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Drodzy Czytelnicy!

Od ostatniego wydania „Wieści” 
minęło już sporo czasu. I nie dlate-
go, że działo się niewiele, bo dzieje 
się dużo, na różnych płaszczyznach, 
a gazeta ma swoje ograniczenia po-
jemnościowe. Dlatego serdecznie 
zapraszamy na nasze media spo-
łecznościowe i stronę internetową, 
gdzie staramy się zamieszczać bie-

żące informacje jak najszybciej.
Sezon w pełni. W chwili pisa-

nia tego wstępniaka czekamy na 
Noc Świętojańską, więc zaczyna-
ją się wakacje i okres plenerowych 
wydarzeń w Gminie Brenna. Mamy 
nadzieję, że mimo wielu trudności  
i ograniczeń udało się nam zapew-
nić Państwu bogaty i różnorod-
ny program, który urozmaici wol-
ny czas przede wszystkim naszym 

Mieszkańcom, ale również turystom. 
A w tym numerze szczególnie 

polecam Państwa uwadze rozmo-
wę z Emilią Świerżewską. To kolej-
na perełka, kolejny człowiek-unikat, 
o którym kiedyś jeszcze będzie gło-
śno, pochodzący z naszej Małej Oj-
czyzny.

  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,  z „Leśnego Dnia Dziecka”, „7. Bie-
gu na Bucze”  oraz z „Pikniku Pod Bu-
czem”
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek     
Spotykamy się po raz kolejny 

w czerwcu, miesiącu najkrótszych 
nocy i najdłuższych dni. Szczegól-
nie w  naszej Gminie – miesiącu 
ognia i wody. Od lat bowiem pie-
lęgnujemy obchody Nocy Święto-
jańskiej. W wigilię św. Jana Chrzci-
ciela, zgodnie z naszą tradycją, po-
święcamy w kościele parafialnym 
w Brennej Centrum wianki i ogień, 
aby przejść procesyjnie w rytmach 
orkiestry z zapalonymi pochodnia-
mi do amfiteatru i rozpalić ognisko. 
Ogień to symbol miłości, ochrony 
przed złymi mocami i chorobą.  Się-
gamy w ten sposób okresu  z X–XI 
wieku, kiedy to ludzie gromadzi-
li się przy rozpalonych ogniskach 
aby się cieszyć, bawić i świętować. 
Obrzęd ten jak magnez przycią-
ga do Parku Turystyki bardzo wie-
lu mieszkańców i turystów. Cieszę 
się, że pielęgnujemy tą piękną tra-
dycję, która jest naszą dumą i god-
nością. „Do dziś dnia płoną w Pol-
sce ognie na górach i wzgórzach  
w wigilię świętego Jana. Stosy 
drzew strzelają skrami. Niegdyś 
przy stosach zatlonych zbierała się 
cała dziedzina, obchodząc święto 
Kupały, święto Sobótki. Tak mało 
wiemy o prastarej polskiej mitolo-
gii, że trudno określić, czy słowo 
Kupała było imieniem bogini płod-
ności, jak twierdzą niektórzy ucze-
ni, nazwa Sobótek również nie po-
siada ustalonego rodowodu. Hi-
potez dużo, która najbliższa praw-
dy, nie wiadomo”.(*) Istotne jest to 
aby pamięć ludowa, uznawana naj-
trwalszą z pamięci nie zapomnia-
ła tych czasów. Choć ważne są sia-
nokosy, groźne są powodzie, mie-
siąc czerwiec kojarzyć się będzie 
z poświęceniem wody, wianków 
i ognia.  Ponadto w tle naszej co-
dzienności kryje się mądrość pol-
skich przysłów: „Grzmoty czerwca 
rozweselają rolnikom serca”, „Jak  
w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko 
oczka mruży”, ”W czerwcu się oka-
że, co nam rok da w darze”. Buduj-
my zatem każdego dnia scenariusz 
swojego życia oparty na mądrości 
i prawdzie. Uczucia, okoliczności  
i emocje są złym doradcą i słaby bu-

dują fundament naszej codzienno-
ści. Mądrość bowiem na tym prze-
staje, co osiągnąć może. Ile kto ma 
cierpliwości, tyle ma w sobie mą-
drości. Niech to będzie przesłanie 
i sugestia do wspólnego działania 
i do budowania jedności dającej 
gwarancję, aby nie dać się zwieść 
na manowce fałszu. Nie chcemy 
przecież, aby naszym doradcą był 
„hejt” przetaczający się w mediach 
społecznościowych. Mądry prze-
cież wie co mówi, głupi zaś mówi 
co wie. Wierzę w to, że chcemy 
wspólnie oprzeć nasze działania na 
mądrym działaniu i osiągnąć to, co 
realnie jest możliwe. Dawno temu, 
jako społeczność umówiliśmy się, 
że chcemy żyć z turystyki. Budo-
wać w tym celu infrastrukturę spor-
towo-turystyczną dla mieszkańców 
i gości. Od kilkunastu lat dyskutu-
jemy, co może powstać w Brennej, 
ale największa energia idzie na blo-
kowanie wszelkich projektów. Jako 
wójt wraz z pracownikami urzę-
du nie siedzimy bezczynnie. Pozy-
skujemy środki zewnętrzne, ale in-
westycji nie sposób realizować bez 
wpływów z podatków. Ubolewam, 
że inwestycje przechodzą nam koło 
nosa, a do budżetu nie wpadają 
nam setki tysięcy, a może miliony 
złotych, które uzyskalibyśmy z po-
datków. Jak to się z resztą dzieje 
w rozwijających się  gminach 
ościennych. Gminy dziś mają u sie-
bie dokładnie to, o czym my tylko 
mówimy. Aktywnie wypoczywające 
całe rodziny korzystające z atrakcji 
poza gminą mogłyby spędzać czas 
wolny również u nas, w Brennej. To 
właśnie obsługa gości tworzy miej-
sca pracy w sferze turystyki, ga-
stronomii, transportu czy rozryw-
ki. Dlatego tak ważne jest poszuki-
wanie tych, którzy inwestują swo-
je pieniądze, aby takie miejsca pra-
cy powstały. Ma to istotny wymiar 
społeczny. Mam żal do ekologów  
i wszystkich ludzi z poza naszej 
gminy, którzy zrobili sobie akurat  
w Brennej poligon doświadczalny 
dla swoich akcji. Jako wójt  nigdy 
nie zgodzę się na to, aby blokować 
inwestycje pod dyktando aktywi-

stów z innych gmin. Oni nie przej-
mują się tym, że musimy zabez-
pieczyć pieniądze na funkcjono-
wanie infrastruktury, szkół, pomo-
cy społecznej i szeroko rozumia-
nych usług publicznych. Oni nie 
mają żadnego pozytywnego pomy-
słu na nasz rozwój, nie przyprowa-
dzą żadnego ekofunduszu, który 
zrekompensuje nam straty za od-
straszanie kolejnych inwestorów. 
Zdajemy sobie sprawę, że robienie  
z Brennej skansenu to żadne roz-
wiązanie, a raczej problem dla przy-
szłości naszych mieszkańców. Na-
szym zadaniem jest troska o małą 
ojczyznę, dbanie o miejsce, w któ-
rym żyjemy i będą żyć kolejne po-
kolenia. Strategia rozwoju naszej 
Gminy oparta jest na środowisku, 
turystyce i infrastrukturze, musimy 
podnosić kwalifikacje turystycz-
ne, aby konkurować i współpra-
cować z sąsiednimi gminami, ale 
przede wszystkim z kurortami za-
granicznymi. Jeżeli polskie góry nie 
będą atrakcyjne dla rodzimego tu-
rysty, to nie będzie skłonny zosta-
wić tu pieniędzy i pojedzie wypo-
cząć do zagranicznych ośrodków. 
Wtedy nie wykorzystamy najwięk-
szego potencjału naszej Gminy, ja-
kim jest jej wyjątkowe położenie. 
Jestem przekonany, że przy dobrej 
woli wszystko można z inwestorem 
dogadać. Na tym polega dialog, do 
którego zachęcam.   

Jerzy Pilch 

Wójt Gminy Brenna

 (*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 93”.
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Zakończenie roku szkolnego, to bardzo oczekiwany i uroczysty dzień.  
To w tym dniu, brzmienie dzwonka zwiastuje zwieńczenie pewnego etapu  

edukacji, czasu wytężonej pracy, ale także sukcesów i radości.  
Rozpoczyna się okres odpoczynku - wakacji. 

Z tej też okazji, dyrektorom, nauczycielom, uczniom  
oraz pracownikom szkół i przedszkoli życzę wielu słonecznych dni,  
udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń,  

interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dla niektórych z Was okres wakacji będzie zakończeniem pewnego etapu 
w życiu, a u niektórym otworzy zupełnie nowy, nieznany i interesujący.  

Niech ten kolejny ważny czas stanie się Waszym sukcesem,  
rozwinie Waszą wiedzę i pozwoli zrealizować wszystkie zamierzone cele.

Jerzy Pilch  

Wójt Gminy Brenna   

Drodzy dyrektorzy, 
nauczyciele i uczniowie!
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Jubileusz długoletniego 
pożycia małżeńskiego

8 czerwca władze Gminy Bren-
na, w osobach Wójta Jerzego Pil-
cha oraz przedstawiciela Urzę-
du Stanu Cywilnego, przekazali  
w imieniu Prezydenta RP na ręce 14 
par medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Wyróżnienia otrzymały 
pary, które swoje jubileusze obcho-
dziły w 2021 r.

Swoje Złote Gody, czyli 50 rocz-
nicę ślubu, obchodziło 14 par,  
a Diamentowe Gody, czyli 60 rocz-
nicę ślubu - 6 par z terenu całej 
gminy, które swoje jubileusze ob-
chodziły w 2021 r.

Spotkanie, oprócz medali i upo-
minków, które przekazano Ju-
bilatom, swoją muzyką i śpie-

wem uświetnił Zbigniew Wałach  
z uczniami, których uczy w ramach 
Bazy Talentów przy Ośrodku  Pro-
mocji  Kultury i Sportu Gminy Bren-
na. 

  UG Brenna

Od lewej:  Danuta i Józef Mojeścik, Alicja i Władysław Dadok, Wanda i Emil Kukla, Teresa i Antoni Jarosz, Da-
nuta i Mirosław Góral, Alina i Aleksander Konofal, Emilia i Stanisław Gamrot, Elżbieta i Ryszard Cencek, Aniela  
i Karol Cholewa, Irena Niziołek.
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GOPS informuje o możliwości skorzystania 
z bezpłatnej konsultacji  oraz wsparcia

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Poradnictwo psychologiczne (każdy wtorek miesiąca od godz.16.15-18.15) dla osób:
- współuzależnionych i DDA,  
- dotkniętych przemocą,
- kierowanych przez GKRPA.

Bezpośredni kontakt z psychologiem oraz dodatkowe informacje, zapisy tel. 505 502 162, lub GOPS Brenna,  
tel.  33 8536 459 wew. 112. Wsparcie udzielane jest Górkach Małych, ul. Zalesie 3 (obok biblioteki).

Wsparcia w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i innych uzależnień (dla osób uzależnio-
nych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową) 
- pierwszy czwartek każdego miesiąca w godzinach od 12.00  do 14.00,
- drugi piątek każdego miesiąca w godzinach od 09.00  do 11.00,
- trzeci czwartek każdego miesiąca w godzinach od 12.00  do 14.00,
- czwarty czwartek każdego miesiąca w godzinach od 12.00  do 14.00.

Forma wsparcia m.in.:
- udzielanie porad, pomocy w zakresie profilaktyki narkotykowej i innych uzależnień, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dopalaczy (substancji psychoaktywnych),
- wspieranie i motywowania osób zagrożonych uzależnieniami,
- prowadzenie działań informacyjnych dla rodziców nastolatków w zakresie zagrożeń uzależnieniami.

Bezpośredni kontakt ze specjalistą oraz  dodatkowe informacje, zapisy tel. 501 221 923
lub GOPS Brenna, tel. 33 8536 459 wew. 112 
Wsparcie udzielane jest Górkach Małych, ul. Zalesie 3 (obok biblioteki).

Dyżur przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej, ul. Leśnica 8, tel. 33 8536 459 wew. 112 śr. 13.00 – 15.00

Konsultacje prawne dla osób skierowanych przez GKRPA, współuzależnionych mieszkańcom gminy, tj.  dla 
członków rodzin z problemami uzależnień, u których występuje  przemoc w rodzinie. Bliższe informacje i zapi-
sy tel. 33 8536 459 wew. 112.

GRUPY SAMOPOMOCOWE  (ul. Zalesie 3, 43-436 Górki Małe )
Grupa AA  „Franciszek”  –  spotkania w każdą sobotę miesiąca  - godzina  18.00 (w tym ostatnia sobota miesią-
ca miting otwarty)

Grupa „Nadzieja” zaprasza  na mitingi kobiet, każdy piątek, godzinę 17.00   
           GOPS Brenna

Gmina Brenna – Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej realizuje 
resortowy program Ministra Rodzi-
ny i Polityki Społecznej „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej" 
– edycja 2022 finansowanego ze 
środków Funduszu Solidarnościo-
wego.

