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Drodzy Czytelnicy!
Jest dziwnie. Inaczej tego okre-

ślić się nie da. Izolacja przez kilka 
tygodni, coraz to nowe ogranicze-
nia, mętlik informacyjny, który bu-
duje atmosferę niepokoju… W tym 
wszystkim święta, wiosna, kwaran-
tanna #zostańwdomu… Ale jakoś 

trzeba sobie radzić.  Cieszymy się, 
że udało się nam wydrukować nowy 
numer Wieści. Szczególnie pole-
cam Państwu dwa artykuły – jeden 
o kulturze, drugi o sporcie i o tym, 
jak można z nich korzystać w cza-
sie kwarantanny. Mamy nadzieję, że 

okażą się pomocne.
Życzę wszystkim zdrowia, spo-

koju i cierpliwości!

  Anna Musioł
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Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Piękne słoneczne dni oznajmiają 
nam, że w pełni rozpoczęliśmy wio-
senną porę roku. Sprzyjająca pogo-
da pomogła rolnikom jeszcze przed 
świętami w pełni zakończyć siewne 
prace polowe. W tym miesiącu je-
steśmy też świadkami trafnie spraw-
dzającego się polskiego przysłowia 
„kwiecień plecień, bo przeplata, tro-
chę zimy, trochę lata”.  Zimne noce 
i chłodne poranki, oraz powiewają-
cy za oknem chłodny wiatr przywie-
wający białe płatki śniegu, ograni-
czają rozkwitanie kwiatów i pąków 
drzew.  O tej porze roku zdarzające 
się śnieżyce to przecież nic groźne-
go bo wyglądające spoza chmur cie-
płe promienie słońca mocno ogrze-
wają powierzchnię ziemi i biała koł-
derka szybko znika. Kalendarzowy 
rytm regulujący cykliczność zmian 
otaczającej nas przyrody odbieramy 
jako normalność. Ale jednak jest to 
szczególny i wyjątkowy czas - wszy-
scy dzisiaj otoczeni epidemią ko-
ronawirusa żyjemy inaczej i zasta-
nawiamy się co dalej, jak zmieni się 
świat i jak będzie wyglądało nasze 
życie po ustaniu pandemii, w jakim 
stanie będzie gospodarka, jak i czy 
zmienią się nasze relacje do nas sa-
mych i do otaczającego świata. Wie-
le stawiamy sobie pytań i na wie-
le z nich nie znajdujemy odpowie-
dzi. Wydaje się, że jest to prawdziwy 
czas minionych już rekolekcji. Trzy-
mam kciuki, abyśmy zdali egzamin  
z naszej dojrzałości i naszej mądro-
ści. Czas najwyższy, aby pękła bań-
ka naszej pychy, egoizmu, zazdro-
ści i zawiści. Niech garnitur chrze-
ścijańskiej ufności uszyty będzie dla 
nas z materiału pokory, miłości, wza-
jemnego szacunku i zrozumienia. 
Jakże w niecodziennej rzeczywisto-
ści przypadło nam w tym roku przy-
gotowywać się do przeżycia Świąt 
Wielkanocnych. Jakże inaczej wyglą-
dał Wielki Tydzień począwszy od Nie-
dzieli Palmowej. Smutne były wnę-
trza naszych polskich kościołów bez 
zakwitniętych wiązanek palm w Nie-
dzielę Palmową. Tęskniliśmy za nor-
malnością, którą opisuje Zofia Kos-
sak … Początek Wielkiego Tygodnia 
wypełnia gospodyniom wielkanocne 

ochędóstwo, sprzątanie, szorowanie, 
bielenie. Błyszczą czystością mętne 
zwykle szybki okien, połyskują sto-
ły i ławy. Domieszka farbki do wap-
na daje ścianom ton błękitny… (*). 
Jakże inaczej wyglądało sprzątanie 
wszystkich naszych elementów znaj-
dujących się na płaszczyźnie ducho-
wej. Udzielona przez naszych bisku-
pów dyspensa była usprawiedliwie-
niem dla zabiegów duchowych. Sami 
musieliśmy obudzić w sobie dzwo-
ny, które zamilkły w Wielki Czwartek. 
Dzwony, które oznajmią zwycięstwo 
życia nad śmiercią w wigilię Niedzie-
li Zmartwychwstania Pańskiego. Ta-
jemnice Śmierci Wielkiego Piątku  
i zadumy Wielkiej Soboty przeżywa-
liśmy w zaciszu naszych domów. Tak 
trudno pogodzić się było z tym, że 
nie mogliśmy uczestniczyć w pięknej 
tradycji święcenia pokarmów świą-
tecznych. Poświęcenie pokarmów, 
którymi dzielimy się podczas świą-
tecznego śniadania odbyło się rów-
nież poza murami naszych kościo-
łów. Każdy szczegół w przygotowa-
niu duchowym i materialnym Świąt 
jest  niezmiernie ważny, aby godnie 
uczcić radosne Święta Wielkanoc-
ne, które są największymi święta-
mi chrześcijaństwa. W tym roku jed-
nak wszystko było inaczej. Szanowni 
mieszkańcy zagrożenie epidemicz-
ne związane z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa sprawiło, że decy-
zją władz państwowych zamknięto 
szkoły, przedszkola i żłobki, a wie-
le instytucji oraz firm do minimum 

zredukowało możliwość bezpośred-
niego kontaktu. Podjąłem podobne 
kroki ograniczając bezpośrednią ob-
sługę interesantów w Urzędzie Gmi-
ny Brenna. Dlatego proszę o dokony-
wanie wszystkich płatności w formie 
elektronicznej oraz o kontaktowanie 
się z Urzędem Gminy drogą telefo-
niczną lub mailową. Zapewniam, że 
moja decyzja miała tylko jeden po-
wód – zminimalizować istniejące za-
grożenie, a podjąłem ją wyłącznie  
w trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców Gminy i pracowników nasze-
go samorządu. Jednocześnie apelu-
ję do Państwa o ograniczenie wycho-
dzenia z domu wyłącznie do przy-
padków koniecznych.  Kwarantan-
na, która ogranicza nasze normalne 
funkcjonowanie społeczno-gospo-
darcze jest wymuszona naszą roz-
tropnością wobec reakcji na zagroże-
nie jakie niesie ze sobą atak korona-
wirusa COVID-19 . Całkowicie w nie-
codziennej sytuacji znalazła się cała 
oświata, która poddana jest próbie 
online. Praca dydaktyczna nauczy-
cieli z uczniami przeniesiona na łącz-
ność internetową jest nowym we-
zwaniem edukacyjnym, które pod-
dane jest samodyscyplinie i  sumien-
ności dobrze zorganizowanego cza-
su. Jako Urząd pomimo ograniczonej 
dyspozycyjności przyjmowania pe-
tentów pracujemy normalnie, rozpa-
trując wnioski złożone w  biurze po-
dawczym bądź telefonicznie lub dro-
gą e-mailową. W miarę normalnie 
też przebiega realizacja przetargów 
na prace inwestycyjne. Przykładem 
tego może być otwarcie ofert i wy-
łonienie wykonawcy na realizację in-
westycji drogowej Skoczowska-Stary 
Dwór w Górkach. Przed nami przy-
gotowanie się do prac remontowych 
po zimie. Wierzymy w to, że rozregu-
lowana otaczająca nas rzeczywistość 
wróci do normy i szybko złapiemy 
właściwy rytm wspólnego działania. 
Na koniec wszystkim życzę zdrowia 
na dalszy czas poświąteczny.  

                                                                               
  Jerzy Pilch 
 Wójt Gminy Brenna

(*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 62.
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Podpisano umowę na przebudowę  
ul. Skoczowskiej, Stary Dwór w Górkach Wielkich
Aż dziesięć podmiotów gospo-

darczych stanęło do postępowania 
przetargowego dotyczącego wy-
konania przebudowy ul. Skoczow-
skiej, Stary Dwór w Górkach Wiel-
kich wraz z budową chodnika. Ciąg 
ulicy Skoczowska i Stary Dwór od-
grywa ważną rolę komunikacyj-
ną, gdyż obsługuje strefę przemy-
słowo-gospodarczą, w której funk-
cjonuje kilkanaście firm. Ale to nie 
wszystko. Ta gminna droga prowa-
dzi również do Muzeum Zofii Kos-
sak oraz Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków” będących tury-
stycznymi atrakcjami Górek Wiel-
kich. Ulicami Skoczowską i Stary 
Dwór dojeżdża się także do daw-
nej stanicy harcerskiej Aleksan-
dra Kamińskiego  Modernizacja tej 
drogi jest ze wszech miar uzasad-
niona. Gminne władze myślały już  
o tym zadaniu w poprzedniej ka-
dencji samorządu ale z uwagi na 
jego znaczne koszty, szukały ze-
wnętrznego wsparcia finansowego. 
Sztuka udała się w ubiegłym roku 
– wójt Jerzy Pilch podpisał z samo-
rządowymi władzami wojewódz-
twa śląskiego umowę na dofinan-
sowanie tego zadania ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Właśnie zakończył się prze-
targ dotyczący wyłonienia wyko-
nawcy tej inwestycji, która oprócz 
modernizacji ulicy Skoczowskiej  
i Stary Dwór zakłada także przebu-
dowę sieci energetycznej i teletech-
nicznej. Aż dziesięć podmiotów go-
spodarczych zgłosiło zainteresowa-
nie realizacją tego zadania, a wy-
grała oferta bielskiej spółki Radex 
opiewająca na 2 435 686 zł. –. Wy-
konanie tej inwestycji jest niezwykle 
ma niezwykle istotne znaczenie dla 
gminnej komunikacji– mówi wójt 
Jerzy Pilch. Drogowa inwestycja 
w Górkach Wielkich ma być goto-
wa w ciągu 180 dni od chwili prze-
kazania wykonawcy placu budo-
wy, co powinno wkrótce nastąpić. 

            UG Brenna
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Będzie plac zabaw i ogród zielin

Gmina Brenna wyłoniła wyko-
nawców dwóch ciekawych inwesty-
cji. Co ważne, zadania te nie będą 
dla gminnego budżetu dużym ob-
ciążeniem, gdyż samorządowe wła-
dze pozyskały na ten cel znaczące 
wsparcie z funduszy europejskich.

Pierwsza z tych inwestycji do-
tyczy utworzenia Transgranicznej 
Strefy Kultury przy ulicy Sportowej 
w Górkach Wielkich. Inwestycja zo-
stanie wykonana w ramach projek-
tu „Za woniom drzewa” realizowane-
go przez Gminę Brenna wspólnie ze 
słowacką Gminą Babin oraz Ośrod-
kiem Promocji Kultury i Sportu Gminy 
Brenna, w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Interreg V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020. Aranża-
cja tego miejsca nawiązywać będzie 
do książki Zofii Kossak „Kłopoty Kac-
perka góreckiego skrzata”. Powstaną 
tam huśtawki, w tym przystosowana 
do potrzeb dzieci niepełnosprawnych 
huśtawka - bocianie gniazdo oraz 
zabawowe obiekty: „Dwór Kossa-
ków”, „Magiczny las” i „Wioska skrza-
tów”. Znajdą się tam również parko-
we ławki, solarne latarnie, tak zwa-
ne bezpieczne nawierzchnie oraz zo-
stanie wykonane nowe ogrodzenie. 
W sąsiedztwie Transgranicznej Stre-
fy Kultury pojawi się także przedłu-
żona promenada ośrodka „Pod Bran-
dysem” i miejsca postojowe dla sa-
mochodów. Lokalizacja tego unika-
towego w skali naszej Gminy przed-
sięwzięcia nie została wybrana przy-
padkowo. Teren „Pod Brandysem” 
jest wszak przeznaczony dla infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej słu-
żącej zarówno dorosłym, jak i dzie-
ciom. Transgraniczna Strefa Kultu-

ry świetnie wpisuje się w taki cha-
rakter tego miejsca. Do przetargu 
na wykonanie tego zadania stanęło 
pięć firm. Wygrała spółka Apis z Ja-
rosławia, której oferta wynosiła 539 
466 zł. 

