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Wiosna poboksowała się przez 
chwilę z Zimą, czyli polski standard, 
który wszyscy dobrze znamy, ale 
na ten moment zanosi się na to, że 
szybko się nam dolina Brennicy za-
zieleni. Mam nadzieję, że ten numer 

„Wieści” będzie już można poczy-
tać w ogrodzie albo na tarasie, ży-
czę tego Państwu i sobie. A co cze-
ka nas w tym numerze? Garść infor-
macji, dotyczących możliwość prze-
kazania swojego 1% podatku oso-

bom potrzebującym z Gminy Bren-
na, wiedza przydatna dla obywate-
li Ukrainy, a także ciekawe artykuły  
z BDZ „Przytulia”. Miłej lektury!

  Anna Musioł

Informacje/Wydarzenia

Od redakcji

@brenna.gmina

Bądź na bieżąco:

@gminabrenna brenna.org.pl

instagram: facebook: www:

Z okładki:

Fotografia: z archiwum OPKiS Bren-
na,  Górki Wielkie plener filmo-
wy „Goiczek Zielony”, kwiecień 
2021, na zdjęciu: Maria Krzemiń-
ska i Marcelina Kucka. Film do obej-
żenia na YouTube Gminy Brenna.  
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek     

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie

wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Pełnych nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

rodzinnego ciepła, wzruszających spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka

w  imieniu Urzędu Gminy Brenna oraz Rady Gminy życzą…

Jerzy Pilch  

Wójt Gminy Brenna   

Przewodniczący Rady Gminy

Seweryn Greń

wesołego alleluja

Słoneczna, marcowa, wyjątkowo 
ciepła aura za wszelką cenę chcia-
ła nam skrócić przedwiośnie. Oba-
wialiśmy się o przedwczesną we-
getację drzew, krzewów i roślin. 
Na całe szczęście zimne noce z lo-
kalnymi przymrozkami skutecz-
nie powstrzymały proces rozwo-
ju. Dziś u stóp Wielkanocy najwięk-
szego święta chrześcijaństwa, Świę-
ta będącego radością, tryumfem  
i spełnieniem Bożych obietnic mo-
żemy powiedzieć, że rozpoczyna-
my już w pełni wiosenne gody. Po-
twierdza to między innymi kwitną-
ca wiązanka przyniesiona w Palmo-
wą Niedzielę do naszych kościo-
łów. Rozpoczynającą się od palm ta-
jemnicę Wielkiego Tygodnia, każdy  
z nas stara się przeżyć w głębi serca 
tak, aby ukształtować w swoim ży-
ciu własny katalog wartości. „Świę-
cone” to piękna tradycja. Poprzez 
poświęcenie pokarmów błogosła-

wiony jest byt doczesny podkreśla-
jąc dostojność ciała, które poprzez 
zmartwychwstanie osiągnęło nie-
śmiertelność. „Chleb, ser i sól, bar-
wione jajka i inne skromne pokarmy 
codzienne wchodzą jako aktorzy na 
scenę, gdzie rozgrywa się kulinarny 
punkt wielkiego Bożego cyklu. Bóg 
udziela nieraz rzeczom nierozum-
nym mocy przyczyniania się do ludz-
kiego zbawienia. Dlatego wszystko 
jest godne szacunku. I ten okruch 
chleba, co nie powinien spaść na 
ziemię, i sól, i jajko, którym domow-
nicy będą się dzielić nazajutrz, ży-
cząc sobie wzajemnie pomyślności”. 
(*) Jakże wymowne, szczególnie dzi-
siaj, stają się świąteczne życzenia ra-
dości, zdrowia i pokoju. Wypowia-
damy je również do mieszkańców 
Ukrainy przebywających wśród nas. 
W sposób szczególny przemawia do 
nas wartość godności życia w ciszy  
i pokoju. Wszyscy żywimy nadzie-

ję na rychłe zakończenie wojny na 
wschodzie. Przekazując w Państwa 
ręce ten świąteczny numer „Wieści”, 
życzę miłej lektury. Na koniec przyj-
mijcie poniższe, świąteczne życze-
nia.        

Jerzy Pilch 
Wójt Gminy Brenna

(*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 68”.
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Informacje dla obywateli Ukrainy

PESEL dla Ukraińców
Od środy 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli 

składać wniosek o nadanie numeru PESEL.
З середи, 16 березня 2022 року, громадяни України, які втекли до Польщі перед війною після 24 лютого, 

зможуть подавати документи на номер PESEL.

Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie z m.in. opieki zdrowotnej, pomocy społecznej. Jednocześnie 
przy wnioskowaniu o numer PESEL można uzyskać profil zaufany, który umowżliwia załatwieniu wielu spraw 
urzędowych przez Internet.

Наявність цього номера дозволить вам використовувати, серед іншого охорона здоров'я, соціальна 
допомога. У той же час, подавши заявку на номер PESEL, ви можете отримати довірений профіль, який 
дозволяє вирішувати багато офіційних справ через Інтернет.

Numer PESEL może uzyskać osoba, która przybyła do Polski z Ukrainy w związku z działanimi wojennymi od 
24 lutego 2022 r. oraz złoży wniosek o nadanie numeru PESEL (w Urzędzie Gminy Brenna - biuro nr 16).

Номер PESEL може отримати особа, яка прибула до Польщі з України у зв’язку з бойовими діями з 24 
лютого 2022 року та подає заявку на номер PESEL (в Бреннській комуні – офіс No   16).

Wymagane dokumenty:
Необхідні документи:

1. Wniosek o nadanie numeru PESEL - dostępny w języku ukraińskim i rosyjskim (w załaczniku);
Заява на номер PESEL - доступна українською та російською мовами (додається);

19 marca, z inicjatywy wolon-
tariuszy i Stowarzyszenia Charyta-
tywnego „Dogonić Czas”, w Beskidz-
kim Domu Zielin „Przytulia” odby-
ły się spotkania dla nowych miesz-
kańców Gminy Brenna, których cały 
czas przybywa. W ośrodkach finan-
sowanych w imieniu Wojewody Ślą-
skiego przez Starostwo Powiato-
we w Cieszynie (Schronisko „Koss” 
i „Sangos” w Górkach Wielkich) za-
mieszkało prawie 200 osób. Pra-
wie dwa razy tyle osób, o których 
wiemy, mieszkało w dniu spotkania  
u osób prywatnych. Świadczy to  

o tym, jak ogromna jest chęć po-
mocy mieszkańców Gminy Brenna.

Podczas spotkania obecne 
było gremium specjalistów, któ-
rzy służyli swoją wiedzą. Wójt Gmi-
ny Brenna, Jerzy Pilch opowiedział  
w szczegółach o procedurze zdo-
bywania numeru PESEL, Kierow-
nik GOPS, Tomasz Kawa o świad-
czeniach, o które mogą się ubiegać 
uchodźcy. Na pytania odpowiadali 
również: psycholog Grzegorz Tru-
szewski, prawnik Aleksandra Ma-
łysz-Pilch, Dyrektor SP2 w Brennej 
Katarzyna Bobola, Dyrektor przed-

szkola w Brennej Katarzyna Szwe-
blik-Szymczyk. 

W tym czasie animacje dla dzie-
ci poprowadzili ludzie o wielkich 
sercach – ekipa z „Południe Events” 
z Brennej. Poniżej przypomnimy 
wiadomości, które mogą okazać 
się przydatne naszym gościom i ich 
gospodarzom.

W imieniu wszystkich wolonta-
riuszy – dziękujemy specjalistom  
i animatorom, którzy w czynie spo-
łecznym wzięli udział w tym spo-
tkaniu.

  Anna Musioł
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2. Dokument tożsamosci (w tym nieważny), który potwierdzi dane podawane we wniosku i tożsamość wniosko-
dawcy. W przypadku nieposiadania takiego dokumentu, to należy złożyć oświadczenie o jego braku pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej;
Документ, що посвідчує особу (у тому числі недійсний), який підтвердить дані, наведені в заяві, та особу 
заявника. Якщо у вас немає такого документа, вам слід подати декларацію, що він не підлягає кримінальній 
відповідальності;

3. Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość).
Кольорове фото на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота).
Dane konieczne do podania na wniosku PESEL:
Дані, необхідні для надання PESEL у заявці:

imię i nazwisko;
ім'я та прізвище;
data i miejsce urodzenia;
Дата і місце народження;
kraj urodzenia i obywatelstwo;
країна народження та громадянство;
data wjazdu do Polski;
дата в'їзду до Польщі;
ukraiński numer ewidencyjny - jeśli jest w posiadaniu.
Український реєстраційний номер - за наявності.
Podczas składania wniosku zostaną pobrane odciski palców.
Ваші відбитки пальців будуть зняті, коли ви подасте заявку.

Profil zaufany:
Довірений профіль:

W celu uzyskania profilu zaufanego konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego z polskim numerem oraz 
adres mailowy.
Для того, щоб отримати довірений профіль, необхідно мати мобільний телефон із польським номером та 
адресою електронної пошти.

Dzieci do 12 roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku, za wyjątkiem sytuacji, kiedy konieczne 
jest ustalenie jego tożsamości w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, 
opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pie-
czę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Присутність дітей до 12 років при подачі заяви необов’язкова, крім випадків, коли необхідно встановити 
їх особу на підставі декларації. Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, працівником 
пробації, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка 
фактично опікується дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не збираються.

Świadczenia dla osób z Ukrainy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej:
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie. 
- świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy 
społecznej 
- świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych 

Bliższych informacji dotyczących zasad i trybu przyznawania w/w świadczeń można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Brennej na ul. Leśnica 8.

