
Informator Parafialny nr 6/2014 (128)

czerwiec 2014 1

OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne
Owocem Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.   Ga 5, 22-23

  W czerwcu dzieci mają swoje święto i to z myślą o nich przy-
gotowywanych jest wiele ciekawych niespodzianek i atrakcji. 

To właśnie one są tym kimś wyjątkowym, najważniejszym. Każdy z nas powinien pamię-
tać o swoich dzieciach. Powinniśmy im towarzyszyć w ich codziennym życiu, wspierać 
w sytuacjach, które często mogą je przerastać, to my jesteśmy ich „aniołem stróżem”, 
czuwającym nad ich bezpieczeństwem. Dzieci nie martwią się o przyszłość, żyją głównie 
teraźniejszością i myślą o sprawach, które obowiązują ich w danej chwili. Żyją chwilą. 
Dla nich ważne jest, czy obok jest ojciec lub matka. Dzieci nie oglądają się wstecz, ale 
chwile mile spędzone w gronie rodziny wspominają z wielką radością, czasami zatęsknią 
za tym, co było…

„Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios" Mt 18,3
 Dorośli żyją w ustawicznym lęku i niczym nie przypominają szczęśliwych dzieci, jakimi przecież wszy-
scy kiedyś byli. Czy jest to sprawa tylko życiowej dojrzałości, uświadomienia sobie różnych zagrożeń, sumy do-
znanych w życiu porażek? Na pewno ma to zasadnicze znaczenie. Ale nie tylko. Istnieje sprawa zaufania. Dziecko 
ufa bezgranicznie. Człowiek ogarnięty lękiem, posiadający bagaż wielu przykrych doświadczeń, który spotkał 
się z wieloma rozczarowaniami, nie ufa ludziom! Dziecko ufa dorosłym, człowiek dorosły po przejściach nie ufa 
nikomu. Dziecko jest spokojne o swój los, natomiast osoba dorosła obawia się dalszego losu. Ten lęk i niepewność 
trwa przez całe życie, aż do śmierci. Chyba, że ktoś tak ufa jak dziecko.
 Ludzie doświadczeni życiem są bezradni i odczuwają samotność. To nic, że chwilami czujemy się bardzo 
niezależni, pewni siebie, zdolni do pokonania każdej przeszkody. Przychodzą jednak chwile, gdy stajemy sami, 
oko w oko, ze swoim losem, samotnością, problemem. I nagle ucieka grunt spod nóg, znika pewność siebie,  
a wokół nas robi się pusto. Są sytuacje, gdy inni wolą trzymać się z dala, od naszych problemów.
 No tak, ale są też ludzie o niebiańskim wręcz spokoju i zadziwiającej pogodzie ducha. Jak dzieci. Bo ufa-
ją jak dzieci. Mają Ojca, którego darzą bezgranicznym zaufaniem. Szczęśliwi! Czy nie odczuwają braków? Czy 
wolni są od zagrożeń? Czy oszczędzono im cielesnych dolegliwości? Och, wiedzą, wiedzą i mają dość swoich kło-
potów. Każdy z nas przeżywa pewne sytuacje, które go doświadczyły, ale przez nie stał się bardziej zahartowany 
i mocniejszy, aby stawiać czoło innym wyzwaniom. Ale ponad wszystko ważne jest powierzanie każdej sprawy 
Bogu. Powinniśmy wierzyć w Jego bezgraniczną miłość, On wie co robi. A wiadomo, że to, co daje Ojciec swemu 
dziecku, musi służyć jego dobru. 
 Z pewnością wielu Czytelników zauważyło nowy kącik, który jest przeznaczony dla młodych ludzi. To od 
młodzieży zależy przyszłość Kościoła, to w nich powinien zbór mieć oparcie. Jeżeli młodzieży nie będzie zależało 
na parafii, Kościele, to starania rodziców czy zboru będą miały znikome szanse na pozyskanie ich. Zachęcamy do 
czytania i współpracy, aby młodzież bardziej dbała o to co jest, albo co powinno być, najważniejsze w ich życiu.

Beata Macura

 Hasło nowego miesiąca kieruje nasze myśli 
ku największemu kościelnemu świętu tegorocznego 
czerwca. Jest nim Święto Zesłania Ducha Świętego. 
Dlaczego ono zostało tak przeze mnie nazwane? Po-
nieważ ono w swej wymowie wskazuje na niezwykle 
ważne sprawy dla całej chrześcijańskiej wiary. Zesłanie 
Ducha Świętego jest uznawane za jedno z symbolicz-
nych wydarzeń stojących u zarania powstania Kościoła. 

Trafiają się teologowie, któ-
rzy kwestie określenia po-
czątku Kościoła przenoszą 
na wcześniejsze wydarzenia, jak na przykład wypowie-
dziany przez Pana Jezusa nakaz misyjny bezpośrednio 
przed Jego wniebowstąpieniem. Trzeba jednak zazna-
czyć, iż ów nakaz nie był realizowany do czasu, gdy 
został zesłany obiecany Pocieszyciel, Duch Święty. To 
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On uzdolnił wiernych Pańskich do rozpoczęcia służby 
zwiastowania, to On stał za nimi, wspierając ich swą 
mocą, poświadczając to, z czym poszli do ludzi w imie-
niu Jezusa. To wreszcie On otwierał ludzkie umysły  
i serca, tak iż sukcesywnie przybywało tych, którzy sta-
wali się dziedzicami zbawienia.
 To jest działanie Ducha, na które patrzymy czę-
sto z perspektywy historycznej, ale przecież Jego dzia-
łanie nie zamknęło się w Pięćdziesiątnicy czy pierw-
szych latach Kościoła. On ciągle jest obecny tam, gdzie 
zwiastowane jest Boże Słowo. On nadal przekonuje  
o grzechu i prawdzie, wiodąc do upamiętania i zbawie-
nia. Dlatego też ciągle aktualnymi są słowa Reformato-
ra wyjęte z Małego Katechizmu: „Wierzę, że ani przez 
własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, 
Pana mego, uwierzyć ani z Nim połączyć się nie mogę, 
ale że mnie Duch Święty przez Ewangelię powołał, da-
rami swoimi oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił 
i utrzymał; tak jak całe chrześcijaństwo na ziemi po-
wołuje, zgromadza, oświeca, poświęca i w prawdziwej, 
jedynej wierze w Jezusa Chrystusa utrzymuje…” Bez 
działania Ducha Świętego nie może być mowy o zba-
wieniu człowieka. Bo usprawiedliwiająca wiara jest 
Jego dziełem w człowieku.
 Nieraz ludzie zadają sobie pytanie o to, czy 
ich wiara jest tą właściwą, wystarczającą do zbawienia. 
Następować mogą przy tym poszukiwania jakichś ele-
mentów, które mają umocnić w przekonaniu, że jest się 
na właściwej ścieżce wiary i życia. Jest ciekawą rze-

czą, że nie raz próbuje się dokonać potwierdzenia swej 
życiowej drogi poprzez uobecnienie któregoś z darów 
Ducha. Najlepiej jakiegoś niesamowitego, budzącego 
podziw, a może nawet zazdrość w otoczeniu. Jednak 
nie tędy droga. Jeśli, rzeczywiście, w kimś pojawia się 
takie myślenie, to można powiedzieć, że odległe jest 
ono od właściwego postrzegania wiary i darów Ducha. 
One są udzielane w celu budowy społeczności chrze-
ścijańskiej. Przeznaczone są do służby, a nie wywyż-
szania się. Dlatego jeśli pragnie się zgłębić prawidło-
wość swej drogi życia, należy skupić się na tym jakie 
Owoce Ducha zrodziły się w relacji z Bogiem. Wiara 
nie jest bowiem zasobem wiedzy o Bogu, ale ma rodzić 
konkretne owoce w życiu chrześcijanina. Często wraz 
z wiarą przychodzą konkretne zmiany w życiu, sięga-
jące nawet osobowości człowieka. W tym względzie 
nowonarodzenie może rzeczywiście tworzyć zupełnie 
nowego człowieka. Bo dokonuje się przewartościowa-
nia swego życia, zachodzi nakierowanie na rzeczywiste 
naśladowanie Chrystusa Jezusa. Tu oczywiście łatwiej 
jest dostrzec działanie Ducha, gdzie zachodzą zmiany 
wręcz o 180 stopni. Jednak nie można powiedzieć, iż 
są one bardziej wartościowe od przypadku człowieka, 
który od maleńkości wyrasta w duchu chrześcijańskim,  
a owe wspomniane przez apostoła owoce, stają się 
wręcz jego cechami charakteru. Ważne by w szczerości 
serca obfitować w to, co od Boga pochodzi.
 Amen.

ks. Dariusz Madzia

	 1.	Codziennie	przychodź	do	Boga	w	modlitwie:
„Jeśli	we	mnie	trwać	będziecie	i	słowa	moje	w	was	trwać	będą,	proście	o	cokolwiek	byście	chcieli,	stanie	się	wam”.	
J	15,	7
	 2.	Codziennie	czytaj	Pismo	Święte.
„Którzy	byli	szlachetniejszego	usposobienia,	niż	owi	w	Tesalonice;	przyjęli	oni	Słowo	z	całą	gotowością	i	codziennie	
badali	Pisma,	czy	tak	się	rzeczy	mają”.	Dz	17,	11
	 3.	Posłuszeństwo	Bogu	w	każdej	chwili	życia.
„Kto	ma	przykazania	moje	i	przestrzega	je	ten	mnie	miłuje,	tego	też	będzie	miłował	Ojciec	i	Ja	miłować	go	będę	i	objawię	
mu	samego	siebie”.	J	14,	21
	 4.	Dawanie	świadectwa	o	Chrystusie	życiem	i	Słowem.	
„I	rzekł	do	nich	„Pójdźcie	za	mną,	a	zrobię	was	rybakami	ludzi”.	Przez	to	uwielbiony	będzie	Ojciec	mój,	jeśli	obfity	owoc	
wydacie	i	staniecie	się	uczniami	moimi”.	Mt	4,	19;	J	15,	8
	 5.	Ufanie	Bogu	w	każdej	sprawie	naszego	życia.	
„Wszelką	troskę	złóżcie	na	Niego,	gdyż	On	ma	o	was	staranie”.	1	P	5,	7
	 6.	Źródłem	wzrostu	chrześcijańskiego	jest	DUCH	ŚWIĘTY.	Pozwalaj	mu	kierować	sobą	i	wzmacniać	twoje	
życie	oraz	świadectwo	o	Jezusie	„Mówię	więc:	Według	Ducha	postępujecie,	a	nie	będziecie	pobłażali	żądzy	cielesnej.	
Gdyż	ciało	pożąda	przeciwko	Duchowi,	a	Duch	przeciwko	ciału,	a	te	są	sobie	przeciwne,	abyście	nie	czynili	tego	co	
chcecie”.	Ga	5,	16-17.

WZRASTANIE W WIERZE

Ruta Kornelia Lissowska 
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A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: 
Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije — J 7,37.

 DNI PO WNIEBOWSTĄPIENIU wypełnione 
były oczekiwaniem. Uczniowie czekali na coś, co jesz-
cze przyjdzie z góry od Chrystusa. Widzieli, jak odcho-
dził. Słyszeli słowa mężów, którzy im mówili - Jezus 
wróci. Zaczęli wspominać słowa, które wypowiadał. 
Opowiadali rozmowy, powtarzali wydarzenia i cuda. 
Ale najmocniej odzywały się w nich słowa dziwnej 
obietnicy i trudnego rozkazu.
 Obietnica Zbawiciela mówiła im: „Ja jestem  
z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 
28,20). Ale i wezwanie do czujnego oczekiwania było 
zupełnie wyraźne, słyszał je każdy: „Pozostańcie w 
mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysoko-
ści" (Łk 24,49). Mieli co rozważać, nad czym myśleć. 
Odchodzący Jezus, który wstępował do Ojca, mówił: 

„Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, 
i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż po krańce ziemi" (Dz 1,8).
 Obietnica była cudowna, ale rozkaz przerażał 
ich i nie rozumieli jego znaczenia. Nie wiedzieli jesz-
cze, jak spełnić ten nakaz misji. Ten czas wypełnio-
ny był czekaniem w modlitwie o społeczności słowa 
Zmartwychwstałego. Zaczęli porządkować swoje spra-
wy. Najpierw wypełnili puste miejsce po Judaszu. Wy-
brali na opróżnione miejsce Macieja. Przed wyborem 
nowego apostoła, spośród dwóch kandydatów modlili 
się: „Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych 
dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w 
tej służbie i w posłannictwie" (Dz 1,24-25). Zastosowa-
li surowe kryteria, wymagali żeby nim został ktoś, kto 
wspólnie z Jezusem przebywał na ziemi i już wtedy był 
jednym z Jego licznych uczniów.
 Potrzebowali wiarygodnego świadka, aby opo-
wiadał razem z nimi o Ukrzyżowanym, Zmartwych-
wstałym i wywyższonym Chrystusie. Chcieli jeszcze 
jednych ust do kierowania zaproszenia do żydów i po-
gan. Teraz czekają jeszcze na jeden znak, nie potrafią 
sobie wyobrazić, kiedy i jak do nich przyjdzie. Jezus za-
skakiwał ich często dziwnymi słowami dobroci, kiedy 
sami kipieli gniewem. Tak było w samarytańskiej wio-
sce. Zdumiewał ich spokojem, kiedy oni drżeli o swoje 
życie. Tak było na morzu, gdy uciszył burzę. W dniu 
Zielonych Świąt są razem spokojni i posłuszni w ocze-
kiwaniu. Wtedy następuje wydarzenie, jakiego jeszcze 
nigdy nie oglądali i nie przeżywali. Łukasz opowiada  
o tym niezwykłym Bożym wydarzeniu w sposób na-
stępujący: „Gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli 
wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z 

nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, 
i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im 
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na 
każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im 
Duch poddawał" (Dz 2,1-4). Nie umiemy tego opowie-
dzieć inaczej, bo żadnego z wydarzeń Bożych nie da 
się opowiedzieć ludzkimi słowami. Trzeba je przyjąć  
i spełnić rozkaz.
 Dla uczniów wszystko stało się nagle jasne. Bóg 
zamieszkał w nich. Dał im moc i umiejętność opowia-
dania o swoim Synu. Jezus przyszedł i wypełnił całą ich 
osobowość sobą. To było wspaniałe objawienie w dniu 
Zielonych Świąt. Bóg niewidzialny, a jednak obecny  
w nich. Jezus bez ciała, a jednak wyczuwają Jego do-
tknięcie i obecność. Tak właśnie przyjęli nowe niezwy-
kłe objawienie - Bóg i Jezus Chrystus obecny przez 
Ducha Świętego w uczniach Zmartwychwstałego! 
Zaczynają opowiadać nowymi językami, mówią to,  
o czym dotąd nie umieli mówić. Mają siłę, która zakry-
wa ich słabość, mają mądrość, której dotąd nie mieli. 
Pierwszy zbór sięgał do początków swojej historii i dla-
tego ze wszystkimi szczegółami opowiadali o kazaniu 
Piotra. Piotr powiedział prosto: „Panem i Chrystusem 
uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowa-
liście" (Dz 2,36). Łukasz przyprowadzony do wiary  
w Jezusa opowiada obrazowo o przyjściu Ducha Świę-
tego na ziemię, żeby czytelników Nowego Testamentu 
poruszyć i przekonać o wielkości wydarzenia, którego 
sprawcą jest Bóg. W dniu Zielonych Świąt przyjście 
Ducha Świętego było potężne. Każda cząstka osobowo-
ści uczniów Pańskich była Nim wypełniona. Dlaczego 
zstąpił Duch Święty? Cały świat miał dowiedzieć się 
najważniejszej prawdy - Jezus jest Bogiem, Ukrzyżo-
wany zmartwychwstał, On jest jedynym Odkupicielem 
świata!
 Ciągle przerasta nas to, co Boże. Zawsze na-
potyka w nas wątpliwości albo wręcz obojętność. Nie-
dawno spotkałem na ulicy znajomego. Jest formalnym 
członkiem parafii. Biegł zdyszany, nie widział ludzi, 
nie dostrzegał trawnika, przez który skracał sobie dro-
gę. Zobaczył mnie. Na chwilę przystanął i zaczął wyli-
czać wszystko, co pochłania jego czas: praca, rodzina, 
wyjazdy samochodem. Nie czekał, co powiem, pobiegł 
zaraz dalej usprawiedliwiony liczbą spraw, które zała-
twia. Przypomniały mi się słowa Tomasza z Kempis: 

„Gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek byś się obrócił, 
wszędzie nędznym będziesz, jeśli się nie nawrócisz do 

Duch Święty życiodajnym źródłem
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Boga. Czemu się troskasz, że ci się nie powodzi tak, jak 
chcesz i pragniesz? A komuż wszystko idzie po myśli  
i po woli jego? Ani mnie, ani tobie, ani żadnemu z lu-
dzi na ziemi". Kiedyś w dyskusji na Konferencji Teolo-
gicznej ktoś powiedział, że dziś dla człowieka wszystko 
jest liczbą. Ile zarabiasz? Za ile kupiłeś samochód? Ile 
jeszcze potrzebujesz, aby mieć lepiej? Wszystko za-
mienia się w liczbę. Sens każdego kroku i każdej my-
śli sprowadza się do pytania, co mi to da? Materializm   
praktyczny  jest  wrogiem   Chrystusa i ludzi. Obraz 
Chrystusa zasłania, głos Jego zagłusza, a ludzi nisz-
czy w ciągłej pogoni za czymś, czego i tak nie osiągną.  
I nie ma ludzkiej siły, aby zatrzymać bieg choćby jed-
nego - bieg donikąd, bieg w bezsens istnienia, w pustkę 
niespełnionego szczęścia.
 Ty, Panie, jesteś smutny, bo nie liczyłeś, ilu 
wyciągnie rękę po owoc Twojego Krzyża, zbawienie 
swojej duszy. Modliłeś się za tych, którzy biegną i li-
czą. Kiedyś wydawało się, że są Twoi, Panie. Słuchali 
o Tobie i Twoim przyjściu. Odeszli, gdy zrozumieli, że 
do nich mówisz jak do bogatego młodzieńca: „Przyjdź 
i naśladuj mnie". Jeszcze płaczą, bo nie usłyszeli pia-
nia koguta i nie dojrzeli Twojego spojrzenia, które na 
nich kierujesz. Wybacz, że czasem nie słyszę Twojego 
wezwania: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie  
i pije" (J 7,37).
 Jezus jest życiodajnym źródłem dla chrześci-
jan. Ap. Paweł uczy, jak korzystać ze źródła, którym 
jest Chrystus: „Uważajcie siebie za umarłych dla grze-
chu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu 

naszym" (Rz 6,11). Nie chodzi o to wszystko, co okre-
ślamy dziedziną życia religijnego, ale o przyjmowanie 
Jego Ducha i zwracanie się do Niego we wszystkich 
okolicznościach życia. Opowiadać można nowym ję-
zykiem, ale świadczyć można tylko nowym życiem.  
W ten sposób chrześcijanin może wypełnić nakaz misji. 
Ofiara nie jest okaleczaniem się, pozbawianiem się cze-
goś, zabijaniem. Tylko żywi i czynni, sprawni i rozum-
ni, mający Ducha Chrystusowego, mogą coś dać, nie 
licząc na zysk i nie zważając na straty.
 Nasze parafie przystosowują się często do 
przeciętnego poziomu ludzi, którzy „liczą", bo ulegli 
praktycznemu materializmowi. Teoretycznie uznają 
sens życia z wiary w Chrystusa, ale w praktyce myślą 
o wszystkim, tylko nie o Chrystusie i Jego Duchu. Sto-
sunkowo liczne jest środowisko tych, którzy pozostają 
niemal na poziomie zabobonów, albo dążą do zabezpie-
czenia się i nie są skorzy do żadnego, choćby najmniej-
szego wysiłku, aby zrozumieć istotę przyjścia Chrystu-
sa i zbawienia w Nim. Życie parafialne jest obciążone 
poziomem takich ludzi i dlatego nie mogą z niego po-
płynąć życiodajne siły.
 Kościół uobecnia Chrystusa wtedy, gdy Jego 
członkowie przejmują myśli Jezusa. Całe działanie 
Ducha Świętego jest oparte ma dziele Jezusa Chrystu-
sa i celem Ducha Świętego jest uwielbienie Zbawicie-
la, który był ukrzyżowany, ale zmartwychwstał i przez 
swoich wyznawców zaprasza do życiodajnych źródeł 
wszystkich ludzi. ks. Jan Walter; Zwiastun 1978 rok 

Pan Jezus daje to, 

czego nikt inny dać nie potrafi

 W naszej wspólnej wędrówce poprzez niezwy-
kłe, a jednak prawdziwe wydarzenia, przenieśmy się 
do dalekiej Afryki. W Ugandzie w latach 50. rozgorza-
ła straszna wojna. Rozniecił ją okrutny dyktator - Idi 
Amin.
 W okresie jego panowania wszyscy chrze-
ścijańscy misjonarze musieli opuścić kraj. Jako jeden  
z ostatnich ocalił swe życie, dzięki opiece Bożej, angli-
kański biskup. On to po powrocie do kraju opisał wie-
le tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w czasie 
panowania dyktatora. Wśród wielu relacji jedną pragnę 
przytoczyć.
 Jak to w owym czasie często bywało, biskup 
został wezwany na plac egzekucji, gdzie mieli być roz-
strzelani trzej młodzi „buntownicy". Udał się tam z cięż-
kim sercem i gorącą modlitwą, aby Duch św. kierował 
jego słowami, którymi pragnął w tak tragicznej chwili 

pocieszyć skazańców. Wiedział, że to młodzi ludzie, ale 
gdy stanął na miejscu, zabrakło mu słów. Oto zobaczył 
trzech chłopców w wieku od 9 do 12 lat. Biskup jeszcze 
nie otworzył ust, gdy jeden z nich powiedział: „Niech 
ksiądz biskup spełni naszą prośbę i powie rodzicom, 
żeby nie rozpaczali, bo tylko nasze ciała będą martwe, 
a my będziemy już z Jezusem". Takiej prośby biskup ni-
gdy jeszcze nie słyszał. Gdy opuszczał to miejsce - pła-
kał. Zrozumiał, że taki pokój i ufność mógł wlać w te 
chłopięce serca tylko żywy Bóg. Tego nikt inny uczynić 
nie może.
 Czytając to wydarzenie prosiłam i proszę o taki 
pokój i pewność życia wiecznego, jaką mieli Ci trzej 
współcześni męczennicy. Warto otworzyć tak szeroko 
swe życie i serce dla Jezusa Chrystusa, aby On mógł  
w każdej sytuacji być z nami i w nas.

Janina Kisza-Bruell
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Pięć zasad chrześcijanina – Ewangelika

   I. Pismo Święte czytaj 

codziennie

   W Biblii znajdziesz 

potrzebny ci pokarm du-

chowy. Biblia objawia 

ci Chrystusa, który jest 

chlebem życia dla zgłod-

niałej duszy, a wodą 

życia dla spragnionego 

serca. 

   II. Naucz się sekretów 
modlenia się
   Jezus powiedział: „O 
cokolwiek prosić mnie 
będziecie w Imię moje, to 
uczynię (J 14, 14). Twoje 
prośby muszą być uwa-
runkowane myślą: „Bądź 
wola Twoja. Raduj się w 
Panu, a On da Tobie cze-
go żąda Twe serce” (Ps 
37, 4) „Nieustannie się 
módlcie” (1 Tes 5, 17). 

   III. Nieustannie polegaj 
na Duchu Świętym   Pamiętaj, że Chrystus 

mieszka w tobie poprzez 
Ducha Świętego. Twoje cia-
ło jest teraz zamieszkaniem 
trzeciej osoby Trójcy. Proś 
go, aby wstąpił i wszyst-
ko uczynił, aby pokierował 
twym życiem. Nie martw się 
o jutro. On jest Bogiem jutra 
i widzi wszystko od początku 
do samego końca.    IV. Uczęszczaj regular-

nie do kościoła   Kościół jest organizacją 
Chrystusa na ziemi. Pój-
ście za Chrystusem ozna-
cza miłość, sprawiedli-

wość, służbę, a te dają się 
wyrazić i osiągnąć jedy-
nie w działaniu społecz-
nym, a taką więź powin-
niśmy znaleźć w kościele 
bo tu mamy społeczność 
z innymi chrześcijanami. 

   V. Świadcz o Chrystusie

   Pokaż, kim jesteś, niech 

twoje otoczenie wie, że jesteś 

Ewangelikiem. Świadczy się 

dwojako: życiem i słowem. 

Nie wystarczy tylko jednym 

świadczyć. Bóg chce, abyś był 

wiernym informatorem o Nim. 

Mówi: „Każdego, który mnie 

wyzna przed ludźmi, Ja wy-

znam go przed Ojcem moim, 

który jest w niebie”.

Ruta Kornelia Lissowska

500 lat Reformacji
Tropami Polskiej Reformacji cz. III

 Wędrując przez Kielecczyznę szlakiem pa-
miątek Reformacji, rozpoczynamy trasę jadąc przez 
przepiękny las od Częstochowy do miejscowości Se-
cemin. Od 1550 r. był to poważny ośrodek Kościoła 
reformowanego w Polsce, tu obradowały dwa synody, 
tu rezydował superintendent zborów małopolskich i ist-
niała szkoła będąca filią akademii krakowskiej. Kościół  
w 1554 r. został przejęty przez wyznawców Jana Kal-
wina, dobudowano do niego gotycką nawę i mieszka-

nie dla ministra zboru (obecnie jest to zakrystia i skarb-
czyk). W kościele mamy bezcenne i jedyne zachowane 
w Polsce epitafium ministra zboru, pochodzące z 1601 
r. Kościół został zwrócony katolikom w 1617 r. w Sece-
minie był także kościół ariański i w latach 1556 i 1616 
odbyły się tam synody Braci Polskich. Z Secemina 
jedziemy przez Szczekociny, niegdyś także siedlisko 
arian, do Moskarzewa, gdzie w dworskim parku mo-
żemy obejrzeć późnogotycki budynek z XVI wieku, 
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w którym mieściła się szkoła ariańska. Oglądamy też 
kościół z 1380 r., który w swej bogatej historii pełnił 
pół wieku służbę zborownikom ariańskim, zachowane 
w nim są epitafia sióstr arianek Barbary i Anny Moska-
rzewskich. Rodzina ta protegowała działalność tego 
wyznania w Polsce.
 Dalej jedziemy krainą Polaka ewangelika, au-
tora znamiennych słów: „A niechaj narodowie wżdy 
postronni znają, iż Polacy nie gęsi, i swój język mają!" 
Oto Nagłowice - majątek rodziny Mikołaja Reja,  
w którym on kościół na kalwiński zamienił. Dziś upa-
miętnia wielkiego pisarza izba pamięci poświęcona 
mu w małym dworku, grubo później zbudowanym, bo  
w drugiej połowie wieku XVIII. Z Nagłowic skręcamy 
na północ i przez piękny las przecinając wąskie na tym 
terenie jeszcze koryto Nidy, wjeżdżamy do wsi Oksa, 
której ciekawa historia rozpoczyna się w 1554 r., od do-
kumentu zaczynającego się od słów: ,,Ja Mikołaj Rej... 
oznajmuję... żem posadzieł miastko na gruncie swym 
Tworowskim imieniem Oxa..." Oksa to dawna nazwa 
toporu - herbu Rejów. Widnieje on nad wejściem do 
oksańskiego kościółka. Fundator Oksy zapewnił   każ-
demu   osadnikowi   działkę  budowlaną w rynku, 20 
x 60 łokci, dając im jednocześnie 16 lat wolnizny. Syn 
Mikołaja, Andrzej Rej, zbudował ratusz, jatki i w 1570  
r. renesansowy, drewniany kościół, który - jako kalwiń-
ski - był czynny aż do XVIII wieku. W latach 1626-
1665 odbyły się tam cztery synody. Obecny kościółek 
w Oksie jest już późniejszej budowy, z wyjątkiem wej-
ściowej wieży. Z dawnego ostało się wewnątrz epita-
fium Andrzeja Reja z 1601 r.
 Z Oksy wracamy do Nagłowic, a następ-
nie jedziemy do Jędrzejowa, gdzie w rynku w domu  
nr 8 możemy zwiedzić muzeum słynnej rodziny Przy-
pkowskich. Stamtąd jedziemy w kierunku Krakowa 
do Wodzisławia, gdzie około 1560 r. Jan Lanckoroński 
na wzór kościoła w Strasburgu (projektowanego przez 
Jana Kalwina) kazał zbudować największy w Polsce 
kościół reformowany. Posiada on piękny, typowo pol-
ski dach łamany, kryty gontem. Budynek ten od 1621 r., 
kiedy przestał być kościołem, pełnił do 1943 r. funkcję 
synagogi, potem zamieniony został na magazyn. Stąd 
mamy dosłownie krok do Węchadłowa, gdzie dawny 
kościół ariański z 1559 r. pełni rolę budynku gospo-
darczego. Zbaczamy kilka kilometrów na południe, do 
Sancygniowa i w dawnym zespole dworskim znajdu-
jemy kryty gontem budynek mieszkalny, przekształco-
ny w XVI wieku na kościół ariański, a w XVII wieku 

- zmienną koleją losu - na lamus i zbrojownię.
 Dalej jedziemy drogą w kierunku Pińczowa.  
W miejscowości Góry mijamy kościół parafialny, prze-
budowany w 1764 r. z dawnego kościoła reformowa-
nego i po kilkunastu kilometrach wjeżdżamy do Piń-
czowa, który w XVI wieku był ogniskiem Reformacji. 

