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Przywrócona radość!

ks. Jan Kozieł

	 Jubileusz	500	lecia	Reformacji	zachęcił	mnie	do	pochylenia	się	nad	tekstami	Lu-
tra	a	takimi	są	dostępne	dla	nas:	kazania,	komentarze	do	Nowego	Testamentu,	pieśni,	oka-
zjonalne	wypowiedzi	Reformatora.	Lektura	tych	tekstów	pozwoliła	dostrzec	w	fenomenie	
Wittenberczyka	dominującą	cechę	wiary:	radość!
	 Toteż	dla	siebie	samego	nad	całym	jego	dorobkiem	duchowym,	intelektualnym	
wypisuję	stwierdzenie:	Przywrócona	radość!	Pomocą	do	takiego	ujęcia	duchowej	posta-
wy	Lutra	 jest	 Słowo	 pokutnego	 Psalmu:	„Przywróć mi radość z wybawienia Twego”.
Ps.51,14.	W	życiu	Reformatora	był	czas	ogromnego	wysiłku	duchowego,	nieobłudnego	
poszukiwania	żywego	BOGA,	pragnienie	bycia	w	stałej	Jego	bliskości.	Dane	było	Lutro-
wi	posiąść	gruntowne,	szerokie	teologiczne	wykształcenie.	To	jednak	nie	zaowocowało	
radością	wiary,	jak	i	pewnością	zbawienia.	Swój	stan	ducha	sprzed	odkrycia	Ewangelii	Jezusa	Chrystusa,	to	jest	
BOGA	Łaski	odda	słowami	pieśni:
 „Mnie w srogich więzach trzymał czart i byłem w jego mocy, straszliwej tylko śmierci wart, grzeszyłem  
w dzień i w nocy. Ginęło dobro gdzieś za mgłą i coraz bardziej brnąłem w zło, co całkiem mną zawładło.
 I każdy czyn mój, to był błąd, co pchał mnie w grzechu szpony. W pogardzie miałem Boży sąd, tak byłem 
zaślepiony. Mijały nędzne moje dni i rozpacz serce żarła mi, do piekła runąć miałem.
 Lecz wtedy BÓG użalił się niedoli mej bez miary, na miłosierdzie wspomniał swe, zaniechał słusznej kary. 
Ojcowski na mnie zwrócił wzrok i zstąpił w nędzy mojej mrok, by dać, co miał najdroższe.” Pieśń 641,2-4
	 Czym	BÓG	 -	ZBAWICIEL	obdarował	 upadłego	 śmiertelnika,	 każdego	 z	 nas?	 JEZUSEM	CHRYSTU-
SEM,	 Jego	 odkupieńczą	 śmiercią	 na	Krzyżu	Golgoty.	Odkrycie	 tej	 prawdy	 ucieleśnionej	w	 JEZUSIE	CHRY-
STUSIE	wyzwoli	radość	wiary	w	przypadku	Lutra.	Tej	radości	wiary	nic	i	nikt	go	nie	pozbawi.	Tą	darowaną	mu	
radością	pragnie	dzielić	się	z	wszystkimi:
 „Niech cały się raduje świat i pląsa w dniu wesela. Niech każdy dzisiaj śpiewa rad, na chwałę ZBAWCIE-
LA. Jak umiłował PAN swój lud i jaki wielki sprawił cud, jak drogo to przypłacił”. Pieśń 641,l
	 Drodzy	Czytelnicy,	Siostry,	Bracia,	ewangelicy!	Mamy	radość	wiary?	Emanuje	ze	mnie	radosna	wiara,	
pewność,	że	pochwycony	przez	ZBAWICIELA,	przez	Niego	oczyszczony,	mam	życie	wieczne?	Z	lubością	przy-
taczam	w	reformacyjny	czas	jubileuszu	wyznanie	Lutra:
 „Cóż grzech, śmierć też stary wróg, wam szkodzić mogą? Z wami BÓG! Niech sroży się sam piekieł wódz. 
SYN BOŻY z nami, by go zmóc.”
	 Takie	wyznanie	może	złożyć	serce	przepełnione	radością	wiary,	pełne	wdzięczności	i	miłości	do	PANA	-	
BOGA	ZBAWICIELA.
	 Jakie	jest	moje	serce,	jaki	stan	mego	ducha?
	 W	 codziennej,	majowej	 lekturze	 biblijnej	 zwrócono	 naszą	 uwagę	 na	 księgę	 Joela.	Natrafiliśmy	 na	 za-
skakującą	charakterystykę	duchowego	stanu	Izraela	czasu	wspomnianego	proroka:	„Czyż nie została zniszczona 
na naszych oczach żywność a z domu naszego BOGA radość i wesele?” Jll,16	Nie	było	wtedy	w	jerozolimskiej	
świątyni	radości,	bo	w	sercach	ludu	wypełniającego	tę	sakralną	przestrzeń	nie	było	radości	wiary.	Była	tradycja	
ale	nie	było	głębi	ducha.
	 Wielokrotnie	słyszeliśmy	w	związku	z	Jubileuszem	Reformacji	sformułowanie:	„Kościół	musi	się	nadal	
reformować”.	Enigmatyczna	wypowiedź.	Kościół	jako	struktura	organizacyjna	ma	się	zmieniać?	Najlepsze	roz-
wiązania	nic	nowego	nie	wniosą,	jeśli	serce	moje	nie	drgnie	na	Słowo	BOGA,	gdy	pozostanie	obojętne	na	głos	
JEZUSA	CHRYSTUSA.
	 Reformacja	przypomina:	patrz	na	PANA	-	CHRYSTUSA	każdego	dnia,	a	ON	wypełniać	cię	będzie	rado-
ścią	wiary	i	wypełni	się	dla	nas	poniższa	obietnica	BOGA:
 „I wrócą odkupieni przez PANA i przyjdą na Syjon z okrzykiem radości a wieczna radość będzie nad ich 
głowami. Dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie”.  Iz.51,11
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Rozważanie biblijne
Kogo chcemy dziś bardziej słuchać?

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.” (Dz Ap 5, 29)

OD REDAKCJI:

	 Drodzy	Czytelnicy.	Czy	 to	wezwanie	do	anar-
chii?	Czy	też	przypomnienie,	jakie	winny	być	priorytety	
w	życiu	człowieka	wierzącego	w	Boga,	chrześcijanina,	
ewangelika?
	 Kontekst	historyczny	 tych	słów	 jest	zrozumia-
ły.	W	pierwotnym	Kościele	Jezusa	Chrystusa,	któremu	
ochoczo	 przyszło	 wypełniać	 nakaz	 misyjny:	 „Idźcie	
tedy	i	czyńcie	uczniami	wszystkie	narody,	chrzcząc	je	
w	imię	Ojca,	i	Syna,	i	Ducha	Świętego”	(Mt	28,19)	gro-
ziły	 prześladowania	 ze	 strony	 Żydowskiej	 Rady	 Naj-
wyższej	i	władzy	Imperium	Rzymskiego.	Apostołowie	
czuli	 się	 zobowiązani	 do	 posłuszeństwa	 wobec	 wła-

dzy	duchowej	 i	świeckiej.	
Byli	 lojalnymi	 poddany-
mi,	tym	którzy	modlili	się	
o	 Królów,	 przełożonych	
i	 władzę	 (I	 Tym	 2,1-4,	
Rzym	 13,1-2).	 Była	 spra-
wa,	 w	 której	 jednak	 oka-
zywali	 nieposłuszeństwo.	
Tą	 sprawą	było	głoszenie	
Ewangelii,	 radosnej	wieści	o	 zbawieniu,	 ratunku	czło-
wieka	od	grzechu,	 śmierci	 i	mocy	szatana	w	mocy	 ła-
ski	Pana	Jezusa	Chrystusa.	Kiedy	więc	otrzymali	zakaz	

	 Wielu	z	nas	zapewne	zadaje	sobie	pytanie:	Co	znaczy	-	szukać	
Boga?	Szukać	Boga,	to	szukać	prawdziwego	życia,	nie	zadowalać	się	
tym,	co	powierzchowne,	czerpać	radość	z	życia.	Szukać	Boga,	to	chcieć	

żyć!	Szukać	Boga,	to	ciągle	na	nowo	pytać	o	Niego.	Ale	też	–	zadawać	sobie	samemu	właściwe	pytania.	Ważne	 
w	naszym	życiu	jest	oderwanie	się	od	swoich	emocji.	To	umożliwia	odnalezienie	Boga.	
	 Człowiek	na	wiele	różnych	sposobów	pragnie	znaleźć	Boga.	Setki	religii	wskazuje	nam	na	różne	sposoby	
spodobania	się	Bogu	i	odnalezienia	drogi	do	Niego.	Dziś	wielu	ludzi,	rozczarowanych	niezadowalającymi	odpo-
wiedziami,	jakie	daje	religia,	szuka	sensu	życia	gdzie	indziej:	w	zabawie,	nauce,	sztuce,	filozofii	i	wielu	innych	
źródłach.	Jednak	bez	względu	na	to,	gdzie	szukamy,	pokazujemy	tylko,	że	naprawdę	czegoś	nam	brak,	że	mamy	
świadomość	istnienia	czegoś	większego,	co	trudno	nam	zdefiniować,	ale	za	czym	tęsknimy.
	 Trudność	w	odnalezieniu	Boga	doprowadziła	wielu	ludzi	do	wniosku,	że	On	po	prostu	nie	istnieje.	Ale	
problem	nie	polega	na	tym,	że	Boga	nie	ma,	albo	On	nie	chce	nam	się	dać	znaleźć	–	on	leży	po	naszej	stronie.	Tym	
problemem	jest	zło,	które	czynimy.	Jeśli	szczerze	spojrzysz	na	swoje	życie,	na	pewno	zauważysz	kilka	rzeczy,	 
o	których	należałoby	uczciwie	powiedzieć,	że	nie	spodobałyby	się	Bogu.	Tak	jest	z	każdym	z	nas	–	to	oddziela	nas	
od	Boga	i	sprawia,	że	znalezienie	Go	jest	tak	często	bardzo	trudne.
	 Kiedy	uświadomimy	sobie,	w	czym	leży	problem,	łatwo	jest	zrozumieć	nam	jego	rozwiązanie.	Zło,	które	
popełniamy,	musi	mieć	określone	konsekwencje	–	chyba,	że	ktoś	inny,	z	własnej	woli,	zgodzi	się	je	ponieść.	Zgo-
dzi	się	przyjąć	oddzielenie	od	Boga,	na	jakie	zasługujemy	z	powodu	tego,	jak	postępujemy;	zgodzi	się	na	wszystko,	
włącznie	ze	śmiercią.
	 Oczywiście,	żaden	człowiek	nie	może	tego	zrobić	–	nie	jest	do	tego	zdolny.	Może	to	zrobić	tylko	Bóg.	I	On	
rzeczywiście	zrobił	to	–	jako	człowiek,	Jezus	z	Nazaretu,	przyszedł	na	ziemię	po	to,	aby	pozwolić	nam	Go	poznać.	
Jego	śmierć	na	krzyżu	to	przyjęcie	na	samego	siebie	całkowitej	kary	za	wszystko	zło,	jakie	popełniliśmy.	Dlatego	
my	nie	musimy	już	płacić	jej	drugi	raz	sami	–	naszym	oddzieleniem	od	Niego.
	 Jeżeli	uwierzysz	w	tą	prostą	prawdę,	możesz	bez	przeszkód	przyjść	do	Boga.	Oczywiście,	pójście	za	Nim	
wymagać	będzie	od	ciebie	podjęcia	pewnych	konkretnych	decyzji.	Przede	wszystkim	wymaga	tego,	byś	uznał	go	
jako	swojego	Pana	i	był	Mu	posłuszny.	Wymaga	pewnych	zmian	w	różnych	dziedzinach	życia.	Nie	zawsze	może	
być	to	proste,	ale	możesz	być	pewien,	że	Bóg	sam	pomoże	ci	zmienić	te	dziedziny	życia,	które	tego	wymagają.
	 Bóg	kocha	i	akceptuje	cię	takiego,	jakim	jesteś.	Nie	oczekuje,	że	staniesz	się	od	zaraz	doskonały,	ale	chce	
wybaczyć	i	samemu	przemienić	twoje	życie	tak,	by	stało	się	pełne	treści	i	radości.	Jeżeli	chcesz	dziś	oddać	swoje	
życie	Bogu,	zacznij	od	prostej	modlitwy,	w	której	wyrazisz	Mu	to,	że	Go	potrzebujesz	i	pragniesz,	by	stał	się	dla	
ciebie	kimś	rzeczywistym.
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głoszenia	Ewangelii	od	Rady	Najwyższej,	wtedy	to	po-
lecenie	musieli	zignorować,	odrzucić	„poprawność	po-
lityczną”.	Nie	oznaczało	to	jednak	że,	odrzucili	autory-
tet	i	władzy	Żydowskiej	Rady	Najwyższej	i	Imperatora.	
Wszelka	władza	jest	oparta	na	człowieku	-	istocie,	która	
tak	jak	ja	i	Ty	jest	grzeszna,	jest	omylna,	słaba	i	popeł-
nia	błędy.	Dlatego	nie	można	nakazywać	czegoś,	co	jest	
nie	zgodne	z	Bożą	wolą,	autorytetem	Pisma	Świętego	
i	Jego	przykazań.	Od	ich	przestrzegania	nie	zwolni	nas	
żaden	 człowiek,	władza,	 ideologia,	 ani	 nikt	 nie	może	
jej	 nam	 zabronić	 nauczać!	Tak,	Kościół	 z	 tego	 powo-
du	 cierpiał,	 jego	 wyznawcy	 byli	 prześladowani,	 tor-
turowani	 i	zabijani	dla	Ewangelii.	Sam	apostoł	Paweł	
był	ze	względu	na	posłuszeństwo	tylko	i	jedynie	Bogu,	 
a	nie	ludziom,	wielokrotnie	torturowany,	kamienowany,	
wtrącony	do	więzienia,	poniżany	i	bezprawnie	sądzony	
(przeczytaj	II	Kor	11,21–33).	On	wyznawał	zasadę:	„że	
trzeba	bardziej	słuchać	Boga	niż	ludzi”.	Czynił	tak	dla	
tego,	że:	„Chrystusem	jestem	ukrzyżowany,	żyję	więc	
już	 nie	 ja,	 ale	 żyje	we	mnie	Chrystus	…”	 (Gal	 2,20).		
Albowiem	 dla	 mnie	 życiem	 jest	 Chrystus,	 a	 śmierć	
zyskiem”	 (Fil	 1,21).	 To	 on	 naucza	 „Nie	 wstydzę	 się	
Ewangelii	Chrystusowej,	jest	Ona	bowiem	mocą	Bożą	
ku	 zbawieniu,	 każdego,	 kto	 wierzy…”	 (Rzym	 1,16).	
Bo	przecież	Chrystusa	nie	mogę	się	zaprzeć,	wyznaje	
Paweł.	Ale	zarazem	ten	sam	apostoł	Paweł	w	Dziejach	
Apostolskich	ukazuje	nam	szacunek	do	władzy	 i	prze-
łożonych.	Tak	też	się	dzieje	i	dziś	wśród	naszych	Sióstr	 
i	Braci	Chrześcijan	w	tych	krajach,	gdzie	oficjalnie,	pod	
karą	nawet	śmierci,	zabronione	jest	wyznawania	wiary	
w	Jezusa	Chrystusa	i	posiadania	Biblii.	Oni	są	gotowi	
dziś	w	XXI	wieku,	 aby	 tylko	 słuchać	Bożego	 Słowa,	
być	Jemu	wierni,	nawet	gdyby	za	to	byli	prześladowa-
ni,	 torturowani,	 wtrącani	 do	 więzienia	 i	 obozu	 pracy,	
czy	zabici	np.	jak	chrześcijanie	w	tegoroczną	niedzielę	
Palmową	(09.04.2017)	zamordowani	podczas	nabożeń-
stwa	w	Kościele	w	Egipcie.	Oni	nie	idą	na	kompromis,	
oni	 nie	 siedzą	 w	 domu,	 aby	 nikt	 nie	 wiedział	 jakie-
go	są	wyznania,	jak	wielu	współczesnych	chrześcijan	
w	Europie.	Oni	od	„poprawności	politycznej”,	a	dziś	
też	„poprawności	teologicznej”	wolą	bardziej	słuchać	
Boga	i	Jego	woli.	Uchwycić	się	żywą	wiarą	świadec-
twa	 	apostoła	Pawła	 i	wyznać:	„Ale	wszystko	 to,	co	
mi	było	 zyskiem,	uznałem	ze	względu	na	Chrystusa	
za	 szkodę.	 Lecz	więcej	 jeszcze,	 wszystko	 uznaję	 za	
szkodę	wobec	 doniosłości,	 jaką	ma	 poznanie	 Jezusa	
Chrystusa,	Pana	mego,	dla	którego	poniosłem	wszel-
ką	szkodę	i	wszystko	uznaję	za	śmieci,	ażeby	zyskać	
Chrystusa	!”	(Fil	3,7-8).	
	 Jesteśmy	 dziś	 jako	 ewangelicy	w	 roku	 jubile-
uszu	500	lat	Reformacji,	odnowy	osobistej	relacji	z	Bo-
giem,	odnowy	Kościoła.	Czy	podstawą	rozpoczęcia	tej	
Reformacji,	odnowy	duchowej	przez	ks.	Marcina	Lutra,	

