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Nagród więcej niż wiosen, 
skromności za sześciu – wywiad 

z Kubą Koseckim, str. 20

„Za woniom drzewa”
projekt  trwa, str.7

Drodzy Czytelnicy!

Nareszcie! Dla mnie wiosna nie 
zaczyna się z jakąś konkretną datą, 
czy punktem, który księżyc wyzna-
cza na niebie. Dla mnie wiosna za-
czyna się wraz z pierwszą, wiosen-
ną burzą, po której nagle wszędzie, 
gdzie wcześniej były same, ogoło-
cone po zimie z liści badyle, nagle 

robi się zielono. Jakby przez noc 
wybuchało życie. I tak się stało koń-
cem kwietnia. Późno w tym roku, 
ale nabierające soczystej barwy 
pola, łąki i lasy cieszą oko za każ-
dym razem tak samo mocno. 

I z tą wiosną, po dość długiej 
przerwie, przychodzi również kolej-
ne wydanie Wieści znad Brennicy.  
A w nim niemało o ekologii, histo-

ria pewnego bardzo zdolnego, mło-
dego mieszkańca Gminy Brenna, 
oraz dalszy ciąg opowieści o breń-
skich korzeniach Zbigniewa Wała-
cha, autorstwa Doroty Greń-Gra-
jewskiej. Przyjemnej lektury!

  Anna Musioł

Informacje/Wydarzenia

Od redakcji

@brenna.gmina
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@gminabrenna brenna.org.pl

instagram: facebook: www:
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Cieszę się, że możemy spotkać się 
po raz kolejny na łamach majowe-
go wydania naszej gminnej gazet-
ki. „W szerokim pasie strefy umiar-
kowanej maj jest najpiękniejszym 
z miesięcy. Miesiąc czaru, poezji, 
piękna jeszcze dziewiczego. Zarę-
czyny ziemi. Prześliczny romans, 
nie znający powszedniego dnia. 
Antologia wierszy sławiących uroki 
maja objęłaby grube tomy. Legen-
dy mówią, że Bóg stworzył świat  
w maju. Lub, że odblask raju padł 
na ziemię, gdy Anioł otworzył wro-
ta, by wygnać Adama i Ewę. Z woli 
Bożej ten odblask powraca co roku 
majem, budząc w sercach ludzkich 
tęsknotę”.(*)  Tajemnica majowego 
piękna kryje się w kwiatach czere-
śni, jabłoni, bzu i konwalii. Poran-
ne śpiewy ptaków budzą do ży-
cia duszę każdego z nas. Zmysł ar-
tystów podejmuje próby udoku-
mentowania żywej, pięknej przyro-
dy rejestrując ją pędzlem i piórem. 
Jakże wzruszające są słowa majo-
wych pieśni wygrywane w przed-
dzień majówki przez kapele na-
szych breńskich słowików. „Chwal-
cie łąki umajone…” – mówi jed-
na z polskich pięknych pieśni. Ko-
ściół uznał ten miesiąc za god-
ny tego, by go ofiarować Królowej 
wszystkiego piękna. „Maj ma być 
mokry i ciepły. Deszcz niech przy-
chodzi chociażby codziennie. Desz-
czu o tej porze nigdy nadto. Miliar-
dy korzonków piją błogosławio-
ną wilgoć. I rosną” – opisuje Zofia 
Kossak. Na tle majowej zieleni roz-
kwitają piękne wspomnienia posta-
ci i rocznic wielkich zdarzeń. Świę-
ty Józef, pracowity rzemieślnik za-
wsze rozpoczyna majówkę. Trzecie-
go maja obchodzimy kolejne rocz-
nice Uchwalenia Konstytucji. 8-go 
maja wspominamy szczególnego  
i potężnego patrona Polski – św. 
Stanisława. Pamiętamy, również  
o św. Jadwidze patronce i księżnej  
Śląska i o Zofii, której imię znaczy 
Mądrość. Zofia ma niestety złych 
sąsiadów – zimnych ogrodników, 
Pankracego, Serwacego i Boniface-
go. Ciąży na nich fala chłodów tak 
częstych w połowie maja. Bogaty 
maj inspiruje nas, również do tego 

by na bogato, jak co roku rozpocząć 
przygotowany kalendarz imprez 
i wydarzeń. Gdyby nie obostrze-
nia związane z pandemią, trady-
cyjną majówką rozpoczęlibyśmy 
w naszej Gminie uroczyste obcho-
dy Roku Górali Śląskich. Z niecier-
pliwością jednak czekamy na znie-
sienie kolejnych epidemicznych 
zakazów, aby próbować przywró-
cić rytm życia na wielu płaszczy-
znach. Oprócz pandemii, miesięcz-
ne opóźnienie spowodowała nam 
nieustępliwa zima, która wszyst-
kim dała się we znaki. Byliśmy zmu-
szeni w naszym budżecie dokonać 
przesunięć finansowych z innych 
zadań na kwotę prawie stu tysięcy 
złotych, na kwietniowe odśnieżanie 
zasypanych dróg. Zarówno my jak  
i cała przyroda czeka na ciepłe ma-
jowe słońce. Licząc, że nie wrócą już 
mroźne noce uruchomiliśmy tężnię 
solankową w Leśnicy, do której od-
wiedzania wszystkich zapraszamy 
na inhalację i wypoczynek. Z utę-
sknieniem czekamy na zakończenie 
prac Transgranicznej Strefy Kultu-
ry, czyli pięknego placu zabaw, któ-
ry powstaje w Górkach pod Brandy-
sem. Z ponad miesięcznym opóź-
nieniem przystąpiliśmy do remon-
tu mocno podziurawionych po zi-
mie naszych gminnych dróg. Proszę 
wszystkich o cierpliwość na czas re-
montu.  Chcielibyśmy aby cały sek-
tor turystyczno-gastronomiczny 
mógł rozpocząć i nabrać normal-
nego rytmu funkcjonowania. Wszak 
przecież niejednokrotnie są to biz-
nesy rodzinne, które cierpią z braku 
możliwości otwarcia swoich obiek-
tów. Odwiedzający nas turyści też 
chcieliby skorzystać z pełnej ofer-
ty wypoczynkowej. My zaś chcie-
libyśmy w pełni uruchomić na-
szą innowacyjną nowość w posta-
ci elektronicznego systemu obsłu-
gi opłaty miejscowej. Przypomnę, 
że wdrożyliśmy to rozwiązanie jako 
pierwsza Gmina w kraju, co poka-
zuje, że nie boimy się sięgać po no-
wości, które uważamy za skuteczne  
i warte zastosowania. Cieszy nas, że  
w prestiżowym, ogólnopolskim 
konkursie, w którym konkurencja 
była naprawdę duża, nasza Gmina 

otrzymała wyróżnienie za wdroże-
nie tego innowacyjnego systemu. 
Jego zastosowanie znacznie uprasz-
cza procedurę poboru tej opła-
ty, ogranicza ryzyko pomyłki, uła-
twia życie inkasentom oraz umożli-
wia dodawanie bonów rabatowych.  
W efekcie rosną wpływy do budżetu 
z tytułu opłaty miejscowej. System 
można również stosować do obsłu-
gi opłaty uzdrowiskowej.  Otrzyma-
nie nagrody z rąk ekspertów zasia-
dających w konkursowej kapitule 
to z pewnością również doskonała 
promocja naszej Gminy. Chciałem 
również przekazać Państwu bardzo 
ważną i radosną wiadomość. Otóż 
z końcem kwietnia otrzymaliśmy 
pozwolenie na budowę upragnio-
nej przez mieszkańców kanalizacji 
w rejonie Kormanów na odcinku od 
Spalonej  po Jatny. Gdy to zadanie 
zostanie zrealizowane, stopień ska-
nalizowania obszaru gminnej aglo-
meracji pozwoli spełnić unijne wy-
mogi i uniknąć ewentualnych kar. 
Czeka nas teraz uprawomocnienie 
pozwolenia, rozpisanie przetargów 
i wyłonienie wykonawcy. Z pew-
nością będzie to zadanie najwięk-
sze i najkosztowniejsze, które pla-
nujemy zrealizować na przestrze-
ni dwóch lat. Skuteczne nasze sta-
rania o rządowe dofinansowanie 
do tej inwestycji sprawiło, że uzy-
skaliśmy 100 procentowe wsparcie. 
Za otrzymaną pomoc z życzliwości 
serca bardzo dziękujemy.     

 Jerzy Pilch 

 Wójt Gminya Brenna

(*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 75, 79”  

Informacje/Wydarzenia

Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek
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W okazji 230. rocznicy uchwale-
nia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 
Maja Wójt Jerzy Pilch wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Brenna 
Sewerynem Greniem oraz Komen-
dantem Gminnym OSP Józefem 
Ferfeckim złożyli wiązanki kwia-
tów w miejscach upamiętniających 

mieszkańców Brennej i Górek pole-
głych za Polskę.

Uchwalona w 1791 roku Konsty-
tucja 3 Maja była pierwszą w Euro-
pie i drugą na świecie ustawą kon-
stytucyjną określającą ustrój pań-

stwa oraz prawa i obowiązki oby-
wateli. Gdyby dane jej było funk-
cjonować dłuższy czas, zmieniłaby 
Rzeczpospolitą w prawdziwe euro-
pejskie mocarstwo. Niestety, rosyj-
ska interwencja wojskowa zainicjo-
wana przez zdrajców spod znaku 
Targowicy sprawiła, że Konstytucja 

3 Maja obowiązywała zaledwie rok 
i nie dała spodziewanych efektów. 
Do dzisiaj jest jednak dowodem 
na to, jak dawni obywatele Rzecz-
pospolitej gotowi byli reformować 
państwo kosztem własnych, szla-

checkich przywilejów. W 230. rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
Wójt Jerzy Pilch oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Brenna Sewe-
ryn Greń i Komendant Gminny 
OSP Józef Ferfecki złożyli wiązanki 
kwiatów na grobach mieszkańców 
Brennej, którzy zginęli w latach 
1039-1945, na żołnierskim grobie 
w Górkach Wielkich, przed pomni-
kiem mieszkańców Brennej i wło-
skich jeńców wojennych spalonych 
żywcem w lutym 1945 roku, przed 
pomnikiem partyzantów z oddzia-
łu „Wędrowiec” oraz przed pomni-
kiem w Górkach Małych upamięt-
niającym mieszkańców Górek po-
ległych za Polskę w latach 1939-45. 
- Józef Piłsudski powiedział: „Ten, kto 
nie szanuje i nie ceni swojej przeszło-
ści, nie jest godzien szacunku teraź-
niejszości ani prawa do przyszłości”. 
To mądre i aktualne do dzisiaj sło-
wa. Podpisując się pod nimi obiema 
rękami ze swojej strony dodam: cie-
sząc się z posiadanej wolności nie 
możemy zapomnieć o tych, którym 
ją zawdzięczamy – mówi wójt Jerzy 
Pilch. 

  S.Horowski

230. rocznica Konstytucji 3 Maja
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Duże wsparcie dla gminnych inwestycji

Inwestycja z dużym dofinansowaniem

  
Gmina Brenna na przełomie 

marca i kwietnia z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 

dwukrotnie otrzymała 
finansowe wsparcie, 

które łącznie opiewa na 
ponad 8 milionów zł. 

Za te pieniądze zostaną 
wykonane bardzo ważne 

dla Gminy inwestycje.

Pierwsza część wiosennego 
wsparcia z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych pochodziła  
z puli przeznaczonej dla gmin gór-
skich. W ramach tej formy pomo-
cy Gmina Brenna otrzymała  3 770 
194 zł. - Pragnę podkreślić, że w tym 

przypadku wysokość otrzymanego 
wsparcia wynikała wprost z ponie-
sionych przez samorządy nakładów 
inwestycyjnych w ostatnich pięciu 
latach. To znaczy wsparcie było tym 
większe, im więcej wydano na inwe-
stycje. Tym samym zaprocentowało 
to, że Gmina Brenna w latach 2016 
- 2020 prowadziła aktywną polity-
kę inwestycyjną – mówi wójt Jerzy 
Pilch. Drugie wsparcie z RFIL-u wy-
niosło 4,4 mln zł i było efektem zło-
żenia przez Gminę Brenna trzech 
wniosków dotyczących infrastruk-
tury kanalizacyjnej. O tę formę po-
mocy można się było ubiegać tyl-
ko dlatego, że nad Brennicą odpo-
wiednio wcześniej wykonano pro-
jekty inwestycji o wsparcie których 
wnioskowano. Oba rządowe dofi-

nansowania zostaną przeznaczo-
ne na ten sam cel – rozbudowę sie-
ci kanalizacyjnej w obszarze aglo-
meracji. Konkretnie chodzi o odci-
nek między Brenną Spaloną a Jat-
nym. - W efekcie tych inwestycji sto-
pień skanalizowania obszaru naszej 
aglomeracji pozwoli spełnić unij-
ne wymogi i uniknąć ewentualnych 
kar. To jeden, istotny plus omawia-
nych inwestycji. Drugi pozytyw to 
poprawa jakości życia mieszkańców, 
do domów których dotrze kanaliza-
cja, a trzeci to ochrona środowiska, 
która ważna jest zarówno dla miesz-
kańców jak i dla turystów. Za otrzy-
mane wsparcie serdecznie dziękuje-
my. – podkreśla wójt Jerzy Pilch. 

              S. Horowski 

  
Powiększy się – i tak już bogata 

– rowerowa infrastruktura  
w Gminie Brenna. Dodatkowo 

cieszyć musi fakt, iż nowa inwe-
stycja rekreacyjna jedynie mini-
malnie obciąży gminny budżet, 
gdyż pozyskano na nią bardzo 

duże dofinansowanie.

