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Od redakcjiOd redakcji

 Chociaż za oknami zrobi-
ło się biało, a temperatura spadła 
poniżej zera, atmosfera w redak-
cji szkolnej gazety Zespołu Szkół 
w Górkach jest nad wyraz gorą-
ca. Trwają przygotowania do świą-
tecznego numeru, w nowej formie, 
z profesjonalną redakcją i pomysła-

mi. Gazetka szkolna podobnie jak 
nasza gazeta regionalna poszukuje 
chętnych do współpracy. Jeśli więc 
masz pomysł na ciekawy artykuł, 
byłeś świadkiem wyjątkowego wy-
darzenia w naszej gminie, zauwa-
żyłeś że są osoby o których war-
to napisać, nawiąż z nami kontakt, 
serdecznie zapraszamy wszystkich 
do współpracy. 

Z racji że pogoda jest już mocno 
zimowa, można śmiało zacząć my-
śleć i przygotowywać się do świąt. 
I chociaż atmosfera świąteczna to-
warzyszy nam już praktycznie od 
początków listopada za sprawą ko-

mercyjnych działań mediów, to jed-
nak dopiero teraz przychodzi czas 
na prawdziwe obcowanie z trady-
cją. Dlatego w tym numerze mogą 
Państwo znaleźć ciekawostki z za-
kresu historii i tradycji regionalnej, 
opisujące ten wyjątkowy czas świąt 

bożonarodzeniowy. W imieniu całej 
redakcji życzę wszystkim:

Na szczynści, na zdrowi, na 
tyn nowy rok.

Coby sie wóm darzyło, mnoży-
ło, kapusta i groch.

Coby sie wóm darzyło, mnoży-
ło we dworze i w oborze,

na kołeczku i w woreczku, w 
każdym kóntku po dzieciontku.

Miyjcie moc piniyndzy, nie za-
znejcie nigdy nyndzy.

A jak przyjdóm żniweczka, to 
nie szukejcie żyńców nigdzi,

jyny pytejcie nas: szykow-
nych pchołeczków z Brynnej!

Redaktor Naczelny
Szczepan Spis

Świąt wypełnionych radością 
i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego 

wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,

szczęścia i powodzenia
życzą

Wójt Gminy Brennej Iwona 
Szarek, wraz z Przewodniczącym 

Rady Markiem Wojnarem
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Szczepan Spis: Mamy za sobą 
wybory samorządowe, które za-
kończyły się dla Pani sukcesem, 
ponad 61% głosów wyborców 
dało Pani wygraną. Jak Pani oce-
nia te wybory?

Wójt Gminy Brenna Iwona Sza-
rek: Bardzo się cieszę, że mam już 
je za sobą. Dziękuję wszystkim tym, 
którzy oddali na mnie swój głos a 
także tym którzy poparli osoby kan-
dydujące z naszego komitetu do 
Rady Gminy Brenna. Wierzę, że jest 
to akceptacja dotychczasowych 
działań. Ważna jest dla mnie także 
wysoka frekwencja to świadczy o 
odpowiedzialności naszych miesz-
kańców. Ta wygrana daje mi możli-
wość kontynuacji realizowanych za-
dań, które sobie postawiłam na po-
czątku mojej pracy w Urzędzie. 

Spadł śnieg, zaczynają dzia-
łać wyciągi, coraz częściej widzi 
się kuligi, zbliżają się święta, jak 
Pani spędza ten zimowo – świą-
teczny czas, nie licząc obowiąz-
ków na sprawowanym stanowi-
sku ?

Oczywiście Święta spędzam z 
moimi dziećmi oraz najbliższą ro-
dziną. Ten czas wykorzystuję na od-
poczynek. Mam nadzieję, że uda mi 
się pojeździć na nartach w naszych 
ośrodkach narciarskich oraz pójść 
na dłuższy spacer. Chcę również 
uczestniczyć w uroczystościach re-
ligijnych w Kościele. 

Chciałabym aby w okresie świą-
teczno-noworocznym była prawdzi-
wa zima. Wtedy odwiedza nas wie-
le osób i ten czas dla nich jest milej 
spędzony. Mogą skorzystać z atrak-
cji jakie oferuje im nasza Gmina. 

Życzę wszystkim wymarzonych 
świat Bożego Narodzenia i Szczęśli-
wego Nowego Roku 2011. 

Mieszkańcom Górek i Brennej życzę,
aby światło Gwiazdy Betlejemskiej
ogrzało nasze serca, umocniło wzajemną życzliwość
i nadało sens naszemu życiu.

Niech błogosławieństwo nowonarodzonego Jezusa
wypełnia codzienność miłością i pokojem
i będzie naszą siłą na wszystkie dni Nowego 2011 Roku.

Stanisław Szwed
Poseł na Sejm RP

Bielsko-Biała, grudzień 2010 r.

Reklama w Wieściach znad Brennicy
1/8 strony – 50 zł netto
¼ strony – 100 zł netto
½ strony – 200 zł netto
1 strona – 400 zł netto

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

W dniu 01.12.2010 r. dokona-
no odbioru końcowego robót zwią-
zanych z przebudową mostu na 
potoku Węgierski w Brennej. Z 
dwóch równolegle obok siebie ist-
niejących obiektów mostowych 
( kładka dla pieszych i most ), po-
wstał jeden obiekt mostowy. 

Przebudowa polegała na roz-
biórce istniejących płyt pomosto-
wych, rozbiórce górnych fragmen-
tów istniejących przyczółków, za-
budowaniu 10 szt mikropali za oby-

dwoma przyczółkami, wykonaniu 
płaszcza żelbetowego oraz nowe-
go oczepu na istniejących przyczół-
kach, wykonaniu nowej płyty po-
mostowej wraz z nawierzchnią i ba-
rierą energochłonną. 

Całkowita szerokość pomostu 
wynosi obecnie 7,70 m, w tym sze-
rokość jezdni 5,50 m. 

Długość całkowita mostu 12,5 
m. Nośność obiektu – klasa C ( 30 
ton ).

Na płycie pomostowej oraz na-

jazdach położono nową nawierzch-
nię asfaltobetonową o łącznej po-
wierzchni 285,62 m2.

Roboty w okresie od 
17.06.2010r. do 24.11.2010r. wy-
konało Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „BANIMEX” z Będzina, 
za kwotę brutto 608.540,64 zł.

UG Brenna

Przez okrągły miesiąc internau-
ci mogli oddawać swoje głosy na 
ulubionego radnego Gminy Bren-
na. Wszystko za sprawą organizo-
wanego przez lokalny serwis www.
wBrennej.pl plebiscytu na „Najpo-
pularniejszego Radnego Gminy Bren-
na kadencji 2006-2010”. Dzięki jaw-
nemu przebiegowi oraz rosnącej z 
każdym dniem liczby głosujących 
plebiscyt był niezwykle ciekawy, o 
czym można się przekonać patrząc 
na różnicę głosów, które otrzyma-
li poszczególni kandydaci. Głosa-

NaJPOPUlaRNIeJSZy RaDNy GMINy BReNNa
mi użytkowników serwisu wBren-
nej.pl na najpopularniejszego, a co 
za tym idzie, najbardziej aktywne-
go, prawego i kompetentnego rad-
nego Gminy Brenna wybrany został 
KRZySZTOF HOleKSa. Przewodni-
czący ubiegłej kadencji Rady Gminy 
Brenna wyprzedził o jeden procent 
wszystkich głosów STaNISŁaWa 
KleJCZyKa. Trzecie miejsce oraz 12 
procent głosów uzyskał zastępca 
przewodniczącego nowo wybranej 
rady - DaMIaN NOWaK.

Portal w Brennej.pl



6Strona 6 Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

NaSI NOWI RaDNI
 Czesław 
Dziadek

Okręg nr 1
Górki - obejmuje ulice: azaliowa, aroniowa, agrestowa, Boczna, Czarny 

las, Dobra, Franciszka Żerdki, Graniczna, Jaśminowa, Kwiatowa, Majowa, Mali-
nowa, Nierodzimska, Nowy Świat, Porzeczkowa, Różana, Słoneczna, Spokojna, Stolar-
ska, Sucha, Wiejska, Wspólna, Za Wisłą, Zalesie nr parzyste 38-110, Zalesie nr niepa-
rzyste 45 - 97,

 Marek 
Wojnar

Okręg nr 2
Górki - obejmuje ulice: dh. aleksandra Kamińskiego, Franciszkańska, Ładna, Mi-

czów, Poprzeczna, Skoczowska, Sportowa, Spółdzielcza, Stary Dwór, Wiosenna, 
Zielona, Zofii Kossak nr parzyste 60 - 144, Zofii Kossak nr nieparzyste 47 - 57, 
Okopowa, Sojka, Wodociągowa, Rzemieślnicza.

 Tadeusz 
Madzia

Okręg nr 3
Górki - obejmuje ulice: Breńska, Chłopska, Krótka, lipowska, Łączka, Łęgowa, 

Mleczna, Nowociny, Rzeczna, Stara Droga, Objazdowa, Uliczka, Zamilerze, Stawki, Wi-
chrowe Wzgórza, Klubowa, Kowalska, Do Warszawy, Halna, Wesoła, Cienista, li-
powski Groń, elektryków, Wałowa, lekarska.

 Marcin 
Janasik

Okręg nr 4
Górki - obejmuje ulice: Bielska, Brzozowa, Bucze,  Do Raju, Dębowa, Dzie-

lowy, Furmańska, Harcerska, Kręta, Miła, Na Wzgórzu, Ogrodowa, Osiedlowa, Sa-
dowa, Spacerowa, Szkolna, Tartaczna, Widokowa, Wusionka, Zofii Kossak nr parzyste 
2 - 58, Zofii Kossak nr nieparzyste 1 - 45, Zalesie nr parzyste 2 - 36, Zalesie nr nieparzy-
ste 1 -45, Miodowa, Owocowa.

 Ryszard 
Główczak

Okręg nr 5
Górki - obejmuje ulice: Długa, Działowa, ludwika Skrzypka, Jasna, Kamion-

ka, Kmicica, Kretowskie, leśna, ludwika Żagana, Łamana, Nad Wodospadem, Ol-
szyna, Pod Zebrzydkę, Potok, Radosna, Rocha, Skośna, Szczęśliwa, Topolowa, Tury-
styczna, Zagłoby, Żurówka, Okrężna, Przełom, Myśliwska, Wilcza.

 Piotr 
Greń

Okręg nr 6
Górki - obejmuje ulice: Bociania, Brzoskwiniowa, Cisowa, Czereśniowa, 

Drozdów, Grabowa, Grodziecka, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jaworo-
wa, Kasztanowa, Klonowa, Kosów, leszczynowa, Morelowa, Olchowa, Pod-
górka, Pogodna, Solarska, Sosnowa, Sowia, Stroma, Szpotawicka, Walentego 
Krząszcza, Wierzbowa, Wiśniowa, Żurawia, akacjowa, Bukowa, Jodłowa, Krucza, Sło-
wicza, Wiązowa, lipowa, Świerkowa, Jabłoniowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Zacisze.

 Krzysztof 
Kłósko

Okręg nr 7
Brenna - obejmuje ulice: Stawy, Malinka, Grabowa, Świniorka, Stary Groń, 

Tłoczki, Horzelica, Hetnołka, Orłowa, Rudolfa Hellera, Krzywonek, Ogrodowa, Pila-
rzy, Kobyla, Stawieńce, Nowociny, leśnica - nr parzyste 160 -250, leśnica - nr niepa-
rzyste 27 -249.

 Andrzej 
Cieślar

Okręg nr 8
Brenna - obejmuje ulice: leśnica - nr parzyste 2 -158, leśnica - nr nieparzyste 1 

-25, Pasternik, Trowniki, Kasztanowa, Klonowa, Dębowa, lipowa, Na Kępkę, Sucha, 
Śniegociny, ks. erwina Miklera, Miodowa, Górecka - nr parzyste 170 -230, Górecka - nr 
nieparzyste 149 - 229, Wyzwolenia - nr parzyste 2-30,  nieparzyste 1-5.

 Elżbieta 
Hubczyk

Okręg nr 9
Brenna - obejmuje ulice: Górecka - nr parzyste 2-168, Górecka - nr nieparzyste 

1-147, Snowaniec, Łęgowa, Wiejska, Żarnowiec, lipowska, Stara Droga.
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 Adam 

Chujeba
Okręg nr 10
Brenna - obejmuje ulice: Barujec, Żory, Rolnicza, Wierzbowa, Brzozowa, Brzegowa, 

Cisowa, Głębiec, Drożyska, Kormany - nr parzyste 66 - 140, Kormany - nr nieparzy-
ste 17-139.

 Krystian 
Żyłka

Okręg nr 11
Brenna - obejmuje ulice: Kormany - nr parzyste 2 - 64, Kormany - nr nieparzyste 

1-15, Topolowa, Dr. Kisiały, Wiązowa, leśników, Jatny, Modrzewiowa, Gazowni-
ków.

 Adam 
Bojda

Okręg nr 12
Brenna - obejmuje ulice: Słoneczna, Józefa Madzi, Markówka, Szewczyka, Jastrzę-

biec, Huta, ks. Rudolfa Juroszka, Pasieki, Zielona, Partyzantów, Błatnia, Wyzwolenia 
- nr parzyste 32 - 140, Wyzwolenia - nr nieparzyste 7-139.

 Helena 
Kłósko

Okręg nr 13
Brenna - obejmuje ulice: Chrobaczy, Jaworowa, Polna, Szkolna, Klimorówka, Świer-

kowa, Osiedlowa, armii Krajowej, Bukowa nr 1 - 94.

 Seweryn 
Greń

Okręg nr 14
Brenna - obejmuje ulice: Nostrożny, Węgierski, Pościenny, Skałka, Spokojna, Borek, 

Marii Kawik, lachy Dolne, lachy Górne, Objazdowa, Stroma, Bukowy Groń, Go-
czowska, Bukowa nr 95 - 160.

 Damian 
Nowak

Okręg nr 15
Brenna - obejmuje ulice: leśna, Malinowa, Hołcyna, Sportowa, Kotarz, Ja-

wornik.

W związku z przeprowadzony-
mi w listopadzie 2010 r. wyborami 
samorządowymi, w których to spo-
łeczeństwo wybierało wójta gmi-
ny oraz radnych, przekazujemy do 
Państwa wiadomości informację co 
do składu osobowego Rady Gminy 
Brenna oraz powołania stałych ko-
misji Rady.

Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący: adam Bojda
Wiceprzewodniczący: Marcin Ja-

nasik
Członek: elżbieta Hubczyk
Członek: adam Chujeba
Członek: andrzej Cieślar
Komisja Budżetowo-Gospo-

darczo-Finansowo-Rolna

KOMISJe WyBRaNe
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IV TaRGI FUNDUSZy eUROPeJSKICH - 
WOJeWÓDZTWO ŚląSKIe

Przewodniczący: Krystian Żyłka
Członek: Seweryn Greń
Członek: adam Bojda
Członek: Piotr Greń
Członek: Helena Kłósko
Członek: Ryszard Główczak
Członek: Krzysztof Kłósko

Komisja Kultury, Oświaty, 
Ochrony Zdrowia i Spraw Socjal-
nych

Przewodniczący: Marcin Janasik
Członek: elżbieta Hubczyk
Członek: Damian Nowak
Członek: Krzysztof Kłósko
Członek: Tadeusz Madzia
Członek: Czesław Dziadek

Komisja Rozwoju Gminy, Spor-
tu, Budownictwa i Ochrony Śro-

dowiska
Przewodniczący: Seweryn Greń
Członek: Krystian Żyłka
Członek: andrzej Cieślar
Członek: Czesław Dziadek
Członek: Piotr Greń

Komisja Ładu i Porządku Pu-
blicznego

Przewodniczący: Ryszard Głów-
czak

Członek: Tadeusz Madzia
Członek: adam Chujeba
Członek: Damian Nowak

Na pierwszym zebraniu rady 
UG, nasi nowi radni  ślubowali wypeł-
niać należycie  swoje obowiązki, każdy 
wygłosił słowa przysięgi: „Wierny Kon-
stytucji i prawu  Rzeczypospolitej Pol-

skiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetel-
nie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkań-
ców”.  Na drugiej sesji przyszedł 
czas na złożenie przysięgi przez pa-
nią wójt Iwonę Szarek, której treść 
brzmiała: „Obejmując urząd wójta 
Gminy Brenna, uroczyście ślubu-
ję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców gminy 
Brenna”.

Naszym nowo wybranym wła-
dzom gratulujemy i życzymy wy-
trwałości oraz energii w sprawowa-
niu swoich urzędów.

Katowice, Bielsko – Biała oraz 
Górki Wielkie to miejscowości w 
których w okresie od 6-8 grudnia br. 
samorządowe województwa zor-
ganizowały IV Targi Funduszy eu-
ropejskich. Spotkania były podsu-

mowaniem wdrażanych do tej pory 
projektów europejskich w naszym 
regionie. Samo miejsce, odrestauro-
wane ruiny dworu Kossaków, stano-
wi bardzo dobry przykład projektu 
ciekawego, innowacyjnego z naci-

skiem na kulturę, tradycję i historię,  
projektu którego produkt będzie 
służył przyszłym pokoleniom przez 
wiele lat. O tego typu projektach i 
innych wzorcowych oraz o sposo-
bach ich realizacji  można było do-
wiedzieć się w trakcie konferencji. 
Miłym zaskoczeniem był również 
spektakl dzieci z Węgierskiej Gór-
ki, będący także wynikiem projektu 
unijnego PO Kl pn. „Węgierska Gór-
ka jakiej nie znamy”. Wśród prezen-
towanych projektów na szczegól-
ne wyróżnienie zasługuje zapewne 
projekt RPO WSl, złożony przez 
Śląską Organizację Turystyczną, pn. 
Śląski System Informacji Turystycz-
nej,  który ma ruszyć już w styczniu 
przyszłego roku i obejmować bę-
dzie swoim działaniem także naszą 
miejscowość. Wymiana doświad-
czeń to podstawa sukcesu , często 
zalążek pomysłu, z którego może 
wyrosnąć wspaniały projekt, a w 
efekcie powstać coś wyjątkowego 
z czego skorzystać będziemy mogli 
my wszyscy.

Szczepan Spis
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INICJaTyWa W BReNNeJ – KlUB KOMPUTeROWy
31 grudnia 2010r. kończy się 

realizacja projektu „Inicjatywa 
w Brennej – Klub Komputero-
wy”, w ramach którego za niemal 
50.000,00 zł udało nam się wspól-
nie z Ochotniczą Strażą Pożarną w 
Brennej - leśnicy zainwestować w 
rozwijanie umiejętności kompu-
terowych naszych mieszkańców. 

Realizacja projektu umożliwi-
ła wyposażenie salki komputero-
wej w 3 wysokiej jakości multime-
dialne zestawy komputerowe z 
dostępem do Internetu i otwarcie 
w lutym br. Klubu Komputerowego. 

Do końca roku, we wtorki i 
czwartki (w godzinach od 15:00-
19:00) można swobodnie korzystać 
z zakupionego sprzętu komputero-

wego i dostępu do Internetu.
Ponadto w Klubie Kompute-

rowym zostały przeprowadzone 
dla 30 mieszkańców naszej gmi-
ny warsztaty pn. „Podstawy obsłu-
gi komputera i Internetu”. Pozwoliły 

one na nabycie i rozwijanie umie-
jętności obsługi komputera i wy-
korzystywania Internetu. Ostat-
nim elementem projektu, pozwa-
lającym na posumowanie jego 
efektów, jest planowane na gru-
dzień br. spotkanie kończące pro-
jekt. 

 Na zakończenie, wszystkim 
Uczestnikom oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brennej – le-
śnicy, serdecznie dziękujemy za 
udział i współpracę przy wdra-
żaniu projektu, zachęcając jed-

nocześnie do dalszego rozwijania 
umiejętności komputerowych i ko-
rzystania z Internetu. 

Koordynator

Popularność kursów komputero-
wych dla dorosłych rośnie, nie tylko 
młodzi mają zapał do poznawania 
nowinek technicznych i korzysta-
nia z dobrodziejstw współczesne-
go świata. W darmowych kursach 
komputerowych zorganizowanych 
w naszej Gminie wzięło już udział 
40 osób.

Dzięki realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków 
Unii europejskiej wspólnie ze stra-
żakami z Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Brennej-leśnicy i w Gór-
kach Wielkich udało nam się utwo-

rzyć dwa Kluby Komputerowe. Oba 
działają w siedzibach Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W Brennej-leśni-
cy już zakończyliśmy bezpłatne kur-
sy z „Podstaw obsługi komputera i 
Internetu”, ale w Górkach Wielkich 
szkolenia nadal trwają. 

Program szkolenia przewidu-
je naukę obsługi typowych progra-
mów biurowych (edytor tekstu, ar-
kusz kalkulacyjny, tworzenie pre-
zentacji), pisania i wysyłania e-
maili, szukania informacji w Inter-
necie, rozmawiania przez czaty lub 
komunikatory internetowe (np. 

„Gadu-gadu”). Uczestnicy uczą się 
również obsługiwać drukarkę czy 
skaner oraz przenosić zdjęcia z cy-
frowego aparatu fotograficznego 
na komputer, aby potem móc je wy-
drukować. 

W błędzie są ci, którzy sądzą, że 
osoby po trzydziestce nie są w sta-
nie nauczyć się obsługi komputera 
i Internetu. Nasi kursanci na zaję-
ciach radzą sobie znakomicie.

Poza podstawami obsługi kom-
putera, uczestnicy kursów poznali 
także grono nowych przyjaciół, po 
zakończeniu szkolenia zaś używają 

GÓReCKa INICJaTyWa INTeRNeTOWa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego
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zdobytych umiejętności przy surfo-
waniu w sieci i podtrzymują zawar-
te znajomości.

W projekcie pn. „Górecka Ini-
cjatywa Internetowa” przewidzie-
liśmy organizację warsztatów dla 
trzech 10-cio osobowych grup, jed-
nak wychodząc naprzeciw duże-
mu zainteresowaniu mieszkańców, 
dzięki sporym oszczędnościom w 
projekcie, planujemy uruchomić 
warsztaty dla jeszcze dwóch 8-oso-
bowych grup. W listopadzie I gru-
pa uczestników zakończyła zajęcia 
i ruszyła do nauki następna. Oso-
bom, które obecnie uczęszczają na 
te zajęcia przypominamy, iż prowa-
dzone są one dwa razy w tygodniu, 
we wtorki i środy, w godzinach od 
17.00 – 20.00. Zajęcia dla III i IV gru-
py rozpoczną się w na początku 

stycznia.
Na zakończenie warsztatów za-

planowano spotkanie podsumowu-
jące projekt, w trakcie którego roz-
strzygnięty zostanie konkurs dla 
uczestników warsztatów. Przewi-
dzieliśmy atrakcyjne nagrody dla 
zwycięzców!

Trzeba jednak pamiętać, że Klub 

Komputerowy to nie tylko szkolenia 
dla dorosłych. To miejsce, w którym 
dwa razy w tygodniu, w poniedział-
ki i czwartki, w godzinach 17:00-
21:00, można swobodnie korzystać 
z zakupionego w ramach projektu 
sprzętu komputerowego oraz do-
stępu do Internetu, a w przypadku 
jakichkolwiek problemów pomocą 
służy Opiekun Klubu. 

Wszystkich chętnych, a szcze-
gólnie Panów zapraszamy do udzia-
łu w warsztatach. Dzięki uzyskaniu 
zgody na uruchomienie nowych 
grup, mamy jeszcze kilka wolnych 
miejsc. Zapisy przyjmowane są 
przez pracowników Urzędu Gminy 
Brenna pok. 28, tel. 033 853 62 22 
wew. 231.

Koordynator

W dniu 30 listopada zakończone 
zostały prace termomodernizacyj-
ne w bibliotece: w Brennej i w Filii 
w Górkach Małych.

Wymienione zostały okna  a w 
filii wymieniono również drzwi ze-
wnętrzne. Zastąpiono stare drew-
niane okna na  PCV, w istniejących 
otworach. Wykonawcą robót była 
wyłoniona w trybie zamówień pu-

TeRMOMODeRNIZaCJa  BIBlIOTeK 
ZaKOńCZONa

blicznych  Firma „aldo” Sp. z o.o.  z 
Puńcowa ul. Kojkowicka 2, 43-300 
Cieszyn.

 Całkowity koszt projektu  ter-
momodernizacji wyniósł 30 333,16 
zł. Zrealizowany łączny koszt wy-
miany okien i drzwi wyniósł  25 
143,16 zł. 

 Na powyższy projekt uzyska-
no dofinansowanie  ze środków Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z  budże-
tu państwa z programu „Infrastruk-
tura Bibliotek”  w kwocie 25 000 
zł. Za pozostałą kwotę zakupione 
będą dla filii: 5 regałów, 2 stoliki  i 
20 krzeseł.

 

Janina Herzyk

Mając na uwadze jak najlepszą 
obsługę mieszkańców i wszystkich 
osób odwiedzających Gminę, a tak-
że obniżenie kosztów funkcjono-
wania administracji, Urząd realizu-
je projekt pn. „Kompetentny urzęd-
nik = sprawny Urząd Gminy w Bren-
nej”. Ma on charakter szkolenio-
wo-doradczy i uzyskał dofinanso-
wanie ze środków Unii europejskiej 
w ramach europejskiego Funduszu 
Społecznego z Programu Operacyj-
nego Kapitał ludzki. Całość projek-
tu zamyka się w kwocie 120.610,00 
zł, z czego finansowy wkład Urzędu 

W TROSCe O KlIeNTa
Gminy to jedynie 571,00 zł.

W ramach projektu, od stycznia 
zrealizowano szkolenia ogólne, np. 
z zakresu obsługi klienta czy z za-
rządzania czasem pracy oraz spe-
cjalistyczne podnoszące kwalifika-
cje pracowników na konkretnych 
stanowiskach pracy.

Projekt potrwa do końca stycz-
nia 2011r. i pozwoli na komplek-
sowe przeszkolenie wszystkich 
pracowników, a jego realizacja 
przyczyni się do podniesienia ja-
kości obsługi klientów, moderniza-

cji działania Urzędu i usprawnienia 
procesu wdrażania elektronicznego 
obiegu dokumentów.

Krzysztof Majeran



Wieści znad Brennicy 11 Strona 11Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

99 laTKa W GMINIe BReNNa

Projekt pn. „Przedszkole rów-
nych szans” współfinansowany ze 
środków Unii europejskiej, realizo-
wany jest przez Gminę Brenna w 
Publicznym Przedszkolu w Brennej 
i Górkach Małych. 

Nasi milusińscy uczestniczą w 
wielu ciekawych zajęciach. Na ce-
ramice dzieci lepiły z gliny ozdo-
by, między innymi jesienny liść. 
W ramach warsztatów etnologicz-
nych zrealizowano 2 cykle zajęć pt. 
,,Święta, święta” i ,,O chlebie”. Dzie-
ci dowiedziały się skąd wzięły się 
święta i czy wszędzie na świecie ob-
chodzi się je tak samo. aby umilić 
czas oczekiwania na prezenty wła-
snoręcznie zrobiły świąteczne pier-
niczki. W czasie zajęć ,,O chlebie”, 
maluchy poznały dzieje chleba od 
neolitu, przez starożytny Rzym, po 
czasy współczesne. Podczas tych 
warsztatów dowiedziały się rów-

PRZeDSZKOle RÓWNyCH SZaNS
nież, jaki kształt miał chleb kiedyś, 
jak go wartościowano i jakie miał 
znaczenie w kulturze naszego re-
gionu, a na zakończenie upiekły i 
z wielkim smakiem zjadły własno-
ręcznie robione bułeczki.

Wszystkie dzieci korzystają z za-
jęć muzyczno-ruchowych, na któ-
rych rozwijają talenty muzyczne i 
poznają różne instrumenty. Nato-
miast w Górkach Małych realizowa-
ne są zajęcia teatralne, podczas któ-
rych przedszkolaki zamieniają się w 
prawdziwych aktorów. Uczestniczą 
także w przedstawieniach teatral-
nych, których wykonawcami są te-
atr aktora ,,Skrzat” z Krakowa, teatr 
lalek ,,Bajka” ze Starego Sącza, teatr 
lalek ,,Pinokio” z Nowego Sącza oraz 
teatr lalek ,,Banialuka” z Bielska-Bia-
łej.

Oprócz zajęć wspierających 
wszechstronny rozwój dzieci, oto-

czone są one opieką pedagogiczno-
psychologiczną oraz logopedycz-
ną. Przy realizacji tych form wspar-
cia wykorzystywany jest, zakupio-
ny w ramach projektu, nowoczesny 
sprzęt komputerowy, a także tele-
wizor, dyktafon i kamera cyfrowa. 
W formie zabawowej dzieci ćwiczą 
aparat artykulacyjny, słuch fonemo-
wy i dykcję. Natomiast celem zajęć 
psychologicznych jest ukształtowa-
nie samodzielności dzieci poprzez 
niwelowanie barier psychologicz-
nych i zaburzeń komunikacyjnych. 
Ze wsparcia w postaci indywidual-
nych konsultacji i prelekcji korzy-
stają także opiekunowie dzieci.

