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NIE PUSZCZĘ CIĘ, DOPÓKI MI NIE POBŁOGOSŁAWISZ. 1 Mż  32,26

	 Czerwiec,	 szczególnie	 jego	 początek,	 to	 wielki	 dzień	
wszystkich	dzieci	-	ich	święto.	Dzieci	w	naszym	życiu	są	dla	

nas	kimś	bardzo	ważnym,	wyjątkowym.	To	ich	powinniśmy	obdarzać	bezgraniczną	mi-
łością,	im	się	poświęcać	i	jak	najlepiej	dbać	o	ich	dobre	wychowanie,	aby	w	przyszłości	
stali	 się	 dobrymi	 ludźmi.	To	my	powinniśmy	wyciągać	do	nich	 ręce,	 aby	 je	 przytulić	 
i	powiedzieć	jak	bardzo	je	kochamy,	nasze	ręce	powinny	być	gotowe	do	dawania,	przeba-
czania,	błogosławienia,	uzdrawiania,	obejmowania,	podpierania,	ochraniania	i	czynienia	
dobra.
	 Jakże	ważna	w	naszym	życiu	 jest	miłość	do	dzieci,	 do	bliskich	nam	osób,	na	
których	możemy	polegać,	którzy	są	zawsze	obok	nas.	Miłość	jest	energią,	która	promie-
niuje	i	przyciąga,	udziela	się	i	przyjmuje.	Miłość	musi	kochać,	inaczej	umiera.	Miłość	
musi	dawać,	inaczej	ubożeje.	Jej	centralnym	źródłem	jest	Bóg.	Żadna	droga	nie	jest	za	ciężka,	gdy	trzeba	szukać	
i	odnaleźć	drugiego	człowieka,	lub	wyciągnąć	z	cierni	zbłąkaną	owieczkę.
	 Pewne	cechy	mają	swoje	odzwierciedlenie	w	znaczeniu	słowa	„Miłość”.	Miłość	ma	jasne	i	czyste	oczy,	
niezmącone	uprzedzeniem,	zazdrością,	krytyką,	duchem	osądu	czy	zaślepieniem.	Oczy	miłości	są	bystre,	by	móc	
dojrzeć	w	drugim	to,	co	 jest	w	nim	dobre	 i	pochodzi	od	Boga,	by	odnaleźć	go	 i	wydobyć	z	 różnych	słabości	 
i	zbłądzeń.	Oko	miłości	widzi	zawsze	swego	brata	z	jego	najlepszej	strony.	Miłość	posiada	ucho	chętnie	słucha-
jące	rzeczy	dobrych.	Posiada	słuch	wyostrzony	na	wszystko,	co	szlachetne,	prawdziwe,	czyste	i	dobre.	Miłość	
zamyka	swoje	ucho	na	złe	posądzenia	i	nie	przyjmuje	skargi	na	nieobecnego	brata.
	 Miłość	ma	także	usta	wolne	od	wszelkiej	goryczy	i	ostrości.	Usta	miłości	potrafią	również	milczeć.	Nigdy	
się	nie	otwierają	do	obnażenia	czyjejś	słabości	czy	grzechu,	za	 to	potrafią	bronić,	usprawiedliwiać,	wyjaśniać	 
i	łagodzić.	Miłość	chętnie	bywa	adwokatem	napadniętego	lub	nieobecnego	bliźniego.	Miłość	posiada	serce	pełne	
miłosierdzia,	które	potrafi	współcierpieć,	współczuć.	Usiłuje	rozumieć	również	tam,	gdzie	sama	nie	jest	rozumia-
na.	Serce	miłości	jest	obszerne,	dlatego	obejmuje	wszystko,	a	nie	wyłącza	niczego.	Nie	buduje	barier,	ale	podaje	
rękę	bratu	również	ponad	barierą.	Nie	uznaje	granic	ani	różnic,	gdyż	kocha	z	miłości	do	Jezusa.	Miłość	nie	myśli	
nic	złego.	Nieufność	i	podejrzliwość	trzymają	się	od	niej	z	daleka.	Gdzie	inni	odrzucają,	miłość	stara	się	wydobyć	
i	zachować	to,	co	dobre.
	 Wydaje	się,	że	milczące	znoszenie	zniewag	lub	niesprawiedliwości	o	wiele	bardziej	wpływa	na	postęp	
duchowy	aniżeli	cierpliwe	znoszenie	różnych	niedogodności	życiowych.	Nieraz	bardzo	dużo	trzeba	przeżyć,	za-
nim	zacznie	się	rozumieć	jak	przesadne	jest	w	gruncie	rzeczy	nasze	mniemanie	o	ludzkiej	ważności	i	godności.	
Należymy	do	społeczności	ludzkiej,	która	na	naszych	oczach	popełniła	i	nadal	popełnia	takie	zbrodnie	przeciwko	
własnemu	gatunkowi,	 jakich	 próżno	 by	 szukać	wśród	 drapieżników	 świata	 zwierzęcego.	Wracając	 jednak	 do	
tematu	milczenia	czy	obrony	w	sprawach	osobistych,	powiedzmy	sobie	jeszcze	jedno.	Rzadko	udaje	się	przeko-
nać	naszych	prześladowców,	że	nie	mają	racji.	Wrażliwsi	spośród	nich	może	dopowiedzą	sobie	sami,	i	to	nieraz	
ostrzej,	 to,	czego	myśmy	na	swą	obronę	nie	powiedzieli.	Ci	zaś,	którzy	 już	zupełnie	stępieli	na	głos	swojego	
sumienia,	będą	dla	własnego	usprawiedliwienia	doszukiwać	się	w	naszych	słowach	tylko	potwierdzenia	swoich	
posądzeń.	I	nie	łudźmy	się	-	zawsze	uda	im	się	je	znaleźć.	W	myśl	powiedzenia,	że	kto	chce	psa	uderzyć,	to	kij	
znajdzie.	Toteż,	mimo	wszystko,	słuszność	będzie	w	przysłowiu,	że	„milczenie	jest	złotem".

	 Słowa	te	wypowiedział	Jakub	i	skierował	je	do	
Tego,	o	którym	później	powiedział:	„Oglądałem	Boga	
twarzą	w	twarz…”	1Mż	32,30.
 Słowa	 te	 świadczą	 o	 niesamowitej	 desperacji	
człowieka,	który	docenia	wartość	i	moc	tego,	o	co	prosi.	
Popełnił	błędy	życiowe,		potem	znalazł	się	w	Bożej	szko-
le,	dzięki	której	wyszedł	przemieniony,	gdyż	coś	przeżył	 

i	 zrozumiał,	 zrozumiał	 swo-
je	błędy	 i	 to,	 jak	ważne	 jest	
Boże	błogosławieństwo.	I	tu-
taj	pytanie:	Czym	jest	błogo-
sławieństwo?	Co	znaczy	być	
błogosławionym?	Co	znaczy	
słowo	„błogosławić”?
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	 Należy	 zauważyć,	 że	 dzisiaj	 to	 słowo	wyszło	
z	 codziennego	użytku.	 I	 pewno	wielu	 zwyczajnie	 nie	
rozumie	znaczenia	tego	słowa.	Gdyby	zapytać	przecięt-
nego	przechodnia	o	jego	znaczenie,	nierzadko	padłaby	
odpowiedź:	„błogosławić	?…	to	po	prostu…	błogosła-
wić”.
	 A	jednak	także	dzisiaj	są	sytuacje	życiowe,	gdy	
np.	rodzice	błogosławią	swoje	dziecko	przed	wyjściem	
w	 dniu	 Konfirmacji,	 które	 idzie,	 by	 złożyć	w	 świąty-
ni	 ślubowanie	 wierności	 Bogu	 i	 Kościołowi;	 błogo-
sławią	 młodą	 parę,	 która	 ma	 zamiar	 ślubować	 sobie:	 
„…	i	że	cię	nie	opuszczę,	dopóki	śmierć	nas	nie	rozłą-
czy”.	Błogosławimy	w	 podobnie	ważnych	 sytuacjach	
tych,	których	kochamy,	gdy	przystępują	do	egzaminu	
maturalnego,	 gdy	 podejmują	 pierwszą	 pracę	 zawodo-
wą,	gdy	udają	się	w	daleką	podróż,	gdy	na	stałe	opusz-
czają	rodzinny	dom,	gdy	czeka	ich	trudna	operacja	czy	 
w	ogóle	pobyt	w	szpitalu,	itp.	Błogosławimy…
	 Gdy	 Bóg	 złożył	 Abrahamowi	 obietnicę:	 
„…i	będę	ci	błogosławił…	i	staniesz	się	błogosławień-
stwem…	 I	 będę	 błogosławił	 	 błogosławiącym	 tobie…	 
i	będą	w	 tobie	błogosławione	wszystkie	plemiona	zie-
mi”	 /1	Mż	 12,2.3/,	 obiecał	 być	 z	Abrahamem,	 strzec	
go,	 pomagać	mu	 w	 doprowadzeniu	 jego	 i	 jego	misji	
do	 szczęśliwego	 końca.	 Bo	 ta	 obietnica	 mówi	 także	 
o	 używaniu	Abrahama	 do	 uszczęśliwiania	 innych	we-
dług	Bożych	planów	i	myśli.	
	 Każde	luterańskie	nabożeństwo	kończy	się	bło-
gosławieństwem	 Aaronowym:	 „Niech	 ci	 błogosławi	

Pan	 i	 niechaj	 cię	 strzeże;	 Niech	 rozjaśni	 Pan	 oblicze	
swoje	nad	tobą	i	niech	ci	miłościw	będzie;	Niech	obróci	
Pan	 twarz	 swoją	ku	 tobie	 i	 niech	ci	da	pokój”	 (4	Mż	
6,23.24).	
	 A	 to	oznacza:	Niech	Pan	będzie	blisko	ciebie,	
otoczy	cię	swoją	miłością,	niech	Cię	prowadzi,	ochra-
nia,	wspiera,	wzmacnia	i	obdarza!	Bo	błogosławić,	 to	
życzyć	 i	 działać	wg	Bożych	myśli	 dla	 dobra,	 pokoju,	
pomyślności,	 radości,	 to	czynić	szczęśliwym.	Być	 tak	
błogosławionym,	to	być	prawdziwie	szczęśliwym.	
	 Jakub		zrozumiał	to	i	woła	w	desperacji	o	łaskę	 
i	miłosierdzie:	„…	nie	puszczę	cię,	dopóki	mi	nie	po-
błogosławisz!”	 On	wie,	 że	 jego	 powodzenie,	 pomyśl-
ność	dalszego	losu,	jego	prawdziwe	szczęście,	będą	za-
leżały	właśnie	od	Bożego	błogosławieństwa.
	 Rodzice	 czynią	 wszystko,	 by	 ich	 dzieci	 były	
szczęśliwe,	a	dzieje	się	tak	dlatego,	że	je	kochają.	Ko-
chają	tak	bardzo,	że	w	tym	uszczęśliwianiu	popełniają	
nierzadko	 błędy	wychowawcze,	 gubiąc	Boży	wymiar	
szczęścia.	 Niebiański	 Ojciec	 	 chce	 nas	 uszczęśliwiać	
prawdziwym	szczęściem.	Pozwólmy	Mu	na	to.	Krocz-
my,	jak	Abraham,	Jakub	i	inni	ludzie	wiary	Jego	-	Bo-
żymi	drogami.	Pytajmy,	jaka	jest	dla	nas	ta	Jego	droga.	
Prośmy	o	nią	i	szukajmy	jej	czytając	Biblię,	rozmawia-
jąc	z	naszym	Niebiańskim	Ojcem.	Szukajmy	jej	całym	
sercem,	abyśmy	byli	błogosławieni	i	stawali	się	błogo-
sławieństwem.	Amen.

                                        Diakon Helena Gajdacz

Panie, błogosław me ręce,
by były ostrożne,

by potrafiły trzymać, nie stając się więzami,
by potrafiły dawać bez wyrachowania,
by miały siłę pocieszać i błogosławić.

Panie, błogosław moje oczy,
by dostrzegły potrzeby,

by nie przeoczyły tego, co niepozorne,
by zauważyły to, co niekoniecznie na pierwszym planie,
by pod moim spojrzeniem inni mogli dobrze się czuć.

Panie, pobłogosław moje usta,
by Ciebie wyznawały,

by nie wychodziło z nich nic, co rani i niszczy,
by wypowiadały słowa, które leczą,
by strzegły powierzonej tajemnicy.

Panie pobłogosław moje serce,
by było mieszkaniem dla  Twego Ducha,

by zachowało ciepło i niosło je dalej,
by było niewyczerpanym źródłem przebaczenia.

BŁOGOSŁAW MNIE, BYM STAŁ SIĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
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Wniebowstąpienie Jezusa    

	 Jakie	znaczenie	dla	nas,	ludzi,	ma	wniebowstą-
pienie	Jezusa?	Ogromne,	gdyż	mamy	wyraźny	cel	ży-
cia.	Tym	celem	jest	Niebo	i	dla	nas	jest	ono	otwarte,	bo	
tak	chce	Jezus.	O	to	modli	się	Jezus	w	modlitwie	arcy-
kapłańskiej:	„Ojcze,	chcę	aby	ci,	których	mi	dałeś,	byli	
ze	mną,	gdzie	Ja	jestem,	aby	oglądali	chwałę	moją,	któ-
rą	mi	dałeś,	 gdyż	umiłowałeś	mnie	przed	 założeniem	
świata”.	Może	ktoś	powie:	To	jest	tylko	modlitwa,	a	nie	
jej	spełnienie.	Tak,	 to	 jest	modlitwa	Tego,	który	mógł	
powiedzieć:	 „Ojcze	 dziękuję	 Ci,	 żeś	mnie	 wysłuchał.	 
A	 Ja	 wiedziałem,	 że	 mnie	 zawsze	 wysłuchujesz”	 
(J	11,	41-41).	A	więc	mamy	wspaniały	cel	życia.	Praw-
domówny	Jezus	nas	zapewnia:	„Gdzie	Ja	 jestem,	 tam	 
i	sługa	mój	będzie,	jeśli	kto	mnie	służy,	uczci	go	Ojciec	
mój”	(J	12,	26).	Uwierz	w	to,	a	będziesz	miał	pociechę	
w	cierpieniu	i	nadzieję	w	śmierci.	Wszystkie	mroczne	
tajemnice	życia	będą	rozjaśnione	przyszłą	chwałą.	Tak	
było	w	życiu	ap.	Pawła,	a	czym	świadczą	 jego	słowa.	
„Albowiem	sądzę,	że	utrapienia	teraźniejszego	czasu	nic	
nie	znaczą	w	porównaniu	z	chwałą,	która	ma	się	nam	
objawić”	(Rz	8,	18).	Podobnie	odczuwali	apostołowie	
rozstanie	się	z	Jezusem	w	dniu	Jego	wniebowstąpienia.	
W	tym	wypadku	rozstanie	się	z	Nim	ich	nie	zasmuciło.	
Zaznaczył	 to	ewangelista	Łukasz	w	swej	krótkiej	rela-
cji	o	wniebowstąpieniu,	że	„oni	wrócili	do	Jerozolimy	 
z	wielką	radością”	(Łuk	24,	52).	Mamy	więc	za	co	dzię-
kować	Bogu	mimo	 różnych	 trudności	 i	 cierpień.	 Jesz-
cze	mamy	miejsce	na	ziemi	i	czas	do	swojej	dyspozycji.	

Ceńmy	 to	 sobie	 i	 wykorzystujmy,	 gdyż	 nieuchronnie	
zbliżamy	się	ku	temu,	że	będziemy	pozbawieni	swego	
miejsca	i	czasu.	
	 Nasze	zwycięstwo	zależy	od	przynależności	do	
Tego,	który	ostatecznie	zwyciężył	i	został	wywyższony	
–	Jezusa!
	 Żegnając	 się	 ze	 swymi	 uczniami,	 dał	 im	 za-
pewnienie:	 „Gdzie	 Ja	 jestem,	 tam	 i	 sługa	mój	będzie”	
(J	12,26).	O	 to	 także	się	modli:	 „Ojcze!	Chcę,	aby	ci,	
których	 mi	 dałeś,	 byli	 ze	 mną,	 gdzie	 Ja	 jestem,	 tam	 
i	sługa	mój	będzie”.	
Trwajmy	więc	przy	Nim	wiernie.	Albowiem	Jego	 jest	
Królestwo,	moc	i	chwała	na	wieki.	Amen.
Modlitwa:
	 Nasz	Zbawicielu	ukochany.	Jakże	cieszymy	się	
z	Twego	wywyższenia.	Jakże	raduje	nas	to,	że	dana	Ci	
jest	wszelka	moc	na	niebie	 i	 na	 ziemi.	 Jesteśmy	pełni	
czci	i	uwielbienia	dla	Ciebie	i	jesteśmy	wdzięczni	za	to,	
że	w	Boskiej	postaci	możesz	być	z	nami	po	wszystkie	dni	
aż	do	skończenia	świata,	wszędzie,	gdziekolwiek	 jeste-
śmy.	Radujemy	się	też	z	tego,	że	gdzie	Ty	jesteś	tam	i	my	
będziemy,	bo	tak	chcesz	Ty.	Prosimy	Cię	Panie,	strzeż	
nas	od	złego,	uchwyć	mocno	i	prowadź	tam,	gdzie	jesteś	
obecnie.	Przyjmij	nas	do	Swego	Królestwa,	gdzie	panu-
jesz	wraz	z	Ojcem	i	Duchem	Świętym	jako	prawdziwy	
Bóg	na	wieki.	Amen.	

Ruta	Kornelia	Lissowska

Pójdźcie do mnie wszyscy

	 Co	 za	 wspaniałe	 Słowa!	 Opływają	 one	 łaską	 
i	ukojeniem.	Nazwane	zostały	Ewangelią	Ewangelii.	14	
lutego	1546	 roku,	4	dni	przed	śmiercią,	Marcin	Luter	
wygłosił	do	tego	tekstu	swoje	ostatnie	kazanie.
	 Pod	wpływem	tych	słów	Thornaldsen	stworzył	
najpiękniejszą	postać	Chrystusa,	jaką	uformowała	ludz-
ka	ręka.	Jest	to	postać	naszego	Zbawiciela	wyrażająca	
zaproszenie	i	błogosławieństwo.	Wydaje	się,	jakby	Pan	
pragnął	 w	 tym	 tekście,	 jak	 w	 soczewce,	 skupić	 całą	
współczującą	 litość	 i	 niewyczerpaną	moc	 pocieszenia	
wypełniającą	Jego	serce.	A	może	właśnie	dziś	potrzeb-
ne	jest	Tobie	i	mnie	to	Słowo?
	 Tam,	 gdzie	 zawodzi	wszelka	 ludzka	 pociecha	 
i	 rada,	 woła	 On	 do	 nas:	 „Pójdźcie	 do	Mnie	 wszyscy	
spracowani	 i	 obciążeni".	 Pan	 wie,	 co	 jest	 w	 naszym	
życiu	 powodem	 spracowania	 i	 obciążenia,	 nie	 tylko	

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię ukojenie” Mt 11, 

fizycznego,	 ale	 szczególnie	 duchowego.	 Kto	 pragnie	
tego	doświadczyć,	musi	jak	chory	człowiek	przyjąć	le-
karstwo	z	Jego	ręki.
	 Dla	 wielu	 przeszkodą	 może	 być	 nieufność	 
i	zwątpienie.	Podobnie	jak	filozofowie	z	Aten	w	czasie	
kazania	Apostoła	Pawła,	zamykamy	się	na	to	zaprosze-
nie.
	 Ale	my	zwróćmy	się	raczej	do	Boga,	by	zdjął	 
z	 naszych	 myśli	 i	 serc	 ciężar	 dręczących	 nas	 proble-
mów	i	win,	bo	zatruwają	nas	i	czynią	bliskimi	załama-
nia.	Jakże	bardzo	obciążają	nas	troski,	wobec	których	
jesteśmy	bezsilni.
	 My	 tak,	ale	nie	On,	nasz	Wszechmogący	Pan.	
Złóżmy	u	 Jego	 stóp	 ciężar	 naszych	win	 i	 przyjmijmy	
z	wdzięcznością	dar	przebaczenia	oraz	pewności	życia	
wiecznego.	Niech	Jego	moc	przemieni	i	odrodzi	nas	ku	
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Jego	chwale,	aby	życie	nasze	mogło	być	dla	innych	bło-
gosławieństwem.
	 „Wiadomo	przecie,	że	jesteście	listem	Chrystu-
sowym	napisanym	nie	atramentem,	ale	Duchem	Boga	
żywego,	nie	na	tablicach	kamiennych,	lecz	na	tablicach	
serc	ludzkich”	2	Kor	3,	3.
	 Dziwnie	określają	nas	powyższe	słowa.	Mamy	
być	 listem	 samego	 Jezusa	 Chrystusa.	Wielkie	 i	 nieła-
twe	to	zadanie.	Ale	dlaczego	Pan	nas	do	tego	powołuje?	
Przecież	Jego	listem	do	nas	jest	Biblia,	a	jednak,	pomi-
mo	jej	rozpowszechnienia,	wielu	ludzi	jej	nie	zna	i	nie	
czyta.	Dlatego	Bóg	w	swej	miłości	kieruje	do	nas	taki	
szczególny	list,	o	którym	pisze	Apostoł	Paweł.	Mamy	
więc	być	listem	Jezusa	Chrystusa	skierowanym	do	na-
szego	 otoczenia,	 by	 być	 drogowskazem	 i	 zachętą	 do	
tego	właściwego	Bożego	listu,	jakim	jest	Słowo	Boże.
Wiemy	 z	 czego	 składa	 się	 list	 -	 z	 koperty,	 znaczka	 
i	papieru.	Tak	też	i	w	listach	Chrystusowych,	mówiąc	
obrazowo,	są	rzeczy	zewnętrzne	i	wewnętrzne.	Rzeczy	
zewnętrzne	 to	 na	 przykład	 nasz	 ubiór	 (1	 Piotr	 3,3-4),	
który	ma	 być	 schludny,	 ale	 nie	 podległy	 niewolniczo	
modzie.	Wyraz	naszej	 twarzy	 to	 odbicie	wewnętrznej	
postawy.	 Czy	 jest	 on	 odbiciem	 pokoju	 i	 radości,	 któ-
rą	daje	nam	bliskość	Boża	i	działanie	Ducha	Świętego	 
w	naszych	sercach?

	 Jeżeli	 kobieta	 ma	 szczęśliwe	 małżeństwo,	 to	
już	 z	 jej	 twarzy	 można	 to	 odczytać.	 Oby	 nasze	 oto-
czenie	poznało	przez	nas,	jak	wielkim	bogactwem	jest	
przeżywanie	Bożej	 łaski	 i	 Jego	prowadzenie	każdego	
dnia.	Tylko	ta	bliskość	Jezusa	Chrystusa	dawała	i	daje	
dziś	siłę	do	znoszenia	jakże	nieraz	trudnych	prób	i	do-
świadczeń.	Tę	prawdę	wyznaje	autor	w	jednej	z	pieśni:
	 „Dzień	 po	 dniu	 dla	 każdej	 nowej	 chwili,	 No-
wych	sił	udziela	mi	mój	Bóg".
	 Oby	ta	prawda	emanowała	z	nas	i	była	treścią	
listu,	jakim	mamy	być	dla	bliźnich.	A	na	koniec	pragnę	
zacytować	 tekst,	 który	 tak	 bardzo	 koresponduje	 z	 po-
wyższymi	myślami:
	 „Chcę	być	dla	ciebie	Bożym	listem,	a	 ty	bądź	
dla	mnie.	Bóg	pod	twój	adres	mnie	tu	przysłał,	więc	wi-
dać	 pragnie	 coś	 szczególnego	 nam	powiedzieć.	 Tobie	
przeze	mnie,	mnie	przez	ciebie.	Będziemy	czytać	może	
w	 trudzie,	 będziemy	 też	 w	 radości.	 Bóg	 rozszyfrować	
nam	pomoże	serc	naszych	wszystkie	zawiłości.	Uśmiech,	
jak	znaczek	na	kopercie,	rozjaśni	nasze	myśli.	Chcę	być	
promiennym	 listonoszem,	 posłańcem	 wielkiej	 Bożej	
myśli.	Chcę	być	dla	ciebie	Bożym	listem,	a	ty	bądź	dla	
mnie".

Obowiązki rodziców wobec dzieci 

	 Szósty	i	siódmy	rok	życia	to	przełom	życiowy	
nie	 tylko	 dla	 dziecka,	 ale	 i	 dla	 rodziców.	 Z	 tym	wie-
kiem	rozpoczynają	się	nowe	problemy	wychowawcze,	
staje	się	konieczna	pewna	zmiana	organizacji	życia	do-
mowego.	Na	oczach	rodziców	dziecko	przemienia	się	 
z	 małego,	 uroczego,	 milusińskiego	 malucha	 w	 coraz	
bardziej	 rozwiniętego	 cieleśnie	 i	 duchowo	 człowieka.	
Tych	zmian	na	ogół	rodzice	na	co	dzień	nie	zauważają,	
ale	 wystarczy	 porównać	 pierwszoklasistę	 z	 ósmokla-
sistą,	 aby	 sobie	 uzmysłowić	 ogrom	 zmian	 cielesnych	 
i	 różnic	 w	 osobowości	 dziecka,	 powstałych	 na	 prze-
strzeni	tego	okresu.
	 Psychologowie	 dzielą	 wiek	 szkolny	 na	 dwa	
etapy:	 -	 młodszy	 wiek	 szkolny	 przypadający	 na	 lata	
6-11,	tj.	klasy	I-IV	i	okres	dorastania	od	12	do	15	roku,	
tj.	od	klasy	V	do	VIII.	Okres	wczesnej	młodości	od	16	
do	21	roku	to	także	obecnie,	dla	przeważającej	 liczby	
młodzieży,	dalszy	ciąg	nauki	 szkolnej	 już	w	szkołach	
średnich,	ale	z	uwagi	na	odmienność	problematyki	wy-
maga	on	odrębnego	spojrzenia	na	rolę	rodziców	i	domu	
rodzinnego.
	 Posłanie	 dziecka	 do	 szkoły	 -	 to	 moment,	 
w	którym	 rodzice	 uświadamiają	 sobie,	 że	 od	 tej	 pory	
ich	dziecko	nie	należy	już	tylko	do	nich.
	 Do	 tego	momentu	 rodzice	powinni	 siebie,	ale	

przede	wszystkim	dziecko,	odpowiednio	przygotować.
Przygotowanie	 to	 powinno	 polegać	 nie	 na	 nauczeniu	
dziecka	w	domu	czytania,	pisania,	bo	uczynią	to	lepiej	
nauczyciele	 w	 szkole,	 uczący	 dziś	 innymi	 metodami,	
aniżeli	 to	 pamiętają	 rodzice	 z	 własnego	 dzieciństwa,	
ale	 powinno	 to	 być	 przygotowanie	 polegające	 na	 na-
uczaniu	i	przyzwyczajaniu	dziecka	do	samodzielności,	
do	skupiania	uwagi.	Pierwszoklasista	winien	być	wpro-
wadzony	 przez	 rodziców	 w	 umiejętność	 współżycia	 
z	dziećmi,	mieć	poprawny	sposób	bycia,	być	przyzwy-
czajonym	 do	 porządku	 i	 posłuszeństwa,	 zdyscyplino-
wania,	 do	 dbałości	 o	 własny	wygląd.	A	 czy	wszyscy	
rodzice	o	tych	sprawach	zawczasu	myślą?	Często	bywa	
tak,	 że	 dziecko	 jest	 przez	 wszystkich	 obsługiwane,	 
w	konsekwencji	nie	umie	 sobie	potem	poradzić	z	naj-
prostszymi	 czynnościami,	 a	 ponadto	 jest	 przyzwycza-
jone	do	wygodnictwa,	do	oglądania	się	na	innych,	a	te	
cechy	zakorzeniają	się	głęboko.
	 Ten	tak	ważny	krok	w	życiu	dziecka	i	rodziców	
winien	być	uczyniony	od	progu	kościoła.	Nabożeństwa	
szkolne	 służą	 temu,	 aby	 dzieci	 uczyć	 tej	 prawdy,	 że	
każde	dzieło	naszego	życia	winno	być	rozpoczęte	z	Bo-
giem,	na	Jego	chwałę	i	stąd	i	pierwszy	krok	do	szkoły	
winien	się	zacząć	od	kościoła,	podobnie	 jak	rozpoczę-
cie	i	zakończenie	każdego	roku	nauki.

ks.	Tomasz	Bruell
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	 Czy	 jest	 to	w	domach	chrześcijańskich,	ewan-
gelickich,	doceniane?	To	właśnie	zadanie	-	religijnego	
wychowania	dzieci	równolegle	ze	zdobywaniem	przez	
nie	wiedzy	 -	 jest	 najważniejszym	 zadaniem	 rodziców	
wobec	dzieci	w	tym	okresie,	bo	w	realizacji	tego	zada-
nia	nie	wyręczy	rodziców	współczesna	szkoła.
	 Z	punktu	widzenia	chrześcijańskiego	nie	moż-
na	 ukształtować	 prawidłowej	 osobowości	 człowie-
ka,	nie	dbając	 i	o	 jego	ducha.	Na	właściwym	miejscu	 
w procesie	nauczania	powinni	więc	rodzice	postawić	na-
uczanie	kościelne	i	w	tym	też	duchu	wychowywać	dzieci.
Z	chwilą	wejścia	dziecka	w	okres	szkolny,	rodzice	zy-
skują	 w	 ogólnym	 procesie	 wychowawczym	 nowego	
sprzymierzeńca,	 którym	 jest	 szkoła.	 Między	 szkołą	 
a	domem	powinna	się	wytworzyć	atmosfera	współpra-
cy,	a	nie	-	 jak	 to	często	bywa	-	wzajemnych	pretensji	 
i	niedomówień,	przerzucanie	na	siebie	nawzajem	winy	
za	trudności	szkolne	dziecka,	za	błędy	wychowawcze.
	 Często	rodzice	zadają	sobie	pytanie,	czy	mają	
pomagać	w	nauce	dzieciom,	a	jeżeli	tak,	to	jak	to	czy-
nić?	Otóż	zasadniczą	rzeczą	wydaje	się	włączenie	nauki	
w	pewien	porządek	czasowy	dnia	dziecka	i	stworzenie	
mu	 zewnętrznych	 warunków	 do	 odrabiania	 lekcji,	 tj.	
wydzielenie	własnego,	małego	choćby	kącika	do	nauki.	
Celem	wychowawczym	 jest	wykształcenie	w	dziecku	
od	początku	odpowiedzialności	za	samodzielną	naukę.	
Zadania	musi	dziecko	odrabiać	samodzielnie,	a	udział	
rodziców	 powinien	 być	 jedynie	 kontrolny	 i	 spraw-
dzający.	Ta	kontrola	 jest	bardzo	potrzebna,	 zwłaszcza	 
w	 pierwszych	 latach	 nauki,	 do	 czasu,	 kiedy	 dziecko	
przyzwyczai	 się	 już	do	 systematycznego	 i	 starannego	
odrabiania	lekcji.
	 Jeżeli	 rodzice	 popadają	 w	 skrajność,	 tzn.	 tak	
dalece	 ingerują	 w	 odrabianie	 lekcji,	 że	 wykonują	 je	
sami	lub	też	zupełnie	nie	interesują	się	tym,	czy	dziec-
ko	wykonuje	swoje	obowiązki	szkolne,	wyrządzają	mu	
w	ten	sposób	jednakową	krzywdę.	Bywa	często	tak,	że	
„szkolny"	zapał	rodziców	jest	tylko	zapałem	słomianym,	
tzn.	że	czas	dla	szkolnych	zadań,	obowiązków,	zainte-
resowań	dziecka	znajdują	rodzice	tylko	w	pierwszych	
dniach	 lub	 tygodniach	 nauki,	 a	 potem	 brakiem	 czasu	
usprawiedliwiają	 odsunięcie	 dziecka	 z	 jego	 problema-
mi	do	chwili,	kiedy	przyniesie	złe	oceny;	wówczas	bi-
cie	czy	krzyki	przynoszą	wręcz	odwrotne	skutki,	 tym	
bardziej	bowiem	zniechęcają	dziecko	do	nauki.
	 Tymczasem	nauka	powinna	się	stać	dla	dziecka	
nie	ciężarem,	a	radością.	To	właśnie	właściwe	ukształ-
towanie	 stosunku	do	nauki	 zależy	w	dużej	mierze	od	
rodziców,	 od	 tego,	 czy	 znajdą	 czas,	 aby	 dziecko	 wy-
słuchać,	kiedy		przybiegnie		rozpromienione	ze	szkoły	
opowiadając,	jakie	ciekawe	rzeczy	mówiła	pani	na	lek-
cji	geografii,	lub	dzieląc	się	innymi	przeżyciami.
	 Dziecko	 czuje	 naturalną	 potrzebę	 podzielenia	
się	 radością	 ze	 szkolnych	 osiągnięć	 lub	 opowiadania	
wielu	innych	wrażeń.	Tym,	potrzebom	rodzice	powinni	

