewski.

Koło teatralne wystawiło dra-
mat groteskowy „Pasos” autorstwa 
Antonio Alamo. Bohaterami są dwa 
karaluchy, a właściwie karaluszyce 
oraz dwie istoty ludzkie (matka i 
córka) zwane krokami. Na ich przy-
kładzie autor pokazał dwie podsta-
wowe postawy życiowe. Pierwsza 
- największym zagrożeniem dla 

karalucha są „kroki” czyli człowiek, 
druga - czy dla człowieka może być 
zagrożeniem człowiek?

Uczennice w składzie: Agata 
Adamek klasa III b, Maria Bąk klasa 
III b, Oliwia Klus 
klasa III b, Klau-
dia Konior klasa 
III b, Michalina 
Greń klasa II c, 
Weronika Holeksa  
klasa II c zdobyły 
II miejsce za wy-
stawioną sztukę. 
Za grę aktorską 
wyróżniono Aga-
tę Adamek, Marię 
Bąk i Michalinę 
Greń. Grand Prix 
dla najlepszej ak-
torki teatraliów 
zdobyła Weronika 
Holeksa. Grupa 
teatralna zosta-
ła zaproszona do 
Katowic na prze-
gląd teatrów i 
warsztaty.

Zespół te-
atralny do prze-
glądu i konkursu 
re c y t ato r s k i e g o 
p r z y g o t o w y w a ł 
się pod kierun-
kiem nauczyciela 

i opiekuna koła teatralnego Sylwii 
Waszek.

 Gimnazjum w Brennej
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Dzień Teatru w Gimnazjum w Brennej
Dnia 1 kwietnia 2015 roku ob-

chodzono w Gimnazjum im. Króla 
Jana III Sobieskiego „Dzień Teatru”. 
Na początku spotkania przypo-
mniano, iż Dzień Teatru ustanowio-
no w czerwcu 1961 roku podczas 
Światowego Kongresu Międzyna-
rodowego Instytutu Teatralnego w 
Helsinkach. Dzień obchodów usta-
nowiono na 27 marca, w rocznicę 
otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. 
Czym jest teatr? To pytanie towa-
rzyszyło w tym dniu uczniom Gim-
nazjum.

Koło Teatralne wystawiło nagro-
dzony spektakl „Kroki”. Wyróżnio-
ne na przeglądzie recytatorskim 
uczennice przypomniały wiersze 
„Jeszcze” Wisławy Szymborskiej 
oraz „Giną ludzie” Josifa Brodskiego 
i fragmenty prozy „Fryzjer” Krystyny 
Jandy i „Bezgrzeszne lata” Kornela 
Makuszyńskiego. Dwa utwory na 

skrzypce przygotowało rodzeństwo 
Wioletta Kuczera i Daniel Kuczera. 
Następnie każda z klas prezentowa-
ła na scenie fragmenty dramatów:
klasa I a - Antygona Sofokles,
klasa I b - Skąpiec Molier,
klasa I c - Zemsta A.Fredro,
klasa II a - Balladyna J. Słowacki,
klasa II b - Dziady cz.II A.Mickiewicz,
klasa II c - Romeo i Julia W. Szekspir,
klasa III a - Moralność pani Dulskiej 
G. Zapolska,
klasa III c – Wesele S.Wyspiański

Oceniało jury składające się  
z nauczycieli, reprezentanta spo-
łeczności uczniowskiej, przedstawi-
ciela Rady Rodziców pani Małgorza-
ty Setnickiej, przedstawiciela OPKiS 
pani Soni Gawlas, pod kierownic-
twem dyrektora szkoły Czesława 
Marcjasza.

I miejsce zdobyła klasa IIIa, II 
miejsce klasa Ic, III miejsce klasa IIa. 

Nagrody sponsorował szkolny skle-
pik uczniowski, którego opiekunem 
jest pani Urszula Bąk. Chociaż son-
daże mówią, iż Polacy nie chodzą, 
a przeciętny Polak do teatru idzie 
raz na pięć lat, okazało się, że nasza 
sala była wypełniona, a uczniowie 
z zainteresowaniem oglądali sztuki 
teatralne. Scenografię wzbogaciły 
piękne plakaty przygotowane przez 
klasy trzecie pod kierunkiem pani 
Jolanty Pieczko. W tym dniu  przy-
znano także nagrody w konkursach 
ortograficznym oraz na pisankę 
wielkanocną.