W Pińczowie zwiedzamy kościół parafialny, zamienio-
ny w 1550 r. przez Mikołaja Oleśnickiego na kościół 
kalwiński. Warto zwiedzić także Muzeum Nidziańskie 
w budynku byłego klasztoru paulinów, który w czasie 
Reformacji mieścił ewangelickie gimnazjum z polskim 
językiem wykładowym, słynne z wysokiego poziomu 
nauki, skąd otrzymało przydomek „Polskich Aten". 
Kierownikiem tej szkoły był Piotr Stratorius-Stojeński, 
autor pierwszego podręcznika gramatyki polskiej. Piń-
czów był także siedzibą Braci Polskich w XVI wieku. 
Gdy właścicielem miasta został biskup Myszkowski, 
wygnał ich z tego terenu. Pamiątką po nich jest dom 
dawnej drukarni, odbudowany w 1948 r. W Pińczowie 
zbierały się synody kościołów niekatolickich.
 Z Pińczowa możemy ewentualnie pojechać 
jeszcze dalej na południe, do Kolosów koło Wiślicy, 
gdzie mamy zachowany, użytkowany jako magazyn, 
dawny budynek kościoła ariańskiego z drugiej połowy 
XVI wieku. Z trasy kieleckiej w miejscowości Kije skrę 
camy na wschód i po kilkunastu kilometrach wjeżdża-
my do Chmielnika, silnego ośrodka kalwinizmu, który 
przetrwał aż do 1689 r. Tutaj w latach 1644, 1650, 1663, 
1666, 1667 odbyły się synody Kościoła reformowanego. 
Działali także arianie. Niestety, dzisiaj nie spotykamy 
tu żadnych zachowanych pamiątek po Reformacji. Za-
trzymujemy się następnie w Szydłowie, gdzie wpraw-
dzie nie ma żadnych interesujących nas pamiątek refor-
macyjnych, ale warto zwiedzić to „polskie Carcassone" 
z zachowanymi murami obronnymi i budowlami z cza-
sów Kazimierza Wielkiego. Z Szydłowa robimy wypad 
do Kurozwęk, gdzie w latach 1554-1619 istniał zbór 
kalwiński, i dalej, do małej miejscowości Sielec koło 
Staszowa, by obejrzeć ruiny kościoła z XIV w. Na po-
łudniowy zachód mamy Stopnicę, gdzie przy kościele 
został pochowany słynny włoski reformator Franciszek 
Stancaro (Stankar).
 Wracamy jednak do Szydłowa, skąd drogą 
przez lekko falisty teren jedziemy do największego  
w XVI wieku siedliska polskich arian - Rakowa. Mia-
sto założone przez Jana Siemieńskiego było siedzi-
bą wszystkich wyznań. Jan Siemieński w przywileju  
z 1567 r. wprowadził zasadę swobody religijnej pi-
sząc: „...żadnemu z przerzeczonych Rakowian wierze, 
w której są różni od siebie, panować nie chcę... od ro-
bót - brzemion wszelkich... na wieczne czasy wyjmuję 
i wolne czynię..." Syn jego Jakub, który miasto uczynił 
głównym ośrodkiem arian o zasięgu nie tylko polskim, 
ale i międzynarodowym, w dokumencie lokacyjnym  
z 1607 r. pisał: „...iż ich nie za niewolniki ani za chło-
py, wieśniaki albo zastawniki, ale wolne ludzie mamy..." 
Była tu papiernia, drukarnia, a od 1602 roku szkoła 
zwana „sarmackimi Atenami", której wysoki poziom 
ściągał dzieci nie tylko ariarńskie czy ewangelickie, ale 
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Henryk Dominik (Zwiastun1981 rok)

Nowe logo jubileuszu Reformacji

 W czasie sesji Synodu 29.04.2014, bp Jerzy 
Samiec zaprezentował nowe logo Dekady Reformacji 

- jubileuszu 500 lat wydarzeń z 1517 roku, kiedy to ks. 
Marcin Luter zapoczątkował proces odnowy Kościoła.
 Zdecydowaliśmy się na znak graficzny: koło ze 
strzałką uniesioną w górę i wskazującą na napis RE-
FORMACJA. Dwie litery są innego koloru, aby pod-
kreślić istotną wieloznaczeniowość pojęcia RE-forma-
cji jako ponownego, twórczego procesu, jakim była  
i wciąż powinna być Reformacja – powiedział bp Jerzy 
Samiec, prezentując nowe logo Dekady Reformacji na 
Sesji Synodu.
 Symbol koła i strzałki nawiązują do symbolu 
'refresh' (odśwież) znanego wszystkim użytkownikom 
internetu – dodał Biskup. Zwierzchnik polskich luteran 
przypomniał, że tak jak Reformacja korzystała z dobro-

http://luter2017.pl/nowe-logo-i-stro-
na-oraz-aplikacja-historyczna/

i szlachty katolickiej. Nietolerancyjna uchwała sejmo-
wa z 1638 r. szkołę tę zlikwidowała. Główny sprawca 
wygnania arian, biskup krakowski Jakub Zadzik, ufun-
dował wprawdzie rakowskim katolikom okazały ko-
ściół, ale miasto zaczęło w szybkim tempie upadać.
 Z dawnych pamiątek reformacyjnych zostały 
tu trzy domy z przełomu XVI i XVII wieku, na rogu 
ulic Kolejowej i Kościelnej, oraz przy plebanii w rynku 
mały budynek, dawny dom ministra ariańskiego. W Ra-
kowie w 1573 r. arianie zawiązali konfederację w celu 
zapewnienia wolności religijnej. Pamiątkami Reforma-
cji są także zachowane do dziś nazwy miejsc: Papier-
nia, Bursa, Luterska Górka. Niebawem mijamy wioskę 
Rembów, która była ariańską osadą ufundowaną przez 
Siemieńskiego, i dotarłszy bocznymi drogami do Ujaz-
du, zwiedzamy ruiny XVII-wiecznego zamku  Ossoliń-
skich „Krzyżtopór". 
 Następnie zatrzymujemy się w miejscowości 
Ublinek, gdzie oglądamy pozostałości dawnego kościo-
ła ariańskiego z połowy XVII wieku, a nieco dalej spo-

tykamy drugi zabytek - kościół ariański z XVI wieku 
we Włostowie, przebudowany w XIX wieku z neogo-
tyckimi wieżyczkami.
 Trasę tropami Reformacji w Polsce możemy 
zakończyć w Sandomierzu, gdzie wielu mieszczan 
sprzyjało Reformacji i w związku z tym w 1570 r. pod-
pisano tu „sandomierską zgodę" - jeden z pierwszych 
aktów ekumenicznych. Tutaj urodził się kompozytor 
Renesansu, związany swą twórczością z nurtem refor-
macyjnym, Mikołaj Gomółka.
 Z pamiątek poewangelickich na Kielecczyź-
nie warto   odnotować i zwiedzić jeszcze trzy  zabytki:  
w Sobkowie, w bok od trasy Jędrzejów - Kielce, mamy 
renesansowy kościół ariański wzniesiony przez Stani-
sława Sobka w 1570 r., niestety przebudowany w XVIII 
wieku; w Ludyni koło Włoszczowej - spichlerz, któ-
ry w XVI wieku był zborem; w Przysusze niedaleko 
Opoczna, na placu Kolberga - dom rodzinny jednego  
z największych etnografów polskich - ewangelika 
Oskara Kolberga.

dziejstwa druku i bez niego byłaby tylko jednym z wie-
lu ruchów odnowy późnego średniowiecza, tak i dziś 
Kościół powinien i musi posługiwać się narzędziami 
czytelnymi dla społeczeństwa coraz bardziej skoncen-
trowanego nie na przekazie słownym, ale obrazkowym.
 Nowa symbolika Dekady Reformacji będzie 

- jak powiedział zwierzchnik Kościoła w czasie spra-
wozdania przed Synodem - „obecna na materiałach 
promocyjnych wydawanych pod auspicjami Biskupa 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego", przyczyniając 
się do jednoznacznej identyfikacji wizualnej Kościoła.
 Podczas sprawozdania, bp Samiec zapowie-
dział również uruchomienie na oficjalnym serwisie De-
kady Reformacji luter2017.pl aplikacji multimedialnej 
Nasza historia, która będzie dokumentować dziedzic-
two ewangelickie w Polsce. Odnowiona strona interne-
towa luter2017.pl wraz z aplikacją zostaną uruchomio-
ne odpowiednio w pierwszej i drugiej połowie maja.
 W ramach akcji promocyjnej jubileuszu 500-le-
cia Reformacji Kościół Ewangelicko-Augsburski wy-
dał ulotkę informacyjną o Dekadzie Reformacji oraz 
materiały reklamowe: znaczki oraz torby ekologiczne.
 Autorem projektu logo jest Jan Michałowski  
z Warszawy.
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W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 195

Trochę historii

   3.06.1814: w Sycowie zmarł ks. Karol Jan Zasadius, 
syn Karola Wacława, wnuk ks. Samuela Sebalda, a brata-
nek (?) ks. Samuela Ludwika, zasłużonego duszpasterza  
w Cieszynie. Wiadomości o nim mamy bardzo skąpe. Wiemy 
zaledwie, że urodził się w Byczynie 21.04.1736, studiował  
w Halle, w latach 1757 – 1766 był pastorem w Szymonkowie,  
a od 1766 r. w Sycowie. Pozostawił po sobie ślad w postaci  
tłumaczenia z polskiego na niemiecki „Ein Weihungspredigt 
der evangelischen Kirche zu Kampen in Grosspolen, aus der 
polnischen Sprache in teutsche übersetzt”, wydane w 1779 r. 
Był także jednym z trzech redaktorów śpiewnika brzeskiego 
(obok cieszynianina Jana Chrystiana Bockhammera, seniora 
twardogórskiego i Jana Chucia z Byczyny) o długim tytule: 

„Kancjonał zawierający w sobie pieśni chrześciańskie porząd-
kiem słusznym tak ze starodawnych jako i świeżo przetłu-
maczonych i złożonych zebrane. Z przydatkiem modlitew 
także i sumariuszem kateizmowym i rejestrami potrzebnymi. 
Nowo wydany”, drukowany w Brzegu w 1776 r. Kancjonał 
ten był używany do połowy XIX w. i doczekał 19 wydań. 
 Jak wynika z innych źródeł, w czasie urzędowania 
ks. Zasadiusa w Sycowie został zbudowany (1785 – 1789)  
nowy, klasycystyczny kościół ewangelicki św. Jana i św. Pio-
tra według projektu znakomitego architekta Karla Langhansa 
o charakterystycznym dla niego rozwiązaniu wnętrza z elip-
tycznie zamkniętymi emporami. Znajdujemy także wiado-
mość, że była to kilkutysięczna parafia, a nabożeństwa jesz-
cze wówczas odbywały się w języku polskim. 

**********
   04.06.1914: zmarł Adolf Scholtze, przemysłowiec war-
szawski, społecznik, wielki miłośnik Tatr, inicjator założenia 
i darczyńca Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Patrz: 
odc. 129, w: „Informator Parafialny”  2008/12, s. 11 

**********
   05.06.1939: zmarł Jerzy Kubisz, nauczyciel szkoły ludo-
wej w Wiśle, współzałożyciel Kółka Pedagogicznego, póź-
niejszego Polskiego Towarzystwa  Pedagogicznego, pierw-
szy jego prezes, redaktor „Miesięcznika Pedagogicznego”, 
inspektor szkolny, prelegent. Patrz:  odc. 172 – 173, w: „Wie-
ści Wyższobramskie” 2012/07 – 08, s. 21 – 22.

**********
   05.06.1989: w Hawierzowie zmarł ks. Władysław San-
tarius, długoletni proboszcz w Trzanowicach. Urodził się 
12.11.1915 r.  w Stonawie w rodzinie górniczej, jako przed-
ostatnie dziecko z sześciorga. Szkoła ludowa w rodzinnej 
wiosce, wydziałowa w Górnej Suchej i gimnazjum w Cze-
skim Cieszynie były kolejnymi miejscami jego edukacji.  
W 1937 r. rozpoczął studia teologii ewangelickiej w Bratysła-

wie, po roku przeniósł do War-
szawy, ale na skutek wybuchu 
II wojny światowej trzeci rok 
studiów kontynuował w Pradze. 
Niestety nie było mu danym i tu 
studiów dokończyć, gdyż skie-
rowany został do pracy przy-
musowej w kopalni karwińskiej,  
a następnie w głębi Rzeszy. Gdy 
szczęśliwie wrócił, w tejże karwińskiej kopalni Barbora zna-
lazł pracę tym razem w charakterze pracownika umysłowego, 
a równocześnie kończył zaoczne studia teologiczne w Braty-
sławie. Gdy podjął obowiązki korektora w drukarni czesko 
cieszyńskiej (1946 – 1948), kontynuował studia prawa na 
Uniwersytecie Praskim. Jako zaprawionemu od najmłod-
szych lat w ruchu misyjnym Społeczności Chrześcijańskiej, 
powierzono mu funkcję prezesa Społeczności w  Stonawie. 
1.03.1948 r. objął stanowisko II proboszcza parafii ewan-
gelickiej w Ligotce Kameralnej oraz kierownika zakładów 
opiekuńczych „Betezda” i „Sarepta”. Z początkiem wrze-
śnia 1950 r. został administratorem zboru w Trzanowicach. 
Po instalacji (17.12.1950), został proboszczem tejże parafii. 
Aktywność księdza na polu misyjnym i w pracy wśród mło-
dzieży zwróciła uwagę stróżów bezpieczeństwa publicznego. 
Niebawem zostały podjęte działania utrudniające mu działal-
ność misyjną. 1.09.1953 r. został przymusowo przeniesiony 
do Ostrawy i Bogumina. Wrócił do Trzanowic 1.02.1957 r., 
po dwóch latach został przeniesiony do rodzinnej Stonawy 
jako wikariusz senioralny a następnie administrator, wreszcie  
31.03.1963 r. został pozbawiony urzędu pastorskiego. Przez 
kolejne 2 lata pracował jako robotnik w zakładzie rekulty-
wacyjnym w  Karwinie. Do służby w kościele, tym razem 
w Ostrawie wrócił 1.07.1965 r. Jeszcze raz udało mu się 
wrócić do Trzanowic (15.05.1968), ale już 31.1973 r. został 
zdjęty ze stanowiska; przez 2 lata (do 15.09.1975) warunko-
wo pełnił obowiązki administratora, ponownie zmuszony do 
powrotu do Ostrawy, gdzie doczekał przejścia na emeryturę 
(1.09.1980 r.) Tu jednak dosięgło go kolejne pozbawienie 
prawa prowadzenia jakiejkolwiek działalności duszpaster-
skiej. Wrócił na ambonę po siedmiu latach, niestety na krót-
ko. W pociągu, w drodze do Cieszyna dopadł go udar mózgu. 
 Był niezmiernie ofiarnym pracownikiem Społecz-
ności Chrześcijańskiej, wydatnie przyczynił się do odnowie-
nia Diakonii Śląskiej oraz wyszkolenia wielu pracowników 
Społeczności. W tej służbie wydatnie wspomagała go mał-
żonka Wanda z Bubików, zmarła w kilka miesięcy później 
(15.12.1989). 
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**********
   06.06.1764: w Osogórze (dawniej Wielki Tabor) koło Sy-
cowa urodził się ks. Jan Samuel Richter, syn kaznodziei 
czeskiego Johanna Dawida. We wrocławskim gimnazjum 
uzyskał wiedzę wystarczającą do studiów teologicznych na 
uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą (1783 – 1786). Ko-
lejne 4 laty przepracował w charakterze nauczyciela pry-
watnego u szambelana Adama Feliksa (?) Bronikowskiego 
w Warszawie. Książę pszczyński Fryderyk Erdmann Anhalt 

– Coethen ściągnął go do siebie na stanowiska kapelana, po 
czym powierzył mu stanowisko proboszcza parafii ewange-
lickiej w Hołdunowie, gdzie stawił się 13.05.1795 r. Jego po-
przednik, ks. Johann Schleiermacher, z racji pełnionej funk-
cji kapelana wojskowego, niewiele czasu mógł poświęcić 
parafii, toteż organizację zboru trzeba było rozpocząć prawie 
od podstaw. W pierwszej kolejności ks. Richter przeprowa-
dził spis osadników, którzy 1770 r. z Kóz przywędrowali do 
Hołdunowa i tu się osiedlili. Pragnąc zapobiec zachorowa-
niom na ospę, zdołał przełamać nieufność nie tylko parafian, 
ale i ówczesnych medyków i w 1804 r. osobiście rozpoczął 
szczepienie ludności w najbliższej okolicy. Przeprowadził 
także prace porządkowe na cmentarzu, otoczył go płotem  
i wystawił marownię. Prowadził także wzorowe gospodar-
stwo rolne. Zasilał również prasę swoimi artykułami o treści 
pedagogicznej, a także politycznej. Mniej szczęścia miał w 
pożyciu małżeńskim z Teresą Hedwig Rzepecką. Po reorga-
nizacji administracyjnej objął w nowym okręgu szkolnym 
w Opolu stanowisko radcy kościelno – rządowego (1815). 
To stało się powodem, że rok później przeniósł się do Opo-
la, gdzie przystąpił do zorganizowania sieci polskich szkół. 
Zgodnie z przekonaniem o takiej potrzebie, występował do 
różnych urzędów i pisał broszury („Über den oberschlesi-
schen Landmann”) i artykuły do prasy, zwłaszcza do reda-
gowanej (1816 – 1833) przez siebie polskojęzycznej wkładki 
do „Gazety Urzędowej” rejencji opolskiej,  niestety bez zro-
zumienia i szerszego poparcia. Z chwilą przejścia na emery-
turę w 1837 r. przeniósł się do Tarnowskich Gór i tam zmarł 
12.11.1840 r. 

**********
   07.06.1889: w Przemyślu urodził się Adam Fischer. Stu-
dia uniwersyteckie zaliczył we Lwowie, i tam też od 1908 

–do1924 r. pracował w Bibliotece Ossolineum. W 1910 r. 
został sekretarzem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
i redaktorem pisma „Lud”, sprawując tę funkcję do wybu-
chu II wojny światowej. W 1930 r. został profesorem Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Wówczas, w  latach 
1934 – 1939 był wydawcą serii „Prace Etnograficzne”. Jest 
ponadto autorem monografii historycznej „Zakład Narodowy 
im Ossolińskich 1817 – 1917” (1918) i wielu cennych prac  
z zakresu etnografii, m.in. „Lud polski” (1926), „Rusini, 
Zarys etnografii na Rusi” (1928), „Kaszubi na tle etnografii 
Polski” (1935). Wiele innych studiów etnograficznych i przy-
czynków („Baśń o Krakusie”, „Polskie widowiska ludowe”) 
pomieścił głównie w redagowanym przez siebie „Ludzie”, 
bądź w zbiorowym dziele „Etnografia słowiańska” (1932). 
Zmarł we Lwowie 22.12.1943 r. 

**********
   15.06.1764: w Wołczynie urodził się Zygmunt Vogel, 
syn oficjalisty w dobrach księcia Michała Czartoryskiego.  

W 1770 r. Zygmunt utracił ojca; wówczas matka przeprowa-
dziła się do Warszawy i powierzyła syna opiece inżynierowi 
wojskowemu Chrystianowi Gotfrydowi Deybel de Ham-
merau, który wtajemniczył go w podstawowe wiadomości 
z zakresu geometrii i architektury. Kolejnym nauczycielem 
był architekt królewski Jan Ferdynand Nax, u którego w Mo-
rawicy koło Kielc zdobywał dalsze wiadomości z rysunku  
i budownictwa (1778 - 1780). Tak przygotowany, dzięki 
protekcji Stanisława Kostki Potockiego, w malarni królew-
skiej zapoznał się z arkanami sztuki rzeźbiarskiej u Andrzeja 
Le Bruna,  Jakuba Monaldiego i Szymona Bogumiła Zuga.  
W maju 1787 r., w czasie wizyty w malarni, król Stanisław 
August Poniatowski po zapoznaniu się z Zygmuntem i jego 
pracami, obdarzył go miesięczną pensją i niedługo potem 
zaliczył go do swoich rysowników gabinetowych, przydając 
mu jednocześnie przezwisko „Ptaszek”. Odtąd też znalazł się 
w gronie bywalców słynnych obiadów czwartkowych. Wy-
konywał wówczas akwarele widoków Warszawy, a następnie 
z polecenia króla udał się w podróż po kraju, dokumentując 
widoki miast i pojedynczych obiektów zabytkowych. Odbył 
także kilka podróży artystycznych do Czech, Niemiec i Ho-
landii (1790 – 1793). Lata 1790 – 1794 spędził w służbie  
w korpusie artylerii konnej. W 1804 r. zaangażował się, jako 
wykładowca Liceum Warszawskiego, nauczając rysunku; od 
1807 r. prowadził także wykłady w Szkole Aplikacyjnej Ar-
tylerii i Inżynierii. Gdy w 1808 r. zamieszkał w pałacu gen. 
Wincentego Krasińskiego na Krakowskim Przedmieściu, 
uczestniczył w zebraniach organizowanych przez mecenasa 
w salonie literacko - artystycznym. Wreszcie w 1817 r. zo-
stał profesorem rysunku i perspektywy na Oddziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem To-
warzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Towarzystwu 
dedykował swój album „Zbiór widoków sławniejszych pa-
miątek narodowych i miejsc pamiętnych w Polsce”. Obok 
dziesiątków wedut miast, obrazów rezydencji szlacheckich  
i zabytków o wartości dokumentalnej jest m.in. projektantem 
grobowca Bolesława Krzywoustego i Władysława Hermana 
w katedrze w Płocku. Wykonał także dla warszawskiej pa-
rafii ewangelickiej duży obraz olejny Chrystusa na krzyżu. 
Zadziwia to, gdyż co najmniej od 1787 r. udzielał się w  Loży 
Masońskiej, pełnił w niej nawet funkcję dozorcy. W 1823 r. 
utracił żonę Teresę I voto Opoczyńska, trzy lata później on 
sam pożegnał się z życiem  (20.04.1826), pochowany został 
na cmentarzu ewangelicko – augsburskim. 

**********
   18.06.1939: zmarł w Istebnej  Rudolf Szotkowski, na-
uczyciel i kierownik kilku szkół na Śląsku Cieszyńskim. 
Był synem nauczyciela puńcowskiego Karola. Urodził się 
w Puńcowie 13.02.1874 r. Widać przykład ojca i dziadka – 
także nauczycieli, był wystarczającą podnietą, że Rudolf 
postanowił iść ich śladem. W 1894 r. ukończył Seminarium 
Nauczycielskie w Cieszynie. Pierwszą praktykę nauczyciel-
ską zaliczył w Istebnej (1894 – 1897), po której przeniósł 
się do Żywocic na stanowisko kierownika tamtejszej szkoły 
ludowej (1897 – 1910). Przez kolejne 5 lat kierował szkołą  
w Mnisztwie; w czasie I wojny światowej nauczał w Bukow-
cu, który wszakże w 1918 r. musiał opuścić z powodu szykan 
ze strony czeskich bojówkarzy. Przeniósł się wówczas do 
sąsiedniej Istebnej Zaolzia. Tu w całej pełni rozwinął szero-
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ką działalność jako propagator sadownictwa, warzywnictwa  
i pszczelarstwa w Kółku Rolniczym, wytrwale zbierał pieśni 
ludowe; część z nich wydał w zbiorku ilustrowanym przez 
Jana Wałacha. Sam był twórcą anonimowych pieśni i wierszy 
góralskich, był znakomitym gawędziarzem, ciętym facecjo-
nistą.  Dumnie obnosił się w stroju góralskim głosząc, że tak-
że zapomniani górale beskidzcy są częścią narodu polskiego. 
Nie uznawał płytkiej pobożności, był oddanym rzecznikiem 
wzajemnego szacunku ludzi różnych wyznań. Sam, będąc 
katolikiem, grywał na organach w kościele ewangelickim. 
Udzielał się także w Macierzy Szkolnej. O ile wśród ogółu 
góralskiej społeczności cieszył się niekłamanym autorytetem, 
z powodu propolskiej i krytycznej postawy wobec wszel-
kiego wyzysku i poniżania prostych ludzi, nie był cierpiany 
przez władze zwłaszcza szkolne, a także część duchowień-
stwa. Niemniej „ukochał nad wyraz beskidzką góralszczyznę, 
głęboko w nią wrósł, sercem ogarnął tutejszego człowieka” 
(Władysław Oszelda). 

**********
   20.06.1939: zmarł w Istebnej wójt istebniański  Michał 
Kawulok,  prezes Kółka Rolniczego i Spółki Szałaśni-
czej. Był synem Jakuba i Marii z Krężeloków. Urodził się  
w Istebnej 29.09.1868 r. (?) I to są jedyne daty, które można 
znaleźć w dostępnej mi i skąpej literaturze o Michale Kawu-
loku. Wszystko inne „było”. Można się tylko domyślać co 
najwyżej pewnej kolejności zdarzeń. A więc był znakomitym 
cieślą, gospodarzem, propagatorem użyźniania jałowej gle-
by beskidzkiej, gdzie więcej rosło skola niż płodów rolnych; 
był też krzewicielem sadownictwa. Nic nie wiadomo, jakie 
ukończył uniwersytety! Jeśli w ogóle, to co najwyżej skoń-
czyło się na kilku klasach szkoły ludowej. Być może miał do-
brego nauczyciela, który nie tylko nauczył go elementarnych 
umiejętności, ale wszczepił mu miłość do ojczystej ziemi  
i wskazał, jak umieć z niej i dla niej żyć. Reszty zapewne 
dokonał zdrowy „pomyślunek”, umiejętność podpatrywania  
i wykorzystywania każdej wiadomości dla wzbogacenia swo-
jej wiedzy i jej praktycznego zastosowania. Ale musiała też 
być chęć do roboty. To wszystko z czasem złożyło się na opi-
nię dobrego gazdy. Wielu wyjechało „za chlebem na saksy”, 
inni poszli „za robotą” do werku, albo na szachtę. Z małych 
poletek trudno było wyżyć, a lasów pilnie strzegli urzędnicy 
Komory i bronili dostępu do śródleśnych polan resztkom  tu 
i tam chowanych owiec. Umiał Michał Kawulok bronić gó-
rali przed gorliwością gajowych. Widać czynił to skutecznie, 
skoro postanowiono go przekupić, ofiarowując mu drewno 
na wybudowanie nowej chałupy. Posłańcom miał wówczas 
odrzec, że górale byli tu wcześniej, niż powstała Komora,  
a chałupa pamięta czas, gdy istniało Królestwo Polskie, a 
nowej nie potrzebuje. Inny przekaz mówi, jako to Michał 
Kawulok z grupą górali przyjechał na wielki wiec do Cie-
szyna i nawet na nim przemawiał. Może to było 27.10.1918 r. 
na wielkiej manifestacji dającej wyraz poparcia dla powsta-
łej polskiej Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego? Być 
może był już wówczas wójtem? Po 1918 r. zyskał wielkie-
go sprzymierzeńca, wygnanego przez Czechów z Bukowca 
rechtora Rudolfa Szotkowskiego. Zresztą, to dzięki jego za-
biegom  wybudowano na Mlaskawce szkołę. Był czynnym 
członkiem Stronnictwa Ludowego, ponoć osobiście spotkał 
się z Wincentym Witosem. Przyjaźnił się z ks. Emanuelem 

Grimem, zbierał dla niego potrzebne mu materiały etnogra-
ficzne. Był też prezesem Kółka Rolniczego i Spółki Szała-
śniczej, upominał się o przywrócenie odebranych za czasów 
austriackich serwitutów. Dosłużył się dumnego tytułu „kró-
la gór”. Wreszcie, ożeniony z Ewą z Kukuczków był ojcem 
dziesięciorga dzieci, w tym słynnego gajdosza i wytwórcy in-
strumentow ludowych Jana Kawuloka, urodzonego w 1899 r. 

