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Inwestycje w budynkach szkolnych 

„Mała Brenna” w Nowym Sączu

3. Bieg o Breńskie Kierpce
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Informacje/Wydarzenia

Od Redakcji
Wakacje, mimo że lato jeszcze 

trwa, dobiegły końca. Znów szkol-
ne korytarze zapełniły się gwarem 
dzieci i młodzieży. U progu nowego 
roku szkolnego wszystkim uczniom 
i nauczycielom życzę wiary w sie-
bie, cierpliwości i wytrwałości. 
Pierwszoklasistom, którzy dopiero 
rozpoczynają przygodę ze szko-
łą życzę, aby był to czas odkrywa-
nia tajemnic wiedzy i zdobywania 
umiejętności, które pozwolą Wam 
wspaniale się rozwijać. 

Wrzesień to także koniec sezo-
nu, w prawdzie na dworze jeszcze 
temperatury dalekie od zimowych, 
ale wieczory i ranki coraz chłodniej-
sze. Turystów już mniej, brzegi na-
szej rzeki pustoszeją, również scena 

amfiteatru znacznie rzadziej będzie 
wykorzystywana. Jednak po tak 
intensywnym w wydarzenia kultu-
rowo-rozrywkowe okresie, czas na 
odpoczynek i chwilę wytchnienia, 
również dla mieszkańców, którzy 
czekali na chwilę spokoju w naszej 
Brennej, coraz bardziej popularnej 
miejscowości turystycznej, do któ-
rej przyjeżdżają już nie tylko goście 
ze Śląska, ale z całej Polski. Żyjemy 
w pięknym miejscu, które coraz 
częściej odkrywane jest przez przy-
jezdnych. 

Wspominając miniony miesiąc, 
żyjąc jeszcze ostatnimi wydarzenia-
mi, serdecznie zapraszam do lek-
tury nowego wydania „Wieści znad 
Brennicy”, a w nim relacja z XXVI 

Dożynek Ekumenicznych, polecam 
również artykuł o Dniach Dawnych 
Kultur i Nocy Folk-Metalowej, wi-
dzianej oczami jednego z uczest-
ników wydarzenia. Może „diabeł 
nie taki straszny jak go malują…”. 
Również gorąco zachęcam do lek-
tury artykułu „Mała Brenna w No-
wym Sączu”, a rzecz o uczestnictwie  
w Święcie Dzieci Gór. Warta uwa-
gi jest również relacja z 3 Biegu  
o Breńskie Kierpce, wydarzenia 
sportowego, które ma już swoją re-
nomę i przyciąga coraz większą rze-
sze biegaczy, a także kibiców. 

  Dorota Greń
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
To już po dwumiesięcznym wa-

kacyjnym wypoczynku, najdłuższe 
dwa letnie miesiące lipiec i sierpień 
zapełniły karty swojej historii. Ko-
niec żniw i schyłek lata zwanego 
latem babim, które oplata wszyst-
ko jakby pajęczyną przepięknych 
białych o wyglądzie jedwabnych 
nici. Nad sadami unosi się zapach 
owoców, ziemia pachnie i wygląda 
jakoś inaczej. Patrzymy na rolników, 
którzy swoje plony zwieźli do  spi-
chlerzy i z ulgą spoglądają na swo-
je spracowane ręce, jakby dając im 
chwilę wytchnienia. Przed  oczyma  
i w naszej pamięci utrwala się wy-
gląd dożynkowego wieńca i pach-
nącego chleba. Chleba, który koja-
rzy nam się z tym co najpiękniejsze 
i najlepsze w naszym życiu a miano-
wicie z miłością. Taką czystą miło-
ścią obdarowują nas rolnicy. Wyra-
żając im wielką wdzięczność dumni 
jesteśmy, że stanowią oni szczegól-
ną cząstkę naszej Gminy.  W ten spo-
sób płynnie przeszliśmy do tematu 
naszych dożynek gminnych, które 
zamykają bardzo bogaty i udany 
kalendarz wakacyjnych imprez. Za-
praszam Was drodzy czytelnicy do 
zgłębienia tego tematu, który przez 
autora w formie fotorelacji i tekstu 
został przygotowany  na stronach 
tego wydania.

Dumni jesteśmy z naszego dzie-
cięcego zespołu „Mała Brenna”, któ-
ry pięknie reprezentował i rozsła-
wiał naszą Gminę na Dziecięcym 
Przeglądzie Dzieci Gór, który odbył 
się w Nowym Sączu. Dziękuję kie-
rowniczce zespołu pani Ani Musioł 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

i rodzicom, którzy poświęcając swój 
cenny czas pomagali w tym przed-
sięwzięciu.

Chciałbym się zwrócić do sza-
nownych nauczycieli i drogich 
uczniów. Wspomniany czas wy-
poczynku minął Wam wszystkim 
zapewne zbyt szybko. Przed nami 
nowy rok szkolny. To czas nowych 
postanowień i decyzji. Dla nauczy-
cieli czas wyznaczania nowych za-
dań. Człowiek uczy się przez całe 
życie i nie tylko w szkole. Dlate-
go chciałbym życzyć Wam drodzy 
uczniowie abyście poza nauką po-
trafili rozwijać swoje pasje i ta-
lenty. Doceniamy Wasze sukcesy  
i osiągnięcia, które są także zasłu-
gą świetnych nauczycieli i opieku-
nów pracujących w naszych szko-
łach. To wreszcie efekt ogromnych 
starań dyrekcji szkoły. Warto tutaj 
wspomnieć o licznych remontach 
przeprowadzonych podczas waka-
cji w naszych placówkach szkolno-
przedszkolnych. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim zaangażowanym  
i  tym co czuwali nad tym aby pra-
ce były sprawnie i bezpiecznie pro-
wadzone. Z okazji inauguracji no-
wego roku szkolnego 2015/2016 
pragnę złożyć najlepsze życzenia: 
Dyrekcji, Nauczycielom, Wycho-
wawcom, Uczniom i Rodzicom. Pra-
gnę w treści życzeń umieszczonych 
poniżej być wyrazicielem wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy.  
W lipcowym wydaniu naszej gazet-
ki wspominałem o dynamicznych 
zmianach atmosferycznych, któ-
re w  miesiącu lipcu nie pozwala-

ły na spokojny letni wypoczynek. 
Nie sposób nie wspomnieć o ko-
munikatach, które ostrzegały nas   
o niebezpiecznych upałach, które  
w sierpniu biły kolejne rekordy. 

 Przed nami rozpoczęta druga 
połowa roku, tak jak w każdym me-
czu też ją musimy rozegrać mądrze  
i skutecznie aby rok zaliczyć do uda-
nych. Tempa podkręcają wszystkie 
prace inwestycyjno-remontowe. 
Wiele z nich szczegółowo opisu-
jemy na kolejnych stronach tego 
wydania. Tak jak w naszych gospo-
darstwach domowych my też jako 
urząd musimy się przygotować do 
realizacji zadań jesienno-zimowych. 
Pozwólcie drodzy czytelnicy, że bar-
dzo krótko odniosę się do uczczenia 
kolejnej rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej. Nie chcemy zapomnieć  
o tych, którzy w obronie suwerenno-
ści granic naszego kraju oddali naj-
cenniejszy dar swojego życia. Niech 
ich bohaterstwo będzie dla nas wzo-
rem i wskażą jak żyć aby nie zmarno-
wać żadnego etapu swojego życia.  
A teraz wspomniane życzenia. 

U progu nowego roku szkolnego Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom, życzę wiele zadowolenia 
oraz spełnienia oczekiwań w zakresie wykonywanej pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

Wszystkim uczniom, a w szczególności tym, którzy rozpoczynają przygodę z nauką życzę
wspaniałego czasu zdobywania wiedzy, rozwijania swoich pasji i zainteresowań. 

Niech szkoła  realizuje Wasze nowe plany, marzenia, stając się jednocześnie miejscem nawiązania wielu przyjaźni. 

Z kolei Rodzicom, przekazuję życzenia dobrej współpracy z gronem pedagogicznym, 
aby Państwa wspólna praca przerodziła się w owoc osiągnięć Waszych dzieci, przynosząc Państwu wiele satysfakcji. 

Wszystkim życzę, aby nowy rok szkolny był pełen sukcesów zarówno w zdobywaniu wiedzy, 
pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.

         Jerzy Pilch
         Wójt Gminy Brenna

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Drodzy Uczniowie i Rodzice
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Budowa kanalizacji sanitarnej -  ciąg dalszy
Zarząd Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, na po-
siedzeniu podjął uchwałę w sprawie 
udzielenia Gminie Brenna dofinan-
sowania w kwocie do 442.838,88 
zł, w formie pożyczki z możliwością 
częściowego umorzenia na realiza-

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu 
Na prośbę Ministra Środowiska 

Wójt Gminy Brenna informuje o roz-
poczęciu w bieżącym roku w lasach 
wszystkich form własności na tere-
nie całego kraju prac związanych ze 
sporządzeniem Wielkoobszarowej 
Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju 
na lata 2015-2019.

Prace polegające na realizacji 
tego przedsięwzięcia będą przepro-
wadzone przez państwowe przed-
siębiorstwo Biuro Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej w cyklu pięciolet-
nim w miesiącach czerwiec, lipiec, 
sierpień, wrzesień i będą wiązały się 
z koniecznością wstępu pracowni-
ków przedsiębiorstwa na teren la-
sów, w tym lasów prywatnych.

Celem inwentaryzacji będzie 
określenie i monitorowanie stanu 
lasów oraz zachodzących w nich 
zmian. Wyniki będą wykorzystywa-
ne wyłącznie dla celów statystycz-
nych, które poza dostarczeniem 
danych o lasach polskich dla spra-
wozdawczości krajowej i między-
narodowej będą również służyły 
formułowaniu, realizacji i ocenie 
polityki leśnej Państwa.

Prace terenowe będą obejmo-
wać 20% powierzchni lasów i po-
legać będą na pomiarach i stałych 

cję zadania pn.: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami do-
mowymi w Górkach Wielkich (Za-
lesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz 
Górkach Małych (Zamilerze) – Etap 
II – zadanie 3”. W ramach inwesty-
cji przewiduje się wykonanie 1.485 
mb sieci kanalizacji PVC dn 160-

200 – obszar Górki Wielkie, część 
ulic Spokojna, Jaśminowa, Boczna, 
Nowy Świat, Słoneczna i Różana 
oraz wykonanie 114 mb przykanali-
ków. Zakończenie inwestycji planu-
je się na I kwartał 2017 r.

  UG Brenna

obserwacjach prowadzonych na 
wyznaczonych powierzchniach 
próbnych. W związku z powyższym 
prosimy o umożliwienie pracow-
nikom wymienionego przedsię-

biorstwa państwowego wstępu na 
teren lasów oraz założenia w nich 
powierzchni próbnych.

  UG Brenna

Nowe gabinety w szkołach
W nowym roku szkolne gabine-

ty profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej w szkołach zyskają 
nowe narzędzia i meble. Pozyska-
ne przez gminę na ten cel środki 

w kwocie: 15.000,00 zł zostaną 
wykorzystane w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Janusza Korczaka  
w Brennej Leśnicy, Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego  

w Brennej Bukowej oraz Zespole 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich.

   UG Brenna
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Dofinansowanie wyposażenia ZSP w Górkach
Gmina Brenna uzyskała do-

finansowanie na doposażenia 
Szkoły Podstawowej im. Tade-
usza Kościuszki w Zespole Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich  
w związku z prowadzoną tam edu-
kacją włączającą. Edukacja włącza-
jąca polega na umożliwieniu nauki 
uczniom z niepełnosprawnościami 
wraz ze sprawnymi rówieśnikami 

w szkołach powszechnych (ogólno-
dostępnych). W związku  z powyż-
szym, pozyskana kwota może być 
przeznaczona na zakup środków 
dydaktycznych oraz pomocy edu-
kacyjnych wspomagających zajęcia 
z dziećmi, które potrzebują indy-
widualnego podejścia i specyficz-
nych metod pracy. Możliwości tech-
niczne oraz metody wspomagania 

rozwoju dzieci z zaburzeniami za 
pomocą wybranych pomocy dydak-
tycznych sprawiają, że trudności  
w opanowaniu podstawowych tre-
ści programowych nie będą stano-
wiły bariery w osiąganiu przez nich 
wiedzy.