Całkowita wartość programu 
oraz dofinansowania wynosi – 

34.575,00 zł.
Celem programu jest prowa-

dzenia usług asystenta w wymia-

rze 704 godzin jako formy ogólno-
dostępnego wsparcia dla osób nie-
pełnosprawnych przy wykonywa-
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niu czynności dnia codziennego, 
ograniczeniu skutków niepełno-
sprawności, stymulowaniu do po-
dejmowania aktywności i umoż-
liwieniu jak najbardziej niezależ-
nego życia. Ponadto zamiarem 
jest przeciwdziałaniu dyskrymina-
cji ze względu na niepełnospraw-
ność oraz wykluczeniu społeczne-
mu, poprzez umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym uczestnictwa w 
wydarzeniach społecznych, kultu-
ralnych, rozrywkowych czy sporto-
wych.

W bieżącym roku  objętych zo-
stało wsparciem 5 osób niepełno-

sprawnych, w tym:
- 4 osoby wymagające wysokie-

go poziomu wsparcia rozumianego 
zgodnie z założeniami programu tj. 
osoby ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności,

- 1 osoba  do 16 roku życia, tj. 
osoba z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i trudnościami zwią-
zanymi z mobilnością oraz komu-
nikacją.

Ponadto uczestnicy programu 
mają możliwość bezpłatnego sko-
rzystania z pomocy asystenta m.in. 
przy: wykonywaniu czynności dnia 
codziennego; załatwianiu spraw 

urzędowych; wyjściu, powrocie 
lub dojazdach do wybranych przez 
uczestnika miejsc, treningach, ko-
rzystaniu z dóbr kultury, a w przy-
padku dzieci z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, w zaprowadza-
niu do placówki oświatowej lub 
przyprowadzaniu z niej.

Podstawą prawną Programu 
jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy  
z dnia 23 października 2018  
r. o Funduszu Solidarnościowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

 GOPS Brenna

SOS Wioski Dziecięce w Gminie Brenna
6 czerwca  miało miejsce oficjal-

ne otwarcie placówki Stowarzysze-
nia SOS Wioski Dziecięce w Gmi-
nie Brenna (Górki Małe, ul. Zalesie 
3, budynek Ośrodka Zdrowia). Pod-
czas otwarcia nie zabrakło przed-
stawicieli władz m.in. Jerzego Pil-
cha - Wójta Gminy Brenna, Janiny 
Żagan - wicestarosty Powiatu Cie-
szyńskiego, Agnieszki Baszczyń-
skiej - Dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, dyrekcji Ro-
dzinnego Domu Czasowego Poby-
tu “Sindbad” w Ustroniu oraz Pani 
Anny Dereszowskiej - Ambasador-
ki Stowarzyszenia.

Czym zajmuje się Stowarzy-
szenie i na jaką pomoc możemy 
liczyć?

Stowarzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce kojarzone jest 
głównie z pieczą zastępczą. Tym-
czasem od 10 ponad lat prowadzi 
również Programy Umacniania Ro-
dziny „SOS Rodzinie”, czyli działa-
nia skierowane do dzieci i rodzin 
w potrzebie. Oprócz działań profi-
laktycznych, zapobiegających roz-
padowi rodziny, prowadzi na tere-
nie powiatu cieszyńskiego Rodzin-
ny Dom Czasowego Pobytu „Sind-
bad” w Ustroniu.

Kontakt:
ul. Bernadka 38 / 43-450 Ustroń
Tel. 33 485 95 50
Tel./Fax. 33 851 14 74
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Goście z Baiersdorf w Brennej!
7 czerwca Beskidzki Dom Zielin 

"Przytulia" odwiedziła grupa mło-
dzieży z naszej partnerskiej miej-
scowości Baiersdorf, młodzi piłka-
rze oraz ich opiekunowie dowie-
dzieli się trochę o tradycji, zwycza-
jach i kulturze naszej gminy. Po-
nadto uczestniczyli w warsztatach 
ziołowych, których ''efekt'' zabiorą 
do domu. Z koleii, najważniejszym 
celem przyjazdu grupy były trenin-
go piłkarskie, które odbywały się 
na Orliku, urozmaicone sparinga-

mi piłkarskimi pomiędzy młodzie-
żą z Baiersdorf a młodzieżą z Gmi-
ny Brenna. 

Baiersdorf – miasto w Niem-
czech, w kraju związkowym Ba-
waria, w rejencji Środkowa Fran-
konia, w regionie Industrieregion 
Mittelfranken, w powiecie Erlan-
gen-Höchstadt. Leży ok. 8 km na 
północ od Erlangen, nad rzeką Re-
gnitz i Kanałem Ren-Men-Dunaj, 
przy autostradzie A73 i linii kole-

jowej Monachium – Norymberga 
- Jena - Berlin. Populacja to około 
7404 mieszkańców. 

   OPKiS
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Współpraca transgraniczna Gminy Brenna

Gmina Brenna prowadzi współ-
pracę transgraniczną od 2013 r.,  
a dzięki licznym zrealizowanym 
projektom udało się pozyskać środ-
ki na różnorodne atrakcje i wyda-
rzenia edukacyjne, turystyczne, 
kulturalne oraz współpracę straży 
pożarnych. Blisko 10 lat wspólnych 
działań pozwoliło na nawiązanie 
kontaktów z czeskimi gminami ta-
kimi jak Bystrzyca, Pioseczna, Wę-
drynia oraz z Regionalną Radą Roz-
woju i Współpracy z Trzyńca, a tak-
że ze słowacką gminą Babin. 

Współpraca polsko-czesko-sło-
wacka jest na bieżąco kontynu-
owano – 7-go maja strażacy z na-
szych OSP uczestniczyli w Trans-
granicznych zawodach wszech-
stronności strażackiej w Piosecz-
nej, podczas których konkurowa-
li w dyscyplinach indywidualnych 
na czas (np. przesunięcie opony za 
pomocą uderzeń młota, przesuwa-
nie manekina wokół ławek, podłą-
czenie węży do pompy strażackiej) 
oraz w sztafecie. Wspólne zawody 

są efektem współpracy zawiązanej 
w ramach projektu „Brenna Písečná 
– partnerstwo w działaniu”, pod-
czas którego oprócz wymiany wie-
dzy i doświadczeń, strażacy otrzy-
mali również dodatkowe wyposa-
żenie.

21 maja br., również w Piosecz-
nej, przedstawiciele Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Brennej Bukowa 
uczestniczyli w „Přeshraniční olym-
piáda spolků”. Impreza jest czę-
ścią wspólnych działań jakie są re-
alizowane w ramach partnerstwa 
z Základní škola a Mateřská ško-
la Písečná. Współpraca obu placó-
wek rozpoczęła się w ramach pro-
jektu „Brenna Písečná – wspólny 
start”, i umożliwiła integrację dzieci 
i młodzieży podczas imprez spor-
towych, a także pozwoliła na dopo-
sażenie Szkoły w Brennej Bukowa 
w plac zabaw - statek.

Natomiast 11.05.2022 r. gości-
li w naszej Gminie przedstawicie-
le słowackiej Gminy Babin. Delega-
cja na czele ze Starostą Martinem 

Matysem podsumowała współpra-
cę realizowaną w trakcie projektu 
„Za woniom drzewa” oraz przed-
stawiła propozycje dalszych dzia-
łań w nowej, unijnej perspektywie 
na lata 2021-2027, w ramach któ-
rej już niebawem ruszą pierwsze 
konkursy. Dzięki dotychczasowej 
współpracy ze Słowakami mogli-
śmy w Górkach Wielkich wykonać 
drewniany plac zabaw, a w Brennej 
ogród zielin w sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej przy ul. Góreckiej 224 
oraz ekspozycję rzeźb w Parku Tu-
rystyki. Całość działań inwestycyj-
nych wspierały różnorodne warsz-
taty, imprezy i plenery rzeźbiarskie 
skierowane do mieszkańców i tury-
stów.

Zapraszamy do zapoznania się  
z dodatkowymi informacjami o zre-
alizowanych projektach transgra-
nicznych na stronie internetowej 
Gminy Brenna, zakładka: Środki ze-
wnętrzne.

  UG Brenna
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Teraz już nic nie musimy
Takim hasłem kierowaliśmy się 

zakładając w październiku 2021 
roku Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Brennej. Pręd-
ko minęło osiem miesięcy naszej 
działalności i musimy stwierdzić, 
że był to „strzał w dziesiątkę”. Lu-
dzie, którzy odpowiedzieli na na-
sze zaproszenie do stowarzyszenia,  
w zdecydowanej większości są dalej  
z nami, mało tego, ich zaangażowa-
nie w pracę jest nieocenione. Pro-
pozycje działań, tematyki spotkań 
padają na podatny grunt. Począw-
szy od listopadowej  integracyj-
nej biesiady zorganizowanej z oka-
zji Ogólnopolskiego Dnia Senio-
ra, poprzez wspólne kolędowanie 
( a tam też kwesta na rzecz budo-
wy Domu dla Chłopców w Skoczo-
wie),  wcześniej jeszcze Andrzejki 
i odwiedziny św. Mikołaja, potem 
wspólna Śledziówka,   wprowadze-
nie do obrzędów Wielkiej Nocy. To 
tylko niektóre z całej gamy obcho-
dzonych przez nas uroczystości  
i biesiad, ale żyjemy nie tylko tym. 
W poszczególnych sekcjach rozwi-
jamy nasze zainteresowania, umie-
jętności, zdolności np. w sekcji ar-
tystycznej uczymy się techniki de-
`coupage, pracy z gliną czy z ołów-
kiem, w sekcji kulturoznawczej jed-
no z zajęć było poświęcone tematy-
ce lnu, od zasiania do tkania, inne: 
obchodom Dnia Kobiet i Dnia Męż-
czyzn (takie z czytaniem wierszy  
i śpiewem odpowiednio dobranych 
piosenek). W sekcjach sportowych 

spalamy kalorie i nie boimy się ru-
chu (chodzenie z kijkami, wędrów-
ki piesze, wycieczki rowerowe, gim-

nastyka, gra w tenisa stołowego, 
tai chi), w sekcji gier nie pozwala-
my  „zasypiać ” naszym szarym ko-
mórkom, w sekcji robótek ręcznych 
odtwarzamy wzory naszych babć, 
ale też uczymy się nowych. Mogła-
bym jeszcze pisać i pisać o tym, co 
się u nas dzieje. Bo przecież jesz-
cze nie wspomniałam o wyjazdach 
na koncerty, spektakle, o wyciecz-
kach, wykładach i o najważniej-
szym, o przyjaźniach, które się na-
wiązały między studentami, o tym, 
że w każdej chwili można zadzwo-
nić do kogoś z naszego grona i po-
rozmawiać czy otrzymać konkret-
ną pomoc. Gdyby nie uniwersytet, 
pozostalibyśmy obcymi sobie ludź-
mi.  

   UTW
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Rośliny, które oczyszczą powietrze
Wielu miłośników roślin nie 

zdaje sobie sprawy, że kwiaty do-
niczkowe nie tylko zdobią miesz-
kanie, lecz także potrafią je sku-
tecznie oczyszczać. Rośliny do-
niczkowe nie tylko efektyw-
nie zamieniają dwutlenek węgla  
w tlen – część z nich pomaga tak-
że eliminować szkodliwe sub-
stancje znajdujące się w powie-
trzu.

Co nas truje na co dzień? Oprócz 
spalin komunikacyjnych i dymów 
unoszących się z pieców, na nasze 
zdrowie czyhają także chemiczne 
substancje pochodzą m.in. z kle-
jów, farb i lakierów, tuszy do dru-
karek a nawet płynów do czyszcze-
nia. Od dawna sądzono, że usuwa-
nie tych szkodliwych wyziewów 
można powierzyć roślinom. Air So 
Pure to jedna z handlowych nazw 
dla roślin, które mają zdrowotne 
właściwości poparte badaniami. 
Zostały one wyselekcjonowane ze 
względu na swoją wysoką skutecz-
ność w oczyszczaniu powietrza. 
Obecność roślin, które filtrują po-
wietrze w Twoim biurze lub domu, 
wpływa na zdrowsze oraz bardziej 
komfortowe warunki w pomiesz-
czeniu, a także zwiększenie naszej 
produktywności i koncentracji oraz 
zmniejszenie podatności na scho-
rzenia. Szczególnie osoby cierpiące 
na choroby układu oddechowego 
powinny dbać o jakość powietrza 
stosując oczyszczacze i nawilża-
cze, a także hodując kwiatki. Poni-
żej przedstawiamy kilka rekomen-
dowanych roślin, które pomogą  
w walce z szkodliwymi substancja-
mi. 

Bluszcz pospolity
Bluszcz znany jest z tego, że ab-

sorbuje toksyny. Warto hodować 
ten okaz w szczególności w po-
mieszczeniach, do których wpa-
da dym papierosowy. Pielęgnacja 
bluszczu jest bardzo prosta – wy-
starczy go zasadzić w żyznej, zasa-
dowej glebie i dużo podlewać, tak, 
aby podłoże nie przeschło. Odmia-
ny o barwnych liściach lubią słoń-

ce, natomiast pozostałe mogą być 
bez obaw trzymane w zacienio-
nych miejscach.

Palma Areka 
Warto mieć ją w salonie lub sy-

pialni, i to więcej niż jedną sztukę. 
Może to pomóc pozbyć się ewen-
tualnych szkodliwych substancji 
znajdujących się w powietrzu na 
skutek mieszkania w bardzo za-
nieczyszczonych rejonach. Areka 
ma bardzo ciekawe walory dekora-
cyjne – nie przeszkadza jej subtel-
ne oświetlenie salonu, dobrze się 
czuje w pomieszczeniach, ale za to 
lubi częste podlewanie. Dlatego je-
śli często wyjeżdżasz zadbaj o za-
bezpieczenie podłoża przed wysy-
chaniem.