 Gimnazjum w Brennej
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Początki szkolnictwa w Brennej, 
tak jak i najstarsze dzieje wsi nikną 
w mrokach historii. Po raz pierwszy 
Brenną wymieniono w dokumencie 
księcia cieszyńskiego Kazimierza w 
1490 r. jako wieś szlachecką. Bren-
na musiała więc być założona przy-
najmniej kilkadziesiąt lat przed tą 
datą. Obowiązek szkolny na Śląsku 
Cieszyńskim do schyłku XVIIIw. nie 
istniał, podobnie jak w całej ówcze-
snej Europie. Ludzie prości, a nawet 
książęta i królowie byli analfabeta-
mi - wystarczy wspomnieć tu postać 
króla Francji, a zarazem reformato-
ra szkolnictwa, Karola Wielkiego. 
Szkoły w ówczesnych czasach były 
szkołami wyznaniowymi, tworzony-
mi przy parafiach. W średniowieczu 
Brenna była związana z parafią w 
Górkach, gdzie mogła istnieć szkół-
ka przyparafialna. Z okresu refor-
macji na Śląsku Cieszyńskim (1545 
r.-1610 r.) zachował się protokół wi-
zytacyjny władz kościelnych z Gó-
rek z 1609 r. przypominający świad-
czenia parafii na rzecz nauczyciela, 
potwierdzający pośrednio istnie-
nie szkoły w Górkach. Zgodnie z 
„Porządkiem szkolnym” wydanym 
przez księżną cieszyńską Katarzynę 
Sydonię rodzice byli zobowiąza-
ni do posyłania dzieci na naukę w 
szkołach przyparafialnych. W okre-
sie kontrreformacji (XVII w.-XVIII w.) 
Brenną podporządkowano parafii 
w Grodźcu Śląskim, co mogło ozna-
czać likwidację szkółki w Górkach.

W 1653 r. zmarła księżna Elż-
bieta Lukrecja, ostatnia Piastówna 
cieszyńska, a zarazem protektorka 
miejscowej ludności. Księstwo Cie-
szyńskie na prawie trzy wieki (1653 
r-1918 r.) znalazło się w granicach 
monarchii austryjackiej. Następ-
stwem tego był wzrost nacisków 
germanizacyjnych i czechizacja nie 
tylko urzędów, ale i szkół, gdyż Au-
stryjacy uważali Śląsk Cieszyński za 
część czeskich Moraw (warto wspo-
mnieć, że język czeski był językiem 

Przyczynek do dziejów oświaty w Brennej
(na podstawie zachowanych dokumentów).

urzędowym Piastów cieszyńskich).  
Dlatego też wśród nazwisk nauczy-
cieli jest wiele nazwisk o czeskim 
brzmieniu. Germanizacja szkolnic-
twa dotknęła przede wszystkim 
szkoły średnie, gdyż do 1895 r. nie 
było na Śląsku Cieszyńskim ani jed-
nej szkoły średniej z polskim języ-
kiem nauczania. O tragicznym  sta-
nie oświaty na ziemi cieszyńskiej w 
XVIII w. świadczy fakt, iż w 1772 r. 
do szkół na terenie Księstwa Cie-

szyńskiego i Bielskiego uczęszczało 
zaledwie 310 dzieci na ponad 25 
tysięcy. Biorąc te dane pod uwagę, 
oraz to, że część mieszkańców Bren-
nej stanowiła ludność pochodzenia 
bałkańskiego czyli Wołosi, a także 
zbiegli chłopi pańszczyźniani z Wę-
gier można stwierdzić, że do XVIII 
w. bardzo niewielka liczba dzieci 
z Brennej pobierała naukę w szko-
łach.

Cesarzowa Austrii Maria Teresa 

Ślabikorz morawski używany w Brennej i na całym Śląsku Cieszynskim 
jako podręcznik w szkołach ludowych do połowy XIX w. 