Druga inwestycja realizowana  
w ramach projektu „Za woniom 
drzewa”, której wykonawcę rów-
nież wyłoniono niedawno, powsta-
nie w sąsiedztwie Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Brennej przy ul. Gó-
reckiej. Będzie to drewniana wia-
ta o powierzchni 32 metrów kwa-
dratowych oraz ogród zielin wraz 
z pergolą, drewnianymi stołami  
i ławkami oraz stolikami ogrodni-
czo-warsztatowymi, służącymi do 
prowadzenia różnych warsztatów  
z zakresu dziedzictwa przyrodni-
czego pogranicza polsko-słowac-
kiego. - Zaplanowaliśmy to jako 
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miejsce edukacyjne dla naszej mło-
dzieży, umożliwiające bliskie ob-
cowanie z przyrodą, sadzenie ro-
ślin, a następnie dbanie o nie i ob-
serwowanie ich rozwoju. Jednocze-
śnie będzie to ciekawe uzupełnie-
nie znajdującej się w sąsiedztwie 
szkoły infrastruktury sportowej. 
Ktoś zmęczony jazdą na rowerze na 
znajdującym się tuż obok pump-

tracku będzie mógł odpocząć sie-
dząc na ławce i podziwiając rosną-
ce wokół rośliny – mówi wójt Jerzy 
Pilch. Do przetargu na realizację tej 
inwestycji zgłosiło się dwóch ofe-
rentów. Wygrało konsorcjum trzech 
podmiotów gospodarczych, które-
go liderem jest firma Usługi Ogól-
nobudowlane Radosław Greń. War-
tość inwestycji, której finał plano-

wany jest na koniec maja, to 140 
721 zł. Wójt Jerzy Pilch podkreśla, 
że aż 85 procent kosztów obu wy-
mienionych zadań sfinansowane 
zostanie ze środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Inter-
reg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

  UG Brenna

Informacje/Wydarzenia

Konkurs wiedzy pożarniczej
Zakończył się gminny etap Ogól-

nopolskiego Konkursu Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobiega po-
żarom”. Jego zwycięzcy będą repre-
zentować Gminę Brenna podczas 
kolejnego, powiatowego etapu tej 

rywalizacji.
W gminnym etapie Ogólnopol-

skiego Konkursu Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega pożarom” 
łącznie wzięło udział 55 uczestni-
ków - 27 młodych zawodników ry-

walizowało w kategorii wieko-
wej uczniów klas I-VI szkół podsta-
wowych, a 28 w kategorii wieko-
wej uczniów klas VII-VIII. W pierw-
szej grupie triumfowali: I miejsce 
- Kevin Holeksa (SP w Górkach Wiel-
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kich), II miejsce – Damian Mikulski 
(SP w Górkach Wielkich), III miej-
sce – Damian Greń (SP nr 1 w Bren-
nej). Wśród starszych uczniów szkół 
podstawowych na podium pożarni-
czego konkursu stanęli: I miejsce – 
Krzysztof Greń (SP nr 2 w Brennej), 
II miejsce – Maria Sidzina (SP nr 1  
w Brennej), III miejsce – Monika 
Greń (SP nr 1 w Brennej). Zwycięz-
cy obu grup wiekowych będą repre-

zentować Gminę Brenna podczas 
powiatowego etapu pożarniczych 
zmagań. - Warto dodać, że znacz-
na część uczestników tego konkursu 
to członkowie Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych. Bardzo cieszę się 
z tego, że wśród młodych mieszkań-
ców naszej Gminy jest zainteresowa-
nie działalnością pożarniczą i że ro-
sną nam młode kadry strażackie. Ser-
decznie gratuluję zaangażowania  

i chęci do działania oraz wiedzy, któ-
ra była w tym konkursie niezbędna. 
Bez wątpienia bardzo ważna była 
również współpraca  uczestników 
konkursu z ich opiekunami, którym 
przy tej okazji chciałbym podzięko-
wać za wspieranie naszej młodzie-
ży – mówi wójt Gminy Brenna Jerzy 
Pilch.

 
  S. Horowski

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy” 

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Agroturystyka nad Brennicą
Kontynuujemy nasz cykl po-

święcony tym podmiotom z bran-
ży agroturystycznej, które promują 
Gminę Brenna i w tym celu współ-
pracują z lokalnym samorządem. 
Obecny, trzeci już odcinek tej serii 
poświęcony jest Zagrodzie Eduka-
cyjnej „Kozia Zagroda”.

Usytuowana w centrum Bren-
nej, tuż nad brzegiem Brennicy „Ko-
zia Zagroda” to szczególny punkt na 
agroturystycznej mapie naszej Gmi-
ny. Jest to bowiem nie tylko jedna 
z turystycznych atrakcji gastrono-
micznych, ale także miejsce, gdzie 
można się dowiedzieć, jak w prze-
szłości wyglądało codzienne życie 
górali Beskidu Śląskiego, czyli daw-
nych mieszkańców Górek i Bren-
nej. „Kozia Zagroda” to dzieło Beaty  
i Rafała Marchlewiczów, którzy 
przed laty, w prezencie ślubnym, 
otrzymali parę kóz. Kiedy zwierzęta 
się rozmnożyły i zrobiło się im cia-
sno uznali, że połączą kozie stadko 
z ich wspólną pasją, którą są trady-
cje i kultura beskidzkich górali-pa-
sterzy. Na położonej nad Brennicą 
działce - również będącą ślubnym 
prezentem - postanowili stworzyć 
miejsce, w którym w edukacyjnej  
i gastronomicznej formie będą mo-
gli dzielić się z innymi tym, co pięk-
ne i niepowtarzalne w tradycyjnej 
kulturze mieszkańców Beskidu Ślą-
skiego. Dlatego wzorując się na sta-
rej, pamiętającej lata 20. XX wie-
ku, chałupie spod Błotnego zrekon-
struowali tradycyjną góralską cha-
tę, a obok niej pasterską kolibę od-
zwierciadlającą takie obiekty z XIX 
wieku. - W ten sposób powstała „Ko-
zia Zagroda”, która od początku była 
planowana jako przedsięwzięcie 
edukacyjno-gastronomiczne. Dla-
czego? Z kilku powodów. Raz, gdyż 
góralskie tradycje, zwyczaje i ob-
rzędowość to nasza wspólna pasja, 
którą chcieliśmy się dzielić z innymi  
i stąd kierunek edukacyjny. Tu do-
dam, że z wykształcenia jestem na-
uczycielem więc w jakiś sposób wra-
cam do zawodowych korzeni. Dwa 
– oboje z żoną mieliśmy zawodowe 

doświadczenie związane z gastro-
nomią, potocznie mówiąc czuliśmy 
ten temat i wiedzieliśmy, że damy so-
bie z nim radę. Wreszcie trzy – od po-
czątku uznaliśmy, że warto połączyć 
te dwie dziedziny, czyli gastronomię 
i edukację, bo dobrze będą ze sobą 
współgrać i się uzupełniać. Czas po-
kazał, że mieliśmy rację – mówi Rafał 
Marchlewicz.

Edukacyjna oferta „Koziej Zagro-
dy” obejmuje kilka rodzajów warsz-
tatów skierowanych zarówno do 
dzieci i młodzieży, jak i do osób do-
rosłych. I tak można się podczas 
nich nauczyć tradycyjnego wyro-
bu sera z mleka, poznać jak kiedyś 
wyglądała obróbka wełny, wypiec 
pyszny chleb na zakwasie lub wy-

śmienite pierniki. Ale to nie wszyst-
ko, gdyż uczestniczy edukacyjnych 
zajęć organizowanych w „Koziej Za-
grodzie” dowiadują się także jak żyli 
i pracowali dawni górale, jakie nosi 
stroje, jakich używali naczyń oraz 
na jakich instrumentach umilali so-
bie czas muzyką. Można tam także 
nakarmić kozę, nauczyć się dekoro-
wać pasterskie dzwonki i wyrabiać 
wełniane owieczki oraz wybrać się 
na przejażdżkę konnymi wozami. 
Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę na 
ognisko, to rozpala się je pod pik-
nikową wiatą, która – jak na eduka-
cyjną zagrodę przystało – stanowi 
rekonstrukcję dziewiętnastowiecz-
nej owczarni. Oczywiście w zagro-
dzie obecne są także zwierzęta – 
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kozy, owce, a latem również drób. 
- Wśród odwiedzających nas grup 
szkolnych i przedszkolnych dominu-
ją te z terenu powiatu cieszyńskiego  
i bielskiego. Ale goszczą u nas rów-
nież dzieci oraz młodzież z odleglej-
szych rejonów – z Górnego Śląska, 
Opola czy Krakowa. Szczególnie cie-
szą nas wizyty uczniów szkół gastro-
nomicznych, gdyż wkrótce to oni 
będą decydować o kulinarnym obli-
czu polskiej gastronomii i mamy na-
dzieję, że dzięki warsztatom w „Ko-
ziej Zagrodzie” coraz częściej będą 
w jej ofercie obecne specjały daw-
nej kuchni beskidzkiej. Z kolei wśród 
osób dorosłych liczne grono uczest-
ników organizowanych przez nas za-
jęć edukacyjnych to mieszkańcy Gór-
nego Śląska, którzy odwiedzają Gmi-
nę Brenna w ramach weekendowe-
go czy wakacyjnego wypoczynku 
– mówi Beata Marchlewicz.

Ale „Kozia Zagroda” to nie tyl-
ko edukacja. To również oferta ga-
stronomiczna. Amatorzy dobrej, re-
gionalnej kuchni mogą tam kupić 
góralskie sery (zarówno świeże jak  
i wędzone), chleb na zakwasie czy 
domowe ciasta oraz skosztować 
specjałów beskidzkiej kuchni, na 
przykład w postaci dań ze świeżej 
jagnięciny. - Oczywiście w naszym 
menu jest tradycyjny schabowy z za-
smażaną kapustą, który nadal ma 
liczne grono zwolenników, ale obec-
na tam jest również jagnięcina, czy-
li mięso z młodych, góra półrocznych 
owiec, baranów i kóz. Nie jest to mię-
so tanie, ale liczba jego smakoszy ro-
śnie. Dla nas te potrawy są ważne  
z uwagi na fakt, iż gościły na góral-
skich stołach i stanowią element lo-
kalnej tradycji kulinarnej, jaką stara-
my się kultywować – podkreśla Ra-
fał Marchlewicz, który jednocze-
śnie wyjaśnia, że pokutujący u czę-
ści konsumentów pogląd, iż barani-
na śmierdzi i jest mięsem złej jako-
ści, to pozostałość po czasach PRL
-u, kiedy najlepsze części baraniego 
mięsa wysyłano na eksport, dla ro-
dzimych konsumentów zostawiając 
najgorsze resztki.

Twórcy „Koziej Zagrody” nie spo-
częli na laurach i rozbudowują swo-
je dzieło. Obecnie trwają prace nad 

rekonstrukcją folusza, gdzie odby-
wać się będą zajęcia edukacyjne 
dotyczące dawnej obróbki wełny, 
która stanowiła bardzo ważny ele-
ment w gospodarce górali Beski-
du Śląskiego. Planowane jest tak-
że otwarcie ogrodu edukacyjnego, 
gdzie obecne będą rodzime, czy-
li beskidzkie gatunki roślin oraz 
te, które są obcym importem, ale  
z uwagi na swą atrakcyjność zago-
ściły w ogrodach mieszkańców Gó-
rek i Brennej. Spacerując po tym 
szczególnym ogrodzie będzie moż-
na między innymi wiele dowiedzieć 
się o ważnych dla dawnych górali 
drzewach owocowych.

- Gratuluję Beacie i Rafałowi Mar-
chlewiczom zarówno pomysłu, jak  

i determinacji w jego realizacji. ”Ko-
zia Zagroda” swoją bogatą ofertą 
edukacyjną przyciąga wielu gości, 
których część jedzie do Brennej głów-
nie na organizowane w niej warszta-
ty, ale kiedy już tu są, to odwiedzają 
również inne, ciekawe miejsca w na-
szej Gminie. Tym samym „Kozia Za-
groda” stanowi doskonały przykład 
turystycznej atrakcji, która nie tylko 
urozmaica ofertę Gminy Brenna, ale 
stanowi także magnes ściągający do 
nas nowych gości – mówi wójt Gmi-
ny Brenna Jerzy Pilch.

           
   S.Horowski
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Bliżej przyrody – ścieżka po Górze Bucze 

Góra Bucze to unikatowe miej-
sce, pełne pięknych i rzadkich ro-
ślin. Bogaty i różnorodny jest tu-
taj także świat zwierząt. Aby poka-
zać jej walory powstała w tym miej-
scu ścieżka dydaktyczno-przyrodni-
cza po Górze Bucze. Jednak z bie-
giem czasu tablice na trasie zosta-
ły zniszczone, a znaki stały się mało 
widoczne.  Aby znów to wyjątko-
we miejsce mogło cieszyć miesz-
kańców jak i turystów Ośrodek Pro-
mocji, Kultury i Sportu Gminy Bren-
na realizuje projekt pn. „Ścieżka dy-
daktyczno-przyrodnicza po górze 
Bucze” współfinansowany ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

w Katowicach. 
Aktualnie trwają pracę nad od-

nowieniem tej ścieżki. Już niedłu-
go powstaną na niej stoiska edu-
kacyjne, które mają pokazać pięk-
no przyrody w formie zabawy. Na 
trasie usytuowane zostaną trzy ta-
blice z  mapami. A w punkcie wi-
dokowym na ścieżce znów poja-
wi się tablica z panoramą. Oficjalne 
otwarcie odnowionej ścieżki zapla-
nowano na 27 czerwca 2020r. Pod-
czas tego wydarzenia chętni wezmą 
udział w wykładzie oraz wyciecze  
z przyrodnikiem, który pokaże naj-
piękniejsze okazy przyrody. Spo-
rym ułatwieniem będą także druko-
wane  mapy dostępne w Informacji 

Turystycznej w Brennej, w Bacówce 
„Bucze” oraz w wielu innych atrak-
cjach na terenie Gminy Brenna. 

Wędrówkę rozpoczyna się w cen-
trum Górek Wielkich, tuż przed mo-
stem na rzece Brennicy. Aby przejść 
w całości trasę, trzeba zarezer-
wować około 2 godziny. To świet-
na propozycja na rodzinne space-
ry. Jest także możliwość rozpoczę-
cia wycieczki od Centrum Kultury  
i Sztuki „Dwór Kossaków”, podąża-
jąc początkowo niebiesko-białym 
szlakiem Kamyka, który jest szla-
kiem łącznikowym do ścieżki. 

  OPKiS Brenna

Woda dla wszystkich!
22 marca  obchodziliśmy Świato-

wy Dzień Wody. Dzień ten ma nam 
uświadomić, jak ważnym elemen-
tem przyrody i naszego życia jest 
woda oraz zwrócenie uwagi na za-
grożenia wynikające ze zmniej-
szania się jej zasobów. Hasło prze-
wodnie tegorocznych obchodów to 
„Woda dla wszystkich!”.

Wodę wykorzystujemy nie tylko 
w gospodarstwie domowym do my-
cia rąk, gotowania czy prania, ale  też  
w przemyśle. Można pomyśleć  
o ograniczeniu zakupów produk-
tów, które w cyklu produkcyjnym 

potrzebują bardzo dużo wody.
Pośród wielu materiałów, z któ-

rymi obcujemy na co dzień, znaj-
dują się przede wszystkim stal, alu-
minium, szkło, papier i plastik. Ze 
wspomnianych surowców jest rocz-
nie produkowanych ponad 400 mi-
lionów ton opakowań. Do wytwo-
rzenia takiej ilości materiałów jest 
potrzebne ok. 650-800 mld m3 
wody. Najmniejsza ilość wody jest 
wykorzystywana przy produkcji 
opakowań aluminiowych - 3 mld m3 
wody rocznie. Taka objętość odpo-
wiada zaopatrzenia mieszkańców 

Londynu w wodę na okres 2,5 roku. 
Do produkcji opakowań papiero-
wych wykorzystywane jest rocz-
nie 315 mld m3 wody. Taka ilość za-
pewnia mieszkańcom Indii zaopa-
trzenie w wodę na cztery lata. Naj-
więcej wody pochłania produkcja 
plastiku – około 330 mld m3 . Od-
powiada to zapotrzebowaniu Chin 
na wodę przez okres 6 miesięcy.