Dracena 
Jest to roślina o bardzo dużej 

sile oczyszczania powietrza. Potrafi 
osiągnąć nawet 2 m wysokości jed-
nak można ograniczyć jej wzrost 
poprzez odpowiednią pielęgnację  
i posadzenie jej w mniejszej do-
niczce. Świetnie odnajduje się  
w temperaturach pokojowych i jest 
łatwa w uprawie, dlatego można 
coraz częściej spotkać ją w naszych 
domach. Dobrze znosi półcień, 
więc spokojnie można postawić ją 
w głębi pomieszczenia. Nie powin-
niśmy jej zbyt intensywnie podle-
wać, ponieważ korzenie potrzebują 
odpowiedniego dotlenienia.

Figowiec benjamina 
Znany większości osób jako fi-

kus. Jedna z najpopularniejszych 
roślin w naszych domach.

Głównie niweluje w powietrzu 
stężenie formaldehydu, jednak 
usuwa też ksylen i amoniak.

Bardzo prosty w uprawie. Lubi 
jasne miejsca, ale należy unikać na-
rażania go na bezpośrednie nasło-
necznienie. Nie wszyscy wiedzą, 
że fikus ma trujące liście i należy 
trzymać go poza zasięgiem dzieci  
i zwierząt.

Gerbera
To piękny kwiat powszech-

nie stosowany we florystyce i ho-
dowany w ogródkach, ale świet-
nie sprawdzi się także jako piękna 
ozdoba oraz uzdrawiacz mikrokli-
matu. Może być korzystna dla osób, 
które cierpią na bezdech senny. 
Produkuje bardzo duże ilości tlenu 
w nocy, a przy okazji oczyszcza po-
wietrze z toksyn.

Aloes
Aloes ma wiele zastosowań, jed-

nym z nich jest możliwość wyko-
rzystania go jako opatrunek chło-
dzący na oparzenia. Jest też jed-
ną z roślin, która produkuje tlen  
w nocy, dzięki czemu idealnie na-
daje się do sypialni.

Skrzydłokwiat 
Roślina o pięknych kwiatach, 

które przypominają wyglądem 
skrzydła, lubi wysoką wilgotność 
oraz częste podlewanie i zraszanie. 
W polskich domach można spotkać 
różne gatunki, wszystkie z nich są 
bardzo pożyteczne, ponieważ po-
trafią usunąć z powietrza toksyny: 
aceton, amoniak, benzen, formal-
dehyd, ksylol czy toluen.

Paproć 
Paproć to także bardzo skutecz-

ny oczyszczacz powietrza. Na rynku 
jest dostępnych wiele różnych ga-
tunków – najpopularniejsze z nich 
to paprotka zwyczajna, ciemnotka 
okrągłolistna, niekropień oraz ne-
frolepis wyniosły. Ich wymagania 
są dość podobne – preferują one 
stanowiska półcieniste i częste zra-
szanie oraz podlewanie.

Zielone części roślin pochła-
niają energię słoneczną oraz 
dwutlenek węgla i wodę i zamie-
niają je w czysty tlen. To dzięki 
drzewom uwalniającym tlen od-
dychamy. Warto zadbać o taki 
zielony mikroklimat w swoim 
domu, aby było tam jeszcze wię-
cej tlenu!

  UG Brenna
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Powiatowe zawody 
sportowo-pożarnicze MDP  OSP 

18 czerwca w Wiśle na terenie 
Ośrodka Przygotowań Paraolim-
pijskich "START" odbyły się Powia-
towe zawody sportowo-pożarni-
cze Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych.  

W zawodach starowało 30 dru-
żyny z powiatu Cieszyńskiego - 20 
drużyn MDP chłopców oraz 10 dru-
żyn MDP dziewcząt.  

 Nasi reprezentanci zajęli na-
stępujące miejsca:

 W kategorii chłopców: MDP  
chłopcy z Górek Wielkich: 6 miej-
sce; 

W kategorii dziewcząt   MDP 
dziewczęta z OSP Brenna Leśnica:  
6 miejsce.

  UG Brenna

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy” 

 ½ strony – 200 zł netto

 1 strona – 400zł netto

10gr/szt. netto – inserty lub ulotki

możliwość przygotowania projektu

Redakcja: gazeta@brenna.org.pl
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IV edycja gminnego Festiwalu Piosenki 
Angielskiej - „English Song Festival 2022 

W kwietniu bieżącego roku 
Przedszkole Publiczne nr 1  
w Górkach Małych zorganizowa-
ło w formie zdalnej czwartą edy-
cję gminnego Festiwalu Piosenki 
Angielskiej. Z roku na rok bierze 
w nim udział coraz więcej uczest-
ników.

Konkurs był kierowany do dzie-
ci w wieku 3-7 lat, będących wy-
chowankami placówek oświato-
wych, publicznych i niepublicznych 
zlokalizowanych na terenie Gminy 
Brenna. Nagranie każdego uczest-
nika miało być przesłane w formie 
pliku video lub linku za pośred-
nictwem poczty e-mail. Do orga-
nizatora festiwalu wpłynęły 23 na-
grania, w tym 20 wystąpień solo,  
1 w parze oraz jedną piosenkę za-
śpiewał 12 osobowy zespół. Łącz-
nie w konkursie wzięło udział 35 
dzieci. Przedszkolaki oraz ucznio-
wie klas „0” pięknie zaprezento-
wali piosenki w języku angielskim. 
Dzięki zaangażowaniu i kreatywno-
ści nauczycieli oraz rodziców wy-
stąpienia były bardzo różnorodne  
i ciekawe.  Tak, jak w ubiegłym roku 
do jury zaproszono anglistę spo-
za naszej placówki. Komisja kon-
kursowa składająca się z trzech 
osób miała bardzo trudne zadanie.  
W swej ocenie brała pod uwagę: 
stronę muzyczno–wokalną, po-
prawność językową oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Uczestnicy byli 

oceniani w trzech kategoriach wie-
kowych. W wyniku przesłuchań  jury 
wyłoniło laureatów I, II i III miejsca. 
W kategorii 3-4 letnich przedszko-
laków I miejsce zajęła Alicja Jawor-
ska, (Przedszkole Publiczne Gór-
ki Małe), która zaprezentowała pio-
senkę pt.: „I'm a Little Fairy” nato-
miast II miejsce otrzymały Nad-
ia Ferfecka (Przedszkole Publiczne 
Gorki Małe) za wykonanie piosenki 
pt.: „I love My Mommy” oraz Helena 
Kuboszek (Przedszkole Publiczne 
Brenna), która zaśpiewała piosen-
kę pt.: „If You're Happy”. III miejsce 
należy do Natalii Owczarzy (Przed-
szkole Publiczne Górki Małe), która 
zaprezentowała piosenkę pt.: „Twin-
kle, Twinkle Little Star”. Laureatem  
I miejsca w kategorii 5 latków została 
Maja Hubczyk (Przedszkole Publicz-
ne Górki Małe). Nasza wychowan-
ka zaprezentowała znany przebój 
Lady Gagi pt.: „Shallow”. II miejsce 
zajęła Martyna Laufernicka (Przed-
szkole Publiczne Górki Małe), która 
zaśpiewała piosenkę pt. „Open Shut 
Them” a III miejsce otrzymał Maciej 
Bąk (Przedszkole Publiczne Bren-
na) wykonując piosenkę pt.: „Who 
Took the Cookie”. W kategorii dzieci  
w wieku 6 lat zwyciężyła Zofia Ho-
leksa (Szkoła Podstawowa  nr 1 
Brenna Leśnica). Dziewczynka za-
śpiewała piosenkę pt.: „Hey, Lady-
bug!”. II miejsce otrzymała Klau-
dia Urbaś (Szkoła Podstawowa nr 
1 Brenna Leśnica) za wykonanie 
piosenki pt.: „Baby Shark” zaś na 
III miejscu uplasowała się piosen-
ka pt.: „Butterfly, Ladybug, Bum-
blebee” w wykonaniu Laury Krysiak 
(Szkoła Podstawowa w Górkach 
Wielkich). Wyróżnienie w kategorii 
dzieci najmłodszych przyznano ex 
aequo: Dominice Poloczek (Przed-
szkole Publiczne Górki Małe) za za-
śpiewanie piosenki pt.: „The Whe-
els on the Bus” oraz Leonowi Zimo-
chowi (Przedszkole Publiczne Górki 
Małe), który zaprezentował piosen-
kę pt.: „I Can Sing a Rainbow”. Wśród 
5 latków wyróżnienie otrzymali ex 
aequo: Antonina Niesyt, która za-

śpiewała piosenkę pt.: „Dance Mon-
key” (Przedszkole Publiczne Górki 
Małe) oraz Kornelia Gawlas (Przed-
szkole Publiczne Brenna), która wy-
konała piosenkę pt.: „Here Is the Be-
ehive”. Wśród 6 letnich uczestników 
wyróżniony został 12 osobowy ze-
spół dzieci uczęszczających do Nie-
publicznego Przedszkola Twórcze-
go „TOTU” w Górkach Małych, które 
zaprezentowały piosenkę pt.: „Here 
Is the Beehive”.

Organizator festiwalu przygoto-
wał dla każdego uczestnika pamiąt-
kowy 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 kandy-
datów oraz wielkie zaangażowanie  
w realizację przedsięwzięcia. Ser-
deczne podziękowania kieruję tak-
że do rodziców za wysiłek, poświę-
cony czas oraz kreatywność w przy-
gotowaniu swych pociech do wy-
stępów,

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

     
Organizator festiwalu nauczyciel 

PP nr 1 w Górkach Małych
    

Agata Tomica
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„Kodowanie i programowanie” w ramach 
projektu „Przedszkolaki - Bystrzaki”

Kodowanie w przedszkolu – co 
to właściwie jest?  Kodowanie, to 
przekazywanie informacji, two-
rzenie dla odbiorcy zrozumiałego 
przekazu, to instrukcja, która może 
być zapisana na wiele sposobów. 
Kodowanie to rodzaj szyfru, znany 
nadawcy i odbiorcy. W ramach pro-
jektu „Przedszkolaki Bystrzaki - in-
nowacyjne zajęcia z kodowania  
i gry w szachy” w  Przedszkolu Pu-
blicznym nr 1 w Górkach Małych 
od stycznia do czerwca 2022 r. re-
alizowane były zajęcia z kodowa-
nia i programowania.  Zajęcia były 
kierowane do dwóch grup wie-
kowych, 4-5 latki. Łącznie w zaję-
ciach uczestniczyło 25 dzieci.  Pod-
czas zajęć w ramach projektu dzieci 
miały możliwość pracować na po-
mocach dydaktycznych wykorzy-
stywanych do kodowania. Głów-
nie pracowały na Robocie interak-
tywnym „Photon”. Dzieci pozna-

ły przede wszystkim sposoby bez-
piecznego korzystania z najnow-
szych technologii. Nabyły umie-
jętność programowania, kodowa-
nia, odczytywania kodu, układa-
nia własnego kodu, układania naj-
krótszego/najdłuższego kodu (naj-
krótszej drogi do osiągnięcia celu). 
Zajęcia obejmowały również pra-
cę w grupach, przez to dzieci roz-
wijały swoje kompetencje społecz-
ne, doskonaliły komunikację, uczy-
ły się kompromisu, organizacji pra-
cy i współodpowiedzialności za 
nią. Podczas zabaw w kodowanie 
dzieci rozwijały przede wszystkim 
umiejętności logicznego myślenia 
i wyobraźni przestrzennej, a tak-
że podstawowe funkcje poznaw-
cze: pamięć, koncentrację uwagi, 
analizę i syntezę wzrokową oraz 
koordynację ruchową. Kodowanie  
i programowanie to nic innego jak 
ciekawe zajęcia, podczas których 

dzieci szukają rozwiązania w kre-
atywny sposób.  Nauka kodowa-
nia to rozwijanie algorytmicznego 
myślenia, zadaniowego podejścia 
do stawianych problemów, szuka-
nie różnych możliwości i wybiera-
nie tych najbardziej optymalnych. 
Poprzez naukę kodowania rozwi-
jają się uniwersalne kompetencje, 
przydatne na każdym etapie ży-
cia.  Dzieci w zajęciach uczestniczy-
ły chętnie i brały aktywny udział. 

  Marcelina Bujok

„Czytomania” już po raz piąty 
 3 czerwca 2022 r. w Szkole Pod-

stawowej im. T. Kościuszki w Gór-
kach Wielkich już po raz piąty od-
był się gminny konkurs czytelniczy 
„Czytomania”.  Swoim patronatem 
objął go Wójt Gminy Brenna - Pan 
Jerzy Pilch.

Głównym celem „Czytoma-
nii” było kształtowanie umiejętno-
ści pięknego czytania. Konkurs od-
był się w trzech kategoriach wie-
kowych: dla klas II-III, IV - VI oraz 
VII-VIII SP.

Tegoroczna „Czytomania” sku-

piona była wokół książek mówią-
cych o wartościach ważnych w ży-
ciu każdego człowieka. Tym samym 
podczas konkursu w góreckiej pla-
cówce można było usłyszeć m.in. 
fragmenty "Asiuni", „Ani z Zielone-
go Wzgórza” czy „Małego Księcia”.

Jury konkursu w składzie: Wi-
told Turant – dziennikarz, tłumacz, 
który: "W pogodne dni pisze prozą, 
czasem przechodzącą w esej, w dni 
deszczowe skłania się ku poezji.  
Z mediów najbliższe jest mu ra-
dio."; Sylwia Gruszczyk – bibliote-

karka, organizatorka wielu konkur-
sów dla dzieci; Joanna Dzida – lo-
gopeda, miało bardzo trudne zada-
nie, aby spośród uczestników wy-
brać najlepszych czytelników.