EdukacjaEdukacja
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wprowadziła powszechny obowią-
zek szkolny ustawą z 1774 r. na te-
renie całego państwa, w tym rów-
nież na Śląsku Cieszyńskim. Ustawa 
wprowadzała obowiązek utworze-
nia w każdej parafii 1 lub 2-klaso-
wej szkoły ludowej (podstawowej). 
Zachowano podział na szkoły wy-
znaniowe. Polityka absolutyzmu 
oświeconego prowadzona przez 
Marie Teresę spowodowała prze-
łom w rozwoju oświaty również u 
nas, świadczą o tym suche liczby. 
W 1806 r. na Śląsku Cieszyńskim do 
szkól chodziło zaledwie 31% dzieci 
w wieku 6-12 lat, a w kilka lat póź-
niej w 1818 r. już 64% dzieci zobo-
wiązanych do nauki. Początkowo 
nadzór nad szkołami sprawowały 
urzędy państwowe, ale od 1804 r. 
nadzór nad szkołami ludowymi po-
wierzono duchowieństwu.

Dzieje pierwszej szkoły w Bren-
nej związane są z powstaniem 
tutejszej parafii w 1784r. i wybu-
dowaniem kościoła w 1796 r. Co 
prawda na początku  XVIII w. dzia-
łali w Brennej jezuici (Leopold Tem-
pes, Roeller), ale nic nie wiadomo o 
prowadzeniu przez nich tutaj szkoły 
(chociaż sam zakon jezuitów słynął 
z prowadzenia szkół). W roku 1789 

powstała w Brennej pierwsza szko-
ła (było to następstwo austryjackiej 
ustawy szkolnej z 1774 r ). Była to 
szkoła dwuklasowa. W szkole uczo-
no w języku czeskim, korzystano z 
elementarzy morawskich zwanych 
ślabikorzami. Wprowadzenie języ-
ka czeskiego do szkół ludowych na 
Śląsku Cieszyńskim było motywo-
wane argumentami historycznymi, 
ponieważ ta ziemia od połowy XIV 
w. wchodziła w skład Królestwa 
Czeskiego (Śląsk został siłą przyłą-
czony do Czech przez króla Karola 
IV po jego wygranej wojnie z kró-
lem Kazimierzem Wielkim). Nauka 
języka czeskiego w szkole w Bren-
nej wydaje się mieć charakter ab-
surdalny, biorąc pod uwagę śląską 
gwarę mieszkańców. Grunt pod 
budynek szkolny (obecnie znajdu-
je się na tym miejscu budynek tzw. 
Starej gminy) wymieniono z Janem 
Holeksą za część łąki na Stawówce. 
Do szkoły uczęszczało ówcześnie 
280 dzieci. Pierwszym nauczycie-
lem był Lorańczyk. Od 1822 r. uczył 
w Brennej Jan Jaworski, od 1845 r. 
był kierownikiem szkoły (Oberleh-
rer). Jako nauczycieli kronika szkol-
na wymienia w tym okresie także 
Józefa Szypułę oraz Kucharczyka.  

W 1848 r. kierownikiem szkoły został 
Antoni Kubka. Z 1805 r. zachowało 
się sprawozdanie z wizytacji szkoły, 
w którym utyskiwano, że uczy się 
tu tylko: czytania, pisania, rachun-
ków, zajęć praktycznych i religii. 
Rodzice współfinansowali istnienie 
szkoły. Z 1825 r. zachowała się lista 
darowizn na cele szkolne (Dota-
tions-Urkunden), gdzie wymienio-
nych jest 148 darczyńców-miesz-
kańców Brennej (przekazywano 
drobne kwoty  w sumie 34 floreny). 
Do szkoły w Brennej uczęszczała 
młodzież niemal z całej wsi, jedy-
nie dzieci z domów o numerach 
od 1 do 11, i od 130 do139 uczęsz-
czały do szkoły w Górkach Małych. 
Nauczyciel w Brennej otrzymywał 
z funduszu religijnego rocznie 80 
florenów, od gminy pobierał 34 flo-
reny, zbierał kolędę w czasie świąt 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 
Łącznie pobierał 250 florenów, co 
nie starczało na życie, dlatego też 
na wniosek wizytatora ks. Leopolda 
Szersznika  przydzielono w 1809 r. 
nauczycielom działki ziemi.

 Ciąg dalszy w opracowaniu. 