Ta nowa inwestycja to moderni-
zacja Wiślanej Trasy Rowerowej na 
terenie naszej Gminy oraz budo-
wa góreckiego odcinka trasy rowe-
rowej nr 604 łączącej Bielsko-Białą 
z Cieszynem w ramach wspólnego 
projektu z miastem Wisła i Ustroń 
pod nazwą „Rowerem przez Beski-
dy, Etap I”. Ponieważ Urząd Mar-
szałkowski Województwa Śląskie-
go traktuje to zadanie jako poważ-
ne wzmocnienie turystyczno-re-

kreacyjnej konkurencyjności sub-
regionu południowego, dlatego 
zapewnił na ten cel dofinansowa-
nie w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. - Mając za-
gwarantowane środki z RPO oraz 
pokrycie znacznej części wkładu 
własnego z funduszy przeznaczo-
nych przez samorząd wojewódz-
ki dla gmin górskich, wykonamy to 
zadanie przy minimalnym obcią-
żeniu naszego budżetu. Ale to nie 
wszystko, bo w planie są także od-
gałęzienia od głównej trasy rowe-
rowej nr 604, przede wszystkim 
uzupełniająca trasa lokalna pro-
wadząca z Górek do Brennej. Na 
wspomniane odgałęzienia również 
będzie można uzyskać dofinanso-
wania. Dlatego tak ważne było to, 
aby ta trasa biegła przez obszar na-
szej Gminy i cieszę się, iż udało się 

ten cel osiągnąć. Bo bez tego szan-
sa na subtrasę do Brennej byłaby  
w przyszłości znikoma, a tak jest 
bardzo realna – mówi wójt Jerzy 
Pilch i dodaje, że realizacja tego 
projektu będzie nie tylko świetnym 
rozwiązaniem dla wszystkich miło-
śników jazdy rowerowej mieszkają-
cych w Górkach i Brennej, ale także 
stanowić duży plus dla firm z szero-
ko rozumianej branży turystycznej. 
Łącznie część inwestycyjna zada-
nia to koło 4,2 km nowych dróg ro-
werowych, a cały planowany odci-
nek w naszej Gminie to ponad 5 km 
oznakowanych zgodnie ze standar-
dami tras rowerowych (od granicy 
z Ustroniem i Skoczowem do cen-
trum Górek Wielkich).

                                  S.Horowski

Infografika dotycząca Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
znajduje sie na rozkładówce, strony 16/17.
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Wyróżnienie dla Gminy Brenna
Gmina Brenna otrzymała 

wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie „Innowacyjny 

Samorząd” zorganizowanym 
przez Serwis Samorządowy 
Polskiej Agencji Prasowej. 

Nagrodzono wdrożenie 
innowacyjnego, elektronicznego 

systemu obsługi opłaty 
miejscowej.

Honorowy patronat nad tym 
konkursem objął Prezes Rady Mi-
nistrów Mateusz Morawiecki, a tak-
że Ministerstwo Rozwoju, Pracy  
i Technologii oraz Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Zgłoszono aż 396 opisów nowa-
torskich działań podejmowanych 
przez samorządy polskich gmin  
i powiatów. - Najważniejszymi kry-
teriami oceny były nowatorstwo  
w skali kraju, rezultaty zastosowa-
nych rozwiązań oraz potencjał do 
zainspirowania innych jednostek sa-
morządu terytorialnego do podej-
mowania podobnych działań – in-
formują organizatorzy konkursu. 
W kapitule oceniającej nadesła-
ne realizacje nowatorskich rozwią-
zań zasiadali między innymi przed-
stawiciele rządu, Szkoły Głównej 
Handlowej, Związku Powiatów Pol-
skich, Związku Miast Polskich oraz 
Związku Gmin Wiejskich RP. Gmi-
na Brenna otrzymała wyróżnienie  

w kategorii „Gminy wiejskie” za 
wdrożenie innowacyjnego, elek-
tronicznego systemu obsługi opła-
ty miejscowej. Jego zastosowa-
nie znacznie upraszcza procedurę 
poboru tej opłaty, ogranicza ryzy-
ko pomyłki, ułatwia życie inkasen-
tom oraz umożliwia dodawanie bo-
nów rabatowych. W efekcie rosną 
wpływy z tytułu opłaty miejsco-
wej. System można również stoso-
wać do obsługi opłaty uzdrowisko-
wej. - Serdecznie gratuluję wszyst-
kim laureatom. Innowacyjny samo-
rząd, to samorząd otwarty na róż-
nego rodzaju pomysły i na dialog. To 
samorząd, który potrafi na nieoczy-
wiste sprawy spojrzeć w taki sposób, 
by stworzyć dodatkową wartość. To 
wreszcie samorząd, z którym war-
to rozmawiać, który inspiruje miesz-
kańców, by się rozwijali i zachęca fir-
my do rozwijania działalności wła-
śnie tam - powiedział podczas in-
ternetowej gali wręczania nagród 
Robert Perkowski, wiceprezes za-
rządu Polskiego Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa, która to spół-
ka była partnerem strategicznym 
konkursu „Innowacyjny samorząd”. 
Wójt Jerzy Pilch nie kryje, że bar-
dzo cieszy go wyróżnienie otrzy-
mane przez Gminę Brenna w pre-
stiżowym, ogólnopolskim konkur-
sie, w którym konkurencja była na-
prawdę duża. - To dowód na to, że 
zalety zastosowanego przez nas in-
nowacyjnego, elektronicznego sys-

temu obsługi opłaty miejscowej zo-
stały docenione przez ekspertów za-
siadających w konkursowej kapitule. 
A te zalety, to zarówno lepsza orga-
nizacja pracy związanej z poborem 
opłat, jak i większe dochody gmin tu-
rystycznych oraz uzdrowiskowych, 
bo należy pamiętać, że system jest 
także przystosowany do obsługi 
opłaty uzdrowiskowej. Przypomnę, 
że skorzystaliśmy z tego rozwiązania 
jako pierwsza Gmina w kraju, co po-
kazuje, że nie boimy się sięgać po ta-
kie nowości, które uważamy za sku-
teczne i warte zastosowania. Wy-
różnienie w tak szerokim gronie,  
w dużym i prestiżowym konkursie to  
z pewnością również doskonała pro-
mocja naszej Gminy – mówi wójt Je-
rzy Pilch.

                                  
     S.Horowski
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„Za woniom drzewa” projekt  trwa
Po ponad rocznej przerwie, 
spowodowanej pandemią, 

udało się znów spotkać 
w Brennej z naszym słowackim 

partnerem – Gminą Babin.

Na spotkaniu zostały przeka-
zane partnerom projektu drew-
niane teatrzyki wraz z adaptacja-
mi dwóch dzieł książki Zofii Kos-
sak „Kłopoty Kacperka góreckie-
go skrzata” oraz baśni słowackiej 
pt. „Drzewo, co wszystko upiększa, 
woda, co wszystko ożywia i pta-
szek, co wszystko wyjawia” Marii 
Ďuríčkovej.

O wyżej wymienione adaptacje 
oprócz Gminy Babin i OPKiS wzbo-
gacą się nasze placówki przedszkol-
ne i szkolne wraz z Biblioteką pu-
bliczną. Dzieła będą przedstawiane 
dzieciom podczas zajęć. Z powodu 
panującej pandemii i licznych ogra-
niczeń z nią związanych, planuje-
my również nagrać obie adaptacje  
w dwóch językach, polskim i sło-
wackim, tak, by każdy mógł zapo-
znać się z tymi utworami. 

Ponadto w ramach projektu  
w Gminie Brenna powstał Transgra-
niczny Ogród Zielin przy ul. Górec-
kiej 224, gdzie można doświadczyć 
natury poprzez naukę i zabawę.  
W ogrodzie będą prowadzone za-
jęcia, podczas których uczniowie 
będą poszerzać wiedzę z przyrody 
i ekologii, poznawać dziedzictwo 
przyrodnicze i kulturowe pograni-
cza polsko-słowackiego, obcując 

bezpośrednio z naturą. 
W Górkach Wielkich dobiegają 

końca prace związane z utworze-
niem Transgranicznej Strefy Kultu-
ry, zlokalizowanej przy ul. Sporto-
wej „na Brandysie”. Jest to bajko-
wa strefa zabawy i wypoczynku dla 
dzieci, składająca się z wielu drew-
nianych konstrukcji inspirowana 
dziełem Z. Kossak „Kłopoty Kacper-
ka góreckiego skrzata”

Obie partnerskie Gminy połą-
czy Szlak samochodowy Za wo-
niom drzewa. Ma on swój początek  
w Brennej, a kończy się na Słowacji 
w Gminie Babin. Na jego trasie znaj-
duje się 20 niezwykłych miejsc, któ-
re  pomogą poznać historię i kultu-
rę pogranicza. Kozia Zagroda, Dwo-
rek myśliwski „Konczakówka”, Dąb 
Sobieskiego, Aleja Legend i Podań, 
Kurna Chata Kawuloków, Muzeum 
Gajdoszy, Gajówka Hviezdoslava 
czy Slanicka Wyspa Sztuki - to nie-
które z miejsc znajdujących się na 
wspomnianym Szlaku samochodo-
wym. Podążając „Za woniom drze-
wa” będziemy mogli głębiej poznać 
pogranicze polsko-słowackie i bo-
gactwo przyrodnicze i kulturowe, 
jakie się na nim znajduje. Odwie-
dzając wszystkie atrakcje na szlaku 
będzie można wziąć  udział w grze 

plenerowej „Puzzlościeżka”, której 
główną nagrodą będą zestawy uni-
kalnych drewnianych puzzli, nawią-
zujące do szlaku samochodowego 
Za woniom drzewa. W ramach pro-
jektu powstanie również specjalna 
aplikacja mobilna, ułatwiająca po-
dróżowanie po tym szlaku. 

 W planach są także plenery 
rzeźbiarskie oraz warsztaty w trak-
cie których będzie można zrobić 
drewniane zabawki, na te warsztaty 
zapraszamy do Beskidzkiego Domu 
Zielin „Przytulia”.

Międzynarodowy projekt jest re-
alizowany przez Gminę Brenna i Ba-
bin wraz z Ośrodkiem Promocji Kul-
tury i Sportu Gminy Brenna, współ-
finansowany w 85% ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Inter-
reg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  

Zapraszamy do zapoznania się 
z informacjami o projekcie i wyda-
rzeniach z nim związanych na fan-
page’ach Gminy Brenna oraz pro-
jektu Za woniom drzewa, a także na 
stronie projektu www.brenna.org.
pl/za-woniom-drzewa.

  UG Brenna
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29 marca Rada Gminy 
Brenna przyjęła uchwałę 
budżetową na 2021 rok. 

Zaplanowane w niej dochody 
są o blisko 3 miliony zł wyższe 
od założonych wydatków, więc 

jest to budżet z nadwyżką.

Pozytywnie zaopiniowany przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową  
w Katowicach program postępo-
wania naprawczego umożliwił sa-
morządowi Gminy Brenna przystą-
pienie do prac nad tegorocznym 
budżetem. Ich finałem jest przyję-
ta przez radnych uchwała budżeto-
wa, która zakłada dochody na po-
ziomie 63 556 431 zł, natomiast wy-
datki wynieść mają 60 607 932 zł.  
W efekcie ten rok samorząd powi-
nien zakończyć z finansowym plu-
sem wynoszącym niemal 3 milio-
ny zł. Nadwyżka ta będzie przezna-
czona na spłatę zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek. Zaplanowane 
w gminnym budżecie inwestycje 
opiewają łącznie na blisko 3,5 mi-
liona zł. W ramach tej kwoty mię-
dzy innymi będzie kontynuowa-
na rozbudowa kanalizacji sanitar-
nej, remontowane gminne drogi, 
powstaną nowe punkty oświetle-
nia ulicznego i nowe trasy rowero-
we, a także znajdą się środki na ko-
nieczne wydatki w gminnych pla-

cówkach oświatowych (na przy-
kład modernizację przejdzie frag-
ment dachu budynku Przedszkola 
Publicznego nr 1 w Brennej). - Ktoś 
trafnie powiedział, że budżet to nie 
pieniądze, ale zakres działań opar-
tych na pieniądzach. Zakres dzia-
łań, które w konkretnych realiach 
można zrealizować. Pragnę przy-
pomnieć, że w latach 2016-2020 
na inwestycje i remonty wydaliśmy 
łącznie ponad 51 milionów zł. To – 
jak na nasze możliwości – naprawdę 
bardzo duża kwota i dlatego obec-
nie tempo tego typu wydatków mu-
simy nieco ograniczyć. Chcemy bo-
wiem w dobrej kondycji finansowej 
przystąpić do pozyskiwania unij-
nych środków w nowej perspekty-
wie dofinansowania przygotowanej 

na lata 2021-2027. A należy pamię-
tać, że chcąc sięgać po unijne wspar-
cie, samemu trzeba dysponować od-
powiednimi możliwościami finanso-
wymi. I my takie właśnie możliwo-
ści zamierzamy naszej Gminie za-
pewnić. Dlatego serdecznie dzięku-
ję radnym, którzy poparli ten budżet 
– mówi wójt Jerzy Pilch, który do-
daje, że dzięki temu, iż na przeło-
mie marca i kwietnia Gmina Bren-
na otrzymała z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych wsparcie 
wynoszące 8 170 194 zł, tegorocz-
ne wydatki na inwestycje będą zna-
cząco wyższe od tych zapisanych  
w pierwotnej wersji budżetu i wy-
niosą około 11,6 mln zł.

                         
  S. Horowski

Budżet z nadwyżką
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Ekologiczny apel 
Ustrońska spółka Wodociągi 
Ziemi Cieszyńskiej zwraca 
uwagę na poważny problem 

dotyczący tego, co trafia do
kanalizacyjnej sieci. I apelu-

je, aby nie traktować toalet jak 
śmietników, do których wyrzu-

ca się szmaty, worki, szkło, gruz, 
popiół, leki czy... martwe kury!