Wyniki w klasach 2-3:

I miejsce: Aleksander Czajkow-
ski – SP im. Tadeusza Kościuszki w 
Górkach Wielkich

II miejsce: Marcel Guzenda – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
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Wielkich 

III miejsce: Lena Filip – SP im. 
Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich 

Wyróżnienia: 
Zuzanna Czyż – SP nr 1 im. Janu-

sza Korczaka w Brennej Leśnicy
Oliwia Dybczyńska - SP im. Ta-

deusza Kościuszki w Górkach Wiel-
kich 

Wyniki w klasach 4-6:

I miejsce: Tobiasz Syska - SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich 

II miejsce: Julia Jaworska – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich 

III miejsce: Bartosz Partyka - SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich 

Wyróżnienia:

Weronika Wrona - SP im. Tade-
usza Kościuszki w Górkach Wielkich 

Jakub Majdański –  SP im. Tade-
usza Kościuszki w Górkach Wielkich 

Wyniki w klasach 7-8:

I miejsce: Bartosz Pilch - SP im. 
Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich 

II miejsce: Nikola Duda – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich 

III miejsce: Alicja Sikora - SP 

im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich 

Wyróżnienia:
Beata Cibor – SP im. Tadeusza 

Kościuszki w Górkach Wielkich 
Agata Cieślar –  SP nr 1 im. Janu-

sza Korczaka w Brennej Leśnicy

Nagrody, upominki oraz dyplo-
my wszystkim uczestnikom wrę-
czyli: Wójt Gminy Brenna Pan Jerzy 
Pilch oraz szacowne jury. Konkurs 
został zorganizowany przez: p. Bo-
gusławę Gwizdoń oraz p. Małgorza-
tę Nalepę.

Serdeczne podziękowania skła-
damy sponsorom, dzięki którym 
udało się zorganizować całe przed-
sięwzięcie:

- WÓJT GMINY BRENNA – JERZY 
PILCH,

- CUKIERNIA BAJKA BASZCZYŃ-
SKA I BASZCZYŃSKI SP. J. ul. Space-

rowa 5, Górki Wielkie,
- "PASJA" P.P.H.U. ZAKŁAD PIE-

KARNICZY JAN I SYLWESTER PA-
STERNY, ul. Zofii Kossak 66, Górki 
Wielkie,

- BANK SPÓŁDZIELCZY W SKO-
CZOWIE,

- RADA RODZICÓW PRZY SZKO-
LE W GÓRKACH WIELKICH.

Konkurs „Szumno naszo godka”
Dnia 20 maja 2022r. w Szko-

le Podstawowej w Górkach Wiel-
kich już po raz ósmy odbył się mię-
dzyszkolny gwarowy konkurs recy-
tatorski pt. „Szumno naszo godka” 
objęty patronatem Wójta Gminy 
Brenna – Pana Jerzego Pilcha. 

Cel zorganizowanego przedsię-
wzięcia to zainteresowanie dzieci 
i młodzieży gwarą Śląska Cieszyń-
skiego – mową naszych przodków, 
a także doskonalenie umiejętno-
ści recytatorskich oraz obcowanie 
uczniów z kulturą żywego słowa. 

W zmaganiach gwarowych 
wzięli udział reprezentanci szkół 
podstawowych z Brennej Bukowej, 
Brennej Leśnicy, Grodźca, Pierśćca, 
Pogórza, Skoczowa, Jasienicy i Gó-
rek Wielkich. Zwycięzców konkur-
su wyłoniło jury w składzie: pan To-
masz Sochacki – przewodniczący 
jury, pani Halina Byrtek, pani Joan-
na Dzida. 

W kategorii klas I –III w gwa-

rowym konkursie recytatorskim pt. 
„Szumno naszo godka” wyłoniono 
następujących zwycięzców: 

I miejsce: Ewelina Ferfecka ze 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Górkach Wielkich, 
która wygłosiła utwór „Jak sie kie-
sikej jodało”. 

II miejsce: Krzysztof Gruda ze 
Szkoły Podstawowej nr 8  im. Kry-
styny Bochenek w Skoczowie, któ-
ry wystąpił z tekstem Juliusza Wą-
troby Capki.

III miejsce: Łukasz Wacławczyk 
ze Szkoły Podstawowej im. Zo-
fii Kossak w Pierśćcu za recytację 
utworu Tomasza Sochackiego „Tra-
gacz”.

 
     Wyróżnienia:

Anna Grabowiecka - Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Stefana Żerom-
skiego w Brennej Bukowej,

Jakub Grudzień - Zespół Szkol-
no – Przedszkolny w Grodźcu. 

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce: Martyna Pawlus ze 
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kry-
styny Bochenek w Skoczowie za 
tekst Zuzanny Bujok pt. „Zielinior-
ka”.

II miejsce: Barbara Gwizdoń 
z Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Pogórzu, która wygłosiła 
utwór „Karola Klocka Pranie”.

III miejsce: Julia Jaworska ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Brennej Leśni-
cy, która wyrecytowała tekst „Jo je 
szfarno dziołcha”. 

 Wyróżnienia:
Agnieszka Gawlas - Szkoła Pod-

stawowa nr 2 im. Stefana Żerom-
skiego w Brennej Bukowej,
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Anna Gruda - Szkoła Podsta-
wowa nr 8  im. Krystyny Bochenek  
w Skoczowie.

W kategorii klas VII-VIII:
I miejsce: Magdalena Staś ze 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Górkach Wielkich za 
prezentację tekstu Stanisławy Ja-
błonki „We szkole”.

II miejsce: Justyna Rączka ze 
Szkoły Podstawowej im. Zofii Kos-
sak w Pierśćcu, która wygłosiła 
utwór Tomasza Sochackiego „Że-
lozko a biglowani”.

III miejsce: Natalia Mędrek ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Brennej Leśnicy, 
która zaprezentowała tekst Wandy 
Mider „Cieszyński torg”.

Wyróżnienia:
Igor Kowala - Szkoła Podsta-

wowa nr 8  im. Krystyny Bochenek  
w Skoczowie,

Wojciech Kusiak – Zespół Szkol-
no – Przedszkolny im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Jasienicy.

Jury przyznało również na-
grodę specjalną Zespołowi Szkol-
no – Przedszkolnemu w Grodźcu 
za przygotowaną scenkę pt. „Ser-
deczno pogawędka”, którą zapre-
zentowali: Igor Antoniuk, Jakub 
Frycz, Mikołaj Szczerbowski i Joan-
na Smela.  

Poziom konkursu był bardzo 
wysoki, a prezentowane teksty 
zróżnicowane. Nagrody, upominki 
oraz dyplomy wszystkim uczestni-
kom wręczyli: Zastępca Wójta Gmi-
ny Brenna Pan Dariusz Jakubiec 
oraz szacowne jury. Konkurs został 
zorganizowany przez: p. Bogusła-
wę Gwizdoń, p. Małgorzatę Nalepę 

i p. Annę Poloczek.

Serdeczne podziękowania skła-
damy sponsorom, dzięki którym 
udało się zorganizować całe przed-
sięwzięcie:

- WÓJT GMINY BRENNA – JERZY 
PILCH, 

- CHLEBOWA CHATA, ul. Breńska 
113, Górki Małe,

- CUKIERNIA BAJKA BASZCZYŃ-
SKA I BASZCZYŃSKI SP. J.

ul. Spacerowa 5, Górki Wielkie,
- "PASJA" P.P.H.U. ZAKŁAD PIE-

KARNICZY JAN I SYLWESTER PA-
STERNY 

ul. Zofii Kossak 66, Górki Wiel-
kie,

- RADA RODZICÓW PRZY SZKO-
LE W GÓRKACH WIELKICH.

  A. Poloczek

Sukces uczennic SP2 Brenna
Duży sukces odniosły uczennice 

naszej szkoły w ogólnopolskim kon-
kursie plastycznym "Alicja w Krainie 
Czarów". Kamila Rużeńska z klasy 5 
zdobyła 2 miejsce, a Aleksandra Ma-
dzia z klasy 4b wyróżnienie. Gratu-
lacje dla nich, ale także dla Pauliny 
Ziętek z klasy 5, Kajetana Zoremby 
z klasy 3 oraz Karoliny Madzi z kla-
sy 4a, którzy również wzięli udział  
w konkursie i wykonali równie pięk-
ne prace.  SP2 Brenna
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Innowacyjne zajęcia gry w szachy  
   Czy kilkulatki mogą grać  

w szachy? Wydawać by się mogło, 
że aktywne przedszkolaki nie będą 
zainteresowane grą strategiczną 
jaką są szachy, nie będą w stanie 
pojąć jej reguł, a sama rozgrywka 
będzie dla nich nieangażująca. Jed-
nak nic bardziej mylnego, dowiódł 
tego projekt edukacyjny„Przedsz-
kolaki Bystrzaki - innowacyjne za-
jęcia z kodowania i z gry w szachy” 
realizowany w Przedszkolu Publicz-
nym nr 1 w Górkach Małych, w ter-
minie od stycznia do czerwca 2022 
roku. Zajęcia realizowane w zakre-
sie projektu zakładały, że rozgryw-
ki szachowe będą miały zabawo-
wy charakter, tak by nie zniechę-
cać młodych szachistów i umożli-
wić im naukę w przyjaznych wa-
runkach. Jednak wraz z podnie-
sieniem umiejętności, dzieci miały 
możliwość rozgrywek o charakte-
rze rywalizacji, co doprowadziło do 
uatrakcyjnienia gry jaki i do godne-
go przyjmowania sukcesu i porażki. 
Uczestnictwo w  zajęciach uwrażli-
wiło  na piękno tej gry i rozbudzi-
ło szachową pasję, którą z powo-
dzeniem dzieci mogą w przeszłości  
dalej rozwijać.

Wiedza przekazywana była  
w sposób dostosowany do możli-
wości rozwojowych dzieci, poprzez 
wierszyki, rymowanki czy też opo-

wiadania lub też ćwiczenia graficz-
ne, kolorowanki, karty pracy i za-
dania szachowe. Natomiast utrwa-
lenie danej tematyki następowało 
dzięki wykorzystaniu treści multi-
medialnych, w szczególności filmi-
ków instruktażowych.

Dzięki atrakcyjnym pomocą dy-
daktycznym dzieci mogły na wielu 
poziomach obcować z szachami.

Prowadziły indywidualne roz-
grywki szachowe z wykorzysta-
niem turniejowych zestawów sza-
chowych, nowe treści prezentowa-
ne były na magnetycznej tablicy 
demonstracyjnej.

A w pogodne dni grupowe roz-
grywki  odbywały się w ogrodzie 
przedszkolnym z użyciem szachów 
ogrodowych.

Dlaczego warto jest uczyć gry 
w szachy już przedszkolaki? Od-
powiadając na to pytanie przed-
stawić należy liczne umiejętności  
i kompetencje jakie ta gra rozwinę-
ła u dzieci. Przede wszystkim umie-
jętności matematyczne, określa-
nia położenia obiektów, symetrii, 
wyobraźni przestrzennej, uważne-
go słuchania, logicznego myślenia. 
Wpłynęła na  zwiększenie wytrwa-
łości, cierpliwości, lepszą koncen-
trację uwagi. Nie ulega wątpliwo-
ści, że są to walory niezbędne za-
równo w przyszłej edukacji szkol-

nej jak i w dorosłym życiu. Grając 
w szachy pokonujemy różne prze-
szkody intelektualne, analizujemy 
sytuacje problematyczne, formu-
łujemy hipotezy, rozważamy różne 
opcje, przewidujemy rezultaty ko-
lejnych posunięć, szukamy rozwią-
zań i podejmujemy decyzję.

Na zakończenie projektu, jako 
podsumowanie, odbędzie  się kon-
kurs, który pozwoli wyłonić „Mi-
strza szachowego”.

Lecz śmiało można stwier-
dzić, że  tytuł „Mistrza szachowe-
go” otrzyma każdy, gdyż każdy  
z uczestników zajęć osiągnął suk-
ces na miarę swoich możliwości. 
Niektórzy przyswoili sobie zasady 
poruszania się poszczególnych bie-
rek, posługują się terminologią sza-
chową, prawidłowo ustawiają figu-
ry i pionki na szachownicy, nato-
miast inni potrafią rozegrać partię 
szachową z rywalem na tym samym 
poziomie zaawansowania.

Warto pamiętać, że oprócz 
wszystkich walorów edukacyjnych 
i wychowawczych, szachy są rów-
nież grą, rozrywką, świetną za-
bawą i mogą stać się dla naszych 
uczniów, dzieci pasją i sposobem 
na życie.

       Katarzyna Durbas
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Leśny Dzień Dziecka
5 czerwca w Parku Turystyki  

w Brennej było szczególnie gwarno, 
kolorowo i wesoło. Było tak z oka-
zji międzynarodowego Dnia Dziec-
ka, który my w tym roku obchodzi-
liśmy jako Leśny Dzień Dziecka. 

Wydarzenie odbyło się dzięki 
współpracy z Polskim Związkiem 
Łowieckim – Zarządem Okręgo-
wym w Bielsku-Białej, a także z Ko-
łami Łowieckimi: „Sokół” z Brennej, 
„Diana” ze Skoczowa oraz „Jeleni-
ca” z Ustronia. Piękne i energetycz-

ne „trzy grosze” dorzuciły również 
świetne animatorki z grupy „S.O.S. 
Wioski Dziecięce”. Wydarzenie pro-
wadziła niezwykle barwna postać 
– Majka, a na scenie wystąpiły naj-
pierw dzieci z breńskich szkół – SP1 
i SP2, a później artyści z Centrum 
Edukacji Muzycznej w Cieszynie.