wyjść	naprzeciw,	umacniać	radość	dziecka,	utwierdzać	
wiarę	w	 jego	własne	możliwości.	 Stałe	wypominanie	
dziecku,	że	się	źle	uczy,	że	nic	nie	umie,	nic	nie	potrafi,	
zabija	 w	 nim	 naturalną	 dążność	 wszechstronnego	 po-
znawania	świata	i	chęć	do	nauki,	czyniąc	z	niej	utrapie-
nie	i	zło	konieczne.
	 Tę	 radość	daje	dziecku	 także	 świadomość,	 że	
rodzice	 są	 zainteresowani	 tym,	 co	 jest	 udziałem	 jego	
życia,	 biorą	 udział	w	 jego	 radościach	 i	 smutkach,	 po-
ważnie	traktują	jego	dziecięce	problemy.	W	tych	pierw-
szych	latach	dzieci	opowiadają	wszystko	ze	szczegóła-
mi	i	właśnie	wówczas	mają	rodzice	szansę	stać	się	na	
stale	 ich	 powiernikami,	 współuczestnikami	 ich	 życia,	
zniżą	się	do	dziecięcych	spraw,	które	z	latami	będą	się	
stawały	coraz	poważniejsze,	a	kapitał	zaufania	będzie	
wówczas	procentował.
	 Wyłączenie	 się	 rodziców	 z	 procesu	wychowa-
nia	 z	momentem	wysłania	 dzieci	 do	 szkoły	 i	 przerzu-
cenie	 tego	 obowiązku	 tylko	 na	 nauczycieli	 oznacza	
pierwsze	zerwanie	nici	porozumienia	z	dziećmi,	a	tym	
samym	coraz	 słabszy	wpływ	 rodziny	na	 ich	zachowa-
nie.
	 Tymczasem	nad	 drogą	 dziecka	 trzeba	 czuwać	
stale,	 zwłaszcza	w	 okresie	 szkolnym,	 kiedy	 to	 niejed-
nokrotnie	trzeba	je	mobilizować	do	wysiłku,	pomagać	
przezwyciężać	 trudności,	 załamania,	 a	czasem	pomóc	
nauczycielowi	zrozumieć	dziecko.
	 Szkoła	 i	 dom	powinny	 -	w	 interesie	 dziecka	 -	
współpracować	 ze	 sobą	w	 budzeniu,	 kształceniu	 i	 po-
głębianiu	 jego	 zainteresowań.	 One	 bowiem,	 łącznie	 
z	nauką,	wpływają	na	prawidłowy,	wszechstronny,	peł-
ny	rozwój	dziecka,	mogą	mu	dać	wiele	radości,	pozwo-
lą	właściwie	wykorzystać	wolny	czas.
	 Kiedy	dziecko	zaczyna	chodzić	do	szkoły,	nie	
możemy	ciągle	tylko	akcentować,	że	najważniejsza	jest	
nauka,	a	wszystko	inne	jest	nieważne,	czasem	włącznie	
z	lekcją	religii.	Wszak	szeroki	krąg	zainteresowań	roz-
budzanych	w	dziecku	w	 różnych	kierunkach	pozwala	
rozwijać	pełniej	jego	osobowość,	będzie	mu	pomocny	
w	 nauce,	 pomoże	 rodzicom	 w	 uniknięciu	 wielu	 trud-
ności	wychowawczych.	Muszą	być	jednak	zachowane	
właściwe	 proporcje	między	 nauką,	 a	 innymi	 dodatko-
wymi	zainteresowaniami.	Nieocenioną	pomocą	w	tym	
kierunku	będzie	i	dla	rodziców,	i	dla	dziecka	właściwa	
organizacja	dnia	i	czasu	zajęć.
	 Wspomniany	 porządek	 czasowy	 oznacza,	 że	
rytm	dnia	dziecka	musi	być	uporządkowany.	Codzien-
nie	winien	się	znaleźć	właściwy	czas	na	zabawę,	odra-
bianie	 lekcji,	na	dodatkowe	zajęcia,	na	 sen.	Świeżość	
umysłu	i	ciała	są	konieczne,	aby	nauka	mogła	być	efek-
tywna.	 Rodzice	 powinni	 więc	 czuwać	 nad	 tym,	 aby	
dziecko	miało	w	przerwie	między	lekcjami	szkolnymi	
,a	odrabianiem	zadań,	czas	na	zabawę	i	ruch	celem	od-
prężenia	się	i	aby	ta	zabawa	nie	trwała	zbyt	długo.
Pozwalając	na	odrabianie	lekcji	wieczorem,	sami	szko-
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dzimy	w	 ten	 sposób	dziecku,	bo	będąc	zmęczone	nie	
może	się	niczego	dobrze	nauczyć	i	odrabianie	lekcji	za-
kończy	zniechęceniem.
	 Drugim	 warunkiem	 dobrej	 nauki	 jest	 zapew-
nienie	 odpowiedniego	 czasu	 na	 sen.	 Powinno	 to	 być	
początkowo	 12	 do	 11,	 a	 stopniowo	 10	 godzin	 snu	 -	 
w	 starszych	 latach.	 Najpóźniej	 dziecko	 powinno	 się	
znaleźć	w	łóżku	między	godziną	20.30,	a	21.00.
	 Kiedy	 rodzice	 przyzwyczajają	 dziecko	 od	 po-
czątku	do	pewnego	ustalonego	porządku	dnia,	stanie	się	
on	 jego	naturalną	potrzebą.	Zdarzy	się	 rodzicom	usły-
szeć	uwagi	z	ust	własnych	dzieci,	że	w	innych	domach	
dzieci	takiego	rygoru	nie	mają,	chodzą	spać,	kiedy	chcą,	
oglądają	telewizję,	jak	długo	chcą,	ale	mimo	tych	uwag	
dzieci	będą	porządkowi	domowemu	posłuszne	i	rodzi-
com	wdzięczne,	bo	to	im	ułatwi	także	w	przyszłości	ży-
cie,	które	przecież	jest	ujęte	w	ramy	codziennych	obo-
wiązków	każdego	dorosłego	człowieka.
	 Jakże	często	nauczyciele	skarżą	się	na	zmęcze-
nie	 dzieci	 w	 czasie	 lekcji,	 a	 źródłem	 tego	 jest	 niedo-
stateczna	 ilość	 snu,	 bo	 tak	 bardzo	 brak	 rodzicom	 sil-
nej	 woli,	 aby	 wyegzekwować	 wyłączenie	 telewizora	
i	ułożenie	dzieci	do	snu	we	właściwej	porze.	Dziecko	
z	czasem	nauczy	się	samo	planować	swoje	obowiązki,	
ponosić	 odpowiedzialność	 za	 ich	 właściwe	 wykona-
nie,	a	te	umiejętności	są	przecież	tak	bardzo	potrzebne	 
w	życiu.
	 Rodzice	powinni	zdawać	sobie	sprawę	z	 tego,	
że	 najlepsza	 nawet	 szkoła,	 najidealniejsze	 systemy	
oświatowe	nie	dokonają	dzieła	pełnego	ukształtowania	
człowieka,	nie	przygotują	go	wszechstronnie	do	życia,	
jeśli	 proces	 wpajania	 wiadomości	 nie	 będzie	 poparty	
długotrwałym,	 ciągłym	 pozytywnym	oddziaływaniem	
rodziny	na	psychikę	i	charakter	dziecka.	Przy	obecnym	
ogólnym	braku	czasu	pozostaje	przecież	chociaż	jeden	
dzień	 w	 tygodniu,	 którym	 jest	 najczęściej	 niedziela,	
kiedy	rodzina	jest	razem.
	 Jak	 tę	 niedzielę	 przeżywamy?	 Czy	 dzieci	 od-
czuwają	 świętość	 tego	 dnia?	 Jest	 to	 czasem	 jedyna	 
w	tygodniu	okazja,	aby	pogłębić	społeczność	z	dziećmi	
i	rozwinąć	ich	zainteresowania.
	 Wspólna	wycieczka	do	 lasu	 to	doskonała	 spo-
sobność	do	pogłębienia	wiadomości	z	przyrody;	zwie-
dzenie	muzeum	 pozwoli	 dziecko	 zainteresować	 histo-
rią.	Mijana	po	drodze	 fabryka	da	okazję	opowiedzieć	
dziecku	o	trudzie	i	o	szacunku	dla	każdej	pracy.	Jakże	
będą	pomocne	rodzicom	w	zrozumieniu	psychiki	dziec-
ka	 jego	 pytania	 i	 uwagi.	Takich	możliwości	 kontaktu	 
z	dzieckiem	nie	wolno	rodzicom	marnować.
	 W	miarę	zdobywania	płynności	czytania	poja-
wi	się	u	dziecka	głód	książki.	Jest	to	objaw	pozytywny,	
ale	 także	 wymagający	 nadzoru	 i	 kontroli.	 Nie	 każde	
pisane	słowo	jest	przeznaczone	dla	dziecka,	nie	każdą	
treść	zawartą	w	przypadkowo	wziętej	do	 ręki	książce	
można	uznać	za	pozytywną.

	 Rodzice	 powinni	 wiedzieć,	 co	 dzieci	 czytają,	
jakie	 książki	 ich	 interesują	 i	 podsuwać	 odpowiednią	
lekturę	i	to	taką,	która	poszerzy	ich	zasób	wiadomości,	
pozwoli	na	właściwe	kształtowanie	charakteru,	nie	za-
siewając	w	duszy	złych	myśli	i	nie	rozbudzając	zainte-
resowań	niezgodnych	z	wiekiem.
	 Okres	 szkolny	 zwiększa	 zasięg	 kontaktów	 to-
warzyskich	 dziecka.	Dziecko	ma	 do	 czynienia	 z	 szer-
szym	 kręgiem	 osób	 dorosłych	 powiększonym	 o	 na-
uczycieli,	a	także	o	inne	dzieci.	Zadania	wychowawcze	
rodziców	 rozszerzają	 się	więc	 o	 obowiązek	 ukształto-
wania	 właściwego	 stosunku	 dziecka	 do	 nauczycieli,	 
a	także	do	koleżanek	i	kolegów.
	 W	 odniesieniu	 do	 nauczycieli	 rodzice	 muszą	
stać	na	straży	 ich	autorytetu,	uczyć	dziecko	szacunku	
dla	ich	trudnej	i	odpowiedzialnej	pracy.	Niestety,	jakże	
często	rodzice	zapominają	o	tych	obowiązkach	wycho-
wawczych,	pozwalają	sobie	na	krytykę	nauczyciela	wo-
bec	dziecka,	nie	honorują	zaproszeń	szkoły	na	wspólne	
spotkania	 rodzicielskie	 albo,	 co	 gorsze,	 uczą	 dziecko	
kłamstwa,	 wystawiając	 np.	 fałszywe	 usprawiedliwie-
nia,	 fikcyjne	 zwolnienia	 lekarskie,	 a	wszystko	w	 tym	
celu,	aby	dziecko	uchronić	od	pewnych	przykrych	kon-
sekwencji.	Takie	postępowanie	jest	demoralizujące	dla	
dziecka,	a	rodzice	sami	nie	zdają	sobie	sprawy	z	tego,	
że	podważając	autorytet	szkoły	 i	nauczycieli,	szkodzą	
pośrednio	 i	 sobie,	 bo	 w	 świadomości	 dziecka	 pozo-
stanie	myśl,	 że	 skoro	można	 oszukać	 szkołę,	 to	moż-
na	 też	oszukać	 rodziców;	 skoro	bezkarnie	można	być	
niegrzecznym	w	szkole	i	usprawiedliwionym,	to	można	
też	być	takim	i	w	domu.
	 Rodzice	muszą	w	swoim	postępowaniu	być	sta-
le	świadomi	wielkiej	odpowiedzialności	za	dziecko	nie	
tylko	wobec	ludzi,	szkoły,	ale	przede	wszystkim	wobec	
Boga.	 Zgodność	 myśli,	 słów	 i	 czynów,	 podporządko-
wanie	 ich	woli	 Bożej	 	 jest	 przez	 dzieci	 pilnie	 podpa-
trywane,	a	wszelka	dwulicowość	szybko	demaskowana,	
a	dotyczy	to	głównie	domu	rodzinnego,	postępowania	
rodziców,	które	powinno	być	najlepszym	wzorem	dla	
wyrobienia	u	dzieci	właściwego	stosunku	do	życia.
	 Dziecko	 odczuwa	 ogromną	 potrzebę	 towarzy-
stwa	rówieśników.	Potrzeba	ta	jest	zaspokajana	w	szko-
le.	Nie	wszystkie	te	kontakty	towarzyskie	można	ocenić	
jako	 dobre.	 Trudno	 jednak	 dziecko	 całkowicie	 odizo-
lować	od	złych	wpływów	otoczenia,	np.	od	brzydkich	
słów,	 wyrażeń,	 brutalnego	 postępowania.	 Pozostaje	
jedynie	 tłumaczenie	 niewłaściwości	 takiego	 lub	 inne-
go	 postępowania	 i	 zachowania	 się.	 Dobrze	 jest,	 jeśli	
rodzice	mogą	się	posłużyć	przykładem	własnego	domu	
rodzinnego	dziecka,	w	którym	takie	postępowanie	jest	
nieznane,	 gorzej	 natomiast	 jest,	 jeśli	 dziecko	 ponosi	 
w	szkole	konsekwencje	za	brzydkie	wyrazy	czy	złe	za-
chowanie,	a	są	to	przyzwyczajenia	wyniesione,	niestety,	
z	domu	rodzinnego.
	 Pozbawianie	 dzieci	 towarzystwa,	 niepozwa-



Informator Parafialny nr 6/2015 (139)

czerwiec 2015 7

lanie	 im	na	zabawę	z	kolegami	 i	koleżankami	w	imię	
nadmiernej	ostrożności,	jest	błędem	wychowawczym.
	 Zabawa	 z	 rówieśnikami	 jest	 inna	 niż	 z	 rodzi-
cami,	ma	inne	uroki,	uczy	współżycia	z	dziećmi.	Tych	
radości	 nie	 należy	 dzieciom	 odbierać,	 a	 raczej	 starać	
się	o	dobór	właściwego	towarzystwa,	czuwać	nad	tym,	 
z	 kim	 dziecko	 przebywa.	 Okazją	 są	 zaproszenia	 ko-
legów	 i	 koleżanek	do	domu.	Rodzice	mogą	wówczas	
poznać	te	dzieci	i	ocenić	ich	wpływ	na	własne	dziecko.	
Jednocześnie	jest	to	okazja	do	uczenia	dziecka	gościn-
ności	i	form	zachowania	się	gospodarza	wobec	gościa.
 Poznanie	towarzystwa	dziecka	będzie	nabierało	
coraz	większego	znaczenia	wraz	z	fizycznym	rozwojem	
dziecka	 i	wchodzeniem	w	okres	dojrzewania,	 kiedy	 to	
tak	wiele	w	rozwoju	psychiki	dziecka	będzie	zależało	od	
właściwego	doboru	przyjaciela	lub	przyjaciółki.	Kontakt	
z	innymi	dziećmi	jest	okazją	do	uczenia	kultury	współ-
życia	z	innymi,	delikatności	uczuć,	 taktu	i	 troskliwości	 
o	drugiego	człowieka.	W	klasie	są	różne	dzieci,	a	więc	są	
i	te	uczące	się	źle,	którym	trzeba	pomóc,	biedne	dzieci,	 
z	 którymi	 trzeba	 się	 podzielić,	 upośledzone,	 z	 których	
inni	się	śmieją,	a	które	 trzeba	obronić.	Zwracanie	dzie-
ciom	uwagi	na	te	możliwości	jest	też	zadaniem	rodziców.	
Dziś	tak	wiele	mówi	się	o	znieczulicy,	bo	chyba	zarówno	
dom,	jak	i	szkoła,	za	mało	uczą	rozumieć	cierpienie,	sta-
wać	w	obronie	słabych	i	udręczonych.	Wzajemnego	zro-
zumienia	i	szacunku	powinny	dzieci	uczyć	się	w	swoim	
gronie	dziecięcym	od	najwcześniejszych	lat.
	 Dziecko	szkolne	ma	także	coraz	częściej	do	czy-
nienia	 z	 pieniędzmi.	W	 obecnych	 czasach	 dzieci	mają	
czasem	 wiele	 pieniędzy	 do	 swej	 dyspozycji,	 bo	 rodzi-
ców	 stać	 na	 wysokie	 „kieszonkowe",	 na	 nagradzanie	
pieniężne	za	dobre	oceny,	za	wykonanie	pewnych	prac	
domowych.	 Za	 takimi	 praktykami	 kryją	 się	 poważne	

niebezpieczeństwa;	dziecko	nie	umie	jeszcze	właściwie	
ocenić	wartości	pieniądza,	a	ich	nadmiar	nie	sprzyja	na-
uce	oszczędnego	i	rozumnego	ich	wydatkowania,	ponad-
to	zanika	bezinteresowność	dziecka,	a	rodzi	się	egoizm	
i	chęć	zaspokajania	wszystkich	swoich	zachcianek,	tym	
samym	chęć	posiadania	coraz	większej	sumy	pieniędzy.
	 Wprowadzając	dziecko	w	świat,	w	którym	pie-
niądz	jest	potrzebny,	i	dziecko	musi	go	otrzymać	np.	na	
podręczniki,	na	wycieczki	szkolne,	inne	wydatki,	celem	
wychowawczym	 winno	 być	 nauczenie	 dzieci,	 że	 naj-
wyższe	 wartości	 życia	 są	 niezależne	 od	 pieniądza,	 że	
wydawanie	 pieniędzy	 nie	może	 być	 przypadkowe,	 ale	
poprzedzone	 rozwagą	 i	 wyborem	 najbardziej	 koniecz-
nego	 i	 celowego	w	 danym	momencie	 zakupu,	 a	 także	
przygotowanie	 ich	 do	 umiejętności	 oszczędzania.	Nad-
zwyczaj	 wartościowym	 momentem	 wychowawczym	 
w	tym	zakresie	jest	możliwie	wczesne	włączenie	dzieci	 
w	 sprawy	 odpowiedzialności	 materialnej	 rodziców	 za	
dom,	 który	 trzeba	 utrzymać	 za	 zarobione	 pieniądze.	
Wspólne	 radzenie	 nad	 kierunkami	 wydatków,	 kalkulo-
wanie	ich	wysokości	na	miarę	możliwości,	pozwoli	dzie-
ciom	na	prawidłowe	ukształtowanie	stosunku	do	pienią-
dza,	właściwą	ocenę	jego	wartości.
	 Tych	kilka	wybranych	zagadnień	z	zakresu	pro-
blematyki	wychowawczej	dzieci	w	wieku	szkolnym	nie	
wyczerpuje	 całej	 złożoności	 wielu	 problemów	 związa-
nych	 z	 tym	wiekiem,	 a	 szkoła	 to	 bardzo	ważny	 okres	 
w	życiu	dziecka.	Winien	on	być	przez	rodziców	bacznie	
strzeżony	i	doceniany.
	 Nad	właściwym	przebiegiem	procesu	wychowa-
nia	w	wieku	szkolnym	muszą	-	dla	dobra	dziecka	-	czu-
wać	wspólnie	i	rodzice,	i	nauczyciele.

Mgr	Aniela	Szarek	
Kalendarz	Ewangelicki	1975	rok

W Jezusie Chrystusie nasza siła

	 Jezus	 jest	 Chrystusem,	 Synem	 Boga	 Żywego	
i	 nie	 ma	 dla	 Niego	 rzeczy	 niemożliwych.	 Dokonuje	
cudownych	 uzdrowień,	 wskrzesza	 umarłych.	 Tysiące	
głodnych	 karmi	 kilkoma	 chlebami,	 chodzi	 po	wodzie	
jeziora	Genezaret.	Może	też	sprawić,	że	Jego	wyznawcy	
dokonują	dzięki	Niemu	 rzeczy	niezwykłych.	Na	przy-
kład,	kiedy	Piotr	był	wpatrzony	w	Chrystusa	i	przepeł-
niony	ufnością	do	Niego,	chodził	bezpiecznie	po	falach.	
Kiedy	tylko	rozglądał	się	wokół,	widział	wichurę	i	gro-
żące	mu	niebezpieczeństwo,	wkradało	się	do	jego	serca	
zwątpienie,	które	go	osłabiało,	wypierając	wiarę,	a	bez	
wiary	wszystko	wraca	do	granic	 ludzkich	możliwości.	
Choć	 jeszcze	 przed	 chwilą	 Piotr	 chodził	 po	 wodzie,	
teraz	 okazuje	 się	 to	 niemożliwe,	 a	 on	 zaczyna	 tonąć	 
i	prosi:	„Panie	ratuj	mnie!”.	W	Chrystusie	wszystko	jest	
możliwe!	Ale	 jedynie	 tak	długo,	 jak	długo	mamy	nie-

wzruszoną	wiarę	i	jak	długo	widzimy	tylko	Jego.	Jego	
moc	przenika	nas	do	głębi	i	sprawia,	że	zdolni	jesteśmy	
do	niezwykłych	czynów.	Strach	i	zwątpienie	obezwład-
niają	nas	i	czynią	bezsilnymi.	Dzięki	Panu	możemy	bez-
piecznie	poruszać	się	po	wzburzonych	falach	naszego	
życia.	Z	nim	jesteśmy	bezpieczni	i	nie	musimy	się	bać	
niczego.	Wystarczy	 jednak	 odwrócić	 wzrok	 od	 Pana	 
i	przestraszyć	się	zagrażających	nam	niebezpieczeństw,	
a	stajemy	się	słabi	 i	zaczynamy	tonąć.	Naszą	siłą	 jest	
Pan	 i	wiara	w	niego.	Trwajmy	więc	przy	nim	 i	 patrz-
my	tylko	na	Niego,	a	On	zwielokrotni	nasze	siły	tak,	że	
będziemy	 bezpieczni	 nawet	 podczas	 najstraszniejszej	
burzy	i	będziemy	mogli	dokonać	rzeczy,	których	zdani	
tylko	na	siebie,	dokonać	nie	bylibyśmy	w	stanie.

Ruta	Kornelia	Lissowska
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	 Reformacja	 jest	 ruchem	 religijnym.	Celem	 jej	
jest	oparcie	życia	człowieka	z	Bogiem	na	fundamencie	
wiary	w	 zbawcze	 dzieło	 Jezusa	 Chrystusa.	Wiara	ma	
charakter	dynamiczny	-	porywa	innych.	W	ten	sposób	
powstaje	ruch	duchowy	wewnątrz	istniejącej	instytucji	
kościelnej,	 a	 kiedy	 instytucja	 ta	 go	 nie	 asymiluje,	 do-
chodzi	do	powstania	nowych	organizmów	kościelnych.	
Elementy	 kulturowe	 i	 społeczne	 towarzyszące	 Refor-
macji	mają	 niewątpliwie	 swe	 znaczenie,	 ale	 są	warto-
ściami	wtórnymi.	Ruch	przybierający	formy	zorganizo-
wane	wymaga	akceptacji	i	ochrony	prawa,	jeśli	nie	ma	
stać	 się	 fermentem	 rozsadzającym	 społeczeństwo	 lub	
państwo.
	 Dlatego	 zwolennicy	 Reformacji	 ubiegali	 się	
o	 ochronę	 prawa	 we	 wszystkich	 państwach	 Europy	
XVI	wieku.	Sprawa	Reformacji	nie	była	uregulowana	
w	 ówczesnym	 kościele	 zachodnim	 i	 oczekiwano,	 że	
to	wcześniej	czy	później	nastąpi,	ustawy	prawne	więc	
wydane	 w	 ciągu	 czterdziestolecia	 (1520-1560)	 miały	
charakter	 tymczasowy	 (1532	 -	 pokój	w	Norymberdze,	
1562	-edykt	Saint	Germain,	1563	-	1564	-	konstytucja	 
w	Siedmiogrodzie,	1568	-	asekuracja	Maksymiliana	II,	
w	Polsce	1552		-	1557).
	 Szczególną	 cechą	 Konfederacji	 Warszawskiej	
był	 fakt,	 że	 uchwalono	 ją	 po	 Soborze	 Trydenckim,	 
a	więc	wtedy,	gdy	kościół	katolicki	już	sprawę	rozstrzy-
gnął,	 ustalił	 normy	wiary	 i	 potępił	 naukę	 Reformacji.	
W	 czasie	wzmagającej	 się	 kontrreformacji	 (przybycie	
jezuitów	do	Polski,	przyjęcie	przez	króla	dekretów	So-
boru	Trydenckiego	-	1564,	powstanie	stronnictwa	kato-
lickiego	w	Sejmie	-	1565),	Reformacja	przechodziła	na	
pozycje	obronne	-	ubiegała	się	o	tolerancję.
	 W	połowie	roku	1572	zmarł	ostatni	dynastycz-
ny	 król	 polski	 Zygmunt	 August	 z	 rodu	 Jagiellonów.	
Odtąd	 następuje	 okres	 królów	 elekcyjnych	 (wybiera-
nych	przez	szlachtę).	Do	korony	polskiej	pretendowało	
dwóch	kandydatów	-	arcyksiążę	Ernest	Habsburg	i	ksią-
żę	Henryk	de	Valois.	Groził	konflikt	zbrojny,	gdyż	obaj	
kandydaci	mieli	zwolenników.
	 Konfederacja	Warszawska	 nie	 dotyczyła	więc	
tylko	 sprawy	 tolerancji.	 Miała	 gwarantować	 pokój,	
sprawiedliwość,	 porządek	 i	 obronę	 Rzeczypospolitej,	
zgodę	w	wyborze	króla,	miała	zapewnić	uznanie	przy-
wilejów	 szlacheckich	 przez	 króla,	 uzyskać	 od	 niego	
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przyrzeczenie,	że	nie	będzie	powoływał	pospolitego	ru-
szenia	bez	uchwały	sejmu.	Konfederacja	zapowiadała,	
że	będzie	 się	karać	 tego,	kto	by	„tumultować	na	elek-
ciej	chciał".	I	tu	jako	jeden	z	punktów	uchwały	dodano:	 
„A	 iż	 w	 Rzeczypospolitej	 dissidium	 niemałe	 in	 causa	
religionis	 christianae	 jest...,	 aby	 z	 tej	 przyczyny	 sedi-
tio	jaka;	szkodliwa	się	nie	wszczęła	-	obiecujemy	sobie	
to	wspólnie	pro	nobis	et	successoribus	nostris,	iż	pokój	
między	 sobą	 zachowywać	 będziemy".	 Konfederacja	
była	więc	ugodą	panującej	wówczas	klasy	-	szlachty,	że	
sprawy	wiary	nie	staną	się	przyczyną	bratobójczej	wal-
ki.	 Takie	 sformułowanie	 zagadnienia	 tolerancji	 -	 włą-
czenie	jej	do	innych	postulatów	szlachty,	miało	swoje	
znaczenie	taktyczne.	Przywileje	bowiem	stanowe	były	
klejnotem	szlachty	obu	wyznań	i	odrzucenie	Konfede-
racji	 stawiałoby	 pod	 znakiem	 zapytania	 również	 inne	
„wolności".
	 Powstaje	 pytanie,	 kiedy	 rzecznicy	Reformacji	
skorzystali	 z	 tego	 aktu	 po	 raz	 pierwszy	 dla	 ochrony	
swej	 sprawy?	 Nastąpiło	 to	 przede	 wszystkimi	 w	 per-
traktacjach	z	Henrykiem	Valois.	Padał	na	nie	cień	Nocy	
św.	 Bartłomieja	 (24.8.1572).	 Żądanie	 tolerancji	 było	
więc	 uzasadnione.	 W	 tej	 sytuacji	 protestanci	 polscy	 
z	całą	stanowczością	domagali	się	włączenia	do	artyku-
łów	henrykowskich	sprawy	pokoju	między	różniącymi	
się	w	wierze.	Był	to	artykuł	II	w	następującym	brzmie-
niu:	 „A	 iż	w	 ty	 zacny	Koronie	 narodu,	 polskiego	 i	 li-
tewskiego,	ruskiego	i	inflanckiego	i	innych	jest	niemała	
dissidentia	in	religione,	przestrzegając	na	potym	jakich	
sedycej	i	tumultów	z	ty	przyczyny	rozerwania	albo	nie-
zgody	w	religii	warowali	to	sobie	niektórzy	obywatele	
koronni	konfederacyją	osobliwą,	że	w	ty	mierze	in	cau-
sa	religionis	mają	w	pokoju	być	zachowani,	którą	my	
im	obiecujemy	wcale	trzymać	czasy	wiecznymi".
	 Opór	 przeciwko	 usiłowaniom	 protestantów	
zmobilizowali	jej	przeciwnicy	w	kraju	i	za	granicą.	Za-
stosowanie	prawa	w	dużej	mierze	zależy	od	jego	inter-
pretacji,	 a	 akt	 Konfederacji	 zawierał	 pewne	 niejasno-
ści.	Polemiści	katoliccy	widzieli	w	niej	jedynie	ustawę	
gwarantującą	pokój	w	czasie	bezkrólewia.	Powoływali	
się	na	słowa	Konfederacji:	„Pod	 tym	niebezpiecznym	
czasem	bez	króla	pana".	Na	możliwość	takiej	interpre-
tacji	może	wskazywać	fakt,	że	inicjatorami	Konfedera-
cji	Warszawskiej	mieli	być	z	jednej	strony	Firlej,	Jakub	
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Niemojewski,	lecz	z	drugiej	przedstawiciele	episkopatu	
-	biskupi:	Karnkowski,	Krasiński,	Myszkowski,	Konar-
ski,	prymas	Uchański.
	 Protestanci	powoływali	się	na	słowa,	że	pokój	
„obiecujemy	sobie	wspólnie	pro	nobis	et	successoribus	
nostris".	Te	słowa	wskazują	istotnie	na	to,	że	akt	miał	
mieć	znaczenie	 trwałe	 i	mógł	zabezpieczyć	dzieło	Re-
formacji	na	przyszłość.
	 Rzecznicy	 kontrreformacji	 zdawali	 sobie	 
z	 tego	 sprawę	 i	 od	 początku	 podważali	 prawne	 zna-
czenie	 Konfederacji	Warszawskiej.	Wystąpił	 Hozjusz,	
którego	łacińską	odezwę	przełożył	na	język	polski	Sta-
nisław	 Reszka.	 Postawił	 on	 zarzuty	 dogmatyczne,	 iż	
Reformacja	niszczy	Ewangelię,	odrzuca	mszę,	rozdzie-
ra	chrześcijaństwo,	zwalnia	króla	od	obowiązku	obrony	
Kościoła,	a	także	przytoczył	zarzuty	natury	społecznej	
-	Konfederacja	wnosi	anarchię,	godzi	się	na	tolerowanie	
w	jednym	kraju	Chrystusa	i	antychrysta.
	 Wytrawny	polemista	ks.	bp	Dymitr	Solikowski	
pochwalił	 usiłowania	 zmierzające	 do	 zachowania	 po-
koju	wewnętrznego,	ale	wysunął	zarzuty	natury	praw-
nej;	stwierdził,	że	w	Polsce	są	 trzy	stany	-	król,	senat	
i	szlachta	-	„ergo	w	interregnum	nic	stanowczego	być	
nie	mogło,	aby	króla	moderatorem	obydwu	stanów	nie	
było".	 Zdaniem	 Solikowskiego	 Konfederacja	 rozbija	
unitatem	 fidei,	 wprowadza	 absolutio	 ab	 oboedientia.	
Wszyscy	mają	być	„królami",	a	król	ma	być	poddanym.	
„Gdzie	 każdy	 będzie	 wierzył,	 jak	 chce,	 tam	 zdrowia	 
w	całej	Rzplitej	nie	masz".	„Zgładźcie	tę	konfederację	
tak	 śmiałą,	 tak	 szkodliwą	 i	 nierozmyślnie	 uczynioną,	
nie	 chciejcie	przeciwko	Bogu,	 przeciw	prawom,	prze-
ciw	cnocie,	przeciwko	wolności	waszej	spiskować".
	 W	 atmosferze	 więc	 wielkiego	 podniecenia	
przyszło	 walczyć	 rzecznikom	 Reformacji	 pod	 osłoną	
Konfederacji	Warszawskiej	o	przyjęcie	artykułów	hen-
rykowskich	 przez	 króla	 elekta	 w	 Paryżu.	 Opór	 prze-
ciwko	 nim	 mobilizowali	 we	 Francji	 trzej	 nuncjusze	
papiescy	-	Salviatti,	Sefarino	i	Laureo	oraz	Gwizjusze.	
Wśród	delegatów	polskich	przeciwnikami	Konfederacji	
byli:	 bp	Konarski,	Olbracht	Łaski	 i	Radziwiłł.	Konar-
ski	 był	 przeciwnikiem	 wszystkich	 artykułów	 henry-
kowskich,	natomiast	Łaski	i	Radziwiłł	sprzeciwiali	się	
tylko	tolerancji.	Stanowczą	postawę	zajęli	protestanci:	
Tomicki	-	kasztelan	gnieźnieński	(luteranin),	który	był	
za	wyborem	króla	„Piasta",	Andrzej	Górka	-	kasztelan	
międzyrzecki,	również	luteranin,	i	Jan	Zborowski	-	sta-
rosta	odolanowski,	kalwin.	Ten	ostatni,	znając	stanowi-
sko	 bp.	Konarskiego,	 powiedział	 do	 niego	 po	 polsku	 
w	 obecności	 elekta:	 „Niech	 się	 strzeże	 przed	 nim	 na-
wet	 tu	we	Francji	 i	w	kraju".	A	gdy	król	nie	mógł	się	
zdecydować	 na	 przyjęcie	 artykułów	 henrykowskich,	
Zborowski	oświadczył:	„Et	nunc-nisi	 it	 faceris,	 rex	 in	
Polonia	non	eris".	Również	katolicy	Herburt	i	Zamojski	
domagali	się	uznania	tolerancji	„propter	bonum	pacis".	
Ponieważ	dwór	francuski	pod	pozorem	walki	z	Refor-

macją	kwestionował	wszystkie	artykuły	henrykowskie,	
co	godziło	w	ustrój	Rzeczypospolitej,	nawet	więc	Ko-
narski,	Łaski	i	Radziwiłł	stanęli	po	stronie	Zamojskie-
go.	Ostatecznie	10	września	1573	roku	król	zaprzysiągł	
artykuły	 przy	 cichym	 proteście	 bp.	 Konarskiego.	 Po	
przybyciu	Henryka	do	kraju	walka	toczyła	się	dalej,	aż	
doszło	 do	 gwałtownej	 sceny	 w	 katedrze	 wawelskiej,	
gdy	 Firlej	 zażądał	 od	wahającego	 się	 króla	 zaprzysię-
żenia	wszystkich	artykułów,	wołając:	„lurabis	rex,	pro-
missisti!"	Henryk	Walezy	zgodził	 się	 tylko	na	ogólne	
zachowanie	 pokoju	 religijnego.	 Protestanci	 przystali	
na	 to.	Henryk	przyrzekł,	 że	będzie	przestrzegał	„inter	
dissidentes	de	religione	pacem".	Artykułów	henrykow-
skich	zatem	przy	koronacji	król	nie	potwierdził	wbrew	
przyrzeczeniom.	Ich	zwolennicy	ponieśli	poważną	klę-
skę.	Na	 sejmie	 koronacyjnym	 artykuły	 henrykowskie	
zostały	 jeszcze	 raz	 zakwestionowane,	 wobec	 braku	
jednomyślnej	zgody	na	nie	w	senacie	i	izbie	poselskiej,	
król	odmówił	ponownego	ich	potwierdzenia.
	 Dowodem,	że	ochrona	prawa	była	potrzebna,	są	
wypadki,	jakie	nastąpiły	po	ucieczce	Henryka.	W	czasie	
drugiego	bezkrólewia,	dnia	10	października	1574	roku,	
nastąpiło	pierwsze	zburzenie	Brogu	w	Krakowie,	który	
był	zabezpieczony	przywilejem	Zygmunta	Augusta.
	 Opinia	 publiczna	 zdawała	 sobie	 sprawę	 
z	 nastrojów,	 czego	 dowodem	 jest	 zjazd	 warszawski	
(18.9.1574)	 -	przewodniczył	mu	Stanisław	Szafraniec.	
Mazowszanin	 -	 Kazimierz	Warszewicki,	 który	 na	 sej-
mie	 koronacyjnym	 najostrzej	występował	 przeciw	 za-
twierdzeniu	 artykułów,	 teraz	 musiał	 aż	 na	 klęczkach	
prosić	o	przebaczenie.	Zjazd	w	całej	rozciągłości	zaak-
ceptował	artykuły	henrykowskie.
	 Prawo	 jest	 instrumentem	 w	 ręku	 rządzące-
go,	 duże	więc	 znaczenie	ma	 jego	 osoba.	Drugim	 kró-
lem	elekcyjnym	był	Stefan	Batory.	Na	Węgrzech	były	
cztery	linie	Batorych,	trzy	kalwińskie,	jedna	katolicka	
i	 z	 tej	pochodził	Stefan.	W	 liście	 z	24	września	1573	
roku	 Stefan	 Batory	 zapewnił	 papieża	Grzegorza	XIII	 
o	 swej	 wierności	 dla	 Kościoła	 Rzymskokatolickiego.	
Ale	Stefan	Batory	rządził	w	Siedmiogrodzie,	gdzie	była	
ludność	wyznaniowo	mieszana	 (rzymskokatolicy,	 lute-
ranie,	 kalwini,	 unitarianie,	 grekokatolicy).	Obejmując	
władzę	w	Siedmiogrodzie	w	roku	1571,	Batory	zaprzy-
siągł,	że	zezwoli	każdemu	wyznawać	wiarę	i	obrządek,	
jaki	zechce.	Dlatego	protestanci	polscy	nie	mieli	do	nie-
go	uprzedzeń.	W	13-osobowym	poselstwie	polskim	do	
Siedmiogrodu	jedynym	katolikiem	był	Józef	Mniszech.
	 Rzeczywiście	Batory	zaprzysiągł	wszystkie	ar-
tykuły	wraz	z	pokojem	religijnym	dnia	8	 lutego	1576	
roku	w	mieście	Medgyes.	W	czasie	koronacji	bp	Karn-
kowski	 nie	 chciał	 wypowiedzieć	 słów	 o	 zachowaniu	
pokoju	religijnego,	król	postanowił	jednak	złożyć	przy-
sięgę	taką,	jaką	złożył	w	Siedmiogrodzie.	Rotę	miał	od-
czytać	sam.	Ostatecznie	złożył	taką	przysięgę	jak	Hen-
ryk.	Ważne	było	to,	że	Batory	miał	ogromne	poczucie	
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praworządności.	 Przekonali	 się	 o	 tym	 protestanci.	 Po	
drugim	 tumulcie	 krakowskim	 w	 kwietniu	 1577	 roku	
król	ukarał	sprawców	i	wydał	znaną	ordynację,	w	której	
zagroził,	że	sprawców	tumultów	wszczętych	sive	priva-
te,	sive	publicae	rei,	sive	religionis	etiam	gratia,	będzie	
karać	 sub	 poena	 capitis.	 Ordynacja	 dotyczyła	 jednak	
tylko	miasta	Krakowa.	Podobny	mandat	wydał	król	do	
starosty	wileńskiego	z	powodu	tumultu	w	Wilnie.
	 Ewangelicy	 cenili	 poszanowanie	 prawa	 u	 Ba-
torego.	 Erazm	Gliczner	 wspomina	 w	 swej	Appelacyi	 
z	 roku	 1598,	 że	 gdy	 król	 odwiedził	 Brodnicę,	 a	 du-
chowni	 (katoliccy),	wiedząc,	 „że	w	 kościele	 nabożeń-
stwo	sprawowano	według	obyczaju	Confessj	Augspur-
skiey,	wiedli	 do	 tego	 króla,	 aby	 kościół	wziął,	 a	 tym,	
aby	msza	bywała	y	nabożeństwo	catholickie,	aby	spra-
wowano,	uczynić	tego	Król	baczny	nie	chciał	mówiąc:			
«Sinamus			eos,			habend	obligationem	nostram,	quam	
frangere	nobis	non	licet»"	(dozwalamy	im,	mają	nasze	
przyrzeczenie,	którego	nie	godzi	się	gwałcić).	Również	
Grzegorz	 z	 Żarnowca,	 który	 pierwsze	 wydanie	 swej	
Postylli	 dedykował	 Stefanowi	 Batoremu,	 stwierdza:	 
„A	osobliwie	tho	sobie	za	nawiętszą	pociechę	mamy,	iż	
Pan	Bóg	wszechmogący	dał	nam	do	tego	WKM	Pana	

mądrego	y	dzielnego	y	nie	w	srogości,	ale	łagodności	
panującego,	który	pod	obroną	y	osłoną	swą	w	pokoju	
każdemu	wedle	sumnienia	iego	thej	pociechy	używać,	 
a	 dopuszczać	 raczysz".	 I	 tu	 powołuje	 się	 kaznodzieja	
kalwiński	 na	 poszanowanie	 Konfederacji	 Warszaw-
skiej:	 „Świadkiem	 iesth	 confederacia	 przez	 stany	Ko-
ronne	y	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego	zgodnie	uczy-
niona,	na	którąś	jakoś	WKM	przysiądz	raczył,	jako	ten	
który	pokoju	poddane	swoje	zachować	y	w	pokoju	kró-
lować	długo	chcesz".
	 Stefan	Batory	udzielał	zdecydowanie	poparcia	
Kościołowi	 katolickiemu,	 ale	w	 ramach	 praworządno-
ści.	Już	za	czasów	Batorego	rozpoczął	swą	działalność	
polemiczną	Piotr	Skarga.	Zaatakował	on	w	broszurze	
„Siedem	 filarów"	 -	Andrzeja	Wolana,	 kalwina.	Wolan	 
w	odpowiedzi	przypomniał,	że	naród	polski	ma	Konfe-
derację	i	nie	dopuści	do	rozlewu	krwi,	jak	to	się	stało	na	
Zachodzie.	Zarzucił	Skardze,	że	 radzi	zgładzić	herety-
ków	mieczem,	oczekuje	 jednak,	że	król,	który	zaprzy-
siągł	pokój	religijny,	powstrzyma	te	zapędy.

ks. dr T. Wojak
Kalendarz	EW.	1975r.

