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Chociaż ,myślałem że nic już nie 
jest w stanie mnie zaskoczyć to jed-
nak natura pokazała, że na wiele 
jeszcze ją stać. Wracając z Bielska 
wpadłem w samo oko cyklonu, moż-
na powiedzieć że zima zaczęła się 
na Buczu, a był przecież czerwiec. 

Obrazowo zaczęło się od drobnego 
gradu, który szybko wzmógł się na 
tyle, że karoseria samochodu wyda-
wałoby się zaczęła pękać pod jego 
naporem, trzask zagłuszał wszystko. 
Samochody stawały pod drzewami 
chroniąc się przed nawałnicą, cho-
ciaż ryzyko zdawało się być jeszcze 
większe, bo gdzieniegdzie widać 
było już połamane gałęzie. Ale hor-
ror zaczął się dopiero podczas zjaz-
du z góry Bucze. Letnie opony w 
konfrontacji z wręcz zimową aurą, 
ale przede wszystkim zalegającym 
gradem, przypomniały o sobie bar-
dzo szybko. Naprawdę łatwobyło 
wówczas o wypadek. Dodatkowo 
deszcz przybierał na sile, jedyną 
bezpieczną wysepką dla samocho-
dów okazała się stacja benzynowa 
położona na wzniesieniu. Nie trud-
no się domyślać że w bardzo krót-

kim czasie stało tam już kilkanaście 
aut. Woda gwałtownie wdzierała się 
we wszystkie zakamarki, łącząc się 
w coraz bardziej warty strumień, 
dokonywała poszczególnych znisz-
czeń, których rozmiar można było 
obejrzeć, gdy poziom wody zaczął 
opadać. Gwałtowne i nieprzewidy-
walne zmiany pogody doprowadza-
ją coraz częściej do tragedii, których 
ciężko uniknąć. W takich chwilach 
można przekonać się jak bezradni 
jesteśmy w oczach żywiołu, a cała 
technologia i postęp ludzkości jest 
nikłą tarczą bezpieczeństwa. 

Szczepan Spis

DroDz y naucz yciele i uczniowie!

 Nadszedł dzień, w którym po raz ostatni w tym roku szkolnym zabrzmiał dzwonek, sygnalizując 
czas wakacji.  

Z tej też okazji, dyrektorom, nauczycielom, uczniom oraz pracownikom szkół  i przedszkoli życzę dużo 
słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży oraz 
szczęśliwego powrotu  do szkoły.

Drodzy uczniowie. Dla niektórych z Was zakończy się pewien etap w życiu.  Niech ten kolejny ważny 
czas, będzie sukcesem, rozwija Waszą wiedzę i pozwoli zrealizować zamierzone cele.

Wójt Gminy Brenna
     Iwona Szarek
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USUWANIe SkUtkóW pOWODZI 
Z 2010 R. W GmINIe BReNNA

Do odbudowy i remontu za-
kwalifikowanych zostało jako naj-
pilniejsze kolejne etapy zwią-
zane z odbudową i remontem 
5 dróg – ul. Snowaniec, Węgier-
ski, Chrobaczy, Jatny i kotarz, 
a także most w ciągu ul. Chrobaczy 
w Brennej. W tym roku na powyższe 
zadania Gmina pozyskała dotację 
ze środków budżetu państwa w wy-

sokości 1,2 mln złotych.
W ramach tegorocznych robót, 

zaplanowanych jako dalszy etap 
usuwania skutków powodzi z 2010 
r., przewidziano przede wszyst-
kim odtworzenie zniszczonej na-
wierzchni wspomnianych ulic. place 
budowy przekazano wykonawcom 
w dniu 1 czerwca, a zakończenie 
prac przewiduje się na 31 lipca br.

ponadto Gmina zwróci się o po-
zyskanie dodatkowych środków z 
budżetu państwa na realizację ko-
lejnych prac związanych z odbudo-
wą zniszczonej infrastruktury ko-
munalnej w wyniku powodzi, która 
miała miejsce w trakcie nawałnicy i 
gradobicia w dniu 1 czerwca br. na 
terenie Górek. 

UG

Pani wójt, zbliżają się wakacje. 
Jak będzie wyglądał najbliższy 
sezon w gminie Brenna?

Zgadza się, wakacje coraz bli-
żej. to okres, w którym nasza gmina 
odwiedzana jest przez większą niż 
zwykle liczbę turystów. Z myślą też 
właśnie o tych osobach, jak również 
naszych mieszkańcach przygoto-
wywaliśmy szereg imprez. 

Wspólnie z Fundacją im. Zofii 
kossak w ramach Artystycznego 
Lata u kossaków zorganizujemy 
kilka imprez w otoczeniu muzeum 
im. Zofii kossak oraz Centrum kul-
tury i Sztuki Dwór kossaków Gór-
kach Wielkich. Do tych imprez nale-
żą m.in.: projekt Chopin, kubański 
Jazz, Jazz dla dzieci, Jazz&Blues 
oraz Jazz i muzyka klazmerska. 

W dniu 30 lipca br. odbędzie się 

kolejny piknik pod Buczem, w trak-
cie którego posłuchamy utworów 
znanego i lubianego zespołu Skal-
dowie. Jak zwykle znajdzie się coś 
dla osób bardziej wymagających, 
jeżeli chodzi o gusta muzyczne. 
przez cały okres wakacyjny będą 
odbywały się - po raz kolejny -  
IV Wieczory muzyczne w Leśnicy. 
koncerty będą się odbywały w ko-
ściele św. Jana Nepomucena – za-
wsze o godz. 17.15.

Niestety nie będziemy mogli 
jeszcze pochwalić się i skorzystać 
w pełni z nowo zagospodarowane-
go centrum Brennej. trwaja jeszcze 
prace w parku turystyki w Brennej 
Centrum, polegające na moderni-
zacji samego amfiteatru, jak i zago-
spodarowania terenu wokół amfi-
teatru. to przedsięwzięcie na dużą 
skalę, które wymaga znacznych na-
kładów pracy i czasu. Ale to też in-
westycja na wiele lat, także myślę, 
że chętni do skorzystania z tej infra-
struktury będą mogli cieszyć się nią 
przez wiele kolejnych sezonów.

Nie mogę też zapomnieć o 
bardzo ważnym wydarzeniu, któ-
rym będą obchody 85 – lecia OSp  
w Górkach Wielkich. Uroczystości 
będą miały miejsce w dniu 20 sierp-
nia br., a udział wezmą również 
przedstawiciele naszej gminy part-

nerskiej z miejscowości Baiersdorf 
w Niemczech.

Organizujemy też kolejny wy-
jazd ok. 40 dzieci, do naszej part-
nerskiej miejscowości do Główczyc, 
który będzie miał miejsce w okresie 
od 2 sierpnia do 16 sierpnia. Gmina 
opłaca koszt przejazdu i koszt opie-
kunów.

Dla dzieci i młodzieży, która po-
stanowi pozostać na terenie na-
szych miejscowości, zorganizuje-
my letni wypoczynek w szkołach. 
Szczegóły tego rodzaju wypoczyn-
ku można znaleźć w bieżącym nu-
merze Wieści znad Brennicy.  

W partnerstwie także z Fundacją 
im. Zofii kossak jest prowadzony 
projekt pn. „Wakacyjny Uniwersytet 
Artystyczny”, gdzie dzieci z terenu 
naszej gminy będą mogły w lipcu 
br. ciekawie spędzić czas na zaję-
ciach artystycznych.

Dla osób, które preferują bar-
dziej aktywny sposób spędzania 
wolnego czasu przewidzieliśmy 
szereg imprez o charakterze spor-
towym, a zainteresowanych szcze-
gółowym kalendarzem imprez or-
ganizowanych w gminie Brenna, 
odsyłam na stronę internetową 
gminy i życzę miłej zabawy.
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OkO NA BeSkIDy!
Ruszyła pierwsza edycja konkur-

su fotograficznego „Oko na Be-
skidy”! kochasz fotografię? Lubisz 
zatrzymywać czas i uwieczniać 
niezapomniane chwile? ten kon-
kurs jest stworzony specjalnie dla 
Ciebie. 
 
Ideą konkursu jest utrwalenie i 
pokazanie piękna Beskidu Śląskie-
go i Żywieckiego. Jego tematyka 
powinna nawiązywać do aspek-
tów przyrodniczych, kulturowych 
oraz przemysłowych jednak nie 
jest ściśle sprecyzowana, tak aby 
każdy mógł przekazać nam swoje 
„spojrzenie” na góry i otaczające je 

krainy. Oczekujemy kreatywności, 
innowacyjności, własnego stylu i 
fantazji. 
 
Uczestnicy nie są ograniczeni ka-
tegoriami wiekowymi, w konkursie 
może wziąć udział każdy. konkurs 
nie jest skierowany do profesjonal-
nych fotografów, pole do popisu 
pozostawiamy amatorom, tak aby 
każdy miał równe szanse.  
 
Nagrodą główną w konkursie jest 
weekendowy pobyt w Hotelu Spa 
& Wellness kotarz z możliwością 
nieograniczonego korzystania z 
centrum rekreacji dla dwóch osób! 

Nie przegap takiej okazji i wyślij 
swoje zdjęcia! 
 
Szczegółowy regulamin znajdziecie 
na stronie www.konkurs.wBrennej.
pl  
 
Organizatorzy / Współorganizato-
rzy / Sponsorzy

portal Informacyjny Gminy Bren-
na wBrennej.pl

Ośrodek promocji, kultury i 
Sportu Gminy Brenna

Gmina Brenna
Hotel Spa & Wellness kotarz



Wieści znad Brennicy 7 Strona 7Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

kONSeRWACJA HyDRANtóW 
pRZeCIWpOŻAROWyCH

Na postawie złożonego przez 
Spółkę Wodną  Brenna – Chrobaczy 
– Centrum wniosku o udzielenie po-
mocy finansowej w formie dotacji z 
budżetu Gminy Brenna Wójt Gmi-
ny podpisał umowę z ww. spółką 
na realizację zadania publicznego, 
polegającego na konserwacji oraz  
wymianie uszkodzonych i zużytych 
hydrantów przeciwpożarowych.

konserwacji i wymianie zosta-
ną poddane hydranty będące w 

głównych liniach wodociągu Spółki 
Wodnej przy ul. Bukowej, Szkolnej, 
Huta, Szewczyka oraz  partyzantów.

W bieżącym roku zgodnie z 
uchwałą budżetową dotacja prze-
znaczona na ww. zadanie wyniosła 
15.000,00 zł.

Celem zadania jest naprawa i 
konserwacja urządzeń służących 
zapewnieniu zaopatrzenia w wodę 
do zewnętrznego gaszenia poża-

rów – hydrantów w taki sposób, 
aby spełniały wymogi rozporządze-
nia ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego za-
opatrzenia w wodę oraz dróg poża-
rowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 
1030).

Zadanie zostanie zrealizowane 
do dnia 31 października 2011 r. 

UG

Jaskinia w trzech kopcach po-
łożona jest na południowych sto-
kach góry trzy kopce ( najwyższe-
go wzniesienia na terenie Gminy 
Brenna ) na wysokości 980 m n.p.m. 
Jest to jaskinia osuwiskowa, po-
wstała w piaskowcach warstw go-
dulskich środkowych, jednostki 
ślaskiej, w wyniku spękania i roz-
sunięcia się masywu skalnego na 
stoku. Od roku 1980 ustanowiona 
pomnikiem przyrody nieożywionej. 
Chociaż miejscowej ludności zna-
na była już w okresie przedwojen-
nym, to za jej odkrywcę uznaje się 
A. Jasiewicza w roku 1946. Obecnie 
jest trzecią co do długości jaskinią 
w polskich karpatach fliszowych o 
długości korytarzy 1244 m. Otwór 
wejściowy stanowi studnia o głę-
bokości 4,3 m, którą wchodzimy do 
głównego ciągu jaskini, który jest 
plątaniną szczelinowatych, wąskich 
korytarzy i kilku większych sal  typu 
zawaliskowego o nazwach: „ Sala z 
obeliskiem „, „ Sala Zbójców”, „ Sala 
Rycerska”, „Sala kaśki” i „ Jadalnia”.

Zwiedzanie jaskini, ze względu 

na trudności orientacyjne, jest bar-
dzo trudne z uwagi na labiryntowy 
system korytarzy rozwiniętych na 
kilku poziomach. W okresie zimo-
wym ze względu na hibernujące 
nietoperze ( m.in. podkowce małe, 
nocki duże i orzęsione, gacki bru-
natne ), nie wskazane jest wchodze-

nie do jaskini.
W dniu 4.VI.2011 r. odbyło 

się niecodzienne wejście do jaski-
ni, które miało charakter roboczy. 
przewodnikiem po jaskini był do-
świadczony speleolog, odkryw-
ca wielu jaskin  pan Czesław Szura 
– prezes Stowarzyszenia Ochrony 
Jaskiń „ Grupa malinka „, a uczest-
nikami: pani Iwona Szarek – Wójt 

Gminy Brenna, pan Aleksander Do-
rda – Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu miejskiego w 
Cieszynie, pan marek Fiedor – pra-
cownik Wydziału Ochrony Środowi-
ska Urzędu miejskiego w Cieszynie 
oraz organizator wyprawy – pan  
tomasz Jonderko  -  z „ Góreckiego 
klubu przyrodniczego”. 

podczas akcji jaskiniowej, trwa-
jącej 1,5 godziny, zwiedzono głów-
ny ciąg jaskini. W trakcie eksploracji 
poruszano szereg ważnych spraw 
związanych z bezpieczeństwem po-
ruszania się po jaskiniach, ochroną 
miejsc hibernacji nietoperzy oraz 
można było bliżej przyjrzeć się pod-
ziemnym osuwiskom. Wyprawa na-
leżała do udanych i jak zapewniła 
pani Wójt -  nie ostatnich. 

                                                          

Tomasz Jonderko  
„Górecki Klub Przyrodniczy”

Na zdjęciu widoczni” p.Wójt I.Szarek, 
Cz.Szura, t.Jonderko

zdjęcie wykonał: m.Fiedor 

 JASkINIA  W  tRZeCH  kOpCACH  
„GROtA kLImCZOkA”  
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PODSUMOWANIE  PIERWSZEGO ROKU REALIZACJI 
PROJEKTU 

“NASZE DZIECI NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 
w ZSP w Górkach Wielkich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 31.05.2011 zakończył się 
pierwszy rok realizacji projektu  „Na-
sze dzieci nasza przyszłość” w Ze-
spole Szkół publicznych w Górkach 
Wielkich. W ramach zajęć uczniowie 
–uczestnicy projektu mogli wyrów-
nać swoje braki w nauce oraz roz-
wijać swoje zainteresowania, zdol-
ności i zdobyć nowe umiejętności. 
Zajęcia te umożliwiły uczniom osią-
gnięcie wielu znaczących sukce-
sów w różnych dziedzinach życia i 
konkursach na szczeblu szkolnym  
i pozaszkolnym- powiat , wojewódz-
two.  Dzień 31 maja został ogłoszo-
ny świętem szkolnym .W tym dniu 
odbyła się w szkole wystawa prac 

plastycznych wykonanych w ra-
mach zajęć plastycznych , sztuki, a 
także wystawa prac etnologicznych 
zgromadzonych przez uczniów lub 
wykonanych na zajęciach kółka et-
nologicznego. Ważnym punktem 
uroczystości były występy zespołów 
teatralnego i wokalnego. Uczniowie 
uczęszczający na zajęcia tanecz-
no- wokalne wystąpili w dwóch 
tańcach, a uczniowie należący do 
zespołu teatralnego zaprezento-
wali ciekawe przedstawienia : „JAŚ I 
mAŁGOSIA „ oraz „CZeRWONy kAp-
tURek”   Dzień zakończył się balem  
na zakończenie zajęć z tańca towa-
rzyskiego. Gośćmi uświetniającymi 

uroczystości byli: pani Iwona Sza-
rek- Wójt Gminy Brenna- oraz pan 
tomasz kawa koordynator projektu  
z ramienia Gminy , Dyrekcja ZSp w 
Górkach Wielkich a także nauczy-
ciele. Wszyscy zaproszeni goście 
oraz młodzież bawili się wspania-
le pod okiem trenerów .Wszystkim 
uczestnikom zajęć   w ramach pro-
jektu   „NASZe DZIeCI NASZA pRZy-
SZŁOŚĆ” dziękuję za wysiłek włożo-
ny w pracę i życzę wielu sukcesów 
w kolejnym roku. 