Te wszystkie zaangażowane jed-
nostki i organizacje sprawiły, że 
dzień był pełen atrakcji. Koncert 
bajkowych piosenek obudził dziec-
ko w każdym uczestniku imprezy. 

Kolejka do dmuchańca nie znikała 
nawet na chwilę. Sokoły i psy my-
śliwskie nigdy nie miały tylu zdjęć. 
Leśna wystawa i warsztaty pozwoli-
ły zabrać piękne, leśne wspomnie-
nia do domu wielu dzieciom. Po-
malowane twarze, bańki mydlane, 
nagrody za konkursy plastyczne  
i quizy wiedzy o lesie, a także zna-
komity gulasz z dziczyzny… 

To był dzień pełen wspaniałych 
wrażeń. Dziękujemy!

   OPKiS

„Mała Brenna” i „Sójki” – działamy!
Dziecięcy Zespół Regionalny 

„Mała Brenna” ciężko zniósł zawie-
szenie zajęć grupowych podczas 
pandemii. Brak prób przez prawie 
półtora roku wywarł swoje cięż-
kie piętno na Zespole. Trzeba przy-
znać, że liczebność dzieci spadła, 
ciężko było ustalić godziny prób,  
a program musiał być uczony i bu-
dowany od zera… Ale nie podda-
liśmy się, wzięliśmy trudności za 
bary i udało się. Odtworzyliśmy 

prężną, zgraną grupę, która wresz-
cie mogła zacząć się pokazywać 
przed publicznością. Przy Zespo-
le powstałą tez grupa muzyków  
z Brennej i Trójwsi, która przygrywa 
nam na próbach i występach.

Cała ta praca zaowocowa-
ła pierwszym poważnym wystę-
pem młodych artystów na Przeglą-
dzie Dziecięcych Zespołów Folklo-
rystycznych w Wiśle, gdzie nasze 
dzieci zdobyły wyróżnienie za na-

turalność i odwagę sceniczną. Koń-
cząc rok szkolny chciałabym bar-
dzo podziękować Rodzicom dzieci, 
którzy przez cały rok byli dla mnie 
ogromną podporą i wciąż motywo-
wali do upartej walki o „Małą Bren-
ną”. O kolejnym roku myślę ze spo-
kojem i oczekiwaniem. Będzie do-
brze!

Z kolei Grupa Śpiewu Tradycyj-
nego „Sójki” rozwinęła się bardzo 
w ciągu ostatnich miesięcy. Dziew-
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czyny, które mają za sobą już kil-
ka dobrych lat poważnej, systema-
tycznej pracy nad techniką białe-
go głosu oraz repertuarem pieśni 
tradycyjnych całego świata, wystą-

piły podczas kilku ważnych wyda-
rzeń i nawiązały współpracę, która 
końcem sierpnia zaowocuje udzia-
łem w organizowanym przez Kata-
rzynę Broda-Firlę festiwalu w Cie-

szynie. „Sójki” zaśpiewają również 
słowiański repertuar podczas Sło-
wiańskiej Nocy Folkmetalowej  
w Brennej. Zapraszamy!

       Anna Musioł

Jan Wałach w Brennej – wystawa prac
Często, w kontekście wielkich 

ludzi - mężczyzn, słyszy się powie-
dzenie: "Za każdym sukcesem wiel-
kiego mężczyzny stoi wyjątkowa 
kobieta". Za sukcesem Jana Wała-
cha z pewnością stała jego żona, 
niezwykle skromna, zawsze w cie-
niu, ale niezmiernie pracowita, od-
dana kobieta, gospodyni, opie-
kunka ogniska domowego, matka  
i żona - Teresa Wałach, z domu Li-

boska. Artysta nieraz uwiecznił ją 
na swoich pracach.

W domu na Andziołówce życie 
toczyło się wokół twórczości Jana. 
Jego pracownia znajdowała się  
w centrum zainteresowania, zarów-
no osób ciekawych sztuki, kultury, 
jak i rodziny. Jan Wałach studiował 
na Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, a także w Paryżu. Był artystą 
wszechstronnym, malował obrazy 

różnymi technikami, m.in.: akware-
lami, olejami, tworzył drzeworyty, 
rzeźbił, malował polichromie w ko-
ściołach, projektował witraże…

Teresa była tak skromną osobą, 
że biografowie malarza poświęcają 
jej zaledwie jedno zdanie - "Teresa 
Wałach, z domu Liboska, urodzona 
w Wiśle." Udało nam się dotrzeć do 
korzeni Teresy, która, jak się okaza-
ło, rzeczywiście urodziła się w Wi-
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śle, ale jej przodkowie pochodzą 
od wielu pokoleń z Brennej. Z breń-
skiej rodziny Libosków.  Dzięki ini-
cjatywie wnuka Zbigniewa Wała-
cha, jednego z instruktorów Bazy 
Talentów w Brennej, udało się po-
chylić nad przeszłością Teresy, od-
kurzyć dzieje jej rodziny.

Historia Teresy została zapre-
zentowana na łamach „Wieści znad 
Brennicy” w 2021 roku, w numerze 
marzec/kwiecień część 1, oraz maj/
czerwiec część 2. Oba numery do-
stępne są w sieci, na stronie inter-
netowej gminy Brenna.

Beskidzki Dom Zielin "Przytu-
lia", poprzez organizację wystawy 
prac Jana Wałacha, pt. „Teresa Wa-
łach zd. Liboska, w życiu i twórczo-
ści męża Jana Wałacha”, wyjątko-
wo, pragnął skierować reflektory  
w stronę Teresy. Pokazać ją okiem 
zarówno męża - artysty, fotogra-
fów, a także rodziny. Prace, które 
udało się sprowadzić do Brennej, 
zostały wypożyczone ze zbiorów 
prywatnych, głównie rodziny.

Podczas wernisażu wystawy, 
który odbył się 20 maja, została za-
prezentowana przez Ewę Cudzich, 

etnograf, pracownika Uniwersyte-
tu Śląskiego w Cieszynie, sylwetka 
Jana Wałacha, a postać Teresy Wa-
łach zd. Liboska  przedstawiła Do-
rota Greń-Grajewska. Podczas wy-
darzenia wystąpili uczniowie Bazy 
Talentów – skrzypkowie, wraz ze 
swoim nauczycielem Zbigniewem 
Wałachem – wnukiem artysty Jana 
Wałacha. W wydarzeniu wzięła 
udział rodzina malarza – syn, córka, 
wnuki i prawnuki.

Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
Dorota Greń-Grajewska

Teatralne Lato u Kossaków 
Teatralne Lato u Kossaków to 

cykl osiemnastu wydarzeń organi-
zowanych na terenie Dworu Kossa-
ków w Górkach Wielkich przez Kon-
sorcjum Artystyczne Pilch-Słup-
czyński. W repertuarze Teatralnego 
Lata znalazły się spektakle dla dzie-
ci i dorosłych, a także warsztaty ak-
torskie, kabaretowe, spacery histo-
ryczne i wyprawy górskie. Mamy 
też przygotowaną ofertę dla grup 
zorganizowanych, które chciałyby 
na wyłączność zapoznać się z hi-
storią Zofii Kossak, dworu i harcer-
stwa.

Obecnie domykamy drugi mie-
siąc naszej obecności w Górkach. 
Wystawiliśmy pięć spektakli, po-
prowadziliśmy dwa spacery i jed-
ną wyprawę górską. Widać duże za-
interesowanie miejscem i naszymi 
wydarzeniami. Wnioskujemy to po 
social mediach i rosnącej z tygo-
dnia na tydzień publiczności, któ-
ra za każdym razem opuszcza dwór 
oczarowana, dzieląc się z nami 
swoimi przeżyciami i słowem uzna-
nia. Widać też i słychać tęsknotę 
za kulturalnym życiem w Dworze 
Kossaków, które, mamy nadzieję,  
w najbliższej przyszłości na sta-
łe powróci w to miejsce, za spra-
wą starań Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie.

Przed nami kolejne dwa mie-
siące. Na uwagę zasługują nasze 
spektakle „Szlemiel”, „Polaniarze”  
i „Pamięć Głębinowa”, które będzie 
można obejrzeć raz jeszcze w okre-
sie wakacyjnym.

Poza spektaklami gorąco po-
lecamy nasz blok warsztatowy. 
Pierwsza propozycja to warsztaty 
aktorskie dla osób dorosłych, które 
poprowadzi Krzysztof Cis. Człowiek 
wrażliwy, niezwykle utalentowa-
ny i doświadczony scenicznie. Sam  
o swoich warsztatach pisze tak: „Od 
dzieciństwa w naszej kulturze uczą 
nas trzymać język za zębami, kon-
trolować emocje i zachowywać się 
rozsądnie. Każdy, kto chce spróbo-
wać aktorstwa, musi się tego od-
uczyć i pozwolić sobie na impuls  
i odważne działanie bez wzglę-
du na to, jak się czujemy i kto na 
nas patrzy. Pozwala to wreszcie być 
sobą, a tym samym daje nadzieję, 
że poddamy się działaniu sztuki”.

Druga propozycja skierowa-
na jest do osób w każdym wie-
ku, a tyczy się ona pięknej sztuki 
wzbudzania śmiechu i radości, czy-
li warsztaty kabaretowe. Poprowa-
dzi je Rafał Soliński, wieloletni ka-
bareciarz, a obecnie dumny płat-
nik pełnej składki ZUS. Warszta-
ty będą trwać przez trzy dni, a tak 
ich przebieg opisuje sam prowa-

dzący: „Wielce prawdopodobne, że 
kabaretu nie da się nauczyć w trzy 
dni. Ale w trzy dni można stwo-
rzyć utwór kabaretowy i go wysta-
wić! Dlatego lubię nazywać te zaję-
cia warsztatami z twórczości. Napi-
szemy scenariusz, podzielimy role, 
przećwiczymy i trzeciego dnia wy-
stawimy skecz, piosenkę, scenkę – 
to Wy zdecydujecie.”

Teatralne Lato u Kossaków nie 
mogłaby się udać bez wsparcia  
i życzliwości Gminy Brenna oraz 
Starostwa Powiatowego, które za-
siliły nasz skromny budżet orga-
nizacyjny, a także zapewniły nam 
wsparcie promocyjne.

Na koniec dodamy że do naszej 
oferty artystycznej dołączyły pro-
pozycje książkowe i audio book, za 
sprawą wydawnictwa „Dobra Pro-
wincja”, która znalazła dla siebie  
w dworze przytulne miejsce.

Więcej szczegółów i możliwość 
zakupu biletów  na  www.teatral-
nelato.pl.

Szymon Pilch
Konsorcjum Artystyczne  

Pilch-Słupczyński
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Mieszkanka Górek w CD Red
Emilia Świerżewska. Milenials – 

rocznik 2003. Od urodzenia miesz-
ka w Górkach Wielkich. Tu ukoń-
czyła szkołę podstawową i gimna-
zjum, równolęgle ucząc się w szko-
le muzycznej w Cieszynie. Licealist-
ka (Osuchowski, Cieszyn). Tego-
roczna maturzystka i dyplomantka 
klasy skrzypiec. Laureatka konkur-
sów przedmiotowych, literackich, 
językowych, recytatorskich. Miło-
śniczka RPG*, gamingu, fantasy, 
Brandona Sandersona i psycholo-
gii behawioralnej. Pasjonatka Wie-
ków Średnich. Obecnie stypendyst-
ka programu „Dziewczyny w grze!” 
CD PROJEKT RED.

„Dziewczyny w grze!” to 
pierwszy w Polsce program stypen-
dialno-mentoringowy dla kobiet  
w gamingu. Program został stwo-
rzony przez Fundację Edukacyjną 
Perspektywy Women in tech we-
spół z CD PROJEKT RED, polskim 
studiem developerskim tworzącym 
znane na całym świecie gry wideo 
(m.in. Wiedźmin, Cyberpunk 2077).

Celem programu jest przełamy-
wanie stereotypów w świecie ga-
mingu i branży technologicznej, 
że jest jedynie domeną mężczyzn, 
oraz, że praca w gamedevie to tyl-
ko i wyłącznie programowanie. 
Tymczasem tworzenie gier to tak-
że budowanie fabuły, kreacja psy-
chologiczna postaci, ilustracja, ani-
macja, reżyseria i udźwiękowienie 
a także produkcja i komunikacja.

Oczywiście, że dziewczyny ko-
chają gry!

Anna Musioł: Przede wszyst-
kim – gratuluję. Dostałaś się 
do programu stypendialnego 
„Dziewczyny w grach” CD Pro-
ject. Jak to się stało? Na czym po-
legały zadania konkursowe i czy 
trudno było im sprostać?

Emilia Świerżewska: Do pro-
gramu wpłynęło ponad 1400 zgło-
szeń z całej Polski. Spośród nich 
wyłoniono 50 finalistek z który-
mi przeprowadzono indywidualne 
rozmowy online. To pozwoliło z ko-
lei wybrać 20 laureatek programu, 
wśród których miałam szczęście się 
znaleźć! Program będzie trwał cały 

rok. W tym czasie wraz z innymi 
uczestniczkami będziemy zgłębiać 
tajniki gamedevu i szlifować swoje 
umiejętności w wybranych dziedzi-
nach z przydzielonymi Mentorami 
CD PROJEKT RED.