Muszlę klozetową zaprojekto-
wano do załatwiania potrzeb fizjo-
logicznych, a sieć kanalizacyjną, by 
przyjmowała nieczystości sanitar-
ne. Tymczasem wiele osób traktu-
je je jak dodatkowy kubeł na śmie-
ci zapominając, że sieć kanalizacyj-
na to zespół urządzeń, który trans-
portuje ścieki i małe zanieczyszcze-
nia do oczyszczalni ścieków. Temu 
celowi służą również pompy, które 
po prostu przestają pracować, gdy 
znajdą się w nich śmieci. Pracow-

nicy Wodociągów Ziemi Cieszyń-
skiej z Ustronia praktycznie każde-
go dnia muszą ręcznie czyścić ka-
nalizacyjną sieć z nagromadzonych 
w niej odpadów. Praca jest cięż-
ka i niebezpieczna, bo w śmieciach 
znajdą się także zużyte igły czy po-
tłuczone szkło. Lista rzeczy, które 
trafiają - choć nie powinny - do sie-
ci kanalizacyjnej Wodociągów Zie-
mi Cieszyńskiej jest niestety bardzo 
długa. Na przykład poważnym pro-
blemem są włosy, worki oraz szma-
ty, które zwijają się na urządzeniach 
mieszających ścieki i unierucha-
miają je. W takim przypadku czysz-
czenie urządzeń nie jest rzeczą pro-
stą, a koszty ich napraw - które czę-
sto są konieczne - pochłaniają dużo 
pieniędzy. Każdego dnia w toale-
tach mieszkańców powiatu cie-

szyńskiego lądują też spore ilości 
odpadów higienicznych, takich jak 
nawilżane chusteczki, podpaski czy 
patyczki do uszu. One również po-
winny trafić do koszy na śmieci. Ale 
to nie wszystko. Choć trudno w to 
uwierzyć, to - niestety - pracowni-
cy Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej 
znajdują w kanalizacyjnej sieci tak-
że duże ilości odpadów budowla-
nych, takich jak gruz, tynk czy żwir. 
Zdarza się także popiół. Są to cięż-
kie odpady, które nie są w stanie 
przepłynąć do oczyszczalni ście-
ków. Powstające wtedy zatory zaty-
kają kanalizację doprowadzając do 
bardzo poważnych i kosztownych 
awarii. Co się wówczas dzieje? Ście-
ki mogą cofnąć się i zalać mieszka-
nie, posesję czy ulicę powodując 
przy tym olbrzymie straty material-
ne oraz niszcząc środowisko natu-
ralne. Ale odpady budowlane nie 
kończą tej kanalizacyjnej, śmiecio-

wej wyliczanki. W toaletach miesz-
kańców powiatu cieszyńskiego lą-
dują też oleje silnikowe i tłuszcze, 
które zastygając w zimnej sieci ka-
nalizacyjnej, oblepiają ją i powodu-
ją brak przepływów ścieków. Do ka-
nalizacji trafiają również niedopał-
ki papierosów oraz leki. Substan-
cje te mają bardzo niekorzystny 
wpływ na mikroorganizmy oczysz-
czalni ścieków. - Lista dziwnych rze-
czy wydobytych z naszej kanaliza-
cji jest bardzo długa i między inny-
mi obejmuje głowę barana, mar-
twe kury oraz setkę wypatroszonych 
pstrągów. Tę wyliczankę mogłabym 
kontynuować jeszcze długo, ale nie 
chcę tego robić, bo nie kryję, że na-
pawa mnie ona prawdziwym smut-
kiem  Z dwóch powodów. Po pierw-
sze, zaśmiecanie kanalizacyjnej sie-

ci ma bardzo negatywne skutki za-
równo dla naszej spółki, jak i dla na-
szych klientów. Bo nie ma się co cza-
rować - będące tego efektem napra-
wy i awarie są kosztowne, podobnie 
jak wywożenie z oczyszczalni trafia-
jących tam śmieci. A to uderza „po 
kieszeni” zarówno nas, jak i naszych 
klientów. Po drugie, jest dzisiaj praw-
dziwa moda na ekologiczny styl ży-
cia. To bardzo dobrze, ale mam jed-
nocześnie wrażenie, że we własnych 
czterech ścianach o tych proekolo-
gicznych działaniach się zapomina 
i wrzuca do kanalizacji co popadnie, 
działając tym samym na wielką szko-
dę środowiska naturalnego. Pamię-
tajmy więc, że cena jaką płacimy za 
odprowadzanie ścieków wynika rów-
nież z tego, co trafia do kanalizacyj-
nej sieci oraz miejmy świadomość,  
iż traktowanie toalet jak śmietników 
to bolesny cios w nasze naturalne 
środowisko. Chcę również wierzyć, 

że takie zachowanie wynika z bra-
ku świadomości, a nie z ignorancji 
mieszkańców - mówi Beata Halama, 
prezes Wodociągów Ziemi Cieszyń-
skiej z Ustronia. I dodaje, że Stowa-
rzyszenie Wodociągowców Woje-
wództwa Śląskiego, w skład które-
go wchodzą też Wodociągi Ziemi 
Cieszyńskiej, przygotowało dużą 
kampanię edukacyjną dotyczącą 
właśnie tego, co nie powinno tra-
fiać do kanalizacyjnej sieci. Kampa-
nia ruszyła 22 marca, w Światowy 
Dzień Wody. Celem jej jest kształto-
wanie świadomości dzieci w zakre-
sie ochrony środowiska i ekologii.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
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Dotacje w programie „Czyste Powietrze”
Celem programu „Czyste 

Powietrze” jest poprawa jako-
ści powietrza oraz zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł 

ciepła  i poprawę efektyw-
ności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 

Beneficjenci to osoby fizyczne, 
będące właścicielami/współwłaści-
cielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lo-
kali mieszkalnych z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą, o dochodzie 
rocznym nieprzekraczającym kwo-
ty 100 000 zł. W przypadku uzy-
skiwania dochodów z różnych źró-
deł, dochody sumuje się, przy czym 

suma ta nie może przekroczyć kwo-
ty 100 000 zł.

Osoby, które zarabiają mniej 
mogą wnioskować o podwyższoną 
kwotę dotacji w programie (żeby 
móc skorzystać z podwyższonego 
finansowania, przyszli beneficjen-
ci muszą uzyskać zaświadczenie  
o wysokości przeciętnego mie-
sięcznego dochodu przypadające-
go na jednego członka gospodar-
stwa domowego). 

Beneficjenci uprawnieni do 
podwyższonego poziomu dofinan-
sowania to osoby fizyczne, które 
łącznie spełniają następujące wa-
runki:

1) są właścicielami/współwła-
ścicielami budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielone-
go w budynku jednorodzinnym lo-

kalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny do-
chód na jednego członka ich go-
spodarstwa domowego nie prze-
kracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wie-
loosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym.

Wnioski należy składać do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach (w tym e-wniosek przez 
Internet). 

Infolinia dla wnioskodawców 
programu: 22/ 340 40 80 (od po-
niedziałku do piątku w godz. 8:00-
16:00).

Więcej informacji: 
 www.czystepowietrze.gov.pl

Wypalanie traw 
Wypalanie traw jest czynem su-

rowo zabronionym, mimo to wie-
le ludzi decyduje się na usuwa-
nie ściółki w taki właśnie sposób. 
W świadomości zachował się bo-
wiem mit, że wypalanie traw i po-
zostałości roślinnych poprawi ży-
zność gleby, zniszczy chwasty oraz 
zwiększy kolejny plon siana. Nie-
stety wypalając trawy nie popra-
wiamy jej żyzności, a jedynie wyja-
łowimy wierzchnią warstwę gleby. 
Zginą również drobne ssaki skryte 

w ściółce m.in jeże, zające, które nie 
zdążą uciec przed rozprzestrzenia-
jącymi się płomieniami ognia i zgi-
ną w ciężkich męczarniach. 

Ogień przy suchej ściółce i bra-
ku opadów rozprzestrzenia się  
z prędkością nawet do 15m/min. 
Giną wówczas organizmy, o których 
większość  z  nas  nie  wie,  a  to  
dzięki nim  gleba  pozostaje  w  do-
brej  kondycji.

 Za spowodowanie zagrożenia 
pożarowego, w którym biorą udział 

zastępy straży pożarnej grozi kara 
grzywny w wysokości do 5000 zło-
tych. Ponadto, w przypadku gdy 
trawę wypala rolnik otrzymujący 
dopłaty z wiązane z uprawą ziemi 
musi liczyć się ze zmniejszeniem 
lub utratą dofinansowania. 

Apelujemy zatem o rozsądek!

  UG Brenna
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Zielona pracownia Ekosystemy

Na terenie Gminy Brenna po-
wstanie kolejna Zielona Pracow-
nia! 30 kwietnia 2021 r.  Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
opublikował na swojej stronie in-
ternetowej rozstrzygnięcie tego-
rocznej, siódmej edycji konkur-
su na utworzenie Zielonej Pracow-
ni. Wśród wybranych do dofinan-
sowania projektów znalazł się nasz 
projekt Zielonej Pracowni „Ekosys-
temy”, która powstanie w oddziale 
(Górecka 224) Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Janusza Korczaka w Bren-
nej. Przyznane dofinansowanie 
wynosi 80% kosztów całkowitych 
wdrożenia projektu tj. 36.000,00 zł. 
Przedmiotem konkursu było utwo-
rzenie projektu szkolnej pracow-
ni na potrzeby nauk przyrodni-
czych, biologicznych, ekologicz-
nych, geograficznych, geologicz-
nych czy chemiczno-fizycznych. 
Nadesłane wnioski oceniano bio-
rąc pod uwagę: pomysł na zago-
spodarowanie pracowni: wykorzy-
stanie przestrzeni, funkcjonalność, 
estetykę kreatywność, innowacyj-
ność rozwiązań a także różnorod-
ność pomocy dydaktycznych, wy-

posażenia i sprzętu oraz zasad-
ność ich zakupu. Zadanie „Utworze-
nie Zielonej Pracowni „Ekosystemy”  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Bren-
nej przy ul. Góreckiej 224” polega 
na przeprowadzeniu moderniza-
cji klasopracowni, która aktualnie 
służy do prowadzenia lekcji che-
mii i fizyki w klasach 7 i 8, poprzez 
zakup niezbędnych pomocy dy-
daktycznych związanych z eduka-
cją przyrodniczą, biologiczną, eko-
logiczną, geograficzną, geologicz-
ną oraz chemiczno-fizyczną, a tak-
że sprzętu komputerowego i wy-
posażenia pracowni. Dodatkowo 
zostaną wykonane niewielkie pra-
ce remontowe. W efekcie realiza-
cja zadania pozwoli na podniesie-
nie jakości nauczania oraz dosto-
sowanie pracowni do potrzeb rów-
nież młodszych dzieci tj. klas 4-6,  
a także na rozszerzenie zastosowa-
nia pracowni do prowadzenia za-
jęć z dziedziny ekologii, przyrody, 
geografii oraz biologii. Moderniza-
cja pracowni wpłynie pozytywnie 
na zainteresowanie uczniów oma-
wianymi tematami z zakresu nauk 
przyrodniczych oraz szeroko ro-
zumianej ekologii, a także pozwo-

li nauczycielom na efektywniejsze 
przekazywanie wiedzy uczniom, co 
z kolei spowoduje pogłębienie wie-
dzy dzieci klas 4-8 z wymienione-
go wyżej zakresu. Nastąpi podnie-
sienie świadomości ekologicznej 
wśród dzieci, potrzeba troski o ota-
czające nas środowisko naturalne 
oraz chęć angażowania się w róż-
nego rodzaju działania ekologicz-
ne. Ponadto w ramach projektu za-
planowano realizację cyklu zajęć 
pozalekcyjnych połączonych z róż-
nego rodzaju konkursami o tematy-
ce ekologicznej oraz happeningiem 
ekologicznym. Warto wspomnieć, 
iż projekt naszej Zielonej Pracowni 
na początku tego roku otrzymał na-
grodę w konkursie Zielona Pracow-
nia_Projekt’2021”, która zgodnie 
z regulaminem konkursu zostanie 
przeznaczona na pokrycie wkładu 
własnego do wspomnianej inwe-
stycji. Łącznie na realizację zadania 
pn. „Utworzenie Zielonej Pracowni 
„Ekosystemy” w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Brennej przy ul. Górec-
kiej 224” Gmina Brenna pozyskała 
100% dofinansowania tj. 45.000,00 
zł ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

  UG Brenna

Wielkie porządki w Gminie Brenna
Wraz z nadejściem wiosny zapraszamy wszystkich na ,,Wielkie porządki w Gminie Brenna’’.

Celem naszej akcji jest zachęcenie każdego do wspólnego sprzątania otaczającej nas przyrody. Planu-
jąc wyjście w góry, spacer wzdłuż rzeki Brennicy lub w inne miejsce, zachęcamy do zabrania ze sobą wor-
ków na śmieci i gdy zobaczymy na swojej drodze odpady, zabierzmy je ze sobą. Pamiętajmy, że za każdym  
razem, gdy posprzątamy choćby skrawek swojego otoczenia, przyczyniamy się do pomagania naturze.   
Na każdego kto weźmie udział w akcji czekają ziołowe sadzonki.  

Weźmy worki w dłoń i uczyńmy miejsce, w którym jesteśmy lepszym.
 
Jeśli tylko masz ochotę postępuj zgodnie ze wskazówkami:
- Jeśli nie masz worków na śmieci, to odbierz je w Informacji Turystycznej w Brennej
- Wybierz miejsce które chciałbyś uczynić piękniejszym,
- Odbiór śmieci ustal pod numerem telefonu 606 251 562,
- Podziel się zdjęciami w mediach społecznościowych  #sprzątaMYwGminieBrenna,
- Zrób zdjęcie przed i po sprzątaniu i odbierz w Informacji Turystycznej upominek: ziołowe sadzonki.
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Śmieci – nasza wspólna odpowiedzialność!
Widmo zaśmieconych ulic, tere-
nów rekreacyjnych i lasów w Na-
szej Gminie nie jest jedynie złym 
snem. W ostatnim czasie miesz-
kańcy jak i turyści Gminy Bren-

na, którzy szanują Naszą wspól-
ną przestrzeń są świadkami na-

gminnego wyrzucania śmieci  
w całym rejonie. Wyrzucanie  

odpadów poza miejscem wyzna-
czonym do ich gromadzenia jest 

surowo zabronione i karalne!

Pomimo obowiązujących prze-
pisów prawnych, które nakłada-
ją na właścicieli i zarządców tere-
nów obowiązek dbania o ich czy-
stość, procedura porzucania śmie-
ci, odpadów budowlanych czy ga-
barytów trwa w najlepsze. Wały nad 
rzeką Brennicą są notorycznie za-
sypywane puszkami, foliami, gru-
zem czy nawet częściami wyposa-
żenia domowego. Ostatnio w Gór-
kach Wielkich w miejscu ogólnodo-
stępnym „pod Brandysem” pojawi-
ła się spora ilość worków z odpa-
dami biodegradowalnymi. Nie za-
brakło również starych mebli. Na 
myśl nasuwa się pytanie: kto zapła-
ci za usunięcie tych nieczystości? 
Otóż nikt inny tylko My- mieszkań-
cy Gminy Brenna. Dlatego prosi-
my, dla naszego wspólnego dobra, 
osoby widzące rażące zachowanie  

o zgłaszanie tego incydentu do 
Urzędu Gminy Brenna tel. 33 
8536222 (wew. 230\240) lub do naj-
bliższego komisariatu policji. Przy-
pominamy również, że osoby za-
mieszkałe na terenie gminy mają 
obowiązek złożenia deklaracji na 
wszystkie zameldowane osoby  
w gospodarstwie domowym nato-
miast osoby przebywające na tere-
nie gminy Brenna czasowo w okre-
sie letnim czy weekendowo, powin-
ni posiadać umowę na wywóz od-
padów komunalnych z firmą do 
tego uprawnioną. Do dyspozycji 
mieszkańców pozostaje również 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych przy ul. Wyzwo-
lenia 34 gdzie można oddać (bez-

płatnie do 1m3 na 1 nieruchomość 
zamieszkałą/ 1 rok) odpady m.in. 
remontowo budowalne lub gaba-
ryty. W celu znacznego wyelimino-
wania zachowania kwalifikowane-
go jako wandalizm na terenie Gmi-
ny zostaną umieszczone kamery  
w miejscach w których notorycz-
nie porzucane są śmieci. Prowadzo-
ne będą również kontrole osób nie-
zamieszkałych oraz firm w celu we-
ryfikacji umowy na odbiór odpa-
dów komunalnych z uprawnionym 
przedsiębiorcą wpisanym do reje-
stru działalności regulowanej. Pa-
miętajmy także, by posiadać ra-
chunki z ostatnich 12 miesięcy za 
wywóz odpadów. 

