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Drodzy Czytelnicy!

Jako, że niniejsze wydanie „Wie-
ści” zahacza już o okres świąt,  
w imieniu całej redakcji i współpra-
cowników pragnę złożyć Państwu 
najserdeczniejsze życzenia. Niech 
ta Wielkanoc okaże się spokojna, 
pogodna, radosna. Niech jest oka-

zją do refleksji, ale też odpoczyn-
ku, który pomoże odzyskać energię 
– a tej przy wiosennym rozruchu na 
pewno wszyscy będziemy potrze-
bować wiele!

Co w tym numerze? Dużo cieka-
wostek. Zapraszamy do wywiadów, 
które znajdziecie Państwo w dzia-
le sportu i kultury, oraz do artykułu 

o breńskich snycerzach. Gratką jest 
też tekst Doroty Greń-Grajewskiej  
o breńskich korzeniach znakomite-
go multiinstrumentalisty – Zbignie-
wa Wałacha. Miłej lektury!

  Anna Musioł

Informacje/Wydarzenia

Od redakcji

@brenna.gmina

Bądz na bieżaco:

@gminabrenna brenna.org.pl

instagram: facebook: www:
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Polskie przysłowie mówi „Bój się  
w lutym wiosny, bo marzec zazdro-
sny”. Chociaż kilka słonecznych  
i  ciepłych  lutowych dni zwiasto-
wało nadejście wiosny, to wydaje 
się, bardziej tak na potwierdzenie, 
że „Czasem luty się zlituje, że człek 
niby wiosnę czuje…”. Pamiętajmy 
jednak, że i w marcu zetnie wodę w 
garncu, bo jeśli luty ciepło trzyma, 
będzie jeszcze w marcu zima. W hi-
storii naszych przodków potwier-
dzało się niejednokrotnie polskie 
przysłowie, że „Czasem marzec tak 
się podsadzi, że dwa kożuchy ob-
lec nie wadzi”. Liczymy jednak na 
to, że nawet jeżeli zima w marcu ze-
chce o sobie przypomnieć, to bę-
dzie zmuszona uznać wyższość cie-
płoty marcowych słonecznych pro-
mieni. Wyczuwalny jest już ciepły 
wiosenny wiatr, który ociera zie-
mię miękkimi skrzydłami budząc 
tętno życia, szybkiego krążenia so-
ków w słojach drzew. Rolnicy też 
wykazują gotowość by wyjechać  
w pole z wyremontowanym po zi-
mie sprzętem. Marzec to miesiąc 
twórczej chęci zasiewów, ziemia 
czeka na ziarno by po zasiewie wy-
strzelić źdźbłem a później zaszu-
mieć łanem. „Orędownikiem marca 
dla całej ziemi – jak pisze Zofia Kos-
sak –  jest święty Józef, największy, 
najcichszy ze świętych. Tak potęż-
ny, że chrześcijaństwo uczyniło go 
patronem spraw – za niepodobne 
uznanych. Spraw beznadziejnych. 
Tak skromny, że nie wiemy o nim 
nic. Nie przekazał nam ani jednego 
gestu, ani słowa. Stał tuż obok źró-
dła światła, więc trudno go było do-
strzec. Roztapiał się w blasku. Mało 
o nim wiedząc, możemy wszakże 
wiele się domyślać. Bóg wybrał go 
i przeznaczył na opiekuna Jezusa  
i Maryi. Spomiędzy wszystkich ludzi 
wybrał Józefa. To wystarcza. (…). 
Józef opiekował się swym Stworzy-
cielem (…). Cały ten ogrom mieścił 
się w sercu prostego cieśli z Nazare-
tu, gdy spracowanymi dłońmi ukła-
dał Dzieciątko do snu”.(*)  W marcu  
z reguły wkraczamy w okres Wiel-
kiego Postu. Jest to okazja aby 
zwolnić pęd codziennego życia. To 
czas, który jest nam dany aby wyha-

mować, zatrzymać się i uświadomić 
sobie jak naprawdę wygląda nasza 
codzienność, nasza praca, nasze 
obowiązki. Może warto zainwesto-
wać w czas zadumy i refleksji nad 
własnym życiem. Dzisiejszy świat  
w dobie pandemii traci wrażliwość 
i wydaje się być coraz bardziej obo-
jętny na potrzeby drugiego czło-
wieka. Warto pomyśleć, co zro-
bić, by nie zatracić wrażliwości na 
to co nas otacza, na krzywdę ludz-
ką po to, aby bardziej ją dostrze-
gać. Obostrzenia pandemiczne, za-
mknięte firmy lub mocno zreduko-
wane funkcjonowanie poszczegól-
nych gałęzi gospodarki przyczy-
niają się do coraz to gorszej sytu-
acji finansowej w całym kraju. Ob-
ostrzenia wynikające z przepisów 
dotyczących walki z epidemią ko-
ronawirusa bardzo mocno uderzyły  
w podmioty gospodarcze związa-
ne z szeroko rozumianą turystyką.  
W konsekwencji wielu przedsię-
biorstwom grozi bankructwo. Pa-
trząc na nasze podwórko stwierdza-
my, że turystyka w Gminie Brenna 
jest jednym z wiodących sektorów 
lokalnej gospodarki. W dobie kry-
zysu jako samorząd mamy świado-
mość wagi problemu i w miarę swo-
ich możliwości staramy się poma-
gać branży turystycznej. Na przy-
kład poprzez zwolnienie w pierw-
szym kwartale tego roku z podatku 
od nieruchomości gruntów, budyn-
ków i budowli związanych z dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie 
usług hotelarskich, funkcjonowania 
kolejek linowych oraz wyciągów or-
czykowych i narciarskich. Ale  stara-
my się pomagać branży turystycz-
nej także w inny, inwestycyjny spo-
sób. Choć pandemia odbiła się rów-
nież na gminnych finansach, to jed-
nak nadal realizujemy zadania pod-
noszące poziom turystycznej atrak-
cyjności Górek i Brennej. Aby było 
to możliwe, staramy się wykorzy-
stać każdą nadarzającą się okazję 
do pozyskania zewnętrznych środ-
ków finansowych. I robimy to sku-
tecznie, czego dowodem jest odda-
na do użytku pod koniec ubiegłe-
go roku tężnia solankowa w Bren-
nej Leśnicy czy uzyskanie dofinan-

sowania do przebudowy placu za-
baw w Górkach Wielkich oraz budo-
wy nowej, regionalnej trasy rowe-
rowej, która połączy Bielsko-Białą  
z Cieszynem i będzie również pro-
wadzić przez teren naszej Gmi-
ny. Szanowni Państwo wiele emo-
cji budzi kwota zadłużenia Gminy 
określona przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Katowicach na 
wartość 50,5 % dochodów gminy.  
Problem wziął się stąd, że uzysku-
jąc zewnętrzne wsparcie finansowe 
Gmina najpierw musi inwestycje 
zrealizować za własne środki, a do-
piero potem czekać na refundację 
określonej części wydatków. I na 
przełomie lat 2019/2020 zdarzyło 
się tak, iż z niezależnych od władz 
Brennej przyczyn, ustalony wcze-
śniej termin takiej refundacji został 
przesunięty. Samorząd musiał się 
więc ratować pożyczką. Choć sytu-
acja szybko się wyjaśniła, pożycz-
ka odbiła się negatywnie na – wy-
nikającym z ustawy o finansach pu-
blicznych – wskaźniku spłaty. W ta-
kiej sytuacji byliśmy zmuszeni do 
przygotowania i uruchomienia pro-
gramu naprawczego. Rada Gmi-
ny Brenna podczas marcowej se-
sji przyjęła program postępowania 
naprawczego na lata 2021-2022. 
Ma on zaowocować poprawą kon-
dycji finansowej samorządu i przy-
gotować go do skutecznego pozy-
skiwania środków w kolejnej unij-
nej perspektywie. Kończąc, przesy-
łam pozdrowienia i życzę miłej lek-
tury.    
 Jerzy Pilch 

 Wójt Gminya Brenna

(*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 56”

Informacje/Wydarzenia

Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek
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Życzenia świąteczne

wielkanoc to czas odpoczynku od codziennych obowiązków,
to czas otuchy, nadziei i duchowej odnowy.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Zdrowych, pogodnych Świąt wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół
oraz wesołego alleluja !!!

    życzą

    jerzy Pilch

wójt gminy Brenna

seweryn greń

Przewodniczący Rady gminy
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Wsparcie od samorządu wojewódzkiego
  

17 lutego wójt Jerzy Pilch 
otrzymał od władz samorządu 

wojewódzkiego promesę na 298 
tysięcy zł w ramach wsparcia  

dla gmin z obszarów turystycz-
nych. Pieniądze te zostaną 
przeznaczone na realizację 
dwóch ważnych inwestycji.

Pierwsza z tych inwestycji to 
przebudowa zespołu obiektów ma-
łej architektury w Górkach Wielkich 
przy ulicy Sportowej. Chodzi o plac 
zabaw, który będzie powiązany  
z twórczością pisarki Zofii Kossak  
i stanowić Transgraniczną Strefę 
Kultury, inspirowaną książką „Kło-
poty Kacperka góreckiego skrzata”. 
W efekcie, nie tylko sprawi on fraj-
dę maluchom, ale także wpłynie 
pozytywnie na szeroko rozumianą 
turystykę oraz zwiększy atrakcyj-
ność lokalnego dziedzictwa kultu-
rowego. Zadanie to stanowi część 
szerszego, polsko - słowackiego 
projektu „Za woniom drzewa”, któ-
ry jest współfinansowany ze środ-
ków unijnych w ramach Programu 
Interreg Polska-Słowacja 2014-
2020. Koszt przebudowy placu za-
baw to 539 466,06 zł, a dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego wynosi 80 
919 zł. Druga inwestycja dofinanso-
wana w ramach Śląskiego Pakietu 
dla turystyki to wykonanie dwóch 
odcinków trasy rowerowej nr 604, 
która będzie łączyć Bielsko-Białą  

z Cieszynem i prowadzić przez Gmi-
nę Brenna. Realizacja tego zadania 
z jednej strony zachęci mieszkań-
ców do aktywnego spędzania cza-
su, a z drugiej pobudzi ruch tury-
styczny. Wszak wypoczynek na ro-
werze to obecnie bardzo popular-
na forma rekreacji, z której korzy-
stają zarówno pojedynczy cykli-
ści, jak i całe rodziny. Dodatkowym 
atutem omawianej inwestycji bę-
dzie połączenie trasy nr 604 z Wi-
ślańską Trasą Rowerową, co posze-
rzy spektrum możliwości stojących 
przed amatorami jazdy na rowerze. 
Koszt tego zadania wyniesie 3 228 
000 zł, a dofinansowanie ze Ślą-
skiego Pakietu dla turystyki to 217 
500 zł. - Środki otrzymane od samo-
rządu wojewódzkiego na budowę 
placu zabaw w Górkach Wielkich po-
kryją w całości przewidziany w tym 
projekcie wkład własny naszej Gmi-

ny, który wynosi 15 procent kosz-
tów. Pozostałe środki mamy przy-
znane w ramach unijnego dofinan-
sowania więc to zadanie nie obciąży 
gminnego budżetu, gdyż z zewnętrz-
nych źródeł udało się nam pozyskać 
całą potrzebną kwotę. Jeżeli chodzi 
natomiast o trasę rowerową nr 604 
to dofinansowanie otrzymane od 
samorządu wojewódzkiego wynosi 
7 procent wszystkich kosztów i po-
kryje część naszego wkładu własne-
go. Jednocześnie chciałbym przypo-
mnieć, że na to zadanie otrzymali-
śmy znaczące wsparcie finansowe 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego i w efekcie przepro-
wadzonego postępowania przetar-
gowego wyłoniliśmy już wykonawcę 
tej inwestycji. Dziękuję władzom wo-
jewództwa śląskiego za otrzymane 
wsparcie finansowe. Jest ono szcze-
gólnie cenne w obecnej sytuacji, gdy 
pandemia mocno uderzyła w gmin-
ne budżety – mówi wójt Jerzy Pilch, 
który promesę na 298 tysięcy zł 
odebrał w Szczyrku. Z przedsta-
wicielami 12 turystycznych gmin 
z województwa śląskiego spotka-
li się tam Marszałek Województwa 
Śląskiego Jakub Chełstowski, Wice-
marszałek śląski Wojciech Kałuża, 
członek Zarządu Województwa Ślą-
skiego Beata Białowąs oraz Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Śląskiego Jan Kawulok.