 Istnieje sygnalizacja drogowa, istnieją znaki drogowe... Dlaczego nie miałaby istnieć 
kultura na drogach? Tym bardziej, że jej kodeks już istnieje, został nawet napisany już dwa 
tysiące lat temu. Trzeba tylko chcieć skorzystać z tej Księgi, która przydaje się na wszystkie 
sezony i na wszystkie okazje.
 A oto próba: gdyby Bohater tej książki pojawił się dzisiaj na jakimś wielkim parkingu, 
przemówiłby mniej więcej tak: „Bracia, którzy znajdujecie się za kierownicą... zostało wam już 
powiedziane: oko za oko, ząb za ząb , zniewaga za zniewagę, wymuszone wyprzedzanie za 
wymuszone wyprzedzanie, oślepienie za oślepienie...
 A ja wam mówię: jeśli ktoś nie da ci pierwszeństwa, które ci się należy, przebacz mu  
i zostaw go w spokoju; jeśli ktoś cię oślepia światłami z tyłu, by wymusić przejazd, nie odpła-
caj mu także i ty tym samym; jeśli ktoś cię obraża, nie łap go przy pierwszych światłach, aby 
odwzajemnić mu obelgi, dodając do nich należny procent...
Bowiem nie tylko ten uśmierca swojego brata, kto na przejściu dla pieszych wymusza na nim 
pierwszeństwo, ale również ten, kto mu złorzeczy, wyzywając go od  idiotów i zboczeńców, 
dołączając do tego podkreślające jego opinię gesty... Przeciwnie, jeśli ktoś bezprawnie  zmu-
sza cię do oddania mu pierwszeństwa na drodze, zostaw mu także miejsce na parkingu; jeśli 
kierowca gorszego samochodu  za wszelką cenę próbuje cię wyprzedzić, zmień bieg i pozwól 
mu na to...
 Bracia kierowcy... czyżby wam było powiedziane, że każdy inny kierowca jest waszym 
wrogiem, zaprawdę powiadam wam kochajcie braci waszych kierowców, kochajcie tych, którzy 
was wyprzedzają, trąbią na was z tyłu, denerwują was swoją lekkomyślnością, albowiem każdy 
z nich jest synem Ojca waszego niebieskiego, który uczynił drogę zarówno dla roztropnych jak 
i nieroztropnych...”                                                                            

ks.	Pino	Pellegrino
                                                                                           

																																																																																																									(	udostępniła:	Grażyna	Cimała)

Kultura na drogach?
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Trochę historii
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 207
   01.06.1915:	w	Warszawie	urodził	się	ks. Jan JakubTwar-
dowski.	Był	jednym	z	czworga	potomstwa	Jana,	technika	
kolejowego	 	 i	Anieli	Marii	 z	 domu	Konderska.	 Niewie-
le	ponad	miesiąc	później	ojciec	wraz	z	rodziną	otrzymał	
nakaz	 przymusowej	 ewakuacji	 w	 głąb	 Rosji.	 Dopiero	
po	 trzech	 latach	 rodzina	 wróciła	 do	 kraju	 (13.07.1918).	 
W	1922	 r.	mały	 Jan	 przekroczył	 progi	 szkoły	 podstawo-
wej,	 a	 w	 1927	 r.	 Gimnazjum	 im.	 Tadeusza	 Czackiego	 
w	Warszawie.	Już	wówczas	ujawniły	się	jego	predyspozy-
cje	literackie.	W	latach	1933	–	1935	był	redaktorem	działu	
literackiego	 międzyszkolnego	 pisma	 młodzieży	 gimna-
zjalnej	 „Kuźnia	 Młodych”.	 Na	 jego	 łamach	 debiutował	
jako	 poeta	 i	 prozaik,	 prowadził	 też	 „Poradnik	 literacki”,	
zamieszczał	recenzje,	wywiady.	Po	zdaniu	matury	w	1936	
r.,	 rozpoczął	studia	polonistyczne	na	Uniwersytecie	War-
szawskim.	Wydał	 także	 (1937)	 swój	 pierwszy	 tomik	 po-
etycki	„Powrót	Andersena”.	W	1939	 r.	uzyskał	absoluto-
rium.	Niestety	wybuchła	II	wojna	światowa.	Zniszczeniu	
uległ	dom	rodzinny,	cały	dotychczasowy	dorobek	literacki	
przepadł.	Jan	zasilił	szeregi	AK,	potem	uczestniczył	w	Po-
wstaniu	Warszawskim.	Te	i	inne	przeżycia	spowodowały,	
że	 już	 w	 1943	 r.	 postanowił	 zostać	 księdzem.	Wczesną	
wiosną	1943	r.	rozpoczął	studia	w	tajnym	Seminarium	Du-
chownym	w	Warszawie,	które	kontynuował	z	przerwami	
do	1948	r.	Po	zakończeniu	wojny	(1947)	przystąpił	także	
do	 obrony	 swojej	 pracy	 magisterskiej	 „Godzina	 myśli”,	
uzyskując	 tytuł	 magistra	 filologii	 polskiej.	 4.07.1948	 r.	
przyjął	święcenia	kapłańskie	i	został	wikariuszem	parafii	
w	Żbikowie	koło	Pruszkowa.	W	1959	r.	został	 rektorem	
kościoła	sióstr	wizytek	w	Warszawie	i	na	tym	stanowisku	
pozostał	do	czasu	przejścia	na	emeryturę.	Prowadził	 też	 
w	tym	czasie	wykłady	w	seminarium	warszawskim.	Zmarł	
w	 sędziwym	 wieku	 18.01.2006	 r.	 w	Warszawie,	 pocho-
wany	 wbrew	 swej	 woli	 w	 Panteonie	Wielkich	 Polaków	 
w	Świątyni	Opatrzności		Bożej	w	Warszawie.	
	 Przez	 ponad	 półwiecze	 XX	 w.,	 od	 1945	 r.	 sys-
tematycznie	wychodziły	 spod	 jego	 pióra	 utwory	 poetyc-
kie,	 drukowane	 najpierw	w	 „Tygodniku	 Powszechnym”.	
Stopniowo	zyskiwał	coraz	większe	uznanie	w	szerszych	
kręgach	 czytelniczych,	 zwłaszcza	 za	 tom	 zbioru	 wier-
szy	 „Znaki	 ufności”	 (1970).	 Potem	 przyszły	 następne:	
„Poezje	 wybrane”	 (1979),	 „Niebieskie	 okulary”	 (1980),	
wznowienia	 i	 kolejne	wybory:	 „Który	 stwarzasz	 jagody”	
(1983),	 „Nie	przyszedłem	pana	nawracać.	Wiersze	1945	

–	1985”	 (1989),	 „Sumienie	 ru-
szyło	 i	nowe	wiersze”	 (1990),	
„Śpieszmy	 się	 kochać	 ludzi”	
(1994),	„Trzeba	iść	dalej,	czy-
li	 spacer	 biedronki.	 Wiersze	
wszystkie	1981	–	1993	(1994),	
„Miłość	za	Bóg	zapłać”	(1994),	
„Zapomnij,	 że	 jesteś,	 gdy	 mó-
wisz,	że	kochasz”	(1995),	„Jak	tęcza,	co	sobą	nie	zajmuje	
miejsca”	(1997).	Trzeba	tu	jeszcze	wspomnieć	„rozmowy”	
o	problemach	wiary	i	modlitwy,	takie	choćby	jak:	„Zeszyt	
w	kratkę”	(1973)	w	kolejnych	wersjach,	„Patyki	i	patycz-
ki”	(1987),	a	także	„Homilie	na	niedziele	i	święta”	(1996).	
Cała	poezja	ks.	Jana	Twardowskiego	wyłamuje	ze	wszel-
kiej	dewocji,	omija	spekulacje	teologiczne,	jest	obojętna	
na	 współczesne	 prądy	 literackie,	 natomiast	 jest	 poetyc-
kim	przekazem	wiary,	wyczulona	na	paradoksy	psychiki	
współczesnego	człowieka,	często	rozmijającego	się	z	wia-
rą,	ale	jednocześnie	wyczuwającego	jej	potrzebę.	
W	uznaniu	dla	twórczości	otrzymał	wiele	nagród	i	wyróż-
nień	 oraz	 tytuł	 doktora	 honoris	 causa	Katolickiego	Uni-
wersytetu	Lubelskiego	(1999).	

**********
   03.06.1890:	 zmarł	Oskar Henryk Kolberg,	 czołowy	
etnograf	polski,	dokumentalista	folkloru,	twórca	serii	wy-
dawniczych	„Lud,	Jego	zwyczaje,	sposób	życia...”	(23	t.)	
oraz	 „Obrazów	 etnograficznych	 (10	 t.).	 Patrz:	 odc.	 191	 
w	„Wieści	Wyższobramskie”	2014/02,	s.	17	–	18.		

**********
   09.06.1815: Kongres Wiedeński zakończył obrady. 
Wynik	„bitwy	narodów”	pod	Lipskiem	(16	–	19.10.1813	
r.)	był	 jednoznaczny.	Potęga	Napoleona	I	ostatecznie	zo-
stała	 złamana.	 Napoleonowi	 jednak	 udało	 się	 wymknąć	 
z	 okrążenia	 i	 zaledwie	 2	 tygodnie	 później	 zadać	 woj-
skom	 austriacko	 –	 bawarskim	 jeszcze	 jeden	 cios	 po	Ha-
nau.	Mimo,	 iż	wojska	sprzymierzone	weszły	już	na	tery-
torium	Francji,	resztki	armii	Napoleona	jeszcze	potrafiły	 
w	mniejszych	bitwach	odnosić	sukcesy,	ale	nie	były	w	stani 
e	 powstrzymać	 naporu	 wojsk	 sprzymierzonych.	
30.03.1814	poddał	się	Paryż.	Dopiero	6.04.	siedzący	z	w	
Fontainebleau	Napoleon	zrzekł	się	korony,	zatrzymuje	jed-
nak	tytuł	cesarza	i	dożywotnio	wyspę	Elbę.	Tron	francuski	
z	powrotem	objęli		Burbonowie.	Jednak	walki	trwały	dalej.	
10.04.	wojska	angielskie	pod	wodzą	Wellingtona	 rozbiły	
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pod	Tuluzą	ostatni	 oddział	 napoleoński.	Wreszcie	30.05.	
w	Paryżu	parafowano	Traktat	Paryski:	Francja	wróciła	do	
granic	 sprzed	 1792	 r.,	 zatrzymując	Alzację,	 Lotaryngię	 
i	Awignion.	Zdawało	się,	że	Europa	nareszcie	wyzwoliła	
się	spod		dyktatu	Napoleona.	Minęło	ledwo	10	miesięcy,	
gdy	 (1.03.1815)	Napoleon	 opuścił	 Elbę	 i	wylądował	 na	
wybrzeżu	 południowej	 Francji	 i	 jak	 grzyby	 po	 deszczu	
skupił	pod	 swoją	komendą	 tysiące	weteranów	 i	nowych	
zwolenników.	 20.03.	 stawił	 się	 ze	 swoją	wielotysięczną	
armią	w	Paryżu.	Już	16.06.	doszło	do	konfrontacji	z	pru-
ską	 armią	 dowodzoną	 przez	 gen.	 Gebharda	 Lebenrecht	
v.	Blüchera,	zakończonej	sukcesem	Napoleona.	Dwa	dni	
później	 (18.06.)	 pod	Waterloo	 stanęły	na	przeciw	 siebie	
wojska	Napoleona	 i	 sprzymierzone	 armie	 angielska	 pod	
wodzą	Artura	Wesseley	Wellingtona	 	 i	 pruska	 dowodzo-
na	 przez	 wspomnianego	 v.	 Blüchera.	 Tym	 razem	Napo-
leon	poniósł	klęskę.	Tydzień	później	(22.06.)	abdykował.	
7.07.	zwycięzcy	wkroczyli	do	Paryża,	na	tronie	ponownie	
zasiadł	Ludwik	XVIII	a	sam	Napoleon	oddał	się	w	ręce	
Anglików,	 którzy	 potraktowali	 go	 jak	więźnia	 i	wywieź-
li	 na	wyspę	 św.	Heleny,	 gdzie	 zmarł	 5.05.1821	 r.	W	Pa-
ryżu	 tymczasem	 podpisano	 II	 Traktat	 Paryski,	 uznają-
cy	granice	 	Francji	z	1790	 r.,	 ale	narzucający	olbrzymią	
kontrybucje	 70	 milionów	 franków	 i	 trzyletnią	 okupację	
wojskową.	Traktat	pokojowy	z	Francją	podpisano	dopiero	 
20.11.1815	r.	
	 Zanim	doszło	do	„100	dni	Napoleona”,	we	wrze-
śniu	1814	r.	w	Wiedniu	zebrał	się	Kongres	Wiedeński,	któ-
rego	 celem	miało	 być	 uzgodnienie	 porządku	w	Europie	
po	 pokonaniu	Napoleona.	Ostateczne	 decyzje	Kongresu	
skorygowane	zostały	po	bitwie	pod	Waterloo.	Rzecz	jasna,	
największy	wpływ	na	wyniki	obrad	miały	Anglia,	Austria,	
Prusy	 i	 Rosja.	W	 pierwszej	 kolejności	 przywrócono	 za-
sadę	 legitymizmu,	 tj.	uznanie	władzy	dynastii	pozbawio-
nych	panowania	na	skutek	 rewolucji	 francuskiej	 i	dykta-
tu	 Napoleona	 oraz	 dokonano	 nowego	 podziału	 Europy.	
Wśród	ustaleń	zapadły	także	decyzje	co	do	ziem	polskich.		 
W	przeważającej	 części	 z	 dawnego	 	Księstwa	Warszaw-
skiego	 utworzono	 Królestwo	 Polskie	 pod	 berłem	 cara	
Rosji	Aleksandra	I.;	Kraków	z	okręgiem	stał	się	wolnym	
miastem	 (Rzeczpospolita	 Krakowska)	 pod	 kuratelą	 Au-
strii,	 jej	 też	 przypadł	 okręg	 tarnopolski;	 wreszcie	 Prusy	
zatrzymały	departament	poznański	i	bydgoski	z	Toruniem	
oraz	Gdańsk	 (Wielkie	Księstwo	Poznańskie).	 Z	 	 innych	
istotnych	 zmian,	 to	 utworzenie	 Związku	 Niemieckiego	
złożonego	z	34	państw	i	4	wolnych	miast.	
	 Dopełnieniem	 Kongresu	 było	 zawarcie	
26.09.1815	r.	Świętego	Przymierza	–	Aktu	wzajemnej	po-
mocy	monarchów	chrześcijańskich,	podpisane	w	Paryżu	
przez	Aleksandra	I	(Rosja),	Franciszka	I	(Austria)	i	Fryde-
ryka	Wilhelma	III	(Prusy),	później	poszerzone	o	Francję	i	
inne	państwa.	Głównym	celem	było	wspólne	przeciwsta-
wianie	się	 jakimkolwiek	ruchom	rewolucyjnym	oraz	nie-
dopuszczenie	do	rewizji	 traktatów	dotyczących	podziału	
Polski.	
	 Niedaleka	 przyszłość	miała	 okazać,	 że	 uświęco-
ne	monarchie	pod	naporem	ruchów	ludowych	musiały	się	

ugiąć,	 ale	 problem	 Polski	 doczekał	 rozwiązania	 po	 wy-
krwawiającej	I	wojnie	światowej	w	1918	r.	

**********
   11.06.1965:	 zmarł	 	 Jan Gawlas,	 doc.	 dr,	 muzyk,	 or-
ganizator	i	dyrygent	chórów,	aranżer	pieśni	i	kompozytor,	
długoletni	organista	w	kościele	Jezusowym	w	Cieszynie,	
wykładowca	 i	 rektor	 Państwowej	 Wyższej	 Szkoły	 Mu-
zycznej	w	Katowicach.	Patrz:	odc.	46	w:	„Gazeta	Ewan-
gelicka”	2001/12,	s.	38.	

**********
   12.06.1915: w	Radomiu	 zmarł	Józef Brandt,	malarz	
batalista,	twórca	polskiej	szkoły	malarstwa	w	Monachium,	
autor		licznych	scen	podjazdów	i	bitew	staczanych	na	tle	
krajobrazu	Ukrainy.	
	 Józef	 Brandt	 urodził	 się	 w	 Szczebrzeszynie	
11.02.1841	 r.	 Miał	 zaledwie	 pięć	 lat,	 gdy	 umarł	 mu	 oj-
ciec	 Alfons	 Jan,	 profesor	 i	 lekarz	 naczelny	 ordynacji	
zamojskiej.	 Ciężar	 wychowania	 małego	 Józka	 spadł	 na	
barki	matki	Krystyny	 z	 Lesslów,	 umuzykalnionej	malar-
ki	 –	 amatorki.	 Po	 śmierci	 ojca,	matka	 przeniosła	 się	 do	
Warszawy	 i	 tu	 także	 Józef	 pobierał	 nauki	 w	 prywatnej	
szkole	 Jana	 Nepomucena	 Leszczyńskiego,	 a	 następnie	
w	Instytucie	Szlacheckim.	W	1858	r.	rozpoczął	studia	in-
żynierskie	w	École	des	Ponts	et	Chaussées,	jednocześnie	
wiele	 czasu	 poświęcając	 na	 naukę	 muzyki	 i	 malarstwa.	 
W	 Paryżu	 spotkał	 się	 Brandt	 z	 Juliuszem	 Kossakiem	 
i	 jemu	 przedstawił	 swoje	 pierwsze	 próby	malarskie.	 Za-
chęcony	pozytywną	opinią	mistrza,	postanowił	skorzystać	
z	jego	rad	i	więcej	czasu	poświęcić	sztuce.	Z	nim	też	wy-
jechał	w	1860	r.	na	Ukrainę	i	Podole.	Krajobraz	dawnych	
wschodnich	 Kresów,	 a	 także	 –	 śladem	mistrza	 –	 rozbu-
dzenie	zainteresowania	batalistyką,	w	której	główną	rolę	
odgrywał	koń,		zniewoliło		adepta	malarstwa	do	tego	stop-
nia,	 że	 stały	 się	 one	 głównym	 tematem	 jego	przyszłych	
obrazów	 historycznych.	Aczkolwiek	 jeszcze	 nieporadne,	
przecież	wystawił	swoje	prace	w	warszawskiej	Zachęcie,	
wśród	nich	„Książę	Wiśniowiecki”,	„Lisowczycy”,	„Polo-
wanie	z	sokołem”	i	inne.	Za	radą	Kossaka	i	wsparciem	ze	
strony	rodziny,		Brandt	udał	się	w	1862	r.	do	Monachium	
na	 studia	 malarskie	 w	 prywatnej	 szkole	 Fritza	 Adama,	
specjalisty	w	 realistycznych	 przedstawieniach	 kawalerii;	
korzystał	 także	z	porad	 innych	malarzy	przebywających	 
w	Monachium,	a	pozostających	pod	urokiem	malarstwa	ho-
lenderskiego.	Wszystkie	tajniki	dobrego	malarstwa	Brandt	
opanował	 z	 zadziwiającą	 łatwością.	 Powstały	 wówczas	
takie	obrazy	jak:	„Popis	rumaków	przed	karczma	na	Wo-
łyniu”	,	„Puk,	puk	w	okieneczko”	(1864),	„Chodkiewicz	
pod	Chocimiem”,	„Powrót	z	jarmarku”	(1867),	„Przewóz	
rannych”	 (1859).	 Około	 1870	 r.	 Brandt	 był	 już	 artystą	 
o	własnym	wyrobionym	 stylu	 o	 pogłębionym	 kolorycie,		
ze	scenami,	w	których	dominantę	stanowi	ruch.	Niezmie-
niona	pozostała	 sceneria	Kresów	 i	wierność	polskiej	 tra-
dycji	 historycznej.	W	 tym	przedziale	mieszczą	 się	 takie	
dzieła,	 jak:	 „Czarniecki	pod	Koldyngą”	 (1870),	Odsiecz	
Wiednia	(1863),	„Konfederaci	 	barscy”,	„Wieś	podolska”	
(1875),	 „Utarczka	ze	Szwedami”	 (1879).	Obok	 licznych	
wyróżnień	w	 1875	 r.	 został	 członkiem	Akademii	 Sztuki	 
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w	Berlinie,	 trzy	 lata	później	 członkiem	 i	 profesorem	ho-
norowym	Bawarskiej	Akademii	w	Monachium.	Nie	tylko	
jego	obrazy	były	 poszukiwane	przez	 co	większe	 galerie	 
i	 muzea,	 ale	 także	 jego	 pracownia	 wyposażona	 w	 naj-
przeróżniejsze	 precjoza	 sztuki	 polskiej	 i	 kresowej	 była	
obiektem	 szczerego	 podziwu.	 Od	 1873	 r.	 zresztą	 pro-
wadził	 własną	 szkołę	malarstwa	 dla	młodzieży	 polskiej,	
przybywającej	 do	 Monachium.	 Przewinęło	 się	 przez	 tą	
szkołę	wiele	znakomitości	polskiej	palety,	że	wspomnimy	
Tadeusza	 Ajdukiewicza,	 Olgę	 Boznańską,	 Józefa	 Cheł-
mońskiego,	Adama	Chmielowskiego,	Aleksandra	 i	Mak-
symiliana	Gierymskich,	Juliana	Fałata,		Wojciecha	Kossa-
ka,	Stanisława	Witkiewicza,	Leona	Wyczółkowskiego	i	in.	
Pod	wpływem	impresjonistów	zmienił	się	także	koloryt	na	
nieco	chłodny,	ale	o	jasnych	plenerach.	Powstały	wówczas	
w	różnych	odmianach	setki	scen	z	czasów	XVII	–	wiecz-
nych	wojen,	a	także	motywy	wzięte	z	życia	polskiej	wsi.	
Obrazy	te	jednak	w	coraz	większym	stopniu	ujawniały	po-
śpiech	i	wyczerpanie.	Od	1875	r.	coraz	częściej	przebywał	
w	majątku	w	Orońsku	niedaleko	Radomia.	
	 Był	 „niezastąpionym	 gawędziarzem,	 osobowo-
ścią	pociągającą	innych	dla	swych	wielkich	cech	charak-
teru:	 był	 „bezinteresownie	 uczynnym,	 wielkiej	 dobro-
ci,	 szczerym	 i	 bezpośrednim,	 niesłychanie	 pracowitym,	 
o	 niezmąconej	 pogodzie	 ducha.	Dla	młodszych	 bardziej	
kolega	niż	mentor,	wzorowy	mąż	i	ojciec”	(Krystyna	Le-
wicka,	Barbara	Osińska).	Żonaty	był	z	wdową	Heleną	Pru-
szakową	z	dwojgiem	dzieci	(1877),	właścicielką		dworku	
w	Orońsku.	Z	tego	małżeństwa	doszyły	jeszcze	dwie	cór-
ki.	 Rychło	 także	 dworek	 stał	 się	 siedzibą	 „Wolnej	Aka-
demii	Orońkiej”,	gdzie	spędzał	miesiące	letnie	i	jesienne.	 
W	1900	 r.	 załamało	się	zdrowie,	dokuczała	cukrzyca,	 ta-
lent	i	wola	malowania	spadały.	Ale	przyszedł	także	niespo-
dziewany	cios.	W	1914	r.	żołnierze	niemieccy	obrabowali	
z	obrazów	i	zniszczyli	dworek,	ich	właścicieli	wysiedlili	
do	Radomia.	Niedługo	potem	nadszedł	zgon.		

**********
   15.06.1915:	w	Ustroniu	urodził	 się	Karol Śmiłowski, 
syn	pracownika	 kuźni	 Jana	 i	Ewy	 z	Wojnarów.	Kolejne	
stopnie	wtajemniczenia	 zawodowego	 zdobywał	w	 Szko-
le	Podstawowej	w	Ustroniu	 i	Wydziałowej	w	Cieszynie,	 
a	następnie	w	Państwowej	Szkole	Przemysłowej	w	Biel-
sku,	którą	ukończył	dyplomem	technika	na	Wydziale	Bu-
dowy	Maszyn	w	1933	r.	Z	takim	przygotowaniem	rozpo-
czął	pracę	w	charakterze	narzędziowca	w	Fabryce		Śrub	 
i	Wyrobów	Kutych	Brevillier	i	Urban	w	Ustroniu.	W	latach	
1936	–	1937	odbył	służbę	wojskową	w	Cieszynie,	zalicza-
jąc	przy	okazji	Szkołę	Podchorążych	Rezerwy	21	Dywizji	
Piechoty	Górskiej	przy	IV	Pułku	Strzelców	Podhalańskich.		
Zmobilizowany	w	sierpniu	1939	r.,	w	szeregach	III	Pułku	
Strzelców	 Podhalańskich	 w	 Bielsku	 przeszedł	 wrześnio-
wy	 szlak	 bojowy	 jednostki.	 W	 październiku	 wzięty	 do	
niewoli,	znalazł	się	w	obozie	jenieckim	w	Nowym	Sączu,	
zwolniony	po	niespełna	dwóch	miesiącach.	Wrócił	wów-
czas	do	kuźni,	ale	po	kilku	miesiącach	został	pozbawiony	
pracy	za	odmowę	podpisania	„Volkslisty”.	Znalazł	wów-
czas	pracę	w	 innych	metalowych	przedsiębiorstwach	na	

terenie	Ustronia.	 Już	 z	 początkiem	 1940	 r.	 	 związał	 się	
z	podziemiem	ZWZ,	w	lutym	1942	r.	został	namierzony	
przez	gestapo.	Przerzucany	z	więzienia	do	więzienia,	za	
każdym	razem	„przesłuchiwany”,	12.01.	został	przetrans-
portowany	 do	 obozu	 koncentracyjnego	w	Mauthausen	 –	
Gusen.	Szczęśliwie	przeżył	gehennę	obozową,	5.05.1945	
r.	uwolniony,	wrócił	do	Ustronia	i	od	razu	rozpoczął	pra-
cę	w	kuźni	jako	kierownik	biura	technicznego,	wydatnie	
przyczyniając	się	do	jak	najrychlejszego	rozpoczęcia	pro-
dukcji.	 Po	uzyskaniu	 tytułu	 inżyniera	 z	 zakresu	obróbki	
plastycznej	na	Politechnice	Śląskiej	w	Gliwicach	(1952),	
stopniowo	 awansował	 na	 stanowisko	 głównego	 inżynie-
ra.	W	1963	r.	został	przeniesiony	do	Cieszyńskiej	Fabryki	
Narzędzi	na	stanowisko	kierownika	Działu	Inwestycji,	po	
czym	w	maju	1965	r.	objął	kierownictwo	Działu	Przygoto-
wania	i	Eksploatacji	odpowiedzialny	za	rozwój	produkcji	 
i	dalszą	 	 rozbudowę	nowo	otwartej	Kuźni	w	Skoczowie.	
Na	emeryturę	przeszedł	30.04.1976	r.,	opuszczając	stano-
wisko	głównego	kuźnika	obu	kuźni	w	Skoczowie	i	Ustro-
niu.	Zmarł	19.11.1994	r.,	spoczął	na	cmentarzu	ewangelic-
kim	w	Ustroniu.	Żonaty	był	od	1945	r.	z	Ernestyną	z	domu	
Brych,	z	którą	doczekał	dwóch	synów,	Janusza	i	Piotra.	

**********
   15.06.1965:	 zmarł	Juliusz Zborowski,	 językoznawca,	
etnograf,	 kustosz	Muzeum	Tatrzańskiego	w	Zakopanem,		
organizator	muzealnej	biblioteki	ludoznawczej,	autor	licz-
nych	studiów	rozsianych	w	periodykach.	Patrz:	odc.	181,	
w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2013/04,	s.	11.	

**********
   18.06.1840:	 w	 Ratkowie	 (w	 powiecie	 Rimawska	 So-
bota	-	Słowacja)	urodził	się	ks. Daniel Bachát.	Kształcił	
się	w	szkołach	w	Gemerze,	Spiskiej	Nowej	Wsi,	Rożna-
wie	i	Preszowie.	W	Preszowie	też	od	1859	r.	kontynuował	
studia	teologii	ewangelickiej	w	Kolegium	Ewangelickim,		
a	 ukończył	 je	 na	 Uniwersytecie	 Wiedeńskim.	 W	 1861	
r.	 uczestniczył	 w	 słowackiej	 wycieczce	 narodowej	 na	
Krywań.	Od	 1863	 r.	 pracował	 jako	 kapelan	 i	 proboszcz	 
w	 parafiach	 w	 Hybe	 i	 	 w	 Pribylinie,	 wreszcie	 od	 1873	
r.	w	Budapeszcie.	W	 1905	 r.	 został	 biskupem	dystryktu	
banskiego.	Obok	działalności	kościelnej,	kulturalnej	i	na-
rodowej,	 	w	Budapeszcie	 rozpoczął	 także	działalność	pi-
sarską	i	redakcyjną	pisma	literackiego	„Dunaj”.	Tu	m.	in.	
pojawił	 się	 jego	 opis	 „Výlet	 na	Kriváň”.	Wiele	miejsca		
w	 swojej	 twórczości	 poświęcił	 Tatrom	 („Na	 skalách	Ta-
try”,	„Jonášova	stráňa	pod	Kriváňom”,	„Brdárova	zvonica	
w	Tatrách”).	 Po	 1880	 r.,	 pod	 naciskiem	 środowiska	ma-
dziarskiego,	wyłączył	 się	 z	 dotychczasowej	 działalności	
narodowej,	 natomiast	 udzielał	 się	 jako	 wiceprzewodni-
czący	Stowarzyszenia	Luterskiego,	a	od	1905	r.	jako	prze-
wodniczący	Węgierskiego	 Protestanckiego	Towarzystwa	
Literackiego.	Wydał	m.in.	10	kazań,	utwory	prozatorskie		
(„Dve	Elenky	–	 1871,	 „Vodnárka”	–	 1876,	 „Kvetinárka”	
–	 1878),	 	 zbiór	 zgoła	 mistycznej	 poezji	 „Nabożne	 brze-
mienia”	(1885)	oraz	deklarację	„Czym	jest	a	czego	chce	
Lutrowe	Stowarzyszenie”	(1899).	Pod	koniec	życia	tłuma-
czył	także	utwory	literackie	z	węgierskiego,	niemieckiego		
i	rosyjskiego.	Zmarł	w	Budapeszcie	13.04.1906	r.	
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**********
   26.06.1940:	 w	 obozie	 koncentracyjnym	 w	 Sachsen-
hausen	 zmarł	ks. Robert Nitschman.	Mimo	ostrego	 za-
palenia	 płuc	 zapędzany	 był	 do	 pracy.	 Dogorywającego	
współwięźniowie	w	kocu	zanieśli	na	ostatni	apel.	Zmarł	
na	ich	oczach.	Esesman	kopnięciem	raczył	sprawdzić	czy	
jeszcze	żyje!	
	 Urodził	 się	 26.10.1892	 r.	 Po	 studiach	 teologicz-
nych	 ordynowany	 14.04.1918	 r.,	 został	 proboszczem	 
w	Nowym	Dworze	koło	Warszawy.	Od	1937	r.	pełnił	obo-
wiązki	 konseniora	 diecezji	 warszawskiej.	 Obciążony	 za-
rzutem	zwalczania	objawów	hitleryzmu	w	parafii,	został	
aresztowany	(15.11.1939)	i	osadzony	w	więzieniu	na	Da-
niłowiczowskiej,	a	potem	w	Pawiaku,	skąd	przetranspor-
towany	został	do	Sachsenhausen.	