       UG Brenna

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1219 ze zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 247) Wójt Gminy Brenna podaje do publicznej wiadomości in-
formację o opracowywaniu projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna na lata 
2021-2024 z perspektywą do roku 2026".

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 
Brenna, biuro nr 26 – II piętro w dniach urzędowania. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 
1. w formie pisemnej (na adres: Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna)
2. ustnie do protokołu (osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brenna); 
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym    
podpisem elektronicznym (na adres: poczta@brenna.org.pl).
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 17.05.2021 r. do 9.06.2021 r.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brenna.

Obwieszczenie
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Hanna Leś laureatką 

Gminny konkurs ,,Wiersze znane i lubiane”

Hanna Leś laureatką Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego  
z Języka Polskiego. 

Mimo trudnej sytuacji pande-
micznej, zamknięcia szkół oraz 
przejścia na tryb nauki zdalnej, 
uczennica naszej szkoły, Hanna 
Leś z klasy 8b (opiekun Pani Beata 
Szałkowska) odniosła wielki sukces  
w tegorocznej edycji Wojewódzkie-
go Konkursu Przedmiotowego z Ję-
zyka Polskiego i została jego laure-
atką. Należy dodać, że finalistkami 
konkursu zostały również: Alicja Si-
kora z klasy 7b (opiekun - Pani Urszu-
la Pyda) oraz Aleksandra Bród z kla-
sy 8a i Małgorzata Wojtuś z klasy 8c 
(opiekun - Pani Małgorzata Nalepa). 
Doceniając wielkie zaangażowanie, 
sumienność i wytrwałość dziew-
czyn, życzymy dalszych sukcesów  
i serdecznie gratulujemy. 

 SP Górki Wielkie

12.04.2021 w Szkole Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka , ul. Gó-
recka odbył się gminny konkurs re-
cytatorski  online ,,Wiesze znane  
i lubiane"  Konkurs przeznaczony 
był dla uczniów z klas ,,0".

To już kolejna edycja konkur-
su, w tym roku z uwagi na sytuację 
epidemiczną konkurs  został zorga-
nizowany w formie online. Do na-

szej szkoły dotarło dużo nagrań ze 
wspaniałymi recytacjami. Jury mia-
ło trudne zadanie. Wszyscy uczest-
nicy byli świetnie przygotowani, 
zarówno pod względem pamię-
ciowego opanowania tekstów, jak 
i efektownych dekoracji. Poziom 
konkursu był bardzo wysoki. Poni-
żej publikujemy wyniki konkursu.

 

I. Justyna Kisiała (SP w Górkach 
Wielkich)
II. Natan Karwacki (SP im. J. Kor-
czaka w Brennej, ul. Górecka)
III. Mateusz Madzia (SP w Górkach 
Wielkich)  
ex eaquo 
III. Agata Małysz (SP w Górkach 
Wielkich) 

Wyróżnienia:
Joanna Grzybek (SP w Brennej im. 
J. Korczaka, ul. Górecka) 
Maria Krzemińska ( SP w Brennej 
Bukowej ). 

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursu!!!  Ro-
dzicom i Nauczycielom dziękuje-
my za przygotowanie podopiecz-
nych!  Dziękujemy za zaintere-
sowanie organizowanym przez 
Nas konkursem i zapraszamy do 
udziału w kolejnych edycjach!  
 
Organizatorki: Jadwiga Madzia 
i Joanna Skiba-Murach
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„English Song Festival 2021 ”
W marcu Przedszkole Publiczne 

nr 1 w Górkach Małych 
zorganizowało III gminny 

Festiwal Piosenki Angielskiej. 
Mimo nieustającej pandemii 

i związanymi z nią ogranicze-
niami zorganizowane w formie 
zdalnej przedsięwzięcie zakoń-

czyło się sukcesem. Co roku swój 
udział w festiwalu zgłasza 
coraz więcej uczestników.

Konkurs był kierowany do dzie-
ci w wieku 3-7 lat, będących wy-
chowankami placówek oświato-
wych, publicznych i niepublicz-
nych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Brenna. Nagranie każde-
go uczestnika miało być przesłane  
w formie pliku video lub linku za 
pośrednictwem poczty e-mail. Do 
organizatora festiwalu wpłynęło 21 
nagrań, w tym 16 wystąpień solo, 
4 w parze oraz jedno trio. Łącznie  
w konkursie wzięło udział 27 dzie-
ci. Przedszkolaki oraz uczniowie 
klas „0” pięknie zaprezentowali pio-
senki w języku angielskim. Dzięki 
zaangażowaniu i kreatywności na-
uczycieli oraz rodziców wystąpie-
nia były bardzo różnorodne i cieka-
we.  W tym roku do jury zaproszo-
no anglistę spoza naszej placówki. 
Komisja konkursowa składająca się 
z czterech osób miała bardzo trud-
ne zadanie. W swej ocenie brała 
pod uwagę: stronę muzyczno–wo-
kalną, poprawność językową oraz 
ogólny wyraz artystyczny. Uczest-
nicy byli oceniani w trzech katego-
riach wiekowych. W wyniku prze-
słuchań  jury wyłoniło laureatów I, 
II i III miejsca. W kategorii 3-4 let-
nich przedszkolaków I miejsce za-
jęła Jagoda Ruwińska, (Przedszko-
le Publiczne Brenna), która za-
prezentowała piosenkę pt.: „Lit-
tle Snowflake” natomiast II miej-
sce, za wykonanie piosenki pt.: „My 
Teddy Bear” otrzymała Nadia Fer-
fecka (Przedszkole Publiczne Gor-
ki Małe). III miejsce należy do du-
etu: Oliwii Drelich i Rafała Kownac-
kiego (Przedszkole Publiczne Bren-

na), który zaprezentował piosenkę 
pt.: „Open Shut Them”. Laureatką  
I miejsca w kategorii 5 latków zo-
stał Maxymilian Heller (Przedszko-
le Publiczne Górki Małe). Nasz wy-
chowanek zaprezentował znany 
przebój Justin’a Timberlake’a pt.: 
„Can’t stop the feeling”. II miejsce 
zajęła Zofia Pawlonka (Przedszko-
le Publiczne Górki Małe), która za-
śpiewała piosenkę pt. „I can sing 
the rainbow” a III miejsce otrzymał 
Grzegorz Gawlas (Przedszkole Pu-
bliczne Brenna) wykonując piosen-
kę pt.: „Incy Wincy Spider”. W kate-
gorii dzieci w wieku 6 lat zwycięży-
ła Tatiana Gaszczyk (Szkoła Podsta-
wowa  nr 1 Brenna Leśnica). Dziew-
czynka zaśpiewała piosenkę pt.: „If 
You’re Happy”. II miejsce należy do 
Klaudii Urbaś (Szkoła Podstawowa  
nr 1 Brenna Leśnica) za wykonanie 
piosenki pt.: „Mystery Box” zaś na 
III miejscu uplasowała się piosen-
ka pt.: „Down In The Deep Blue Sea” 
w wykonaniu duetu w składzie: An-
geliki Holeksy i Martyny Ogrockiej  
(Szkoła Podstawowa  nr 2 Brenna 
Bukowa). Wyróżnienie w katego-
rii dzieci najmłodszych przyznano 
Zofii Kargol (Przedszkole Publicz-
ne Górki Małe) za zaśpiewanie pio-
senki pt.: „Walking, Walking”. Wśród 
5 latków wyróżnienie otrzymali 
ex aequo: Klara Łuczak z piosenką 
pt.: „Mr. Sun, Sun, Golden Mr. Sun” 
(Przedszkole Publiczne Górki Małe) 

oraz duet w składzie: Maja Piskórz 
i Małgorzata Barszczak (Przedszko-
le Publiczne Brenna). Dziewczyn-
ki wykonały piosenkę pt.: „Mary 
Had a Little Lamb”. Wśród 6 letnich 
uczestników wyróżnieni zostali ex 
aequo: Aleksandra Kisiała (Szkoła 
Podstawowa Górki Wielkie) z pio-
senką „Breakfast Song” oraz Domi-
nika Gawlas (Szkoła Podstawowa 
nr 1 Brenna Leśnica), która zaśpie-
wała piosenkę pt.: „If you’re happy”.
Organizator festiwalu przygotował 
dla każdego uczestnika pamiątko-
wy dyplom. Laureaci oraz dzieci 
wyróżnione zostali nagrodzeni.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
uczestnikom za udział w tegorocz-
nym festiwalu. Dziękuję również 
nauczycielom wszystkich placó-
wek za pomoc w wyłonieniu kan-
dydatów oraz wielkie zaangażo-
wanie w realizację przedsięwzię-
cia. Serdeczne podziękowania kie-
ruję także do rodziców za wysiłek, 
poświęcony czas oraz kreatywność  
w przygotowaniu swych pociech 
do występów. 

Wszystkim dzieciom życzę dal-
szych sukcesów i zachęcam do 
udziału w kolejnych edycjach.

 Organizator festiwalu
     
       Agata Tomica
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Sukces Przedszkolaków!
Z ogromną dumą informuje-

my, że najmłodsi wychowankowie 
Przedszkola Publicznego nr 1 z Gó-
rek Małych  i z Brennej zdobyli od-
powiednio I i II miejsce w ogólno-
polskim konkursie piosenki an-
gielskiej pt. „Can You Count in En-
glish?”. Organizatorem konkursu 
było łódzkie Przedszkole Miejskie 
Nr 207. Utrwalony w formie pliku 
video występ dziecka należało wy-
słać za pośrednictwem poczty e-
mail lub linku do udostępnione-
go filmu. Uczestnicy byli oceniani 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
3-4 latków oraz 5-6 latków. Komisja 
konkursowa brała pod uwagę kom-
petencje językowe dzieci oraz po-

mysłowość wykonania. Spośród 49 
placówek nasi reprezentanci oka-
zali się bezkonkurencyjni. Laureat-
ką I miejsca została 3 letnia Nadia 
Ferfecka  wychowanka Przedszko-
la Publicznego w Górkach Małych, 
która zaprezentowała piosenkę pt.: 
„My Teddy Bear”. Drugie miejsce, 
w tej samej kategorii zajęła pio-
senka pt.: „Open Shut Them” wyko-
nana przez Oliwię Drelich i Rafała 
Kownackiego uczęszczających do 
Przedszkola Publicznego w  Bren-
nej. Laureatom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów!

Agata Tomica PP1 Górki Małe
Magdalena Krzempek PP1 Brenna

NIECZYNNY
 punkt kasowy w Górkach Wielkich

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2), 

w maju 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.
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Goiczek Zielony – wokół Wielkanocy
Nowy film Gminy Brenna

Późnym wieczorem w Wielką 
Sobotę na profilu facebookowym 
Gminy Brenna miała miejsce pre-
miera filmu "Goiczek Zielony - wo-
kół Wielkanocy". Film ten jest dru-
gą częścią cyklu "Tradycje Górali 
Śląskich w obrazie", który w ubie-
głym roku rozpoczął film "Śladami 
ognia", opowiadający o tradycjach 
Nocy Świętojańskiej w Brennej. 
Obydwie te historie powstały na 
podstawie moich scenariuszy, re-
żyserowanych przez Szymona Pil-
cha i zostały sfilmowane przez eki-
pę PeakFilms, czyli kooperacja była 
bardzo "Stela". I pewnie temu - nie-
zwykle udana. 

Produkcja spotkała się z bar-
dzo pozytywnym odzewem, z wie-
lu stron nadesłano do nas słowa 
uznania i serdeczne gratulacje, co 
ogromnie nas cieszy. O treści filmu 
nie będę opowiadać - "Goiczek Zie-
lony" po prostu trzeba zobaczyć, co 
można zrobić w serwisie YouTube  
i do czego serdecznie zachęcam.

Z pewnością jednak znajdzie się 
wiele osób zainteresowanych tym, 
jak powstają takie przedsięwzię-
cia, ile czasu zajmują przygotowa-
nia, jak wygląda praca na planie  
i jak czeka się na efekt końcowy, 
którego na początku pracy nie da 
się do końca przewidzieć. I wła-
śnie o tym zamierzam opowiedzieć  
w tym artykule.

Na wstępie nadmienię jeszcze, 
że film powstał w ramach obcho-
dów Roku Górali w Województwie 
Śląskim i był współfinansowany 
przez Regionalny Ośrodek Kultury 
w Bielsku-Białej.

Pierwszym etapem przy bu-
dowaniu całej struktury filmu jest 
określenie kilku jego parame-
trów technicznych - tego, jak dłu-
gi ma być, czy ma być opowiedzia-
ny przez narratora, napisami, ob-
razem, czy może dialogami; ja-
kiej muzyki chcielibyśmy użyć i jak 
w ogóle udźwiękowić całość. Do 
kogo chcemy go skierować? Jakim 
celom ma służyć - edukacyjnym, 
rozrywkowym, artystycznym?

W naszym przypadku mowa  
o filmie bazującym na etnogra-
fii, historii i tradycjach - co w pew-
nym stopniu determinuje wybo-
ry i decyzje. Film miał być klima-
tyczny i możliwie jak najwierniej 
odwzorowywać fakty etnograficz-
ne i historyczne, ale jednocześnie 
nie miał łopatologicznie opowia-
dać tego, co dzieje się na ekranie. 
Miał się podobać, zainteresować  
i zachęcać do dalszych poszuki-
wań, a przy wykorzystaniu eduka-
cyjnym, czy to na pokazach w Be-
skidzkim Domu Zielin "Przytulia", 
czy na przykład na lekcjach w szko-
łach, być uzupełnieniem do opo-
wieści prowadzącego. W tej roli 
sprawdzi się doskonale. 