                                 
                    S.Horowski
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Gmina Brenna z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
otrzymała znaczące wsparcie 

finansowe do ważnych inwestycji 
związanych z rozbudową 

sieci kanalizacyjnej. Ponieważ 
wcześniej udało się na ten cel 

pozyskać dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Inwesty-

cji Lokalnych, zadania te  
zostaną zrealizowane bez  

obciążania gminnego budżetu.

5 marca w Beskidzkim Domu 
Zielin „Przytulia” przedstawiciele 
sześciu gmin z terenu wojewódz-
twa śląskiego podpisali umowy 
dotyczące finansowego wsparcia  
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Jedną z tych gmin 
była Gmina Brenna, która otrzy-
mała dofinansowanie w kwocie 
1.103.686,00 zł na realizację projek-
tu pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej poza obszarem aglome-
racji w Gminie Brenna. Projekt bę-
dzie wdrażany w rejonie ulic Jatny, 
Słoneczna, Józefa Madzi, Wierzbo-
wa, Łęgowa i Leśnica.

Podczas piątkowego spotka-
nia nastąpiło uroczyste wręczenie 
umów o dofinansowanie wszyst-
kim Beneficjentom, którego doko-
nali przedstawiciele Województwa 
Śląskiego: Beata Białowąs – Czło-
nek Zarządu Województwa, a tak-
że Przewodniczący Sejmiku Jan Ka-
wulok wraz z Radną Sejmiku Wo-
jewództwa, Agnieszką Biegun. De-
partament Obszarów Wiejskich  
w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego reprezentowa-
li Aleksander Nowrot p.o. Zastępcy 
Dyrektora Departamentu oraz Bar-
tosz Góra Kierownik referatu wdra-
żania Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

Rozwój sieci kanalizacyjnej od 
lat jest jednym z naszych prioryte-
tów, bo z jednej strony oznacza lep-
sze warunki życia mieszkańców,  
a z drugiej zapewnia dbałość o śro-
dowisko naturalne, co w gminie tury-
stycznej jest szczególnie istotne. Za-
dania, na które właśnie otrzymali-

śmy dofinansowanie, będą realizo-
wane poza tak zwaną aglomeracją, 
w dość trudnym, bo górzystym tere-
nie. Cieszę się nie tylko z tego, że ko-
lejne obszary naszej Gminy zostaną 
skanalizowane, ale również z tego, 
że udało się nam zdobyć zarówno 
znaczące dofinansowanie z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak 
i wsparcie z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, które przezna-
czymy na wkład własny do tych za-
dań. W efekcie inwestycje te zostaną 
zrealizowane bez obciążania budże-
tu Gminy Brenna – mówi wójt Jerzy 
Pilch.   S. Horowski
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Strażackie wozy w dobrych rękach
4 marca w Jastrzębiu-Zdroju wła-
dze tego Miasta przekazały Gmi-
nie Brenna dwa bojowe wozy stra-
żackie, które zasiliły jednostkę 
OSP Górki Wielki. Kluczyki do tych 
pojazdów z rąk prezydent Anny 
Hetman odebrał wójt Jerzy Pilch.

Samochody podarowane Gmi-
nie Brenna przez Miasto Jastrzę-
bie-Zdrój są używane, ale dosko-
nale nadają się do strażackiej służ-
by. - Jeden z nich ma bardzo do-
bre właściwości terenowe - to trzy-
osiowy STAR 266, który sprawdzi się  
w górskich warunkach. Drugi, to 
Jelcz z 6-tonowym zbiornikiem 
wody. Ich stan techniczny jest do-
bry, mam nadzieję, że posłużą nam  
w wypełnianiu statutowych obo-
wiązków – mówi zastępca Komen-
danta Gminnego OSP w Brennej Pa-
weł Krótki. Warto dodać, że oprócz 
Gminy Brenna bojowy wóz strażac-
ki od Miasta Jastrzębie-Zdrój otrzy-
mała także Gmina Krzyżanowice.  
W oficjalnym spotkaniu, podczas 
którego odbyło się przekazanie klu-
czyków do podarowanych pojaz-
dów, uczestniczyli prezydent Mia-
sta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman, 
wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, 
wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz 
Utracki,   jastrzębski Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej Woj-
ciech Piechaczek, Komendant Stra-
ży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju 
Grzegorz Osóbka oraz strażacy  
z jednostek, które otrzymały poda-
rowane samochody. - Chcemy ser-
decznie podziękować za to, że mo-
żemy skorzystać z tego taboru. Pra-
gnę podkreślić, że jednostka OSP  
z Górek Wielkich jest jedną z dwóch 
jednostek z terenu gminy funkcjo-
nujących w Ogólnokrajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaśniczym. Dlate-
go posiadanie dobrego i sprawnego 
sprzętu  ułatwia i pomaga skutecznie 
uczestniczyć w akcjach.  Jako gmina 
turystyczna musimy dbać o bezpie-
czeństwo zarówno mieszkańców, jak 
i turystów. Sprzęt został przekazany  
w dobre ręce – powiedział wójt Je-
rzy Pilch.        

   S. Horowski
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Kobieca współpraca – KGW Brenna
Pod koniec 2020 r. poznaliśmy 

laureatów plebiscytu organizo-
wanego przez polską grupę 

wydawniczą Polska Press.
 „Mistrzowie Agro”, bo tak 

nazywa się plebiscyt, co roku 
nagradza najprężniej działają-

ce jednostki, firmy i organizacje, 
których aktywność ma 
niebagatelny wpływ na 

rozwój polskiej wsi. 
„Mistrzom Agro” patronuje 

między innymi Dziennik 
Zachodni. Wśród wielu kategorii 
znajduje się również ta, w której 
docenia się pracę Kół Gospodyń 

Wiejskich. W tym roku 
w Powiecie Cieszyńskim

pierwsze miejsce zajęło właśnie 
KGW Brenna, którego prezeską 

od początku istnienia, czyli 
od dwunastu lat, jest pani 

Helena Pagieła.

Anna Musioł: Pani Helu, jak  
w ogóle znalazły się Panie w ple-
biscycie „Mistrzowie Agro”? 

Helena Pagieła: Na Facebooku 
był ogłoszony nabór, zachęta, by 
się zgłaszać, więc wysłałyśmy ta-
kie zgłoszenie, krótką informacje 
o kole, zdjęcie… I zbierałyśmy gło-
sy. Kto z mógł z naszych znajomych 

ten na nas zagłosował i, jak widać, 
wystarczyło, bo okazało się, żeśmy 
wygrały. Bardzo nas to ucieszyło, 
bo zależy nam zawsze na tym, żeby 
promować gminę i pokazywać, że 

choć czas jest taki, a nie inny, to 
coś się działo, nasze koło istnieje.

A.M.: Bardzo pięknie powie-
dziane. Serdecznie gratuluję. 
Może mi Pani opowiedzieć, czym 
w ogóle jest Koło Gospodyń Wiej-
skich? Czym się zajmuje, jak pra-
cuje?

H.P.: No teraz od roku mamy 
działalność bardzo utrudnio-
ną przez pandemię. Ale normal-
nie spotykamy się raz w tygodniu, 
wymieniamy się przepisami, go-
tujemy razem, szukamy pomy-
słów na nowe prace ręczne. Próbu-
jemy swoich sił w różnych techni-
kach i na każdy ważniejszy okres 
w roku coś robimy. Stroiki, ozdo-
by świąteczne, pisanki, bibułkar-
stwo, obrazy – haftowane, wyszy-
wane perełkami, cekinami… No 
trudno nawet to policzyć. Startu-
jemy też w różnych konkursach, 
przede wszystkim kulinarnych. Co 
roku nas też nagradzają w którejś 
z kategorii konkursu kulinarnego  

Informacje/Wydarzenia



Wieści znad Brennicy  9

w Ustroniu, który odbywa się zwy-
kle w okolicy Bożego Narodze-
nia. Często też pieczemy breńskie 
kołocze, na przykład na dożynki.  
I jeszcze nie było nigdy tak, żeby 
się one natychmiast nie sprzedały, 
ludzie sobie je bardzo chwalą. Na-
wet jabłka do tych kołoczy robimy 
sobie same, tu w strażnicy, piecze-
my do słoików tak, jak się to daw-
niej robiło. 

Reprezentujemy też Gminę na 
różnych imprezach. Czy to w Skan-
senie Etnograficznym w Chorzo-
wie na zjazdach Beskidzkiej 5, czy 
na targach turystycznych. Zdobyły-
śmy też puchar za wieniec dożyn-
kowy w Wilkowicach, oraz puchar 
za kultywowanie tradycji i dzie-
dzictwa kulturowego od Prezes Re-
gionalnego Związku Rolników, Kó-
łek i Organizacji Rolniczych.

A.M.: A w ciągu tych dwunastu 
lat, co z rzeczy, które zrobiłyście 
razem najbardziej Was cieszyło?

H.P.: No, teraz to nas ogrom-
nie cieszy, że jest wyremontowana 
strażnica i, że się udało nam tu za-
gospodarować miejsce, gdzie mo-
żemy się spotykać i działać. Bardzo 
za to jesteśmy wdzięczne.

A oprócz tego to dużo jest ta-
kich rzeczy, ale najlepsze jest chy-
ba to, że zawsze panuje u nas zgo-
da. Nie ma niesnasek, nieporozu-
mień. Udało się nam stworzyć bar-
dzo dobrą atmosferę. I o to chodzi, 
bo te spotkania i to co robimy ma 
nas cieszyć. Świetnie się dogadu-
jemy, zawsze na każdego można 
liczyć, dobrze się razem bawimy. 
Odprawiamy sobie razem Dzień 
Kobiet, czy Zielone Świątki. Jeź-
dzimy razem na wycieczki, do Cho-
chołowa, na wody termalne, na wa-
kacje nawet.

A.M.: Mężów bierzecie wtedy, 
czy same?

H.P.: (śmiech) Bierzemy, bierze-
my, trzeba autobus zapełnić, poza 
tym im więcej, tym weselej.

A.M.: Zawsze mnie ciekawi, 
jak to wiekowo wygląda. Oczy-
wiście, bez wytykania komukol-
wiek metryki, ale jaki jest roz-
strzał wiekowy w breńskim KGW?

H.P.: Wszystkich jest nas zapi-
sanych 18. Myślę, że to bardzo do-
bra ilość, w sam raz. Nie za duża, co 

pomaga w unikaniu zwad. No i każ-
da zapisana członkini jest aktyw-
na, udziela się jak tylko może. Naj-
młodsze panie mają około 45 lat. 
Najmłodsza z nas jest właśnie Re-
nata Holeksa, a najstarsza pani He-
lena Kantor z Górek. Pani Kanto-
rowa to też dla nas kopalnia wie-
dzy, bo zna niesamowitą ilość sta-
rodawnych przepisów, sposobów 
gotowania, które nawet dla nas już 
są czymś nowym. I zawsze z nami 
jeździ nawet nad morze, a ile nam 
zawsze wiców naopowiada, to się 

całą drogą śmiejemy. Fajnie z nią 
mamy.

A.M.: Na pewno. Pani Helu. 
Jeszcze raz gratuluję tego dyplo-
mu i I miejsca w plebiscycie „Mi-
strzowie Agro”, ale też gratuluję 
energii i chęci do działania, które 
tak dobrze działają w breńskim 
KGW. Mam nadzieję, że ten pan-
demiczny czas szybko się skoń-
czy i znów będziemy się mogli 
spotkać, żeby popodziwiać Wa-
sze prace i skosztować pyszno-
ści, które gotujecie.

Informacje/Wydarzenia
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NIECZYNNY
 punkt kasowy w Górkach Wielkich

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2), w marcu br.

nie będzie czynny punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna 

w portierni Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Górkach Wielkich.

Płatność podatków oraz innych opłat prosimy realizować przelewem 

na wskazany w decyzjach rachunek bankowy 

lub w kasie Urzędu Gminy Brenna.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, w dniach 15.03 -17.05.21 można składać wnioski 
obszarowe do upraw i zwierząt. Od 2021 roku wnioski składane są WYŁąCZNIE w formie elektronicznej 

oraz nie ma możliwości składania „Oświadczeń o braku zmian”. 

W związku z tym na terenie gminy Brenna będzie możliwość wypełnienia 
takiego wniosku w dwóch punktach:

1. UG Brenna, biuro OPKiS każdy wtorek w godz. 9-12,
2. Budynek przy ul. Żagana 5, Górki Wielkie(były budynek przedszkola) w każdą środę w godz. 9-12,

W dniu 17.03.2021 r., o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie wniosków 
obszarowych w budynku przy ul Żagana 5 w Górkach Wielkich. 