Dodatkowo:
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będzie możliwość skorzystania z porad psychologicznych 
dla obywateli Ukrainy.
- 11, 25 (poniedziałki) od godz. 14.30 do 16.00,
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- 8, 22, 29 (piątki) od godz. 11.30-14.00,
Wsparcia będzie udzielała psycholożka z Ukrainy mieszkająca w Polsce, p. Julia Dyrda.

ZUS:
- można ubiegać się również o świadczenie 500 + - elektronicznie za pomocą platformy PUE ZUS, dodatkowo 
istnieje możliwość złożenia wniosku o 500+ osobiście w dniach 20-21.04.2022 w GOPS Brenna w godzinach od 
9:00 – 13:00
- oraz świadczenie 300+ – dobry start udzielane zgodnie z okresem zasiłkowym (bliższe informacje dot. świad-
czenia w placówce ZUS)

Przydatne adresy i telefony:

Urząd Gminy Brenna
ul. Wyzwolenia 77 w Brennej
tel: 33 8636 222
www.brenna.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Leśnica 8 w Brennej
tel: 33 8583 002

Ośrodek Zdrowia w Brennej
ul. Leśnica 8 w Brennej
tel: 33 8536 311
https://lesnica8.pl/

ZUS Cieszyn
ul. Bielska 29 w Cieszynie
tel: 22 5601 600
www.zus.info.pl/zus-cieszyn/

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Plac Wolności 6 w Cieszynie
33 8514 991
www.cieszyn.praca.gov.pl/

Informacje Rządu Polskiego dla obywateli Ukrainy:
www.gov.pl/web/ua 
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci 
Radnego Gminy Brenna – Zdzisława Gawlasa z Górek Wielkich. 

Pan Zdzisław był zaangażowanym Radnym III kadencji, w latach 
1998-2002 oraz Radnym obecnej – VIII kadencji od 2018 r. 

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze 
kondolencje i wyrazy współczucia. 

    Pracownicy Urzędu Gminy Brenna 
    oraz jednostek organizacyjnych. 

Odszedł Zdzisław Gawlas

Wyniki konkursu - dotacje SPORT 2022
Wójt Gminy Brenna ogłasza wy-

niki otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania własnego Gminy 
Brenna w zakresie sprzyjania roz-
wojowi sportu w 2022 roku.

Dotacje otrzymują:

 1) Ludowy Klub Sportowy „Beskid” 
Brenna na zadanie pn. „Realiza-
cja programu szkolenia sportowe-
go oraz startów w zawodach i roz-
grywkach z zakresu piłki nożnej”  
w kwocie 30.000,- zł;

 2) Uczniowski Klub Sportowy Bren-
na-Górki na zadanie pn. „Z nami 
aktywniej w gminie Brenna 2022”  
w kwocie 27.000,- zł;

 3) Młodzieżowy Klub Piłkar-
ski Brenna-Górki na zadanie pn. 
„Szkolenie drużyn dziecięcych  
w kategoriach wiekowych: młodzik, orlik i żak z piłki nożnej oraz zajęcia lekkoatletyczne” w kwocie 31.000,- zł;

 4) Klub Sportowy Spójnia 2020 Górki Wielkie na zadanie pn. „Treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży  
z Gminy Brenna” w kwocie 15.000,- zł;

 5) Sangos Sp. z o. o. na zadanie pn. „Popularyzacja judo na terenie Gminy Brenna" w kwocie 7.000,- zł;

          
          UG Brenna
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Sukces Ekonomistek w prestiżowym 
konkursie ogólnopolskim

Choć wielu osobom Zespół 
Szkół Gastronomiczno-Hotelar-
skich im. Wł. Reymonta lub po 
prostu "Patelniok" z Wisły kojarzy 
się przede wszystkim z hotelar-
stwem i gastronomią, od wielu lat 
kształcimy z powodzeniem techni-
ków-ekonomistów. Uzyskanie III-
go miejsca w okręgowym etapie 
olimpiady „Warto wiedzieć więcej  
o ubezpieczeniach społecznych” 
potwierdza świetne efekty kształ-
cenia.  Reprezentowały nas uczen-
nice klasy III Technikum, w tym 
mieszkanka gminy Brenna. Zwy-
cięski skład to Joanna Bednarczyk, 
Magda Pilch oraz Agnieszka Szal-
bot. Zespół doskonale i z pełnym 
poświęceniem przygotowała pani 
Agata Gołąb - nauczycielka przed-
miotów zawodowych ekonomicz-
nych.

Jesteśmy tym bardziej dumni, 
gdyż konkurencja była ogromna.  
W etapie szkolnym wzięło udział 
prawie 35 tysięcy uczniów z 947 
szkół z całej Polski, natomiast do 
etapu okręgowego zakwalifikowa-
ło się 936 uczniów z 312 szkół.

Celem Olimpiady jest upo-
wszechnianie i pogłębianie wiedzy 
o ubezpieczeniach społecznych 
wśród uczniów szkół ponadpodsta-
wowych, która jest niezbędna każ-
demu przy podejmowaniu wielu 

decyzji, zarówno w życiu zawodo-
wym, jak i prywatnym. Olimpiadę 
zorganizował Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.

  UG Brenna

Informujemy, iż punkt konsultacyjno-informacyjny 
Programu "Czyste Powietrze" w miesiącu kwiecień będzie otwarty 

w godzinach 8:00-18:00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

Brenna, Urząd Gminy Brenna II piętro pokój 20b - 5.04, 20.04

Górki Małe, Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro- 12.04, 26.04

     UG Brenna

Punkt - czyste powietrze 
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I miejsce Piotra Gajdy 
w Konkursie Wiedzy Biblijnej

Trzeciego marca bieżącego roku 
w Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Bia-
łej odbył się finał XXVII Diecezjal-
nego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla 
klas 4-5 szkół podstawowych. Kon-
kurs rozpoczął się nabożeństwem 
Słowa Bożego, następnie 32 fina-
listów tego konkursu przystąpiło 
do testu pisemnego, wykazując się 
bardzo dobrą znajomością Ewan-
gelii św. Mateusza. 

Miło nam poinformować, że ty-
tuł laureata I miejsca zdobył uczeń 
klasy 5b Piotr Gajda ze Szkoły Pod-
stawowej im. T. Kościuszki w Gór-

kach Wielkich. Piotr przygotowy-
wał się do konkursu na zajęciach 
kółka biblijnego w szkole pod opie-
ką katechetki Małgorzaty Dziad-
kiewicz. Otrzymał również duże 
wsparcie rodziców. Na zakończe-
nie konkursu nagrody i dyplomy 
wręczył ks. bp. Roman Pindel, któ-
ry udzielił pasterskiego błogosła-
wieństwa wszystkim zebranym.

Serdecznie gratulujemy Piotro-
wi, życząc dalszych sukcesów!

  Dominika Badura

SprzątaMY w Gminie Brenna!
Pomimo śnieżnej pogody 25 

Drużyna Harcerska „Watra” z Bren-
nej nie poddała się i wyruszyła, by 
usprzątnąć choć skrawek centrum 
Brennej (pierwotnie zaplanowa-
ne były trzy trasy).  Na zakończenie 
dzięki gościnności Koziej Zagrody 

rozpalono ognisko, by upiec kieł-
baski.

A dlaczego warto dbać o czy-
stość naszej planety? Oto kilka po-
dodów:
- czystsze środowisko - lepsze 
zdrowie mieszkańców,

- odzyskanie surowców wtórnych,
- wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, 
- polepszenie jakości powietrza.

    OPKiS
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Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata – 
Zofia Kossak, w 54. rocznicę śmierci

„Pierwszym na dziś obowiąz-
kiem każdego Polaka jest okaza-
nie pomocy bezdomnym, dziś, za-
raz, natychmiast! Nie śmią istnieć 
domy całe, a nie mające miejsca  
i strawy dla bezdomnych. Dzielmy 
się z nimi wszystkim, co posiada-
my, szczęśliwi, że się jeszcze dzie-
lić możemy! Przyjmując w dom wy-
gnańców niech nikt sobie nie wy-
obraża, że wyświadcza łaskę, że jest 
czyimś dobrodziejem. To nie łaska, 
lecz obowiązek. Nie dobrodziej-
stwo, lecz powinność.” - apel Zo-
fii Kossak w czasie Powstania War-
szawskiego. 

Zofię Kossak znamy dobrze - 
wnuczka, bratanica znanych mala-
rzy, kuzynka słynnych poetek. Pi-
sarka – autorka książek, których fa-
buła w większości osadzona w hi-
storii Polski, zwana następczy-
nią Henryka Sienkiewicza, autor-
ka również literatury dziecięcej,  
w tym słynnej baśni „Kłopoty Kac-
perka góreckiego skrzata”.  Przez 
długie lata jej wnuczka Anna Fen-
by-Taylor pielęgnowała pamięć  
o babci, opiekując się Dworem Kos-
saków w Górkach Wielkich, i wła-
śnie z tym miejscem najbardziej 
kojarzy nam się Zofia Kossak. 

Obok jej twórczości jest jej ży-
cie, jej biografia niezwykle boga-
ta, którą można by było obdzie-
lić kilka istnień. Życie Zofii Kos-
sak przypadło na jeden z najtrud-
niejszych momentów w historii, 
II wojnę światową, którą spędziła  
w Warszawie, gdzie aktywnie włą-
czyła się w działalność konspira-
cyjną, pomagała Żydom, współza-
łożyła Radę Pomocy Żydom „Żego-
ta”. Za ratowanie Żydów otrzymała 
medal „Sprawiedliwy wśród Naro-
dów Świata".