**********
   26.06.1965:	w	Wiśle	urodził	się ks. Adam Pilch.	Tam	też	
wyrastał	i	uczęszczał	do	szkół.	Po	zdaniu	matury	wybrał	
studia	w	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	w	War-
szawie.	 Ordynowany	 w	 Sorkwitach	 (15.07.1990),	 objął	
stanowisko	 wikariusza	 diecezjalnego	 diecezji	 warszaw-
skiej.	W	 tym	 czasie	wyróżnił	 się	współorganizowaniem	
nabożeństw	 ekumenicznych	 w	 Warszawie,	 udzielał	 się	 
w	Komitecie	Warszawskich	Dni	Biblijnych	z	ramienia	To-
warzystwa	Biblijnego,	w	niemieckiej	ewangelickiej	funda-
cji	Znaki	Nadziei	niosącej	pomoc	byłym	Ofiarom	obozów	
koncentracyjnych,	 a	 także	w	 środowisku	kombatanckim.	
Przez	trzy	lata	(1992	–	1995)	pełnił	obowiązki	przewodni-
czącego	Komisji	Młodzieży	przy	Polskiej	Radzie	Ekume-
nicznej.	W	1993	 r.	 został	 administratorem	Parafii	Ewan-
gelicko	 –	 Augsburskiej	 Wniebowstąpienia	 Pańskiego	 
w	Warszawie,	 trzy	 lata	 później	 wybrany	 na	 proboszcza	
tejże	parafii.	Od	tegoż	roku	administrował	do	2000	r.	para-
fiami	w	Żyrardowie	i	Węgrowie.	Dodatkowo	powierzono	
mu	 funkcję	wikariusza	biskupa	Kościoła	 (1993	–	1994),	 
a	w	latach	1995	–	1997	pracownika	Komisji	Regulacyjnej	
przy	Ministerstwie	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji.	
Rok	1995	przyniósł	nowe	obowiązki.	Rozpoczął	wówczas	
służbę	 w	 Ewangelickim	 Duszpasterstwie	 Wojskowym	
jako	dziekan	Warszawskiego	Okręgu	Wojskowego	w	stop-
niu	majora.	Awansowany	do	 stopnia	pułkownika	 (1999),	
został	 zastępcą	 Ewangelickiego	 Biskupa	 Wojskowego.	
Wizytował	wówczas	żołnierzy	misji	pokojowych	w	Koso-
wie,	Libanie	i	Czadzie.	W	2007	uhonorowany	został	przez	
Światową	Akademię	Medycyny	medalem	Alberta	Schwe-
itzera	za	jego	działalność	humanitarną.	Nadszedł	wreszcie	
tragiczny	dzień	10.04.2010	r.	Był	 jednym	z	kilkudziesię-
ciu	przedstawicieli	polskiej	delegacji	najwyższego	szcze-
bla,	jako	Naczelny	Kapelan	Wojskowego	Ewangelickiego	
Duszpasterstwa	 Wojskowego.	 Zginął	 w	 katastrofie	 lot-
niczej	 pod	Smoleńskiem.	Pochowany	 został	 z	 honorami	
wojskowymi	na	Cmentarzu	Ewangelickim	w	Warszawie	
(24.04.2010).	Pośmiertnie	został	awansowany	do	stopnia	
generała	brygady.	
	 Tragicznie	 odszedł	 cichy	 pracownik	 na	 niwie	
Pańskiej.	Nie	znosił	tytułów	i	zaszczytów,	czuł	się	przede	
wszystkim	proboszczem	parafii	i	jej	i	ludziom	służył	z	peł-

nym	oddaniem	i	gorliwym	poczuciem	obowiązku.	
**********

   28.06.1940:	 zmarł	 inż. Rudolf Modrzejewski,	 kon-
struktor	 mostów,	 budowniczy	 ponad	 30	 mostów	 na	 te-
renie	USA,	 obok	 innych	wykonawca	 pierwszego	mostu	
wiszącego	o	rozpiętości	przęsła	533	m	i	mostu	kolejowo	
-	drogowego	o	długości	7	km.	Patrz:	odc.	154,	w:	„Wieści	
Wyższobramskie”	2011/01,	s.	18.	

**********
   02.07.1965: w	Wiśle	zmarł	Ferdynand Pustówka,	za-
służony	nauczyciel	 i	 folklorysta.	Spoczął	na	wiślańskim	
„Groniczku”.	Był	synem	nauczyciela	Pawła	i	Marii	z	Ko-
cyanów.	W	przeciwieństwie	do	ojca	mógł	 się	 już	kształ-
cić	w	polskim	Seminarium	Nauczycielskim	w	Cieszynie	
–	Bobrku,	które	ukończył	w	1914	r.	Ledwo	rozpoczął	pracę	
w	szkole	ludowej	w	Górkach	Wielkich,	wciągnięty	został	
do	armii	austriackiej	i	wysłany	na	front	włoski,	gdzie	dwu-
krotnie	odniósł	rany	i	utracił	nogę.	Po	zwolnieniu	inwalidy,	
przez	rok	(1919	–	1920)	był	sekretarzem	Komisji	Szkolnej	
Rady	Narodowej	Księstwa	Cieszyńskiego.	 Z	 nowym	 ro-
kiem	szkolnym	1920	r.	przyszedł	z	pomocą	ojcu	Pawłowi	
do	szkoły	ludowej	w	Malince,	a	gdy	ten	zmarł	w	1926	r.,	
objął	 po	 nim	 kierownictwo	 szkoły.	 Czas	 II	 wojny	 świa-
towej,	 nie	 bacząc	 na	 inwalidztwo,	 okupant	 „urozmaicił”	
mu	 trzykrotnym	osadzeniem	w	więzieniu.	 Jednym	 z	 po-
wodów	było	podejrzenie	o	współpracę	z	podziemiem.	Po	
zakończeniu	wojny	wrócił	do	swojej	szkoły,	z	oddaniem	
przystąpił		do	remontu	uszkodzonego	działaniami	fronto-
wymi	budynku	tak,	że	już	w	czerwcu	1945	r.	można	było	
rozpocząć	naukę	szkolną.		Szkołą	kierował	do	czasu	przej-
ścia	na	emeryturę	w	1962	r.	
	 Po	 ojcu	 odziedziczył	 wiele	 cech,	 zwłaszcza	
wielkie	zamiłowanie	do	muzyki:	prowadził	chór	szkolny,	
założył	 dwie	 kapele,	 nauczał	 gry	 na	 różnych	 instrumen-
tach	muzycznych.	Z	wytrwałością	popularyzował	folklor,	
spisał	 200	 pieśni	 ludowych,	 zbierał	 pamiątki	 miejsco-
wej	 kultury	 materialnej,	 parał	 się	 bibliofilstwem.	 Część	
zebranych	 pieśni	wydał	 drukiem	 pt.	 „Zbiór	 śpiewek	wi-
ślańskich”	(1932).	Pisał	także	powiastki,	sztuki	ludowe	i	
pieśni.	Wspólnie	z	Ferdynandem	Dyrną	tworzył	przedsta-
wienia	 amatorskie.	 Ich	 największym	 osiągnięciem	 było	
wystawienie	 „Sałaszników”	 do	 słów	 Ferdynanda	 Dyr-
ny	 z	muzyką	 Jana	 Sztwiertni.	Uzyskane	 z	 przedstawień	
młodzieży	 środki	 przeznaczane	 były	 na	 cele	 szkoły,	 ale	
także	na	zakup	 rowerów	dla	 cieszyńskiego	Pułku	Strzel-
ców	Podhalańskich.	Wielki	nacisk	kładł	Pustówka	na	po-
pularyzację	turystyki	górskiej	i	sportu.	Od	1929	r.	szkoła	
była	 organizatorem	 corocznych	 zawodów	 	 narciarskich	
dla	młodzieży	 i	dorosłych.	Nie	zabrakło	go	 także	wśród	
współzałożycieli	OSP	w	Malince.	Współdziałał	 również	
w	zabiegach	o	założenie	Muzeum	Beskidzkiego	w	Wiśle,	
zebrane	 przez	 siebie	 eksponaty	 przeznaczył	 na	 jego	 do-
posażenie.	 Żonaty	 był	 z	Heleną	 z	 domu	Chlebek,	 także	
nauczycielką,	 inicjatorką	 pierwszego	 w	 województwie	
Koła	Gospodyń	Wiejskich	(1930).	Mieli	dwoje	dzieci;	syn	
Juliusz	także	został	nauczycielem.	

**********
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   03.07.1865: urodził	się	ks. Władysław Adolf Semadeni, 
superintendent	Kościoła	Ewangelicko	–	Reformowanego,	
duszpasterz	w	Żychlinie,	 	 potem	w	Warszawie,	wicepre-
zes	Konsystorza,	ekumenista.	Patrz	odc.	91,	w:	„Informa-
tor	Parafialny”	2005/10,	s.	7.	

**********
   06.07.1415:	w	Konstancji	zginął	spalony	na	stosie	Jan 
Hus,	 czeski	 reformator	 i	 bohater	 narodowy,	 rektor	 Uni-
wersytetu	w	Pradze.	
	 Nie	znamy	dokładnej	daty	 jego	urodzenia.	Poda-
wana	w	literaturze	data	7.06.1371	jest	datą	umowną.	Ledwo	
wiemy,	że	urodził	się	w	Husincu	koło	Prachatic	w	rodzinie	
niezamożnego	rzemieślnika.	Nie	znamy	żadnych	szczegó-
łów	pierwszych	jego	25	lat	życia.	Jego	nazwisko	pojawia	
się	dopiero	w	1396	r.	w	zapisie	Uniwersytetu	 	Praskiego	
w	 związku	 z	 uzyskaniem	 tytułu	magistra	 nauk	wyzwolo-
nych.	Już	w	czasie	studiów	intrygowały	go	pisma	angiel-
skiego	reformatora	Jana	Wiklefa	(ok.	1329	–	1384);	wiele	
fragmentów	 jego	 pism	 kopiował	 na	 swój	własny	 użytek.	
Niewątpliwie	 należał	 do	 ludzi	 niezmiernie	 pracowitych	 
i	 utalentowanych,	 ale	 także	 krytycznie	 nastawionych	 do	
istniejącej	 rzeczywistości,	 zarówno	w	 samych	Czechach,	
jak	i	w	Kościele.	W	drastyczny	sposób	bowiem	pogłębia-
ła	 się	 przepaść	 pomiędzy	możnowładztwem	 i	mieszczań-
stwem,	przeważnie	niemieckim,	 a	 spychaną	na	margines	
tubylczą	 ludnością	 czeską.	 Pochodząc	 z	 ubogiej	 rodziny	
rzemieślniczej,	dostrzegał	te	różnice	z	całą		ostrością,	tak-
że	w	kontekście	własnych	doświadczeń.	W	Kościele	nato-
miast	od	1378	r.	panowała	wielka	schizma:	trzech	papieży	
wzajemnie	się	wyklinało,	dzieliło	Europę	na	zwolenników	
jednego	 czy	 drugiego	 hierarchy,	 powodując	 dodatkowy	
ferment	w	i	tak	niespokojnej	Europie.	Co	ważniejsi	hierar-
chowie	Kościoła	prześcigali	się	w	zdobywaniu	wpływów	
i	majątków,	niższe	duchowieństwo	natomiast	nie	było	na-
leżycie	 przygotowane	 do	 pełnienia	 swoich	 obowiązków	
wśród	maluczkich,	szerzył	się	zabobon,	wiara	w	gusła,	po-
głębiał	 ogólny	 upadek	 obyczajów.	Tego	wszystkiego	 nie	
mógł	 znieść	 młody	 magister	 nauk	 wyzwolonych,	 który	 
w	1398	r.	 rozpoczął	wykłady	na	uniwersytecie.	Dwa	lata	
później	 został	 rektorem	 uczelni	 i	 równocześnie	 przyjął	
święcenia	 kapłańskie.	 Czerpiąc	 z	 nauk	 kaznodziei	 Jana	
Milicza	 z	Kromierziża	 (ok.	1320	–	1374)	 i	 	Mateja	 z	 Ja-
nowa	 (ok.	 1350	 –	 1393/1394),	 odważnie	 propagujących	
także	 język	 czeski,	 wytrwale	 studiował	 pisma	 Wikle-
fa,	 umacniając	 się	 w	 swoich	 poglądach	 reformatorskich.	 
W	 1402	 r.	 rozpoczął	 działalność	 kaznodziejską	 najpierw	 
w	kościele	 św.	Michała	na	Starym	Mieście,	 a	wkrótce	w	
rozsławionej	 już	 przez	 Mateja	 Kaplicy	 Betlejemskiej,	
zbudowanej	w	 1391	 r.	 Prostymi,	 ale	 przekonującymi	 ka-
zaniami,	 prowadzonymi	 w	 zrozumiałym	 dla	 większości	
języku	czeskim,	nie	omijającymi		krytyki	rozprzężenia	w	
Kościele,	zyskał	Hus	wielką	popularność	i	uznanie	nie	tyl-
ko	wśród	mieszkańców	Pragi.	Niebawem	Hus	zaczął	także	
pisać	 swoje	 rozprawy	 w	 rodzimym	 języku,	 zdobywając	
kolejnych	 zwolenników,	 ale	 też	 niestety	 zaciekłych	 wro-
gów	i	prześladowców,	którzy	obciążyli	go	oskarżeniem	o	
szerzenie	herezji.	Tolerujący	początkowo	Husa	arcybiskup	

Zbynek	 Zajic	 z	 Hazmburka	 w	 1408	 zażądał	 odwołania	
nauk	Wiklefa	 i	 Husa,	 dwa	 lata	 później	 nakazał	 spalenie	
ich	pism,	osadzenia	Husa	w	klatce	i	jego	wydalenia!	Hus,	
cieszący	 się	wielkim	 autorytetem	 także	 u	 królowej	Zofii	
Bawarskiej,	 której	 był	 spowiednikiem,	 a	 po	 części	 także	
jej	męża,	króla	Czech	i	Niemiec	Wacława	IV	Luksembur-
czyka	 (1378	 –	 1400,	 czeski	 do	 1419)	 chwilowo	 uniknął	
większych	 represji.	 Szala	 jednak	 przechyliła	 się	 wów-
czas,	gdy	w	1412	r.	otwarcie	wystąpił	przeciw	sprzedaży	
odpustów,	co	bezpośrednio	godziło	w	źródło	poważnych	
apanaży	hierarchów	kościelnych,	ale	także	władcy.	Papież	
Jan	XXIII	w	1413	 r.	 obłożył	Husa	 klątwą,	 zakazał	 nabo-
żeństw	 w	 Pradze,	 a	Wacław	 IV	 „poradził”	 niesfornemu	
kaznodziei	opuszczenie	Pragi.	Hus	 schronił	 się	wówczas	
w	Kozim	Gródku	 u	 Jana	 z	Usti.	Tam	 powstało	 jego	 naj-
większe	 dzieło	 –	 traktat	 „O	 Kościele”,	 którego	 naczel-
ną	 tezą	 było	 stwierdzenie,	 iż	 Kościół	 jest	 społecznością	
wiernych,	 a	 nie	 własnością	 hierarchów	 i	 papieża,	 mają-
cych	Kościołowi	 służyć,	 a	 nie	 panować!	W	1414	 r.	Hus	
przeniósł	 się	 do	 majątku	 Jana	 Jindrzicha	 Lefla	 z	 Lażan	 
w	Krakowcu	koło	Krziwoklat.	Tam	nie	ustawał	w	głosze-
niu	kazań	w	szczerym	polu	do	lgnących	do	niego	tłumów	
i	 dalej	 udzielał	 Komunii	 Świętej	 pod	 oboma	 postaciami.	
Resztę	czasu	poświęcał	na	pisanie	dalszych	swoich	wykła-
dów	„O	Składzie	Apostolskim”,	„O	Modlitwie	Pańskiej”,	
„O	 Dziesięciorgu	 Przykazaniach”,	 a	 także	 „Postylli”,	 za-
wierającej	krótkie	rozmyślania	na	cały	rok.	Zwracał	także	
wiele	uwagi	na	udoskonalenie	 języka	czeskiego	w	anoni-
mowej	Biblii	w	XIV	w.	Pod	koniec	1414	r.	brat	Wacława,	
król	Węgier,	a	od	1410	niedoszły		król	Niemiec,	Zygmunt	
Luksemburczyk,	wspierając	koncyliarystów,	pragnął	prze-
rwać	wielką	schizmę	i	zwołać	sobór	w	Konstancji,	a	przy	
okazji	rozstrzygnąć	kwestie	szerzącej	się	herezji	husyckiej.	
Przebiegły	władca	 liczył	na	ugięcie	 się	Husa	pod	autory-
tetem	soboru,	zaprosił	go	do	Konstancji,	gwarantując	mu	
bezpieczeństwo	 listem	 żelaznym.	 Hus	 spisał	 testament	 i	
wyruszył	do	Konstancji	z	przekonaniem,	że	będzie	mógł	
wobec	ponad	 sześciuset	 hierarchów	udowodnić	 swoje	 ra-
cje.	Sobór	otwarto	5.11.1414	r.	Nie	mogąc	doczekać	chwili	
wystąpienia,	w	 dodatku	 podstępnie	 zachęcony,	 	 sam	bez	
eskorty	udał	się	do	papieża,	ale	nawet	nie	ujrzał	 jego	ob-
licza,	 gdyż	 został	 zatrzymany	 przez	 straż	 i	 uwięziony	w	
wilgotnym	 lochu,	gdzie	nabawił	 się	 śmiertelnej	gorączki.	
Ponieważ	w	dalszym	ciągu	łudzono	się,	że	Hus	przyzna	się	
do	błędu	kacerstwa,	 papiescy	 lekarze	 zajęli	 się	 jego	nad-
szarpniętym	 zdrowiem.	Nawet	w	 takich	warunkach	Hus	
pisał	drobne	rozprawki	(„O	grzechu	śmiertelnym”,	„O	po-
kucie”,	„O	miłości	Bożej)	i	bardzo	wiele	listów	do	swoich	
przyjaciół.	Tymczasem	papież	Jan	XXIII	potajemnie	opu-
ścił	sobór	w	słusznej	obawie,	że	nie	utrzyma	tiary	i	ponie-
sie	konsekwencje	za	nielegalny	pontyfikat.	W	niedalekiej	
przyszłości	wykreślono	go	z	listy	papieży.	Niestety	prysła	
także	 złudna	 nadzieja	Husa.	 Został	 osadzony	w	 ciemnej	
celi	 na	 zamku	Gottlieben,	wzniesionym	na	wyspie	Reny	
i	 tam	go	zakuto,	uniemożliwiając	 jednocześnie	kontakt	z	
przyjaciółmi.	Nic	nie	pomogły	ich	zabiegi,	sobór	bowiem	
nie	miał	zamiaru	rozmawiać	z	jakimiś	czeskimi	heretyka-
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mi,	a	sama	hierarchia	dążyła	do	tego,	by	wobec	blisko	40	
lat	 trwającej	 schizmy	 odzyskać	 powagę	 swojego	 urzędu	
zwłaszcza,	 gdy	 z	 gry	wycofał	 się	 kolejny	 papież.	 Po	 10	
miesiącach	urządzono	farsę:	na	sądzie	nie	dopuszczono	w	
ogóle	do	jakiejkolwiek	wymiany	poglądów,	gdyż	los	Husa	
z	góry	był	przesądzony.	6.07.1415	na	wielkiej	sesji	przez	
kilka	godzin	odczytywano	zarzuty	pod	adresem	Husa,	udo-
wadniając	mu,	że	jest	winien	kary	wyklęcia,	i	jako	herety-
ka,	a	zarazem	buntownika	przeciw	władzy	świeckiej,	z	jej	
ręki	winien	ponieść	karę	śmierci.	Ubrano	Husa	w	szaty	li-

turgiczne,	wprowadzono	do	katedry	i	tam	wśród	szyderstw	
obdzierano	z	szat.	Na	dworze	płonęły	już	jego	pisma.	Husa	
zawleczono	na	przedmieście,	przywiązano	do	słupa	i	skuto.	
Reszty	dokonały	płomienie...	a	prochy	wrzucono	do	Renu.	
	 W	 ten	 sposób	 zginął	 jeszcze	 jeden	 męczennik	
za	wiarę	według	swojego	rozumienia,	opartego	na	Biblii.	
Potem	 przyszły	 lata	 wyczerpujących	 krucjat	 i	 wojen	 hu-
syckich,	 zakończonych	 klęską	 taborytów	 pod	 Lipanami	
w	1434	r.	Rozpoczęte	dzieło	reformy	Kościoła	jednak	nie	
upadło,	miało	na	nowo	rozbudzić	się	w	1517	r.	

	 Urodził	się	w	1881	r.	w	Goleszowie	w	rodzinie	
rolniczej.	 Po	 ukończeniu	 szkoły	 ludowej	w	 rodzinnej	
miejscowości	 kontynuował	 naukę	 w	 bielskim	 liceum	
realnym	i	w	pierwszej	polskiej	szkole	rolniczej	w	Ko-
cobędzu.	Ponieważ	był	jedynym	synem	w	rodzinie,	oj-
ciec	widział		w	nim	dziedzica	powiększającego	się	go-
spodarstwa,	zdobytą	wiedzę	wprowadzał	więc	od	razu	
do	praktyki.	Jako	jeden	z	pierwszych	zaczął	stosować	
nawozy	 sztuczne,	 prowadził	 	 hodowlę	 trzody	 chlew-
nej	 i	 wyselekcjonowaną	 przez	 odpowiednie	 zabiegi	
hodowlę	 bydła.	 Jako	 pierwszy	 	w	Goleszowie	 zaczął	
młócić	 młockarnią,	 poruszaną	 energią	 parową.	 Ponie-
waż	maszyna	była	na	kołach,	świadczył	także	usługi	są-
siadom	i	wykorzystywał	maszynę	w	niewielkim	młynie	
wybudowanym	w	gospodarstwie.
	 Spokojne	życie	przerwał	wybuch	I	wojny	świa-
towej.	Otrzymał	powołanie	do	wojska,	służył	w	pułku	
piechoty	w	Piotrkowie.	W	czasach	historycznego	prze-
łomu,	końcem	1918	roku,	znalazł	się	z	powrotem	w	Go-
leszowie.	Został	członkiem	Rady	Narodowej	Księstwa	
Cieszyńskiego	i	1	listopada	1918	r.	otrzymał	legityma-
cję	 nr	 5,	 był	więc	 jednym	 	 z	 pierwszych,	 którzy	 two-
rzyli	Radę.	Wkrótce	został	mianowany	komisarycznym	
przełożonym	gminy	Goleszów.	Zorganizował	tu	policję	
i	straż	obywatelską,	a	w	Skoczowie	w	asyście	żołnierzy	
przejął	magazyn	aprowizacyjny.
	 Po	wyborach	samorządowych	nadal	był	wójtem	
gminy	Goleszów,	pełnił	ten	urząd	12	lat.		Dał	się	poznać	
nie	tylko	jako	wzorowy	rolnik,	ale	i	jako	wzorowy	go-
spodarz	gminy.	Starał	się	o	rozwój	wsi.	Siedziba	urzędu,	
tzw.	goleszowski	 ratusz,	wtedy	najładniejszy	budynek	 
w	 gminie,	 jemu	 zawdzięcza	 swe	 powstanie.	 Zarząd	
gminy	zyskał	okazałą	siedzibę,	troszczył	się	jednak	nie	
tylko	o	formy	zewnętrzne,	ale	przede	wszystkim	reali-
zował	 potrzeby	 mieszkańców.	 Rozbudowana	 została	
szkoła	 –	 dobudowano	 dwa	 skrzydła,	 poszerzono	 dro-
gi	 i	 utwardzono	 je	 kamieniem.	 Przez	 centrum	wioski	
przeprowadzono	 kanał	 ściekowy,	 zrobiono	 brukowa-

ne	 chodniki	 i	 oświetlenie	
elektryczne.	 Te	 działania	
bardzo	 ułatwiały	 życie	
mieszkańcom.		Umiejętnie	
udawało	mu	się	łączyć	za-
rządzanie	gminą	z	pracą	na	
własnym	 gospodarstwie,	
które	 stale	 powiększał,	
należało	 do	 największych		 
w	Goleszowie.	Miał	ok.	30	
ha	ziemi	 i	 ciągle	 rozbudo-
wywał	 zabudowania	 go-
spodarcze.
Działalność	 społeczna	
Jana	 Sztwiertni	 zataczała	 coraz	 szersze	 kręgi	 i	 wy-
kraczała	 daleko	 poza	 rodzinną	 gminę.	 Został	 jednym	 
z	pierwszych	członków	Śląskiej	Izby	Gospodarczej,	po-
wołanej	dekretem			wojewody	śląskiego	w	1922	r.,	a	w	
1926	r.	wybrano	go	prezesem.	W	czasie	trwania	kadencji	
bardzo	rozwinął	działalność	izby	–	powstały	dwie	nowe	
komisje	i	 trzy	sekcje.	Komisja	pedagogiczna	miała	or-
ganizować	kształcenie	rolnicze,	a	komisja	administracji	
folwarków	 zajmowała	 się	 tego	 typu	 gospodarstwami.	
Nowe	 sekcje	 to	 sekcja	 produkcji	 roślinnej,	 ogrodni-
czo-warzywna	oraz	hodowli	bydła	i	koni.	Te	działania	
doprowadziły	 śląskie	 rolnictwo	do	stanu	wzorcowego	
w	Polsce,	a	nowoczesne	metody	znajdowały	wielu	na-
śladowców	w	kraju.	Prezesował	także	Związkowi	Spół-
dzielni	i	Organizacji	Rolniczych	na	Śląsku,	długie	lata	
wchodził	 też	w	 skład	 zarządu	Towarzystwa	Rolnicze-
go	w	Cieszynie.	W	latach	dwudziestych,	a	konkretnie	 
w	roku	1927,	pojawia	się	w	Radzie	Nadzorczej	Towa-
rzystwa	Oszczędności	 i	Zaliczek	w	Cieszynie.	Począt-
kowo	 jest	 członkiem	Rady,	 od	 1931	 do	 1936	 r.	 pełni	
funkcję		zastępcy	przewodniczącego	Rady	Nadzorczej,	
a	 	od	1937	r.	 jest	 jej	przewodniczącym.	Zaraz	po	woj-
nie,	po	reaktywowaniu	Towarzystwa	w	1945	r.,	również	
wchodzi	 do	 Rady	 Nadzorczej.	 W	 swoim	 rodzinnym	



Informator Parafialny nr 6/2015 (139)

czerwiec 2015 17

Goleszowie	szefował	także	Kasie	Spółdzielczej.
	 Był	żonaty	od	1906	roku.	W	szczęśliwym	mał-
żeństwie	z	Zuzanną	z	d.	Michalik		wychowali	czterech	
synów	i	cztery	córki.	W	1932	r.	przekazał	gospodarstwo	
najstarszemu	 synowi	 i	 wyprowadził	 się	 z	 rodziną	 do	
Krzyżowic	w	pow.	pszczyńskim.	Tam,	w	wyniku	parce-
lacji	dóbr,	nabył	130	ha	majątek.	Przekazując	pałeczkę	
wójta	 swemu	 następcy,	 powiedział:	 Zadaniem	 przeło-
żonego	gminy	jest	przede	wszystkim	takie	uzgadnianie	
różnych	poglądów	i	myśli	ogółu,	ażeby	doprowadzić	do	
współpracy	rozbieżne	często	dążenia	i	to	do	współpracy	
takiej,	której	uwieńczeniem	 jest	postęp	 i	podniesienie	
dobrobytu	ogólnego.
	 Intensywną	 działalność	 Jana	 Sztwiertni	 prze-
rwał	wybuch	II	wojny	światowej.	W	listopadzie	1939	
r.	 został	 aresztowany	 przez	 hitlerowców,	 a	 majątek	 
w	Krzyżowicach	przeszedł	w	ręce	niemieckie.	Z	więzie-
nia	został	zwolniony,	ale	majątku,	nawet	po	wojnie,	nie	
odzyskał.	Nie	mógł	też,	nawet		po	1945	r.,	przebywać	

na	Górnym	Śląsku.	Wrócił	do	Goleszowa	i	zamieszkał	
w	budynku	wybudowanym	jeszcze	przez	swojego	ojca.	
Nie	wrócił	już	do	czynnego	życia	politycznego.	Starsi	
goleszowianie	zapamiętali	go	jako	starszego	pana,	cho-
dzącego	 z	 laseczką.	Utykał	 od	 czasu	wypadku,	 kiedy	
to	 walec	 do	 rozdrabniania	 gleby	 przygniótł	mu	 nogę.	
Zmarł	w	 1956	 r.	 i	 został	 pochowany	 na	miejscowym	
cmentarzu	ewangelickim.
	 Za	 swoją	 działalność	 otrzymał	 wiele	 odzna-
czeń,	m.in.	Order	Odrodzenia	Polski	Polonia	Restituta,	
Krzyż	Kawalerski	Orderu	Odrodzenia	Polski,	 a	 także	
Złoty	Krzyż	Zasługi	RP	i	medal	Śląskiej	Izby	Rolniczej.	
Wiele	 radości	przyniosły	mu	dzieci,	 synowie	skończy-
li	studia	 i	 robili	kariery,	bądź	wzorowo	prowadzili	go-
spodarstwa	rolne,	a	córki	szczęśliwie	powychodziły	za	
mąż.

Władysława	Magiera	
na	podstawie	biogramu	opracowanego	przez	Jana	Szerudę

„Rozumny idzie drogę, życia wzwyż ...” (Prz 15, 24)

 Idąc drogą ku wiecznemu życiu kierujmy się informacjami napotkanych 

drogowskazów.

DROGOWSKAZ  I:

Człowiek jest winny – „Nie ma ani jednego sprawiedliwego" (Rz3, 10)

DROGOWSKAZ  II:

Bóg kocha wszystkich ludzi – „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna 

swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zgi¬nął, ale miał 

żywot wieczny" (J 3, 16)

DROGOWSKAZ  III:

Dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa jest w pełni wystarczające – 

„Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grze¬chu" (J 1, 7)

DROGOWSKAZ  IV:

Jedynie wiara w Jezusa Chrystusa może zbawić człowieka – „Kto wierzy  

w Syna, ma żywot wieczny ..." (J 3, 36)

DROGOWSKAZ  V:

Zbawienie jest absolutnie pewne – „To napisa¬łem wam , którzy wierzycie  

w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny" (J 5,13)

DROGOWSKAZ  VI:

Celem jest niebo – „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela 

oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa" (Flp 3, 20)

ud.	RM
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	 Drodzy	 konfirmanci,	 jeden	 z	 pierwszych	 te-
matów,	 który	 omawialiście	 z	 księżmi	 na	 wspólnych	
zajęciach	 odpowiadał	 na	 pytanie,	 czym	 jest	 wiara	 
w	Boga?		Dzisiaj	jesteście	w	tym	miejscu,	żeby	przez	
osobiste	wyznanie	potwierdzić	swoją	wiarę	przed	Nim	 
i	 zebranym	 tutaj	 zborem...;	 -	 swoim	 ślubowaniem,	
chcecie	 wzmocnić	 własne	 postanowienie	 o	 życiu	 w	
wierze,	obiecując	starać	się	żyć	na	co	dzień,	tak	jak	Pan	
Bóg	tego	od	nas	oczekuje.	Za	chwilę	zobowiążecie	się	
również	 dochowywać	wierności	 naszemu	Kościołowi,	 
w	nauce	którego	zostaliście	wychowani,	i	potwierdzicie,	
że	chcecie	w	nim		na	zawsze	pozostać	(…)
	 Wiecie	 już,	 że	wiara	 jest	nie	 tylko	pewnością,	
że	Bóg	istnieje.	Wiara	 jest	nie	 tylko	ufnością	pokłada-
ną	w	Bogu	i	Jego	Słowie,	ale	wierząc,	powinniśmy	żyć	 
w	posłuszeństwie	naszemu	Panu	–	Jezusowi	Chrystuso-
wi!	-	On	oczekuje,	że	będziemy	starali	się	naśladować	
Go	we	wszystkim,	 co	 czynimy,	 również	w	modlitwie	
zanoszonej	do	Ojca	w	Niebie.
	 Nasz	Zbawiciel	zapewnia	nas	dzisiaj:	O	cokol-
wiek	prosilibyście	Ojca,	w	imieniu	moim,	da	wam	(…)
	 Kiedy	 spojrzymy	 na	 wszystkie	 teksty	 dzisiej-
szej	niedzieli,	zauważymy,	że	są	poświęcone	modlitwie;	
uczą	 nas	 jak	mamy	 się	modlić...	Większość	 z	 nas	 na	
pytanie,	czym	jest	modlitwa	potrafiłaby	odpowiedzieć	
–	 modlitwa	 jest	 rozmową	 z	 Bogiem.	 –	 Teraz	 jednak	
mamy	się	zastanowić,	nie	nad	tym,	czym	jest	modlitwa,	
ale	dlaczego	modlitwy	potrzebujemy;		dlaczego	nigdy	
nie	 powinniśmy	 przestawać	 się	 modlić;	 dlaczego	 dla	
naszej	wiary	 i	 życia	modlitwa	 jest	ważna,	 co	w	 nich	

zmienia...?
	 Mam	nadzieję,	że	przygotowując	się	do	dzisiej-
szego	 dnia,	 zanim	 przyszliście	 do	 kościoła,	 nie	 zapo-
mnieliście	o	modlitwie.	
	 Jako	konfirmanci,	młodzi	wierzący	ludzie,	ma-
jący	już	kilkanaście	lat	życia	za	sobą,	powinniście	mieć	
wiele	modlitewnych	doświadczeń,	tak	jak	my	wszyscy,	
którzy	 dzisiaj	 wam	 towarzyszymy.	 –	 Dzisiaj	 razem	 
z	wami	chcemy	się	modlić...
	 Czasami	 ludzie	 przypominają	 sobie	 o	 modli-
twie,	 kiedy	 wszystkie	 inne	 możliwości	 wykorzystali.	
–		Już	nic	nie	może	mi	pomóc...	Teraz	została	już	tylko	
modlitwa.	Jeśli	nawet	nie	pomoże,	to	na	pewno	nie	za-
szkodzi...	 –	Z	 takim	przekonaniem	można	 się	modlić,	
ale	czy	ze	szczerym	zaufaniem?	–	A	co	jeśli	Pan	Bóg	
słuchając	nas	odpowie,	w	inny	sposób,	niż	to	sobie	wy-
obrażaliśmy...?	 –	Wielu	 z	 nas	 pewnie	mogłoby	podać	
różne	przykłady	modlitwy	z	życia	swojego	lub	bliskich,	
-	takiej,	która	została	wysłuchana,	i	takiej,	którą	Pan	Bóg	
wysłuchał	inaczej,	niż	tego	chcieliśmy...	–	Ale	przecież	
nie	oznacza	to,	że	nie	odpowiedział...
	 Myślę,	że	każdy	z	nas	zadał	sobie	chociaż	raz	 
w	 życiu	 pytanie	 o	 skuteczność	 modlitwy.	 –	 Ile	 razy	 
o	coś	prosiliśmy	naprawdę	szczerze,	swoją	prośbę	po-
wtarzaliśmy	 niezliczoną	 ilość	 razy,	 błagaliśmy,	 i...	 –	
Czy	Pan	Bóg	rzeczywiście	milczał?	
	 –	Znam	dzieci,	które	na	wzór	pisania	listów	do	
świętego	Mikołaja	i	spalenia	ich	w	kominku,	żeby	szyb-
ciej	zapisana	wiadomość	dotarła,	spisywały	tak	swoje	
modlitwy...		–	Czy	jednak	sami	rozumiemy	i	tłumaczy-

	 Zaprawdę,	zaprawdę	powiadam	wam:	O	cokolwiek	byście	prosili	Ojca	w	imieniu	moim,	da	wam.	Dotąd	o	
nic	nie	prosiliście	w	imieniu	moim;	proście,	a	weźmiecie,	aby	radość	wasza	była	zupełna.	To	powiedziałem	wam	
w	przypowieściach;	nadchodzi	godzina,	gdy	już	nie	w	przypowieściach	będę	do	was	mówił,	lecz	wyraźnie	o	Ojcu	
oznajmię	Wam.	Owego	dnia	w	imieniu	moim	prosić	będziecie,	a	nie	mówię	wam,	że	Ja	prosić	będę	Ojca	za	was;	
albowiem	sam	Ojciec	miłuje	was,	dlatego	że	wyście	mnie	umiłowali	i	uwierzyli,	że	Ja	od	Boga	wyszedłem.	Wysze-
dłem	od	Ojca	i	przyszedłem	na	świat;	znowu	opuszczam	świat	i	idę	do	Ojca	(…)	To	powiedziałem	wam,	abyście	we	
mnie	pokój	mieli.	Na	świecie	ucisk	mieć	będziecie,	ale	ufajcie,	Ja	zwyciężyłem	świat.	