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.
Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu 571 291 237.
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Nieodpłatne poradnictwo 
W zakresie nieodpłatnego po-

radnictwa: prawnego, psycholo-
gicznego, terapeutycznego dla 
osób zamieszkujących na terenie 
Gminy Brenna można zgłaszać się 
do Punktu Informacyjno Konsul-
tacyjnego ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych przy ul. Za-
lesie 3 w Górkach Małych, 43-436 
Górki Wielkie. Wymieniony po-
wyżej Punkt prowadzi poradnic-
two dla osób i rodzin dotkniętych 
problemem uzależnień, przemocą  
w rodzinie oraz innymi problema-
mi społecznymi. Więcej informacji 
można uzyskać pod nr tel. tel. (33) 
853963 lub osobiście (środa 7,30 – 
15,30, piątek 7,30 - 14,30).

Sprawami rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i innych 
uzależnień osób zamieszkujących 
teren Gminy Brenna zajmuje się 
w szczególności Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Brennej, która ma 
swoją siedzibę w w/w Punkcie In-
formacyjno Konsultacyjnym ds. 
Przeciwdziałania Problemom Spo-
łecznym przy ul. Zalesie 3 w Gór-
kach Małych. Porady można uzy-
skać telefonicznie pod nr tel. tel. 
(33) 8539633 lub osobiście w każ-
dy poniedziałek w godzinach 15,00 
do 18,00, można również zwrócić 
się o pomoc pisemnie przesyłając 
korespondencje pod adres: GKRPA 
w Brennej, 43-436 Górki Wielkie ul. 
Zalesie 3. 

Ponadto w Gminie Brenna funk-
cjonuje Grupa wsparcia AA „Fran-
ciszek” z siedzibą przy ul. Zalesie 3 
w Górkach Małych mitingi odbywa-
ją się w każdą sobotę miesiąca od 
godz. 18,00.

Ponadto pomoc osobom do-
znającym przemocy w rodzinie, 
świadkom przemocy oraz osobom 
poszukującym informacji na temat 
zjawiska i sposobów przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie udzie-
lana jest w ramach Niebieskiej Li-
nii Państwowej Agencji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych   
z siedzibą w Warszawie przy Al. Je-
rozolimskich 155, pod nr infolinii: 

800 12 00 02, jak również przez in-
stytucje: GOPS w Brennej przy ul. 
Leśnica 8, 43-438 Brenna nr. Tel. 
(33) -  8536459 / 858 30 02 oraz Ko-
misariat Policji w Skoczowie przy 
ul. Rzeczna 7. 

Zgłoszenia i prośby o pomoc 
można kierować mailowo na adres: 
pogotowie.niebieska.linia4. e-mail 
– niebieskalinia@niebieskalinia.
info5. Więcej informacji na  stronie: 
www.niebieskalinia.info. 

Z zakresu lecznictwa odwyko-
wego można uzyskać porady i pod-
jąć leczenie ambulatoryjne w Po-
radni Terapii Uzależnienia od Alko-
holu i Współuzależnienia Skoczów, 
ul. Katowicka 21, czynna od ponie-
działku do piątku w godzinach 8,00 
– 20,00 pod nr. tel. (32) 4386176 / 
(33) 8584731. Na oddziale stacjo-
narnym można podjąć leczenie od-
wykowe stacjonarne: Oddział Te-
rapii Uzależnienia od Alkoholu  
w Skoczowie, ul. Katowicka 21 kon-
takt pod nr tel. (32) 4386175 (usta-
lanie terminu osobiście każdy wto-
rek miesiąca o godz. 10,00). Z za-
kresu uzależnienia od innych środ-
ków psychoaktywnych w tym nar-
kotyków, tzw. dopalaczy, najbliżej 
usytuowany terytorialnie jest Ośro-
dek Rehabilitacyjny dla Uzależnio-

Informacje/Wydarzenia
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nych od Substancji Psychoaktyw-
nych „Wapienica”, ul. Kaszyska 40 A, 
43-382 Bielsko-Biała, nr. tel. kont. 
(33) 81 83 835 w godzinach 9,00 – 
15,00. Ponadto można uzyskać peł-
ne informacje na temat ośrodków 
i poradni odwykowych podczas 
konsultacji w PIK w Górkach Ma-
łych, ul. Zalesie3. Należy pamiętać, 
iż lecznictwo odwykowe jest w Pol-
sce bezpłatne chociaż można rów-
nież korzystać z ośrodków odwyko-
wych gdzie wnosi się odpłatność. 

Bezpłatną pomocą dla osób 
bezrobotnych, z terenu Gmi-
ny Brenna zajmuje się Powiatowy 
Urząd Pracy w Cieszynie, mieszczą-
cy się przy Placu Wolności 6. Po po-
moc należy zgłosić się osobiście – 
mogą zgłaszać się zarówno osoby 
bezrobotne, poszukujące pracy jak 
i kończące edukacje. 

Poradami dotyczącymi praw 
dziecka, w szczególności dzie-
ci niepełnosprawnych, które mają 
utrudniony start życiowy zajmu-
je się Rzecznik Praw Dziecka, któ-
ry swoją siedzibę ma w Warszawie 
przy ul. Przemysłowej 30/32 (biu-
ro czynne od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.15-16.15). O prawach 
dziecka dowiadywać można się 
również drogą elektroniczną – pi-
sząc na adres rpd@brpd.gov.pl, te-
lefonicznie – pod nr tel.: (22) 583 
66 00, fax: 22 583 66 96, infolinia: 
800 12 12 12.  Ważne informacje 
znajdą Państwo również na stronie 
www.brpd.gov.pl

Z zakresu praw pacjenta bez-
płatną pomoc i poradę mogą Pań-
stwo uzyskać w kilku punktach.  
W tym przede wszystkim w: Naro-
dowym Funduszu Zdrowia, Śląski 
Oddział Wojewódzki, Sekcja Ob-
sługi Ubezpieczonych w Cieszynie, 
z siedzibą przy ul. Bobreckiej 27. 
Sekcja czynna jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-16.00. Pa-
cjenci mogą uzyskać pomoc rów-
nież telefonicznie, dzwoniąc pod 
nr tel.: (33) 857 86 51 lub na infoli-
nię: 800 190 590. Śląski Odział Wo-
jewódzki NFZ w Katowicach, miesz-
czący się  przy ul. Kosshuta 13 rów-
nież udziela bezpłatnych porad pa-

cjentom z zakresu zabezpiecze-
nia potrzeb zdrowotnych pacjen-
tów oraz ochrony ich praw w godz. 
8.00-16.00 od poniedziałku do 
piątku. Z placówką można również 
kontaktować się telefonicznie pod 
nr infolinii: 800 159 590 

Poradnictwo dla pacjentów 
prowadzi także Narodowy Fun-
dusz Zdrowia w Warszawie z siedzi-
bą przy ul. Grójeckiej 186 (czynne 
w godz. 8.00-16.00 od poniedział-
ku do piątku). Porady są udzielane 
również telefonicznie oraz drogą 
mailową. Podajemy dane do kon-
takt: nr tel.: (22) 572 60 00, fax: 22 
572 63 33, Infolinia: 800 190 590, 
e-mail: infolinia@nfz.gov.pl. Waż-
ne informację dostępne są również 
na stronie internetowej: www.nfz.
gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjen-
ta mieści się w Warszawie przy  
ul. Młyńskiej 46. Tam znajdziemy 
porady prawne określone w ustawie  
o prawach pacjenta. Obowiązuje 
rejestracja mailowa (rezerwacja@
rpp.gov.pl) lub telefoniczna (22 532 
82 43). Od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00-18.00 działa nr infoli-
nii: 800 190 590, pod którym otrzy-
macie Państwo  bezpłatne porady. 
Sekretariat Rzecznika Praw Pacjen-
ta jest czynny w poniedziałek w 
godz. 9.00-18.00 oraz od wtorku do 
piątku w godz. 9.00-15.00. Kontakt 
z sekretariatem: tel.: (22) 532 82 50, 

fax: (22) 532 82 30, e-mail: kance-
laria@rpp.gov.pl Ważne informacje 
dostępne są również na stronie in-
ternetowej: www.bpp.gov.pl

Ochroną praw osób z zaburze-
niami psychicznymi, w tym pra-
wami osób uzależnionych od środ-
ków psychoaktywnych zajmują się 
Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala 
Psychiatrycznego: Marek Zimnal: 
(tel.: 33 854 92 00 wew. 438 lub pi-
semnie pod adres m.zimnal@bpp.
gov.pl); Fundacja Św. Elżbiety Wę-
girskiej z siedzibą w Cieszynie przy 
ul. Katowickiej 1 (tel. 33 852 80 79) 
oraz Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Cieszynie przy ul. Biel-
skiej 4 (tel. 33 852 05 11).

Osoby zamieszkujące powiat 
cieszyński po bezpłatną poradę 
z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych mogą zgłaszać się do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych Inspek-
torat w Cieszynie przy ul. Bielskiej 
29. Informacje można uzyskać oso-
biście w godz. pracy placówki (po-
niedziałek 8.00-17.00 oraz od wtor-
ku do piątku 8.00-15.00) lub tele-
fonicznie pod nr tel.: 801 400 987 
(tylko z telefonów stacjonarnych) 
lub 22 560 16 00 (telefony komór-
kowe lub stacjonarne).

  UG Brenna
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Warto uczyć maluchy języków obcych?
Mózg dziecka jest 

najbardziej chłonny między 
pierwszym a trzecim rokiem 

życia, a okres sprzyjający 
uczeniu się języka obcego 

przypada na pierwsze 
dziesięć lat życia dziecka. 

Dzięki swoistej plastyczności 
mózgu jak i elastyczności 

organów mowy, dziecko 
przyswaja obce dźwięki 
i melodię innego języka 

w sposób naturalny 
i bez większych trudności.

Obszar, w którym dzieci w wie-
ku przedszkolnym przewyższają 
starszych uczniów, to rozwijanie 
umiejętności rozumienia ze słuchu. 
Ucho dziecka do dwunastego roku 
życia reaguje na wszystkie długo-
ści fal. W późniejszym okresie ucho 
przestawia się na takie długości, 
które są charakterystyczne jedynie 
dla języka ojczystego. Im wcześniej 
damy dziecku szansę na osłuchanie 
się z obcym akcentem – tym więk-
szą ma szansę na to, aby w przy-
szłości mówić jak native speaker. 
Wiek przedszkolny to zatem do-
skonały czas na to, aby wprowadzić  
w życie dziecka drugi, obcy język.

Początek nauki obcego języ-
ka powinien skupiać się na zaba-
wie. Piosenki, gry, kolorowe czy-

tanki – wszystko to nie tylko po-
zwoli dziecku zapoznać się z języ-
kiem, ale również sprawi, że z na-
uki będzie czerpało samą przyjem-
ność. Dzięki temu nowe informacje 
przyjmie w sposób naturalny.  

Jeśli dziecko zacznie kojarzyć 
naukę języka obcego z przyjem-
nością i zabawą, szansa na dalsze 
zainteresowanie  językiem angiel-
skim znacząco wzrasta.

W przyswajaniu języka obce-
go dziecku pomaga wiele cech, ta-
kich jak: kreatywność, chęć ekspe-
rymentowania czy też aktywność  
i bujna wyobraźnia. Uwielbiają mó-
wić, co więcej nie mają blokady ję-
zykowej występującej u większo-
ści osób, które zaczynają uczyć się 
języka w wieku dorosłym. Mówie-
nie w obcym języku przychodzi im 
z niespotykaną łatwością i sponta-
nicznością. Są jednak i cechy, które 
mogą utrudniać proces nauczania. 
Należą do nich: krótki czas koncen-
tracji, duża chwiejność emocjonal-
na, wrażliwość na krytykę, skon-
centrowanie na sobie. To, co cha-
rakteryzuje maluchy i co uwzględ-
nić musi nauczyciel w swoich dzia-
łaniach, to szybkie uczenie się, ale 
też szybkie zapominanie. Rolą na-
uczyciela jest dostosowanie swo-
ich działań do poziomu i możliwo-
ści małego dziecka. Ponadto przy-
gotowanie dzieci do posługiwania 
się językiem obcym powinno się 

odbywać w atmosferze akceptacji 
i sukcesu, kiedy to dzieci są zachę-
cane do wypowiadania się w języ-
ku obcym bez stresu i przymusu.