nie	było	to,	że	osobiście	w	Piśmie	Świętym	poznał	Je-
zusa	Chrystusa,	Pana	mego	i	Jego	poznanie	nie	stało	się	
dla		Lutra	największym	zyskiem	w	życiu?	Dlatego,	gdy	
na	Sejmie	Rzeczy	w	Wormacji,	w	1520	roku	musiał	wy-
brać,	kogo	musi	słuchać	Boga	czy	człowieka?	Komu	ma	
okazać	posłuszeństwo?	Kto	i	co	ma	być	dla	wierzącego	
najwyższym	 autorytetem	 i	 wartością	 życia?	 Gdy	 był	
zmuszony	 przez	 najwyższe	 czynniki	 władzy	 Kościel-
nej	–	legata	papieskiego	oraz	władzy	świeckiej,	samego	
Cesarza,	 komu	ma	być	posłuszny.	Wybrać	 życie	 albo	
pewną	 śmierć.	Wybiera	 posłuszeństwo	 jedynie	 Bogu	 
i	zdaje	się	na	Jego	wolę.	Po	boju	modlitewnym,	kogo	
ma	słuchać	i	komu	ma	być	posłuszny,	jako	uniżony	słu-
ga	Kościoła	i	Cesarza.	Chwyta	się	tej	właśnie	zasady,	że	
„Trzeba	bardziej	słuchać	Boga,	niż	ludzi”.	Wypowiada	
tam	te	znane	słowa:	„że,	jeśli	na	podstawie	Słowa	Boże-
go	zostanie	przekonany,	że	się	myli	w	swym	nauczaniu	
i	jest	w	błędzie	wobec	Kościoła,	to	gotów	jest	wszystko	
odwołać,	 gdyż	 sam	 jest	 tylko	 omylnym	 człowiekiem.	
Ale	 jeżeli	 nie	 zostanie	 przekonany,	 to	 musi	 pozostać	 
w	zgodzie	z	Bogiem	i	swoim	sumieniem.	Oto	stoję,	ina-
czej	nie	mogę,	tak	mi	dopomóż	Bóg!”	
	 Dlatego	 w	 roku	 jubileuszu	 500	 lat	 Reforma-
cji,	my,	 jako	 jej	 spadkobiercy	na	Śląsku	Cieszyńskim,	
jesteśmy	 bardziej	 zapatrzeni	 w	 przeszłość	 i	 historię.	
Musimy	 postawić	 sobie	 pytanie:	 Kogo	 chcemy	 dziś	
bardziej	słuchać?:	Boga?,	czy	człowieka	-	samego	sie-
bie?,	 czy	 świat?.	Być	 posłuszni	 egocentryzmowi,	 par-
tykularyzmowi,	 poprawności	 politycznej?	 Czy	 też	 je-
dynie	Bogu!	 Jedynie	 Pismu	 Świętemu!	Chrześcijanie,	
ewangelicy	XXI	wieku	nie	mogą	nigdy	wyrazić	zgody	
na	bezprawie,	niesprawiedliwość,	na	deptanie	ludzkiej	
godności,	na	próbę	wyeliminowania	wpływu	Boga	na	
życie	człowieka,	nakazu	aby	milczeć,	a	nie	zwiastować,	
nauczać	Ewangelii	Chrystusowej,	pilnować	niepodwa-
żalności	 Bożych	 przykazań	 i	 chrześcijańskich	 zasad.	 
W	 takich	wypadkach,	 nie	możemy	 jako	 spadkobiercy	
siedzieć	cicho,	milczeć,	wycofywać	się	i	dać	zastraszyć.	
Gdyby	nie	zdecydowana	postawa	Lutra,	nie	było	by	nas	
tu	dziś	i	teraz!	Dlatego	w	takich	wypadkach,	gdy	pod-
waża	się	Boże	Słowo,	mówimy:	NIE.	Wyznawajmy	za-
sadę,	która	wymaga	pokory	i	miłości,	że	jednak	trzeba	
bardziej	słuchać	Boga,	niż	ludzi.	Posłuszeństwo	wobec	
Boga	jest	najważniejsze.	Kiedy	trzeba	wybierać	miedzy	
Bogiem	i	 ludźmi,	winniśmy	zawsze	opowiadać	się	za	
Bogiem	i	Jego	wolą.	Nie	bójmy	się,	„Wierny	jest	Bóg	
i	 sprawiedliwy”.	On	nie	opuści	 swojego	Bożego	 ludu	 
i	Jego	Kościoła,	ale	chce	nam	błogosławić	i	zawsze	To-
bie	w	życiu	szczęścić,	abyś	dziś	składał	odważnie	świa-
dectwo	wiary:	„Lecz	moim	szczęściem	być	blisko	Boga.	
Pokładam	w	Panu,	w	Bogu	nadzieję	moją,	aby	opowia-
dać	o	wszystkich	dziełach	Twoich.”	(Ps73,28).	Amen
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Dysputa lipska      cz. VI
O uczynkach Zakonu i łaski

	 W	latach	30.	M.	Luter	przygotował,	przy	okazji	
różnych	promocji	swoich	studentów,	cykl	pięciu	dysput,	
które	koncentrowały	się	wokół	tekstu	Listu	do	Rzymian	
3,28.	W	tym	odcinku	cyklu	o	pismach	Reformatora	zaj-
miemy	się	ostatnią	z	nich.	Powstała	ona	z	okazji	promo-
cji	 Petera	 Palladiusa	 na	 licencjata	 teologii.	Datowana	
jest	na	1	czerwca	1537	roku.	Składa	się	na	nią	45	tez,	
które	Wittenberczyk	ogólnie	zatytułował	„O	uczynkach	
Zakonu	i	łaski”.
	 Swoje	 rozważania	Reformator	 rozpoczyna	 od	
konstatacji,	 że	wszystkie	 uczynki	 są	 konieczne.	Doty-
czy	to	zarówno	uczynków	Zakonu,	jak	i	uczynków	ła-
ski.	W	kolejnych	tezach	skupia	się	na	tych	pierwszych.	
Według	definicji	zawartej	w	 tezie	drugiej,	uczynki	Za-
konu	są	to	te,	które	człowiek	czyni	poza	wiarą	i	są	one	
wyrazem	własnej	woli	człowieka.	Są	one	wymuszone	
na	 człowieku	 przez	 Zakon,	 a	 więc	 Prawo	 Boże,	 któ-
ry	 grozi	 człowiekowi	 karami	 za	 ich	 niewykonywanie,	
bądź	 też	kusi	go	obietnicami	związanymi	z	 realizacją	
konkretnych	 uczynków.	Mimo	 tego,	 że	 przymuszona,	
bądź	skuszona	obietnicami	wola	spełnia	te	uczynki,	ten	
fakt	nie	zmienia	jej	nastawienia.	Wola	człowieka	poza	
wiarą	 szuka	 w	 tych	 uczynkach	 swego.	 To	 znaczy,	 je-
dyną	motywacją	 do	 ich	 pełnienia	 jest	własna	korzyść	
człowieka,	czy	to	poprzez	uniknięcie	grożącej	kary,	czy	
też	poprzez	obietnicę	nagrody.	Dlatego	też	uczynki	Za-
konu	nie	mogą	być	traktowane	jako	jakiekolwiek	zasłu-
gi	przed	Bogiem.	Nie	są	bowiem	wyrazem	właściwego	
stosunku	 do	 Boga,	 a	 jedynie	 wyrazem	 zewnętrznego	
posłuszeństwa,	 które	 liczy	 bądź	 to	 na	 nagrodę,	 bądz	
przynajmniej	na	uniknięcie	kary.	Tym	bardziej	uczyn-
ki	te	nie	przyczyniają	się	do	wzbudzenia	w	człowieku	
wiary	czy	też	do	usprawiedliwienia	przed	Bogiem.	Nie	
znaczy	 to	 jednak,	że	 takie	zewnętrzne	uczynki	nie	są	
konieczne.	M.	Luter	dostrzegał	dwa	zastosowania	Za-
konu.	 Pierwszym	 z	 nich	 było	 regulowanie	 życia	 spo-
łecznego	i	zachowywanie	pokoju	i	karności	(tzw. usus 
politicus legis [polityczne użycie/zastosowanie Za-
konu]).	Drugim	była	 rola	Zakonu	 jako	 narzędzia	 dia-
gnostycznego,	które	ukazuje	człowiekowi	jego	grzesz-
ność	(tzw.	usus	theologicus	legis	[teologiczne	użycie/
zastosowanie	 Zakonu]).	 Zewnętrzne	 uczynki	 Zakonu	
nie	mają	nic	wspólnego	z	wiarą.	Są	one	realizacją	usus	
politicus	legis.	Tym	samym	dzięki	Bożym	wytycznym	
przekazanym	w	Zakonie	 zachowany	 jest	 pokój	 i	 kar-
ność	wśród	ludzi.	Mimo	tego,	że	owo	stosowanie	Za-
konu	nie	ma	nic	wspólnego	ze	zbawieniem,	to	jednak	
jest	 także	 istotne.	To,	że	człowiek	dostaje	 tego	 rodza-

ju	wytyczne,	które	mają	zapewnić	mu	życie	w	pokoju,	
jest	przejawem	tego,	że	Bóg	czuwa	nad	zachowaniem	
swojego	stworzenia.
	 Drugi	 rodzaj	 uczynków	 to	 uczynki	 łaski.	 Są	
one	 efektem	wiary.	Wierzący	 realizuje	 je,	 gdyż	 dzia-
ła	w	nim	Duch	Święty,	który	przemienia	go	i	rodzi	na	
nowo.	Są	to	owoce	tej	zmiany.	Takie	uczynki	są	częścią	
procesu	 uświęcenia	 człowieka,	 a	 więc	 procesu	 stałej	
pokuty,	której	to,	co	w	człowieku	grzeszne,	jest	ciągle	
na	nowo	wypierane	przez	to,	co	zgodne	z	wolą	Bożą.	
Dla	M.	Lutra	był	to	ciągły	proces,	który	dokonuje	się	
przez	 całe	 doczesne	 życie	 człowieka.	 Jego	 zakończe-
niem	 jest	 dopiero	 śmierć.	 Także	 do	 tych	 uczynków	
skłania	wierzącego	Duch	Święty	poprzez	zewnętrzne	
środki.	 Tutaj	 Reformator	 konsekwentnie	 łączy	 dzia-
łanie	 Boże	 z	 rzeczami	 wobec	 człowieka	 zewnętrzny-
mi.	Działanie	Ducha	Świętego	w	wierzącym	nie	 jest	 
w	 teologii	 Wittenberczyka	 efektem	 wewnętrznego	
oświecenia,	 ale	 wynikiem	 działania	 Słowa	 Bożego,	
które	zachęca	człowieka	do	czynienia	dobrze	poprzez	
groźbę	 kar	 za	 grzech	 i	 obietnice	 związane	 z	 posłu-
szeństwem.	 Takie	 ujęcie	 działania	 Ducha	 Świętego	 
w	zakresie	kształtowania	czynów	wierzącego	jest	ana-
logiczne	 do	 bardziej	 ogólnego	 rozumienia	 działania	
Trzeciej	Osoby	Trójcy	Świętej	w	teologii	Reformatora,	
o	czym	on	sam	przypomina	w	tezie	11.	Głosi	ona,	że	
skłanianie	 człowieka	 do	 uczynków	 łaski	 poprzez	 ze-
wnętrzne	 środki	 jest	 analogiczne	 do	 działania	Ducha	
Świętego	i	przez	zwiastowane	Słowo	i	udzielane	sakra-
menty	(Chrzest	i	Wieczerzę	Pańską),	dzięki	którym	jest	
On	udzielany	i	pomnażany.
	 Uczynki	 łaski,	 podobnie	 jak	 uczynki	 Zako-
nu,	 nie	 są	 podstawą	 usprawiedliwienia.	 Czyni	 je	 ten,	
kto	 został	 przez	 Boga	 usprawiedliwiony	 –	 zbawiony.	 
M.	Luter	nie	odrzuca	przy	 tym	 jednak	określania	 ich	
mianem	sprawiedliwości	z	uczynków,	gdyż	ze	wzglę-
du	na	Chrystusa	Bóg	 je	przyjmuje.	Reformacyjne	na-
uczanie	 o	 zbawieniu	 jedynie	 z	 łaski	 przez	 wiarę	 nie	
dąży	 do	 unieważnienia	 znaczenia	 sprawiedliwych	
uczynków	w	życiu	wierzącego.	Wyklucza	je	tylko	jako	
podstawę	zbawienia.	Mają	one	 jednak	 swoje	miejsce	 
w	życiu	zbawionego.	Na	potwierdzenie	tej	tezy	M.	Lu-
ter	przytacza	kolejno	cztery	teksty	biblijne.	Dwa	pierw-
sze	 z	 nich	 (Rzym	 9,16	 oraz	 1	 Kor	 4,4)	 przypomina-
ją,	że	przed	Bogiem	w	kontekście	zbawienia	nie	liczy	
się	 aktywność	 człowieka,	 ale	 własne	 działanie	 Boga.	
Dwa	kolejne	 (Rzym	2,7	oraz	2	Tym	4,4n)	bywały	 in-
terpretowane	jako	podstawa	dla	zbawienia	z	uczynków.	
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Przywołując	je	jednak	w	tej	dyspucie	M.	Luter	jedno-
znacznie	podkreśla,	że	za	każdym	razem	dobre	dzieło	
w	życiu	człowieka,	o	 jakim	mówią,	wynika	z	Bożego	
zmiłowania.
	 Zakon	 jest	 zatem	 w	 tym	 życiu	 wypełniany	
dwojako:	poprzez	wiarę	i	poprzez	miłość.	Przez	wiarę	 
w	 tym	 sensie,	 że	 dzięki	 niej	 Bóg	 przypisuje	 człowie-
kowi	sprawiedliwość	Chrystusa.	Tym	samym	człowiek	
jest	uznany	za	tego,	który	wypełnił	Zakon.	Nie	dzieje	
się	to	jednak	ze	względu	na	jego	własne	zasługi,	ale	tyl-
ko	i	wyłącznie	ze	względu	na	dzieło	Chrystusa.	Przez	
miłość	 Zakon	 jest	 zaś	 wypełniany	 w	 tym,	 w	 którym	
Bóg	 doprowadza	 swe	 nowe	 stworzenie	 do	 pełni.	 Ta-
kie	 ujęcie	 jest,	 jak	 stwierdza	M.	 Luter,	 nieco	mylące	 
i	upraszczające.	Chodzi	bowiem	nie	o	wypełnienie	Za-
konu,	 ale	 o	 to,	 że	w	 życiu	 człowieka	 zbawionego,	w	
którym	dopełniło	się	nowe	stworzenie,	po	prostu	dzieje	
się	to,	czego	wymaga	Zakon.
	 Zakon	 jest	Słowem	Boga,	które	od	człowieka	
żąda.	Sam	fakt	żądania	nie	sprawia	jednak,	że	człowiek	
takim	jest.	By	 lepiej	wyjaśnić	o	co	mu	chodzi	M.	Lu-
ter	sięga	po	przykład	aniołów,	które	z	samej	swej	natu-
ry	są	sprawiedliwe	przed	Bogiem.	Przed	aniołami	nie	
trzeba	stawiać	wymogów	 tego	 jak	muszą	postępować,	
gdyż	realizują	je	w	pełni	same	z	siebie.	Gdyby	ludzie	
byli	w	tym	względzie	podobni	aniołom,	nie	byłaby	po-
trzebna	wiara,	przypisanie	sprawiedliwości	przez	Boga	
ani	odpuszczenie	grzechów.	Jeśliby	człowiek	był	takiej	
natury	 jak	 aniołowie,	 nie	 potrzebowałby	 prosić	 o	 nic	
Boga	w	Modlitwie	Pańskiej,	nie	potrzebowałby	wyzna-
wać	 swojej	 wiary,	 ani	 szukać	 odpuszczenia	 w	 sakra-
mentach.	Także	Zakon	byłby	mu	niepotrzebny,	tak	jak	
i	 cała	mądrość	 i	 poznanie	Pisma.	W	 takim	człowieku	
Bóg	czyniłby	wszystko	w	pełni,	jako	w	swoim	nowym	
i	 czystym	 stworzeniu.	 Zatem	 dla	 odnowionych	 przez	
Boga	–	wierzących	–	Zakon	nie	 jest	zniesiony	w	 tym	
sensie,	że	nie	ma	znaczenia,	bądź	też	nie	muszą	zgod-
nie	z	nim	postępować.	Jest	on	jednak	dla	nich	zniesiony	
w	tym	znaczeniu,	że	nie	oni	sami	muszą	go	wykonać.	
Jego	wypełnienie,	a	co	za	tym	idzie	sprawiedliwość	na	
podstawie	Zakonu,	są	im	bowiem	darowane	w	Chrystu-
sie,	dzięki	temu,	że	On	–	Syn	Boży	już	je	wypełnił.	Nie	
zmienia	to	jednak	faktu,	że	ich	przemienione	dzięki	da-
rowi	zbawienia	w	Chrystusie	życie	i	tak	odzwierciedla	
wolę	Bożą	dla	człowieka	opisaną	w	Zakonie.
 Sprawiedliwość	 Zakonu	 ma	 względem	 ludzi	
jeszcze	jedno	zadanie.	Ukazuje	ona	przeszłość	 i	przy-
szłość	 człowieka.	Przeszłość,	 gdyż	w	niej	widać	 jaki	
człowiek	 był	 po	 stworzeniu,	 zanim	 upadł	 w	 grzech.	
Przyszłość,	 gdyż	 takim	 będzie	 człowiek,	 gdy	 nowe	
stworzenie	się	w	nim	dopełni,	a	on	sam	zostanie	w	pełni	
wyzwolony	od	grzechu.	W	tym	miejscu	M.	Luter	pod-
kreśla,	że	w	doczesnym	życiu	wierzących	jest	zadatek	
takiej	przyszłości.	Jest	w	nich	początek	nowego	stwo-