  UG Brenna

Dach budynku ZSP w Górkach Wielkich odnowiony
W lipcu bieżącego roku na bu-

dynku Zespołu Szkół Publicznych 
w Górkach Wielkich wykonano 
malowanie pokrycia dachu wraz  
z remontem obróbek blacharskich, 
wymianą rynien oraz lejów spu-
stowych. Wyremontowano kominy 
oraz odnowiono podbitkę dacho-
wą. Docieplono ściany pionowe fa-
cjat. W obrębie dachu wyremonto-
wano instalację odgromową. 

Roboty zrealizowała firma FA-
BER BIS Sp. z o.o. z Górek Wielkich 
za kwotę  brutto 118.548,87 zł.

  UG Brenna

Punkt kasowy w Górkach Wielkich
W dniu 14.09. 2015r.(tj. poniedziałek)

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 oraz za gosp. odpadami komunalnymi.

Nowe schody w SP Nr 1w Brennej Leśnicy
W dniach 15.07.2015 r. - 

03.08.2015 r. w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Brennej Leśnicy został prze-
prowadzony gruntowny remont 
schodów prowadzących do główne-

go wejścia. Zabieg ten zdecydowa-
nie poprawi bezpieczeństwo dzieci 
uczęszczających do szkoły – szcze-
gólnie w okresie zimowym. Schody 
wykonano z piaskowca przez firmę 

KAMTEX z Brennej.
Koszt całkowity remontu to 

28.330 zł.
  
  UG Brenna
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W okolicach Grodźca i Górek 
Wielkich naukowcy już od dwóch 
miesięcy śledzą nietoperze.

Radiotelemetria, tak nazywa się 
metoda dzięki której możliwe jest 
sprawdzenie, gdzie latają nasze 
małe ssaki. Przyrodnicy z Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, Uniwersyte-
tu Wrocławskiego wraz z członkami 
Stowarzyszenia Dziewięćsił z Lipo-
wej oraz Stowarzyszenia Górecki 
Klub Przyrodniczy już od pewnego 
czasu starają się poznać ulubione 
miejsca nocnych wypraw pewnego 
bardzo rzadkiego gatunku nieto-
perza. Już jego nazwa, podkowiec 
mały, budzi nie tylko pewną sym-
patię, ale również w sposób trafny 
go opisuje. Jest to nietoperz ma-
łych rozmiarów, którego można 
przyrównać do kostki mydła, a jego 
masa waha się w przedziale 4-9 
gram. Z racji niewielkiego forma-

W sierpniu br. Gmina Brenna, re-
prezentowana przez Wójta Jerzego 
Pilcha, zakupiła od Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Brennej, w imieniu której działa 
Ksiądz Proboszcz Czesław Szwed, 
budynek byłego GOK-u wraz z przy-
ległym terenem.

Obiekt ten powstał w latach mię-
dzywojennych i początkowo służył 
jako Dom Młodzieży Katolickiej. 
Przez kilka lat był także siedzibą 
naszego Ośrodka Promocji Kultury 
i Sportu, jednak wcześniej pełnił 
szereg innych funkcji. Była tam sta-
ra sala kinowa, jedna z pierwszych 
tego typu w naszym regionie, a tak-
że Izba Regionalna, która odtwa-
rzała warunki życia codziennego 
dawnych górali breńskich. Budynek 
przez lata był miejscem spotkań 
lokalnych organizacji pozarządo-
wych, klubów seniora, zespołów 
regionalnych, chórów, miejscem 
warsztatów dla dzieci i młodzieży, 
wystaw i koncertów.

Po przeprowadzeniu niezbęd-
nych prac rekonstrukcyjno-rewita-
lizacyjnych budynek Starego Kina 
będzie na nowo pełnił funkcje pu-
bliczne związane z działalnością 
kulturalno-edukacyjno-społeczną. 
Ponadto Gmina planuje pozyskać 
dofinansowanie w ramach progra-

mu INTERREG V-A -REPUBLIKA CZE-
SKA – POLSKA na projekt pn.: Przy-
wrócenie funkcjonalności Starego 
Kina w Brennej wraz ze czeskim 
partnerem – Gminą Bystrzyca.

  UG Brenna

W Starym Kinie...
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Nowa strategia Lokalnej Grupy Działania 
„Cieszyńska Kraina” – Nowe możliwości
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tu tego ssaka oraz dość skrytego, 
nocnego trybu życia badania nad 
nim są bardzo trudne. Przedstawi-
ciele tego gatunku spędzają dzień 
na poddaszach kościołów, dużych 
domów, czy szkół, gdzie tworzą 
zgrupowania osobników liczące od 
kilku do kilkaset osobników. Schro-
nienia, które są przez nas objęte 
badaniami mieszczą się w Grodźcu, 
Górkach Wielkich, Jaworzu, Radzie-

chowach oraz Rychwałdzie. Prace 
te polegają na częstym monitoro-
waniu liczebności nietoperzy, zna-
kowaniu metalowymi obrączkami, 
ale również na badaniach radiote-
lemetrycznych. Te ostatnie polega-
ją na przyklejeniu klejem chirur-
gicznym na plecach odłowionego 
nietoperza nadajnika radiowego, 
o masie około poniżej 0,4 grama, 
który emituje sygnały o odpowied-
niej częstotliwości. Dzięki temu, po 
wypuszczeniu ssaka, możliwe jest 
śledzenie za pomocą specjalnego 
odbiornika oraz anteny kierun-
ków migracji nietoperza. Właśnie 
przez ten dziwny sprzęt, z którym 
przyrodnicy przemierzają wsie  
i miasteczka, często są posądzani 
o różne przedziwne czynności. Ta-
kie jak poszukiwanie nie płacących 
abonamentu radiotelewizyjnego 
mieszkańców lub mierzenie dzia-
łek rolnych. Zainteresowani, ale też 
zaniepokojeni mieszkańcy gminy 
niejednokrotnie wzywali w nocnej 
porze policję do stojącego nieda-
leko ich domów samochodu, co  
w efekcie okazało się, że są to ba-
dania telemetryczne za zgodą Re-

gionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach. Badania 
telemetryczne  prowadzone są  
w nocy, od zachodu słońca do wcze-
snych godzin rannych. Telemetria 
prowadzona jest od 2014 r. i będzie 
trwała do 2016 r. Mamy nadzieję, że 
zaowocuje wieloma ciekawymi od-
kryciami. 

Jeśli ktoś z czytelników po-
siada jakieś informacje na temat 
występowania nietoperzy na stry-
chu czy na terenie swojej posesji 
proszony jest o kontakt mailowy: 
marcin.warchalowski@dziewiecsil.
org, wszelkie informacje mogą oka-
zać się bardzo przydatne.

Marcin Warchałowski
Uniwersytet Zielonogórski

Tomasz Jonderko  
Stowarzyszenie  

Górecki Klub Przyrodniczy

fot. M.Warchałowski

25.08.2015r. w Urzędzie Gminy 
Brenna odbyły się warsztaty organi-
zowane przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Cieszyńska Kraina” dotyczące 
możliwości otrzymania dofinanso-
wania poprzez LGD w okresie pro-
gramowania 2014-2020. Zgodnie  
z informacjami przekazanymi przez 
pracownika stowarzyszenia zakres 
wsparcia może obejmować:

1. Wzmocnienie kapitału spo-
łecznego, w tym przez podnoszenie 
wiedzy społeczności lokalnej w za-
kresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzysta-
niem rozwiązań innowacyjnych;

2. Rozwój przedsiębiorczości na 
obszarze wiejskim poprzez: 

• podejmowanie działalności go-
spodarczej;

• tworzenie lub rozwój inkubato-
rów przetwórstwa lokalnego

• podnoszenie kompetencji osób 
realizujących powyższe operacje.

3. Wspieranie współpracy mię-
dzy podmiotami prowadzącymi 
działalność gospodarczą na obsza-
rze wiejskim objętym LSR;

4. Rozwój rynków zbytu produk-
tów i usług lokalnych, z wyłącze-
niem operacji polegającym na bu-
dowie lub modernizacji targowisk;

5. Zachowanie dziedzictwa lo-
kalnego;

6. Budowę lub przebudowy 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, lub re-
kreacyjnej lub kulturalnej;

7. Budowy lub przebudowę 
publicznych dróg gminnych lub 

powiatowych, które umożliwiają 
połączenie obiektów użyteczności 
publicznej, w których świadczo-
ne są usługi społeczne, zdrowot-
ne, opiekuńczo-wychowawcze lub 
edukacyjne dla ludności lokalnej, 
z siecią dróg publicznych albo skra-
cają dystans lub czas dojazdu do 
tych obiektów;

8. Promowanie obszaru objęte-
go LSR, w tym produktów lub usług 
lokalnych.

Spotkanie obejmowało również 
prezentację SWOT LGD „Cieszyńska 
Kraina”, w szczególności szanse i za-
grożenia oraz mocne i słabe strony 
obszaru, a także analizę celów i kie-
runków działania ujętych w nowej 
Strategii. 

W spotkaniu wzięli udział miesz-
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Laser Party
W ostatni weekend lipca breński 

amfiteatr rozświetliły barwne lase-
ry podczas już piątej edycji Laser 
Party. Jest to impreza skierowana 
gównie do młodych mieszkańców 
gminy i przebywających w Brennej 
turystów. Publiczność rozgrzewa-
ły miksowane rytmy miejscowych 
DJ-ów: DJ-a Trybika, DJ-a Daniela, 
DJ-a Gierasa, DJ-a Gumę. Gościnnie 
wystąpił Sax Killa, czyli duet: Prze-
mysław „PEMA !” Nowak i Rafał „Sko-
ku” Skoczek. Chłopaki łączą muzy-
kę klubową z saksofonem, który 
dodaje ich występom oryginalno-
ści. Sax Killa, o czym mogliśmy się 
przekonać w Brennej, są też świet-
nymi showmanami, którzy potrafią 
skoncentrować uwagę publiczno-
ści nie tylko za sprawą dźwięków, 
ale również efektów specjalnych.  
Gwiazdą wieczoru był Base Attack, 
czyli Andrzej Hołubowicz, który nie 
tylko staje za konsolą, ale również 
zajmuje się produkcją muzyczną. 
Jest autorem „Nobody Listens to 
Techno”, czy też „Techno Rocker”, hi-
tów wydanych w USA, Niemczech, 
Holandii. Wraz z jednym z najbar-
dziej utalentowanych wokalistów 
R’N’B– Jay`a Delano nagrał singiel 
„Love&Music”. Zabawa zakończyła 
się po północy, mimo przelotnych 
opadów frekwencja dopisała.

   OPKiS

KulturaKultura Kultura

kańcy gminy, radni, osoby repre-
zentujące organizacje pozarządo-
we działające na naszym terenie, 
przedsiębiorcy, a także pracownicy 
urzędu gminy. Wszyscy uczestnicy 
aktywnie realizowali poszczególne 
etapy warsztatu, podejmując wie-
le dyskusji oraz zgłaszając ciekawe 
propozycje na nowe projekty.

  UG Brenna
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Festyn Pod Buczem
Pierwszego sierpnia w Górkach 

Wielkich odbył się Festyn Pod Bu-
czem, podczas którego grupa ani-
macyjna z Akademii Fantastyki 
Japońskich Sztuk Walki wcielająca 
się w postacie z „Władcy Pierścieni” 
przeprowadziła turnieje, konkursy  
i zabawy dla dzieci i młodzieży. Nie 
tylko fani i pasjonaci trylogii Tol-
kiena mogli wziąć udział w przy-
gotowanych przez animatorów 
konkurencjach. Turnieje łucznicze, 
władania mieczy, konkurs plastycz-
ny zgromadziły dzieci chcących wy-
kazać się zręcznością, celnym okiem 
czy umiejętnościami plastycznymi. 
Na scenie „Ośrodka Pod Brandy-
sem” wystąpił również iluzjonista 
Konrad Mościński, który magiczny-
mi sztuczkami zwodził zebranych. 
Magik urodzony w Wiedniu, od naj-
młodszych lat zafascynowany był 
amerykańskim iluzjonistą Davidem 
Copperfield’em. Zainteresowanie 
przerodziło się w pasję, którą pre-
zentuje podczas pokazów. Tuż po 

występie magika swój koncert dał 
znany głównie na Śląsku duet Kola-
&Jula. Do późnych godzin nocnych 
publiczność bawił górecki zespół 
“Musicstaś”. Przed północą niebo 
rozbłysło dzięki pokazowi fajerwer-

ków. Imprezę poprowadziła Anna 
Musioł.