Więcej informacji na temat pro-
jektu można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Brenna oraz na stronie inter-
netowej www.brenna.org.pl.

Koordynator

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Chociaż nie mówi się ile ko-
bieta ma lat,  pani Barbara nie 
ma się czego wstydzić, a raczej 
cieszyć i być dumną ze swoich 
99 urodzin. Jubilatkę odwiedziła 
pani Wójt Iwona Szarek, by zło-
żyć jej w tym szczególnym dniu 
życzenia w naszym imieniu. Poni-
żej kilka słów o swojej mamie na-
pisała jej córka anna Witkowska.

„Moja Basiunia”, bo tak naj-
chętniej zwracam sie do mojej 
Mamy. Ten zwrot pewnie zaskakuje 
ale jest też wymownym dowodem 
naszego niezwyklego przywiaza-
nia, które wybiega daleko poza 

schemat matka - córka. Basiunia ma 
dzisiaj 99 lat,   jest osoba niepełno-
sprawną ale jej mądrość, ciepło, od-
danie rodzinie i otwartość na świat 
w najszerszym tego słowa znacze-

niu to zalety, które najbardzej w 
niej podziwiam. ach, jeszcze ta cią-
gła chęć do życia i gotowość   do 
wyjścia z domu chociażby do ko-
ścioła. Kiedy się urodziała na Bialo-
rusi w  skromnej chacie bez prądu 
i wody, przed nią były dwie wojny, 
potem ciężka praca i duża rodzina 
z pięciorgiem dzieci. Z ust mojej 
Basiuni nigdy nie wyszło brzydkie 
słowo, nigdy nie uderzyła żadnego 
z dzieci, nie biadoliła ani narzeka-
ła-zupełnie niesamowite. I jak tu 

nie kochać Takiej Mamy?

anna Witkowska
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   Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 
art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 
art. 25 ust.1,4 i 5 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362) 
oraz uchwały Nr XlII/380/10 Rady 
Gminy Brenna z dnia 28 październi-
ka 2010 r. w sprawie przyjęcia Pro-
gramu współpracy Gminy Brenna z 
organizacjami pozarządowymi na 
rok 2011 Wójt Gminy Brenna ogło-
sił otwarty konkurs ofert na re-
alizację zadań z zakresu kultu-
ry, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego, wspie-
rania i upowszechniania kultury 
fizycznej, przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecz-
nym oraz w zakresie pomocy spo-
łecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji ży-
ciowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób.

1. Zadania z zakresu kultury i 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego:.

Przedsięwzięcia realizowane w 
ramach zadania mogą przybierać 
formy takie jak: 

- organizowanie imprez kultu-
ralnych, w tym również z udziałem 
miejscowych zespołów regional-
nych kultywujących miejscową tra-
dycję, 

- organizowanie spotkań, pre-
lekcji i prezentacji w celu populary-
zowania lokalnej kultury i tradycji, 

- wspieranie działań w zakre-
sie propagowania  wiedzy o życiu i 
twórczości Zofii Kossak, populary-
zowaniu jej wizerunku,

- organizowanie wystaw dorob-
ku gminnych artystów i pisarzy, 

- prowadzenie zespołów regio-
nalnych i orkiestr,

- dofinansowanie działań z za-
kresu organizowania zajęć z ręko-
dzielnictwa.

       
Wysokość środków prze-

znaczonych na realizację zada-
nia – 30.000,00 zł, w roku 2010 – 

UG OGŁaSZa KONKURSy Na ZaDaNIa PUBlICZNe
25.000,00 zł.

2. Zadania w zakresie wspiera-
nia i upowszechniania kultury fi-
zycznej.

Wspieranie zadań publicznych 
w zakresie szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieży w różnych dyscy-
plinach sportowych, umożliwiające 
im powszechny dostęp i uczestnic-
two w różnorodnych formach ak-
tywności fizycznej, organizowanie 
zajęć treningowych i szkoleń spor-
towych dla dzieci i młodzieży w celu 
upowszechnienia rozwoju fizyczne-
go i zdrowego trybu życia, organi-
zacja imprez sportowych i sporto-
wo – rekreacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy Brenna o za-
sięgu lokalnym i ponadlokalnym. 

       
Wysokość środków prze-

znaczonych na realizację zada-
nia 10.000,00 zł, w roku 2010 – 
60.000,00 zł.

3. Zadania w zakresie przeciw-
działania uzależnieniom i patolo-
giom społecznym.

Wspieranie zadań publicznych 
w zakresie przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym 
ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży, które mogą przy-
bierać następujące formy: 

- organizacja i prowadzenie 
świetlic środowiskowych,

- organizacja wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży w okresie ferii zi-
mowych i wakacji letnich, 

- organizacja i realizacja działań 
profilaktycznych wśród dzieci i mło-
dzieży promujących zdrowy tryb 
życia wolny od uzależnień poprzez 
sport i rekreację, 

       
Wysokość środków prze-

znaczonych na realizację zada-
nia 20.000,00 zł, w roku 2010 – 
30.000,00 zł.

4. Zadania z zakresu pomocy 
społecznej obejmujące: 

1. Kompleksową pomoc osobom 
bezdomnym (schronienie, żywie-
nie, terapia, pomoc socjalna), kom-
pleksową pomoc osobom doświad-
czającym przemocy domowej, sa-
motnym matkom, dzieciom będą-

cym świadkami przemocy, osobom 
doświadczającym zaburzeń zespołu 
stresu pourazowego, kompleksową 
pomoc psychologiczną dla wszyst-
kich, którzy takiej pomocy potrze-
bują (grupy wsparcia, grupy tera-
peutyczne), kompleksową pomoc 
prawną dla osób, które nie są w sta-
nie korzystać z komercyjnej oferty 
kancelarii prawnych. 

Zlecenie zadania do realizacji 
nastąpi w formie powierzenia wraz 
z udzieleniem dotacji w wysokości 
16.000,00 zł, w roku 2010 wartość 
dotacji – 16.000,00 zł

2. Zorganizowanie i wydawa-
nie żywności mieszkańcom Gminy 
Brenna. 

Zlecenie zadania do realizacji 
nastąpi w formie powierzenia wraz 
z udzieleniem dotacji w wysokości 
2.000,00 zł, w 2010 roku wartość 
dotacji – 2.000,00 zł

       
Na realizację ofert wyłonionych 

w konkursie Wójt przeznaczy kwotę 
nie mniejszą niż określoną w ogło-
szeniu. Wysokość środków finan-
sowych podległych rozdziałowi w 
drodze konkursu na rok 2011 okre-
śli ostatecznie uchwała budżetowa 
Rady Gminy Brenna. 

Podmiotami uprawnionymi do 
składania ofert są:

Organizacje pozarządowe w ro-
zumieniu ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i  o  wolontariacie, w 
tym osoby prawne i jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej, w tym działające na 
podstawie przepisów o stosunku 
państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o sto-
sunku Państwa do innych kościo-
łów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalno-
ści pożytku publicznego, z wyłącze-
niem podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 4 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolon-
tariacie.

Stowarzyszenia jednostek samo-
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Dobiega końca realizacja projek-
tu „Klub na 102”, który jest współfi-
nansowany ze środków Unii euro-
pejskiej w ramach europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dzięki po-
zyskanemu dofinansowaniu 122 
młodych mieszkańców naszej Gmi-
ny mogło uczestniczyć w szkole-
niach zawodowych, warsztatach, 
zajęciach sportowych, prelekcjach 
oraz konkursach i turniejach, a tak-
że w poradnictwie psychologicz-
nym, zawodowym i personalnym. 

Działania podejmowane w Klu-
bie Młodzieżowym  pozwoliły na 
nabycie lub podniesie kwalifikacji 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

„KlUB Na 102” 
zawodowych i rozwój zaintereso-
wań, a przede wszystkim na stwo-
rzenie miejsca, w którym młodzież 
może spędzić ciekawie i twórczo 
swój wolny czas.

Kończąc realizację projektu 
„Klub na 102” chcielibyśmy wszyst-
kim Uczestnikom oraz osobom 
wdrażającym projekt, a także wy-
konawcom, serdecznie podzięko-
wać za dotychczasową współpracę. 
Dzięki Waszej wytrwałość i zaanga-
żowaniu możemy mówić o sukce-
sie jakim jest Klub Młodzieżowy w 
Gminie Brenna. 

Jako podsuwanie działalno-

ści Klubu prezentujemy, kilka prac 
Uczestników lub realizowane zaję-
cia. Zachęcamy tym samym do od-
wiedzenia strony internetowej pro-
jektu, gdzie można obejrzeć wiele 
innych ciekawych rezultatów „Klu-
bu na 102”.

 Na zakończenie, z okazji zbliża-
jących się Świąt Bożego Narodze-
nia, składamy Wam najlepsze życze-
nia i już dziś zapraszamy do dalsze-
go udziału w zajęciach prowadzo-
nych przez Gminę Brenna.

Koordynator

rządu terytorialnego.
Spółdzielnie socjalne.
Spółki akcyjne i spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością oraz klu-
by sportowe będące spółkami dzia-
łającymi na podstawie przepisów 
ustawy o sporcie z dnia 25 czerw-
ca 2010 r., które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznacza-
ją całość dochodów na realizację 
celów statutowych oraz nie prze-

znaczają zysku do podziału między 
swoich członków, udziałowców, ak-
cjonariuszy i pracowników.

Organizacje pozarządowe pro-
wadzące działalność w zakresie po-
mocy społecznej oraz podmioty z 
nimi zrównane w zakresie prowa-
dzenia tej działalności w rozumie-
niu ustawy o pomocy społecznej.

Termin składania ofert do dnia 

23 grudnia 2010 roku do godzi-
ny 15:00 (zadania z zakresu pomo-
cy społecznej do dnia 28.12.2010 r.) 

Zasady przyznawania dotacji, 
termin oraz ogólne warunki realiza-
cji zadania w ogłoszeniach na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy: 
www.brenna.org.pl, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tabli-
cy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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Wójt Gminy Brenna,

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego
,,DąB” Dębowiec

oraz Rodzice zawodników Sekcji Judo
pragną wyrazić serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów, 

darczyńców za udzielone wsparcie i pomoc przy organizacji 
I Mikołajkowego Turnieju Dzieci w Judo 

o Puchar Wójta Gminy Brenna,
który odbył się 11.12.2010 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Pu-

blicznych, w Górkach Wielkich.

Adresaci projektu: 6 kobiet i 10 
mężczyzn zamieszkujących na te-
renie gminy Brenna, mających sta-
tus osoby bezrobotnej lub nieak-
tywnej zawodowo, korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej 
a w szczególności: osoby po zwol-
nieniu z zakładu karnego lub innej 
placówki penitencjarnej, i/lub oso-
by bezdomne, i/lub osoby nieak-
tywne zawodowe z uwagi na opie-
kę nad dziećmi lub innymi osobami 
zależnymi, i/lub uzależnione od al-
koholu lub innych środków odurza-
jących, poddający się leczeniu lub 
będące po jego zakończeniu, i/lub 
osoby z zaburzeniami psychicznymi 

oraz osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu przewidziano 
następujące rodzaje wsparcia:

Szkolenia zawodowe:
- kurs kelner-barman
- kurs drwal-operator pilarki
Szkolenia miękkie:
- asertywność i efektywna komu-

nikacja interpersonalna
- JA-źródło siły i możliwości
- radzenie sobie ze stresem i sytu-

acjami trudnymi
- ja i moja rodzina – potencjał, z 

którego mogę korzystać
- spółdzielnia socjalna jako nowa 

forma samo zatrudnienia

CZŁOWIeK -  NaJlePSZa INWeSTyCJa 
GMINNy OŚRODeK POMOCy SPOŁeCZNeJ W 

BReNNeJ ZaPRaSZa CHęTNyCH 
DO UDZIaŁU W PROJeKCIe „MOŻeSZ WIęCeJ”

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST 
BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Biurze Projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Brennej

ul. Wyzwolenia 77, 43-438 
Brenna

Tel. 33 8536 459 wew. 113

Ilona Wojtyła

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego
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POMOC HUMaNITaRNa -  NOWy SPRZęT
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Brennej w listopadzie po-
zyskał, drogą darowizny, w ramach 
pomocy humanitarnej od Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Oświęcimiu kolejny sprzęt dla osób 
niepełnosprawnych do istniejące-
go od trzech lat, Punktu użycza-
nia  sprzętu rehabilitacyjno –or-
topedycznego. Przywieziono łącz-
nie 44 szt. sprzętu (szacowana war-
tość nowego sprzętu łącznie wy-
nosi 6.230,00: sześć tysięcy dwie-
ście trzydzieści zł), w tym: 11 szt. łó-
żek szpitalnych, 11 szt. materacy, 14 
szt. balkoników na rolkach, 5 szt. fo-
telików sanitarnych, 2 wózki inwa-

lidzkie  oraz 1 szafkę szpitalną . Na 
dzień dzisiejszy na stanie magazy-
nu wypożyczalni łącznie jest 151 
szt. sprzętu, w tym: balkoniki, wóz-
ki inwalidzkie, kule łokciowe, łóżka 
szpitalne, materace, foteliki toale-
towe. Informujemy osoby zaintere-
sowane wypożyczeniem, iż sprzęt 
użyczany jest na podstawie zawar-
tej umowy nie odpłatnie mieszkań-
com Gminy Brenna. Muszę podkre-
ślić, iż od początku funkcjonowania 
wypożyczalni istnieje bardzo duże 
zapotrzebowanie na wyżej wymie-
niony sprzęt, w 2008 roku zawarto 
28 umów użyczenia, w 2009 roku 
zawarto 50 umów, natomiast do 

30 listopada 2010 roku zawarto 85 
umów użyczenia. Jak można zauwa-
żyć ciągle wzrasta ilość wypożycza-
nego sprzętu.  Zwracamy się z proś-
bą o przekazywanie drogą darowi-
zny niepotrzebnego sprzętu, który 
bardzo często niepotrzebnie zale-
ga na strychach, piwnicach domów, 
a mógłby ułatwić codzienne funk-
cjonowanie osobom chorym, nie-
pełnosprawnym. Więcej informa-
cji można uzyskać pod nr Tel. (33) 
8536459 lub osobiście w siedzibie 
GOPS w Brennej pokój nr 12. 
     