**********
   23.06.1989: w Orłowej zmarł  Adolf Kubeczka, pedagog  
i działacz społeczny. Pochodził z Dolnego Żukowa, gdzie 
urodził się 9.06.1912. Wykształcenie nauczycielskie zdobył 
w polskiej paralelce w Seminarium Nauczycielskim w Ślą-
skiej Ostrawie. Od 1931 r. do wybuchu II wojny światowej 
uczył w szkole w Łazach. Tam też rozwinął szeroką działal-
ność społeczną w kołach samokształceniowych Stowarzysze-
nia „Siła”, w chórach i zespołach teatralnych. W czasie wojny 
pracował w kopalni węgla kamiennego „Zofia” w Porębie. 
Krótko po wyzwoleniu podjął nauczanie we Frysztacie, skąd 
przeszedł do Gimnazjum Polskiego w  Orłowej. Niebawem 
powierzono mu funkcję inspektora szkolnego polskich szkół 
na terenie powiatu karwińskiego. Usunięty z tego stanowi-
ska, ponownie przeszedł do pracy w szkole. Ostatnim etapem 
jego kariery pedagogicznej było kierownictwo 9 – letnich 
szkół na terenie Karwiny i w Orłowej – Łazach. Od momentu 
powstania PZKO (1947) był działaczem związku w powiecie 
karwińskim, w latach 1957 – 1958 był przewodniczącym Za-
rządu Głównego PZKO, a następnie członkiem zarządu Koła 
Miejskiego w Orłowej. 

**********
   24.06.1839: w Warszawie zmarł ks. Fryderyk Jakub Te-
ichmann, proboszcz i superintendent diecezji warszawskiej  
Kościoła Ewangelicko – Reformowanego. Ojciec jego, ks. 
Jakub Fryderyk, był superintendentem diecezji krakowskiej. 
Urodził się nieopodal Tarnowa, w wiosce Szczepanowice. 
Teologię ewangelicką studiował w Berlinie i we Wrocławiu. 
Po ukończeniu studiów osiadł w Warszawie, gdzie został or-
dynowany i przyjęty przez ks. Karola Bogumiła Diehla na 
stanowisko adiunkta. Od 1816 r. związał się z Krakowem, 
pełniąc obowiązki duszpasterskie dla obu wyznań ewangelic-
kich. Rok później został wykładowcą języka niemieckiego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1829 r. został powołany na 
proboszcza parafii ewangelicko -reformowanej w Warszawie. 
Z czasem dostąpił godności superintendenta i radcy Konsy-
storza Generalnego. 

**********
   26.06.1864: w Sopronie zmarł  dr Paweł Oszelda. Pocho-
dził z Nieborów z rodziny folusznika Pawła i Marii z Liszków, 
gdzie się urodził 16.02.1823 r. Po ukończeniu Gimnazjum 
Ewangelickiego w Cieszynie (1842), udał się do Wiednia 
do liceum, którego zaliczenie otwierało mu drzwi na studia 
medyczne (1844 - 1848). Już w czasie studiów organizował 
pomoc medyczną i materialną Ślązakom dotkniętym gło-
dem i tyfusem.  Przyglądając się z bliska śląskim nędzarzom, 
buntował się wewnętrznie i dojrzewał do radykalnych poglą-
dów  społecznych, ale też pod wpływem środowiska nasiąkał 
ideologią wszechniemiecką, kształtowaną przez myślicieli  
i twórców literatury niemieckiej. Pod koniec studiów w 1848 
r. Wiedeń stał się ogniskiem zapalnym trzech kolejnych zry-
wów powstańczych, którego uczestnicy domagali się obale-
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nia policyjnego rządu znienawidzonego Klemensa v.  Met-
ternicha, ustanowienia nowej konstytucji, przedstawicielstwa 
w sejmach prowincjonalnych, zniesienia pańszczyzny. Nie 
zabrakło w  tych rozruchach Oszeldy, widzącego w nich 
spełnienie dążeń wolnościowych w ramach zjednoczonych 
Niemiec, w przeciwieństwie do o rok młodszego Pawła Stal-
macha, manifestującego swoją  słowiańską propolską posta-
wę. Po rozgromieniu pierwszego zrywu powstańców przez 
wojsko, Oszelda przyjechał na Śląsk Cieszyński, gdzie roz-
począł intensywną akcję uświadamiającą wśród robotników 
i chłopów. 19.10.1848 r. na wiecu zainspirowanym przez 
Towarzystwo Demokratyczne był najbardziej radykalnym 
mówcą w cieszyńskiej solarni, w wyniku czego postanowio-
no powstańców wiedeńskich wesprzeć „w żelezie”. Zanim 
jednak cieszyńscy ochotnicy dotarli do Wiednia, po drodze 
zostali rozproszeni, a prowokatorzy uwięzieni. Zwolniony, 
dokończył studia i rozpoczął  praktykę lekarską. Wnet jednak 
przypomniano sobie o Oszeldzie: w  1850 r. aresztowano go 
ponownie i osadzono na Szpilbergu w Brnie. Skazany po-
czątkowo na śmierć, w wyniku śledztwa zarzucono mu jedy-
nie naruszenie porządku publicznego; w 1851 r. został zwol-
niony z powodu stanu zdrowia. Zgłosił się wówczas do armii 
austriackiej w charakterze lekarza wojskowego. W 1859 r. 
uczestniczył w bitwie pod Solferino w wojnie austriacko – 
francuskiej. Po jej zakończeniu został odkomenderowany do 
garnizonu w Oedenbergu (Sopronie). 

**********
   28.06.1989: w Cieszynie zmarł inż. Bolesław Nitra, dzia-
łacz Stronnictwa Demokratycznego, przewodniczący Miej-

skich i Powiatowych Komitetów SD, działacz Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej, radny i zastępca przewodniczącego 
Miejskiej Rady Narodowej w Cieszynie (1969 – 1984). Był 
synem artysty malarza i rzeźbiarza Henryka Nitry. Urodził 
się w Żermanicach 23.06.1923 r. Pod okiem ojca wtajemni-
czał się w arkana sztuk plastycznych, natomiast naukę szkol-
ną kontynuował w Szkole Przemysłowej w Karwinie. Po 
zajęciu Ziemi Cieszyńskiej przez wojska hitlerowskie został 
uwięziony i osadzony w obozie koncentracyjnym. Zwolnio-
ny, pracował w kopalni węgla kamiennego w Pietwałdzie. 
Po zakończeniu wojny zamieszkał w Cieszynie i podjął dal-
szą naukę w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku. 
Wykształcenie uzupełnił w Wyższej Szkole Inżynieryjnej 
i Studium w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. 
Zawodowo pracował na stanowiskach energetyka, główne-
go mechanika w Bielsku, wreszcie jako zastępca dyrektora 
do spraw technicznych i produkcji w Skoczowskiej Fabryce 
Kapeluszy „Polcap”. Nie zaniedbywał przy tym swoich zain-
teresowań plastycznych; w czasie pobytu w Bielsku korzystał 
z możliwości dokształcania w Ognisku Kultury Plastycznej, 
wiele czasu poświęcał na samokształcenie. W Cieszynie 
był współzałożycielem Grupy Plastycznej Cieszyn (1964)  
i Sekcji Plastyków Nieprofesjonalnych przy Macierzy Zie-
mi Cieszyńskiej (1970). Inicjował wiele wystaw i plenerów.  
Od 1978 r. wchodził w skład Zarządu Głównego Macierzy. 
W swoim dorobku pozostawił zwłaszcza pejzaże Ziemi Cie-
szyńskiej, malowane zarówno w postaci akwarel jak i obra-
zów olejnych. 

Pisane gwarą: 
Spóminki moi ze szkoły powszechnej

Bronisława Uher

 Było to jusz strasznie downo, kiej piyrszy roz 
szłach do szkoły. Ganc dobrze pamiyntóm tyn dziyń. 
Nie dziwota, boch do szkoły przyszła o całóm godzine 
nieskorzi jak patrziło. To skyrs moji ciotki Milki, bo tak 
mojóm mame bałuszyła, że uwierziła i posłała mie na 
dziewióntóm, a ni na ósmóm. Szłach se sama i żodyn 
mie nie musioł kludzić. Nie było trzeba, znałach przeca 
dobrze szkołe na naszym placu Kościelnym kiej żech 
tam chodziła do łochrónki. Znałach tesz się z dzieckami 
i trefić do klasy było ganc leko. We szkole jak to we 
szkole siedzieli my w ławkach po dwóch, pieknie ci-
chutko i posłuchali nauczyciela. Naszym nauczycielym 
w tej piyrszej klasie był sóm kierownik szkoły Leopold 
Gawlas i uczył nas wszyskigo, aji religije. Łopowiadoł 
nóm ło Pónbóczku i uczył rzykanio. Łopowiadoł aji ło 
naszym kościele. I tak jedyn roz zakludził nas aji do ko-
scioła. Pokozoł nóm łorgany, ambonę i Chrystusa Pana  
z fanóm, tesz gołębice, a wszystko objaśnioł. Ło naszym 
ołtarzu wszystko łopowiedzioł, a na koniec kozoł nóm 
się dobrze prziglóndnóć, kaj na samym wyrchu je łoko 
Pónbóczka. Prawił, że tam sóm wszyscy razym w tym 

łoku - Bóg Łojciec, Syn i Duch Świynty. To łoko nas 
zawdy wszyndzi widzi, nie yny w kościele, ale wszyn-
dy i nigdzi się przed tym nie schowóm. Kiej potym byli 
my spadki w klasie, to kozoł nóm na tabliczkach na-
rysować rysikym to łoko. To było piyrsze moji zadani 
we szkole. Wtedy w tej moji całe pół roku pisali my na 
tabliczkach, a nie w zeszytach. Było to dobre, bo kiej 
cosikej napisało się źle, czy szpatnie, zaroski gómbkóm 
co wisiała przi tabliczce się zetrziło i rysikym napisało 
się na nowo. Prowdziwo kumedyja z pisaniym się za-
czyno, kiej dostali my zeszyty i uczyli nas pisać piórym, 
nie takim jak downi gynsim, ale stalowym, kiery wra-
żowało się do rónczki (obsadki). To był kunszt, a naj-
wiynkszy by nabrać nie za mocka nań atramentu i nie 
zrobić zaroz przy pisaniu kleksa. Wtedy przydatno była 
bibuła. Była pod rynkóm w każdym zeszycie. Atramynt 
był w kałamarzu w taki dziurze w ławkach, by się nie 
rozlywoł, ale i tak chodzili my nieroz popaprani atra-
myntym, a taki plamy źle się zmywało, a jeszcze gorzi 
prało z oblyczki. Człowiek musi nie jednego poma-
lutku w życiu się uczyć, dziecka tesz. Tyn poczóntek, 
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tóm piyrszóm klase pamiyntóm ganc dobrze, ale dru-
go, trzecio i, aż do tej siódmej, gorzi. Zlywo się jakosi 
razym. Czas mijo jak to we szkole. Pamiyntóm za to 
moich nauczycieli, możne tesz ni wszystkich. Uczyła 
mie w trzeci klasie Kamila Glajcar, ewangeliczka. Była 
to dobro nauczycielka, ciyrpliwie pouczała i nigdy na 
nas sie nie gniywała. drobniutko, blóndyneczka, moc 
miałach jóm rada. Uczył mie w tej szkole nauczyciel 
Harmata. Czynsto stowóm nad jego grobym na naszym 
cmyntorzu, bo je pochowany przi głównym gónku. Był 
to nauczyciel, kierego pamiyntóm jak nóm mocka ło-
powiadoł o przyrodzie, o tym pieknym świecie roślin. 
Kiesikej aji wiosnom urzóndził wystawe w łoknach na 
schodach wszystkich naszych leśnych i polnych kwiot-
ków. Pod każdym była na tabliczce nazwa. Możne, że 
tak móm zawdy rada kwiotki, to jego nauka. Był tesz 
w tej szkole nauczyciel Paweł Cienciała, co uczył nie 
wiym, ale znałach jego cerke, była symnóm przy kon-
firmacji. Najwiyncej radości i wesołości wnosił do tej 
szkoły Erwin Bubik, nie był wanelikym, ale żóne mioł 
waneliczke. Wiela my się w tej pióntej klasie naśpiy-
wali. Pamiyntóm, że aji na Rynku było jakisi świynto 
pieśni i zebrane dziecka ze wszystkich szkół śpiewali 
my razym wyćwiczónóm pieśniczke:

„Śpiewaj ludu polski złoty, 
Wypowiadaj swe tęsknoty, 

u orania i zasiewu, 
póty serca, póty śpiewu”. 

 Jeszcze po wojnie uczył w Cieszynie w Szkole 
Muzycznej. We szkole zaś religije przez wszystki szty-
ry roki uczył nas ewangelików ks. Nierostek. Jako my 
go wszyscy radzi mieli tego nie do się łopisać. Jak aji 
kiery cosikej się nie nauczył, to łoko przimknół, upóm-
nioł, yny zawdy po dobroci. Tymu też z radościom żech 
się uczyła wszystko, co zadoł, by mie pieknie pochwo-
lił. Jak już tak ło wszystkim piszym, to jeszcze muszym 
spómnieć tercjana szkoły: Kapsze. Zima tego roku, kiej 
żech zaczynała chodzić do szkoły, była srogo. Każdy 
łoblykoł na siebie co yny móg, aji dziecka były dobrze 

zaobleczóne. Moja mama jednego takigo dnia aji przy 
mantlu postawiła mi kragiel z jakigosi futerka, by mi 
na kark nie fuczało, a zapiyna to na knefel z takóm 
szlufkóm. We szkole, kiej chciałach ściepać mantel, 
nie poradziłach przez tóm szlufke przecióngnóć knefla. 
Dziecka mi pumogały i jeszcze isto bardziy zapyntlały. 
Zazwónił zwonek, dziecka poleciały do klas, a jo sto-
ła samutka w szatni. Co teraz? Łzy cisnyły sie do ło-
czy, kiej wloz na moji szczyńści do szatni pón Kapsza. 
Znałach go dobrze, bo chodzowoł na godziny biblijne 
do Społeczności Chrześcijański, aji obie jego cery Lid-
ka i Marta. Teraz przyszeł mi na ratunek. Wycióngnół  
z kapsy jakisi mały nożyk i jednym pajtniyńciym było 
po  zapyntlanej szlufce, a knefel odlecioł i pokuloł sie 
po dłaszce. Jako szczyńśliwo chnet poleciałach do kla-
sy pamiyntóm po dzisio. Jego tesz jusz ni ma na tym 
świecie, jako i moich nauczycieli. Byłach na pogrzebie 
pana Kapszy i pamiyntóm jak pieknie mu śpiywoł Chór 
Misyjny „Kraj przecudny w górze znam…”. 
 Fórt yny spómino mi się poczóntek nauki w tej 
szkole, a przeca chodziłach tam sześć roków. Jakosi 
nie pamniyntóm zakóńczynio, isto wtedy myślami by-
łach jusz w średni szkole. Myślałach ło egzaminie i kto 
wiy ło czym. Każdy młody myśli o tym co bydzie, yny  
w starości żyje się spóminkami i to je tesz kónszczy-
czek naszego szczyńścio. Prowda?

Gąbka wykorzystywana w szkole

Wspomnienia
Marta Świstun z. d. Kubisz

 Marta Kubisz urodziła się w Cieszynie w 1922 
r. jako najstarsze dziecko artysty fotografa, Tadeusza 
Kubisza. Ojciec, legenda cieszyńskiej fotografii, był 
synem nauczyciela i poety Jana Kubisza. Wyposażył 
zakład w aparaturę, którą w części sam zaprojektował  
i skonstruował. Marta chodziła, razem z dwójką ro-
dzeństwa, do gimnazjum im. A. Osuchowskiego i po-
magała rodzicom w zakładzie. W czasie wojny, by unik-
nąć wysłania do pracy przymusowej, została oficjalnie 

zatrudniona w zakładzie 
rodziców. W tym strasznym 
czasie pojawiła się jednak 
jaśniejsza chwila, to czas, 
kiedy poznała przyszłego 
męża, ukrywającego się na 

„lewych papierach”, żołnie-
rza kampanii wrześniowej, 
oficera AK, Ottona Marka 
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Świstuna. Ślub odbył się jednak dopiero po wojnie,  
w grudniu 1945 r. Wcześniej zdała maturę, ale na stu-
dia nie poszła. Rodzice oczekiwali, że któreś z dzieci 
przejmie pracownię, rodzeństwo podjęło studia, a ona 
miała już przecież trochę doświadczenia w tym fachu. 
Oficjalne uprawnienia fotografa uzyskała w technikum 
fotograficznym w Warszawie, a po zdaniu egzaminu 
została mistrzem w zawodzie fotograficznym, mogła 
już uczyć przyszłych adeptów zawodu. Zakład był na-
dal rodzinną firmą, zatrudniali tylko jedną retuszerkę, 
czasami bywali uczniowie. Miał doskonałą renomę 
i wysoką, drugą kategorię, ale dochodów prawie nie 
było. Cennik na usługi był przecież państwowy. Mimo 
tego, często pełniła funkcję „kasy zapomogowo – po-
życzkowej” dla sąsiadów. Była bardzo uczynna i nigdy, 
gdy ktoś potrzebował pomocy, nie odmawiała, niekiedy 
robiła to anonimowo, pomagała zawsze. Małżeństwo 
okazało się bardzo udane, chociaż po wojnie, męża - 
członka AK, oficera, pół roku przetrzymywano w UB-

-ckim więzieniu. Mieli wiele wspólnych zainteresowań, 
łączyły ich wyprawy w Beskidy, Tatry, fotografowanie 
i pieczenie ciast. Radością młodych byli z pewnością 
synowie, Marek i Jacek. Sielanka została przerwana 
chorobami. Najpierw, w 1952 r., mąż przeszedł chorobę 
Heinego-Medina, później ojciec wymagał całodzien-
nej opieki, a w końcu mama także zapadła na zdrowiu. 
Praktycznie nie miała wolnego, pierwszy raz na wczasy 
pojechała dopiero w 1974 r. Skąd więc brała swoją siłę 
życiową i hart ducha? Pomagały, z pewnością, zasady 
wyniesione z „ojcowskiego domu”. Czytała, jak ojciec, 
literaturę religijną i Biblię, która przynosiła jej pociechę 
w ciężkich chwilach. Była osobą wierzącą, ale nie ob-
nosiła się ostentacyjnie ze swoją religijnością. 
 Pracowała najczęściej w nocy, bo zdjęcia mu-
siały być punktualnie, na rano, gotowe. Zawsze wszyst-
ko starała się robić dobrze, solidnie, porządnie, bo: tak 
powinno być, mawiała. Fotografując, długo ustawiała 
twarz, urastało to niemal do rytuału. Ustawienie i świa-
tło było najważniejsze. Operując światłem i fotografo-
waną głową mogła spowodować, że ludzie wyglądali 
tak, jak chcieli. Sztuki dopełniały iście mistrzowskie 
zabiegi retuszerskie. Jej twarze nie były tylko odbiciem, 

one mówiły. Sztuki fotografowania nauczyła się po czę-
ści u ojca, który był artystą. Oprócz umiejętności po-
siadała jednak niewątpliwie talent. Robiła bardzo dużo 
zdjęć ślubnych, można by nawet zaryzykować twier-
dzenie, że wyspecjalizowała się w grupowych zdjęciach. 
Do najtrudniejszych należały zdjęcia konfirmantów na 
schodach Kościoła Jezusowego w Cieszynie. Ponadto w 
jej zakładzie w latach 50., 60. i następnych, absolwenci 
wszystkich szkół średnich powiatu cieszyńskiego „ro-
bili” zdjęcia na tablo. Pracowała często kosztem wła-
snego życia prywatnego, szczególnie po śmierci męża, 
zmarł w roku 1969, uciekała w pracę. „Mimo ciężkiej, 
mrówczej pracy, mama nigdy się nie skarżyła, zawsze 
była uśmiechnięta”. Nigdy nie miała świadomości 
własnej sławy czy wielkości, chociaż zdobyła rozgłos  
w zawodzie, który wcześniej zarezerwowany był tylko 
dla mężczyzn. Była artystką, chociaż nie uważała się za 
taką. Fotografowanie traktowała jako pracę, a nie po-
wód do dumy. Życiowe trudności uodporniły ją i zahar-
towały, ale pozostała życzliwa ludziom, nigdy nikomu 
niczego nie zazdrościła, jej serdeczność była wszyst-
kim znana, o sobie zawsze myślała na końcu. Pozostało 
jej też poczucie humoru i może dzięki tym cechom była 
przez bardzo wielu lubiana. Urodzona optymistka, po-
trafiła zarazić innych pozytywnym widzeniem świata. 
Obdarzona naturalną urodą, dość wysoka, robiła wraże-
nie interesującej, do końca pozostała serdeczną, dobrą  
i ciepłą, wrażliwą na piękno, kobietą. Miała niesamowi-
tą łatwość i swobodę wypowiedzi, mówiła piękną pol-
szczyzną, chociaż potrafiła rozmawiać „po naszymu”. 
Swoje umiejętności przekazała synom, wnukom i pra-
wnukom, które bardzo ceniły nabytą w ten nietypowy 
sposób językową wiedzę.
 Po przejściu na emeryturę zakład przejął syn 
Jacek, ale pomagała mu, chociaż przeprowadziła się do 
Ustronia, gdzie zamieszkała z siostrą. Po jego przed-
wczesnej śmierci wykańczała jeszcze zdjęcia zrobione 
w pracowni. Zakład przy placu św. Krzyża został za-
mknięty, a część wyposażenia syn, Marek, przekazał do 
Muzeum w Cieszynie. Zmarła w 2006 r. i została po-
chowana w rodzinnym grobie Świstunów na cmentarzu 
ewangelickim w Cieszynie. 

Władysława Magiera

BESKIDZIE  NASZ  MIŁY.....

Beskidzie nasz miły, Beskidzie zielony,
Beskidzie podniebny, bądźże pochwalony!

Rostomiłe gronie, malownicze zbocza,
porżnięta rzeczkami kraino urocza!

W twej wiecznej zieleni, w źródłach, w twardych skałach
jest głęboka piękność, piękność doskonała.

Przyniewala oczy, przyniewala uszy,
wzrusza najtajniejsze głębie ludzkiej duszy.                                     

Emilia Michalska,

Wisła 1973 r.
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Konfirmanci 2014

Barcz Barbara
Bartków Laura
Bielan Justyna

Boruta Małgorzata
Cieślar Katarzyna
Czudek Weronika

Dąbek Martyna
Dziadek Natalia
Fromm Karolina

Gawłowska Kinga
Gorzołka Marlena
Górnik Agnieszka
Gryżboń Zuzanna
Husarek Klaudia

Kajzar Sara
Kantor Agnieszka

Kopel Paulina
Kożdoń Paulina

Krogulewska Aleksandra
Kubaczka Marcelina

Kubok Patrycja
Lupa Agnieszka

Machała Angelika
Maciejczyk Karolina

Malec Wiktoria
Michalik Gabriela

Onufrejczyk Weronika
Pasterny Zofia

Polok Anna
Rucka Iwona

Starzyk Michalina
Szweda Marcela

Śliż Natalia
Troszok Karolina
Wałach Sylwia

Wojnar Dominika
Żarska Sara

Brzózka Amadeusz
Brachaczek Krystian

Byrtek Maciej
Cieślar Kamil
Cieślar Maciej
Czudek Kacper

Czudek Klaudiusz
Faltyczko Mateusz

Fryda Michał
Frysz Dawid
Gaura Dawid

Gojniczek Patryk
Gosek Krzysztof
Hadyna Patryk
Heczko Jakub

Hliśnikowski Szymon
Kaleta Michał
Kraus Jakub

Krzok Korneliusz
Macura Sebastian
Majętny Szymon

Mol Marek
Małysz Jan

Michałek Daniel
Miodek Marcel

Niemczyk Daniel
Niemczyk David
Ociepka Tomasz

Roy Wiktor van de Meulenhof
Ogrodnik Antoni

Pilch Mikołaj
Piprek Dominik

Podżorski Marcin
Podżorski Rafał
Probst Łukasz

Przybyła Sebastian
Puzio Gracjan
Szebesta Kamil
Sztoler Michał

Szurman Michał
Węglarzy Łukasz
Woźniak Mariusz
Zawisza Konrad
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Konfirmacja 2014

ks. Łukasz Gaś

 Czas biegnie nieubłaganie. Dopiero co rado-
śnie świętowaliśmy Zmartwychwstanie naszego Pana, 
a już zdążyliśmy spotkać się w drugą niedzielę maja na 
uroczystości konfirmacji. 
 W tym roku 79 młodych ludzi przed obliczem 
Boga i licznie zgromadzonego zboru potwierdziło swo-
ją wiarę i pragnienie pozostania w Kościele Ewangelic-
kim. Wśród nich była czwórka, która na ten dzień przy-
jechała specjalnie z zagranicy (2 z Wielkiej Brytanii,  
1 z Niemiec i 1 z Włoch), żeby razem ze swoimi rodzi-
nami, bliskimi i gośćmi, przeżyć to święto w macierzy-
stej parafii.
 Większość spośród tegorocznych konfirman-
tów urodziła się w 1999 r. i to właśnie ta data była naj-
częściej wpisywaną na świadectwa konfirmacyjne. 

 W liturgii nabożeństwa uczestniczyli wszyscy 
parafialni księża. Na nabożeństwie były obecne także 
panie diakon i katecheci, którzy prowadzili zajęcia lek-
cji religii z tegorocznymi konfirmantami. 

 Ksiądz Tomasz Chudecki zwiastował Słowo 
Boże. W swoim kazaniu przypomniał, że ślubowanie, 
które złożą konfirmanci, będzie ich nowym początkiem 
własnej drogi i życia z Bogiem. Zadaniem nas wszyst-
kich jest dbać o Kościół Jezusa Chrystusa i budować 
go dla Bożej chwały. Dlatego w swoich konfirmacyj-
nych życzeniach wyraził troskę o przyszłe decyzje  
i obecność młodych ludzi w życiu parafialnym. Życzył 
konsekwencji i wytrwałości w realizowaniu podjętego 
przez nich postanowienia i wierności w zachowywaniu 
Bożej woli.