W roku przypadającej 80. rocz-
nicy powstania „Żegoty”, z oka-
zji 54. rocznicy śmierci pisarki  
9 kwietnia w Górkach Wielkich, na 
zaproszenie Starosty Cieszyńskie-
go Mirosława Szczurka, Wójta Gmi-
ny Brenna Jerzego Pilcha oraz Dy-
rektora Oddziału Instytutu Pamię-

ci Narodowej w Katowicach dr An-
drzeja Sznajdera, odbyła się uro-
czystość oznaczenia miejsca spo-
czynku Zofii Kossak-Szatkowskiej 
znakiem pamięci „Grób wetera-
na walk o wolność i niepodległość 
Polski”. Wydarzenie zainaugurowa-
ne na góreckim cmentarzu, zostało 
kontynuowane w Centrum Kultu-
ry i Sztuki „Dwór Kossaków”, gdzie 
odbyły się dwie prelekcje, pierw-
sza o Zofii Kossak w czasie II woj-
ny światowej autorstwa dr Joanny 
Jurgały-Jureczki, historyka litera-
tury, pisarki, którą miejscowi znają  
z pełnienia funkcji kierownicz-
ki Muzeum Zofii Kossak-Szatkow-
skiej w Górkach Wielkich. Druga  
o roli Zofii Kossak w powstaniu 
Rady Pomocy Żydom kryptonim 
„Żegota” wygłosiła dr Aleksandra 
Namysło – pracownik Oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej w Ka-
towicach. Wydarzeniu w Dworze 

Kossaków towarzyszyła część arty-
styczna: koncert pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu Grupy Śpiewu 
Tradycyjnego „Sójki” z Brennej oraz 
deklamacja Joanny Gruszki -  ak-
torki Sceny Polskiej Teatru Cieszyń-
skiego w Czeskim Cieszynie, Listu 
Zofii Kossak skierowanego do Wła-
dysława Raczkiewicza. To niezwy-
kły, przejmujący list, w którym au-
torka opisuje potworność obozu 
koncentracyjnego, jednocześnie 
apeluje o zdecydowaną interwen-
cję. 

O Zofii Kossak

Zofia Kossak – pisarka,  autor-
ka najwybitniejszych polskich po-
wieści historycznych („Krzyżowcy”, 
„Król trędowaty”, „Bez oręża”, „Le-
gnickie pole”), działaczka społecz-
na, współzałożycielka społeczno-
katolickiej organizacji Front Odro-
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dzenia Polski oraz Rady Pomocy Ży-
dom „Żegota”, odznaczona meda-
lem „Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata”, a także „Orderem Odrodze-
nia Polski”, przez wiele lat miesz-
kanka Górek Wielkich. 9 kwietnia 
minęła 58 rocznica śmierci pisarki. 

Zofia Kossak urodziła się  
w 1889 roku w Kośminie na Lu-
belszczyźnie. Pochodziła z utalen-
towanej rodziny, jej ojciec Woj-
ciech oraz dziadek Juliusz byli wy-
bitnymi malarzami; kuzynki,  Mag-
dalena Samozwaniec oraz Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska pisar-
kami, ona sama studiowała ma-
larstwo w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie oraz rysunek w Ecde 

des Beaux Arts w Genewie. Zarzu-
ciła malarstwo, uważała, że praw-
dziwym talentem był obdarzony jej 
dziadek, a „w pokoleniach wnuków 
były już to talenta rozdrobnione, 
epigoniczne” . W 1915 roku wyszła 
za  mąż za Stefana Szczuckiego,  
z którym miała dwoje dzieci: Jul-
ka oraz Tadeusza. Po śmierci męża 
zamieszkała z synami w  1923 roku 
w dzierżawionym przez rodziców 
zabytkowym dworze w Górkach 
Wielkich. Na miejscowym cmenta-
rzu pochowała swojego najstarsze-
go syna. Juliusz zmarł, mając zale-
dwie 10 lat, chorując na zapalenie 
opon mózgowych. Pisarka nigdy 
nie odżałowała tej straty, z najstar-

szym ukochanym dzieckiem wiąza-
ła spore nadzieje, była przekonana 
o jego wielkich zdolnościach i ta-
lencie. Dwa lata po przybyciu do 
Górek Wielkich wyszła za mąż za 
Zygmunta Szatkowskiego, oficera 
Wojska Polskiego. Tutaj przeżywa-
ła radość narodzin kolejnej dwój-
ki dzieci, córki Anny oraz syna  Wi-
tolda. Szczęśliwe chwile spędzone 
z dziećmi były zakłócone proble-
mami finansowymi, z jakimi bory-
kała się rodzina Zofii Kossak. Rato-
waniem majątku przed niebezpie-
czeństwem licytacji i eksmisji za-
jęła się sama pisarka, która w swo-
je sprawy zaangażowała wojewodę 
śląskiego Michała Grażyńskiego. 
Dzięki jego staraniom część mająt-
ku znalazła się w rękach Chorągwi 
Śląskiej Związku Harcerstwa Pol-
skiego. Na przejętej ziemi powsta-
ła Harcerska Szkoła Instruktorska 
ZHP, prowadzona przez Aleksandra 
Kamińskiego. Mimo uszczuplenia 
posiadłości udało się spłacić dłu-
gi i uratować dom wraz z ogrodem. 
Dwór Kossaków w okresie między-
wojennym, dzięki gościnności go-
spodarzy, był miejscem spotkań 
wielu wybitnych postaci kultury, to 
tutaj bywali: Jan Parandowski, Ma-
ria Dąbrowska, Melchior Wańko-
wicz, Stanisław Ignacy Witkacy, Jan 
Sztaudynger, Wojciech Kossak, Gu-
staw Morcinek, Aleksander Kamiń-
ski.  

Dowiedziawszy się o powszech-
nej mobilizacji w 1939 roku Zofia 
Kossak wraz z rodziną opuściła Gór-
ki Wielkie. Lata okupacji spędziła  
w Warszawie, aktywnie włączając 
się w działalność konspiracyjną. Re-
dagowała podziemną prasę, ode-
zwy oraz broszury. Wraz z Wandą 
Krahelską-Filipowicz zainicjowała 
powstanie Tymczasowego Komite-
tu Pomocy Żydom przekształcone-
go z czasem w Radę Pomocy Żydom 
o kryptonimie „Żegota”. W 1943 
roku została  aresztowana i osadzo-
na na Pawiaku, następnie przewie-
ziona do Auschwitz-Birkenau. Dzię-
ki staraniom polskiego podziemia, 
trzy dni przed wybuchem Powsta-
nia Warszawskiego,  wyszła na wol-
ność.

Po zakończeniu wojny wyjecha-
ła najpierw do Szwecji, a następ-
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nie do Anglii. Pisarka źle się czu-
ła w emigracyjnym towarzystwie, 
opuściła więc Londyn i wraz z mę-
żem zamieszkała na farmie w Korn-
walii. Po dwunastoletnim pobycie 
na zachodzie Zofia Kossak w lutym 
1957 roku powróciła do Polski, po-
czątkowo zatrzymała się  w Warsza-
wie,  na stałe jednak zamieszkała  
 w Górkach Wielkich w dawnym 
domku ogrodnika, gdzie mogła 
skupić się na pracy pisarskiej. Do 
końca życia pozostała nieugięta 
wobec żądań komunistycznej wła-
dzy. W 1964 roku podpisała List 34 
będący protestem przeciw cenzu-
rze, a dwa lata później odmówi-
ła przyjęcia Nagrody Państwowej.  
W wyniku ostentacyjnego sprzeci-
wu wobec polityki kulturalnej pań-
stwa jej utwory zostały umiesz-
czone na Indeksie Ksiąg Zakaza-
nych. Zmarła 9 kwietnia 1968 roku 
w szpitalu w Bielsku-Białej, pocho-
wana  na cmentarzu parafialnym  
w Górkach Wielkich. 

Na Śląsku Cieszyńskim Zofia 
Kossak spędziła 27 lat swojego ży-
cia. Było to miejsce przez nią wy-
brane i umiłowane. W przemówie-
niu na obchody 700-lecia Skoczo-
wa Zofia Kossak o swoim pobycie 
w Górkach Wielkich napisała: „Przy-
wiązałam się gorąco do tej zie-
mi. Zostałam i pozostanę jej dziec-
kiem adoptowanym. (…) Tu prze-

żyłam nową młodość i nową mi-
łość. Tu płynęły lata szczęścia mał-
żeńskiego, narodziny dwojga dzie-
ci, tu dzięki współpracy mojego 
męża rozwinęłam się jako pisar-
ka, zyskując sobie przyjaciół w ca-
łym kraju, a i poza krajem. Nie bra-
kło okresów bolesnych. Straciłam 
najstarsze dziecko, potem śmierć 
ojca. Lecz czy życie może się obyć 
bez łez? Wojna, wygnanie, tęskno-
ta. Do Górek. Powrót. Oby tu pozo-
stać do końca.”  

Obecnie w miejscu, gdzie pisar-
ka, jak sama mówiła, spędziła naj-
tragiczniejsze i najszczęśliwsze 

chwile swojego życia znajduje się 
Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej 
mieszczące się w dawnym domu 
ogrodnika oraz Centrum Kultury 
i Sztuki „Dwór Kossaków” mające 
swoją siedzibę w  zabytkowych ru-
inach dworu. 

 
 Dorota Greń-Grajewska 

Bibliografia: J. Jurgała-Jurec-
ka, „Dzieło jej życia”, 2007; E. Ro-
sner, „Wokół Zofii Kossak”, 1995.
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„Hosanna, hosanna na wysokości”- 
palmy wielkanocne

Wielki Tydzień w kościele kato-
lickim rozpoczyna Niedziela Pal-
mowa. Liturgia tego dnia wspo-
mina wjazd Jezusa do Jerozolimy, 
podczas którego witały Go tłumy, 
rzucające na drogę gałązki palm  
i płaszcze. Wydarzeniu temu miały 
towarzyszyć okrzyki: „Hosanna”. 