  Piotr Skałka

Kącik poezji 
To jest wiersz, który obrazuje wdzięczność dorosłej córki jedynaczki,  za opiekę duchową sprawowaną 

nad nią przez rodziców: Krystynę i Stanisława. W podziękowaniu dla rodziców:

„Rodzice opiekują się córeczką niepełnosprawną”

Choć tyle osiągnięć w świecie
Technika, Medycyna, Uniwersytet

Trzeba wspierać dziecko
Sercem i  obecnością naszą przy niej.

Przecież wiecie że to słaby Człowiek 
Słaba Psychika, uległy charakter

O Boże! Ja się cieszę że mam oparcie dla życia 
Że po upadkach i wątpliwościach

Potrafię się podnieść opierając się na Rodzicach.

Rodzina się odnalazła i sens życia
Codzienna modlitwa za Rodzinę do Miłosierdzia Bożego

Bo zrozumiała co to za Wspólnota
ta mała Rodzina i jak chroni człowieka.

Dawniej wmawiałam sobie że jestem 
Dorosła i samodzielna i obrażałam się o to 

To nie wstyd odsunąć Dorosłość dla swojej rodziny.

  Hanka Filipowska
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Przemoc w rodzinie
Wszyscy znamy podział na ro-

dzaje przemocy - przemoc fizyczna,  
psychiczna (emocjonalna), seksu-
alna, ekonomiczna, zaniedbanie i 
wiemy również, że poszczególne 
jej formy nie występują samodziel-
nie. Jedną z cech charakterystycz-
nych przemocy jest dysproporcja 
sił między osobą stosującą prze-
moc, a osobą jej doznającą. Prze-
moc jest zjawiskiem „demokratycz-
nym”, tzn. może się wydarzyć bez 
względu na poziom wykształcenia, 
kariery zawodowej, prestiżu spo-
łecznego, zasobności portfela. Sto-
sowanie przemocy w rodzinie nie 
można utożsamiać z chorobą psy-
chiczną czy uzależnieniem sprawcy 
od alkoholu, jak również przemoc 
nie jest prywatną sprawą rodziny.                                                                                                                        
Nie ma osoby, która byłaby całko-
wicie odporna na wstrząs. Jeśli dra-
styczne zajście przekroczy pewną 
granicę to wówczas okazuje się, że 
każdego człowieka można złamać, 
zniszczyć jego tożsamość, dopro-
wadzić do bezradności, utraty sen-
su życia - różnica polega jedynie na 
doborze metod i odpowiedniego 
czasu. A w przypadku przemocy jest    
to o tyle łatwiejsza zadanie, gdyż 

ofiara cały czas przebywa ze spraw-
cą, który zna jej słabe strony, kom-
pleksy i dobrze wie gdzie „uderzyć”, 
jakie metody wybrać, by bolało naj-
bardziej. Osoby krzywdzone często 
nie są świadome, że doświadczają  
przemocy ze strony partnera i wie-
rzą w omnipotencję sprawcy, we 
wszystko co on im powie - „pranie 
mózgu”. W „praniu mózgu” chodzi 
o to, żeby uległy zmianie postawy, 
przekonania, uczucia, potrzeby 
osoby poddanej manipulacji, żeby 
działała ona zgodnie z życzeniem i 
wolą stosującego przemoc spraw-
cy.                                                                                                                                                         

Metody stosowane 
w „praniu mózgu” to:

- Izolacja - stopniowe odcinanie i 
pozbawianie ofiary kontaktów z in-
nymi ludźmi. Robienia wszystkiego 
w celu odcięcia od potencjalnego 
źródła wsparcia, sprawienia, że oso-
bie krzywdzonej będzie się bardziej 
opłacało nie szukać kontaktów z in-
nymi ludźmi.        
- Poniżanie i degradacja - spraw-
ca przedstawia ofiarę w krzywym 
zwierciadle, zasypuje ją niepraw-
dziwymi stwierdzeniami, wyśmie-
wa, poniża, degraduje, obdziera 