   OPKiS

Średniowieczni wojowie i mocne brzmienie 

KulturaKultura

Od 7 do 9 sierpnia w Brennej  
odbyły się Dni Dawnych Kultur. 
Średniowieczni wojowie z Bielskiej 
Drużyny Najemnej „Svantevit”  opa-
nowali Park Turystyki. Mieszkańcy 
Brennej oraz turyści mieli okazję 
przenieść się w czasie do X w. Przyj-

rzeć się mogli życiu codziennemu 
w słowiańskiej wiosce. Nie zabra-
kło pokazów rzemiosła, prezentacji 
opancerzenia i uzbrojenia, insce-
nizacji bitew, pojedynków wojów 
oraz konkursów sprawnościowych. 
8 sierpnia po raz trzeci odbyła się 

Słowiańska Noc Folk-Metalowa. 
Dwa lata temu pierwsza edycja 
SamhainFest’u wygrała plebiscyt 
powiatu cieszyńskiego na Najlep-
szą imprezę lata 2013. Tego roku 
na scenie breńskiego amfiteatru 
zaprezentowały się jedne z najlep-
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szych zespołów folk-metalowych 
w kraju: Black Velvet Bans, Runika, 
Cronika, Percival Schuttenbach, 
Radogost oraz Valkenrag. Na kon-
cert przybyło mnóstwo pasjonatów 
mocnych brzmień. Mimo sporej 

ilości ludzi, podczas wydarzenia 
nie było żadnych nieprzyjemnych 
incydentów. Osoby, uczestniczące  
w imprezie pozytywnie wspomi-
nają klimat, muzykę, a także ludzi, 
biorących udział w wydarzeniu. Im-

preza ma już swoich fanów, niektó-
rzy byli w Brennej po raz trzeci, inni 
będący pierwszy raz zapowiadają, 
że przyjadą do nas na pewno za rok. 
Poniżej zamieszczamy relację z III 
Nocy Folk-Metalowej, umieszczoną 
na stronie internetowej: www.spo-
wiedz-koncertoholika.blog.onet.pl. 
Dziękujemy autorowi Aleksandrowi 
Janasowi za użyczenie tekstu, któ-
ry na pytania o możliwość opubli-
kowania tekstu na łamach „Wieści” 
napisał: „Z miłą chęcią udostępnię 
Państwu moją relacje. Zwłaszcza, 
że to wspaniała inicjatywa, która 
promuje miejscowość. Ja osobiście  
o Brennej usłyszałem właśnie dzię-
ki temu wydarzeniu”. Zapraszam do 
lektury.

  Dorota Greń

To był mój pierwszy raz, jeśli 
chodzi o Słowiańską Noc Folk-
Metalowa i już wiem, że nie ostat-
ni. Impreza odbywa się w pięknej 
miejscowości Brenna. Urokliwa 
dolina otoczona górami, gdzie 
pewnie jeszcze do dziś ukrywają 
się zapomniane (na szczęście nie 
przez wszystkich ;)) pogańskie 
demony i bóstwa. Idealne miejsce 
do obcowania z Folk Metalem.

Niestety nie udało mi się do-
trzeć na wszystkie występy. Jako, że 
przed imprezą wraz ze znajomymi 
pokonaliśmy pieszo drogę z Ustro-
nia do Brennej przez Równicę. Nor-
malnie  byłby to taki górski „spa-
cerek”, ale w 37 stopniowym upale 
organizm nieco inaczej reaguje na 
wysiłek. No i trzeba się było trochę 

odpocząć po dotarciu do kwatery. 
Niemniej polecam połączenie gór-
skich wędrówek i koncertu wieczo-
rem. Kontakt z przyrodą nastraja 
odpowiednio refleksyjnie.

Pod amfiteatr w Brennej dotar-
liśmy akurat na początku występu 
jaworznickiej kapeli Cronica. Nie 
znałem ich wcześniej, ale bardzo 
melodyjny folk mi odpowiadał. Były 
klawisze, skrzypce i flet. Wszystko 
to uzupełniało się ze skocznymi 
riffami. Jako, że to praktycznie moi 
sąsiedzi to będę śledził co u nich. 
Wprowadzony w folkowy klimat 
czułem, że impreza zapowiada się 
dobrze.

Potem na scenę wyszli chłopaki 
z Radogosta. Na ich występ czeka-
łem najbardziej, gdyż fanem jestem 

od czasu płyty „W Cienie Wielkie-
go Dębu”. Nie zawiodłem się. Gra-
ne było dużo nowego materiału  
z płyt „Dziedzictwo Gór”. Myślę, że 
od tego albumu można już mó-
wić o charakterystycznym stylu 
Radogosta. Nie mogło zabraknąć 
również starych dobrych hitów  
z „Niechaj stanie się dzień” na czele. 
Na bis jedyny, ale najlepszy utwór  
z drugiej, anglojęzycznej płyty, czy-
li „Watra”. Podobało mi się selektyw-
ne brzmienie i to, że było słychać 
skrzypce, które pełnią bardzo waż-
na rolę w tej muzyce. Myślę, że jesz-
cze sporo do osiągnięcia i zagrania 
przed tym zespołem. Nowy album 
to duży krok do przodu i jak będą 
się tak dalej rozwijać to mogą srogo 
namieszać w metalowym światku  
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w Polsce.
Gdy na scenę wypadł Percival 

Schuttenbach nie wiedziałem na 
początku, gdzie mam patrzyć. Pięk-
ne dziewczyny nadawały ton temu 
koncertowi. Chłopaki trochę w tle, 
ale z drugiej strony jakby mogło 
być inaczej. Bardzo podoba mi się 
image tej kapeli. Muzyka obroniła-
by się spokojnie sama, ale łącząc to 
z prezencją sceniczną powstaje coś 
naprawdę bardzo ciekawego. Wo-
kale są urozmaicone, bo wszystkie 
dziewczyny się udzielają. Bardziej 
delikatny śpiew jest przemieszany 
z konkretnym growlem. Do tego 
wszystko okraszone przez piękne 
słowiańskie melodie. Na koniec 
spodobało mi się nieco humory-
styczne podejście do bisów. Pole-
ciał Medley Cementary Gates i Walk 
Pantery czy nawet cover Braci Figo 
Fagot :), za to u mnie duży plus, bo 
świadczy o humorze i dystansie do 
siebie muzyków. Percival rośnie  
w siłę i mam nadzieje będzie coraz 
bardziej popularny, bo po prostu 
zasługują na to. Są oryginalni i jed-
nocześnie grają coś rdzennie nasze-
go.

Grubo po północy scenę zdoby-
li wikingowie z Valkenrag. Szkoda, 
że publika była już nieco padnię-
ta i co słabsi wrócili do namiotów 
czy kwater. Bo koncert zagrali bar-
dzo dobry. Jak usłyszałem ich na 

YouTube, to pomyślałem „polski 
Amon Amarth”. To określenie jest 
dla chłopaków krzywdzące. Mimo 
tego, że przy każdym riffie mam 
wrażenie, że gdzieś to słyszałem, 
nie przeszkadzało to zupełnie w do-
brej zabawie. Po prostu patetyczny 
i podniosły wikingski death metal. 
Brzmienie już nieco mniej selektyw-
ne, ale z drugiej strony w takiej mu-
zie musi posypać się trochę „gruzu” 
z głośników.

Na drugi dzień niejako na deser 
wystąpił Percival, tym razem w hi-
storycznej aranżacji. Nie mogło za-
braknąć słowiańskich pieśni, opo-
wieści o słowiańskich wojach na 
pokładzie drakkarów, a także kawał-
ków z najlepszej gry wszech czasów, 

czyli Wiedźmina 3. Było oczywiście 
spokojniej niż dzień wcześniej, ale 
też bardziej refleksyjnie. Ta słowiań-
ska muzyka, mam wrażenie, siedzi 
gdzieś w żyłach i wpisana jest już  
w nasze DNA. Pozostaje tylko wczuć 
się w rytm i przenieść się myślami 
do starych czasów. Dlatego po kon-
cercie wszyscy, aż zamilkli. Dopiero 
kiedy Mikołaj zawołał „nie chcecie 
bisa??!” publika się obudziła z tego 
transu. Byłem pod wrażeniem i au-
tentycznie mógłbym wszystkich 
tych kawałków posłuchać od razu 
od nowa.

Jedyne, czego żałuję to, że nie 
udało się zobaczyć wszystkich ka-
pel. Upał dawał się też trochę we 
znaki, ale wszystko inne zrekom-
pensowało te niedogodności. Na-
strojowe koncerty, dobre trunki, 
smaczne jedzenie i co ważne bar-
dzo familijna i przyjazna atmosfera. 
Z muzykami można było pogadać 
przy stoisku z koszulkami i płyta-
mi czy też zrobić sobie fotkę po 
koncercie. Imprezie towarzyszyły 
też pokazy rycerskie. Insceniza-
cja bitwy i pojedynków zakończył 
ten bardzo udany weekend. Za rok 
obecność obowiązkowa. Mam na-
dzieję tylko, że ta inicjatywa prze-
trwa jak najdłużej. 

Aleksander Janas (Trzebinia)
(artykuł pochodzi z bloga 

autora:  www.spowiedz-koncer-
toholika.blog.onet.pl)
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Święto Ziół i Beskidzkiej Jagnięciny
15 sierpnia obchodzimy święto 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, w tradycji ludowej zwane 
dniem Matki Boskiej Zielnej. Tego 
dnia o świcie ludzie chodzili na 
pola, skraje lasów, aby zebrać dziko 
rosnące zioła, kwiaty, zboża, z któ-
rych uplecione wiązanki zanoszono 
do kościołów, gdzie poświęcone 
nabierały jeszcze większej leczni-
czej oraz magicznej mocy. Zwyczaj 
dotrwał do dzisiaj, w naszym breń-
skim kościele i w tym roku podczas 

nabożeństw w dniu Matki Boskiej 
Zielnej niejedne ręce zdobiły barw-
ne bukiety ziół i kwiatów, czekające 
na rytualne poświęcenie.

Już po raz drugi, w ten wyjątko-
wy dzień, gospodarze Koziej Zagro-
dy zapraszali na Święto Ziół i Be-
skidzkiej Jagnięciny. Owce wróciły 
na nasze hale, powoli odradza się, 
tak ważne u początków naszej wsi, 
pasterstwo. Możemy nie tylko po-
dziwiać stada na okolicznych gro-
niach, ale również kosztować przy-

smaków, które pozyskujemy z owiec 
pasących się na beskidzkich pola-
nach. Baranina czy też jagnięcina 
jeszcze kilka lat temu zapomniana, 
powoli wraca do łask. Powszechnie 
uważa się, że przyrządzenie smacz-
nego barana nie jest łatwe, co pew-
nie wiele osób doświadczyło, znie-
chęcając się do potrawy.

W Koziej Zagrodzie dania z ba-
raniny zaspokoiły z pewnością wy-
rafinowane podniebienia swoich 
gości, czego dowodem były top-
niejące zapasy w kuchni. Dla gości 
gospodarze przygotowali również 
herbatę z zielin, sok z pokrzyw,  
z mniszka lekarskiego, sery góral-
skie, dżemy z borówek, borówki  
w syropie, chleb na zakwasie. 
Wszystkie produkty ekologiczne, 
wykonane przez Gospodynię Za-
grody wyróżniały się oryginalnością 
i tak bardzo szukaną w obecnych 
czasach, naturalnością. Zebrani 
mogli również liczyć na strawę dla 
ducha, podczas części edukacyjnej, 
w kolybie odbył się pokaz „klaga-
nia mleka” (wyrobu sera), a także 
warsztaty plecenia z siana.

  Dorota Greń

Artystyczne Lato u Kossaków 2015 - rekonesans
Tegoroczne Lato u Kossaków, 

jak co roku upłynęło pod znakiem 
szeroko rozumianej Sztuki. Gościli 
u nas artyści plastycy, graficy, rzeź-
biarze, aktorzy oraz muzycy. Nie za-
brakło uczty dla oka, jak i dla ucha.