 W przemówieniu spowiednim, Ksiądz Pro-
boszcz Janusz Sikora przypomniał o istocie Sakramen-
tu Wieczerzy Świętej. Zwrócił także uwagę na prawa  
i obowiązki wynikające z bycia wierzącym chrześcija-
ninem i te, które konfirmanci zyskali wraz ze złożonym 
ślubowaniem. Odnosząc się w szczególny sposób do 
słów Verba Testamenti Pana Jezusa i zapisanych w nich 
słów Nowego Przymierza, które Pan Bóg w Chrystusie, 
ustanowił między nami a sobą (Za was się daje moje 
ciało na odpuszczenie grzechów (…) i za was się przele-
wa moją krew (...)), życzył wszystkim, żebyśmy zawsze 
pamiętali o miłości, dobroci i łasce Pana Boga, która  
w tych w nich zostały nam przekazane.

 Zanim konfirmanci po raz pierwszy przystąpili 
do Stołu Pańskiego, przed obliczem Boga i licznie ze-
branych świadków uroczyście złożyć swoje konfirma-
cyjne ślubowanie. 
 W podziękowaniach wyrazili wdzięczność dla 
Pana Boga, rodziców, parafian i księży, za ich dotych-
czasową troskę, prowadzenie i opiekę.  
Uroczyste nabożeństwo ubogacił chór mieszany z Cie-
szyna.  Prezentem dla konfirmantów był występ kame-
ralnego zespołu muzycznego, który niedawno został za-
wiązany w naszej parafii. Jedną z grających w nim osób, 
jest nasza tegoroczna konfirmantka Małgorzata Boruta.
Konfirmanci zaśpiewali wspólnie pieśń – Ty jesteś ra-
dością/miłością/pokojem mojego życia, Panie mój...., 
która była ich osobistym wyznaniem i świadectwem 
złożonym w tym dniu.

 Chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do wystroju kościoła i stworzenia tak 
pięknej i wzruszającej uroczystości. 
Dziękujemy rodzicom i konfirmantom za ofiarę konfir-
macyjną przeznaczoną na cele naszej parafii. 

 Konfirmantom życzymy wielu Bożych łask, 
błogosławieństwa i uporu w trwaniu w decyzji, którą 
podjęli. Niechaj Pan Bóg zawsze znajduje w waszych 
sercach dla siebie miejsce. Niech codziennie głód Jego 
Słowa, będzie w waszym życiu przez was zaspokaja-
ny przez modlitwę i czytanie Bożego Słowa. Proście  
o Bożą mądrość, módlcie się tak jak i my, za Jego Ko-
ściół. Żyjcie pełniąc Bożą wolą, budując razem z nami 
nieprzerwanie wspólnotę naszego Pana i nie zapomi-
najcie o tym, czego się uczyliście. A Pan Bóg niech 
wam w tym dopomoże, żebyśmy razem mogli codzien-
nie składać dobre świadectwo naszej wiary i życia  
w Kościele i wokół nas.

 Przyszłorocznych konfirmantów prosimy  
o obecność na nabożeństwie z okazji zakończenia roku 
szkolnego, tj. 29 czerwca, po którym będziemy prosili 
was o zapisanie się na zajęcia na przyszły rok i wypeł-
nienie wymaganego formularza.
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Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 
w kościele Jezusowym

Ekumeniczne Spotkanie Strażaków
 23 maja br. minęła 100. rocznica utwo-
rzenia Krajowego Związku Polskich Straży Po-
żarnych na Śląsku Cieszyńskim. Z tej okazji 17 
maja, w Cieszynie zorganizowano Wojewódz-
kie Obchody Dnia Strażaka. Do miasta na Olzą 
zjechało około 1000 strażaków, zarówno ochot-
ników jak i funkcjonariuszy Państwowej Straży 
Pożarnej. Reprezentowali oni różne struktury 
strażackie działające w województwie śląskim. 
Nie zabrakło także gości z Republiki Czeskiej.
 Zanim jednak odbył się uroczysty apel, 
strażacy spotkali się w kościele Jezusowym na 
ekumenicznym nabożeństwie. Już na kilkadzie-
siąt minut przed uroczystością ławki w cieszyń-
skiej świątyni zaczęli wypełniać ludzie w grana-
towych i czarnych mundurach. Po nabożeństwie 
wielu z nich zwracało uwagę na wielkość i pięk-
no Kościoła Jezusowego. Nie brakowało też tych, 
którzy po raz pierwszy byli w świątyni ewange-
lickiej, co oczywiście wywoływało szczególne 
zainteresowanie i powodowało zadawanie licz-
nych pytań dotyczących naszego Kościoła.   
 Nabożeństwo rozpoczęło preludium or-
ganowe, w trakcie którego nastąpiło procesjonal-
ne wejście duchownych do świątyni. Wśród nich 
był Zwierzchnik naszego Kościoła, ks. bp Jerzy 
Samiec, a także ks. prof. Józef Budniak, repre-
zentujący Ordynariusza Diecezji bielsko-żywiec-
kiej Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. st. kpt. 
Adam Glajcar, Ewangelicki Duszpasterz Straży 
Pożarnej, ks. bryg. Henryk Kuczob, rzymskoka-
tolicki kapelan strażaków województwa śląskie-
go, ks. Dariusz S. Chwastek, ewangelicki kapelan 
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  
w Krakowie, proboszczowie cieszyńskich parafii 
– ewangelickiej, ks. Janusz Sikora oraz katolickiej 
p.w. Marii Magdaleny, ks. prałat Henryk Satława 
oraz księża parafii ewangelickiej w Cieszynie. 
Następnie miejsce w głównym przejściu kościoła 
zajęły Pluton Honorowy oraz Kompania Honoro-
wa, zaś wokół ołtarza stanęły poczty sztandarowe. 
W nabożeństwie udział wzięło wielu znamieni-
tych gości, w tym m.in. premier Jerzy Buzek, gen. 
brygadier Zbigniew Meres, Wiceprezes Zarządu 
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Głównego ZOSP RP, nadbryg. Marek Rączka, Śląski 
Komendant Wojewódzki PSP, a także parlamentarzyści, 
samorządowcy i przedstawiciele innych władz publicz-
nych.  

 Uczestników tego szczególnego nabożeństwa, 
które odbywało się w oparciu o specjalnie przygoto-
wany porządek, powitał ks. proboszcz Janusz Sikora, 
zwracając uwagę na to, jak wielu mundurowych spo-

ks. prof. Józef Budniak

ks. bryg. Henryk Kuczob rzymskokatolicki kapelan strażaków województwa 
śląskiego ks. st. kpt. Adam Glajcar Ewangelicki Duszpasterz Straży Pożarnej

Od lewej: Premier Jerzy Buzek, gen. Zbigniew Meres, 
gen. Marek Rączka, 

Foto: Marcin Gabryś
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tkało się w Kościele Jezusowym. W liturgii wstęp-
nej Słowo Boże odczytali strażacy, prezesi ochotni-
czych straży pożarnych w Cieszynie Boguszowicach  
i Cieszynie Marklowicach, Piotr Tomica i Tomasz Tu-
roń. Kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła, ks. bp 
Jerzy Samiec, na podstawie tekstu z księgi proroka 
Izajasza 43,1-3. Ksiądz Biskup nie tylko podkreślał 
znaczenie straży pożarnej w społeczeństwie, ale wska-
zywał także na chrześcijańskie korzenie tej służby.  
Mówił, że każdy strażak jest „łatwopalny”, naraża bo-
wiem swoje życie, by ratować innych. Dlatego tak waż-
ne jest pokładanie zaufania w Bogu, o ile bowiem na-
wet najnowocześniejszy i najwyższej klasy sprzęt może 
zawieść, to Bóg nigdy.
 W imieniu Ordynariusza Diecezji bielsko-

-żywieckiej pozdrowienia przekazał ks. prof. J. Bud-
niak. Po intencjach modlitewnych, podziękowania na  
ręce Biskupa Kościoła i ks. prof. J. Budniaka w imie-
niu władz strażackich złożyli generałowie Z. Meres  

i M. Rączka. 
 Podniosły charakter tego wyjątkowego nabo-
żeństwa zapewnił także cieszyński chór kościelny, któ-
rym dyrygowała diak. Joanna Sikora. Chór zaśpiewał 
aż pięć pieśni, a jedną z nich był hymn strażacki Ry-
cerze Floriana. Ten moment był wyjątkowy, do końca 
bowiem utrzymywany był w tajemnicy. Po pierwszych 
dźwiękach wśród mundurowych pojawiła się niepew-
ność, czy to aby na pewno hymn braci strażackiej, ale 
szybko okazało się, że tak. Wszyscy wstali i zaskoczeni, 
w ogromnym napięciu wysłuchali pieśni, która, wspa-
niale zaśpiewana, spowodowała, że nie jednemu straża-
kowi ciarki przeszły po ciele, a wielu uroniło łzę, która 
wyrażała radość, szczęście i dumę.
  Końcowego błogosławieństwa udzielił ks. bp  
J. Samiec, po czym zaśpiewano Boże coś Polskę. To 
wyjątkowe nabożeństwo z pewnością na długo pozo-
stanie w pamięci tych, którym dane było w nim uczest-
niczyć. 
 Rafał Glajcar

Wchodzę w ogień
Płonące powietrze dusi oddech

W koło pełno dymu
A ja sama pośród tego wszystkiego

Błądzę pomiędzy ogniem
W ręce wąż, prądownica

Idę
Tam ktoś na mnie czeka

Uwięziony
Woła o pomoc

A tylko my możemy mu pomóc
Czuję gorąc
Ogień płonie

Ciemno, duszno
A ja tam idę

Tam ktoś na mnie czeka
Na swojego wybawcę

Przedzieram się przez otchłań piekła
Nie myślę o sobie

Nie przejmuję się bólem
Chociaż serce pali

Jestem
Przy tobie

Jesteś bezpieczny
W ramionach strażaka  

  

W płomieniach życia
Gdy noc zapada

On nie śpi
Czuwa
Czeka

Gdy głos syreny do pożaru woła
On biegnie

Strach
Niepokój

Adrenalina
To wszystko daje siłę do działania

Gdy walczy z płomieniami
Gdy walczy przeciw sobie
Nie myśli o swoim życiu

Interesuje go twoje
Ty tam czekasz na jego ręce

A on idzie
Przedziera się przez płomienie

Palący ogień podpala jego duszę
Bo ty tam czekasz
Wołasz pomocy
Dym, iskry, krew

Tracisz przytomność
A on przy tobie

Wyciąga cię z tlącego się powietrza
Budzisz się i widzisz

Twarz Bohatera

W ramionach strażaka W płomieniach życia
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Wieczór modlitwy 
i pieśni 

chrześcijańskiej

 Dnia 17 maja 2014 r. w kościele Jezuso-
wym w Cieszynie w ramach II Chrześcijańskiego 
Marszu dla Życia i Rodziny odbył się Rodzinny 
Wieczór Modlitwy i Pieśni Chrześcijańskiej.
 Wieczór rozpoczął odczytaniem z ewan-
gelii św. Marka, ks. prob. Janusz Sikora. Po krót-
kim słowie wstępu Wyższobramski Chór Ka-
meralny zaśpiewał kilka pieśni, by wprowadzić 
nas w rodzinny nastrój. Śpiewacy wykonali m.in. 

„Boży Duch wypełnia mnie”, „An Irish blessing”, 
„Bóg tak kocha świat”. Każdy utwór nagradzany 
był gromkimi brawami. Swój występ zakończyli 
pieśnią „Rodzina, Rodzina”, który bezpośrednio 
nawiązywał do tematu Wieczoru. 
 Po krótkim występie chóru, ksiądz pro-
boszcz zaprosił wszystkich zebranych do wspól-
nego uczestnictwa w modlitwie z Taize, która 
rozpoczęła się krótkim słowem na temat samego 
Taize.  Modlitwa składała się z kilku pieśni, ta-
kich jak: „Jezu, Tyś jest światłością mej duszy”, 

„Pan jest mocą swojego ludu” czy „Bóg jest mi-
łością” przeplecionych Psalmem 71, fragmentem 
Listu do Efezjan oraz modlitwą wstawienniczą. 
 Marsz oraz Wieczór były zorganizo-
wane,przez Wspólnotę Braci Taize oraz Klasz-
tor Sióstr Boromeuszek w Cieszynie. Pieśniom 
akompaniował Parafialny Zespół Instrumentalny, 
a całością dyrygowała założycielka zespołu Kor-
nelia Dorighi. Po modlitwie oraz kilku słowach 
błogosławieństwa, PZI wykonał „Obój Gabrie-
la”. Po występie zespołu instrumentalnego głos 
zabrał jeden z głównych organizatorów Bertrand 
Bisch, który podziękował wszystkim oraz wygło-
sił piękną mowę na temat życia rodzinnego oraz 
tego jak ważnym jest, by je chronić. 

Kornelia Dorighi

Foto: Beata Macura
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Tajemniczy biały kruk 
z Książnicy Cieszyńskiej rozszyfrowany

 Biały kruk to według Encyklopedii wiedzy 
o książce osobliwość bibliograficzna, dzieło rzadkie, 
trudno dostępne, wydane lub zachowane w niewiel-
kiej ilości egzemplarzy czy przedstawiające szczególną 
wartość ze względu na treść, wyposażenie typograficz-
ne, zdobnictwo, oprawę czy proweniencję. I właśnie je-
den z takich druków mogliśmy podziwiać w poniedział-
kowe popołudnie 12 maja 2014 roku w wypełnionej po 
brzegi sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej, kie-
dy o godzinie 17.00 rozpoczęła się pierwsza publiczna 
prezentacja niedawno odkrytego w zbiorach biblioteki 
najstarszego, pochodzącego z 1522 roku, wydania No-
wego Testamentu w przekładzie Marcina Lutra z ca-
łostronicowymi drzeworytami Łukasza Cranacha star-
szego. Choć dzieło zostało wydane w bardzo wysokim, 
jak na owe czasy nakładzie, liczącym 3 000 egzem-
plarzy, w zbiorach polskich należy do rzadkości. Ka-
talog centralny starych druków Biblioteki Narodowej  
w Warszawie notuje tylko trzy egzemplarze dzieła – dwa  
w Toruniu (w Bibliotece Głównej UMK i w Książnicy 
Miejskiej) oraz jeden w Bibliotece Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu. W ostatnim czasie do tego grona dołączył 
również czwarty egzemplarz, pochodzący z Książnicy 
Cieszyńskiej. Co ciekawe, tego cennego przekładu nie 
posiada Biblioteka im. Bogumiła Rudolfa Tschammera 
w Cieszynie, w której znajduje się bardzo wiele wydań 
Pisma św., a zwłaszcza Biblii w przekładzie Marcina 
Lutra. 
 Po powitaniu gości, dyrektor Książnicy Cie-
szyńskiej Krzysztof Szelong, wyraził wielką radość  
z powodu ogromnego zainteresowania, z jakim spotka-
ła się po obu stronach Olzy prezentacja zabytkowego 
egzemplarza najstarszej protestanckiej Biblii. Zauwa-
żył, że tak duża frekwencja była, w prowadzonej przez 
niego bibliotece, blisko dwa lata temu w lipcu 2012 
roku, podczas spotkania z Ewą Farną. Przypomniał 
również, że rok temu w kwietniu 2013 roku w tej samej 
sali prezentowany był inny, tym razem katolicki,  rary-
tas ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. Był to rękopis 
zawierający kazania angielskiego jezuity i męczenni-
ka św. Edmunda Campiona (1540-1581), pochodzący 
podobnie jak Biblia wrześniowa, ze zbiorów Leopolda 
Jana Szersznika. 
 Po przedstawieniu przez  dra Jerzego Sojkę  
z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie sylwetki Marcina Lutra oraz wątków z jego życia 
związanych z tłumaczeniem Biblii, niżej podpisana 

Joanna Sztuchlik

dr Jerzy Sojka
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zapoznała zgromadzonych z procesem 
identyfikacji i okolicznościami rozszy-
frowania tajemniczej księgi, począwszy 
od momentu kiedy  w marcu 2014 roku 
podczas inwentaryzacji księgozbioru  
L. J. Szersznika zwróciła uwagę na 
jedną z ksiąg z działu Antiquitates Ty-
pographicae (Starożytności typogra-
ficzne). Był to wolumin o wymiarach 
31 x 21 cm, o łącznej objętości 217 kart, 
wydrukowany piękną gotycką czcionką  
i oprawiony w nieusztywniony per-
gamin koloru brązowego. Foliał ten 
sprawiał wrażenie cennego, a zarazem 
tajemniczego, bo, choć już w czasach  
L. J. Szersznika zakwalifikowany został 
do działu biblioteki, w którym znajdu-
ją się najstarsze i najcenniejsze druki,  
a co więcej – zawierał niezwykle pięk-
ne drzeworytowe ilustracje oraz inicjały 
o charakterze figuralnym, pozbawio-
ny był karty tytułowej i początkowych 
stron,  a co za tym idzie – pozostawał 
niezidentyfikowany. Dodatkowo druk 
został ozdobiony ręcznie przy pomo-
cy tzw. rubrykowania. Był to sposób 
zdobienia średniowiecznych rękopi-
sów i inkunabułów polegający na za-
znaczaniu na czerwono niektórych liter  
i ważniejszych fragmentów tekstu. Na-
zwa tego rodzaju zdobienia pochodzi 
od łacińskiego słowa ruber, czyli czer-
wony, bo prawie zawsze wykonywano 
je przy użyciu czerwonego atramentu. 
Podobnie było w tajemniczym egzem-
plarzu. Na samym końcu tekstu w tzw. 
kolofonie ktoś wypisał czerwonym atra-
mentem datę 1522, co zdawało się su-
gerować, że zagadkowy egzemplarz po-
chodzi jednak z początków XVI w. Po 
dokonaniu analizy tekstu okazało się, że 
jest to Nowy Testament wydany w języ-
ku niemieckim w 1522 r. Mimo braku 
karty tytułowej i trzech początkowych 
kart nieliczbowanych, udało się go całkowicie zidenty-
fikować.  Na podstawie internetowego katalogu VD16, 
czyli Spisu druków wydanych w XVI w. na terenie nie-
mieckiego obszaru językowego oraz dzięki porównaniu 
ze zdigitalizowanym egzemplarzem tego dzieła prze-
chowywanym w Halle okazało się, że jest to pierwsze 
wydanie Nowego Testamentu w tłumaczeniu Marcina 
Lutra, wydane w 1522 r. w Wittenberdze staraniem 
Łukasza Cranacha starszego i Christiana Döringa, w 
drukarni Melchiora Lottera starszego, ozdobione drze-

worytowymi ilustracjami autorstwa Łukasza Cranacha 
starszego.
 Dlaczego więc dzieło, tak cenne zarówno dla 
niemieckiej Reformacji, jak i historii drukarstwa, tak 
długo pozostawało w ukryciu? Dzięki notatce rękopi-
śmiennej, jaką Szersznik sporządził na pierwszej za-
chowanej karcie książki dowiadujemy się, iż nabył je 
dla swojej biblioteki w 1808 r. za cenę 45 krajcarów. 
Być może dlatego, że dzieło nie posiadało ani karty ty-
tułowej, ani jego kolofon nie informował o dacie, miej-

Foto: Beata Macura



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl24 Odwiedź naszą stronę:

scu wydania oraz nazwie wydawcy, dla nabywcy po-
zostało ono jednak niezidentyfikowane. Nie rozpoznali 
go także późniejsi kustosze zbiorów. W sporządzonym  
w latach 1837-1840 inwentarzu działu Atiquitates Typo-
graphicae pod nr 67 pojawiła się tylko informacja, że 
jest to Nowy Testament wydany w języku niemieckim 
z rubrykowaną datą 1522, bez miejsca wydania i nazwy 
wydawcy. Z kolei dawny katalog alfabetyczny starych 
druków księgozbioru Szersznika sporządzony w latach 
1961-1976 nie rejestruje tego dzieła w ogóle. 
 Przekład Nowego Testamentu Marcina Lutra 
okazał się prawdziwym bestsellerem. Został wydany 
w bardzo wysokim na owe czasy nakładzie 3 000 eg-
zemplarzy i od daty wydania we wrześniu 1522 roku 
nazywany jest Septemberbibel lub Septembertestament 
(Biblia wrześniowa lub Testament wrześniowy). Po-
mimo pokaźnej ceny, 1,5 guldena, nakład pierwszego 
wydania został rozprzedany w ciągu trzech miesięcy  
i w grudniu tego samego roku ukazała się druga edycja 
z ulepszonym tekstem i poprawionymi ilustracjami, na-
zywana Dezemberbibel lub Dezembertestament (Biblia 
grudniowa, Testament grudniowy). Jedną z najistot-
niejszych przyczyn ogromnego powodzenia przekładu 
Marcina Lutra była nie tylko aktualność wydawnictwa, 
lecz przede wszystkim wspaniały język Reformato-
ra. Był to język Saksonii Elektorskiej, używany też w 
komunikacji między cesarzem a stanami, wzbogacony  
o słownictwo używane przez lud. Był to język mówio-
ny, a nie książkowy. Celem Lutra było przybliżenie nie-
mieckiemu ludowi treści zawartych w Biblii, dlatego 
dążył do oddania sensu oryginalnego tekstu, bardziej 
dbając o jego naturalność niż o znaczenie poszczegól-
nych słów. 
 Wydanie Nowego Testamentu powierzył Luter 
niemieckiemu malarzowi, rysownikowi i drzeworyt-
nikowi Lucasowi Cranachowi starszemu (1472-1553), 
który właściwie nazywał się Sunder lub Müller. Nazwa-
no go jednak, jak to się wówczas często działo, od jego 
rodzinnej miejscowości Kronach w Górnej Frankonii 
i pod tym nazwiskiem przeszedł do historii. Zawodu 
malarza wyuczył się od swojego ojca. W latach 1501-
1504 przebywał w Wiedniu. W 1505 r. został nadwor-
nym malarzem elektora Saksonii Fryderyka Mądrego  
i aż do śmierci służył również jego następcom. Na ich 
zlecenie malował portrety rodziny książęcej, tworzył 
drzeworyty przedstawiające sceny z polowań i turnie-
jów, projektował stroje dworskie i dekorował wnętrza 
saskich pałaców. W 1508 r. otrzymał od księcia Fry-
deryka Mądrego herb ze skrzydlatym wężem, a w rok 
później tytuł szlachecki. W 1509 r. ożenił się z Barbarą 
Brengebier, córką burmistrza Gothy. Przy ulicy Zam-
kowej 1 w Wittenberdze wybudował swój dom, gdzie 
założył duży warsztat i pracownię artystyczną. Od 
tego czasu pracował również dla innych europejskich 

książąt. Jego obrazy ołtarzowe, portrety i drzeworyty 
cieszyły się wielkim powodzeniem. Szczególnie popu-
larne były jego akty, na których przedstawiał Adama  
i Ewę, Lukrecję czy Wenus. Posiadał też wydawnictwo, 
które prowadził wspólnie ze złotnikiem Christianem 
Döringiem. 
 Pomimo dużej liczby obrazów o tematyce 
świeckiej, współcześnie Lucas Cranach znany jest 
głównie jako malarz Reformacji. Sportretował bowiem 
wielu wittenberskich Reformatorów, ilustrował ich pi-
sma, a w roku 1522 przygotował do wydania i ozdobił 
drzeworytowymi ilustracjami Nowy Testament w nie-
mieckim przekładzie Marcina Lutra. Również pierwsze 
pełne wydanie Biblii Lutra z 1534 r. zostało opatrzone 
drzeworytami jego autorstwa. Malarz wniósł  zatem 
istotny wkład w sukces reformacji. Z Marcinem Lutrem 
i jego rodziną Cranach pozostawał w wielkiej przyjaźni. 
Wraz ze swoją żoną Barbarą byli świadkami na ślubie 
Lutra z Kathariną von Bora. Cranach był również ojcem 
chrzestnym pierwszego syna Lutra – Johannesa. Był 
również jedynym malarzem, który portretował Lutra 
za jego życia. Ponadto artysta zaprzyjaźnił się z innymi 
uczonymi przedstawicielami Reformacji, na przykład  
z Filipem Melanchtonem. 
 Po przejściu na luteranizm Cranach tworzył 
liczne obrazy, wprowadzając schematy ikonograficzne, 
oparte głównie na Piśmie Świętym. Dla katolickich zle-
ceniodawców wykonywał wciąż obrazy oparte na daw-
nej tradycji ikonograficznej, między innymi wizerunki 
Marii i świętych. 
 Jednym z dzieł ilustrowanych przez Lucasa 
Cranacha starszego jest pierwsze wydanie Nowego 
Testamentu Marcina Lutra wydrukowane w 1522 r.  
w drukarni Melchiora Lottera młodszego w Wittenber-
dze. Poszczególne księgi rozpoczynają piękne drze-
worytowe inicjały o charakterze figuralnym, przedsta-
wiające wizerunki czterech ewangelistów - Mateusza,  
Marka, Łukasza  i Jana oraz  apostołów  Piotra i Pawła, 
a także świętych Jakuba i Judasa. Szczególnie bogata 
jest księga Apokalipsy św. Jana. Zdobi ją 21 całostro-
nicowych drzeworytów ilustrujących treść Objawienia 
św. Jana. Niektóre z nich Cranach ozdobił antypapieski-
mi symbolami. 
 Luter przywiązywał ogromną wagę do jakości 
druku, troszczył się o układ graficzny, rodzaj papieru 
i dobór czcionek. Potrafił zganić drukarza za niechluj-
nie wykonany druk lub przeciwnie, zaprosić do Witten-
bergi i powierzyć drukowanie swoich prac. Tak było  
w przypadku lipskiego typografa Melchiora Lottera 
starszego (1470-1549), który po 1517 r. wydrukował 
wiele jego pism, między innymi 95 tez, a następnie 
na jego prośbę w 1519 r. założył w Wittenberdze filię 
swojej lipskiej oficyny. Mieściła się ona w domu Lu-
casa Cranacha starszego, który razem ze swoim wspól-
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nikiem Christianem Döringiem prowadził tu wydaw-
nictwo. Filią Lottera starszego kierowali jego synowie 
Melchior Lotter młodszy (1490-1542) i Michael Lotter.  
I w tej właśnie filii Melchior Lotter młodszy przygoto-
wał do druku pierwsze wydanie Nowego Testamentu 
Marcina Lutra.
 W dziale Antiquitates typographicae, do któ-
rego Szersznik włączył w 1808 roku zakupiony przez 
siebie Testament wrześniowy, znajduje się 240 jedno-
stek inwentarzowych, wśród których przeważają dzieła 

z dziedziny religii, prawa, historii, literatury starożyt-
nej, filozofii i medycyny. W grupie druków religijnych, 
zawierających między innymi kazania, mszały oraz 
katolickie i ewangelickie pisma teologiczne, znajduje 
się tylko 13 wydań Pisma św., drukowanych w latach 
1474-1550. Pozostałe egzemplarze Biblii z księgozbio-
ru Szersznika, wydane już po 1550 roku, w liczbie  119 
jednostek inwentarzowych, są przechowywane w dzia-
le Biblia.   