Joanna Duczmalewska
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PODSUMOWANIE  PIERWSZEGO ROKU REALIZACJI 
PROJEKTU 

“NASZE DZIECI NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 
w SP nr 1

minął pierwszy rok realizacji 
projektu „Nasze dzieci – nasza przy-
szłość” w Szkole podstawowej nr 1 
w Brennej Leśnicy. Zajęcia prowa-
dzone w ramach projektu Urzędu 
Gminy Brenna współfinansuje Unia 
europejska, dlatego nazywamy je 
u nas „unijnymi”. korzystają z nich 
niemal wszyscy uczniowie – prawie 
90% dzieci od klasy pierwszej do 
szóstej!

Co daje projekt naszemu ucznio-
wi? Dla młodszego dziecka są zaję-
cia: wyrównawcze, logopedyczne, 
komputerowe. Uczeń starszej klasy 
może brać udział w zajęciach: wy-
równawczych z języka polskiego i 
matematyki, dla dyslektyków i osób 
mających problemy z ortografią, 
dziennikarskich oraz z języka an-
gielskiego. poza tym mamy jeszcze 
zespół regionalny, zajęcia teatralne 
i artystyczne, na które zapisy pro-
wadzone są bez ograniczeń wieko-
wych.

pomyślano więc zarówno o za-
jęciach pomagających dzieciom 
w pokonywaniu różnego rodzaju 
trudności, jak i rozwijających zdol-
ności.

Udział w tych pierwszych ma 
duże znaczenie dla dziecka, któ-
remu nauka przychodzi z trudem. 
Sam uczeń zyskuje szansę na opa-

nowanie wiedzy i umiejętności, bez 
których dalsza nauka jest utrudnio-
na lub nawet niemożliwa. Dla ta-
kiego dziecka udział specjalistycz-
nych zajęciach pozalekcyjnych to 
niemalże konieczność. Nie tylko 
sam uczeń, ale i jego rodzice otrzy-
mują fachową pomoc i praktyczne 
wskazówki do pracy z dzieckiem w 
domu.

Inaczej jest z zajęciami rozwi-
jającymi zdolności, nowe umiejęt-
ności ucznia. Zaspokajają one jego 
ciekawość. Stawiają przed nim pro-
blemy i zadania niemal „uszyte na 
jego miarę” – bo dziecko zapisuje 
się tylko na interesujące je zajęcia. 
pozwalają w pełni wykorzystać po-
tencjał dziecka, dają mu się wyżyć 
w pozytywnym działaniu.

Co daje projekt naszemu rodzi-
cowi? Ważna jest szansa na sko-
rzystanie z odpowiedniej oferty 
pozalekcyjnej na miejscu. Bez ko-
nieczności szukania pomocy dla 
dziecka w specjalistycznych ośrod-
kach, prywatnych gabinetach. Bez 
konieczności uciążliwego dowoże-
nia dziecka gdzieś dalej, żeby wzię-
ło udział w terapii czy ciekawych 
zajęciach pozalekcyjnych. może nie 
wszyscy to wiedzą, ale np. logope-
da w wiejskiej szkole to w polsce 
ciągle jeszcze luksus. O terapii dla 

osób z dysleksją nie wspominając. 
A w naszej gminie to możliwe.

projekt na półmetku, czas więc 
na pierwsze refleksje i oceny. Jak 
projekt spełnia swoje zadanie? 
Wygląda na to, że bardzo dobrze. 
A nawet aż za bardzo... Dziś każdy 
uczeń może znaleźć w bogatej ofer-
cie szkoły coś dla siebie. propozycji 
atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, 
zarówno „unijnych”, jak i prowadzo-
nych przez nauczycieli w ramach 
„dodatkowej godziny”, jest teraz u 
nas mnóstwo. tak dużo, że w naszej 
małej szkole przydałoby się więcej 
uczniów, żeby liczba uczestników 
zajęć sprostała wymogom projek-
tu. Jak się jednak okazuje, dla dzieci 
nie ma rzeczy niemożliwych. Wiele z 
nich zapisało się na kilka zajęć, nie-
które nawet na 3-4 zajęcia! Dzięki 
temu listy obecności w dziennikach 
zapełniły się jak trzeba. Nie przej-
mując się napiętym terminarzem, 
dzieci dały się wciągnąć w wir inte-
resujących obowiązków. I na pewno 
nie zostało im wiele czasu na nudę. 
A o to przecież chodziło...

mgr monika mendrek – nauczyciel Sp 
nr 1 w Brennej, prowadząca zajęcia 

dziennikarskie w tej szkole

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego
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„program Socrates”, słyszymy 
o nim dość często, ale zwykle nie 
mamy pojęcia o co w tym progra-
mie chodzi. Założenia są bardzo 
złożone bo jak się okazuje So-
crates jako jedno z narzędzi  
Unii europejskiej jest bardzo 
rozbudowany. W zależności 
od potrzeb może być skiero-
wany do:

·  ERASMUS - szkolnictwo 
wyższe, 

·  COMENIUS - szkolnictwo 
na poziomie przedszkolnym, 
podstawowym i średnim, 

·  GRUNTVIG - kształcenie 
dorosłych i inne ścieżki edu-
kacyjne, 

·  LINGUA - nauczanie i 
uczenie się języków obcych, 

·  MINERVA - kształcenie 
otwarte i na odległość - tech-
nologia informacyjna i komu-
nikacyjna w edukacji, 

·  EURIDICE - tworzenie 
sieci informacyjnej o syste-
mach edukacyjnych, wdraża-
nych innowacjach, przepro-
wadzanych reformach oraz 
głównych kierunkach polityki 
edukacyjnej w krajach euro-
pejskich, 

·  ARION - wizyty studyjne 
dla przedstawicieli admini-
stracji oświatowej, 

·  NARIC - tworzenie sieci 

informacyjnej na temat porówny-
walności i uznawania wykształce-
nia, w celu określenia równoważno-
ści dokumentów

SOCRAteS mOŻLIWy RóWNIeŻ W  GmINIe 
BReNNA

Nie trudno się domyśleć, że nasi 
uczniowie to grupa biorąca udział 
w programie Socrates Comenius. 
Jak się jednak okazuje nie każ-

dy może brać udział w takim 
projekcie, o takiej możliwo-
ści decydują oceny szkolne 
i oczywiście poziom opano-
wania języka obcego. Jest to 
wspaniała okazja do wymiany 
doświadczeń, zawiązania za-
granicznych przyjaźni, poćwi-
czenia języka obcego i przede 
wszystkim sprawdzenia się w 
takiej sytuacji. Nasi uczniowie 
z Zespołu Szkół publicznych 
w Górkach, skorzystali z takiej 
możliwości i wydaje mi się 
wykorzystali ją na ile to tylko 
było możliwe. W pierwszym 
etapie Holendrzy, bo z tym 
krajem prowadzona była wy-
miana, przyjechali do Brennej. 
Zderzenie ze zwyczajami jak 
i w naszym przypadku regio-
nalną kulturą było ogromne i 
poniekąd wyjątkowe dla na-
szych gości. W drugim etapie 
młodzież z Brennej mogła po-
znać realia życia holenderskiej 
młodzieży. Czy Socrates speł-
nił swoje zadanie? Odpowiedź 
znajdziecie na wspólnych 
zdjęciach młodzieży z Gminy 
Brenna i Holandii.

Szczepan Spis
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UDZIeLANIe pIeRWSZeJ 
pOmOCy pRZeDmeDyCZNeJ

W Gimnazjum im. Jana III So-
bieskiego, w Brennej oraz Zespo-
le Szkół publicznych w Górkach 
Wielkich 14 i 15 czerwca bieżącego 
roku. zrealizowane zostało dla mło-
dzieży gimnazjalnej szkolenie z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej obejmujące prze-
prowadzenie wykładów oraz prak-
tycznych pokazów. Celem szkolenia 
jest przekaz fachowej, profesjo-
nalnej wiedzy umożliwiającej po-
konanie stereotypów, znieczulicy 
społecznej, nauki prawidłowych za-
chowań i postępowań w sytuacjach 
kryzysowych. Natomiast prowadzo-
ne ćwiczenia praktyczne, w których 
biorą udział uczestnicy pomagają 
pokonać bariery lęku, strachu przed 
podjęciem i wykonaniem czynności 
związanych z udzieleniem pomocy 
ratującej najwyższe dobro człowie-

ka, jakim jest życie. W trakcie reali-
zacji omawiane zostały następujące  
zagadnienia:  przyczyny i rodzaje 
powstawania zdarzeń, postępowa-
nie w nagłych i określonych sytu-
acjach (nagłe zatrzymania krążenia, 
tamowanie krwotoków, udar ciepl-
ny, zawał serca, omdlenia, poraże-
nie prądem, utonięcia, oparzenia), 
metody udrażniania dróg oddecho-
wych i sztucznej wentylacji, złama-

nia (opatrywanie ran), jak również 
inne zagadnienia, które pojawiły się 
w trakcie realizacji szkolenia. Reali-
zatorami tego cyklicznie przepro-
wadzanego w naszych jednostkach 
oświatowych szkolenia  są ratowni-
cy Cieszyńskiego Pogotowia Ra-
tunkowego.  

prowadzący jak i zrealizowa-
ny program uzyskał wysoką ocenę 
wśród odbiorców,  i cieszy się du-

żym powodzeniem. 
Nadmienić pragnę, że szkole-

nie to mogło zostać zrealizowa-
ne dzięki wsparciu i przekazanym 
środkom finansowym w wyso-
kości 1500 zł przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w 

Bielsku -Białej.

krystian Fest

Chociaż wiosna w peł-
ni i wszyscy myślą już ra-
czej o sportach letnich, 
to dopiero teraz młodzi 
alpejczycy zakończyli se-
zon zimowy. 

W minioną sobotę 28 
maja na zamku w pszczy-
nie w obecności prezesa 
polskiego Związku Nar-
ciarskiego Apoloniusz 
tajnera, prezesa Śląsko 
– Beskidzkiego Związku 
Narciarskiego Andrze-
ja Wasowicza , Śląskiego 
kuratora Oświaty Sta-
nisława Fabera i wielu 
zaproszonych gości miała miejsce 
uroczystość wręczenia trofeów za 
sezon 2010/2011. 

Szczególnie cieszy fakt zdo-
bycia pierwszego miejsca wśród 
wszystkich śląskich klubów przez 
Uczniowski klub Sportowy Brenna 

- Górki. 
Laureatami poszczególnych 

grup wiekowych z naszego regionu 
zostali:

ewa Szklarek – kS AS Bielsko Bia-
ła – dzieci młodsze

Bartłomiej Sanetra – mkS 
Skrzyczne Szczyrk – dzieci młodsze

Wiktoria pokorny – 
SRS Czantoria Ustroń - 
dzieci

katarzyna Szczotka 
-UkS Brenna Górki – mło-
dzicy

tobiasz Słowioczek – 
SRS Czantoria Ustroń – 
młodzicy

katarzyna Wąsek – 
SRS Czantoria Ustroń- ju-
nior młodszy

monika macura- UkS 
Brenna Górki – junior

Borys madejczyk – 
niezrzeszony – Wisła – 
junior

miłym akcentem było wręczenie 
statuetki pani Wójt Gminy Brenna 
Iwonie Szarek oraz uznanie Brennej 
za miejscowość najbardziej sprzyja-
jącą uprawianiu narciarstwa alpej-
skiego w regionie . 

UG

mOCNy AkCeNt NA ZAkOńCZeNIe 
ŚLąSkIeJ LIGI NARCIARSkIeJ
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„NARkOtykOWe  DyLemAty I DOpALACZe”

W dniu 19.05.2011 r. w czasie 
wywiadówki dla rodziców uczniów 
Gimnazjum im Jana III Sobieskiego,    
w Brennej odbyły się profilaktyczne 
zajęcia warsztatowe pn.: „Narkoty-
kowe Dylematy i Dopalacze”. Celem 
zajęć było zweryfikowanie wiedzy 
jaką  dysponują rodzice dotyczą-
cej powodów, przyczyn zażywania 
przez dzieci substancji psychoak-
tywnych, zagrożeń i następstw, 
jak również obalenie mitów, i ste-
reotypów w dziedzinie związanej 
z narkotykami ( narkotyki miękkie, 
twarde, dopalacze, bezpieczne i 
kontrolowane „branie”),  narkoma-
nią (fazy od eksperymentowania do 
uzależnienia fizycznego, psychicz-
nego).         W trakcie realizacji zajęć 
w celu podniesienia wiedzy opieku-
nów omówiono, również zagadnie-
nia  związane z nowelizacją Ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
zagadnienia dotyczące odpowie-
dzialności prawnej wynikającej z 
przepisów prawa karnego. W trak-
cie realizacji programu został po-
ruszony problem INICJACJI alkoho-
lowej przez młodzież gimnazjalną 
na terenie Brennej i zostało wska-
zane rodzicom miejsce, o którym 
poinformowały trzy osoby mimo 
tego, że pijaną dziewczynę oraz jej  
czwórkę, również pijanych kolegów 
widziało wiele osób. Z pozyskanych 
informacji wynika, że nie było to 
jednorazowe zdarzenie. Cieszy fakt, 
że nie wszyscy jesteśmy obojętni 
na ten problem.  Dziękować Bogu, 
że nie doszło do tragedii. Wtedy by 
się działo ! kolejna nagonka i polo-
wanie na czarownice, poszukiwanie 
winnych, zrzucanie odpowiedzial-
ności. Rodzice to my jesteśmy od-
powiedzialni za wychowanie swo-
jego dziecka  i w tej materii nie ma 
banalnego tłumaczenia oraz spy-
chologii, i nikt, i nic tego faktu nie 
zmieni. to my mamy obowiązek 
przekazywać wiedzę co jest dobre, 
a co jest złe, więzi emocjonalne, 
uczyć wartości, zasad, obowiązko-
wości, odpowiedzialności uczyć 

szacunku dla siebie samego, swo-
ich bliskich i drugiego człowieka, 
umiejętności wybaczania.  to nasz 
dom ma dać poczucia bezpieczeń-
stwa, miłość, wiarę, nadzieję, za-

ufanie. Jak sięgam pamięcią wstecz     
to nasi rodzice też pracowali, byli 
zagonieni, a mimo to zawsze mieli 
dla nas czas, a społeczeństwo kon-

sekwentnie reagowało na tego typu 
sytuacje. Bycie obojętnym, robienie 
dobrej miny do złej gry, odwraca-
nie i chowanie głowy w piasek jak        
to jest obecnie w modzie jest złem. 
Reagujmy zanim będzie za późno i 
dojdzie do sytuacji jakie mają miej-
sce:

- „Zróbcie coś z nim i jego piciem, 
bo my tego nie wytrzymujemy i 
mamy już tego serdecznie dość!”.                                                                                                                       
Chciałbym państwu przypomnieć, 
że mimo bardzo licznych prób niko-
mu nie udało się, ani nie uda zmie-
nić tej prostej prawdy, że: 

kAŻDy ALkOHOLIk
pRZeStAJe pIĆ
kAŻDy NARkOmAN
pRZeStAJe BRAĆ
tyLkO NIeLICZNym 

UDAJe SIĘ tO 
JeSZCZe ZA ŻyCIA
  
RODZICU, OpIekUNIe DZIeCI I 

mŁODZIeŻy:
- Nie częstuj piwem, winem i 

wódką w żadnych okolicznościach.
- Ustal z dziećmi jasne zasady 

dotyczące niespożywania alkoholu 
oraz określ konsekwencje grożące 
za ich złamanie.

- Rozmawiaj z dzieckiem o za-
grożeniach wynikających z używa-
nia alkoholu (wypadki, utonięcia, 
konflikt z prawem , przypadkowe 
kontakty seksualne itd.).

- Staraj się sprawdzić, z kim i w 
jakich okolicznościach przebywa 
twoje dziecko.

- Nie ułatwiaj dzieciom prze-
bywania w miejscach promocji 
alkoholu

 /np. podczas imprez masowych 
sponsorowanych przez browary/.                                    
Zainterweniuj, gdy widzisz nie-
letniego kupującego lub pijącego 
alkohol.