Wydarzeniem inaugurującym 
Lato u Kossaków był outdoorowy 
warsztat dla całych rodzin „Pta-
sie Radio” przeprowadzony przez 
Spółdzielnię Socjalną „Parostatek” 
z Cieszyna, która towarzyszyła nam 
przez całe lato, organizując w Parku 
Kossaków w lipcu i sierpniu kolej-
ne warsztaty „Co w trawie piszczy” 
oraz „Naturalne dekoracje”. Działa-
nia zaproponowane przez Parosta-
tek koncentrowały się na uważnym 
obserwowaniu przyrody, inspiro-

waniu się nią i wykorzystywaniu jej  
w działaniach artystycznych. Ota-
czający nas świat obserwowali 
również uczestnicy warsztatów fo-
tografii przyrodniczej „Foto-Eko-
Memory”, którzy pod uważnym 
okiem organizatorów ze Stowarzy-
szenia Górecki Klub Przyrodniczy, 
uczyli się wykonywać jak najlep-
sze fotografie przyrody. W czerw-
cu przypomniał nam o sobie Kac-
perek – skrzat z baśni Zofii Kossak, 
który zaprosił dzieci do swojego 
magicznego świata podczas prze-
prowadzonych przez pracowników 
Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kos-
saków” warsztatów. W podobny kli-
mat wprowadził młodych widzów 
Teatr Gry i Ludzie swoim lipcowym 

spektaklem plenerowym „Szewczyk 
Dratewka”, który poprzedził warsz-
tat zatytułowany „Smoczysko, smok, 
smoczek. Tworzymy swoje potwo-
ry”. Podczas spotkania dzieci wraz  
z rodzicami, w większości miesz-
kańcy gminy Brenna, zaprojektowa-
li swojego smoka, z którym na ko-
niec korowodem przeszli po Parku 
Kossaków. Wszystkie wydarzenia  
o charakterze warsztatowym, a tak-
że zaprezentowany spektakl odbył 
się w Dworze Kossaków dzięki do-
tacji gminy Brenna.

W czerwcu już po raz czwarty 
miały miejsce Warsztaty Działań 
Kreatywnych, podczas których stu-
denci z aż dziewięciu uczelni arty-
stycznych z całej Polski zmierzyli się 



13 Strona 13

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

KulturaKultura
z tematem „Gry wojenne na prze-
strzeni dziejów” tworząc grafiki, 
obrazy, fotografie i instalacje. Wie-
czorami w ramach spotkań Rozmo-
wy o Sztuce, poszczególne ośrod-
ki prezentowały swoje pracownie 
oraz osiągnięcia. Przez kilka dni 
w ramach Akademii Umiejętności 
młodzi artyści prowadzili dla dzie-
ci oraz dorosłych zajęcia plastyczne  
w ramach dotacji otrzymanej od 
gminy Brenna. Tegoroczne warsz-
taty tradycyjnie już zakończył wer-
nisaż, któremu towarzyszyło uho-
norowanie nagrodami najlepszych 
prac, koncert bielskiego zespołu 
wokalnego Bi-Bi Singers oraz pro-
jekt audiowizualny katowicko-lu-
belskiego duetu studentów Odmie-
niec & Paweł Łuciuk.

Bez wątpienia jednym z ważniej-
szych wydarzeń tegorocznego Ar-
tystycznego Lata u Kossaków była 
odbywająca się początkiem lipca  
w Dworze Kossaków premiera książ-
ki „Simona. Opowieść o niezwyczaj-
nym życiu Simony Kossak” wydanej 
przez Wydawnictwo Literackie oraz 
towarzyszące jej spotkanie z autor-
ką książki – Anną Kamińską. Licznie 
zgromadzeni uczestnicy spotkania 
mieli okazję zobaczyć również film 
dokumentalny „Miejsce w Raju” po-
święcony wnuczce Wojciecha Kos-
saka oraz Puszczy Białowieskiej, 
w której Simona przeżyła większą 
część swojego życia. Pokaz swoją 
obecnością uświetniła reżyserka fil-
mu Beata Hyży-Czołpińska.

W połowie sierpnia do Górek 
Wielkich już po raz ósmy zjechali 
rzeźbiarze i rzeźbiarki z Czech, Sło-
wacji oraz Polski. Tegoroczny, ósmy 
już plener, można zaliczyć do jed-
nego z najbardziej udanych m.in. 
za sprawą niezwykle wysokiego 
poziomu reprezentowanego przez 
rzeźbiarki i rzeźbiarzy. Nowego du-
cha w górecki plener tchnęła obec-
ność absolwentek ASP, które do tej 
pory nie miały zbyt wielu okazji 
do pracy w drewnie, ale także do-
świadczonych rzeźbiarzy z Czech  
i Słowacji, którzy po raz pierwszy, 
ale mamy nadzieję nie ostatni, po-
jawili się w Górkach Wielkich. VIII 
Plener Rzeźbiarzy odbył się dzięki 

dofinansowaniu ze środków Staro-
stwa Powiatowego w Cieszynie.

Artystyczne Lato u Kossaków to 
również dwa letnie koncerty, któ-
re jak co roku przyciągnęły tłumy 
słuchaczy. Organizatorzy sięgnę-
li po bogatą i niezwykle żywio-
łową muzykę karpacką, w której 
prym wiodły węgierskie cymbały 
– instrument w Polsce mało znany.  
W lipcu na scenie w Parku Kos-
saków wystąpił węgierski zespół 
Cimbaliband reprezentujący różne 
style, od tradycyjnych utworów lu-
dowych z Węgier, Serbii, Rumunii 
czy Mołdawii po nowoczesne aran-
żacje. W sierpniu na scenie Teatru  
w Starej Gorzelni wystąpiła dosko-
nale znana słuchaczom Progra-
mu II-go Polskiego Radia Agata 
Siemaszko, laureatka Grand Prix  
i Nagrody Specjalnej im. Czesława 
Niemena przyznawanej podczas 
corocznego Festiwalu Folkowym 
Nowa Tradycja, której towarzyszyli 
wybitni słowaccy muzycy: cymba-
lista Miroslav Rajt oraz skrzypaczka 
Barbara Botosova. Obok przepięk-
nych słowackich pieśni ludowych, 
na scenie zabrzmiały również po-
pularne utwory cygańskie, takie 
jak znane wszystkim z filmu „Gadjo 
Dilo” – Tutti Frutti, czy wykonane na 
cymbałach utwory muzyki klasycz-
nej. Widownia gromkimi brawami 
nagrodziła solowe popisy słowac-
kich wirtuozów, których umiejętno-
ści były komentowane jeszcze dłu-

go po koncercie.  Organizatorami 
koncertów byli: OPKiS Brenna oraz 
Fundacja im. Zofii Kossak.

Niemal przez całe lato w CKiS 
„Dwór Kossaków” trwała sprzedaż 
losów w loterii fantowej „Wygraj  
u Kossaków”. Losowania nagród od-
były się dwukrotnie i poprzedziły 
Letnie Koncerty u Kossaków. Nagro-
dami w loterii były m.in. wykonane 
podczas WDK obrazy i grafiki. Cał-
kowity dochód ze sprzedaży losów 
został przeznaczony na cele statu-
towe Fundacji im. Zofii Kossak.

Wydarzeniem zamykającym Ar-
tystyczne Lato u Kossaków był od-
bywający się 30 sierpnia II Jarmark 
Kultury i Sztuki w Górkach Wielkich. 
Zastąpił on organizowaną dotych-
czas aukcję. Podczas Jarmarku od-
wiedzający CKiS „Dwór Kossaków” 
mieli okazję nabyć obrazy, grafiki, 
rzeźby powstałe podczas IV Warsz-
tatów Działań Kreatywnych oraz VIII 
Pleneru Rzeźbiarzy.

Dziękujemy za uczestnictwo  
w naszych wydarzeniach i zaprasza-
my do śledzenia naszej działalności.

Natalia Kałuża
CKiS „Dwór Kossaków”
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Barwny Folklor
Międzynarodowy Studencki Fe-

stiwal Folklorystyczny swoimi po-
czątkami sięga 1979 roku.  Gospo-
darzem wydarzenia jest Studencki 
Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”, 
działający przy Uniwersytecie Ślą-
skim. Festiwal przez trzydzieści 
sześć lat swojej działalności gościł 
ponad dwieście trzydzieści zespo-
łów z całego świata, tego roku na 
scenie m.in. breńskiego amfiteatru 
wystąpiły zespoły z Ukrainy, Łotwy, 
Węgier, Włoch, Serbii i oczywiście 
z Polski. Grupy, swoją oryginalno-
ścią, pięknymi strojami i tańcami 

wzbudziły niemałe zainteresowa-
nie wśród zebranej publiczności. 
Była to niepowtarzalna okazja, aby 
zobaczyć folklor i kulturę innych, 
czasem bardzo odległych krajów. 
Barwne stroje zespołu ze Śląska 
stanowiły zupełne przeciwieństwo 
stonowanych, burych, ale równie 
pięknych strojów serbskich. Kwie-
ciste wianki dziewczyn z Ukrainy, 
piękne warkocze Węgierek, uśmie-
chy Łotyszek czy temperament Sy-
cylijczyków, to wszystko mogliśmy 
zobaczyć podczas ponad dwugo-
dzinnego przeglądu.

Brenna, którą niestety omija Ty-
dzień Kultury Beskidzkiej, z rado-
ścią gościła uczestników Studenc-
kiego Festiwalu, którzy uraczyli 
zgromadzonych pięknymi występa-
mi zarówno naszych polskich, jak 
i zagranicznych zespołów, rekom-
pensując tym samym brak TKB  
w dolinie Brennicy.

  Dorota Greń
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nęły już podczas nabożeństwa eku-
menicznego sprawowanego przez 
księży katolickich i ewangelickich 
naszej gminy. 

Po nabożeństwie, które uboga-
cił występ chórów, radni, zgodnie 
z miejscową tradycją,  podzielili się 
ze zgromadzonymi chlebem, sym-
bolem dożynek, ciężkiej pracy rol-
ników, który dla wielu nadal stano-
wi świętość.

Po części oficjalnej, sakralnej na 
scenie rozpoczęła się część artystycz-
na. Wystąpiły zespoły regionalne: 
„Brenna”, „Kotarzanie”, „Mała Bren-
na”, Chóry, Orkiestra Dęta Czesława 
Grenia, a także zespół z Bystrzycy  
w Republice Czeskiej, miasta part-
nerskiego Brennej. Ubogacając 
Święto Plonów swoją obecnością 
oraz pięknymi występami. Część 
rozrywkową rozpoczął zespół Onyx, 
a festyn poprowadził zespół Mu-
sicStaś z Górek. Całość wydarzenia 
poprowadził Radny Gminy Jan Staś. 

O tym, że Noc Świętojańska wraz 
z Dożynkami są najważniejszymi 
cyklicznymi wydarzeniami w naszej 
gminie nie trzeba nikogo przeko-
nywać, jest to rzecz bezsporna. Co 
świadczy o ich popularności wśród 
mieszkańców? Z pewnością ich sta-
łość i długoletnia tradycja. Wspól-
nym mianownikiem tych dwóch 
wydarzeń jest również kultura lu-
dowa i postać ks. prof. Józefa Bud-
niaka. Zarówno Noc Świętojańska 

XXVI Dożynki Ekumeniczne
Zgodnie z tradycją, w ostatnią 

niedzielę sierpnia obchodziliśmy 
już XXVI Dożynki Ekumeniczne.  
O tym, że jest to wielkie wydarzenie 
dla całej społeczności, ale również 
dla organizatorów przekonali się 
w tym roku Radni Gminy Brenna, 
którzy bardzo aktywnie uczestni-
czyli w planowaniu, przygotowaniu 
i realizacji Święta Plonów. Dożynki 
to święto rolników, którzy na prze-
kór przeciwnościom pogodowym, 
w tym roku palące słońce, niewiel-
kie opady deszczu z pewnością nie 
sprzyjały obfitym zbiorom, starają 
się jak najlepiej pracować na roli. 
Jednak wraz z biegiem lat świat się 
zmienia, nasze miejscowości rów-
nież, rolników, gospodarstw jest 
coraz mniej, dlatego dożynki stały 
się świętem nie tylko rolników, cho-
ciaż przede wszystkim, ale również 
wszystkich mieszkańców, którzy 
poprzez przedsiębiorstwa, Koła, 
Stowarzyszenia, Kluby, Zespoły bu-
dują naszą społeczność. Tym bar-
dziej cieszy fakt, że w korowodzie, 
który co roku inauguruje dożynki, 
uczestniczą nie tylko rolnicy, ale 
również zespoły regionalne, przed-
siębiorstwa, orkiestra, liczne orga-
nizacje działające na terenie naszej 
gminy, a także władze samorządo-
we, powiatowe, dostojnicy kościel-
ni. 