J	16,23b-28.33

Konfirmacja 2015
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my	swoim	dzieciom,	dlaczego	nie	zawsze	otrzymujemy	
wszystko	to,	o	co	prosimy...?	
	 –	Dzisiaj	Pan	Jezus	mówi:	O	cokolwiek	byście	
prosili	Ojca	w	imieniu	moim,	da	wam...	
	 –	Drodzy	konfirmanci,	rodzice,	zebrani...,	może	
ktoś	z	nas	czuje	się	rozczarowany	efektem	swoich	mo-
dlitw...	 –	Może	 ktoś	 słysząc	 słowa	 naszego	Zbawicie-
la,	uznaje	je	za	kolejną	piękną	obietnicę,	która	w	tym	
trudnym	świecie,	wydaje	się,	że	rzadko	znajduje	swoje	
spełnienie.	Może	są	wśród	nas	 tacy,	którzy	nie	modlą	
się	wcale	...
	 Kiedy	z	częścią	z	was	rozmawiałem	na	samym	
początku	naszych	spotkań,	nie	wszyscy	z	odwagą	przy-
znawaliście	się	do	tego,	że	sami	modlicie	się	w	domu.	
Jedynie	w	nielicznych	domach,	sądząc	po	waszych	gło-
sach,	dbamy	o	to,	żeby	przed	wspólnym	posiłkiem	za-
brzmiało	 choćby	 jedno	potrzebne	 zdanie	 (Panie	Boże	
dziękujemy	Ci	za	Twoje	dary,	pobłogosław	je.	AMEN)	
→	 	wyrażające	naszą	wdzięczność	 i	 nadzieję,	 że	 jeśli	
taka	będzie	Boża	wola,	kolejny	raz	będziemy	siadać	do	
stołu	i	jeść	razem,	znowu	obdarowani	pokarmem	przez	
naszego	Ojca	w	Niebie...
	 Może	dzisiaj	nie	wypada	 tego	mówić,	ale	wy-
daje	się,	że	modlitwa	jest	dla	nas	coraz	częściej	proble-
mem		–	Jednak	dla	was	Konfirmanci,	dla	nas	wszystkich	
–	ludzi	wierzących	w	Boga,	jest	ważnym	zadaniem!	
	 O	modlitwie	nie	możemy	zapominać,	nie	wol-
no	 nam	 modlitwy	 lekceważyć,	 bo	 zarówno	 czytanie	
Słowa	Bożego,	 jak	i	modlitwa,	służą	wzmacnianiu	na-
szej	wiary.	
	 Chociaż	Pan	Jezus	mówi:	O	cokolwiek	byście	
prosili	Ojca	w	 imieniu	moim,	da	wam...,	 nie	oznacza	
to	 jednak,	 że	 Pana	 Boga	 możemy	 zacząć	 traktować	
jak	 automatu	 do	 spełniania	 swoich	 często	 nieprzemy-
ślanych	 zachcianek	 i	 życzeń!	–	 Im	częściej	 będziemy	
się	modlić,	 tym	 lepiej	 będziemy	 rozumieć,	 czym	 jest	
modlitwa	i	dlaczego	modlitwy	potrzebujmy.	Jak	bardzo	
jesteśmy	 zależni	 od	 dobroci	 i	miłości	 Pana	Boga,	 ile	
Mu	zawdzięczamy...	Ktoś,	 kto	 rzadko	 się	modli,	 albo	
wcale,	kto	o	modlitwie	przypomina	sobie	od	większego	
nieszczęścia,	może	dzisiaj	 błędnie	 odczytać	 słowa	na-
szego	Zbawiciela.
	 Drodzy,	 ciekawe	 jest,	 że	 sam	 Pan	 Jezus	 nie	
próbuje	tłumaczyć	swojego	Ojca		i	Jego	odpowiedzi	na	
nasze	modlitwy,	co	niektórzy	chrześcijanie	próbują	za	
wszelką	cenę	nadrobić	(niestety	z	różnym	efektem),	tak	
jakby	Pan	Bóg	tego	potrzebował	i	nie	wystarczyły	nam	
Jego	wskazania	zapisane	w	Biblii.	
	 Kiedy	ktoś	przyzna	się	nam	–	modliłem	się	już	
tyle	 czasu,	 tak	 długo	 prosiłem...,	 łatwo	 jest	 odpowie-
dzieć	–	pewnie	modliłeś	 się	nie	 tak	 jak	należy...	Pew-
nie	zbyt	mało	jeszcze	wierzysz...	Może	Pan	Bóg	testuje	
twoją	cierpliwość	i	wiarę,	i	wysłucha	cię	dopiero,	kiedy	
czas	tej	próby	się	skończy...	–	Tak	wielu	ludzi	próbuje	
tłumaczyć	ciągnący	się	czas	od	wypowiedzianej	prośby	

do	spełnienia	modlitwy.
	 Ile	razy	jednak	takie	słowa	nas	jeszcze	bardziej	
przygnębiły,	albo	odebraliśmy	je	jako	osobiste	oskarże-
nie,	bardziej	jako	naganę	niż	zachętę	do	jeszcze	gorliw-
szej	modlitwy	–	Skoro	nie	umiem	się	modlić,	albo	nie	
umiem	zaufać,	albo	coś	nie	pozwala	mi	dostrzec	Bożej	
odpowiedzi,	to	potrzebuję	twojej	pomocy,	może	twojej	
modlitwy	o	mnie,	a	nie	takiego	tłumaczenia!
	 Pan	Jezus	ucząc	nas	modlitwy,	którą	wszyscy	
znamy	–	chce,	żebyśmy	z	pełną	świadomością,	myśląc	
nad	tym	o	co	prosimy,	szczerze	potrafili	wołać:	Ojcze	
nasz	(...),	bądź	wola	Twoja	jako	w	Niebie,	tak	i	na	zie-
mi...,	i	mając	tę	prośbę	w	pamięci,	odczytywali	w	poko-
rze	Jego	dzisiejszą	obietnicę.
	 Jezus	w	Modlitwie	Arcykapłańskiej	modlił	się	
o	nas	wszystkich	(J	17,1nn).	A	w	Ogrodzie	Getsemane,	
wołał:	Ojcze,	 jeśli	 to	możliwe,	niech	mnie	 ten	kielich	
(a	więc	całe	 to	cierpienie,	krzywda	 i	zło),	ominie	 (...)	
–	Zaraz	po	tych	słowach	wypowiedział	jednak	niezwy-
kłą	prośbę,	która	dla	nas	jest	ważną	lekcją	–	Ojcze,	nie	
moja	lecz	twoja	wola	niech	się	stanie...(Mt	26,39)
	 –	Dlaczego	o	tym	dzisiaj	mówię?	(…)	–	Drodzy	
konfirmanci,	 drogi	 zborze,	 dlatego,	 że	 dzisiaj	 do	 nas	
wszystkich	Pan	Jezus	kieruje	swoje	słowa!	–	 I	dzisiaj	
wy,	którzy	 już	za	moment	będziecie	uroczyście	ślubo-
wać	 przed	Bogiem,	 będziecie	 składać	 także	 obietnicę	
naśladowania	naszego	Zbawiciela	również	w	Jego	mo-
dlitwie.
	 Odchodząc	 do	 swoich	 domów,	 nie	 możecie	 
o	swoim	obowiązku	zapominać!	
	 Również	w	swoich	modlitwach	musicie	pamię-
tać	prosić	o	nas,	o	to	miejsce,	o	swoich	rodziców,	naj-
bliższych,	 księży...,	 –	 bo	my	waszej	modlitwy	 potrze-
bujemy	–	dzisiaj	razem	z	wami,	chcemy	prosić	o	was,	 
z	wami	przeżywać	waszą	modlitwę...
	 Od	 tej	 chwili,	 podejmując	 decyzję	 o	 swojej	
wierze,	powinniście	pamiętać,	że	modlitwa	służyć	ma	
budowaniu	 waszej	 i	 naszej	 relacji	 z	 Panem	 Bogiem.		
Wierzę,	że	rozumiecie,	o	co	chodzi	w	modlitwie.
	 Pamiętajmy,	 że	 nie	możemy	w	modlitwie	 tar-
gować	 się	 z	Bogiem	–	Panie	Boże	 ja	będę	 się	modlił	 
i	wierzył,	ale	Ty	uczynisz	mi	wszystko,	co	będę	chciał...	
–	Chociaż	niektórzy	 tak	czynią,	nam	nie	wolno	w	mo-
dlitwie	wystawiać	Pana	Boga	na	próbę	–	Jeśli	wyzdro-
wieję,	dostanę	się	do	tej	szkoły,	będę	w	ciebie	wierzył...
	 –	 Przypomnijcie	 sobie	 jeszcze	 raz	 modlitwę	
Pana	Jezusa	–	On	nie	przymuszał	Pana	Boga	do	spełnie-
nia	swojej	woli.	Właściwie	w	Jego	zachowaniu	może-
my	dostrzec	odwrotną	postawę.	To	samego	siebie	Jezus	
w	modlitwie	przekonywał	do	zrozumienia	i	spełnienia	
woli	swojego	Ojca	w	Niebie.
	 Szukając	 myśli	 do	 dzisiejszego	 kazania,	 pró-
bowałem	 na	 nowo	 zrozumieć	 także	 swoją	 potrzebę	
modlitwy...,	 i	 natrafiłem	 na	 cytat	 duńskiego	 teologa	 
i	filozofa	Sorena	Kierkegaard'a.	On	sens	modlitwy	ujął	
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w	zdaniu:		 Modlitwa	 nie	 zmienia	 postanowień	
Boga,	ale	zmienia	tego,	kto	się	modli.
	 –	I	o	to	chodzi	w	modlitwie!	Tak	jak	w	życiu	
Pana	Jezusa,	modlitwa	pozwalała	Mu	 trwać	w	ciągłej	
relacji	miłości	 i	 zaufania	 do	Boga,	 tak	 i	 nam	ma	być	
pomocna.	
	 Gdybyśmy	mieli	 się	modlić	 tylko	po	 to,	 żeby	
coś	 od	 Pana	 Boga	 uzyskać,	 to	 w	 gruncie	 rzeczy	 nie	
musielibyśmy	się	modlić,	bo	Pan	Bóg	wie,	co	jest	dla	
nas	dobre	i	nam	potrzebne,		bo	według	swojej	obietnicy	 
i	tak	by	nam	to	dał...
	 Jeśli	rozumiemy,	co	znaczy	że	Pan	Bóg	jest	na-
szym	Ojcem	w	Niebie	–	dla	nas	wszystkich	–	dorosłych,	
młodzieży,	 dzieci	 i	 zastanowimy	 się,	 dlaczego	 wciąż	
potrzebujemy	Jego	pomocy	i	ojcowskiej	opieki,	zrozu-
miemy,	dlaczego	czasami	niektóre	Boże	odpowiedzi	na	
nasze	modlitwy	 są	 zupełnie	 inne	 od	 naszych	wyobra-
żeń.	Jeśli	zrozumiemy,	że	Pan	Bóg	chce	i	będzie	nam	
dawał	zawsze	tylko	to,	co	jest	dobre	i	czego	naprawdę	
potrzebujemy,	 co	 dla	 nas	 jest	 najlepsze,	może	 następ-
nym	razem	nie	będziemy	się	smucić,	albo	mieć	żal	do	
Pana	Boga,	że	spełnia	nasze	prośby	według	swojej	woli	
i	mądrości,	a	nie	naszej...
	 –	 Drodzy,	 to	 jest	 trudne...	 –	 Nie	 zawsze	 ła-
two	 jest	 powiedzieć,	 nie	moja	 lecz	Twoja	wola	niech	

się	dzieje	Panie	Boże...	 (Mt	6,9),	zwłaszcza,	kiedy	na	
czymś	naprawdę	nam	zależy,	dosięga	nas	choroba,	albo	
ktoś	bliski	nam	umiera...
	 Wtedy	zawsze	jednak	możemy	prosić	o	zaufa-
nie	Bożej	mądrości	i	dobroci,	o	której	możemy	dowie-
dzieć	się	ze	Słowa	Bożego,	które	dzisiaj	w	prezencie	od	
nas,	drodzy	Konfirmanci,	otrzymacie.
	 W	 Biblii	 znajdziecie	 też	 historie	 wielu	 ludzi,	
których	życie	modlitwa	zmieniła...
	 Życzę	Wam	 w	 imieniu	 nas	 wszystkich,	 żeby	
Pan	Bóg	 i	Jego	Słowo	zawsze	było	pomocne	w	budo-
waniu	waszej	wiary	i	uczeniu	się	modlitwy.
	 Ślubując,	pamiętajcie,	że	Pan	Bóg	nie	może	być	
dzisiaj	 tylko	Waszą	 chwilową	 przygodą,	 a	 wyznanie	
wiary	 jednorazowym	zamanifestowaniem	zaufania	 do	
Niego!	–	Waszym	zadaniem	 jest	 także	nas	uczyć	wie-
rzyć	i	pokazywać	nam,	co	znaczy	być	oddanym	Panu	
Jezusowi,	który	do	wszystkich	nas	mówi	–	Nie	wy	mnie	
wybraliście,	ale	Ja	was	wybrałem...,	dla	was	zwycięży-
łem	grzech	i	śmierć...	(J	15,16a;	16,33)	
	 A	 skoro	 was	 i	 nas	 Pan	 Jezus	 wybrał	 na	 swo-
ich	uczniów,	to	On	chce,	żebyśmy	na	zawsze	pozostali	
Jego	przyjaciółmi...	(J	15,15)
Tego	wam	życzę...	AMEN.

ks.	Łukasz	Gaś

Grupa	konfirmantów	przygotowywana	przez	ks.	Łukasza	Gasia
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Konfirmanci

Bąkowski Robert 
Białka Mirosław 
Biesok Paweł 
Bińczyk Mateusz
Broda Tomasz
Brudny Dawid 
Długosz Tomasz 
Dyka Maciej 
Glajcar Jan 
Grzybek Szymon
Kaleta Jakub
Karnacz Daniel
Kliś Krystian 
Kłosowski Jan 
Kozok  Dawid
Kral Dawid
Królica Jakub 
Kuchejda Jakub
Kukuczka Adam 
Lukas Kacper
Łuczak Dawid 
Maniszewski Michał 
Orszulik Bartosz
Pelar Tomasz 
Podermański Krzysztof
Porębski Dominik
Raszka Remigiusz
Rygiel  Adam
Sikora Jakub 
Sikora Michał 
Smelik Paweł 
Swakoń Piotr 
Śliwka Robert
Walica Jan
Wicher Dawid
Witoszek Jurek 
Zawada Konrad 
Zorychta Kamil
Żyła Szymon 
 

Brandys Sandra
Banot Weronika
Broda Ewelina 
Burawa Patrycja
Byrtek Justyna 
Dąbrowska Klaudia 
Francuz Patrycja
Geronin Natalia
Gluza Katarzyna 
Głowacka Kamila 
Jech Natalia 
Kaiser  Julia 
Kantor Karolina 
Karniłowicz Sandra
Kierun Karolina 
Kisza Patrycja
Klus Anna 
Kłoda Kinga
Kobielusz Dorota 
Kornacka Adrianna 
Kozieł  Dominika 
Król Natalia
Kudła Wiktoria
Lizak Martyna 
Łuczak Oliwia 
Macura Monika 
Malina Anna 
Mlak Anna 
Niechaj Anna 
Onufrejczyk Kamila
Onufrejczyk Dominika
Pierzchała Natalia 
Santarius Martyna 
Stanowska Anna 
Stasik  Elżbieta 
Suchanek Kinga
Szczurek Natalia
Szymańska Marlena 
Tomica Bernika
Walczysko Maja
Zamarska Magdalena
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Egzamin Konfirmacyjny

	 Egzamin	 kościelny	 dla	 te-
gorocznych	 konfirmantów	 odbył	 się	 
w	 sobotę	 2	maja	 br.	Tak	 jak	w	 ostat-
nich	latach	przystąpili	do	niego	konfir-
manci	uczący	się	w	czterech	grupach.	
Egzamin	w	 kościele	 poprzedzony	 zo-
stał	egzaminami	wewnętrznymi,	które	 
w	 zasadzie	 decydowały	 o	 dopuszcze-
niu	 bądź	 nie	 do	 uroczystości	 Konfir-
macji.	To	ma	w	założeniu	zdjąć	bagaż	
stresu	z	odpowiadających	w	kościele	
przy	 dużej	 grupie	 ludzi.	 Jak	 pokazał	
tegoroczny	 egzamin	 wypowiedź	 do	
mikrofonu	 przed	 tak	 licznym	 audy-
torium	 dla	 wielu	 okazał	 się	 być	 stre-
sogenny.	 Można	 było	 zaobserwować	
trzęsące	się	ręce,	drżące	głosy	i	nagłe	
luki	w	pamięci.	Stres	w	tym	względzie	
„dopadał”	nawet	konfirmantów,	którzy	
zazwyczaj	podczas	nauk	prezentowali	
się	bardzo	dobrze.
	 Z	 kronikarskiego	 obowiązku	
podam,	że	grupy	egzaminowane	były	
w	 następującej	 kolejności:	 piątkowe	
prowadzone	przez	ks.	Janusza	Sikorę	
i	ks.	Dariusza	Madzię	oraz	poniedział-
kowe	prowadzone	przez	ks.	Tomasza	
Chudeckiego	i	Łukasza	Gasia.

ks. Dariusz Madzia
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Moja Konfirmacja - wyjątkowy dzień

	 Konfirmacja.	Dla	wszyst-
kich	 konfirmantów	 jest	 bardzo	
ważnym,	 wyjątkowym	 wydarze-
niem.	 Jedni	 nie	mogli	 doczekać	
się	 prezentów,	 świetnej	 imprezy,	 
a	 inni	 oczekiwali	 w	 pokorze	 
i	 skupieniu	 tego	 najważniejsze-
go	 momentu,	 podczas	 którego	
mieliśmy	zostać	pełnoprawnymi	
członkami	naszego	Kościoła.	
	 W	 czasie	 całego	 roku	
szkolnego	 księża	 przygotowy-
wali	 nas,	 aby	 w	 tym	 wyjątko-
wym	dniu	stanąć	przy	ołtarzu	i	ze	
świadomością	 naszego	 grzechu	
stanąć	 przed	 Bogiem	 i	 szczerze	
przyrzekać	wierność	Bogu	 i	Ko-
ściołowi.	
	 Był	 to	 dla	 mnie	 bardzo	
ważny	 dzień.	 Cały	 rok	 uczyłam	
się	 z	 koleżankami	 i	 kolegami	
wszystkich	 rzeczy	 związanych	 
z	wiarą,	modlitwą,	Kościołem,	Bo-
giem,	Jezsem	i	Duchem	Świętym.	 
W	 niedzielny	 poranek	 10	 maja	 
o	 godz.	 8.30	 zbieraliśmy	 się	 
w	budynku	Alumneum	i	na	scho-
dach	 ustawiliśmy	 się	 według	
ustalonej	 kolejności,	 odświętnie	
ubrani.	 Zestresowani	 i	 z	 obawa-
mi	 by	 wszystko	 wyszło	 -	 udali-
śmy	 się	 do	 kościoła.	 Nabożeń-
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stwo	przebiegało	zgodnie	z	planem.	Kazanie	
wygłosił	ksiądz	Łukasz	Gaś.	Po	kazaniu	wzo-
rowi	konfirmanci:	Jan	Walica,	Patrycja	Kisza,	
Michał	 Maniszewski,	 Jakub	 Sikora	 składali	
podziękowania	 skierowane	 do	 rodziców,	 ro-
dziców	 chrzestnych,	 księży,	 rady	 parafial-
nej,	 itp.	 Następnie	 zaśpiewaliśmy	 piosenkę	 
pt.	 „Dzisiaj	 jest	mój	 szczęśliwy	dzień”	 przy	
akompaniamencie	 pianina	 elektrycznego,	 za	
którym	usiadł	ks.	Marcin	Podżorski.	Mogliśmy	
również	 usłyszeć	 Parafialny	 Zespół	 Instru-
mentalny,	który	dedykował	wykonany	utwór	
(pt.	„Halleluja”)	 tegorocznym	konfirmantom.	
Później	 każdy	 z	 nas	 podchodził	 do	 ołtarza	 
i	 otrzymywał	 błogosławieństwo.	 Cały	 czas	
odczuwałam	mocne	bicie	serca,	stres,	emocje	
i	przeżywanie	tej	ważnej	chwili	wpływało	na	
samopoczucie.	 Nadszedł	 czas	 na	 udzielenie	
pierwszej	komunii	świętej.	
	 Był	 to	 dla	mnie	 bardzo	ważny	 i	 nie-
zapomniany	 moment,	 gdyż	 wtedy	 zostałam	
przyjęta	do	społeczności	Kościoła.	
	 Po	 uroczystym	 nabożeństwie	 nad-
szedł	czas	na	pamiątkowe	zdjęcia.	Grupowe	
zostało	 tradycyjnie	 wykonane	 na	 schodach	
kościoła.	 Później	 otrzymaliśmy	 świadectwo	
konfirmacyjne	oraz	Biblię	z	dedykacją.	
	 Miniony	 rok	 szkolny,	 podczas	 któ-
rego	 uczęszczałam	 na	 nauki	 konfirmacyjne,	
wpłynął	 na	 to,	 że	 bardzo	 zbliżyłam	 się	 do	
Boga.	Zrozumiałam	wiele	spraw	związanych	
z	Kościołem.	Była	to	okazja,	aby	poznać	wie-
le	miłych	osób.	Myślę,	że	nie	zapomnę	wspól-
nie	spędzonego	czasu	–	na	naukach	konfirma-
cyjnych	 oraz	 na	wycieczce	 -	 dzięki,	 którym	
mogliśmy	się	integrować	i	lepiej	poznać.

Mionika Macura
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	 W	niedzielny	poranek	17.05	br.	 przeżywaliśmy	w	naszym	filiale	
piękną	uroczystość		-	25	lecie	założenia	kościoła	Jana	Chrzciciela	w	Puń-
cowie.	Nabożeństwo	było	nieco	inne	niż	zwykle,	rozpoczęło	się	bowiem	
nie	porankiem	pieśni,	ale	porankiem	poetycko–muzycznym.	Gościliśmy	tej	
niedzieli	niezwykłego	gościa		ks.	Sławomira	Sikorę	ze	Szczecina,	który	nie	
tylko	jest	księdzem,	ale	też	maratończykiem	i	poetą.	Jest	autorem	tomiku	
wierszy	pt.	„Myśli	w	biegu”	i	to	właśnie	na	poranku	mogliśmy	posłuchać	
niektórych	z	nich.	Ks.	Sikora	nie	tylko	nam	je	recytował,	ale	też	opowiadał	
o	wydarzeniach	w	jego	życiu,	które	miały	wpływ	na	ich	powstanie.	Wiersze	
czytane	były	w	trzech	blokach,	a	po	każdym	z	nich	mogliśmy	posłuchać	
pięknych	 utworów	muzycznych	w	wykonaniu	 dziewczyn	 z	 Parafialnego	
Zespołu	Instrumentalnego.
	 Budujące	kazanie	na	podstawie	 tekstu	z	Ew.	Jana	wygłosił	 także	
nasz	gość	ks.	S.	Sikora,	który	zaznaczył,	że	Kościół	jest	ważnym	miejscem	
dla	nas,	ale	nie	powinniśmy	zatrzymywać	nieba	i	Boga	w	kościele,	ale	wy-
chodzić	z	nim	za	drzwi	i	poza	mury	kościoła.	
Łatwo	jest	być	wierzącym	w	kKościele	wśród	
swoich,	 ale	 my	mamy	 być	 świadectwem	 Je-
zusa	wszędzie,	gdziekolwiek	nas	postawi.		Na	
zakończenie	 złożył	nam	życzenia	 	wierszem,	
którego	sam	jest	autorem.

ŻYCZĘ CI

Boga	tam,	gdzie	mówią	że	Go	nie	ma
Pójścia	do	przodu,	gdy	wiatr	w	oczy

Siły,	gdy	opadają	ręce
Przyjaźni,	gdy	wokół	Judasze

Ciszy	tam,	gdzie	nie	słychać	własnych	myśli
Odwagi,	gdy	strach	ma	wielkie	oczy
Wolności,	gdy	krepują	kajdany
Marzeń,	gdy	proza	życia
Ciepła,	gdy	serca	jak	z	lodu

Uśmiechu,	gdy	wszyscy	ponurzy
Wiary,	gdy	czai	się	zwątpienie
Nadziei	tam,	gdzie	umarła
Miłości,	gdy	nie	ma	już	nic.
Niech	Ci	Bóg	błogosławi!

	 Każdy,	 komu	 spodobały	 się	 wiersze,	
mógł	nabyć		je	po	skończonym	nabożeństwie	
wraz	z	dedykacją	od	autora.
	 Nabożeństwo	 swoim	 wystąpieniem	
ubogacił	chórek	Hosanna	pod	dyr.	Beaty	Ma-
cury.	 W	 	 jego	 wykonaniu	 usłyszeliśmy	 kil-
ka	ładnych	piosenek,	a	ostatnia	z	nich	pt.	To 

Pamiątka Założenia w Puńcowie



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl26 Odwiedź naszą stronę:

przykazanie	 ja	 dziś	 daję	 wam...	
poprzedzona	była	życzeniami	dla	
naszego	zboru,		złożonymi	przez	
Panią	 dyrygent.	 Dziękujemy	
wszystkim,	którzy	przyczynili	się	
do	 tego,	 aby	 nasze	 nabożeństwo	
mogło	być	tak	uroczyste,	bo	wie-
le	 się	 na	 nim	 działo,	 a	 Pan	Bóg	
nam	w	tym	błogosławił.	Darował	
nam	też	piękną	pogodę	i	to	przede	
wszystkim	 Jemu	 należą	 się	 po-
dziękowania.	Mieliśmy	 ku	 temu	
wiele	 okazji,	 żeby	 dziękować	
podczas	 całego	 nabożeństwa	 po-
przez	 pieśni,	 modlitwę	 i	 głoszo-
ne	 słowo	 Boże.	 Po	 uroczystości	 
w	 kościele	 nasi	 goście	 udali	 się	
do	salki	na	tradycyjne	kołaczyki.		
	 Korzystając	 z	 okazji	
,chciałabym	podziękować	wszyst-
kim	 ofiarodawcom	 dzięki	 któ-
rym	 mogliśmy	 wyremontować	
mechanizm	 dzwonów	 	 naszego	
kościoła,	 dzięki	 temu	 mogą	 one		
wzywać	 nas	 pięknym	 brzmie-
niem		na	niedzielne	nabożeństwa.	
Wszystkim	Wam	Bóg	zapłać.

Grażyna	Smoter
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Służba Strażacka w Hażlachu

	 W	 niedzielę,	 26	 kwietnia,	 na	 na-
bożeństwie	 w	 Hażlachu	 dziękowaliśmy	 za	
służbę	 strażaków	 z	 OSP	 Hażlach.	 Po	 ka-
zaniu	 opiekun	 filiału	 ks.	Marcin	 Podżorski	 
w	krótkim	przemówieniu	podkreślił,	że	pra-
ca	 strażaków	 jest	 tak	 naprawdę	 służbą	 na	
rzecz	innych	osób.	Na	podstawie	fragmentu	
z	1	listu	do	Koryntian	podkreślił,	że	Pan	Bóg	
daje	 nam	 różne	dary	 i	 talenty,	 które	mamy	
wykorzystywać	„ku	wspólnemu	pożytkowi".	
Służba	strażaków	jest	właśnie	 tego	przykła-
dem.
	 Po	 nabożeństwie	 odbyło	 się	w	 sali	
parafialnej	spotkanie	przy	kawie	 i	herbacie,	
gdzie	m.in.	uczestnicy	mogli	dowiedzieć	się	
nieco	więcej	o	minionym	roku	działalności	
OSP	Hażlach.
 ks.	Marcin	Podżorski

 „Przyjdź	 Duchu	 Święty,	 ja	 pra-
gnę,	o	to	dziś	błagam	Cię,	przyjdź	w	swo-
jej	mocy	 i	 sile,	 radością	napełnij	mnie"	 -	 
w	 tym	 nastroju	 powagi	 odbyło	 się	 nabo-
żeństwo	6.	Niedzieli	 po	Wielkanocy	 pod	
błagalnym	 wezwaniem	 „Exauti"	 -	 Słu-
chaj	Panie	głosu	mego	(Ps.27,7).	Śpiewy	
liturgiczne	 i	 Słowo	Boże	 ks.	 Jana	Kozie-
ła	zwiastowały	przyjście	Gościa	 -	Ducha	
Świętego	-	Pocieszyciela,	który	nie	opuści	
nas	w	niedoli,	gdyż	jest	naszą	ostoją	i	naj-
pewniejszą	pomocą.
	 W	 nabożnym	 spotkaniu	
wzięła	 udział	 również	 grupa	 stra-
żaków,	 by	 w	 sposób	 ekumenicz-
ny	 uświetnić	 swój	 Dzień	 Strażaka.	

Święto Strażaka 
w Zamarskach

W	 serdecznych	 słowach	 kaznodzieja	 podziękował	 im	 za	
ofiarne	 działanie	 i	 wspólną	 pracę	 dla	 dobra	 i	 pomyślności	 wio-
ski.	 Wznosząc	 do	 Boga	 żarliwą	 modlitwę	 o	 dalszą	 opiekę	 
w	 codziennej	 walce	 z	 żywiołami	 przyrody	 życzył	 im	 zdrowia,	
szczęśliwych	powrotów	z	akcji	oraz	życzliwości	społecznej.	Na-
bożeństwu	towarzyszyły	chwile	wspomnień	i	modlitwy	za	Zmar-
łych:	Fryderyka	Fuchsa	oraz	Anny	i	Andrzeja	Ryrychów.	Z	kolei	
zbór	mógł	przeżywać	spowiedź	i	Komunię	Świętą.
	 Po	nabożeństwie	odbyła	się	druga	część	spotkania	z	bra-
cią	strażacką.	Przy	herbatce	i	ciastku	toczone	były	swobodne	roz-
mowy,	 które	w	 sposób	 integrujący	 łączyły	 zbór	 z	miejscowym	
strażactwem.

Rudolf	Mizia
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	 Dwa	 lata	 temu	 Fundacja	 Francke	
(Franckesche	Stiftungen)	w	Halle	nawiąza-
ła	kontakt	z	Muzeum	Protestantyzmu	Para-
fii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Cieszynie,	
a	podłożem	stała	się	wspólna	historia	zwią-
zana	z	uzyskaniem	zgody	i	budową	jedne-
go	z	sześciu	kościołów	łaski,	a	mianowicie	
kościoła	Jezusowego	przed	Cieszynem.		
	 We	wrześniu	2013	 r.	do	Cieszyna										
z	pierwszą	wystawą	poświęconą	Fundacji	
Francke	przybył	jej	dyrektor	prof.	Thomas	
Müller-Bahlke	wraz	 z	 Friederike	 Lippold	
,odpowiedzialną	 za	 kontakty	 międzynaro-
dowe.	Wizyta	pozwoliła	na	przetarcie	nie	
do	 końca	 znanych	 wątków	 związanych	 
z	działaniami	ks.	Augusta	Hermanna	Franc-
ke	(1663-1727)	w	sprawach	śląskich	ewan-
gelików	 w	 XVIII	 w.	 Obecnie	 Fundacja	
Francke		w	Halle	jest	organizacją	nie	zwią-
zaną	 z	 Kościołem	 ewangelickim,	 finanso-
waną	 ze	 środków	 publicznych,	 zajmującą	
się	 szeroko	 rozumianą	 edukacją,	 nauką,	
kulturą	i	działalnością	społeczną,	prowadzi	
przedszkola,	dom	integracyjny,	zabytkowe	
archiwum,	bibliotekę	i	muzeum,	a	w	pozo-
stałych	historycznych	budynkach	Fundacji	
ma	siedzibę	40	instytucji	nierzadko	współ-
pracujących	 z	 Fundacją,	 m.in.:	 Wydzia-
ły	 Uniwersytetu	 Marcina	 Lutra	 w	 Halle	 
i	 Wittenberdze,	 Interdyscyplinarne	 Cen-
trum	Badań	Europejskiego	Oświecenia,	In-
terdyscyplinarne	Centrum	Badań	Pietyzmu,	
Ewangelickie	Seminarium,	szkoły,	instytu-
cje	społeczne	kościelne.
	 W	 tym	 roku,	 w	 sobotę	 16	 maja	
,otwarta	została	kolejna	wystawa	pt.	Halleń-
ski	pietyzm	i	Reformacja,	August	Hermann	
Francke	 śladami	Marcina	Lutra,	przygoto-
wana	w	ramach	obchodów	500	lecia	Refor-
macji.	Otwarcie	wystawy	poprzedziły	wy-
stąpienia	pani	Friederike	Lippold	na	temat	
światowej	 działalności	 ks.	A.	 H.	 Francke,	
w	tym	kontaktów	ze	Śląskiem	oraz	obecne-

Halleński pietyzm i Reformacja
August Hermann Francke 

śladami Marcina Lutra
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go	funkcjonowania	Fundacji,	zaś	kustosz	
Fundacji,	 dr	 Claus	 Veltmann	 przybliżył	
kwestię	 kontaktów	 ks.	 A.	 H.	 Francke	 
z	rodzinami	hrabiów	Promnitz	z	Pszczy-
ny	 oraz	 Henckel	 von	 Donnersmarck	 
z	 Bogumina	 -	 rodzin	 zabiegających	 
o	kościół	ewangelicki	na	Górnym	Śląsku.	
Wystawa	składa	się	z	20	kolorowych	rol-
lupów,	 na	 	 których	 oprócz	 interesującej	
treści	znajduje	się	wiele	ciekawych	zdjęć	
obiektów	 muzealnych	 ze	 zbiorów	 Fun-
dacji,	 jak	również	z	 innych	niemieckich	
muzeów	 i	 instytucji	 kultury.	 Pierwsza	
część	 wprowadzająca	 podkreśla	 wpływ	
Reformacji	na	rozwój	człowieka	i	społe-
czeństwa,	następnie	przechodzi	w	czasy	
wojen	 i	 katastrof	 XVII	 w.,	 które	 miały	
swe	 odbicie	 w	 ruchach	 przebudzenio-
wych	różnych	Kościołów	–	w	tym	ruchu	
pietystycznego	 w	 Kościele	 luterańskim.	
Takie	 podłoże	 dało	 odpowiedni	 funda-
ment,	by	ks.	A.	H.	Francke	mógł	tworzyć	
dzieło	 swego	 życia,	 tj.	 „miasto	 w	 mie-
ście”,	 które	 rozpoczął,	 jak	 sam	 stwier-
dził,	 od	 niewielkiego	 daru:	 „w	 puszcze	
na	 datki	 znalazłem	4	 talary	 i	 16	 groszy,	
postanowiłem	przeznaczyć	je	na	budowę	
publicznej	szkoły	dla	biednych...”,	w	ten	
symboliczny	sposób	rozpoczęła	się	histo-
ria	halleńskiego	pietyzmu.
	 Kolejne	 części	 wystawy	 pre-
zentują	 szeroki	 wachlarz	 działalności	
misyjnej,	charytatywnej	i	społecznej,	za-
początkowanej	 w	 1698	 r.	 od	 położenia	
kamienia	węgielnego	pod	budowę	pierw-
szego	 budynku,	 sierocińca	 –	 dziś	 świa-
towego	 symbolu	 nowoczesnej	 opieki	
społecznej.	Z	 biegiem	czasu	 za	murami	
miasta	Halle	powstawały	kolejne	budyn-
ki	szkół,	szpitala,	apteki,	drukarni,	z	pras	
której	schodziły	setki	Biblii	wydawanych	
w	różnych	językach	i	szeregu	innych	nie-
zbędnych	 budynków,	 tworzących	 ścisłą	
zabudowę,	doprowadzając	w	efekcie	do	
wybudowania	 swego	 rodzaju	 „miasta	 
w	 mieście”.	 W	 budynkach	 Fundacji	
mieszkało	 ok.	 3000	 sierot,	 ubogiej	mło-
dzieży,	 studentów,	 osób	 z	 najniższych	
warstw	 społecznych,	 nauczycieli,	 ale	 
i	młodzież	ówczesnych	elit,	szlachty,	bo-
gatych	mieszczan.	Ci	ostatni	kształcili	się	

w	 renomowanym	 Pedagogium	 Królewskim	 (Königliches	 Pädago-
gium)	odpłatnie,	co	pozwalało	na	utrzymywanie	szkół	dla	biednych.	
Oprócz	 zapewnienia	 odpowiednich	 warunków	 mieszkaniowych,	
Francke	doprowadził	do	gruntownego	zreformowania	systemu	edu-
kacyjnego	w	 swoich	 szkołach,	wywierając	w	 ten	 sposób	ogromny	
wpływ	na	późniejszy	system	oświaty	w	Niemczech,	którego	elemen-
ty	widoczne	są	również	dzisiaj.	Swoje	pomysły	i	idee	Francke	pró-
bował,	nierzadko	z	powodzeniem,	zaszczepiać	w	innych	miejscach	
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Europy	 i	 świata,	 doprowadzając	 m.in.	 do	 założenia	
pierwszej	protestanckiej	misji	w	Indiach	południowych	
w	Tranguerbarze,	 gdzie	 na	wzór	 halleński	 rozpoczęto	
zakładanie	 szkół	 i	 ośrodków	 pomocy	 społecznej.	 Du-
chowni	 i	współpracownicy	 ks.	 Francke	 docierali	 rów-
nież	 do	 Ameryki	 Północnej,	 ale	 również	 w	 bliższe	
strony	Halle,	jak	chociażby	do	Cieszyna,	gdzie	wysłani	

zostali	nauczyciele	dzieci:	ks.	Franckego,	ks.	Wilhelm	
Krystian	Schneider	 i	 ks.	Krzysztof	Mikołaj	Vogt.	Wy-
stawę	prezentująca	rozwój	Reformacji	w	aspekcie	dzia-
łalności	Fundacji	Francke	można	zwiedzać	w	kościele	
Jezusowym	do	końca	czerwca	br.