Rozważ zmianę…
Chcesz dbać o zasoby wod-

ne Ziemi? Warto rozważyć drob-
ne zmiany w diecie, nieco rzadsze 
kupowanie ubrań, zrezygnowanie 
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z opakowań jednorazowego użyt-
ku przede wszystkim plastikowych  
i zrobić krok w kierunku minimali-
zmu.

Picie kranówki to także oszczęd-
ność finansowa: czy macie świa-
domość, że 1 litr takiej wody kosz-

tuje mniej niż 1 grosz? Ale to nie 
wszystko: wybierając wodę z kra-
nu, wspieramy ochronę środowiska, 
gdyż ograniczamy ilość jednorazo-
wych opakowań. A mając na uwa-
dze kwestie ekonomiczne, ekolo-
giczne oraz higieniczne warto po-

myśleć o własnym naczyniu służą-
cym do wielorazowego napełniania 
kranówką, by zabrać ją ze sobą na 
spacer, do pracy, szkoły czy na tre-
ning.

  UG Brenna

PojEmniKi na odZiEż użyWaną
Przypominamy, że pojemniki na odzież używaną, umiejscowione w kilku 

miejscach na terenie gminy, służą wyłącznie do zbierania używanej odzieży! 
Tymczasem rozrzucona wokół pojemników odzież, to częsty widok 

m.in. na parkingu w Górkach Wielkich.

Kuriozalne sytuacje mają miejsce, gdy pojemniki są puste, a obok nich 
rosną sterty składowanych worków z odzieżą i nie wiedzieć 

dlaczego nie zostały wrzucone do środka pojemnika...

dodatkowo z niepokojem obserwujemy, że wymienione miejsca z ustawionymi 
pojemnikami niejednokrotnie stają się miejscem zwożenia przeróżnych odpadów 

komunalnych, w tym remontowo – budowlanych lub wielkogabarytowych.

Zwracamy się zatem z wielką prośbą o zachowanie porządku w miejscach 
lokalizacji pojemników i umieszczanie worków z odzieżą w pojemnikach, 

a nie obok nich, ponieważ rozrzucone ubrania i inne zwożone odpady psują 
wizerunek naszej gminy. Zwracamy uwagę, żeby pakować zużytą odzież 
do mniejszych worków, aby można było łatwiej wrzucić je do pojemnika.
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Konkursu wiedzy biblijnej
Krzysztof Matula został laure-

atem I miejsca XXV Diecezjalnego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas 
IV – V szkół podstawowych w roku 
szkolnym 2019/2020. Konkurs od-
był się w domu katechetycznym 
przy parafii pw. Wszystkich Świę-
tych w Górkach Wielkich w dniu 
05.03.2020 r.

Tytuł finalisty otrzymali: Maksy-
milian Rzechowski (uczeń klasy Va) 
i Dawid Pyda z klasy IVb.

Celem konkursu było pogłębie-
nie wiedzy oraz wiary, kształtowa-
nie chrześcijańskich postaw w opar-
ciu o poznane Słowo Boże. Konkurs 

zachęcał również do aktywności na 
katechezie, w życiu szkoły i społecz-
ności lokalnej.

Gratulacje uczniom złożyli: Wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch, Dyrektor 
Wydziału Katechetycznego Marek 
Studencki, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Górkach Wielkich Marcin 
Janasik, ks. Proboszcz Roman Ber-
ke i przedstawicielka Kuratorium 
Oświaty w Katowicach.

Uczniowie klasy VIc reprezento-
wali Diecezję Bielsko – Żywiecką w 
XXV Wojewódzkim Konkursie Wie-
dzy Biblijnej, który odbył się w In-
stytucie Teologicznym w Często-

chowie 27.02.2020 r.  
Wśród najlepszych finalistów 

pięciu diecezji naszego wojewódz-
twa na 60 uczestników Klara Klon 
zajęła 13 miejsce, a Mateusz Gajda 
18 miejsce. Systematyczne uczęsz-
czanie na kółko biblijne, wsparcie 
rodziców oraz sumienność i praco-
witość uczniów przyczyniły się do 
osiągnięcia sukcesów. Uczniów do 
konkursu przygotowała pani Mał-
gorzata Dziadkiewicz.

Serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

 Małgorzata Dziadkiewicz
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Wyniki konkursu na LOGO szkoły

W lutym w naszej szkole zakoń-
czył się konkurs na LOGO szkoły. 
Celem konkursu było wyłonienie 
najciekawszych propozycji graficz-
nych symboli dla Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki w Gór-
kach Wielkich. W konkursie zgodnie 
z regulaminem udział wzięli zarów-
no uczniowie szkoły, jak również ich 
rodzice. 

Prace zgodnie ocenili przedsta-
wiciele Rady Pedagogicznej, Sa-
morządu Uczniowskiego i Rady 

Rodziców. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim zaangażowanym za 
udział w konkursie, który był dobrą 
zabawą, okazją do poznania histo-
rii szkoły i Górek oraz przyczynił się 
do integracji środowiska szkolnego.

Wyniki konkursu w poszczegól-
nych grupach wiekowych są nastę-
pujące:

Klasy 7-8:
I miejsce – Rosiek Daniel 7a
II miejsce – Jakubiec Lena 7b
III miejsce – Konieczny Julia 7b

Klasy 4-6:
I miejsce – Alicja Sikora 6b
II miejsce – Oliwier Małysz 6b
III miejsce – Jan Jakubowski 6b

Klasy 1-3:
I miejsce – Karol Konieczny 2c
II miejsce – Igor Małysz 2c
Grupa dorosłych:
I miejsce - Pan Wojciech Pałasz

  SP Górki Wielkie
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Nauka jest fajna

Mikro-badania w góreckiej szkole

„Masy sensoryczne” to tytuł ko-
lejnych zajęć, na których ucznio-
wie mogli poznawać wykorzysta-
nie domowych substancji chemicz-
nych, tj. wodorowęglan sodu, chlo-
rek sodu, kwasek cytrynowy, mąka 
ziemniaczana.

Celem zajęć było uczenie po-
przez zabawę, pobudzanie zmysłów 

motoryki małej, a efekty ich pracy 
były zaskakujące. Uczniowie z za-
chwytem wykonywali walentynko-
we ozdoby, marcowe kwiatki dla 
mam.

Innym typem zajęć było bada-
nie właściwości substancji chemicz-
nych gazów, i cieczy na co dzień do-
stępnych w naszym domu. Ucznio-

wie obserwowali, wyciągali wnio-
ski jak niektóre produkty mogą ne-
gatywnie wpłynąć na organizm, 
jednak największym zaskoczeniem 
było odmierzanie cieczy 1ml+1ml 
nie jest zawsze 2… i to jest chemia? 
(zjawisko kontrakcji objętości).

  Lucyna Molek

„Trzymaj formę”- ogólnopolski 
program, w którym bierzemy udział 
już po raz XIII.

W naszej szkole staramy zwięk-
szać świadomość, jak dbać o zdro-
wie w czasach dostępu do żywno-
ści funkcjonalnej produktów wy-
soko przetworzonych, gdzie cukier 
dostępny jest niemalże w każdym 
artykule.

Uczniowie w czasie zajęć dodat-
kowych zastanawiali się, ile cukru 
spożywamy codziennie. Postanowi-
liśmy przeprowadzić doświadcze-
nie: wyszukaliśmy najczęściej spo-
żywane produkty przez naszych 
uczniów, a następnie obliczaliśmy i 
mierzyliśmy zawartość cukru w każ-
dym artykule. Nasze mikro-badania 
zrobiły nie tylko na nas wrażenie:)

W związku z czym, w kolejnych 
miesiącach na lekcjach klas 4-6 zo-
stały przedstawione zagadnienia 
dotyczące prawidłowego żywienia, 
a w starszych klasach zwróciliśmy 
uwagę, jak dbać o umysł w trakcie 
intensywnej nauki oraz jak czystość 
naszego powietrza wpływa na nasz 
organizm.

  Lucyna Molek
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Razem z dzieckiem tworzymy gry planszowe

W obecnych czasach, dzieci  
w wieku przedszkolnym obdaro-
wywane są mnóstwem różnego 
rodzaju zabawek. Rodzice często 
pod presją swoich pociech wyda-
ją na nie mnóstwo pieniędzy, a nie-
które z nich po kilkukrotnym uży-
ciu przestają interesować dziecko  
i odkładane są na stertę niepotrzeb-
nych „sprzętów”. Może zatem war-
to w czasie, kiedy  większość rodzi-
ców przebywa w domach ze swo-
imi dziećmi, połączyć przyjemne  
z pożytecznym i „pobawić się”  
w konstruowanie gier planszowych. 

W edukacji matematycznej 
przedszkolaków, najważniejsze są 
osobiste doświadczenia dziecka. 
Jeśli są one odpowiednio wykorzy-
stane, przyczyniają się do rozwo-
ju myślenia, hartowania dziecięcej 
odporności emocjonalnej i rozwija-
nia umiejętności matematycznych. 
To wszystko znajdziemy właśnie  
w grach planszowych (gry ściganki, 
gry opowiadania).

Konstruowanie gier z dzieckiem 
w domu prawie nic nie kosztuje,  
a przynosi duże korzyści edukacyj-
ne. Do zabawy potrzebne są bo-
wiem przedmioty, które zapewne 
znajdą się w każdym domu: kost-
ka do gry ( jeśli nie mamy, to z cza-

sów szkolnych pewnie każdy ro-
dzic pamięta, jak skleić sześcian), 
zamiast pionków wykorzystujemy 
figurki zwierzątek (można je rów-
nież ulepić razem z dzieckiem), ma-
lutkie samochody zabawki (mogą 
być pomocne do układania gie-
r-opowiadań np. o wyścigach sa-
mochodowych), zestawy guzików, 
klocków, itd. Potem potrzebny już 
tylko duży arkusz papieru (mogą 
go zastąpić posklejane kartki cho-

ciażby z bloku rysunkowego) kolo-
rowe kredki lub mazaki i pozwólmy 
dziecku tworzyć, z naszą niewielką 
pomocą. 

Podczas konstruowania gry, 
dziecko układając do niej opowia-
danie, kształtuje swoją mowę, uczy 
się poprawnej wypowiedzi. Rysując 
pola do gry, rozwija sprawność ma-
nualną rąk. Odczytując ilość oczek 
na kostce i przesuwając pionkiem 
uczy się poprawnego liczenia. Gra-
jąc wspólnie z dzieckiem ustalmy  
z nim reguły i wdrażajmy do ich  
przestrzegania. Zachęcajmy do 
ukończenia gry, mimo pojawiają-
cych się przeszkód. Dzięki temu 
kształtujemy jego odporność emo-
cjonalną i uczymy umiejętności 
znoszenia porażki z nadzieją, że 
można ponownie i lepiej coś wyko-
nać, a tym samym osiągnąć sukces.

Wspólnie z dzieckiem wykona-
na gra może być świetną formą roz-
rywki dla całej rodziny. Możemy 
dzięki temu miło i ciekawie spędzić 
wspólnie czas, którego na co dzień 
tak bardzo nam brakuje.

Bożena Łysek 
P.P nr 1 w Górkach Małych 

Literatura: „Dziecięca matematyka”  
E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska
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Mały Miś w świecie wielkiej literatury
Literatura dziecięca jest waż-

nym elementem wychowania przez 
sztukę. Piękno literatury wzbudza 
pozytywne doznania już u małych 
dzieci i kształtuje postawy moral-
no-społeczne przyszłego czytelni-
ka. Jednak kontakt dziecka z książ-
ką wymaga pewnych wzorów, któ-
re muszą przekazać dziecku rodzi-
ce oraz środowisko przedszkolne  
i  szkolne. Już najmłodsze przed-
szkolaki zaznajamiane są z rożny-
mi gatunkami literackimi i przy-
zwyczajane do codziennego obco-
wania z książką, a w tym roku do-
datkowo postanowiliśmy zrobić coś 
wyjątkowego i przyłączyliśmy się 
do ogólnopolskiej akcji „Mały Miś 
w Święcie Wielkiej Literatury”. To 
nietypowe wydarzenie w ramach, 
którego przekazywana jest miłość 
do czytania już najmłodszym dzie-
ciom. W projekt włączyli się rodzi-
ce naszych wychowanków. Zarów-
no nauczyciele jak i rodzice czyta-
ją razem z przedszkolakami książki.  
W każdym ważnym wydarzeniu gru-
py przedszkolnej uczestniczy plu-
szowy miś o imieniu Bruno, które-
go dzieci poznały na starcie projek-
tu. Miś razem ze swoim zmisiowa-
nym dziennikiem wędruje z dzieć-

mi do ich domów, gdzie słucha ra-
zem z dzieckiem czytanej mu przez 
rodziców bajki. Po każdej wizy-
cie misia w czyimś domu powstaje 
piękny wpis do dzienniczka, w któ-
rym dzieci odrysowują swoje rączki, 
wpisują tytuły i autorów bajek lub 
baśni, które przeczytały misiowi, ry-
sują obrazki do treści przeczytane-
go opowiadania, a także wykonują 
pamiątkowe zdjęcie z misiem. 

Ponadto projekt rozbudowa-
ny został o wiele ciekawych modu-
łów jak: Dzień Pluszowego Misia, 
Mały Miś i Prawa Dziecka, Bezpiecz-
ni, Zmisiowany Dzień Matematyki, 
Mali Przedsiębiorcy, których reali-
zacja uatrakcyjnia przedszkolne za-
jęcia i jest okazją do zorganizowa-
nia wspólnych uroczystości z rodzi-
cami.