rzenia.	Dopełni	się	ono	jednak	dopiero	kiedy	człowiek	
zostanie	wzbudzony	 z	martwych,	 a	więc	 już	po	 jego	
śmierci.	Zatem	perspektywa	pełni	wypełnienia	Zakonu	
i	pełnej	sprawiedliwości	z	Zakonu	nie	 jest	czymś,	co	
wierzącemu	jest	dostępne	w	tym	życiu.	Ten	zadatek	no-
wości	staje	się	widoczny	poprzez	dobre	uczynki,	przez	
co	 upewnia	 człowieka	 w	 jego	 powołaniu.	 Człowiek	
jest	 bowiem	 sprawiedliwy	 nie	 w	 sensie	 dokonanego	
czynu,	 ale	 trwa	w	 nim	 proces	 kształtowania	 i	 zbliża-
nia	się	do	sprawiedliwości.	Całe	życie	chrześcijanina	
to	kształtowanie	się	na	wzór	Chrystusa	(Gal	4,19)	oraz	
stawanie	się	na	Jego	obraz	(2	Kor	3,18).
	 Dzięki	 darowi	 wypełnienia	 Zakonu	 człowiek	
może	żyć	bez	Zakonu	i	bez	jego	uczynków.	Nie	znaczy	
to	jednak,	że	jego	życie	w	wierze	ma	być	pozbawione	
uczynków.	By	 to	bliżej	wyjaśnić,	M.	Luter	odwołuje	
się	 do	 Pawłowego	 podziału	 na	 życie	w	 ciele	 i	 życie	 
w	duchu.	O	tyle,	o	ile	człowiek	żyje	w	duchu	i	jest	spra-
wiedliwy,	nie	ma	dla	niego	Zakonu.	O	 tyle	zaś,	o	 ile	
żyje	według	 ciała	 i	 jest	 naznaczony	grzechem,	podle-
ga	roszczeniu	Zakonu	i	ma	wykonywać	jego	uczynki,	
nie	stając	się	jednak	na	ich	podstawie	sprawiedliwym.	
Nie	 takie	 bowiem	 jest	 zadanie	 uczynków	 Zakonu.	
Sprawiedliwość,	jak	już	to	zostało	powiedziane	wyżej,	
jest	 bowiem	 jedynie	 darem	 Chrystusa	 dla	 człowieka.	
Wszyscy	usprawiedliwieni	stoją	pod	Zakonem	w	tym	
znaczeniu,	 że	 podlegają	 podstawowej	 przewidzianej	
w	 nim	 karze	 za	 grzech,	 jaką	 jest	 śmierć.	 Ciało	wraz	
z	jego	grzesznymi	pożądliwościami	musi	zostać	ujarz-
mione,	albo	inaczej	mówiąc,	ukrzyżowane	i	uśmierco-
ne.	To	także	są	uczynki	Zakonu.	Nie	zostaną	jednak	za	
takie	 przez	Boga	 zaliczone,	 podobnie	 jak	 nie	 zalicza	
On	 człowiekowi	 kary	 za	 grzech	 –	 śmierci.	 Zarówno	
bowiem	 uczynki	 Zakonu	 jak	 i	 kara	 za	 grzech	 nie	 są	
człowiekowi	 zaliczane	 ze	względu	 na	Chrystusa.	On	
bowiem	 wypełnił	 Zakon	 i	 darował	 to	 człowiekowi,	 
a	 tym	 samym	 uwolnił	 go	 ze	 śmierci,	 przez	 którą	 co	
prawda	każdy	wierzący	będzie	musiał	przejść,	nie	jest	
ona	 jednak	 jego	 końcem.	 Na	 koniec	 M.	 Luter	 jesz-
cze	raz	wraca	do	odpowiedzi	na	pytanie	o	to,	czym	są	
uczynki	Zakonu.	Przypomina,	że	wedle	ujęcia	apostoła	
Pawła	są	to	wszelkie	działania	człowieka	z	jego	własnej	
woli,	nie	zaś	przypisane	mu	przez	Boga	na	podstawie	
zbawczego	 dzieła	 łaski	 dokonanego	 przez	 Chrystu-
sa.	Wskazuje,	 że	właściwie	 na	 podstawie	 tej	 definicji	
można	 by	mówić	 więc	 nie	 o	 uczynkach	 Zakonu,	 ale	
uczynkach	człowieka,	albo	uczynkach	rozumu.	Paweł	
jednak	chętniej	mówi	o	uczynkach	Zakonu.	Czyni	tak,	
by	 uwypuklić	 drugie	 z	 zadań	 Zakonu	 –	 usus theolo-
gicus legis,	 a	 więc	 jego	 zastosowanie	 jako	 diagnozy	
grzeszności	 człowieka.	Miano	 uczynków	 Zakonu	 nie-
sie	w	sobie	dla	M.	Lutra	przesłanie	o	tym,	że	człowiek	
jest	 grzeszny	 i	ma	 ukazywać	mu	 skalę	 jego	 zepsucia.	
To	 zepsucie	 powoduje,	 że	 człowiek	 nie	 tylko	 nie	 jest	
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w	stanie	wnieść	niczego	do	swojego	usprawiedliwienia,	
ale	także	Zakon	nie	jest	mu	w	stanie	pomóc	do	zbawie-
nia.	Pouczenie	Zakonu	nie	prowadzi	bowiem	człowieka	
do	zmiany	postępowania,	a	jedynie	do	rozpoznania,	że	
czyni	źle.	Taka	diagnoza	zaś	prowadzi	człowieka	nie	do	
poprawy,	a	jedynie	pogorszenia	jego	stanu.	Zakon	nie	
jest	bowiem	w	stanie	zmienić	człowieka	poprzez	swój	

przymus.	Tu	potrzebny	jest	łaskawy	dar	Chrystusa.
	 Całość	 swoich	 rozważań	 podsumowuje	 M.	
Luter	w	tezie	45.:	„wszystkie	czyny	człowieka	są	złe	
i	niedoskonałe;	czyny	sprawiedliwych	są	 jednak	dzię-
ki	przypisaniu	Bożemu	dobre,	zaś	czyny	bezbożnych,	
zgodnie	ze	swą	naturą,	złe”.	

B	ł	o	g	o	s	ł	a	w	c	i	e			s	i	ę			w	z	a	j	e	m	n	i	e.
	 Błogosławcie,	 to	 znaczy,	 uszczęśliwiajcie	 się	
wzajemnie.	 Takie	 nastawienie	 jest	 czymś	 najlepszym,	
co	może	przytrafić	się	małżeństwu.	Jeśli	oboje	myślimy	
o	tym,	żeby	to	drugie	było	szczęśliwe,	wtedy	powstaje	
coś	w	rodzaju	sprzężenia	zwrotnego.	Im	bardziej	ja	pra-
gnę,	 by	 mój	 współmałżonek	 był	 szczęśliwy,	 tym	 bar-
dziej	prawdopodobne,	że	takie	samo	pragnienie	zrodzi	
się	w	nim	(w	niej).	Ważne,	by	nie	czekać	na	siebie,	lecz	
wzajemnie	 się	wyprzedzać,	przejawiać	 inicjatywę,	 sta-
wiać	pierwsze	kroki.
	 W	jaki	sposób	możemy	wzajemnie	się	uszczę-
śliwiać?	Nie	musimy	szukać	wzorca	gdzieś	daleko,	na	
oślep.	 Gdy	 patrzymy	 na	 Jezusa,	 widzimy,	 jak	 można	 
(i	trzeba)	wnosić	szczęście	w	życie	bliskiej	nam	osoby.	
Jezus	uszczęśliwiał	wszystkich,	z	którymi	się	spotykał,	
wszystkich,	z	którymi	przebywał.	 I	skoro	my	spotkali-
śmy	się,	 skoro	przebywamy	ze	sobą	na	dłużej,	powin-
niśmy	 czerpać	 z	 jego	 przykładu.	 Przykładu	 altruizmu,	
dobroci,	łagodności,	oddania,	troski,	uprzejmości,		czyli	
-	jego	Miłości.		Miłości	przez	duże	M,	bo	całkiem	wyjąt-
kowej,	gotowej	do	największych	poświęceń,	włącznie	z	
poświęceniem	samego	siebie.		I	tu	dochodzimy	do	rady	
drugiej:

E	l	i	m	i	n	u	j	c	i	e				s	w	o	j	e				„e	g	o".	
	 Jak	 eliminować,	 pomniejszać	 	 swoje	 „ego",	
swoje	„ja"?			Jest	ono	przecież	tak	silne!		Wszyscy	-	mu-
simy	to	szczerze	przyznać	-		jesteśmy	egoistami.		Tak,	
jest	 to	 prawda,	 i	 to	 całkiem	niewesoła.	 Paradoksalnie,	
uwidacznia	 się	 ona	 szczególnie	 wyraziście	 w	 relacji	
małżeńskiej.	Swojego	partnera	poznajemy	tak	dobrze,	z	
tak	bliska,	że	nie	może	ujść	naszej	uwagi	fakt,	że	jest	on		
(ona)	 osobą	 samolubną.	 Przyjaciela	możemy	 zmienić,	
możemy	też	zmienić	miejsce	zamieszkania,	pracę,	gdy	
dojdziemy	do	wniosku,	że	nasz	sąsiad,	szef,	podwładny,	
to	egocentryk.	Ale	małżonek,	to	ktoś,	z	kim	przychodzi	
nam	żyć	na	codzień	przez	całe	lata.	Nic	więc	dziwnego,	
że	w	naszym	umyśle	pojawia	się,	wcześniej	czy	później,	
następujący	 wniosek:	 „Mój	 małżonek,	 to	 największy	
egoista,	jakiego	znam"...	
	 Droga	 żono,	 drogi	 mężu,	 jest	 to	 wniosek	 fał-

szywy!	Chodzi	o	to,	by	dojść	do	wniosku	całkiem	od-
miennego:	 „To	 	 j	 a	 	 jestem	największym	egoistą,	 naj-
bardziej	 nieznośnym	 samolubem.	 Dostrzegam	 przede	
wszystkim	 swoje	potrzeby,	koncentruję	 się	na	 swoich	
odczuciach,	myślę	 o	 swoich	 pragnieniach,	 ambicjach.	
Potrzeby,	 odczucia,	marzenia	mojego	współmałżonka	
są	mi	może	bliskie,		jednak	zawsze	znajdują	się	na	dru-
gim	planie."	Niełatwo	jest	nam	przyznać	się	do	swego	
egocentryzmu.	Wolimy	usprawiedliwiać	się,	tłumaczyć	
swoje	postępowanie,	wykładać	swoje	racje.	
	 Co	nas	może	przekonać,	 że	 naszego	 samolub-
stwa	w	żaden	sposób	nie	da	się	usprawiedliwić	i	że	na-
sze	pierwsze	zadanie	w	małżeństwie	polega	na	 rozpo-
znaniu		egocentryzmu	i	nauczeniu	się,	w	jaki	sposób	się	
go	pozbyć?
	 Dr	Larry	Crabb	w	książce	„Mężczyźni	i	kobie-
ty"	odpowiadając		na	to	pytanie	stwierdza,	że	musimy	
zrozumieć	co	najmniej	dwie	 rzeczy:	 iż	naszą	najwięk-
szą	potrzebą	jest	przebaczenie,	i	że	tylko	Bóg	ma	moc,	
by	 zwalczyć	naszą	 skłonność	do	 samousprawiedliwia-
nia	się.	
	 Potrzebujemy	 Bożego	 przebaczenia	 i	 przeba-
czenia	 swojego	 współmałżonka,	 dlatego,	 że	 stale	 po-
pełniamy	błędy,	 stale	 ranimy,	przejawiamy	zbyt	mało	
zrozumienia,	troski,	łagodności,	zbyt	mało	pokory.	
Te	braki	występują	stale	i	stale	potrzebujemy,	by	nam	
przebaczano.	 Sami	 też	 musimy	 być	 stale	 gotowi	 do	
przebaczania	 naszemu	małżeńskiemu	partnerowi.	Nie	
jest	 to	łatwe.	W	ogóle	problem	egocentryzmu	jest	naj-
większym	problemem	we	wszystkich	 stosunkach	mię-
dzyludzkich.	 Ale	 właśnie	 w	 relacji	 małżeńskiej	 jest	
największy	potencjał,	największa	szansa,	by	dogłębnie	
„przerobić	ten	temat",	by	nauczyć	się	pokory,	rezygno-
wania	 ze	 swojego	 „ja",	 by	 uświadomić	 sobie	 swoją	
grzeszność,	potrzebę	uzyskania	przebaczenia	i	koniecz-
ność	przebaczania	drugiej	osobie.	Tylko	Bóg	może	nas	
do	tego	uzdolnić,	tylko	On	może	uświadomić	nam,	jak	
ważna	jest	to	sprawa	i	jedynie	On	może	obalić	wszelkie	
nasze	wymówki,	przełamać	naszą	skłonność	do	samo-
usprawiedliwiania	 się.	Bóg	 czyni	 to,	 krusząc	 skorupę	
naszego	egocentryzmu	„młotem"	Swojego	Słowa.	Ob-
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naża	nasz	egoizm,	ukazuje	istotę	naszego	grzechu	i	roz-
poczyna	w	nas	proces	przemiany.	Oczywiście,	jeśli	Mu	
na	to	pozwolimy...

	 Trzecia	 rada	 dla	 małżeństwa,	 które	 chce	 być	
szczęśliwe,	brzmi	następująco:

S	z	c	z	e	r	z	e			m	ó	w	c	i	e			s	o	b	i	e,			c	o			c	z	u	j	e	c	i	e.
	 Nie	ma	nic	bardziej	zgubnego	dla	małżeństwa,	
niż	brak	rozmowy.	Milczenie,	brak	porozumienia	 -	 to	
początek	 końca	właściwej	więzi	małżeńskiej.	 Rozmo-
wa	 powinna	 być	 okazją	 do	 wymiany	 myśli,	 sposob-
nością	 do	 ujawnienia	 swoich	 uczuć,	 pragnień,	 zamie-
rzeń.	 Nie	 spełnia	 tej	 roli	 zdawkowa	 wymiana	 zdań	 
o	 zapłaconym	 rachunku,	 zrobionych	 zakupach,	 czy	 
o	 tym,	 co	 wydarzyło	 się	 w	 pracy.	 Oczywiście,	 taka	
wymiana	 informacji	 jest	 potrzebna,	 ale	 dla	 właściwe-
go	 funkcjonowania	małżeństwa	niezbędna	 jest	 rozmo-
wa	na	„głębszym	poziomie".	Chodzi	o	 taką	 rozmowę,	 
w	czasie	której	będziemy	mogli	przekazać	sobie	głęb-
sze	 treści,	 ważne	 dla	 autentycznego	 zrozumienia	 się,	
wzajemnego	 przekazania	 sobie	 naszych	 odczuć,	 prze-
myśleń,	wątpliwości.	Chodzi	o	rozmowę,	która	upewni	
nas	o	trafności		naszych	obserwacji,	wniosków,	pomo-
że	w	przebadaniu	 i	 skorygowaniu	naszych	motywacji,	
pozwoli	na	sformułowanie	wspólnej	wizji,	nakreślenie		
wspólnych	planów.
	 Niezbędne	jest	zachowanie	w	rozmowie	zasady	
partnerstwa.	Nie	może	być	tak,	że	jedna	osoba	zawsze	
dominuje,	 że	 liczy	 się	 tylko	 jej	 zdanie.	Małżonkowie	
powinni	 być	 w	 rozmowie	 równoprawnymi	 partnera-

mi,	powinni	mieć	jednakowe	szanse	na	przedstawienie	
swoich	przemyśleń,	powinni	być	też	jednakowo	gotowi	
do	wysłuchania	drugiej	strony.Tylko	wtedy	oboje	mał-
żonkowie	mogą	czuć	się	równoprawnymi,	pełnowarto-
ściowymi	"stronami"	w	swoim	związku	 i	 tylko	wtedy	
mogą	być	dla	siebie	wzajemnie	zachęceniem,	oparciem,	
inspiracją.
	 I	ostatnia	rada:

Tw	ó	r	c	z	o			z	a	b	i	e	g	a	j	c	i	e			o			j	a	k	o	ś	ć				 
w	a	s	z	e	g	o			z	w	i	ą	z	k	u.

	 Nie	zapomnijcie,	że		Wasza	relacja,	to	coś	uni-
kalnego,	 pięknego,	 niepowtarzalnego.	 Nie	 pozwólcie,	
by	Wasz	związek	poszarzał,	spowszedniał.
Nie	 dajcie	 się	 „stłamsić"	 codziennym	 obowiązkom.	
Wygospodarujcie	czas	na	bycie	ze	sobą	„sam	na	sam".	
Pomyślcie	 o	 jakiejś	 miłej	 niespodziance,	 drobnym	
prezencie,	o	wyjściu	do	kina,	na	basen,	o	wieczornym	
spacerze.	 Mężowie,	 zdobądźcie	 się	 na	 odrobinę	 ro-
mantyzmu,	pamiętajcie	o	kwiatku	bez	okazji	i	o	słowie	
„kocham".	 Bądźcie	 rycerscy,	 czuli,	 opiekuńczy.	 Żony,	
bądźcie	 dla	 swoich	 mężów	 miłe,	 atrakcyjne,	 zachę-
cające,	 wyrozumiałe.	 Okażcie	 im	 swoją	 wdzięczność	 
i	uznanie	nawet	za	drobne	osiągnięcia	sukcesy.	
	 	A	przede	wszystkim	-	nie	zapomnijcie	o	wspól-
nym	odpoczynku,	o	zaplanowaniu	ciekawego,	zdrowe-
go	urlopu.	Nawet	długi	okres	intensywnej	pracy	jest	do	
wytrzymania,	kiedy	ma	się	w	perspektywie	wyjazd	na	
upragniony	urlop.
	 Życzymy	Wam	wszystkiego	najlepszego!
    

Elżbieta i Marek Cieślar

Dzieci - Rodzice - Kościół

	 Piszę	te	refleksje	w	Dzień	Matki,	niedługo	bę-
dzie	Dzień	Dziecka	i	Święta	Zesłania	Ducha	Świętego.	
Dzień	 narodzin	Kościoła	w	Zielone	 Świątki	 jest	waż-
nym	wydarzeniem	w	 dziejach	 zbawienia.	Dzień	 naro-
dzin	dziecka	jest	znaczącą,	szczęśliwą	chwilą	w	życiu	
rodziny,	domowego	Kościoła.	

MATKA
	 Z	 poczuciem	 wielkiej	 wdzięczności	 i	 szcze-
gólnego	szacunku	patrzymy	na	naszą	Matkę.	Dziecko	 
w	różnym	wieku	odczuwa	wyjątkowe	szczęście	z	tego,	
że	posiada	mamę	i	ona	myśli	o	każdym	z	nas.	 Jej	mi-
łość	i	życzliwość	do	córek	czy	synów	jest	niezmienna.	
Zawsze	z	tym	samym	poświęceniem	podchodzi	do	nas	
zarówno	w	myślach	 jak	 i	 w	 swoim	matczynym	 dzia-
łaniu.	 Dzieci	 stają	 się	 samodzielne,	 dorosłe,	 w	 pełni	
zagospodarowane.	Matka	myśli	o	wszystkich	z	poczu-
ciem	swojej	dyspozycyjności.	O	ile	może	i	starcza	jej	

sił	zawsze	jest	gotowa	by	pomóc,	doradzić	czy	szczerze	
współczuć.	
	 Dlaczego	mamy	tak	wielkie	zobowiązanie	wo-
bec	Matki?			
	 Ona	nas	urodziła,	wychowała	i	poświęciła	nam	
najlepszy	czas	swego	życia.	Stała	się	kobietą	podejmu-
jącą	 rolę	 społeczną	 związaną	 z	 poczęciem,	 jak	 wspo-
mnieliśmy	 –	 urodzeniem	 i	 wychowaniem.	 Nie	 tylko	
dom	dzięki	niej	stał	się	naszą	oazą	życia	w	naszym	dzie-
ciństwie	i	młodości,	ale	i	naród	zyskał	w	naszej	osobie	
dobrze	 wychowanego	 człowieka,	 zdolnego	 do	 działa-
nia	dla	dobra	ogólnego.	Wyniesione	z	rodzinnej	miłości	
Matki	 odczucia	 i	 doświadczenia	 bezpieczeństwa	 wy-
doskonaliły	w	nas	 umiejętność	 dobrego	 działania.	 Jej	
przykład	jest	tak	znaczący,	że	nie	możemy	być	obojętni	
gdy	 chodzi	 o	 dobro.	Trzeba	 je	 rozsiewać	 i	 obdarowy-
wać	dobrem	osoby,	które	się	tego	nie	spodziewają,	jak	
czasem	 nam	 się	wydaje,	w	 ogóle	 na	 dobro	 nie	 zasłu-
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żyły.	Matka	darzy	nas	dobrem	bez	żadnych	warunków	
wstępnych.	Jest	coś	wzruszającego	w	tym,	kiedy	otrzy-
mujemy	coś	niezasłużenie.	Nie	zawsze	zdajemy	sobie	
z	tego	sprawę	i	nie	we	wszystkich	wypadkach	stać	nas	
na	 odruch	 wdzięczności.	 Serce	Matki	 obdarza	 swoje	
dzieci	 wszystkim,	 co	 najlepsze.	 Bądźmy	 wdzięczni.	
Kochajmy	Mamy.	Myślmy	o	nich.	Obdarzajmy	je	życz-
liwością	i	uśmiechem.	Matka	to	dar	Boży!