 Renata Ciemała-Sojka

Nasi JUDOCy  po raz kolejny od-
nieśli sukcesy, a miało to miejsce 
na Międzynarodowym Grand Prix  
Dzieci i Młodzieży w JUDO, które 
odbyło się  27.11.2010 r. w Pawło-
wicach. Stowarzyszenie Sportowe 
DąB Dębowiec wytypowało 11 za-
wodników, w których gronie  nie za-
brakło przedstawicieli naszej Gmi-
ny. Tak i w tym prestiżowym Tur-
nieju mimo doborowej stawki nasi 
chłopcy nie pozwolili sobie „dmu-
chać w kaszę” i wywalczyli          w 
swoich kategoriach wagowych I i III 

MIęDZyNaRODOWe GRaND  PRIX 
DZIeCI I MŁODZIeŻy W JUDO

miejsce na podium oraz wysoką V 
lokatę.

Dzieci:
Jacek Czyż waga 24 kg   

zajął  I miejsce
Marcin Czernik waga 24 kg   

zajął II miejsce
Martyna Ihas waga 25 kg   

zajęła II miejsce
emanuel Szołdra waga 30 kg  

zajął III miejsce
Szymon Nidecki waga 42 kg   

zajął III miejsce

Jakub Przywara waga 51 kg   
zajął II miejsce

Młodzież:
Magdalena Kołaczek waga 48 

kg  zajęła I miejsce
Patryk Wyleżoł  waga 55 kg  

zajął I miejsce
Damian Kuczera  waga 46 kg  

zajął V miejsce
                       

     
   Krystian Fest
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Sztuka muz dla każdego jest 
czymś innym. Dla fizyka będzie to 
efekt drgań ośrodka, a właściwie 
zarówno pojedynczych jak i wie-
lu drgań połączonych w jedno, a 
również ciszy. Dla artysty będzie to 
sposób na wyrażanie siebie, z kolei 
dla producenta będą to różnej wy-
sokości słupki wykresów pokazują-
ce zyski i straty. a o czym mowa? O 
muzyce.

Od zarania dziejów towarzyszyła 
ona ludzkości w najprzeróżniejszej 
formie. Począwszy od tańców i śpie-
wów podczas uroczystości plemien-
nych, przez zabawę, religię, formę 
rozrywki, dodatek do innego typu 
sztuki, jak choćby filmu, sposób 
zarabiania czy wreszcie osiągnię-
cia sławy – muzyka pełniła najróż-
niejsze funkcje. Tak samo rozwijały 
się też najprzeróżniejsze gatunki 
muzyczne, instrumenty czy formy 
przekazu. a czym jest dziś? Czym 
jest dla każdego z nas? Tu chyba 
odpowiedzi byłoby tyle co osób, a 
nawet więcej, ponieważ nasz od-
biór muzyki jest subiektywny – za-
leży od przeżyć i doświadczenia 
danej osoby, nastroju w momencie 
słuchania, konkretnego utworu, a 
nawet tego czy słuchamy muzyki z 
płyty, oglądamy teledysk czy film z 
podkładem muzycznym, jesteśmy 
sami, na koncercie lub też sami od-
twarzamy (bądź też tworzymy w da-
nym momencie) dzieło. 

Obecnie zbliża się czas świątecz-
ny. Pomimo własnych upodobań 

muzycznych, chyba wszyscy znają 
kilka kolęd czy pastorałek. Na prze-
strzeni lat ukształtowały się dobrze 
znane wszystkim utwory jak choć-
by „Dzisiaj w Betlejem” czy „lulaj-
że Jezuniu” ściśle związane z reli-
gią i składające się na naszą trady-

cję. Obecnie w naszej kulturze moż-
na zauważyć coraz większy wpływ 
zachodu, a co za tym idzie jednym 
z symboli świąt stały się też roz-
brzmiewające często w radiu czy hi-
permarketach piosenki jak na przy-
kład hit zespołu Wham – „last Chri-

stmas”. Muzyka ewoluuje z dnia na 
dzień, z minuty na minutę a jed-
nak można w niej odnaleźć pew-
ną stałość. Pytanie tylko: czy zdaje-
my sobie sprawę z naszych korze-
ni, umiemy je pielęgnować a zara-
zem nie odtrącać nowości? Czasem 
warto usłyszeć jakąś piosenkę w in-
nej aranżacji, z użyciem innych in-
strumentów, głosów, lekko zmie-
nioną, a jednak tą samą, by odkryć 
na nowo jej piękno. a może wła-
śnie samemu dla odmiany wpro-
wadzić jakieś zmiany? Wykonywa-
nie danej kolędy czy pastorałki na 
pewno daje zupełnie inne przeżycia 
niż samo słuchanie. Jeśli nie posia-
da się umiejętności gry na pianinie, 
gitarze, flecie czy skrzypcach – nic 
straconego – można użyć najna-
turalniejszego człowiekowi instru-
mentu – głosu. W niektórych rodzi-
nach można jeszcze odnaleźć trady-
cję wspólnego kolędowania w okre-
sie bożo nardzeniowym. Może war-
to pomyśleć o urozmaiceniu woka-
lu i nauce gry na jakimś instrumen-
cie do akompaniamentu? 

Zmiany są czasem konieczne, 
gdyby nie ewolucja techniki i mu-
zyki z pewnością nie moglibyśmy 
doświadczać wszystkich udogod-
nień i wrażeń płynących z odbioru 
obecnej muzyki. Jednak trzeba brać 
pod uwagę również ogrom tradycji 
i kultury, który jest niezmierzonym 
skarbem o którym należy pamiętać 
idąc ciągle do przodu.

Sylwia Chrapek

SZTUKa MUZ

Mieli ci kiesi, u Ujca antónia 
(świyć Panie nad Jego duszą) krowy 
dwie. a w chlywiku kormika. Ubija-
li go na świynta, przed wilijóm. Po-
tym Ujec miynso, szpyrke i boczek  
wyndziół we wyndzoku. Wóniało 
ci na caluśki Żarnowiec. Tóż potym 
mieli fetu bezmała trzićwierci becz-
ki.   

Syn antek krowy posoł. Na lań-

Wspóminki o hacjendzie 
cuchach. Po miedzach. Mlyka mieli 
pełne putnie. W burdachu masło ro-
bili. W strużoku piyniądze chowali.

Jeszcze biołóm koze mieli (bół-
bych zapómnioł). antek jóm też po-
soł koło potoka.

I mlyko piuł od tej kozy. Tóż bół 
zawsze mocny. Czasym jyny bywoł 
nimocny. To mu mama wtedy do-
wała herbate z lipy z miodym, co go 

Ujec antóń  pobiyroł w hólach.
Ujec antóń kosy se klepoł. Już 

ci nie słychać tego dźwięczenia, tej 
nuty, tego co szło ponad las, aż kan-
si do Ustrónio. a może i dalij...    

Z pola zwozili taki snopy tłóste. 
Łobilo ci mieli pełne sypani. Krowa-
mi to łobili zwozili z pola, a potym 
samociąż.

a antek, synek, szpyrki se jodoł, 
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Dość downo już tymu, bydzie 
chyba z piyńdziesiont roków, jak na 
potoku, co sie nazywo Żarnowiec, 
zapore zrobili. a potók sie tak na-
zywo tymu, że kiesi tam rosło koło 
niego pełno takigo zielo o żótych 
kwiotkach, kiere sie też nazywo żar-
nowiec (po łacynie: sarothamnus 
scoparius). Teroz to już z rzodka sie 
go widuje, jyny nad rzykom jesz-
cze czasym go można spotkać, jak 
sie idzie wałami. Zaś na tych co tam 
miyszkajóm to sie godo „Żarnowia-
nie”. Jak cie sie kiery zapyto na dró-
dze kaj miyszko, baj dejmy na to To-
maszko Francek, co se wziół Sztefke 
łod Klusów za babe i śpiywo w chó-
rze u farorza, to ci powiedzóm, że 
w Żarnowcu. Bo Żarnowiec to taki 
kónsek całej wielkij dziedziny.  

Tóż ci zrobili tóm zapore, potók 
zastawili w poprzyk, naciepali ka-
mieni z lasa i zaloli betónym, gru-
be to chyba na meter. Łod drógi, co 
idzie do lasa, aż do pola gazdowe-
go (edusiowego, nieboszczyka już 
pore roków, świyć Panie nad jego 
duszom). Przijechały ci jakisi ma-

szyny, rozkopali wszystko, mara-
su narobili. Jyny dwie topole, taki 
grube sie ostały. Bo sie ich chyba 
boli. Pieróny w nich zawsze trzoska-
ły, jak bóła burza. Pamiyntóm, jak 
żech tam zawsze lecioł (z antkiem 
łod Ujca antónia, tóż mojim kuzy-
nym) po takij burzy dziwać sie, kaj 
te pierony uderzały. Nieroz to bóła 
jyny tako kryska łod wiyrchu aż do 
dołu, a smerdziało siarkóm, tóż my 
myśleli, że to pewnie debli z piekła 
siarkóm tam napluli. I uciekali my 
gibko stamtela. Tych topoli już ni 
ma, jak żech tam bół łóńskigo roku. 
Kierysi ji uciął, może se zrobiuł de-
ski na trówłe. 

Robli tóm zapore ze dwa roki. Jo 
tam nie bół wtedy, bo żech chyba 
bół na szkołach w mieście. I antek, 
tyn mój kuzyn, też. Jyny tak na nie-
dziele czasym my zjyżdżali do chał-
py. I dziwali sie, co to tam robióm. 
Jak my sie wyuczyli, to my prziśli 
spadki. Roboty sie chytali jakij. No 
i stało sie. 

antek sie najół do roboty przi 
tej zaporze. Kozali mu, żeby wy-

równoł szkarpy łod tej zapory, z 
jednej i z drugij stróny. Łod drógi, 
aż po edusiowe pole. Tóż se wziół 
krómpocz, kopaczke i grabie zieleź-
ne, tak zaczół robić. Pieknie mu to 
szło, szkarpy bóły coroz równiejsze. 
Grzeboł tam czasym łod rana aż do 
wieczora. aż nieroz mama go mu-
siała wołać: a przidź już, anteczku, 
połobiadwać. Swaczyne mu też tam 
przinosiuła. No i tak se tam kopoł. 
Fotyga to bóła straszno, jak ta jedna 
baba, co niedowno do ameryki po-
leciała na łostude z antkiym, ale nie 
tym ze Żarnowca, z inszym, takim 
fusatym, co ni mo wszystkich kle-
pek w czepóni. antek z Żarnowca 
zaś mo, a czasym jednóm na zbyciu. 

Kiesi antek kopaczke tak fest 
wbiuł do ziymi, że ji ni mógł wy-
cióngnąć. Mordowoł sie strasznie, 
a tam cosi na dole jyny dźwiyńcza-
ło. Jakbyś żelazym szkryfoł po ja-
kimsi szkle. Mocowoł sie strasznie, 
cały bół spocony, aż mu sie udało. 
Na wiyrch ci wycióngnół jakisi żbó-
nek ze szczyrego złota, a w nim to 
dziepiyro bóły cuda. Roztomaite 

O UTOPCU Na ZaPORZe W ŻaRNOWCU

czasym bryje mu dowali, ale jóm 
wypluwoł. Nejbardziej mu szmako-
wało taki miynso łod kity z babu-
cia, co bóło we szpyrczoku. Skrodoł 
się tam po cichu, pajde se ukroił i 
w stodole zjodoł, żeby go żodyn nie 
widzioł. ani Jozefek, brat anteczka 
(też już nieboszczyk, żegnóm Cie, 
Jozefku).    

Starka Milka, nieboszczka (że-
gnóm Wos Cioteczko roztomiło), na 
tragaczu drzewo z lasa woziła.

a w dzichtach jeszcze trowe no-
siła dlo krów na zime. Johanka (tez 
nieboszczka, żegnóm też Wos) ji 
pumogała.  

antek zaś siedzioł, schowany za 
płotym, na dziełuchy zoglóndoł, co 
szły kajś do lasa albo spadki z lasa, 
po tym...

Tóż ci wyrósł antek jako dąb. a 
może jak topola. 

a cóż teraz? Puste pola. 
Chlywa ni ma, ani kolni, ani sto-

doły. ani też dzichty. ani hacki.

ani ci już nie czuć, jak się piy-
kóm placki

 w kuchni na blasze...
Chałupe se zrobili dlo cery szum-

nej. a ziyńć im robi preswórszt, gu-
lasz warzi (dobrze się majóm, ci sta-
rzy).

W tragaczu kwiotki posadzili. 
Masło kupujóm we sklepie,

bo żodyn burdachym nie chce 
kryncić. ani ciepać cepem,

żeby łobilo bóło kapke na mół-
ke.

Żodyn też nie zrobi krogulke, 
żeby bryje miyszać. 

antek młody zaś wynokwioł, za 
babami jeździuł łod miasta do mia-
sta. Jak by ci tu nie bóło żodnych 
sómsiadek szumnych:

Sztefka łod Klusów jeszcze bóła 
swobodno,

Helynka „z Pszyczku” (przez to ci 
łóna, bezmała, do dzisioj się nie wy-
dała),

Neszka z Barujca,

Haniczka łod Cieślarki,
Mańka łod Słowioka.
Bola też ci mioł pieknóm dziełu-

che młodóm. 
U Paula Chrapka bóła też piek-

no dziywka młodo. Za fryzyjerke się 
wyuczóła. Jak by się teraz przidała... 
Bo jak coroz miynij włosów na gło-
wie to i rozumu miynij. Bo przeca 
tyn rozum to w głowie siedzi i wło-
sami jest prziwiązany. 

Taki ci to bół gieroj z tego ant-
ka. a jak prziszło co do czego, to bół 
mamlas...

Tak se teraz tam żyją, i starzy, i 
młodzi.

Powspóminoł kapke,
tyn, co idzie już na grapke

Franciszek Małysz
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złota, strzybła, brylanty, dyjamenty, 
korony królewski i bezmała kónsek 
drzozgi z krziża Pańskigo. Tóż mioł 
ci wielki skarb. I ni mógł sie tymu 
nadziwać. 

aż tu nogle cosi zabulgotało, 
chlusnyła woda i wyskoczół jakisi 
mały człowieczek. a to bół utopiec, 
kiery siedzioł pod tym żbónkiym i 
go wachowoł. Galaty mioł zielóne 
z jakisi trowy, czyrwiony kabot, a 
zamiost włosów na głowie to mioł 
ci jakisi śliski, poskryncane korzyni. 
Szłapy też mioł szkaradne, szyro-
ki i po szejś palców w każdej szła-
pie, zlypióne żółtóm  błanóm, jak u 
kaczki. Rynce fusate i czyrwione pa-
zury, dłógi na dwa cole. 