- Upewnij się, czy osoby opie-
kujące się twoimi dziećmi prze-
strzegają tych samych zasad.                                                                                                                                           
                                                                                                                                      
- Zwrócić uwagę sprzedawcy, 
że ma prawo prosić o poka-
zanie dokumentu potwier-
dzającego wiek kupującego.                                                                                                      
- Zwracaj uwagę innym osobom 
dorosłym, aby nie sprzedawały i 
nie kupowały alkoholu  nieletnim.

                                                                                                                                    
Jesteś świadkiem ryzykownych 

sytuacji podejmij osobistą inter-
wencję.

- poinformuj o tym fakcie poli-
cję;

- Zgłoś fakt do  pełnomocnika 
Wójta Gminy Brenna lub Gminnej 
komisji ds. Rozwiązywania proble-
mów  Alkoholowych przy Urzędzie 

Gminy.
krystian Fest
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tywność wytwarzania ciepła, po-
łączoną z małą emisją zanieczysz-
czeń. 

przypominamy równocześnie, iż 
w trakcie realizacji pierwszego eta-
pu pONe zainstalowano 42 szt. no-
woczesnych kotłów, spełniających 
wszelkie normy emisji zanieczysz-
czeń. 

Aktualizacja programu ma na 
celu zweryfikowanie i ocenienie po-
pytu na realizację dalszych etapów 
pONe, w tym zbadanie, na jakie ko-
tły jest obecnie zapotrzebowanie 
oraz czy planowane są instalacje 
kolektorów słonecznych (wyłącznie 
w przypadku jednoczesnej wymia-
ny źródła ciepła lub w przypadku 

 PRZEMOC

OGŁOSZeNIe W SpRAWIe AktUALIZACJI 
pROGRAmU OGRANICZeNIA NISkIeJ emISJI 

GmINy BReNNA
Urząd Gminy w Brennej rozpo-

czyna prace nad Aktualizacją pro-
gramu ograniczenia niskiej emisji 
Gminy Brenna, którego celem jest 
polepszenie jakości powietrza w 
naszej gminie.   W związku z faktem, 
iż największym źródłem zanieczysz-
czeń atmosfery na tym terenie są 
budynki indywidualne powodujące 
tzw. „niską emisję”, najlepsze efekty 
w ograniczaniu emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery ze źródeł 
rozproszonych daje eliminacja ko-
tłów na paliwa stałe, umożliwiają-
cych spalanie gorszych rodzajów 
węgla i palnych odpadów znajdują-
cych się w gospodarstwach domo-
wych. Zastosowanie nowoczesnego 
kotła pozwala uzyskać wysoką efek-

montażu kolektorów słonecznych 
przy istniejącym kotle posiadają-
cym odpowiednie certyfikaty w za-
kresie norm ekologicznych).

W związku z powyższym uprzej-
mie informujemy, iż w Urzędzie 
Gminy w Brennej przyjmowane są 
deklaracje udziału w programie (w 
godzinach pracy Urzędu). Deklara-
cje dostępne są w Urzędzie Gminy 
pok. nr 28 oraz na stronie interneto-
wej www.brenna.org.pl (w zakładce 
ochrona środowiska/wnioski do po-
brania).

Deklaracje prosimy składać w 
terminie do dnia 7 lipca 2011 r.

UG

Przemoc domowa zwana też 
przemocą w rodzinie, to zamie-
rzone i wykorzystujące przewagę 
sił działanie skierowane przeciw 
członkowi rodziny, które narusza 
prawa i dobra osobiste powodu-
jąc cierpienie i szkody.

                                                                                                                                   
 przemoc w rodzinie może mieć 

miejsce we wszystkich warunkach 
społecznych nie zależnie od statusu 
społecznego, poziomu wykształce-
nia, kondycji materialnej domow-
ników. Obserwuje się jednak, że w 
środowiskach o niższym statusie 
społecznym częściej spotykamy się 
z tak zwaną przemocą gorącą, po-
pełnioną wybuchami agresji, wście-
kłością, chamstwem i brutalnością, 
mającą bardzo gwałtowny przebieg 
gdzie najczęściej interweniuje poli-
cja. Natomiast w środowisku o wy-
sokim statusie społecznym częściej 
można spotkać tak zwaną przemoc 
chłodną, bardziej wyrafinowaną, 
nie pozostawiającą żadnych wi-
docznych śladów, dokonywaną w 
„białych rękawiczkach”. Rodziny z 
tych środowisk są znacznie mniej 
dostępne dla ludzi z zewnątrz, mają 
znacznie więcej pomysłów i możli-
wości ochrony swojej „rodzinnej ta-
jemnicy”, a w środowisku uchodzą 

za uosobienie ideału rodziny i niko-
mu nie przychodzi do głowy, że tam 
rozgrywa się dramat.

W społeczeństwie krążą po-
wszechnie panujące mity, stereoty-
py, przysłowia  i porzekadła utrud-
niające prawidłowe reagowanie na 
akty brutalności czy okrucieństwa 
wobec bliskich, przekonujące o 
słuszności braku reakcji ze strony 
świadków przemocy, ofiary zmu-
szają do milczenia, a sprawców 
utwierdzają  w przekonaniu o bez-
karności czynów.

Mity o przemocy domowej:

- Przemoc w rodzinie to spra-
wa prywatna, nikt nie powinien 
się wtrącać.

Nieprawda!
Fakt zawarcia małżeństwa, czy 

mieszkanie pod jednym dachem 
nie stanowi okoliczności zezwalają-
cej na  przemoc, wykorzystywanie, 
bicie i nie znosi odpowiedzialności         
za popełnienie czynów karanych 
przez prawo. krzywdzenie osób bli-
skich jak i przemoc wobec obcych 
jest przestępstwem podlegającym 
karze.

- Przemoc zdarza się tylko w 

rodzinach z marginesu społecz-
nego.

Nieprawda!

przemoc w rodzinie występu-
je we wszystkich grupach społecz-
nych.

- Przemoc jest wtedy, gdy są 
widoczne ślady na ciele ofiar.

Nieprawda!

to nie tylko działania pozosta-
wiające siniaki, złamania czy opa-
rzenia, to także poniżanie, obelgi, 
zmuszanie do określonych zacho-
wań, grożenie, zastraszanie.

- Jeśli ktoś jest bity to znaczy, 
że na to zasłużył.

Nieprawda!

Nikt nie ma prawa znęcać się, 
poniżać bić innych, nikt nie zasłu-
guje na bicie, krzywdzenie, maltre-
towanie.

- Policja nie powinna interwe-
niować w sprawach rodzinnych

Nieprawda!

policja jest powołana dla ochro-
ny bezpieczeństwa osób, zapobie-
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gania popełnieniu przestępstw i 
ścigania sprawców. przemoc do-
mowa nie jest sprawą rodzinną, 
jest przestępstwem ściganym przez 
prawo.

- Ofiary przemocy w rodzinie 
akceptują przemoc

Nieprawda!

Ofiary przemocy domowej za-
wsze próbują się bronić,  wypró-
bowują różne często nieracjonalne 
strategie obronne, które w konse-
kwencji powodują nasilenie prze-
mocy.

- To był jednorazowy incydent, 
który się nie powtórzy

Nieprawda!
Jest rzadko jednorazowym incy-

dentem jeżeli nie zostaną podjęte 
stanowcze działania wobec spraw-
cy.

- Gdyby ofiara naprawdę cier-
piała odeszłaby od sprawcy

Nieprawda!

to, że ofiary nie odchodzą od 
sprawcy  wynika zwykle z ich za-
leżności od sprawcy, z trudności 
mieszkaniowych, z przekonań od-
nośnie małżeństwa, z nacisków ja-
kim są poddawane ofiary ze stro-
ny sprawcy, rodziny, kolegów, 
sąsiadów. Zachowanie ofiar bywa 
niezrozumiałe, irytujące, zniechę-
cające do pomagania ponieważ po-
wodem tego jest to, że ich umysłem 
rządzi strach przed sprawcą.

- Przyczyną przemocy w rodzi-
nie jest alkohol

Nieprawda!

Alkohol jedynie ułatwia stoso-
wanie przemocy, sprawcy często 
piją po to by znęcać się i bić swo-
ich bliskich, a stanem nietrzeźwo-
ści próbują usprawiedliwiać swoje 
zachowania, by uniknąć odpowie-
dzialności. Nawet uzależnienie od 
alkoholu nie zwalnia od odpowie-
dzialności za czyny dokonywane 
pod jego wpływem.

- Gwałt w małżeństwie nie ist-
nieje

Nieprawda!

każdy ma prawo do decydo-

wania o swoim życiu intymnym, 
akt ślubu nie odbiera tego prawa. 
Gwałtem jest doprowadzenie innej 
osoby do poddania się czynowi nie-
rządnemu lub do wykonania takie-
go czynu, stosując przemoc, groźbę 
bezprawną lub podstęp i nigdzie 
nie jest to napisane, że nie dotyczy 
to osób bliskich napastnika.

 
- Osoby używające przemocy 

muszą być chore psychicznie
Nieprawda!

Niema bezpośredniego związku  
między przemocą , a chorobą psy-
chiczną. przemoc jest demonstra-
cją siły i chęcią przejęcia całkowitej 
kontroli i władzy nad drugą osobą.

patrząc z perspektywy prawnej 
przemoc domowa jest przestęp-
stwem - artykuł k.k.207 mówiący o  
znęcaniu się fizycznym lub moral-
nym nad członkiem swojej rodziny 
lub inną osobą pozostającą  w sta-
łym lub przemijającym stosunku 
zależności od sprawcy, albo nad 
małoletnim lub osobą bezradną. 
przemoc w rodzinie należy do zja-
wisk patologicznych, które często 
nie wytrzymują trudów procedury  
zmierzającej do oficjalnego zakwa-
lifikowania i uznania czynu za prze-
stępstwo, ze wszystkimi prawnymi 
konsekwencjami.

Jak już wcześniej wspomniano iż 
przemoc domowa nie jest czynem 
jednorazowym lecz cyklem powta-
rzającym się według zauważalnej 
prawidłowości następujących po 
sobie faz:

Faza narastania napięcia
Faza ostrej przemocy
Faza miodowego miesiąca
 
Zaburzenia i uszkodzenia psy-

chiczne, jakie doznają ofiary prze-
mocy domowej na skutek długo-
trwałego terroru domowego oraz 
ofiary innych groźnych dla życia  i 
zdrowia przestępstw są rozpozna-
wane jako zespół stresu pourazo-
wego ptSD.

Uwaga: Aby przemoc mogła być 
uznana za przestępstwo znęcania 
się, musi ona mieć charakter ciągły. 
Ściganie następuje z urzędu.

Sprawca przemocy domowej i 
jego zachowanie.

Sprawca przemocy w rodzinie 
wykorzystuje różne strategie do 
zmniejszenia wagi popełnionych 
czynów, usprawiedliwia swoje po-
stępowanie, skutecznie kamufluje 
swoje prawdziwe oblicz, manipulu-
je swoimi ofiarami, otoczeniem jak   
i osobami próbującymi interwenio-
wać. tak jest za pierwszym, drugim i 
dziesiątym razem z czasem zaczyna 
wierzyć w wymyślone przez siebie 
motywy postępowania, a gdy spra-
wa wyjdzie na jaw zaczyna również 
przekonywać innych. Sprawca prze-
mocy wobec osób bliskich znajduje 
wiele usprawiedliwień dla swoich 
zachowań.

Kwestionowanie odpowie-
dzialności - sprawca przekonuje 
siebie i próbuje przekonać innych, 
że ulega jakimś siłom zewnętrznym, 
nad którymi nie panuje. próbuje 
wmówić interweniującej policji, że 
był to wypadek, przypadkowy, nie 
zamierzony, że był trochę pijany, 
przez ten ustawiczny brak pienię-
dzy traci nerwy itd.

Kwestionowanie szkody - nie 
kwestionuje odpowiedzialności, 
nie zaprzecza,  że to zrobił, ale pró-
buje przekonywać innych, że nic 
wielkiego się nie stało, że to była 
tylko kłótnia i on ją lekko pchnął, a 
ona się przewróciła, że tylko poży-
czył sobie  te pieniądze,      a to że 
ich pozabija to przecież tylko sło-
wa, z nożem  to pobiegał sobie dla 
sportu itd.

Kwestionowanie ofiary - odbie-
ra ludziom, którzy cierpieli  prawo 
do nazywania siebie ofiarami jego 
czynów. Swoje zachowanie przed-
stawia jako akt słusznej zemsty, 
kary, odpłaty. Ofiara przedstawiana 
jest jako ktoś, kto jest zimny, wyra-
chowany, żądny władzy i majątku, 
nie dbający o dom, mająca licznych 
kochanków i w rezultacie tak na-
prawdę        to on sprawca jest ofiarą 
itd.

Potępianie potępiających - od-
biera osobom oceniającym jego 
czyn prawo do oceniania w ogóle. 
Zmusza interweniujących policjan-
tów swoim zachowaniem do użycia 
środków przymusu bezpośrednie-
go do użycia siły, a potem oskarża 
ich  o przekroczenie kompetencji, 
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o pobicie, o brutalność by poka-
zać jaki to drań z tego policjanta. 
Sprawcy argumentują,   że bicie nie 
jest czymś nagannym bo wszyscy 
tak robią, a policjanci biją i strzela-
ją  do niewinnych ludzi, tłuką swoje 
żony i dzieciaki, a sędziowie i pro-
kuratorzy  są skorumpowani itd.

Odwoływanie się do wyższych 
racji - sprawca uznaje iż działa w 
imię wyższej konieczności. Ofia-
ry są bite zapobiegawczo, żeby im 
głupoty po głowie nie chodziły, 
siedziały w domu i nie przynosiły 
wstydu i hańby rodzinie, że ude-
rzył bo mu ubliżyła przy ludziach, 
a on swój honor ma itd. Repertu-
ar usprawiedliwień, manipulacji, 
technik, taktyk wykorzystywanych 
przez sprawców jest nieograniczo-
ny, co tylko wzmacnia ich poczucie 
„bycia w porządku”.

Sprawca przemocy domowej, 
gdy stanowi realne zagrożenie 
dla domowników powinien zo-
stać zatrzymany przez Policję.

Nietrzeźwy sprawca przemo-
cy powinien być bezwzględnie 
izolowany, ponieważ jego stan 
oraz zachowanie może stanowić 
realne zagrożenie zdrowia i ży-
cia domowników. Jeśli na miej-
scu są obecne dzieci należy zwró-
cić szczególną uwagę na stan ich 
bezpieczeństwa.

podczas interwencji policja ma 
obowiązek poinformowania ofia-

ry przemocy, zarówno dorosłe, jak 
i dzieci o możliwości w zakresie 
rozpoczęcia procedury interwencji 
„Niebieskie karty” wobec przemocy 
w rodzinie. Wypracowana, spraw-
dzona procedura interwencji wo-
bec przemocy domowej „Niebieskie 
karty” została zaakceptowana przez 
komendę Główną policji do wdra-
żania w jednostkach policyjnych na 
terenie całego kraju z przeznacze-
niem dla służb patrolowo - inter-
wencyjnych i dzielnicowych.

przemoc wobec dzieci.
to nie tylko fizyczne karanie, to 

także: przemoc psychiczna, nie za-
spakajanie podstawowych  potrzeb 
dziecka, wykorzystywanie seksual-
ne.

Przemoc fizyczna – to użycie 
siły, którego rezultatem jest nie-
przypadkowe zranienia: blizny, si-
niaki, złamania, powyrywane włosy, 
ślady uderzeń, skaleczeń, oparzeń.

Przemoc emocjonalna – pro-
wadzi do zniszczenia pozytywne-
go obrazu własnej osoby jest bodaj 
najpowszechniej stosowaną formą 
przemocy wobec dzieci. Współ-
występuje także z innymi formami 
przemocy. typowe zachowania: od-
rzucanie, izolowanie, ignorowanie, 
upokarzanie, ciągłe krytykowanie, 
terroryzowanie, zmuszanie do wy-
siłku ponad możliwości dziecka, 

pozbawienie form kontaktu po-
trzebnych do prawidłowego rozwo-
ju dziecka.

Zaniedbanie – to ciągłe nie za-
spakajanie podstawowych potrzeb 
fizycznych i emocjonalnych dziecka  
( ciągły głód, niedożywienie, niska 
waga, brudne włosy, niewłaściwe 
i / lub brudne ubranie, brak opieki 
medycznej, brak uwagi i zaintereso-
wania    ze strony opiekunów).