Gdy wiedzieliśmy już, jaki pro-
dukt chcemy stworzyć, zaczął po-
wstawać scenariusz. Jak? Zawsze 
pisząc tego typu skrypty, związane 
z kulturą i tradycją Górali Śląskich, 
zaczynam od pogłębionych badań 
i poszukiwań źródeł. Sięgam więc 
do książek: Jana Szymika, Małgo-
rzaty Kiereś, Krystyny Kwaśniewicz, 
Oskara Kolberga i wielu innych au-
torów. Stamtąd czerpię wiedzę, 
którą następnie weryfikuję poprzez 
rozmowy - z innymi folklorystami, 
albo po prostu starszymi osobami, 
które mogą mi potwierdzić niektó-
re zwyczaje, które dziś już nie ist-
nieją, albo wyjaśnić dlaczego robi-

ło się pewne rzeczy.
Z taką bazą scen, które chcę za-

wrzeć w obrazie przechodzę do bu-
dowania historii. Uważam bowiem, 
że gołe przedstawienie faktów et-
nograficznych czy historycznych 
bez fabuły i jej bohaterów bardzo 
utrudnia stworzenie angażujące-
go materiału. Pisząc scenariusz ko-
rzystam z doświadczenia w pisa-
niu widowisk folklorystycznych dla 
„Małej Brennej”, które również wy-
magają oprócz przekazu etnogra-
ficznego – historii, która wciągnie 
widza. Równolegle z budowaniem 
fabuły myślę oczywiście o bohate-
rach, a co za tym idzie – aktorach, 
których będę potrzebować w po-
szczególnych scenach.

Przy „Goiczku Zielonym”, który 
opowiada o zajęciach, życiu i prze-
życiach okresu od Niedzieli Palmo-
wej do Śmiergustu w jednej gó-
ralskiej rodzinie, aktorzy byli naj-
ważniejsi. I udało się nam stwo-
rzyć obraz zwyczajnie niezwyczaj-
nej grupy ludzi, gdzie każdy był ja-
kiś i swoją osobowością dokładał 
cegiełkę do klimatu całego filmu. 
Ogromnie dziękuję głównym akto-
rom – pani Annie Źlik, państwu An-
nie i Krzysztofowi Herzykom wraz 
z dziećmi: Markiem, Kingą i Rafa-
łem, oraz Jessice Moskale i Anasta-
zji Musioł. Naprawdę byli niesamo-
wici. Przez półtora tygodnia spę-
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dzili na nagraniach wiele godzin, 
nie tylko grając, ale też pomagając 
niejednokrotnie z rekwizytami czy 
scenografią.

A rekwizyty i scenografia to ko-
lejne puzzle do poskładania. Lista 
potrzebnych przedmiotów wynio-
sła ponad 180 pozycji. I tu ogrom-
nym szczęściem okazał się fakt, że 
na nagrania miejsce udostępni-
ła nam Chlebowa Chata z nieoce-
nionym Kubą Dudysem na czele – 
tam okazało się, że nie tylko mamy 
piękne wnętrza, ale też mnóstwo 
rekwizytów z listy, które Gospodarz 
z całą życzliwością nam udostępnił. 
Z podobną, dobrą współpracą spo-
tkaliśmy się również u państwa Dzi-
dów z Górek, którzy udostępnili do 
nagram starą chatę i piękny plac, 
oraz u państwa Wysoglądów i Żu-
rów, którzy z kolei zgodzili się na 
nagrania w Starej Karczmie w Cen-
trum. Zresztą, wszystkie plenery 
powstały wyłącznie dzięki uprzej-
mości właścicieli ich gruntów, za co 
również ogromnie dziękuję.

Wreszcie, po zgromadzeniu ko-
lejno: historii, aktorów, strojów, re-
kwizytów, scenografii  oraz zarów-
no plenerowych, jak i wewnętrz-
nych planów zdjęciowych – wszyst-
ko mogłam oddać reżyserowi – Szy-
monowi Pilchowi, który od tego 
momentu mógł na materiale pra-
cować już wraz z ekipą PeakFilms. 

I choć, jak widać, dużo już zo-
stało zrobione, prawdziwa haró-
wa wielu osób zaczyna się dopiero 
tutaj. Od tego momentu zarówno 
operatorzy (kamery, dźwięk, świa-
tło), jak i reżyser oraz aktorzy – ca-
łymi godzinami powtarzają scenę 
po scenie, by wybrać najpiękniej-
sze ujęcia. W dodatku sceny nagry-
wane są wyrywkowo, przez co nie 
od razu mogą „widzieć” oczyma 

wyobraźni, jak splotą się później 
w całość, co tym bardziej utrudnia 
wczucie się w niektóre sytuacje. Tu 
ogromną, nieocenioną pracę wy-
konał reżyser, który musiał widzieć 
w głowie całość przez cały czas, 
by przeprowadzić aktorów i ekipę 
przez te poszarpane fragmenty. 

Po męczących i momentami 
burzliwych nagraniach – bo gdzie 
burza mózgów, tam zawsze kil-
ka błyskawic się pokaże i zagrzmi 
porządnie – ruszyły prace monta-
żowe. Jako, że czasu mieliśmy na 
przygotowanie całości napraw-
dę niewiele, nie było mowy o do-
grywaniu scen, które mogły z róż-
nych względów nie wyjść, albo  
w ogromie materiału po prostu 
nam umknąć. PeakFilms musie-
li pracować na tym, co mieli. Trze-
ba było ostatecznie wybrać muzy-
kę, zdecydować o pewnych ostat-
nich detalach, przygotować napi-
sy końcowe, by nie pominąć niko-
go z partnerów, sponsorów, uczest-
ników. No i… Choć może się to wy-
dać zaskakujące, właściwie dopie-
ro na sam koniec powstał tytuł fil-
mu. Dopiero, jak zobaczyliśmy jego 
„ducha”, jego klimat, jego charakter 
– dopiero wtedy przyszedł do nas 
„Goiczek Zielony” i został. Mamy 
nadzieję, że ten efekt kilkutygo-
dniowej, intensywnej pracy będzie 
przez wiele lat służył wszystkim  
w Gminie Brenna i poza nią.

Na koniec raz jeszcze pozwolę 
sobie wymienić wszystkich zaan-
gażowanych po kolei: 

Produkcja: Ośrodek Promo-
cji Kultury i Sportu Gminy Brenna; 
Koprodukcja: Regionalny Ośrodek 
Kultury w Bielsku-Białej. Scenariusz  
– Anna Musioł, Reżyseria – Szymon 
Pilch, Realizacja – Peak Films.

W rolach głównych: Babcia – 

Anna Źlik, Ojciec – Krzysztof He-
rzyk, Matka – Anna Herzyk, Starszy 
syn – Marek Herzyk, Młodszy syn 
– Rafał Herzyk, Córka – Kinga He-
rzyk, Córka – Anastazja Musioł, Cór-
ka – Jessica Moskała, Córka – Mar-
tyna Ogrocka. Ponadto wystąpi-
li: Księża: Ks. Proboszcz Andrzej Fi-
lapek, Ks. Michał Gajzler. Goiczor-
ki: Danuta Maciejowska, Marcelina 
Kucka, Marysia Krzemińska. Śmier-
gustnicy: Mateusz Haltof, Wojciech 
Maciejowski, Kamil Madzia, Ma-
riusz Kotorc. Rodzina przy kaplicz-
ce: Karolina Maciejowska, Wojciech 
Maciejowski, Danuta Maciejowska, 
Radosław Maciejowski. A także: Ro-
dzinna Grupa Pieśni i Tańca „Kota-
rzanie”, Zespół Regionalny „Brenna” 
im. Józefa Macha, Kapela „Malinio-
rze”, Trębacze – Tomasz i Igor Greń 
i inni.

Muzyka:  Anna Musioł – „Kiedy 
ranne wstają zorze”; Tomasz i Igor 
Greń – „Zwycięzca śmierci”; Kapela 
„Maliniorze” – „Na groniu w karcz-
miczce” i „Za dźwiyrzami”. 

Gorące podziękowania składa-
my również na ręce wielu osób, 
które swoją życzliwością przyczyni-
ły się do realizacji filmu. Dziękuje-
my za każde udostępnione do na-
grań miejsce, za wypożyczone re-
kwizyty, zwierzęta, zasponsorowa-
ne produkty i nieodzowną pomoc, 
bez której film by nie powstał.

Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy do: Państwa Du-
dys – właścicieli Chlebowej Chaty; 
Państwa Wysogląd i Żur – właści-
cieli Starej Karczmy; Państwa Dzi-
da – właścicieli starej chaty; Parafii 
p.w. św. Jana Nepomucena w Bren-
nej Leśnicy; Spółdzielni „Brenna” 
oraz Mateusza Siwego.

  Anna Musioł
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Nagród więcej niż wiosen, skromności  
za sześciu – wywiad z Kubą Koseckim

Kto zagłębiał się w zasady mu-
zyki wie, że choć oczywiście zawie-
ra w sobie ten artystyczny pierwia-
stek, który trudno uchwycić, wiele 
z rządzących nią prawideł leży bar-
dzo blisko matematyki. Nic więc 
dziwnego, że mój dzisiejszy roz-
mówca – Jakub Kosecki - sukce-
sy odnosi w obu tych dziedzinach, 
i obydwie je rozumie w sposób  
w pewnej mierze podobny. 

Bardzo młody chłopak, który od 
dziecka mieszka w Górkach Wiel-
kich, tam też chodził do szkoły.  
A jednocześnie, jak na swój wiek, 
bardzo dojrzały człowiek, a co za 
tym idzie – również muzyk. Nagro-
dy, które grając na fortepianie zdo-
był w Polsce i poza jej granicami 
naprawdę trudno wymienić. Niech 
wystarczy, że wspomnę Platynową 
Nagrodę w Quarte Musich Youth 
Piano Competition, która w tym 
roku zdobył w Singapurze, oraz sty-
pendium Festiwalu Pianistcznego 
Cholarship Bangkok. A jednak do 
swojego talentu i osiągnięć pod-
chodzi z ogromną rezerwą, ostroż-
nością i skromnością. 

Myślę jednak, że warto zoba-
czyć w nim kogoś niezwykłego. 

Anna Musioł: Próbowałeś kie-
dyś policzyć, ile godzin swojego 

życia spędziłeś na ćwiczeniu?
Jakub Kosecki: Czasami zasta-

nawiałem się nad tym, ale ciężko 
oszacować ile dokładnie spędzi-
łem czasu przy instrumencie. Jak 
zaczynałem swoją przygodę z mu-
zyką poświęcałem na pracę od 30 
minut do godziny dziennie. Miałem 
wtedy 6 lat i nie będę ukrywał, że  
w większości przypadków o ćwi-
czeniu przypominali mi rodzice.  
Z wiekiem rodzice przestają odgry-

wać rolę „strażnika”, a czas na ćwi-
czenie zwiększa się. W tej chwi-
li ćwiczę około 3 godzin dziennie 
(w weekendy trochę więcej). Wyda-
je mi się, że jest to niezbędna ilość 
pracy, którą trzeba włożyć, żeby 
poważnie myśleć o muzyce. 

A.M.: Czy masz w ogóle czas 
na coś poza muzyką?

J.K.: Oczywiście, że tak. Uwa-
żam, że muzyk powinien mieć wie-
le zainteresowań, a co za tym idzie 
wiele doświadczeń. Chodzi o to, że 
w pewnym momencie jak już osią-
gnie się barierę poprawnej gry, 
trzeba zacząć myśleć o interpreta-
cji. Sytuacja jest podobna do sztuki 
retoryki – najpierw trzeba opano-
wać alfabet, a potem należy posze-
rzać swoje słownictwo. Jednak bez 
względu na to ile materiału będzie 
znajdować się w naszym słowniku, 
na końcu trzeba wiedzieć o czym 
chce się mówić.

Powracając do tematu moich 
zainteresowań – uwielbiam czytać 
książki, uprawianie sportu też spra-
wia mi wielką przyjemność; staram 
się mieć dobre wyniki w nauce, 
szczególnie przemawia do mnie 
matematyka. 

A.M.: Nie miałeś nigdy dość? 
Nie dopadały Cię kryzysy? Jak 
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sobie z nimi radziłeś?
J.K.: To trudne pytanie. My-

ślę, że w pewnym momencie swo-
jej edukacji muzycznej trzeba so-
bie uświadomić, że na tym świe-
cie są setki tysięcy osób, które są 
lepsze w tym co robisz. Jeśli nie w 
szkole, to w województwie, jak nie 
w województwie, to w kraju, itd. 
Ta świadomość jest dołująca, ale 
wydaje mi się, że niezbędna. Od 
1 maja odbywa się Konkurs Czaj-
kowskiego dla młodych pianistów. 
Miałem okazję usłyszeć 12-letnie-
go rosyjskiego pianistę - Nikolaya 
Biryukova. Z pełną świadomością 
stwierdzam, że gra lepiej ode mnie 
(17-letniego). W pewnym momen-
cie trzeba sobie też zadać pytanie, 
po co właściwie chce się grać. Ja 
już wiem, że nie gram po to, żeby 
być sławnym. Gram dlatego, że ko-
cham to robić, a muzykę klasyczną 
uważam za coś, co w obecnych cza-
sach umiera. Oczywiście, że chciał-
bym, żeby ludzie wiedzieli kim je-
stem, żeby doceniali moją pracę  
i żeby najzwyczajniej w świecie po-
dobało im się jak gram. To jednak 
nie jest cel w sam sobie. Moim za-
daniem jest grać najlepiej jak po-
trafię, grać dlatego, że to lubię ro-
bić i grać dla ludzi, a nie po to, by 
zdobyć popularność. 

A.M.: Czy granie na wysokim/
światowym poziomie wymaga 
wielu wyrzeczeń?

J.K.: Trudno mi jest odpowie-
dzieć na to pytanie, ponieważ  
w tym momencie mogę sobie je-
dynie pomarzyć o graniu na świa-
towym poziomie. Ze względu na to 
postaram się przedstawić wyłącz-
nie moje domysły, ale nie zapew-
niam, że będą one wiarygodne. 

Z oczywistych faktów, o których 
mogę zapewnić, należałoby wy-
mienić to, że uprawianie muzyki na 
takim poziomie wymaga ogrom-
nej ilości czasu ćwiczeń. Ważną 
kwestią jest też to, że o swoją kon-
dycje fizyczną i umysłową trzeba 
dbać do końca życia. Z pewnością 
nie wygląda to tak, że po ukończe-
niu studiów praca się kończy i gra-
my to czego się nauczyliśmy. Arty-
sta doskonali swoje umiejętności 
przez całe życie, a samą dojrzałość 
twórczą osiąga zazwyczaj w póź-

nym wieku. Zatem ten zawód wy-
maga od człowieka regularnej i wy-
magającej pracy. Nie można sobie 
także pozwolić na znaczącą prze-
rwę w ćwiczeniu. Pewien wielki 
pianista powiedział kiedyś: „Po jed-
nym dniu nie ćwiczenia dostrze-
gam różnicę w moim graniu, po 
dwóch dniach dostrzegają ją moi 
znajomi, a po trzech zauważa ją pu-
bliczność”. Jest się także poddawa-
nym ciągłej ocenie i podatnym na 
krytykę. Przez to trzeba być niesa-
mowicie odpornym psychicznie. 
Jest jeszcze wiele innych aspektów,  
o których można by powiedzieć, 
lecz bez wątpienia jest to trudny 
zawód.  