Kształtowanie motywacji do na-
uki języka obcego i zdobywanie 
umiejętności samodzielnego ucze-
nia się, to zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej 
jeden z głównych celów nauki ję-
zyka obcego na etapie przedszkol-
nym. Pierwsze kroki w zakresie po-
znawania języka obcego mają rów-
nież służyć, oprócz  uwrażliwiania 
na różnorodność językową i kul-
turową oraz kształtowania umie-
jętności komunikacyjnej, przy-
gotowaniu dzieci do nauki języ-
ka angielskiego na kolejnych eta-
pach edukacyjnych. Aby osiągnąć 
wyżej wymienione cele niezbęd-
ne jest tworzenie sytuacji eduka-
cyjnych sprzyjających budowaniu 
zainteresowania dziecka językiem 
obcym. Należy pamiętać, że ucze-
nie się języka obcego kształtuje  
u dziecka pewność siebie, podno-
si jego samoocenę. Docenianie na-
wet najmniejszych sukcesów dzie-
ci, zachęcanie do aktywności jak  
i do wypowiadania się w języku ob-
cym bez stresu i przymusu jest klu-
czowe.

Wystawianie dzieci na kontakt 
z nowym światem słów we wcze-
snym dzieciństwie daje znacznie 
więcej niż tylko korzyści językowe. 
Poza tym, że pozytywnie wpływa 
na rozwój mózgu, poszerza hory-
zonty oraz sprzyja większej otwar-
tości na świat, gwarantuje również 
większa płynność i poprawność  
w używaniu języka obcego. Rozwi-
janie słownictwa malucha umoż-
liwia nawiązanie wartościowych 
znajomości i rozbudza ciekawość 
świata. Czy to nie wystarczający 
powód, aby zachęcić dziecko do 
poznawania angielskiego?

Uczenie małych dzieci języków 
obcych powinno zacząć się tak 
wcześnie jak to tylko możliwe!

 Agata Tomica
 Nauczyciel P.P nr 1 
 w Górkach M.
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Kultura

Z ogródka Przytulii
Przedwiośnie to najlepsza pora 

na pozyskiwanie kory drzew. Zbie-
ramy ją z młodych gałęzi (najlepiej 
tych przeznaczonych do przycię-
cia), kiedy życiodajne soki zaczyna-
ją powoli krążyć. W zasadzie mogą 
to być całe cienkie gałązki ale nale-
ży pamiętać, żeby zbiór nie pocho-
dził z jednego drzewa, ponieważ 
może to doprowadzić do znisz-
czenia rośliny. Korę drzew suszy-
my w temp około 50 °C w piekar-
niku lub suszarce do owoców, gdyż 
zbyt długie suszenie w naturalnych 
warunkach naraża ją na pojawienie 
się pleśni. Prawidłowo wysuszo-

na kora powinna być krucha. Aby 
pozyskać wartości lecznicze z kory 
najczęściej robimy z niej odwar, 
czyli zalewamy zimną wodą, do-
prowadzamy do wrzenia i gotuje-
my pod przykryciem około 10 min. 
Odwary w kory drzew najczęściej 
wykorzystuje się zewnętrznie, ale 
możemy również robić napary mie-
szając korę z ziołami o podobnych 
właściwościach, aby uzyskać nieco 
przyjemniejszy smak. Jest oczywi-
ście wiele drzew, których kory mają 
właściwości lecznicze. Z pewnościa 
warto zwrócić uwage na korę ta-
kich drzew jak:

Kasztanowiec (Aesculus) – za-
wiera escynę, kumaryny, flawono-
idy, fenolokwasy, garbniki. Składni-
ki te mają silne działanie wykrztu-
śne, przeciwzakrzepowe, uszczel-

niają naczynia krwionośne (na ży-
laki, hemoroidy, pękające naczyn-
ka), zmniejszają obrzęki, jedno-
cześnie poprawa mikrokrążenie  
i uszczelnie żył pomaga w zwalcza-
nia cellulitu.

Dąb (Quercus) - zawiera garbni-
ki mają działanie ściągające (prze-
ciwbiegunkowe w zatruciach po-
karmowych czy zespole jelita draż-
liwego), przeciwzapalne (przemy-
wanie ran, płukanie jamy ustnej 
przy anginie i zapaleniu dziąseł), 
antyseptyczne. Wchodzą w sklad 
szamponów do włosów przetłusz-
czających się oraz kosmetyków dla 
cery tłustej i trądzikowej. 

Wierzba (Salix) – zawiera sa-
licyny, glikozy, flawonoidy, które 
działają przeciwzapalnie, napotnie, 
przeciwgorączkowo (przy oka-
zji polecamy herbatkę z bazi, któ-
rą można podawać nawet małym 
dzieciom na przeziębiania i gry-
py), przeciwbólowo, przeciwwysie-
kowo, żółciopędnie (przyspieszają 
wydalanie toksycznych). 

Kalina koralowa (Viburnum 
opulus) - zawiera flawonoidy, garb-
niki, triterpeny, kumarynowce, ole-
jek eteryczny, gorycze, fitostero-
le. Składniki te działają przeciwza-
palnie, hipotensyjnie, rozkurcza-
jąco na mięśnie gładkie przewo-
du pokarmowego. Przede wsztst-
kim jednak wyciągi z kory kaliny 

polecane są kobietom, bo uspo-
kajają mięśnie macicy (zmniejsza-
ją ryzyko poronienia), uszczelnia-
ją i wzmacniają naczynia krwiono-
śne (przeciwkrwotocznie), łagodzą 
bóle miesiączkowe.

Brzoza (Betula) – zawiera be-
tulinę, kwasy żywicowe, saponiny, 
garbniki, olejek eteryczny. Brzoza 
posiada właściwości przeciwwiru-
sowe, przeciwreumatycznie, prze-
ciwbakteryjne, antyalergiczne, an-
tyoksydacyjne. Betulina wzmac-
nia cebulki włosów (przyspie-
sza wzrost), zapobiega wiotcze-
niu skóry i powstawaniu cellulitu 
oraz przebarwień. Ze względu na 
działanie przeciwzapalne, brzoza 
wspomaga również nasz organizm 
w zwalczaniu przeziębienia – tak 
częstym w czasie przedwiośnia.

Zaraz po zbiorze kory przyjdzie 
czas na pąki liściowe, które zawie-
rają więcej witamin i minerałów niż 
dojrzałe liscie. Dziedzina fitotera-
pii zajmująca się leczeniem pąkami 
roślin to gemmoterapia, ale o tym 
nastepnym razem.

   
   Iza Piór
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 Jare Gody i Wielkanoc – przenikające się 
kultury dawnych Słowian i Górali Śląskich

Choć obecnie, myśląc o na-
szych korzeniach, skupiamy się 
na okresie ekspansji wołoskich 
pasterzy, których kultura stała 
się naszym dziedzictwem, budu-
jąc grupę Górali Śląskich, trzeba 
mieć na uwadze, że tereny, któ-
re nomadzi ci zasiedlili nie były 
wyludnione. Zamieszkiwała je 
rdzenna, słowiańska ludność, 
posiadająca własne wierzenia, 
system znaków i symboli, które 
zaczynały asymilację z rozprze-
strzeniającą się religią chrześci-
jańską, którą około 966 r. przyjął 
w imieniu narodu Mieszko I.

Etniczne, pogańskie odsłony 
wielu tradycji słowiańskich spo-
tkały z tymi wołoskimi. Obcy przy-
bysze, według podań, opisywa-
ni są jako wyznający prawosławie,  
a równie często, jako posiadający 
jakąś własną formę wierzeń. Tygiel 
kultur zakotłował się więc niesamo-
wicie i wyewoluował w zwyczajo-
wość i obrzędowość, którą badacze 
zaczęli zapisywać w XVIII i XIX w. 

Jakie elementy dawnej sło-
wiańszczyzny my, jako Górale Ślą-
scy, wciąż mamy w swoim kodzie 
kulturowym? Co się zmieniło? Jak 
te ludowe zwyczaje zmieniają się 
obecnie?

Przednówek – mianem tym 
w czasach słowiańskich, ale też i za 
czasów pierwszych górali, określa-
no okres, kiedy zima się kończyła, 
ale do wiosny było jeszcze na tyle 
daleko, że ani pierwsze nowalij-
ki się z ziemi nie wychylały, ani nie 
było na czym paść bydła. Kończy-
ły się zapasy, kończyło się naszyko-
wane na zimę drewno na opał. Był 
to okres chłodu i głodu dla ubogiej, 
wiejskiej ludności. Pokrywa się on  
z czasem, późniejszego na tych zie-
miach, Wielkiego Postu.  

Słowianie wypatrywali wówczas 
oznak nadchodzącej wiosny, czy-
li jaru – a i u Górali Śląskich czeka-
ło się „na jor”. Poganie czekali na 
ptaki, szczególnie na jaskółki, któ-
re miały zwiastować ocieplenie, bo 

bez tego natura by ich nie spro-
wadziła. Nie są mi znane zapiski, 
by Górale taką uwagę poświęca-
li ptakom, za to obie te grupy bar-
dzo obserwowały przyrodę. Szu-
kali pierwiosnków, przebiśniegów, 
bazi. Słowianie pletli z nich wień-
ce, które ofiarowywali bogom, na-
tomiast dla Górali były one pod-
stawą wielkanocnych palm, które 
zanosili do kościoła, a których po-
jedyncze gałązki wtykali później  
w uprawną ziemię. Obie grupy ja-
dły bazie podczas choroby, lub pa-
liły pojedyncze „kucianki” w ogniu, 
gdy nad zagrodą zawisała burza. 

Dobre rodzenie zbożu miały za-
pewnić bazie wrzucone do worków 
z ziarnem.

Obydwie grupy w tym okresie 
zaczynały intensywne, wiosenne 
porządki w obejściu. U Górali bie-
lono nawet ściany. Ususzone latem 
zioła służyły Słowianom do oka-
dzania oczyszczonych domostw. 
Szczątków tego zwyczaju upatru-
je się w trzymaniu zeszłorocznych 
palm za obrazami w domach góral-
skich – palmy te oddawano przed 
Wielkim Postem księżom, by je spa-
lić i popiołem z nich obsypać gło-
wy w Popielec.
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Zwyczaj, który u Górali z cza-
sem przekształcił się w zanoszenie 
do poświęcenia świątecznego ja-
dła może mieć swoje korzenie w 
specjalnym, jarym chlebie Sło-
wian, który wraz z napitkiem skła-
dali przed posągami swoich bóstw, 
a którym później dzielili się z naj-
bliższymi.

Starszy, niż góralszczyzna jest 
również zwyczaj zdobienia jaj, 
które już wtedy uznawano za sym-
bol życia i odrodzenia. Barwiono 
je oczywiście naturalnymi meto-
dami – łupinami cebuli, koszyka-
mi wrotyczu, burakami. Gdzienie-
gdzie wciąż kultywuje się zwyczaj 
wieszania ich na rodzących owoce 
drzewach, by pobudzić ich wegeta-
cję. U Górali Śląskich znany jest też 
zwyczaj budzenia drzew poprzez 
potrząsanie nimi, gdy ponownie 
odezwą się zawiązane w Wielki 
Czwartek dzwony.

Podobnie rzecz się mam w przy-
padku rytualnej ablucji – czyli ob-
mycia się w żywej wodzie, które 
miało być ostatecznym oczyszcze-
niem przed rozpoczęciem nowe-
go cyklu życia. Kąpiele te u Górali 
Śląskich odbywały się, a w niektó-
rych rodzinach odbywają się i po 
dziś dzień – przed świtem w Wiel-
ki Piątek. Ważnym jest, by pójść 
boso nad potok, tam się obmyć, ale 
nie wycierać się, pozwolić wodzie 
wsiąknąć w skórę. Ma to zapew-
niać zdrowie i powodzenie. Wodą 
również dobrze jest oblać  najbliż-
szych, by im się darzyło – wierzy-
li w to Słowianie i ma to odzwier-
ciedlenie zarówno w pojeniu star-
szych i chorych wielkopiątkową 
wodą (zarówno tą przyniesioną  
z potoku, jak i tą poświęconą w ko-
ściele); jak i w wielkim śmiergusto-
wym oblewaniu.

Swoją ogromną moc miał rów-
nież ogień. Słowianie palili kukłę 
boginii Marzanny, topili ją w rze-
kach, głośno przy tym hałasując. 
Choć u Górali Śląskich znany jest 
bardzo archaiczny zwyczaj cho-
dzenia po chałupach przednów-
kowych „Morzann”, tak nie ma on 
absolutnie nic wspólnego z tym 
słowiańskim. „Morzannami” były 
dziewczynki, które nosiły z sobą 
lalkę, którą dawały potrzymać mę-

żatkom, co miało pomóc im stać się 
brzemiennymi.