Wykorzystywanie seksualne 
-  jest jedną z najtrudniejszych do 
ujawnienia form przemocy wobec 
dzieci. O wykorzystywaniu seksu-
alnym mówimy wtedy, gdy dorosły 
traktuje dziecko jak obiekt seksual-
ny i posługuje się nim w celu zaspo-
kojenia swoich potrzeb. 

Dziecko - ofiara wykorzystywa-
nia seksualnego czuje się głęboko 
napiętnowana, naznaczona, często 
izoluje się od otoczenia, ma trud-
ności w nawiązywaniu kontaktów          
z innymi ludźmi, czuje się gorsza, 
panicznie boi się tego, że ktoś po-
zna jego tajemnicę, nie potrafi wy-
rażać swoich uczuć, potrzeb, ma 
zaburzoną tożsamość, często cierpi 
też, na różne dolegliwości soma-
tyczne, a w skrajnych przypadkach 
może podjąć próby samobójcze.

krystian Fest 

Zbliżają się wakacje. Czas festy-
nów, koncertów kwitnącego życia 
towarzyskiego. przede wszystkim 
to czas wolny od zajęć szkolnych, 
w którym młodzież szuka pomysłu   
na spędzenie wolnego czasu. Jest 
to także okres, kiedy młodzi ludzie 
decydują się pierwszy raz sięgnię-
cie po alkohol chcąc zaimponować 
swoim znajomym, szkolnym miło-
ściom lub sprawdzić „jak to jest po 
wypiciu piwa”, które w opinii spo-
łecznej nie jest zaliczane do alkoho-
lu. Niepokoi fakt, że robią to coraz 
młodsze osoby.

 Wiecie państwo, że alkohol w 
postaci piwa, wina, czy wódki nie 
jest dla młodzieży, że powoduje 
szkody, lżejsze lub cięższe u na-

stolatków, którym udało się prawo 
obejść  z pomocą sprzedawcy. Wie-
cie, że gdy pije się w młodym wieku 
gwałtownie rośnie ryzyko uzależ-
nienia, ryzyko konfliktu z prawem, 
aktów przemocy, wypadków mło-
docianych klientów. A mimo tej 
wiedzy niektórzy z Was nie prze-
strzegają obowiązującego prawa 
sprzedając alkohol nieletnim. Dla-
czego tak się zdarza? 

Wy też jesteście rodzicami i wie-
cie dobrze, że nie da się oddzie-
lić ról: raz jestem rodzicem, a raz 
sprzedawcą. Sami jesteście w więk-
szości rodzicami i wiecie  co myśli, 
i czuje rodzic dziecka, gdy pojawia 
się zagrożenie bliskie czy odległe. 
A mimo to niektórzy nie wahają się 

i sprzedają alkohol nieletnim. Dla-
czego tak się dzieje? 

Czy sądzicie państwo, że Wasze 
dzieci są bezpieczne? Czy macie  za-
ufanie do konkurencji, że nie sprze-
da alkoholu Waszym dzieciom? Czy 
zastanowili się państwo, skąd wziął 
się alkohol, który zdarzyło się wypić 
państwa dzieciom?          
przywykliśmy do omijania prawa, 
którego lekceważenie bywało i 
bywa „CNOtą”,   a tym samym sta-
je się to promocją swobody dostę-
pu do alkoholu dla młodych ludzi  i 
stwarzania realnego ryzyko dla na-
szych własnych dzieci. Czy tak musi 
być? 

Krystian Fest
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Z kARt HIStORII
O Szwajcarii i „Szwajcarze” po 

raz trzeci 
kolejny raz, poznając historię 

własnej wioski, udajemy się za gra-
nicę, do kraju egzotycznego, choć 
leżącego w samym sercu europy. 
Ruszamy tam w ślad za Józefem 
moskałą, który udał się do odle-
głej Szwajcarii, by szukać ratunku 
dla pogrążonych w nędzy rodaków. 
tam, w wysokich Alpach, znaleźć 
miał sposób na uratowanie gospo-
darki beskidzkich górali, którzy, od-
kąd odebrano im ziemię i przetrze-
biono stada (patentem cesarskim 
z 1853 r., będącym następstwem 
uwłaszczenia chłopów), sami nie 
byli w stanie podnieść jej z upadku 
i wrócić do czasów dawnej świetno-
ści. Niezbędne w tym celu nakłady 
finansowe i wsparcie merytoryczne 
ofiarowało nowopowstałe państwo 
polskie (o tej pomocy szerzej prze-
czytać będzie można za miesiąc). 
Od Józefa moskały i jego wysłanych 
do Szwajcarii towarzyszy oczekiwa-
no, iż spełnią rolę przewodników, 
którzy, zgodnie z nabytym na za-
chodzie doświadczeniem, wytycza-
liby kierunki zmian na wsi. 

poniżej czwarta, ostatnia relacja, 
jaka w VIII 1928 r. przyszła na adres 
redakcji „Gwiazdki Cieszyńskiej” z 
dalekiej Szwajcarii (o koresponden-
cji nadesłanej przez moskałę już z 
rodzinnej Brennej będzie jeszcze 
mowa). podobnie jak poprzednio 
opublikowane teksty, niesie ona 
wiele ciekawych spostrzeżeń, któ-
re nasunęły się naszemu rodakowi, 
porównującemu polskie i szwajcar-
skie realia. Jak się miało okazać, ze-
brane podczas pobytu w Szwajcarii 
doświadczenia byłe bezcenne dla 
samego „Szwajcara”, wywierając de-
cydujący wpływ na jego dalsze ży-
cie. 

korespondencje ze Szwajcarii - 
Naśladujmy Szwajcarów!

„W kantonie berneńskim, opu-
ściwszy maeningen, przyjecha-
łem dnia 13. sierpnia do Brienz, 
by zwiedzić tutaj gospodarstwo p. 
Blattera, Dnia 20. sierpnia odjadę 
do Hirschwil w kantonie zurych-
skim, gdzie w gospodarstwie p. 
knechta zabawię przez czas dłuż-

szy. W Brienz spotkałem kolegę, p, 
polaczka z Wisły, który podobnie 
jak ja i dwaj podhalanie, pp. Cięciel 
i kuruc, odbywa kurs praktyczny w 
Szwajcarii. 

Nasz gospodarz p. Blatter jest 
właścicielem około 17 hektarów łąk 
wzorowo utrzymanych i hali gór-
skich, należących do spółki, gdzie 
znajduje się 400 sztuk bydła roga-
tego. Sam p. Blatter ma 37 krów, po-
siada 9 zabudowań, każde zaopa-
trzone w wodociąg i gnojownice. 
Gospodarz, człowiek nader uprzej-
my i miły, pragnie, byśmy się jak 
najwięcej nauczyli i potem w kraju 
wiadomości nasze zużytkowali dla 
dobra społeczeństwa polskiego. 
to też każdą minutę czasu pilnie 
wykorzystujemy, pracując w pocie 
czoła wspólnie z gospodarzem. 

Łąki tutejsze jeszcze parę lat 
temu nie były wcale używane z po-
wodu częstych wylewów górskich. 
przed 8 laty przystąpiono do regu-
lacji rzek i potoków, a dziś widzimy 
już wspaniały owoc tej pracy: na 
starym łożysku rzeki Aas rozciągają 
się pierwszorzędne łąki. przypomi-
nają się nam nasze wioski rodzin-
ne, Brenna i Wisła, gdzie prawie co-
rocznie wylewy potoków górskich 
wyrządzają duże szkody, zmywając 
najlepszą ziemię i pustosząc do-
szczętnie szerokie pasma łąk i pól. 
Czy nasze górskie rzeki będą kie-
dyś też tak uregulowane, jak tu-
tejsze potoki? miejmy nadzieję, że 
Województwo Śląskie urzeczywist-
ni w całości swe plany regulacyjne 
i dokona wielkiego dzieła: ujarzmi 
żywioł wodny na wzór szwajcarski. 
Drogi, tak w górach, jak i na doli-
nach, są wzorowo utrzymywane. 
Ulepsza się je stale przez walco-
wanie twardego kamienia, pomie-
szanego z terem. Na takiej drodze 
sobie ludzie, konie i wozy niewiele 
ubliżają, droga jest równiutka jak 
stół. komunikacja końmi mało się 
tu odbywa, gdyż gospodarze tutej-
si używają przeważnie (!) aut. tylko 
mniejsi gospodarze trzymają jed-
nego konia lub osła dla zwożenia 
siana z łąk lub wywożenia gnojow-
nicy. W większych gospodarstwach 
przy gnojownicy konie zastąpione 

są przez motory elektryczne. 
Ludność wiejska trudni się prze-

ważnie rzemiosłem, rzeźbiarstwem, 
ślusarstwem i handlem. Strój ludo-
wy jest w każdym kantonie inny. 
kobiety wiejskie noszą długie wło-
sy, tylko w miastach, podobnie jak 
i u nas widać można zwolenniczki 
nowej mody, z włosami podstrzy-
żonymi na krótko. pracowitość tu-
tejszego ludu jest godna pochwały. 
Wszędzie, gdzie tylko przychodzę, 
widzę to samo. Wszyscy, tak bogat-
si, jak i ubożsi, pracują pilnie, nikt 
nie wstydzi się jakiejś podlejszej 
pracy. Za to im też pan Bóg błogo-
sławi hojnie, bo »jaka praca, taka 
zapłata. pomyślałem sobie, żeby tak 
u nas wszyscy chwycili się pracy, 
toby też było lepiej. Cóż, kiedy wie-
lu jest takich, co uważają się za coś 
lepszego i wycofują się od pracy, 
bojąc się, by im się od niej palce nie 
zbrudziły. A jest to bardzo źle, jeżeli 
jeden pracuje, a dwóch się mu przy-
patruje. 

tak, pracy i zgody nam w polsce 
potrzeba! Niechby tak wszyscy oby-
watele przestrzegali tej zasady, nie-
chaj sąsiad sąsiadowi dopomoże w 
gospodarce i w zgodzie z nim żyje, 
a nie, jak to zbyt często bywa, nie 
życzy mu niczego, cieszy się z jego 
nieszczęścia i o byle jakie głup-
stwo się z nim procesuje, — gdyby 
tak było, to wkrótce i u nas byłoby 
tak dobrze, jak w Szwajcarii, gdzie 
wszyscy żyją w zgodzie, ubogi z bo-
gatym, a bogaty z ubogim, jeden 
drugiemu nie zazdrości, ani nie po-
gardza. - J. m.”

Cenne doświadczenia
przez trzy miesiące moskała 

przebywał w kraju cywilizowanym, 
bogatym, zamieszkanym przez lu-
dzi kulturalnych i pracowitych. Z 
podziwem obserwował on Szwaj-
carów, ich bezwzględną uczciwość, 
umiarkowanie i stateczność, kon-
statując z zaskoczeniem zupełny 
brak kradzieży i pijaństwa, gorzko 
pytał rodaków: „pomyślałem sobie 
wtedy w duchu, co by się u nas było 
stało w podobnym wypadku, czy 
też my polacy dorośniemy kiedyś 
do tutejszej kultury?”. 

Brenniak nie tylko widział, jak 
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funkcjonują tamtejsze gospodar-
stwa, ale sam uczestniczył w ich 
pracy. Jego uwagę zwróciły za-
dbane pastwiska, z których dzięki 
pracowitości i przemyślanym dzia-
łaniom pozbyto się „psiarki” i „bo-
rowiny”, kamieni oraz chwastów i 
pobudowane, zarówno na halach, 
jak i w wioskach, zbiorniki na gno-
jownicę. 

Chociaż zdawał sobie sprawę, 
jaki wpływ na efektywność gospo-
darowania mają zdobycze nowo-
czesnej techniki (sprzęt i maszyny 
elektryczne – jak określił ciągniki 
rolnicze), w cytowanej relacji głów-
ny nacisk kładzie na przymioty cha-
rakteru, jako czynniki decydujące o 
powodzeniu Szwajcarów. Stawiając 
ich za wzór dla rodaków, stwierdza, 
że jedynie ciężką i zgodną pracą są 
w stanie podnieść własne gospo-
darstwa i dorównać mieszkańcom 
bogatej Szwajcarii.

Poniżej przeczytać można ostat-
ni, nadesłany do „Gwiazdki Cie-
szyńskiej”, już ponad dwa miesiące 
po powrocie do kraju, list, w którym 
sam „Szwajcar” podsumowuje swój 
pobyt. W tekście tym nie tylko po-
wtarza on wcześniejsze stwierdze-
nia, lecz wskazuje Ślązakom, a w 
szczególności Brenniakom właściwy 
kierunek działania, podsuwając kon-
kretne pomysły, które mogą wpłynąć 
na ich los. Za miesiąc przekonamy 
się czy owe postulaty udało się zre-
alizować, jakie były losy brenneń-
skich szałasów i jak wyglądało życie 
„Szwajcara” po powrocie do Bren-
nej. 

Czego nam ( jeszcze) potrzeba?
„po 3-miesięcznym pobycie w 

Szwajcarii wróciłem do domu roz-
glądnąłem się uważnie po naszej 
gminie i spostrzegłem wiele rzeczy, 
które, moim zdaniem, należałoby 
naprawić, wzgl. udoskonalić. pra-
gnę moimi spostrzeżeniami podzie-
lić się na łamach »Gwiazdki«, bo 
ona jest naszym pismem ludowym 
i ja, jako prosty góral, za jej pośred-
nictwem chcę trafić do serc wszyst-
kich współbraci. 

 przekonałem się na ob-
czyźnie, że chcąc poprawić naszą 
chłopską dolę, trzeba nam pracy, 
solidarności i oświaty. W górzystej 
Szwajcarii, gdzie mimo ciężkich wa-
runków życia znalazłem kwitnący 
dobrobyt i wysoką kulturę, nauczy-

łem się cenić te trzy cnoty, przy za-
stosowaniu których i u nas wzrósłby 
dobrobyt, podniosłaby się kultura. 
Gmina nasza pod tym względem 
leży jeszcze ugorem, aczkolwiek 
są początki, na których można by 
oprzeć dalszą pracę. mamy w gmi-
nie parę spółdzielni i organizacji, 
które spełniałyby lepiej swoje za-
danie, gdyby do nich, zamiast jed-
nostek, cały ogół należał. Weźmy 
np. Chrześcijańską Spółkę Spożyw-
czą. Wszak odczuwaliśmy wszyscy 
potrzebę tej instytucji, widzieliśmy 
naocznie jej rozrost podczas bli-
sko dwuletniego istnienia nikt nie 
może zaprzeczyć jej pożytkowi, bo 
wszyscy z niej korzystamy, a jed-
nak, dlaczego tam tylko kilkudzie-
sięciu członków? Czy reszta oby-
wateli nie myśli przyczynić się do 
tej pracy, tylko będzie przypatry-
wać się zdała, jak tamci pracują? W 
Szwajcarii każdy gospodarz należy 
do kilka spółdzielni, bo rozumie, że 
przez ich rozwój i on się gospodar-
czo podniesie; tam nikt nie mówi: 
»beze mnie się obejdzie«. Czy my 
tego zrozumieć nie potrafimy?  

trzeba nam zasilać Spółkę Spo-
żywczą i rozbudować ją tak, by koło 
niej grupować się mogły inne, nie 
mniej potrzebne urządzenia. mam 
na myśli przede wszystkim spółko-
wą piekarnię. W Szwajcarii każda 
wioska, czyli część gminy aż do wy-
sokości 1000 m. ma swoją piekarnię, 
która zaopatruje w chleb i pieczywo 
wszystkich mieszkańców, dostar-
czając im swoje wyroby codziennie 
aż do domu. U nas w gminie o 3000-
ach mieszkańców, nie ma dotąd 
piekarni, pobieramy chleb z daleka, 
tak, że bardzo często nam go braku-
je. Czy nie powinniśmy i tu stanąć 
o własnych nogach? poza tym, prę-
dzej czy później będziemy musieli 
pomyśleć o utworzeniu mleczarni i 
serowni, którą również będzie moż-
na oprzeć o Spółkę. 

 Chcąc podnieść oświa-
tę ludu, trzeba ożywić czytelnic-
two. każdy gospodarz, większy czy 
mniejszy, powinien pobierać przy-
najmniej jedną gazetę. Niech wie, 
co się w świecie i w kraju dzieje i 
niech z życiem postępuje naprzód. 
tych kilka złotych rocznie potra-
fi każdy przy dobrej woli odłożyć. 
powinniśmy również czytać książki. 
mamy w Domu katolickim przebo-

gatą bibliotekę, z której można czy-
tać książki nawet za darmo. Odro-
bina wolnego czasu, szczególnie 
teraz w zimowe wieczory, też się 
znajdzie. Dla chcącego nic trudne-
go!  