A.M.: Dziś na pewno masz 
już świadomość tego, że nie je-
steś po prostu muzykalny, a je-
steś jedną z tych osób dotknię-
tych tak zwaną "iskrą bożą". Ale 
od kiedy masz świadomość tego, 
jak świetnym jesteś muzykiem?

J.K.: Absolutnie nie uważam się 
za osobę obdarzoną „iskrą bożą”. 
Moi pedagodzy podkreślają, że do-
brze rokuje na przyszłość, ale w tej 
chwili jestem jednym z setek tysię-
cy dobrze grających młodych pia-
nistów i niczym się od nich nie róż-
nię. Czeka mnie dużo pracy, a je-
śli będę się regularnie rozwijał jest 
szansa na to, że osiągnę sukces. 

A.M.: Czy poza ciężką pracą  
i talentem coś, albo ktoś ma, albo 

miał na przestrzeni lat wpływ na 
Twój muzyczny rozwój?

J.K.: Paderewski mawiał, że suk-
ces artysty składa się w 90% z pra-
cy, 5% talentu i 5% szczęścia. Nie 
wiem czy posiadam to wszystko, ale 
na pewno mogę powiedzieć, że są 
osoby, które znacząco przyczyniły 
się do mojego muzycznego rozwo-
ju. Na początek muszę wspomnieć 
o mojej nauczycielce fortepianu 
ze szkoły muzycznej w Cieszynie – 
pani Joannie Lipowczan-Stawarz. 
Zawsze będę uważać ją za cudow-
ną osobę i nauczycielkę. To dzię-
ki niej poznałem czym jest muzy-
ka i to właśnie ona sprawiła, że już 
jako małe dziecko zacząłem marzyć 
o karierze wielkiego muzyka. Kolej-
ną osobistością, która pojawiła się 
w moim życiu był profesor Czesław 
Stańczyk, z którym poznałem się  
w wieku 12 lat. Stał się moim wiel-
kim mentorem i dzięki niemu bar-
dzo rozwinąłem się w dziedzinie 
muzyki, ale także pod względem 
dojrzałości. Uważam, że dzięki nie-
mu zacząłem postrzegać świat zu-
pełnie inaczej. Nadzwyczaj cenię 
sobie jego wszystkie rady i mam 
nadzieję, że uda mi się z nim utrzy-
mać kontakt jak najdłużej. Oprócz 
pani Joasi i profesora Stańczyka, 
bardzo ważną rolę w moim mu-
zycznym kształceniu odgrywa mój 
obecny pedagog – mgr Adam Pod-
rez. Uczę się pod jego kierunkiem 
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w Zespole Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Bielsku – Białej. Jest dla 
mnie wielkim autorytetem i staram 
się wypełniać każdą jego uwagę. 
Wiem, że zawsze mogę na niego li-
czyć i cenię sobie naszą relację. 

Na koniec zostawiłem oso-
by, które odegrały najważniejszą 
rolę w moim życiu – są to oczywi-
ście moi rodzice. Jestem im bardzo 
wdzięczny za ich wyrzeczenia i tro-
skę, dzięki którym mogę poważnie 
myśleć o zawodzie muzyka w przy-
szłości. Bez nich na pewno nie osią-
gnąłbym nic z tego co osiągnąłem. 

A.M.: Co uważasz dziś za swój 
największy - muzyczny, albo i nie 
muzyczny - sukces?

J.K.: Jeśli chodzi o moje mu-
zyczne sukcesy, myślę, że najważ-
niejszą pozycję zajmuje konkurs  
w Piotrkowie Trybunalskim. Jednak 
najważniejsze wydarzenie muzycz-
ne mam dopiero przed sobą - mię-
dzynarodowy konkurs im. Frydery-
ka Chopina w Szafarni. Odbywa się 
już 13 maja. Niestety ze względu na 
pandemię odbędzie się w formie 

online – jestem zobowiązany wy-
słać nagranie całego swojego pro-
gramu do dnia 10 maja.  

A.M.: Jakie widzisz swoje naj-
bliższe kilka lat? Zarówno, jeśli 
mówimy o celach i marzeniach 
muzycznych, jak i pozostałych. 
Przed Tobą na przykład matura. 
Wiesz już, co będziesz zdawał? 
Co chciałbyś robić później?

J.K.: Na pewno swoją przyszłość 
wiążę z muzyką. Jestem przygoto-
wany, żeby zdawać na Akademię 
Muzyczną w Katowicach. Do ma-
tury pozostają mi dwa lata. Bez 
wątpienia będę zdawał rozszerzo-
ną maturę z matematyki i angiel-
skiego. Zastanawiam się jeszcze 
nad rozszerzoną maturą z historii 
muzyki, ponieważ czeka mnie we-
wnętrzny egzamin z tego przed-
miotu w szkole. 

A.M.: Istnieje dla ciebie świat 
poza muzyką klasyczną? Wiesz co 
w radiu grają?

J.K.: Muzyka klasyczna zdecy-
dowanie zajmuje u mnie najważ-
niejszą pozycję. Oprócz niej bar-

dzo lubię jazz. Znajomość innych 
gatunków muzycznych jest u mnie 
dosyć niewielka – znam niektó-
re popularniejsze pozycje, żeby ja-
koś funkcjonować wśród rówieśni-
ków nie związanych z muzyką kla-
syczną.  

A.M.: Czy masz jakieś rady dla 
młodych adeptów muzycznych? 
Co w Twoim odczuciu jest ważne 
w rozwijaniu swoich aspiracji?

J.K.: Wydaje mi się, że najważ-
niejsza jest regularna praca. Nale-
ży też mieć zaufanie do swoich pe-
dagogów i staranie się o jak naj-
dokładniejszą realizację ich uwag. 
Trzeba realizować wyznaczone 
przez siebie cele i dążyć do do-
skonałości. Ważne jest, żeby bez 
względu na to, że na naszych dro-
gach będą się pojawiali lepsi wyko-
nawcy bez ustanku realizować swo-
je ambicje tak, aby każde nasze wy-
konanie było lepsze.

A.M.: Bardzo dziękuję Ci za 
rozmowę. Gratuluję sukcesów  
i życzę wielu kolejnych.

J.K.: Ja również dziękuję. 

Młode Skarby Góralszczyzny - Sójki
O czym z pewnością już wszyscy 

wiedzą, rok 2021 przez Sejmik Wo-
jewództwa Śląskiego został uchwa-
lony Rokiem Górali w Wojewódz-
twie Śląskim. W związku z tym, cała 
nasza rodzima góralszczyzna, wie-
le miejscowości i gmin góralskich, 
organizuje różnorakie wydarze-
nia, które mają przypomnieć nam, 
jak cenne, ważne i piękne są nasze 
góralskie korzenie. Do tych obcho-
dów przyłączyła się również Woje-
wódzka Biblioteka Pedagogiczna 
w Bielsku-Białej, organizując kon-
kurs „Młode Skarby Góralszczyzny”. 
Konkurs polegał na nagraniu fil-
mu, w którym młodzi górale mieli 

pokazać, co robią dla swojej Małej 
Ojczyzny, jak aktywnie uczestniczą  
w podtrzymywaniu tradycji, kultu-
ry i folkloru góralskiego. Zmaga-
niami objęte zostały ziemia żywiec-
ka i cieszyńska. 

Swoją pracę do konkursu zgłosi-
ły również młode artystki z Dziew-
częcej Grupy Śpiewaczej „Sójki”, 
która od wielu już lat reprezentu-
je Gminę Brenna podczas wielu wy-
darzeń. Film, w którym śpiewacz-
ki, oprócz prezentowania swoich 
możliwości wokalnych, opowiadają 
o tym, jak się zaczęła ich przygoda 
najpierw z Zespołem „Mała Brenna”, 
a później ze śpiewem i co dla nich 

właściwie znaczy, zyskał sobie duże 
uznanie jurorów. Spośród dziesią-
tek nadesłanych zgłoszeń, naszym 
„Sójkom” przyznano II miejsce! 

I choć nie potrzebowaliśmy tej 
nagrody, by wiedzieć, że ich zaan-
gażowanie i umiejętności są nie-
wątpliwym skarbem, to ogromnie 
budująca myśl, że tak o tych roz-
świergotanych pannicach myślą 
również inni. 

Dziewczętom serdecznie gra-
tulujemy i czekamy na okazję, by 
móc Was znów posłuchać. A już 
niebawem takie będą. W ramach 
Roku Górali w Województwie Ślą-
skim również Gmina Brenna orga-
nizuje wydarzenia, na których „Sój-
ki” wystąpią. 18 maja na Płachcio-
ku zaśpiewają podczas mszy świę-
tej, wspominającej Jana Pawła II,  
a 22 maja podczas konferencji  
w Beskidzkim Domu Zielin „Przytu-
lia”. Serdecznie zapraszamy!

   OPKiS
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Z ogródka Przytulii
Kiedyś na przedwiośniu, kiedy 

kończyły się zapasy żywności czę-
sto korzystano z pierwszych ro-
ślin, które się pojawiały a pierw-
sze w herbarium pojawiły się sło-
neczne kwiaty podbiału. Z młodych 
wiosennych liści np. pokrzywy, po-
dagrycznika, czy podbiału sporzą-
dzało się wzmacniające, witamino-
we zupy. Zanim jednak wyrosną li-
ście podbiału zakwitają jego kwia-
ty, które można dodawać do dese-
rów, a także sporządzać z nich przy-
stawki, sałatki i syropy. Tak też zro-
biliśmy. 

Najpierw wyrychtowaliśmy prze-
pyszną i odżywcza „swaczynę”  
w pięciu prostych krokach: Po 
pierwsze, zamiast miksu sałat wrzu-
camy do miski liście mniszka, poda-
grycznika i czosnku niedźwiedzie-
go. Po drugie, dodajemy posieka-
ną pokrzywę, którą na leży sparzyć 
żeby nie parzyła. Krok trzeci – do-
dać jeszcze trochę koloru w posta-
ci pomidorków, papryki, ogórka, 
selera naciowego itp. Krok czwarty 
- wymieszać składniki i polać sosem 
(coś słodkiego, coś kwaśnego, coś 
słonego i coś ostrego rozpuszczone 
w oleju słonecznikowym). Krok pią-
ty (absolutnie niezbędny) - udeko-
rować kwiatami (podbiał i stokrot-
ki). Żeby bomba energii była jesz-
cze większa, do picia napar z forsy-
cji. Voila! Smacznego

Forsycja (Forsythia) należący do 
rodziny oliwkowatych ale jest już 
stałym bywalcem naszych ogro-
dów.  Zawarta w niej rutyna opóź-

nia procesy starzenia, uszczelnia 
naczynia krwionośne łagodząc pro-
blemy z rozszerzonymi naczynka-
mi, żylakami i nadciśnieniem. Kwer-
cetyna zaś działa przeciwzapalnie  
i przeciwalergicznie (naparem moż-
na przemywać oczy przy zapaleniu 
spojówek). Ponadto kwiaty forsycji 
obniżają poziom glukozy we krwi  
i działają uspokajająco. Można je 
jeść świeże – wtedy dodatkowo ser-
wują nam witaminę C, lub tak jak 
my zaparzyć sobie herbatkę. Jeśli 
chcemy zachować trochę kwiatów 
na później, suszymy je w ciemnym, 
przewiewnym miejscu w tempera-
turze pokojowej.

Kiedy już się najedliśmy, wyko-
rzystaliśmy resztę kwiatów pod-
biału do sporządzania syropu prze-
ciwkaszlowego bo przecież podbiał 
pospolity (Tussilago farfara) stoso-
wany był w medycynie ludowej od 
wieków. Roślina lubi wilgotne, gli-

niaste podłoże i dostęp do słoń-
ca. W celach leczniczych wykorzy-
stuje się kwiaty z łodyżkami i mło-
de liście bez ogonka. Stosujemy na 
chrypkę i nieżyt górnych dróg od-
dechowych, przeziębienie z wysoką 
gorączką, uporczywy suchy kaszel, 
zaflegmienie oskrzeli i astmę. Na 
syrop zbieramy kwiaty z łodygami  
i zostawiamy na chwilę, żeby wy-
niosły się ewentualne owady. Trze-
ba je drobno pokroić, skropić al-
koholem (ułatwia oddawanie sub-
stancji czynnych) i odstawić na pół 
godziny w zamkniętym pojemni-
ku. Dodać wrzącej przegotowanej 
wody (tyle żeby kwiaty były zanu-
rzone) i odczekać dobę aby zioło 
oddało związki śluzowe. Masę rośli-
ną odcedzić i w proporcji 1:1 dosy-
pać cukru (można dodać sok z cy-
tryny). Podgrzewać aż cukier się 
rozpuści. Syrop z podbiału można 
przechowywać bez pasteryzacji. Pić 
10 ml trzy razy dziennie.

Wprawdzie na miętę jeszcze nie 
pora ale jest ziołem tak popular-
nym, że paradoksalnie nieco zapo-
mnianym. W gwarze nazywana ba-
łuszanką była w Beskidach jednym 
z pięciu składników naparu pitego 
na co dzień zamiast herbaty. Jest 
to wieloletnia, niewymagająca ro-
ślina rosnąca na wilgotnym podło-
żu. Kwitnie od lipca do sierpnia i ma 
około 40 gatunków i ich mieszań-
ców. Najbardziej znana jest mię-
ta pieprzowa ale może też być: po-
lna, zielona, nadwodna... W naszym 
regionie najczęściej spotkamy dzi-
ko rosnącą miętę długolistną. Jej li-
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Dobry fach – KOWAL 
Większości z nas zawód kowala 

kojarzy się głównie z wykuwaniem 
podków, tworzeniem prostych na-
rzędzi rolniczych czy też podkuwa-
niem koni, jednak praca kowala nie 
ogranicza się tylko do tego i jest  
o wiele bardziej złożona. Dawni rze-
mieślnicy Beskidu Śląskiego nie tyl-
ko wykuwali przedmioty codzien-
nego użytku ale również zajmowa-
li się wykonywaniem zdobień. Zdo-
bienia były tworzone praktycznie 
na wszystkich przedmiotach. Wią-
zało się to z czynnikami estetyczny-
mi (zdobienie narzędzi pasterskich 
i naczyń) ale również z wierzenia-

mi i zwyczajami (okucia modlitew-
ników, ozdoby drzwi).  O boga-
tej sztuce rzemieślniczej w dawnej 
Brennej dowiadujemy się z książ-
ki Mieczysława Gładysza „Zdobnic-
two metalowe na Śląsku”

Jednym z najsłynniejszych  
i najstarszych znanych nam kowa-
li breńskich był zmarły w końcu XIX 
wieku Paweł Herzyk zwany Herzi-
kym zzo Wyrchu. Był jednym z ostat-
nich artystów ludowych, który po-
sługiwał się dawnymi technikami 
odlewniczymi. Pracował razem ze 
swoim synem Janem Herzykiem 
(zmarł około 1914 roku). Odlewa-

li między innymi mosiężne trzon-
ki do noży owczarskich, dzwonki  
i ozdoby na chomąta. Paweł Herzyk 
chałupniczo miał również trud-
nić się złotnictwem, między inny-
mi odlewając ozdobne, metalo-
we spinki jednak Mieczysław Gła-
dysz, nie znalazł żadnych dowo-
dów na potwierdzenie tezy o odle-
waniu ozdób metalowych w Beski-
dzie Śląskim. Rzemieślnik mocno 
strzegł swoich tajemnic wykony-
wania ozdobnych noży, świadczą  
o tym zachowane relacje: Jak He-
rzik loł trzonki do nożich, to się nie 
doł nikomu na to dziwać. 