Jolanta Sztuchlik

Strażacy w Hażlachu i w Zamarskach

 Tradycyjnie w okresie majowym w szczególny 
sposób dziękujemy za służbę strażaków. Wciąż przeko-
nujemy się jak ważna i potrzebna jest to służba. Na-
bożeństwa z udziałem lokalnych ochotniczych straży 
pożarnych odbyły się także w 27 kwietnia w Hażlachu 
i 18 maja w Zamarskach, prowadził je opiekun filiałów 
Marcin Podżorski. W przemówieniu do licznie przyby-

łych członków OSP zwrócił uwagę na różnorodne dary, 
którymi Bóg nas obdarza i chce byśmy wykorzystywa-
li je ku wspólnemu pożytkowi. W modlitwie proszono 
również o ochronę i dalsze błogosławieństwo dla ich 
służby. Po nabożeństwach odbyły się również spotka-
nia w Sali razem z parafianami przy kawie, herbacie  
i ciastku. Marcin Podżorski
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Pamiątka Założenia kościoła w Puńcowie

 W niedzielę 18 maja przeżywaliśmy 
w naszym puńcowskim zborze radosne na-
bożeństwo z okazji 24. rocznicy założenia 
naszego kościoła. Bardzo budujące kazanie 
na podstawie tekstu z listu do Hebrajczy-
ków wygłosił nasz gość’ ks. Tomasz Bujok  
z Pruchnej. Ksiądz wiele mówił o Kościele 
jako o wspólnocie  ludzi,  która go tworzy. To 
my sami musimy zadbać o to, aby nasz Ko-
ściół nie był tylko budynkiem, ale aby był 
żywą społecznością. Jeżeli nie będziemy le-
niwi, ale będziemy dbać o nasz zbór,  biorąc 
udział w nabożeństwach, rożnych spotka-
niach takich jak np. szkółki niedzielne czy 
też próby chóru, modląc się także o innych, 
to będziemy mogli oglądać efekty naszej pra-
cy, a Pan Bóg będzie nam w tym błogosławił. 
Na zakończenie ks. Bujok życzył nam, aby 
to  Duch Święty budował naszą społeczność  
i oby nam błogosławił.   
 Gościnnie wystąpił także Zespół 
Młodzieżowy z Pruchnej, który ubogacił na-
sze nabożeństwo swoim pięknym śpiewem. 
Miejscowy chór zaśpiewał także trzy pieśni, 
w których zawarte były słowa dziękczynienia 
i uwielbienia Pana Boga oraz  słowa modli-
twy o dalsze prowadzenie. Całe nabożeństwo 
było okazją do podziękowania Bogu pieśnią  

Zespół Młodzieżowy z Pruchnej
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i modlitwą za kolejny rok, jaki dał nam 
przeżyć w naszym pięknym kościele. Je-
steśmy wdzięczni Bogu, że mamy  swój 
kościół do którego możemy przychodzić, 
żeby karmić się Bożym słowem, ale jakże 
smutny jest fakt, że tak  wielu ludzi nie ko-
rzysta z tego przywileju. Zapraszamy więc, 
przyjdźcie ,czekamy na Was.

Grażyna Smoter

Pasyjne 
spotkanie 

dla Seniorów 
w Puńcowie

 W Niedzielę Palmową odbyło się w naszym 
filiale nabożeństwo spowiednio–komunijne dla Senio-
rów. Kazanie wygłosił opiekun ks. T. Chudecki, zaś 
pieśnią usłużył miejscowy chór. Seniorzy wraz z rodzi-
nami przystąpili do stołu Pańskiego, a po skończonym 

nabożeństwie udali się do salki na drugą część spo-
tkania. Tutaj był czas nie tylko na posiłek, ale przede 
wszystkim  na rozmowę. Ks. Chudecki złożył zebra-
nym świąteczne życzenia, a na zakończenie spotkania 
każdy otrzymał książkę ks. H. Czembora. Życzymy 
naszym Drogim Seniorom dużo zdrowia, samych rado-
snych chwil oraz odczuwania Bożej obecności w każdej 
godzinie swojego życia.

Grażyna Smoter
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Wspomnienie pielęgniarek
Śp. Danuta Błahut-Zaleska

Nadmiar dobroci nie szkodzi
Św. Augustyn

 Niespełna trzy 
miesiące temu poże-
gnaliśmy na cmen-
tarzu ewangelickim 
w Cieszynie zacną 
koleżankę, Danutę 

„Utę” Błahut-Zaleską. W Szpitalu Śląskim w Cieszynie 
pracowała całe swoje zawodowe życie, a przez 16 lat 
była zastępcą dyrektora. Z jej postacią kojarzy się sen-
tencja wiersza J.M. Gisges'a:

„Błękitnieją okna szpitalne,
 kiedy biały kitel nakładasz. 

Rozświetlają się mroczne sale, 
świt pasjanse na kołdrach układa. 

Kto Ci dał inne serce kobieto, 
że tak z bólem i trwogą się bratasz? 

Płyniesz biała, jak biała fala, 
przez wszystkie kontynenty świata”. 

 Takim powołaniem jest zawód lekarza i tak 
go rozumiała Danuta. W codziennej pracy zawodo-
wej była dla nas, pielęgniarek I Oddziału Chorób We-
wnętrznych, nie tylko lekarzem, ale także koleżan-
ką. Miała wyjątkowe cechy, obok ogromnej wiedzy 
medycznej posiadała osobowość lekarza „z ducha”. 
Jej serdeczność, pracowitość, uczciwość, odpowie-
dzialność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania 
kontaktów i wyjątkowa umiejętność współpracy  
z ludźmi, na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Te 
cechy ciągle doskonaliła, pielęgnowała i zawsze sta-
rała się być wzorem dla „ludzi w bieli”. 
 Skoncentrowana na pracy, zawsze jednak 
była wrażliwa na ludzki ból, samotność i niepełno-
sprawność pacjentów. Starała się dotrzeć do każde-
go cierpiącego dobrym słowem, czułym dotykiem  
i wielką, wielką cierpliwością. Chorym często długo 
tłumaczyła i wyjaśniała schorzenia, mówiąc naszą 
gwarą, co było dla nich nie tylko lepiej zrozumiałe, 
ale i w pewnym sensie ich uspokajało.
 Do naszej „Utki”, tak mówiły do niej pie-
lęgniarki, zawsze można było przyjść z trudnymi 
sprawami, zawsze znajdywała czas na rozmowę  
i starała się rozwiązać problem. Była niezastąpioną 
towarzyszką wycieczek i spotkań. Dzięki licznym, 

prywatnym spotkaniom, dała się poznać jako dyskretna, 
zawsze taktowna i zawsze śpiesząca z pomocą. Nigdy 
nie kierowała się własnym interesem czy chęcią przy-
podobania się, zawsze, kiedy tylko mogła, broniła inte-
resów pacjentów i swoich racji. W jej charakter wpisa-
ny był altruizm i bezinteresowność. Te cechy wyniosła 
z rodzinnego domu. Ojciec i dziadek również byli le-
karzami, a dziadek Jan Kubisz był pierwszym polskim 
dyrektorem szpitala. Nie podziękujemy Jej już osobi-
ście za dobry przykład życia, życia przeżytego, a nie 
tylko spędzonego, za „pogodę ducha”, którą wnosiła  
w nasze życie i w każdą chwilę wspólnego wypełniania 
obowiązków. Niech ten artykuł będzie więc podzięko-
waniem za współpracę, za miłość, którą nam przeka-
zywała. Nauczyła nas kochać nie tylko pacjentów, ale 
również naszą małą, cieszyńską ojczyznę, którą sama 
też ukochała.
Cześć jej pamięci!

Danuta Herman- pielęgniarka oddziałowa
Maria Wawrzyczek (Marynka)- pielęgniarka
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Z życia kościoła ...

Nagrody im. ks. Leopolda Otto

 W XII edycji Nagrody im. ks. Leopolda Otto, 
przyznawanej corocznie przez „Zwiastun Ewangelic-
ki”, kapituła uhonorowała trójkę laureatów. Statuetki  
i dyplomy 17 maja br. wręczali w Bielsku-Białej biskup 
Kościoła Jerzy Samiec oraz ks. Jerzy Below, redaktor 
naczelny dwutygodnika.
 Aldonę Karską z Warszawy kapituła nagrodziła 
za wieloletnie zaangażowanie w parafii, diecezji i Ko-
ściele, szczególnie w pracy wśród kobiet oraz za ofiarne 
tworzenie fotograficznej dokumentacji życia współcze-
snych ewangelików.
 Składając nagrodę na ręce Ewy Cieślar – sio-
stry przełożonej Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgie-
lowie – kapituła postanowiła uhonorować 
wszystkie diakonise za dziesięciolecia wspa-
niałej służby dla bliźniego – wspominając 
wszystkie diakonaty, także dawniej działają-
ce w różnych miejscowościach.
 Za ratowanie ewangelickiego dzie-
dzictwa na Pomorzu i składanie dzisiaj świa-
dectwa o ewangelickim zaangażowaniu dla 
Kościoła i społeczeństwa, nagrodę otrzymał 
Piotr Mańka ze Słupska. Ponieważ nie mógł 
być obecny na uroczystości, statuetka zosta-
nie mu wręczona w późniejszym terminie.
  „Chcemy świadczyć o zbawieniu” 
–  słowami pieśni chóru rozpoczęła się uro-
czystość, a następnie Słowo Boże rozważał 
ks. Piotr Gaś z Warszawy. Zauważył on, że 
nagroda jest etapem, a nie końcem dzieła 
prowadzonego przez laureatów w wierności 
Bogu. „Oni mogliby dziś powiedzieć: do-
stąpiliśmy czegoś wielkiego, bo zostaliśmy 
wybrani do tworzenia i budowania  dla Ko-
ścioła, Pana i ojczyzny” – mówił kaznodzie-
ja, który w modlitwie wspomniał też laureata  
z pierwszej edycji nagrody, zmarłego nie-
dawno bpa Tadeusza Szurmana.
 Podczas spotkania przeprowadzono 
rozmowy z laureatkami – w imieniu diakonis 
wypowiadała się siostra przełożona –  w któ-
rych  opowiadały o swojej działalności, trud-

nościach, radościach i planach na przyszłość. Oprawę 
muzyczną przygotował dzięgielowski chór parafialny, 
w którym śpiewają m.in. cztery diakonise  oraz laureat-
ka z 2006 roku – diakon Helena Gajdacz. Śpiewakami 
dyrygowała Anna Stanieczek – laureatka Nagrody im. 
ks. Leopolda Otto z 2010 r.
 Nagroda ta przyznawana jest osobom, które – 
tak jak jej patron – swoim zaangażowaniem na różnych 
płaszczyznach, postawą i dokonaniami, składają świa-
dectwo wiary w Jezusa Chrystusa oraz wywierają istot-
ny wpływ na życie Kościoła luterańskiego w Polsce.

zwiastun.pl

zwiastun.pl
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Nowy Biskup Diecezji Katowickiej
ks. Marian Niemiec 

 Diecezjalny Synod wyborczy odbył się 10 maja 2014 w Ka-
towicach. Zgodnie z prawem, wybory biskupa diecezjalnego pro-
wadził zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Synod wybrał na bi-
skupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
ks. dr. Mariana Niemca z Opola. Za kandydatem zagłosowało 65  
z 80 obecnych synodałów.

 
 Biskup-elekt ma 53 lata. Obejmie swój urząd 
w czasie uroczystego nabożeństwa, które będzie miało 
miejsce w ewangelickim Kościele Zmartwychwstania 
Pańskiego w Katowicach. Data konsekracji na biskupa 
Diecezji Katowickiej zostanie podana w terminie póź-
niejszym.
 Synod wyborczy odbył się w związku ze śmier-
cią - w styczniu tego roku - bp. Tadeusza Szurmana, 
który pełnił posługę zwierzchnika Diecezji Katowickiej 
w latach 2002 - 2014.
 Z jednej strony jestem dumny z księży, kolegów 
z diecezji oraz Synodu, dlatego, że dość jednomyślnie 
dokonali tego wyboru. To pokazuje, że jest wśród nas 
wszystkich duża zgodność. Z drugiej strony powierzona 
jest mi wielka odpowiedzialność – powiedział biskup-

-elekt, podsumowując wybór swojej osoby. Nie omiesz-
kał też wspomnieć swego poprzednika – Cieszę się  
i wdzięczny jestem, że mogłem nabrać doświadczenia 
przez 10 lat pracy przy biskupie Tadeuszu Szurma-
nie, to z pewnością zaowocuje w nowej służbie. Ks. dr.  
M. Niemiec zapytany o plany wobec diecezji podkre-
ślił konieczność skupienia się w najbliższych latach na 
obchodach 500 lat Reformacji i zaangażowaniem osób 
świeckich w Kościele – Diecezja powinna wpisać się  
w wizję nakreśloną przez Biskupa Kościoła (ks. Jerze-
go Samca), podczas ostatniej sesji Synodu Kościoła.  
W parafiach musimy skupić się na przebiegu Dekady 
Reformacji oraz podnieść znaczenie służb świeckich.
   Synod diecezjalny jest najwyższą władzą die-
cezji. W skład synodu diecezji wchodzą wszyscy czyn-
ni duchowni diecezji oraz świecy przedstawiciele każ-
dej parafii. Zadaniem synodu diecezjalnego jest dbanie 
o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w spra-
wach dotyczących życia religijnego i kościelnego die-
cezji. Do zadań synodu diecezjalnego należą również 

wybory rady diecezjalnej, biskupa diecezjalnego oraz 
przedstawicieli do Synodu Kościoła.
 Ks. dr Marian Niemiec urodził się 17 lute-
go 1961 roku w Kobielicach koło Pszczyny. W latach 
1979 – 1984 studiował teologię ewangelicką w Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Został  
ordynowany w Mikołowie dnia 24. listopada 1985 roku 
przez zwierzchnika Kościoła, bpa Janusza Narzyńskiego.
 Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza parafii 
w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. W 1990 roku 
objął obowiązki proboszcza administratora tej ostatniej, 
a z dniem 23 marca 1993 został wybrany jej probosz-
czem.
 W latach 2002-2012 pełnił obowiązki rad-
cy Rady Diecezjalnej Diecezji Katowickiej. W latach 
1998-2001 odbył studia doktoranckie na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W 2007 roku 
otrzymał tytuł doktora teologii ekumenicznej. Od 2004 
roku jest prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Opol-
skie.
 Od roku 2006 jest członkiem Synodu Kościo-
ła z listy duchownych. Był przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej Kościoła. W 2011 roku został wybrany na 
urząd Radcy Konsystorza.
 Biskup-elekt jest żonaty, ma córkę i syna.
 

******************
 
 Sesja synodu rozpoczęła się od nabożeństwa 
w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Kazanie 
wygłosił ks. radca Henryk Reske, liturgię komunijną 
prowadził bp Jerzy Samiec. Na zakończenie nabożeń-
stwa Rada Diecezjalna wręczyła nagrodę Róży Lutra dr. 
Jerzemu Siechowskiemu. Został on uhonorowany za 
wkład w życie muzyczne parafii w Katowicach.

Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, 
a przykazania jego nie są uciążliwe.  1 Jana 5,3

Luteranie.pl
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Zza granicy
Jan Kliber

Śladami Parafii „potolerancyjnych” na Morawach i w Czechach                                                                               

Parafia w Krizlicach    odc.18                    

 Malownicze pagórki i łąki z wi-
dokiem na Předni i Zadni Żalý, a nad tym 
wszystkim dominujący kościółek ewan-
gelicki to dzisiejsze Křížlice. Pierwsze 
wzmianki o tej miejscowości pochodzą  
z roku 1492. 
 W czasach Reformacji była to 
wieś w większości ewangelicka. Po bi-
twie na Białej Górze i tutaj starano się 
rekatolicyzować miejscowych ewange-
lików, ale bez powodzenia. Jednak ucisk 
religijny prowadził do powstania wielu 
sekt, takich jak: mikulaśenci, nowochrz-
czeńcy, adamici, spirytyści. Wieś stała 
się także schronieniem Braci Czeskich. Wielu miesz-
kańców przyjęło katolicyzm z przymusu, ale w ser-
cu pozostali ewangelickimi pikkardami. Wkrótce 
po wydaniu patentu tolerancyjnego w roku 1781,  
w okręgu Jilamnickim przyznało się do luteranizmu 

1151 osób. Ewangelicy z odległych miejscowości zaczę-
li gromadzić się na nabożeństwach w Křížlicach, gdyż  
w roku 1782 założyli zbór augsburskiego wyznania.  
W tym czasie do zboru należeli luteranie z odległego 
Libštátu i Spálova, gdzie później także powstały zbory. 
Pierwszy pastor zboru, Štěpán Simko z Trenčína, przy-
był do Křížlic – po niemałych trudnościach stawianych 
przez Kościół katolicki i po zatwierdzeniu przez wła-
dze świeckie – w roku 1783. Pierwotnie mieszkał w ka-
miennym domku, ale nieco później zostało zakupione 
gospodarstwo nr 77 od niejakiego Kynčla, założone na 
długo przed patentem tolerancyjnym. Był to późnobaro-
kowy dom na planie kwadratu z mansardowym dachem, 
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z sienią ze sklepieniem krzyżowym. Dom 
modlitwy podobny do innych w tamtych 
czasach zbudowano w 1786 roku. Wieżę do 
kościoła dobudowano w roku 1878, od tego 
czasu głos dzwonów rozlega się po górskich 
grzbietach i dolinach. Wokół kościoła poło-
żony jest cmentarz. W 1871 roku zbudowa-
no nową plebanię, stara służyła jako szkoła.
W roku 1918 zbór przystąpił do Kościoła 
Czeskobraterskiego. W czasie II wojny świa-
towej nabożeństwa, a głównie kazania ,były 
głoszone w języku czeskim, a współżycie tak 
jak i przed wojną dwóch nacji było bardzo 
dobre wg zasady – „ważniejsze wyznanie 
niż przynależność narodowa”. 
 Wg wspomnienia rodowitej miesz-
kanki Pani Anny Kuželovej „Tutaj było 
wszystko czeskie … tylko w  Krausových 
Boudách, Vítkovicích i Rokytnici byli 
Niemcy, ale dobrzy Niemcy, naprawdę do-
brzy Niemcy. Ci także z nami rozmawiali 
po czesku… rozmawiali takim sudeckim narzeczem  
i z nimi się dobrze żyło. Wieś to była jedna rodzina… to 
nie była pani Luksova lub pani Kobrova, to była ciocia 
i wujek, to był Józef, Franciszek, Franciszka, Albina … 
To było coś pięknego!”   
 Po II wojnie wieś się wyludniła, dziś żyją tam 

134 osoby, kościół służy dalej zborowi czeskobrater-
skiemu. Jego wnętrze zostało nienaruszone, ołtarz oto-
czony „ogródkiem”, ambona nad ołtarzem, drewniane 
empory i ławki pamiętające stare czasy. Organy zosta-
ły zamontowane nieco później. Plebania i szkoła służą 
dziś celom rekreacyjnym całej Jednocie Kościelnej. 

Janek Schylla
Be omide didar                    

 W kilku numerach naszych Wieści Wyższo-
bramskich pisałem o sytuacji w Libii. Szczególnie sta-
rałem się opisać postępujące  w ostatnich latach zmiany 
w strukturze administracji, zmierzające do demokraty-
zacji życia w tym przepięknym, olbrzymim terytorial-
nie państwie (1 900 000 km 2). Bardzo bliskie jest mi  
Bengazi, w którym mieszka wielu moich znajomych. 
Pozakładali rodziny. Polki ułożyły sobie życie z Li-
bijczykami, którzy najczęściej kształcili się w naszym 
kraju  (Lekarze, inżynierowie czy też wojskowi). Są też 
nasi świetni fachowcy z branży budowlanej. Zrealizo-
wali oni szereg uznanych inwestycji i mówią, że czeka 
ich teraz wielkie wyzwanie wyremontowania zniszczo-
nych przez działania wojenne budynków i praca przy 
odbudowie zakładów przemysłowych  i wykonanie no-
wych inwestycji. By te zamiary i plany mogły się zma-
terializować, musi nastąpić stabilizacja w zarządzaniu 
całym państwem.
 Bengazi jest znaczącym centrum życia po-
litycznego i gospodarczego. Położenie nad Morzem 
Śródziemnym, funkcjonalny kompleks portowy, zakła-

dy przemysłowe, poziom wy-
kształcenia oraz wielowiekowe  
włoskie  dziedzictwo kulturo-
we - zdecydowały o odrębności  
w pojmowaniu życia, ale przede 
wszystkim prężności i praco-
witości mieszkających tam lu-
dzi. Tutaj też powstał pierwszy 
ośrodek rządowy, próbujący uporządkować rozbicie et-
niczne i religijne Libijczyków po obaleniu Muammara 
Kaddafiego. Początkową siedzibą tych władz był luk-
susowy hotel, położony malowniczo nad  zatoką Wiel-
kiej Syrty, w którym miałem przyjemność kilkakrotnie 
mieszkać.
 Wielokrotnie zachęcałem naszych czytelników 
do zwiedzania  i poznania Libii. Opisywałem pusty-
nie (Saharę i Pustynię Libijską) i ludzi tam mieszka-
jących, bogatą przeszłość historyczną i udział naszych 
archeologów w dokumentowaniu prehistorii tych ziem. 
Czyste, przestrzenne plaże, ciepła morska woda, bogata 
śródziemnomorska roślinność i stosunkowo niskie ceny 
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ściągają turystów z Francji i głównie Włoch. W Benga-
zi wielu mieszkańców ma włoski rodowód, co wynika 
z uwarunkowań historycznych i migracyjnych. Cho-
ciaż większość mieszkańców stanowią muzułmanie, to 
funkcjonują tutaj również  chrześcijanie, w tym głów-
nie Koptowie, ale także obecne są wspólnoty anglikań-
skie.
 Zdecydowanym warunkiem podjęcia decyzji  
o wyjeździe  do Egiptu, Tunezji czy Libii jest oczy-
wiście całkowite poczucie bezpieczeństwa. Agencje 
informacyjne epatują nas bezwzględnie sensacyjnymi 
wydarzeniami, przesadnie pobudzają naszą wyobraźnię 
przez pokazywanie epizodycznych zdjęć obcych ośrod-
ków telewizyjnych z ich przekazem informacyjnym, 
bez koniecznej przecież weryfikacji i oceny. Faktem 
pozostają zmagania o ostateczny kształt władzy. Ście-
rają się ugrupowania islamistyczne z nieislamistyczny-
mi. Naciskają wspólnoty plemienne, odgrywające tutaj 
często decydującą rolę. Nad wszystkim powoli jednak 
skutecznie przejmują  kontrolę siły rządowe. Ludzie 
mają dosyć wojny domowej i są przeciwni próbom is-
lamizacji państwa.
 Port lotniczy Bengazi-Benina funkcjonuje nor-
malnie. Loty obsługuje ponad dziesięć firm i bezpiecz-
nie można z lotniska przejechać do odległego niespełna 
dwadzieścia kilometrów centrum. I chociaż wszystko 
wydaje się już takie normalne i codzienne, to oczy 

Obiad z Ibrahimem

Hotel w Bengazi

żegnającego mnie na lotnisku  Przyjaciela Ibrahima  
i moje  - zdawały się być lekko zamglone.

Nadzieja

Swoim słowem karmisz mnie Panie
Rozjaśniasz drogę po której idę. 

Słońce Twej łaski nade mną nie zachodzi
Zmartwychwstałeś Chryste w mym sercu, 

pozbyłam się lęku. 
Nadzieja na życie wszystko zwyciężyła. 
Obok moich śladów Twoich stóp Panie, 

bo jeśli drogę mą znaczą tylko stopy Twoje, 
ty nie opuszczasz mnie w słabości

bo wtedy to nosisz mnie Panie! 

Ruta Kornelia Lissowska

MOJA   ZIEMIO!

Cieszyńsko Ziymio moja, ty rajski ogrodzie,
kaj se grónie i lasy w świętej Wisły wodzie

jako dziywki w zdrzadełku przeglądają gęby.
Kaj na gróniach z daleka widne łyse zręby
postrzód czornej zielynie beskidzkiego boru.
Kiedy słóńce z niziutka swiyci ku wieczoru,

to na rębiskach onych iskierki zapala,
że zdają się, jak złotym posute, kie z dala
sie podziwosz i serce hyrą ci nabrzmiywo,

a duszyczka z radości przeogrómnej śpiywo
twą krasą urzeczóno, wzruszóno, spłakano...

Tu mi żyć i umiyrać, Ziymio ukochano,
rostomiło, przekrasno, roskoszy zakątku!

Takuśki być raj musioł na świata początku,
kiedy go Pón Bóg stworzoł i kie dnia siódmego

utrudzóny spoczywoł rod z dzieła swojego.
Tuch jo sie urodziła. Tu z dziada, pradziada

mój poplat sie wywodzi – czymuch z duszy rada.
Moja złoto Ziymeczko, siedmiorako krasna
jako dąga na niebie, jak słóneczko jasna!

Ni powiedzieć mi tego, co do Ciebie czuję!
Jakoch ci z serca rada i jak Cię miłuję!

                                                              Emilia Michalska, Wisła 1973 r 
(udostępniła: Grażyna Cimała) 
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LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y 
Towarzystwa 

Ewangelickiego

Liceum Ogólnokształcące TE

 25 kwietnia 2014 r. w LOTE odbyła się uroczystość wręczenia świa-
dectw ukończenia szkoły średniej. Po trzech latach nauki świadectwo ukończenia 
LOTE otrzymało 36 trzecioklasistów. Cztery osoby uzyskały świadectwo z wy-
różnieniem, a mianowicie: Anna Kryska - 5,29, Nina Krąkowska – 5,13, Karo-
lina Puczok – 5,24, Karolina Szlauer - 4,76. Za najwyższą średnią ocen nagrodę 
Ewangelickiej Fundacji Edukacyjnej otrzymała Ania Kryska. W imieniu trzecio-
klasistów Zarządowi, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Rodzicom podzięko-
wali: Justyna Grzonka i Miłosz Hazuka. Absolwentom życzono powodzenia na 
maturze oraz zdobycia wymarzonego indeksu. 
 Sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 5 maja, a trwać będzie do 23 maja. 
Wyniki tych niełatwych zmagań ogłoszone zostaną 27 czerwca 2014 r. 
Maj w LOTE to przede wszystkim egzaminy maturalne, ale nie tylko. W tym 
roku szkoła nasza rozpoczęła kolejną niezwykłą wymianę – z liceum Pierre Po-
ivre z dalekiej wyspy Reunion, leżącej na Oceanie Indyjskim. Poniżej relacja  
z pobytu naszych egzotycznych gości w Polsce:
 W dniach od 5 do 15 maja 2014, na zaproszenie Liceum i Gimna-
zjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie oraz Liceum i Gimnazjum im.  
M. Kopernika w Katowicach, w Polsce przebywała 25 osobowa grupa Comédie 
Musicale z wyspy Réunion, położonej na Oceanie Indyjskim. Réunion oddalone 
jest od Cieszyna o 8700 km. Stanowiąc część Francji, jest jednym z jej departa-
mentów zamorskich. Kontakt z Comédie Musicale zapoczątkowany został przez 
dyrygenta chóru LOTE/GTE, a zarazem lektora liceum dwujęzycznego w Kato-
wicach, Jean – Claude’a Hauptmanna, w październiku 2012 roku. 

Comédie Musicale  
z wyspy Réunion  

(Wyspa Reunion – zaznaczo-
na okręgiem – oddalona od 

Cieszyna o 8700 km)
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Comédie Musi-
cale Lycée Pierre 
Poivre jest ama-
torską grupą wo-
kalno – taneczną, 
działającą przy 

liceum Pierre Poivre w mieście Saint – Joseph na połu-
dniu wyspy Réunion. Tworzą ją uczniowie wspomnia-
nego liceum. Na repertuar Comédie Musicale składają 
się piosenki oraz tańce z musicali i kabaretów. Podczas 
pobytu w Polsce młodzież z Réunion zaprezentowa-
ła swój najnowszy spektakl muzyczny zatytułowany 

„Piaf, tu koné?", w którym oprócz piosenek Edith Piaf 
można było usłyszeć utwory takich francuskich pio-
senkarzy jak: Yves Montand, Charles Aznavour, Gil-
bert Bécaud, Georges Moustaki. Libretto do spektaklu 

„Piaf, tu koné?” napisała Catherine Samalens, która jest 
jednocześnie opiekunem grupy, reżyserią zajął się Jean 

– Luc Cheverry, kierownictwem muzycznym - Henri – 
Claude Hoareau, natomiast choreografią – S. Belanger 
i T. Fontaine.
 Pobyt w Polsce rozpoczął się dla gości z Réu-
nion późnym wieczorem w poniedziałek 5 maja. Przez 
5 kolejnych dni goszczeni byli u rodzin licealistów  

i gimnazjalistów w Katowicach. W tym czasie zwie-
dzili siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszę-
cinie, w której wystąpili również ze swoim spektaklem 
muzycznym „Piaf, tu koné?". Mieli okazję zobaczyć 
Stare Miasto w Krakowie, Wawel, krakowski Kazi-
mierz, Kopalnię Soli w Wieliczce, Park Etnograficzny 
w Katowicach. Wystąpili także dwukrotnie w Centrum 
Kultury „Koszutka”, prezentując uczniom katowickie-
go liceum tańce kreolskie i znane piosenki francuskie. 
Po pięciodniowym pobycie w stolicy Śląska, Reunioń-
czycy powitani zostali przez naszych gimnazjalistów  
i licealistów. Spędzili na Śląsku Cieszyńskim 5 niezapo-
mnianych dni. Podczas tego pobytu zwiedzili Cieszyn 
(kościół Jezusowy, Muzeum 4. Pułku Strzelców Pod-
halańskich, Muzeum Drukarstwa), Chatę u Kawuloka 
w Koniakowie, Skocznię im. Adama Małysza w Wiśle 
Malince, tereny byłego obozu koncentracyjnego Au-
schwitz – Birkenau, Zagrodę Żubrów i Muzeum Zam-
kowe w Pszczynie, Izbę Oświęcimską w Goleszowie. 
Wystąpili z ciekawym programem, na który złożyły się 
piosenki francuskie i tańce kreolskie dla uczniów gole-
szowskiego gimnazjum. Zaprezentowali dwa spektakle 
muzyczne „Piaf, tu koné?" dla licznie zgromadzonej 
publiczności w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie. 