Z naszej perspektywy zdarzenie 
to może wydawać się mało znaczą-
ce teologicznie, nic bardziej mylne-
go, o wjeździe Jezusa do Jerozoli-
my pisali czterej Ewangeliści, to ma 
podkreślać istotę zdarzenia. Sama 
inscenizacja wjazdu kapłana do 
miasta była praktykowana na Za-
chodzie już od V wieku. Natomiast 
poświęcenie gałązek – palm, jest 
znacznie młodszym zwyczajem, 
bo został wprowadzony do liturgii  
w XI wieku. 

W zależności od regionu Pol-
ski palmy przyjmują inny cha-
rakter. Najbardziej znane są te  
z Kurpi – bardzo wysokie, osiąga-
jące 2-3 metry, kolorowe, ozdabia-
ne kwiatami z bibuły i wstążkami.  
Z nimi konkurować mogą pew-
nie tylko te z Lipnicy Murowanej, 
również wielobarwne, strojone  
w piękne kwiaty i wstążki. Począt-
kowo niewielkie, z czasem przybie-
rające coraz większe rozmiary. Nam 
najbardziej znane są wileńskie, bo 
też dostępne w sprzedaży w każdej 
części Polski. Nazwa zaprowadza 
nas do podwileńskich wsi, gdzie 

zapoczątkowano ich wyrabianie. 
Sprzedawane przed kościołem  
w Wilnie nabrały rozgłosu. Niewiel-
kie, kolorowe, z barwionymi zasu-
szonymi trawami i kwiatami.

W Beskidzie Śląskim były pal-
my niezwykle skromne, bo pozba-
wione bibułkowych ozdób, suszo-
nych kwiatów, czy farbionych traw. 
Zwyczaj tworzenia palm wielka-
nocnych nałożył się na stary zwy-

czaj rózgi życia – symbolu sił wital-
nych, płodności i przede wszystkim 
odradzającej się, wraz z nadejściem 
wiosny, życia. Ta cudowna gałązka 
była niezwykle ważnym elemen-
tem w kulturze ludowej górali ślą-
skich. Przypisywali jej moce uzdra-
wiające. 

Dzięki Ernestynie Świbównie i jej 
zapiskom zachował się zestaw ziół, 
które dawniej, ponad 100 lat temu, 
dodawano do wiązanki w Brennej. 
Było ich 7 – liczba pełni, doskona-
łości, liczba łączności z zaświata-
mi. Cis – drzewo, którego dawniej  
w Brennej było sporo, na co wska-
zują nazwy miejscowe, geograficz-
ne, np. Mały Cisowy. Ciekawost-
ką jest, że najstarszym drzewem 
w Brennej jest właśnie cis, znajdu-
jący się na parafialnym cmenta-
rzu. Drzewo to trujące, praktycznie 
w całości, poza czerwoną osnów-
ką, należało do „dobrych roślin”. Cis 
symbolizuje długowieczność, trwa-
łość, zmartwychwstanie. Nie mogło 
go, więc zabraknąć w palmie. 

Barwinek – w Brennej zwany 
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zimzielonem. Piękna roślina, szero-
ko się rozrastająca, z wiecznie zie-
lonymi liśćmi. Wiosną zakwita na 
niebiesko. Często spotykana na 
skraju lasów, w ogródkach, a także 
na cmentarzach, gdzie obrasta sta-
re pomniki. Symbolizuje nieśmier-
telność i wieczność. 

Czarny bez- dawniej rosnący 
obok każdej góralskiej chałupy, z 
jego gałązek robiono instrumenty 
muzyczne, a sama roślinna – kwiaty 
i owoce, były niewyczerpanym źró-
dłem lekarstw. Niektórzy mówili, że 
krzak czarnego bzu to jak cała ap-
teka. Roślina ta miała moc zatrzy-
mywania złych mocy, miała być po-
średnikiem między światem zmar-

łych a żywych. 
Bazie (wierzba) – tej rośli-

ny w palmie wielkanocnej nie 
może zabraknąć, i to nie tylko  
w Beskidzie Śląskim. Roślina naj-
bardziej kojarzona ze świętem 
Wielkiej Nocy. Symbolizuje życie, 
zdrowie. 

Kłokoczka -  roślina obec-
nie w Brennej praktycznie zapo-
mniana, dawniej bardzo popular-
na. Ma postać krzewu, pięknie za-
kwita na biały kolor, największym 
zainteresowaniem cieszą się jed-
nak nasiona, które są jadalne.  
W niektórych częściach Polski wy-
konują z nich różańce. Kłokoczce 
przypisywano czarodziejskie moce. 

Za jej pomocą odganiano demony, 
dawała pokój zmarłym. Jest sym-
bolem życia i zmartwychwstania. 

Lipa – któż nie zna tego drze-
wa, piękna, wyniosła, a gdy za-
kwita zamienia się w rój pszczół,  
a to dzięki miododajnym kwiatom. 
Drzewo dobre, uznawane nawet za 
święte, dlatego też na nim wiesza-
no kapliczki, krzyże, obrazki święte. 
Często też lipy sadzono w otocze-
niu kościołów. Symbolizuje płod-
ność, życie. W chrześcijaństwie 
wiązana z postacią Matki Boskiej. 

Leszczyna – w Brennej zwana ly-
ską, miała odganiać złe moce. Czę-
sto wykorzystywana w obrzędowo-
ści, praktykach ludowych. Symbol 
życia, witalności. To ona stanowi 
podstawę palmy - trzon, wokół któ-
rego układa się inne rośliny. Na ko-
niec palmę przewiązywało się czer-
woną wstążką, kolor ten dodatko-
wo wzmacniał jej moc, miał odpie-
rać złe uroki, złe moce. Czerwony 
to również symbol życia, a w chrze-
ścijaństwie męczeństwa. 

Oczywiście dodawano dawniej 
do palm inne rośliny, jednak pewne 
zasady musiały być respektowane, 
musiała to być roślina tzw. „dobra”, 
rodząca, której symbolika nawiązy-
wała do świąt wielkanocnych lub 
zielonej rózgi. Bywało, że dodawa-
no również: bukszpan, boże drzew-
ko, forsycję, gałązki drzewek owo-
cowych, jałowiec, liście borówki…

Poświęconą w kościele palmę 
wielkanocną zabierano do domu, 
wkładano za tragarz, lub za świę-
ty obraz. Jej gałązki wtykano w za-
gony, by chronić pola przed szkod-
nikami. Z kolei przed zbliżającymi 
piorunami broniono się wrzucając 
bazie do pieca. Bazie również poły-
kano, miało to zabezpieczyć przed 
chorobami gardła. Chorych oka-
dzano zapaloną palmą, podobnie 
owce, które wyprowadzano wiosną 
na pastwiska, a także domostwa  
i zagrody. Gdy palma ostała się do 
kolejnego roku, to spalano ją przed 
Wielkim Postem, a powstały z niej 
popiół miał służyć podczas Środy 
Popielcowej. 

 
        Dorota Greń-Grajewska
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Małgorzata Kiereś, dyrektor Mu-
zeum Beskidzkiego w Wiśle, to ko-
palnia wiedzy, a jej wystąpienia  
w Beskidzkim Domu Zielin „Przy-
tulia”, to już tradycja, z czego nie-
zmiernie się cieszymy. W Wielkim 
Poście, przed Świętami Wielkiej 
Nocy, najważniejszymi dla chrze-
ścijan, zaprezentowała temat pie-
śni i symboliki krzyża: „O fenome-
nie pieśni pokutnych i pasyjnych  
w Beskidzie śląskim i kontekście 
kulturowo-historycznym symboli-
ki krzyża".

Wykład został opracowany na 
podstawie badań terenowych oraz 
kwerendy naukowej. Podczas ba-
dań nagrano aż 30 informatorów, 
śpiewających pieśni pasyjne, po-
kutne. Został również zgromadzo-
ny niezwykły materiał paralitur-
giczny, jak modlitwy ludowe, opo-
wieści o krzyżu etc. Ponadto źró-
dłem wiedzy, jak sama autorka za-
znaczyła, były kancjonały od XVI 
wieku, w tym kancjonał księdza 
Antoniego Janusza oraz księdza Je-

rzego Heczki, znanych dla społecz-
ności katolickiej, jak i ewangelic-
kiej Śląska Cieszyńskiego. Wystą-
pienie zostało wzbogacone o pre-
zentację multimedialną męki pań-
skiej w ikonografii i sztuce ludowej 
oraz artefaktów ze zbiorów Mu-
zeum Beskidzkiego w Wiśle oraz 
prywatnych Małgorzaty Kiereś. 

Małgorzata Kiereś, w Beskidz-
kim Domu Zielin „Pryztulia”, pod-
kreśliła, jak zresztą zawsze to czy-
ni, ważność wartości wyznawanych 
przez minione pokolenia, istotę tra-
dycji i konieczność dbania o jej za-
chowanie. To już apel do nas, miej-
scowych. Pamiętajcie, aby dbać  
o dziedzictwo niematerialne Bren-
nej. Dzięki technologii można je za-
trzymać, nagrywając opowieści, le-
gendy, historie, ale przede wszyst-
kim pieśni, kolędy, w wykonaniu 
mieszkańców naszej gminy. 

Tego dnia nie mogło zabraknąć 
śpiewu, dzięki Ani Musioł, mogli-
śmy posłuchać pięknych miejsco-
wych Pieśni Wielkopostnych. Dzię-

kujemy również Marii Śliwce, dzięki 
której byliśmy w stanie odtworzyć 
stare breńskie melodie, wraz z cha-
rakterystycznymi, dla nich, „ozdob-
nikami”. 