Z końcem lutego odbyła się uro-
czysta inauguracja programu w sie-
dzibie firmy. Najważniejszym ele-
mentem tego dwudniowego spo-
tkania były wielogodzinne grupo-
we i indywidualne warsztaty z na-
szymi Mentorami. Pozwoliły one 
m.in. ustalić plan współpracy na 
najbliższy rok, określić cel i drogę 
do jego osiągnięcia.

Aby dostać się do programu, 
przede wszystkim należało odwa-
żyć się i wysłać zgłoszenie. Czyli 
napisać coś osobie – opowiedzieć 
o swoich zainteresowaniach, pla-
nach na przyszłość, życiowych suk-
cesach, określić w którym miejscu 
życiowej drogi się znajduje i wła-
ściwie wiedzieć kim się jest… trze-
ba było określić dziedzinę gamede-
vu, którą chce się podążąć (w moim 
przypadku story telling), wybrać 
potencjalnego Mentora.

Było to dla mnie trudne zada-

nie, zdecydowanie bardziej pasuje 
mi rozpisywanie kampanii RPG niż 
pisanie o sobie.

Drugi etap polegał na spotka-
niu online z osobami z Fundacji  
i pracownikami CDPR. Był to rodzaj 
rozmowy kwalifikacyjnej z bardziej 
szczegółowymi pytaniami dotyczą-
cymi m.in. własnych oczekiwań co 
do programu. Tutaj odczułam już 
wagę podjętej przez siebie próby  
a emocje sięgnęły apogeum. Zro-
zumiałam, że dzieli mnie krok od 
osiągnięcia celu, ale i od stracenia 
go. A jednak się udało! Przekona-
łam komisję rekrutacyjną i znala-
złam się w gronie 20 szczęśliwców!

Odkąd pamiętam lubiłam wy-
myślać, opowiadać i pisać różne hi-
storie. Obserwować jaki wywiera-
ją wpływ na ich odbiorcę. Zachwy-
cało mnie, że można słowem poru-
szyć emocje, operować nimi tak, 
aby poczuć smak albo zapach, po-
kazać kolor. Zaczęłam poszukiwać 
własnej drogi, wychodząc poza 
ramy szkolne i konkursowe, któ-
re niestety ograniczały, narzucając 
swoje reguły.

Mnie zawsze interesowała głę-
bia psychologiczna postaci, lubię 
też synkretyzm w tekstach czyli  
w uproszczeniu, łączenie w całość 
często sprzecznych elementów. 
Interesujące mnie kwestie znala-
złam w udostępnionych wykła-
dach Roberta Zapolsky z uniwer-
sytetu Stanforda „Biologia beha-
wiorystyczna” oraz w tematycznych 
wykładach Brandona Sandersona 
(twórcy cyklu „Archiwum Burzowe-
go Światła”) dzielącego się z inter-
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nautami swoim pisarskim doświad-
czeniem. Niemały wpływ miało na 
mnie poznanie filozofii Romana In-
gardena na temat budowy dzieła li-
terackiego.

W tradycji pisarskiej znane 
jest funkcjonujące pojęcie: pisarz 
Ogrodnik/Odkrywca (w toku pisa-
nia odkrywa o czym pisze) vs pisarz 
Architekt (plan – realizacja). Jest to 
pewna skala, w której można się 
umiejscowić, żeby móc określić ja-
kim się jest pisarzem, w jaki spo-
sób tworzy się tekst. Ja nie zamy-
kam się w schematach, pozwalam 
historii rozwijać się organicznie. 
Działam spontanicznie – nigdy nie 
wiem co mnie zainspiruje, zresztą 
na inspirację się nie czeka, jej się 
szuka a odnaleźć można wszędzie.

Styl pisarski zaś jest dla mnie jak 
szyba w oknie przez którą czytelnik 
obserwuje historię. Czasami szyba 
jest przeźroczysta, niezauważalna 
a czasami szkło jest kolorowe i jest 
elementem doświadczania historii.

A.M.: Jak wygląda „Twój” 
świat? Na ile można go przeło-
żyć na Twoje rzeczywiste, osobi-
ste doświadczenia?

E.Ś.: Fantasy jest mi szczególnie 
bliskie. Wyrosłam na starożytnych 
mitologiach (uklon dla opracowań 
Wandy Markowskiej), światem wy-
pełnionym fantastycznymi istota-
mi, bogami i bóstwami współist-
niejącymi z ludźmi. Epoka Średnio-
wiecza z obrazem piekła wg dante-
go, danse macabre, rycerskie epo-
sy, mroczne zamki, alchemia, poje-
dynki na miecze. W moim realnym 
świecie zaowocowało to np. jazda 
konną i treningami HEMA (Histori-
cal European Martial Arts. Czyli re-

konstrukcja walk białą bronią; wy-
brałam walki długim mieczem). 
Osobiste doświadczenia wkładam 
do swoich tekstów – bardzo ważne 
jest, aby treść była wiarygodna dla 
odbiorcy.

W szkole sredniej trafiłam na 
grupę wspaniałych rówieśników, 
otwartych na świat, na ludzi, na 
różnorodność, myślących niestere-
otypowo, odważnie wyznających 
swoje poglądy, mądrych własny-
mi przemyśleniami. Udało mi się 
z nimi stworzyć grupę dyskusyjną 
„Stowarzyszenie NIEumarłych po-
etów” i wziąć udział w projekcie 
„Matura bez teorii”.

I – oczywiście - jestem graczem!
Zaczynałam od legendarnych 

„Heroses” cz.3,  i uwielbiam pro-
dukcje CDRP. Oferty pracy tego stu-
dia przeglądałam już w gimnazjum, 
gdy miałam 15 lat. Marzyłam, by 
stać się częścią ich zespołu. Chcia-
łam po prostu tworzyć gry!

W liceum zostałam zaproszona 
do grupy pasjonatow RPG „Karcz-
ma Fantastów” i tu już jako DM roz-
poczęłam realizację swojego au-
torskiego projektu - stworzone-
go przeze mnie Świata – Atrebenu. 
Rownolegle, logując się na anglo-
języcznych serwerach, realizowa-
łam się jako gracz w kampaniach 
innych fascynatów RPG, szlifując 
przy okazji swój angielski i zdoby-
wając doświadczenie na tym polu. 
M.in. Nauczyłam posługiwać się in-
nymi zasobami technicznymi, pro-
gramami, które do tej pory nie były 
mi znane.

Świat przestał mieć granice – 
wraz ze mną w kampaniach uczest-

niczyli gracze ze wszystkich re-
jonów świata, Australii, Stanów, 
Ameryki Środkowej i różnych kra-
jów Europy. To było piękne do-
świadczenie – spotkać ludzi po-
łączonych wspólną pasją (i celem  
w grze), ponad podziałami, grani-
cami, sztucznymi barierami (religia, 
wiara, płeć, wiek, status społeczny, 
orientacja seksualna). Była to wiel-
ka nauka tolerancji, współpracy, 
uważności i współodczuwania. Po-
lecam każdemu, zwłaszcza wydają-
cym skrajne osądy i piszącym arty-
kuły boleśnie krzywdzące sferę ga-
mingu i RPG, mędrkujących o szko-
dliwości, sektach itp.

A.M: Planujesz tworzyć scena-
riusze gier? Czy zostaniesz raczej 
przy czystej literaturze? A może 
na tym etapie to tylko hobby? 
Masz jakieś założenia, albo cele, 
do których dążysz w tej sferze?

E.Ś: Przede mną matura, dy-
plom w  szkole muzycznej i apli-
kacja na studia. Pracowity i nerwo-
wy okres. Ale też kolejne spotkania 
i warsztaty online i offline, indywi-
dualna praca z mentorem (moim 
jest Igor Sarzyński, Narrative Direc-
tor w CD Projekt Red, który ma po-
nad 10 lat doświadczenia w bran-
ży) oraz realizacja projektu. Liczę 
na to, że otworzy ona nowy roz-
dział w moim życiu, tym razem już 
zawodowym. Jestem przekonana, 
że jestem we właściwym miejscu. 
W miejscu, w którym zawsze chcia-
łam się znaleźć.

Wszystkim moim rówieśnikom 
pragnę powiedzieć – nie bójcie się 
marzyć, miejcie odwagę iść własną 
ścieżką. Nieważne, że jest to coś, 
co wydaje wam się niszowe – każ-
da nisza ma swoje grono odbior-
ców. Nieważne, że jest to coś, co 
wasze otoczenie określa jako nie-
przydatne – jeśli jest to wasza pa-
sja, coś na czym naprawdę wam za-
leży, macie tę moc, by przekuć to 
w coś, co będzie wam towarzyszyć 
całe życie. Nieważne, że jest to coś, 
co inni mogliby uznać za bezwarto-
ściowe – jeśli jest to źródło waszej 
pasji, to znaczy, że ma całą wartość, 
jakiej kiedykolwiek będzie potrze-
bować – ma wartość dla was.

Fotogrtafie: Jacek Kamiński
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Maj miesiącem bibliotek i książek
Tradycyjnie maj to miesiąc po-

święcony książce i czytelnictwu.  
Z tej okazji nasza biblioteka zorga-
nizowała kilka akcji. 

Wędrujemy szlakiem 
kultury książki  

9 maja miała miejsce wyciecz-
ka do Cieszyna „Szlakiem kultu-
ry książki i dawnych cieszyńskich 
drukarń”, zorganizowana w ramach 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
Uniwersytetu III Wieku z Brennej. 
Dzięki przewodniczce, pani Małgo-
rzacie Szelong z Książnicy Cieszyń-
skiej, uczestnicy mieli okazję prze-
nieść się w XIX wiek do Cieszyna 
Prochasków i Feitzingerów. 

Krasnoludki w bibliotece
11 maja naszą bibliotekę w Bren-

nej odwiedziły Krasnoludki z Przed-
szkola Publicznego nr 1 w Brennej, 
by złożyć życzenia i wręczyć prze-
piękną laurkę z okazji Dnia Biblio-
tekarza. Serdecznie dziękujemy za 
pamięć i miłą niespodziankę. 

Kiedy dorosnę
12 maja 2022 roku bibliotekę w 

Brennej odwiedzili uczniowie ze-
rówek ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Brennej.

Dzieci dowiedziały się jak funk-
cjonuje biblioteka, a następnie wy-
słuchały i obejrzały opowiadanie 
„Kiedy dorosnę… Marzenia mo-
tylego jajeczka” w formie teatrzy-
ku kamishibai. Maleńkie jajko le-
żące pod liściem marzy o tym, kim 

chciałoby być, gdy dorośnie. Przy-
szłość jest bowiem teraz, a snując 
najodważniejsze marzenia stajemy 
się twórcą naszej przyszłości. Kolej-
nym elementem naszego spotka-
nia były zagadki dotyczące zawo-
dów i odnalezienie wśród biblio-
tecznych książek karteczki z losową 
profesją. Na koniec dzieci otrzyma-
ły dyplomik przyjaciela biblioteki. 

 Mój przyjaciel Kemushi
W tym samym dniu bibliotekę 

w Górkach Małych odwiedziła gru-
pa dzieci z OLR „Bucze”.  Dzieci do-
wiedziały się o cyklu życia moty-
li oraz o ich różnorodnych kształ-
tach i barwach. Wysłuchały i obej-
rzały opowiadanie „Mój przyjaciel 
Kemushi” autorstwa Nathalie Dar-
gent, przedstawionego w formie 
teatrzyku kamishibai. Historia opo-
wiada o przyrodzie i jej przemia-
nach. W części plastycznej dzieci 
miały za zadanie przystroić motyl-
ki przygotowane przez bibliotekar-
ki z papierowych talerzyków i rolek 
po papierze toaletowym. Dziękuje-
my za odwiedziny i do zobaczenia 
wkrótce!

„Piraci i wyspa skarbów” 
Dnia 19 maja gościliśmy w na-

szej filii  w Górkach Małych oraz  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Brennej aktorów 
z teatru Blaszany Bębenek. Dzieci 
obejrzały i wzięły udział w przed-
stawieniu „Piraci i wyspa skarbów” 
inspirowanym powieścią R. L. Ste-

vensona. W czasie przedstawie-
nia mali widzowie dowiedzieli się, 
że warto być w życiu odważnym, 
dzielnie stawiać czoła problemom 
oraz, że tylko ciężką pracą mogą 
osiągnąć upragniony cel. Bardzo 
dziękujemy aktorom za wspaniały 
występ, a dzieciom za zaangażowa-
nie i żywiołowy udział w spektaklu. 

Siejemy rzeżuchę z Kicią Kocią 
20 maja w ramach akcji „Czyta-

nie na dywanie” Pani bibliotekarka 
odwiedziła Przedszkole Publiczne 
nr 1 w Brennej. Przedszkolaki po-
znały różne rodzaje nasion i w czę-
ści literackiej wysłuchały opowia-
dania „Kicia Kocia. Co zasiejemy 
w ogródku?” autorstwa Anity Gło-
wińskiej. Nie udało się przynieść 
ogródka do przedszkola, ale zna-
lazł się na to sposób. Przedszkola-
ki otrzymały zestawy do wysiewa-
nia rzeżuchy. Było sianie i podlewa-
nie. Dzieci mogły zabrać ze sobą do 
domów swoje własne mini ogródki. 
Dziękujemy za zaproszenie!