MATURA 2014
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Podczas pobytu młodzieży z Réunion w Cieszynie nie 
zabrakło wspólnych warsztatów wokalno – tanecznych, 
podczas których, poza wspólnym ćwiczeniem francu-
skich piosenek, był czas na naukę tańca. Goście nauczy-
li naszą młodzież popularnego na Réunion tańca „so-
ukouss”, natomiast gimnazjaliści i licealiści z Cieszyna 
zaprosili Reuniończyków do poloneza. Był również 
czas na pieczenie kiełbasy i wspólne zabawy. Niestety 
i tym razem sprawdziło się przysłowie „Wszystko, co 
dobre, szybko się kończy”. W nocy ze środy na czwar-
tek trzeba było pożegnać przesympatycznych gości. 

Były uściski i dużo płaczu. Ale nie pożegnaliśmy ich 
na długo. Pozostajemy w stałym kontakcie poprzez 
portale społecznościowe, a już za rok uczniowie chóru 
LOTE/GTE oraz uczniowie z Katowic odwiedzą swoje 
koleżanki i kolegów na dalekim Réunion, a dokładnie 
w mieście Saint – Joseph, na południu wyspy. Zdjęcia 
z pobytu i ciekawe wpisy z portali społecznościowych 
można zobaczyć na szkolnej stronie internetowej: www.
lote.tecieszyn.pl. Za wysiłek i oddanie w przygotowanie  
i realizację wizyty uczniów z Reunion serdecznie dzię-
kuję Małgorzacie i Jean Claud’owi Hauptmannom.

Lidia Pałac

Gimnazjum 
TE

Egzamin gimnazjalny

 Końcem kwietnia 
miało miejsce najważ-
niejsze wydarzenie dla 
uczniów klas III, mia-
nowicie w dniach 23-
25 kwietnia odbyły się 
egzaminy gimnazjalne.  
W pierwszym dniu ucznio-
wie zmagali się z arkuszami z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz 
z języka polskiego, w drugim dniu z przedmiotów przyrodniczych  
i matematyki, a w trzecim dniu z języka obcego. Wyniki pojawią się 
w czerwcu.
 Wiosna sprzyja aktywności fizycznej. Kilkunastu uczniów na-
szego gimnazjum wzięło udział 27 kwietnia w 6. Cieszyńskim Biegu 
Fortuny.
 28 kwietnia odbyły się Rejonowe Zawody Pływackie Szkół 
Gimnazjalnych w Pszczynie. Uczniowie naszej szkoły zajęli V miej-
sce na sześć drużyn startujących.
 5 maja o godz. 7.30 uczniowie klas I wyruszyli na dwudnio-
wą wycieczkę do Wrocławia. Po przyjeździe na miejsce  opiekunowie 
podzielili uczniów na dwie grupy i każda wyruszyła w swoją stronę, 
wraz z przewodnikiem. Pierwszego dnia uczniowie zwiedzali urokli-

I-klasiści we Wrocławiu

we miasto, kryjące w sobie wiele 
ciekawych atrakcji oraz niespo-
dzianek. Najpierw drugoklasi-
ści zwiedzali katedrę, a później 
uniwersytet i rynek. Kolejnym 
punktem programu była Panora-
ma Racławicka.  W drugim dniu 
pierwszym punktem docelowym 
było zwiedzanie ogródka Japoń-
skiego, Hali Stulecia, Sky Tower 

– wielkiego centrum handlowego 
z wieżą widokową  i piękne ZOO. 
Droga powrotna zajęła około 3 
godz. 
 Dnia 5 i 6 maja 2014 r. odby-

II-klasiści w Krakowie
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I miejsce w konkursie Deutsche ist in

II miejsce w konkursie Deutsche ist in

III miejsce w konkursie Deutsche ist in

Uczestnicy i organizatorzy konkursu Deutsch ist in

ła się wycieczka do Krakowa. Uczestniczyli w niej 
uczniowie klas  II ag oraz II bg wraz z wychowaw-
cami, dodatkowym opiekunem, pilotem i kierowcą 
autokaru. Wyjazd spod szkoły odbył się planowo  
o godzinie 6.30 w poniedziałek, a powrót następnego 
dnia o 20.00. Po przyjeździe do Krakowa uczniowie 
odbyli spacer po Kazimierzu  - dawnej dzielnicy ży-
dowskiej. Następnie rozpoczęli zwiedzanie Zamku 
Królewskiego na Wawelu. Zobaczyli Dzwon Zyg-
munta, Katedrę Wawelską, Krypty Królewskie. Prze-
szli Traktem Królewskim na Rynek,  stamtąd do Su-
kiennic, Kościoła Mariackiego, wzdłuż ulicy i Bramy 
Floriańskiej do Barbakanu. Po krótkim odpoczynku 
zwiedzili ostatni punkt dnia, którym były Podzie-
mia Rynku.  Następnie udali się do restauracji, na 
zaplanowaną obiadokolację i zasłużony odpoczynek 
w Hostelu. Dzień drugi rozpoczęli wczesnym śnia-
daniem. Po opuszczeniu Hostelu wrócili na Wawel 
celem obejrzenia Komnat Prywatnych, a następnie 
przeszli pieszo do Collegium Maius. Zwiedzili eks-
pozycję stałą oraz wystawę interaktywną „Liczby są 
wszędzie”, po której skorzystali z czasu wolnego na 
zakup pamiątek. Następnie przejechali autokarem do 
Ogrodu Doświadczeń im. Lema. Brali tam udział w za-
bawach i grach interaktywnych pod okiem przewodni-
ka. Około godziny 18.00 pożegnali Kraków i wrócili do 
Cieszyna. Wycieczka była bardzo udana. Podobała się 
uczniom. Mile spędzili czas, a zwiedzaniu towarzyszy-

ła piękna, słoneczna pogoda. 
 7 maja uczniowie klas I i II spędzili dzień z wy-
chowawcą. W pierwszej części dnia uczniowie wybrali 
się do Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kon-
takt” na warsztaty interpersonalne, a w drugiej części 
dnia miało miejsce wyjście na pizzę.



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl38 Odwiedź naszą stronę:

 W dniach 5-7 maja 2014 roku 
odbyła się wycieczka klas III GTE do 
Warszawy. Na początek uczniowie zwie-
dzili starówkę. Później udali się na słynny 
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, a pod 
wieczór zaliczyli jeszcze spacer po Łazien-
kach Królewskich. Drugi dzień rozpoczął 
się od wizyty w studiu TVP. Następnie mło-
dzież zwiedziła sejm i senat, po czym przez 
prawie trzy godziny pogłębiała  swoją wie-
dzę w Centrum Nauki Kopernik. Ostatnie-
go dnia wycieczki uczniowie odbyli cie-
kawą lekcję historii w Muzeum Powstania 
Warszawskiego.  Później przyszedł czas na 
relaks w Złotych Tarasach i powrót do Cie-
szyna. 
9 maja w naszej szkole odbył się Finał Konkursu Biblij-
nego „Jonasz”. Wyniki pojawią się końcem maja.
 11 maja w parafii cieszyńskiej odbyła się uro-
czystość konfirmacji, do której przystąpiło 6 uczniów 
klas II GTE. Stoją od lewej: diakon Joanna Sikora – ka-
techetka w GTE, Michał Fryda, Agnieszka Kantor, Ka-
rolina Fromm, Anna Polok, Agnieszka Górnik, Seba-
stian Przybyła, Leszek Kołodziej – zastępca dyrektora 
LOTE i GTE.  
 15 maja odbył się w Gimnazjum Towarzystwa 
Ewangelickiego IV Powiatowy Konkurs z Języka Nie-
mieckiego „Deutsch ist in!”. Do konkursu przystąpiło 
w sumie dwudziestu pięciu uczniów z jedenastu szkół. 
Uczestników przywitała pani dyrektor Lidia Pałac oraz 
pani poseł Aleksandra Trybuś, która objęła konkurs 
swoim patronatem i była fundatorką nagród. 
 W trakcie konkursu była sprawdzana wiedza 
uczniów w zakresie wiedzy na temat krajów niemiecko-
języcznych, sprawność rozumienia tekstu słuchanego 
jak i czytanego oraz praktyczne zastosowanie wiedzy 
gramatyczno-leksykalnej. Zwycięzcą konkursu Hein-
rich Mamica - Huesken z Zespołu Szkół Publicznych w 
Górkach Wielkich, drugie miejsce zajęła Natalia Min-

Konfirmanci z GTE

czanowska z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego 
w Cieszynie, a trzecie miejsce Marcel Miodek z Gim-
nazjum nr 1 w Cieszynie. Ogólny poziom uczestników 
konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. 
 Po napisaniu testu uczniowie mogli zapoznać 
się z prezentacją przygotowaną przez panią Justynę So-
botę wraz z uczniami klas drugich LOTE, dotyczącą ich 
wymiany ze szkołą w RPA. Przedstawili oni ciekawost-
ki z wyjazdu i pokazali, dlaczego warto uczyć się języ-
ka niemieckiego i jak znajomość tego języka pomogła 
im w kontaktach z uczniami z RPA.
 Na zakończenie ogłoszono rozstrzygnięcie 
konkursu, rozdano nagrody i dyplomy najlepszym 
uczniom i zachęcono uczniów do dalszej intensywnej 
nauki języka niemieckiego.
 Znamy już wyniki konkursu językowego FOX. 
Najwyższe lokaty uzyskali: Julia Pisarczyk, Tymoteusz 
Dobrucki, Michał Sznajder, Paweł Pelur i Wojciech 
Kryska. 
 W Polsko – Ukraińskim Konkursie Fizycznym 

„Lwiątko” tytuł TAONA zdobył Jerzy Pilch z klasy II bg.  
 Przed nami ostatni miesiąc bardzo wytężonej 
pracy. Życzę uczniom i nauczycielom wielu sił i wy-
trwałości podczas klasyfikacji. Leszek Kołodziej

Szkoła Podstawowa TE

 Rok szkolny 2013/2014 powoli się kończy. Już 
niedługo uczniowie odbiorą świadectwa i wyjadą na 
wakacje. Szkolny dzwonek obwieści zakończenie roku 
szkolnego 27.06.2014 r. O wynikach klasyfikacji napi-
szę w kolejnych „Wiadomościach Wyższobramskich” . 
W tym numerze podzielę się z CZYTELNIKAMI aktu-
alnymi wydarzeniami z życia SPTE. 
 W ostatnich tygodniach kwietnia klasy II-III 
przebywały na „Zielonej Szkole” w Porąbce. Dla nie-
których uczniów była to pierwsza taka długa rozłąka z 
rodzicami. Tydzień w nowym miejscu był swego czasu 

sprawdzianem z samodzielności dziecka i umiejętności 
funkcjonowania bez rodziców. Cała grupa sprawdziła 
się bardzo dobrze. Dzieci wróciły uśmiechnięte i zado-
wolone. 
 W ostatni weekend kwietnia odbył się „Fortu-
na Bieg” organizowany przez  Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Impreza sportowa weszła w nasz szkolny 
kalendarz i z roku na rok staje się bardziej popularna 
wśród dzieci i rodziców. 
 W maju odbyła się lekcja otwarta w klasie 3 A 
w której wychowawcą jest pani mgr B. Ondrzejek. Te-
mat zajęć dotyczył: życia w wiosce indiańskiej. Ucznio-
wie mogli wykazać się wiadomościami, zaprezentować 
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technikę czytania. Pracowali także  
w grupie. Na lekcje zaproszeni byli ro-
dzice. Mogli zobaczyć, jakie postępy 
zrobiły dzieci od klasy I  i jak funkcjo-
nują w grupie rówieśniczej. 
 19 maja odbył się V konkurs 
ortograficzny „Bezbłędny w obłędnym 
Cieszynie” (więcej informacji w arty-
kule pani mgr Alicji Czauderny - polo-
nistki SPTE, która zorganizowała kon-
kurs).
 W kolejnym numerze wyniki 
konkursu: „Wyprawa na wyspy wie-
dzy”, „Kangura matematycznego”  
i „Fox-a” - z języka angielskiego oraz 
podsumowanie klasyfikacji.   
                                                                                                             

„Najlepsi w ortografii...”

 Już po raz piąty odbył się kon-
kurs „Bezbłędny w obłędnym Cie-
szynie”, organizowany przez Szkołę 
Podstawową Towarzystwa Ewangelic-
kiego oraz Urząd Miasta w Cieszynie. 
Patronat nad konkursem tradycyjnie 
objął Burmistrz Miasta – mgr inż. Mie-
czysław Szczurek, który ufundował na-
grodę główną – pióro. Piąte spotkanie 
mistrzów ortografii z wszystkich cie-
szyńskich szkół podstawowych było 
jubileuszowe, dlatego organizatorzy 
postarali się uświetnić je obecnością 
specjalnego gościa. Autorem konkursowego dyktanda 
był profesor Jacek Baluch – literaturoznawca, tłumacz 
literatury czeskiej oraz były ambasador Rzeczpospoli-
tej w Czechosłowacji i Czechach. Pan profesor odczytał 
tekst dyktanda, podzielił się z uczniami i ich opieku-
nami cennymi uwagami, dotyczącymi prozodii języka 
polskiego. Opowiedział kilka anegdot ze swojego życia, 
wywołując uśmiechy na twarzach przejętych uczestni-
ków konkursu, obda-
rował też wszystkich 
wierszem własnego 
autorstwa. Po dyk-
tandzie i wykładzie 
profesora Jacka Ba-
lucha uczestnicy uda-
li się do Książnicy 
Cieszyńskiej, którą 
mieli okazję zwie-
dzić, wzięli też udział 
w niezwykle cieka-

 Joanna Gibiec-Smierna

Lekcja otwarta w klasie 3 A

wych warsztatach, dotyczących konserwacji książki. 
Uroczyste rozdanie nagród miało miejsce w sali Sesyj-
nej Urzędu Miasta, gdzie zwycięzca – Wojciech Dec 
z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Cieszynie, ode-
brał z rąk Burmistrza pióro ze złotą stalówką. Kolej-
ne miejsca zajęli: Julia Krzenek z Katolickiej Szkoły 
Podstawowej oraz Filip Foltyn ze Szkoły Podstawowej 
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Towarzystwa Ewangelickiego. 
Zmagania drużynowe wygrała 
Katolicka Szkoła Podstawowa, 
wyprzedzając Szkołę Podstawo-
wą Towarzystwa Ewangelickiego 
oraz Szkołę Podstawową nr 6.
 

Wszystkim uczestnikom gorąco gratulujemy!
Alicja Czauderna

Autorem konkursowego dyktanda był profesor Jacek Baluch

blioteki”. Jest to bardzo ciekawa forma zajęć dla 
naszych dzieci. Następną atrakcją w kwietniu 
był teatrzyk, który przyjechał do nas z Bielska.
 Kontynuując program regionalny, do 
przedszkola zaprosiliśmy panią Danielę Gu-
ziur-Pilch która opowiedziała nam o stroju 
cieszyńskim. Dzieci starały się zapamiętać po-
szczególne nazwy elementów stroju, nawet te 
najtrudniejsze.
 W kwietniu przyszedł też czas świą-
teczny. W naszym przedszkolu tradycyjnie już 
odbyło się śniadanko wielkanocne, a potem 

Przedszkole TE

Dzień Mamy i Taty

 Marzec i kwiecień w naszym przedszkolu to czas 
oczekiwania na wiosnę i przede wszystkim na zajączka. 21 
marca przedszkolaki wybrały się tradycyjnie pożegnać zimę. 
Wcześniej trwały intensywne przygotowania i przypomnienie 
tradycji topienia marzanny i powrót z gaikiem. Dzieci same 
ozdabiały wielką kukiełkę i gaik. 21 marca, zaraz po śniadaniu, 
przedszkolaki wybrały się do pobliskiej Młynówki. Starszaki 
dzielnie niosły okazałą Marzannę. Podczas śpiewu piosenek  
o przyjściu wiosny dzieci pożegnały zimę. W drodze powrot-
nej do przedszkola dzieci niosły piękny gaik symbolizujący 
przyjście wiosny. Po powrocie do przedszkola w ogrodzie zo-
stała spalona słomiana kukła.
 Od początku roku kalendarzowego nasze przedszko-
laki słuchają bajek opowiadanych przez Panie z „Mobilnej Bi-
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Występy dla dzieci niepełnosprawnych

Występy dla seniorów

oczywiście wszyscy wybrali się szukać 
„zajączka”.   
 Obeszliśmy cały park, a „zają-
czek” zrobił nam psikusa i w tym czasie 
podrzucił prezenty do naszego ogródka. 
Oj było radości, każdy miał paczuszkę 
dla siebie.
 We wszystkich grupach odby-
ły się warsztaty wiosenne dla dzieci  
i ich rodziców. Młodsze grupy tematykę 
warsztatów miały świąteczną, a starsze 
tematykę marchewkową. Wszyscy się 
dobrze bawili, i dzieci, i rodzice. Dzięki 
takim spotkaniom rodzice spędzają czas 
ze swoimi pociechami, ale także mogą 
poznać się z innymi rodzicami.
 Przyszedł czas na maj. Ten mie-
siąc tradycyjnie poświęcony jest naszym 
kochanym rodzicom. Dzieci przygoto-
wują w tajemnicy występy i upominki. 
Do przedszkola - jako pierwsi - swo-
ich gości zaprosiły 3-latki i 5-latki. Ze 
względu na ilość gości świętujemy cały 
tydzień, codziennie inna grupa. W mię-
dzyczasie na program artystyczny 
zostali zaproszeni Dziadkowie z Po-
niedziałkowych spotkań i dzieci nie-
pełnosprawne z Ośrodka przy ulicy 
Mickiewicza.
 Tradycją już jest, że nasze 
dzieci występują na Pamiątce Zało-
żenia Kościoła Jezusowego. W tym 
roku dwie starsze grupy przygotowały 
piosenki i zaprezentowały się podczas 
koncertu w kościele.

Grażyna Podżorska
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Chóry, muzyka...

 Jest takie jedno powiedzenie, które pamiętam  
z dzieciństwa, bo tak mawiali często dorośli: „już żech 
je na ostatnich nogach”. Kto jest z Cieszyna i okolic, 
ten dobrze wie, co to oznacza, dosłownie i w przenośni, 
a nie wtajemniczonym spieszę wyjaśnić, oznacza to, że 
jest się w ostatniej fazie zmęczenia. 
 O wycieczce było wiadomo już dawno, że do 
Lublina i okolic, i że w majowy weekend. Ale choć-
by co nie mówić, termin był akurat w samą porę, bo ja 
na przykład byłam już (teraz to dobrze rozumiem, co 
np. Mama kiedyś miała na myśli wypowiadając przy-
toczone powyżej powiedzenie) na swoich „ostatnich 

Wycieczka chóru kościelnego na lubelszczyznę

Ksiądz Grzegorz Brudny przybliża historię 
parafii w Lublinie

Niedzielne nabożeństwo 
w Lublinie

nogach”.  A skądinąd wiem, że 
nie tylko ja.
 Ale dosyć refleksji odbie-
gających od głównego tematu. 
Zgodnie z planem i wcześniej-
szymi ustaleniami zebraliśmy się  
w komplecie na placu Kościel-
nym, w dniu 1 maja br. o wcze-
snej porannej godzinie. My, tzn. 
członkowie Cieszyńskiego Chó-
ru Kościelnego wraz z rodzina-
mi i osobami zaprzyjaźnionymi. 
Pogoda i humory dopisywały, 
toteż dosyć daleka trasa mijała  
w szybkim tempie i po kilku go-
dzinach jazdy autokar zatrzymał 
się w Sandomierzu, który był 
pierwszym punktem naszej wy-
cieczki. Sandomierz, ze względu 
na położenie na siedmiu wzgó-
rzach nazywany „małym Rzy-
mem”, leży nad Wisłą, na terenie 
województwa świętokrzyskie-
go. To piękne małe miasteczko 
z miejsca oczarowało nas swo-
im urokiem. Mimo sporej liczby 
turystów bez przeszkód odwie-
dziliśmy najważniejsze miejsca, 
a chętni   wspięli się na wieżę 
widokową (Brama Opatowska), 
skąd można było podziwiać pa-
noramę miasta. Zwiedziliśmy 

m.in. Bazylikę Katedralną Narodzenia NMP,   kościół 
gotycki wzniesiony ok. 1360, rozbudowany w poło-
wie XV w., obejrzeliśmy Dom Długosza wzniesiony 
w 1476 roku, w którym obecnie mieści się muzeum 
diecezjalne. Następnie pojechaliśmy do Lublina, gdzie 
mieliśmy czas wolny na zapoznanie się z tym pięknym 
starym miastem, na razie na własną rękę (w planie mie-
liśmy zwiedzanie profesjonalne, z przewodnikiem, na 
co zarezerwowane było sobotnie popołudnie). Lublin 
powitał nas piękną pogodą, słońce świeciło niemal jak  
w lecie, toteż mijały nas kolorowe tłumy takich jak my 
turystów, ogródki przy licznych kawiarniach wypeł-
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Zwiedzanie malowniczego miasta Zamościa

Na ogrodach pałacowych Kozłówce 

Przed Pałacem Zamojskich w Kozłówce

nione były po brzegi, a uliczny 
sprzedawca obwarzanków za-
chęcał do zakupu straganowych 
smakołyków. Stare Miasto jest 
bardzo ciekawe: kamienice ota-
czające barokowy Rynek, nie-
kiedy mocno zniszczone, z odra-
panymi fasadami, mają jednak 

„coś” w sobie. Choćby zachowa-
ny fragment mozaiki, malunku, 
jakiegoś napisu, nadają tej części 
miasta wyraźny charakter, czu-
je się wręcz ducha tego miejsca. 
Ciekawym pomysłem było za-
mieszczenie w kilku miejscach, 
zamiast brakujących okien, re-
produkcji starych portretów, 
czegoś takiego nie spotkałam 
jeszcze nigdzie. Przepiękna jest 
np. Kamienica Konopniców, jed-
na z najładniejszych w Lublinie,  
z fasadą w kolorach niebiesko-

-białych, pokrytą manierystycz-
nymi rzeźbieniami.
 Po tylu atrakcjach i jed-
nak dosyć długiej podróży by-
liśmy zmęczeni, więc już bez 
żadnych przystanków skierowa-
liśmy się do miejsca zakwate-
rowania. Mała, urocza miejsco-
wość Białka w Gminie Dębowa 
Kłoda przywitała nas ciepłymi 
promieniami zachodząceg słoń-
ca i pięknym zapachem sosno-
wych olejków, bowiem nasz 
Ośrodek „Kropelka”, usytuowa-
ny jest w środku sosnowego za-
gajnika, nad dużym zbiornikiem 
wodnym. Był to staw, ale można 
go było pomylić z jeziorem, taki 
duży i z piaszczystą plażą. Część 
z nas została zakwaterowana  
w budynku głównym ośrodka, 
natomiast parę osób zamieszka-
ło w domkach campingowych. 
Po kolacji  i krótkim space-
rze, szybko ucichły wieczorne 
rozmowy, całodzienna podróż, 
przeplatana zwiedzaniem, trochę 
nadwyrężyła nasze siły, a przed 
nami przecież  kolejny piękny 
dzień, który również powitał nas 
słońcem. W programie mieliśmy 
znowu wiele zwiedzania, więc Foto: Marcin Gabryś
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zdyscyplinowani, po wczesnym śniadaniu, zebraliśmy 
się w komplecie w autokarze, który wkrótce wiózł nas  
w kierunku pierwszej z zaplanowanych na piątek miej-
scowości, mianowicie do Nałęczowa. Jest to stara miej-
scowość uzdrowiskowa, z przyjaznym klimatem, je-
dyne w Polsce uzdrowisko o typowo kardiologicznym 
profilu. Leczą się tam głównie osoby cierpiące na cho-
robę wieńcową, nadciśnienie tętnicze, nerwice serca  

Rynek w Sandomierzu niezastąpiony przewod-
nik i prezes chóru Henryk Kubeczka

Zamek w Sandomierzu

i stany wyczerpania psychofi-
zycznego. Pospacerowaliśmy 
nad stawem w Parku Zdrojowym, 
gdzie króluje sanatorium „Książę 
Józef”, piękny, zabytkowy bu-
dynek. Odetchnęliśmy świeżym, 
uzdrowiskowym powietrzem, 
zrobiliśmy sobie także pamiąt-
kowe fotografie z Bolesławem 
Prusem, częstym bywalcem  
i wielbicielem  tutejszych wód  
i zabiegów zdrowotnych.
 Znany pisarz, siedzący na ław-
ce w jednej z parkowych alejek 
(przed Pałacem Małachowskich), 
dzielnie znosił głaskanie po kape-
luszu i klepanie po kolanie, gdyż 
jako odlany z brązu miał iście 

„żelazne” nerwy.
 Kolejnym punktem drugiego 

dnia naszej wycieczki był słynny Kazimierz Dolny, ko-
jarzący się między innymi z charakterystycznymi spi-
chlerzami, pochodzącymi w większości z XVII wieku 
(m.in. „Pod Żurawiem”, „Król Kazimierz”, „Pod Wia-
nuszkami”, „Bliźniak”). Wszystkie zabytki Kazimierza 
zbudowane są z miejscowego wapienia, łatwego w ob-
róbce, co pozwalało na nadawanie fasadom budynków 
fantazyjnych kształtów, przykładem jest  Kamienica 
Przybyłów na Rynku.
 Mieliśmy czas wolny na zwiedzanie na wła-
sną rękę, toteż część z nas wybrała formułę meleksem 
z przewodnikiem, a część udała się na oględziny mia-
sta  per pedes. Sam Rynek bardzo ciekawy, z kościołem 
farnym i pięknymi starymi budynkami, trochę niestety 
traci na atrakcyjności poprzez wrażenie chaosu, spo-
wodowane głównie przez zaparkowane na jego płycie 
liczne samochody, które nie tylko zasłaniają widok, ale 
też wydają się zupełnie nie współgrać z zabytkowym 
otoczeniem. Wydaje się przez to, jakby zbyt wiele rze-
czy umieszczonych było w jednym miejscu, ale może 
to wina długiego weekendu?
 Z rynku widoczne są ruiny zamku, które można 
obejrzeć z bliska, po wspięciu się na niewielkie wznie-
sienie, skąd roztacza się piękny widok na panoramę 
miasta i zakola rzeki Wisły. Równie piękne widoki 
można oglądać z Góry Trzech Krzyży (nawiązujące 
do Golgoty trzy krzyże wzniesione w 1708 roku miały 
upamiętniać zarazę morową - cholerę, która nawiedziła 
te tereny, pochłaniając mnóstwo ofiar).
 Po zwiedzeniu miasta i zrobieniu pamiątko-
wych zakupów w postaci charakterystycznych kogutów 
(ich wypiek związany jest z lokalną legendą) pieczo-
nych ze słodkiego drożdżowego ciasta, ruszyliśmy da-
lej, w stronę Kozłówki, gdzie czekały na nas kolejne 
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atrakcje.
Pałac w Kozłówce wzniesiony został w XVIII wie-
ku, obecnie mieści się w nim Muzeum Zamoyskich  
(od 1944 r.)
 Wnętrza, które zachowały autentyczny wystrój 
z przełomu XIX i XX wieku, zachwycają bogactwem 
ekspozycji (obrazy, rzeźby, piękne meble, kunsztowna 
porcelana, piece z miśnieńskich kafli). Zostaliśmy po-
dzieleni na dwie grupy, w czasie gdy jedna zwiedzała 
wnętrze, druga przechadzała się po pięknym pałaco-
wym parku, pogoda na szczęście była udana, a słońce 
jak najdoskonalszy malarz, podkreślało piękno okolicy. 
Obie grupy miały szczęście trafić na przesympatyczne 
i ciekawie potrafiące przekazać posiadaną wiedzę prze-
wodniczki, słuchało się więc opowieści o historii rodzi-
ny Zamoyskich z prawdziwą przyjemnością.
 Spacerując po parku, można było natknąć się 
na nieco szokujące już dziś, zdemontowane  pomniki 