Dorota Greń-Grajewska 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”

Fenomen pieśni wielkopostnych 
w Beskidzie Śląskim
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Z ogródka „Przytulii”
Kawa czy herbata? - czyli co zwykle pili górale

Tak powszechna dziś herba-
ta, pita przez Chińczyków 1000 lat 
przed naszą erą, pojawiła się w Pol-
sce dopiero pod koniec XVIII wie-
ku i to tylko na dworze królew-
skim, bo ze względu na wysoką 
cenę nie była osiągalna dla zwy-
kłego człowieka. Początkowo, ku-
pić ją było można w aptece jako 
lek na niestrawność, a smak herba-
ty nie przypadł Polakom do gustu. 
Skoro nie herbatę, to co w takim ra-
zie pili dawniej górale? Rzecz jasna 
parzyli sobie napary z dostępnych 
w okolicy zielin – pojedynczo lub 
w różnych konfiguracjach. Herba-
ta taka miała oczywiście właściwo-
ści lecznicze, które zależały od ro-
dzaju użytych ziół. Wiedza na ten 
temat przechodziła zwykle z matki 
na córkę i tak przez pokolenia wra-
stała w życie codzienne górali ślą-
skich. Skład mieszanki zależał od 
inwencji i umiejętności gospodyni. 
Najczęściej znajdowały się w niej: 
bałuszanka (mięta), rojownik (me-
lisa), dziurawiec, kwiaty lipy, list-
ki malin i jeżyn, macierzanka czy 
kwiaty czarnego bzu. Zaradne go-
spodynie cały sezon zbierały znane 
sobie zioła, (pokrzywę, podbiał, li-
ście babki, dziewannę, pierwiosnki, 
przywrotnik, rumianek) oraz owoce 
(dzikiej róży, głogu, jarzębinę, bo-
rówki), suszyły i przechowywały na 
strychu, by wykorzystać je zimą do 
herbacianych wywarów.

Napój z Bzówki (kwiatów czar-
nego bzu) przydawał się również 
latem, bo doskonale gasił pragnie-
nie. Stary przepis mówi że na 10 li-
trów wody potrzeba 10 kwiatów 
(baldachów) czarnego bzu, jedną 
cytrynę i cukier. Wszystko wkładało 
się do garnka i trzymało w ciepłym 
miejscu przez 10 dni. Potem przele-
wało do butelek. 

Kawa naturalna także dotarła do 
polski w XVIII wieku i od razu zdo-
była popularność wśród szlachty. 
Stopniowo kawiarnie stawały się 
coraz modniejsze, a kawa zdoby-
wała coraz większe grono wielbi-
cieli. Masowo rozpowszechniła się 

jednak dopiero w okresie między-
wojennym. Dziś większość z nas za-
czyna dzień od filiżanki kawy. Prze-
ciętny Polak wypija jej ok. 95 li-
trów rocznie, co plasuje nas na 11 
miejscu w spożyciu kawy na świe-
cie. Historia mówi że kawa zbożo-
wa, która też dotarła do Polski pod 
koniec XVIII wieku była u nas rów-
nie popularna. W roku 1818 Ferdy-
nand Bohm założył we Włocławku 
pierwszą wytwórnię kawy zbożo-
wej, a do jej produkcji używał zia-

ren cykorii. Potem zastąpiły ją pra-
żone ziarna rodzimego żyta, psze-
nicy lub jęczmienia. Najbardziej 
powszechna stała się dopiero na 
początku XX wieku, kiedy jako tań-
szy i łatwiej dostępny substytut na-
turalnej kawy docierała pod strze-
chy. Na Śląsku cieszyńskim piło się 
ją zazwyczaj z mlekiem, zagryzając 
buchtą.

Na łamach „Zarania Śląskiego” 
w latach 1908-1939 Ernestyna Świ-
bówna pisała: „Upalili żyta, wsuli do 
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woreczka z domowego płótna, po-
łożyli na kamień, a drugim kamie-
niem tłukli tak długo po woreczku, 
aż się żyto podrobiło. Do gotującej 
się wody wsuli potłuczone żyto, za-
gotowali trochę, przecedzili przez 
płótno, wlali mleka lub śmietany  
i osłodzili miodem. Niektórzy wło-
żyli sobie kawał masła do kawy  
i pili. Ludzie wówczas nie znali ani 
cykorji, ani moździerzy ani młyn-
ków do mielenia kawy.”

Kawa zbożowa jest bogatym 
źródłem wapnia, magnezu, żelaza, 
sodu, potasu oraz witamin z gru-
py B.  Jest niskokaloryczna i bogata  
w błonnik - dzięki czemu przy-
spiesza perystaltykę jelit. Ułatwia 
wchłanianie wapnia i daje uczu-
cie sytości, ale w podobny sposób 
można parzyć „kawę” z wielu roślin. 

Kawa z owoców przytulii: owo-
ce, podobnie jak kawa zawierają 
kofeinę można więc zrobić z nich 

substytut kawy. Zbiera się nasiona 
dojrzałe, czyli te brązowawe. Praży-
my je kilka minut na patelni, mieli-
my i zalewamy wrzątkiem, jak kla-
syczną kawę.

Kawa z suszonego korzenia cy-
korii korzeniowej białej: 200g cyko-
rii zalać 2 szklankami wody, dodać 
2 łyżki suszonych lub świeżych li-
ści, gotować do uzyskania mocne-
go wywaru.

Kawa z żołędzi: zalać oczysz-
czone żołędzie wodą i odstawić na 
dobę. Następnie ugotować, ostu-
dzić, obrać z łupin, uprażyć i zmie-
lić. Po zaparzeniu pod przykryciem 
przez około 10 min. powstaje kawa 
żołędziowa bez kofeiny i sodu  
o specyficznym smaku oraz zapa-
chu z zawartością potasu i magne-
zu.

Kawa z bukwi: 2 łyżki orzesz-
ków bukowych uprażonych i zmie-
lonych zalać pół litra wody, goto-
wać 5 minut, odstawić na 20 mi-
nut, przecedzić. Można posłodzić 
do smaku, dobrze smakuje z mle-
kiem i miodem.

Izabela Piór 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”

„Czas do domu…” Pamięci zapomnianego 
bohatera Jana Gaszczyka

„Jan Gaszczyk był z zawodu 
krawcem, ale z pasji był wielkim 
społecznikiem i działaczem (prezes 
Stowarzyszenia Młodzieży Katolic-
kiej, założyciel Świetlicy kultural-
nej przy szkole na Leśnicy), polskim 
patriotą. Za swoją niezłomną po-
stawę zadenuncjowany przez miej-
scowych działaczy nazistowskich  
i aresztowany. Więziony w Cieszy-
nie, Oświęcimiu i Hamburgu.

Jakie były jego dalsze losy? Ro-
dzina przez dłuższy czas nie miała 
pewności, czy Janek przeżył woj-
nę i dlaczego nie wraca do domu. 
Jeszcze w rok-dwa po wojnie nikt 
w Brennej nie znał prawdy, o któ-
rej musiał dopiero po jakimś cza-
sie donieść jeden z jego "współto-
warzyszy niedoli". Dopiero po la-
tach ustalono przypuszczalną datę 

śmierci i jej okoliczności. Jak się 
miało okazać - wojny niestety nie 
przeżył.

Jakie życie napisało post scrip-
tum do całej historii? Niestety  
o braciach Gaszczykach zapomnia-
ła z czasem lokalna społeczność. 
Brak imienia Jana i Franciszka na 

tablicy pamiątkowej ofiar wojny 
(zawiera ok. 130 nazwisk) na cmen-
tarzu w centrum wsi, a także w nie-
mal wszystkich wykazach i publi-
kacjach. Wzmianki o męczeńskiej 
śmierci Jana odnaleziono jedynie 
w archiwaliach z lat 50. XX wieku. 
Później nad jego pamięcią zapada 



Wieści znad Brennicy  19

Kultura

cisza, przerywana jedynie szeptem 
bliskich, wspominających od czasu 
do czasu dwóch utalentowanych 
braci, którym nigdy nie było dane 
w pełni rozwinąć skrzydeł w pra-
cy dla Polski, Śląska Cieszyńskiego 
i Brennej." (oprac. Wojciech Grajew-
ski, pełny artykuł w kolejnym wy-
daniu „Wieści znad Brennicy”).

Przekazanie, przez Arolsen Ar-
chives w Niemczech, rodzinie ostat-
niej pamiątki - zegarka, po więź-

niu obozów koncentracyjnych Ja-
nie Gaszczyku, stało się przyczyn-
kiem i moblizacją do odtworzenia 
historii breńskiego bohatera. Ser-
decznie zapraszamy na spotkanie 
w Beskidzkim Domu Zielin "Przy-
tulia", gdzie oprócz odsłonięcia pa-
miątki po Janie Gaszczyku, będzie 
można posłuchać niezwykłej histo-
rii naszego rodaka z Brennej, mło-
dego chłopaka Jana Gaszczyka,  
a także posłuchać wyjątkowych 

występów artystycznych – Chóru 
Benedictus oraz Dziewczęcej Gru-
py Śpiewaczej „Sójki”. 

Uwaga! Poszukujemy informa-
cji o rodzinie Gaszczyków – wspo-
mnień, informacji, ale również 
zdjęć, pamiątek, jak np. kroniki 
świetlicy w Brennej Leśnicy.

Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
Dorota Greń-Grajewska
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W poszukiwaniu dobrych 
manier z biblioteką

Kurs komputerowy „Internet dla każdego”

17 marca 2022 roku nasza bi-
bliotekarka odwiedziła dzieci  
w Przedszkolu Publicznym nr 1  
w Brennej, a 30 marca dla odmiany 
filię w Górkach Małych odwiedzi-
ły Skrzaty i Słoneczka z Przedszko-
la Publicznego  nr 1 w Górkach Ma-
łych. Przedszkolaki z Brennej i Gó-

rek przypomniały sobie czym są 
dobre maniery dzięki opowiada-
niu autorstwa Barbary Supeł. Każde 
dziecko dostało pamiątkową „przy-
pominajkę”, bo zasady kultury oso-
bistej są bardzo ważne. Grupa Kot-
ków i Krasnoludków (Brenna) oraz 
grupa Skrzatów i Słoneczek (Gór-

ki Małe) przygotowała dla Flamin-
ga, jednego z bohaterów opowie-
ści, baloniki, które można obejrzeć 
w bibliotece w Brennej i filii w Gór-
kach Małych.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Brennej

W Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Brennej w okresie od 21 lute-
go do 4 kwietnia br. odbywały się 
zajęcia z kursu komputerowego dla 
seniorów „Internet dla każdego”. 

Kurs został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Brennej dla 
swoich członków. W ramach współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Biblio-
teka w Brennej udostępniła miej-
sce, sprzęt komputerowy oraz po-
moc przy obsłudze kursu, który fa-
chowo prowadziła pani Bernadeta 
Mikołajec. Gratulujemy uczestni-
kom wytrwałości i ukończenia kur-
su.

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Brennej
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Dział Silesiana
Tomasz Sochacki – 
„Cosik mało wiela 

Wóm chcym powyrzóndzać…”

„Cosik mało wiela Wóm chcym 
powyrzóndzać…” to książka, któ-
ra zaprasza czytelnika do świata 
cieszyńskiej gwary  oraz dawnych 
obyczajów i tradycji Śląska Cie-
szyńskiego.

Jej autorem jest Tomasz Sochac-
ki – absolwent Wydziału Etnologii 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-
nie – pochodzący z Kończyc Ma-
łych, pasjonat „cieszyńskij rzeczy”. 
Od kilku lat prowadzi cieszącą się 
sporą popularnością stronę inter-
netową (https://gwaracieszynska.
com oraz „Cieszyńsko rzecz po na-
szymu” na FB), która jest swoistym 
muzeum gwary cieszyńskiej. Teksty 
spisane na tychże stronach zostały 
przez niego w końcu zebrane i wy-
dane w postaci książki sfinansowa-
nej ze środków zebranych na stro-
nie zrzutka.pl.

Jak pisze autor w przedmowie: 
„Chciołbych, coby ta naszo rzecz, 
co my jóm dostali od Fotrów źni-
ła na Cieszyńskij Ziymi eszcze dłu-
gi czas, ale to zoleży uż yny od nas.”

Kilka wybranych poniżej cy-
tatów świadczy o tym, że jest to 
książka traktująca nie tylko o gwa-
rze cieszyńskiej, ale są to również 
barwne, napisane ze swadą i hu-
morem opowieści o dawnym żywo-

Nowości w Bibliotece

byciu na Śląsku Cieszyńskim, w któ-
rych przedstawione zostały jego 
zwyczaje, tradycje, rytm rodzinne-
go życia, sprawy codzienne i nieco-
dzienne, a także radości i smutki.

„W pobabie była dycki jedna 
nejważniejszo wiec – coby jeden 
człowiek szoł za drugim, a coby lu-
dzie na dziedzinie wiedzieli, że nie 
sóm sami, że dycki jim gdosik pó-
może.”

„Bez Boga ani do proga – tak 
prawili Starzicy swoim wnukóm  

a tatowie dzieckóm a mieli recht, 
bo próg to ni ma jyny kónsek drze-
wa – to je granica.”

„Hań downij, jak gdosik mioł 
wiyncyj jodła, kierego familija nie 
poradziła zjeść, to się chodziło 
przedować na torg do miasta. Tak 
aspóń mi wyrzóndzali moja Starka, 
kiero drepsiła z taszkami z Małych 
Kóńczyc do Cieszyna.”

Książka Tomasza Sochackiego 

zabiera nas w podróż do świata na-
szych Starzyków i Starek, na Śląsk 
Cieszyński, którego już nie ma,  
a który możemy ożywić „kiej zaczy-
nómy wyrzóndzać po naszymu”. 
Polecamy ją gorąco wszystkim mi-
łośnikom naszego regionu i zapra-
szamy do wypożyczeń.

Rafał Cholewa
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Brennej
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Gry terenowe – czyli rodzinnie 
i aktywnie w Gminie Brenna

Wiosna na dobre zawitała 
do gminy Brenna. Przed nami 

długi weekend – majówka, 
a zaraz po niej wakacje. Na 

zewnątrz robi się coraz cieplej, 
dni robią się dłuższe. Jest 

to idealny moment, żeby z całą 
rodziną wybrać się do nas 

i spędzić ten czas aktywnie 
a przy okazji dobrze się bawić.

Specjalnie dla Was, Mieszkań-
ców Brennej i Górek oraz Turystów, 
którzy przyjechali nas odwiedzić, 
przygotowaliśmy kilka propozycji. 
Mamy nadzieję, że coś z tego zesta-
wienia Was zaciekawi i z chęcią się 
tego podejmiecie. 

Pierwszą propozycją są gry tere-
nowe.  

Dzięki środkom zewnętrz-
nym oraz własnym pomy-
słom, udało się nam stworzyć 
dla Was cztery gry terenowe  
(w tym jedna nowa, powstała koń-
cem kwietnia). Zostały one tak 
skonstruowane, żeby można było 
brać w nich udział, niezależnie od 
pogody, wieku czy poziomu aktyw-
ności fizycznej. Można śmiało po-
wiedzieć, że każdy znajdzie coś dla 
siebie. Po zrobieniu wszystkich za-

dań (z wybranych gier), przewidzia-
ne są praktyczne nagrody, które są 
bardzo związane z naszą gminą – 
m.in. z tym, co można u nas zwie-
dzić czy też zrobić własnoręcznie. 

Do wyboru:

Blisko natury i zwierząt 

Jest to nasza najnowsza gra te-
renowa, która z pewnością spodo-
ba się wszystkim miłośnikom zwie-
rząt, nie tylko tych domowych! 

Jeśli chcecie przeżyć niezwykłą 
przygodę, to zapraszamy Was do 
zabawy razem z nami. Przyznajcie 
się, kiedy ostatnio graliście w pod-

chody? Może warto to zmienić i za-
miast kolejnej gry na komputerze 
czy kilku godzin przed telefonem, 
lepiej spędzić swój wolny czas na 
łonie natury? 

Wpadnijcie do Informacji Tu-
rystycznej po specjalną broszurę  
do gry. 

Waszym zadaniem będzie od-
powiedzenie na różne pytania oraz 
wykonywanie zadań, które pozwo-
lą Wam poznać jak najbardziej tyl-
ko się da zwierzęta, które mieszka-
ją w gminie Brenna. Oprócz tego 
będziecie mogli  je poobserwować 
a nawet dotknąć. 

Za każde poprawnie wykonane 
zadanie, zyskujecie jeden punkt. 
Im więcej punktów uzyskacie, tym 
większą macie szanse na fajniejszą 
nagrodę i zyskanie tytułu prawdzi-
wego znawcy zwierząt! 

Wygodne obuwie na nogach? 
Ołówek w dłoni? No to w drogę.

Puzzlościeżka 

Odkryjcie polsko-słowackie po-
granicze, podczas podróży przez 
miejsca, które „pachną” drewnem. 
Na tym samochodowym szlaku zo-
baczycie drewniane zabawki, rzeź-
by oraz architekturę. Odwiedzicie 



Wieści znad Brennicy  23

Kultura

również przepiękne parki oraz pla-
ce zabaw w wyjątkowej, drewnia-
nej odsłonie. Do odwiedzenia jest 
aż 20 miejsc (14 w Polsce i 6 na Sło-
wacji).

Przy każdej odwiedzonej atrak-
cji znajduje się punkt, w którym od-
bierzecie jeden drewniany puzzel  
z podobizną miejsca, w którym ak-
tualnie będziecie – to Wasza nagro-
da w zabawie. 

Przed wyruszeniem na wyciecz-
kę, zaopatrzcie się w specjalne pu-
dełko z rysunkiem Drewienka – ra-
dosną postacią promującą Puzzlo-
ścieżkę i dobrego kolegę- prze-
wodnika, który będzie Wam towa-
rzyszył podczas wspólnej wędrów-
ki. Owe pudełko pomoże Wam  
w wygodny sposób kolekcjono-
wać i przetransportowywać zdo-
byte puzzle, żeby się nie zniszczyły 
ani nie zgubiły. Można je odebrać  
w dwóch miejscach: w Informa-
cji Turystycznej w Brennej oraz  
w Urzędzie Gminy w Babinie. 

Polecamy również zainstalować 
bezpłatną aplikację na systemy An-
droid i IOS – „ekornik” / „elykozrut”. 
Jej zadaniem jest w szybki i przej-
rzysty sposób ułatwić Wam zdoby-
wanie kolejnych celów na ścieżce. 

Możecie rozpocząć w dowol-
nym miejscu. Gdziekolwiek się wy-
bierzecie -  wszędzie tam poczuje-
cie magiczną moc drzewa. Zebrane 
wszystkie puzzle stworzą przepięk-
ny obraz, który zaciekawi i ucieszy 
każde oko.  

Zabawa powstała z projektu „Za 
Woniom Drzewa”.

Wędrownik 

Zapraszamy do odwiedzenia 
miejsc na pograniczu polsko-cze-
skim, gdzie oprócz Brennej i Gó-
rek, będziecie mogli  zwiedzić takie 
miasta jak: Ustroń, Goleszów, Trzy-
niec i Wędrynia. Gra ta przeznaczo-
na jest zarówno dla pojedynczych 
osób, jak i dla całych rodzin. 