Tradycją jest miejsce rozpoczę-
cia korowodu oraz jego trasa, nie 
inaczej było tego roku, barwny ko-
rowód dożynkowy wyruszył spod 
Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Brennej Pinkas do Bren-
nej Centrum, gdzie w amfiteatrze 
odbyło się uroczyste nabożeństwo 
poprzedzone obrzędem dożynko-
wym prowadzonym przez Zespół 
Regionalny „Brenna”, podczas któ-
rego górale, członkowie Zespołu 
przekazali Gazdom dożynkowym 
Bronisławie i Józefowi Stasiom  
z Górek Małych, chleb oraz wie-
niec dożynkowy. Za żniwa, ciężką 
pracę na roli dziękowali Wójt Gminy 
Brenna Jerzy Pilch oraz Gazdowie. 
Kolejne słowa wdzięczności popły-

(zainicjowana wraz z Elżbietą Bau-
er), jak i Dożynki powstały z inicja-
tywy ówczesnego proboszcza. Obie 
te imprezy są także silnie związane 
z częścią obrzędową, w którą an-
gażują się miejscowe zespoły re-
gionalne. Połączenie sfery sacrum 
– nabożeństw kościelnych, obrzę-
dowości ludowej ze sferą profanum 
– zabawą festynową i koncertami 
stanowi złoty środek, przepis na 
zabawę, która łączy wielopokole-
niową breńską i górecką społecz-
ność. W zeszłym roku dla portalu 
internetowego ox.pl ks. prof. Józef 
Budniak wspominał idee dożynek: 
„Kiedy zostałem proboszczem po-
myślałem, że po co ma być taka 
dwutorowość [dożynki państwo-
we i kościelne – red.], skoro można 
połączyć to razem i niech społe-
czeństwo na początku podziękuje 
Panu Bogu za plony, a później niech  
w swoim folklorze, tradycji i zwy-
czajach raduje się i tańczy, bawiąc 
się na festynie. 

Tak też było tego roku, trady-
cji stało się zadość, XXVI Dożynki 
Ekumeniczne rozpoczęły się od 
podziękowania Bogu i rolnikom za 
dar chleba oraz ciężką pracę na roli,  
a zakończyły zabawą i tańcami przy 
muzyce płynącej ze sceny breńskie-
go amfiteatru. 

   OPKiS
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„Mała Brenna” w Nowym Sączu
Folklor, to coś co odróżnia każdy 

region w barwnej palecie tradycji, 
tańców, pieśni i melodii, to coś cze-
go wiele osób się wstydzi. O tym co 
piękne wiedzą jednak „zespolacy” 
Małej Brennej, którzy, w  swój arty-
styczny kapitał mogą wpisać udział 
w XXIII edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów 
Folklorystycznych „ Święto Dzieci 
Gór” w Nowym Sączu. Aby wziąć 
udział w tym wielkim wydarzeniu 
najpierw trzeba pozytywnie przejść 
eliminacje trwające trzy lata, to 
udało się naszym młodym sympaty-
kom folkloru.  Mała Brenna okazała 
się najmłodszą grupą całego festi-
walu, pomimo to „mali zespolacy” 
dali sobie radę z tym,  jakże wielkim 
dla nich wyzwaniem.

Takie festiwale, nie da się ukryć 
są ogromną szansą i przygodą, nie 
tylko dla dzieci, ale także dla doro-
słych. To właśnie na nich nabywa-
ne są nowe znajomości, które są 
bardzo przydatne w okresie dora-
stania, gdzie dzieci mogą poznać 
bliżej nie tylko swoje rodzime dzie-
dzictwo, ale także kulturę zespołów 
z innych regionów Polski, czy kra-
jów. Zaś znajomość nawiązana po-
między kierownikami zaowocować 
mogą długą współpracą. Tak też  
i było z zespołem Mała Brenna, któ-

remu nie przeszkadzał fakt, że nowi 
przyjaciele władali odmiennym ję-
zykiem i pomimo trudności dobrze 
się bawili nawiązując wiele nowych 
znajomości. 

Okolice Nowego Sącza przez 
cały okres trwania festiwalu roz-
brzmiewały pięknymi głosami 
podopiecznych zespołu. Melodia 
„Jawornickiego” i „Ciętej Polki” roz-
chodziły się ulicami miasta, wzbu-
dzając w widzach, ale także w ca-
łym zespole wielkie emocje. Mała 
Brenna zaprezentowała  barwne 
stroje, ale co najważniejsze siebie 
podczas barwnego korowodu, wraz  
z innymi zespołami prezentujący-
mi dobytek folkloru całego świata.  
W festiwalu razem z breńskim ze-
społem młodych sympatyków folk-
loru udział wzięło jedenaście ze-
społów, z  czego sześć pochodziło 
z za granic naszego kraju, między 
innymi; Ukrainy, Mołdawii, Litwy  
i Serbii.

Pomimo tych wspaniałych atrak-
cji i emocji jakie czekały na „zespo-
laków”, dzieci jak i opiekunowie 
musieli się uporać z wyczerpujący-
mi siły próbami, by na scenie widz 
mógł zobaczyć już „oszlifowany 
diament”- niesamowity występ, 
by mógł odczuć radość przekazy-
waną tańcem, śpiewem i melodią. 

Należy także wspomnieć, że to na-
sze breńskie dziewczęta otworzyły 
wieczorny koncert festiwalu, które 
śpiewając pieśń „Helo, helo, He-
lenko jako Ci się pasie?” rozbudziły 
widownię festiwalową. Rezultaty 
ciężkich i wymagających dużej wy-
trwałości prób na nowosądeckich 
koncertach podziwiali wójt Jerzy 
Pilch z małżonką oraz Dorota Greń  
i Wojtek Grajewski, którzy promo-
wali wyjątkowość naszej gminy 
breńskim rękodziełem. Nie można 
zapomnieć o rodzicach naszych 
małych „wielkich” gwiazd, którzy ki-
bicowali swoim pociechom, a także 
przygotowali drobny poczęstunek 
dla widzów oklaskujących Zespół 
Regionalny Mała Brenna. 

W ramach „Dnia u polskich przy-
jaciół”  Brenną odwiedzili Mołda-
wianie z zespołu „Alunelul”, którzy 
pomimo długiej podróży nie na-
rzekali na zmęczenie. Na deskach 
amfiteatru podziwiać można było 
energię, radość i pasję jaką zespoły 
wkładają w prezentację rodzimych 
kultur.

Niestety to co dobre, emocjo-
nujące i pozytywnie nastawiające, 
szybko się kończy. Festiwal w oka 
mgnieniu się zakończył, a w gło-
wach uczestników pozostały już 
tylko wspomnienia wywołujące 
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uśmiech na twarzy, a w oczach łzę 
tęsknoty. Mamy nadzieję, że zespół 
Mała Brenna nadal będzie rozsła-
wiać naszą gminę na tak znaczą-
cych festiwalach folklorystycznych, 
tym samym promując naszą nie-
zwykłą kulturę. 

Pofestiwalowe podziękowania 
należą się w szczególności dzie-
ciom, ich rodzicom, opiekunom, 
bez których nie byłoby tylu pięk-
nych i wzniosłych słów podziwu. 
Jednak należy także podziękować 
firmie „Koral”, , wójtowi gminy wraz  
z żoną, Dorocie Greń i Wojtkowi 
Grajewskiemu oraz Damianowi No-
wakowi, Izie Szabli oraz wspaniałej 
kapeli, która towarzyszyła zespoło-
wi w tej przygodzie. 

   OPKiS

Wycieczki górskie z przewodnikiem
„Szlakiem Myśliwskim” 

w kierunku Błatniej 
(917m n.p.m.).

25 lipca 2015r. dziesięcio oso-
bową grupą wraz z przewodnikiem 
beskidzkim wyruszyliśmy z Brennej 
Spalonej za czerwonymi znakami 
szlaku spacerowego. Gorący sobot-
ni poranek nie stanął na przeszko-
dzie podboju szczytu Błotnego. Po-
czątkowo dosyć strome podejście 
wynagrodził widok na Dworek My-
śliwski „Konczakówka”, który zbu-
dowany został z bali układanych na 
zacios bez użycia gwoździ. Niestety 
z powodu remontów dworek podzi-
wiać można było tylko z zewnątrz. 
A tuż obok podziwialiśmy również 
kapliczkę św. Huberta – patrona 
myśliwych. Dalsza część wędrów-
ki to kolejne podejścia z chwilami 
odpoczynku przy tablicach infor-
macyjnych, aż na sam szczyt Czupla 
Rosolnego. A stamtąd już tylko ok. 
20 minut dzieliło nas od wyznaczo-
nego celu. Widok schroniska wy-
wołał uśmiech na twarzach, chwi-
la odpoczynku i ruszyliśmy dalej. 
Sam szczyt Błatniej przywitał nas 
cudownym podmuchem wiatru, a 

piękne widoki dodały sił 
na dalszą wędrówkę w kie-
runku powrotnym. W od-
dali słychać było grzmo-
ty, które przesuwały się w 
naszym kierunku. Pomimo 
przyspieszonego marszu i 
tak deszcz nas nie ominął.  
Z nawiązką przygód wszy-
scy wróciliśmy zadowole-
ni.

W drodze na Kotarz

Z centrum Brennej  
8 sierpnia z grupą chęt-
nych podążyliśmy za nie-
bieskimi znakami szlaku, 
które  prowadziły na sam 
szczyt Kotarza. Po drodze 
minęliśmy kilka kapliczek, 
przystań kajakową oraz 
drewnianą chatkę. Po dwu godzin-
nym marszu wreszcie dotarliśmy 
na Halę Jaworową, z której każdy 
z zachwytem podziwiał cudowną 
panoramę. Trochę dalej na samym 
szczycie Kotarza z zaciekawieniem 
słuchaliśmy informacji o ołtarzu 
europejskim. Idąc dalej już za czer-
wonymi a później czarnymi znaka-

mi szlaku dotarliśmy na Grabową.  
A stamtąd poprzez Stary Groń,  
gdzie znajduje się wieża widoko-
wa, Horzelicę wróciliśmy do punktu 
wyjściowego. 

 Informacja Turystyczna
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XVII Obchody Dnia Trzeźwości w gminie Brenna 
W dniu 22.08.2015 r. o godzinie 

15.30 w kościele  p.w. Św. Jana Ne-
pomucena w Brennej Leśnicy roz-
poczeły się XVII OBCHODY DNIA 
TRZEŹWOŚCI W GMINIE BRENNA. 
Uroczystość zainaugurowano mszą 
świętą przez ks. Prałata Władysława 
Zązela w koncelebrze z ojcem Zyg-
muntem Moćko i Oskarem Puszkie-
wiczem. Słowo Boże do zgromadzo-
nych wygłosili ks. Prałat Władysław 
Zązel oraz ks. Roman Kluz, Pro-
boszcz Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej Brenna-Górki. Nadmienić 
pragnę, że wśród zaproszonych go-
ści uczestniczących w tegorocznych 
Obchodach udział wziął Pan Krzysz-
tof Brzózka-Dyrektor Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych z Warszawy. Po na-
bożeństwie jak tradycja nakazuje 
wszyscy uczestnicy przeszli na pole 
namiotowe „JAROWISKA”, gdzie 
o godz. 17.00 rozpoczął się festyn. 
Frekwencja, humor, pogoda jak  
i w poprzednich latach, również 
tego roku dopisały. 

Za  wsparcie  oraz otrzymaną 
pomoc przy organizacji tegorocz-
nych Obchodów serdeczne podzię-
kowania składam na ręce: Pana Je-
rzego Pilcha - Wójta Gminy Brenna, 
darczyńców - Zofii Graj, Rafała Basz-
czyńskiego, Sylwestra, Jana, Kari-
ny Pasterny, Stanisława Zoremby, 
przyjaciół z Grupy AA „Franciszek” 
oraz sympatyków. 