OJCIEC
	 Zawsze	kojarzy	nam	się	z	osobą	odpowiedzial-
ną	i	pracowitą.	Pomaga	nam	i	w	decydujących	momen-
tach	jest	w	stanie	nas	obronić	przed	każdym	złem.	Tak	
myślimy	w	dzieciństwie.	Dobrze	jest,	gdy	stan	ten	po-
zostaje	na	długo,	nawet	gdy	sami	jesteśmy	już	dorośli.	
Niejedno	wspomnienie	winno	być	dobrym	pomysłem	
jak	postąpiłby	mój	Ojciec	w	tym,	co	mnie	obecnie	spo-
tyka.	Ojciec	jako	podmiot	komplementarnie	współdzia-
ła	z	Mamą.	Zaangażowanie	Ojca	jest	równie	ważnym,	
koniecznym,	 niezastępowalnym	 rodzajem	 obecności	 
i	działania.	Dla	rodziny	ma	wielkie	znaczenie.	Współ-
cześnie	 podział	 obowiązków	 między	 rodzicami	 jest	
uzależniony	nie	tyle		od	norm	i	oczekiwań	społecznych,	
ile	od	indywidualnej	decyzji	i	umowy	obojga	rodziców.	
W	dalszym	ciągu	jednak	role	rodzicielskie	Matek	i	Oj-
ców	 istotnie	 różnią	 się	 między	 sobą.	 Ojciec	 jest	 oso-
bą,	od	której	zależy	prawidłowy	rozwój	i	dojrzewanie	
osobowe	dziecka.	Ojciec	jest	autorytetem	i	pierwszym	
wzorem	męskości	 dla	 syna,	 a	 także	 wzorem	mężczy-
zny	dla	córki.	Dostarcza	standardów	zachowań,	podej-
mowanych	 przez	mężczyzn.	Określa	 pozycję	 dziecka	 
w	rodzinie,	ale	 i	poza	nią.	 Jan	Kubisz	w	wierszu	„Oj-
cowski	 Dom”	 nazwał	 rajem.	 Taką	 rzeczywistość	 po-
winni	stwarzać	rodzice	swoim	dzieciom.	

DZIECI
	 Świat	dzieciństwa	i	młodości	należy	do	najbar-
dziej	 znaczących	w	życiu	młodego	 człowieka.	Dzieci	
cieszą	 się	 na	 każde	 drobne	wydarzenie	w	 domu.	 Jest	
pełne	oczekiwań	i	radości	czekając	na	dzień	1	czerwca.	
Już	w	Dzień	Matki	 dziecko	 chce	 sprawić	 radość	Ma-
mie.	Wczesne	 lata	 to	stan	ogromnej	błogości.	Dobrze	
jest,	kiedy	dzieci	są	obiektem	wielkiego	zainteresowa-
nia	całego	domu,	kiedy	poświęca	 się	 im	wiele	uwagi.	
Nim	 wyjdą	 z	 domu,	 kiedy	 są	 blisko	 ludzi	 starszych,	
rodziców	 czy	 dziadków	 niech	 odczuwają,	 że	 ich	 wy-
powiedzi	 słuchane	 są	 z	 ogromnym	 zainteresowaniem.	
Dzieci	 rodzicom	mogą	wszystko	powiedzieć.	Potrafią	
wyrażać	 swe	 oburzenie	 i	 przez	 jakieś	 niepowodzenie	
szybko	wali	 im	się,	w	wyobraźni,	 cały	 świat.	 Jeśli	 są	 
w	domu	wysłuchani,	wówczas	rozczarowanie	i	chwilo-
wa	rozpacz	mijają	łatwiej.	Nie	ma	w	świadomości	więk-
szych	zawirowań.	Przestawność	uwagi	u	dzieci	powo-
duje,	że	stopniowo	są	zdolne	do	uwzględniania	punktu	

widzenia	 innych.	 	Przebywanie	wśród	dobrych	przyja-
ciół	stwarza	warunki	właściwego	rozwoju.	Zachęcajmy	
dzieci	do	przebywania	z	innymi.	Tworzą	się	wtedy	do-
bre	relacje.	Wielkim	niebezpieczeństwem	może	być	kil-
kugodzinne	spędzanie	czasu	na	grach	elektronicznych,	
szczególnie	wówczas,	kiedy	są	to	zabawy	dla	bardziej	
dorosłych.	Gdy	dzieci	są	chętne,	wyruszajmy	na	wspól-
ne	wycieczkowe	wyprawy.	Kilkugodzinne,	 dobrze	 za-
planowane,	dają	poczucie	wspólnoty	i	są	zaczynem	do	
trwania	w	poczuciu	odpowiedzialności.	Mogą	stać	się	
źródłem	 umiejętności	 dobrego	współistnienia	 społecz-
nego.	Niech	dzieci	wiedzą,	że	w	rodzicach	mają	–	jak	
Reformator	mówi	–	zastępców	Pana	Boga	na	ziemi.																		

Wspaniały świat, prawdziwy raj
Wzniósł Ojciec dla swych dzieci:

Ich łany jeden zwilża deszcz,
Im jedno słońce świeci. 

Śpiewnik Ewangelicki nr 863 zwrotka 1 

KOŚCIÓŁ
	 Do	 Chrztu	 Świętego	 przynieśli	 nas	 rodzice	
wraz	z	 rodzicami	chrzestnymi.	Podjęli	oni	zobowiąza-
nie,	że	będą	wychowywali	swoje	dzieci	w	chrześcijań-
skiej	wierze.	Wielkim	szczęściem	i	Matki	i	Ojca	jest	to,	
że	nauczy	swoje	dzieci,	zanim	pójdą	do	szkoły,	Modli-
twy	 Pańskiej.	Niezmiernie	 błogosławioną	 sprawą	 jest	
posyłanie	swoich	dzieci	na	Niedzielną	Szkółkę.	Nie	od	
przypadku	 do	 przypadku,	 ale	 regularnie.	 Dzieci,	 któ-
rych	rodzice	zdeklarowali	się		-	tam,	gdzie	to	możliwe	
–	przywozić	swoje	pociechy	na	chórek	parafialny	–	dają	
swemu	młodemu	człowiekowi	coś	niezwykle	cennego.		
Wielu	chce,	by	ich	dzieci	chodziły	do	ewangelickiego	
przedszkola.	 Nic	 piękniejszego,	 jak	 wrastać	 w	 życie	
Kościoła	 od	najmłodszych	 lat.	Wszędzie	 tam	dziecko	
uczy	się	czegoś	wyjątkowego.	Może	najlepiej	wyrazi	to	
następująca	pieśń:

Piękne dni życia naszego,
Siły młodości wiosenny czas,
My poświęcimy dla Zbawcy,

Młodość swą dajmy Mu wraz!
Cóż może być piękniejszego,

Jak w służbie dla Pana trwać?
On celem życia naszego,

Serca swe chciejmy Mu dać.          
Harfa nr 607 zwrotka1

  
	 Święta	 Zesłania	 Ducha	 Świętego	 zaprasza-
ją	 nas	 do	większego	 splotu	 swego	 życia	 z	 istnieniem	
Kościoła.	 Niech	 najbardziej	 istotne	 wydarzenia	 w	 ro-
dzinie,	w	naszym	życiu,	kształtuje	wiara	w	Pana	Boga.	
Rodziny	 potrzebują	 wspólnoty	 wiary.	 Taką	 wspólno-
tę	 wiary	 buduje	 każde	 nabożeństwo.	 Otwierajmy	 się	 
w	Roku	Reformacji	–	500-lecia	na	to,	co	prowadzi	nas	
do	wierności	 Słowu	Bożemu.	Niech	wszystkie	 dzieci	
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	 Aleksander	 Campbell,	 wielki	 kaznodzieja	 
i	 mówca	 starożytności	 powiedział	 wiele	 lat	 temu,	 że	
dziesięcioro	przykazań	stanowi	syntezę	religii	i	moral-
ności	 ogółu.	Nazwał	 je	 „trwałą	 i	wieczną”	 dziesiątką.	
Dekalog	nie	zrodził	 się	w	umyśle	Mojżesza.	Mojżesz	
był	tylko	pośrednikiem,	przykazania	pochodziły	wprost	
od	Boga	(2	Mż	r.20).	To	Bóg	własnym	głosem	–	słyszał	
to	zgromadzony	 lud	–	wygłosił	 je	z	góry	Synaj	przed	
Izraelem.	On,	a	nie	Mojżesz,	wypisał	 je	na	dwóch	ka-
miennych	 tablicach.	 Człowiek	 nie	 jest	 na	 tyle	 silny	 
i	niezłomny,	aby	mógł	dzięki	własnym	możliwościom	
i	wysiłkom	żyć	sprawiedliwie.	Do	tego	potrzebna	jest	
koniecznie	Łaska	Boża,	 która	 jest	w	Chrystusie,	 taka	

łaska,	 która	 zbawia	 i	 ocala.	Kiedy	wierzymy	w	Chry-
stusa,	 jako	 naszego	Odkupiciela,	 wtedy	 Bóg	 obdarza	
nas	swoją	miłością.	„Na	tym	bowiem	polega	miłość	ku	
Bogu,	że	się	przestrzega	przykazań	Jego,	a	przykazania	
Jego	nie	są	uciążliwe”	(1J	5,3).	Jezus	mówi:	„Jeśli	mo-
ich	przykazań	przestrzegać	będziecie,	 trwać	będziecie	
w	miłości	mojej,	jak	i	ja	przestrzegałem	przykazań	Ojca	
mego	 i	 trwam	w	miłości	 Jego”	 (1J	15,10).	Posłuszeń-
stwo,	 to	 jedna	 z	 najważniejszych	 cech	 religii.	 Skoro	
uważamy	się	za	chrześcijan,	naśladujmy	Chrystusa,	bo	
jest	napisane:	„Kto	mówi,	że	w	nim	mieszka,	powinien	
sam	tak	postępować,	jak	On	postępował”	(1J	2,6)

Dekalog

żyją	w	rodzinach	radośnie	i	szczęśliwie,	bo	mają	kocha-
nego	Ojca	i	najlepszą	Matkę.	Reformacja	nadała	wyjąt-
kowy	status	życiu	rodzinnemu.	Ks.	doktor	Marcin	Luter	
założył	rodzinę.	Dla	rodziny	napisał	Postyllę	Domową.	
Ułożył	ponad	30	pieśni,	które	śpiewał	niejednokrotnie	
swoim	najbliższym.	A	o	edukacji	z	Małego	Katechizmu	
powiedział,	że	tego	w	prostocie	serca	powinien	nauczać	
Ojciec	rodziny.	Wiele	się	zmieniło.	Mamy	laptopy,	ko-

mórki.	Na	podwórkach	przed	naszymi	domami	stoją	do	
dyspozycji	 nasze	 samochody,	 ale	 jedno	 pozostaje	 nie-
zmienne	-	dziesięcioro	Bożych	przykazań	obowiązuje,	
a	Pan	Jezus	jest	nadal	naszym	Jedynym	Pośrednikiem	 
i	Zbawcą.	Dlatego	przyszłościowe	staje	się	spojrzenie	
na	dzieci,	rodziców	i	Kościół.

ks. Jan Badura

	 Trzy	parafie	nawiedziła	plaga	wiewiórek.	Całe	
dziesiątki	 rudych	 zwierzątek	 zamieszkały	 w	 murach	
kościołów.	 Członkowie	 pierwszej	 parafii	 uznali	 to	 za	
wolę	Boga	 i	wiewiórki	zostały.	W	drugiej	parafii	deli-
katnie	wyłapano	wszystkie	wiewiórki	i	wywieziono	je	

Przykre – często prawdziwe
do	 lasu,	 ale	 po	 trzech	dniach	 zwierzątka	wróciły.	Tyl-
ko	w	trzeciej	parafii	znaleziono	właściwe	rozwiązanie.	
Wiewiórki	 zostały	 ochrzczone	 i	wpisane	 do	 rejestrów	
parafialnych.	Od	tamtej	pory	nikt	ich	w	kościele	nie	wi-
dział.

udostępnił: Rudolf Mizia

	 Gdy	Pan	mieszka	w	nas	przez	Ducha	Świętego,	
nie	dzieją	się	żadne	szczególne	zjawiska.	Nie	musimy	
przeżywać	silnych	emocji,	podniosłych	uczuć,	jakiegoś	
specjalnego	 podniecenia,	 euforii,	 lecz	 	 raczej	 odwrot-
nie,	 ogarnia	 nas	wewnętrzne	 uciszenie,	 jakiego	 dotąd	
nie	znaliśmy.	I	tak	bywa	nie	tylko	wtedy,	gdy	jesteśmy	

Obecność Pana
„Życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu”. List do Kolosan 3,3

sami,	 ale	 również	 w	 czasie	 pełnienia	 niezliczonych	
zajęć	 i	 obowiązków,	w	czasie	ożywionych	kontaktów	
z	 ludźmi.	 Wszystko	 to	 połączone	 jest	 z	 wewnętrzną	
pewnością	o	obecności	Pana.	Jest	to	właśnie	owo	ciche,	
ukryte	obcowanie	z	Panem,	o	którym	mówi	powyższe	
słowo	apostolskie.	( Matka Ewa )

	 Wiemy,	że	żaden	z	tych,	którzy	się	z	Boga	narodzili,	nie	grzeszy,	ale	że	Ten,	
który	z	Boga	został	zrodzony,	strzeże	go	i	zły	nie	może	go	tknąć.	(1	J	5,18)

Ruta Kornelia Lissowska
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500 –  letnimi śladami Reformacji ... - cz. IX

500 lat Reformacji

	 Inaczej,	niż	w	zaborze	rosyjskim,	układały	się	
stosunki	społeczne	i	wyznaniowe	na	terenach	zajętych	
przez	Prusy	i	Austrię.	
	 Po	zagarnięciu	Wielkopolski	przez	Prusy	w	II	
i	 III	 rozbiorze	Polski	(1793,	1795),	w	pierwszej	kolej-
ności	 zmianie	 uległ	 porządek	 administracyjny	 zaboru	
zgodnie	 z	 obowiązującym	 w	 Prusach	 Powszechnym	
Prawem	Krajowym,	 a	w	 ślad	 za	 tym	 także	 ustrój	Ko-
ścioła,	 podporządkowany	 rządowi.	 Wierni	 Kościoła	
Ewangelicko	–	Augsburskiego	i	Jednoty	(kalwini	i	bra-
cia	czescy)	cieszyli	się	pełnią	swobód	wyznaniowych,	
natomiast	 kompetencje	 zborów	 i	 generalnego	 senio-
ra	 zostały	 znacznie	 ograniczone,	 instytucja	 synodów	
uległa	 likwidacji,	 a	 zbory	 i	 konsystorz	 podporządko-
wane	 zarządom	 departamentów	 w	 Poznaniu,	 Kaliszu	 
i	w	 Piotrkowie.	Nasilona	 została	 kolonizacja.	Osadni-
kami	 byli	 głównie	 urzędnicy	 pruscy,	 kupcy,	 rzemieśl-
nicy,	po	części	chłopstwo,	a	wśród	nich	pewien	odsetek	
ewangelików.	 Także	 w	 ściągniętych	 jednostkach	 woj-
skowych	służyła	spora	część	protestantów.	Co	prawda	
wysiłkiem	zborowników,	przy	częściowym	wsparciu	ze	
szkatuły	królewskiej,	wyremontowano	lub	zbudowano	
kilka	nowych	kościołów,	osadnicy	cywilni	i	wojskowi	
nie	byli	jednak	skłonni	łożyć	na	potrzeby	nowych	para-
fii.	Często	na	świątynie	adaptowano	pozyskane	budynki,	
nawet	stodoły.	Brakowało	także	duchownych	do	obsa-
dzenia	nowych	parafii,	zastępowanych	lektorami.	Duże	
spustoszenie	w	życiu	duchowym	poczyniło	oświecenie.	
Reakcją	 na	 nie	 był	 powrót	 do	 ortodoksji	 luterańskiej	 
i	pietyzmu.		Dalsze	osłabienie	pozycji	Kościołów	przy-
niosły	wojny	napoleońskie	(od	1806)	i	ogólne	zuboże-
nie	ludności,	zwłaszcza	polskiej,	nękanej	kwaterunkami,	
kontrybucjami,	rekwizycjami,	zamienianiem	kościołów	
na	magazyny.	Toteż	 niczego	bardziej	 nie	 oczekiwano,	
niż	pokoju.	
	 W	wyniku	obrad	kongresu	wiedeńskiego	(1815)	
z	 zachodnich	 części	Księstwa	Warszawskiego	 zostało	
utworzone	Wielkie	Księstwo	 Poznańskie	 o	 ograniczo-
nej	autonomii,	podporządkowane	Prusom.	Gdy	okazało	
się,	że	w	Powstaniu	Listopadowym	wzięło	udział	sporo	
ochotników	 z	Wielkopolski,	 	 dotychczasowy	 namiest-
nik	Księstwa	książę	Antoni	Radziwiłł	został	zdymisjo-
nowany,	a	w	jego	miejsce	został	ustanowiony	naczelny	