Empik Go!
Od 1 maja 2022 nasi Czytelnicy 

mają możliwość korzystania z do-
stępu do ponad 50 000 E-booków 
oraz Audiobooków w serwisie Em-
pik Go. Dostęp jest możliwy po-
przez aplikację na urządzeniach 
mobilnych, w tym na czytnikach  
e-booków.

Aby skorzystać z usługi, należy 
zgłosić się osobiście do Biblioteki 
( Brenna, ul. Wyzwolenia 77; Gór-
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Seniorzy czytają dzieciom 
2 czerwca w ramach XXI Ogól-

nopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom naszą bibliotekę  i filię  
odwiedziły dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego nr 1 w Brennej (grupa 
„Kotki”) oraz z Przedszkola Publicz-
nego nr 1 w Górkach Małych (gru-
py „Skrzaty” i „Słoneczka”). Tym ra-
zem dzieci czekała niespodzian-
ka, bo w rolę bibliotekarzy wcie-
lili się słuchacze Stowarzyszenia 
Uniwersytetu III Wieku w Brennej.  
Z wielkim przejęciem i zaangażo-
waniem  przeczytali utwory o te-
matyce ekologicznej autorstwa 
Małgorzaty Strzałkowskiej, Eli-
zy Piotrowskiej i Tadeusza Siwca. 
Na zakończenie spotkania dzie-
ci otrzymały „zakładkę ekologicz-
ną” na odwrocie której znalazły 
nasionka świerka pospolitego do 
posadzenia. Serdeczne dziękuje-
my  państwu Jolancie i Ryszardowi 
Krawiec, pani Joannie Kałuża oraz 
panu Andrzejowi Tęcza za udział  
w akcji czytelniczej.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Brennej

ki Małe, ul. Zalesie 3) lub napisać  
e-maila z prośbą o kod do Empik 
Go na adres: bibl.brenna@wp.pl 
oraz podać imię, nazwisko (trze-
ba być zarejestrowanym czytelni-
kiem). 

 Aby aktywować kod wejdź na 
https : / /w w w.empik .com/go/bi-
blioteki/kod i postępuj zgodnie  
z poleceniami na stronie. Ilość ko-
dów jest ograniczona. Zachęcamy 
do korzystania!

Dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach realizacji Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021-2025.  

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Brennej
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Dział Silesiana

Tomasz Sochacki – „Cieszyński 
szlabikorz, a ku tymu cosik 

wierszym po naszymu”

Gwara cieszyńska powoli od-
chodzi w zapomnienie, jest co-
raz bardziej odtwarzana (np. na 
konkursach gwarowych), a coraz 
mniej używana w życiu codzien-
nym. Wciąż są jednak ludzie-pasjo-
naci, którzy pielęgnują piękną,  cie-
szyńską mowę i są jej krzewicie-
lami. Do nich należy pochodzący  
z Kończyc Małych Tomasz Sochac-
ki. W ciągu kilku lat na swojej stro-
nie internetowej (https://gwaracie-
szynska.com) opublikował wiele 
tekstów napisanych „po naszymu”. 
Zachęcony pozytywnym odbio-
rem książki „Cosik mało wiela Wóm 
chcym powyrzóndzać…” zdecydo-
wał się napisać i wydać kolejną po-
zycję o gwarze cieszyńskiej - „Cie-
szyński szlabikorz, a ku tymu cosik 
wierszym po naszymu”.

 Publikacja składa się z dwóch 
części: „Szlabikorza” czyli elemen-
tarza gwary cieszyńskiej w 18 lek-
cjach oraz wierszy „po naszymu”.

Przygotowanie tego typu pod-
ręcznika nie było łatwe, bo jak  pi-
sze Autor:  „(…) przeca wiycie, że  
w każdej dziedzinie sie kapke inak-
szy mówiło, tóż to je ganc procno 
robota, coby zrobić szlabikorz dlo 

całej Cieszyńskij Ziymi – od Ostra-
wy do Biylska.” 

„Szlabikorz” może być dużą po-
mocą dla nauczycieli-regionali-
stów chcących przybliżyć gwarę 
cieszyńską dzieciom i młodzieży. 
Może również stanowić  atrakcyjną 
pozycję dla tych, którzy zapomnie-
li lub nie znają gwary cieszyńskiej, 
a chcą się z nią zapoznać.

Na drugą część książki składają 
się wiersze pisane gwarą, o różnej 
tematyce, nawet ekologicznej („O 
strómach, co komusikej zawadza-
ły”). Najwięcej jest jednak utwo-
rów dzięki którym można prze-
nieść się do „hań downych” czasów                             
i dowiedzieć się np. jak i czym daw-
niej leczono.

(…) Jak yny kogosi w chałupie 
jakosik nimoc chytała

To starka uż wodym warzyła, 
zieline nióm zalywała

Gorski sie to piło, gor dzieckóm 
gymbami krzywiło

Ale sie kiejsi nimocnych yny tak 
w chałupie lyczyło

Fortusznik jak boli żołóndek a na 
wszystki babski nimoce
Haniczka na żyły, wilka, 

zapolynia a na spokojne noce
Szczyrbek jak gdo mo dyche, 
czerciniec na wszelki boleści

Wanieliczki na wszystko inksze, pod 
strzechóm sie jich kupa zmieści
Fragment wiersza „Zieliny”

Książkę dodatkowo uatrakcyj-
niają fotografie pochodzące z albu-
mów rodzinnych Autora.

Warto więc sięgnąć po tę po-
zycję, z której Czytelnik może na-
uczyć się m. in.: „abecedy”, „racho-
wać po naszymu”, porównać różni-
ce w gwarze z Istebnej, Pruchnej, 
czy Wisły, poznać cieszyńską wer-
sję „Snu o Warszawie”, a przy tym 
wszystkim świetnie się bawić, bo 
książka jest napisana lekko i z hu-
morem.

Polecamy ją wszystkim miłośni-
kom cieszyńskiej gwary i tradycji, 
zapraszamy do jej wypożyczenia.

Rafał Cholewa
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Brennej

Nowości w Bibliotece
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Upalne Bucze
18 czerwca odbył się tradycyj-

ny „Piknik pod Buczem”. Tegorocz-
nej edycji towarzyszyła piękna, 
słoneczna, upalna pogoda. Impre-
zę rozpoczął koncert Orkiestry Dę-
tej OSP Górki Wielkie, pod kierow-
nictwem pana Józefa Klimurczyka. 
Pierwsze dźwięki marszowej mu-
zyki wspomogły również pierwszą 
tego dnia eksplozję kolorów holi, 
które jeszcze kilkakrotnie barwną 
falą wybuchały w powietrze. Dzie-

ci mogły do woli korzystać z dmu-
chańców, malowania twarzy, ple-
cenia kolorowych warkoczyków,  
a także brać udział w animacjach 
absolutnie zwariowanej ekipy „Po-
łudnie Events”. Program zamknęła 
zabawa taneczna z zespołem „Mu-
sicStaś” z Górek Wielkich.

Podczas całej imprezy, wraz ze 
stowarzyszeniem „Dogonić Czas” 
zbieraliśmy również środki na reha-
bilitację małej Zosi, naszej miesz-

kanki. Przy animatorskich stanowi-
skach stały puszki, można było za 
wolne datki napić się domowej le-
moniady, albo wylicytować jeden  
z dwóch przekazanych stowarzy-
szeniu obrazów.

Wszystkim dziękujemy za obec-
ność i wspaniałą zabawę!

         OPKiS
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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.

Przekazanie, przez Arolsen Ar-
chives w Niemczech, rodzinie 
ostatniej pamiątki po więźniu obo-
zów koncentracyjnych Janie Gasz-

czyku, stało się przyczynkiem i mo-
bilizacją do odtworzenia histo-
rii breńskiego bohatera. 3 maja,  
w święto narodowe, a także w rocz-
nicę śmierci naszego bohatera,  
w Beskidzkim Domu Zielin "Przy-
tulia" został odsłonięty zegarek po 
zmarłym podczas II wojny świato-
wej Janie Gaszczyku. Bohater ten 
jest ważny nie tylko dla całej spo-
łeczności breńskiej, ale również 
dla naszego budynku, był jednym 

z jego twórców, a także sprawował 
stanowisko ostatniego prezesa Sto-
warzyszenia Młodzieży Katolickiej 
w Brennej. 

Podczas wydarzenia w Beskidz-
kim Domu Zielin "Przytulia", oprócz 
odsłonięcia pamiątki po Janie 
Gaszczyku, można była posłuchać 
niezwykłej historii naszego rodaka 
z Brennej, wygłoszonej przez histo-
ryka Wojciecha Grajewskiego, któ-
ry nie tylko opracował biografię 

„Czas do domu…” Pamięci zapomnianego 
bohatera Jana Gaszczyka
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8 edycja zawodów na Pumptracku 
w Brennej za nami

Kolejna edycja Pumptrackowe-
go Pucharu Brennej spotkała się 
z rekordowym jak dotąd zainte-
resowaniem. W rywalizacji wzię-
ło udział aż 48 zawodników, wśród 
których największą grupę stanowi-
li zawodnicy z Brennej, jednak nie 
zabrakło także uczestników z Biel-
ska-Białej, Żor, Ustronia, Węgier-
skiej Górki, a nawet Szczecina.

Rywalizacja jak zawsze miała 
charakter jak najszybszego poko-
nania dwóch okrążeń toru. Zawod-
nicy mieli do wykonania 2 próby,  

a o końcowej lokacie decydował 
lepszy czas przejazdu. Zmagania 
odbywały się w kilku kategoriach 
wiekowych, dzięki czemu w im-
prezie mogli brać udział także naj-
młodsi. 

Najwięcej sportowych emocji 
przynosi z reguły batalia w kate-
gorii Junor Chłopcy. Podobnie było  
i tym razem, ponieważ w tej kon-
kretnej grupie wiekowej uzyskiwa-
no najlepsze czasy przejazdów. 

Spośród naszych mieszkańców 
w swoich kategoriach zwycięży-

li: Dominik Olchawa (Open Męż-
czyźni) oraz Jadwiga Greń (Skrzat 
Dziewczyny). Wysokie lokaty zajęli: 
Antoni Śpiewok i Kajetan Greń – ko-
lejno 2 i 3 miejsce (Smyk Chłopcy), 
Kuba Chraścina i Hubert Staś – rów-
nież 2 i 3 miejsce (Skrzat Chłopcy) 
oraz Grzegorz Czarnota – 2 miejsce 
w kategorii Masters – Mężczyźni.

Zawody były sfinansowane ze 
środków Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

  Krzysztof Gawlas

młodego chłopaka Jana Gaszczy-
ka, jego drzewo genealogiczne, ale 
również pilotował przekazanie ze-
garka przez Arlosen Archives, kon-
taktował muzeum z rodziną, a tak-
że zaangażował się w poszukiwania 
grobu naszego bohatera. 

To wyjątkowe wydarzenie 
uświetniły występy artystyczne: 
Chóru Benedictus oraz Dziewczę-
cej Grupy Śpiewaczej „Sójki”. Od-
słonięcia zegarka, podarowanie 
rodzinie przez Arolsen Archives  

w Niemczech, a następnie przeka-
zanego do Beskidzkiego Domu Zie-
lin „Przytulia”, dokonali Wójt Gminy 
Brenna Jerzy Pilch oraz Jan Gasz-
czyk – kuzyn zmarłego bohater-
ka. W wywiadzie dla Polskiego Ra-
dia Jan Gaszczyk wyznał: „– To jest 
zegarek, który otrzymaliśmy z mu-
zeum z Niemiec. U mnie by leżał  
w szufladzie, przekazałem go, aby 
ludzie mogli zobaczyć, jakich mieli-
śmy przodków. To, co przeżył, trud-
no sobie wyobrazić. Było dla mnie 

zaskoczeniem, że dopiero po 80 la-
tach nas odnaleźli, ale szukali, szu-
kali i znaleźli. Dobrze, że tak się 
kończy” Zegarek można oglądać  
w Beskidzkim Domu Zielin "Przytu-
lia", jest częścią wystawy historycz-
nej, która obrazuje dzieje naszego 
budynku.

Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
Dorota Greń-Grajewska
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7. Bieg na Bucze, 
marsz Nordic Walking, miniBucze

Tegoroczną, 7 edycję rywaliza-
cji biegowej oraz marszu Nordic 
Walking na trasie wiodącej przez 
Górę Bucze zaplanowano w termi-
nie czerwcowym. Również i tym ra-
zem nie było problemu z frekwen-
cją, ponieważ bieg cieszył się du-
żym zainteresowaniem ze stro-
ny uczestników. Na starcie stanęło 
114 biegaczy i 23 zawodników Nor-
dic Walking. Przed marszem i bie-
giem głównym odbyły się biegi dla 
dzieci – miniBucze, w których wy-
startowało 75 zawodników.

W biegu głównym po zwycię-
stwo sięgnął Tomasz Kawik, któ-
ry na samym początku rywalizacji 
wypracował sobie przewagę, której 
nie oddał do samego końca, mel-
dując się na mecie z czasem 21:30,0 

i wyprzedzając drugiego na mecie 
Tomasza Wróbla o 26,8. Jako trzeci 
linię mety przeciął Błażej Horzela, 
uzyskując 22:03,1. Wśród kobiet po 
zwycięstwo sięgnęła Alicja Sikora  
z czasem 25:14,8. Drugie miejsce 
wywalczyła Zuzanna Maciejczek, 
trzecie Anna Skalska. Panie osią-
gnęły kolejno 26:14,2 i 26:40,0. 