Sadownictwu, czyli hodow-
li drzew owocowych, poświęca się 
u nas za mało uwagi. W Szwajcarii 
jest przeciwnie. tam, przy każdym 
gospodarstwie i koło dróg pełno 
jest drzew owocowych, podobnie 
jak na morawach. Umieją też cią-
gnąć zyski z tej gałęzi życia gospo-
darczego. Z jednych i tych samych 
owoców mają czterokrotną korzyść. 
Najpierw wytwarzają z nich wino 
owocowe, t. zw. »most«, potem wy-
rabiają jeszcze gorzałkę i miód (któ-
ry nie ustępuje naszemu pszczelne-
mu!), zaś odpadki z tych przeróbek 
suszą i używają do palenia zamiast 
drzewa . 

 Jednym z najważniejszych 
naszych zadań jest polepszenie 
gospodarki. musimy sobie uprzy-
tomnić, że jeżeli nie zmienimy for-
my gospodarki i nie ulepszymy jej, 
to za lat dziesięć ją zupełnie i bę-
dzie trzeba je na lasy zamienić. W 
poprzednich korespondencjach ze 
Szwajcarii opisałem już, jaką tam 
prowadzą racjonalną gospodarkę 
górską. Uczmy się od nich, próbuj-
my ich choć trochę naśladować, 
byśmy sobie kiedyś nie musieli 
wyrzucać, że sami zawiniliśmy swą 
biedę. Zobaczcie-no, gospodarze, 
jak u was gnojownica, ten najwięk-
szy skarb rolnika, bezproduktyw-
nie, często nawet do potoka się 
rozlewa. przystąpmy do budowy 
zbiorników! Weźmy sobie przykład 
chociażby z bliskiej Istebnej, gdzie 
po powrocie ze Szwajcarii jednego 
z tamtejszych chłopów, wnet kil-
ku gospodarzy wzięło się do pracy, 
pobudowali zbiorniki, zaprowadzili 
wodociągi i beczkowozy. kiedy my, 
Brenniacy, pójdziemy ich śladem? 
przynajmniej wy, młodsi gospoda-
rze, ustanówcie się i podajcie so-
bie wzajemnie dłonie, by wspólnym 
wysiłkiem stworzyć sobie i dla całej 
gminy lepsze jutro. - J. m.”

Wojciech Grajewski
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Wczesnym wieczorem, w piątek 
10 czerwca piwnica Artystyczna  
okryła się mgiełką magii, tajemni-
czości, a przede wszystkim sztuki i 
poezji. Nie zabrakło też delikatnych 
dźwięków muzyki, malujących ide-
alne tło, dla przedstawianej tam 
twórczości członków grupy poetyc-
kiej Druid z Rudy Śląskiej.

Dlaczego Druid? Nazwa pocho-
dzi od miejsca gdzie się spotykają 
– kawiarni, czy też baru „Druid”, któ-
rej właścicielem jest Darek tiałow-
ski.  Jest tam nawet wywieszona ta-
blica z wierszami poetów tej grupy, 
zatem każdy kto zawita w progi tej 
restauracji może zaznajomić się z 
ich twórczością.

Grupa rozpoczęła swą działal-
ność w latach 90’, później miała 
pewien okres uśpienia, by znów 
kilka miesięcy temu wznowić dzia-
łalność. Obecnie ich działalność 
to takie jak ten, wieczory poetyc-
kie, na których członkowie grupy 
przedstawiają swoje utwory.

pomimo tego, że grupa wywo-
dzi się z Rudy Śląskiej członkowie 

pochodzą także z Zabrza, katowic, 
czy Chorzowa. przedział wiekowy 
to od około 30 lat, aż po około 50. 
Jest to dość istotne, kiedy spojrzy 
się na poezję, starając się zrozu-
mieć autorów. A kim oni są? W ten 
piątkowy wieczór zawitali do nas 
Jacek Dudek, Barbara Janas-Dudek, 
majka Łokaj, konrad małek, Barbara 
Sładek, Zenon Wojtkowiak. Odczy-
tane zostały również wiersze Beaty 
Bigos, która niestety nie mogła za-
szczycić nas swoją obecnością. każ-
dy z członków ma za sobą wydanie 
już własnych tomików wierszy, jak 
i tych wspólnych: grupa Druid  wy-
dała dotychczas tomiki poezji „Bar 
Druid” oraz „Ziemia Druid”. Jakie 
wiersze tam znajdziemy? tematyka 
jest bardzo różna, od miłości, przez 
sprawy codzienne, trudy a na rado-
ściach kończąc. 

poza tym, poeci działają też ak-
tywnie w klubie literackim Barwy, 
również w Rudzie Śląskiej. Zajmu-
ją się organizacją spotkań połą-
czonych z warsztatami literackimi, 
co miesiąc. trzy do cztery razy do 

roku, odbywają się też spotkania 
„port poetycki” w Chorzowie , na 
które przyjeżdżają poeci z całego 
kraju. Również udzielają się w dzia-
łalności klubu promocji poetyckiej, 
w Chorzowie Batorym.

Co jednak jest najważniejsze w 
tworzeniu? „Staramy się by wier-
sze miały jak największy poziom. to 
jest dla nas ważne” – odpowiada Ja-
cek Dudek. Inspiracją do tworzenia 
jest z kolei wszystko co nas otacza, 
książki, wiersze, wystawy, obrazy, 
doznania artystyczne, muzyka, ale 
też na pewno życie codzienne.

Cała impreza, składała się 
z  trzech rund czytania wierszy. 
Sześciu poetów czytało po pięć 
własnych utworów, po czym na-
stępowały chwile na pytania, ode-
tchnięcie od poezji, chwile rozmo-
wy. Jak łatwo obliczyć, w sumie 
mogliśmy usłyszeć aż 90 wierszy! 
Warto dodać, że był to pierwszy 
tego typu wieczór poetycki w Bren-
nej, w piwnicy Artystycznej. 

Syliwa Chrapek

pOetyCkA CHWILA W pIWNICy

ANkIetA DLA mIeSZkAńCóW
W związku z planowanym ogłoszeniem przez Urząd marszałkowski Województwa Śląskiego 

konkursu w ramach oddolnych inicjatyw mieszkańców na obszarach wiejskich prosimy o wypeł-
nienie anonimowej  ankiety dołączonej do tego wydania „Wieści znad Brennicy”.

Zgłoszone przez państwa potrzeby szkoleniowe pozwolą na przygotowanie założeń do pro-
jektu – jego celów, odbiorców i działań.

Formularz ankiety znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.brenna.
org.pl (Aktualności).

prosimy o składanie wypełnionych ankiet w Biurze podawczym - parter Urzędu Gminy Brenna.

Ankiety są wkładką do gazety
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W czerwcu 2011 roku klasa 1b 
zakończyła projekt unijny „pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą 
do wiedzy”, który realizowany był 
od 2009 roku w Szkole podstawo-
wej nr 2 w Brennej. W ramach tego 
projektu nasza szkoła otrzymała 
wiele ciekawych pomocy dydak-

tycznych, dzięki którym ucznio-
wie naszej szkoły mogli doskonalić 
swoje różnorakie inteligencje. 

14 czerwca uczniowie z IB za-
prezentowali swoim kolegom ze 
szkoły, jak również nauczycielom i 
rodzicom efekty swojej pracy. Z ra-
dością zaprosili widzów na podróż 

ZAkOńCZeNIe pROJektU UNIJNeGO : 
„pIeRWSZe UCZNIOWSkIe DOŚWIADCZeNIA DROGą 

DO WIeDZy”
dookoła świata statkiem o nazwie 
„pierwszaki”. miejmy nadzieję, że 
pierwszaki z Sp-2 na długo zapa-
miętają swoją podróż. 
     
 

Opracowała: magdalena krzempek

W czerwcu  do Ośrodka Spo-
tkań i Formacji Archidiecezji kato-
wickiej w Brennej zjechali artyści. 
to już czwarty ogólnopolski ple-
ner malarski organizowany w tym 
miejscu, przy wielkiej pomocy ks. 
Damiana Suszki. Artyści w trakcie 
swojego pobytu tworzyli dzieła, a 
ich prace powstawały pod hasłem 
tegorocznego pleneru: „tam gdzie 
pasja łączy się z pięknem, wiosenne 
ekspresje 2011”. Należy zaznaczyć, 
że osoby które zjechały do Brennej 
by upamiętniać to co piękne i wy-
jątkowe, przybyły z województw: 
dolnośląskiego, opol-
skiego, śląskiego, ma-

zowieckiego, wielkopolskiego i za-
chodniopomorskiego- to niesie za 
sobą rozmaitość technik i zaintere-
sowań, co sprawia że prace są wręcz 
przesycone różnorodnością. każdy 
twórca zostawia jedną ze swych 
prac w podziękowaniu dla organi-
zatora i w tym przypadku  Ośrodek 
Spotkań i Formacji Archidiecezji 
katowickiej w Brennej, a raczej jego 
ściany nabierają innego wymiaru. 
Jedną z grup, która sumiennie po-
jawia się na plenerach i można po-
wiedzieć motywuje pozostałe oso-
by do przyjazdu jest klub twórców 

pasja z zachodniopomorskiego. Jak 
się dowiedziałem artyści prowadzą 
nawet wymiany międzynarodowe, 
wówczas jeden z członków klubu 
jedzie na plener zagraniczny i tu-
taj bywają plenery w Stanach Zjed-
noczonych, kanadzie, a najczęściej 
udaje się wyjeżdżać do Szkocji. 4 
Czerwca odbyła się wystawa pre-
zentująca pracę wszystkich arty-
stów. Ufamy że już niedługo znowu 
zagoszczą w nasze progi, zwłaszcza 
że Brenna określają mianem nie-
zwykłego miejsca.

Szczepan Spis

NA pOGRANICZU ŚWIAtóW- pLeNeR mALARSkI
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Aktualnie znajdujemy się na pół-
metku tego mini festiwalu mające-
go miejsce w kościele w Brennej Le-
śnicy. Za nami już dwa koncerty!

podczas pierwszego usłyszeli-
śmy michała markuszewskiego – 
organistę z Warszawy oraz kwartet 
złożony z uczniów II stopnia pSm w 
Cieszynie. Ubiegłej niedzieli, z ko-
lei mogliśmy usłyszeć magdalenę i 
marka pilch z Wrocławia, wykonują-
cych utwory na flecie traverso oraz 
na organach.  Należy dodatkowo 
wspomnieć, że magdalena pilch po-
siada tytuł doktora sztuki muzycz-
nej i wykłada na Akademii muzycz-
nej w Łodzi i we Wrocławiu, a jej 
specjalizacja to poprzeczne flety hi-
storyczne, czyli flet traverso. Aktu-

JUŻ DRUGI Z WIeCZORóW mUZyCZNyCH 
NA LeŚNICy ZA NAmI!

alnie przygotowuje się do uzyska-
nia tytułu doktora habilitowanego. 
Z kolei marek pilch pracuje równiej 
na Akademii muzycznej, ale w ka-
towicach, w klasie klawesynu. Z ich 
pracą wiążą się też badania, sesje 
naukowe. Na swoim koncie oboje 
mają wiele koncertów i nagrań.

podczas tych dwóch koncertów 
mieliśmy okazję usłyszeć utwory 
m.in. J.S. Bacha, G.ph. telemanna, J. 
pachelbela, C.ph. Bacha czy kompo-
zycję wirginalistów angielskich.

A co usłyszymy podczas następ-
nych dwóch wieczorów? Już 17 
lipca zaśpiewa dla nas Beata Rasz-
kiewicz z Bielska Białej (sopran), a 
zagra na organach paweł Seligman 
- również kierownik artystyczny ca-

łego festiwalu. W programie znaj-
dziemy utwory m.in. J.S. Bacha, G. 
F. Haendela czy G. Frescobaldiego. 
końcowy koncert, przewidziany na 
21 sierpnia będzie należeć do ma-
rii erdmann z Warszawy, która zagra 
nam na klawikordzie (dość rzadkim 
i niezwykłym instrumencie klawi-
szowym) i organach. przedstawi 
nam ona muzykę choćby J.p. Swe-
elincka czy utwory z polskich tabu-
latur klawiszowych.

każdy koncert rozpoczyna się 
o 17.15 w kościele św. Jane Nepo-
mucena w Brennej Leśnicy, a wstęp 
jest całkowicie darmowy.

Sylwia Chrapek

pROJekt: CHOpIN – I ZOFIA kOSSAk pUSZCZA OkO
24 czerwca mieliśmy niezwykłą 

okazję uczestniczyć w wyjątkowym 
wydarzeniu, jakie zafundowało nam 
Studio b(u)y music, przy współpracy 
Fundacji Zofii kossak i Gminy Bren-
na. projekt śmiały, rozległy, można 
nawet powiedzieć, że ryzykowny, 
a jednak odnotowany, jako sukces. 
Szerokie echo w świecie mediów, a 
przede wszystkim muzyki i kultu-
ry świadczy o interdyscyplinarnym 
charakterze, innowacyjnej formie 
i świetnej organizacji. Świadczyła 
o tym uśmiechnięta Zofia kossak, 
puszczająca do słuchaczy oko z 
ekranu projekcyjnego w czasie wi-
zualizacji autorstwa mariana Cho-
lerka. By nieco więcej dowiedzieć 
się o idea fix całego przedsięwzięcia 
najlepiej pytać u źródeł.

Anna Musioł: Skąd pomysł na 
muzykę akurat Chopina i akurat w 
tym miejscu? Jak b(u)y music znala-
zło Dwór kossaków i w ogóle Gminę 
Brenna?

b(u)y music: muzyka Chopina 

nie jest pomysłem. muzyka Chopi-
na jest tak ważna jak elementarz, 
dobre śniadanie, humor mleczki, 
których każdy z nas, obojętnie w 
jakiej części świata żyje, potrzebu-
je. Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, 
a to udowadniali nam muzycy, że 
Chopin był mistrzem improwizacji. 
to, że świat zakwalifikował go do 
tzw. klasyki było podyktowane wa-
runkami czasu, w którym żył i two-
rzył. Gdyby urodził się w „naszych 
czasach” grałby z możdżerem, Stań-
ko czy z elingtonem...

miejsce zawdzięczamy przypad-
kowi jak wszystko w naszym życiu. 
Bardzo dobremu przypadkowi. Nie 
będziemy tu używać określeń, że 
miejsce magiczne, wyjątkowe – jed-
no jest pewne: nie łatwo oprzeć się 
atmosferze Dworu kossaków. 

Szukaliśmy dla studia w polsce 
miejsca do pracy, do kontynuacji 
tego wszystkiego, co w przeciągu 
lat powstawało poza granicami pol-
ski. przeszukaliśmy mazury i Beskid 
Śląski, dopiero w Górkach Wielkich 
spotkaliśmy to miejsce i tych Ludzi.

AM: Jak wyglądała organizacja 
tego, co tu dużo mówić, złożonego 
i nietuzinkowego spektaklu? Bo po-
wiedzieć, że był to koncert po pro-
stu, to jak nie powiedzieć nic. Od 
jak dawna trwały przygotowania? 