W ramach realizacji projektu  
w przedszkolu organizowane są 
również „Poranki z bajeczką”, w trak-
cie których nauczycielki czytają wy-
chowankom wybraną historię. Na-
uczycielki starają się czytać utwo-
ry barwnie, sugestywnie i plastycz-
nie wykorzystując do tego siłę gło-
su, jego barwę, tempo i wysokość, 
gdyż wtedy najlepiej pobudzana 
jest wyobraźnia małego słuchacza.

Przedszkolaki mają również 
możliwość wypożyczania do swoich 
domów ulubione książki z przed-
szkolnej biblioteczki, znajdującej 
się w sali, co robią bardzo chętnie, 
a przy okazji uczą się  dbać o cu-
dzą własność i  przygotowują się do 
roli przyszłych, odpowiedzialnych 
czytelników biblioteki publicznej.  
Dzieci przynoszą także do poczy-
tania własne pozycje z domowych 
zbiorów.

Dziecko słuchając bajek stara się 
rozumieć i oceniać postępowanie 
bohaterów, dzięki czemu kształtuje 
samoocenę oraz  umiejętność kie-
rowania własnym postępowaniem. 
Czytanie dzieciom rozwija myśle-
nie, zainteresowania, wyobraźnię, 
wzbogaca zasób słownictwa, wy-
wołuje przeżycia emocjonalne oraz 
pozwala odróżniać świat fikcyj-

ny od świata rzeczywistego. Bez-
pośrednio po przeczytanym utwo-
rze nauczyciel prowadzi z dziećmi 
rozmowę na temat jego treści. Aby 
w pełni wykorzystać chwile z baj-
ką należy w niewielkim stopniu na-
kierować aktywność dziecka wska-
zując mu wartości, które porusza 
dany tekst. Bardzo przydatne będą 
w tym momencie pytania pomoc-
nicze, ocena zachowania głównych 
bohaterów oraz wskazanie postaci, 
która podobała się dziecku najbar-
dziej. Ważnym elementem w ana-
lizie utworu jest również umiejęt-
ność dostrzeżenia przez dzieci mo-
rału wynikającego z wysłuchanej 
bajki. Atrakcyjnym podsumowa-
niem czytanych opowiadań może 
być wykonanie prac plastycznych 
różnorodnymi technikami, a także 
przedstawienie wysłuchanej baj-
ki za pomocą teatrzyku sylwet lub 
też samodzielne odegranie ról. Bar-
dzo zachęcamy do takich aktywno-
ści. Wierzymy, że szczególnie w tym 
trudnym dla wszystkich okresie 
wkroczenie w świat literatury bę-
dzie z pewnością dużą odskocznią 
od rzeczywistości. 

     
Justyna Szostok, Beata Kafel
P. P. nr 1 w Górkach Małych 
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Nie zarażaj dzieci… lękiem

Niespodziewanie zetknęliśmy 
się z sytuacją, do której nie byli-
śmy przygotowani ani w fizycz-
nie ani psychicznie. Od kilku tygo-
dni mierzymy się z niepewnością  
o przyszłość – nasze finanse, zdro-
wie, a nawet życie. Rozprzestrzenia-
jąca się epidemia jest dla nas zjawi-
skiem nowym, nieznanym i napa-
wa nas lękiem. Ten lęk staje się tym 
większy im bardziej zdajemy sobie 
sprawę z tego jak znikome są nasze 
możliwości, aby zapobiec zagroże-
niu i usunąć jego skutki. Czego się 
dzisiaj boimy? Boimy się  o naszych 
najbliższych, o ich życie, o to, czy 
sobie poradzimy w nowej rzeczy-
wistości i jak ona wpłynie na naszą 
przyszłość.  Lęk, stres, napięcie to 
emocje, które towarzyszą od kilku 
tygodni większości osób. Przygnę-
biające wiadomości i  przerażające 
statystyki sprawiają, że większość 
naszych rozmów sprowadza się do 
jednego tematu – zakażenie koro-
nawirusem. Musimy jednak sobie 
zdać sprawę, że w ostatnich tygo-
dniach zarażamy również lękiem…

Nasze dzieci nie są odizolowa-
ne od złych wiadomości, które do-
cierających do nich z mediów, które 
od kilku tygodni pochłaniają uwa-
gę dorosłych i kreują ich zachowa-
nie. Dzień przed zawieszeniem za-
jęć w przedszkolu, jedno z dzieci, 
ze smutkiem podzieliło się informa-
cją, że jego piesek zaraził się koro-
nawirusem, zmarł i musiał być po-
chowany w ogródku. Reakcja pozo-
stałych dzieci była natychmiastowa, 
wszystkie dzieliły się tym, co zapa-
dło im w pamięci ze strzępków za-
słyszanych rozmów rodziców lub 
doniesień z telewizji. Niektóre z ża-
lem w głosie pytały: „czy już nigdy 
nie wrócimy do przedszkola?”.  Fak-
tem jest, że nie możemy dzieci okła-
mywać, że nic się nie dzieje, skoro 
nie zachowujemy się tak jak do tej 
pory.  Nie spotykamy się z przyja-
ciółmi i dalszą rodziną, nie zabie-
ramy dzieci na zakupy, nie posyła-
my ich do przedszkola i szkoły, cią-
gle je pouczamy jak zachować wła-

ściwą higienę, aby nie zarazić się ja-
kimś niebezpiecznym wirusem. To 
wystarczająco dużo, aby w dziecię-
cych głowach pojawiły się niepoko-
jące myśli. Nawet jeśli dziecko nie 
podejmuje tematu, nie zadaje py-
tań, wcale nie znaczy, że się nie boi. 
W jego głowie mogą pojawić się 
wyobrażenia na temat niewidzial-
nego wirusa, który może przybie-
rać postać groźnego potwora i lęk 
przed nim może być tak samo silny 
jak przed utratą rodziców, ponie-
waż małe dziecko nie jest w stanie 
odróżnić zagrożenia rzeczywistego 
od irracjonalnego. Długotrwałe lęki 
mogą prowadzić do zaburzeń emo-

cjonalnych i rozwojowych. Dlate-
go higiena psychiczna jest równie 
ważna jak fizyczna, a stan psychicz-
ny rodzica ma wpływ na kondycję 
jego dziecka.

jak ustrzec siebie i nasze  
dzieci aby po opanowaniu  

pandemii móc  wrócić  
do normalnego życia?  

jakie są rezultaty lęku? 
Gdy stany lękowe przedłużają 

się,  gdy lęk jest intensywny i wymy-
ka się spod kontroli, ludzie zaczyna-
ją doświadczać negatywnych reak-
cji fizjologicznych (wrzody na żo-
łądku, bóle głowy, uczulenia skór-
ne, bóle pleców, częste oddawanie 
moczu, podwyższone ciśnienie tęt-
nicze, zmiana składu chemicznego 
krwi i inne) oraz reakcji psycholo-
gicznych (obniżenie produktywno-
ści, zaburzenie relacji interperso-
nalnych, spadek koncentracji uwa-
gi, pogorszenie zdolności logicz-

nego myślenia i zapamiętywania,  
a w krańcowych przypadkach nie-
możność samodzielnego funkcjo-
nowania). Długotrwały lęk ma rów-
nież wpływ na nasze reakcje obron-
ne. Gdy ludzie nie radzą sobie z na-
pięciem w większości odwołują się 
do zachowań i myśli, które zmniej-
szają ból i ułatwiają radzenie sobie 
z lękiem. Należą do nich ignorowa-
nie uczucia lęku, udawanie, że za-
grożenie nie istnieje, przekonywa-
nie siebie, że „nie ma się o co mar-
twić” lub „mnie to nie dotyczy”,  co 
może prowadzić do nieodpowie-
dzialnych zachowań. 

Reakcją obroną jest także obwi-
nianie innych za powstałe proble-
my (Bóg, zarządzający, inne kraje, 
inni ludzie itp.), a czasami ucieczka 
w uzależnienia (narkotyki, hazard, 
pornografia i inne) lub wycofywa-
nie się w różnego rodzaju zaburze-
nia umysłowe.

Lęk ma również wpływ na nasze 
reakcje duchowe. Jednych motywu-
je do poszukiwania Boga i Jego po-
mocy, a inni zaś tracą wiarę, odczu-
wając gniew obwiniają Boga o bez-
czynność i pozwolenie, aby dobrym 
ludziom przydarzały się  złe rzeczy. 
Faktem jest, że ludzie, którzy wie-
rzą w Boga, z większym spokojem 
przechodzą przez trudne doświad-
czenia, ponieważ mają nadzieję 
i zaufanie,  że jest ktoś kto panu-
je nad tym co ludziom wymyka się 
spod kontroli. Takie przekonanie 
wzbudza głębokie poczucie bezpie-
czeństwa, nawet wtedy gdy innych 
ogarnia lęk.

Lęk jest uczuciem nieprzyjem-
nym i trudnym, szczególnie dla 
dzieci, ponieważ one, nie rozumieją 
tego co przeżywają, czują się bez-
silne i dlatego potrzebują mocne-
go oparcia w dorosłych. Gdy lęk nie 
mija, bo dziecku nikt nie pomógł 
lub nie potrafiło go „przepracować” 
pozostaje on w psychice jak truci-
zna i może stać się przyczyną póź-
niejszych problemów: nieśmiałości, 
depresji, niskiej samooceny. Gdy 
lęk jest bardzo nasilony, trwa dłu-
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go, wpływa znacząco na działania 
dziecka i jego kontakty z otocze-
niem. Może też być przyczyną złe-
go funkcjonowania w dorosłym ży-
ciu. W żadnym wypadku nie można 
lekceważyć i wyśmiewać lęku dziec-
ka. Nie można go też „zarażać” wła-
snymi lękami i należy zdawać so-
bie sprawę, że nawet najmłodszym 
dzieciom udzielają się emocje doro-
słych. Kontrolujmy zatem to o czym 
rozmawiamy w domach oraz to cze-
go dziecko słucha i ogląda. 

jak możemy sobie  
poradzić z lękiem?

Przede wszystkim nie ignoro-
wać ani lęku, ani sytuacji, która go 
wywołuje, lecz nauczyć się prze-
ciwdziałać problemowi i minimali-
zować zagrożenie. Przyznać się do 
strachu, obaw, lęku i rozmawiać  
o nich z inną osobą. Uświadomić so-
bie, że odizolowanie jest dla wszyst-
kich bolesne, lecz  w obecnej sytu-
acji potrzebne. Należy więc utrzy-

mywać stałe lecz bezpieczne kon-
takty z ludźmi (telefony, e-maile, 
sms-y, grupy społecznościowe itp.). 
Nie wstydzić się prosić o pomoc  
w zaspokojeniu swoich potrzeb. Fil-
trować i ograniczać ilość informacji, 
jakie każdego dnia do nas docie-
rają, nie dać się przybić ogromem 
złych wiadomości. Mimo wszyst-
ko spróbować się relaksować i nie 
dać zapanować nad sobą pesymi-
stycznym wizjom. Wykorzystać da-
rowany nam czas jak najlepiej. Nie 
traktujmy izolacji jak nieszczęścia, 
ale jako szansę na odnowienie na-
szych rodzinnych relacji. Spędzamy 
czas efektywnie, nie „zabijamy go” 
bezwartościowymi rzeczami. Nie-
dawno natknęłam się na satyrycz-
ny rysunek Andrzeja Milewskiego, 
przedstawiający syna, który zwraca 
się do swojego ojca: „Tato, nudzi mi 
się…”, na co ojciec odpowiada (le-
żąc na kocu i popijając piwo): „In-
teligentni ludzie nigdy się nie nu-

dzą”. Jeśli nie mamy pomysłu jak 
spędzić czas ze swoją absorbują-
cą pociechą, wykorzystajmy pomy-
sły proponowane przez nauczycieli 
(zapraszam na www.przedszkole-
gorki.pl – zdalne nauczanie).

Ten trudny okres powinien być 
także czasem  poddania ocenie  
i weryfikacji dotychczasowych prio-
rytetów, celów, sposobów zarzą-
dzanie czasem. Postarajmy się spoj-
rzeć z właściwej perspektywy na 
problem – realnie oceńmy zagro-
żenie. Przede wszystkim pomagaj-
my sobie wzajemnie, dostrzegaj-
my potrzeby innych, bądźmy życz-
liwi, cierpliwi i nie bądźmy nazbyt 
krytyczni, ponieważ jest to czas gdy 
wszyscy uczymy się żyć i pracować 
inaczej.

 Bożena Cyganik
 Dyrektor PP nr 1  
 w Górkach Małych

Dlaczego warto grać w szachy?”
Często mówi się, że są „grą kró-

lewską”. Wiele wieków temu wład-
cy i królowie, kiedy grali w szachy 
ćwiczyli praktyczne umiejętności 
przewidywania ruchów przeciwni-
ka. Obecnie po przeprowadzeniu 
wielu badań i testów, udowodnio-
no, że szachy mają wiele walorów 
edukacyjnych. Szachy to specyficz-
na kombinacja sportu, naukowe-
go myślenia i elementów sztuki. Te 
atuty dostrzegli nauczyciele Przed-
szkola  Publicznego nr 1 w Górkach 
Małych decydując się na dokształ-
canie, a następnie organizację zajęć 
szachowych dla swoich wychowan-
ków w roku szkolnym 2017/2018  
i  kontynuując je  nadal.

Zajęcia odbywają się raz w tygo-
dniu w małych grupach  dzieci zbli-
żonych wiekiem. Dominującą meto-
dą pracy jest zabawa. Każde dziec-
ko ma swobodę gry w szachy na za-
sadzie pełnej dobrowolności, a pro-
wadzący inspiruje, wspiera i zachę-
ca dziecko do kontynuacji działań 
szachowych.