- Bieruta, Lenina oraz Marchlewskiego, ale to tylko dla-
tego, że na terenie obiektu znajduje się muzeum socre-
alizmu, jest to jedyna w Polsce   galeria sztuki, poświę-
cona tejże tematyce.
 Tyle atrakcji zmieściło się w drugim dniu na-
szej wycieczki; mieliśmy prawo być porządnie zmęcze-
ni, wróciliśmy bowiem wieczorem prosto na kolację, 
ale starczyło nam jeszcze sił by posiedzieć przy ogni-
sku, piec kiełbaski i śpiewać znane góralskie pieśniczki, 
takie jak „Szumi jawor szumi…”.
 Sobotni poranek powitał nas zachmurzonym 
niebem, przenikliwym zimnem i pierwszymi kropla-
mi deszczu. Co za nagła zmiana pogody!? To chyba 

„zmarzli” przyszli wcześniej? Założyliśmy na siebie 
więc wszystko, co mieliśmy (ja w pewnym momencie 
żałowałam, że nie ubrałam „pod spód” piżamy) i zaraz 
po śniadaniu do autokaru!
 Z Lublina zabieraliśmy naszą przewodniczkę, 
która trochę się spóźniła, co zresztą usprawiedliwiła 
wdzięcznie  swoim nazwiskiem, a nazywała się Kulpa. 
Wybaczyliśmy. Za oknami widoki przesłonił ulewny 
deszcz, a my w drodze do Zamościa słuchaliśmy naszej 
pani przewodnik, która naprawdę miała mnóstwo cie-
kawych wiadomości do przekazania.
 Po drodze minęliśmy były nazistowski obóz 
koncentracyjny KL Lublin zwany potocznie Majdan-
kiem. Obóz funkcjonował w latach 1941-1944, prze-
szło przezeń ok. 150 000 osób. Badania wskazują na to, 
że zginęło tam  ok. 78 000 osób, z czego 59 000 to byli 
Żydzi. Bardzo smutny, przygnębiający obraz, ku prze-
strodze i pamięci, świadectwo ogromu okrucieństwa i 
przemocy, do jakiej potrafi posunąć się człowiek wzglę-
dem drugiego człowieka.
 Przystanek Zamość. Miasto nazywane bywa 
perłą Renesansu, ze względu na unikalny architekto-
niczno-urbanistyczny styl Starego Miasta. Zimno, ale 

bez deszczu. Na Rynku Wielkim (główny Rynek z Ra-
tuszem, są jeszcze Rynek Solny i Rynek Wodny) za-
chwycają kamienice ormiańskie, pochodzące głównie 
z XVII wieku. Nazwa ormiańskie pochodzi stąd, iż ta 
część miasta, w której się znajdują, została przekazana 
właśnie Ormianom przez Jana Zamoyskiego, założycie-
la miasta. Później kamienice te należały do żydowskich 
właścicieli, a po wojnie stały się własnością państwa.  
Szczególnie wyróżnia się pięć kamienic: piękne zdobie-
nia, ornamenty, kolorowe fasady. Dawna świetność zo-
stała przywrócona tym pięknym budynkom w latach 70. 
XX wieku pod kierownictwem architekta Wiktora Zina. 
Kamienice te mają swoje nazwy „Pod Małżeństwem”, 

„Pod Aniołem”, „Rudomiczowska”, „Wilczkowska”, od 
nazwisk właścicieli lub ornamentów zdobiących fasady.
 Obejrzeliśmy też, ale tylko z zewnątrz, daw-
ną żydowską Synagogę. Przed wybuchem II wojny 
światowej w Zamościu mieszkało ok. 12 000 Żydów. 
Obecnie w byłej Synagodze mieści się muzeum i cen-
trum kultury. Po południu wróciliśmy po raz drugi do 
Lublina. Na szczęście przestało padać, chociaż zrobiło 
się niewiarygodnie (w porównaniu z czwartkowym nie-
malże upałem) zimno, dla Pani przewodnik jednak nie 
była straszna żadna pogoda, zmobilizowała nas więc do 
dziarskiego marszu schodami prowadzącymi na zamek. 
Historia Zamku w Lublinie sięga XII wieku, rozbudo-
wany został w XIV wieku za panowania Kazimierza 
Wielkiego, natomiast około 1520 roku Zygmunt Stary 
zapoczątkował przebudowę zamku na okazałą rezyden-
cję królewską w stylu renesansowym.
 Czyniąc duży skok w czasie, w ogromnym 
skrócie, w latach od 1831 do 1954 w zamku było wię-
zienie (kolejno carskie dla uczestników walk o niepod-
ległość,1918-1939 dla członków ruchu komunistycz-
nego, 1939-1944 więzienie hitlerowskie, 1944-1954 
polityczne więzienie karno-śledcze). Obecnie zamek 
jest siedzibą Muzeum Lubelskiego. Zwiedziliśmy tak-
że m.in. Archikatedrę św. Jana Chrzciciela i św. Jana 
Ewangelisty, pochodzącą z XVI wieku, dawniej wła-
sność Zakonu Jezuitów. Było jednak bardzo zimno, 
więc trochę musieliśmy skrócić zwiedzanie, żeby się 
nie przeziębić na niedzielne śpiewanie.
 Niedziela, 4 maja, była ostatnim dniem naszej 
pełnej wrażeń wycieczki. Tego dnia mieliśmy przed 
sobą, oprócz długiej powrotnej podróży, tylko jeden 
cel główny - uczestniczenie w nabożeństwie w kościele 
Ewangelickim w Lublinie.
 Na miejsce przyjechaliśmy z godzinnym wy-
przedzeniem, by spokojnie przećwiczyć pieśni, które 
przygotowaliśmy specjalnie na tę okoliczność. Powi-
tał nas proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Lublinie ksiądz Grzegorz Brudny wraz z małżonką 
i córeczką Amelką. Bardzo ucieszyliśmy się wszyscy 
z tego spotkania. Po przywitaniu udaliśmy się na pró-
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bę do kościoła. Nabożeństwo rozpoczęło się o godzi-
nie 10.00. Kazanie wygłosił jeden z uczestników naszej 
wycieczki, ksiądz Jan Kozieł. W trakcie nabożeństwa, 
jak i po jego zakończeniu śpiewaliśmy pieśni, spoglą-
dając na uśmiechnięte twarze zebranych osób. Chyba 
się podobało, gdyż nagrodzono nas hucznymi oklaska-
mi. Bardzo to było miłe i wzruszające przeżycie, takie 
spotkanie, wspólne nabożeństwo... jestem pewna, że 
dla obu stron - zarówno dla gości jak i dla gospodarzy.
Po zakończeniu nabożeństwa zostaliśmy zaproszeni 
na parafię, gdzie mogliśmy porozmawiać z naszymi 
gospodarzami popijając kawę, herbatę i próbując pysz-
nych słodkości przygotowanych przez lublinian.
 Ksiądz Grzegorz zabrał nas jeszcze do kościo-
ła, aby przybliżyć nam ciekawą historię Parafii. No i... 

trzeba było się żegnać...
 Wzruszeni wymieniliśmy ostatnie uściski dło-
ni... i do domu...
 Droga, mimo, że daleka, minęła dosyć szyb-
ko. Oglądaliśmy filmy, trochę pośpiewaliśmy i  dzięki 
Bogu dotarliśmy szczęśliwie do Cieszyna. Zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni i wdzięczni naszemu Prezesowi 
za wspaniale zorganizowany i dopracowany w każdym 
szczególe wyjazd, czekamy na kolejne... zwłaszcza, że 
w przyszłym roku przypada 10 jubileusz naszych wy-
jazdów... i mamy obiecane coś specjalnego!!!
 Przy okazji zapraszamy na próby chóru jeśli 
szukacie dobrych przyjaciół, jeśli chcecie zrobić coś 
dobrego dla innych, dla siebie... warto!!!

Klaudia Pawlas

Wioseny Zjazd Chórów

 W niedzielny poranek  27 kwiet-
nia  mogliśmy przeżywać kolejny, 58. już 
Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji Cie-
szyńskiej.  Rozpoczął się  tradycyjnie  
o godz. 9.50 na schodach kościoła Jezu-
sowego, gdzie zabrzmiała wspólna pieśń 
wszystkich 23 chórów ”Chwałę daj Panu, 
o duszo moja” pod dyr. Bolesława Nogi. 
Następnie chórzyści udali się do kościoła, 
gdzie przywitał wszystkich i poprowadził 
w modlitwie ks. Janusz Sikora.
 Rozpoczął się koncert, na któ-
ry złożyło się 18 utworów - trzy pieśni 
pasyjne, cztery pieśni wielkanocne oraz 
jedenaście pieśni ewangelizacyjno-po-
chwalnych. Ciekawostką tegorocznego 
zjazdu było to, iż wiele chórów połączyło 
siły i wspólnie wykonało swoje utwory. 
W pierwszej części potężnie zabrzmiały 
dwie pieśni, wykonane przez trzy połą-
czone chóry męskie z Goleszowa, Sko-
czowa i Cieszyna. Cztery chóry mieszane: 
Bażanowice, Hażlach-Zamarski, Cieszyn  
i Wyższobramski Chór Kameralny zaśpie-
wały, wraz z towarzyszeniem organów  
i bębenka, piękną pieśń wielkanocną. Na-
tomiast w drugiej części przed ołtarzem 
naszego kościoła stanęły razem chóry  
z Ustronia-Polany i Centrum, by zaśpie-
wać ”Nieście chwałę mocarze” Mikołaja 
Gomółki oraz chóry z Dzięgielowa, Lesz-
nej i Puńcowa, które wykonały wspólnie 
dwa utwory. W czasie zjazdu wystąpiły 
też zespoły z Brennej-Górek, Dębowca, 

Połączone chóry: z Dzięgielowa, Puńcowa i Lesznej

Połączone chóry męskie: z Cieszyna, Goleszowa i Skoczowa
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Drogomyśla, Jaworza, Skoczowa, Białej, 
Goleszowa i Wisły Głębiec. Wspaniały, 
wypełniony muzyką czas, zakończył się 
wspólnym spotkaniem chórzystów przy 
herbatce, gdzie można było podzielić się 
wrażeniami i wymienić doświadczenia. 

Grażyna Mrowiec

Muzyczne doznania ...

 W drugim dniu Świąt Wielkanocnych - 21 
kwietnia br., Parafialny Zespół Instrumentalny z Cie-
szyna upiększył świąteczne nabożeństwa w Ogrodzonej 
i Krasnej. Tamtejsze filiały nie posiadają swojego chó-
ru, ani zespołu muzycznego, więc po zaproponowaniu 
służby, usłyszałam ze strony muzyków chęć koncerto-

wania. 
 Była to niespodzianka zarówno dla księdza jak 
i dla zborowników, którzy nie spodziewali się takich 
odwiedzin. W Ogrodzonej, bo tam najpierw odbyło 
się nabożeństwo, dziewczyny wystąpiły w dwóch blo-
kach, przed i po nabożeństwie. Ksiądz Mirosław Pod-

Foto: Marcin Gabryś

Foto: Beata Macura
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żorski, który prowadził nabożeństwo, 
wyraził wielką radość z tak pięknego 
grania, stwierdził, że jest to wspaniałe, 
że są takie osoby, które czują muzykę 
i w piękny sposób są w stanie ją prze-
kazywać innym. Z Ogrodzonej trochę 
spóźnione, dziewczyny z osobami to-
warzyszącymi przejechały do Krasnej  
i tam również zaskoczyły wszystkich 
swoją obecnością i co najważniejsze, 
piękną grą. 
 Bardzo serdecznie dziękuję ro-
dzicom, którzy wspierają swoje pocie-
chy i towarzyszą im podczas koncertów.  
Natomiast dziewczętom  życzę cierpli-
wości, wytrwałości w tym co robią, a co 
najważniejsze, że robią to z pasją i na BM

Parafialny Zespół Instrumentalny

 zaprasza	wszystkich	chętnych	instrumentalistów	grających	na	klarnecie,	flecie	
lub	instrumentach	smyczkowych	na	próby	zespołu,	które	odbywają	się	w	każdą	sobotę	

o	godzinie	9.00,	w	sali	konfirmacyjnej	(drugie	piętro)	Parafii	EA	w	Cieszynie.
Chętnych	proszę	o	wcześniejszy	kontakt	na	e-mail:	pzi.cieszyn@gmail.com,	pomoże	nam	to	

w	przygotowaniu	odpowiedniego	materiału	z	udziałem	danych	instrumentów.

Z góry dziękuję :)
Dyrygentka zespołu

Kornelia Dorighi

Życzenia

Niech Ci Pan da poznanie w tym, 
w czym ma upodobanie. 
Niech cię wspiera i łaskawie błogosławi 
i w potrzebie nigdy nie zostawi. 
Na rozstajach niech ci podpowiada, w którą skręcić stronę, 
a w życiowych rozterkach wspiera serce utrapione. 
Niech cię podnosi na duchu wtedy, gdy upadasz; 
i wtedy, kiedy wszystkie troski u Jego stóp składasz. 
Niech cię nosi na rękach w życiowych twych udrękach, 
a ty Go za to uwielbiasz szczerze z całych sił, w ufnej swej wierze. 

Halina Podkówka
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Kącik młodzieżowy

 Ciąg dalszy rozważania na temat osoby bo-
hatera domowego. Poprzedni artykuł poświęcony 
był jego ogólnej charakterystyce: bohater domowy 
bardzo dobrze zarządza swoim czasem, poświęcając 
go na nawiązywanie i pielęgnowanie relacji we wła-
snym domu. Ten artykuł poświęcony jest kolejnej 
ważnej płaszczyźnie, w ramach której funkcjonuje 
bohater domowy, mianowicie komunikacji.

 Czas, jaki poświęcamy na relacje, w większej 
mierze wypełniony jest rozmowami, czy ogólniej 
mówiąc komunikowaniem sobie nawzajem pewnych 
rzeczy. Warto sobie uświadomić, że każdy dom ma 
pewien sposób komunikowania, który jest wypadko-
wą tego, w jaki sposób rozmawiali ze sobą dziadko-
wie, potem rodzice, wreszcie my sami.
 Spróbuj zastanowić się, jaki profil posiada 
komunikacja w Twoim domu. 
 Mówi się dużo czy mało? Rozmawiacie w każ-
dej chwili, którą spędzacie razem? Często szukacie 
okazji do tego, aby zamienić kilka zdań? Jecie wspól-
nie posiłki, rozmawiając o tym, co u Was słychać? 
A może lubicie razem pooglądać telewizję, spędzać 
czas, czytając swoje ulubione czasopisma/książki lub 
po prostu robić w ciszy to, na co każdy ma ochotę? 
Jeśli rozmawiacie mało, to zastanów się dlaczego? 
Może nie macie potrzeby wiele rozmawiać. To nic 
złego. Ale może rozmawiacie mało, ponieważ nikt 
nie chce słuchać?
 Czy rozmawiacie o „pogodzie”, czy emo-
cjach? Rozmowy w Twoim domu dotyczą spraw 

„technicznych” – kto dzisiaj pozamiata schody, wy-
niesie śmieci? A może rozmawiacie o tym, co przeży-
wacie w danym dniu, tygodniu? Pod tym pytaniem 
kryje się inne. Na ile jesteśmy otwarci na siebie, na 
swoje wewnętrzne przeżycia? 
 Czy wypowiedzi są suche emocjonalnie, czy 
może bardzo naładowane emocjami? Potraficie bez 
większych emocji ze sobą porozmawiać, na ogół wa-
sze rozmowy są prowadzone w bardzo spokojnym 
klimacie? A może często prowadzicie dyskusje, cza-
sem dochodzi do kłótni. Mało która rozmowa dopro-
wadzona zostaje do końca ze względu na fakt, że jed-
na ze stron przed jej zakończeniem ucieknie z pokoju, 
trzaskając drzwiami.

Komunikacja. Rozważania młodego teologa na temat bohatera domowego

 Bohater domowy to ktoś, kto odpowiadając 
na powyższe pytania, jednocześnie stara się funkcjo-
nować w ramach istniejącego  profilu komunikacji 
najlepiej jak potrafi.
 Kwadrat komunikacji
 Inną istotną sprawą, którą warto sobie 
uświadomić i przemyśleć jest treść, jaką niosą ze 
sobą nasze wypowiedzi. Friedemann Schultz von 
Thun w książce pod tytułem Sztuka rozmawiania 
przedstawia model komunikacji, który może być 
nam pomocny. Model ten nazwany został kwadra-
tem komunikacji i zakłada on, że każda wypowiedź 
składa się z czterech elementów .
 Zawartość rzeczowa – udzielenie informacji, 
przekazanie określonej treści.
 Ujawnianie siebie – każda wypowiedź mówi 
coś o samym nadawcy; nadawca wyraża siebie, ale 
także odsłania siebie.
 Wzajemna relacja – komunikat wyraża po-
stawę, jaką nadawca przyjmuje względem odbiorcy. 
Nadawca przekazuje to, co sądzi o odbiorcy i jak się 
mają ich wzajemne relacje.
 Apel – prawie wszystkie wypowiedzi chcą 
wywrzeć wpływ na odbiorcę. Komunikat ma na celu 
również nakłonienie odbiorcy do czegoś. Apel może 
być ukryty (manipulacja).

 Słuchanie czworgiem uszu
 Oczywiście komunikacja to nie tylko mówie-
nie, ale także słuchanie. Skoro komunikat  zawiera 
cztery elementy, właściwe słuchanie będzie pole-
gało na uchwyceniu tych elementów i właściwym 
zareagowaniu. Trudność w odbiorze polega na tym, 
że często koncentrujemy się tylko na jednej z płasz-
czyzn komunikatu. Można powiedzieć, że słucha-
my tylko jednym uchem, podczas gdy powinniśmy 
czworgiem. W teorii wygląda to tak:
 Ucho rzeczowe – słucha tylko informacji, 
które przekazuje nadawca. Jednak nie wszystkie 
problemy można załatwić na płaszczyźnie rzeczo-
wej. Przenoszenie konfliktu na płaszczyznę rzeczo-
wą prowadzi do eskalacji konfliktu.
 Ucho relacyjne (tzw. ucho drażliwe) – słu-
cha tego, co świadczy o wzajemnej relacji między 
nadawcą i odbiorcą. Niestety nadwrażliwość tego 
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ucha prowadzi do tego, że odbiorca nawet odpowie-
dzi neutralne odczytuje jako atak na swoją osobę. 
Ucho to może wywołać u odbiorcy poczucie dyskry-
minacji. Odbiorca z przerośniętym uchem relacji do-
patruje się we wzajemnych relacjach ciągłych zasa-
dzek.
 Ucho ujawniania siebie (tzw. terapeutyczne) 
– słucha wypowiedzi pod kątem: co, drogi nadawco, 
mówisz o sobie. Pomaga w dojrzalszym, emocjonal-
nym i duchowym zrozumieniu nadawcy. Jednak 
jeśli słuchamy tylko uchem relacji, nie uchwycimy 
informacji zwrotnych.  Oczywiście w przypadku słu-
chania uchem terapeutycznym nie chodzi o ocenę 
nadawcy, ale o empatię.
 Ucho apelowe – słucha tylko ukrytych  
w komunikacie życzeń, jest nastawione na spełnia-
nie niewypowiedzianych oczekiwań, natychmiasto-
we reagowanie. W każdej wypowiedzi doszukuje się 
ukrytego zamiaru. 
 Stanem idealnym, do którego warto dążyć, 
jest słuchanie innych każdym z wyżej wymienionych 
uszu po trochu. Nadmierne koncentrowanie się na 
którymś z nich doprowadzi do trudności komunika-
cyjnych.
 Teorię tę najlepiej wyjaśni przykład ze wspo-
mnianej książki.
 „Wypowiedź: «Dzwoniłem do ciebie pięć 
razy!» jest na płaszczyźnie rzeczowej jasna i zrozu-
miała. Natomiast już na płaszczyźnie ujawnienia sie-
bie daje kilka możliwości. Odbiorca nie wie na pew-
no, co nadawca chciał powiedzieć o sobie. Czy jego 
wypowiedź zawiera rozczarowanie czy raczej za-

gniewanie? Mało przejrzysta jest także płaszczyzna 
wzajemnych relacji. Tutaj pytanie nadawcy może 
oznaczać zarówno «Gdzie się podziewałeś?», jak  
i «Jesteś dla mnie bardzo ważny!» Podobnie nie jest 
wyraźny apel wypowiedzi. Może «Zadzwoń do mnie 
teraz ty?». Odbiorca takiej wypowiedzi może znaleźć 
się w niewygodnej sytuacji: «Rozumiem każde jego 
słowo — ale co on właściwie chce powiedzieć?». Nie-
jasne płaszczyzny wypowiedzi stwarzają pole do po-
pisu wewnętrznemu bogactwu odbiorców ukrytemu 
w skarbcu ich własnej fantazji, oczekiwań, obaw. 

Odbiorca często potrafi dosłyszeć w wypowiedzi 
nadawcy jeszcze coś, co pochodzi już tylko od niego 
— i w ten sposób zaczyna rozmawiać tylko sam ze 
sobą”  . 
 Przykład banalny, ale pokazuje, że nasze 
wypowiedzi niosą ze sobą więcej, niż jesteśmy tego 
świadomi. Wypowiedzi mogą wywierać wpływ, któ-
rego nie zamierzaliśmy wywrzeć, wywoływać emo-
cje, których nie zamierzaliśmy wywołać i zmuszać 
do reakcji, których nie chcieliśmy sprowokować. 
Warto więc zastanowić się nad komunikatami, które 
kierujemy do swoich najbliższych i treścią, które te 
komunikaty niosą. Ci, którzy chcą być bohaterami 
domowymi, będą mieć na uwadze wszystkie cztery 
elementy swoich wypowiedzi.
 Kolejna część artykułu o bohaterze domo-
wym poświęcona będzie emocjom, trenowaniu ich 
odczytywania i wyrażania.
 Tymoteusz Bujok, teolog

	 65.	Tydzień	Ewangelizacyjny	w	Dzięgielowie	pod	hasłem:	Lecz	moim	szczęściem	być	

blisko	Boga	-	to	9	dni	programu	dla	młodzieży,	w	sam	raz	na	początek	wakacji.	W	tym	roku	

proponujemy	m.in.:

 Seminaria i warsztaty: Normalność, Jak czytać Biblię?, Po prostu z Jezusem żyć, Słodkie pokusy, Czło-
wiek, który jest mistrzem (rozmowa z Dariuszem Jabłońskim), Seks graniczny, Anioły, Opętanie i egzorcyzm  
w Biblii, warsztaty kreatywności „Pomoc dla Afryki”
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Gry zespołowe: siatkówka plażowa, piłka nożna, trambambula, streetball
Koncerty: Alan, Cześć!, CME, Projekt, Paweł Mikler i goście, Gabi Gąsior & Holy Noiz, Mirek Kałużny, Noemi-
racles

Kawiarenka i Strefa Gier
Spotkania ewangelizacyjne

Zapraszamy całe rodziny! Organizujemy program dla dorosłych i dzieci: więcej informacji na www.te.cme.org.pl.

Polecamy obozy dla młodzieży

Obóz rowerowy 
Mazury 28 lipca – 4 sierpnia

Wycieczki rowerowe, studia biblijne, dyskusje w grupach, zwiedzanie Mazur i ich zabytków, wspólny śpiew przy 
ognisku, zabawy integracyjne, aktywny wypoczynek.

Wiek uczestników: roczniki 1995–1998

Obóz dla młodzieży
Smołdziński Las 9–19 sierpnia

Zabawy w dzień i w nocy, niezwykli ludzie z całej Polski, warsztaty, rozgrywki sportowe, wspólny śpiew, rozmo-
wy na luźne i poważne tematy. A do tego leżing i plażling... w końcu to wakacje!

Wiek uczestników: roczniki 1995–2001
Zgłoszenia na obozy przyjmowane są do 31 maja 2014 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczo-

na. Zgłoszenia oraz więcej informacji na www.cme.org.pl. 

W ciszy

Dziękuję za ciszę, którą mnie otaczasz
i myśli moje Wodą Żywą zraszasz.

Dziękuję, że w ciszy tej mogę znaleźć Ciebie, 
poczuć Twą obecność, jak bym była w Niebie. 
Dziękuję, że w ciszy mogę słyszeć Twój głos, 

mieć pewność, że z głowy nie spadnie mi włos. 
Dziękuję, że w ciszy mogę Cię poznawać

i mocy Twej świętej miłości doznawać. 
Dziękuję, że w ciszy tej mogę zaufać Ci, 

powierzyć Tobie wszystkie moje dni. Halina Podkówka
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Drodzy Czytelnicy!!!
 To już za kilka dni, bo w niedzielę 8 czerwca br. o godz. 17.00 nasi ro-
dacy zza Olzy wystąpią po raz drugi w koncercie zatytułowanym „Artyści  
z Zaolzia dla ratowania organów kościoła Jezusowego”. Mamy nadzieję, że 
tak jak na pierwszym koncercie z tego cyklu, nasz kościół znowu wypeł-
ni się po brzegi słuchaczami z obydwu stron Olzy, bowiem wystąpią artyści znani  
i lubiani, odnoszący sukcesy w kraju i zagranicą. 

Zobaczymy i usłyszymy:

„TRALLALA” – Szkolny Chór Dziecięcy przy Polskie Szkole Podstawowej 

w Czeskim Cieszynie pod dyr. Beaty Brzózki

„COLLEGIUM CANTICORUM” – Polski Chór Mieszany z Czeskiego 

Cieszyna pod dyr. Anny Szawińskiej

„GOROL” – Chór męski z Jabłonkowa pod dyr. Katarzyny Siwiec-Kantor

Władysława  CZEPCA - Solistę  – tenora.

Koncert poprowadzą:
Ewa Sikora (Czeski Cieszyn) i ks. Janusz Sikora (Cieszyn)

Czekają nas duże doznania muzyczne, 
przyjdźmy z rodzinami i znajomymi. 

Gorąco zaprasza w imieniu organizatorów 
Eugeniusz Raabe

Ratujmy Organy

 Sprzedam DOM z 1970 r. na granicy Cieszyna Pikiety i Zamarsk.

Dom 1pietrowy 5 pokoi, taras - łącznie 130 m2 w całości podpiwniczony, ocieplony,  

ogród 15 arow, nowa altana, widok na polskie i czeskie góry.

Dom po kapitalnym remoncie, okna nowe drewniane, nowy piec CO z podajnikiem.

Sprzedaż pilna ze względu na sytuację rodzinną.