BM: Cieszymy się, że to co przy-
gotowaliśmy odbierane jest nie 
tylko jako koncert. Nie ukrywamy, 
że podoba nam się nazwanie tego 
przedsięwzięcia spektaklem. tym 
bardziej, że „nasi” muzycy nie trak-
tują wyjścia na scenę dla projektu: 
CHOpIN jako „job”. John wspierany 
przez Grega tworzył aranżacje od 
dwóch lat. marek wydawał nam się 
– i słusznie – oczekiwanym przez 
nas „klasykiem” czującym przekaz 
i wpływ Chopina na muzykę z po-
granicza jazzu i rocka. Do Józka i La-
kisa zbliżyły nas długie rozmowy z 
Bronkiem Suchankiem. Wprawdzie 
muzykę SBB pozytywnie przeżywa-
my od lat 70., ale to właśnie to po-
łączenie tego czasu z SBB i tych nie-
zapomnianych rozmów z Bronkiem 
utwierdziły nas w przekonaniu, że 
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SIŁA pŁyNIe Z GóR
W niedzielę 5 czerwca, scenę w 

parku etnograficznym w Chorzowie 
ożywił promocyjny event “Beskidz-
kiej 5”. pięć najpiękniejszych gmin 
Beskidów: Brenna, Istebna, Ustroń, 
Szczyrk i Wisła promowały wspólnie 
siłę, która płynie z gór na Śląsku, z 
którego przyjeżdża do nas około 
80% turystów. to oni są naszą do-
celową grupą odbiorców. Gminę 
Brenna reprezentowała kapela re-
gionalna “maliniorze”, a także Uto-
piec – Gazda Brennicy. Nie zabrakło 
również kół Gospodyń Wiejskich 
z Brennej i Górek, które częstowa-
ły kołoczem breńskim, domowy-
mi serami, chlebem ze smalcem i 
krokietami. Z kolei gospodarstwo 
agroturystyczne “U gazdy” przez 

uczestników imprezy zachwala-
ne było za znakomite placki z wy-
rzoskami i domowe wędliny. Chleb 
z Chaty Chlebowej rozchodził się 
jak… świeże bułeczki, a indianin z 
ośrodka wypoczynkowego “Sava-
na”, nikogo nie przepuścił bez chwi-
li rozmowy. turystów do Beskidz-
kiej 5 zapraszali także pracownicy 
ośrodków promocji ze wszystkich 
gmin oraz wójtowie i burmistrzo-
wie, w tym Wójt Gminy Brenna, 
Iwona Szarek. Gościem honorowym 
była minister Rozwoju Regionalne-
go, elżbieta Bieńkowska. Całą im-
prezę prowadzili Aneta Legierska i 
Jaśko macoszek, bawiąc wszystkich 
tak, jak tylko oni potrafią. pogoda 
dopisała, a stoisk było więcej niż 

w ubiegłych latach. Dla nikogo nie 
mogło zabraknąć atrakcji.

OpkiS

Józef z Lakisem – nawet nie grając 
bezpośrednio Chopina – są „chopi-
nowscy” w duchu naszego projektu. 

to wszystko dodało nam skrzy-
deł do realizacji tego pomysłu 
właśnie w takiej formie i sił do 
przedsięwzięcia jakim okazała się 
organizacja koncertu premierowe-
go. tutaj chylimy czoła przed Ha-
nią i całą Fundacją za wiarę w nasz 
projekt oraz wysiłek jaki włożyli w 
przygotowania do koncertu. Dzię-
kujemy również Gminie Brenna za 
pomoc w realizacji tego koncertu.

AM: Jak udało się namówić do 
współpracy śmietankę jazzowej 
sceny muzycznej? 

BM: W projektcie: CHOpIN grają 
muzycy, którzy nie tylko chcą, ale i 
wiedzą jak przekazać ich rozumie-
nie muzyki Chopina tym, którzy ich 
słuchają. W dodatku robią to w ka-
pitalnej symbiozie. Celem projek-
tu jest, by prezentowana przez nas 
muzyka była tak samo odbierana i 
w Górkach i w paryżu, a to można 
osiągnąć właśnie poprzez tak do-
brych muzyków. 

AM: Czy jesteście państwo zado-
woleni z rezultatu i czy odbiegał on 
od pierwotnego zamysłu, idei, czy 
mocno ewoluował w trakcie pracy 

nad nim?

BM: Nigdy nie zakładaliśmy 
sztywnych konwencji projektu. po-
zostawialiśmy muzykom wolność i 
twórczą swobodę. Oczywiście w ta-
kiej konwencji ustawienie wizuali-
zacji było dla jej twórców nie lada 
wyzwaniem. 

trudno jeszcze mówić o rezulta-
tach, ponieważ projekt planowany 
jest jako seria koncertów i wydaw-
nictwa płytowe. Dla nas koncert 
w plenerach Dworu kossaków był 
sukcesem, bo gratulowali nam m.in. 
nasz ulubiony pan Listonosz, nasze 
kochane panie z sąsiedniego skle-
pu; również zaproszeni przez nas 
Goście nie pozostali im dłużni - w 
tym przedstawiciele samorządów, 
świata kultury i autorytety z dzie-
dziny muzyki - a wszyscy oni przy 
tej muzyce zapomnieli o tym, że 
wieczór był raczej chłodny...

AM: Czy będzie można gdzieś 
zdobyć nagrania projektu?

BM: tak jak wspominaliśmy za-
planowane są wydawnictwa płyto-
we, w tym DVD z wybranego przez 
nas koncertu live oraz płyta CD jako 
produkcja studyjna. Do dobrych 

sklepów muzycznych zapraszamy 
jesienią tego roku.

AM: Co dalej z „projektem: Cho-
pin”? Czy będzie w jakiś sposób 
kontynuowany w następnych la-
tach i wejdzie na stałe w kalendarz 
imprez Gminy Brenna?

BM: Decyzja o losach projektu: 
CHOpIN w kontekście Gminy Bren-
na pozostaje tylko częściowo w na-
szych rękach. mamy dużą nadzieję, 
że projekt ten nie podzieli losu fe-
stiwalu Nowe Horyzonty w Cieszy-
nie i spotkamy się w przyszłym roku 
na odsłonie projektu: RAVeL. Do 
tego czasu zapraszamy na kolejne 
przygotowane przez nas wydarze-
nia muzyczne, w tym na bożona-
rodzeniowego Dickensa u kossa-
ków(?). Aż chce się powiedzieć: do 
zobaczenia! 

p.S. Chodzi nam po głowie, by 
następny koncertu projektu: CHO-
pIN (w galowej odsłonie) zagrać po-
nownie w plenerach Dworu kossa-
ków. może się uda...

AM: Nic, tylko pogratulować. Bo 
bez dwóch zdań jest czego.
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                ARRAS

Mocną tkaniną jest nasze 
życie,

tu wszystko widać, jakim 
kolorem,

czarnym czy białym, zło-
tem czy srebrem,

równo i gładko czy roz-
maicie.

Pierwszą od młodości na-
uką sumienną,

siłą przewodnią, rodzi-
cielskie ręce.

Światłem najmilszym, 
miłością niezmienną,

wpisane w pamięć na 
wieczność i w serce.

Na wyuzdaność czasu 
nam brakuje;

prawda i miłość proste 
wiąże wzory.

Dłoń sprawiedliwa wzoru 
nie zepsuje

łzami wybarwię tęczowe 
kolory.

Kiedyś po latach, Bóg to 
wie jedyny,

zawiążę mocno ostatnie 
supełki

i odejdę cicho do wiecz-
nej krainy,

w ramiona najświętszej 
miłości na wieki.

CZłOWIEK SZCZęśLIWy 

Człowiek zraniony potrze-
buje balsamu. 

Człowiek znużony potrzebu-
je  odpoczynku i posilenia.

Człowiek rozgoryczony po-
szukuje słodyczy.

Człowiek łaknący i spra-
gniony potrzebuje nasycenia.

Człowiek oszukany potrze-
buje sprawiedliwości.

Człowiek pogardzony i osa-
motniony, potrzebuje Miłości.

Czy radość można znaleźć 
natychmiast?

Czy szczęście można zatrzy-
mać na dłużej?

Gdyby nie dopuścić do gło-
su niecierpliwych, a posłuchać 
tylko

Ludzi rozważnych, odpo-
wiedź byłaby słowami Mądro-
ści.

W roku 2007-mym, z okazji 
moich urodzin, otrzymałam od 
mojej 

Najmłodszej córki, uroczy 
prezent –niespodziankę.

Wydrukowała dla mnie  „Ka-
lendarz 2007r.” Formatu A-4, 

Zamieściła w nim piękne 
zdjęcia, obok dni i tygodni,

A obok zdjęć wpisała moje 
wiersze, na każdy miesiąc po 
jednym.

Córeczka moja swoim prze-
cudnie i starannie zrobionym 
prezentem

Sprawiła mi taką ogromną 
radość, że poczułam się naj-
szczęśliwszą osobą

I najszczęśliwszą mamą. 
Dziękuję Ci córeczko, że znala-
złaś dla mnie czas,

Że podarowałaś mi to, o 
czym marzyłam, że mnie doce-
niasz,

Dziękuję za wielki podaru-
nek radości, bo to są wartości 
cenniejsze od złota.

                                                                                                 Mama             

DROGA DO RAJU. 
Dla Kornelii

Podążasz do raju, po 
co drogą krętą?

Idziesz po dorosłość, 
dniami i nocami.

Musisz stać się dziec-
kiem, niebieską i świętą.

Szczerość znajdziesz 
tylko pomiędzy dziecia-
mi.

Podążasz do raju, a to 
tak daleko 

Więc zabierz na drogę 
nadzieję i wiarę.

Wiara i nadzieja to jak 
miód i mleko.

Wiara przez słucha-
nie, bo jest Bożym darem.

Podążasz do raju, idź 
między łąkami.

Pozdrów polne kwia-
ty, pocałuj ich płatki.

Słuchaj szumu wiatru, 
witaj się z ptakami,

Zanieś pozdrowienia 
też od swojej matki.

[maj 2001r.]

Marta Haratyk
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INteNSyWNy WeekeND
miniony długi weekend upłynął 

nam pod znakiem niesprawdzo-
nych prognoz. meteorologicznych 
– bo deszczu było niewiele i nie 
przeszkadzał w imprezowych sza-
leństwach, i organizacyjnych – bo 
zarówno popparty i projekt Chopin 
w Górkach wypadły świetnie, jak i 
Noc Świętojańska na Jarowiskach 
sprawdziła się wbrew temu, co 
krzyczeli niektórzy.

tak oto turyści i mieszkańcy na-
szej gminy mogli wziąć udział w 
istnym maratonie imprez, w któ-
rym każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. W czwartek miłośnicy muzyki 
pOp szaleli pod sceną razem z the 
Cops, Gosią Andrzejewicz i duetem 
DJów, Legrand i krissem. koncert 

ten o tyle jeszcze był znamienny, 
że wszyscy występujący pocho-
dzą z naszych okolic. the Cops, z 
uczestniczką „Bitwy na głosy”, Ju-
styną Hubczyk pochodzą głównie z 
Brennej i Górek, włącznie z Justyną. 
Gwiazda wieczoru pochodzi z Biel-
ska – Białej, a zwariowani DJe z Gó-
rek. Warto również nadmienić, że 
publika była bardzo rozgoryczona 
„wczesnym” zakończeniem imprezy 
i nie chciała DJów wypuścić ze sce-
ny. W piątek z kolei było poważniej 
i bardziej egzotycznie, bo na scenie 
byli i Grecy, i Niemcy, i z kubańską 
krwią muzycy. A wszyscy grali Cho-
pina w najróżniejszych aranżacjach: 
na jazzowo, na bluesowo i na roc-
kowo, z świetną wizualizacją w tle. 

W sobotę rano mieliśmy okazję 
uczestnictwa w rajdzie samocho-
dowym organizowanym przez Be-
skidzką piątkę, a później do białego 
rana bawiliśmy się na Nocy Święto-
jańskiej,  w niedzielę z kolei konese-
rzy wysłuchali poważnej muzyki w 
kościele pw. św. Jana Nepomucena 
w czasie kolejnego Wieczoru mu-
zycznego w Leśnicy. 

Działo się. A to dopiero począ-
tek tegorocznego sezonu. mamy 
nadzieję, że wszyscy są dobrej my-
śli. Otworzyliśmy wakacje bez wąt-
pienia godnie, co dobrze rokuje na 
całe dwa, najgorętsze miesiące w 
roku. 

OpkiS
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tALeNtOm teŻ NALeŻą SIĘ WAkACJe!
W poniedziałek 13 i wtorek 14 

czerwca odbyły się dwa koncer-
ty, kończące tegoroczny cykl zajęć 
pod okiem instruktorów „Bazy ta-
lentów” w Starym kinie w Brennej 
i Ośrodku Zajęć twórczych „mikro-
klimat” w Górkach Wielkich. po roku 
nauki, która główny nacisk kładzie 
jednak na rozwój naturalnego ta-
lentu poprzez jak największą ilość 
dobrej zabawy, przyszedł czas na 
podsumowania. Baza rozrosła się 
do liczby około 120 dzieci. Dołą-
czyły do niej zajęcia z witrażu, a od 
września wystartują trzy nowe sek-
cje instrumentalne: perkusjonalia, 
trąbka i saksofon, do których nadal 
trwają nabory. Dzieci i młodzież z 
terenu całej Gminy Brenna tańczą i 
nowocześnie, i po góralsku, wysta-
wiają sztuki, malują, rzeźbią, kleją i 
wykonują inne prace manualne, no 
i grają: na skrzypcach, akordeonie i 

gitarze. Od nowego roku szkolnego 
z naszych uczniów chcemy utwo-
rzyć kapelę regionalną. 

pragniemy pogratulować 
wszystkim naszym wychowankom 
wytrwałości, samozaparcia, cierpli-
wości i chęci, które codziennie to-
warzyszom każdemu, kto chce roz-
wijać swój talent. Wiemy, jak nie raz 
trudno zmusić się do pracy, zwłasz-
cza, gdy rówieśnicy być może w 
tym czasie mają okazję do błogiego 
lenistwa, albo zabawy. Wiemy też 
jednak, ile satysfakcji dają rezulta-
ty, które taka praca osiąga.

Satysfakcja ta jest również 
udziałem instruktorów, którym bar-
dzo dziękujemy za ogrom serca i za-
pału włożony w ciągu tego roku w 
pracę z dziećmi i młodzieżą. Oraz za 
przygotowanie ich do koncertów, 
w których mieliśmy okazję niedaw-
no wziąć udział. Gitarzyści z Bren-

nej i Górek spod skrzydeł mariusza 
Śniegulskiego, skrzypkowie kasi 
Gońciarczyk, akordeoniści krzyśka 
kłaczkowskiego, grupa taneczna, 
którą prowadzi Ania Jakubowska, 
kółko teatralne kasi koseckiej, gru-
pa plastyków, prowadzona przez 
Asię Chowaniec-Dziadzia, młodzież 
pracująca wraz z tomkiem kawą 
nad witrażami i „mała Brenna”, kie-
rowana przez Jacka musioła. to oni 
wszyscy codziennie udowadniają, 
że warto dawać możliwości i szan-
sy, bo na pewno nie zostaną one 
zmarnowane. Dziękujemy i życzy-
my Wam takich wakacji, jakie tylko 
sobie wymarzycie. Leniwych, dłu-
gich, intensywnych, szalonych, a 
przede wszystkim nie nudnych, bo 
ludzie tacy jak Wy, nie umieją i nie 
chcą się nudzić!

Anna musioł

ZABAWA, tANIeC I mIŁOŚĆ DO tRADyCJI – 
I JĘZyk NIe JeSt JUŻ BARIeRą.

Zaczęło się od Wojewódzkiego 
przeglądu Dziecięcych Zespołów 
Folklorystycznych. Wziął w nich 
udział między innymi nasz dziecię-
cy zespół „mała Brenna”. Występ się 
udał, wyróżniono go w kategorii ze-
społów autentycznych.. Jury chwa-
liło zwłaszcza stroje dzieci, to, że 
bawią się dobrze w czasie występu, 
jak również wysoki poziom techniki 
tanecznej, bo tańce przedstawiane 
przez zespół były naprawdę trud-
ne. Gratulujemy „małej Brennej” i jej 
instruktorowi, dziękując mu jedno-
cześnie za przygotowanie dzieci do 
przeglądu.

Ale do Wisły w charakterze go-
ścia imprezy przyjechał także dzie-
cięcy zespół regionalny ze Słowacji, 
„trnkarrik”. Dzięki gościnności Re-
gionalnego Ośrodka kultury w Biel-
sku-Białej zespół nocował w Hali 
Sportowej w Brennej, a sobotni 

wieczór spędził wraz z „małą Bren-
ną” na integracyjnym wieczorze 
przy ognisku, wspólnym śpiewie, 
muzykowaniu i tańcu. Zawiązała się 
międzyzespołowa przyjaźń i bardzo 
prawdopodobne, że w marcu przy-
szłego roku dzieci z „małej Brennej” 
wybiorą się z re-wizytą na Słowację, 
na podobny di wiślańskiego prze-
gląd. 

mamy nadzieję, że to zachęci do 
wstępowania w szeregi „małej Bren-
nej” w nadchodzącym roku szkol-
nym, bo na pewno jest to atrakcyjna 
propozycja. We wrześniu będziemy 
zachęcać dzieci do dołączenia do 
nas na próbach!

tymczasem raz jeszcze gratulu-
jemy zespołowi sukcesu i życzymy 
owocnej współpracy z „trnkarrik”.