prezes	Edward	Flottwell,	apodyktyczny	biurokrata	pru-
ski.	Spowodował	on,	że	uczestnikom	powstania	skonfi-
skowano	mienie,	w	krótkim	czasie	pozbawiono	sejmiki	
prawa	wyboru	landratów,	w	1832	r.	wprowadzono	nie-
miecki	jako	język	urzędowy,	powiększano	liczbę	szkół,	
ale	z	obowiązkowym	językiem	niemieckim,	dopuszcza-
jąc	język	polski	tylko	w		nauczaniu	religii.	Niebawem	
miało	się	okazać,	że	wszystkie	 te	pociągnięcia	obróci-
ły	się	przeciw	Prusom,	gdyż	wywołały	ostry	sprzeciw	
ogółu	polskiej	ludności,	organizującej	się	i	domagającej	
poszanowania	praw	narodowych.	
	 Generalnie	Prusy	od	1788	r.	konsekwentnie	re-
alizowały	politykę	całkowitego	podporządkowania	ży-
cia	kościelnego	państwu.	Zwłaszcza	w	dobie	oświecenia,	
Kościół,	a	właściwie	poszczególne	parafie,	były	trakto-
wane	jako	część	administracji	państwowej,	mające	bez-
krytycznie	wykonywać	polecenia	króla	-	zwierzchnika.	
Już	Fryderyk	Wilhelm	(1640	–	1688)	wsławił	się	 	wy-
stąpieniem	przeciw	ortodoksji	luterańskiej,	zabraniając	
poddanym	wysyłania	młodzieży	na	studia	teologiczne	
w	Wittenberdze,	a	 także	wszelkich	polemik	wyznanio-
wych	na	ambonie.	Fryderyk	III	(I)	(1688	–	1713)	sprzy-
jał	pietystom,	założył	w	Halle	(1694)	nowy	uniwersytet,	
który	 obsadził	 wyłącznie	 zwolennikami	 tego	 kierun-
ku,	 a	 samego	 twórcę	pietyzmu	 Jakuba	Spenera	 (1635	
–	1705)	powołał	na	pierwszego	kaznodzieję	w	Berlinie.	
Fryderyk	Wilhelm	III	(1797	–	1840)	uznał	się	w	tej	mie-
rze	jeszcze	bardziej	kompetentnym,	ingerując	nawet	do	
wewnętrznych	 spraw	 kościelnych.	 Znakomitą	 więk-
szość	ewangelickich	mieszkańców	Wielkopolski	stano-
wili	luteranie,	w	głównej	mierze	Niemcy,	przyzwycza-
jeni	jeszcze	od	czasów	polskiej	podległości		do	ustroju	
synodalnego	 i	 samostanowienia	 o	 sobie.	 Tymczasem	
król,	 wyznania	 helweckiego,	 chciał	 mieć	 jeden	 „pań-
stwowy”	 kościół,	 całkowicie	 podporządkowany	 jego	
woli.	Gdy	zakładał	uniwersytet	w	Berlinie,	obsadził	go	
powolnymi	sobie	wykładowcami	luterańskimi	i	kalwiń-
skimi.	Wśród	tych	ostatnich	znalazł	się	Friedrich	Ernst	
Schleiermacher	(1768	–	1834),	wybitny	teolog	i	postyl-
lograf,	twórca	nowożytnej	hermeneutyki,	a	także	teorii	
przekładu,	w	której		podkreślił	istotę	oddania	znaczenia	
a	nie	dosłowności	tłumaczenia.	Istotę	religii	widział	na-
tomiast	w	przeżyciu	religijnym.	Był	także	rzecznikiem	
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utworzenia	unii	luterańsko	–	kalwińskiej.	Król,	znajdu-
jąc	oparcie	w	przesłankach	uczonego,	wydał	zarządze-
nie	 gabinetowe	 (27.09.1517)	 proklamujące	 powstanie	
Unii	Luterańsko	–	Kalwińskiej	w	Prusach,	obejmującą		
kwestie	porządku	kościelnego,	kultu	i	nauki.	Dokładnie	
w	300	–	lecie	Reformacji	luterańskiej	pod	przewodnic-
twem	Schleiermachera	odbyła	 się	wspólna	Wieczerza	
Pańska	duchowieństwa	berlińskiego	według	uzgodnio-
nego	 porządku.	 Jednak	 zamiast	 oczekiwanej	 jedności	
na	 nowo	 zaostrzyły	 się	 istniejące	 różnice,	 zwłaszcza	 
w	kwestii	rozumienia	Wieczerzy	Pańskiej.	Nie	wszyst-
kie	zbory,	zwłaszcza	na	Śląsku	i	w	Wielkopolsce,	zaak-
ceptowały	rezygnację	odstępstwa	od	zapisów	Konfesji	
Augsburskiej.	 Kryzys	 pogłębił	 się	 w	 momencie,	 gdy	
król	 usiłował	 nawet	 wbrew	 woli	 Schleiermachera	 na-
rzucić	wspólną		agendę	(1822);	do	spraw	wrócił	w	1829	
r.,	siłą	narzucając	nową	agendę,	a	opornych	księży	karał	
więzieniem,	nie	zawahał	się	nawet	użyć	wojska.	W	rocz-
nicę	 ogłoszenia	 Konfesji	 Augsburskiej	 (25.06.1830)	
ponownie	proklamował	unię.	Do	tego	doszedł	jeszcze	
spór	 w	 sprawie	 małżeństw	 mieszanych	 z	 Kościołem	
Katolickim,	 a	 także	 	 kasacja	 zakonów	 kontemplacyj-
nych	 (1833)	 i	 przejęcie	 ich	 nieruchomości.	 Tak	 oto	
narosły	nie	tylko	nieporozumienia	wewnątrz	Kościoła	
Ewangelickiego,	ale	zaogniły	się	stosunki	pomiędzy	ka-
tolikami	i	protestantami.	Ostatecznie	król	(28.02.1834)	 
w	oświadczeniu	wyjaśnił,	że	chodziło	mu	o	„zewnętrz-
ną”	 jedność	 Kościoła	 bez	 naruszania	 ich	 konfesji	 (!).	
Mimo	 dyskryminacji	 opornych	 luteran,	 zwołali	 oni	
swój	 synod	 we	 Wrocławiu	 (1835),	 sześć	 lat	 później	
dokonali	 wyboru	 naczelnego	 kolegium	 kościelnego,	 
a	następca	Fryderyk	Wilhelm	IV	(1840	–	1861)	wydał	
im	koncesję	 (23.07.1845)	na	organizowanie	własnych	
zborów	 i	 ich	 związków,	 ale	 obciążonych	 znacznymi	
ograniczeniami	 z	 epoki	 kontrreformacji	 i	 to	 pod	 ści-
słą	kuratelą	aż	trzech	ministrów	(spraw	wewnętrznych,	
kultu	i	sprawiedliwości).	Tak	oto	zawiązał	się	Kościół	
nazwany	przez	władze	staroluterskim,	zdany	wyłącznie	
na	swoje	własne	siły.		
	 Już	 pod	 koniec	 1845	 r.	wszczęto	w	Poznaniu	
pierwsze	przygotowania	do	trójzaborowego	powstania	
wyzwoleńczego,	policja	jednak	odkryła	kolejne	spiski.	
2.08.1847	r.	w	Berlinie	wytoczono	proces	sądowy	254	
Polaków,	oskarżonych	o	zdradę	stanu	i	zaangażowanie	
w	 organizowaniu	 powstania.	 Tymczasem	 w	 samym	
Berlinie	 (18	 –	 19.03.1848)	 doszło	 do	 zaciętych	 walk	
wojska	z	demonstrantami,	w	wyniku	których	uwolnieni	
zostali	polscy	spiskowcy.	Wobec	determinacji	ludu	król	
Fryderyk	Wilhelm	IV	ustąpił,	wycofał	wojska	z	Pozna-
nia.	Na	wieść	o	sukcesie	rewolucji	w	Berlinie,	w	Pozna-
niu	doszło	do	spontanicznych	demonstracji,	powołania	
Komitetu	 Narodowego	 i	 wyboru	 delegatów	 do	 króla,	
celem	przedstawienia	żądań		uwolnienia	Wielkopolski	
spod	panowania	pruskiego	i	uznania	praw	narodowości	

polskiej.	Król	przyrzekł	 „reorganizację”	Wielkopolski	
i	wydzielenie	części	polskiej.	Równocześnie	w	Pozna-
niu	ogłoszono	powszechną	mobilizację,	utworzone	zo-
stały	4	polskie	obozy	gotowe	do	natarcia	na	Królestwo	
Polskie,	 pozostające	 pod	 dominacją	 rosyjską.	 Mimo	
kilku	 zwycięstw,	 oddziały	 te	 pod	 naporem	 karnych	
wojsk	 pruskich	 ostatecznie	 9.05.1848	 skapitulowały	
pod	Wrześnią.	W	maju	tego	roku	odbyły	się	pierwsze	 
w	Księstwie	Poznańskim	wybory	do	sejmu	pruskiego,	
do	którego	udało	 się	wprowadzić	30	polskich	posłów.	
Miesiąc	 później	 powołali	 oni	 tzw.	 Ligę	 Polską,	 któ-
rej	 celem	 było	 wykorzystanie	 obowiązującego	 prawa	
pruskiego	 dla	 „podźwignięcia	 narodowości	 polskiej”,	 
a	przez	podjęcie	haseł	pozytywizmu	przystąpić	do	sze-
roko	 pojętej	 pracy	 organicznej	 na	 odcinku	 gospodar-
czym	 i	 kulturalnym,	 co	 już	w	 niedalekiej	 przyszłości	
miało	przynieść	nader	korzystne	dla	Polaków	efekty.	
	 Tymczasem	okazało	 się,	 że	 uchwalona	w	Par-
lamencie	 Frankfurckim	 ogólnoniemiecka	 konstytucja		
nie	 ma	 szans	 wprowadzenia,	 wobec	 tego	 niemieccy	
republikanie	wezwali	lud	do	walki	pod	hasłem	obrony	
wolności	 i	 konstytucji.	 Powstanie	 to	 (maj	 –	 czerwiec	
1849)	także	zostało	stłumione	i	przywrócono	porządek	
sprzed	Wiosny	 Ludów.	W	 odniesieniu	 do	Wielkopol-
ski,	 „reorganizacja”	 zakończyła	 się	 zniesieniem	 auto-
nomii	Księstwa	Poznańskiego	i	wcieleniem	do	Związ-
ku	Północnoniemieckiego.	Likwidacji	uległy	wszelkie	
stowarzyszenia	 o	 charakterze	 politycznym	 (1850),	
wydatnie	 utrudniono	 kolportaż	 prasy	 polskiej,	 dzięki	
wprowadzeniu	 tzw.	 geografii	 wyborczej	 ograniczono	
możliwości	wyboru	Polaków	do	sejmu	(1857).	Po	woj-
nie	francusko	–	pruskiej	król	Wilhelm	I	(1861	–	1888)	
przyjął	 tytuł	 cesarza	 niemieckiego	 (18.01.1871)	 jako	
władca	 stojący	 na	 czele	 silnych	 i	 zjednoczonych	Nie-
miec	pod	przewodnictwem	Prus.	Awansował	także	Otto	
Bismarck,	obejmując	urząd	kanclerza	całych	Niemiec.	
Jego	 apodyktyczne	 rządy	 spowodowały	ostry	konflikt	
z	 Kościołem	 Rzymskokatolickim,	 zwłaszcza	 po	 wy-
daniu	 tzw.	 „ustaw	majowych”	 (1873),	 wydatnie	 ogra-
niczających	 jego	przywileje	 i	 niezależność,	 pozbawia-
jących	go	m.in.	kurateli	nad	oświatą	odtąd	całkowicie	
podporządkowaną	państwu,	przeprowadzeniem	kasaty	
zakonów	i	kongregacji		(1875)	i	zniesieniem	wszelkich	
subwencji	państwa	na	rzecz	Kościoła.	Kilka	lat	później	
(1878	–	1882)	większość	tych	ustaw	została	anulowana.	
Także	 na	 innym	 polu	 zaznaczył	 Bismarck	 swoją	 bez-
względność,	nakazując	ostateczne	wyrugowanie	języka	
polskiego	nie	 tylko	ze	szkół	 i	kościoła	 (obowiązujące	
już	od	1867),	ale	z	codziennego	życia,	wydalenie	 lud-
ności	polskiej	nie	posiadającej	pruskiego	obywatelstwa	
(1885),	pozbawienie	Polaków	ziemi	i	ściągnięcie	w	ich	
miejsce	 ok.	 80000	 nowych	 osadników	 niemieckich.	
Dla	 odmiany	 te	 nakazy	 nie	 doczekały	 kasacji,	 wręcz	
przeciwnie,	 przez	 założenie	 w	 1894	 „Ostmarkvere-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl12 Odwiedź naszą stronę:

inu”	(Stowarzyszenie	Kresów	Wschodnich)	i	Związku	
Wszechniemieckiego,		przy	wsparciu	cesarza	Wilhelma	
II,	z	całą	zawziętością	były	kontynuowane.	
	 Restrykcje	 te	dotknęły	 także	Kościół	Ewange-
licki,	 prawie	wszyscy	 duchowni	w	większym	 stopniu	
stali	się	urzędnikami	pruskimi,	niż	byli	pasterzami	po-
wierzonych	 sobie	 owiec,	 przyczyniając	 się	 do	 utwier-
dzenia	niemieckości	także	poprzez	Kościół	w	resztkach	
ocalałych	 skupisk	 polskich	 protestantów,	 zwłaszcza	 
w	 południowych	 rejonach	Wielkopolski.	W	 tym	 kon-
tekście	 zwraca	 uwagę	 	 działalność	 superintendenta	
generalnego	 Kościoła	 Unijnego	 w	 Poznaniu	 Jana	 He-
sekiela	(1835	–	1918),	który	podjął	trud	podzielenia	du-
żych	parafii	na	mniejsze,	a	do	powstałych	parafii	starał	
się	przyciągnąć	ewangelików	napływających	w	ramach	
akcji	kolonizacyjnej.	W	ciągu	24	lat	swojej		służby	on	
sam	 jeden	 poświęcił	 160	 nowych	 kościołów	 i	 kaplic.	
Zabiegał	 także	 o	właściwą	misję	wewnętrzną,	 należy-
te	 nauczanie	 kościelne,	między	 innymi	 poprzez	 lotne	
punkty	 nauki	 konfirmacyjnej,	 zapobiegał	 tworzeniu	
różnych	 grup	 sekciarskch,	 organizował	 domy	 opieki	 
i	zakłady	wychowawcze.	
	 Nieco	 inaczej	miały	 się	 stosunki	kościelne	na	
Mazurach.	 Zasługą	 księcia	 Albrechta	 Hohenzollerna	
(1490	-	1568)	było	pozyskanie	ludności	zamieszkującej	
dawne	Państwo	Krzyżackie,	noszące	teraz	nazwę	Prus	
Książęcych,		dla	Reformacji.	Z	chwilą,	gdy	także	z	jego	
inicjatywy	powstał	uniwersytet	(1544),		Królewiec	stał	
się	promieniującym	na	całe	Królestwo	Polskie	i	Litwę	
ośrodkiem	 protestantyzmu.	 Uniwersytet	 wykształcił	
spory	zastęp	duchownych	ewangelickich,	z	królewiec-
kich	 drukarni	 wyszły	 dziesiątki	 	 ewangelickich	 ksiąg	
wyznaniowych,	 polemicznych	 i	 traktatów	 drukowa-
nych	w	 dużej	 części	w	 języku	 polskim	 i	 rozsyłanych	
nie	 tylko	 po	 Prusach	 Książęcych,	 ale	 i	 Królewskich,	 
i	 innych	dzielnicach	Polski.	Z	 chwilą,	 gdy	w	Królew-
cu	 zadomowili	 się	 Hohenzollernowie	 brandenburscy,	 
a	 zwłaszcza	 gdy	 król	 Jan	 Kazimierz	 dla	 doraźnych	
korzyści	zrzekł	 się	zależności	 lennej	Prus	Książęcych	
(1657),	 miłość	 władz	 do	 języka	 polskiego,	 także	 dru-
kowanego,	 zaczęła	 przygasać.	 Aczkolwiek	 Mazurzy	
dalej	 pielęgnowali	 swoją	 odmianę	 języka	 polskiego	
i	obyczaje,	w	XVIII	w.	stali	się	obywatelami	państwa	
pruskiego,	rządzonego	odrębnymi	prawami,	coraz	moc-
niej	odczuwali	dobrodziejstwa	nasilającej	 się	 asymila-
cji	 niemieckiej.	 Zmieniał	 się	 także	 skład	 ludności	 na	
skutek	osiedlania	się	przybyszów	z	Europy	zachodniej.	
Po	1685	r.	znaleźli	tu	azyl	francuscy	hugenoci,	w	1732	
osiedliło	 się	 tu	 14000	wypędzonych	 z	 Salzburga	 lute-
ran.	W	1794	r.	szkolnictwo	w	Prusach	poddane	zostało	
nadzorowi	państwowemu.	Byt	dotąd		funkcjonujących	
licznych	polskich	szkół	już	na	poziomie	podstawowym	
został	podcięty	nakazem	obowiązkowej	nauki	w	języku	
niemieckim.		Rok	1817	przyniósł	utworzenie	Kościoła	

Unijnego,	także	coraz	bardziej	uzależnianego	od	polity-
ki	 państwa.	Ponieważ	 znakomitą	większość	 protestan-
tów	stanowili	 luteranie,	w	jakiejś	mierze	potraktowali	
oni	Unię	jako	swoistą	zmianę	szyldu.	
			W	tym	miejscu	godzi	się	przypomnieć	kilka	postaci.	
	 Ks.	Tymoteusz	Gizewiusz	 (1756	–	1817),	wy-
wodzący	 się	 z	pokoleń	nauczycieli	 i	 duchownych,	od	
1772	r.	pracował	w	Ełku	jako	konrektor	polskiej	szkoły,	
później	był	archiprezbiterem	w	Pisz,	a	od	1787	został	
superintendentem	w	Ełku,	 gdzie	 także	 przez	 kilka	 lat	
pełnił	 obowiązki	 dyrektora	 Seminarium	 Nauczyciel-
skiego,	 gdzie	 pod	 jego	 okiem	 kształcili	 się	 przyszli	
nauczyciele,	którym	wszczepiał	swoje	zamiłowanie	do	
języka	polskiego.	
	 Jedną	z	najwybitniejszych	mazurskich	postaci	
był	ks.	Krzysztof	Celestyn	Mrongowiusz	(1764	–	1855),	
kaznodzieja,	 poliglota,	 nauczyciel,	 publicysta	 i	 wy-
dawca	psałterzy,	kancjonałów,	postylli,	podstawowych	
tytułów	do	nauki	 religii,	 a	 także	podręczników	do	na-
uki	języka	polskiego	i	słowników	polsko	–	niemiecko	
-	polskich.	Był	pierwszym	badaczem	gwary	kaszubskiej	 
i	mazurskiej.	Utrzymywał	szerokie	kontakty	z	wieloma	
placówkami	 naukowymi	 i	 towarzystwami.	Większość	
życia	 spędził	w	Gdańsku,	 pracując	 jako	 lektor	 języka	
polskiego	w	Gimnazjum	Akademickim	i	w	szkole	św.	
Jana	i	jako	polski	kaznodzieja	w	kościele	św.	Anny.		
	 W	 sukurs	Mrongowiuszowi	 przyszedł	 ks.	Gu-
staw	Gizewiusz	 (1810	 –	 1848),	 bratanek	Tymoteusza,	
polski	pastor	w	Ostródzie,	tłumacz	i	korektor	kancjona-
łów	i	podręczników	szkolnych,	zbieracz	folkloru	mazur-
skiego,	dokumentalista	stanu	języka	polskiego,	obrońca	
polskości	 kultury	 ludowej	 Mazurów,	 współredaktor	
pierwszego	świeckiego	pisma	dla	Mazurów	„Przyjaciel	
Ludu	Łecki”,	na	łamach	którego	bronił	praw	Mazurów.		
W	czasie	swoich	podróży	po	Europie,	a	zwłaszcza	po	
Polsce,	nawiązał	cały	szereg		kontaktów	z	działaczami	
słowiańskimi.	Wspólnie	z	Mrongowiuszem		w	1842	r.	
przygotował	 memoriał	 w	 sprawie	 prawnego	 uznania	
języka	 polskiego	 na	Mazurach,	 który	 osobiście	 przed-
łożył	królowi	Fryderykowi	Wilhelmowi	IV.	Jego	prace	
„Polski	 problem	 językowy	 w	 Prusach”	 i	 „Skarga	Ma-
zura”	-	napisane	w	języku	niemieckim,	są	przykładem	
przekonującej	publicystyki,	która	–	obok	wyżej	wspo-
mnianych	 –	 spowodowała	 chwilowe	 zatrzymanie	 pru-
skiego	kursu	wzmożonej	asymilacji	i	przywróciła	język	
polski	do	szkół.	
	 Pod	 koniec	 XIX	 w.	 rozwinął	 się	 wśród	 Ma-
zurów	 ruch	 gromadkarski,	 zwłaszcza	 wśród	 ludności	
wiejskiej.	 Lokalni	 kaznodzieje	 i	 sami	 wierni	 organi-
zowali	 	 nabożeństwa	domowe,	 bądź	we	własnych	 do-
mach	modlitwy,	 połączone	 z	 czytaniem	„Dambrówki”	
lub	 innych	 polskich	 postylli,	 które	 bardziej	 cenili	 od	
przefilozofowanych	 kazań	 przysyłanych	 niemieckich	
duchownych,	prowadzili	nienaganne	życie,	starając	się	
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sprostać	wymaganiom	Biblii,	śpieszyli	z	pomocą	bied-
nym	i	chorym.	Ruch	gromadkarski	był	rodzajem	azylu,	
w	którym	Mazurzy,	trwając	przy	tradycjach	ewangelic-
kich,	 pielęgnowali	 także	 język	 polski.	Kościół	 unijny,	
poddany	 kurateli	 państwowej,	 nie	 spełniał	 ich	 oczeki-
wań	ani	 od	 strony	 religijnej,	 ani	 od	 strony	przywiąza-
nia		do	własnych	tradycji.	Zwłaszcza	po	wojnie	prusko	
–	francuskiej	(1871)	 i	objęciu	rządów	przez	żelaznego	
kanclerza	 Bismarcka,	 zaostrzone	 zostały	 wszystkie	
rygory	 zmierzające	 do	 rozwiązania	 problemu	 mazur-
skiego.	 Dotychczasowe	 postępy	 w	 asymilacji	 Mazu-
rów	uznane	zostały	za	mało	efektywne.	Postanowiono	
więc	zastosować	metodę	rozbicia	środowiska	od	środka	 
i	wyplenić	nawet	te	nie	do	końca	uświadomione	związ-
ki	kulturowe	z	polskością.	Przestano	pisać	o	polskich	
mieszkańcach	 Prus,	 odtąd	 nazywając	 ich	 Mazurami,	
różniących	 się	 zasadniczo	 od	 Polaków	 co	 do	 języka	
i...	wyznania,	od	zawsze	będących	poddanymi	państwa	
pruskiego	i	ciążących	do	kultury	niemieckiej.	Świado-
mie	żerowano	na	fakcie	wymazania	Polski	z	mapy	Eu-
ropy,	niezdolnej	do	samoistnego	bytu	i	niskiej	kulturze.	
Może	nawet	zelżono	nieco	eliminację	języka	polskiego	
w	życiu	codziennym,	byle	tylko	zdezorientować	mental-
ność	Mazurów	i	przekonać	do	pruskości.	Służyły	temu	
m.in.	 wydawane	 po	 polsku	 czasopisma	 i	 publikacje,	 
w	których	podkreślano	wyższość	kultury	i	gospodarki	
niemieckiej.	Na	 tym	 odcinku	 niezmiernie	 aktywnymi		
okazali	się	już	przerobieni	w	niemieckich	szkołach	Ma-
zurzy,	 nauczyciel	Marcin	Gerss	 (1808	 –	 1895)	 i	 jego	
bratanek,	ks.	superintendent	Otto	Gerss	(1830	–	1923).	
Obaj	 byli	 przykładem	wewnętrznego	 rozdarcia:	 z	 jed-
nej	 strony	 byli	 gorliwymi	 apostołami	 pruskości	 Ma-
zurów	i	propagatorami	wyższości	kultury	niemieckiej,	 