O Janie Ferfeckim z Brennej 
nie wiemy za wiele. Zmarł on oko-
ło 1895 roku, jednak zachowało się 
kilka relacji dawnych mieszkańców 
naszej wsi, w których to wspomi-
nają Ferfeckiego jako znakomitego 
wykonawcę narzędzi rzemieślni-
czych (rzeziwa), a zwłaszcza siekier: 
wszycki siekiyry pięknie zapuszcoł.

Innym, bardzo znanym kowa-
lem z Brennej był Jan Mędrek, 
zwany również kowolym z Jaśko-
wego. Zmarł on koło 1905 roku. 
Rzemieślnik ten, według zgod-
nej lokalnej opinii, najlepiej wyra-
biał narzędzia do obróbki drewna  
i obuszki owczarskie: Nie było ko-
wola na rzeziwo ji uobuszki, jako 
Myndrek. Wykonanie dobrego  

ście zawierają olejek eteryczny, któ-
rego składnikiem jest mentol ( jego 
ilość jest różna w każdej odmianie)  
i to on właśnie pobudza wydziela-
nie soków trawiennych i żółci. Mię-
towy napar działa również rozkur-
czowo i wiatropędnie oraz łagodzi 
nudności. Jako przyprawę możemy 
miętę dodawać do ryb, drobiu, se-
rów, sałatek oraz deserów. Olejek 
miętowy przyda się też do inhalacji, 
kiedy mamy katar czy zapalenie za-
tok (3-4 krople na gorącej wodzie).

Najskuteczniejsze i najsmacz-
niejsze są świeże listki mięty, ze-
brane tuż przed zakwitnięciem, ale 
żeby cieszyć się nimi dłużej może-
my je: Wysuszyć w przewiewnym  
i ciemnym miejscu w temp. nie 
wyższej niż 35oC i przechowywać  

w szczelnym pojemniku;
Zrobić syrop miętowy – zagoto-

wać wodę cukrem (średnio 1 kg cu-
kru na 1 litr wody ale można użyć 

połowę) i sokiem z cytryny. Do go-
rącej wody włożyć świeżą miętę  
i macerować przez dobę. Po tym 
czasie wyjąć miętę, a syrop ponow-
nie zagotować i gorący przelać do 
czystych słoiczków;

Zrobić olej miętowy (oczysz-
cza wątrobę) – ziele mięty posiekać 
(dla lepszego efektu skropić spiry-
tusem), zalać ciepłą oliwą i odsta-
wić na tydzień.

Dodatkowo, olejek z mięty dzia-
ła odkażająco i lekko przeciwbó-
lowo (zwłaszcza przy migrenach). 
Jest jednym z głównych składników 
kremów łagodzących, odświeżają-
cych i przeciwświądowych.

  BDZ Przytulia
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i kształtnego obuszka nie było ła-
twym zadaniem. Jak relacjonowali 
starzy owczarze, byli od tego spe-
cjaliści, którzy trudnili się przede 
wszystkim wyrabianiem obuszków 
i siekier. Do takich właśnie specjali-
stów należał Jan Mędrek. 

Dobrą sławą cieszył się kolejny 
rzemieślnik, Jan Moskała z Bren-
nej. Był on knihorzem czyli zaj-
mował się oprawą i okuciem mo-
dlitewników. Dodatkowo Moska-
ła miał jeszcze cynować ich brzegi. 
Knihorze w swojej pracy wykorzy-
stywali głównie mosiądz i miedź. 
Niektóre relacje ludowe mówią  
o tym, że nieliczni zamożni miesz-
kańcy posiadali modlitewniki oku-
wane srebrem. Poza byciem intro-
ligatorem, Moskała trudnił się on 
również snycerstwem i pracował 
jako mechanik.

Kolejnym znanym kowalem był 
urodzony w 1874 roku w Brennej 
Józef Holeksa. Praktykę kowalską 
odbył on w Bielsku gdzie za czasów 
jego młodości, na wyrobach z że-
laza przestano wybijać ornamen-
ty, jednak po powrocie do rodzin-
nej wsi, wrócił on do tradycyjnych 
sposobów zdobienia żelaznych 
przedmiotów użytkowych. Posłu-
giwał się głównie motywami geo-
metrycznymi a do jego ulubionych 
zdobień należały połączone trójką-
ciki, tzw. kostki. 

Innym rzemieślnikiem był Pa-
weł Kłósko z Kympkowego z Bren-
nej – Leśnicy. Zajmował się on wy-
twarzaniem pasów dla owczarzy. 
Pasy te zdobił mosiężnymi guzika-
mi i innymi ozdobami nabywanymi 
głównie we Frydku. 

O Józefie Sidzinie wspomina-
liśmy już w poprzednim numerze 
„Wieści znad Brennicy” w artyku-
le o dawnych snycerzach breńskich 
jednak snycerstwo nie było jedyną 
dziedzina w której działał. Ten uro-
dzony w 1869 roku góral był spe-
cjalistą od ponownego hartowa-
nia fabrycznie wyrabianych siekier.  
M. Gładysz opisuje jak sam był 
świadkiem, kiedy to okoliczni 
mieszkańcy, jesienią 1937 roku, 
przynosili Sidzinie siekiery do za-
hartowania. Poza siekierami Sidzi-

na wyrabiał też narzędzia do ob-
róbki drewna z zużytych kos. Pró-
bował on swoich sił w sztuce od-
lewniczej jednak szybko z tego 
zrezygnował. Wraz ze swoim bra-
tem bliźniakiem, Pawłem Sidzi-
ną, (o którym również wspominali-
śmy w poprzednim wydaniu nasze-
go miesięcznika) zajmował się wy-
robem drewnianych fajek, okuwa-
jąc je czasem mosiądze. Paweł Si-
dzina poza snycerstwem zajmował 
się również wyrobem pierścionków 
z mosiądzu i miedzi. 

M. Gładysz  wspomina o mło-
dym kowalu z Brennej – Leśni-
cy  Franciszku Chrapku. W 1937 
roku etnograf oglądał wykona-
ne przez  rzemieślnika noże z ar-
tystycznymi zdobieniami.  Noże te, 
tuż pod grzbietem posiadały róż-
norodne motywy złożone z księży-
ców, gwiazdek, krzyżyków lub linii 
zygzakowatych. Sam Gładysz okre-
ślił prace Chrapka jako ciekawe  
i zaznaczył, że w czasach obecnych 
(1937 rok) noże wykorzystywane 
do codziennego użytku nie są zdo-
bione a elementy dekoracyjne po-
siadają jedynie te, przeznaczone na 
podarunki. 

Józef Gielata, urodzony w 1897 
roku w Brennej, wśród owczarzy 
breńskich i ustrońskich był znanym 
wykonawcą pasterskich obuszków. 
W dni świąteczne udawał się na 
okoliczne hale i sprzedawał swoje 

wyroby pasterzom. To właśnie oni 
– według samego Gielaty – mie-
li największy wpływ na jego twór-
czość. Owczarze doradzali mu jakie 
kształty i wielkości powinien two-
rzyć i jakimi zdobieniami je upięk-
szać. Gielata na obuszkach wybi-
jał najczęściej gwiazdki, księżyce 
i zygzaki natomiast do ozdoby in-
nych przedmiotów stosował wy-
łącznie motywów geometrycznych. 
Kompozycje Gielaty łączyły w so-
bie zdolności samego rzemieślnika, 
pomysłowość owczarzy jak i celo-
we stosowanie zdobień używanych 
przez nieżyjących już kowali. Zda-
rzało się, że  przynoszono mu rów-
nież  stare, zniszczone obuszki zro-
bione kiedyś przez wspomniane-
go już wcześniej Jana Mędrka aby 
z nich broł formy.

Zdobnictwo metalu zaczęło po-
woli zanikać w drugiej połowie XIX 
wieku, jednak na terenach Beskidu 
Śląskiego było powszechne jeszcze 
na początku XX. Duży wpływ na za-
nikanie tradycji zdobnictwa miała 
I wojna światowa i ogólne zuboże-
nie ludności. Wraz z postępującym 
rozwojem przemysłu metalurgicz-
nego kowale coraz bardziej tracili 
na znaczeniu i z czasem zawód pra-
wie kompletnie przestał być prak-
tykowany1. 

    
  Martyna Madzia 

  1. Mieczysław Gładysz, „Zdobnictwo Metalowe na Śląsku” , Kraków 1938 
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Katarzyna Tubylewicz 
„Samotny jak Szwed. 

O ludziach Północy, 
którzy lubią bywać sami”

Czym jest samotność? Dlaczego 
niektórzy ludzie do niej dążą, a inni 
się jej obawiają? Bywają i tacy, któ-
rzy twierdzą, że nie ma nic gorsze-
go od samotności.  Czy to prawda? 
Katarzyna Tubylewicz  oraz jej roz-
mówcy w bardzo przystępny spo-
sób przybliżają nam, Czytelnikom, 
różne spojrzenia na pojęcie samot-

ności oraz udowadniają, że współ-
czesna kultura prymitywizuje temat 
samotności, mimo że jest on wyjąt-
kowo obszerny i wielopłaszczyzno-
wy. Autorka zachęca do wspólnego 
spaceru po  szwedzkich (i nie tylko) 
polach samotności, przy czym war-
to zwrócić uwagę na to, że podczas 
lektury o samotności człowiekowi 
od razu mniej samotnie.  Zapraszam 
na tą niezwykle melancholijną i nie-
spieszną wędrówkę w asyście urokli-
wych, klimatycznych zdjęć Daniela 
Tubylewicza.      
     
       Magdalena Stekla

Tomasz Grzywaczewski  
- „Wymazana granica: 

śladami II Rzeczpospolitej”

„Wymazana granica” to najnow-
sza książka Tomasza Grzywaczew-
skiego (ur. 1986) – dziennikarza, pi-
sarza i podróżnika, specjalizujące-
go się w sprawach Europy Środko-
wej i Wschodniej. Autor zabiera czy-
telnika w emocjonalną podróż śla-
dami granic II Rzeczypospolitej. Już 

sam tytuł „Wymazana granica” wska-
zuje na to, że granice przedwojennej 
Polski nie zniknęły w sposób natu-
ralny, a zostały  brutalnie zniszczo-
ne w wyniku agresji dwóch totalita-
ryzmów.

Książka składa się z 22 rozdzia-
łów, z których każdy poświęcony 
jest miejscowości i regionowi, przez 
który biegła granica przedwojen-
nej Polski (od Kaszub, przez Wielko-
polskę, Śląsk, Bieszczady, po Kresy 
Wschodnie, Mazury i Pomorze). To-
masz Grzywaczewski przeszedł cały 
szlak, odnajdując  i spisując przy 
tym dziesiątki relacji mieszkańców 
miejscowości położonych wzdłuż 
przedwojennej granicy Polski. Au-
tor zapoznaje czytelnika z historią 
opisywanych miejsc, dzieli się wła-
snymi obserwacjami, dokumentuje 
wspomnienia ostatnich świadków 
pamiętających granice II Rzeczypo-
spolitej.

Mieszkańców naszego regionu 
z pewnością zainteresują dwa roz-
działy książki: „Trójstyk. Graniczne 
meandry Olzy” oraz  „Twierdza Zaol-
zie”, o której opowiadają m. in.: Mel-
chior Sikora, Andrzej Russ, Izabe-
la Kapias, Jan Siwy, Lubomír Matěj, 
Otmar Kantor, Gabriel Kopeć oraz 
Jarosław Jot-Drużycki. Szczególnie 

interesujące są fragmenty rozmów 
z Jarosławem Jotem-Drużyckim.                    
Z jego wypowiedzi możemy dowie-
dzieć się znacznie więcej o historii 
podzielonego Śląska Cieszyńskiego 
i  tożsamości jego mieszkańców niż 
z wielu opasłych opracowań histo-
rycznych, czy etnograficznych. Cytu-
jąc fragment jednej z tych rozmów:

„Z tym regionem nie łączy nas 
nawet tożsamość religijna, bo na 
Zaolziu Polak równa się ewangelik,  
a nie katolik . „Jot” przechadza się 
pomiędzy nagrobkami, które nie-
dawno sam ratował. Ten region jest 
poza polskim kodem historyczno-
kulturowym. Turyści przyjeżdżają na 
narty do Ustronia, na Czantorię i na-
wet nie mają pojęcia, że są na Śląsku 
Cieszyńskim. A co dopiero mówić  
o Zaolziu (…)”.

„Wymazana granica” to nie tyl-
ko fascynująca wyprawa do dawnej 
Polski, której już nie ma, ale także 
napisana lekkim piórem opowieść  
o tym, jak dziś  żyje się  mieszkań-
com dawnego pogranicza. Trudno 
oderwać się od tej ciekawej lektury! 
Polecamy!

     
  Rafał Cholewa

Nowości w Bibliotece
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Breńskie korzenie Zbigniewa Wałacha, cz. 2
W poprzednim numerze 

opublikowaliśmy pierwszą część 
artykułu Doroty Greń-Grajew-
skiej o breńskich korzeniach 

multiinstrumentalisty i wirtuoza 
muzyki ludowej Górali Śląskich – 
Zbigniewa Wałacha. Dowiedzieli-

śmy się o pochodzeniu jego 
rodziców, o tym kim byli, 

jak żyli, jak się poznali i kiedy 
wzięli ślub. W tym numerze 
wyruszamy w dalszą część 

tej niezwykłej historii.