W kategorii Mieszkańcy Gmi-
ny Brenna wśród Pań pierwsze dwa 
miejsca były identyczne jak w kla-
syfikacji generalnej kobiet. Wygra-
ła Alicja Sikora, przed Zuzanną Ma-
ciejczek. Trzecie miejsce przypadło 
Angelice Pilch, czwarte Weronice 
Podżorskiej, natomiast piąte Mar-
celinie Nittner-Łysek.

Wśród mieszkańców zwyciężył 
rzecz jasna triumfator całego biegu 

– Tomasz Kawik, przed Danielem 
Dulskim i Pawłem Niedobą. Czwar-
te miejsce wywalczył Damian He-
rzyk, a piąte Dominik Dzida.

W rywalizacji Nordic Walking  
1 miejsce w klasyfikacji generalnej 
kobiet wywalczyła Barbara Cieślar, 
przed Anną Gerle-Kotulą i Katarzy-
ną Marondel. Wśród mieszkanek 
Gminy Brenna najlepsza okazała 
się Ewa Young przed Bożeną Dutką. 
Najlepszym mężczyzną okazał się 
Daniel Rymarczyk, który zameldo-
wał się na mecie przed Januszem 
Magierą i Marianem Małką. Wśród 
mieszkańców zwyciężył Jan Strach.

Pełne wyniki rywalizacji znajdu-
ją się na stronie bgtimesport.pl

        Krzysztof Gawlas
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Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel. 33 400 00 21
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Ośrodki Zdrowia:
Brenna, ul. Leśnica 8, tel. (33) 853 63 11
NFZOZ P. Gruszczyk, Brenna, ul. Malinowa 3, tel. (33) 432 15 00
Górki Wielkie, ul. Zalesie 3,tel. (33) 853 91 82
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Poczty:
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Jednostki OSP:
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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
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01.07.22 r. (pt)  Dzieciaki rządzą w Parku Turystyki - teatr oraz animacje dla dzieci 
   Brenna - Park Turystyki, start: 17:00 #teatr #dladzieci #bajka #animacje

02.07.22 r. (sb)  „Przytulasie”- Kino Małego Widza
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 11:00 #kino #dlanajmłodszych #bajka

02.07.22 r. (sb)  Teatralne Lato u Kossaków - spektakl „Szlemiel” wg I.B. Singera
   Górki Wielkie, CKiS Dwór Kossaków, start: 20:00 #teatr #historia #bilety na www.teatralnelato.pl

03.07.22 r. (nd)  Charytatywny 5. Rodzinny Rajd Rowerowy
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 11:00 #rowery #pomagamy #rodzina

03.07.22 r. (nd)   Piaski Brandysa - turniej siatkówki plażowej
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 14:00 #plażówka #turniej #siatka

06.07.22 r. (śr)   Pasujesz do nas! - animacje dla dzieci i treningi jogi dla dorosłych
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 17:00 #dlawszystkich #joga #animacje

07.07.22 r. (czw)  „Słowiańskie runy” - czwartkowe warsztaty 
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 17:00  #dlawszystkich #słowianie #warsztaty 

08.07.22 r. (pt)  Dzieciaki rządzą w Parku Turystyki - teatr oraz animacje dla dzieci 
   Brenna - Park Turystyki, start: 17:00 #teatr #dladzieci #bajka #animacje

09.07.22 r. (sb)  Teatralne Lato u Kossaków - warsztaty teatralne dla osób dorosłych w każdym wieku
   Górki Wielkie, CKiS Dwór Kossaków, start: 10:00 #teatr #historia #bilety na www.teatralnelato.pl

09.07.22 r. (sb)  55. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych
   Brenna - Park Turystyki, start: 11:00 #folklor #tradycja #konkurs #rękodzieło

09.07.22 r. (sb)  Wycieczka górska - wycieczka i ognisko przy bacówce na Starym Groniu
   Brenna, start: 18:00 z Informacji Turystycznej #naszlaku #góry #dlakażdego #zprzewodnikiem #zapisy

10.07.22 r. (nd)  Teatralne Lato u Kossaków - spacer historyczny śladami Zofii Kossak i harcerzy
   Górki Wielkie, CKiS Dwór Kossaków, start: 10:00 #historia #bilety na www.teatralnelato.pl

10.07.22 r. (nd)  55. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych
   Brenna - Park Turystyki, start: 11:00 #folklor #tradycja #konkurs #rękodzieło

13.07.22 r. (śr)   Pasujesz do nas! - animacje dla dzieci i treningi jogi dla dorosłych
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 17:00 #dlawszystkich #joga #animacje

14.07.22 r. (czw)  „Mini Trówła”  - warsztaty z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 17:00 #warsztaty #tradycja #zapisy

15.07.22 r. (pt)  Dzieciaki rządzą w Parku Turystyki - teatr oraz animacje dla dzieci 
   Brenna - Park Turystyki, start: 17:00 #teatr #dladzieci #bajka #animacje

15.07.22 r. (pt)   Nocne Warsztaty z Nietoperzem
   Górki Wielkie - Kościół p.w. Wszystkich Świętych, start: 20:30 #warsztaty #nietoperze #zapisy

15-17.07.22 r. (pt-nd) Teatralne Lato u Kossaków - warsztaty kabaretowe Rafała Solińskego
   Górki Wielkie, CKiS Dwór Kossaków, start: 14:30 #teatr #historia #bilety na www.teatralnelato.pl

16.07.22 r. (sb)  Wycieczka górska - Szlakiem Wspomnień na Błatnią
   Start: 9:00, Brenna Lachy (parking przy kościele) - Bukowy Groń - Błatnia - Brenna Centrum #naszlaku 

16.07.22 r. (sb)   Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki
   Gospodarstwo Agroturystyczne „U Gazdy”, Brenna, ul. Malinka 5, start: 13:00 #tradycja #góry 

20.07.22 r. (śr)   Pasujesz do nas! - animacje dla dzieci i treningi jogi dla dorosłych
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 17:00 #dlawszystkich #joga #animacje

21.07.22 r. (czw)   „Cyszki malowane” - czwartkowe warsztaty 
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 17:00  #warsztaty  #tradycja #zapisy

22.07.22 r. (pt)  Dzieciaki rządzą w Parku Turystyki - teatr oraz animacje dla dzieci 
   Brenna - Park Turystyki, start: 17:00 #teatr #dladzieci #bajka #animacje

23.07.22 r. (sb)  Dni Dawnych Kultur, - folk średniowieczny & słowiańska wioska
   Brenna - Park Turystyki, start: 11:00 #dziwoludy #średniowiecze #wojowie #stroje #jarmark 

23.07.22 r. (sb)  8. Słowiańska Noc Folk Metalowa 
   Brenna - Park Turystyki, start: 11:00 #metal #średniowiecze #zabawa #pogo

24.07.22 r. (nd) Dni Dawnych Kultur, - folk średniowieczny & słowiańska wioska
   Brenna - Park Turystyki, start: 11:00 #dziwoludy #średniowiecze #wojowie #kuchnia #stroje #jarmark

27.07.22 r. (śr)   Pasujesz do nas! - animacje dla dzieci i treningi jogi dla dorosłych
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 17:00 #dlawszystkich #joga #animacje

28.07.22 r. (czw)   „Góralskie mandory” - czwartkowe warsztaty 
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 17:00  #warsztaty #tradycja #zapisy

29.07.22 r. (pt)  Dzieciaki rządzą w Parku Turystyki - teatr oraz animacje dla dzieci 
   Brenna - Park Turystyki, start: 17:00 #teatr #dladzieci #bajka #animacje

30.07.22 r. (sb)  Teatralne Lato u Kossaków - warsztaty teatralne dla osób dorosłych w każdym wieku
   Górki Wielkie, CKiS Dwór Kossaków, start: 10:00 #teatr #historia #bilety na www.teatralnelato.pl
30.07.22 r. (sb)  Uphill MTB Beskidy 
   Brenna - Park Turystyki, start: 11:00 #sport #rowery #mtb #zapisy #zawody
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03.08.22 r. (śr)   Pasujesz do nas! - animacje dla dzieci i treningi jogi dla dorosłych
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 17:00 #dlawszystkich #joga #animacje

04.08.22 r. (czw)   „Słowiańskie runy” - czwartkowe warsztaty 
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 17:00 #warsztaty #tradycja #zapisy

05.08.22 r. (pt)  Dzieciaki rządzą w Parku Turystyki - teatr oraz animacje dla dzieci 
   Brenna - Park Turystyki, start: 17:00 #teatr #dladzieci #bajka #animacje  
06.08.22 r. (sb)  „Przytulasie”- Kino Małego Widza
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 11:00 #kino #dla najmłodszych #bajka

06.08.22 r. (sb)  11. Mistrzostwa Drwali Beskidzkich
   Brenna - Park Turystyki, start: 17:00 #zawody #extreme #drwale #muzykagóralska

10.08.22 r. (śr)   Pasujesz do nas! - animacje dla dzieci i treningi jogi dla dorosłych
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 17:00 #dlawszystkich #joga #animacje

11.08.22 r. (czw)  „Zakładki beskidzkie”  - warsztaty z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 17:00 #warsztaty #tradycja #zapisy

12.08.22 r. (pt)  Dzieciaki rządzą w Parku Turystyki - teatr oraz animacje dla dzieci 
   Brenna - Park Turystyki, start: 17:00 #teatr #dladzieci #bajka #animacje 
12.08.22 r. (pt)   Nocne Warsztaty z Nietoperzem
   Dwór Kossaków w Górkach Wielkich, start: 19:50 #warsztaty #nietoperze #zapisy

13.08.22 r. (sb)  Wycieczka górska - wyprawa na Równicę
   Start: 9:00, Brenna Leśnica (tężnia solankowa) – Równica #naszlaku #góry #dlakażdego

13.08.22 r. (sb)  Teatralne Lato u Kossaków - wyprawa górska „Polaniarskim Szlakiem”
   Górki Wielkie, CKiS Dwór Kossaków, start: 09:00  #historia #bilety na www.teatralnelato.pl

14.08.22 r. (nd) Teatralne Lato u Kossaków - spektakl „Polaniarze”
   Górki Wielkie, CKiS Dwór Kossaków, start: 20:00 #teatr #historia #bilety na www.teatralnelato.pl

14.08.22 r. (nd)   „Z natury” - piknik edukacji ekologicznej  
   Brenna - Park Turystyki, start: 13:00  #eko #edukacja #zioła 

15.08.22 r. (pn)   „Święto ziół” - koncert Vołosi
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 17:00  #tradycja #bilety #volosi #zioła

17.08.22 r. (śr)   Pasujesz do nas! - animacje dla dzieci i treningi jogi dla dorosłych
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 17:00 #dlawszystkich #joga #animacje

18.08.22 r. (czw)   „Cyszki malowane” - czwartkowe warsztaty 
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 17:00 #warsztaty #tradycja #zapisy

19.08.22 r. (pt)  Dzieciaki rządzą w Parku Turystyki - teatr oraz animacje dla dzieci 
   Brenna - Park Turystyki, start: 17:00 #teatr #dladzieci #bajka #animacje 
20.08.22 r. (sb)  Wycieczka górska - Bajkowym Szlakiem Utopca
   Start: 9:00, Brenna Centrum (Informacja Turystyczna) – Grabowa – Stary Groń – Brenna Centrum 

20.08.22 r. (sb)  Teatralne Lato u Kossaków - spacer historyczny śladami Zofii Kossak i harcerzy
   Górki Wielkie, CKiS Dwór Kossaków, start: 10:00 #historia #bilety na www.teatralnelato.pl

21.08.22 r. (nd) miniKierpce - biegi dla dzieci i młodzieży 
   Brenna - Park Turystyki, godz. 11:00 #sport #biegi #zawody #dzieci #młodzież

21.08.22 r. (nd) 10. Bieg o Breńskie Kierpce - bieg górski 
   Brenna - Park Turystyki, godz. 11:00 #sport #bieggórski #zapisy #bieg

24.08.22 r. (śr)   Pasujesz do nas! - animacje dla dzieci i treningi jogi dla dorosłych
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 17:00 #dlawszystkich #joga #animacje

25.08.22 r. (czw)   „Góralskie mandory” - czwartkowe warsztaty 
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 17:00 #warsztaty #tradycja #zapisy

27.08.22 r. (sb)  Wycieczka górska - Na Trzy Kopce Wiślańskie
   Start: 9:00, Brenna Leśnica (PKS Brenna Leśnica, ul. Pilarzy) – Trzy Kopce Wiślańskie  

27.08.22 r. (sb)  Teatralne Lato u Kossaków - spektakl „Pamięć Głebinowa”
   Górki Wielkie, CKiS Dwór Kossaków, start: 19:00 #teatr #bilety na www.teatralnelato.pl

28.08.22 r. (nd) XXXIII Dożynki Ekumeniczne 
   Brenna - Park Turystyki, godz. 15:00 #folklor #tradycja #taniec #korowód #dlakażdego 

Szczegółowy i aktualny program na: www.brenna.org.pl & facebook Gminy Brenna (www.facebook.com/brenna.gmina)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie lub odwołania wydarzenia bez podania przyczyny.  
Kontakt: OPKiS Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Oddano do druku: 19.04.22 r.

  
SOBOTNIE TRENINGI BIEGOWE!!!
zapraszamy wszystkich amatorów biegania do wspólnych treningów „pod okiem” doświadczonego trenera. 

Brenna - Park turystyki: 2.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 8.10, 22.10
Górki Wielkie - Pod Brandysem: 9.07, 23.07, 6.08, 20.08, 3.09, 17.09, 1.10, 15.10, 29.10

Kalendarz 
on-line!