Utopiec łoszkliwie sie zaśmioł 
i zawrzeszczoł: wreszcie cie móm, 
kamracie. Nie bydziesz ty mie tu już 
budziuł za dnia, ty giździe jedyn. a 
teroz zakop to wszystko, kaj bóło. 
Jo tu bydym wachowoł jeszcze wie-
la roków. Nie woż sie tu wiyncyj ko-
pać. I powiydz to wszystkim. Potym 
stypiuł antka i trzi razy go łobróciuł 
łod lewej rynki, na łopak jak zygor 
chodzi, i doł mu sie jeszcze napić ja-
kisi utopcowej wody na zapomniy-
ni. 

antek sie wylynkoł łokropnie. 
Nic nie powiedzioł. Zakopoł żbónek 
z powrotym ze wszystkim. a galaty 
sie na nim trzynsły i jakisi zaduch 
sie zrobiuł (może skuli tego strachu 
ty galaty trzeba bóło potym prać), 
aż utopiec sie schowoł do dziury. I 
tela go bóło widać. 

antek zaś poszoł do chałpy, 
strasznie zmochany. Nic nie godoł, 
bo też nic nie pamiyntoł, jak sie na-
piuł tej wody utopcowej na zapo-
mniyni. Mama mu dała wieczerze, 
porzykoł i poszoł spać. Rano już nie 
szoł do tej roboty, bo już nie bóło 
co robić. Szkarpy koło zapory już 
bóły wyrównane. Cosi mu tam za-
płacili za tóm robote, tóż se kupiuł 
szlauch do koła łod rowera, bo mioł 
dziurawy. 

Potym trowa tam wyrosła, krzo-
ki, drzewa, a nejwiyncyj młode 
wiyrzby. Barzina się jakosi zrobiuła. 
a i grzyby tam też rosły, pod brzo-
zami. Pamiyntóm, bo i jo tam naszoł 
nieroz brzezioki, poloki, maśloki. 

antek zaś czasym godoł, że jak ro-
biuł przi tej zaporze, to widzioł chy-
ba utopca. ale nie wiedzioł, czy mu 
sie to śniuło w nocy, czy to bóło na-
prowde. Mówiuł, że cosi tam zako-
poł, ale nie wiy co, ani kaj. Bo dostoł 
jakisi zapomniyni do wypicio łod 
tego utopca. Cosik jednak to musi 
być prowda, bo roztomajte dziwy 
tam sie dzioły koło tej zapory. I go-
dajóm do dzisioj, że tam chyba sie-
dzi utopiec. Tóż to nimożliwe, żeby 
w takim plosie go nie bóło. Wiela lu-
dzi widziało, jak szli tak pod wieczór 
do lasa, że tam w tych dziurach w 
zaporze, kaj się woda przelywo, to 
się świycóm jakisi jakby oczy czyr-
wione, i migajóm, jakby mrugały. 
Potym jyny woda zabulko i bioło 
piana na wiyrchu zostanie. a to tyn 
utopiec se tam siedzi. Jak jest miyni 
wody to na dole, jak zaś wiyncyj – 
to w tych wyżnich dziurach i szłapy 
se moczy we wodzie. Niejedyn sie 
już boł dalij iść i poszoł spadki. Jo 
bych się też boł. 

edusiowo krowy tam posała 
koło tyj zapory. Kiesi też tam pasła, 
a bóło już pod wieczór, i jedna kro-
wa chciała sie wody napić z potoka. 
Tóż se wlazła do potoka kapke dalij 
i piuła. a tu ci ji nogi coroz głym-
bi sie zapodały do jakisi barziny i 
ni mogła wylyźć spadki. Bo to tyn 
utopiec jóm tam wcióngoł. Krowa 
zaczóła strasznie ryczeć, aż sie lu-
dzie zlecieli. Wołali chłopów, coby 
jóm wycióngali. Przyniyśli powrozy, 
pod spodkiym ji podłożyli i wyción-
gali. Biyda jóm bóło wycióngnąć. 
Utopiec jóm tam trzimoł, ale też mu 
bóło ciynżko, tóż troche popusz-
czoł. Bo nie wiedzioł chyba, że kro-
wa mo cztyry nogi i jeszcze chwost, 
co nióm kręci (skuli też tego nikie-
rzy sie tam tak nazywajóm). Tóż se 
tam chyba jyny podojiuł tóm kro-
we i napiuł się mlyka. aż krowe wy-
cióngnyli z tej barziny. Zaryczała 
i poleciała do chlywa ze strachu, 
a cało bóła łod tego marasu z ba-
rziny. I wiyncyj już tam nie szła sie 
napić wody ( jo też tam bół wtedy i 
pumogoł wycióngać tóm krowe, a 
musiołech chyba nastómpić tymu 
utopcowi na szłape, bo cosi w tej 
barzinie zapiszczało łokropnie, aż 

żech się wylynkoł). 
Tyn utopiec sie zaś poradziuł 

przemiyniać. Roz to mógła być ja-
kosi żaba, albo ptoszek, co se sie-
dzioł tam na wiyrzbie nad wodóm, 
albo jaki chłapiec młody, albo jako 
młodo dziełuszka. Tóż trzeba se 
bóło dować pozór, coby nie wle-
cieć do tej barziny koło zapory. Bo 
se, dejmy na to, pójdziesz za ta-
kóm dziełuszkóm, a tu bydzie co-
roz głymbszo woda i cie wcióngnie. 
a pamiyntóm, jak kiesi tako młodo 
letniczka pytała też młodego chłap-
ca, coby jóm przeniósł na drugóm 
stróne przez potók, koło zapory, 
żeby se trzewiczków nie pomoczó-
ła. Tóż jóm wziół na rynce i prze-
niósł, a co bóło potym, tego sie nie 
godzi tu już opowiadać. Do dzisioj 
je tyn chłapiec jakisi wylynkany, 
choć już mo swoji roki. 

Godajóm, że tyn utopiec tam by-
dzie siedzioł bezmała jeszcze wiela 
roków. aż do pióntego pokolynio 
tych, co tam teraz miyszkajóm koło 
zapory i majóm po cztyrycet roków. 
Bydzie to chyba jeszcze ze trzista 
roków. Tóż co to bydzie dalij, tego 
wóm już nie opowiym, bo chyba 
tego nie dożyjym. Trzeba se jednak 
dować pozór, jak sie idzie koło za-
pory. Nejlepij łobchodzić polami, 
bo utopiec sie boji tam dalij iść, 
żeby nie wyschnół jak jako szmata, 
kiery by jóm potym powiesiuł kaj 
na płocie u Tomaszków. 

Nikierzy też godajóm, że tego 
utopca można przegónić stamtela 
pryndzyj. Ja, to je prowda. ale by 
musiała jako młodo dziełucha iść 
we wieczór na lipowski Gróń i tam 
na samym wiyrchu znolyźć paproć 
co kwitnie, wykopać jóm i posadzić 
tej samej nocy w szkarpie koło za-
pory łod strony lasa, tam, kaj bez-
mała antek zakopoł tyn żbónek ze 
szczyrego złota ze wszystkim. a 
musi to być dziełucha jeszcze nie-
wydano, co ni mo żodnego galana 
i nienaruszóno, jak lilija bioło. Tóż 
nie wiym, czy sie jeszcze kiesi za sto 
roków tako dziełucha trefi. (spisoł, 
co przi tym bół).                         

          
Franciszek Małysz
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SPOD GÓRalSKIeGO KaPelUSZa
ZBIGNIeW MORyS

Jeszcze nie tak dawno 
kwitły bzy, jeszcze w pamię-

ci zapach jesiennych róż.
a teraz kwiaty na szybach i Boże 

Narodzenie tuż -tuż...

NIe UPIeCZe SIę
W stawie pływają karpie. Przy 

robaczkach rozmawia para zako-
chanych:

–Chciałabym być przyrządzona 
po żydowsku. a ty?

–Wszystko mi jedno, byle nie po 
żydowsku.

W PRZeDOSTaTNIeJ CHWIlI
W wannie pływają cztery karpie.
–Kim chcielibyście być w drugim 

życiu? – pyta pierwszy.
–Ja grubą rybą.
–Ja złotą rybką.
–a ja... wielkanocnym zającz-

kiem! a ty?
–a ja rekinem!

GRaFFITI
Gwiazdki z nieba nie dostaniesz 

– Mikołaj K.
Nie żebro zdobi adama – ewa 

Nie płacz, ewka – adam
Czuję, jak ludzie kręcą! – maku-

tra
Podniecaj mnie! – domowe 

ognisko

BaJKI
-O gwiazdce: Wymarzonej 

Gwiazdki!
-O Gwiazdce: Niech Ci gwiazd-

ka pomyślności nigdy nie zagaśnie!

O WIeCZeRZy Z NIeSPODZIeWa-
NyM GOŚCIeM

Nie tak stary góral Zbyszek z Jat-
nego

przyjął wędrowca strudzonego.
Dał jeść i pić,
a on zaczął się bić
w pierś: „Przepraszam, jeszcze 

nie pójdziesz do Ojca swojego”.

PODSłUCHaNe W OBÓRCe
Meee... Kukuryku!... Miau... Ko, 

ko... Muuu... Beee... Kwa! Kwa!... Bzz-
zyyy...

… I PO ŚWIęTaCH
antek, samotny góral z Brennej, 

przeliczył się z ilością karpia na wi-
gilijną wieczerzę. Wybrał się więc 
po świętach do pewnej wdowy z 
dorodnym karpiem w reklamówce. 
Wręcza go Maryśce z najlepszymi 
życzeniami na Nowy Rok.

–Żywy?
–Żywy.
–To dlaczego się nie rusza? – nie 

dowierza Maryśka.
–Bo śpi.
–Trochę śmierdzi – kręci nosem 

Maryśka.
–Słuchaj, kochana – zdenerwo-

wał się antek – jak śpisz, to też się 
nie kontrolujesz.

Dla MalKONTeNTÓW W NOWy 
2011 ROK

Kto dziś kracze, że nowy rok
będzie gorszy od starego–
temu podać skisiały sok,
by nim w kącie przywitał go.

Cieszy każdy Nowy Rok ...a to do 
wieczności kolejny krok. 

Jak dobrze podnieść coś z niskości

Podnieść z cienia ku światłu
Patrzeć jak pięknieje, olśniewa.

Pradawne przeznaczenie jaśnienie speł-
nieniem

Zaniedbane, niechciane staje się po-
trzebne.

Radość, uśmiech, światło, skarb.
Radość pachnie wonnymi kwiatami.

Uśmiech jest osobą.
Światło jest mądrością,

A mieć to wszystko jest skarbem.

[20 grudzień 2002]

Kto mi opowie bajkę

Już nie czekaj moje serce nikogo.
Nie wypatruj, nie leć wzrokiem nad drogą.

Turkusowe kolczyki założę powoli
śnieg skrzy się na pustej drodze,

aż serce boli.

Do herbaty dodam miodu łyżeczkę
i na serce przeziębione troszeczkę.

Dodam jeszcze żółty kwiatek lipowy
niech doczekam tej życiowej odnowy.
W miękkim łóżku się położę cichutko

tam podołam moim bólom i smutkom.
Gdzieś na świecie są szczęśliwi królowie

może ktoś mi taką bajkę opowie?

WIeRSZe - MaRTa HaRaTyK
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Konkurs   

 Sztuki audiowizualnej
„Para-wizja”  Brenna 2011

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna ogłasza konkurs sztuki audiowizualnej dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Konkurs przebiegał będzie pod hasłem „a Ty, Polsko, dla mnie jesteś...”. Prace mają być wariacją auto-
rów na temat tego hasła. Sztuka audiowizualna polega na łączeniu obrazu(filmu lub pokazu slajdów) i podkładu muzyczne-
go(muzycznego lub słowno muzycznego, nagrania lub żywej muzyki), zwykle w pierwotnej wersji nie łączących się z sobą, a 
razem dają zaskakujących rezultat, budzący w widzu oczywiste skojarzenia. 

Regulamin Konkursu Sztuki Audiowizualnej „Para – wizja” Brenna 2011

Organizatorem i jednostką rozstrzygającą w sprawach organizacyjnych „Para-wizji” jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna

„Para-wizja” jest konkursem sztuki audiowizualnej, rozumianej jako połączenie obrazu (pokazu slajdów lub filmu) z pod-
kładem muzycznym (nagraniem lub żywą muzyką), z zastrzeżeniem, że dany obraz i podkład nie były wcześniej ze sobą po-
łączone.

1. Konkurs przebiega pod tematycznym hasłem „a Ty, Polsko, dla mnie jesteś...” i prace winny odnosić się bezpośrednio do 
tego hasła, rozwijając je o własną na jego temat wariację. Całość pracy czasowo powinna zamknąć się w przedziale 3 do 
5 minut. Poza konkursowym czasem jako ostatnie slajdy pracy mają pojawić się spisy wykorzystanych utworów, fotografii, 
filmów, z podaniem ich autorów.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, zarówno prezentujących się 
indywidualnie, jak i grupą maksymalnie 4 osób. Nie przewiduje się podziału na kategorie.

3. Zgłoszenia do udziału w konkursie (zawierające rozszerzony temat pracy, nazwisko/a uczestnika/ów, wiek, kontakt 
telefoniczny i mailowy, nazwę szkoły) należy nadsyłać do 31 grudnia 2010 r. 

4. Ostateczne wersje prac na podpisanych nazwą pracy i nazwiskiem autora płytach CD, zapisane w plikach AVI (drugą płytę 
należy zachować dla siebie i przywieźć na pokaz), należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Ośrodka Promocji, Kultury i 
Sportu Gminy Brenna, przy ul. Wyzwolenia 69, 43-438 Brenna, do 1 lutego 2011 r.

5. UWAGA! W celu uregulowania kwestii praw autorskich:

By praca została zakwalifikowana do konkursu konieczne jest nadesłanie wraz z nią załącznika w formie elektronicznej, który będzie 
zawierał:

a. spis wykorzystanych utworów muzycznych i/lub słowno muzycznych z podaniem pełnego tytułu, wykonawcy i 
autora zarówno muzyki jak i tekstu.

b. spis fotografii, grafik, filmów itp. z podaniem ich autorów

PRACE BEZ ZAŁĄCZNIKA ZOSTANĄ ZDYSKFALIFIKOWANE

6. Prace będą oceniane pod względem technicznym, czyli efekt audiowizualny pracy, oraz merytorycznym, czyli pod względem 
zgodności z tematyką konkursu.