  Krystian Fest

Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
nie przez to kim jest,

lecz przez to czym może dzielić się z innymi.
(Św. Jan Paweł II ).
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Przyroda w obiektywie
Stowarzyszenie Górecki Klub Przy-
rodniczy przy wsparciu finansowym 
Urzędu Gminy Brenna zorganizował 
warsztaty fotografii przyrodniczej 
dla młodzieży z naszej gminy “Foto 
Eko Memory”. 
Po zajęciach praktycznych, czyli pre-
zentacjach multimedialnych oraz 
wykładach  fotografów przyrody ze 
Śląska Cieszyńskiego przyszła pora na 
warsztaty terenowe. Pierwsze wyjście 
w plener miało miejsce pod koniec 
lipca, kiedy nawet deszcz i zimna aura 
nie zniechęciła pasjonatów fotografii 
do robienia zdjęć w Parku przy Cen-
trum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” 
w Górkach Wielkich oraz w okolicach 
rzeki Brennicy. Kolejne wyjście było 
już bardziej wymagające, uczestnicy 
warsztatów zmagali się z florą i fauną 
góreckiego Bucza. Podziwiając okaza-
łe gatunki roślin i góreckiej przyrody, 
poszerzali swoją wiedzę przyrodniczą 
i fotografowali pod czujnym okiem 
profesjonalistów. Projekt Foto Eko 
Memory jest przeznaczony głównie 
dla dzieci i młodzieży, ale na warsz-
tatach nie zabrakło zaciekawionych 
rodziców, którzy też dali popis swoich 
umiejętności fotograficznych. Ostat-
nie warsztaty plenerowe odbędą się 
12 września o godzinie 9:00. Zainte-
resowanych przybyciem zapraszamy  

i zachęcamy do śledzenia wydarzenia 
na facebooku: Trzecie warsztaty ple-
nerowe Foto Eko Memory. Finalnym 
stadium projektu będzie gra Memory, 
na której znajdą się zdjęcia uczestni-
ków. Gra trafi do szkół na terenie naszej 

gminy. Uczestnicy warsztatów rozwija-
ją swoje pasje fotograficzne pod czuj-
nym okiem fotografów: Marka Fiedora, 
Sebastiana Słoniny oraz Marka Śniego-
nia. Natomiast podczas zajęć plenero-
wych towarzyszy im botanik dr Tomasz 
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Podróż do krainy bajek
Breński amfiteatr, w każdy piątek 
wakacji, stawał się zaczarowa-
nym światem, pełnym potworów, 
smoków i księżniczek, a to wszystko 
za sprawą aktorów ze Studia Małych 
Form Teatralnych, Scenografii  
i Reżyserii „Art-Re” z Krakowa, którzy 
wcielając się w najróżniejsze postaci 
zabierali najmłodszych widzów  
w podróż do krainy baśni. 
„A teatr jest po to, aby wszystko było 
inne niż dotąd. Żeby iść do domu  
w zamyśleniu, w zachwycie. I już za-
wsze odtąd księżyc w misce widzieć”.  
W słowach piosenki Grzegorza Tur-
naua ukryte są zalety teatru, może 
nie wszystkim znane. Przedstaw-
ienia teatralne to nie tylko ciekawe 
spędzenie wolnego czasu, świetna 
zabawa dla dzieci, to przede wszyst-
kim kształtowanie wrażliwości i rozwi-
janie wyobraźni. Uczenie koncentracji 
uwagi, skupienia, a także poznawanie 
świata wartości, rozróżnianie dobra  
i zła, prawdy i kłamstwa. Teatr wyzwala 
emocje, dzieci utożsamiają się z posta-
ciami, wraz z bohaterami przeżywają 
intrygujące przygody. Przedstawienia 
interaktywne, które zapraszają dzieci 
do uczestnictwa w fabule sprawiają, że 
mały widz w jeszcze większym stopniu 
wchodzi w świat teatru, odczuwa moc 

sprawczą. Staje przed publicznością 
i wraz z aktorami bawi się na scenie, 
tańczy, śpiewa, ubiera kostiumy, 
poznaje rekwizyty. Świat wyimagi-
nowany staje się jeszcze bliższy. Przed-
stawienia teatralne to również okazja 
do wspólnego, rodzinnego spędzania 
wolnego czasu, wakacji. Dzieci cenią 
każdą chwilkę spędzoną z rodzicami, 
o czym wszyscy bardzo dobrze wiemy, 
ale nie zawsze mamy pomysł jak do-

brze wykorzystać wspólnie spędzane 
chwile.
 Plenerowy Teatr dla dzieci, 
który w każdy piątek wakacji gościł  
w amfiteatrze w Brennej, gromadził 
sporo małych widzów, którzy wraz  
z rodzicami, opiekunami śledzili losy 
bohaterów. Dzieci poznały Wilka  
i Zająca, Legendę o Lechu, Czechu 
i Rusie, o Smoku Wawelskim,  
o Warkoczu Królewny Wisełki, bajkę 

Beczała, który przekazuje 
swoją wiedzę przyrodniczą. 
Pełną fotorelację z zajęć ple-
nerowych jak i teoretycznych 
można obserwować na face-
booku Stowarzyszenia Gó-
recki Klub Przyrodniczy. 

Paulina Jonderko 
Stowarzyszenie Górecki 

Klub Przyrodniczy
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o Skarbnikowych darach, Zaczarowa-
nym młynku, czy wszystkim znaną 
opowieść o Czerwonym Kapturku 
i Śpiącej Królewnie. Emocji było co 
niemiara, dzieci uciekały przed strasz-
nym Smokiem Wawelskim, bały 

się złego wilka, a do księcia, który 
przybył na zamek Śpiącej Królewny 
krzyczały: „Pocałuj ją”. Cieszymy się, 
że najmłodszym przedstawienia się 
podobały, o czym świadczyła coty-
godniowa frekwencja. Mamy nadzieję, 

że przygoda dzieci z teatrem będzie 
trwała jak najdłużej, a przedstaw-
ienia w breńskim amfiteatrze były jej 
początkiem. 

  Dorota Greń

Lekcja historii...

W sali Kalejdoskop w budynku 
Amfiteatru w Brennej przez cały 
sierpień czynna była wystawa „Po-
winniśmy wracać po swoich. Zgru-
powanie partyzanckie NSZ „Bartka” 
1945-1947”. Ekspozycja prezentuje 
dotychczasowe wyniki badań po-
święconych osobom związanym  
z działalnością Zgrupowania. 

Kuratorem wystawy, zorganizowa-
nej przez Stowarzyszenie Pokolenie  
i Związek Żołnierzy NSZ Okręg Podbe-
skidzie, jest Bogdan Ścibut. Patronuje 

formacyjnych z nazwiskami pięciuset 
siedemdziesięciu osób związanych ze 
Zgrupowaniem oraz wykazy osób ska-
zanych i zamordowanych. 

Oprócz roli edukacyjnej, jak za-
pewniają organizatorzy: „dla młodzie-
ży to pierwsza okazja poznania tego 
fragmentu współczesnej historii Polski  
i wspólnego poszukiwania jej śladów 
wśród najbliższych”, wystawa ma rów-
nież pełnić funkcję badawczą. Realiza-
torzy projektu liczą na nawiązanie kon-
taktu ze świadkami, w tym rodzinami 

wymienionych osób oraz na uzupeł-
nienie zgromadzonych informacji. 

Wernisaż wystawy odbył się w nie-
dzielę 9 sierpnia 2015 r. w Amfiteatrze 
w Brennej. Bogdan Ścibut – autor wy-
stawy i Zbigniew Chmielniak – świadek 
przedstawianych wydarzeń wprowa-
dzili zebranych w najciekawsze wątki 
najnowszej historii regionu. Opowie-
dzieli o ustaleniach, prowadzonych 
poszukiwaniach, sposobach upamięt-
niania i o konieczności wierności praw-
dzie. W miarę posiadanych informacji 
odpowiadali również na pytania, czy 
też komentowali refleksje, uwagi pły-
nące od zgromadzonych. Na wernisażu 
obecny był Przewodniczący Rady Gmi-
ny Marcin Janasik, Dyrektor Ośrodka 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy Bren-
na Katarzyna Macura, Kurator wysta-
wy, a zarazem Wiceburmistrz Cieszy-
na Bogdan Ścibut, świadek wydarzeń  
i współorganizator wystawy w Brennej 
Zbigniew Chmielniak, założyciel pry-
watnego Muzeum 4 PSP w Cieszynie 
Krzysztof Nieścior oraz mieszkańcy 
Brennej zainteresowani historią Zgru-
powania, które silnie wiąże się z naszą 

jej Instytut Pa-
mięci Narodowej, 
Związek Żołnierzy 
NSZ oraz Fundacja 
N i e p o d l e g ł o ś c i . 
Wystawa składa 
się z dwudziestu 
siedmiu elemen-
tów ekspozycyj-
nych, na których 
prezentowany jest 
fragment najnow-
szego dorobku 
badaczy, a także 
dwóch słupów in-
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„I drzewa na groniach pomrukiem załkały...”
W tym roku przypada 80. rocz-

nica narodzin, a także 15. rocznica 
śmierci Elżbiety Bauer, z urodzenia 
lwowianki, brennianki z wyboru. 
Znanej i lubianej nauczycielki, kie-
rowniczki Zespołu Regionalnego 
„Brenna”, założycielki dziecięcego 
zespołu folklorystycznego „Buko-
we Groniczki” oraz pomysłodaw-
czyni Nocy Świętojańskiej, jednej  
z najważniejszych imprez w Bren-
nej. Z tej okazji warto przypomnieć,  
a młodszemu pokoleniu przed-
stawić, postać wybitnej dla naszej 
miejscowości krzewicielki kultury  
i tradycji. 

Elżbieta przyszła na świat 13 stycz-
nia 1935 roku we Lwowie. Imię na 
chrzcie otrzymała po matce, wówczas 
czterdziestoletniej kobiecie. Na kre-
sach mieszkała przez swoje pierwsze 
pięć lat, w okolicach Stryja ojciec ma-
łej Elżbiety Zenon pracował. W 1941 
roku wraz z rodzicami przeniosła się na 
skraj Beskidów do Bielska, by w końcu 
zamieszkać w Brennej, gdzie odnala-
zła swoje miejsce na ziemi, pozostając 
w dolinie Brennicy do końca swoich 
dni. W Brennej spędziła dzieciństwo  
i rozpoczęła swoją edukację w Szkole 
Podstawowej, obecnie Gimnazjum im. 
Jana III Sobieskiego, nauczanie konty-
nuowała w cieszyńskim Liceum Peda-

gogicznym. Studia wyższe rozpoczęła 
w Częstochowie, a następnie w Kato-
wicach. Kształciła się na pedagoga i też 
przez całe swoje zawodowe życie pra-
cowała jako nauczycielka, również czas 
wolny poświęcając dzieciom i mło-
dzieży. Początkowo była instruktorką 
zespołu wokalno-tanecznego działa-
jącego przy szkole w Brennej Leśnicy, 
by w 1969 roku, wykorzystując swoje 
umiejętności, doświadczenie i zamiło-
wanie do miejscowej kultury ludowej, 
założyć w Brennej Bukowej dziecięcy 
zespół folklorystyczny „Bukowe Gro-
niczki”. Dzieciaki nosiły stroje regional-
ne, tańcem i śpiewem kultywowały tra-
dycje,  rozsławiały Brenną. Od 26 lipca 
do 2 sierpnia 1992 r. „Bukowe Gronicz-
ki” uczestniczyły w wyjątkowym wyda-
rzeniu w Międzynarodowym Festiwalu 
Dziecięcych Zespołów Regionalnych 
„Święcie Dzieci Gór”, otrzymując fe-
stiwalowe serce, na którym widniał 
napis: „Pamiętajcie o naszych wspól-
nych radościach w muzyce, pieśniach 
i tańcach”. Dopiero w tym roku, 13 lat 
po udziale „Bukowych Groniczków”  
i Elżbiety Bauer na „Święto Dzieci Gór” 
zaproszono kolejny zespół dziecięcy  
z naszej miejscowości „Małą Brenną”. 

Elżbieta od najmłodszych lat 
uczestniczyła w zorganizowanych gru-
pach, najpierw należała do zespołu 

teatralnego, a następnie regionalne-
go „Brenna”, gdzie tańczyła, śpiewa-
ła, a gdy była taka potrzeba grała na 
akordeonie. Równocześnie gromadzi-
ła materiały etnograficzne, szukając 
informacji o miejscowych śpiewach, 
tańcach, strojach. Zebrane informacje 
oraz ukończony kurs chorograficzny 
z pewnością były bardzo pomocne  
w pracy dla Zespołu Regionalnego 
„Brenna”, gdzie od 1983 r. do 1998 r. 
była kierowniczką. W 1997 r. zespół 

miejscowością. Plutonowy Edward 
Biesok pseudonim Edek, żołnierz Na-
rodowych Sił Zbrojnych, członek Zgru-
powania „Bartek” zginął w 1946 r. na 
Błatniej w zwycięskim dla partyzantów 
starciu z plutonem kompanii opera-
cyjnej milicji z Katowic, w szeregach, 
których był m.in. późniejszy wicemini-
ster spraw wewnętrznych PRL Tadeusz 
Pietrzak. 