Anna musioł
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Realizacja projektu pt: „Od lo-
kalnej inicjatywy do edukacji po-
zaszkolnej” napisanego przez Sto-
warzyszenie Regionalny Zespół 
pieśni i tańca Raubczycy w Górkach 
Wielkich i realizowanego w part-
nerstwie z liczącą 126 lat macierzą 
Ziemi Cieszyńskiej – towarzystwem 
miłośników Regionu minęła półme-
tek.

Od 13.02.2011  trzydzieścio-
ro dzieci w wieku od 4 do 12 lat 
uczestniczyło w następujących 

warsztatach:
1/ warsztaty z równości szans,
2/ warsztaty „matematyka na 

wesoło”,
3/ warsztaty z historii regionu,
4/ warsztaty choreoterapeutycz-

no-kondycyjne,
5/ warsztaty rytmiczno-umuzy-

kalniające,
6/ warsztaty śpiewu i emisji gło-

su,
7/ warsztaty tańców regional-

nych,
8/ warsztaty tańców dyskoteko-

wych,
9/ warsztaty gry na skrzypcach 

metoda Suzuki.
Odbyły się już warsztaty nr 1-4 

i nr 6. Nadal odbywają się zajęcia 
warsztatów nr 5 oraz nr  7- 9.

Do końca kwietnia br. prze-
prowadzono łącznie 108 godzin 
lekcyjnych warsztatów plus 80 
indywidualnych  trzydziestominu-
towych  jednostek lekcyjnych  gry 
na skrzypcach metodą Suzuki.

W czasie zajęć projektowych pa-
nuje doskonała atmosfera sprzyja-
jąca nauce, a dzieci przy tym mają 
dużo radości.  

Dzieci z chęcią uczą się zarówno 
tańców regionalnych jak i tańców 
dyskotekowych, co pozwoli im w 

przyszłości dobrze się bawić na za-
bawie ludowej i na szkolnej dysko-
tece.  

Warsztaty gry na skrzypcach me-
todą Suzuki prowadzone przez pa-
nią elżbietę Węgrzyn – Dyrektorkę 
Szkoły Suzuki w tychach potwier-
dziły niecodzienność i niesamowitą 
skuteczność tej metody nauczania. 
małe dzieci doskonale radzą sobie 
z tak trudnym instrumentem jakim 
są skrzypce i bardzo dobrze się przy 
tym bawią. Już po 3 miesiącach na-
uki gry na skrzypcach metodą Su-
zuki uczestnicy warsztatów potrafią 
zagrać ze słuchu proste melodie ( w 
tym ludowe) indywidualnie i w ze-
spole kilkunastoosobowym. trzeba 
podkreślić, że metoda ta angażuje 
w proces nauczania rodziców (opie-

kunów) dzieci, co wpływa na pogłę-
bianie więzi międzypokoleniowych, 
o które tak trudno w dzisiejszych 
czasach. Rodzice (opiekunowie) 
grają razem z dziećmi na lekcjach  i 
ćwiczą z nimi w domu. Jest to po-
wrót do „domowego muzykowania”, 
którego dzisiaj już prawie nie ma.

Dzieci będą kontynuować naukę 
gry na skrzypcach tą rewelacyjną 
metodą po zakończeniu projektu : 
„Od lokalnej inicjatywy do edukacji 
pozaszkolnej”. Jeżeli nadal będą ro-

bić takie postępy w nauce jak obec-
nie i będą wraz z rodzicami (opie-
kunami) wkładać w tę naukę dużo 
serca  i wysiłku, to doczekamy się w 
Górkach dziecięcej kapeli Regional-
nej Raubczycy.

                                        Grażyna majchrzak

RAUBCZyCy pOStAWILI NA NAJmŁODSZyCH
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Zielono mi/ od kuchniZielono mi/  od kuchni

pRZepISy Z DOmOWeGO NOteSU

W mALINOWym GAJU

placek drożdżowy z 
jagodami

Ciasto: 
250g mąki
¼ łyżeczki soli
5dkg drożdży
100ml. Letniego mleka
2 łyżki cukru
1 żółtko
2 łyżki startej skórki z cytryny
100ml. Oleju sojowego

Nadzienie:
200g. mrożonych jagód
2 jajka
125ml. Śmietany
2 łyżki cukru
1 szczypta cynamonu

Zrobić ciasto drożdżowe. Roz-
grzać piekarnik do 180 stopni. Roz-
walcować ciasto na grubość jedne-
go palca. Rozłożyć owoce. Zmieszać 
jaja ze śmietaną, cukrem i cynamo-
nem. Wylać na owoce na cieście, 
piec ok. 40 minut. Ciepłe posypać 
cukrem 

ethienne

Zaraz po truskawkach przycho-
dzi czas na maliny, które często mo-
żemy znaleźć w naszych ogrodach. 
Są to rośliny które lubią glebę uni-
wersalną, na pewno nie preferują 
gleby piaszczystej, a takiej na na-
szym terenie raczej nie ma. maliny 
lubią być nawożone, czy to oborni-
kiem czy kompostem, co zapewnia 
dużo większe plony. Uprawa malin 
wymaga również pewnej wprawy w 
całą teorię przycinania tych roślin. 
Należy pamiętać, że staramy się 

żeby z jednej sadzonki wychodziło 
ok. 5 do 7 pędów, ich nadmiar może 
zmniejszyć ilość owoców, które nie 
zapominajmy rosną na dwuletnich 
pędach, a te z kolei po sezonie nale-
ży usunąć. Dwuletnie pędy usuwa-
my zaraz przy ziemi, pozostałe 10-
15 cm od ziemi po sezonie. Niestety 
maliny też chorują, mogą to być 
choroby wirusowe albo grzyby ata-
kujące rośliny, które należy jak naj-
szybciej usunąć. musimy pamiętać 
również o częstym plewieniu, gdyż 

maliny nie lubią chwastów, które 
zabierają im większość substan-
cji odżywczych. Gdy już przyjdzie 
pora zbiorów, częstym utrapieniem 
może okazać się kistnik maliniak 
którego larwy lubią dojrzewać w 
owocach tej rośliny. Jakkolwiek nie-
wyobrażalną radość może sprawić 
zbiór malin z własnego ogródka, 
zdrowych i nie pryskanych żadną 
chemią.

ethienne 
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Psychologia ewolucyjna- co zostało 
w nas Po Przodkach

psychologia ewolucyjna to sto-
sunkowo młody nurt psychologii, 
zakładający, że nasze zachowania 
to wynik naszej ewolucji na prze-
strzeni wieków, a więc większość 
zależy od genów i dostosowania 
środowiskowego i kulturowego. 
przeprowadzono wiele badań i wy-
snuto mnóstwo teorii mających po-
twierdzić ten nurt rozumowania. 
W tym artykule chciałbym przed-
stawić kilka ciekawych przykładów 
naszego zachowania w świetle psy-
chologii ewolucyjnej.

Zapewne interesujące jest jak 
różni się zachowanie kobiet i męż-
czyzn, jak reagujemy na poszczegól-
ne sytuacje. 
N a u k o w c y 
p o s t a n o w i -
li zbadać jak 
działamy pod 
w p ł y w e m 
o b e c n o ś c i 
płci przeciw-
nej. Wybrano 
grupę osób, 
którą podzie-
lono na dwie 
p o d g r u p y . 
N a s t ę p n i e 
jednej czę-
ści ekspono-
wano zdjęcia 
atrakcyjnych 
kobiet lub mężczyzn, drugiej z ko-
lei nic nie znaczące zdjęcia budyn-
ków. W trakcie eksperymentu ba-
dacze zadawali pytania mające na 
celu wykazać w jakim stopniu oso-
by są gotowe pomagać innym, czyli 
badające stopień ich opiekuńczo-
ści. Zadziwiające okazały się wyni-
ki u grupy kobiecej, której poziom 
opiekuńczości wyraźnie wzrósł 
przy ekspozycji zdjęć z przystoj-
nymi mężczyznami, natomiast u 
grupy kontrolnej (z obrazkami bu-
dynków), utrzymywał się na dużo 
niższym poziomie. Drugą grupę py-
tań stanowiły pytania odnoszące 

się do naszej tendencji dysponowa-
nia zasobami, wysoki poziom wska-
zywał na większą rozrzutność w 
wydatkach, eksponowanie swoich 
zasobów materialnych. Nie trudno 
się domyśleć, że w przypadku męż-
czyzn, którym eksponowano zdję-
cia ładnych kobiet ta cecha wzrosła, 
a w grupie kontrolnej była na sto-
sunkowo niskim poziomie. Zapew-
ne już myślą państwo jakie konklu-
zje wyciągnęli z tego eksperymentu 
badacze. Otóż odpowiedź jest pro-
sta, należy jedynie cofnąć się do 
początków rozwijania się jednostek 
ludzkich. W ówczesnych czasach 
rolą kobiety była przede wszystkim 

opieka nad potomstwem, ewen-
tualnie zapewnianie pożywienia 
przez zbieractwo- stąd opiekuń-
czość jako cecha kobieca była bar-
dzo pożądaną, a mężczyźni którzy 
chcieli żeby ich dzieci przeżyły, szu-
kali właśnie takich kobiet. Z kolei 
męska część ludzkości to głównie 
myśliwi, zapewniający zasoby w 
postaci pożywienia i ci którzy byli w 
stanie zapewnić kobiecie i potom-
stwu jak najwięcej tych zasobów, 
byli najbardziej pożądanymi part-
nerami. Jak widać sporo z tych za-
chowań pozostało nam do dzisiaj, 
chociaż z czasem w zmienionej for-

mie (pożywienie zastępują zasoby 
materialne, czyli pieniądz). 

mogłoby się wydawać że postęp 
zmienia nasze zachowanie bar-
dzo szybko, a jednak wiele zostaje 
bez zmian, pomimo zmian środo-
wiskowych i kulturowych. Często 
te zachowania, kiedyś mające nas 
chronić, obecnie stanowią wręcz 
zagrożenie dla naszego życia. takim 
przykładem może być chociażby za-
mieranie w bezruchu na skutek du-
żego stresu. Jakkolwiek mogło nas 
to ochronić przed atakiem drapież-
nika, czułego na ruch, to nie chro-
ni zupełnie przed nadjeżdżającym 
z dużą prędkością samochodem. I 

chociaż bo-
imy się pają-
ków czy węży 
to jednak nie 
stanowią one 
już dla nas 
takiego za-
grożenia jak 
kiedyś. Duża 
część naszych 
zachowań to 
heurystyczne, 
powtarzające 
się schema-
ty odpowie-
dzi na pewne 
bodźce, czę-
sto jednak są 

one na tyle mocne, że nie pokrywa-
ją się z faktycznymi realiami - np. 
widzimy węża tam gdzie w rzeczy-
wistości leży patyk.

Na ile archetypy naszego funk-
cjonowania z przeszłości determi-
nują nasze zachowanie dzisiaj, trud-
no stwierdzić. Wiadomo jednak, że 
nie jesteśmy od nich wolni i często 
to właśnie one dochodzą do głosu.

Szczepan Spis

PsycowieściPsychowieści
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 ZAkOńCZeNIe pROJektU „AktyWNym ByĆ!”
Od sierpnia 2010 do czerwca 

tego roku Gmina Brenna realizu-
je projekt pod nazwą „Aktywnym 
być!”, dofinansowany kwotą 50 tys. 
złotych z programu Operacyjnego 
kapitał Ludzki w ramach priorytetu 
VI Rynek pracy otwarty dla wszyst-
kich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokal-
ne na rzecz podnoszenia poziomu 
aktywności zawodowej na obsza-
rach wiejskich. 

projekt pozwolił  na uzyskanie 
przez 20 osób kwalifikacji instruk-
tora i przewodnika Nordic Walking 
oraz nabycia wiedzy dotyczącej 
zakładania własnej działalności 
gospodarczej i poruszania się po 
rynku pracy. ponadto w ramach 
projektu przewidziano utworzenie 
trasy szkoleniowej do Nordic Wal-
king w centrum Brennej, która po-
zwoli na zapoznanie się z tą formą 
aktywnego odpoczynku oraz na 
przygotowanie do właściwego spo-
sobu uprawiania tej dyscypliny re-
kreacji. 

poza wyznaczeniem i oznakowa-
niem ponad 2 km trasy szkolenio-

wej wyposażonej w tablice infor-
macyjne i kierunkowe (tłumaczone 
na język angielski i czeski), uczest-
nicy szkoleń - wyłonieni w drodze 
rekrutacji, od maja do czerwca nie-
odpłatnie brali udział w szkoleniach 
dotyczących rynku pracy i Nordic 
Walking (łącznie 144 godzin szko-

leń). ponadto wszystkich uczestni-
ków wyposażono w kije do Nordic 
Walking. 

W niedzielę 19 czerwca pro-
jekt zakończony został imprezą, w 
czasie której nabyte przez uczest-
ników umiejętności wykorzysta-
ne zostały w czasie praktycznego 
treningu Nordic Walking. Impreza 
rekreacyjna z udziałem mieszkań-
ców i turystów, którzy mieli okazję 
skorzystania z darmowego instruk-
tażu Nordic Walking udzielanego 
przez przeszkolonych uczestników 
projektu, odbyła się w Brennej Cen-
trum na trasie szkoleniowej. Wszy-
scy zainteresowani tą dyscypliną 
rekreacji mieli możliwość nieod-
płatnego wypożyczenia sprzętu do 
Nordic Walking oraz przejścia wraz 
z świeżo upieczonymi przewodni-
kami i instruktorami całej trasy. W 
ramach wydarzenia podsumowują-
cego realizację projektu wręczono 
uczestnikom zaświadczenia o ukoń-
czeniu kursu.

koordynator
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SUkCeSy NASZyCH LekkOAtLetóW
W dniach 11-12.06.2011 r. odby-

ły się na stadionie „Orła Białego” w 
Warszawie finały XVII Ogólnopol-
skich Czwartków Lekkoatletycz-
nych. Dzięki znakomitym startom w 
Wiśle do Warszawy zakwalifikowało 
się 12 uczniów z terenu naszej gmi-

ny. Wszyscy na co dzień trenujący 
w gminnej sekcji lekkoatletycznej 
prowadzonej przez tomasza Dyb-
czyńskiego.

 W dwudniowej rywalizacji  sta-
nęli najlepsi zawodnicy z całej pol-
ski (ok. 3000 startujących). Najle-
piej z naszej ekipy  zaprezentowała 
się Anna Greń w rzucie piłeczką pa-
lantową. Uczennica czwartej klasy 
szkoły  podstawowej z Brennej Le-
śnicy zajęła 2 miejsce z wynikiem 
38m. Jest to spory sukces  zważyw-
szy na fakt iż w tej konkurencji star-
towało 71 dziewcząt z całego kraju. 
Znakomicie  startował jej kolega 
kacper Choroszko ze Szkoły pod-
stawowej nr 2, ostatecznie zajmu-
jąc czwarte miejsce w skoku w dal z 
wynikiem 4,68. 