7. Organizator wyróżni nagrodami pieniężnymi (600 zł, 400 zł i 200 zł oraz upominki dla wszystkich uczestników) trzy prace, 
wybrane przez jury w składzie: 2 pracowników OPKiS Brenna, specjalista reklamy i grafiki komputerowej, historyk.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się po pokazie nadesłanych prac dnia 24 lutego 2011 r. w OZT 
„Mikroklimat” w Górkach Wielkich. (szczegółowe godziny zostaną ustalone z uczestnikami najpóźniej tydzień przed 
pokazem).

9. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, projekcyjny i komputer, na którym będą odtwarzane WSZySTKIe prace 
konkursowe.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w razie napłynięcia niedostatecznej ilości prac, najpóźniej na trzy 
tygodnie przed planowanym terminem pokazu.

11. Sporne kwestie wokół konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.

12. ewentualne dodatkowe pytania prosimy nadsyłać na adres a.musiol@brenna.org.pl
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Ze ŚWIąTeCZNyCH KaRT HISTORII BReNNeJ
Święta dawniej – święta dziś

Zbliża się czas świąt Bożego Na-
rodzenia, czas wyjątkowy. Płyną 
lata, w ciągu których wiele już wi-
dzieliśmy, wiele przeżyliśmy. Ileż to 
już było wigilijnych wieczorów, ileż 
świątecznych poranków! a jednak, 
chyba każdy z nas odczuwa tęskno-
tę za tymi świątecznymi chwilami, 
które przechowujemy w pamięci z 
dzieciństwa. Chwilami tak wyjątko-
wymi, że aż  trudnymi do nazwania 
i opisania. Na usta cisną się modne 
słowa: ryt, magia, tajemnica! W te 
krótkie dni grudniowe zapominamy 
o troskach spraw codziennych, zbli-
żamy się natomiast do stanu jed-
ności z Bogiem i z innymi ludźmi. 
Zupełnie, jakbyśmy na ten jeden 
krótki moment wrócili do miejsca, 
z którego na początku dziejów mu-
sieli uciekać nasi pierwsi rodzice. 
I to na ten moment, niczym małe 
dzieci, czekamy z utęsknieniem cały 
rok.

Święta Bożego Narodzenia są 
ostoją tradycji w ogóle, ale przede 
wszystkim zwyczajów właściwych 
tylko im. To one w dużej mierze 
nadają Gwiazdce owego magicz-
nego uroku, dlatego też chętnie i 
wytrwale je pielęgnujemy. a jed-
nak ich przetrwania wciąż nie mo-
żemy być pewni! Świat, w jakim ży-
jemy kroczy z zawrotną prędkością. 
Chcąc nie chcąc, do niego się do-
stosowujemy i zmieniamy się wraz 
z nim. Sto lat mija odkąd Jan Kubisz 
pisał gorzko, iż choć Olza płynie jak 
przed laty, to mieszkający nad jej 
brzegami ludzie zmienili się ( „zwy-
czajami, wiarą przodków ledwie że 
nie gardzą”, „wnuk starą mowę dzia-
dów ledwie że rozumie”, „śliczne na-
sze pieśni ledwie że kto śpiewa”). 
Czy te słowa nie brzmią znajomo 
– czy dziś nie jest podobnie? Wciąż 
pędzimy za nowoczesnością. Przyj-
mujemy, nieomal na oślep, obce 
wzory lub zadowalamy się tym, co 
oferuje nam dzisiejsza kultura ma-
sowa. Jaki więc jest stan naszej 
świadomości?

Chociaż, jak pisałem, święta Bo-

żego Narodzenia są ostoją trady-
cji, to i one zmieniły się nie do po-
znania. Jak obserwujemy, w coraz 
większym stopniu ulegają one la-
icyzacji i komercjalizacji. Świątecz-
ne zwyczaje częściowo zaginęły, a 
częściowo uległy ogólnopaństwo-
wej i ogólnoświatowej unifikacji. 

W ten sposób symbolem Świąt 
stał się siwobrody staruszek, który 
ubrany w strój krasnala, otoczony 
reniferami i elfami, w żadnym ra-
zie nie jest podobny do św. Miko-
łaja, jakiego znali nasi dziadkowie. 
Znakiem czasów w jakich żyjemy 
jest to, iż ten dzisiejszy Mikołaj do-
konał tego, co wcześniej nie udało 
się sowieckiemu Dziadkowi Mrozo-
wi – wyparł św. Mikołaja z Miry i Je-
zuska z dawniej przynależnego im 
miejsca. 

Chociaż wielu z nas nie odczytu-
je tej zmiany, jako zmiany na dobre, 
to obecnie w tym właśnie kierunku 
sprawy zmierzają. Tymbardziej więc 
powinniśmy pamiętać o naszych 
rodzimych, odchodzących już tra-
dycjach, o tym, jak dawniej obcho-
dzono święta Bożego Narodzenia i 
jak na nie oczekiwano.

Mikołoje 
Dawniej św. Mikołaja można 

było spotkać oczywiście tylko szó-
stego grudnia, w dniu, kiedy wspo-
minany jest w Kościele. Owszem, 
roznosił on prezenty i podróżował 
w orszaku, ale już o jego reniferach 
i elfach nikt podówczas nie słyszał 
(nie mówiąc o skarpetach na ko-
minkach, czy w ogóle o kominach 
przez które miałby wchodzić). W be-
skidzkich wioskach szóstego grud-
nia, zgodnie ze starym zwyczajem, 
po domach chodzili Mikołoje. Ów 
orszak tworzyli chłopcy przebrani 
w wymyślne stroje, m. in.: biskupa 
Mikołaja, diabłów, aniołów, a czę-
sto także m. in.: śmierci i Żyda. Choć 
owi pachołcy mieli na sobie ledwie 
to, co było pod ręką (kożuchy, ko-
szule, krowie rogi, łańcuchy, włosie 
końskie,  prześcieradła, papierowe 
czapki i skrzydła), ich widok musiał 

pozostawić w dzieciach niezapo-
mniane wrażenie. 

Mikołoje odwiedzały domy, 
gdzie były dzieci, ale też te, w któ-
rych czekały panny na wydaniu. 
Podczas gdy Mikołaj sprawdzał czy 
dzieci znają modlitwy: Ojczenasze, 
Zdrowaśki, Aniele stróżu, a starsze 
rodzeństwo wiersze i pieśni, diobły 
napędzały dzieciom strachu, smyka-
ły po sieni, czy po śniegu podlotki i 
dziewuchy. Tego dnia z rąk Mikołaja 
otrzymać można było: ciastka, cu-
kierki, jabłka, orzechy, pieczki, chy-
ba że ktoś zasłużył sobie na oszkra-
biny (obierki z ziemniaków), żużel, 
oszkwary (popiół lub węgiel). a o 
tym najlepiej przekonani byli rodzi-
ce, którzy owe upominki sami wcze-
śniej przygotowali. Wśród owych 
smakołyków na pierwsze miejsce 
wysuwają się drożdżowe, słodkie 
mikołojki, w kształcie postaci Miko-
łaja i Diabła, które tego dnia spe-
cjalnie pieczono.

Zapomniane tradycje
Do świąt Bożego Narodzenia na-

leżało się starannie przygotować. 
Początek owych przygotowań przy-
padał na 13 grudnia – dzień Św. Łu-
cji. Święto to miało jednak jeszcze 
inną wymowę. Otóż, jak wierzono, 
dzień Św. Łucji i jego wigilia to okres 
szczególnie silnego działania złych 
mocy, dlatego też na różne sposoby 
zabezpieczano się przed czarami. 
Oprócz tego był to dzień, od które-
go prowadzono szczegółowe bada-
nie pogody, której stan w przeciągu 
najbliższych 12 dni miał pokazać, 
jakie warunki atmosferyczne będą 
panować przez cały rok (podobnie 
wróżono z miseczek cebuli i szczyp-
ty soli). W Dzień św. Łucji dziew-
czyny próbowały również wróżb, 
analogicznych do andrzejkowych. 
Miały one objawić najbliższą przy-
szłość – przede wszystkim w kwestii 
zamążpójścia panienek (oby rychłe-
go) i osoby samego galanta.

 Dzień 21 grudnia, gdy Ko-
ściół obchodził św. Tomasza apo-
stola, uznawano za niebezpieczny 
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– mawiano: Na  świętego Tóma siedź 
dóma!). W związku z tym w naszych 
górach po domach chodzili połaź-
nicy, którzy przez swe nawiedzenie 
mieli zapewnić domownikom bez-
pieczeństwo i pomyślność. Przy tej 
okazji roznosili oni gospodarzom 
tzw.  połaźniczke – była to mała ga-
łązka świerkowa lub jodłowa ozdo-
biona bibułowymi różyczkami i 
wstążeczką, za co też otrzymywali 
nagrodę pieniężną.

Na dzień przed Wigilią świę-
towano tzw. Szczodry Dzień. Na-
zwa ta przypomina, iż tego dnia lu-
dzie byli względem siebie serdecz-
ni i szczodrzy jeśli chodzi o podar-
ki. Zgodnie z tradycją mężczyźni 
hojnie szafowali wtedy szczodrzo-
kiem (kieliszkiem warzonki – ciepłej 
wódki zaprawionej karmelem), go-
spodynie zaś wilijówką (np.: strucla-
mi, czy rybą). Na dary ze strony pra-
codawców mogli liczyć owego dnia 
wszyscy zatrudnieni, bez wyjątku. 
W Szczodry Dzień, nawet żydow-
scy sklepikarze obdarowywali dzie-
ci klientów słodyczami i zabawka-
mi. Dzień ten upływał na dokończe-
niu wszelkich porządków w domu 
i obejściu, które, jak wiemy, rozpo-
częto w dzień św. Łucji.

Zgodnie z tradycją, w noc po-
przedzającą Wigilię Bożego Naro-
dzenia, udawały się do lasu panny 
po „swoje szczęście”. Owym szczę-
ściem było nieduże drzewko iglaste 
(świerk), które następnie, ozdobio-
ne kolorowymi wstążeczkami, sta-
wiano w rogu płotu, przed chałupą. 
Miało ono przynieść pomyślność i 
szczęście właśnie swobodnej dzieł-
sze. Owo szczęście stało tak przez 
cały Święty Czas, czyli Gody – od 
Wigilii Bożego Narodzenia (24.XII) 
aż po Trzech Króli (6.I) włącznie. 

Zwyczaj ten ewoluował, tak iż z 
czasem drzewko trafiło do domu. 
Początkowo było podwieszane pod 
sufitem kuchni w ten sposób, że 
jego wierzchołek skierowany był w 
dół. Z czasem jednak, około dwie-
ście lat temu, zaczęto je ustawiać w 
rogu izby, skąd też ostatecznie wy-
parło snopek zboża – dawniejszy 
zwyczaj. Obok pięknie zdobionej 
choinki często stawiano też betley-

mek – stajenkę. 
Wilija
Jak się podkreśla, w Wigilię pa-

nował wszędzie od samego rana 
nastrój świąteczny. Wszyscy do-
mownicy, od wczesnych godzin po-
rannych, nadzwyczaj ochoczo gar-
nęli się do pracy. Zarówno starzy, 
jak i młodzi bali się, by ich lenistwo 
nie miało wpływu na cały przyszły 
rok. Dzieci tymczasem nigdy nie 
były tak grzeczne, jak tego dnia, 
gdyż wierzyły, iż gdo oberwie we Wi-
lije, tyn bedzie bity cały rok. 

W Wigilię, jak co dzień, dzie-
ci szły do szkoły, a dorośli do pra-
cy. Jednak w gospodarstwie tego 
dnia wykonywano jedynie lekkie 
prace i tak – mężczyźni przygoto-
wywali zapasową paszę dla zwie-
rząt i drwa, którymi ogrzewano cha-
ty w czasie Świąt. Zaś gospodynie, 
m. in. kończyły wypieki (strucle z 
rodzynkami, imbirowe zozworki) i 
smażyły ryby. Dzieci w szkole tego 
dnia zwykle kolędowały, słucha-
ły o świątecznych zwyczajach, a te 
biedniejsze otrzymywały ufundo-
wane przez Radę Rodziców podar-
ki. Gdy tylko wróciły do domu, przy-
strajały drzewko wigilijne pozłaca-
nymi lub posrebrzanymi orzechami 
włoskimi, a także zozworkami i ma-
łymi, czerwonymi jabłuszkami tzw. 
cieszyńskimi oraz improwizowany-
mi łańcuchami. 

Kiedy wszystko było już gotowe: 
zwierzęta nakarmione i oporządzo-
ne, wszyscy domownicy umyci i od-
świętnie ubrani, czekano pierwszej 
gwiazdki, która wyznaczała począ-
tek uroczystej wieczerzy. 

Dużo by pisać o potrawach wi-
gilijnych, różniły się one w po-
szczególnych domach w zależno-
ści od zamożności, wyznania i do-
mowych zwyczajów. Na Święta i Wi-
gilię przyrządzano, m.in.:  zupę wi-
gilijną (rybną, grochówkę lub jarzy-
nową), kaszę jaglaną, kapustę, kom-
pot, ziemniaki, rybę, ciasta (struclę 
z rodzynkami i migdałami, strudel 
z jabłkami, sernik, makowce, babki, 
kołocze), ciastka, ciasteczka i inne. 
Wigilia była bogata tak pod wzglę-
dem ilości dań, jak i ich treści. Bo-
wiem, mimo iż dania tego dnia mia-

ły charakter postny, to nasz lud gó-
ralski swoje wiedział, mówiąc: Dwa 
razy w roku człowiek się do syta najy 
– we wilijóm i jak świnie bijóm.

 Stół, wokół którego mie-
li zasiąść domownicy, nakrywano 
czystym, białym obrusem, pod któ-
ry ścielono sianko ze żłoba. Pod ob-
rus lub talerze kładziono też mone-
ty, a później i banknoty, które (po-
dobnie jak rybie łuski w portmonet-
ce) miały przynieść bogactwo i do-
statek. Odkąd tylko przestano jadać 
ze wspólnej miski, utarła się trady-
cja, by dawać o jedno nakrycie wię-
cej, na wypadek czyichś odwiedzin. 
Na stole stały dwie świece, a pośród 
nich krzyż i kancjonał.  Nawet, jeśli 
w mieszkaniu były lampy, na czas 
wieczerzy je gaszono. 