Bliższy słowiańskiemu obrzędo-
wi palenia Marzanny zdaje się zwy-
czaj palenia Judosza, który zapisa-
ny jest w wielu wsiach Śląska Cie-
szyńskiego i Beskidu Śląskiego.  
W Brennej o nim nie słyszano, co 
nie znaczy, że w czasach sprzed 
etnograficznych badań nie był on 
obecny. Zapisano za to, że wielko-
piątkowy grom i burza miały być 
znakiem wielkiego szczęścia. Nie 
doszukałam się uzasadnienia tego 
wierzenia w kulturowości góral-
skiej, za to czytając o Słowianach 
dowiadujemy się, że taki grom był 
znakiem od Peruna.

I wreszcie obserwowanie przez 
Górali „tańcującego słońca”, które 
według legend miało się nad góra-
mi pokazać i trzy razy podskoczyć, 

również jest spadkiem po uwiel-
bieniu słońca, które cechowało 
wierzenia Słowian, którzy czeka-
li na pierwszy świt po przesileniu  
i mawiali, że „przy tym świcie bu-
dzi się życie”.

Wiele jest przykładów na fascy-
nujące przenikanie się kultur. Wciąż 
mnie zaskakuje, jak wiele wspól-
nego mają ze sobą autochtonicz-
ne grupy etniczne z całego świa-
ta i jak zmieniająca się kultura, tra-
dycja, wiara radzi sobie z wchłania-
niem pewnych zwyczajów, które 
tak mocno wsiąkły w kulturowy ge-
notyp danej społeczności, że trud-
no jest go wykrzewić.

A w Państwa rodzinach? Które 
tradycje są wciąż żywe?

  Anna Musioł



www.brenna.org.pl 18

2021 - Rok Górali w Województwie Śląskim

Górale tańcują – ostatki on-line
Mięsopust, jak w naszej lokal-

nej gwarze nazywano karnawał, dla 
Górali Śląskich był okresem rado-
snym, pełnym muzyki, śpiewu i tań-
ca. Ostatnią chwilą przed Wielkim 
Postem, kiedy na długich 40 dni po-
rzucano potańcówki, a czas poświę-
cano refleksji i zadumie, która mia-
ła przygotować domowników na 
godne przeżycie Wielkanocy. Nie 
było oczywiście bali, jakie dziś chęt-
nie odwiedzamy. Ludzie bawili się  
w swoich domach. Czasem na jakiejś 
większej gazdówce gospodarz za-
prosił kapelę, która pograła do tań-
ca, częściej grał ktoś z domowników. 
Szczególnie huczne były zabawy 
podczas ostatków – te często odby-
wały się w karczmach i była to jed-
na z nielicznych okazji, kiedy to ko-
biety królowały na parkiecie. Zwy-
kło się mówić „jak ostatki, to ostat-
ki, niech się trzynsą babski zadki”  
– i kobiety w kółkach, podskaku-
jąc jak najwyżej tańczyły „na żytko, 
na kapustę, na pszeniczkę, na ziym-
nioki, na ćwikłe”, czyli generalnie na 
urodzaj.

Tegoroczne ostatki też były zu-
pełnie inna, niż dotychczas. Nie mo-
gliśmy się spotykać na zabawach 
karnawałowych, na balach, na po-
tańcówkach… Ale w Gminie Brenna 
odbyła się wspólna zabawa on-line, 
podczas której górale z wielu stron 
zatańczyli on-line do walczyka za-
granego przez Kapelę „Maliniorze” 
– „Zaświyć mi miesiónczku”. Filmy  
z nagranym tańcem wysłali członko-
wie zespołów „Brenna”, „Kotarzanie”, 
„Grojcowianie”, „Klimczok” oraz oso-
by indywidualne. Dzięki temu po-
wstał film z połączenia tańca tych 
góralskich par. W zabawie wziął też 
udział Wójt Jerzy Pilch wraz z mał-
żonką.

Dyrektor Ośrodka Promocji, Kul-
tury i Sportu Gminy Brenna odpo-
wiedziała również na pytania dzien-
nikarki TVP Katowice, którą bardzo 
zainteresowała idea projektu, dzię-
ki czemu o akcji dowiedziało się sze-
rokie grono odbiorców naszej regio-
nalnej TVP 3. 

Dziękujemy wszystkim za zaan-
gażowanie! I, mamy nadzieję, do zo-
baczenia za rok!

   OPKiS youtube.com/user/GminaBrenna
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Dobry fach – SNYCERZ 
„Najważniejsze to mieć 

dobry fach”: tak dawniej 
twierdzono w domach, w któ-
rych utrzymywano się z pra-

cy rąk ludzkich. Jak się było do-
brym fachowcem, to roboty nie 

brakowało, a co za tym idzie 
- rodzina nie cierpiała głodu. 

Zawody - jak prawie wszystko 
na świecie - ewolują, dostosowu-
jąc się do warunków rynków pracy. 
Taki  SNYCERZ, dawniej niezbędny 
przede wszystkim na wsiach, obec-
nie należy do zawodu bardzo „eks-
kluzywnego”. I tutaj ciekawostka, 
o której chyba niewielu mieszkań-
ców naszej gminy pamięta.  Bar-
dzo znaną w świecie sztuki pracow-
nię snycerską prowadzi w Górkach 
Wielkich Pan Andrzej Burkot. 

Rzeźby o tematyce sakralnej po-
chodzące z pracowni, zdobią ko-
ścioły w całej Europie. 

Snycerz kojarzony jest przede 
wszystkim z rzeźbiarzem, na czym 
więc polega różnica? 

„Nie każdy rzeźbiarz jest snyce-
rzem, ale każdy snycerz jest rzeź-
biarzem” - snycerstwo to sztuka za-
rezerwowana dla drewna. Dawniej 
dziedzina ta dominowała w użyt-
kowej sztuce ludowej, gdzie każdy 
czerpak czy maselniczka, nie mó-
wiąc już o drzwiach czy szczytach 
chałupy, musiał posiadać specjalne 
zdobienie. W Brennej sztuka ta była 
bardzo popularna, a o najciekaw-
szych snycerzach pochodzących  
z Brennej dowiadujemy się z książ-
ki „Góralskie zdobnictwo drzewne 
na Śląsku” Mieczysława Gładysza, 
Kraków 1935 . 

Jednym z najstarszych, zna-
nych nam, a zarazem najsłynniej-
szych w Beskidzie Śląskim  snyce-
rzy, był  tworzący w połowie XIX w. 
Jan Kocurek. Twórca ten, oprócz 
snycerstwa zajmował się płasko-
rzeźbą, a  jego specjalnością były 

głowy „łowczorzy”. Nie wiadomo 
kiedy zmarł, jednakże w czasie ba-
dań prowadzonych pod koniec lat 
20 XXw. przez M. Gładysza już nie 
żył. Nie zachowały się też podob-
no jego prace. Drugim bardzo cie-
kawym artystą tworzącym w Bren-
nej  był Jerzy Heżik,1 urodzony 

w roku 1850 w  Leśnicy. Ten poważ-
ny góral oddawał się snycerstwu 
jedynie dla własnej przyjemności. 
Ozdabiał prawie wszystkie przed-
mioty drewniane przez siebie sa-
mego wykonane. Miał powtarzać: 
„Nie rod widzym, jak nie jes pory-
żowane(ozdobione), wszecko co się 
jyny godzi, musi mieć swój ryż (or-
nament), inacyl to je brzydki”.2 Sny-
cerką zajął się pasąc owce, a na-
ukę pobierał  od starego snycerza, 
którego nazwiska niestety nie zna-
my. Posługując się techniką klino-
wą doszedł do takiej doskonało-
ści, że zdobnicze motywy wycinał 
z wielką precyzją, bez uprzednie-
go rysowania ornamentu. Wszyst-
kie jego prace składały się wyłącz-
nie z motywów geometrycznych, 
opartych na tradycyjnym zdobnic-
twie, w którym był bardzo rozmiło-
wany. Wyspecjalizował się w ozda-
bianiu czerpaków, zwracając szcze-
gólną uwagę na kształt rączek i ich 
zakończeń, które zwijał łagodnie  

w „ślimacznicę”. Niestety nie do-
chował się wielu naśladowców, 
ponieważ jego technika i sposób 
rozkładania motywów, uważane 
były za zbyt trudne i czasochłon-
ne.  Zdaniem M. Gładysza pomi-
mo tego, że zdobienia Heżika nie 
były bogate, a wręcz ubogie w mo-
tywy zdobnicze, to jednak bardzo 
delikatne i pełne umiaru, a przez 
to niezwykle szlachetne. Niektóre 
jego prace należy zaliczyć do naj-
lepszych prac snycerskich Śląskich 
Górali. W podeszłym wieku wolny 
czas poświęcał rozmyślaniu: „Roz-
ważujym, jako mi to życie przeszło,  
i co z tego deli będzie”.3

Znamy również Jana Holeksę 
urodzonego w 1866r. w Leśnicy, 
zwanego Kisiołowskim. Przez wie-
lu mieszkańców Brennej uważa-
ny był za najlepszego czerpakarza  
w dolinie Leśnicy. Jego wyroby po-
siadały odrębne i ciekawe zdobie-
nia, zazwyczaj tworzył półkoliste 
elementy, które dawały wrażenie 
rybiej łuski. Ozdobione motywy ro-
ślinne malował barwami zasadni-
czymi.  Jako chłopiec rzeźbił figur-
ki świętych i postacie zwierząt. 

Kolejnym znanym snyce-
rzem był Paweł Sidzina urodzony 
w 1869 r. Wg Gładysza miał bardzo 
wysoko rozwinięte poczucie zdo-

 1. Pisownia oryginalna za M.Gładysz
 2. Mieczysław Gładysz: Góralskie zdobnictwo drzewne na Śląsku, Kraków 1935, s.23
 3. tamże.



www.brenna.org.pl 20

2021 - Rok Górali w Województwie Śląskim

bienia, a posługiwał  się zarówno 
tradycyjnymi motywami geome-
trycznymi, jak również motywa-
mi roślinnymi. Co ciekawe  rzeźbił 
również pełne głowy zwierząt na 
fajkach czy laskach. Jego bratem 
bliźniaczym  był Józef Sidzina, cie-
śla i stolarz, który  z zamiłowaniem 
rzeźbił głowy zwierząt: psów, wil-
ków, lisów czy jeleni. Wśród miesz-
kańców Brennej dużym poważa-
niem cieszył się również Paweł 
Chraścina.   Ludzie mówili o nim: 
„Wyrobioł takie rozmaite, piękne 
dziwulki, co aż uciecha brała.”4 

Fach snycerski rozwijał się daw-
niej między innymi dlatego, że po-
siadanie zdobionych przedmiotów 
drewnianych świadczyło o bogac-
twie właściciela. Łowczorz, który 
umiał zdobić, szybciej otrzymywal 
zajęcie na szałasie, tesorz (cieśla) 
potrafiący ozdobić chatę dosta-
wał lepszą  zapłatę za swoją pracę. 
Czas snycerzy minął wraz ze zmie-
niającymi się potrzebami, drew-
niane wyroby codziennego użyt-
ku zostały zastąpione innym mate-
riałem, który nie poddawał się ob-
róbce, rozpoczęła się masowa pro-
dukcja, gdzie indywidualne, wyjąt-
kowe zdobnictwo nie mogło mieć 
miejsca. Obecnie dzieła snycerzy 
to unikaty, które podziwiać może-
my w muzeach czy galeriach.                                                                                                                               
  

 4. Mieczysław Gładysz: Góralskie zdobnictwo drzewne na Śląsku, Kraków 1935, s.27
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Biblioteka poleca

Maria Greń - „Marysiny Pytel: wzornik 
krzyżykowego haftu beskidzkiego”

Sądząc po samym tytule, zdawać by się mogło, że ta publikacja zain-
teresuje tylko rodowite mieszkanki naszej urokliwej gminy Brenna. Nic 
bardziej mylnego! „Marysiny pytel” to lektura obowiązkowa dla każdej,  
a w zasadzie dla każdego (wszakże panowie również mają w tym swój 
udział) zainteresowanego krzyżykowym haftem beskidzkim oraz historią 
stroju górali breńskich będącego szczególnym znakiem odrębności i tożsa-
mości regionalnej. 