Tekst:	Marcin	Gabryś	(Muzeum	Protestantyzmu)
Foto:	Beata	Macura

Życie poświęcone służbie Bogu i bliźnim

	 6	czerwca	br.	jubileusz	80-lecia	urodzin	obchodzić	bę-
dzie	pani	Diakon	mgr	Janina	Kisza	–	Bruell,	która	w	naszej	
Parafii	 zatrudniona	była	od	1959	 r.,	 czyli	 od	ukończenia	 stu-
diów	w	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej		w	Warszawie	
do	chwili	przejścia	na	rentę	w	1976	r.	Data	ta	jednak	określa	
tylko	formalne	zakończenie	służby.	Pani	Diakon	nadal	działała,	
służyła.
	 Wyznawała,	że	tylko	życie	poświęcone	Bogu	i	bliźnim	
ma	sens.	Z	głębi	Jej	serca	do	Boga	płynęło	wyznanie	zawarte	
w	Ps	16,	2:	„Tyś	Panem	moim,	Nie	ma	dla	mnie	dobra	poza	
tobą.”	
To	stało	się	dewizą	jej	życia	i	postępowania.	
	 Pragnę	krótko	przedstawić,	a	właściwie	tylko	zasygna-
lizować,	bowiem	trudno	w	słowach	ująć	bogate,	piękne,	warto-
ściowe	życie.
	 Pani	 Diakon	 działała	 w	 różnych	 dziedzinach	 życia	
parafialnego,	 	 jednak	 najważniejsze	 dla	 Jubilatki	 było	 prze-
kazywanie	Słowa	Bożego	przede	
wszystkim	 swoim	 uczniom	 
w	 czasie	 nauczania	 kościelnego,	
a	 także	 w	 kazaniach	 i	 rozważa-
niach	 podczas	 nabożeństw,	 go-
dzin	biblijnych,	różnych	spotkań.
	 Średnie	 pokolenie	 pa-
mięta	 poranne	 spotkania	 „u	 cio-
ci	 Janeczki”	 w	 mieszkaniu	 przy	 
pl.	Kościelnym	9,	gdzie	młodzież	
przed	 lekcjami	 szkolnymi	 miała	
możliwość	 rozpocząć	 dzień	 mo-
dlitwą,	polecić	się	Bożej	opiece.		
	 Jubilatka,	w	razie	potrze-
by,	 także	 zastępowała	 organistę	 
w	kościele	Jezusowym.
	 Starała	 się,	 by	 Słowo	
Boże	 różnymi	 sposobami	 docie-

Uroczystość	50-tej	rocznicy	ordynacji	ks.	Tomasza	Bruella	w	Dzięgielowie

Uroczystość	50.	rocznicy	ordynacji	
diakon	Janiny	Kiszy-Bruell	w	Cieszynie
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rało	 do	 jak	 najszerszego	 kręgu	 ludzi.	 Służyły	 temu	 rozmy-
ślania,	 artykuły	 zamieszczane	w	 czasopismach	 kościelnych,	
religijnych.		 	
	 Wielką	 radość	 sprawiała	 Jubilatce	 służba	 odwiedzi-
nowa	w	szpitalu,	wykonywana	przez	wiele	lat	z	potrzeby	ser-
ca.	Śpieszyła	do	chorych	ze	słowami	pociechy,	nadziei,	ufno-
ści	pokładanej	w	Bogu	Ojcu.	
	 Często,	wchodząc	 na	 oddziały,	 słyszałem	 jej	 śpiew,	
który	kochała	 i	poprzez	pieśni	o	głębokiej,	budującej	 treści	
przekazywała	również	prawdy	Boże.	
	 Działalność	pani	Diakon	wybiegała	poza	Parafię,	po-
dejmowała	bowiem	liczne	poczynania	służące	społeczeństwu	
naszego	miasta.	Swoimi	umiejętnościami	służyła	w	różnych	
stowarzyszeniach	i	organizacjach	w	mieście.	
	 Była	 jednym	 z	 trzech	 inicjatorów	 założenia	 Hospi-
cjum	 im.	 Łukasza	 Ewangelisty	 w	 Cieszynie.	 Władze	 Mia-
sta	 doceniły	działalność	 społeczną	 i	 charytatywną	 Jubilatki,	
przyznając	Jej	„Srebrną	Cieszyniankę”.	
	 Patrząc	z	perspektywy	czasu	na	służbę	pani	Diakon	
mgr	Janiny	Kiszy	–	Bruell	w	naszej	Parafii,	jako	jej	kolega	z	lat	
studiów,	potem	współpracownik,	przełożony,	dziękuję	Jubilat-
ce	za	wszystko,	co	czyniła.	Nasuwa	mi	się	określenie	jednego	 
z	 poetów,	 człowieka	 społecznika,	 które	 można	 odnieść	 do	
pani	Diakon	:	

„	…	to	jest	przyjazne	serce,
	to	odsiecz	w	najgorszej	biedzie,
najwyższy	rodzaj	człowieka,	
Człowiek,	co	nie	zawiedzie.”

 
„Bóg zapłać” za długoletnią, wierną 
służbę. Niech oglądanie owoców peł-
nionej służby utwierdza Cię w prze-

konaniu dobrze spełnionego powoła-
nia „Gdyż Pan, twój Bóg, błogosławił 

cię w każdym dziele rąk twoich.”

 Z okazji Twojego pięknego 
jubileuszu, w imieniu przyjaciół, 
koleżeństwa, własnym, składam 
Tobie, Czcigodna Jubilatko, ser-
deczne życzenia zawarte w słowach 
Ps 91, 9-11: 
 „Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, 

Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją 
swoją,

Nie dosięgnie cię nic złego …
Albowiem aniołom swoim polecił, 

Aby cię strzegli na wszystkich drogach  
twoich.”

	 Szczególnie	 na	 ten	 obecny	 czas,	 tak	
trudny	 dla	 Ciebie,	 Droga	 Janeczko,	 życzymy,	
abyś	 tak	 jak	 dotychczas,	 wyznawała,	 że	 Pan	
Bóg	 twój	 pociesza	Cię	 i	 posila	 każdego	 dnia,	
niech	tak	pozostanie.	Pamiętaj	„…umiłował	cię	
Pan,	Bóg	twój.”	5	Mż	23,	6b

„Zasadzeni	w	domu	Pańskim
Wyrastają	w	dziedzińcach	Boga	naszego,	
Jeszcze	w	starości	przynoszą	owoc…”  

Ps	92,	14-15a

ks.Jan Melcer                          
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 Posiedzenie Rady Parafialnej

	 Ostatnie	 w	 kadencji	 2009-2014	 posiedzenie	
Rady	Parafialnej	odbyło	się	11	maja	br.	w	sali	parafial-
nej	Pl.	Kościelny	6.	Posiedzenie	rozpoczął	Kurator	Jan	
Król,	witając	wszystkich	 zebranych.	Następnie	 ks.	 Ja-
nusz	 Sikora	 odczytał	 tekst	 hasła	 biblijnego	 przypada-
jącego	 na	 dzień	 zwołania	 posiedzenia	Rady	 i	 zmówił	
modlitwę.	 Posiedzenie	 zostało	 zwołane	 w	 trybie	 nad-
zwyczajnym	 i	 kurator	 zaproponował	 krótki	 porządek	
obrad,	który	został	przyjęty	jednogłośnie.	
	 Zasadniczym	 tematem	 obrad	 było	 zatwierdze-
nie	 kandydatów	 do	 Rady	 Parafialnej,	 Komitetu	 Para-
fialnego	i	Komisji	Rewizyjnej	w	okręgach	wyborczych	
Hażlach	 i	 Gumna.	 Zgodnie	 bowiem	 z	 decyzją	 Rady	
Diecezjalnej,	w	okręgach	tych	na	dzień	17	maja	zostały	
wyznaczone	powtórne	wybory	do	tych	organów	parafii.	
Rada	 Parafialna	 zdecydowaną	większością	 głosów	 za-
akceptowała	zgłoszonych	kandydatów.	
	 W	kolejnym	punkcie	obrad	poruszono	kwestie	
związane	z	obchodami	306	 rocznicy	wytyczenia	miej-
sca	pod	budowę	kościoła	 Jezusowego.	Rada	omówiła	
poszczególne	elementy	obchodów	oraz	związane	z	tym	
obowiązki	członków	Rady.
	 W	sprawach	różnych	podniesiono	zagadnienia	
dokonywanych	 skrótów	 podczas	 ostatniego	 nabożeń-
stwa	 konfirmacyjnego	w	 liturgii	 komunijnej	 (brak	 od-

śpiewania	„Baranku	Boży”	oraz	brak	błogosławieństwa	
po	przyjęciu	komunii).	Księża	wyjaśniali,	 iż	komunia	
podczas	 nabożeństwa	 konfirmacyjnego	w	naszej	 para-
fii,	z	uwagi	na	ilość	konfirmantów,	jest,	w	stosunku	do	
innych	parafii,	ograniczona	tylko	do	konfirmantów.	Ma	
to	 na	 celu	 lepszą	 organizację	 całej	 uroczystości	 kon-
firmacji.	 Nie	 wszyscy	 członkowie	 Rady	 wyjaśnienia	
te	 	 	zaakceptowali.	Podkreślali	przede	wszystkim	pod-
niosły	 charakter	 pierwszej	 komunii	 dla	 konfirmantów	 
i	podniosłe	przeżycie	dla	ich	rodzin	i	całego	zboru.		
	 Rada	 Parafialna	 wybrała	 czterech	 delegatów	
na	kolejny	Zjazd	Bratniej	Pomocy	im.	Gustawa	Adolfa,	
który	odbędzie	się	w	czwartek	4	czerwca.		
	 Na	zakończenie	posiedzenia	Kurator	podzięko-
wał	 wszystkim	 za	 udział	 w	 zebraniu.	 Posiedzenie	 za-
kończono	Modlitwą	Pańską.
 Tą	krótką	relacją	z	pracy	Rady	Parafialnej	pra-
gnę	pożegnać	się		z	czytelnikami	naszego	informatora	
parafialnego.	Nie	kandydując	do	nowej	Rady	Parafial-
nej,	 wyrażam	 przekonanie,	 iż	 wprowadzony	 zwyczaj	
informowania	 parafian	 o	 działalności	 Rady	 zostanie	
utrzymany.	Dziękuję	za	wsparcie	i	modlitwy.

	 	 	 	 	 Jan	Król
	 	 	 	 	 										Kurator

	 Redakcja	Wieści	Wyższobramskich	 na	 łamach	 naszego	miesięcznika	
pragnie	bardzo	serdecznie	podziękować	Kuratorowi Parafii, Panu Janowi 
Królowi,	 za	wieloletnią	współpracę,	 za	 ciepłe	 i	 życzliwe	 słowa,	 za	 regular-
ne	przekazywanie	relacji	z	posiedzeń	Rady	Parafialnej,	za	przygotowywanie	
tematów	 problemowych,	 pisanie	 artykułów	 z	 różnych	 uroczystości,	 za	 pod-
suwanie	 tematów,	 interesowanie	 si	 naszym	pismem.	 	 Jesteśmy	 niezmiernie	
wdzięczni	za	zaangażowanie,	wiele	inicjatyw,	znakomitą	atmosferę	wspólnych	
działań	oraz	za	każdą	pogodną	chwilę,	za	uśmiech	i	dobre	rady...	W	ciągu	tych	
wszystkich	lat	był	Pan	dla	nas	przyjacielem,	na	którym	zawsze	można	polegać,	
który	zawsze	służył	pomocą	i	wsparciem.		Za	to	wszystko	dziękujemy,	składa-
jąc	najlepsze	życzenia	na	dalsze	lata.	

Redakcja
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Remont Kaplicy Cmentarnej

	 W	imieniu	Parafii	
i	komisji	cmentarnej	mam	
przyjemność	 podzielenia	
się	 z	 Czytelnikami	 Wie-
ści	 Wyższobramskich	
wiadomością	 o	 odno-
wionej	 kaplicy	 cmentar-
nej	 w	 Cieszynie	 przy	 ul.	
Bielskiej.	 Nadgryziony	
zębem	 czasu	 obiekt	 do-
magał	się	nowego	blasku.	
W	marcu	 bieżącego	 roku	
ekipa	 pana	 Władysława	
Szczepańskiego	 ochoczo	
przystąpiła	do	pracy.	
	 W	 ruch	 poszły	
młoty	 i	po	starych,	znisz-
czonych	 schodach,	 nie	
pozostało	śladu.	Powstały	
nowe,	 zaopatrzone	 w	 ba-
lustrady,	 tak	 aby	 ułatwić	
starszym	osobom	wejście	
do	 kaplicy.	 Następnie	
wymieniono	 okna	 i	 para-
pety,	 zaś	 ściany	 elewacji	
wzmocniono	 siatką	 i	 kle-
jem.	 Potem	 już	 pozosta-
ło	 tylko	 położenie	 tynku.	
Dach	 i	 wnętrze	 kaplicy	
odnowiono	 w	 ubiegłych	
latach,	 można	 więc	 po-
wiedzieć,	 że	 kaplica	 wy-
gląda	„jak	nowa".	
	 Warto	 pamiętać,	
że	 kaplica	 służy	 do	 cere-
monii	 pogrzebowych	 dla	
naszych	 zborowników,	
jak	również	dla	osób	spo-
za	naszego	wyznania.	Po-
winniśmy	 się	 starać,	 aby	
cmentarz	 i	 kaplica	 były	
również	 wizytówką	 na-
szej	Parafii.

W	trakcie	remontu...

Po	remoncie...

	 Przy	 tej	 okazji	 pragnę	 podziękować	 wszystkim	 składającym	 ofiary	 na	
cmentarzu	w	dniu	Pamiątki	Zmarłych.	Środki	 te	pomagają	 realizować	potrzeby	
związane	z	pracami	renowacyjnymi	na	naszych	cmentarzach.	

Ewa	Kajzar-Zachurzok		
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Z życia kościoła ...

	 W	 sobotę,	 25	 kwietnia	
2015	r.	w	sali	parafialnej	w	Wiśle-
-Centrum	 odbyła	 się	 Diecezjal-
na	 Konferencja	 Kobiet	 Diecezji	
Cieszyńskiej.	 W	 spotkaniu	 wzię-
ło	 udział	 ok.	 40	 delegatek	 Kół	
Pań	 z	wielu	 parafii	 naszej	Diece-
zji.	Temat	 konferencji	wpisał	 się	 
w	 hasło	 roku,	 który	 w	 naszym	
Kościele	został	ogłoszony	rokiem	
kultury	 ewangelickiej.	 Brzmiał	
Nowoczesne	 kobiety	 minionych	
czasów	 dla	 kultury...Zaczęło	 się	
od	 śpiewu,	 a	 rozważaniem	 tek-
stów	 biblijnych	 przeznaczonych	
na	 ten	 dzień	 podzieliła	 się	Anna	
Wantulok.	Młodzi	 ludzie	z	zespo-
łu	muzycznego	działającego	przy	
Parafii	 w	 Wiśle-Centrum	 upięk-
szyli	spotkanie	nie	tylko	śpiewem,	
ale	i	słowem	składali	świadectwo.	
	 Uczestniczki	 miały	 oka-
zję	 poznać	 wkład	 poprzedniczek	
w	kulturę	materialną	naszej	małej,	

Diecezjalna Konferencja Kobiet 

Diecezji Cieszyńskiej
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i	nie	tylko,	ojczyzny.	W	temat	wprowadził	je	film	nakrę-
cony	w	2014	r.	przez	TVP	2	pt.	Uliczka	cieszyńskich	ko-
biet.	Zaprezentował	on	sylwetki	czterech	kobiet:	Emilii	
Kołder,	 Niny	 Górniak,	 Janiny	Marcinkowej	 i	 Heleny	
Molak.	Później	wysłuchały	wykładu	Władysławy	Ma-
giery,	która	przybliżyła	życie	i	dzieło:	Marii	Geysztowt-
-Biernatowiczówny,	 Marii	 Skalickiej,	 Ewy	 Milerskiej,	
Anny	Więzik	i	Agnieszki	Pilchowej.	Bohaterki,	których	
biografie	 poznały	 uczestniczki	 spotkania,	 pozostawiły	
swój	 trwały	 ślad	w	 różnych	dziedzinach	życia:	pisały,	
tłumaczyły,	 działały	 charytatywnie,	 politycznie,	 reali-

zowały	się	w	życiu	kulturalnym	i	narodowym.	Zapisały	
się	 na	 trwałe	w	kulturze,	 a	 ich	 działalność	 prawie	 za-
wsze	wyprzedzała	epokę.	Opowieść	wywołała	ciekawą	
dyskusję.	
	 Dobrą	 atmosferę	 spotkania	 dopełniła	 gościn-
ność	 miejscowego	 Koła	 Pań,	 smaczny	 poczęstunek	 
i	 serdeczne	 rozmowy.	 Na	 zakończenie	 zaś	 błogosła-
wieństwa	na	drogę	powrotną	udzieliła	Aleksandra	Bła-
hut-Kowalczyk.

Władysława	Magiera

Wieści z Dzięgielowa

	 W	 słoneczny	 czwartkowy	 poranek,	 30	 kwiet-
nia	2015	roku,	duży	ciężarowy	samochód,	załadowany	 
aż	po	dach,	wyruszył	z	Dzięgielowa	w	kierunku	Beski-
du	Niskiego,	do	Puław	Górnych,	z	„Misją	Bieszczady”.	
Celem	tym	razem	było	nie	tylko	dostarczenie	pomocy	
materialnej,	 ale	 też	 zorganizowanie	 ewangelizacji	 po-
łączonej	 z	 piknikiem	 rodzinnym.	 Dzięki	 wielu	 ofiar-
nym	sercom	możliwe	było	zebranie	dostatecznej	ilości	
żywności	 i	 środków	 czystości,	 a	 także	 ubrań,	 mebli,	 
pościeli,	kołder	i	ręczników,	i	innych	potrzebnych	rzeczy,	 
aby	 obdarować	 nasze	 rodziny,	 które	 znajdują	 się	 
w	potrzebie.

	 Odwiedziliśmy	domy	w	Domaradzu	i	w	Odrze-
chowej.	W	rozładunku	towarzyszył	nam	już	nasz	ewan-
gelista	 -	Władek	Polok,	 który	dojechał	do	nas	 z	 żoną	
Ewą.	Była	to	bardzo	dobra	okazja,	aby	mogli	bliżej	po-
znać	 rodziny,	 które	miały	 uczestniczyć	w	piątkowym,	
1-majowym	 spotkaniu.	 Późnym	 wieczorem	 dołączyła	
do	 nas	 pozostała	 grupa	 uczestników	wyjazdu	 z	 Dzię-
gielowa.

	 W	 piątek	 nastał	 czas	 przygotowań	 do	 popołu-
dniowej	 ewangelizacji	 i	 pikniku	 rodzinnego.	 Trzeba	
było	 jeszcze	 przygotować	 podarunki	 dla	 każdej	 z	 ro-
dzin	w	postaci	jabłek,	którymi	zostaliśmy	obdarowani,	
,i	 słodyczy.	Zastanawialiśmy	 się,	 gdzie	 przeprowadzić	
piknik	rodzinny	-	prognozy	pogody	nie	były	obiecujące.	
Wyzwaniem	było	 także	 przywiezienie	 naszymi	 osobo-
wymi	 samochodami	45	osób	 z	 różnych	miejscowości.	
Nasi	chłopcy		zamienili	się	w	szoferów	i	poradzili	sobie	
rewelacyjnie.	Wszyscy	dojechali	na	czas.	W	organizacji	
całości	bardzo	nam	pomogli	życzliwi	gospodarze	-	ro-
dzina	Brózdów.	Udostępnili	 nam	 	 salę	w	pensjonacie	

Ewangelizacja w Bieszczadach, maj 2015 r.

na	 szkółkę	 dla	 dzieci,	 salę	 w	 restauracji	 dla	 pozosta-
łych	 uczestników,	 wyciąg	 krzesełkowy,	 wiatę,	 w	 któ-
rej	odbył	się	piknik,		przygotowali		ognisko	i	również	
służyli	nam	swoimi	 samochodami.	Dziękuję	naszemu	
Panu	za	to,	że	postawił	nam	tych	ludzi	i	to	miejsce	na	
naszej	 drodze.	Miejsce,	 które	 okazało	 się	 dla	 wszyst-
kich	uczestników	szczególne.	W	ewangelizacji	wzięły	
udział	62	zaproszone	osoby,	z	tego	dla	20	dzieci	osobny	
program	„szkółkowy”	 	przygotowała	Danusia	Pustów-
ka.

	 Dla	 nas	wszystkich	 był	 to	 czas	 pełen	 radości	 
i	śpiewu.	Ewangelizacja	rozpoczęła	się	od	przywitania	 
i	bloku	pieśni	w	wykonaniu	parafialnego	zespołu	„Gru-
pa	 Piątkowa”,	 po	 czym	 słowo	 miał	 Władek	 Polok.	 
W	 sposób	 bardzo	 prosty	 przedstawił	 najistotniejsze	
prawdy:	konieczność	rozpoznania	własnej	grzeszności	
i	 odłączenia	 się	 przez	 to	 od	Pana	Boga.	Tylko	 dzięki	
Panu	 Jezusowi	 możliwe	 jest	 pojednanie	 się	 z	 Panem	
Bogiem	 i	 przebaczenie	 naszych	 win.	 Władek	 kładł	
także	 nacisk	 na	 to,	 że	 istotą	 naszego	 chrześcijańskie-
go	 życia	 musi	 być	 społeczność	 z	 Panem	 Bogiem	 po-
przez	czytanie	Słowa	Bożego,	które	ma	moc	nas	zmie-
niać.	Świadectwem	podzieliła	się	także	Ewa	o	tym,	że	
grzeczni	 i	 ułożeni	 ludzie	nie	 zawsze	mają	prawdziwy	
pokój	z	Panem	Bogiem.	
	 Po	 ewangelizacji	 wyjechaliśmy	 wyciągiem	
krzesełkowym	na	górę		Kiczera,	z	której	rozciągał	się	
piękny	widok	na	okolicę.	Tam	czekało	już	na	nas	roz-
palone	ognisko,	na	którym	zaczęliśmy	smażyć	kiełba-
ski.	Czas	upłynął	nam	na	wspólnych	rozmowach	przy	
kawie,	herbacie	i	kołoczu	ustrońskim.	Wśród	uczestni-
ków,	którzy	przyjęli	zaproszenie	były	też	rodziny,	które	
już	nie	potrzebują	naszego	wsparcia,	 jednak	ciągle	 są	 
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w	naszych	 sercach	 i	 cieszymy	 się,	 że	Pan	
Bóg	postawił	ich	kiedyś	na	naszej	drodze.	
	 Część	 naszej	 grupy	 musiała	 już	
w	 sobotę	 rano	 opuścić	 Puławy.	 Pozostali	
spędzili	jeszcze	czas	na	rozważaniach,	dys-
kusjach,	 spacerach	 -	 tak	 intensywnie,	 że	
wieczorny	 seans	 filmowy	 nie	 cieszył	 się	
wielkim	zainteresowaniem.
	 W	niedzielę	żal	było	już	wyjeżdżać	
z	 tego	 pięknego	miejsca	 na	 ziemi.	Gospo-
darze	oraz	 cudownie	 świecące	 słońce	 zgo-
towało	nam	miłe	pożegnanie.
	 Dzień	 1	 maja	 okazał	 się	 dniem,	 
w	którym	Pan	Bóg	udowodnił,	że	nie	trzeba	
się	zbytnio	o	nic	troszczyć,	bo	On	troszczy	
się	za	nas:	posyła	właściwych	ludzi,	kieru-
je	nas	do	właściwych	miejsc	i	wszystko	to	
czyni	we	właściwym	czasie.	Dla	nas	pozo-
staje	tylko	(albo	aż)	CHCIEĆ	coś	robić	dla	
NIEGO.	

	 Dziękujemy	bardzo	wszystkim	dar-
czyńcom!	 Bez	Was	 pomoc	 tym	 rodzinom	
byłaby	 niemożliwa.	 Dziękujemy	 wszyst-
kim	 osobom,	 które	 postanowiły	 złożyć	
ofiarę	na	pokrycie	kosztów	związanych	ze	
zorganizowaniem	tej	ewangelizacji.

Odwiedź	też	stronę:	
www.misjabieszczady.org.pl 

Do zobaczenia.
JK
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Janek Schylla

Be omide didar                    

Zza granicy

	 Tradycyjnie	w	okresie	przedwakacyjnym	obserwujemy	zinten-
syfikowanie	międzynarodowych	spotkań,	konferencji,	targów	i	różne-
go	rodzaju	mitingów.	Wszyscy	starają	się	nadrobić	zaległości,	uspokoić	
sumienia	przez	wytężoną	pracę.	Młodzież	w	szkołach	i	na	uczelniach,	
a	dorośli	przez	realizację	swoich	codziennych	obowiązków.
	 Nie	inaczej	jest	w	tak	zwanym	wielkim	świecie.	Nasze	Mini-
sterstwo	Spraw	Zagranicznych	zorganizowało	między	innymi	bardzo	
oczekiwany	wyjazd	polskiej	misji	gospodarczej	do	Iranu.	W	ubiegłym	
roku	wspólnie	 z	Ministerstwem	Gospodarki	 próbowaliśmy	 pojechać	 
z	taką	misją	do	Azerbejdżanu	i	Iranu.	Niestety,	mimo	osobistego	zaan-
gażowania	Wicepremiera	Janusza	Piechocińskiego,	wyjazd	ze	wzglę-
dów	obiektywnych,	został	odwołany.	Stąd	pobyt	przedstawicieli	wielu	
firm	polskich	w	dniach	03-05.05.2015	r.	w	Teheranie	uważamy	za	po-
czątek	korzystnych	 zmian	w	polityce	międzynarodowej,	 uwzględnia-
jącej	 nasze	 dążenia	
i	otwarcie	na	współ-
działanie	Iranu	oraz	
innych	 państw	 Bli-
skiego	Wschodu.
	 W i e l k i m	
wyróżnieniem	 był	
udział	 w	 tej	 misji	
spółki	 „Mielec	 Die-
sel	Gaz”	producenta	
gazowych	 agrega-
tów	prądotwórczych	
i	 kogeneracyjnych	
do	 zasilania	w	 ener-
gię	 elektryczną,	 cie-
pło	 lub	 chłód.	 Wy-
roby	 tej	 spółki	były	
wielokrotnie	 na-
gradzane.	 Ostatnio	
przez	 kapitułę	 pre-
stiżowego	konkursu	
GreenEvo-	Akcelerator	Zielonych	Technologii,	organizowanego	przez	
Ministerstwo	 Środowiska	 oraz	 Międzynarodowe	 Targi	 Poznańskie	
przyznaniem	Złotego	Medalu	Targów	POLEKO	2014,	 co	 jest	 osobi-
stym	sukcesem	znanego	w	środowisku	naukowym	Zdzisława	Mizery,	
Dyrektora	ds.	Badań	i	Rozwoju.	Spółkę	w	Teheranie	reprezentowała	
Katarzyna	Leśniak,	która	często	pomaga	polskim	przedsiębiorcom,	nie	
tylko	sympatycznie		tłumacząc,	ale	i	oprowadzając	po	Teheranie.
	 Znaczącym	wydarzeniem	w	czasie	naszego	ostatniego	pobytu	

były	 również	 organizowane	 od	 28	 lat	
Teherańskie	 Międzynarodowe	 Targi	
Książki.	 Swoją	 obecnością	 zaszczycił		
je	w	dniu	13	maja	2015	r.		sam	Ayatol-
lah	Seyyed	Ali	Khomenei,	najważniej-
sza	 postać	 na	 scenie	 politycznej	 Ira-
nu.	 Bardzo	 realistycznie	 opisana	 jest	
część	życia	tego	Ayatollaha	w	książce	
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LOTE SPTE

Liceum TE

GTE

	 W	 piątek	 24	 kwietnia	 2015	 r.	 sześć-
dziesięciu	jeden	uczniów	klas	trzecich	LOTE	
otrzymało	 świadectwa	 ukończenia	 szkoły	
średniej.	Ze	względu	na	dużą	ilość	trzeciokla-
sistów,	uroczystość	odbyła	się	w	Domu	Naro-
dowym.	Łącznie	z	 tegorocznymi	absolwenta-
mi,	LOTE	ma	 już	768	absolwentów.	W	 tym	
roku	aż	24%	uczniów		klas	trzecich	otrzymało	
świadectwa	ukończenia	z	wyróżnieniem,	zaś	
najwyższą	 średnią	 ocen	 (5,32!)	 na	 świadec-

autorstwa	 Huszanga	 Asadiego	
pod	 tytułem:	 Listy	 do	 mojego	
oprawcy,	 gdzie,	 jak	 pisze	 Jerzy	
Haszczyński,	 przedstawiona	 jest	
piękna	 scena:	 komunista	 marzą-
cy	 o	 irańskiej	 wersji	 Związku	
Radzieckiego	 recytuje	 wiersze	 
z	Alim	Chamemeneim	(Kkhome-
nei),	najważniejszą	dziś	postacią	
Islamskiej	 Republiki	 Iranu.	 Jed-
na	 z	 wielu	 zaskakujących	 scen	
w	 tej	książce.	Przede	wszystkim	
jest	to	jednak	opowieść	o	strachu,	
upokorzeniu,	niesprawiedliwości.	 
O	rewolucji,	którą	przeprowadza-
ją	ludzie	z	różnych	światów,	isla-
mistycznego	 i	 lewicowego,	 ale	 tylko	 jedni	 odzyskują	
wolność,	drudzy	wracają	do	więzienia.
Istotne	 dla	 nas,	 widoczne	 gołym	 okiem,	 są	 zmiany.	
Widać	w	oczach	ludzi	postępującą	ulgę	i	coraz	więcej	
uśmiechu,	bo	Irańczycy	są	narodem	pogodnym	i	życz-
liwym.	W	czerwcu	br.	ma	nastąpić	oczekiwane	zawie-
szenie	sankcji.
Będąc		w	samolocie	(potężny	Boening	777-300	R)	za-

czynamy	już	tęsknić	za	tym	pięknym	krajem	i	uroczymi,	
dobrymi	 ludźmi.	Panie	 i	 panowie	 rozdający	dzieciom	
śliczne	 plecaczki,	misie	 i	 inne	 gustowne	 zabawki,	 sy-
gnowane	 Fly	 Emirates,	 starają	 się	 nam	 wynagradzać	
widoczne	 na	 naszych	 obliczach,	 wyniesione	 z	 poże-
gnań,	mieszane	uczucia	niepewności,	rozterki,	ale	także,	
zdecydowanie	jednak,	nadziei.
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twie	końcowym	uzyskała	Wiktoria	Gibiec,	któ-
ra	uhonorowana	została	nagrodą	Ewangelickiej	
Fundacji	 Edukacyjnej.	 Absolwenci	 podzięko-
wali	swoim	pedagogom,	którzy	przez	trzy	lata,	
a	w	wielu	przypadkach	przez	sześć	lat,	uczyli,	
wychowywali	i	towarzyszyli	w	dorastaniu.	Au-
tentyczne	wzruszenie	i	łzy	pożegnania	widocz-
ne	były	po	obu	stronach.	
	 A	od	4	do	22	maja	2015	 r.	 trwały	eg-
zaminy	maturalne.	W	części	pisemnej	przepro-
wadziliśmy	19	egzaminów,	zaś	w	części	ustnej		
każdy	 absolwent	 obowiązkowo	 przystępował	
do	 egzaminu	 z	 języka	 polskiego	 i	 z	 języka	
obcego.	 Średnia	 egzaminów	 z	 języka	 polskie-
go	wyniosła	 87%	 ,	 zaś	 z	 języka	 angielskiego	
95,3%.	 To	 bardzo	 dobre	 wyniki,	 zważywszy,	
że	formuła	tegorocznego	egzaminu	zasadniczo	
różniła	się	od	tej	z	lat	poprzednich.	Na	wyniki	
egzaminów	 pisemnych	 musimy	 poczekać	 do	
30	czerwca.	To	one	w	głównej	mierze	zdecydu-
ją	czy	wymarzony	indeks	uczelni	wyższej	uda	
się	uzyskać.
	 Kiedy	 najstarsi	 Lotersi	 zasiedli	 za	
egzaminacyjnymi	 stolikami,	 młodsi	 koledzy	 
z	 klas	 I	 i	 II	 wyjechali	 na	 dalekie	 wycieczki.	
Jedna	grupa	udała	się	do	Londynu	na	7	dniową	
wycieczkę,	 zaś	 druga	 do	 Budapesztu.	W	 obu	
stolicach	młodzież	zwiedziła	najbardziej	znane	
zabytki,	chłonęła	atmosferę	miasta	i	sprawdza-
ła	stopień	znajomości	opanowanego	języka	an-
gielskiego.	Było	radośnie	i	bardzo	turystycznie.
	 To	 jednak	 jeszcze	 nie	 koniec	 zagra-
nicznych	wojaży.	31	maja	2015	r.	klasy	I	wyja-
dą	na	programową	wycieczkę	do	Wilna,	w	ra-
mach	wymiany	ze	szkołą	polską	w	Rudaminie	
k.Wilna.	 Zamieszkają	 w	 hotelu	
tuż	koło	Ostrej	Bramy,	skąd	będą	
mogli	 codziennie	 wyruszać	 na	
zwiedzanie	tego	pięknego	miasta	
z	wieloma	 polskimi	 pamiątkami	
–	 cmentarzem	 na	Rosie,	Katedrą	
Wileńską	 z	 grobami	 polskich	
władców,	 muzeum	 Adama	 Mic-
kiewicza,	itd.
	 Ale	to	też	jeszcze	nie	ko-
niec	 dalekich	 podróży	 Lotersów.	
1	czerwca	2015	r.	14	osób	–	człon-
ków	 chóru	 LOTE/GTE	 wyleci	 
w	bardzo,	 bardzo	 daleką	 podróż	
i	bardzo,	bardzo	egzotyczną	–	na	
wyspę	 Reunion	 leżącą	 na	 Oce-

Pogodny	nastrój	przed	rozpoczęciem	egzaminów

Zakończenie	liceum
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anie	 Indyjskim.	 Wyspa	 Reunion	 jest	
zamorską	posiadłością	Francji.	Będzie	
to	 pracowity	 pobyt,	 gdyż	 chórzyści	
wielokrotnie	 wystąpią	 w	 koncertach	
w	różnych	miejscach	wyspy.	Program	
przygotowali	 pp.	 Hauptmannowie.	
Nie	 zabraknie	 zwiedzania	 i	 plażowa-
nia.	 Wszystkie	 przygody	 opiszemy	
w	 następnym	 numerze	 Wieści	 Wyż-
szobramskich,	 choć	wcześniej	 będzie	
można	 przeczytać	 nasze	 relacje	 na	
stronie	www.lote.tecieszyn.pl

Wycieczka	do	Londynu	-	Młodzież	
LOTE	przed	Muzeum	Narodowym	 

w	Londynie.