Jak przebiegała wieczerza? Roz-
poczynano odczytaniem fragmentu 
ewangelii wg św. Łukasza, wspólnie 
odmawiano modlitwy: Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo i aniele Boży. Po 
czym zabierał głos ojciec rodziny i 
zachęcał do łamania się opłatkiem 
i wtedy to składano sobie życzenia. 
Po błogosławieństwie można było 
usiąść do wieczerzy – jej przebieg 
opisuje poniżej Jan Szymik:

 „Właściwa wieczerza wigilij-
na rozpoczynała się, kiedy każdy 
otrzymał skibkę – kromkę chleba ze 
stołu wigilijnego, którą jadł posolo-
ną. (…) po chlebie z solą na pierw-
sze dnie zwykle podawano kiedyś 
struclę posypaną piernikiem z go-
rącym mlekiem, powidlaną mocz-
ke – sos z rodzynkami i orzechami, a 
do niego kluski lub buchetki – słod-
kie ciasto, zupę grzybową lub ja-
rzynową, albo grochówkę z chle-
bem, lecz najczęściej gęstą zupę 
rybną na śmietanie lub zasmażaną 
z grzankami. Dalej jedzono fasolę 
z powidłami, kiszoną kapustę z fa-
solą, albo grochem i grzybami, a do 
tego ziemniaki; kaszę jaglaną z ma-
słem, cukrem i cynamonem, kaszę 
gryczaną (pogankę) lub ziemniaki 
okraszone masłem z maślanką, gry-
sik z sokiem malinowym lub z ma-
słem, cynamonem, piernikiem lub 
kakao, albo ryż ugotowany na mle-
ku, także z masłem, cukrem, wani-
lią i cynamonem; smażoną na ole-
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ju roślinnym rybę panierowaną (za-
sadniczo karp, ale też lin lub karaś) 
z ziemniakami i kompotem najczę-
ściej z pieczek (suszu) śliwkowych, 
rzadziej jabłecznych i gruszkowych, 
rybę w galarecie (karp, szczupak, 
pstrąg) z bułką; strudel z jabłkami, 
rodzynkami, orzechami lub migda-
łami i z herbatą z rumem, ciasta, 
ciastka i ciasteczka.” (J. Szymik, Do-
roczne zwyczaje i obrzędy ludowe 
na Śląsku Cieszyńskim, Cz. Cieszyn 
2001)

Po spożyciu wieczerzy znów 
modlono się i kolędowano, po 
czym przychodził czas na rozdanie, 
skromnych zazwyczaj, podarunków 
„od Jezuska”, które to czekały pod 
choinką. 

Wigilijny wieczór wiązał się też z 
określonymi wróżbami, które mia-
ły zdradzić domownikom, jaki cze-
ka ich los w nadchodzącym nowym 
roku. W tym celu, m. in. kolejno ga-
sili oni świece znajdujące się na sto-
le. Jeśli dym unosił się w górę, wró-
żyło to zdrowie i pomyślność, je-
śli zaś kierował się w stronę okna 
lub drzwi, oznaczało to zbliżającą 

się chorobę, odejście z domu, je-
śli w stronę cmentarze to niechyb-
ną śmierć. Wróżono też za pomocą 
orzechów i jabłek. Tego dnia dziew-
częta również czekały na znaki, któ-
re powiedziałyby im kiedy spotka-
ją swego galana (pytały o to świnie 
w chlewiku) i skąd tenże nadejdzie 
(nasłuchiwały pierwszego szczeka-
nia psa). Zwierzęta tego dnia trak-
towano wyjątkowo. Bydło i konie 
dostawały po opłatku, pies chleb 
z czosnkiem (żeby czujnie pilno-
wał gospodarstwa), a świnie naza-
jutrz resztki z wieczerzy. Wierzono, 
że o północy zwierzęta mówią ludz-
kim głosem (kto podsłyszał ich roz-
mowę, narażony był na niebezpie-
czeństwo, a nawet śmierć), a woda 
w studni miała na moment zmie-
niać się w wino. Ten bogaty w wy-
darzenia dzień wieńczyła uroczysta 
pasterka. 

Jak widzimy życie naszych 
przodków było bardzo barwne. 
Zwyczaje i wierzenia niezwykle 
rozbudowane. Ponieważ czasy się 
zmieniły, część z dawnych trady-
cji nie jest już praktykowana. Nie-

które z nich dlatego, że zmieniły się 
warunki życia, np.: mało kto hodu-
je jeszcze zwierzęta gospodarskie. 
Część, bo zmieniła się mentalność, 
wobec triumfu nauki i powszechnie 
panującego racjonalizmu wróżby 
znikają, lub zmieniają charakter na 
ludyczny. Część zwyczajów wresz-
cie nieustannie się zmienia ( jak 
chociażby zwyczaj stawiania choin-
ki, którą często niesłusznie posądza 
się, iż przybyła na nasz Śląsk z Tyro-
lu). I chociaż większość zwyczajów, 
przedstawionych powyżej, ode-
szła w niepamięć, to i tak wypada 
stwierdzić, że zaskakująco dużo z 
nich kontynuujemy po dziś dzień. a 
jeśli tak, to być może jednak jeste-
śmy do nich przywiązani, jako do 
elementu naszej tożsamości? Czas 
pokaże. Być może, wbrew ogólno-
światowym trendom, obchodzone 
w naszych domach Wigilia i świę-
ta Bożego Narodzenia zachowają w 
sobie elementy ludowych tradycji?

Wojciech Grajewski

Grafika autorstwa Jana Wałacha „Zaranie Śląskie”, 1937, R.13, z. 1.
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ZJeŚć TRaDyCJę Na ŚWIęTa
Kiedyś było inaczej... Ciężej było, 

biedniej, bez tego całego szumu. 
Było skromniej... ale i więcej z tego 
człowiek wyciągał. Szkiełek nikt na 
choinie nie wieszał, ale za to jak te 
drzewa pachniały... aż się w duszy 
ciepło robiło i lżej na sercu. Siano 
nie było pod obrusem, tylko ob-
rus na sianie. I chociaż pieniędzy 
od dukatów i groszy schowanych 
pod odświętnym okryciem stołu 
nikomu nie przybyło, nikt nie miał 
żalu. Właśnie. Żalu i troski o dzień 
powszedni w tym okresie nie było 
kiedyś wcale. Znikał. I to nie na je-
den tylko wieczór. Znikał na wiele 
dni, ustępując w sercach miejsca 
najpierw radosnemu oczekiwaniu, 
a potem pogodzie ducha. Takiej, co 
jej nikt nie rozumiał i nie musiał ro-
zumieć, bo wystarczyło, że była. Uf-
nej i ciepłej pogodzie ducha, której 
żaden mróz nie był straszny. Kiedyś 
ludzie, choć dawali mniej, dawali z 
siebie wszystko. Było ciszej, ale w 
kolędach o wiele głośniej niż dziś 
brzmiała wiara. Prawdziwa wiara, 
jakiej ubywa każdego dnia na ca-
łym świecie. W tym wszystkim, w 
całym świętowaniu, prostszym i 
okrojonym względem tego, co wi-
dzimy teraz, więcej było widać czło-
wieka. Bo Słowo, które stało się Cia-
łem i zamieszkało między nami było 
właśnie człowiekiem. I też nie miało 
wiele... jednak miało jednocześnie 
wszystko, co było mu potrzebne. I z 
ofiarnością obdzielało tym wszyst-
kich, którzy zjawili się, by je powi-
tać. 

Wiara. Nadzieja. Miłość. Jak lu-
dzie wtedy byli blisko Boga...

Wieczerzę wigilijną poprzedzał 
całodzienny post, pilnowany i prze-
strzegany wśród wszystkich. Gdy 
domownicy razem zasiadali do sto-
łu, wszystkie naczynia musiały być 
w zasięgu ręki, by nikt od kolacji 
wstawać nie musiał, bo takie od-
chodzenie było złą wróżbą. Trady-
cją było i jest zostawianie wolnego 
miejsca dla spóźnionego wędrow-
ca, nieoczekiwanego gościa. 

Tradycja 12 potraw zdaje się 
trwać od zawsze. Także w przeka-
zach folklorystycznych spotykamy 
się z tym powszechnie znanym oby-
czajem. Potrawy jednak przygoto-
wywano z tego, co można było zdo-
być we własnym gospodarstwie lub 
bezpośrednio przy nim. Oczywi-
ście, wszystkie były postne. Innym 
zwyczajem – z początku oczywiście 
wynikającym z braku większej ilo-
ści zastawy – było jedzenie każdej 
potrawy przez wszystkich z jednej 
miski. Trzeba było zjeść wszystko, 
co w misce było, zanim przeszło się 
do następnego dania. Jeśliby coś 
zostało, mogłoby tego w ciągu na-
stępnego roku braknąć. Po odczy-
taniu fragmentu z Pisma Świętego 
– co w najdawniejszych przekazach 
zawsze robiła głowa rodziny, na-
tomiast w późniejszych źródłach 
można się już doczytać różnych tra-
dycji, na przykład, że co roku czy-
ta kto inny, lub, ze czyta najstarszy 
syn – zmawiano modlitwę. I dopie-
ro wówczas można było przystąpić 
do spożywania posiłku.

1. Chleb z masłem i solą - Po-
wszedni, codzienny, najważniejszy 
składnik codziennego menu, nie 
tylko zresztą dla górali beskidzkich. 
W wigilijny wieczór grubo smaro-
wany swojskim masłem i posypy-
wany szczyptą soli, która od zawsze 
jest symbolem świeżości, braku ze-
psucia i zdrowia.

2. Barszcz na wędzonych ko-
ściach. Czasem zabielany domową 
śmietaną i wtedy podawało się do 
niego jajko, a czasem czerwony – z 
uszkami. 

3. Grysek z masłem - Grysik w 
jednej misce, z wlanym we wgłę-
bienie na środku, roztopionym ma-
słem. Pierwsza łyżka należała do 
najstarszego członka rodziny i miał 
on nią też rozprowadzić masło po 
równo dla każdego po całym grysi-
ku.

4. Kapusta z grochem, albo ka-
pusta z grzybami - Biała kapusta, 
na tradycyjnej zasmażce, z dodat-

kiem suszonych grzybów albo go-
towanego grochu.

5. Kluski z makiem - Wszystkim 
dobrze znane, śląskie kluski z do-
datkiem maku, sparzonego wrzą-
cym mlekiem i czasem doprawione-
go odrobiną miodu

6. Fazole z Pieczkami - Czerwo-
na albo biała fasolka, uduszona z 
Pieczkami, czyli suszonymi owoca-
mi. Najczęściej jabłkami, gruszkami 
i śliwkami.

7. Grzybionka - Tradycyjna zupa 
grzybowa, z suszonych grzybów ze-
branych latem i jesienią, zagęsz-
czona swojską śmietaną, a podana 
albo z ziemniakami, albo grzankami 
z białego pieczywa

8. Ziemniaki z kiszką - Ziemnia-
ki podsmażone z cebulą na maśle i 
podawane z kwaśnym mlekiem.

9. Ryba - jak ktoś jakąś złowił. 
Najczęściej pstrąg, bo klapoczy w 
Brennicy najwięcej, a z karpiami za-
wsze było krucho. a przyrządzane 
były bardzo różnie. Czasem goto-
wano na nich gęstą zupę rybną, cza-
sem przypiekano nad ogniskiem. 
Później pojawił się też wyśmienity 
pstrąg w śmietanie z majerankiem, 
tymiankiem i cytryną. Jak się jednak 
pstrąg trafił, to robiło się dzwonki z 
niego.

10. Pierogi - ruskie najczęściej, a 
czasem z kapustą i grzybami, zale-
żało to od tego, z czym była kapu-
sta jako samodzielne danie poda-
wana. Jeśli z grzybami – to pierogi 
były ruskie.

11. Ciasta i ciasteczka – ma-
kowce, serniki, pierniki, ule, orzesz-
ki, babki, kruszone... słodkości we-
dle fantazji pani domu.

12. Kompot z suszu – gotowane 
pieczki – jabłka, gruszki, śliwki, cza-
sem bardziej egzotyczne, jak leśne 
owoce, wiśnie czy tym podobne.

a na koniec... opłatki. Z miodem. 
I całą masą ciepłych życzeń.

lubov
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Biofeedback – modelowanie mózgu

Biofeedback miał już swój czas 
zachwytu przez klientów, obecnie 
chociaż coraz bardziej dostępny 
nie przyciąga tłumów… dlaczego? 
Odpowiadając na to pytanie nale-
żałoby pokrótce wyjaśnić czemu 
służy owy biofeedback. Otóż jest 
narzędziem wykorzystywanym za-
równo w psychologii, jak i medycy-
nie, nierzadko również przez kadry 
kierownicze i menadżerskie, a tak-
że osoby prywatne. Zasada biofe-
edbacku jak sama nazwa wskazuje 
opiera się na monitorowaniu zmian 
fizjologicznych występujących u 
człowieka i poprzez specjalnie 
skonstruowane programy/gry, 
modelowaniu fal mózgowych 
poprzez wzmocnienie pozytyw-
nych układów, a wyciszenie tych 
zakłócających. 

Wyróżniamy różne rodzaje 
biofeedbacku, w zależności od 
rodzaju rejestrowanych zmian 
w organizmie. Najpopularniej-
szym prawdopodobnie jest bio-
feedback eeG, zwany również 
neurofeedbackiem. Jego zada-
niem jest rejestrowanie fal mó-
zgowych jakie wytwarza nasz 
mózg w zależności od rodzaju 
i stopnia aktywności. Dla przy-
kładu fale alfa występują, gdy 
jesteśmy w stanie relaksu, odprę-
żenia organizmu, fale 
delta gdy śpimy, a cia-
ło się regeneruje, nato-
miast fale beta podczas 
wzmożonego wysiłku 
umysłowego. Specjalne 
elektrody umieszczone 
w odpowiednich miej-
scach na głowie klienta 
dają pełny obraz pracy 
naszego mózgu. Poprzez 
stymulację komputerową 
ćwiczymy np. nasze umie-
jętności koncentracji, 
odporność na stres, kre-

atywność. Biofeedback stosowany 
jest również w leczenie poważniej-
szych zaburzeń, jak np. aDHD, pa-
daczki, po urazach czaszki, a nawet 
prowadzone są badania nad pracą 
ze schizofrenikami. 

Dlaczego jednak obawiamy się 
terapii biofeedback? Większości 
prawdopodobnie kojarzy się z in-
gerencją w procesy mózgowe, z 
niebezpieczeństwem zmiany na 
gorsze, co jest oczywistym błędem 
w rozumowaniu. Jedynym ryzykiem 
jest praktycznie złe zdiagnozowa-

nie sygnałów fizjologicznych, a w 

efekcie nieefektywna terapia. Dla-
tego wybierając się w takie miejsca 
szukamy doświadczonych specjali-
stów, którzy mają skończone dwu 
stopniowe przygotowanie teore-
tyczno – praktyczne. Oczywiście 
tymi specjalistami mogą być zarów-
no lekarze, jak i psycholodzy. 