Oto pozostałe wyniki naszych 
zawodników:

 
Dziewczęta - klasy IV 

(rocznik 2000 i młodsze): 
 
• Bieg na 300 m: 1. patrycja Łużyńska 
(police) – 0.48,22; 25. Wiktoria ma-
dzia (mUkS BrennaSp1) – 0.53,37;  
• Rzut piłeczką palantową: 1. Alek-
sandra Bodasińska (Bełchatów) – 

39.5; 2. Anna Greń (mUkS Brenna/
Sp1) – 37.5 (wynik z eliminacji - 38.0) 

D z i e w c z ę t a - k l a -
sy V (rocznik 1999): 
• Bieg na 60 m: 1. klaudia Ada-
mek (Złotów) – 8,13; 23. Zuzanna 
Greń (mUkS Brenna/Sp2) – 9,06 
• Bieg na 300 m: 1. patrycja Ada-
mek (Złotów) – 0.45,55; 38. mar-
ta Gawlas (mUkS Brenna/Sp2) 
– 0.51,33; 46. Weronika Gawlas 
(mUkS Brenna/Sp2) – 0.52,68;  
• Bieg na 600 m: 1. Lidka Niemira 
(Warszawa) – 1.44,4; 19. Agnieszka 
Holeksa (mUkS Brenna/Sp2) – 1.58,1 
 
Dziewczęta - klasy VI (rocznik 1998): 
• Bieg na 300 m: 1. małgorzata kowal-
ska (Sosnowiec) – 0.44,03;  49. marta 
kłósko (mUkS Brenna/Sp2) – 0.51,43 
• Skok w dal: 1. Wiktoria Liberska 
(Bydgoszcz) – 5.22; 52. małgorza-

ta Greń (mUkS Brenna/Sp2) – 4.04
 

Chłopcy - klasy IV (rocz-
nik 2000 i młodsi)

• Bieg na 300 m: 1. kacper Sza-
tan (Radom) – 0.46,44; 45. kamil 
Greń (mUkS Brenna/Sp2) – 0.55,15 
Chłopcy - klasy V (rocznik 1999): 
• Bieg na 1000 m: 1. kry-
stian kwiatkowski (Wrze-
śnia) – 3.01,2; 19. konrad ma-
rek (mUkS Brenna/Sp2) – 3.23,8 
• Skok w dal: 1. mateusz Sob-
czyk (kutno) – 5.23; 4. kacper 
Choroszko (mUkS Brenna/Sp2) 
– 4.68 (wynik z eliminacji - 4.64)

Chłopcy - klasy VI (rocznik 1998): 
• Bieg na 1000 m: 1. Leszek Gin-
ter (Chojnice) – 2.52,6; 28. michał 
Glück (mUkS Brenna/Sp2) – 3.18,5 

tomasz Dybczyński
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CZWARtkI  LekkOAtLetyCZNe
2 czerwca na stadionie w Wiśle 

odbył się Finał Czwartków Lek-
koatletycznych dzieci szkól pod-
stawowych . Wzięła w nim udział 
liczna grupa dzieci z Brennej pod 
opieką Tomasza Dybczyńskiego.  
Finał ten był podsumowaniem ca-
łorocznych startów na Wiślańskim 
stadionie. Ogółem od września do 
czerwca odbyło się osiem zawo-
dów  w których zawodnicy zbie-
rali punkty do klasyfikacji indywi-
dualnej i zespołowej.Rywalizacja 
toczyła się w następujących kon-
kurencjach bieg na 60m,skok w 
dal,rzut piłeczką palantową, oraz 
w biegach na 300,600 i 1000mer-
tów Reprezentanci MUKS Bren-
na zdominowali większość kon-
kurencji nieraz osiągając bardzo 
wartościowe wyniki. Jednak naj-
ważniejszą sprawą była walka o 
awans do finałów ogólnopolskich, 
które odbędą  się w Warszawie w 
dniach 11-12.06.2011 r. Z naszej 
ekipy zakwalifikowało się do tego 
wyjazdu 12 osób

michał Gluck 1000m
konrad marek 1000m
kamil Greń 300m
kacper Choroszko  skok w dal
Anna Greń rzut piłeczką palan-

tową
Wiktoria madzia  300m
Weronika Greń 300m
marta Gawlas 300m
marta kłósko 300m
małgorzata Greń  skok w dal
Zuzanna Greń  60m
Agnieszka Holeksa  600m

Sukces ten nie byłby możliwy 
bez pomocy nauczycieli wychowa-
nia fizycznego  Pani Bożeny Pod-
żorskiej i Pana Bogdana Żura któ-
rzy pomagali w przygotowaniach 
młodzieży do startów jak również 
opiekowali się nimi podczas zawo-
dów. Nasza sekcja pragnie bardzo 
serdecznie podziękować dyrekto-
rom Breńskich szkół Pani Halinie 
Gabzdyl-Pilch i Pani Beacie Jawo-
rek-Skałka za bezpłatne udostęp-

nienie sal gimnastycznych do 
treningów oraz wsparcie finan-
sowe na transport dzieci do Wi-
sly. Dziękujemy również  

Panu Zbigniewowi Mitrę-
dze dyrektorowi gimnazjum w 
Brennej za udostępnienie sali w 

gimnazjum do treningów.

 

Sport
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W   dniu 12.05.2011r.,  w Byto-
miu odbyły się Międzywojewódz-
kie Mistrzostwa  Młodzików i 
Młodziczek w Judo. Z  sekcji spor-
towej „DąB” Dębowiec wystartowa-
ło 7 zawodników i zawodniczek. W 
siódemce zgłoszonych      do startu 
zawodników nie zabrakło i naszych 
przedstawicieli. W tym prestiżo-
wym turnieju  startowała czwórka 

JUDO
mIĘDZyWOJeWóDZkIe mIStRZOStWA  

mŁODZIkóW I mŁODZICZek W JUDO
BytOm 2011 R.

reprezentantów naszej Gminy zdo-
bywając  w swoich kategoriach wa-
gowych dwa brązowe medale i  wy-
sokie  4 i 5 miejsce.

Klasyfikacja indywidualna:
Patrycja Wantulok  - 

kategoria wagowa 48 kg - miejsce 
III

 Sara Banaś   - 
kategoria wagowa 48 kg - miejsce 

IV
 Magdalena Koloczek - 

kategoria wagowa 52 kg - miejsce 
III 

Patryk Wyleżoł  - 
kategoria wagowa 55 kg - miejsce 
V

UG

Międzynarodowy Turniej Judo  
z okazji Dnia Dziecka  to kolejny 
turniej, w którym startowali przed-
stawiciele  naszych sekcji. Został ro-
zegrany 29 .05.2011 r.  na sali gim-
nastycznej Gimnazjum w Dębowcu.  
Z sekcji „DąB”Dębowiec oraz Bren-
nej zostało zgłoszonych i wystarto-
wało 36  zawodników. Nasi milusiń-
scy i w tych zawodach nie zawiedli 
odnosząc kolejne sukcesy. Łącznie 
startowało w tym turnieju 153 za-
wodników i zawodniczek z 12 klu-
bów sportowych. 

I. Klasyfikacja indywidualna:

Kamil Solinder  - 
kategoria wagowa 17 kg – miejsce I 

Olek kurdun   - 
kategoria wagowa 20 kg – miejsce I

kacper Góralczyk  - 
kategoria wagowa 22 kg – miejsce II 

magdalena Ryś  - 
kategoria wagowa 22 kg – miejsce II

Wiktor Madzia  - 
kategoria wagowa 24 kg – miejsce 
III 

mIĘDZyNARODOWy tURNIeJ JUDO  Z OkAZJI 
DNIA DZIeCkA DĘBOWIeC 2011

mateusz Gawlas  - 
kategoria wagowa 25 kg – miejsce II

Weronika Wieczorek - 
kategoria wagowa 25 kg – miejsce I 

Łukasz Lipowski  - 
kategoria wagowa 26 kg – miejsce II

martyna Has   - 
kategoria wagowa 26 kg – miejsce I 

Dawid Pilch   - 
kategoria wagowa 27 kg – miejsce I 

Dawid Kołder  - 
kategoria wagowa 30 kg – miejsce 
II 

Dawid Tyczyński  - 
kategoria wagowa 31 kg – miejsce 
II

tyberiusz prondzioch - 
kategoria wagowa 32 kg – miejsce 
III

piotr Świć   - 
kategoria wagowa 33 kg – miejsce I 

Konrad Gawron  - 
kategoria wagowa 35 kg – miejsce 
III

Julia Maśnik  - 
kategoria wagowa 36 kg – miejsce 
III

Artur kolaczek  - 
kategoria wagowa 39 kg – miejsce II

Dominika Wieczorek - 
kategoria wagowa 45 kg – miejsce 
III

martyna kurek  - 
kategoria wagowa 46 kg – miejsce I 

przemysław Szewczyk - 
kategoria wagowa 48 kg – miejsce 
III

krystian Ryś   - 
kategoria wagowa 51 kg – miejsce II

II. Klasyfikacja drużynowa:  

1. Stowarzyszenie Sportowe 
,,DĄB” Dębowiec - 86 pkt

2. UKS Rydułtowy  
            - 39 pkt 

3. JUDO DDM Czeski Cie-
szyn            - 30 pkt

4. KS Gwardia Bielsko-Biała 
           - 29 pkt 

5. UKS Pawłowice  
            - 27 pkt        

6. MOSiR Mysłowice  
            - 19 pkt

7. Budowlani Sosnowiec, 
MOSiR Cieszyn         - 17 pkt

UG

SportSport
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FINAŁ CZWARtkóW LekkOAtLetyCZNyCH 
WISŁA 2.06.11 – FINALIŚCI Z Sp-2 BReNNA

III mIeJSCe NA tURNIeJU ORANGe CUp

02.06.11 w Wiśle odbył się finał 
Czwartków Lekkoatletycznych, któ-
rych wygrana dawała awans do fi-
nału krajowego w Warszawie.

Oto finaliści z Sp-2 Brenna:
Agnieszka Holeksa – bieg na 

600m. – kl. VI
michał Gluck – 1000m. – kl. V
marta kłósko – 300m. – kl. VI

małgorzata Greń – 60m. – kl. VI
marta Gawlas – 300m. – kl. V
Zuzanna Greń – skok w dal, 60m. 

– kl. V
kamil Greń – 300m. – kl. IV
kacper Choroszko – 60m., skok 

w dal – kl. V
konrad marek – 1000m. – kl. V

Sukcesem zakończył się udział 
młodych futbolistów z Sp-2 Brenna 
w turnieju Orange Cup, który odbył 
się 26.05.11 w Chybiu. W turnieju 
brało udział 11 zespołów z powiatu 
Cieszyńskiego.

Zespół pokonując Strumień 2:0, 
pogwizdów 4:1, ewangelicką szko-
łę z Cieszyna 1:0, Zebrzydowice w 
rzutach karnych 2:1, remisując z Za-
marskami 3:3 i ulegając zespołowi z 
Sp-2 Cieszyn 1:0 zajął III miejsce.

 Skład drużyny:
Od góry: Daniel Chrapek, An-

drzej Cieślar, Łukasz Frączek, Szy-
mon Gruszczyk, Cyprian Ziebura, 
Daniel Czyż, Filip Holeksa, Jakub 
Heller, Antoni Siedloczek, Szymon 
Hołomek, kamil Greń, mateusz Ja-
worski, paweł Greń, Jurek Holeksa.

Najwięcej bramek dla zespołu 
zdobyli: Jakub Heller, Łukasz Frą-
czek oraz Andrzej Cieślar.
   

Opiekun drużyny: Bogusław Żur

W finale medale za II miejsce 
otrzymali również

Weronika Gawlas – 300m.
Robert kubok – 60m., skok w dal
Opiekunami reprezentacji Sp-2 

Brenna są Bożena podżorska
     
  Bogusław Żur
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8 czerwca odbyły się zawody 

sportowe o puchar Wójta Gminy 
Brenna. młodzież rozgrywała me-
cze piłki nożnej w duchu sporto-
wej rywalizacji. Oczywiście wygra-
ni zostali odznaczeni pucharami i 
dyplomami. Dziękujemy za pomoc 
naszym nauczycielom wychowania 

ZmAGANIA O pUCHAR WóJtA 
fizycznego i do zobaczenia za rok. 

Wyniki szkół gimnazjalnych:
Kategoria chłopcy: 

1. ZSp Górki Wielkie  
2. Gimnazjum Brenna 

Kategoria dziewczyny:
1. Gimnazjum Brenna

Wyniki szkół podstawowych:

Kategoria chłopcy: 
1. ZSp Górki Wielkie  
2. Sp2 Brenna Bukowa  
3. Sp1 Brenna Leśnica 

Kategoria dziewczyny:
1. Sp 2 Brenna Bukowa 
2. Sp1 Brenna Leśnica 

Ł.m.

pOWIAt BeZ GRANIC 2011
Jedenasty powiat bez Granic już 

za nami. pogoda dopisała i na obiek-
tach sportowych Gminy Hażlach 
młodzież zmagała się w różnych 
konkurencjach.  W klasyfikacji gene-
ralnej zawodów zwyciężył Skoczów. 
 
kolejny raz otwarte zostały grani-
ce gmin i powiatu, a w ich miejsce 
pojawiła się rywalizacja, ale tylko i 
wyłącznie w konkurencjach sporto-
wych.[…] Na trzecim miejscu zna-
lazła się gmina Skoczów,   drugie 
miejsce przypadło w udziale Gmi-
nie Hażlach , a najbardziej wyspor-
towaną młodzieżą może poszczycić 
się Brenna.

A oto jak przedstawiała się kla-
syfikacja w pozostałych konkuren-
cjach : 
 
I. MINI PIłKA NOŻNA SZKÓł 
PODSTAWOWyCH

1. StRUmIeń 
2. UStROń 
3. SkOCZóW 
II. MINI PIłKA NOŻNA SZKÓł 
GIMNAZJALNyCH 
1. ISteBNA 
2. BReNNA 
3. SkOCZóW 
III. TRÓJBÓJ SPRAWNOśCIOWy 
SZKÓł PODSTAWOWyCH
1. HAŻLACH 
2. SkOCZóW 
3. CIeSZyN 
IV. TRÓJBÓJ SPRAWNOśCIOWy 
SZKÓł GIMNAZJALNyCH
1. UStROń 
2. StRUmIeń 
3. HAŻLACH 
V. SIATKÓWKA PLAŻOWA
1. CIeSZyN 
2. DĘBOWIeC 
3. WISŁA 
VI. TENIS STOłOWy SZKÓł POD-

STAWOWyCH
1. GOLeSZóW 
2. CHyBIe 
3. DĘBOWIeC 
 
VII. TENIS STOłOWy SZKÓł GIM-
NAZJALNyCH
1. GOLeSZóW 
2. SkOCZóW 
3. ZeBRZyDOWICe 
VIII BIEG SZTAFETOWy
1. SkOCZóW 
2. WISŁA 
3. CIeSZyN 
KLASyFIKACJA KOŃCOWA
1. SkOCZóW 
2. HAŻLACH 
3. StRUmIeń

Źródło: WWW.powiat.cieszyn.pl

SportSport
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sześć pingwinów i zmuszony zo-
staje przekształcić swój luksusowy 
apartament w… zaśnieżoną ark-
tyczną atrakcję.

pARkING kRóLóW

trzydziestoparoletni Junior 
(Gísli Örn Garðarsson) wraca wraz 
z przyjacielem Rupertem (Daniel 
Brühl) z Niemiec do rodzinnego 
domu na Islandii, którym okazuje 
się być stara przyczepa zaparkowa-
na na parkingu królów. to tutaj, w 
całkowitej izolacji, mieszkają różni, 
rozczarowani życiem, ekscentrycz-
ni outsiderzy i odmieńcy. Wracając 
do rodzinnego domu Junior ma na-
dzieję, że ojciec pomoże mu roz-
wiązać tarapaty, w które popadł. 
Szybko jednak okazuje się, że rze-
czywistość jest daleka od ideału, a 
plan nie idzie tak, jak sobie zaży-
czył. powrót syna nie jest sielanką i 
wywołuje lawinę nieoczekiwanych 
zdarzeń, które zmieniają oblicze 
parkingu królów.

jego sekretów, które mogą prze-
sądzić o wyniku ostatecznej bitwy 
między robotami.

CHICO I RItA

kuba, koniec lat 40-tych XX wie-
ku. Chico to młody pianista, któ-
ry marzy o sukcesie, Rita to młoda 
wokalistka obdarzona pięknym gło-
sem. muzyka i miłość łączą bohate-
rów, ale przynoszą także ból…

pAN pOppeR I JeGO pINGWINy

komedia rodzinna w polskiej 
wersji językowej z Jimem Carreyem 
w roli biznesmena, który dziedziczy 

CAptAIN AmeRICA: pIeRWSZe 
StARCIe

kapitan Ameryka (znany też jako 
Steve Rogers) to komiksowy super-
bohater, który zyskał swoje moce w 
wyniku eksperymentu przeprowa-
dzonego na nim przez wojsko. Jego 
największym wrogiem jest nazi-
stowski superzłoczyńca, Red Skull. 
ten czarny charakter, to prawa ręka 
Hitlera we wszelkiego rodzaju nisz-
czycielskich działaniach.

tRANSFORmeRS 3

Autoboty dowiadują się o statku 
Cybertronian, ukrytym na księżycu. 
Rozpoczyna się wyścig z Decepti-
conami o znalezienie go i odkrycie 

Godne poleceniaGodne polecenia

pRemIeRy kINOWe W LIpCU
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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
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