z godności we wszystkich sferach 
życia.             
- Monopolizacja uwagi - ofiara stara 
się przewidywać potrzeby, upodo-
bania, zachcianki, humor sprawcy 
przemocy. Nie czyni nic wbrew jego 
woli, bez jego wiedzy. Nie podej-
muje najbardziej błahej decyzji.
- Doprowadzenie do wyczerpania 
- chodzi tu o wyczerpanie fizyczne  
i psychiczne ofiary, wymuszanie 
nieakceptowanych praktyk seksu-
alnych.
- Wywoływanie lęku i depresji - sy-
tuacja chronicznego stresu dopro-
wadza do pojawienia się u osób 
krzywdzonych zaburzeń depresyj-
nych, lękowych, emocjonalnych, 
psychicznych, poczucia bezsilności 
i bezradności.
- Naprzemienność kary i nagrody - 
ofiara nie jest w stanie przewidzieć, 
kiedy zostanie nagrodzona, a kiedy 
ukarana za swoje zachowanie. Na-
przemienność kar   i nagród opóź-
nia szukanie pomocy, utrudnia re-
alną ocenę sytuacji rodzinnej, daje 
złudną nadzieję na poprawę.

PAMIĘTAJ, ŻE BĘDĄC ŚWIADKIEM 
PRZEMOCy MASZ OBOWIĄZEK 
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ZGŁOSZENIA TEGO  POlICJI lUB 
PROKURATURZE (art. 304 Kodek-

su Postępowania Karnego). 
POMÓŻ BlISKIEJ SOBIE UZySKAĆ                                                                

PROFESJONAlNĄ POMOC!

CO TO JEST PRZEMOC 
SEKSUAlNA ?        

Przemoc seksualna to zachowa-
nie polegające na zmuszaniu kogoś                            
do poddania się czynnościom o 
charakterze seksualnym bez jej/
jego zgody.

Przemoc seksualna może przy-
bierać różne formy. Większość prze-
jawów przemocy seksualnej jest 
w Polsce przestępstwem, a osoby, 
które doznały przemocy seksualnej 
podlegają w świetle prawa, ochro-
nie. Przemoc seksualna jest wyda-
rzeniem traumatycznym i silnie ob-
ciążającym psychicznie.                                                     

Jeśli ktoś zmusza inną osobę do 
kontaktu seksualnego, używając 
groźby, podstępu lub przemocy, to 
znaczy, że popełnia przestępstwo 
zagrożone karą do 12 lat pozbawie-
nia wolności.                                                                                                                                       

Karalne są również inne zacho-
wania naruszające sferę seksualną 
człowieka takie jak:
- doprowadzenie do kontaktu sek-
sualnego poprzez wykorzystanie 
bezradności innej osoby;
- doprowadzenie do kontaktu sek-
sualnego poprzez nadużycie sto-
sunku zależności lub wykorzystania 
krytycznego położenia innej osoby;
- doprowadzenie do kontaktu sek-
sualnego poprzez nadużycie za-
ufania lub udzielenia mu korzyści 
majątkowej lub osobistej, albo jej 
obietnicy.                      

Badania wskazują, że u 80 % 
ofiar gwałtu rozwija się Zespół Stre-
su Pourazowego (PTSD) charaktery-
zującego się m.in. poprzez:
- powtórne przeżywanie stresujące-
go wydarzenia (myśli, sny), czemu 
towarzyszy silne napięcie i nega-
tywne emocje;
- uporczywe unikanie bodźców 
związanych z wydarzeniem lub 
ogólna utrata wrażliwości na bodź-
ce;
- utrzymujące się objawy zwiększo-

nego pobudzenia psychicznego (lę-
kliwość, problemy z zasypianiem i 
koncentracją, nadmierna czujność, 
różnego rodzaju somatyzacje  - ob-
jawy fizyczne na tle psychicznym).

PRZEMOC SEKSUAlNA 
WOBEC DZIECI                                                             

Każdy, kto doprowadza do kon-
taktu seksualnego z dzieckiem po-
niże 15 lat, podlega karze pozba-
wienia wolności od 2 do 12 lat.

Przestępstwem jest:
- obcowanie płciowe z dzieckiem 
do 15 lat;
- dopuszczanie się wobec dziecka 
do 15 lat innej czynności seksual-
nej;
- doprowadzenie dziecka do 15 lat 
do poddania się innym czynno-
ściom seksualnym lub do ich wyko-
nywania;
- prezentowanie dziecku do 15 lat 
materiałów pornograficznych bądź 
wykonywania aktów seksualnych 
w jego obecności w celu doprowa-
dzenia do własnego zaspokojenia 
seksualnego lub zaspokojenia sek-
sualnego innej osoby.