Lidia	Pałac

Szkoła Podstawowa TE

	 Kolejny	 miesiąc	 za	 nami,	 a	 do	 wa-
kacji	 pozostały	 już	 tylko	 	 4	 tygodnie.	 Maj	 
w	 SPTE	 można	 określić	 miesiącem	 konkur-
sów.	 Zaraz	 w	 pierwszym	 tygodniu	 otrzy-
maliśmy	 	 informację	 	 o	 sukcesie	 	 naszego	
ucznia	 	 Kamila	 Krzywonia,	 który	 uzyskał	
tytuł	 	 finalisty	 	 w	 wojewódzkim	 	 konkur-
sie	 przedmiotowym	 z	 matematyki.	 Znane	 
są	 już	 także	 wyniki	 „Ogólnopolskiego	 kon-
kursu	 matematycznego	 Kangur”,	 w	 którym	
wynik	 bardzo	 dobry	 uzyskała	 Zofia	 Teper	 
i	 Łukasz	 Wesołowski,	 natomiast	 wyróżnie-
nie:	 Kim	 Sangeon,	Wisełka	Marcin,	 Siedlok	
Paweł,	Rozenkiewicz	Dawid,	Wojacki	Paweł,	
Michalik	 Dominik,	 Matus	 Hanna,	 Gawlas	
Adam,	 Sikora	 Balbina,	 Łośko	 Oliwia,	 Bolek	
Edyta,	 Pietrusiak	 Kacper,	 	 Konarzewski	 Jan.	
Na	 tym	nie	 koniec	matematycznych	 zmagań.	 
W	 drugiej	 połowie	 maja	 uczniowie:	 Łukasz	
Wesołowski	 Mateusz	 Kowalski,	 Marta	 Chu-
decka,	Hanna	Matus	wzięli	udział	„W	bielskim	
konkursie	 matematycznym”.	 Było	 to	 dla	 na-
szych	uczniów	nie	lada	wyzwanie,		ponieważ		
musieli	 zmierzyć	 się	z	najlepszymi	uczniami	
bielskich	szkół	(czekamy	na	wyniki).
	 Nasi	 uczniowie	 mają	 także	 osią-
gnięcia	 w	 dziedzinie	 nauk	 przyrodniczych.	 
W	 	 międzyszkolnym	 konkursie	 przyrodni-
czym	„Świat	przyrody”-	w	kategorii	klas	VI	
Natalia	Król	zajęła	I	miejsce,	a	Igor	Wojacki	
–	III	miejsce,	uczennica	klasy	-	Edyta	Bolek		

Prace	społeczne	nauczycieli	na	naszym	szkolnym	podwórku		
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i	 	Filip	Siekierka	 	 z	 klasy	 IV	 -	 zajęli			
miejsce	III.	
	 Było	 o	 konkursach	 matema-
tycznych,	 przyrodniczych,	 pora	 na	
konkurs	 polonistyczny.	 Już	 po	 raz	
szósty	 	 w	 SPTE	 odbył	 się	 międzysz-
kolny	 	 konkurs	 ortograficzny	 „Bez-
błędny	w	obłędnym	Cieszynie”	 -	nad	
którym	patronat	 objął	Burmistrz	Mia-
sta.	W	 tym	 roku	mgr	Alicja	Czauder-
na	 (organiztorka	 konkursu)	 poprosiła	 
o	przygotowanie	tekstu	dyktanda	Woj-
ciecha	 Śmieję	 –	 doktora	 polonistyki	
na	Uniwersytecie	 Śląskim,	 	 podróżni-
ka	i	reportażystę,	który		po	konkursie	
spotkał	 się	 z	 uczniami	 i	 opowiedział	
o	 swoich	 podróżach	 po	 Europie.	 Po	
spotkaniu	 z	 dr.	 Wojciechem	 Śmieją,	
uczniowie	wraz	z	nauczycielami	udali	
się	do	„Muzeum	protestantyzmu”.	Na-
tomiast	ogłoszenie	wyników	nastąpiło	
w	 sali	 sesyjnej	Urzędu	Miasta,	 gdzie	
czekał	 na	 uczestników	wiceburmistrz	
Bogdan	 Ścibut	 i	 Renata	 Karpińska	 
z	miejskiego	wydziału	 kultury	 i	 tury-
styki,	 która	 	 zorganizowała	 II	 część	
konkursu.	 Mistrzem	 	 ortografii	 zosta-
ła	Emilia	Koczoń	 (SPTE),	 II	miejsce	
przypadło	 Ewie	 Jodłowskiej	 (SP6)	 
i	Janowi	Konarzewskiemu	(SPTE),	III	
miejsce	 –	 Karolowi	 Pietraszce.	 Nato-
miast	 drużynowo	 najlepsza	 okazała	
się	 Szkoła	 Podstawowa	Towarzystwa	
Ewangelickiego.	 Dziękuję	 wszystkim	
cieszyńskim	 szkołom	 podstawowym	
za	 udział	 w	 konkursie,	 szkole	 z	 Cze-
skiego	Cieszyna	z	wykładowym	 języ-
kiem	polskim	oraz	zaprzyjaźnionej	SP	
nr	 2	 Towarzystwa	 Oświatowego	 Mi-
kołaja	Reja	z	Bielska-	Białej.
	 Oprócz	konkursów	odbyły	się	
warsztaty	 dla	 klas	 III	 „Z	 twórczego	
rozwiązywania	 konfliktów”	 oraz	 lek-
cja	muzyczna	dla	klasy	IV,	V,	VI,		pt.:	
„Historia	 muzyki	 w	 pigułce”.	 Ucznio-
wie	 odbyli	 muzyczną	 podróż	 po	
wszystkich	 epokach,	 nawet	 tych	 naj-
bardziej	 odległych.	 Słuchali	 różnych	
utworów	muzycznych,	 poznali	 wybit-
nych	muzyków	i	ich	dzieła.	
	 U	 nas	 w	 SPTE	 zawsze	 dużo	
się	 dzieje.	 Uczniowie	 chętnie	 anga-
żują	 się	 w	 różne	 formy	 dydaktyczne	 
i	wychowawcze.	W	związku	z	planem	

Wspólna	praca	naszych	uczniów	wraz	ze	studentami	 
na	szkolnym	podwórku

Historia	muzyki	w	pigułce
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upiększania	 naszego	 szkolne-
go	 podwórka,	 zaangażowali	 się	 
w	 tworzenie	 artystycznych	 obra-
zów.	Na	razie	udało	się	stworzyć	
podkład	 pod	 ścienne	 graffiti,	 co	
widać	 na	 zdjęciu.	 Społecznie	
udzielali	 się	 także	 nauczyciele.	
W	słoneczne	majowe	popołudnia	
malowali	płotki	i	ławki	na	szkol-
nym	 podwórku,	 zadbali	 także	
o	 rabatę	 kwiatową.	 Natomiast	
przed	 wejściem	 do	 szkoły,	 na	
szkolnej	rabacie,	kwiaty	i	krzewy	
posadzili	uczniowie	wraz	z	opie-
kunami.	

Joanna	Gibiec-Smierna

konkursu	Bezbłędny	w	obłędnym	Cieszynie		o	pióro	Burmistrza	Miasta

UWAGA !!!
 Zapisy dzieci na rok szkolny 2016/2017 od 1 czerwca 2015 r. – w sekretaria-
cie SPTE  w godz. 7.30-15.30.
 

	 W	 roku	 szkolnym	
2014/2015	 nasi	 uczniowie	 wzię-
li	 udział	 w	 dwóch	 konkursach	
biblijnych	 –	 w	 Ogólnopolskim 
Konkursie Biblijnym „Sola 
Scriptura” oraz w XVIII Mię-
dzynarodowym Ekumenicznym 
Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jo-
nasz”. 
	 Zagadnienia	 konkursu	
„Sola	Scriptura”	pochodziły	z	wy-
branych	 rozdziałów	Księgi Jozu-
ego oraz Księgi Sędziów.	Do	eta-
pu	 rejonowego	 zakwalifikowało	
się	dwóch	uczniów	naszej	szkoły:	Paweł	Markuzel	z	klasy	5	oraz	Natalia	Król	
z	klasy	6.	
	 21	marca	2015	r.	w	Bielsku-Białej	odbył	się	Finał	Ogólnopolskiego	
Konkursu	Biblijnego	"Sola	Scriptura	2014/2015".	Wśród	finalistów	znalazło	
się	aż	117	uczestników	z	5	różnych	diecezji	Kościoła	Ewangelicko-Augsbur-
skiego.	Nasi	uczniowie	również	znaleźli	się	w	finale,	a	Natalia Król została	
laureatką, zajmując 1 miejsce! 
	 Mnóstwo	 radości	 sprawiły	 nam	 również	 wyniki	 naszych	 uczniów	
biorących	 udział	 w	XVIII	MEKWB	 „Jonasz”.	W	 tym	 roku	 uczestnicy	 po-
chodzący	 z	 różnych	Kościołów	chrześcijańskich	pilnie	 studiowali	wybrane	
fragmenty	z	Księgi Exodus, Numeri, Deuteronomium oraz z „Przewodnika 
po Biblii” (Vacatio),	aby	jak	najlepiej	poznać	życie	i	losy	Mojżesza.	Do	etapu	
rejonowego	zostały	zakwalifikowane	4	osoby:	Zofia	Teper	z	klasy	4	oraz	Edy-

Konkursy biblijne w SPTE

Ogólnopolski Konkurs Biblijny  
„Sola Scriptura”
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ta	Bolek,	Julia	Raszka	i	Łukasz	Wesołowski	z	klasy	5.	
Do	 finału	 szczęśliwie	 dotarły	wszystkie	 dziewczyny,	
aby	z	sukcesem	zdobyć	wysokie	lokaty	i	znaleźć	się	w	
gronie laureatów! 

	 Wszystkim	 uczestnikom	 serdecznie	 gratuluje-
my	pilnej	i	wytrwałej	pracy!	Niech	studiowanie	Słowa	
Bożego	 przyniesie	 im	wiele	 błogosławieństw	Bożych	
i	wyda	w	 ich	dalszym	życiu	piękne	owoce	na	chwałę	
Panu	Bogu!	

Janina Boruta

	 Ostatnie	wydarzenia	w	przedszkolu	 to	Nie-
bieski	tydzień	dla	autyzmu.	Dzieci	w	ciągu	tygodnia	
mogły	 poznać	 trudności,	 jakie	 muszą	 pokonywać		
dzieci	autystyczne.	Zajęcia	były	prowadzone	przez	
cały	tydzień		przy	udziale	pani	psycholog	z	Poradni	
Psychologiczno-Pedagogicznej.	Mamy	nadzieję,	że	
przedszkolaki	będą	bardziej	 rozumiały	zachowanie	
innych	dzieci.
	 W	 kwietniu	 odbyły	 się	 też	 warsztaty	 dla	
starszych	grup	w	Wyższej	Szkole	Biznesu	na	temat	
„Poznajemy	układ	planet”,	natomiast	młodsze	grupy	
pojechały	do	Muzeum	fauny	 i	flory.	Oprócz	ekspo-
natów	 muzealnych	 dzieci	 mogły	 oglądać	 akwaria	
morskie	 i	 słodkowodne,	 porównać	 mieszkańców	
oraz	wystrój.
	 Przy	 okazji	 Świąt	 Wielkanocnych	 w	 na-
szym	przedszkolu	tradycyjnie	odbyło	się	śniadanko	
wielkanocne,	po	którym	chociaż	było	dość	chłodno	
przedszkolaki	poszły	 szukać	zajączka.	 Jak	co	 roku	
uciekł	nam	i	nie	mogliśmy	go	zobaczyć	ale	zostawił	
dla	każdego	prezenty,	z	których	bardzo	się	ucieszyli-
śmy	.

Przedszkole TE

Dzień	sportu		

Niebieski	tydzień	dla	autyzmu					

Niebieski	tydzień	dla	autyzmu					

Niebieski	tydzień	dla	autyzmu					

Grażyna	Podżorska
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 Przedszkole Towarzystwa Ewange-

lickiego w Cieszynie otwiera nową grupę 

dla dzieci dwuletnich (rok urodzenia 2013). 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofer-

tą na stronie internetowej oraz na naszym 

profilu na facebooku.

Dogoterapia	w	przedszkolu		

Śniadanie	wielkanocne		

Dzień	sportu		 Dzień	sportu		

Śniadanie	wielkanocne		

Śniadanie	wielkanocne		

Śniadanie	wielkanocne		
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Gimnazjum TE

	 Za	 nami	 miesiąc	 maj.	 Miesiąc	
wytężonej	 pracy,	 gdyż	 nieuchronnie	 zbli-
ża	 się	 koniec	 roku	 szkolnego.	 	 Jednak	 nie	
samą	nauką	żyje	uczeń	–	na	początku	maja,	 
w	 czasie	 gdy	 starsi	 koledzy	 zmagali	 się	 
z	egzaminami	maturalnymi,	uczniowie	klas	
I	i	II	GTE	udali	się	wraz	z	wychowawcami		
do	Centrum	Profilaktyki	Edukacji	i	Terapii	
„Kontakt”,	aby	uczestniczyć	w	warsztatach	
fotograficznych,	 ceramicznych,	 w	 warszta-
tach	orgiami	oraz	decoupage.	W	kolejnych	
dniach	wyjechali	na	wycieczki	klasowe.
	 Tradycyjnie	 już	 klasy	 pierwsze	
GTE	udały	się	do	Wrocławia,	klasy	drugie	
do	Krakowa	a	klasy	trzecie	do	Warszawy.	W	
wyprawie	pierwszoklasistów	wzięło	udział	
47	 uczniów	 oraz	 3	 opiekunów.	 Pierwsze-
go	dnia	uczniowie	zwiedzili	Rynek	miasta,	
Jatki	 Uniwersytet	 Wrocławski	 oraz	 Syna-
gogę.	Odbyli	 też	rejs	stateczkiem,	zwiedzi-
li	 zoo	 oraz	 Afrykanarium.	 Drugiego	 dnia		
uczniowie	zwiedzili	Panoramę	Racławicką	
Muzeum	 Przyrodnicze,	 Ogród	 Botanicz-
ny,	Halę	Stulecia	oraz	taras	widokowy	Sky	 
Tower.
	 W	Krakowie	 drugoklasiści	 	 pierw-
szego	 dnia	 rozpoczęli	 zwiedzanie	 od	 Bar-
bakanu,	 skąd	 ulicą	 Floriańską	 przeszli	 na	
rynek	 	aby	wysłuchać	hejnału	z	wieży	Ko-
ścioła	Mariackiego.	 Następnie	 na	Wawelu	
zobaczyli	Dzwon	Zygmunta,	Katedrę	oraz	
Krypty	Królewskie.	Odbyli	także	spacer	po	
Kazimierzu	 –	 dawnej	 stolicy	 żydowskiej.	
Ostatnim	 punktem	 programu	 była	 wizyta	
w	Ogrodzie	Doświadczeń	im.	Lema,	gdzie	
brali	udział	w	zabawach	i	doświadczeniach	
interaktywnych	 pod	 okiem	 przewodnika.	
Następnego	dnia	po	śniadaniu		kontynuowa-
li	 zwiedzanie	 miasta	 pomimo	 znacznego	
pogorszenia	 pogody.	 Spacerem	 bulwarami	
wiślanymi	 wrócili	 na	 Wawel	 celem	 obej-
rzenia	 królewskich	 Komnat	 Prywatnych.	
Stamtąd	 przeszli	 Traktem	 Królewskim	 na	
Rynek.	Skorzystali	z		wolnego	czasu	na	za-
kup	 pamiątek,	 następnie	 zwiedzili	 ostatni	
punkt	dnia,	którym	były	Podziemia	Rynku	
i	zlokalizowane	tam	interaktywne	muzeum.
	 W	Warszawie	 uczniowie	 klas	 trze-
cich	 zwiedzali	 między	 innymi	 takie	 miej-
sca	jak:	Cmentarz	na	Powązkach,	Muzeum	
Powstania	Warszawskiego,	 zabytkową	 Sta-
rówkę,	 Centrum	 Nauki	 „Kopernik”,	 budy-
nek	Sejmu	i	Senatu,	Zamek	Królewski	oraz	

jego	bogate	wnętrza.	Także	Park	Łazienkowski	oraz	Ogród	Saski	
przy	 Grobie	 Nieznanego	 Żołnierza.	 Uczniowie	 wrócili	 do	 do-
mów	zmęczeni,	ale	też	pełni	wrażeń.	
	 Maj	 to	 także	miesiąc	 szczególny	dla	uczniów	klas	dru-
gich,	 gdyż	 w	 tym	 czasie	 uczniowie	 wyznania	 ewangelickiego	
przystępują	 do	Konfirmacji.	W	 tym	 roku	 10	maja	 16	 uczniów	

Fotostory

Deutsch ist in

Fotostory

Fotostory
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naszej	 szkoły	 przystąpiło	 do	 tej	
podniosłej	uroczystości	w	Kościele	
Jezusowym	 w	 Cieszynie.	 Kolejnej	
niedzieli	17	maja	konfirmowani	zo-
stali	uczniowie	w	parafiach	w	Gole-
szowie	oraz	w	Dzięgielowie.	
	 11	 maja	 uczniowie	 klas	 I	
oraz	 II	 udali	 się	 do	 teatru	Adama	
Mickiewicza	 w	 Cieszynie	 na	 spek-
takl	 „Zemsta”	 w	 reżyserii	 Andrze-
ja	 Hrydzewicza.	 Znana	 wszystkim	
sztuka	Aleksandra	Fredry	jest	lektu-
rą	 szkolną	w	 klasie	 pierwszej	 gim-
nazjum.	 Z	 pewnością	 możliwość	
obejrzenia	sztuki		w	wykonaniu	ak-
torskim	na	deskach	 teatru,	pozwoli	

II	miejsce	Dzieje	Mojżesza

III	miejsce	Dzieje	Mojżesza
I	miejsce	Matylda	Forszpaniak	

dzieje	Mojżesza

Konkurs	Dzieje	Mojżesza

Dwudniowa	wtcieczka	do	Krakowa	
drugich	klas	gimnazjalnych

młodzieży	 na	 lepsze	 zrozumienie	 tekstu	 omawianego	
na	lekcjach	języka	polskiego.
	 12	maja	grupa	uczniów	GTE	pod	okiem	opie-

kunki	pani	Urszuli	Maślanki	odebrała	nagrody	za	zwy-
cięstwo	 	w	konkursie	na	opracowanie	gry	planszowej	 
o	 dziejach	 Mojżesza.	 Konkurs	 zorganizowany	 był		

Wycieczka	do	Wrocławia
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przez	II	LO	im.	M.	Kopernika	w	Cieszynie	we	współ-
pracy	z	Wydziałem	Katechetycznym	Diecezji	Bielsko-
-Żywieckiej.	Jurorzy	zwracali	uwagę	na	estetykę,	atrak-
cyjność,	technikę	wykonania	pracy,	a	przede	wszystkim	
na		zgodność	z	tekstem	biblijnym.	W	grupie	gimnazjów	
pierwsze	miejsce	 zajęła	Matylda	 Forszpaniak	 z	 klasy	
1bg,	 drugie	Karolina	Krystek	 z	 1	 bg,	 a	 trzecie	 zespo-
łowo:	Paweł	Buława	z	klasy	1gb	oraz	Daniel	Grudzień	 
i	Kacper	Żelazny	z	klasy	2	cg.
	 18	maja	uczniowie	klas	 I	oraz	 II	mieli	okazję	
uczestniczyć	w	 „Audycji	Muzycznej”	w	Domu	Naro-
dowym.	Audycja	 przedstawiała	 historię	 muzyki	 oraz	
życiorysy	wybitnych	twórców	takich	jak:	Chopin,	Bach	
czy	Mozart.	Wykonywane	 były	 też	 fragmenty	 najzna-
mienitszych	 utworów	 muzycznych	 charaktery-
stycznych	 dla	 poszczególnych	 epok	 historycz-
nych.
	 Dnia	 20	 maja	 już	 po	 raz	 piąty	 nasza	
szkoła	 była	 organizatorem	 Powiatowego	 Gim-
nazjalnego	 Konkursu	 z	 języka	 niemieckiego	
pod	nazwą	Deutsch	ist	in!		Wzięło	w	nim	udział	
16	uczniów	z	7	szkół	naszego	powiatu.	Uczest-
ników	 przywitała	 	 pani	 poseł	Aleksandra	 Try-
buś,	 która	 objęła	 konkurs	 swoim	 patronatem	 
i	była	fundatorką	nagród.	
	 W	 	 konkursowym	 teście	 	 sprawdzano	
wiedzę	uczniów	na	temat		realiów	oraz	kultury		
krajów	 niemieckojęzycznych,	 sprawność	 rozu-
mienia	 tekstu	 słuchanego	 jak	 i	 czytanego	oraz	
praktyczne	 zastosowanie	 wiedzy	 gramatyczno-
-leksykalnej.	 Organizatorką	 przedsięwzięcia	
jest	pani	Patrycja	Kryda.	
	 W	 tym	 samym	 czasie	 w	 auli	 naszej	
szkoły	 odbywał	 się	 konkurs	 językowy	 „Pho-
to	 Story”,	 w	 którym	 to	 uczniowie	 w	 grupach	
prezentowali	 przygotowane	 przez	 siebie	 pre-
zentacje	multimedialne	w	formie	historyjki	ob-
razkowej.	Łącznie	udział	wzięło	13	dru-
żyn.	 Zaprezentowano	 komiksy	 filmowe	 
w	trzech	 językach:	angielskim,	niemiec-
kim	oraz	francuskim.	
I	 miejsce	 zdobyli	 uczniowie	 klasy	 II	 B		 
w	 składzie:	 Krysia	 Podżorska,	 Hania	
Cieślar,	 Wiktoria	 Górniak,	 Daniel	 Kar-
nacz i Mateusz Machnowski.
II	 miejsce	 zdobyli	 uczniowie	 klasy	 I	 B	 
w	składzie:	Paweł	Szawara,	Daniel	Cie-
ślar,	 Daniel	 Krupiński,	 Jakub	 Gajdzica,	
Patryk	Wójtowicz.
III	 miejsce	 zdobyli	 uczniowie	 klasy	 I	 B	
w	 składzie:	 Matylda	 Forszpaniak,	 Mar-
ta	 Chrapek,	Marcelina	 Jędrysik,	Maria	
Chudecka,	Magdalena	Kłopacz.
	 W	 dniach	 21	 oraz	 22	 maja	
uczniowie	 klas	 trzecich	 GTE	 uczestni-

czyli	w	warsztatach	przygotowanych	dla	nich	przez	pa-
nią	Karolinę	Hołownia	 –	 edukatorkę	 seksualną,	 która	
na	co	dzień	pracuje	dla	Fundacji	Warto	w	Zielonej	Gó-
rze.	Podczas	trzygodzinnych	warsztatów	jej	celem	było	
przekazanie	młodzieży	rzetelnych	oraz	potwierdzonych	
naukowo	informacji	dotyczących	miłości	oraz	seksual-
ności	nastolatków.	Zdaniem	prowadzącej	ważnym	jest,	
aby	wspierać	młodzież	w	budowaniu	 swojej	wartości	
aby	mogła	budować	w	przyszłości	wartościowe	relacje.	
	 27	maja	 odbyło	 się	 ostatnie	 w	 tym	 roku	 spo-
tkanie	z	rodzicami.	Przed	nami	ostatni	miesiąc	bardzo	
wytężonej	pracy.	Życzę	uczniom	i	nauczycielom	wielu	
sił	i	wytrwałości	podczas	klasyfikacji.	

Konfirmanci	z	GTE

Wycieczka do Warszawy klasy III

Wycieczka do Warszawy klasy III

Dagmara	Jagucka-Mielke
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Chóry, muzyka...
Wyższobramski na Mazurach

	 Długo	 czekaliśmy	 na	 połowę	 maja,	 by	 po	 
6	latach	przerwy	znów,	jako	chór,	wyruszyć	na	Mazury,	
krainę	 pięknych	 jezior,	 zielonych	 pagórków	 i	 bogatej	
historii	tamtejszych	ewangelików.
	 Weekend	16-17	maja	spędziliśmy	w	Ostródzie,	
urokliwym	mieście	niedaleko	Olsztyna,	dokąd	zaprosił	
nas	miejscowy	 proboszcz,	 ks.	Wojciech	 Płoszek.	Wy-
ruszyliśmy	już	w	piątek	po	południu,	by	jak	najwięcej	
czasu	 spędzić	 na	 miejscu,	 wśród	 pięknej	 mazurskiej	
przyrody.	W	 sobotę	mieliśmy	 okazję	 zwiedzić	 najcie-
kawsze	zakątki	Ostródy,	które	pokazał	nam	ks.	Wojtek.	
Mieliśmy	 również	 okazję	 zapoznać	 się	 z	 burzliwą	 hi-

Po	udanym	koncercie	-	WCK	i	goście

storią	miejscowej	 parafii	 ewangelickiej,	 która	 jeszcze	
do	 niedawna	 użytkowała	wraz	 z	 parafią	 ewangelicko-
-metodystyczną	 piękny	 kościół,	 który	 udało	 nam	 się	
zwiedzić.	Od	pewnego	czasu	siedziba	parafii	znajduje	
się	w	budynku	dawnego	Sądu	Rejonowego.	Wspaniały	
gmach	wymaga	 jednak	 generalnego	 remontu.	Dotych-
czas	udało	się	odnowić	i	przystosować	pomieszczenia	
na	kaplicę,	kancelarię,	mieszkanie	dla	księdza	i	stację	
diakonijną,	która	niesie	pomoc	ubogim	i	chorym	miesz-
kańcom	miasta	 i	okolic.	Odwiedziliśmy	również	stary	
cmentarz,	 gdzie	 pochowany	 został	 ks.	 Gustaw	 Gize-
wiusz,	 zasłużony	 pastor	 i	 działacz	 społeczno-narodo-

wy.	W	 1835	 r.	 został	 on	 polsko-ewangelickim	
księdzem	w	Ostródzie,	 działał	 na	 rzecz	obrony	
Mazurów	i	przeciwstawiał	się	 ich	germanizacji.	
Spisywał	m.in.	pieśni	ludowe	Mazurów.	Na	jego	
cześć	w	1946	r.	przemianowano	miasto	Łuczany	
na	Giżycko.	Po	południu	większość	z	nas	udała	
się	na	promenadę	nad	jeziorem,	gdzie	po	długim	
spacerze	 odpoczęliśmy,	 pijąc	 kawę	 na	 słonecz-
nym	tarasie	jednej	z	kawiarni.	
	 Głównym	 celem	 naszej	 wyprawy	 do	 Ostródy	
były	organizowane	 już	po	 raz	drugi	 „Dni	Gize-
wiusza”,	 impreza	 promująca	 postać	 tego	wybit-
nego	działacza	oraz	historię	miejscowej	społecz-
ności	 ewangelickiej.	 W	 ramach	 tegorocznych	
majowych	 obchodów	 zorganizowano	m.in.	 grę	
miejską	oraz	nasz	wieczorny	koncert	zatytułowa-
ny	„Zachowaj	nas	przy	słowie	swym”	–	przegląd	
pieśni	 ewangelickich.	Koncert	 odbył	 się	w	 sali	
reprezentacyjnej	zamku	w	Ostródzie.	Tego	wie-
czoru	w	wielu	miastach	Polski	odbywała	się	Noc	
Muzeów.	Również	Ostróda	tętniła	życiem,	a	po	
ulicach	przechadzał	się	sam	Gustaw	Gizewiusz,	
który	zapraszał	na	koncert.	W	sali	zamkowej	ze-
brało	 się	ponad	100	osób.	Koncert	poprzedziło	
rozdanie	nagród	w	konkursie	wiedzy	o	Gizewiu-
szu,	w	którym	wzięli	udział	uczestnicy	gry	miej-
skiej.	Uroczystość	zaszczycili	swoją	obecnością	
Marszałek	 Województwa	 Warmińsko-Mazur-
skiego	oraz	Burmistrz	Miasta.	Program	koncertu	
zdominowały	pieśni	ewangelickie,	te	dawne,	ale	
również	współczesne,	wśród	nich	m.in.:	Warow-
nym	grodem,	Zachowaj	nas	przy	 słowie	 swym,	

WCK	przy	grobie	ks.	Gizewiusza
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Na	ostródzkim	molo

Nabożeństwo	w	Łęgutach

Jezu	mój	krasny,	Ojcze	nasz,	co	jesteś	w	nie-
bie,	Ach	potrzebuję	Cię,	czy	Jezu	mój,	Jezu,	
w	 sumie	 16	 pieśni.	 Koncert	 zakończyliśmy	
wesoło	pieśniami	ludowymi	Śląska	Cieszyń-
skiego	w	opracowaniu	Jana	Gawlasa.	Pieśni	
podobały	się	publiczności,	a	ksiądz	oraz	bur-
mistrz	wyrazili	nadzieję,	że	zawitamy	jeszcze	
w	Ostródzie	–	my	też	mamy	taką	nadzieję!	
W	 niedzielę	 po	 śniadaniu	 udaliśmy	 się	 do	
jednego	 z	 filiałów	 parafii	 ostródzkiej	 w	 Łę-
gutach.	 Znajduje	 się	 tam	 piękny	 kościółek	 
z	XVIII	wieku,	w	którym	co	2	tygodnie	od-
bywają	 się	 nabożeństwa.	 Tego	 dnia	 do	 ko-
ścioła	 zjechali	 parafianie	 z	 Ostródy,	 Iławy,	
Morąga	i	Łęgut.	Kościół,	w	którym	na	nabo-
żeństwach	spotyka	się	zazwyczaj	tylko	kilka	
osób,	zapełnił	się	ludźmi,	którzy	zjechali	się	
z	 całej	 parafii,	 by	 wspólnie	 przeżywać	 uro-
czyste	nabożeństwo	połączone	ze	spowiedzią	
i	 komunią	 świętą.	Kazanie	wygłosił	 ks.	Da-
wid	Robert	Banach	z	Suwałk,	który	celowo	
spóźniając	się	na	ambonę,	w	ciekawy	sposób	
zwrócił	 uwagę	 słuchaczy	 na	 kłopoty	współ-
czesnego	 człowieka	 z	 umiejętnością	 czeka-
nia	i	oczekiwania	oraz	istotę	zbliżających	się	
świąt	Zesłania	Ducha	Świętego.	Podczas	na-
bożeństwa	 zaśpiewaliśmy	 cztery	 pieśni.	 Po	
nabożeństwie	 na	 sąsiadującym	 z	 kościołem	
terenie	świetlicy	gminnej	odbył	się	piknik	pa-
rafialny.	Na	zebranych	czekało	wiele	atrakcji,	
plac	 zabaw,	 turniej	 piłki	 nożnej	 i	 mnóstwo	
pysznego	 jedzenia.	Miło	 było	 spędzić	 czas	
rozmawiając	 z	 naszymi	 współwyznawcami	
z	Mazur,	którzy	cieszyli	się	z	naszego	przy-
jazdu.	To	dla	chórzystów	wielka	radość,	gdy	
ktoś	docenia	fakt,	że	komuś	chce	się	spotykać,	ćwiczyć	
i	obdarowywać	tym	innych.	Po	smacznym	posiłku	uda-
liśmy	się	w	długą	drogę	powrotną,	która	z	Bożą	pomocą	
przebiegła	bezpiecznie.	
	 Jeszcze	raz	dziękujemy	ks.	Wojciechowi	Płosz-
kowi	za	zaproszenie,	poświęcony	nam	czas	i	gościnność.	

Zachęcamy	Was	wszystkich	 do	wyjazdów	na	Mazury	
i	 przy	 okazji	 odwiedzania	 naszych	współwyznawców	
podczas	niedzielnych	nabożeństw.
      

Chórzyści	z	Wyższej	Bramy

Wiosenny 
Zjazd Chórów

	 26	 kwietnia	 br.,	 w	 niedzie-
lę	 Jubilate	 w	 kościele	 Jezusowym	 
w	 Cieszynie	 odbył	 się	 59.	 Zjazd	
Chórów	 Diecezji	 Cieszyńskiej.		
Przed	 godziną	 10,00	 na	 schodach	
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kościoła	 zabrzmiała	 pierwsza	 pieśń	w	wykona-
niu	wszystkich	chórów:		Zachowaj	nas	przy	Sło-
wie	Swym	–	sł.	ks.	M.	Luter,	opr.	muz.	J.	S.	Bach.	
Chórami	dyrygowała	diakon	Joanna	Sikora.	
	 W	 czasie	 preludium	 organowego	 chó-
rzyści	 weszli	 do	 świątyni	 i	 zajęli	 wyznaczone	
miejsca.	 Ks.	 proboszcz	 Janusz	 Sikora	 powitał	
wszystkich	zebranych	i	odprawił	krótką	liturgię.	
Następnie	rozpoczął	się	koncert.	
	 Pieśni	były	podzielone	na	4	bloki	tema-
tyczne:	 pieśni	 godowe,	 pasyjne,	 wielkanocne	 
i	ewangelizacyjno	–	misyjne.
	 W	połowie	koncertu	usłyszeliśmy	zwia-
stowanie	Słowa	Bożego.	Kazanie	wygłosił	chó-
rzysta	ks.	Jan	Kozieł.	
	 Wprowadzeniem	do	drugiej	części	kon-
certu	 była	 druga	 pieśń	 wspólna:	 Ojcze	 nasz,	
co	 jesteś	w	niebie	–	sł.	ks.	M.	Luter,	opr.	muz.	 
J.	 S.	 Bach.	 Tym	 razem	 chórami	 dyrygował	 
p.	Piotr	Sikora.
	 Nowym,	 radosnym	 elementem	 tego-
rocznego	Zjazdu	był	występ	dwóch	orkiestr,	któ-
re	działają	w	naszej	Diecezji:	Orkiestry	Misyjnej	
z	Wisły	oraz	Orkiestry	Diecezjalnej.	
	 Koncert	zakończył	się	modlitwą	i	błogo-
sławieństwem,	 którego	 udzielił	miejscowy	 pro-
boszcz.
W	Zjeździe	wzięło	udział	21	chórów	i	dwie	or-
kiestry.	Każdy	chór	po	skończonej	pieśni	otrzy-
mał	pamiątkowy	dyplom	z	podziękowaniem	za	
udział.	 Koncert	 poprowadził	 przewodniczący	
Diecezjalnej	Komisji	ks.	Alfred	Staniek.
	 Diecezjalna	 Komisja	 ds.	 Chórów	 i	 Or-
kiestr	 dziękuję	 Parafii	 ,	 chórom	 cieszyńskim	
oraz	gospodarzom	diakon	Joannie	i	ks.	Januszo-
wi	Sikorom	za	ogromny	wkład	w	przygotowanie	
Zjazdu.
	 Dziękujemy	wszystkim	uczestnikom	za	
udział	i	życzymy	Bożego	błogosławieństwa	i	sa-
tysfakcji		z	wykonywanej	służby	dla	Pana	nasze-
go	Jezusa	Chrystusa.
	 Po	 zakończeniu	 koncertu,	 w	 budyn-
ku	 szkoły,	 był	 przygotowany	 poczęstunek	 dla	
uczestników.	