Zainteresowanych ekspozycją oraz 
jej twórcami zapraszamy na stronę in-
ternetową www.nsz.beskidy.pl, gdzie 
można śledzić postępy badawcze hi-
storyków oraz dalsze losy wystawy.

  Dorota Greń

KulturaKultura Kultura
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zdobył Srebrne Żywieckie Serce pod-
czas Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu, a na Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w 
Zakopanem wywalczył Złotą Ciupagę. 
Był to wielki sukces „Brennej” oraz wy-
różnienie dla kierowniczki, która sporo 
czasu i energii poświęcała dla Zespo-
łu, również będąc już na emeryturze. 
Elżbieta Bauer za swoją działalność 
została uhonorowana Srebrną Cieszy-
nianką, była pierwszym z naszej gminy 
laureatem tej prestiżowej na Śląsku 
Cieszyńskim nagrody.

Elżbieta Bauer zmarła 7 marca 2000 r., 
po długiej i ciężkiej chorobie. Pogrzeb 
odbył się 11 marca, na breńskim cmen-
tarzu żegnał ją Zespół Regionalny 

„Brenna” słowami: „Płaczą nasze gronie, 
smutno szumią lasy. A wiatr od Kotarza 
pieśń żałobną niesie. I drzewa na gro-
niach pomrukiem załkały. Nad żałością 
naszą i smutkiem górali. (...). Żegnały 
ją również władze gminy, szkoły, wy-
chowankowie, mieszkańcy, a także 
delegacje wszystkich folklorystycz-
nych zespołów Śląska Cieszyńskiego. 
Elżbieta Bauer cieszyła się sympatią  
i wdzięcznością ludzi, była powszech-
nie znana i lubiana, a jej dorobek i dzia-
łanie na rzecz Brennej do dzisiaj pamię-
ta wielu mieszkańców. W „Wieściach 
znad Brennicy” w numerze z lutego 
2001 roku w artykule „Nasza Mama-  
w rocznicę śmierci” Zespół Regional-
ny „Brenna” tak pisał: „Była jednym  

z założycieli naszego zespołu, długolet-
nim choreografem a od 17 lat naszym 
kierownikiem, matkom i przyjacielem 
(…). Pani Ela Bauer wiele dobrego 
zrobiła dla Brennej. Była lubianym, do-
brym i uczynnym człowiekiem. Na kil-
ka dni przed jej śmiercią przyrzekliśmy, 
że zespół będzie dalej pracował i choć 
bardzo nam jej brakuje, to słowa do-
trzymamy i zawsze będziemy pamię-
tać ile serca i pracy poświęciła dla nas 
i nigdy nie zapomnimy naszej dobrej, 
szlachetnej, kochanej Mamy.”

  Dorota Greń
 

Zabytki gminy Brenna cz. 3 
Dom Katolicko-Ludowy (Stare Kino, GOK) 

Na łamach poprzednich dwóch 
numerów „Wieści znad Brennicy” 
pojawiły się artykuły o zabyt-
kach w naszej gminie. Pierwszy 
dotyczył Dworu Kossaków, który 
dzięki wielkiej pracy i staraniom 
właścicieli odżył. W drugim z ko-
lei mowa była o urokliwym Dwor-
ku Myśliwskim,  wybudowanym  
z polecenia znanego kolekcjo-
nera Brunona Konczakowskiego. 
Poniższy tekst traktuje o Domu 

Katolicko-Ludowym, bardziej 
znanym  jako Stare Kino lub GOK.  
Do rejestru zabytków wojewódz-
twa śląskiego został wpisany 
8 marca 1992 r., pod numerem 
A/681/92, opatrzony opisem: 
„dawny Dom Młodzieży Katolic-
kiej (w chwili wpisu Gminny Ośro-
dek Kultury) – z lat dwudziestych 
XX wieku, o cechach architektury 
regionalnej, drewniany, partero-
wy, z gankiem”.

Geneza powstania budynku  
i jego budowa

Do roku 1920 roku życie w Bren-
nej toczyło się powoli, zgodnie  
z rytmem przyrody, obrzędami reli-
gijnymi i ludowymi. Wieś oddzielo-
na górami od innych miejscowości 
odstawała od rozwijającej się Wi-
sły czy Ustronia.  Dopiero w roku 
1919 roku nastąpiło przebudzenie 
w miejscowej społeczności, któ-

KulturaKultura
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ra zaczęła patrzeć dalej, pragnę-
ła się rozwijać, działać i kształcić,  
a wszystko za sprawą ks. wikarego 
Wiktora Kubaczki, który zainicjował 
powstanie Stowarzyszeń Młodzieży 
Katolickiej. Stowarzyszenia, cho-
ciaż  przez całą swoją działalność 
podkreślały swoje początki i związ-
ki z Kościołem, to powstały jako 
organizacje świeckie i apolityczne. 
Początkowo członkowie spotykali 
się w wynajętej izdebce, w jednej 
z breńskich chat. Jednak „zrodziła 
się w kilku umysłach  śmiała myśl: 
A gdybyśmy tak sobie wybudowali 
własny dom? Rozsądniejsi wzruszyli 
ramionami i tłumaczyli bezsensow-
ność takiego zamiaru przy zupeł-
nym braku podstaw materialnych: 
pusta kasa, drożyzna, ciężkie czasy 
itp. Ale zapał raz zbudzony, nie dał 
się powstrzymać. Przekonano nie-
śmiałych i zabrano się ochoczo, ży-
wiołowo do dzieła, nie zważając na 
jawną czy skrytą nienawiść różnych 
osób wpływowych. Inicjatorzy hoj-
nie sypnęli datkami, wyrzekając się 
na lat kilka wygód osobistych, życz-
liwi spośród starszych dopomogli 
materiałem i furmanką, a szlachet-
ne osoby z sąsiedztwa przyszły  
z pomocą finansową. Ponieważ fun-
dusze nie wystarczały, zaciągnięto 
większe pożyczki wekslowe w ban-
kach, a długoterminowe walory-
zowane u miejscowych obywateli. 
Po dwuletnich wysiłkach 19 sierp-

nia 1923 r. stanął wreszcie okazały, 
choć drewniany gmach: Dom Kato-
licko-Ludowy, mieszczący dużą salę 
ze sceną i szereg lokali mniejszych. 
Był to dzień triumfu i chwały dla 
stowarzyszonej młodzieży, ożywio-
nej mocną, niezachwianą wiarą, 
co w chwilach ciężkich dodawała 
otuchy wątpiącym, zachęcała do ła-
mania najgroźniejszych przeszkód. 
Dom ten wkrótce stał się ośrod-
kiem życia publicznego w gminie, 
zgromadził młodzież i starszych 
na zebraniach, przedstawieniach 
i zabawach – symbolizował żywą 
ideę chrześcijańsko – narodową.” 
(„Gwiazdka Cieszyńska”, 5 XI 1926, 
nr 87). 

Była to inwestycja niezwykła, 
we wsi zacofanej, o której mówio-
no, że w niej „świat deskami za-
bity” powstał pierwszy na całym 
Śląsku Dom Katolicko-Ludowy. 
Wybudowano go w czasie najwięk-
szego kryzysu gospodarczego, gdy 
inflacja szalała. Decyzja o budowie 
domu padła w 1921 roku. Pół roku 
później, w maju 1922 r. kupiono 
małą działkę o powierzchni 600 
m² (30x20 m) od gospodarzy Ka-
rola Bojdy i Pawła Holeksy za 225 
tyś. marek polskich. Kosztorys spo-
rządzony przez komitet budowy,  
w skład którego wchodzili: Józef 
Gielata, Karol Sabath, Antoni Heller 
oraz Józef Heller, wynosił 8 mln ma-
rek polskich. Spodziewano się jed-

nak, że koszty obniżą się do 5 mln,  
a to za sprawą darmowej roboci-
zny i części materiałów darowanej 
przez brenniaków. Oczywiste jest, 
że budowa mogła dotrzeć do szczę-
śliwego końca jedynie dzięki po-
mocy znacznej części mieszkańców, 
którzy wsparli budowę datkami, po-
życzkami, robocizną i materiałami 
budowlanymi (wybrani darczyńcy: 
członkowie breńskiego Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży Mę-
skiej – 253 tyś. mk., druhny z breń-
skiego Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Żeńskiej – 22,5 tyś. mk., 
breńskie stowarzyszenia – 95 tyś. 
mk., inni mieszkańcy gminy – 271,9 
tyś. mk., cegiełki i składki weselne 
– 101,405 tyś. mk.). Istotne jest, że 
dom wybudowano tylko własny-
mi środkami, bez dotacji ze strony 
państwa. 

Poświęcenie budynku odbyło 
się 19 sierpnia 1923 r., tego uroczy-
stego aktu dokonał ks. prałat Józef 
Londzin,  którego z czasem obrano 
patronem Domu Katolicko-Ludo-
wego. Budynek stanowił miejsce 
spotkań stowarzyszeń, posłużył 
także za pierwszą siedzibę Chrześci-
jańskiej Spółki Spożywczej, w nim 
odbywały się koncerty, występy, 
przedstawienia teatralne. W Domu 
mieściła się również biblioteka Sto-
warzyszenia, z której brenniacy wy-
pożyczali książki, najczęściej pod-
czas powrotu z niedzielnej mszy. 
Do tej pory niektórzy mieszkańcy 
pamiętają te nieszczęsne czasy, gdy 
zaczytana żeńska część rodziny za-
pominała o niedzielnym obiedzie. 
Kolejne lata Stowarzyszenia to czas 
pracy i pozyskiwania środków na 
spłatę długów zaciągniętych na bu-
dowę Domu. Na ten cel przeznacza-
no pieniądze pozyskane ze sprze-
daży wejściówek na przedstawienia 
teatralne, koncerty oraz dalsze da-
rowizny. 

Czasy powojenne  
i  współczesność

W czasie II wojny światowej bu-
dynek był nieczynny dla działalno-
ści publicznej. Po zakończeniu dzia-

KulturaKultura Kultura
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łań wojennych został przejęty przez 
władzę ludową i wykorzystany jako 
sala kinowa. Do tej pory, w świado-
mości wielu brenniaków, budynek 
ten figuruje pod nazwą Stare Kino. 
Jak opowiadają miejscowi, jednym 
z najgorliwszych kinomanów, pa-
sjonatem ruchomych obrazków był 
ówczesny proboszcz ks. Rudolf Ju-
roszek, który wraz z jednym z naj-
większych rolników, ewangelikiem 
Pawłem Cholewą uczestniczyli  
w każdej projekcji, podobno nie 
ominęli żadnej kroniki filmowej. 
Były to swoiste spotkania ekume-
niczne, które regularnie odbywały 
się w byłym Domu Katolicko-Ludo-
wym. 

W 1995 roku Komisja Majątko-
wa dla Kościoła Katolickiego prze-
jęła budynek, tym samym stał się 
on własnością Diecezji Bielsko-Ży-
wieckiej, która z kolei przekazała 
go parafii rzymsko-katolickiej pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciciela  
w Brennej. Przez ostatnie lata bu-
dynek był dzierżawiony przez Gmi-
nę Brenna, a następnie Ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna, gdzie swoją siedzibę miał 
Gminny Ośrodek Kultury, stąd ko-
lejna znana wśród mieszkańców 
nazwa budynku – GOK. W jednym 
z pomieszczeń mieściła się Izba 
Regionalna, prezentująca wnętrze 
starej breńskiej chałupy. GOK był 
też miejscem spotkań kulturalno-
towarzyskich, to w jego sali odby-
wały się zabawy taneczne, wigilijki, 
spotkania kół, stowarzyszeń, warsz-

taty dla dzieci. Do niedawna była 
to również siedziba Zespołów Re-
gionalnych: „Brenna”, „Mała Brenna” 
i „Kotarzanie” gdzie odbywały się 
próby, przechowywano stroje i re-
kwizyty. Co roku Noc Świętojańska 
rozpoczyna się od przemarszu Ze-
społu Regionalnego właśnie spod 
budynku Starego Kina. Obecnie 
budynek stoi niezagospodarowany, 
wymagający remontu. Jako obiekt 
zabytkowy renowacja musi być pro-
wadzona pod kontrolą konserwato-
ra. 