Czynami, które mogą stanowić 
formę przemocy seksualnej, są rów-
nież:
- Pornografia dziecięca. Produko-
wanie, utrwalanie, sprowadzanie, 
przechowywanie, posiadanie  i roz-
powszechnianie treści pornogra-
ficznych z udziałem dziecka podle-
ga karze pozbawienia wolności od 
2 do 12 lat.
- Handel ludźmi. Do handlu ludź-
mi dochodzi jeżeli dziecko zostało 
zwerbowane, przetransportowane, 
dostarczone, przekazane lub przy-
jęte w celu wykorzystania w szcze-
gólności w prostytucji, pornografii 
lub innych formach seksualnego 
wykorzystania. Sprawca podlega 
karze nawet wtedy, kiedy dziecko 
wyraziło zgodę na poddanie się 
tym czynnościom.

NIE WIŃ OSOBy, KTÓRA DOZNA-
ŁA PRZEMOCy, TO SPRAWCA JEST 

WINNy I POWINIEN PONIEŚĆ 
ODPOWIEDZIAlNOŚĆ 

ZA TO CO ZROBIŁ!

 Opr. Krystian Fest

Przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem nowym. 
Ilustracja H. Fourniera z 1845 roku.
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Nie lada gratką dla fanów raj-
dów samochodowych były testy sa-
mochodu sportowego Kajetana Ka-
jetanowicza, w których rzecz jasna 
główną rolę odegrał sam 4-krotny 
Rajdowy Mistrz Polski. Kajto swo-
ją obecnością przyciągnął tłumy 
fanów, którzy z zaciekawieniem 
wpatrywali się w jego wyczyny.  
W powietrzu unosił się zapach raj-
dowych zmagań, a dźwięk silnika 
sportowego Forda Fiesty i osiągane 
na trasie prędkości pozwalały po-
czuć smak rajdów samochodowych. 
Doskonale przygotowane organi-
zacyjnie przedsięwzięcie sprawiło, 
że urodzony w Cieszynie kierowca 
rajdowy mógł się skupić wyłącznie 
na sprawdzaniu osiągów samocho-
du, co z pewnością pozwalało na 
szybszą jazdę, którą można było 
zauważyć, obserwując przejazdy. 
Jak możemy się dowiedzieć z pro-
filu mistrza na Facebooku najwyż-
sza prędkość.jaką.osiągnął.wynio-
sła.178,1.km/h.

W przerwach między testowy-
mi OS-ami sportowiec znajdował 

Kajetan Kajetanowicz testował w Górkach Wielkich
czas na spotkania z sympatykami, 
których obdarowywał autografa-
mi oraz wspólnymi zdjęciami. Była 
także możliwość przyjrzenia się z 
bliska pracy mechaników teamu, 
którzy jak zawsze mieli pełne ręce 
roboty i robili wszystko, aby sporto-
wa Fiesta sprawowała się na trasie 
perfekcyjnie. Park serwisowy od-
wiedziła ekipa TVP, która przygo-
towywała nagrania do programu 

„Pytania na Śniadanie”. W materia-
le wystąpił także gwiazdor serialu 
M jak miłość – Mikołaj Roznerski. 
Serialowy Marcin odwiedził ekipę 
Lotos Rally Team’u, podziwiał zma-
gania Rajdowego Mistrza Polski,  
a także rozdawał autografy swoim 
wielbicielkom i wielbicielom. 

  Krzysztof Gawlas

Uczennica klasy 1d Szkoły Pod-
stawowej im. T. Kościuszki w Gór-
kach Wielkich, Laura Krzywoń,  po 
raz kolejny udowodniła, że jest w 
świetnej formie. Świadczą o tym  
zdobyte przez nią wspaniałe lokaty 
w Mistrzostwach i Turniejach orga-
nizowanych od lutego tego roku na 
terenie kraju oraz za granicą. Przy-
pomnijmy, że Laura trenuje judo. A 
oto jej sukcesy: 1 miejsce w kate-
gorii wagowej do 21 kg- Judo DDM 
Trinec, 1 miejsce w kategorii wago-
wej do 22 kg- Grand Prix Mysłowic 
w Judo, 1 miejsce w turnieju judo w 
Sosnowcu-kategoria wagowa do 22 
kg oraz 1 miejsce w kategorii wago-
wej do 23 kg- Grand Prix Mysłowic. 
Jesteśmy dumni z takiej zawodnicz-
ki i trzymamy mocno kciuki za Cie-
bie Lauro!