Jak pisze autorka w przedmowie, książka powstała z jej fascynacji kultu-
rą,  tradycją góralską dawnej Brennej i „(…) ma zgłębić wiedzę o sposobach 
ubierania się górali w dawniejszych czasach, jak i zachęcić do samodzielne-
go haftu”. Trzonem publikacji są ilustracje prezentujące wzorniki haftu krzy-
żykowego, które chcemy poznać czy też zastosować w praktyce. Oprócz ob-
szernej części praktycznej,  książkę uzupełniają rozdziały: „Strój górali breń-
skich” Doroty Greń-Grajewskiej oraz „Haft Beskidzki we współczesnej sztu-
ce użytkowej” Anny Musioł. Czytelnik znajdzie w nich sporo ciekawych in-
formacji, m.in. o historii stroju górali breńskich, z jakich elementy się skła-
dał, jak ewoluował na przestrzeni lat czy o możliwościach praktycznego wy-
korzystania wzornictwa haftu beskidzkiego we współczesnej modzie i de-
signie.

A co z tymi, którzy mają problem z niezrozumiałymi pojęciami? Dla nich, 
aby się nie zniechęcali, znajduje się na końcu książki indeks wykorzystanych 
pojęć, który umożliwi nawet laikom dogłębne zapoznanie się z prezento-
wanymi treściami. Zgadzam się tutaj z wydawcą tej barwnej publikacji, że 
kultura i tradycja góralska Brennej jest przebogata i wyjątkowa, więc warto 
ją dokumentować, aby zachować dla następnych pokoleń. Publikacja skie-
rowana zarówno dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem 
oryginalnego wzornictwa haftu beskidzkiego w modzie, jak i dla wszystkich 
miłośników regionu. Polecamy i zapraszamy do wypożyczeń i rezerwacji.        

       Rafał Cholewa

 Król skandynawskiego kryminału powrócił!

Autor wysłał słynnego Harrego Hola na urlop i stworzył książkę z no-
wym bohaterem. Wydarzenia rozgrywające się w powieści zostały osadzone  
w górskim miasteczku Os. „Królestwo” wydaje się być zwykłą historią jakich 
niemało - prolog wprowadza nas do przeszłości głównego bohatera, do 
czasów jego młodości, gdy codziennie towarzyszyli mu zamknięta w sobie 
matka, brutalnie surowy ojciec i wrażliwy brat. Roy, bo tak nazywa się głów-
ny bohater powieści, choć wdał się w ojca, to nie odziedziczył po nim naj-
gorszych cech, a wiemy to, bo siedzimy w jego głowie. Dosłownie. Powieść 
bowiem charakteryzuje narracja pierwszoosobowa. „Królestwo” to wyjątko-
wo bolesna powieść o rodzinnych traumach, które tuszuje się w imię lojal-
ności, choć prawdę powiedziawszy termin „lojalność” przyjmuje tu zupełnie 
inny wydźwięk. Nesbø wspaniale bawi się napięciem, stopniuje go, bo kiedy 
wreszcie ujawnia przerażające fakty z przeszłości, oddziałują one dodatko-
wo przejmująco na odbiorcę, gdy doskonale zna się teraźniejszość główne-
go bohatera. „Królestwo” to między innymi historia o tym, że nie można od-
kupić swoich win, że trauma przeszłości, choć sprytnie ukrywana, pozostaje 
z nami na zawsze i że w obronie tego, co uważamy za najcenniejsze, goto-
wi jesteśmy na wszystko. Absolutnie wszystko. Wielowymiarowa, zbudowa-
na epicko w każdym zdaniu, panoramiczna, a jednocześnie bardzo intymna 
opowieść o wstydzie, rodzinie, zemście, determinacji i motywach zbrodni. 
Polecam każdemu, kto ceni sobie dobrą lekturę trzymającą w napięciu. Za-
chęcam do wypożyczenia i rezerwacji.

      Magdalena Stekla

Nowości w Bibliotece
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Breńskie korzenie Zbigniewa Wałacha cz. 1
„I chociaż wieki mijały, 

choć rozsypały się skały 
-serce Górola i grónie

zrośnięte zostały! (…)”

Jan Probosz 
„Serce górala i Gróń” 

Pamięci Teresy Liboski

Zbigniew Wałach - muzyk, 
kompozytor, regionalista, 

budowniczy instrumentów. 
Wnuk znanego malarza, 

artysty Jana Wałacha z Istebnej. 
Założyciel zespołu „Wałasi”. 

Inicjator wydarzeń kulturalnych. 
Stypendysta Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 
Laureat licznych nagród, 

uhonorowany m.in. Nagrodą 
im. Oskara Kolberga. 

Zbigniew Wałach jest również 
nauczycielem, przekazuje swo-
je umiejętności kolejnym pokole-
niom. Od kilku lat w Brennej, w ra-
mach Bazy Talentów Ośrodka Pro-
mocji, Kultury i Sportu, prowadzi 
naukę gry na skrzypcach. Właśnie 
podczas zajęć odbywających się  
w Brennej, miałam okazję osobiście 
poznać Zbigniewa Wałacha, postać 
wyjątkową. Nie tylko ze względu na 
dorobek, umiejętności, talent, wie-
dzę, ale przede wszystkim osobo-
wość. 

Jego obecność w Brennej sta-
ła się przyczynkiem do wspomnień 
rodzinnych. Niestety pamięć naj-
bliższych nie odkryła szczegółów 
przodków spod Kotarza, stąd moja 
praca, mająca na celu odkrycie 
breńskich korzeni Zbigniewa Wała-
cha.       

Bardzo dziękuję Panu Zbignie-
wowi Wałachowi za serdeczność 
i pomoc w pisaniu tego tekstu. 
Wszystkie zdjęcia przedstawiające 
rodzinę Jana Wałacha, opublikowa-
ne w niniejszym artykule, pocho-
dzą z archiwum rodziny Wałachów, 
za ich użyczenie serdecznie dzięku-
ję. 

Latem, 8 sierpnia 1884 roku, na 
Andziołówce w Istebnej, przyszedł 

na świat Jan, syn Jadwigi i Pawła 
Wałachów. Już od dziecka zapowia-
dał się dobrze; zdolny, pracowity, 
po ukończeniu Szkoły Ludowej roz-
począł naukę w gimnazjum „Macie-
rzy szkolnej” w Cieszynie, a następ-
nie kontynuował ją w zakopiań-
skiej Szkole Zawodowej Przemy-
słu Drzewnego. W 1903 r. rozpoczął 
studia na krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, pod okiem Józefa 
Mehoffera i Juliana Fałata. Podczas 
studiów wielokrotnie nagradzany  
i wyróżniany, w końcu otrzymał sty-
pendium i wyjechał na dwa lata do 
Paryża. Swój młodzieńczy czas wy-
korzystał nie tylko na naukę, ale 
również na poznanie świata. Po-
dróżował, zwiedził Paryż, Wiedeń, 
Monachium, Norymbergię, Pragę, 
Rzym, Genuę, Neapol, Wenecję, An-
konę, Triest, Rijekę i Budapeszt. Po 
zakończeniu zagranicznych wojaży 
i edukacji we Francji, wrócił do Kra-
kowa, gdzie znów rozwijał swoje 
umiejętności malarskie pod okiem 
Józefa Mehoffera. W końcu, jako 
dojrzały mężczyzna, w 1911 roku, 
wrócił do Istebnej.

Tuż po powrocie do Istebnej Jan 
Wałach poznaje w Zameczku My-
śliwskim Habsburgów na Zadnim 
Groniu w Wiśle, dziś stoi w tym 
miejscu Zameczek Prezydencki, 
swoją przyszłą żonę, Teresę, wkrót-
ce się oświadcza, a rok później 24 
sierpnia 1912 bierze ślub. Druż-
bą Jana jest jego kolega z czasów 
krakowskich – Ludwik Konarzew-
ski, malarz, rzeźbiarz; druhną sio-
stra, Jadwiga Wałach. Dwa lata póź-
niej, w 1914 r., para drużbów bie-
rze ślub. Od tamtej pory, losy arty-
sty z Bucznika, na stałe splotły się  
z rodziną spod Złotego Gronia. 

W 1913 r. rodzi się pierwsza cór-
ka Teresy i Jana – Maria. Młodzi 
małżonkowie wkrótce muszą się 
rozstać, Jan 28 listopada 1914 r. zo-
staje powołany do wojska austriac-
kiego, gdzie powierzono mu sta-
nowisko malarza i medaliera puł-
kowego. Do domu wraca 30 paź-
dziernika 1918 roku, po odbyciu  
4 lat służby. 

Teresa Wałach z domu Liboska, 
urodzona w Wiśle. Żona Jana Wa-

łacha, matka 14 dzieci, pochowana 
na istebniańskim cmentarzu. Źró-
dła przekazują te dwa lakoniczne 
zdania. Tyle o niej, o jej pochodze-
niu wiemy. 

W domu na Andziołówce życie 
toczyło się wokół twórczości Jana. 
Jego pracownia znajdowała się  
w centrum zainteresowania, zarów-
no osób ciekawych sztuki, kultury, 
jak i rodziny. Wnuk, Zbigniew Wa-
łach, wspomina babcię: „Była zaję-
tą osobą, najczęściej widziałem ją 
przy pracy; skromna, cicha… życie 
rodzinne skupiało się wokół rodzi-
ny dziadka”. Córka, Barbara Wałach 
w filmie z 2014 r. „A życie toczy się 
dalej…” doceniła rolę swojej mamy 
w życiu ojca, mówiła: „była moto-
rem wszystkiego”, „dzięki niej on 
mógł spokojnie pracować”. Jan Wa-
łach, w filmie z 1974 „Artysta spod 
Złotego Gronia” żalił się na jej brak 
zainteresowania jego artystycz-
ną działalnością, mówił: „chyba tyl-
ko mam takie uprzedzenie do mo-
jej żony, bo moja żona się tym bar-
dzo nie interesuje, tą sztuką moją, 
dlatego mam dla niej pewną urazę, 
ale jestem zawsze grzeczny”. W in-
nym miejscu, w tym samym filmie, 
mówiąc o Teresie, używa czułego 
zwrotu: „moja żoneczka”. 

Nie dzieliła z nim pasji, ale dzie-
liła życie. Przeżyli razem 66 lat. Mu-
siała to być miłość pełna cierpliwo-
ści, wyrozumiałości… On malował, 
zarabiał na rodzinę, uczył wrażliwo-
ści na sztukę swoich synów, swoje 
córki i wnuki; ona w spokoju i ciszy 
wychowywała dzieci, dbała o go-
spodarstwo. Dała mu przestrzeń do 
realizacji artystycznych wizji i stwo-
rzyła dom. Janowi Wałachowi po-
święcono sporo uwagi. Dzięki ini-

Historia
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cjatywie wnuka Zbigniewa Wała-
cha, udało się pochylić nad prze-
szłością Teresy, odkurzyć dzieje jej 
rodziny.

Dawniej leśnictwo nie tylko wią-
zało się z pracą wykonywaną na 
rzecz Lasów Państwowych, a przed 
1918 r. dla księcia cieszyńskiego  
z dynastii Habsburgów (Komo-
ry Cieszyńskiej); nie tylko świad-
czyło o zamiłowaniu do przyrody, 
ale również oznaczało prestiż. Na 
przedwojennej wsi, wykształcenie, 
wyuczony zawód był wyjątkiem. 
Większość ówczesnych mieszkań-
ców trudniła się rolnictwem lub ho-
dowlą bydła wałaskiego. 

Syn Jana i Teresy, Stanisław Wa-
łach (ur. 1919 r.), z wykształce-
nia mgr inż. leśnik, był przez 50 lat 
nadleśniczym w Zubrzycy Górnej,  
w wolnym czasie grał na gajdach, 
kierował zespołem regionalnym 
„Orawa”. Jego dziadek, Jan Liboska 
(ur. 1849 r.), również był leśnikiem, 
podobnie jak pradziadek – Jerzy Li-
boska (ur. 1825), prapradziadek Ja-
kub Liboska (ur. 1797 r.)… 

Liboskowie byli leśniczymi, ga-
jowymi przez ponad 300 lat! Pierw-
szym znanym przodkiem Teresy Li-
boska, który zajmował się leśnic-
twem był Jerzy Luboska, wymie-
niany w dokumentach gruntowych  
z 1625 r.: „k.4.1625 Skoczów;  
w obecności wojewody Jakuba  
z Brennej, J. Grusiora ze Skoczowa 
Jerzy Luboska gajowy breński i Kli-
mele Buda z Brennej; Jakub Hutnik 
z żoną sprzedał kawałek ziemi przy 
starej hucie, na który jest nadanie; 
Regentom w obecności star. Skacz. 
Pawłowi Gawlasowi za 200 zł.” Sta-
nisław Wałach, był kawalerem, nie 
miał dzieci, dlatego namawiał in-
nych członków rodziny, bratanków, 
by na swoją drogę zawodową wy-
brali leśnictwo, jednak nie wspo-
mniał, że jego prośby i nalega-
nia związane są z bardzo długą ro-
dzinną tradycją. Dopiero archiwal-
ne dokumenty odkryły jego moty-
wację. Niestety, po 300 latach, tra-
dycja została przerwana, Stanisław 

był ostatnim leśnikiem w rodzinie. 
Już w najstarszych zapiskach 

Brennej widnieje nazwisko Lubo-
ska, z czasem przyjmie ono for-
mę Liboska. Członkowie rodziny Li-
bosków byli jednymi z pierwszych 
osadników tej wsi beskidzkiej. Naj-
starszym pewnym dokumentem 
odnoszącym się do przodków Tere-
sy Liboski jest dokument poświad-
czający narodziny jej praprapra-
dziadka Pawła Luboski w 1704 r. (a 
wcześniej jego brata Jakuba 1692 
r.). Wiemy, iż był on synem Jana Lu-
boski i Katarzyny, nieznanej z na-
zwiska. Z kolei przodkami Jana naj-
prawdopodobniej był Jerzy Młod-
szy, Jerzy Starszy oraz Jerzy – ga-
jowy. Nie ma jednak dokumentów, 
które z całą pewnością mogłyby to 
potwierdzić. Jeśli przypuszczenie 
o ich pokrewieństwie są zasadne, 
oznaczałoby to, iż Jan Liboska był 9 
pokoleniem Libosków związanych z 
Brenną. 