W jakiej części Brennej osiedli-
li się przed wiekami Liboskowie?  
W Brennej Leśnicy, w drodze na 
Grabową, skrywa się uroczy zakątek 
zwany Liboszczonką. Nazwa może 
sugerować, że miejsce to jest źró-
dłem, kolebką rodu. Rzeczywiście 
należało do rodziny, jednak dalszej 
i w czasach nam bliższych. Z pew-
nością nie było miejscem, gdzie wy-
chowywali się dziadkowie Teresy. 
Jan Liboska, ojciec Teresy, rodzi się 
w drewnianej chałupie wybudowa-
nej ok 1740 r., na gruntach dawnej 
huty szkła, w centrum wsi, niedale-
ko kościoła, tuż za budynkiem zwa-
nym Konsumem.

Pod koniec XX wieku ten stary 
dom przeniesiono kilka kilometrów 
dalej, nad cmentarz, na tzw. Pasie-
ki. Niestety, sroga zima, ze sporymi 
opadami śniegu, przyczyniła się do 
zawalenia, już mocno zniszczone-
go, budynku. W momencie, gdy ro-
dzi się w nim mały chłopiec Janek 
(ur. 1849 r.), pierworodny syn Jerze-
go Liboski i Zuzanny Bujok, należał 
do rodziny Hellerów. W tym domu 
z rodziny Libosków rodzi się tyl-
ko on, rodzeństwo Jana, przycho-
dzi na świat już w domu pod nr 74. 
Siostra Jerzego Liboski, a więc cio-
cia Jana, Anna (ur. 1820 r.), w 1840 
r. wychodzi za mąż za Jana Hellera 
zamieszkałego w domu nr 44. Być 
może, młode małżeństwo, nie ma-
jąc lokum, korzysta tymczasowo  
z mieszkania u krewnych, albo Anna 
Heller zd. Liboska jest akuszerką  
i pomaga pierworódce w porodzie. 
Nie wiadomo. Pewne jest, że gospo-

darstwo nr 44 od pokoleń należało 
do rodziny Hellerów, a narodziny  
w nim jednego z Libosków nie mają 
większego znaczenia.

Jerzy Liboska (ur. 1825 r.),  
5 dziecko Jakuba Liboski i Ewy  
z domu Ferfecki, późniejszy dzia-
dek Teresy, rodzi się pod nume-
rem 136, w domu rodzinnym matki,  
w miejscu znanym pod nazwą „Go-
czowskie” (obecnie teren ten znaj-
duje się między kościołem na La-
chach, a Karczmą Pod Skalicą), na-
tomiast jego najstarszy brat, rów-
nież Jerzy (ur. 1819 r.), który jako 
dziecko umiera, rodzi się w domu 
nr 62. W tym też budynku, nr 62, 
przychodzi na świat ojciec Jerze-
go, a pradziadek Teresy - Jakub 
(ur. 1797 r.), prapradziadek Tere-
sy - Paweł (ur. 1746 r.), praprapra-
dziadek Teresy - również Paweł (ur. 
1704 r.). Na roku 1704 zatrzymu-
ją się najstarsze numeracje budyn-
ków, wcześniejsze pokolenia Libo-
sków dziedziczą ziemię, bez nume-
racji, co utrudnia dalsze poszukiwa-
nia. Spis gospodarczy wg Urbarza z 
1825 r. informuje, że dom numer 62 
należał do Adama i Pawła Libosków. 
Adam posiadał: 6 działek, (2 dzier-
żawił od Komory Cieszyńskiej), 4,6 
ha pola uprawnego, 3,7 ha łąk, łącz-
nie 8,3 ha. Pastwisk nie miał. Z kolei 
Paweł miał znacznie mniejszy mają-
tek, poza udziałem w domu, posia-
dał jedną działkę, jedną dzierżawił 
od Komory Cieszyńskiej, nie miał 
pól uprawnych, pastwisk, jedynie 
łąki które liczyły 0,8 ha. Najpraw-
dopodobniej Paweł to syn Pawła Li-

boski i Ewy zd. Heller, prapradzia-
dek Teresy, natomiast Adam to, we-
dług przypuszczeń, bratanek Pawła  
i w pierwszej linii przodek obecnych 
właścicieli gospodarstwa. Najstar-
sze pokolenia Libosków zamieszki-
wały budynki nr 57 i 62. Do przod-
ków, w linii prostej, Teresy Liboski, 
należało gospodarstwo 62. W czasie 
II wojny światowej numer 138 (daw-
ny 62, zmiana numeracji w 1881 
r.) należał do rodziny Gawlasów  
i Puczków, którzy wcześniej wżeni-
li się w rodzinę Libosków i Poręb-
skich, tym samym przejmując go-
spodarstwo. Obecnie, w roku 2020, 
ziemia należy do rodziny o nazwi-
sku Gawlas, określany przydom-
kiem Puczek, dla rozróżnienia od 
wielu innych rodzin o tym nazwi-
sku. W starym domu, mieszkali tak-
że Porębscy, którzy również wżeni-
li się w rodzinę Libosków. Jakub Po-
rębski, tkacz ze Szczyrku, ożenił się 
w 1876 r. z Anną córką Jana Libo-
ski, który był spokrewniony z rodzi-
ną Teresy.

Stary dom nr 62 został wybudo-
wany w 1821 roku, jak informowa-
ła inskrypcja na tragarzu. Sądząc po 
dacie na belce i notacjach w księ-
gach metrykalnych, musiał zajmo-
wać miejsce jeszcze starszego bu-
dynku. Wiemy bowiem, że pod tym 
numerem urodził się Paweł Libo-
ska w 1704 r., czyli zabudowania  
w tym miejscu istniały już pod ko-
niec XVII w. Chałupa z XIX w. nale-
żała do architektury typowej dla Be-
skidu Śląskiego, zbudowana z gru-
bych bali, osadzona na kamiennej 
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podmurówce, z piwnicą pod fun-
damentami, z sienią przez środek, 
dzielącą przestrzeń na dwie lustrza-
ne części, z dwoma izbami po lewej  
i dwiema po prawej stronie. Stała  
w okolicy niezwykle urokliwej,  
w zakątku znajdującym się już pra-
wie na końcu wsi. W miejscu zwa-
nym przez górali „Gronikiem”.

Żoną Jana Liboski, a zarazem 
matką Teresy, była Maria (Marian-
na) z domu Moskała. Urodziła się 
w 1856 r. w Brennej. Miała starsze-
go brata Pawła i siostrę Annę, któ-
ra w 1872 r. wyszła za mąż za Jana 
Holeksę, ich dwie córki, Marianna  
i Franciszka wyszły za mąż za miesz-
kańców Brennej o nazwisku Szcze-
pan. W księgach metrykalnych wid-
nieje również ślub Anny Szczepan 
z Józefem Madzią, synem Anny  
z domu Liboska. Rodziny te były bli-
sko związane. Głównym miejscem 
zamieszkania Szczepanów w Bren-
nej była Hołcyna, a szczególnie za-
kątek, o którym mówi się „do Waw-
rzyńca”. Tam obok siebie mieszka-
li Szczpanowie, Moskałowie (przod-
kowie Marianny zd. Moskała). Ród 
Szczepanów był niezmiernie waż-
ny dla Libosków. Do dzisiaj, wśród 
Wałachów, przetrwała pamięć  
o tej rodzinie z Brennej. Mówi się  
o wielkiej przyjaźni, która ich łączy-
ła. Szczepanowie, podobnie jak Li-
boskowie pracowali jako leśnicy. 
W czasie II wojny światowej dzieci 
Teresy i Jana Wałacha utrzymywa-
ły kontakty ze Szczepanami, Stani-
sław jeździł do Brennej na nartach 
przez Baranią i Salmopol. Była to 
wielopokoleniowa przyjaźń, oparta 
na ogromnym zaufaniu, czego do-
wodem jest pomoc w czasie II woj-
ny światowej. Teresa i Jan, wysyłali 
do nich swoją córkę, Martę, prosząc 
o schronienie.

Nie tylko ojciec Teresy, Jan żeni 
się z dziewczyną z rodziny Moska-
łów, również prapradziadek Paweł 
Liboska poślubia w 1776 r. Annę  
z domu Moskała, która w prostej li-
nii łączy się z krewnymi Marianny 
Moskały. Najstarszym przodkiem 
w linii Moskałów, którego udało się 
odnaleźć, jest Jerzy Moskalik, któ-
ry urodził się w około 1700 r., jego 
żoną była najprawdopodobniej Ma-
ria. Wśród numerów gospodarstw, 
które zajmowali Moskałowie, były 

numery 75 (Marianna Moskała (ur. 
1856), jej ojciec Jan Moskała (ur. 
1823), oraz numer 117 (Jan Moskała 
(ur. 1792 r.), Jerzy Moskała ( ur. 1764 
r.). Gospodarstwo numer 75 (nowy 
numer 176) znajdowało się na Hoł-
cynie, nad dzisiejszą zaporą, nato-
miast numer 117, nowy numer 291, 
znajdował się miedzy Brenną Spa-
loną a Skrzyżowaniem, na tzw. Wa-
chowym. Jan, syn Jerzego i Zuzan-
ny zd. Bujok, jak wyżej wspomnia-
no, urodził się w domu nr 44, ale 
jego rodzeństwo, 4 braci i 4 siostry, 
rodziło się w domu 74. W 1875 r. Jan 
wychowany na Hołcynie w domu nr 
74 weźmie za żonę Mariannę Mo-
skała, mieszkającą po sąsiedzku  
w domu nr 75. Spis gospodarczy wg 
Urbarza z 1825 r. podaje, iż właści-
cielem domu nr 75 był Johann Mo-
skalla, posiadał on 19 działek, miał: 
5,2 ha pola uprawnego, 2,0 ha łąk, 
0,7 ha pastwisk. Łącznie 7,9 ha.  
Z kolei dom nr 74 znajdował się  
w głębi doliny Hołcyny, a należał, 
od 1770 r., a nawet wcześniej, do 
rodziny Greń (Greń-Czorny). Zarów-
no rodzina Libosków, jak i Moska-
łów trwała przy wyznaniu katolic-
kim, jednak sporadycznie docho-
dziło do małżeństw mieszanych. 
U Moskałów dwukrotnie mężczyź-
ni żenili się z kobietami wyznania 
ewangelickiego, natomiast w ro-
dzie Libosków raz dokonano kon-
wersji, gdy Ewa zd. Heller, przyszła 
żona Pawła, zmieniła wiarę ewan-
gelicką na katolicką.

W pięknym zakątku toczyło się 
życie przodków Teresy. Tak jak za-

kochani często mówią do siebie 
zdrobniale, tak też górale, pewnie 
z miłości, nazwali tą część Bren-
nej „Gronikiem.” Mroźne i śnieżne 
zimy tworzyły w tym miejscu pew-
nego rodzaju schronienie. Z dala 
od centrum wsi, zabudowań toczy-
ło się powolne życie mieszkańców, 
odmierzane modlitwą i domowy-
mi obowiązkami, aż do nadejścia 
wiosny... Południowy stok, ogrze-
wany przez większość dnia promie-
niami słońca, szybciej niż przeciw-
legły brzeg doliny, ożywał. Drzewa 
się zieleniły, łąki zakwitały. Na wi-
dzianych daleko szczytach śnieg 
zalegał jeszcze przez długie mie-
siące, na Groniku nie było już po 
nim śladu. Były to idealne warun-
ki do wypasu owiec, niedaleko, po-
wyżej, znajdował się stary sałasz 
Skałka, wzmiankowany już w 1693 
r., na nim to od wczesnej wiosny 
do późnej jesieni wypasano owce.  
Z okien chałupy Libosków rozciągał 
się przepiękny widok na otaczające 
góry - Skrzyczne, Węgierki, Kotarz. 
Nie było widać innych zabudowań, 
śladu człowieka tylko gronie, pola-
ny i bezkresne lasy. Na Groniku, to-
czyło się życie Libosków przez po-
nad 200 lat. Choć ich serca ucichły, 
pozostały gronie…

Dziękuję, Panu Zbigniewowi Wa-
łachowi, za zaproszenie do swojej 
rodzinnej chałupy na Groniku i po-
znanie jego breńskich korzeni.

 Dorota Greń-Grajewska
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Sezon lekkoatletów rozpoczęty

Alicja Sikora ze srebrnym medalem 
w biegach przełajowych!

To już kolejny sezon w którym 
aktywnie uczestniczą nasi biega-
cze. Po zimowych przygotowa-
niach najlepsi z nich wzięli udział 
w halowych mistrzostwach woje-

wództwa śląskiego. Zawody od-
były się w Łodzi W kategorii u14  
(rocznik 2009-2008) bardzo dobrze 
zaprezentowała się Alicja Sikora  
w biegu na 1000m gdzie z czasem 

3.23.73s. zajęła 4 miejsce. a Brunon 
Jasiulek w kategorii u 14 zajął  7 
miejsce (3.24.24s.) 

  T. Dybczyński

Kolejnym startem naszych bie-
gaczy były mistrzostwa  wojewódz-
twa śląskiego w biegach przeła-
jowych . Zawody w Konopiskach  
k. Częstochowy  zgromadziły  wie-
lu zawodników . W bardzo licznych 
biegach (40-50 zawodników)   re-
prezentanci UKS Brenna Gorki wy-
walczyli kilka bardzo dobrych 
miejsc.

Swój życiowy sukces odniosła 
Alicja Sikora która nie była faworyt-
ką w biegu na 1km. Mimo tego za-
jęła znakomite drugie miejsce, nie-
znacznie przegrywając złoty medal. 
Bardzo dobrze rokuje to na wiosen-
no- letnią część sezonu. Najwięcej 
reprezentantek mieliśmy w biegu 

na 800m dziewcząt w kategorii u12 
(rocznik 2010- 2011) Amelia Dyb-

czyńska 7 msc.,  Milena Bogacz 14 
msc. , Klaudia Jaworska 21 msc., Ju-
lia Jaworska 26 msc. Ponad to Bru-
non Jasiulek w biegu na 1km u14, 
zdobył 11 msc. 

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do udziału w naszych trenin-
gach. 

UKS Brenna Górki sekcja lekkiej 
atletyki  inf. http://uks.brenna.pl/

Zajęcia są współfinansowane 
ze środków budżetu gminy Brenna  
w ramach realizacji gminnego pro-
gramu profilaktyki i przeciwdziała-
nia alkoholizmowi na rok 2021

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

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

Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel. 33 400 00 21
www.domzielin.eu

Ośrodki Zdrowia:
Brenna, ul. Leśnica 8, tel. (33) 853 63 11
NFZOZ P. Gruszczyk, Brenna, ul. Malinowa 3, tel. (33) 432 15 00
Górki Wielkie, ul. Zalesie 3,tel. (33) 853 91 82

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. (33) 853 63 19
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. (33) 857 00 73
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. (33) 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. (33) 858 71 19

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. (33) 857 72 40
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. (33) 853 94 44

Jednostki OSP:
Brenna Centrum, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. (33) 8536 585
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
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