z	drugiej	strony	doceniali	fakt,	 iż	nie	znajdą	posłuchu	
w	 środowisku,	 jeśli	 będą	 się	 posługiwali	 innym	 języ-
kiem,	 niż	 Mazurzy.	 	 Tak	 więc	 drukując	 czasopisma,	
broszury	i	książki	w	języku	polskim,	utrwalali	wbrew	
własnym	przekonaniom	język	polski.	Pierwszy	z	nich	
drukował	wiele	utworów	pisarzy	polskich	od	Reja	do	
Mickiewicza,	 ale	 pierwszeństwo	 dawał	 tłumaczonym	
tekstom	 niemieckim;	 należał	 do	 kilku	 towarzystw,	
m.in.	do	Towarzystwa	Ewangelickiej	Oświaty	Ludowej	 
w	Cieszynie,	ale	też	stowarzyszeń	powołanych		do	sze-
rzenia	 niemczyzny.	 Drugi	 był	 kontynuatorem	 stryja,	
przyczynił	 się	do	wznowienia	„Dambrówki”,	a	druku-
jąc	fragmenty	utworów	polskich	pisarzy,	nie	omieszkał	
ich	 konfrontować	 z	 twórcami	 niemieckimi,	wynosząc	
ich	nieporównywalny	talenty.	Docierały	także	do	Mazu-
rów	popularne	kalendarze,	książki	i	gazety	drukowane	 
w	Poznaniu,	nawet	pisma	ks.	Jerzego	Badury	ze	Śląska	 
i	 wydawnictwa	 cieszyńskiego	 TEOLu	 (m.in.	 cieszyń-
skie	wydanie	„Postylli”	Marcina	Lutra),	próbujące	za-
pobiegać	pozbawianiu	Mazurów	własnych	korzeni,	ale	
te	nie	dochodziły	stale,	nie	miały	żadnego	wsparcia	ze	
strony	czynników	oficjalnych,	wydawcy	stale	borykali	
się	 z	 trudnościami	finansowymi,	 zbyt	wiele	przesyłek	
„gubiło	 się”	 gdzieś	 po	 drodze.	 Niestety,	 krąg	 zorien-
towanych	 w	 podstępnej	 działalności	 propagandowej	
władz	 pruskich	 kurczył	 się,	 co	 poświadczył	 przepro-
wadzony	po	I	wojnie	światowej	plebiscyt.	Tego	nawet	
heroicznym	wysiłkiem	resztek	uświadomionych	Mazu-
rów	i	wspierających	ich	Polaków	nie	dało	się	już	„od-
kręcić”.	Wcześniej	jednak	przez	Europę	przetoczył	się	
walec	 I	wojny	światowej,	po	której	miała	 się	zmienić	
mapa,	zwłaszcza	wschodnio	–	południowej	Europy.	

Szczera prawda

 Pewnego dnia zwierzęta zwołały zebranie, by wyrazić swój protest przeciwko ludziom, którzy zajmują się 
jedynie wyzyskiwaniem ich:
 - Wysysają ze mnie mleko – mówiła krowa.
 - Podbierają mi jajka – denerwowała się kura.
 - Kradną moje mięso, aby robić sobie kiełbasy – dorzuciła świnia.
 - Polują na mnie, aby mi zabrać mój tłuszcz – powiedział wieloryb.
I tak dalej, i tak dalej. Na samym końcu przemówił ślimak.
       - Ja mam jednak coś, co oni by chcieli mieć o wiele bardziej niż jakąkolwiek z waszych rzeczy. Coś, co ukra-
dliby mi natychmiast, gdyby to tylko było możliwe. Tylko ja jeden mam zawsze czas!

                                                                                   ( udostępniła: GC )

wa

Żeby	było	spokojnie	pod	niebem,	żeby	ziemia	kwitła	zielona,	
żeby	domy	pachniały	chlebem,	żeby	matki	nie	bały	się	o	nas,	

żeby	nikt	nam	nie	zabrał	radości	naszych	pierwszych	wiosennych	dni,	
żeby	wszystko	było	piosenką,	żeby	każdy	śpiewał	jak	my	...

Wanda Chotomska

MY - DZIECI - MAMY ŻYCZENIE
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Trochę historii
W³adys³aw	Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 231

   03.06.1817.: w	Cieszynie	zmarł	Tomasz Wacław An-
toni Prochaska,	 protoplasta	 rodu	 cieszyńskich	 druka-
rzy.	Tomasz	urodził	 się	w	Nowym	Mieście	w	Pradze	
21.12.1771	 r.	 Jego	 rodzice	Franciszek	 i	Anna	z	domu	
Šimačkova	przekazali	15	–	letniego	syna	do	jezuickiej	
drukarni	Schöhnfelda,	 gdzie	 po	 pięciu	 latach	 termino-
wania	wyuczył	się	zawodu	drukarza	(1791).	W	1806	r.	
nabył	on	od	Fabiana	Beynhauera	niewielką	drukarnię	 
w	Cieszynie,	mieszczącą	się	w	budynku	poniżej	dzisiej-
szej	Książnicy	Cieszyńskiej	przy	ul.	Stromej.	Po	śmier-
ci	Tomasza	drukarnię	prowadziła	wdowa	Anna	Maria	z	
Schönigerów	do	czasu,	gdy	zakład	przejął	syn	Karol	(I)	
w	1826	r.	Jednym	z	pierwszych	cennych	druków	Toma-
sza	była	publikacja	autorstwa	ks.	Leopolda	Jana	Szersz-
nika,	 założyciela	 biblioteki	 i	 muzeum	 w	 Cieszynie	
(1802),		nosząca	tytuł	„Nachrichten	von	Schriftstellern	
und	Künstlern	aus	dem	Teschner	Fürstentum”	 (Wiado-
mości	o	pisarzach	i	artystach	Księstwa	Cieszyńskiego),	
wydana	w	1810	r.	

***********
   4.06.1942:	 we	 Lwowie	 zmarł	 	 pedagog	 i	 działacz	
społeczny	 związany	 także	 z	 Ziemią	Cieszyńską	Józef 
Kazimierz Piątkowski.	 Był	 synem	 ogrodnika	 Kazi-
mierza	 i	Emilii	 ze	Stronerów.	Urodził	 się	we	Lwowie	
16.03.1874	r.	i	tam	też	po	maturze	w	miejscowym	gim-
nazjum	 podjął	 studia	 z	 zakresu	 nauk	 przyrodniczych	 
i	matematyki	na	Uniwersytecie	Lwowskim,	ukończone	
w	1896	r.	Praktykę	nauczycielską	zaliczył	w	Przemyślu	
i	Jarosławiu	(1902	–	1909),	a	potem	w	Mielcu.	Już	od	
1900	 r.	 był	 aktywnym	działaczem	Towarzystwa	 Szkół	
Ludowych,	od	1908	r.	wchodził	w	skład	 jego	Zarządu	
Głównego.	Uzyskawszy	urlop,	w	1912	 r.	przeniósł	 się	
do	 Orłowej	 na	 stanowisko	 dyrektora	 macierzowego	
Gimnazjum	Realnego,	wydatnie	przyczynił	się	do	jego	
rozbudowy.	 Zasilił	 także	 szeregi	 Macierzy	 Szkolnej,	
był	członkiem	zarządu	i	Wydziału	Ścisłego	i	Wydziału	
Szkolnego.	 Będąc	 już	 wcześniej	 członkiem	 Stronnic-
twa	 Demokratycznego	 Narodowego,	 w	 1914	 r.	 został	
członkiem	 Ligi	 Narodowej.	W	 czasie	 I	 wojny	 świato-
wej	został	wcielony	jako	oficer	do	służby	pozafrontowej	 
w	Galicji.	 Zwolniony	 pod	 koniec	 1917	 r.,	w	 paździer-

niku	1918	r.	został	członkiem	
polskiej	 Rady	 Narodowej	
Księstwa	Cieszyńskiego	z	ra-
mienia	 Polskiego	 Zjednocze-
nia	 Narodowego,	 od	 marca	
1919	był	 jednym	z	 trzech	jej	
prezesów.	Z	poręczenia	Rady	
został	jej	delegatem	na	Konferencję	Pokojową	do	Pary-
ża,	uczestniczył	także	w	konferencji	polsko	–	czechosło-
wackiej	w	Krakowie	w	 sprawie	 rozwiązania	 konfliktu	
granicznego.	Na	 II	Zjeździe	Związku	Ludowo	–	Naro-
dowego	w	Warszawie	został	członkiem	Rady	Naczelnej	
Związku.	 Po	 decyzji	 Rady	 Ambasadorów	 o	 podziale	
Śląska	 Cieszyńskiego	w	 1920	 r.	 wyjechał	 na	 stałe	 do	
rodzinnego	Lwowa.	Przez	szereg	lat	pracował	w	Ziem-
skim	Banku	Kredytowym,	 potem	 jako	 dyrektor	Biura	
Towarzystwa	Szkół	Ludowych.	Spośród	jego	publikacji	
dużą	wartość	 	 przedstawia	 praca	 „Stosunki	 narodowo-
ściowe	na	Śląsku	Cieszyńskim	na	podstawie	urzędowej	
statystyki	austriackiej”	(1918),	a	także	„Rozwój	stosun-
ków	wyznaniowych	i	narodowościowych	w	Małopolsce	
Wschodniej”	(1936).	Z	małżeństwa	z	Heleną	z	Mików	
miał	trzy	córki:	Zofię,	Helenę	i	Marię.	

***********
   09.06.1892:	w	Toruniu	zmarł	Ernest Jerzy Maksy-
milian Lambeck,	księgarz	 i	wydawca,	honorowy	oby-
watel	 miasta	 Torunia,	 radca	 sejmików	 i	 pruskiej	 Izby	
Panów.	Żonaty	był	z	Antoniną	Engelman;	spośród	pię-
cioro	dzieci	przeżyło	ojca	dwóch	synów,	którzy	konty-
nuowali	zawodowe	tradycje	ojca.	Katalog	firmy	za	lata	
1840	–	1890	obejmuje	około	300	pozycji	wydawniczych.	
Przeważają	w	nich	wydawnictwa	niemieckie.	Poczesne	
miejsce	 w	 tej	 grupie	 wydawnictw	 zajmuje	 dzieło	Mi-
kołaja	Kopernika	„O	obrotach	ciał	niebieskich”	(edycja	
niemiecka	 i	 łacińska),	 a	 także	 prace	 profesorów	Gim-
nazjum	Toruńskiego	i	Towarzystwa	Copernicus	Wiedza	 
i	Sztuka.	Wiele	pozycji,	zarówno	w	języku	niemieckim	
jak	 i	polskim,	 to	książki	o	 treści	 religijnej	z	przewagą	
ewangelickich,	 wśród	 nich	 postylle	 (m.in.	 „Dambrów-
ka”)	i	śpiewniki,	ponadto	wszelkiego	rodzaju	poradniki	
przydatne	w		życiu	codziennym,	jak	np.	książki	kuchar-
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skie,		podręczniki	i	samouczki	do	nauki	języków	(także	
polskiego),	elementarze,	czytanki	dla	ludu.	Sporą	grupę	
stanowią	różnego	rodzaju	kalendarze,	m.in.	redagowany	
przez	Jana	Karola	Sembrzyckiego	„Kalendarz	Ewange-
licko	–	Polski	dla	Mazur,	Szląska	i	dla	Kaszubów”.	Ka-
talog	dopełniają	wydawnictwa	nutowe	oraz	cenne	mapy	
powiatów:	brodnickiego,	chełmskiego,	grudziądzkiego,	
świeckiego	i	toruńskiego.	
	 Ernest	Lambeck	urodził	się	12.11.1814	w	pod-
toruńskiej	 wiosce	 Górsko	 w	 rodzinie	 pastorskiej	 Fry-
deryka	 i	Henriety	z	domu	v.	Randahl.	Tam	też	uczęsz-
czał	 do	 szkoły	 elementarnej	 i	 krótko	 do	 Gimnazjum	 
w	Toruniu,	gdyż	wraz	z	rodzicami	w	1826	r.	wyjechał	
do	 Bawarii.	Maturę	 zdał	 w	 Norymberdze.	 Podjęte	 na	
uniwersytecie	w	Erlangen	studia	przerwał	i	kolejne	trzy	
lata	 poświęcił	 na	 naukę	 księgarstwa	 w	 Norymberdze,	
Wiedniu	i	w	Brnie.	Być	może	za	namową	starszego	bra-
ta	(pastora)	wrócił	do	Torunia	i	tu	pozostał	już	do	końca	
życia.	Zrazu	w	1840	 r.	 otworzył	księgarnię	 z	filiałami	 
w	Toruniu,	po	dwóch	 latach	zakupił	drukarnię,	krótko	
trzymał	drukarnię	w	Poznaniu,	wreszcie	w	1845	nabył	
drukarnię	 Rady	 Miejskiej	 w	 Toruniu.	 W	 tymże	 roku	
przejął	 druk	 niemieckiego	 „Tygodnika	 Toruńskiego”,	
który	w	1867	r.	przekształcił	w	„Gazetę	Toruńską”.	Po-
wszechnie	 szanowany,	 już	 od	 1842	 r.	 był	 członkiem	
Rady	 Miejskiej,	 	 został	 jej	 sekretarzem,	 wchodził	 do	
różnych	 gremiów	 także	 powiatowych	 i	 państwowych.	
Był	 Niemcem	 pozytywnie	 nastawionym	 do	 Polaków,	
domagał	się	ich	równouprawnienia,	potępiał	ich	dyskry-
minację	i	pozbawienie	prawa	nauki	w	języku	ojczystym.	

***********
   11.06.1917:	w	Krakowie	urodził	się	Władysław Mi-
chejda,	syn.	ks.	prof.	Karola	i	Anny	z	domu	Gabryś.	Po	
ukończeniu	 Gimnazjum	 im.	Mikołaja	 Reja	 w	Warsza-
wie	 obrał	 studia	 na	Wydziale	Architektury	 Politechni-
ki	Warszawskiej.	Latem	1939	r.	był	kadetem	w	Szkole	
Podchorążych	 Artylerii	 w	 Włodzimierzu	 Wołyńskim.	
Pod	koniec	sierpnia	znalazł	się	w	obsadzie	wojsk	wcho-
dzących	w	skład	Armii	„Modlin”.	Zginął	już	3.09.1939	
r.	w	czasie	walk	obronnych	w	rejonie	Mławy.	

***********
   16.06.1792:	w	Warszawie	urodził	się	Adolf Grzegorz 
Schuch,	syn	architekta	ogrodnika	Jana	Chrystiana	i	Lu-
dwiki	 z	Wolskich.	Kształcił	 się	w	 szkole	 zboru	 ewan-
gelickiego,	 potem	 w	 Elementarnej	 Szkole	 Inżynierii	 
i	Artylerii	w	Warszawie,	uczestniczył	w	budowie	forty-
fikacji	w	Modlinie,	wreszcie	w	1819	r.	wyjechał	na	stu-
dia	do	Ecole	des	Beaux	Arts	w	Paryżu,	które	uzupełniał	 
w	Mediolanie,	Florencji	i	w	Rzymie.	Piechotą	przemie-
rzył	znaczną	część	Europy.	Po	powrocie	do	kraju	(1824)	
czekały	 go	 liczne	 nominacje:	 budowniczego	 miasta	
Warszawy	 i	 radcy,	 członka	 przybranego	 Towarzystwa	
Przyjaciół	Nauk	 (1830).	Uczestniczył	w	Powstaniu	Li-
stopadowym,	za	co	poniósł	karę	-	utratę	 folwarku,	ale	

mimo	to	został	wybrany	na	stanowisko	wiceprezydenta	
Warszawy	(1831).	Jako	starszy	Wydziału	Budowlanego	
Kolegium	 Kościoła	 Ewangelickiego	 bezinteresownie	
wykonał	plany	odnowienia	kościoła	 i	 rozbudowy	Szpi-
tala	 Ewangelickiego,	 dozorował	 remonty	 budynków	
parafialnych.	Obok	własnych	projektów	(młyn	parowy	
w	 Solcu,	 przebudowa	 pałacu	 Mniszchów,	 Hotel	 Kra-
kowski,	dworek	przy	Al.	Szucha,	kaplica	przedpogrze-
bowa,	męska	 szkoła	 zborowa	 (1832),	 szereg	kamienic	
mieszkalnych)	 uczestniczył	 w	 realizacji	 projektów	 in-
nych	 architektów,	 m.in.	 Teatru	 Wielkiego.	 Poza	 War-
szawą	dokonał	kilku	przebudów	dworów	szlacheckich.	
Już	w	podeszłym	wieku	(1865)	wyjechał	do	Egiptu,	by	
zapoznać	się	z	pracami	nad	budową	Kanału	Sueskiego.	
Zmarł	w	Warszawie	1.12.1880,	pochowany	na	cmenta-
rzu	ewangelickim.	