Nie wiadomo skąd i w jakim celu 
przybył pierwszy Liboska do Bren-
nej. Nieraz etymologia nazwiska 
daje odpowiedź lub przynajmniej 
trop. Niestety pochodzenie nazwi-
ska jest niejasne. W „Słowniku na-
zwisk mieszkańców południowego 
Śląska XIX w.” Izabeli Łuc zostaje wy-
różnione nazwisko Liboska w gru-
pie nazwisk odimiennych: „LIBOSKA 
(8), 7E (1811, 3 × 1888, 1892, 1897, 
1898); K 1898; cf. Libiec; możliwe < 
odim. ros. Любов”. Autorka suge-
ruje, że nazwisko Liboska pocho-

dzi od rosyjskiego imienia Любов 
– Lûbov - imię żeńskie Miłość. Ro-
man Kristen, slawista, stwierdza: 
„Nazwisko w owej postaci z pew-
nością ukształtowało się na terenie 
Śląska, co widać na mapach, gdzie 
rozlokowane jest po obu stronach 
czesko-polskiej granicy. Być może 
to miejscowe kuriozum, powstałe 
wskutek zniekształcenia prawidło-
wej formy ( jak w przypadku nazwi-
ska Chujeba), a może nazwano tak 
przybysza ze styryjskiej gminy Lie-
boch, leżącej w Austrii lub czeskich 
Libošovic (mniej prawdopodobne, 
choć po czeskiej stronie nazwisko 
występuje również w postaci Libo-
ška). Sądzę, że jeśli już iść „tropem 
miłości”, bardziej należałoby kiero-
wać się w stronę języka niemieckie-
go (< lieben, jak w przypadku nie-
mieckojęzycznych nazwisk Liebich, 
Liebig, Liebisch, Lieblich, Liebing, 
Liebl, Liebsch itd.), niż szukać sło-
wiańskich korzeni (np. od czasow-
nika líbat = całować).”. Z kolei ger-
manistka, Edyta Żyła, wątpi w pro-
weniencję niemiecką, nie znalazła 
za naszą zachodnią granicą podo-
bieństw z niemieckimi słowami, ani 
też nie występuje u naszych sąsia-
dów nazwisko o podobnym zapisie 
czy brzmieniu. 

W jakiej części Brennej osiedli-
li się przed wiekami Liboskowie?  
O tym przeczytać będzie można  
w kolejnej części cyklu. 

 Dorota Greń-Grajewska

Historia
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Sport

Zima w Gminie Brenna na sportowo 2021
Niewątpliwie narciarstwo bie-

gowe jest  dyscyplinować sporto-
wą, która w ostatnich latach mocno 
zyskała na popularności. W związku 
z tym nasza Gmina jak co roku za-
dbała o dostępność rekreacyjnych 
tras do uprawiania narciarstwa bie-
gowego. Tak dogodne warunki  po-
zwoliły na zorganizowanie zajęć 
sportowych zimowych dla dzie-
ci uczęszczających do Szkół Pod-
stawowych z terenu naszej Gmi-
ny.  Udało się również pozyskać do-
finansowanie na realizację wspo-
mnianych zajęć w ramach projektu 
„Zima w Gminie Brenna na sporto-
wo 2021” ze środków Ministerstwa 
Sportu w wysokości aż 50% kosz-
tów całkowitych zadania. Nasze za-
jęcia są  ukierunkowane na upo-
wszechnianie sportów zimowych, 
nie tylko narciarstwa biegowego 
ale również łyżwiarstwa.  Mają cha-
rakter pozalekcyjny i są alternaty-
wą na zdrowe i bezpieczne spędza-

nie czasu wolnego przez dzieci. Za-
jęcia pozwolą na rozwijanie kondy-
cji, motoryki, a także kształtowa-
nie postaw prospołecznych i od-
powiednich wzorców utrzymania 
prawidłowej postawy. Wykształco-
ne, prawidłowe nawyki w okresie 
szkolnym, trwale wpływają na póź-
niejsze aktywne życie młodych lu-
dzi. Zimowe zajęcia sportowe przy-
niosą korzyści zdrowotne uczestni-
kom tych zajęć, a jednocześnie po-
zwolą na pojawienie się nowej pa-
sji lub kontynuowanie już posiada-
nych umiejętności. Dzięki wspólnej 
aktywności będzie możliwa rów-
nież integracja oraz kształtowanie 
zachowań afirmujących aktywność 
ruchową i jej systematyczne prak-
tykowanie. Niestety przez panują-
ce obostrzenia dzieci są zmuszo-
ne do spędzania większości czasu 
w domu, szczególnie dzieci starsze 
tj. klasy 4-6. Dlatego  bardzo waż-
nej jest by dzieci miały możliwość 

uczestniczenia w zajęciach na wol-
nym powietrzu. Dzięki realizacji 
projektu „Zima w Gminie na spor-
towo 2021” dzieci -oprócz już wy-
mienionych wyżej korzyści- mogą 
spędzić miło czas na świeżym po-
wietrzu z przyjaciółmi ze szkoły. 
Zajęcia odbywają się na rekreacyj-
nych trasach do narciarstwa biego-
wego w Brennej Leśnicy, na lodo-
wisku w Brennej Centrum, na Sto-
ku Kubalonka oraz na wałach rze-
ki Brennicy i boiskach lub salach 
szkolnych. Zainteresowanie uczest-
nictwem w zajęciach, pomimo pa-
nującej Pandemii Covid-19 okaza-
ło się bardzo duże i w efekcie udało 
się utworzyć aż 8 grup dzieci, któ-
re pod okiem doświadczonej kadry 
mogą rozwijać swoje umiejętności 
z zakresu m.in. narciarstwa biego-
wego. 

Już w zeszłym roku w naszej 
Gminie odbywały się zajęcia zi-
mowe w ramach projektu „Zima  
w Gminie Brenna na sportowo”, te-
goroczne zajęcia stanowią kolej-
ną, cykliczną odsłonę tego wyda-
rzenia. Mamy nadzieję, że realiza-
cja projektu „Zima w Gminie Bren-
na na sportowo 2021” umili dzie-
ciom czas zimowy i pozwoli go wy-
korzystać w pełni. 

            UG Brenna
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Walentynki Cup 2021 w Górkach Wielkich
Po raz trzeci odbył się Halo-

wy Turniej Piłki Nożnej Kobiet im. 
Katarzyny Moskały, organizowa-
ny przez KKS Wisła Skoczów. Dzię-
ki uprzejmości dyrektora SP im. Ta-
deusza Kościuszki w Górkach Wiel-
kich – Pana Marcina Janasika – are-
ną zmagań była w tym roku nowo-
czesna Hala Sportowa w Górkach 
Wielkich. Do rywalizacji przystąpi-
ło sześć kobiecych ekip: „gospoda-
rze” – KKS Wisła Skoczów oraz: LKS 
Bory Pietrzykowice, MTS Knurów,

AP Tygryski Świętochłowice, 
KKS Polonia Tychy i LKS Goczałko-
wice-Zdrój.

Turniej „otworzył” Wójt Gminy 
Brenna – Jerzy Pilch, który w krót-
kim przemówieniu nie krył zado-
wolenia z faktu, że walentynkowe 
zmagania w kobiecym futsalu od-
bywają się właśnie

w Górkach Wielkich, a także wy-
raził aprobatę dla tego rodzaju ini-
cjatyw.

Po oficjalnej części zespoły przy-
stąpiły do rywalizacji, która mia-
ła wyłonić zwycięską drużynę oraz 
obsadzić pozostałe miejsca w tur-
nieju. Warto odnotować, że zespo-
ły rozegrały Walentynki Cup 2021 

systemem „każdy z każdym”, dzię-
ki czemu mogły wszystkim zapre-
zentować swój poziom oraz skon-
frontować go z poziomem innych 
rywalizujących ekip. Po zaciętych 
pojedynkach zwycięstwo w tego-
rocznym turnieju odniosły piłkarki 
KKS Polonia Tychy. Drugie miejsce 
zajęły reprezentantki MTS Knurów,  
z kolei trzecie LKS Goczałkowice.

Organizatorzy przyznali tak-
że indywidulane wyróżnienia. Ty-
tuł najlepszej zawodniczki turnie-
ju trafił w ręce Martyny Klos z LKS 
Goczałkowice-Zdrój. Najskutecz-
niejszą zawodniczką została Noemi 
Myszor z KKS Polonia Tychy, która 
rzecz jasna zapewniła sobie ten ty-
tuł, strzelając największą ilość bra-
mek w turnieju. Za najlepszą bram-
karkę uznano Paulinę Stefańską, 
która strzegła bramki drużyny AP 
Tygryski Świętochłowice.

Na zakończenie turnieju Pan 
Wójt pogratulował zwyciężczy-
niom oraz pozostałym uczestnicz-
kom turnieju, składając również 
wyrazy uznania organizatorom  
i zachęcając wszystkich do ponow-
nych odwiedzin w Gminie Brenna.

 Krzysztof Gawlas

     Autor zdjęć: Bartosz Stasicki
     Grand Chili Studio
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„Cenię sobie dobrze przygotowane trasy…” 
– rozmowa z Mateuszem Szczotką, jednym z inicjatorów i pomysłodawców 
stworzenia Rekreacyjnych Tras do Narciarstwa Biegowego w Gminie Brenna

Dzięki połączeniu sił 
Mateusza Szczotki i Arkadiusza 

Szczotki z Gminą Brenna, 
Nadleśnictwem Ustroń 

i Ośrodkiem Promocji Kultury 
i Sportu Gminy Brenna 
powstały Rekreacyjne 
Trasy do Narciarstwa 

Biegowego. Mateusz Szczotka 
wraz z tatą to pomysłodawcy 

i inicjatorzy tego przedsięwzię-
cia. Trasy powstały w ubiegłą 

zimę, jednak tak naprawdę 
dopiero tegoroczne warunki 

śniegowe sprawiły, że wielbicie-
le biegówek zaczęli je licznie 

odwiedzać. Dobrze 
przygotowane trasy sprawiły, 

że bardzo wiele osób miało 
możliwość i postanowiło

 spróbować nowego sportu,
 a Ci którzy już mieli z nim 
do czynienia, nareszcie nie 

musieli jechać w inne miejsce 
dedykowane biegówkom. 

No i przy tej okazji przekonali-
śmy się, jak potrzebny był im-
puls i umożliwienie wszystkim 
dostępu do „nowego” sportu 

zimowego na naszym terenie.

Krzysztof Gawlas: Na począt-
ku powiedz skąd w ogóle pomysł 
na zainicjowanie działań zwią-
zanych z rekreacyjnymi trasami 
do narciarstwa biegowego? Od-
kąd Justyna Kowalczyk zakoń-
czyła karierę, boom na biegów-
ki trochę się uspokoił. Nie mia-
łeś obaw, że ten pomysł się nie 
przyjmie?

Mateusz Szczotka: Pomysł zro-
dził się dawno. Podróżuję często do 
krajów alpejskich na zawody. Tam - 
można powiedzieć - trasy biegowe 
są w każdej wiosce, tworząc magi-
strale, gdzie można biegać od wio-
ski do wioski na biegówkach. Wte-
dy zrodził się pomysł, że można 
by było zrobić takie trasy również  
u nas w gminie. Obaw  żadnych nie 

mieliśmy, ponieważ było wiado-
mo, że w Polsce brakuje takich tras  
z prawdziwego zdarzenia.