Cena 340 tyś pln. Kontakt: 511-02-16-16 
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Dzieci i młodzież
II Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzieży Ewangelickiej 

w Sycowie
 W dniach 1-4 maja br. od-
były się II Międzynarodowe Mi-
strzostwa Młodzieży Ewangelic-
kiej w Sycowie, na Dolnym Śląsku, 
nieopodal Wrocławia. Niestety  
z Parafii Cieszyńskiej byłam tylko 
ja. W grach zespołowych brałam 
udział razem z grupą z Dzięgielo-
wa, która była dość liczna.   
       Uczestnicy mogli wziąć udział 
w następujących kategoriach: lek-
koatletyka, kajaki, łucznictwo, 
tenis stołowy, szachy i w grach 
zespołowych: piłce nożnej, siat-
kówce, koszykówce i piłce ręcznej. 
Grupa z Dzięgielowa zdobyła licz-
ne puchary i okazała się najlepszą 
grupą na olimpiadzie. Niektóre 
rozgrywki, np. siatkówka plażo-
wa, nie odbyły się z powodu złej 
pogody. Każdego wieczoru spoty-
kaliśmy się w kościele, ostatniego 
dnia biskup Jerzy Samiec wygłosił 
kazanie. Było bardzo przyjemnie.

Basia Boruta

Czas Pasyjny
 W czasie pasyjnym, od 31 marca do 2 kwietnia br., uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 
spotykali się w godzinach dopołudniowych w kościele Jezusowym na rekolekcjach organizowanych przez parafię 
cieszyńską. Był to czas poświęcony zwiastowanemu słowu Bożemu. Prowadzone one były przez księży oraz ka-
techetki w bardzo urozmaicony sposób. Wykorzystane zostały różne eksponaty, wykonane ręcznie. Szczególnie 
podziękowania należą się diakon Beacie Janocie za pięknie wykonane elementy związane z tematyką pasyjną. 
Pewne symbole bardziej pomagają nam zrozumieć czas pasji. Szczególnie małym dzieciom pewne elementy, ob-
razki, w łatwiejszy sposób obrazują wydarzenia, które miały miejsce w tym okresie. Na kolejnych stronach przed-
stawiamy fotorelację z rekolekcji.

Uczestniczka
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Gimnazjaliści

Klasy IV - VI

Foto: Beata Macura
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Klasy I - III
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Pracuś

 - Janku! Zamieć w kuchni podłogę. 
 - Wyglądam przez okno, teraz nie mogę. 

 - Janku! Zanieś na pocztę depeszę. 
Pakuję książki, bardzo się śpieszę. 
- Janku! Nalej dla kotka mleka. 

 - Łapię muchy, niech kotek zaczeka. 
 - Janku! Biegnij do sklepu po mąkę. 
 - Później, teraz oswajam biedronkę. 
 - Janku! Przynieś mi wiązkę drewna. 

 - Później, pogoda teraz niepewna. 
 - Janku! Przynieś mi dzbanek wody. 

 - Później mamo, jak wyschną schody. 
 - Janku! Już obiad, zupa nalana. 

 - Biegnę natychmiast, mamo kochana!!!

Igor S
kir

yck
i

Udost. 
RM

Cztery pająki

 Spotkały się cztery pająki i postanowiły znaleźć najpewniejsze miejsce dla swoich pajęczyn. Wy-
brały kościół. Jeden wybrał ambonę, drugi chrzcielnicę, trzeci kolumnę ołtarza. Po kilku dniach spotkały 
się, ale bardzo smutne i żaliły się czwartemu. Pierwszy mówi – przyszedł kościelny i usunął moją paję-
czynę, ledwie uszedłem z życiem. Drugi – usunięto moją pajęczynę, a mnie o mało nie utopiono. Trzeci – 
moją pajęczynę usunął sam ksiądz swoim ubraniem. Czwarty z radosnym uśmiechem mówi: to ja miałem 
i mam szczęście. Moja pajęczyna nie została usunięta. Gdzie ją umieściłeś? Nad otworem skarbonki dla 
ubogich, bezdomnych i na misję. 

(z rozważań ks. bp Rudolfa Pastuchy)
 udost. RM

Foto: Beata Macura
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Kącik dla dzieci
Grażyna Pilich

 Pewnego dnia Pan Jezus opowiedział ludziom przypowieść o siewcy. Siewca wyszedł w pole, by 
siać ziarno. Niektóre ziarna padły na drogę i ptaki je zjadły. Inne padły na skały, ale zostały spieczone 
przez słońce i uschnęły. Kolejne ziarna padły między ciernie, a te je zagłuszyły. Jeszcze inne padły na ży-
zną ziemię i wydały owoc. Pan Jezus zaraz po tym, jak opowiedział to podobieństwo, zaczął je wyjaśniać. 
Ziarnem jest słowo Boże. Tak jak ziarno padało w różne miejsca, tak samo Słowo Boże trafia do różnych 
ludzi. Pan Jezus przyrównał drogę do ludzi, którzy z radością słuchają Słowa Bożego, lecz szybko o nim 
zapominają. Podobni do skały są ci, którzy słuchają, lecz gdy tylko przychodzą pokusy, szybko o nim 
zapominają. Jeszcze inni ludzie słuchają Boga, lecz bogactwo i przyjemność życia są dla nich najważ-
niejsze, są oni podobni do ziarna, które wpadło między ciernie. Są też tacy, dla których Słowo Boże jest 
życiowym drogowskazem, Bożym listem skierowanym do nas, ludzi; tacy ludzie są podobni do ziarna, 
które wydało owoc. Dlatego tak bardzo ważne jest, byśmy każdego dnia czytali Biblię i poznawali plan, 
który przygotował dla nas Pan Bóg.
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 Pewnego dnia mama musiała pojechać do mia-
sta, po sprawunki. Julia została pod opieką sąsiadki, 
pani Pumpalińskiej. Pani Pumpalińska mieszkała zaraz 
obok, w pomalowanym na czerwono domu z rzeźbio-
ną werandą i koronkowymi firankami, które wisiały we 
wszystkich oknach. W domu u sąsiadki znajdowało się 
pełno dziwnych schodków i zakamarków. Miała ona 
również duży ogród z jabłoniami i krzewami czerwonej 
i czarnej porzeczki.
 Tego dnia, gdy mama pojechała po zakupy, Ju-
lia bawiła się długo w ogrodzie. Właśnie przyrządzała 
ciasteczka z błota, gdy pani Pumpalińska zawołała ją 
na obiad. Julia weszła do domu. Ręce miała po łokcie 
umazane w błocie. Na dodatek, nie wiedzieć kiedy, zro-
biły jej się dwie duże, czarne plamy na kolanach.

- O Boże, jakie ty masz czarne ręce! – wykrzyknęła pani 
Pumpalińska – marsz do łazienki!

- Dlaczego pani powiedziała, że Bóg ma czarne ręce? – 
spytała Julia, stojąc przy umywalce i namydlając ręce.

Czarne	ręce
(fragment książki Kari Vinje ,,Bóg i ja jesteśmy przyjaciółmi’’)

- Ależ moje kochane dziecko! – wykrzyknęła znów pani 
Pumpalińska – nigdy w życiu nie powiedziałam czegoś 
podobnego. Ja tylko powiedziałam, że ty jesteś czarna!

- Kiedy ja dobrze słyszałam, że mówiła pani do Boga 
– upierała się Julia – Boże, jakie ty masz czarne ręce! – 
tak pani powiedziała.

- A, tak!... Pani Pumpalińska uśmiechnęła się niepewnie 
– to się tylko tak mówi w rozpędzie. Nie miałam nic 
specjalnego na myśli, rozumiesz?

- Można mówić ,,Boże’’, nie mając nic specjalnego na 
myśli? – zdziwiła się Julia.
 Pani Pumpaliśka wyjaśniła, że nie jest całkiem 
pewna, ale nie wydaje się jej, aby Bóg był aż tak dro-
biazgowy, zwłaszcza, gdy ktoś ogólnie dobrze się spra-
wuje. Julia uznała to wytłumaczenie za wystarczające  
i postanowiła tylko zbadać czy jej mama jest tego same-
go zdania, co pani Pumpalińska.
 Nie było rzeczą trudną sprawdzić, co sądzi 
mama. Julia musiała mieć tylko trochę czasu na przy-
gotowanie się i potrzebna jej była czarna pasta do bu-
tów. Gdy tylko wróciła do domu, zniknęła w schowku 
pod schodami. To właśnie tam mama przechowywała 
wszystkie przybory, służące do czyszczenia butów. Ju-
lia wybrała najczarniejszą z wszystkich past. To była 
całkiem nowa pasta. Nikt jej jeszcze nie używał. 
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- Czego ty właściwie tam szukasz? – dobiegł ją z góry 
głos mamy.

- Niczego! – odkrzyknęła Julia, bo rzeczywiście w tej 
chwili nie szukała niczego więcej. 
 Julia zabrała pudełko z pastą do łazienki i za-
mknęła za sobą drzwi na klucz. Już całkiem bezpieczna 
odkręciła ostrożnie wieczko i zanurzyła palce w czar-
nej mazi. Posmarowała sobie dokładnie obie ręce aż 
do łokci, tak iż zrobiły się błyszcząco czarne. Było to 
tak zabawne, że nie mogła się powstrzymać i posmaro-
wała również policzki. Zrobiła sobie też długie, czarne, 
zawinięte wąsy. Na koniec domalowała jeszcze brodę. 
Może nie była ona już tak potrzebna, ale Julia musiała 
się przecież i tak myć, więc to, czy miała brodę, czy też 
nie, nie sprawiało większej różnicy. Mały smroduszek – 
czarnuszek zamrugał do swego odbicia w lustrze. Teraz 
trzeba wyjść, by pokazać się mamie!
 Julia mocowała się dobrą chwilę z zamkiem, 
zanim udało jej się wydostać na zewnątrz. Na drzwiach 
pozostawiła wiele czarnych śladów. Także klamka zro-

biła się całkiem czarna, lecz Julia uważała, że to nie 
jej wina. Każdy przecież używa klamki, gdy wychodzi 
z łazienki. Julia zakradła się na palcach do drzwi ku-
chennych, by w następnej chwili wpaść z rumorem do 
środka, wykrzykując: Boże, jakie ja mam czarne ręce!
Mama podskoczyła z przerażenia – Coś ty powiedziała 
,moje dziecko?
 Boże, jakie ja mam czarne ręce! – powtórzyła 
Julia, już z mniejszym przekonaniem, bo nie była pew-
na jak właściwie mama przyjmie jej ,,doświadczenie’’.
Mama w pierwszej chwili wyglądała na przestraszoną. 
Możliwe, że była też trochę zła, lecz zaraz spoważniała.

- Nie wolno ci używać imienia Boga w ten sposób, Julin-
ko! – Mama nie miała zagniewanego głosu, lecz Julia 
słyszała wyraźnie, że było jej przykro.

- To przecież nic nie szkodzi – powiedziała Julia. – Bóg 
nie jest aż tak drobiazgowy, jak ci się wydaje!
Kto powiedział, że Bóg nie jest aż tak drobiazgowy? – 
spytała mama

- Pani Pumpalińska! – odpowiedziała triumfalnie Julia.

Księgarnia	Parafialna	
poleca...

 W każdym miesiącu w Wieściach Wyższobramskich będą ukazywały się poszczególne pozycje 
książkowe w promocyjnej cenie. Zapraszamy Was, Drodzy Czytelnicy, do korzystania z interesujących 
książek. 
 W miesiącu czerwcu polecamy książkę:

 Księga Psalmów jest drugim z wydawnictw, jakie były sfi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego Przekraczamy Granice. Księga ta, to owoc pracy wielu 
osób. Zawiera ona Księgę Psalmów przepisanych ręcznie przez 
300 różnych osób. Wśród nich znaleźli się duchowni, politycy, 
działacze samorządowi, członkowie chórów i innych grup dzia-
łających przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie,  
a także osoby w inny sposób związane z cieszyńską parafią.

Cena: 10,00
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Zapisane	w	księgach	parafialnych
Chrzty:                                           

 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

Mt 28,19

 Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

J 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

Pogrzeby:      Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed tobą i przychodniami, jak wszyscy 
ojcowie nasi; jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne.

1 Krn 29,15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA, 

KTÓRE ODBYWAJ¥ SIÊ W KA¯DY 

WTOREK O GODZ. 18:30, W BUDYNKU PARAFIALNYM 

PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIÊTRZE

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

2014-04-06
2014-04-06
2014-04-13
2014-04-21
2014-04-21
2014-04-21
2014-04-21
2014-04-21

Paulina Kubala
Blanka Talik
Nadia Paulina Myrmus
Alicja Czech
Filip Łukasz Jeleń
Maja Magdalena Jeleń
Olivier Olumide Rowecki-Dasilva
Kajetan Fabian Rogowiec

Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

Śluby w kwietniu nie odbyły się

2014-04-02
2014-04-17
2014-04-19
2014-04-19
2014-04-23
2014-04-26
2014-04-28
2014-04-29

śp. Edward Mirosław Rohowyj
śp. Bogusław Rusnok
śp. Zuzanna Kubisz zd. Brańczyk
śp. Fryderyk Gunter Fuchs
śp. Tadeusz Żubrowski
śp. Anna Pawełka Danel Bucka
śp. Jan Gałuszka
śp. Erwin Brudny

lat 70
lat 80
lat 99
lat 70
lat 90
lat 84
lat 89
lat 70

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pl
an  

na czerwiec
 2014

 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi 
 ks. Tomasz Chudecki
  - W Cieszynie - drugi czwartek miesi¹ca,  godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
diakon Aleksandra B³ahut-Kowalczyk
 - W Marklowicach - pierwszy pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
diakon Joanna Sikora
 - W Ogrodzonej - druga środa miesi¹ca, o godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
teolog Janina Boruta
 - Ko³o Odwiedzinowe w Cieszynie - pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, o godz. 
16.00, spotkanie prowadzi diakon Joanna Sikora
 - W Ba¿anowicach- co 2 tygodnie o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
teolog Romana Szmidt-Król
 - Brzezówka - trzecia środa miesiąca, o godz. 15.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski

Biblijne spotkania dla kobiet:

Zastrzegamy możliwość zmian w programie.
Szczegóły o naszych imprezach podajemy w osobnych ogłoszeniach.

Bliższe informacje pod nr tel. 338 52 37 55 
Spotkania Klubu PTEw. odbywają się w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14 

Informacje,	ogłoszenia

05.06.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
             Prelekcja: Jerzy Kubisz (75 – lecie śmierci) 

12.06.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
         Prelekcja: Ks. Władysław Santarius  (25 – lecie śmierci) 

19.06.: Wycieczka (3) do Bystrzycy (jajecznica) 

26.06: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Dr Paweł Oszelda  (150 – lecie urodzin) 
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Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 18.30

Cieszyn Chór męski środa godz. 17.00
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz.   9.00 (M)* 
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz. 10.00 (D)*
Bażanowice Chór mieszany czwartek godz. 18.00
Bażanowice Chór dziecięcy czwartek godz. 16.00
Hażlach Chór mieszany piątek godz. 19.00
Hażlach
Hażlach

E.G. „Gloria”
Chór młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz. 15.45
godz. 18.30

Puńców Chór mieszany poniedziałek godz. 18.00
Zamarski Chór męski czwartek godz. 18.00
Zamarski Chór dziecięcy środa godz. 16.15

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Muzeum 
Protestantyzmu

czynne w pi¹tki o godz. 14:30 

Informacje  

w Kancelarii Parafialnej  

lub w innym dogodnym terminie 

po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 

e-mail: biat@cieszyn.org.pl, 

www.biblioteka.cieszyn.org.pl,

lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

http://www.parafia.cieszyn.org.pl

Zachęcamy 
do 

słuchania !!!

* (M) - młodzież;    (D) - dzieci

Cieszyn piątek godz. 17.00
Bażanowice piątek w Ogrodzonej godz. 18.00
Gumna piątek godz. 19.00
Hażlach sobota w Zamarskach godz. 17.00
Marklowice piątek godz. 18.00
Puńców piątek godz. 18.00
Zamarski sobota godz. 17.00
Ogrodzona piątek godz. 18.00

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn
godz. 17.00
> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

Zamarski
godz. 18.00

> 1 i 3 środa miesiąca
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W dniu 7 czerwca 1964 roku grupa 165 konfirmantów przystąpiła 
do uroczystego ślubowania wierności Bogu i Kościołowi. 

Po 50-ciu latach pragniemy się spotkać by podziękować Bogu 
za minione lata na: 

UROCZYSTYM NABOŻEŃSTWIE W DNIU 
8 czerwca 2014 ROKU 

W KOŚCIELE JEZUSOWYM W CIESZYNIE O GODZ. 10.00. 
Po nabożeństwie serdecznie zapraszamy na wspólny obiad 

i wspomnienia do Sali w „Pajcie”.
Zgłoszenia pod nr. tel. 338579669 oraz 665 609 531

Imienne wpłaty na cele organizacyjne (85 zł) 
na nr konta Banku Spółdzielczego 

w Cieszynie: 39 8113 0007 2001 0045 0036 0001 
„Złota Konfirmacja”. 

Jubileusz Złotej Konfirmacji 
(1964- 2014)            
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Do Konfirmantów z 1944 roku!
Szanowne Koleżeństwo,

ochotnych i będących w stanie do udziału w 70-leciu naszej konfirmacji 
zachęcam do wspólnych dziękczynień:

W NABOŻEŃSTWIE W KOŚCIELE JEZUSOWYM 
- NIEDZIELA 08 CZERWIEC 2014; GODZ. 10.00.

Zbierzemy sie przed Alumneum na Placu Kościelnym do 9.45, 
by razem udać się do kościoła. 

Nigdy nie dosyć naszych dziękczynień Bogu. - jeden z Was.
 Zgłoście swój udział w kancelarii parafialnej w Cieszynie: te. 33/8579669.

 Wszystkich gimnazjalistów i uczniów szkół średnich zapraszamy na obóz młodzieżowy w Pie-
ninach. Obóz jest organizowany wspólnie z Parafią w Skoczowie, będzie więc to okazja do zawarcia 
nowych znajomości. W pięknej górskiej okolicy będziemy zakwaterowani w ośrodku H.A.T.A w Niedzicy 
niedaleko jeziora czorsztyńskiego. 
 W programie: 
- rozmowy w grupach i wspólne społeczności
- spływ pontonami po Dunajcu
- wycieczki w góry (m. in. Trzy Korony)
- kąpiel nad jeziorem czorsztyńskim (plaża, rowery 
wodne)
- rejs statkiem i zwiedzanie zamku w Niedzicy 
- warsztaty, zajęcia sportowe

Obóz młodzieżowy w Pieninach

Serdecznie zapraszamy 

na Pamiątkę Założenia Kościoła w Zamarskach, 
która odbędzie się 29 czerwca br. o godz. 10.00

Kazanie wygłosi: ks. Adam Podżorski ze Skoczowa.
Nabożeństwo będzie poprzedzone 

Porankiem Pieśni i Muzyki, o godz. 9.00
w którym wystąpią lokalne chóry 

i zespoły oraz gościnnie 
Zespół Dzwonków ze Skoczowa.

Termin: 21-31 lipiec 2014
Miejsce: Ośrodek H.A.T.A w Niedzicy (http://www.hata.pl)
Cena: 730zł (ena obejmuje: przejazd autokarem na miejsce, zakwaterowanie w ośrodku i 
wszystkie posiłki, program).
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w kancelarii parafialnej. Zgłoszenia wraz z zaliczką 100 zł 
należy składać do 31 maja. 
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Wycieczka do Szczytna
18-22 czerwiec 2014

Wstępny ramowy program wyjazdu:

 18.06   środa
7.00 wyjazd sprzed kaplicy ewangelickiej w Gumnach
11.00 postój w Tomaszowie Mazowieckim, zwiedzanie koscioła. 
Wieczorem przyjazd do Szczytna, zakwaterowanie.

 19.06   Czwartek (Boże Ciało)
8.00 wyjazd do Sorkwit (40 km)
10.00 udział w Diecezjalnym Zjeździe Chórów w Sorkwitach
W drodze powrotnej przejazd przez Mrągowo, zwiedzanie kościoła

 20.06   piątek
Wycieczka: Rańsk, Dźwierzuty, Pasym
Obiad w Szczytnie
Spacer po Szczytnie
17.30 udział w próbie Chóru CANTABO, wspólne grillowanie

 21.06   sobota
Wycieczka do Mikołajek
Zwiedzanie Muzeum Reformacji w Mikołajkach
Obiad w parafii
14.00 - 15.30 Rejs statkiem: Mikołajki - Jezioro Śniardwy - Mikołajki
16.30 powrót do Szczytna

 22.06   niedziela
9.30-11.00 udział w nabożeństwie w Szczytnie
11.30 wyjazd ze Szczytna, powrót do Gumien

Odległość pomiędzy Gumnami, a Szczytnem: ok. 530 km
Szacowany koszt wycieczki: 430 zł 

(w cenie: przejazd, posiłki, noclegi, rejs, muzeum)

Zgloszenia telefoniczne: 502 258 791
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Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym  

niedzielnym nabożeństwie. 

Bibliotekarki

Oferuje:
 - piękne wydanie książeczki dla dzieci: religijne  
i świeckie
 - kasety magnetofonowe  
z ewangelizacji ProChrist
 - popularne powieści religijne
 - literaturę dotyczącą wychowania dzieci i młodzieży
 - kazania i rozmyślania
 - darmowy prezent – Nowy Testament z Psalmami i bez
 - ciekawe książki o pracy misjonarzy
Zapraszamy serdecznie – nie marnujcie czasu, bo czas to nasze życie. 

 Poznam w celu matrymonialnym - miłą, sympatyczną, atrakcyjną z dużym temperamen-

tem, wolną współwyznawczynię (50-60 lat). Telefon: 885 730 060.

Malarstwo
Chcesz pomalować – odnowić 

mieszkanie lub dom, 
zadzwoń. 
Wojnar Józef

Tel. 33 85 294 46; 887 731 940

Pamiątki poświęcenia kościołów w parafii cieszyńskiej:

22 czerwca, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła  

w Marklowicach

13 lipca, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Krasnej

7 września, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła  

w Ogrodzonej, kazanie: ks. radca Piotr Wowry; Diecezjalna Or-

kiestra

14 września, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Bażanowicach (8:00 poranek 

pieśni), kazanie: ks. Władysław Wantulok, ks. Jan Raszyk.

21 września, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Hażlachu, kazanie:  

ks. Adam Podżorski 

28 września, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Gumnach i Dziękczynne  

Święto Żniw
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Oferujemy:
- projekty koncepcyjne

- budowlane
- wykonawcze
- wizualizacje

Zakres:
- projekty zagospodarowania terenu 

(min. do gotowych projektów)
- adaptacje projektów typowych

- przebudowy rozbudowy istniejących budynków
- projekty zamienne

- zmiany sposobów użytkowania
- projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych
- projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych

- projekty budynków handlowo-usługowych
- projekty obiektów przemysłowych

Biuro projektowe

Zapraszamy do skorzystania 
z naszych usług

VISIOPROJECT
 ul Kamienna 2/12

43-400 Cieszyn
Tel. 517406444

biuro@visioproject.pl
www.visioproject.pl

 
tel.: 33 474 02 07, 
fax: 33 444 60 79

tel. komórkowy:  608 884 061,  517 614 686
www.akwadrat.org.pl , 

e-mail: biuro@akwadrat.org.pl

 - uprawnienia zawodowe 2483, 11142,
 - ubezpieczenie OC,
 - obrót nieruchomościami,
 - kredyty hipoteczne,
 - zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (wspólnoty mieszkaniowe),
 - komercjalizacja biurowców, magazynów, centrów handlowych,
 - weryfikacja i regulacja stanu prawnego nieruchomości,
sprawy spadkowe, 
 - wzory umów, 
 - doradztwo w sprawach dotyczących nieruchomości, 
 - prowadzenie i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych 
przed organami administracji publicznej, 
 - pisanie pism i podań. 

„AKwadrat” 
Agencja Nieruchomości
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Kontakt: Bogumiła i Leszek Sztefka
Dzięgielów, ul. Cieszyńska 29
Tel. 512 635 135; 505 146 799
e-mail: Leszek@firmaswietliki.pl

Zaprasza do skorzystania z naszych usług:

Usługi porządkowe dla firm i domu:
- mycie okien
- pranie dywanów, wykładzin i tapicerki meblowej
- sprzątanie poremontowe
- całoroczna opieka nad grobami
- oraz wiele innych usług
Realizujemy zlecenia stałe i jednorazowe
Więcej szczegółów na: www.firmaswietliki.pl

Firma Sprzątająca Świetliki 

Rozwijamy się dla Ciebie! 
Zapraszamy do naszego biura. 

Cieszyn; Plac Wolności 3 (2 piętro) 
Zapraszamy: poniedziałki, środy, piątki od 16-17. 

Przyjdź, zapytaj i wybierz ofertę dla siebie!

 Poszukuję dodatkowej lub stałej pracy jako profesjonalny  

kierowca oraz traktorzysta – prawo jazdy kat – A, B, C, D, E – duże 

doświadczenie. Telefon 885 730 060

Humor:
Wąż	mówi	do	węża:	
-	Sssłuchaj,	czy	my	jesssteśmy	jadowite?	
-	No,	chyba	tak.	
-	Kurde,	bo	sssię	w	język	ugryzłem
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

Numer telefonu oraz faxu: 33-857 96 69
Nr konta bankowego: 78 8113 0007 2001 0074 4353 0001

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

peacieszyn@poczta.onet.pl sekretariat@cieszyn.org.pl

         e-mail:  bmacura@vp.pl

 Osoby zainteresowane Informatorem Parafialnym, które  
z ró¿nych powodów nie potrafi¹ odebraæ go osobiœcie, proszone 
s¹ o zg³oszenie tego faktu do Kancelarii Parafialnej. Informator 
zostanie dostarczony pod wskazany adres.

 Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. Nie 
zwracamy nie zamówionych materia³ów. Zastrzegamy sobie prawo 
opracowywania i skracania tekstów. Wszystkie materiay prosimy przesy³aæ 
do 17 dnia ka¿dego miesi¹ca. Artyku³y przes³ane po terminie nie uka¿¹ siê  
w Wieœciach. 

Projekt okładki:  
Korekta:               

A. Macura              
ks. Jan Sztwiertnia
dr Jan Schylla
Urszula Szmidt 
   

 Wszystkie zamieszczone w Informatorze Parafialnym teksty biblij-
ne (o ile nie zaznaczono inaczej) pochodzą z Biblii Warszawskiej -  nowy 
przekład z języków oryginalnych, hebrajskiego i greckiego, dokonany przez 
Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzy-
stwa Biblijnego, I wydanie w 1975 r.

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

księży:
ks. Janusz 
Sikora:
33 857 71 65
506 063 203

ks. Tomasz 
Chudecki: 
33 851 43 97
502 161 085

ks. Dariusz  
Madzia: 
33 857 98 38
502 263 953

ks. Łukasz  
Gaś
33 852 75 64
608 299 833

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

Druk: Ośrodek Wydawniczy „Augustana” Sp. z o.o    pl. ks. M. Lutra, Bielsko-Biała

Redaktor naczelna: Beata Macura
Kontakt:            Tel: 798 491 941;              

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie informuje, że posiada 
jedno wolne pomieszczenia z przeznaczeniem na biura lub inną działalność 
gospodarczą. Pomieszczenie zlokalizowane jest przy Placu Wolności 3 (w 
budynku dawnej Policji).
Bliższych informacji udziela administrator nieruchomości parafialnych.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
Plac Kościelny 6
43-400 Cieszyn
tel. 33 857 96 69

tel. kom. 501 290 486

http://www.parafia.cieszyn.org.pl/
Tutaj znajdziesz wszystkie pozostałe informacje:

mgr teol. Marcin 
Podżorski
33 856 96 94
506 505 062

Skład komputerowy: B i A Macura
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