Chór	Misyjny	z	Cieszyna

Chór	z	Cisownicy

Chór	z	Dzięgielowa	i	Puńcowa

Chór	z	Goleszowa
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Bóg	zapłać	za	wszystko	i	do	zo-
baczenia	 za	 rok	 na	 jubileuszo-
wym	 60.	 Zjeździe	 Chórów	 na-
szej	Diecezji.	
 

ks.	Alfred	Staniek

Chór	Żeński	ze	Skoczowa

Diecezjalna	Orkiestra	Dęta

Chór	Męski:	z	Cieszyna,	Skoczowa	i	Goleszowa

Chór	z	Ustronia
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Kącik 
młodzieżowy

Zasady

	 W	 stu	 procentach	 zgadzam	 się	 ze	 stwierdze-
niem,	że	zasady	są	potrzebne,	a	nawet	niezbędne	w	ży-
ciu	każdej	społeczności	ludzi.	Na	co	dzień	nie	kwestio-
nuję	konieczności	istnienia	kodeksu	ruchu	drogowego,	
instrukcji	 obsługi	 różnych	 urządzeń	 czy	 prawa	 finan-
sowego.	Problem	pojawia	się,	kiedy	mam	zastosować	
się	do	tych	niezbędnych,	moim	zdaniem,	zasad.	Często	
wychodzę	z	założenia,	że	sytuacja	upoważnia	mnie	do	
przekroczenia	przepisów.	„Jak	można	jechać	50	km/h,	
kiedy	droga	taka	równa	i	prosta”.	Albo:	„Mężczyźni	nie	
czytają	 instrukcji	 obsługi”.	Albo:	 „Nie	 będę	 oddawał	
tak	ogromnej	części	moich	dochodów,	skoro	i	tak	nie	są	
dobrze	wykorzystywane”.
Jak	podchodzę	do	zasad	życia	chrześcijańskiego?	Czy	
w	 ogóle	 jakieś	 istnieją?	 Czy	 też,	 w	 zależności	 od	 sy-
tuacji,	decyduję	o	tym,	czy	będę/nie	będę	przestrzegać	
tych	zasad?	Jaki	powinien	być	mój	stosunek	do	zasad	
życia	 chrześcijańskiego?	Chcę	 się	 zastanowić	 nad	 od-
powiedziami	na	te	pytania.

Mój stosunek do zasad
	 Zanim	 zajmę	 się	 zasadami	 chrześcijańskimi	
warto	 zadać	pytanie	o	 stosunek	do	 tych	 zasad.	Osobi-
ście	często	spotykam	się	z	dwoma	skrajnymi	postawa-
mi	wobec	biblijnych	reguł.
	 Pierwsza	z	nich	mówi,	że	łaska	zniosła	wszyst-
kie	zasady.	Bóg	zrobił	wszystko	za	Ciebie,	więc	żyj	tak,	
jak	żyłeś	i	o	nic	się	nie	martw.	Jak	przyjdzie	co	do	cze-
go,	to	Bóg	wybaczy,	naprawi,	da	jeszcze	jedną	szansę.	
W	przypadku	takiej	postawy	Bóg	staje	się	przeszkloną	
skrzynką	 z	 napisem	 „W	 razie	 konieczności	 zbij	 szyb-
kę”.	Problem	polega	na	tym,	że	ta	konieczność	zdarza	
się	bardzo	rzadko.
	 Druga	 postawa	 mówi,	 że	 szczegółowe	 prze-
strzeganie	zasad	 jest	konieczną	odpowiedzią	na	 łaskę.		
Bóg	 sprawił,	 że	 jesteś	 jego	 dzieckiem.	Pokaż	Mu,	 że	
dobrze	 zrobił,	 że	 wybrał	 właściwą	 osobę.	 Pokaż	Mu,	
jak	grzecznym	i	doskonałym	dzieckiem	potrafisz	być.	
Nie	mówię	 rzeczy	 z	 kosmosu.	 Potrafię	wskazać	 przy-
kłady	 osób,	 które	 zniszczyły	 sobie	 życie,	 odrzucając	
wszelkie	zasady.	Potrafię	też	wskazać	osoby,	które	cią-
gle	 czują	wyrzuty	 sumienia	 i	 strach	 przed	Bożym	od-
rzuceniem.	Te	osoby	nigdy	nie	są	pewne	czy	przestrze-

gają	zasady	wystarczająco	skrupulatnie.
	 Te	 dwie	 postawy	 to	 skrajności.	 Skrajności	 na-
tomiast	prawie	zawsze	są	złe.	Właściwe	podejście	musi	
więc	leżeć	gdzieś	pośrodku.
	 Przedstawię	przykład,	który	może	pomóc	nam	
rozprawić	 się	 z	 tymi	 dwiema	 skrajnymi	 postawami	 
i	być	może	zrozumieć	podejście	właściwe.
	 Wyobraź	 sobie	 osobę,	 którą	 kochasz	 i	 której	
chcesz	tę	miłość	wyznać.	Podchodzisz	do	niej	i	mówisz	
„kocham	 Cię”.	 Jednak	 spotykasz	 się	 z	 odrzuceniem.	
Wtedy	cierpisz,	bo	czujesz,	że	coś	straciłeś.
	 A	teraz	pomyśl	o	Bożej	miłości	i	o	tym,	że	Bóg	
każdego	dnia	 tę	miłość	Tobie	wyznaje.	 Jeśli	 ją	 odrzu-
casz,	to	„Bóg	cierpi”.	Ale	nie	dlatego,	że	coś	stracił,	ale	
dlatego,	że	to	Ty	coś	straciłeś/straciłaś.
	 Z	zasadami	jest	podobnie.	Bóg	daje	nam	wska-
zówki,	rady,	zasady	i	reguły,	według	których	możemy	
żyć.	A	kiedy	ich	nie	przyjmujemy,	Bóg	cierpi.	Nie	dla-
tego,	że	wyrządzasz	mu	krzywdę,	ale	dlatego,	że	sam	
siebie	 krzywdzisz	 i	 pozbawiasz	 się	 cennego	 przewod-
nictwa.
	 Wniosek?	Zasady	nie	są	po	 to,	żeby	 je	 łamać,	
ani	po	to,	żeby	się	ich	kurczowo	trzymać.	Zrozum	też:	
nie	przestrzegając	zasad,	nie	obrażasz	majestatu	Boże-
go,	ale	podcinasz	gałąź	na	której	siedzisz.	Bogu	twoje	
przestrzeganie	zasad	nie	 jest	potrzebne,	 żeby	Cię	zba-
wić,	ale	jest	potrzebne	tobie,	żeby	to	życie	przeżyć	tak	
dobrze,	jak	to	tylko	możliwe.	To	życie	już	i	tak	jest	trud-
ne,	po	co	jeszcze	bardziej	je	utrudniać?	Zasady	pełnią	
funkcję	pomocniczą.	Od	Ciebie	zależy,	czy	dasz	sobie	
pomóc.

Jakich zasad się trzymać?
	 Czasem	wydaje	mi	się,	że	byłoby	idealnie,	gdy-
by	 istniał	 jakiś	bardzo	szczegółowy	katalog	grzechów	
i	zasad,	którymi	należy	się	kierować.	Wtedy	wiedział-
bym,	co	robić,	a	czego	nie.	W	rzeczywistości	okazuje	
się,	 że	 nie	 można	 zamknąć	 w	 kodeksie	 całego	 życia	
człowieka,	bo	prędzej	czy	później	zdarzy	się	sytuacja,	
której	kodeks	nie	przewiduje.	Może	więc	istnieje	jakaś	
reguła,	która	będzie	zasadą	postępowania,	która	pozwo-
li	odnaleźć	się	w	możliwie	wszystkich	sytuacjach.
Taka	 reguła	 istnieje.	 Jezus	 już	 ją	podał,	 a	 apostoł	 Jan	
napisał	o	niej	w	swoim	drugim	liście.
	 A	 to	 jest	miłość,	 abyśmy	postępowali	według	
przykazań	jego.	Takie	jest	to	przykazanie,	które	słysze-
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liście	 od	początku,	 aby	było	 zasadą	waszego	postępo-
wania	(2	List	Jana	6).
	 Miłość	jako	zasada	postępowania.	Miłość	jako	
reguła,	która	pomaga	podejmować	decyzję.	Czy	zasta-
nawialiście	 się	 kiedyś,	 dlaczego	 przykazania	 zostały	
sprowadzone	do	miłości?
	 Biblia	 opisuje	 historię,	 w	 której	 pewien	 czło-
wiek	wpadł	na	pomysł,	żeby	zapytać	Jezusa	o	to,	które	
z	 przykazań	 jest	 największe.	Co	 Jezus	 odpowiedział?	
„Będziesz	miłował	 Pana,	 Boga	 swego,	 z	 całego	 serca	
swego	i	z	całej	duszy	swojej,	i	z	całej	myśli	swojej.	To	
jest	 największe	 i	 pierwsze	 przykazanie.	A	 drugie	 po-
dobne	temu:	Będziesz	miłował	bliźniego	swego	jak	sie-
bie	samego”	(Ewangelia	Mateusza	22,27-29).
	 Dlaczego	Jezus	sprowadził	Dekalog	do	dwóch	
przykazań?	Był	minimalistą?	Chciał	zaoszczędzić	cza-
su	i	miejsca	w	Biblii?	Chciał	ułatwić	naukę?	W	końcu	
dwa	przykazania	 łatwiej	 zapamiętać	niż	dziesięć.	Nie	
ilość	jest	istotna.	Jezus	po	prostu	przeniósł	zasady	z	ze-
wnątrz	do	wnętrza	człowieka.	Chciał,	żeby	zasady	nie	
były	czymś,	co	przychodzi	z	zewnątrz	i	reguluje	nasze	
zachowanie,	ale	czymś,	co	wypływa	z	wnętrza.
	 O	 takim	działaniu	 pisał	 już	 prorok	 Jeremiasz:	
„Lecz	 takie	przymierze	zawrę	z	domem	 izraelskim	po	
tych	dniach,	mówi	Pan:	Złożę	mój	zakon	w	ich	wnętrzu	
i	wypiszę	go	na	 ich	sercu.	 Ja	będę	 ich	Bogiem,	a	oni	
będą	moim	ludem”	(Księga	Jeremiasza	31,33).
	 Bóg	zna	naszą	naturę	i	wie,	że	jak	nam	coś	roz-
każą,	to	mamy	problem,	żeby	się	zastosować.	Czasami	
nawet	z	przekory	czy	złośliwości	celowo	nie	wykona-
my	rozkazu.	Ale	jeśli	coś	urodzi	się	w	naszym	wnętrzu,	
jeśli	zasady	wyjdą	z	naszego	serca,	zaangażowane	zo-
staną	emocje,	to	takim	zasadom	trudniej	nam	się	sprze-
ciwić.	Inaczej	mówiąc,	łatwiej	złamać	cudze	zasady,	niż	
własne.

Znaczenie arche
	 Miłość	ma	 być	 zasadą	 naszego	 postępowania.	
Proponuję	jednak,	aby	zamiast	przyglądać	się	samej	mi-
łości,	przyjrzeć	się	słowu	„zasada”.	
	 „Zasada”	 to	 tłumaczenie	 greckiego	 słowa	 ar-
che.	Arche	to	termin	bardzo	pojemny,	ma	wiele	znaczeń.	
Używali	go	greccy	filozofowie,	również	w	Biblii	poja-
wia	się	w	wielu	znaczeniach.	Warto	je	poznać.
Początek	(czasu),	pierwsza	przyczyna
	 W	 tym	 znaczeniu	 arche	 występuje	 m.in.	 
w	1	Mż	1,1	oraz	J	1,1	i	opisuje	sam	początek,	stwarzanie	
świata.	Kiedyś	słyszałem	takie	zdanie:	„świat	nie	został	
stworzony	z	niczego,	świat	został	stworzony	z	miłości”.	
Tezę	tę	potwierdza	życie	Jezusa	Chrystusa.	Miłość	jest	
powodem,	dla	którego	Bóg	stworzył	nas	ludzi.	Miłość	
sprawiła,	że	Bóg	chce	nas	zbawić.	Inaczej	mówiąc,	mi-
łość	jest	tym,	czym	kieruje	się	Bóg	względem	nas.
Skraj	szaty	lub	płótna	malarskiego
	 To	 bardzo	 ciekawe	 znaczenie	 słowa	 arche	 –	

wiąże	 się	 z	 procesem	malowania	 klasycznego	 obrazu.	
Rzeczą	 absolutnie	 niezbędną	 do	 namalowania	 obrazu	
jest	 płótno.	 Płótno	 jest	 płaszczyzną,	 na	 której	można	
przedstawić	konkretny,	pełny	obraz.	Kiedy	malarz	ma-
luje,	 nanosi	 farbę	 na	 płótno,	 nie	wychodzi	 poza	 jego	
skraj.
	 Podobnie	 jest	 z	 zasadami	 w	 życiu	 chrześcija-
nina.	Wszystko,	co	mieści	się	w	obrębie	miłości	 i	nie	
wychodzi	poza	 jej	 skraj,	 tworzy	cenny	obraz	naszego	
życia.	Bóg	przewidział	dla	nas	pole,	w	którym	możemy	
żyć	i	stworzyć	tym	samym	dzieło	sztuki.

Zasada, moc, panowanie
	 To,	jakie	zasady	przyjmujemy,	świadczy	o	tym,	
komu	 lub	 czemu	 pozwalamy	 panować	 nad	 naszym	
życiem,	komu	 lub	czemu	służymy.	 Jeśli	przyjmujemy	
Boże	zasady,	pozwalamy	Bogu	regulować	nasze	życie.	
Zdajemy	 się	 tym	 samym	na	 Jego	prowadzenie.	Odda-
jemy	kierownicę	naszego	życia	w	ręce	fachowca.	Jeśli	
porzucamy	Jego	zasady,	szukamy	innych,	którymi	mo-
żemy	 się	 kierować	 (brak	 zasad	 też	 jest	 zasadą	 życia).	
Wtedy	 jednak	oddajemy	ster	 swojego	życia	komuś	 in-
nemu.	

Przeciwieństwo arche – telos
	 W	 języku	 greckim	 wyrazem	 przeciwnym	 do	
arche	jest	słowo	telos,	które	oznacza	‘koniec’,	‘cel’.	To	
pokazuje,	że	zasady	są	jedynie	środkami	do	osiągnięcia	
pewnego	celu.	Przestrzeganie	 zasad	nie	 jest	 celem	sa-
mym	w	sobie,	ale	narzędziem,	które	pomaga	osiągnąć	
cel.	 Jezus	 potępiał	 postawę	 faryzeuszy,	 ponieważ	 po-
padli	w	tzw.	legalizm.	Zasady,	które	zostały	zapisane	w	
Piśmie	miały	regulować	relację	z	Bogiem.	Tymczasem	
faryzeusze	zastąpili	relację	przestrzeganiem	zasad.	Czy	
my	dzisiaj	nie	 robimy	podobnie?	 Jak	podchodzisz	do	
przykazania:	„Pamiętaj,	abyś	dzień	święty	święcił”?

Zakończenie
	 Wolność	 to	 nie	 zerwanie	 z	 wszelkimi	 zasada-
mi,	ale	ich	dobrowolne	przyjęcie.	Podsumowując,	chcę	
podkreślić	najważniejsze	rzeczy:
	 1.	Zasad	nie	powinniśmy	odrzucać,	ale	też	nie	
powinniśmy	 skupiać	 się	 na	 nich	 nadmiernie.	 Zasady	
pełnią	funkcję	pomocniczą.
	 2.	Miłość	jest	regułą	postępowania,	która	spra-
wia,	 że	Boże	zasady	 stają	 się	naszymi	wewnętrznymi	
zasadami.
	 3.	Miłość	 to	 przyczyna,	 dla	 której	 zostaliśmy	
stworzeni,	 odkupieni.	 Bóg	 chce,	 aby	 miłość	 była	 też	
regułą	 naszego	 postępowania,	 żeby	 nasze	 życie	 było	
pięknym	obrazem,	który	mieści	się	na	płótnie	miłości.
	 4.	Bóg	chce,	 żeby	zasady	nie	były	celem,	ale	
środkiem,	który	pomoże	nam	utrzymywać,	wzmacniać	
relację	z	Bogiem.
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Uspokój się – tracisz kilogramy, zyskuje hospicjum

Kampania społeczna Centrum Misji i Ewangelizacji wg autorskiego projektu pe-
dagoga-etyka Aliny Podżorskiej-Wituckiej

1 czerwca – 30 czerwca

Kampania skierowana jest do wszystkich, którzy chcą poprawić swoją kondycję, 
poczuć się lepiej, zrzucić zbędne kilogramy i jednocześnie wesprzeć lokalne 
hospicja.
Kampania polega na zakupie karnetu w:

Cieszyn: HumanSport; Ustroń: Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne „Park Poni-
wiec”; Skoczów: Skoczowskie Ośrodek Sportu i Rekreacji; Wisła: DW Beskidy.

Część dochodu z zakupu karnetów zostanie przeznaczona na działalność ho-
spicjów. 

Wesprzyj lokalne hospicja: św. Łukasza w Cieszynie i "Otwarte Drzwi" w Skoczo-
wie. Wspierając je – poprawiasz swoja kondycję. Tracisz kilogramy – zyskują 
hospicja. Więcej na uspokojsie.cme.org.pl.
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Kącik dla dzieci
Grażyna	Szymala

Dobry Pasterz
 

 

	 Czerwiec	 to	miesiąc,	 który	uczniowie	 lubią	najbardziej.	 Już	 się	 zbliża	 tak	długo	wyczekiwany	
odpoczynek,	beztroskie	chwile.	Jednak	zanim	to	nadejdzie	jeszcze	trzeba	wytężyć	resztki	sił	i	skupić	się	
na	ostatnich	zaliczeniach,	kartkówkach	i	sprawdzianach.	
	 W	Ewangelii	Łukasza	zapisana	jest	historia	o	Dobrym	Pasterzu,	który	miał	100	owiec.	Jednak	
pewnego	dnia	zauważył,	że	jednej	owieczki	brakuje.	Nie	tracąc	czasu,	pozostawiając	99	owiec,	wyruszył	
na	poszukiwania.	Pewnie	długo	musiał	chodzić,	nawoływać,	szukać,	aż	wreszcie	udało	mu	się	ją	znaleźć.	
Gdy	tego	dokonał	wziął	owieczkę	na	ramiona,	przytulił	i	wrócił	z	nią	do	domu	Każdemu	z	nas	zdarza	się	
być	taką	małą	zagubioną	owieczką,	która	nie	do	końca	jest	posłuszna	rodzicom,	czy	nauczycielom.	Jed-
nak	pamiętajcie,	że	Dobry	Pasterz	kocha	wszystkie	swoje	owce,	również	te,	które	czasem	są	zagubione.	
	 Z	okazji	Dnia	Dziecka,	życzę	Wam	by	Dobry	Pasterz,	którym	jest	Jezus	Chrystus	był	zawsze	Wa-
szym	przewodnikiem	w	życiu,	by	Was	prowadził	na	najlepsze	łąki	i	pastwiska.
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Krzyżówka	księgi	NT:	zadanie	pole-
ga	na	tym,	aby	wpisać	poszczególne	

księgi	do	diagramu
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CZEGO ŻYCZYĆ DZIECIOM 
W DNIU DZIECKA:

Czarnych	kotów	na	„bialych	przypieckach,
burych	kotów	-	a	może	i	białych	...

byle	były	i	byle	mruczały.
Życzę	także	Wam	niskich	okien

ze	słonecznym,	zielonym	widokiem,
a	nad	oknem	-	gałęzi	kasztana,

żeby	koś	miał	gdzie	śpiewać	od	rana.
Życzę	rzeki	i	piasku	przy	rzece
na	wspaniałe	piaskowe	fortece.
I	poziomek	w	leśnych	kotlinach,

drzew,	na	które	dobrze	się	wspinać,
I	co	jeszcze?	-	JUŻ	chyba	niewiele:
śmiechu	w	domu	i	lodów	w	niedzielę
i	przyjaciół	najlepszych	na	świecie

i	wszystkiego,	wszystkiego,	co	chcecie. Maria Terli
kowska
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Księgarnia WARTO poleca:

Bez granic
  Książka	 Bez	 granic!	 50	 inspiru-
jących	 rozważań	Nicka	Vujcica	 to	 zbiór	 pięć-
dziesięciu	 rozważań,	 w	 których	 Nick	Vujicic	
dzieli	 się	 swoimi	najcenniejszymi	odkryciami	
i	 wskazówkami.	 Podpowiada,	 jak	 z	 odwagą	 
i	determinacją	pokonywać	życiowe	przeszkody.	
Niezależnie	od	tego,	czy	zmagasz	się	z	trudno-
ściami	w	sferze	wiary,	relacji	międzyludzkich	
lub	pracy,	czy	może	nie	radzisz	sobie	z	gniewem,	masz	problemy	ze	zdrowiem,	do-
skwiera	 ci	 niskie	 poczucie	własnej	wartości	 lub	brakuje	 ci	 odwagi,	 by	 realizować	
marzenia,	 przedstawione	w	 tej	 książce	 rady	oparte	na	 zasadach	biblijnych	w	połą-
czeniu	z	pozytywną	postawą	Nicka	pomogą	ci	zmienić	swoje	życie	i	przezwyciężyć	
ograniczenia	–	ponieważ	Bóg	kocha	cię	bez	granic!
	 Nick	 Vujicic	 jest	 mówcą	 motywacyjnym,	 ewangelizatorem,	 autorem	 książek	 
i	 dyrektorem	 fundacji	 „Life	Without	 Limbs”.	 Podróżuje	 po	 świecie,	 głosząc	 prze-
słanie	nadziei	 i	 inspiracji,	które	usłyszało	do	 tej	pory	 już	ponad	5	milionów	 ludzi	 

w	44	krajach.	Nick	jest	częstym	gościem	programów	telewizyjnych,	prowadzi	również	własną	audycję	radiową.	
Urodził	się	w	Australii	w	rodzinie	o	serbskich	korzeniach,	a	obecnie	mieszka	w	Kalifornii	z	żoną	Kanae	i	synkiem	
Kiyoshi.	30	kwietnia	2015	wystąpił	na	stadionie	INEA	w	Poznaniu!

Księgi modlitwy wokół dzieci
 Dopilnujcie,	aby	Bóg	codziennie	słyszał	o	Waszych	dzieciach!
Każdy	rodzic	wie,	jak	odpowiedzialnym	i	trudnym	zadaniem	jest	wychowywanie	
dzieci.	Lista	zagrożeń	jest	niewyczerpana.	Codziennie	zatem	towarzyszą	nam	tro-
ski	i	wątpliwości:	Czy	dobrze	wychowujemy	nasze	dzieci?	Czy	jesteśmy	w	stanie	
uchronić	je	od	zła?
	 Jednak	 Bóg	 mówi	 do	 wszystkich	 rodziców:	 Nie	 martwcie	 się,	 jestem	 
z	Wami.Odpowiedzią	na	wasze	troski	jest	żarliwa	i	ufna	modlitwa!	Jeżeli	otoczy-
my	dzieci	kręgami	modlitwy,	otrzymają	one	ochronę	niewyczerpanej	łaski	Boga.
 Oto	5	kręgów	modlitwy:
1.	Wspominanie	w	modlitwie	obietnic,	które	dał	nam	Bóg	w	Piśmie	Świętym
2.	Przedstawianie	osobistej	„listy”	intencji
3.	Codzienne	powtarzanie	prostych,	krótkich	i	treściwych	modlitw
4.	Tworzenie	kręgów	modlitewnych
5.	Czytanie	Biblii
	 Nie	musicie	robić	wszystkiego	idealnie	jako	rodzice,	ale	jednej	rzeczy	nie	
wolno	wam	„spartaczyć”	–	modlitwy.	Nigdy	nie	będziecie	perfekcyjnymi	rodzi-
cami,	ale	możecie	być	rodzicami,	którzy	się	modlą.	Modlitwa	jest	największym	
rodzicielskim	przywilejem.	To	najlepsza	inwestycja,	na	jaką	możecie	się	zdecy-
dować.	Zyski	są	wieczne.	(fragment	wstępu).

Ziemia święta. Geografia biblijna
	 Ziemia	Święta	to	fascynująca	przestrzeń.	Pełna	gór,	wzgórz,	jaskiń,	
pustyń,	o	specyficznym	klimacie,	glebach,	budowie	geologicznej,	źródłach,	
rzekach,	 potokach,	 florze	 czy	 faunie.	Dzięki	 tej	 książce	 -	 bogato	 ilustro-
wanej	 -	 będziemy	mogli	 zlokalizować	 i	 lepiej	 zrozumieć	 teksty	 biblijne.	
Geografia	biblijna	służy	nie	tyle	turystyce,	co	kontemplacji.	Pozwala	stanąć	
bliżej	i	prawdziwiej	przy	Jezusie	i	biblijnych	bohaterach.
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Czarnych	kotów	na	„bialych	przypieckach,
burych	kotów	-	a	może	i	białych	...

byle	były	i	byle	mruczały.
Życzę	także	Wam	niskich	okien

ze	słonecznym,	zielonym	widokiem,
a	nad	oknem	-	gałęzi	kasztana,

żeby	koś	miał	gdzie	śpiewać	od	rana.
Życzę	rzeki	i	piasku	przy	rzece
na	wspaniałe	piaskowe	fortece.
I	poziomek	w	leśnych	kotlinach,

drzew,	na	które	dobrze	się	wspinać,
I	co	jeszcze?	-	JUŻ	chyba	niewiele:
śmiechu	w	domu	i	lodów	w	niedzielę
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i	wszystkiego,	wszystkiego,	co	chcecie.
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Śluby:                                           

Zapisane w księgach parafialnych
	 Bo	 wszyscy,	 którzy	 zostaliście	 w	 Chrystusie	 ochrzczeni,	
przyoblekliście	się	w	Chrystusa.

Ga	3,27

	 Kto	znalazł	żonę,	znalazł	coś	dobrego	i	zyskał	upodobanie	 
u	Pana.

Prz	18,22

	 Nie	ma	człowieka,	który	by	miał	moc	nad	wiatrem	i	mógł	
go	zatrzymać.	Nikt	nie	ma	mocy	nad	dniem	śmierci	i	nie	jest	zwol-
niony	od	walki,	a	bogactwo	nie	uratuje	tych,	którzy	je	posiadają.

Kz	8,9

Pogrzeby:

Chrzty:                                           

2015-04-04
2015-04-04
2015-04-07
2015-04-10
2015-04-10
2015-04-11
2015-04-15
2015-04-16
2015-04-17
2015-04-18
2015-04-23
2015-04-24
2015-04-25
2015-04-29
2015-04-30

śp.	Anna	Cieslar	zd.	Nalepa
śp.	Gustaw	Sikora
śp.	Anna	Makula	zd.	Cieslar
śp.	Tadeusz	Gorewoda
śp.	Barbara	Kozyra	zd.	Flasza
śp.	Anna	Bolek
śp.	Anna	Karkoszka	zd.	Wigłasz
śp.	Tomasz	Dariusz	Królica
śp.	Ludwik	Wachmeta
śp.	Leszek	Janusz	Słowik
śp.	Anna	Maria	Ceglarek	zd.	Konieczny
śp.	Marta	Ewa	Witoszek
śp.	Danuta	Sobiesiak	zd.	Kozłowska
śp.	Janina	Szalbót	zd.	Bielesz
śp.	Wanda	Mitręga	zd.	Mikuła

lat	75
lat	82
lat	84
lat	66
lat	61
lat	88
lat	66
lat	52
lat	81
lat	65
lat	61
lat	78
lat	68
lat	63
lat	93

Cieszyn
Puńców
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Hażlach
Cieszyn
Ogrodzona
Cieszyn
Marklowice
Hażlach
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn

2015-04-06
2015-04-06
2015-04-19
2015-04-19
2015-04-19
2015-04-19

Iga	Oliwia	Kasparek
Emilia	Oliwia	Drózd
Julia	Ewa	Owczarek
Mikołaj	Aleksander	Grabowski
Agata	Mańka
Eliza	Klimas

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2015-04-18

2015-04-18

2015-04-18

2015-04-25

2015-04-25

Hubert	Marcin	Pastucha
JoannaBarbara	Stosiek
Maciej	Małysz
Agnieszka	Ewa	Paśnik
Karol	Siostrzonek
Ewa	Trombik	zd.	Pilch
Dobrosław	Jonszta
Anna	Dominika	Dorywała
Jacek	Henryk	Kaczmarczyk
Martyna	Cienciała

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Hażlach
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na czer
wiec

20
15 

ro
k

 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie prowadzi 
ks. 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 - drugi wtorek 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 
ks. Marcin Podżorski
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
ks. Marcin Podżorski

Informacje, ogłoszenia

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.	

04.06: Wycieczka do Głuchowej  

11.06: godz.:	15.00:	Klub	PTEw.	
        Prelekcja połączona z wyświetleniem filmu: 
               Jan Sztwiertnia (75 – lecie zgonu) 

18.06: godz.:	15.00:	Klub	PTEw.   
           Prelekcja: Ks. Adam Pilch  (50 – lecie urodzin) 

25.06.: wycieczka do Pławniowic 
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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 Paraf.	Zespół	Instr. sobota godz.			9.00	
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00	
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.	18.00

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
*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice piątek	w	Ogrodzonej godz.	18.00
Gumna piątek godz.	19.00
Hażlach 2	i	4	sobota	miesiąca godz.	18.00
Marklowice piątek godz.	18.30
Puńców piątek godz.	18.00
Zamarski 1	i	3	sobota	miesiąca 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

Muzeum Protestantyzmu
Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

- zwiedzanie wtorki i czwartki od godz. 14.30

(zbiórka w kancelarii Parafii) lub w dogodnym terminie po jego uprzednim uzgodnieniu.

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

w godz. 15.30 – 19.00 (pl. Kościelny 6, II piętro)

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl
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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.	

SERDECZNIE	ZAPRASZAMY	NA	SPOTKANIA,	
KTÓRE	ODBYWAJĄ	SIĘ	W	KAŻDY	WTOREK	O	GODZ.	18:30,	

W	BUDYNKU	PARAFIALNYM	
PRZY	PLACU	KOŒCIELNYM	6,	W	SALI	NA	II	PIĘTRZE

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

KOŁO ROBÓTEK 
RĘCZNYCH 

  Już	od	kilkunastu	lat	na	terenie	parafii	
w	Cieszynie	spotyka	się	grupa	Pań,	które	przy	
pomocy	prostych	instrumentów	(szydełko,	dru-
ty,	igła)	wykonują	niezwykłe	dzieła.
 Wykrochmalone aniołki, dzwoneczki, 
serduszka na dzień zakochanych, serwetki - 
różne wzornictwo, koszyki, jajka różnej wiel-
kości, stroiki wielkanocne, ciekawie wykona-
ne korale oraz ozdobne szale. 
 Takie i jeszcze wiele innych rzeczy  
powstaje	 podczas	 domowych	 prac.	 Moż-
na	 składać	 zamówienia	 na	 powyższe	 dzieła,	 
które	mogą	być	znakomitym	prezentem	dla	bli-
skich,	 albo	 możemy	 sami	 udekorować	 swoje	
mieszkanie.	
	 Ofiara	 ze	 złożonego	 zamówienia	 
w	 całości	 zostanie	 przekazana	 na	 ratowanie	
naszych	Organów	w	kościele	Jezusowym.	
	 Serdecznie	zachęcamy	i	zapraszamy	do	
współpracy.	
 Telefon kontaktowy: 33 857 96 69
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Serdecznie zaproszamy 
na Pamiątkę Założenia do Zamarsk

w niedzielę 28 czerwca br. 
 - godz. 09:00 poranek pieśni

 - 10:00 nabożeństwo, kazanie wygłosi ks. Marek Michalik z Wisły Czarnego

Serdecznie zapraszamy 
na kolejny koncert w ramach akcji 

„Ratujmy Organy kościoła Jezusowego"

3 czerwca 2015 (środa), godz. 18.00

 Wystąpią:

 NEUE KANTOREI WEILHEIM

 pod dyr. Waltera Erdta

 

 CHÓR MIESZANY PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W CISOWNICY

 pod dyr. Wiesława Jakubika

  W programie: Mendelssohn, Rheinberger, Barber, Bernstein, 

Howells i Janáček

 - utwory na chór, solistów, harfę i organy

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych 
na półkolonie z jezykiem angielskim 
- Bible English Camp Cieszyn 2015. 

W	programie	czas	na	wspólny	śpiew	w	języku	angielskim,	wykład	biblijny,	 

zajęcia	językowe	w	grupach	wiekowych	oraz	oczywiście	sport,	zajęcia	plastyczne.	

Termin:	20.07.	-	24.07.

Miejsce:	Parafia	Ewangelicko-Augburska	w	Cieszynie

Zgłoszenia	w	kancelarii	parafialnej.
Kontak:	504	030	315
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Zamienię mieszkanie 68,09 m2 – 3 
pokoje, kuchnia, WC oddzielne, garaż 

w Cieszynie przy ul. Solnej 
na domek w okolicy Cieszyna 

tel. 664 877 228

Zapraszamy do sklepu ze sztucz-
nymi kwiatami 

w Cieszynie na ul.Kochanowskie-
go (przy byłym urzędzie pracy) 

 W naszej ofercie np. sztuczne kwia-
ty z i bez zapachu w promocyjnych cenach 
oraz szeroka gama stroików(na grób,cięż-
kich) i podkładów do stroików.Robimy 
również stroiki na zamówienie klienta  
z dostępnych kwiatów w sklepie oraz w 
asortymencie znicze, sadzonki.
 Pakowanie prezentów okoliczno-
ściowych oraz naprawa biżuterii sztucznej
Zapraszamy 

„OPIEKUNKA DO TEŚCIÓW"

 Pilnie poszukiwane osoby do opie-
ki nad starszym małżeństwem. Planowany 
pobyt osoby (opiekunki) na 3 tygodnie do 
miesiąca. Lub dwie osoby, które mogą się 
wymieniać.   
 Zapewniony osobny mały pokój. 
Zapewnione opłacenie przejazdu, ubez-
pieczenia oraz wynagrodzenie. 
 Miejsce zamieszkania Rosenheimie, 
50 km od Moniachium. Osoba zaintereso-
wana może zacząć od razu!!! 
 Kontakt z redakcją, albo z kancela-
rią parafialną.

OGŁOSZENIE - INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zleci:

Opracowanie	kompletnej	dokumentacji	projektowo-kosztorysowej	wewnętrznej	instalacji	c.o.,	c.w.u.,	

węzłów	cieplnych	oraz	sieci	cieplnej	wraz	z	przyłączami	do	9	budynków	w	ramach	zadania	„Likwida-

cja	niskiej	emisji	w	budynkach	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	zlokalizowanych	w	Cieszynie	przy	 

ul.	Chrobrego	13,	ul.	Wyższa	Brama	10,	12,	14,	16	i	18	oraz	Plac	Kościelny	4,	9	i	10.

Szczegółowe	informacje	na	stronie	internetowej	Parafii:	parafia.cieszyn.org.pl
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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
janusz.sikora
@luteranie.pl

ks. Tomasz 
Chudecki: 
33	851	43	97
502	161	085
tomasz.chudecki
@luteranie.pl

ks. Dariusz  
Madzia: 
33	857	98	38
502	263	953
dariusz.madzia
@luteranie.pl

ks. Łukasz  
Gaś
33	852	75	64
608	299	833
lukasz.gas
@luteranie.pl

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:

ks. Marcin 
Podżorski
33	856	96	94
506	505	062
marc in .podzor-
ski@luteranie.pl

Skład komputerowy: B i A Macura
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