KG: Dobrze. Pomysł pomy-
słem, ale trzeba było też znaleźć 
odpowiednie miejsce pod trasy. 
Kto Ci w tym pomagał i jak dłu-
go szukaliście odpowiedniej lo-
kalizacji?

MS: Miejsce było oczywiste, 
ponieważ w Stawach (przysiółek 
na samym końcu Brennej Leśnicy 
– przyp. red.) śnieg utrzymuję się 
najdłużej. Do tego panuje tam spe-
cyficzny mikroklimat, przez co tem-
peratura jest dość niska. Miejsce to 
nie jest tak nasłonecznione jak po-
zostałe w Brennej, no i jest dostęp 
do potoku Leśnica.

KG: Jak wspomniałem na po-
czątku Ty wraz z tatą zainicjowa-
liście działania związane z trasa-
mi. Udało Wam się przekonać do 
nich lokalne władze oraz Nadle-
śnictwo Ustroń. Możecie też li-
czyć na pomoc tych podmiotów. 
Na czym ta pomoc polega?

MS: Bardzo dużą pomoc otrzy-
mujemy od lokalnej władzy. Jest 
to pomoc finansowa, dzięki której 
mamy możliwość opłacenia paliwa 
oraz kosztów związanych z eksplo-
atacją ratraka. Cieszymy się bardzo, 

że Nadleśnictwo Ustroń udostępni-
ło swój teren na trasy biegowe oraz 
że jest otwarte na tego typu działa-
nie i dalszy rozwój tras biegowych.

KG: Na temat omawianych tras 
słyszałem bardzo wiele pozytyw-
nych opinii między innymi od 
osób, z którymi miałem styczność 
w prowadzonej przez Ośrodek 
Promocji Kultury i Sportu Gminy 
Brenna wypożyczalni nart, czego 
szczerze gratuluję, bo z tego, co 
wiem, głównie Ty zajmowałeś się 
ich przygotowaniem. Czy mógł-
byś nam przybliżyć, ile codzien-
nie czasu, tak plus minus oczywi-
ście, poświęcałeś lub poświęcali-
ście z tatą na ten cel?

MS: Starałem się przygotowy-
wać trasy na jak najwyższym pozio-
mie. Sam zawodowo trenuję, więc 
cenię sobie dobrze przygotowa-
ne trasy. Głównie ja jeżdżę ratra-
kiem, tata zastępuje mnie jak mnie 
nie ma. Przygotowywanie trasy 
trwa od 2-3 godzin, w zależności 
ile śniegu napada czy jest on mo-
kry, czy też „suchy” puch. Przy ob-
fitych opadach trzeba ratrakować 
częściej, aby trasa była twarda.

KG: Jakie masz pomysły zwią-
zane z trasami, które „chodzą” 
Ci po głowie, a które chciałbyś 
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wdrożyć w przyszłości?
MS: Na pewno głównym po-

mysłem, który przekształcił się już  
w cel jest sztuczne naśnieżanie tra-
sy. Mając dwie armatki śnieżne by-
libyśmy jedną z czterech tras bie-
gowych w Polsce, które posiadają 
sztuczne naśnieżanie. Myślę, że jest 
to sposób, aby jeszcze bardziej roz-
reklamować trasy, a co za tym idzie 
sprawić, by były świetną wizytówką 
gminy Brenna.

KG: Od kiedy interesujesz się 
narciarstwem biegowym i dla-
czego akurat tym sportem?

MS: Na nartach biegam od 
dziecka. Biegówki są w naszej ro-
dzinie od bardzo dawna. Mój dzia-
dek biegał, tata też, no to i ja zo-
stałem w tym sporcie. Na począt-
ku była to dla mnie zabawa, w wie-
ku 15 lat poszedłem do Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego w Szczyrku. 
Tam zacząłem na poważnie treno-
wać, wtedy już wiedziałem, że nie 
rozstanę się z tym sportem. I tak 
trenuję do teraz, między treninga-
mi znajdując czas, aby zajmować 
się przygotowaniem trasy.

KG: Jesteś czynnym zawodni-
kiem, bardzo dużo jeździsz po 
świecie, uczestnicząc w zawo-
dach. Które z nich wspominasz 
najlepiej i dlaczego?

MS: Tak, jestem zawodnikiem 
w klubie KS AZS AWF Katowice. 
Wiele zawodów dobrze wspomi-
nam, ale najbardziej podobają mi 
się te za granicą. Od czterech lat 
biegam także w czeskim team-ie. 
Biegamy biegi długodystansowe 
z cyklu Visma ski Classic. Właśnie 
biegi długodystansowe sprawia-
ją mi najwięcej przyjemności, po-
nieważ zawody odbywają się także  
w krajach alpejskich, gdzie są prze-
piękne widoki, wspaniała atmosfe-
ra oraz rywalizacja z najlepszymi.

KG: A jaki jest Twój najwięk-
szy sukces lub sukcesy, jeżeli nie 
jesteś w stanie wskazać jednego?

MS: Sukcesów jest dość dużo, 
choć są dwa, które mnie Bardzo 
cieszą. To 5 miejsce w Mistrzo-
stwach Polski na 30 km stylem łyż-
wowym oraz 7 miejsce w Mistrzo-
stwach Polski na 50 km stylem kla-
sycznym.

KG: Jakie masz sportowe ma-
rzenia i cele na najbliższą przy-
szłość?

MS: Kwestię marzeń zostawiam 
dla siebie. Głównym celem jest na-
tomiast jak najlepsze przygotowa-
nie się do następnego sezonu.

KG: Nie jest tajemnicą, że je-
steś również instruktorem nar-
ciarstwa. Od jak dawna przeka-

zujesz innym zdobytą wiedzę?
MS: Tak, instruktorem jestem 

od niedawna, ponieważ podczas 
studiów zrobiłem kurs instruktora, 
a obecnie jestem w trakcie robie-
nia kursu trenera. „Intruktorką” zaj-
muję się od dwóch sezonów, wcze-
śniej uczyłem na trasach biego-
wych na Kubalonce.

KG: Na koniec powiedz jesz-
cze, jakie inne sporty uprawiasz?

MS: W przygotowaniu do sezo-
nu startowego wiele biegam trady-
cyjnie, ale głównym przygotowa-
niem są nartorolki. Jeżdżę także na 
rowerze górskim i szosowym, cza-
sem uda mi się też znaleźć chwi-
lę, aby wspinać się na skałach.  
W zimie oprócz biegówek uwiel-
biam wybrać się na skitury.

KG: A może jest coś, co chciał-
byś przekazać naszym czytelni-
kom?

MS: Na pewno chciałbym 
wszystkich zaprosić w przyszłym 
sezonie do spróbowania nart bie-
gowych czy tez nart skiturowch  
w naszych przepięknych Beski-
dach.

KG: Bardzo Ci dziękuję za roz-
mowę i życzę wielu sukcesów 
sportowych oraz ciągłej pasji  
w tym, co robisz.

MS: Również dziękuję.
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Historia i geografia Gminy Brenna

Mieszkasz w gminie Brenna? 
Przed nami kolejny quiz, 

podejmiesz nowe wyzwanie? 
Tym razem trochę geografii 

i historii. 

1. W której części Brennej znaj-
duje się miejsce  potocznie nazy-
wane „Ameryką”?
-Brenna Leśnica
-Brenna Bukowa
-Brenna Skrzyżowanie

2. Jeden z przysiółków w Gór-
kach Wielkich nosi nazwę Zami-
lerze. Skąd pochodzi ta nazwa? 
-od wypalania węgla drzewnego 
-od zamiłowania do czegoś
-od nazwy kamienia występujące-
go na terenie gminy Brenna

3. Co znajdowało się kiedyś  
w budynku „ Konsumu” w Bren-
nej ?
-teatr
-hala sportowa
-kino

4. Do lat 50-tych działał w Bren-
nej folusz ( miejsc w którym „fo-
lowano” ( obrabiano) wełnę. Na 
jakim potoku był wybudowany: 
- Pilarzy
- Żarnowiec
- Jatny 

5. Jaki nie działający już obiekt 
sportowy w latach  90-tych XX w.  
znajdował się w dolinie Hołcyny 
w Brennej?
-wyciąg narciarski
-lodowisko
-przystań kajakowa

6. Przed II Wojną Światową na 
najwyższym w Brennej szczycie 
-  Trzech Kopcach, działało pry-
watne schronisko.  Kto był jego 
właścicielem ?
-Towarzystwo Turystyczne  „Przyja-
ciele Przyrody”
-Aniela i Robert Urbanke
-Państwo Teleśniccy

7. W której części gminy Brenna 
w latach 90-tych XX w. miał  
powstać zbiornik retencyjny:
-Górki Wielkie
-Brenna Spalona
-Brenna Leśnica

8. Jeden z najstarszych na Ślą-
sku Cieszyńskim kościołów znaj-
duje się w: 
- Brennej Centrum 
- Górkach Wielkich 
- Brennej Leśnicy 

9. Gdzie mieszkał słynny Sato  
jeden z bohaterów książki Zofii 
Kossak „Kłopoty Kacperka  
góreckiego skrzata?
-na Zebrzydce
-na Buczu
-na Lipowskim Groniu

10. Pochodzenie nazwy miej-
scowości Brenna nie jest jed-
noznaczne. Jedno z jej znaczeń 
może pochodzić od słowa: 
-wycinać
-wypalać
-hodować

11. Dawniej nie było ulic, tylko 
przysiółki o różnych nazwach. 
Jednym z nich było „Hucisko”.  
W której części Brennej się znaj-
duje? 
-Centrum 
-Bukowej
-Pinkas 

12. Rodzice popularnej pisarki 
Zofii Kossak Szatkowskiej, której 
losy mocno związane były z Gór-
kami Wielkimi  mieli na imię: 
- Anna i Tadeusz 
- Maria i Wojciech 
- Zofia i Juliusz 

13. Od czego pochodzi nazwa 
góry Kotarz, miejsca znanego  
z gospodarki sałaśniczej. 
-od wypasania owiec
-od kota
-od kocenia się owiec

14. Kobiety miały istotny wpływ 
na historię gminy Brenna. Którą 
z nich nazywano beskidzką An-
tygoną?
-Marię Kawik
-Zofię Kossak
-Helenę Heller

15. Jaka wyjątkowa roślina licz-
nie porasta stoki góry Bucze  
w Górkach Wielkich: 
- kłokoczka
- cieszynianka
- dziewięćsił 

Informacja Turystyczna  
w Brennej

ODPOWIEDZI:1-b, 2-a, 3-c, 4-c, 5-a, 6-b, 7-b, 8-b, 9-a, 10-b, 11-c, 12-a, 13-c, 14-a, 15-b, 
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Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku na potrzebujących
Akcja przekazywania części swo-
jego podatku na cele charytatyw-
ne trwa w Polsce już od wielu lat. 
Magiczny 1% brzmi jak coś, co nie-
wiele zmienia, kiedy jest się prze-
ciętnym podatnikiem i nie obraca 
ogromnymi sumami, prawda jest 
jednak zupełnie inna. Gdyby każdy 

mieszkaniec – a zatem również po-
datnik – z Gminy Brenna przekazał 
swój 1% podatku uzbierałaby się 
spora kwota. Taką darowiznę prze-
kazać można organizacjom pożyt-
ku publicznego – klubom sporto-
wym, zespołom regionalnym, fun-
dacjom, stowarzyszeniom, a za ich 

pośrednictwem także konkretnym 
osobom, na przykład chorym. Je-
śli nie wiesz, komu przekazać swój 
1% - poniżej przedstawiamy tych  
z naszych Mieszkanców, którym na 
pewno bardzo to pomoże!

   OPKiS
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Przekaż 1% podatku
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Ośrodki Zdrowia:
Brenna, ul. Leśnica 8, tel. (33) 853 63 11
NFZOZ P. Gruszczyk, Brenna, ul. Malinowa 3, tel. (33) 432 15 00
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Apteki
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Poczty:
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Brenna Leśnica, 43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 723 089 363
Górki Wielkie, 43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 11, tel. (33) 8539 312

Telefony alarmowe:
112 - numer alarmowy
997 - Policja
998 - Państwowa Straż Pożarna
999 - Państwowe Ratownictwo Medyczne

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. (33) 858 30 02, (33) 858 32 73, (33) 853 64 59, fax: (33) 858 71 01
email: gops@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

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy



„GóRALE TAńCUJą" 
 Karnawałowy walc "on-line" dostępny 

na kanale youtube Gminy Brenna