***********
   23.06.1967:	 w	Woltorf	 (Niemcy)	 zmarł	 ks. super-
intendent Artur Rhode,	 niemiecki	 historyk	Kościoła.	
Urodził	się	w	Podzamczu	koło	Kępna	13.12.1868	r.	Był	
synem	obwodowego	komisarza	 policyjnego	Heinricha	
i	Mathildy	 z	 domu	Bertel.	 Po	wstępnych	 naukach	 po-
bieranych	w	Kępnie	i	Ostrowie	Wielkopolskim,	studio-
wał	teologię	ewangelicką	we	Wrocławiu	(1886	–	1890).	
Początkowo	 był	 nauczycielem	 domowym	 na	 Dolnym	
Śląsku,	 potem	w	Westfalii.	W	1893	 r.	wrócił	 do	Wiel-
kopolski,	ordynowany	w	tymże	roku,	pracował	kolejno	
jako	 kaznodzieja	 i	 proboszcz	w	 parafiach	w	Ostrowie	
Wielkopolskim,	 Odolanowie	 (1893	 –	 1895)	 i	 Ostrze-
szowie	(1895	–	1920).	Udzielał	się	 także	w	Deutscher	
Ostmarkenverein	 i	 stowarzyszeniu	 pomocy	 reemigran-
tów	ze	wschodu.	Im	poświęcił	pracę	„Die	evangelischen	
Deutschen	in	Russisch	–	Polen	ihr	drohender	Untergang	
und	die	Möglichkeit	 ihrer	Rettung”	 (1906).	W	1916	 r.	
dostąpił	podniesienia	do	godności	superintendenta	okrę-
gu	 ostrzeszowskiego	 Kościoła	 Unijnego.	 Swój	 pobyt	
w	 Ostrzeszowie	 upamiętnił	 książką	 „Geschichte	 der	
evangelischen	 Kirchengemeinde	 Schildberg”	 (1906).	
Powołany	 w	 1920	 r.	 do	 Poznania	 na	 pierwszego	 pa-
stora	w	kościele	w	dzielnicy	św.	Łazarza,	objął	równo-
cześnie	 stanowisko	 superintendenta	okręgu	Poznań	 I	 i	
wiceprezesa	 synodu	 krajowego	Kościoła	 Ewangelicko	
–	Unijnego	w	Wielkopolsce,	stając	się	bliskim	współpra-
cownikiem	 superintendenta	 generalnego	 Paula	 Blaua.	
Razem	 z	 nim,	 nie	 bez	 emocji,	występował	w	 obronie	
interesów	niemieckich	ewangelików,	 ich	niezależności	
i	sprzeciwiał	się	utworzeniu	jednego	Kościoła	Ewange-
lickiego	w	Polsce,	podporządkowanego	Konsystorzowi	
polskiemu.	 Niemiecki	 Konsystorz	 prowincjonalny	 w	
Poznaniu	stał	na	stanowisku,	że	granice	państwowe	i	ko-
ścielne		nie	muszą	się	pokrywać,	nie	zgadza	się	na	roz-
rywanie	dotychczasowych	związków	z	Naczelną	Radą	
Kościelną	w	Berlinie	i	ustanawia	własną	Ustawę	doraź-
ną,	 dla	 Unijnego	 Kościoła	 Ewangelickiego	 w	 Polsce,	
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gdyż	„żadna	władza	polska	nie	może	być	spadkobiercą	 
w	 uprawnieniach	 króla	 pruskiego	 jako	 zwierzchni-
ka	Kościoła”.	Rozdźwięki	 te	były	przedmiotem	wielu	
trosk	 i	 kłopotów	Konsystorza	Warszawskiego,	 	 utrzy-
mane	przez	cały	okres	międzywojenny.		
	 Pełnił	także	ks.	Rhode	wiele	funkcji	w	innych	
stowarzyszeniach	kościelnych	 i	w	Misji	Wewnętrznej.	
Rok	 później	 został	 docentem	 egzegezy	 Starego	Testa-
mentu,	 teologii	 praktycznej,	 języka	 hebrajskiego	 i	 hi-
storii	 Kościoła	 w	 Szkole	 Teologicznej	 i	 Seminarium	
Kaznodziejskim	w	Poznaniu.	Już	wcześniej	publikował	
swoje	prace	w	„Posner	Heimatgrüsse”,	w	latach	1922	
-	1940	był	współwydawcą	miesięcznika	„Posner	Evan-
gelisches	Kirchenblatt”.	Przesyłał	także	„Polonica”	do	
„Theologisches	 Literaturblatt”	 w	 Lipsku.	 	W	 uznaniu	
dla	 jego	 działalności	 publicystycznej	 otrzymał	 tytuł	
doktora	honoris	causa	Uniwersytetu	w	Tybindze.	Jakiś	
czas	 pełnił	 obowiązki	 radnego	 miasta	 Poznania	 jako	
przedstawiciel	mniejszości	niemieckiej	(1929	–	1933).	
Po	dojściu	Hitlera	do	władzy	w	Niemczech,	odżegnał	
się	 od	 ideologii	 nazistowskiej.	 W	 stosunku	 do	 Pola-
ków	–	ewangelików	odnosił	się	lojalnie,	odprawiał	dla	
nich	 nawet	 nabożeństwa	w	 języku	 polskim.	 	W	1942	
r.	przeszedł	w	stan	spoczynku,	w	1945	r.	wyjechał	do	
Dunckelbeck	 w	 Dolnej	 Saksonii.	 Potem	 zamieszkał	 
w	Osnabrück	i	w	Berlinie	Zachodnim	(1953),	wreszcie	
w	Woltorf	koło	Peine	(1961).	Będąc	na	emeryturze,	na-
pisał	„Geschichte	der	Evangelischen	Kirche	im	Posner	
–	Lande”	(1956)	 i	wydaną	pośmiertnie	„Die	Ewangeli-
sche	Kirche	in	Posen	und	Pommerellen”	(1984)	i	inne	
prace.	Współpracował	z	ewangelickim	wydawnictwem	
słownikowym,	gdzie	opublikował	pracę	 „Polen	–	Kir-
chengeschichte”.	 W	 rękopisie	 zostały	 „Wspomnienia	
z	 lat	 1868	 –	 1918”.	Z	 żoną	Marthą	Harhausen	 (1879	
–	1977)	miał	sześcioro	potomków.	

***********
   23.06.1992:	 w	 Sosnowcu	 zmarł	 prof. dr hab. Je-
rzy Jaros,	 historyk,	 archiwista	 i	 publicysta.	 W	 swo-
im	dorobku	publicystycznym	pozostawił	kilkaset	prac	
książkowych,	 artykułów	 bądź	 rozdziałów	 w	 pracach	
zbiorowych	 poświęconych	 głównie	 historii	 górnictwa	
węglowego,	 zarówno	 w	 postaci	 monografii	 pojedyn-
czych	 kopalń,	 jak	 i	 dziejom	 przemysłu	 wydobywcze-
go.	Wśród	 tych	 ostatnich	 należy	wymienić	 takie	 tytu-
ły	 jak:	 „Historia	 górnictwa	 węglowego	 w	 Zagłębiu	
Górnośląskim	do	1914	r.”	(1964),	„Historia	górnictwa	
węglowego	 w	 Zagłębiu	 Górnośląskim	 w	 latach	 1914	
–	1945”,	„Historia	górnictwa	węglowego	w	Polsce	Lu-
dowej”,	„Słownik	historyczny	kopalń	na	ziemiach	pol-
skich”	(1972),	„Zarys	dziejów	górnictwa	węglowego”,	
„Dzieje	polskiej	kadry	 technicznej	w	górnictwie	(1136	
–	1976)”	(1978),	„Tajemnice	górnośląskich	koncernów”	
(1988)	i	inne.	
	 Jerzy	Jaros	urodził	 się	w	 rodzinie	oficera	Woj-

ska	Polskiego	Władysława	i	Marii	Heleny	z	Korwinów	
–	Maternickich	 w	Warszawie	 13.10.1925	 r.	 Po	 szkole	
podstawowej	 w	Warszawie	 uczęszczał	 do	 gimnazjów	 
w	 Dąbrowie	 Górniczej,	 Warszawie	 i	 w	 Gorlicach;	 
z	 chwilą	 wybuchu	 II	 wojny	 światowej	 rodzina	 wróci-
ła	 do	Warszawy	 i	 tam	 też	 Jan	 kształcił	 się	 w	 tajnych	
kompletach	 i	zdał	maturę	w	Liceum	Humanistycznym	 
im.	 W.	 Górskiego	 w	 1943	 r.,	 oficjalnie	 zaś	 zaliczył	
kurs	administracji	i	wyższy	kurs	księgowości.	Od	1943	
r.	 kontynuował	 naukę	 w	 podziemnym	 Uniwersytecie	
Warszawskim.	Gdy	po	wojnie	rodzice	przenieśli	się	do	
Będzina,	 a	 potem	 do	 Mysłowic,	 Jan	 był	 słuchaczem	
Uniwersytetu	Jagiellońskiego,	gdzie	w	1946	r.	uzyskał	
dyplom	magistra	filozofii	w	zakresie	historii,	a	w	1948	
doktorat.	W	 czasie	 studiów	 pracował	 jako	 nauczyciel	
w	 ogólnokształcących	 szkołach	 średnich	 w	 Będzinie,	
Mysłowicach,	 wreszcie	 w	 Katowicach	 (1948	 -	 1950).	
W	latach	1950	–	1966	pracował	w	Archiwum	Państwo-
wym	w	Katowicach,	przechodząc	wszystkie	stopnie	do	
samodzielnego	 pracownika	 naukowego	 i	 kierownika	
stworzonego	przez	 siebie	Oddziału	V	Akt	Górniczych,	
współpracował	 z	 Zakładem	 Historii	 Śląska	 Polskiej	
Akademii	 Nauk	 we	Wrocławiu,	 prowadził	 gruntowną	
kwerendę	 archiwów	 związanych	 z	 dziejami	 przemy-
słu,	a	zwłaszcza	górnictwa	węglowego.	W	1964	r.	uzy-
skał	 habilitację	w	 Instytucie	Kultury	Materialnej	PAN	 
w	Warszawie.	Od	1967	r.	pracował	w	Śląskim	Instytucie	
Naukowym,	wreszcie	w	 1972	 r.	 rozpoczął	 działalność	
pedagogiczną	 na	 Uniwersytecie	 Śląskim	 w	 Instytucie	
Historii,	 w	 krótkim	 czasie	 uzyskując	 kolejne	 stopnie,	
do	profesora	zwyczajnego	(1976),	kierował	także	zaini-
cjowanym	 przez	 niego	 pracami	 Zakładu	Archiwistyki	 
i	Nauk	Pomocniczych	Historii,	dwukrotnie	był	dyrekto-
rem	do	spraw	naukowych	w	Instytucie	Historii	Uniwer-
sytetu	Śląskiego.	Był	także	członkiem	wielu	towarzystw	
naukowych	w	kraju	i	zagranicą.	

***********
   25.06.1767:	 zmarł	Georg Philipp Telemann,	 orga-
nista	w	Lipsku,	muzyk	 i	 kapelmistrz	 nadworny	 Prom-
nitzów	w	Żarach	i	w	Pszczynie,	na	dworze	w	Eisenach,	
kantor	 w	 Hamburgu,	 kompozytor	 korzystający	 z	 mo-
tywów	 polskiej	 muzyki	 ludowej,	 twórca	 tysiąca	 suit	 
w	stylu	galant,	a	także	oper,	kantat,	oratoriów.	Patrz:	odc.	
96	w	„Informator	Parafialny”	2006,03,	s.	21.	

***********
   25.06.1892:	w	pobliżu	Niżniekołymska	nad	Kołymą	
zmarł	 Jan Czerski,	 zesłaniec,	 polski	 geograf,	 jeden	 
z	najwybitniejszych	badaczy	Syberii.		Urodził	się	w	ma-
jątku	 Swołna	 (gubernia	Witebska)	 15.05.1845	 r.	 Utra-
ciwszy	wcześnie	ojca	Dominika,	wychowany	był	przez	
matkę.	Po	trzeciej	klasie	gimnazjum	w	Wilnie	przeszedł	
do	Instytutu	Szlacheckiego,	ale	i	tu	opuścił	ostatnią	kla-
sę,	by	wziąć	udział	w	Powstaniu	Styczniowym	(1863).	
Skazany	na	karną	służbę	w	Omsku,		mimo	pogarszające-
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go	się	i	tak	delikatnego	zdrowia,	każdą	wolną	chwilę	od	
służby	poświęcał	samokształceniu.	Miał	 też	 	szczęście	
poznać	 Aleksandra	 Czekanowskiego,	 także	 zesłańca,	
który	zachęcił	go	do	studiowania	nauk	przyrodniczych,	
zwłaszcza	 geologii	 i	 zoologii.	 Po	 roku	 karnej	 służby	
został	ordynansem	w	klubie	oficerskim.	Korzystając	z	
większej	 swobody,	w	miejscowej	 bibliotece	 studiował	
dzieła	 czołowych	przyrodników	epoki	 (m.in.	Charlesa	
Darwina,	geologa	Charlesa	Lyella),	a	gdy	zachorował,	w	
szpitalu	 lekarze	 zgodzili	 się	 na	 obserwację	 dokonywa-
nych	operacji,	by	lepiej	mógł	się	zapoznać	z	anatomią	
człowieka.	Przeprowadził	też	w	okolicy	Omska	i	w	do-
linie	 Irtysza	poszukiwania	 szczątków	zwierząt;	 ich	ko-
lekcję	wysłał	do	Akademii	Nauk	w	Moskwie.	W	1869	r.	
został	zwolniony	z	wojska,	ale	z	nakazem	pozostania	w	
Omsku.	Dopiero		w	1871	r.	pozwolono	mu	przenieść	się	
do	 Irkucka,	 gdzie	 uzyskał	 zatrudnienie	 w	 charakterze	
konserwatora	 zbiorów	w	 bibliotece	 Syberyjskiego	Od-
działu	Rosyjskiego	Towarzystwa	Geograficznego.	Jesz-
cze	w	tym	samym	roku	wziął	udział	w	wyprawie	Alek-
sandra	Czekanowskiego	do	Wschodniego	Sajanu	i	pasm	
górskich	Golce.	Rok	później	z	Mikołajem	Hartungiem,	
także	zesłańcem,	ponownie	udał	się	na	penetrację	Gol-
ców.	W	1875	r.	przeprowadził	badania	pieczary	Niżnieu-
dińskiej,	w	1876	badał	geologię	doliny	rzeki	Irkut.	Latem	
1877	podjął	4	–	letnią	wyprawę	nad	jezioro	Bajkał.	Jej	
celem	było	geologiczne	 rozpoznanie	wybrzeży	 jeziora,	
zebranie	kolekcji	kruszców	 i	 skamielin	kości	zwierząt,	
sporządzenie	mapy	geologicznej.	Czerski	nie	ograniczył	
się	 tylko	 do	 przybrzeża	 jeziora,	 ale	 przebadał	 wszyst-
kie	doliny	rzek	uchodzących	do	Bajkału	i	otaczające	go	
pasma	 górskie.	 Badania	 te	 umożliwiły	 zrekonstruowa-
nie	 tektoniki	 całego	 kontynentu	 azjatyckiego.	 Z	 kolei	 
w	1882	r.	dolinami	Wiercholeńskiej	Leny	i	Tunguzki	do-
tarł	do	osady	Prieobrażenki,	gdzie	przez	rok	prowadził	
obserwacje	meteorologiczne	i	badania	botaniczne.	Wra-
cając	do	Irkucka	został	wezwany	przez	Akademię	Nauk	
do	Petersburga	z	zadaniem,	by	po	drodze	geologicznie	
rozpoznał	 trakt	z	 Irkucka	do	Uralu.	W	Petersburgu	zo-
stał	 pracownikiem	Muzeum	 Zoologicznego	Akademii	
Nauk,	dzięki	czemu	mógł	kontynuować	swoje	badania,	
zwłaszcza	 z	 zakresu	 paleontologii,	 i	 opublikować	 wy-
niki	badań	terenowych,	mapę	geologiczną	obrzeża	Baj-
kału,	a	 także	przygotować	do	druku	dzienniki	wypraw	
Aleksandra	Czekanowskiego.	W	1891	 r.	 udał	 się	wraz	 
z	żoną	Mawrą	i	synem	Aleksandrem,	jak	się	miało	oka-
zać,	na	ostatnią	wyprawę	na	ziemie	zupełnie	nie	rozpo-
znane	w	rejonie	rzeki	Kołymy.	Poprzez	Irkuck	i	Jakuck,	
pokonawszy	 Góry	 Wierchojańskie,	 dotarł	 do	 Wierch-
niekołymska.	 Zatrzymany	 podbiegunową	 zimą,	w	 dal-
szą	podróż	ruszył	po	spłynięciu	lodów.	Mimo	osłabienia	 
i	 przeczuwania	 bliskiej	 śmierci,	 płynął	 w	 dół	 doliny	
Kołymy,	 cały	 czas	prowadząc	obserwacje	 terenu,	 szki-
cował	mapy,	czynił	notatki.	Wyczerpany,	polecił	dalsze	

badania	 żonie.	Dopływając	do	Niżniekołymska,	 zmarł	 
w	łodzi.	Leżące	nad	ujściem	Kołymy	miasto	nazwano	
jego	 imieniem.	 Jego	 imię	 noszą	 też	 dwa	 syberyjskie	
pasma	górskie,	dwie	góry	w	 rejonie	Bajkału,	 a	 także	 -	
dzięki	Benedyktowi		Dybowskiemu	-	jeden	z	gatunków	
kiełży	i	ryby.	Pozostawił	dziesiątki	sprawozdań,	artyku-
łów,	map	i	wydawnictw	książkowych,	pisanych	głównie	
po	rosyjsku,	dokumentujących	jego	wyprawy	naukowe	 
i	 wyniki	 przeprowadzonych	 wszechstronnych	 badań	
terenowych	w	skrajnie	 trudnych	warunkach	klimatycz-
nych	i	w	zupełnych	bezdrożach.	Tak	to	polski	zesłaniec	
odpłacił	Rosji	za	jego	zniewolenie.	Do	kraju,	za	którym	
tak	bardzo	tęsknił,	nie	było	mu	dane	wrócić.	