Celem programu „Mały szachi-

sta”, według którego prowadzone są 
zajęcia, jest wspomaganie wszech-
stronnego i harmonijnego rozwoju 
dziecka. Przekazanie szachowej pa-
sji i uwrażliwienie na piękno tej gry. 
Wspieranie analitycznego myślenia, 
ćwiczenie pamięci oraz zwiększenie 
cierpliwości, wytrwałości i koncen-
tracji uwagi.

Podczas zajęć dzieci pozna-
ją terminologię szachową oraz za-
sady i reguły gry, które zobowią-
zane są przestrzegać. Przedszko-
laki określają i nazywają poszcze-
gólne figury szachowe, uczą się za-
sad  wykonywania ruchów poszcze-
gólnymi bierkami i poprawnie usta-
wiają je na szachownicy. Mali gra-
cze zaznajamiają się z oznaczenia-
mi literowymi oraz wartością punk-
tową wszystkich pionków i bierek, 
a finalnie potrafią rozegrać partię 
szachową z rywalem na tym samym 
poziomie zaawansowania.

Przedszkolaki uczęszczające na 
zajęcia szachowe bardziej intere-
sują się grami planszowymi, z więk-
szą umiejętnością rozwiązują pro-

blemy, uczą się szacunku wobec ry-
wala, lepiej radzą sobie z niepowo-
dzeniami, łatwiej podejmują decy-
zje. Dzięki tej logicznej grze  rozwi-
jają  się ich umiejętności matema-
tyczne, lepiej się koncentrują i roz-
wijają swoją kreatywność.

Śmiało można się posunąć do 
stwierdzenia, że szachy zdecydo-
wanie pomagają w nauce, kształ-
tują przecież humanistyczną fanta-
zję wraz z umiejętnościami mate-
matycznymi. Dzieci uczące się grać  
w szachy, dostrzegają w nich przede 
wszystkim rozrywkę, nie zważając, 
że bawiąc się drewnianymi figurka-
mi, rozwijają swoje umiejętności.

„Nauczcie dzieci grać w szachy,  
a o ich przyszłość możecie być spo-
kojni.” Paul Morphy

   Katarzyna Durbas
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25 lat Chóru „Magnificat” 

z Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej w Brennej
Chór mieszany przy Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Bren-
nej powstał wiosną 1995 roku z ini-
cjatywy proboszcza ks. Erwina Mi-
klera. Pierwsze spotkanie-próba 
odbyło się 8 marca, przyszło na nie 
16 osób. Pracę z chórem rozpoczął 
p. Marek Madzia, który wcześniej 
prowadził zespół młodzieżowy. Ze-
spół ten zasilił potem grono chó-
rzystów. Na drugiej próbie dokona-
no podziału na głosy i przystąpio-
no do pracy. 

Chór liczący około 20 śpiewa-
ków zadebiutował już po miesiącu 
w czasie Świąt Wielkanocnych. Za-
śpiewałna nabożeństwie w Brennej 
i w Górkach 2 pieśni. Na następnym 
spotkaniu wybrano zarząd chóru. 
Pierwszym prezesem został Paweł 
Cholewa, a jego zastępcą Bogusła-
wa Madzia. Funkcję skarbnika po-
wierzono Małgorzacie Markuzel, 
zaś nutowym został Adam Cieślar.

Później nastąpiło wiele zmian. 
Śmierć ks. Erwina Miklera była dla 
nas wielkim ciosem. Opiekunem 
chóru i proboszczem został ks. Ma-
rek Uglorz. Przejściowo chór prowa-
dziła pani Krystyna Gibiec, nim do 
dyrygowania wrócił pan Marek Ma-
dzia. 

Chórowi nadano nazwę „Magni-
ficat”- (Wielbi dusza moja Pana!), 
podczas Ekumenicznego Wieczoru 
Kolęd w Święto Epifanii (6 stycznia 
2000r.). Podczas tej samej uroczy-
stości również chórowi z Parafii Ka-
tolickiej Jana Chrzciciela w Brennej 
Centrum nadano nazwę - „Benedic-
tus”. Chóry „ochrzcił” ówczesny ks. 
proboszcz Marek Uglorz.

„Magnificat” śpiewa nie tylko na 
nabożeństwach z okazji świąt ko-
ścielnych, ale także na porankach 
pieśni w ramach pamiątek założe-
nia kościołów. Chór śpiewał m.in.: 
w Starym Bielsku, Wieszczętach, 
Istebnej, Warszowicach, Lublinie, 
Ustroniu, Wiśle-Jaworniku, Laso-
wicach Wielkich, Katowicach, Ra-
domiu. Uczestnicząc w wielu wy-

cieczkach krajoznawczych po Pol-
sce chór miał okazję zaśpiewać  
w kościołach Ewangelickich na Ma-
zurach, w Łodzi, Toruniu, Sopo-
cie, Pabianicach. Podczas wyciecz-
ki w Nowym Sączu zaprezentowa-
no nasze stroje regionalnw. Chór 
brał udział w niedzielnych nabo-
żeństwach w Kaliszu, Koszalinie, 
Bielsku-Białej i Kielcach. Oprócz 
tego chór kilkakrotnie wystąpił  
w Czeskiej Bystrzycy nad Olzą, 
Trzyńcu, Czeskim Cieszynie. „Ma-
gnificat” bierze udział w corocz-
nych Zjazdach Chórów Ewangelic-
kich Diecezji Cieszyńskiej.

Na uwagę zasługują też uro-
czystości ekumeniczne jak: Breń-
skie Dożynki, wieczory kolęd, eku-
meniczne kolędowanie przy żłób-
ku, Święto Narodowe 11 listopada  
i wtedy chór śpiewa razem z chó-
rem „Benedictus” jako połączone 
chóry. Od 2004 roku opiekunem 
chóru jest ks. Roman Kluz.

O swojej pracy z zespołem opo-
wiedział mi wieloletni dyrygent 
grupy – pan Marek Madzia.

anna musioł: od jak dawna 
związany Pan jest z chórem „ma-
gnificat”? Zarówno jako śpiewak, 
jak i jako dyrygent.

marek madzia: Można powie-
dzieć, że od samego początku, a na-
wet jeszcze wcześniej. Zanim po-
wstał chór parafialny, wcześniej 
przez kilka lat działał pod moim kie-
rownictwem zespół młodzieżowy. 
Początkowo śpiewaliśmy na dwa 
głosy. Później na trzy, a nawet czte-
ry głosy. Wtedy proboszcz śp. Erwin 
Mikler zaproponował, aby utworzyć 
chór parafialny. Pierwsza próba od-
była się 8 marca 1995 r., na którą 
przyszło 16 osób. Wśród nich były 
też osoby z zespołu młodzieżowe-
go. Zabraliśmy się ostro do pracy  
i już po miesiącu mieliśmy debiut 
na nabożeństwach Wielkanocnych 
w Brennej i Górkach.

a.m.: Czy śpiewacy w „magni-
ficat” to muzycy, czy amatorzy? 
jak wygląda praca z nimi na co 
dzień?

m.m: Skład chóru stanowią 
w zasadzie tylko amatorzy. Jednak 
zaangażowaniem i ciężką pracą po 
obu stronach można naprawdę wie-
le osiągnąć. Staram się wiele uwa-
gi zwracać nie tylko na popraw-
ne wykonywanie linii melodycznej  
w poszczególnych głosach, ale kła-
dę również duży nacisk na dynami-
kę i artykulację. Sprowadza się to 
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do mozolnego ćwiczenia niektó-
rych fragmentów utworów, poprzez 
wielokrotne powtarzanie, aby osią-
gnąć pożądany efekt. Czasem chó-
rzyści wręcz się nudzą albo nawet 
denerwują. Jednak po występach, 
kiedy zbieramy pochwały i gratula-
cje, nabierają energii i rozumieją, że 
jest to konieczne. Wtedy są w stanie 
mi nawet te nudne i mozolne próby 
wybaczyć. 

a.m.: Co uznajecie Państwo za 
swój największy sukces?

m.m.: Za sukces można uznać 
nawet to, że przez 25 lat chór śpie-
wa i wytrzymuje ze mną do tej pory. 
Trudno mówić o jakichś spektaku-
larnych sukcesach. Trzeba pamię-
tać, że misją chóru parafialnego jest 
służba Bogu. Poprzez śpiew stara-
my się trafić do serc słuchaczy. Chór 
stanowi w parafii tą żywą i aktyw-
ną część zboru angażując się rów-
nież w inne sprawy organizacyj-
ne parafii. Niemniej jednak mieli-
śmy bardzo dużo występów i kon-
certów poza parafią i to w różnych 
częściach Polski. W maju planowa-
liśmy wyjazd na koncert do Drezna. 
Niestety z wiadomych względów 
występ chóru został odwołany. Bar-
dzo cenimy sobie współpracę z sio-
strzanym chórem Benedictus z Pa-
rafii Rzymsko-Katolickiej. Jednym 

z pierwszych występów chóru, był 
właśnie występ w kościele w Bren-
nej Centrum. Myślę, że to wydarze-
nie było inspiracją do powstania za-
przyjaźnionego chóru. Razem spę-
dzaliśmy wiele czasu nie tylko na 
wspólnych próbach i występach ale 
również towarzysko na ogniskach, 
balach i kuligach. Na jednym z wie-
czorów kolęd nadano nam imiona 
Magnificat i Benedictus. W tym cza-
sie gmina Brenna była przykładem 
współpracy ekumenicznej w skali 
kraju. Szkoda, że teraz te sprawy są 
traktowane formalnie.

a.m.: jak wspomina Pan sam 
jubileusz? Czym był on dla Pana  
i dla chórzystów?

m.m.: Jubileusz obchodziliśmy 
podczas uroczystego nabożeństwa 
w niedzielę 8 marca 2020 r. czyli 
dokładnie w 25 rocznicę pierwszej 
próby. Muszę przyznać, że był to 
dla mnie dzień wyjątkowy. Chór był 
znakomicie przygotowany. Dyrygo-
wałem z przyjemnością, bo czułem 
elastyczność i lekkość chóru, który 
podążał precyzyjnie za moimi ru-
chami rąk i gestami. I chociaż praw-
dopodobnie na skutek pogarsza-
jącej się sytuacji epidemicznej ko-
ściół nie był pełny, to czułem , że 
przyszli ci, którzy naprawdę chcieli 
przyjść. Ten dzień był prawdziwym 

naszym świętem.
a.m.: jeśli ktoś chciałby dołą-

czyć do Chóru, kiedy i gdzie może 
Was zastać?

m.m.: Do tej pory  mieliśmy pró-
by w czwartki o 18:45 pod kościo-
łem w sali chórowej. Niestety, od 
czasu jubileuszu na skutek zagro-
żenia epidemicznego nie mieliśmy 
ani jednej próby. Jedynym wspól-
nym przedsięwzięciem było zaśpie-
wanie indywidualnie w domu przez 
każdego chórzystę radosnego „Al-
leluja” Haendla w Niedzielę Wiel-
kanocną o godzinie 8:30. Zwykle  
o tej godzinie śpiewaliśmy w ko-
ściele. Mam nadzieję, że ta przedłu-
żająca i utrudniająca nam życie sy-
tuacja wkrótce się unormuje i roz-
poczną się regularne próby. Za-
tem zapraszamy! Wśród chórzystów 
mamy członków innych wyznań,  
a nawet międzynarodowych. 
Oprócz tego, że trzeba mieć przy-
najmniej trochę słuchu (głos doszli-
fujemy), należy mieć otwarte serce. 
Bo tylko muzyka wypływająca z ser-
ca może poruszyć drugie serce.  

a.m.: Serdecznie gratuluję,  
w imieniu Redakcji tego jubi-
leuszu. życzę wielu sukcesów  
i dziękuję za rozmowę.
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„Z ogródka Przytulii” - rady na czasie (kwiecień, maj)

No cóż, w dalszym ciągu nie 
możemy zaprosić Was do Przy-
tulii na wykład, koncert czy te-
atrzyk dla dzieci, więc… wysyła-
my was do lasu. Oczywiście w po-
jedynkę i w maseczkach, ale uzbro-
jonych w wiedzę. Taki spacer po 
wiosennym lesie serwuje nam co 
najmniej podwójną korzyść. Po 
pierwsze, kontakt z przyrodą zba-
wiennie działa na naszą zmęczo-
ną złymi wiadomościami psychi-
kę, po drugie daje możliwość za-
opatrzenia się w cenne dary natury.  
Z całą pewnością nie znajdziemy 
tam „kwiatu paproci”, który będzie 
antidotum na wirusa i wszystkie 
trapiące nas bolączki, ale zapew-
niam: warto. Zbierajmy w odpo-
wiednim momencie to, co ofiaruje 
nam przyroda, by wykorzystać w ra-
zie potrzeby i nieustannie budujmy 
odporność.

O tej porze roku kwitnie mio-
dunka plamista (Pulmonaria of-
ficinalis), inaczej płucnik. Jej zie-

le zawiera dużo łatwo przyswajal-
nej krzemionki, garbników, ślu-
zów, flawonoidów, a także stano-
wią jedno z nielicznych źródeł wi-
taminy C dostępnych w naszym kli-
macie w zimie ponieważ można je 
znaleźć pod śniegiem. Stosowane 
przy zapaleniu płuc, zwłaszcza gdy 
towarzyszy nieżyt gardła i oskrze-
li, suchy kaszel, chrypka i bóle gar-
dła, również przy uszkodzeniu płuc 
przez pyły i związki lotne. Można  

z niej robić nalewki, napary i mace-
raty albo usmażyć w cieście jak ra-
cuchy.

Pojawiły się też pączki brzozy 
brodawkowatej (Betula pendula), 

które zawierają flawonoidy, garbni-
ki, sole mineralne, olejek eterycz-
ny, saponiny, betulinę. Mają dzia-
łanie moczopędne i napotne, prze-
ciwobrzękowe, odtruwające, żółcio-
pędne, przeciwartretyczne, prze-
ciwzapalnie. Polecane w profilakty-
ce przeciwcukrzycowej i chorobach 
urologicznych. Z pączków brzozy 
możemy zrobić herbatkę, macerat, 
wino lub wycisnąć z nich sok.