Waszymi zadaniami będą: 
1. Odwiedzenie wyznaczonych 

miejsc na mapie, których jest łącz-
nie 12 (6 w Polsce i 6 w Czechach).

2. Udokumentowanie ich „zdo-
bycia” poprzez wyraźne i czytel-
ne zdjęcia uczestnika (selfie) na tle 
wybranych obiektów (minimum 

trzy fotografie z jednego kraju) 
3. Odpowiedzenie na sekret-

ne pytania z gry. Owe pytania za-
mieszczone są  w specjalnej bro-
szurze (przewodniku), którą otrzy-
macie w Informacji Turystycznej 
(Brenna) oraz  w Bibliotece Gmin-
nej, Urzędzie Gminy lub Hotelu Vi-
tality (Wędrynia). Tam również bę-
dziecie mogli odebrać wygrane 
upominki. 

Po weryfikacji zdjęć i okazaniu 
poprawnych odpowiedzi, wygra-
cie nagrody. Otrzymacie ziołową 
sól kąpielową (różaną bądź nagiet-
kową), która oprócz walorów za-
pachowych, ma również właściwo-
ści zdrowotne oraz  własnoręcznie 
rzeźbione mydełko. 

Zachęcamy również do dołącze-
nia do publicznej grupy na Facebo-
oku „Aktivně v přírodě / Aktywnie 
w naturze”, by poznać innych po-
szukiwaczy (może zawrzeć nowe 
przyjaźnie?), doinformować się  
w nurtujących Was kwestiach, uzy-
skać odpowiedzi na różne pytania 
a także otrzymać wskazówki po-

dróżnicze oraz wiele innych! 

Program Polsko-Czeskie Wyprawy 

Pozostańmy jeszcze na chwilę  
w Czechach. 

Tak jak wcześniej była mowa  
o Wędryni i Trzyńcu, tak teraz prze-
nieśmy się do Bystrzycy, a dokład-
niej do muzeum „Muz-ic”, które 
wraz z Beskidzkim Domem Zielin 
„Przytulia” stworzyły program, któ-
rego zadaniem jest zachęcenie tu-
rystów do poznania dziedzictwa 

Beskidu Śląskiego, dzięki trasom, 
które przebiegają pomiędzy tymi 
dwoma miejscowościami.

Aby wziąć udział w progra-
mie należy udać się do wybrane-
go przez Was muzeum, by otrzy-
mać kartę uczestnictwa z pieczątką 
startową i datą rozpoczęcia pierw-
szej trasy w punkcie początkowym. 
Do wszystkich tras można użyć jed-
nej karty. 

Dla Waszej wygody powstały 
trzy trasy - samochodowa, rowe-
rowa i piesza. Wybierzcie tę, która 
Wam najbardziej odpowiada. 

Drogę można przebywać w do-
wolnej kolejności - oba miejsca 
mogą być zamiennie punktem po-
czątkowym i końcowym.

Po zakończeniu wybranej tra-
sy należy zaznaczyć poprawne od-
powiedzi na pytania w karcie, któ-
re zostały ułożone w taki sposób, 
żeby idealnie pasować do miejsc, 
które spotkacie na wybranej przez 
siebie trasie. Każda z nich ma inny 
zestaw pytań i odpowiedzi, żeby 
móc na nowo odkryć tajemnice, 

historię i wyjątkowość wszystkich 
obiektów. 

Jak już to zrobicie, pokażcie kar-
tę  pracownikowi punktu końcowe-
go w celu otrzymania pieczątki fi-
nalnej, a po weryfikacji poprawno-
ści odpowiedzi otrzymacie nagro-
dę, którą jest filiżanka z oryginal-
nym logiem projektu. 

Nie wiecie, która trasa będzie 
najlepsza na początek? Rzućcie 
okiem na nasze propozycje: 

Na wiosnę polecamy drogę pie-
szą, by podczas spacerów móc ob-
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serwować, jak przyroda budzi się 
do życia po mroźnej zimie. Kie-
dy przyjdzie lato, a wraz z nim sło-
neczne dni, zachęcamy do wyciecz-
ki na dwóch kółkach. Jeśli nie po-
siadacie własnych rowerów, to  
z pewnością znajdziecie je w wy-
pożyczalniach, których w Brennej 
nie brakuje. Tylko nie zapomnijcie 
wziąć ze sobą karty uczestnictwa  
i zahaczyć o kilka atrakcji po dro-
dze!  Macie cały wolny dzień, chcie-
libyście wyjść z domu, ale pogoda 
nie zachęca do powyższych aktyw-
ności? Zdecydujcie się na wyciecz-
kę samochodową!

Także słuchajcie uważnie przed-
stawicieli każdej z atrakcji i miej-
cie oczy dookoła głowy, aby żaden 
szczegół Wam nie umknął!

Przed rozpoczęciem każdej za-
bawy, zapoznaj się z regulami-
nem wybranej gry, na stronie www.
brenna.org.pl, w strefie turysty i za-
kładce „Gry Terenowe”.

Następną propozycją 
dla Was są szlaki turystyczne

Niezależnie od tego czy zdo-
bywanie szczytów to Wasza pasja, 
czy dopiero chcielibyście spróbo-
wać tej aktywności fizycznej, szla-
ki turystyczne będą ciekawą opcją 
na wykorzystanie wolnego dnia, 
zwłaszcza, że można u nas zdobyć 
specjalne odznaki, cobyście mie-
li jeszcze więcej motywacji! Dodat-
kowo, tych odznak nie znajdziecie 
nigdzie indziej, niż właśnie tutaj. 

Nasza gmina słynie z wędrówek 
pieszych. Mamy na dzień dzisiej-
szy ok. 13 szlaków do wyboru, żeby 
każdy mógł wybrać ten, który mu 
najbardziej odpowiada.  

Do trzech najpopularniejszych 
należą: Bajkowy Szlak Utopca, któ-
ry będzie najlepszy dla najmłod-
szych, Szlak Wspomnień, który jest 
idealny na wyjście w góry ze swo-
ją drugą połówką, a także „Szlak Na 
Stary Groń”, gdzie oprócz przepięk-
nych widoków, znajduje się baców-
ka pasterska. 

W Informacji Turystycznej, moż-
na zakupić  specjalną książeczkę 
pn. „Odznaki Turystyczne Gminy 
Brenna”. 

Na czym to polega? Cała zaba-
wa tkwi w zbieraniu punktów pod-
czas wycieczek po wyznaczonych 
trasach oraz zwiedzaniu poszcze-
gólnych miejsc, które zostały wy-
znaczone w książeczce. Cała po-
dróż powinna być w niej udoku-
mentowana. 

Odpowiednia ilość punktów po-
zwoli na zdobycie srebrnej oraz 
złotej odznaki (dla osób powyżej 
12 roku życia). Natomiast dla dzieci 
poniżej 12 roku życia została przy-
gotowana Dziecięca Odznaka Tury-
styczna Gminy Brenna. 

Koszt jest niewielki, zaledwie 
kilka złotych, a wspaniała pamiątka 
i satysfakcja są gwarantowane. 

A jeśli lubicie kolekcjonować, 
lub chcielibyście zacząć, specjal-
nie dla Was mamy trzecią propo-

zycję. Z rzeczy kolekcjonerskich 
możecie u nas nabyć  Znaczki Tury-
styczne i naklejki Wander Card. 

Znaczki Turystyczne to cieka-
wa propozycja kolekcjonerska. 
Składają się one z trzech elemen-
tów: samego drewnianego znacz-
ka, karteczki i naklejki. Przedsta-
wiają miejsce, do którego dotarł 
turysta. Są równocześnie pamiątką 
i potwierdzeniem pobytu. Kolejne 
numery znaczków przedstawiają 
grzbiety gór, schroniska turystycz-
ne, biegi rzek, jaskinie, pamiątki tu-
rystyczne i jeszcze więcej! 

Można je zbierać nie tylko  
w Polsce, a także za granicą.  
U nas są one przy każdej popular-
nej atrakcji i szlakach oraz w schro-
niskach m.in. na Błatniej  i w Chacie 
Grabowej. 

Do wyboru: Park Turystyki, Be-
skidzki Dom Zielin „Przytulia”, Ob-
serwatorium Nietoperzy, Krzyż Za-
kochanych na Bukowym Groniu  
i Wieża Widokowa na Starym Gro-
niu. 

Wander Card są to naklejki ze 
zdjęciami i opisami ciekawostek 
turystycznych, kulturalnych, spor-
towych i gastronomicznych. Każda 
z nich posiada dodatkowo kupon, 
tłumaczenie na język angielski oraz 
czarno-białą Wander Stamp, imitu-
jącą pieczątkę.

Wklejajcie do dziennika zdo-
byte na wycieczkach Wander Card  
i uzupełniajcie je własnymi notat-
kami, wspomnieniami lub piecząt-
kami. Dziennik składa się z trzech 
części – głównej, przeznaczonej na 
wpisy, wykazu zwiedzonych miejsc 
oraz formularza do przesyłania ku-
ponów. Każdej z nich dedykowana 
jest inna część naklejki.

Do wyboru: Amfiteatr w Par-
ku Turystyki, Krzyż Zakochanych, 
Wieża Widokowa na Starym Groniu 
i Centrum Kultury i Sztuki „Dwór 
Kossaków w Górkach Wielkich.

Naklejki, tak samo jak znaczki, 
można zakupić w Informacji Tury-
stycznej w Brennej (ul. Wyzwole-
nia 77).