Być może wśród niektórych 
osób budynek ten, patrząc wyłącz-
nie na jego kondycję i konieczność 
renowacji, nie wart jest zaintere-
sowania i uwagi, wysiłku włożone-
go w renowację. Jednak zwracając 
uwagę na jego przeszłość, poznając 

jego początki uświadamiamy sobie, 
że w tych drewnianych ścianach za-
mknięty jest kawał historii Brennej, 
jej mieszkańców. Wydaje mi, a jest 
to moje osobiste zdanie, że powin-
niśmy dbać o ten zabytek, wspierać 
wszelkie działania zmierzające do 
przywrócenia go do życia. Jeste-
śmy winni to naszym dziadkom, ca-
łej społeczności breńskiej, żyjącej  
w trudnych międzywojennych cza-
sach, którzy swoją pracą, wyrzecze-
niami i datkami budowali dla celów 
społecznych Dom Katolicko-Ludo-
wy. 

  Dorota Greń

KulturaKultura
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3. Bieg o Breńskie Kierpce
Kolejna edycja anglosaskiego 

biegu na dystansie 15,3 km zgro-
madziła rekordową liczbę biegaczy. 
Około 300 osób było chętnych, by 
zmierzyć się z własnymi słabościami 
w czasie pokonywania pięknej, ma-
lowniczej trasy wiodącej szczytami 
Beskidów. W stawce zawodników 
pojawili się biegacze znani w środo-
wisku z osiąganych nieprzeciętnych 
rezultatów – obrońca tytułu sprzed 
roku Dawid Malina, lider Montrail 
Ligi Biegów Górskich Tomasz Koń, 
zwycięzca cyklu biegów Iron Run 
oraz 1 edycji Breńskich Kierpców 
Jarosław Gniewek, przygotowują-
cy się do anglosaskich Mistrzostw 
Świata w Walii Dariusz Marek czy 
chociażby Tomasz Kawik – „repre-
zentant gospodarzy”. Wśród kobiet 
chęć na zwycięstwo miały: Micha-
lina Mendecka - obrończyni tytułu, 
Ewa Majer – niewątpliwie i bezape-
lacyjnie dominująca postać w bie-
gach ultra w obecnym sezonie. 

Faworytem do zwycięstwa był 
oczywiście Dawid Malina, który w 
obecnym sezonie pokusił się o zdo-
bycie brązowego medalu w Mistrzo-
stwach Polski na 5000 m i jak się 
okazało oczekiwania spełnił, ponie-
waż nie dość, że nie dał szans rywa-

lom, to jeszcze 
ustanowił nowy 
rekord trasy – 
01:05:02’1. Po-
ziom tegorocz-
nej rywalizacji 
wśród zawodni-
ków z czołówki 
był naprawdę 
wysoki. Więk-
szość z nich po-
prawiła swoje 
u b i e g ł o ro c z n e 
rezultaty. Sre-
bro zdobył Piotr 
Koń, brąz Jaro-
sław Gniewek. 
Czwarte miejsce 
powędrowało do Dariusza Marka, z 
kolei piąte przypadło Tomaszowi 
Kawikowi.

Wśród Pań swoją dominację 
potwierdziła Michalina Mendecka, 
która poprawiając swój rezultat 
sprzed roku, sięgnęła po złoto. Dru-
gie miejsce wywalczyła Ewa Majer. 
Taki obrót sprawy był do przewi-
dzenia, ponieważ ultraska z Do-
bczyc specjalizuje się w biegach na 
długich dystansach, a z pewnością 
breński do takich nie należy, stąd 
też większe szanse na zwycięstwo 

dawano Mendeckiej. Gdy dodamy 
jeszcze, że tydzień przed biegiem w 
Brennej Ewa Majer wygrała po raz 
4 Chudego Wawrzyńca i do rywa-
lizacji przystępowała z „bagażem” 
ponad 80 km w nogach, to sprawa 
się wyjaśnia. Aż ciężko sobie wy-
obrazić co by było, gdyby reprezen-
tantka Norafsport przystępowała 
do Breńskich Kierpców wypoczęta, 
ponieważ na mecie różnica między 
nią, a Mendecką wyniosła zaledwie 
56,8 sekundy. Trzecia przed sceną 
Amfiteatru zameldowała się Jadwi-
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ga Dybczyńska, czwarta Natalia Ko-
walska-Chmiel, zaś piąta Katarzyna 
Kanclerz-Januszewska.

Tradycją stało się uhonorowa-
nie najlepszych trzech zawodników 
oraz zawodniczek z Brennej. Tego 
roku najlepszą mieszkanką okazała 
się Jadwiga Dybczyńska, która wy-
przedziła Dorotę Szczotkę oraz Ka-
tarzynę Mendrek. Wśród mężczyzn 
bezapelacyjne zwycięstwo odniósł 
Tomasz Kawik przed Zenonem Za-
bostem oraz Michałem Podżorskim.

Wartym odnotowania jest fakt, 
że rywalizację ukończyło 297 osób. 
Każdy meldujący się na mecie bie-
gacz otrzymał pamiątkowy, specjal-
nie przygotowany na bieg medal. 
Dodatkowo w pakiecie startowym 
organizator zagwarantował uczest-
nikom koszulkę techniczną, posi-
łek oraz napój. Najlepsi biegacze w 
klasyfikacji generalnej kobiet oraz 
mężczyzn otrzymali nagrody finan-
sowe, laureaci kategorii wiekowych 
nagrody rzeczowe.

W ramach biegu głównego od-
były się Biegi dla Dzieci i Młodzie-
ży. Wyniki rywalizacji tych zmagań 
oraz obszerna fotorelacja z całej im-
prezy znajdują się na stronie www.
brenskiekierpce.pl oraz profilu bie-
gu na Facebooku.

  Krzysztof Gawlas
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V Mistrzostwa Drwali Beskidzkich
W teorii każdy wie bądź przynaj-

mniej domyśla się jak na co dzień 
wygląda praca drwala w lesie. Mało 
kto jednak miał możliwość na żywo 
zobaczyć jak powinno się fachowo 
posługiwać piłą motorową, siekier-
ką, nie mówiąc już o rozumieniu 
pojęć takich jak chociażby okrzesy-
wanie. Nie dziwi zatem fakt, że co-
roczne Mistrzostwa Drwali Beskidz-
kich przyciągają tłumy turystów  
i mieszkańców, którzy z zaciekawie-
niem przyglądają się zmaganiom 
pracowników firm leśnych.

Tegoroczna, piąta odsłona im-
prezy, przyciągnęła na start 7-dwu-
osobowych zespołów. Mistrzostwa 
tradycyjnie rozpoczęto konkuren-

cją polegającą na montażu piły  
z rozbiórką. Kolejnym zadaniem, 
które drwale mieli do wykonania 
było cięcie kłody na dokładność, 
następnie okrzesywanie, cięcie piłą 
ręczną na czas, rąbanie wałka sie-
kierką oraz cięcie stojącego wałka. 
Wartym odnotowania jest fakt star-
tu w rywalizacji ekipy z Czech, która 
debiutu raczej pozytywnie wspo-
minać nie będzie, ponieważ osta-
tecznie uplasowała się na ostatniej 
pozycji w sobotnich zawodach. 
Bezkonkurencyjni w tym roku oka-
zali się gospodarze – Roman Chra-
pek-Paweł Jakubowski – którzy 
zwyciężyli, zdobywając 26 punk-
tów. Zwycięska dwójka do same-

go końca czuła na swoich plecach 
oddech goniących ekip – Łukasz 
Martynek-Andrzej Heczko i Rafał 
Martynek-Wiesław Heczko. Jak się 
ostatecznie okazało pościg się nie 
udał i wymienione zespoły zakoń-
czyły rywalizację odpowiednio na 
2 i 3 miejscu.  4 miejsce wywalczyli 
– Rafał Łajczak-Marek Waliczek, 5 – 
Jan Jaworski-Janusz Szarzec, z kolei 
6 – Adam Chrapek-Piotr Chrapek, 
natomiast 7 wspomniani wcześniej 
reprezentanci Czech – Libor Byrtus-
Karel Turoń.

  Krzysztof Gawlas
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Beskidia Downhill - już za nami
Zjazdowe wydarzenie skierowa-

ne zarówno dla profesjonalistów, 
jak i amatorów, które działo się  
w Brennej na stoku „Starego Gro-
nia”.  Od 21 do 23 sierpnia 2015 
r., fani górskich zjazdów oblegali 
okolice Centrum Brennej, szlifując 
formę na niedzielny zjazd finałowy. 

23 sierpnia 2015 r. na starcie stanę-
ło łącznie 120 osób, które walczyły 
o punkty w klasyfikacji generalnej 
oraz o cenne nagrody w 8 różnych 
kategoriach. Gminę Brenną re-
prezentowało ośmiu zawodników  
w następujących kategoriach: 
Young guys: Olchawa Dominik, 

Pierwszy Start: Moskała Szymon, 
Hobby Hardtail: Gielata Bartło-
miej, Jarząbek Szymon, Madzia Ka-
mil, Kłoda Krzysztof, Madzia Jakub 
Hobby Junior: Greń Hubert, Fer-
fecki Dominik, Garmin Elite: Ma-
dzia Mateusz.  

   OPKiS

Brenna - 23.08.15 r.

Wyniki przejazdu finałowego (pierwsze 3 czasy)

Pełne wyniki na: www.beskidiadownhill.pl

Kategoria: Young Guns
1 - Kaczmarczyk Krzysztof Kriss (FroPro Kraków) 1:23.52
2 - Wypiór Igor (FroPro Kraków) 1:25.43 
3 - Olchawa Dominik (Brenna) 1:31.80 

Kategoria: Pierwszy start
1 - Miciński Paweł (Chorzów) 1:25.53
2 - Goryczka Tomasz (Wisła) 1:27.46 
3 - Kotela Krzysztof (Ustroń) 1:27.50 

Kategoria: Hobby Hardtail
1 - Rajpold Mateusz (Fun Bikes Kraków) 1:18.88
2 - Kania Witek (Born 2 Bike) 1:20.59 
3 - Ruszkiewicz Jakub (Kraków) 1:22.73 

Kategoria: Hobby Junior
1 - Greń Hubert (Brenna) 1:16.58
2 - Ferfecki Dominik (Brenna) 1:16.63 
3 - Raszyk Tomasz (Wisła) 1:16.85 

Kategoria: Hobby Full
1 - Tlałka Marek (High Five Racing Team Rajcza) 1:14.17
2 - Wojtas Łukasz (Garmin Diverse Beskidia B-B) 1:16.28 
3 - Purzycki Adrian (Born 2 Bike Kopytówka) 1:17.52

Kategoria: Kobiety
1 - Kurzajczyk Agnieszka (Wrocław) 1:29.99
2 - Wojtas Laura (Garmin Diverse Beskidia Bielsko-Biala) 1:35.44 
3 - Kurzajczyk Magdalena (Wrocław) 1:37.23 

Kategoria: Masters
1 - Foks Wojciech (SSR TEAM Skierniewice) 1:17.96
2 - Woźniak Piotr (SSR TEAM Skierniewice) 1:18.43 
3 - Włodarski Jan (Bielsko-Biała) 1:19.31 

Kategoria: Garmin Elite
1 - Kostusiak Mateusz (Gravity Revolt Zgierz) 1:14.21
2 - Madzia Mateusz (Brenna) 1:16.95 
3 - Wicher Jakub 1:17.58 
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III Cieszyński Rajd Motocykli Zabytkowych

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

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 

W dniach 27-30 sierpnia 2015 
roku  na terenie Powiatu Cieszyń-
skiego  odbył się „III Cieszyński Rajd 
Motocykli Zabytkowych im Gwido 
Karola Langera”. Była to 5 elimina-
cja Mistrzostw Polski Motocykli Za-
bytkowych i XII runda Mistrzostw 
Polski Pojazdów Zabytkowych.  Do 
Brennej amatorzy zabytków zawi-
tali 29 sierpnia 2015 r., gdzie przed 
sceną Amfiteatru odbyła się próba 
sprawności kierowania. Następnie 
rajd udał się w kierunku Cisownicy. 
Głównym organizatorem wydarze-
nia był Automobilklub Cieszyński. 

   OPKiS

Ważne i przydatne numery telefonów
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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.
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