  Katarzyna Holisz

Laura Krzywoń znowu na podium!
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Radosław Greń zawodnik UKS 
Brenna Górki zdobył srebrny medal 
w Międzywojewódzkich biegach 
przełajowych, które odbyły się 28 
marca w Korfantowie (woj. opol-
skie). Podopieczny Tomasza Dyb-
czyńskiego startował w biegu mło-
dzików na dystansie 2km. 

Jest to spory sukces Radka, po-
nieważ zawody tej rangi dla mło-
dzików są najwyżej punktowanymi 
zawodami w kraju. W zawodach 

Srebrny medal Radka
brali udział najlepsi zawodnicy wo-
jewództwa śląskiego i opolskiego 
rocznika 2000 i 2001.

            UKS Brenna Górki

2. Górska Pętla UBS
Tegoroczne zawody w po-

równaniu do premierowej edycji 
różniły się dystansem, co już na 
samym starcie rokowało zupeł-
nie inny przebieg imprezy niż to 
miało miejsce rok temu. Zainte-

resowanie udziałem wśród uczest-
ników było jednak dużo większe, 
ponieważ do startu przystąpiło 
blisko 160 biegaczy, w zdecydowa-
nej większości startujących po raz 
pierwszy, co świadczyć może o du-

żym sukcesie Organizatorów oraz 
ciekawym charakterze imprezy. Wy-
magająca, 16 km trasa oraz jak za-
wsze zmienne warunki pogodowe z 
pewnością nauczyły pokory niejed-
nego zawodnika, a także sprawiły, 
że rozgrywane w Brennej „komfor-
towe ultra” na długo pozostanie w 
pamięci. Jak wiadomo ideą zawo-
dów było pokonanie jak największej 
ilości okrążen na wyznaczonej pętli 
w czasie 12 godzin. Organizatorzy 
dali możliwość udziału w kilku kate-
goriach. W najtrudniejszej, czyli tej, 
gdzie można było startować solo, w 
kategorii mężczyzn zwyciężył Piotr 
Huzior, który pokonał 6 pętli. Drugi 
w kategorii Tomasz Kołder, również 
zaliczone 6 pętli, potrzebował tylko 
kwadrans więcej od zwycięzcy na 
pokonanie dystansu blisko 96 km. 
Trzecim sklasyfikowanym został 
Andrzej Zieliński, który także zdo-
łał pokonać 6 okrążeń wyznaczonej 
pętli. Wśród kobiet pierwsza była 
Joanna Rumińska-Pietrzyk, druga 
Aleksandra Różankowska, zaś trze-
cia Ada Paterek. Panie solidarnie 
przebyły po 4 pętle, a o miejscu w 
klasyfikacji jak wiadomo zadecydo-
wały czasy. Pełne wyniki, obszerna 
relacja oraz fotorelacje znajdują się 
na stronie www.ultrabeskid.pl oraz 
profilu Facebook Ultra Beskid Sport.

     
     
  Krzysztof Gawlas
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

GOPR
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 829 69 00
tel. alarmowy 985, 601 100 300

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, e-mail: 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
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna oraz Sekretarz 
Gminy Brenna - Krzysztof Majeran 
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

Biuro Rady Gminy Brenna
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
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 Buczu (Górki), 
Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Dadok 
(Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach 
Centrum (Brenna Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd 
Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

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 77,
tel. 33 853 65 50, fax 33 8586 971
e-mail: opkis@brenna.org.pl

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. 33 853 64 59, 33 855 12 61, fax. 33 858 71 01
email: gops@brenna.org.pl, gops_brenna@interia.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
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
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
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19 

ISSN 1895-670X
Redakcja: Sonia Gawlas, Katarzyna Macura, Łukasz Muschiol, Krzysztof Gawlas i Aneta Mędrek.
Stali Współpracownicy: Dorota Greń, Wojtek Grajewski i UG Brenna.  
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
Korekta: Sonia Gawlas, Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Skład: Łukasz Muschiol 
Druk: Eurodruk, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 26 02



31 Strona 31

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Wkrótce w Gminie BrennaWkrótce w Gminie Brenna