Bez wątpienia napotkacie teraz 
fioletowo kwitnący bluszczyk kur-
dybanek (Glechoma hederacea), 
który jest ziołem regulującym prze-
mianę materii i wspomagającym 
procesy usuwania szkodliwych pro-

duktów przemiany materii, wzma-
ga wydzielanie żółci, wspomaga 
odtruwanie i oczyszczanie wątro-
by. Działa moczopędnie i rozkur-
czowo, ułatwia odkrztuszanie zale-
gającej wydzieliny z dróg oddecho-
wych. Rozszerza oskrzela ułatwiając 
oddychanie jest więc zalecany przy 
zapaleniu oskrzeli i krtani, chryp-
ce, kaszlu, w zapaleniu płuc i za-
tok. Bluszczyk kurdybanek jest zna-
komitą przyprawą do zup, rosołów, 
jajecznicy, twarożków ziemniaków, 
sosów i sałatek ale z powodzeniem 
można wypić tradycyjny napar albo 
zrobić syrop lub tonik.

Na kwiaty podbiału pospolite-
go (Tussilago farfara) może być 

już za późno, ale jego liście są rów-
nie wartościowe zwłaszcza na sta-
ny zapalne układu oddechowego 
na tle alergii i infekcji, kaszel, prze-
ziębienie, grypę czy astmę. Róbmy 
z nich syrop, napar, odwar. Możemy 
również przyrządzić je jak szpinak  
i stosować jako dodatek do sałatek, 
zup i farszów.

Pod dostatkiem jest za to mnisz-
ka lekarskiego (Taraxacum offici-
nale) - popularnych moiczków, któ-
ry był lubianym i powszechnie sto-
sowanym środkiem żółciopędnym, 
pobudzającym przemianę mate-
rii, odtruwającym, poprawiającym 
trawienie, przeciwmiażdżycowym. 
Kwiaty z mniszka regulują miesiącz-
kowanie i znoszą napięcie przed-
miesiączkowe. Wspomagają lecze-
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nie chorób skórnych i otyłości. Ob-
niżają poziom cukru we krwi, dlate-
go są zalecane w cukrzycy. Młode 
listki i kwiaty mniszka można spo-
żywać w formie sałatek wiosennych 
czyszczących krew oraz dodawać 
do twarożków, kanapek i innych 
potraw. Z kwiatami mniszka robimy 
nalewki, ocet, oliwę no i oczywiście 
syrop na kilka sposobów.

Wszyscy lubimy czasem „za-

brać wiosnę” do domu w postaci 
wierzbowych kotków, które cieszą 
oczy w wazonach. Nie wszyscy jed-
nak wiedzą, że te wierzbowe (Sa-
lix) bazie czyli kwiaty wierzby za-
wierają olejek eteryczny, fitostero-
le, fenolokwasy, cukry proste, ślu-
zy, flawonoidy i glikozydy salicylo-
we. Działają napotnie, przeciwgo-
rączkowo, wykrztuśnie, przeciw-
kaszlowo i przeciwzapalnie, łagod-

nie uspokajająco a salicyna natural-
na w przeciwieństwie do syntetycz-
nych salicylanów, nie drażni bło-
ny śluzowej żołądka i dwunastnicy. 
Głównym surowcem zielarskim jest 
jednak kora wykorzystywana przy 
bólach głowy, przeziębieniu z go-
rączką, chorobach reumatycznych 
i miażdżycy. Wzmagają wydzielanie 
żółci, wspomaga proces detoksyka-
cji, poprawia krążenie krwi. Zbiera 
się ją z młodych gałęzi, gdy łatwo ją 
jeszcze oddzielić od drewna. Z kory 
wierzby robimy odwar lub napar.

Można jeszcze w tym czasie 
wspomnieć o korzeniu żywokostu, 
kłączu pięciornika, pierwiosnku, li-
ściach jeżyny czy czosnku niedź-
wiedzim oraz wielu innych wystę-
pujących w Beskidach roślinach ale 
nie wszystko na raz. Zachęcam do 
dzielenia się z nami własnymi do-
świadczeniami zielarskimi. Wysy-
łajcie przepisy i ciekawostki na 
adres: domzielin@brenna.org.pl.

  BDZ Przytulia

Kultura w czterech ścianach
W dobie kryzysu epidemiolo-

gicznego, związanego z rozprze-
strzenianiem się coronavirusa, na-
sza codzienność uległa ogromnym 
zmianom. Większość z nas mało ru-
sza się z domu, co skutkuje niejed-
nokrotnie poczuciem osamotnie-
nia, frustracji i apatią. Jak już miesz-
kanie lśni, wypucowane w każdym 
zakamarku, dni mogą zacząć zlewać 
się z sobą i robi się po prostu smut-
no. Może właśnie w takich chwi-
lach dobrze sobie przypomnieć  
o ogromnej ilości dóbr kultury,  
z których możecie skorzystać nie 
wychodząc z domu. W poniższym 
tekście zaproponuję kilka rozwią-
zań, które choć wydają się banal-
ne, naprawdę mogą pomóc w roz-
luźnieniu, oderwaniu od myśle-
nia o cokolwiek przykrym okresie 
a przede wszystkim – być może po-
zwolą odkryć miejsca, ludzi i rze-
czy, o których słyszeliście do te-
raz niewiele. Kto wie – może nawet  
w kwarantannie zrodzi się w was ja-

kaś nowa pasja? No to do dzieła!

Książki
No tak, oczywista oczywistość.  

A jednak uważam, że nigdy nie 
można zbyt wiele razy zachęcać 
do czytania. A właściwie – do lite-
ratury. Bo nie tylko czytając moż-
na ją eksplorować. W dzisiejszych 
czasach mamy ogromną ilość elek-
tronicznych bibliotek, przez co ro-
zumiem nie tylko faktyczne syste-
my biblioteczne, ale też platformy, 
które częściowo za darmo, częścio-
wo za opłatą udostępniają książ-
ki w wersjach elektronicznych, czy 
to w postaci e-booków, czy audio-
booków. W dobie epidemii wiele  
z nich uruchomiło rozszerzone, tań-
sze pakiety, by dostępność książek 
była większa. Każdy z nas ma tak 
zwaną „kupkę wstydu”, czyli listę ty-
tułów, które czekają na przeczyta-
nie od lat. Może warto zacząć odha-
czać zaległości?

Filmy i seriale
Tu też niby sprawa jest jasna. 

Dostępność – powszechna. Warto 
jednak zastanowić się nad wybo-
rem. Niech to będzie coś, co nie za-
wiera w swej fabule apokaliptycz-
nych wizji. Osobiście, kiedy zda-
rza się, że mam więcej czasu, uwiel-
biam przechodzić przez artystycz-
ne CV jednego artysty – na przy-
kład Meryl Streep, od pierwszych 
ról, po te dzisiejsze kreacje aktorki. 
Fajnym pomysłem są też maratony, 
podczas których można przebrnąć 
przez serię filmów ( jak „Opowieści 
z Narnii”, „Gwiezdne wojny”, „India-
na Jones” i wiele innych). Wyjątko-
wo dobrze jest umówić się na takie 
wspólne oglądanie ze znajomymi. 
Na niektórych platformach możli-
we jest wspólne oglądanie, a na-
wet jeśli nie, zorganizujcie sobie już 
po filmie telekonferencję i obgadaj-
cie wszystkie ciekawsze fragmen-
ty. Przy okazji będziecie mogli choć  
w ten sposób ze sobą pobyć.
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naucz się czegoś nowego

Ilu rzeczy jeszcze nie próbowa-
łeś? Jest takie często powtarza-
ne zdanie, motto, które mówi, że 
człowiek, by zachować elastycz-
ność umysłu i otwartość na świat 
powinien przynajmniej raz w mie-
siącu spróbować czegoś nowego.  
I nie chodzi o wielkie rzeczy, jak 
skok na bungee czy wyprawa do-
okoła świata, albo samotny rejs ża-
glówką. Chodzi po prostu o pobu-
dzenie możliwości uczenia się, sa-
memu lub w rodzinnym gronie. 
Sprawdź, czy przypadkiem nie lu-
bisz robić na drutach, szykować 
sushi, czesać pięknych fryzur, ry-
sować… Pomysłów dostarczą Ci  
z pewnością kanały DIY (do it your-
self – z ang. zrób to sam) na Youtu-
bie. Może się okazać, że zaczniesz 
właśnie nową przygodę.

muzea całego świata 
w zasięgu ręki

Może jest jakieś muzeum, wysta-
wa czy inny tego typu obiekt, któ-
ry zawsze chciałeś zwiedzić? Może 
jest na drugim krańcu świata i ni-
gdy nie miałeś takiej możliwości? 
Sprawdź! Wiele muzeów udostępni-
ło na okazję kwarantanny wirtualne 
spacery! Takie zwiedzanie zza kom-
putera nie zastąpi na pewno wizyty  
w danym miejscu… Ale może 
utwierdzić Cię w przekonaniu, 
gdzie warto się wybrać. Możliwość 
wirtualnego zwiedzania udostęp-
niły między innymi: Kopalnia Soli  
w Wieliczce, Zamek Krzyżacki  
w Malborku, Rijiksmuseum w Am-
sterdamie, Musée d’Orsay w Pary-
żu, Guggenheim Musem w Nowym 
Jorku, British Museum w Londynie  
i wiele, wiele innych. 

Kultura on-line
Za pośrednictwem różnego ro-

dzaju platform wciąż odbywają się 
koncerty, wykłady, prelekcje, konfe-
rencje naukowe i popularnonauko-
we. Ba, niektórzy organizatorzy po-
szli krok dalej i nie chcąc w ostat-
niej chwili odwoływać swojego wy-
darzenia, transmitują on-line całe 
festiwale (koniecznie sprawdźcie 
„Domowy Festiwal”)! Wiele teatrów, 

domów kultury, muzeów, biblio-
tek nie zasypuje gruszek w popiele  
i prężnie działa! W sieci można 
wziąć udział w spektaklach dla dzie-
ci, które będą na pewno ciekawą al-
ternatywą dla bajek. Osobiście po-
lecam stronę www.e-bilet.pl, która 
na bieżąco udostępnia linki do kon-
certów i innych wydarzeń on-line, 
oczywiście za darmo! W naszym re-
gionie – również w Gminie Brenna – 
także pojawiły się materiały z takie-
go gatunku. Swoje koncerty on-line 
zagrał między innymi młody woka-
lista MISIASTY, który wraz z zespo-
łem wystąpił podczas ubiegłorocz-
nej edycji Charytatywnego Festiwa-
lu GRAM&BUCZE w Górkach Wiel-
kich. A Beskidzki Dom Zielin „Przy-
tulia” opublikował przygotowane 
przez Szymona Pilcha „Opowieści  
z hamaka”, które traktują o lokal-
nych podaniach i legendach, mię-
dzy innymi o legendzie Utopca – 
Gazdy Brennicy.

Bądź częścią społeczności!
Media społecznościowe hu-

czą od różnego rodzaju akcji, któ-
re mają na celi zebrać jak najwięk-
sze grupy osób, robiące coś razem. 
Były akcje szycia maseczek, wy-
zwania polegające na odnajdywa-
niu i publikowaniu własnych zdjęć 

z dzieciństwa, globalne oklaski dla 
pracowników Służby Zdrowia i wie-
le innych akcji, biorąc udział w któ-
rych masz szansę poczuć się czę-
ścią społeczności, być bliżej z ludź-
mi o podobnych zainteresowaniach 
i potrzebach, może nawet poznać 
kogoś ciekawego? Mnie osobiście 
urzekła inicjatywa „Tygodnia Kultu-
ry Beskidzkiej”, który na swoim pro-
filu Facebook zaprosił do udziału 
w akcji #zatańcujznami. Ogromna 
grupa osób nagrała i opublikowała 
z tym hasztagiem swoje filmy. Oglą-
da się to rewelacyjnie. 

Skocz w kosmos
Oczywiście wirtualnie! Mimo to 

jesteśmy przekonani, że nie mieli-
ście jeszcze okazji, aby wziąć udział 
w czymś tak wyjątkowym i nieco-
dziennym. Kwarantanna, to idealny 
czas, aby to nadrobić! NASA udo-
stępniła właśnie darmową kolek-
cję filmów, podcastów, e-booków 
i innych narzędzi, które pozwolą 
Wam zgłębić świat kosmosu. Udaj-
cie się na kosmiczny spacer, usiądź-
cie za sterami statku powietrzne-
go lub podziwiajcie Ziemię z per-
spektywy teleskopu Hubble’a! 
Wszystko to znajdziecie na stronie  
www.nasa.gov.

   OPKiS
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Czekając na śmierć, czekając na pamięć… 
odległa wojna i jej ofiary

W maju tego roku obchodzimy 
rocznicę 75-lat od zakończenia II 
wojny światowej, warto przywołać 
kilka spośród zapomnianych, dra-
matycznych wydarzeń, jakie roze-
grały się w 1945 roku, w ostatnich 
miesiącach wojny, na terenie na-
szych wiosek.

Często mówi się m.in. w kon-
tekście tragedii wojennych, że za-
pomnieć o ich ofiarach, to tak jak-
by zabić tych ludzi powtórnie. Nie-
stety, również w życiu naszej lokal-
nej społeczności i polityce pamięci 
można wskazać przykłady, kiedy to 
– z różnych powodów – zapomina-
my o trudnej, ale niezwykle ważnej 
historii i jej uczestnikach. Prawdo-
podobnie do dnia dzisiejszego jest 
jeszcze w Brennej przynajmniej kil-
ka mogił osób, które nigdy nie do-
czekały się godnego, chrześcijań-
skiego pochówku, a także upamięt-
nienia. O ich istnieniu, poza garst-
ką osób nie wie nikt, nikt też (w tym 
władze, szkoły, czy też stowarzysze-
nia) nie kultywuje pamięci o tychże.

