UCHWAŁA NR XXXIV/377/18
RADY GMINY BRENNA
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie wyboru kandydata do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyznać Księdzu Krzysztofowi Pacyga Laur Srebrnej Cieszynianki z Gminy Brenna w 2018 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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Uzasadnienie wyboru kandydata do Lauru Srebrnej Cieszynianki
Krzysztof Pacyga urodził się 20 czerwca 1963 r. w Zawoi, gdzie skończył Szkołę
Podstawową, a następnie w roku 1982 zdał Egzamin Dojrzałości w Liceum Zawodowym
w Sułkowicach. Studia Wyższe podjął na Papieskiej Akademii Teologicznej i Wyższym
Seminarium Duchownym w Krakowie, które ukończył w roku 1988 z tytułem magistra. W tym
samym roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze na Wawelu. Jako kapłan został posłany do
pracy w Parafii p.w. M. B. Królowej Polski w Podłężu. W roku 1990 do Parafii św. Michała
Archanioła
w
Leśnej,
a po 6 latach pracy w roku 1996, przeniesiony do Parafii św. Brata Alberta w Bielsku Białej. Od 26
sierpnia 2000 r. swoją posługę duszpasterską jako wikariusz zaczął pełnić w Parafii p.w.
Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich. Po 8 latach pracy, decyzją Ks. Bp. Ordynariusza
Diecezji Bielsko Żywieckiej Tadeusza Rakoczego w dniu 1 lipca 2008 r. został mianowany
proboszczem tej parafii, którą to funkcję pełnił do 3 lutego 2018 r.
Zakres obowiązków w roli wikariusza w Górkach Wielkich obejmował poza posługą
duszpasterską, pracę w Zespole Szkół Publicznych jako katecheta i wychowawca dzieci
i młodzieży. W tym czasie szybko pojawiła się duża grupa ambitnych i twórczych uczniów.
Spotkania formacyjne przybierały różne formy, od przygotowań przedstawień teatralnych
i plenerowych, Jasełek z żywymi zwierzętami po wyjazdy i wyjścia w góry. Przy ogromnym
zaangażowaniu młodzieży oraz wsparciu nauczycieli i katechetek z góreckiej szkoły, udało się te
pomysły cyklicznie realizować przez kolejne 18 lat. W zimie regularnie co roku w czasie ferii
organizowano wyjazdy do Zawoi na narty. W czasie wakacji młodzież oazowa udawała się na
wypoczynek w góry, chodząc po beskidzkich szlakach i poznając ich piękno oraz na wycieczki
rowerowe. Ksiądz Krzysztof Pacyga od 2003 r. organizował również co roku kolonie nad morzem
w Mikoszewie w zaprzyjaźnionym Ośrodkiem Wczasowym „Grześ”. W roku 2017 po raz pierwszy
zmieniono lokalizację miejscowości nadmorskiej i na kolonie wybrano Jarosławiec. Zmiana ta
okazała się bardzo korzystna, gdyż na następny wyjazd rodzice zapisali już ponad 80 chętnych do
udziału uczniów. Ksiądz dbał również o integrację wśród grup parafialnych. Pojawiły się wyjścia
integracyjne w góry dla Góreckiej Służby Zdrowia, oraz wspólne wyjazdy z nauczycielami z ZSP
w Górkach Wielkich. Od 2010 r. rozpoczęto planowanie spływów kajakowych dla dorosłej
młodzieży. Pierwszy odbył się na rzece Drawa dla grupy 20 osób, następne już regularnie dla 30
uczestników po rzece Brda, oraz Tanew, Gwda, Drwęca, Wel i Obra. Wspólnie udało się również
zorganizować w czasie wakacji dwa wyjazdy zagraniczne do Włoch i Grecji dla dzieci i młodzieży.
Od lipca 2008 r. zakres obowiązków księdza Krzysztofa Pacygi znacznie się poszerzył.
Proboszcz nie tylko dbał o rozwój duchowy dzieci, młodzieży i dorosłych, ale również o sprawy
materialne parafii. Troska o dobro kultury narodowej jakim jest kościół w Górkach Wielkich
wpisany do rejestru zabytków stał się kolejnym poważnym wyzwaniem na trudnej drodze posługi
kapłańskiej. Dzięki pomocy Rady Duszpasterskiej i wielu życzliwych ludzi, przeprowadzono
mnóstwo prac budowlano – remontowych i konserwatorskich. Wśród najważniejszych wymienić
należy: zainstalowanie ogrzewania podłogowego w kościele, zakup nowych ławek,
konserwatorskie odnowienie całego prospektu organowego i kapitalny remont organów,
odtworzenie dwóch ołtarzy bocznych, wykonanych na wzór zniszczonych i usuniętych w latach 70tych. Następnie wymieniono blachę pokrycia na wieży kościoła i dokonano renowacji tynków
zewnętrznych na całym kościele. W międzyczasie wykonano nowe ogrodzenie wokół cmentarza,
kościoła
i probostwa. Na probostwie i budynku gospodarczym wymieniono także pokrycie dachowe na
nowe dachówki i przeprowadzono generalny remont wewnątrz budynków. W trakcie prac z wielką
troską dbano o unikatową kolonię nietoperzy na strychu kościoła, za które to działania wręczono
proboszczowi ogólnopolskie wyróżnienie „Złotego Podkowca”. Promowano wizerunek Gminy
Brenna poprzez cykliczną organizację wraz ze szkołą i Wójtem Gminy Finału Konkursu
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Biblijnego dla Szkół Podstawowych z całej diecezji. Przez kilka lat proboszcz udostępniał salę w
Domu Parafialnym na zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Bardzo dobra współpraca z Radą
Gminy Brenna i Wójtem Gminy owocowała wieloma dobrymi dziełami dla dzieci i młodzieży. W
wyniku dobrej współpracy z Urzędem Gminy, parafia przekazała także grunty pod plac zabaw i
parking dla rozbudowującego się przedszkola w Górkach Małych oraz zakupiła teren pod
cmentarz. Dla dorosłych parafian od 2009 r. organizowano autokarowe wyjazdy zagraniczne do
wielu krajów Europy Zachodniej oraz do Ziemi Świętej. Przez te 18 lat w Górkach, ksiądz
Krzysztof Pacyga zjednał sobie wielu wspaniałych i oddanych ludzi, którzy utworzyli prawdziwą i
szczerą Wspólnotę. Od 4 lutego 2018 r. postawiono przed nim następne ogromne wyzwanie,
przekazując pod opiekę kolejną Beskidzką parafię w Koniakowie.
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