Gdzie możemy znaleźć zakłady 
biofeedback? Wbrew pozorom jest 
ich całkiem sporo, coraz częściej 
powstają przy centrach SPa, jako 
zabieg wręcz pielęgnacyjny, po-
lepszenie funkcjonowania nasze-

go organizmu, często stoso-
wany przez odwiedzających 
je wczasowiczów. lecz tutaj 
koszt zabiegu waha się od 
40 do 70 zł, a trzeba takich 
zabiegów wziąć minimum 
20, a najlepiej ok. 40, żeby 
były widoczne efekty. Dodat-
kowo ok. 100zł płaci się za 
pierwszy zabieg, polegający 
głównie na wystawianiu dia-
gnozy i wykreowaniu ścieżki 
usprawniającej nasze funk-
cjonowanie. Każda sesja to 
ok. 1h naszej pracy. Jak widać 
zabiegi nie są tanie, ale rząd 
zauważywszy jak pomocną 
i nieinwazyjną metodą jest 
biofeedback, w roku 2007 za-

kupił sporo takowych urządzeń do 
poradni psychologiczno- 
pedagogicznych na tere-
nie całej Polski, stąd dzie-
ci z problemami mogą 
korzystać z takich zabie-
gów bezpłatnie. 

Wszystkich zaintere-
sowanych zachęcam do 
zgłębienia tematu biofe-
edback, oraz odwiedze-
nia najbliższej pracowni 
i przekonania się na wła-
snej skórze, czy warto.

Szczepan Spis
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Zielono mi Zielono mi

Prawdopodobnie najbardziej 
charakterystycznym kwiatem świą-
tecznym jest gwiazda betlejemska, 
zwana także poinsecją, rzadziej na-
tomiast wilczomleczem pięknym. 
Wielu zastanawia się nad tym skąd 
właśnie tak nazwa tej rośliny. Otóż 
ludzie nazwali ją gwiazdą betlejem-
ską, gdyż jej kwiaty przypominają 
gwiazdy, a czas kwitnienia przypa-
da często na okres bożonarodze-
niowy, gdyż z racji, że jest to rośli-
na dnia krótkiego i zakwita w dniu 
12h i krótszym. Częstym sposobem 
stosowanym w domach dla przy-
śpieszenia kwitnienia jest skracanie 
dnia rośliny do 9h poprzez zakrywa-
nie jej. Od ilości światła zależy rów-

GWIaZDa BeTleJeMSKa
nież nasycenie kolorami kwiatów 
rośliny, dlatego wszelkie sztuczne 
źródła światła w domach, działają 
niekorzystnie na ich koloryt. Poin-
secja jest rośliną, która rośnie dzi-
ko w Meksyku, gdzie tworzy krzewy 
sięgające nawet 4metrów. 

 Gdy mija czas świąteczny 
pamiętajmy jednak żeby nie wrzu-
cać swoich gwiazd po przekwitnię-
ciu. Nie przejmować się, że opadają 
liście, należy przyciąć i przesadzić 
naszą roślinkę, a na pewno będzie 
cieszyć nasze oczy podczas następ-
nych świąt.

ethienne



Wieści znad Brennicy 27 Strona 27Wieści znad Brennicy

ZapowiedziZapowiedzi

WyNIKI IV lIGI HalOWeJ
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SportSport 

TURNIeJ JUDO DZIeCI I MŁODZIeŻy W KęTaCH
 W   dniu 11.11.2010r  odbyły 

się Turniej Judo Dzieci i Młodzie-
ży w Kętach.

Ze Stowarzyszenia Sportowego  
„DąB” Dębowiec, filii przy Zespole 
Szkół w Górkach Wielkich wystar-
towało 9 zawodników, którzy zajęli:

Miejsce III w kategorii wagowej 
26 kg – CZyŻ JaCeK 

miejsce III w kategorii wagowej 
52 kg – lOTeR DaNIel

miejsce III w kategorii wagowej 
46 kg -  PRZyWaRa JaKUB

miejsce III w kategorii wagowej 
46 kg – KUCZeRa DaMIaN

miejsce V w kategorii wagowej 
33 kg –MaZUR  KONRaD

Mistrzostwa Polski w Judo
W   dniu 20.11.10r  odbył się 

Puchar Polski Młodziczek i Mło-
dzików w Kurniku koło Poznania.  
Z  sekcji sportowej „DąB” Dębo-
wiec wystartowało 4 zawodników                         
i 1 zawodniczka

W wadze +81 pierwsze miej-
sce zdobył Ryszard Kubica, uczeń 
gimnazjum w Dębowcu, zostając 
Mistrzem Polski w wadze ciężkiej 

na rok 2010.
W Turnieju wzięło udział 270 za-

wodników z całej Polski.
Wywiad z Mistrzem Polski Mło-

dzików w Judo.
RYSZARD KUBICA: - Swoją przy-

godę z judo zacząłem mając 4 lata. 
Trenuję już 10 lat. Jestem zadowo-
lony z wyników jakie osiągnąłem, 
ponieważ w każdy trening wkła-
dam dużo pracy i wysiłku. W tym 
roku zdobyłem 11 złotych medali. 
Nie przegrałem żadnej walki. Mię-
dzy innymi zdobyłem tytuł Mistrza 
Śląska, Mistrza Małopolski oraz naj-
cenniejszy -Mistrza Polski. Droga 
do Mistrzostw Polski była ciężka i 
wymagała wiele wysiłku, poświę-
cenia czasu na treningi  i sparingi. 
Moje osiągnięcia zawdzięczam wie-
lu osobom, takim jak trenerzy, ro-
dzina, kibice, którzy zawsze mnie 
wspierają i wielu innym. Wszystkim 
za to dziękuję. 

Moim marzeniem jest wystar-
towanie w Mistrzostwach Świata, 
gdzie chciałbym zdobyć tytuł Mi-
strza Świata. Chociaż przed zawo-
dami czuję tremę, tak jak chyba 

każdy, to nie boję się swoich prze-
ciwników  i  pewnie dążę do zwy-
cięstwa. 

TRENER HENRYK KUBICA: - 
Wszyscy jesteśmy zadowoleni i 
dumni z wyniku jaki osiągnął  Ry-
siek. Po raz pierwszy, od dwudzie-
stu lat, udało się zawodnikowi na-
szej sekcji  zdobyć złoty medal na 
Mistrzostwach Polski. a już na pew-
no nikt nie zdobył 11 złotych medali 
w ciągu jednego roku 2010. Jako oj-
ciec i trener włożyłem dużo pracy w 
przygotowanie syna do zawodów, 
co zaowocowało zdobyciem przez 
niego tytułu Mistrza Polski. Dla Sto-
warzyszenia Sportowego ,, DąB” 
Dębowiec rok 2010 jest rokiem bar-
dzo udanym. Dzięki zaangażowaniu 
i pracy wszystkich trenerów zawod-
nicy osiągnęli wiele sukcesów spor-
towych – m.in. brązowy medal DO-
MINIKI BŁaSIaK na Mistrzostwach 
Polski Juniorów i złoto RySZaRDa 
KUBICy w Młodzikach.

Renata Ciemała Sojka
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SportSport

RUNDa JeSIeNNa BeSKIDZKICH 
CZWaRTKÓW leKKOaTleTyCZNyCH 

ZaKOńCZONa
 Zakończyły się zawody Rundy 

Jesiennej Beskidzkich Czwartków 
lekkoatletycznych 

W zawodach w sumie wzięło 
udział 73 dzieci z Wisły, Brennej i 
Pogórza. Młodzi sportowcy mają 
szansę na udział w Finale Ogól-
nopolskim, który odbędzie się w 
czerwcu 2011 w Warszawie, wa-
runkiem jest udział w co najmniej 
pięciu zawodach cyklu oraz zajęcie 
miejsca w pierwszej trójce w Finale 
Miejskim wg regulaminu dostępne-
go na stronie www.czwartki.pl 

Niezwykle liczna ekipa z Brennej  
zajęła pierwsze miejsce w klasyfika-
cji zespołowej.

 Oto wyniki:

Klasyfikacja drużynowa III 
edycji Beskidzkich Czwartków

1 MUKS Brenna  3889 pkt.
2 lKS Pogórze   2297 pkt.
3 S P - 5  W i s ł a  J a w o r n i k  

1653 pkt.
4 Start Wisła 1652 pkt.

Klasyfikacja  indywidualna:  

 DZIEWCZĘTA  Rocznik 2000 

 
Bieg 300m  Imsc. anna Greń 

MUKS Brenna
                   II  msc . Wiktoria Madzia 

MUKS Brenna

 Rocznik 1999

Bieg 60m I msc. Zuzanna  Greń  
MUKS Brenna

Bieg 300m  Imsc. Marta Gawlas 
MUKS Brenna

                   II  msc . Wika Gawlas  
MUKS Brenna

Bieg  600m I msc. agnieszka Ho-
leksa  MUKS Brenna 

                   II msc. Dominika Madzia  
MUKS Brenna

                   III msc. Wiktoria Golik  
MUKS Brenna

Skok w dal   Imsc . Zuzanna Greń  
MUKS Brenna

 Rocznik 1998

Bieg 60m I msc. Małgorzata Greń 
MUKS Brenna

Bieg 300m  IImsc. Marta Kłósko 
MUKS Brenna

                   III msc . Klaudia Fober  
MUKS Brenna

Skok w dal   Imsc . Małgorzata 
Greń MUKS Brenna

CHŁOPCY  Rocznik 2000 
 
Bieg 300m  Imsc. Kamil Greń 

MUKS Brenna
                   
Bieg 1000m IImsc. Grzegorz Ja-

rząbek MUKS Brenna

  Rocznik 1999

Bieg 60m I msc. Kacper Chorosz-
ko  MUKS Brenna

Bieg 1000m  I msc. Konrad Marek 
MUKS Brenna

 III msc. Daniel Kuczera 
MUKS Brenna

Skok w dal   Imsc . Kacper Cho-
roszko   MUKS Brenna

 II msc. Robert Kubok MUKS 
Brenna

Rocznik 1998

Bieg 1000m  Imsc. Michał Gluck  
MUKS Brenna

                   II msc . Piotr Madzia   
MUKS Brenna

Tomasz Dybczyński

Treningi sekcji lekkoatletycz-
nej odbywają się w poniedział-
ki o godz 15.00 w Gimnazjum i 
w czwartki o godz 15.00 w Szko-
le Podstawowej nr 2   wszystkich 
chętnych  zapraszamy do udziału 
w treningach które prowadzi To-
masz Dybczyński.
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pomiędzy trójką bohaterów rozpo-
czyna się gra o władzę pełna chci-
wości, miłości i seksu i przemocy.

OPOWIEŚCI Z NARNII: 
PODRóż WĘDROWCA 

DO ŚWITU
Łucja, edmund oraz ich niezno-

śny kuzyn eustachy za pomocą ma-
gicznego obrazu przenoszą się na 
pokład „Wędrowca do Świtu”, gdzie 
ponownie spotykają młodego księ-
cia Narnii – Kaspiana. Muszą pomóc 
mu w próbie odnalezienia dawno 
zaginionych przyjaciół ojca, baro-
nów narnijskich, który uzurpator na 
tronie Narnii, Miraz, wysłał na mo-
rze.

MIŚ YOGI
Park Jellystone nie przynosi zy-

sków, więc Burmistrz Brown chce 
go zamknąć i sprzedać ziemię. Tu-
ryści nie będą już mogli delekto-
wać się naturalnym pięknem przy-
rody — co gorsza, oznacza to, że 
yogi i jego kumpel Bubu zostaną 
wyrzuceni z jedynego domu, jaki 
mieli. Przed nimi największe z do-
tychczasowych wyzwań: yogi musi 
udowodnić, że „jest mądrzejszy niż 
przeciętny miś”, więc wspólnie z 
Bubu i Strażnikiem Smithem spró-
bują uratować park przed ostatecz-
nym zamknięciem.

UPROWADZONA ALICE 
CREED

Bohaterami filmu są dwaj pory-
wacze, którzy uprowadzają bogatą 
dziewczynę. Plan nie przebiega jed-
nak zgodnie z ustaleniami bowiem 

MEGAMOCNY

Fabuła filmu skupia się na su-
perzłoczyńcy, który po zabiciu swo-
jego największego przeciwnika 
nagle traci sens życia i popada w 
depresję.

HADEWIJCH
Zszokowana ślepą i potężną wia-

rą nowicjuszki Hadewijch, matka 
przełożona odsyła ją z zakonu. Ha-
dewijch ponownie staje się Celine, 
córką dyplomaty. Jej namiętna mi-
łość do Boga, gniew, a także spotka-
nie z yassine i Nassirem wprowadzą 
ją na bardzo niebezpieczną ścieżkę.

Godne poleceniaGodne polecenia

PReMIeRy KINOWe W GRUDNIU
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Ważne i przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69,
tel. 33 853 65 50, 33 858 71 50
email: opkis@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 33 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brwnna ul. Wyzwolenia 34a tel. 33 8536319
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858-71-19

Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 33 853 62 85

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

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

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

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

WóJT GMINY BRENNA
IWONA SZAREK

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

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

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZASTĘPCA WóJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

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

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

BIURO RADY GMINY BRENNA
MAREK WOJNAR

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-63-35
fax: 33 853-63-70

e-mail: rada@brenna.org.pl

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w  Ośrodku Promocji, Kultury i  Sportu Gminy Brenna  
(ul. Wyzwolenia 69, Brenna) a także w:

Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Bu-
czu (Górki), Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowa-
nie, W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna leśnica, Sklepie p. Firuzek 
(Brenna leśnica), Zajeździe Pod Przyłazem (Brenna leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Karczmie na Kamieńcu, Sklepie GS w Brennej Bukowej, Skle-
pie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące 
również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

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

MIESIĘCZNIK 
ISSN 1895-670X
Redakcja: Szczepan Spis (Red. Naczelny), Katarzyna Macura, anna Musioł, Łukasz Muschiol, Sylwia Chrapek, 
Beata Znamierowska
Zdjęcia: OPKiS, wBrennej pl, Michał Żyła, 
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel./fax (0 33) 853-65-50, e-mail: s.spis@brenna.org.pl, opkis@brenna.org.pl
Nakład: 600 egz.
Korekta: Szczepan Spis
Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 033 819 39 58
e-mail: drukarnia@kronika.beskidzka.pl
Współpraca:

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów. Zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.