Jest jeszcze jednak kilka ro-
dzin, które z uporem, pomimo 75 
lat od zakończenia II wojny świa-
towej, chodzą do lasu (np. w miej-
sce upamiętnione krzyżem lub ka-

pliczką lub też takie, które pozo-
staje zupełnie nieoznaczone), by, 
przynajmniej raz w roku, zapalić 
znicz pamięci ofiar wydarzeń, któ-
rych przebieg już nawet trudno im 
przywołać z pamięci czy opowia-
dań. Ta garstka mieszkańców Bren-
nej do dziś czuje, że spoczywa na 
nich obowiązek by nie zapomnieć 
o dramacie młodych ludzi, któ-
rych wojenna zawierucha rzuciła do 
Brennej i w której przyszło im zło-
żyć swe doczesne szczątki. I to nie-
zależnie, czy byli katolikami, lute-
ranami, prawosławnymi,  czy ate-
istami lub, czy ginąc, mieli na so-
bie mundur Armii Czerwonej, Wehr-
machtu, czy armii włoskiej. Tak jest 
m.in. na stoku Kotarza, gdzie cią-
gle pamięta się o radzieckim skocz-
ku, który długo czekał pośród śnie-
gu na mrozie, nim znalazł śmierć,  
a później miejsce spoczynku.

Kotarz: Samotnie 
spojrzeć śmierci w oczy 

Mało kto już dziś pamięta, że 
młody człowiek pochowany dziś 
pośród lasu na zboczu Kotarza, to 
bohater, który ciężko ranny w star-
ciu na Czyżuli, kazał towarzyszom, 
by zostawiono go by skonał samot-
nie, gdyż nie ma dla niego ratun-

ku. Co więcej pozostawia na ziemi 
krwawe ślady i a nie może narażać 
ich wobec zbliżającego się pości-
gu. Towarzysze zgodzili się zosta-
wić go, kontynuując marsz w kie-
runku Brennej. Zmarł zapewne kil-
ka godzin później pośrodku zimy, 
pośrodku beskidzkiego lasu. 

Dopiero w jakiś czas potem, od-
szukano zwłoki młodego skoczka 
i pochowano pośrodku lasu. Choć 
nikt nie pamięta jego nazwiska, do 
dzisiaj na Wszystkich Świętych na 
grobie tego radzieckiego żołnierza 
palą się znicze, które samotne po-
śród wysokiego lasu budzą zdziwie-
nie i konsternację turystów poszu-
kujących w okolicy najgrubszej jo-
dły w Polsce. Warto w tym miejscu 
napisać – że dopiero po wielolet-
nich staraniach – udało się mi usta-
lić tożsamość i losy Sowiety, gdyż 
nikt nie zadbał nigdy by sprawę tę 
dokładnie wyjaśnić, opisać i podać 
do wiadomości publicznej. 

„Ściągnął na siebie 
ogień wroga”

Spoczywający na Kotarzu żoł-
nierz to Aleksiej (Lesza) Ilczuk. 
Prawdopodobnie rocznik 1920, peł-
nił rolę zastępcy dowódcy grupy 
sowieckich spadochroniarzy, zrzu-
conych po 7  listopada 1944 roku  
w sąsiedztwie Brennej. Oddział, 
któremu przewodził  kapitan An-
driej Anisimow-Orłow, był kolejnym 
z zespołów rozpoznawczych zrzu-
conych w Beskidach. Liczył począt-
kowo 11 ludzi, ale większość szybko 
wpadła w ręce Niemców i zginęła. 
Pozostali, dzięki pomocy mieszkań-
ców Brennej m.in. Józefa Moska-
ły „Szwajcara” oraz Franciszka Czy-
ża, skontaktowali się z lokalnym ru-
chem oporu. Po nowym roku prze-
bywali oni w szopie na Czyżuli na 
pograniczu Brennej i Szczyrku. Tam 
zostali wyśledzeni przez gestapow-
ca Łukosza z Salmopola. 

Potyczka, w której śmiertelne 
rany otrzymał Ilczuk rozegrała się 
4 I 1945 r., kiedy to Sowieci zaata-
kowani z zaskoczenia przez Niem-
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ców w czasie wysyłania meldunków 
drogą radiową. Wyrwali się z okrą-
żenia, jednak cena była wysoka, jak 
opisywano: „Pierwszy wyskoczył  
z szałasu Aleksiej Ilczuk. Ściągnął na 
siebie ogień wroga i został natych-
miast trafiony. Za nim wybiegł Iwan 
Krasnosiełow. Osłaniany przez ko-
legów przebiegł kilka metrów, ale  
i jego sięgnął niemiecki pocisk”. Ko-
lejni zdołali już bez szwanku do-
trzeć do kniei i mając przytłaczają-
cą siłę ognia zepchnąć Niemców do 
odwrotu. 

nieoczekiwane reperkusje
Reperkusją tych wydarzeń była 

śmierć dziewczynki, która zastrze-
lona została powyżej szkoły na Le-
śnicy, odnotowano: „Rozwścieczeni 
hitlerowcy, chcąc pomścić dozna-
ną klęskę, zastrzelili w Leśnicy wra-
cającą ze szkoły 9-letnią Agnieszkę 
Gawlas”. Co tłumaczy się w ten spo-
sób, iż ponieważ w czasie walki zgi-
nęło 2 Niemców, a 3 zostało ran-
nych. Sprawy śmierci dziewczyn-
ki nigdy nie badano. Czy faktycz-
nie Niemcy posunęli by się do tego, 
żeby po kilku godzinach od potycz-
ki mścić się na bezbronnej dziew-
czynce? Tego się nie dowiemy. Pew-
ne jest natomiast, iż dzieci szkol-
ne widziały ciało swojej koleżan-
ki leżące koło szkoły, a następnie  
w kostnicy, czekające na pochówek. 
Wówczas mogły zobaczyć, iż dziew-
czynka ma niewielką ranę z przodu 
czaszki i ogromną z tyłu, stąd wnio-
sek, iż wbrew temu co wówczas ofi-
cjalnie mówiono, nie zginęła dlate-
go, że nie zatrzymała się na wezwa-
nia policji. Było to mało prawdo-
podobne, skoro otrzymała postrzał  
z przodu.

O samej Agnieszce niewiele wie-
my ponad to, iż urodziła się naj-
pewniej 1 października 1936 roku 
w domu nr 222 w Brennej Leśnicy, 
w Stawach, jako córka robotnika 
Józefa Gawlasa i Marianny zd. Boj-
dy. Niestety nie udało się odszukać 
nawet jej metryki zgonu, być może 
ksiądz z jakiegoś powodu nie odno-
tował faktu jej pochówku, który we-
dle świadków miał się odbyć się na 
cmentarzu parafialnym na Hucie. 

Po wydarzeniach na Czyżuli Or-
łow przeszedł ze swoją grupą do 
Ustronia, a 25 stycznia połączył się 
z oddziałem majora Szczepanowi-
cza. Grupy te wraz z miejscowymi 
partyzantami opanowały na blisko 
dwa tygodnie Brenną (co w przy-
szłości poskutkowało krwawą pa-
cyfikacją wsi), by na początku mar-
ca przejść front w rejonie Jaworza, 
udając się do opanowanego przez 
Sowietów Bielska-Białej.

Finał
Po 24-letnim Aleksieju Ilczuku 

została w ZSRR młoda wdowa Nina. 
Jego doczesne szczątki pochował 
Franciszek Moskała. To zapewne 
jego potomkowie i krewni z Kota-
rza opiekują się do dziś ową leśną 
mogiłą, za co winniśmy im wdzięcz-
ność. 

Agnieszkę Gawlas w domu  
w Stawach, oprócz rodziców  
(a przynajmniej matki, bo ojciec  
z pewnością był na wojnie, najpew-
niej w mundurze Wermachtu!) opła-
kiwało ją z pewnością przez wiele 
lat rodzeństwo: Karol (ur. 1928), Jó-
zef (ur. 1934), Jan (ur. 1938)  i Hele-
na (ur. 1943). Może ktoś z nich jesz-
cze żyje i jest w stanie powiedzieć 
więcej o Agnieszce oraz jej i rodzi-
ny dramacie?

Podobnych dramatycznych hi-
storii jest więcej. Wiele, jak np. 

śmierć „Talianów” na stoku Łaz-
ka (Brenna-Krzyżówka), czy śmierć 
jeńców włoskich i mieszkańców 
Brennej, , spalonych żywcem w cza-
sie pacyfikacji wsi na dwa miesią-
ce przed wyzwoleniem (oraz jesz-
cze inne), czekają wciąż na wy-
jaśnienie, a ich ofiary na godzi-
we upamiętnienie. Pragniemy hi-
storie te zrekonstruować i pod-
jąć wysiłek, by zaszczepić pamięć  
o nich w naszej społeczności, tak 
byśmy jako społeczeństwa zdali eg-
zamin z dojrzałości. Budując własną 
tożsamość odpowiedzialnie, mu-
simy mieć oparcie w wartościach 
podstawowych, wynikających czy 
to z etyki chrześcijańskiej, czy też 
humanistycznej. Jedną z nich jest 
poszanowaniem dla zmarłych,  
w tym m.in. prawo do godziwego 
pochówku i upamiętnienie ofiar 
wojennych tragedii. Wartości te są 
uniwersalne i łączą nas niezależnie 
od tego jakie poglądy polityczne, 
czy religijne prezentujemy. Warto 
więc w przyszłości zadbać o to, by, 
ani postać młodego, bohaterskie-
go żołnierza Aleksieja Ilczuka, ani 
niewinne zamordowanej  Agnieszki 
Gawlas nie pozostały zapomniane.

Wojciech Grajewski, 
Towarzystwo Miłośników 

Brennej i Górek „Jodła”
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Historia Górek Wielkich oczyma seniorów – część II

Największą atrakcją tury-
styczną Górek jest szlachecki ze-
spół dworski z XVIII wieku (nr rej.: 
972/68 z 30.12.1968 oraz A-369/78 
z 17.10.1978). Dwór zbudowany  
w 1734 r. na polecenie Heleny Mar-
klowskiej i Hieronima Marklowskie-
go, został wydzierżawiony, a na-
stępnie zakupiony w 1922 r. przez 
Tadeusza Kossaka ze słynnej ro-
dziny artystów-malarzy, ojca zna-
nej pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej, 
2. voto Szatkowskiej. Tadeusz Kos-
sak zamieszkał w nim wraz z rodzi-
ną, mieszkała i tworzyła tu jego cór-
ka, pisarka. Z założenia dworskiego 
ocalał tzw. domek ogrodnika (obec-
nie Muzeum Zofii Kossak-Szatkow-
skiej), nieliczne zabudowania go-
spodarcze (dziś bardzo zniszczone) 
oraz wiodąca do nich aleja 200-let-
nich lip i dębów. Ostatnie mieszka-
nie pisarki w domku ogrodnika (od 
1957 r.) zamieniono na poświęcone 
jej muzeum biograficzne, (Muzeum 
Zofii Kossak-Szatkowskiej ul. Sta-
ry Dwór 2, tel. 33 8539515, http://
www.muzeumkossak.pl). W domku 
ogrodnika pisarka spędziła ostat-
nie lata życia po powrocie z emigra-
cji (lata 1957-1968). Wystrój domu, 
meble i sprzęty starano się zacho-
wać w tych miejscach, w których 
stały za życia Zofii Kossak, aby zwie-
dzający mieli wrażenie, że Szatkow-
scy wyszli tylko na chwilę i niedłu-
go wrócą.

W 130 rocznicę u rodzin Zo-
fii Kossak 10 sierpnia 2019 grupa 
wzięła udział w konferencji. Hono-
rowy patronat ;Starostwo Powiato-
we w Cieszynie. Zostaliśmy powi-
tani przez  starostę cieszyńskiego 
Mieczysława Szczurek a także przez 
Fenby Tajlor. Spotkanie moderował 
abp Senior dr Damian Zimoń słowo 
o pisarce i wspomnienia zdarzeń 
na żywo. Za swą działalność pisar-
ka została aresztowana przez gesta-
po. Trafiła do Auschwitz, gdzie była 
więziona w latach 1943-44. Swój 
pobyt w hitlerowskim obozie za-
głady opisała w książce "Z otchłani".  
Z Oświęcimia została przewieziona 

na Pawiak, skąd została uwolniona 
dzięki niepodległościowemu pod-
ziemiu. Wzięła udział w Powstaniu 
Warszawskim.