  Daria Waliczek
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Wyruszamy na szlak
Wiosna już zawitała do naszych 

drzwi, dlatego jest to idealny mo-
ment na aktywny wypoczynek  
w górach. Często na wycieczki wy-
biera się miejsca odległe, nie do-
strzegając lokalnego piękna. Świet-
ną propozycją na rodzinny wypad 
w świat bajek i fantazji jest ciągną-
cy się od Brennej Centrum przez 
dolinę Hołcynę, aż do Grabowej 
- Bajkowy Szlak Utopca. Wędrów-
kę rozpoczynamy w Brennej Cen-
trum i podążamy w kierunku doliny 
Hołcyny. Idąc wzdłuż drogi, mija-
my kościół p.w. Św. Jana Chrzcicie-
la oraz Starą Karczmę. Docieramy 
do mostu na rzece Brennicy i kon-
tynuujemy wędrówkę ulicą Hołcy-
na. Szlak prowadzi nas drogą as-
faltową obok przystani kajakowej. 
Następnie dochodzimy do składni-

cy drewna, gdzie kończy się wąska 
droga asfaltowa i rozpoczyna krót-
kie strome podejście na Grabową. 
Ścieżka biegnie alejką pomiędzy 
drzewami bukowymi, jodłowymi 
i świerkowymi. Trasa jest świetnie 
przystosowana dla różnych osób  
w różnym wieku, choć nie nale-
ży do najkrótszych, bo  liczy 8 km.  
Oznaczona jest kolorem biało-czer-
wonym, ale jest to trasa bardzo ła-
godna i przyjemna w sam raz na 
wiosenny spacer.

Podczas  wyprawy jest możli-
wość odkrycia różnych ciekawych 
miejsc a zarazem poznanie bliżej 
perypetii maskotki gminy Brenna. 
Tuż pod szczytem znajdziecie  Cha-
tę Grabową z Parkiem Tematycz-
nym ,,Ogród Bajek'', który przenosi 
w świat baśni i legend. W ogrodzie 

odkryjecie 4 żywioły: ogień, po-
wietrze, woda, ziemia. We wnętrzu 
Chaty Grabowej zrelaksujecie się 
w panującej tam niezwykłej ciszy 
i spokoju  kosztowaniem przy tym 
regionalnej kuchni, która jest wy-
borna. W wolnej chwili nie może-
cie zapomnieć o zapierającej dech  
w piersiach panoramie na Beskid 
Śląski m.in. na Trzy Kopce Wiślań-
skie, Równicę czy Czantorię.  Tuż 
obok Chaty Grabowej znajduje się 
źródło potoku Hołcyna. Wędrując 
dalej, w kierunku szczytu Grabo-
wej, spotkacie osuwiska, czyli cie-
kawe formy skalne, które zachwy-
cają swoim nietypowym kształtem. 

  Adam Gawlas



www.brenna.org.pl 26

Sport

Mateusz Szczotka w Pekinie
Maksymilian Chmielewski: Co 

doprowadziło Pana do kadry sło-
wackiej na miejscu serwisanta 
nart, od kiedy interesuje się Pan 
biegami narciarskimi?

Mateusz Szczotka: Wiosną 
otrzymałem ofertę ze Słowacji, 
oczywiście ją przyjąłem. Sam tre-
nuje biegi narciarskie, poza tym 
bardzo lubię serwisowanie nart, 
daje mi to sporą satysfakcję. Czuję 
się częścią sukcesu zawodnika. Na 
zwycięstwo w biegach narciarskich 
składają się dwie rzeczy: przygo-
towanie fizyczne zawodnika oraz 
przygotowanie techniczne nart. 

M.C: Jaka odpowiedzialność 
spoczywa na osobie, która przy-
gotowuje narty do zawodów?

M.S: Bardzo duża. Od serwisan-
ta zależy wybór nart, które do za-
wodów wybierze sportowiec. Ser-
wisant również przygotowuje tech-
nicznie narty, dopasowuje ich 
prędkość do warunków. Musi brać 
pod uwagę wiele czynników, np. 
rodzaj dyscypliny - w stylu klasycz-
nym narta musi „trzymać na pod-
biegu” oraz posiadać odpowiedni 
poślizg. 

 M.C: Jakie myśli towarzyszy-
ły Panu podczas trwania tak wiel-
kiej uroczystości jak Igrzyska?

M.S: Na pewno było to dla mnie 
ogromne przeżycie, toważyszy-
ła mi radość, że mogę być częścią 
skucesu zawodników

M.C: Jakie było Pana główne 
zadanie w Pekinie?

M.S: Moim głównym zadaniem 
było dopasowywanie nart zawod-
nikom. Zazwyczaj, z około 20 nart, 

wybieramy te najszybsze, następ-
nie sprawdzamy smary oraz tzw. 
„trzymanie”, jeżeli zawody dotyczą 
stylu klasycznego. 

M.C: Czy było coś, co Pana tam 
wyjątkowo urzekło?

M.S: Z pewnością kompleks 
skoczni narciarskich. Zaskocze-
niem był również fakt, że poza tra-
sami narciarskimi nigdzie nie było 
śniegu. 

Wolontariusze byli bardzo mili, 
mimo że większość z nich nie mó-
wiła w języku angielskim, to stara-
li się pomóc najlepiej jak potrafili. 

M.C: Czy poza obowiązkami 
związanymi z Igrzyskami, znalazł 
Pan czas wolny na zwiedzanie?

M.S: Niestety mieliśmy bar-
dzo mało czasu wolnego. Nasz po-
byt skoncentrowany był w obrębie 
wioski olimpijskiej i obiektów spor-
towych. Nie mieliśmy sposobności 
wychodzić poza te obszary. 

M.C: Czy Pana praca zawodo-
wa również jest związana w ja-
kimś stopniu z zawodami oraz 
narciarstwem?

M.S: Tak, serwisant musi tak 
samo trenować jak zawodnik, aby 
był w stanie odpowiednio przygo-
towywać sprzęt narciarski do za-
wodów.

M.C: Dziękuję za wywiad.
M.S: Ja również. 
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Halowe starty naszych biegaczy
Praktycznie tradycją stało się, 

że zima to okres przygotowawczy 
do sezonu właściwego, również  
w lekkiej atletyce. Prócz realizowa-
nia planów treningowych zawodni-
cy wykorzystują ten czas na spraw-
dzian swojej aktualnej formy, któ-
remu służą starty w zawodach na 
hali. Reprezentanci sekcji lekko-
atletycznej UKS Brenna-Górki se-
zon zimowy mogą zaliczyć do uda-
nych, ponieważ zaprezentowali się 
z bardzo dobrej strony podczas kil-
ku swoich występów. Swoje star-
ty w Mistrzostwach Województwa 
Śląskiego w Raciborzu (U14 i U16) 
oraz Ostrawie (U18) zakończyli bo-
wiem na wysokich lokatach, w tym 

na miejscach medalowych. Złoty 
medal na 1000 m w kategorii U18 
wywalczyła Zuzanna Maciejczek. 
Na tym samym dystansie w katego-
rii U14 po srebro sięgnęli: Alicja Si-
kora oraz Bruno Jasiulek. Wysokie, 
czwarte miejsce w U14, na dystan-
sie 600 m „wybiegała” Amelia Dyb-
czyńska, siódma była Julia Jawor-
ska, trzynasta Milena Bogacz. Ósme 
miejsce na dystansie 300 wywal-
czyła Klaudia Jaworska, która star-
towała w kategorii U14.

Zawodnicy na co dzień trenują 
pod bacznym okiem Tomasza Dyb-
czyńskiego, który posiada spore 
doświadczenie trenerskie, a także 
może się poszczycić złotym meda-

lem Mistrzostw Polski Młodzików  
w Biegach Górskich, zdobytym 
przez swojego podopiecznego. 
Warto nadmienić, że nabór do sek-
cji lekkiej atletyki trwa cały rok, 
dlatego w każdej chwili można do-
łączyć do wspólnych treningów  
i rozpocząć swoją przygodę z tym 
sportem.

Zajęcia są współfinansowane 
ze środków budżetu Gminy Brenna  
w ramach realizacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Przeciwdziała-
nia Alkoholizmowi na rok 2022.

 Krzysztof Gawlas
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13 Puchar Brennicy 
(Wędkarstwa Muchowego) za nami

Mimo trudnej i niesprzyjającej 
aury udało rozegrać się 13 Puchar 
Brennicy (Wędkarstwa Muchowe-
go). Na starcie 3 kwietnia 2022 r. 
stanęło 52 osoby, które rywalizo-
wały ze sobą w czterech 1,5 go-
dzinnych turach. Po ciężkiej i zacię-
tej walce udało wyłonić się najlep-
szych.

Pierwsza 6 Indywidualnie:
1 Gabriel Toczek (Zwarka Maków 
Podhalański)
2. Dawid Witkowski (Fly Mykanów)
3.Tolek Cimała (WKS Bielsko-Biała)
4.Jarosław Dyduch (Mszanka)
5.Łukasz Ostafin (PZW Myślenice)
6.Rafał Wojewodzic (Zwarka Ma-
ków Podhalański)

Pierwsze 6 najlepszych drużyn:
1.Zwarka Maków Podhalański
2.Fly Mykanów/WKS Żylica
3.WKS Bielsko- Biała 2
4.PZW Myślenice
5.Knapek Hooks Team
6.Jurajski Salmoklub Częstochowa

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

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

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

   OPKiS

Przekaż 1% podatku

Wojowniczka ZOSIA
4 lata, zbiera na leczenie 
i turnus rehabilitacyjny 

w związku z wadą serduszka 
typu: DORV/TOF. 

Wesprzyj zbiórkę: 
zrzutka.pl/kmmbnm
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Przekaż 1% podatku
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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

Wieści znad Brennicy