W 1945 r. została skierowana  
w misji Polskiego Czerwonego Krzy-
ża do Londynu, gdzie zastał ją ko-
niec wojny. Joanna Jurgała - Jurecz-
ka mieszka na Śląsku Cieszyńskim, 
jest żoną Krzysztofa, mamą Michała, 
Marcina i Magdaleny. Zdobywanie 
humanistycznego wykształcenia 
zaczęła od cieszyńskiego liceum im. 
Mikołaja Kopernika, potem ukoń-
czyła filologię polską na Uniwersy-
tecie Śląskim w Katowicach. W 1999 
roku uzyskała stopień doktora nauk 
humanistycznych w zakresie litera-
turoznawstwa. Praca doktorska na-
pisana pod kierunkiem prof. zw. dr 
hab. Krystyny Heskiej - Kwaśniewicz 
nosiła tytuł: Oswajanie "nieznanego 
kraju". Śląsk w życiu i twórczości Zo-
fii Kossak. Pracowała jako polonist-
ka w cieszyńskich szkołach śred-
nich, była dziennikarką „Gościa Nie-
dzielnego” i współpracowała z inny-
mi redakcjami czasopism o zasięgu 
regionalnym i ogólnopolskim.  Była 
kierownikiem Muzeum Zofii Kos-
sak-Szatkowskiej w Górkach Wiel-
kich i prowadzi badania nad biogra-
fią i twórczością Zofii Kossak a także 
literatów związanych ze Śląskiem 
Cieszyńskim. Wykładała literaturę 
chrześcijańską i regionalną, bierze 
udział w sesjach naukowych, pane-
lach dyskusyjnych, wygłasza prelek-
cje, najczęściej w formie prezenta-
cji multimedialnych, prowadzi spo-
tkania z pisarzami. Współpracowała  
z autorami filmów dokumentalnych 
na temat Zofii Kossak (m. in. „Errata 
do biografii”). Jest autorką licznych 
artykułów a także publikacji, głów-
nie o charakterze naukowym i po-
pularnonaukowym a także książek, 
m. in. Oswajanie "nieznanego kra-
ju". Śląsk w życiu i twórczości Zofii 
Kossak, Dzieło jej życia. Opowieść  
o Zofii Kossak, Zofii Kossak dom 
utracony i odnaleziony, Histo-
rie zwyczaje i nadzwyczajne, czy-
li znani literaci na Śląsku Cieszyń-

skim, Skrzat opowiada o beskidz-
kich skarbach, Gdzieś na końcu 
świata. W Krakowie został odda-
ny do uzytku piękny hotel Kossak  
z malowniczym widokiem na pano-
ramę Wawel. Wspomniania wnucz-
ki Anny Fenby Taylor o swojej baci 
Zofii Kossak. Moja babcia Zofia Kos-
sak była żarliwą katoliczką idącą 
drogą Ewangelii. Jej głęboka wia-
ra nie miaław sobie cienia dewocji. 
Jej była niekrzycząca,nieosądzają-
ca i nierozliczająca bliźnich. Babcia 
odnosiła się z miłością i szacunkiem 
do każdego człowieka, niezależnie 
od jego pochodzenia i poglądów.

Łączyła ludzi i różne środowiska.
Ważny fakt miał miejsce w 1966 r., 
gdy władze komunistyczne orga-
nizowały uroczystości konkurujące 
z kościelnymi obchodami 1000-le-
cia chrztu Polski. Przyznano wte-
dy Zofii Kossak Nagrodę Państwo-
wą I stopnia. Jakież było zaskocze-
nie gdy pisarka odmówiła przyje-
cia nagrody. W uzasadnieniu na-
pisała : „Jestem pisarką katolicką, 
związaną wiernie z Kościołem, ży-
wiącą szczególną miłość i cześć do 
Królowej Polski, Maryi, Matki Bo-
skiej, którym to uczuciom dawałam 
i daję często wyraz w moich pra-
cach. W ostatnich czasach przebieg 
apolitycznych, religijnych obcho-
dów milenijnych zakłóciły wypadki 
znieważania kultu Matki Boskiej, ra-
niąc boleśnie serca wiernych Pola-
ków, a w tej liczbie i moje. Uświa-
domiłam sobie wtedy, że roadźwięk 
między lekceważeniem przez wła-
dze państwowe  uczuć religijnych 
ludzi a równoczesnym przyznaniem 
przez te władze nagrody litereckiej 
pisarce katolickiej jest tak wielki, że 
zdaje się być omyłką , nieporozu-
mieniem”. Zofia Kossak nie przyję-
ła nagrody od władz państwowych, 
ponieważ wrogo odniosły się do 
spraw dla niej świętych.

Seniorzy Grupy 234 
Brenna Akademii Senior@
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7. Górska Pętla UBS 12:12

O wielkim szczęściu mogą mó-
wić uczestnicy tegorocznego „kom-
fortowego ultra” w Brennej, ponie-
waż impreza, jako jedna z nielicz-
nych w Polsce odbyła się w tym 
roku planowo. Budowana przez lata 
renoma i wysoki poziom organiza-
cyjny sprawiły, że zainteresowanie 
współzawodnictwem było bardzo 
duże. Na starcie zameldowało się 
blisko 300 zawodników i zawodni-
czek.

Wśród rywalizujących był 
m.in. Roman Ficek – biegacz zna-
ny z przebiegnięcia liczącego po-
nad 2000 km łuku Karpat. To wła-
śnie wspomniany zawodnik wygrał 
rywalizację mężczyzn w 7 odsło-
nie Górskiej Pętli. Zwycięstwo dało 
mu pokonanie 6 pętli, czyli dystan-
su 96 km. Najlepiej wśród Pań spi-
sała się Wioletta Kościelniak, poko-
nując 80 km. W duecie męskim zwy-
ciężyli dobrze znani biegacze z te-
amu SCI Górscy Entuzjaści – Seba-
stian Żyła i Damian Luźniak. Pano-
wie w duecie pokonali magiczną 
granicę 100 km. W ciągu 11 godzin 
i prawie 23 minut siedmiokrotnie 
pokonali wyznaczoną pętlę i jako 
jedyni zakończyli rywalizację z wy-
nikiem dokładnie 112 km. W duecie 
kobiet zwycięstwo wybiegały – Ewa 
Nalepka z Agnieszką Sosnowską – 
kończąc rywalizację z równie impo-
nującym wynikiem 96 km. 

W mixie, czyli parze damsko-mę-
skiej najlepsi okazali się Agi Wro-
na i Marek Paluch, którzy również 
6-krotnie pokonali wyznaczoną pę-
tlę. Pełne wyniki wraz z analizą znaj-
dują się na stronie ultrabeskid.pl

Zdjęcia autorstwa: RoxPix.pl – 
Jakub Gąsior.

  Krzysztof Gawlas
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Aktywność fizyczna w dobie pandemii

Finały powiatowe w pływaniu drużynowym
W piątek 6 marca 2020 r. na kry-

tej pływalni ,,Delfin'' w Skoczowie 
reprezentacje dziewcząt i chłopców 
z naszej szkoły stawiły się na starcie 

zawodów powiatowych w pływaniu 
drużynowym. Dziewczęta w katego-
rii dzieci (klas I - VI) wywalczyły trze-
cie miejsce. Chłopcy w tej samej ka-
tegorii uzyskali drugą pozycję. Na-
szym pływakom gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

  SP Górki Wielkie

Aktywność fizyczna jest, a przy-
najmniej powinna być, ważnym ele-
mentem naszej codzienności. 

Służy nie tylko czerpaniu przy-
jemności, ale również budowaniu 
odporności naszego organizmu. Po-
maga także w walce ze stresem, któ-
ry chcąc nie chcąc stał się elemen-
tem naszej codzienności.

Nie od dzisiaj wiadomo, że wy-
siłek fizyczny powoduje wytwarza-
nie przez organizm serotoniny, zwa-
nej potocznie hormonem szczę-
ścia, który pomaga w odzyskaniu 
psychicznej równowagi i bilansu-
je zmartwienia dnia codziennego. 
O ile jeszcze nie tak dawno na rów-
ni istotne były profity w postaci po-
prawy zdrowia fizycznego i psy-
chicznego, tak obecnie wydaje się, 
że zdrowie psychiczne zostało wy-
stawione na ciężką próbę i należy  
o nie zadbać z większą starannością. 

Aktualnie możliwości związane 
z uprawianiem sportu czy też rekre-
acji ruchowej z powodu wielu ogra-
niczeń spowodowanych pandemią 
koronawirusa są niewielkie, jednak 
tak naprawdę jedyne, co nas ogra-
nicza, to nasza wyobraźnia. Istnieje 
bowiem bardzo wiele różnych roz-
wiązań, które pozwolą nam i w tym 
trudnym czasie na aktywność fi-
zyczną w zakątku czterech ścian.

W czasie kiedy za oknem świeci 
słońce, trudno o motywację, jednak 
w dobie ogólnej dostępności do in-
ternetu i mediów społecznościo-
wych można dołączyć do wielu róż-
nego rodzaju wyzwań związanych 

z aktywnością fizyczną. Praktycz-
nie każdy z nas ma w sobie gen ry-
walizacji, który może być bodźcem 
i zachętą do udziału w popularnych 
„challengach”. Ich plusem jest rów-
nież fakt, że sami decydujemy, na 
jaki się zdecydować. Możemy także 
zmotywować innych i wysłać im no-
minację, co z pewnością nie pozo-
stanie bez odzewu.

Bardzo wiele osób posiada  
w swoim domowym asortymencie 
bieżnie mechaniczne, rowerki sta-
cjonarne czy chociażby orbitreki. To 
idealny moment, aby wykorzystać 
ten sprzęt i na jakiś czas się z nim 
„zaprzyjaźnić”, co pozwoli nam na 
codzienną dawkę niezbędnego ru-
chu. 

Możemy również skorzystać  
z porad wielu trenerów personal-
nych lub wziąć udział w sesjach 

treningowych organizowanych na 
żywo. Konkretna pora zajęć oraz 
sam fakt zaplanowania udziału 

w nich sprawi, że chętniej opu-
ścimy kanapę i zrezygnujemy z ko-
lejnego filmu przed telewizorem na 
rzecz aktywności.

Polecamy także samodzielne 
przygotowanie planu treningowe-
go opartego na prostych ćwicze-
niach, które każdy jest w stanie wy-
konać bez wychodzenia z domu. Na 
wielu tematycznych stronach inter-
netowych można znaleźć bardzo 
wiele propozycji ćwiczeń w formie 
opisowej bądź wizualnej. Różnorod-
ność i wszechstronność dostępnych 
materiałów sprawia, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Do dzieła!

   Krzysztof Gawlas
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Ważne	i	przydatne

miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Gminnej Bibliotece Publicznej 
(Urząd Gminy w Brennej), Delikatesach Centrum (Górki Wielkie Sojka, Górki Wielkie Centrum, Brenna Skrzyżowanie, Brenna Spalona, Brenna Leśnica), 
sklepie z nasionami - p. K. Holeksy (Górki Wielkie), kiosku  „Trafika” (Górki Wielkie), sklepie na Buczu (Górki Wielkie), sklepie w Szpotawicach (Górki Wielkie), 
sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), sklepie p. R. Łysek (Brenna Leśnica), kiosku z prasą - p. J. Ćwierzyk (Brenna Centrum), „Toto Lotku” - p. J. Madzi 
(Brenna Centrum), kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), stacji paliw (Górki Wielkie). lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są 
o kontakt z redakcją.

iSSn 1895-670X
Redakcja: Anna Musioł - Redaktor Naczelny, Katarzyna Macura, Aneta Mędrek, Marzena Bochnak, Izabela Piór, Łukasz Muschiol i Krzysztof Gawlas. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Stali Współpracownicy: Dorota Greń - Grajewska, Wojtek Grajewski, Sławomir Horowski, UG Brenna, Gminna Biblioteka Publiczna, GOPS, 
CKiS „Dwór Kossaków”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej 
Bukowej, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich, Publiczne Przedszkole nr 1 w Brennej i Publiczne Przedszkole nr 1  
w Górkach Małych
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: gazeta@brenna.org.pl 
nakład: 600 egz. 
dTP: Łukasz Muschiol 
oddano do druku: 20.04.2020 r.
druk: Digital Art Studio Przemysław Gała, ul. Szkolna 40, 26-026 Bilcza k/Kielc, tel./fax: 41 348 00 13, e-mail: biuro@digitalartstudio.pl

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 606 251 562
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

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

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

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna - dariusz jakubiec 
tel. (33) 853 62 22 
e-mail: d.jakubiec@brenna.org.pl

Biuro Rady Gminy Brenna
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl

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

ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 65 50, fax 33 8586 971
e-mail: opkis@brenna.org.pl

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

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. 33 853 64 59, 33 855 12 61, fax. 33 858 71 01
email: gops@brenna.org.pl, gops_brenna@interia.pl

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

ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 723 089 363
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
43-438 Brenna, ul. Malinowa 3, NFZOZ P. Gruszczyk, tel. 33 432 15 00
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

Pogotowie Ratunkowe
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50

apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. 33 8570073
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 858 71 19

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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Koronawirus - informacje

Koronawirus - podstawowe informacje

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Cieszyniena temat koronawirusa, tel. 502 281 673

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Bielsku-Białej na temat koronawirusa, tel. 504 022 816 oraz 514 122 992.

Całodobowa infolinia narodowego Funduszu Zdrowia -  jak postępować 
w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem? tel. 800 190 590.

Centrum Zdrowia Psychicznego uruchamia telefoniczną pomoc psychologiczną: 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.  tel. 33 854 92 00 wew. 555 oraz 556.

aktualne informacje dotyczące sytuacji w Polsce i zaleceń są publikowane na stronie:
 https://www.gov.pl/web/koronawirus

Sprawdź, czy masz objawy CoVid-19.:

- kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem,
- stan podgorączkowy, gorączka (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
- objawy przeziębieniowe, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

jeśli masz takie objawy:
 - zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach,
- własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaź-
nym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środ-
ków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą:
- natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informa-
cję, jak masz dalej postępować.

jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, czyli przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla 
wszystkich podróżnych powracających do Polski, i obecnie nie jesteś objęty obowiązkową kwarantanną i nie 
masz objawów choroby, mimo wszystko przez 14 dni od powrotu do kraju kontroluj codziennie swój stan zdro-
wia. Mierz temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo czy masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kon-
takt z innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych.

Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. dbaj o siebie i swoich bliskich.
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Koronawirus - informacje

PiERWSZy ETaP – od 20 KWiETnia 2020

działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach
Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:
- do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas 
lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
- w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych
- przemieszczanie w celach rekreacyjnych (od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać 
czy jeździć na rowerze) uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

- kult religijny – 1 osoba na 15 m2 (liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie  
religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co  
najmniej 15 m2 powierzchni)

- osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego (starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia  
będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej)

KoLEjnE ETaPy 

ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą  
w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

- przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
- wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
- realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne. 

        żródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Od 20 kwietnia 2020 r., zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie 
więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła 
poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Celem tych zmian jest powrót do normalności, a także odmrożenie pol-
skiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa oby-
wateli. Dlatego będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać pod-
stawą nowej normalności. Są to:

- zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
- obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
- utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
- ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i odpowiedni dystans),
- kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 
r. daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych  
zachorowań.



Zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii
Koronawirusa SaRS-CoV-2