***********
   30.06.1992:	w	Skoczowie	 nagle	 zmarł	Jan Wantu-
ła,	pedagog,	polonista,	publicysta	 i	działacz	społeczny.	
Urodził	 się	 w	 Łyżbicach	 (obecnie	 dzielnica	 Trzyńca)	
10.12.1922	 r.	 Naukę	 w	 polskim	Gimnazjum	 Realnym	 
w	Orłowej	przerwał	wybuch	 II	wojny	 światowej.	Gdy	 
w	1945	r.	przywrócono	granicę	na	Olzie,	przeniósł	się	do	
Polski.	Początkowo	pracował	jako	nauczyciel	w	szkole	
podstawowej	w	Warszowicach,	potem	w	Bziu	Górnym	
i	 równocześnie	 zdobywał	 kwalifikacje	 nauczycielskie	 
w	Liceum	Pedagogicznym	w	Pszczynie.	W	1950	r.	uzy-
skał	 stanowisko	 dyrektora	 szkoły	 w	 Wiślicy	 i	 rozpo-
czął	 zaoczne	 studia	w	Wyższej	 Szkole	 Pedagogicznej,	 
a	ukończył	na	Uniwersytecie	Warszawskim,	uzyskując	
stopień	magistra	filologii	polskiej.	Od	1964	r.	zatrudnio-
ny	został	jako	polonista	w	Zasadniczej	Szkole	Zawodo-
wej	w	Skoczowie,	wkrótce	został	jej	dyrektorem.	Jemu	
szkoła	zawdzięczała	 	kolejne	awanse	 i	przekształcenia	
na	 Zespół	 Szkół	 Zawodowych	 Fabryki	 Samochodów	
Małolitrażowych,	 budowę	 nowego	 obiektu	 szkolnego	
wraz	 z	warsztatami	 na	 Bajerkach.	W	 1967	 r.	 zainicjo-
wał	 uroczystości	 700	 –	 lecia	miasta	 Skoczowa.	 Przez	
kilka	 lat	 był	 prezesem	 koła	 Macierzy	 Ziemi	 Cieszyń-
skiej	w	 Skoczowie	 (1970	 –	 1976),	 potem	 udzielał	 się	 
w	Towarzystwie	Miłośników	 Skoczowa.	 Zabiegał	 tak-
że	 o	 otwarcie	 Muzeum	 w	 Skoczowie,	 upomniał	 się	 
o	powrót	rzeźby	Jonasza	na	skoczowski	rynek.	Z	zami-
łowaniem	 studiował	 wszelkie	 dokumenty	 archiwalne	 
i	publikacje	dotyczące	regionu,	zebrał	sporą	bibliotekę	
silesiaków.	Pod	jego	redakcją	pokazało	się	8	zeszytów	
„Kroniki	Skoczowskiej”.	Jego	prace	znajdziemy	w	prasie	
lokalnej,	a	także	w	„Kalendarzu	Beskidzkim”	i	w	„Ka-
lendarzu	Cieszyńskim”.	W	tym	ostatnim	przez	wiele	lat	
zamieszczał	kalendaria	wydarzeń	historycznych	na	Ślą-
sku	Cieszyńskim.	On	 też	opracował	 i	wydał	 tłumacze-
nia	„Pamiętnika	Jana	Tilgnera,	burgrabiego	skoczowsko	
–	strumieńskiego”	i	„Kroniki	Anonima”.	Pracy	nad	chro-
nologiczną	historią	Skoczowa	nie	zdołał	już	ukończyć.	
Dla	mającego	wyjść	pierwszego	rocznika	„Kalendarza	
Skoczowskiego	1993”	przygotował	obszerny	wybór	dat	
historycznych	regionu.	
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Adam Zientek 1919-2008
Pilot szybowcowy nr 1

         Mieszkał	 w	 Ligotce	 Kameral-
nej.	Ojciec,	nauczyciel,	zmarł	wcześnie	 
i	matka	 sama	wychowywała	 troje	 dzie-
ci.	Adam,	najmłodszy,	od	1929	mieszkał	
w	 Cieszynie;	 tutaj	 w	 gimnazjum	 trafił	
do	 kółka	modelarskiego	 prowadzonego	
przez	 nauczyciela,	 P.	 Heczkę.	 Rozbu-
dzone	 zainteresowania	 lotnictwem	 za-
prowadziły	 Adama	 na	 pierwszy	 śląski	
kurs	 szybowcowy,	 który	 zorganizowa-
ło	 na	 Gułdowach	 Koło	 Szybowcowe	
„Start”.	Pod	okiem	L.	Puzonia	latano	tam	
na	szybowcu	„Wrona”.	Adam,	niespełna	
15	–	letni,	był	najmłodszy	i	początkowo	
tylko	pomagał.	Sprzedał	jednak	kolekcję	
znaczków,	podręczniki	i	tak	zdobył	50	zł,	
został	prawdziwym	kursantem.	Pierwszy	
11-sekundowy	 lot	 wykonał	 w	 czerw-
cu	 1934.	 Kurs	 ukończył	 na	 Chełmie	 
w	 sierpniu	 tegoż	 roku.	 Dostał	 wtedy	
najniższą	 kategorię	 A	 i	 pierwszą	 szy-
bowcową	 mewkę,	 ale	 drugą	 zdobył	
już	 we	 wrześniu.	 W	 następnym	 roku,	 
w	Bieszczadach,	ukończył	kolejne	szko-
lenie,	 zdobył	 kategorię	 C.	 Najwyższą,	
D,	 otrzymał	w	1937,	mając	 zaledwie18	
lat.	Korzystając	z	pomocy	Ligii	Obrony	
Powietrznej	 i	Przeciwgazowej	ukończył	
na	 lotnisku	 w	 Katowicach	 kurs	 lotów	
akrobacyjnych	 i	 holowanych,	 a	 także	
kurs	 pilotażu	 samolotowego	 na	 RWD8.	
Ponieważ	obywatelstwo	polskie	uzyskał	
dopiero	w	1938,	był	pierwszym	pilotem	
z	Czechosłowacji,	 który	 zdobył	 te	 kate-
gorie,	a	 	 także	najmłodszym	pilotem	ze	
Śląska.	 Pisał	 że	 	 nie	 zaniedbując	 nauki,	
korzystałem	 z	 każdej	 sposobności	 do-
skonalenia	 się	 w	 szybownictwie,	 zdo-
bywając	ciągle	nowe	umiejętności,	stale	
będąc	 najmłodszym	 w	 swojej	 klasie”.	
Wyrazem	 jego	 zdolności	 i	 młodzień-

czej	 fantazji	 był	 spontaniczny	 lot	 
-	 z	 biegiem	Wisły	 -	 z	 Chełmu	 do	
Krakowa,	 wykonany	 razem	 z	 kie-
rownikiem	 tamtejszej	 szkoły	 szy-
bowcowej	w	1938	r.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	 	 1937	 r.	 rozpoczął	
studia	 na	 Wydziale	 Mechanicz-
nym	 Politechniki	 Warszawskiej,	
które	 skończył	 dopiero	 po	 woj-
nie	 w	 Krakowie.	 W	 czasie	 mo-
bilizacji	 w	 1939	 zgłosił	 się	 do	
wojska	 jako	 ochotnik,	 ale	 nie	 został	 przyjęty,	 nie	 miał	 przeszkolenia	
wojskowego.	 W	 czasie	 wojny	 pracował	 jako	 robotnik	 przymusowy	 
w	fabryce	we	Frysztacie	i	na	5	lat	stracił	kontakt	z	lataniem.
									Po	wojnie,	już	3	maja	1945,	wykonał	na	Chełmie	pierwszy	lot.	Póź-
niej	trafił	do	szybowiska	na	Ziemie	Zachodnie,	ale	po	powołaniu	w	Bielsku	 
w	1946	Instytutu	Szybownictwa,	rozpoczął	tam	w	1947	stałą,	niebezpieczną	
pracę	pilota	–	oblatywacza.	Kilkakrotnie	musiał	się	katapultować	i	lądował	
na	spadochronie.	Był	jednym	z	najlepszych	w	Polsce	i	oblatywał	wszystkie	
produkowane	tam	typy	szybowców.	Zaangażował	się	 też	w	badania	wyso-
kościowe	wykonywane	w	warunkach	wiatrów	halniakowych.	Wyniki	badań	
wykonywanych	podczas	własnych	lotów	publikował	na	łamach	Skrzydlatej	
Polski,	napisał	również,	wydany	w	1951,	podręcznik	dla	pilotów	Na falach 
halniakowych.	Był	bardzo	innowacyjny	i	sam	w	czasach	powojennych	uzu-
pełniał	skromne	wyposażenie	badawcze,	robił	to	skutecznie,	bo	wyniki	nie	
odbiegały	 od	 osiąganych	 obecnie	 precyzyjnymi	 urządzeniami.	 Przyrządy	
tworzył	z	niczego	i	tego	uczył	kolegów.
								Nie	zaniechał	pilotażu	sportowego,	ustanowił	6	rekordów	krajowych	 
w	szybownictwie.	Zdobył,	jako	drugi	w	Polsce,	Złotą	Odznakę	Szybowcową.	
W	1948	wygrał	pierwsze	po	wojnie	w	Polsce	zawody	szybowcowe,	wziął	
udział	w	zawodach	w	Szwajcarii	i	mimo,	iż	nigdy	nie	latał	w	wysokich	gó-
rach,	zajął	8.	miejsce.	Za	rekordowy	przelot	z	góry	Żar	do	Wiednia,	który	
odbył	 się	 z	 naruszeniem	 przestrzeni	 powietrznej	 sąsiadów,	 dostał	 naganę	 
z	 ministerstwa.	 Karierę	 sportową	 zakończył	 w	 1955	 kolejnym	 rekordem,	
przeleciał	600	km	z	Grudziądza	aż	do	granicy	z	republiką	Łotwy.	Dostał	za	
to	3.	diament	do	odznaki	szybowcowej,	którą	zdobył	jako	44.	pilot	na	świe-
cie.	Całe	życie	pracował	Bielsku	i	wyroby	bielskich	zakładów	prezentował	
na	europejskich	salonach.	Prowadził	kursy	dla	klientów,	nawet	z	akrobacji	
szybowcowej	 i	 to	mając	 70	 lat.	 Przeszkolił	 ponad	 200	 akrobatów,	 a	 jego	
40-letnia	kariera	oblatywacza	była	ewenementem	na	skalę	światową,	w	po-
wietrzu	spędził	7285	godzin	czyli	10	miesięcy,	obleciał	155	rodzajów	szy-
bowców,	na	których	odbył	12	800	lotów.	Mimo,	że	był	pilotem	doświadczal-
nym	nr	1	i	w	dodatku	bardzo	popularnym,	pozostał	skromnym	człowiekiem,	
może	 dlatego	 koledzy	 bardzo	 go	 szanowali	 i	 lubili.	 Otrzymał	 wiele	 pań-
stwowych	 i	 resortowych	 odznaczeń.	Wygłosił	 niezliczoną	 ilość	 referatów	 
i	napisał	ciekawą	książkę	Wielka przygoda.	Swoją	pasją	zaraził	syna,	który	
jako	inżynier	konstruktor	szybowców	był	również	pilotem	sportowym	i	jako	
jeden	z	3	Polaków	pokonał	odległość	1000	km.	Latała	też	jego	najmłodsza	
córka,	Mirosława.	Na	emeryturze	pracował	 jeszcze	 jako	 tłumacz	z	 języka	
czeskiego,	słowackiego	i	niemieckiego.	Ostatni	lot	wykonał	w	wieku	82	lat 
	 i	 był	 najstarszym	 pilotem	 szybowcowym	w	 Polsce.	Mieszkał	w	Bielsku	 
i	tam	spoczął	na	cmentarzu	ewangelickim.

Władysława Magiera
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KONFIRMACJA
Egzamin konfirmacyjny

	 W	minionym	 roku	 konfirmacyjnym	nauka	 po-
nownie	 odbywała	 się	 w	 czertach	 grupach.	 W	 ponie-
działki	 zajęcia	 prowadził	 ks.	 Łukasz	 Gaś,	 we	 wtorki	
Proboszcz	ks.	Janusz	Sikora,	a	w	piątki	spotykały	się	na	
naukach	grupy	prowadzone	przez	ks.	Marcina	Podżor-
skiego	i	ks.	Dariusza	Madzię.
	 Zanim	 odbył	 się	 uroczysty	 egzamin	 w	 Ko-

ściele	 Jezusowym,	 przez	 8	 miesięcy	 konfirmantki	 
i	konfirmanci	poszerzali	swą	wiedzę	o	Bogu,	Kościele,	
Biblii	i	tym	wszystkim,	co	pozwalałoby	im	świadomie	
oddać	 się	Bogu,	 bądź	 jeszcze	mocniej	 zbliżyć	 się	 do	
Niego.	Zanim	młodzi	 ludzi	mogli	 zaprezentować	 swą	
wiedzę	w	 kościele,	 odbyły	 się	 egzaminy	wewnętrzne	
w	 poszczególnych	 grupach.	 One	w	 rzeczywistości	 są	

bardziej	 miarodajne	 dla	 uzyskania	 odpowiedzi	 co	
takiego	zdołał	się	nauczyć	na	naukach	konfirmacyj-
nych	i	podczas	całego	swego	religijnego	wychowa-
nia	poszczególny	konfirmant.	Egzamin	w	kościele	
pełni	 raczej	bardziej	 funkcję	przypomnienia	nauki	
kościoła	 dla	 rodzin	 osób	 przystępujących	 do	 kon-
firmacji,	jak	też	dla	tych,	którzy	przychodzą	na	eg-
zamin	kościelny	po	prostu	zobaczyć,	jak	w	danym	
roku	prezentują	się	konfirmanci.
	 Zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	że	dla	niejednego	
występ	z	mikrofonem	w	dłoni,	kiedy	jest	na	niego	
skierowane	kilkaset	par	oczu,	należy	do	stresogen-
nych.	Bywa,	że	ktoś	w	stresie	zupełnie	się	pogubi	
w	tym	co	zamierzał	powiedzieć.	W	tym	roku	tego	
typu	 „atrakcja”	 na	 szczęście	 nie	 wystąpiła.	 Gene-
ralnie	wypowiadający	się	do	mikrofonu	opanowali	
nerwy	i	zaprezentowali	się	całkiem	przyzwoicie.
	 Ilekroć	 przyglądamy	 się	 egzaminom	 konfir-
mantów,	możemy	zadawać	sobie	pytanie:	Jak	długo	
nabyta	wiedza	będzie	w	nich	trwać	i	w	jaki	sposób	
przełoży	 się	 na	 ich	 życiowe	drogi.	Bo	prawdziwy	
egzamin	 rozpoczyna	 się	 chwilą	 Konfirmacji.	 Każ-
dy	kolejny	dzień	będzie	stanowił	swoistą	próbę	po-
twierdzającą	 lub	 zaprzeczającą	 przynależności	 do	
Jezusa.	Nam	pozostaje	już	tylko	modlić	się	do	Boga	
o	to,	aby	w	swym	ręku	zachowywał	nie	tylko	tego-
rocznych	konfirmantów,	 ale	 też	 ich	 poprzedników,	
jak	i	tych,	jeśli	Pan	pozwoli,	którzy	do	nauk	i	ślubo-
wania	konfirmacyjnego	dopiero	przystąpią.

ks. Dariusz Madzia
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Weronika Badowska
Marta Barcz

Julia Brożyna
Joanna Brudny
Paulina  Budzik

Dominika Czudek
Martyna Dorda

Dorota Gaś
Paulina Gerula

Samanta Górniak
Sara Górniak

Angelika Grochal
Agata Holisz

Agnieszka Jakubiec
Izabela Kantor

Klaudia Knobloch
Emila Koczoń
Justyna Kopel
Natalia Król

Natalia Kubies
Karolina Kuczera
Julia Kwiecińska
Lilianna Leszczuk
Wiktoria Ligocka
Angelika Macura

Agata Maniszewska
Weronika Michalik

Emila Nosal
Natalia Pietrzak
Natalia Piękny

Marcel Bałon
Krzysztof Banaś
Arkadiusz Broda
Bartosz Buława
Łukasz Cieńciała
Wojciech Demel
Jakub Donocik
Konrad Franek
Bogdan Gatner
Tomasz Gaura

Szymon Gawłowski
Łukasz Gąsiorowski

Jakub Giecek
Sebastian Górniak

Łukasz Gross
Kacper Herrman
Mateusz Jaciów

Bartosz Jankowski
Tobiasz Jankowski

Dawid Jarosz
Wojciech Juzof

Piotr Kaleta
Przemysław Kolarczyk

Nikodem Kożusznik
Kamil Krzywoń

Kamil Lipowczan
Szymon Lizak

Krzysztof Londzin
Borys Macura

Wojciech Makula

Nasi tegoroczni konfirmanci:
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Sandra Prefeta
Helena Raftopoulos
Danuta Romańska

Laura Smelik
Agata Staszkiewicz

Zuzanna Stelmaszczyk
Nikola Szklorz

Dżesika Sztefka
Zuzanna Szurmann

Wiktoria Wojnar
Weronika Żukowska

Grzegorz Niemczyk
Adrian Piechaczek
Karol Pietraszko
Marcin Podżorski

Filip Polok
Andrzej Pustówka

Mateusz Sikora
Patryk Szebesta

Jakub Szpin
Marcin Tomica
Dawid Trela

Andrzej Witoszek

	 14	maja	w	Kościele	Jezusowym	miała	miejsce	uroczysta	Konfirmacja,	podczas	której	
83	młodych	ludzi	ślubowało	wierność	Bogu	i	Kościołowi.	Po	raz	pierwszy	przystąpili	również	
do	spowiedzi	i	Komunii	Świętej.	Wszystkim	konfirmantom	życzymy	Bożego	błogosławieństwa	
i	witamy	Was	w	gronie	pełnoprawnych	członków	naszej	parafii.

      „I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni,  
a On ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie, 
widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świą-
tyni i mówiły: Hosanna Synowi Dawidowemu, oburzyli 
się. I rzekli mu: Czy słyszysz, co one mówią? A Jezus 
mówi do nich: Tak jest; czy nigdy nie czytaliście: Z ust 
niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? I opu-
ściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanoco-
wał”. Mt 21,14 – 17.

	 Panie	 Boże,	 za	 te	 słowa	 Ewangelii	 Twojej	
dziękujemy	Ci.	Prosimy,	by	były	dla	nas	błogosławień-
stwem,	byśmy	potrafili	 tak	 jak	owe	dzieci	w	świątyni	
w	Jeruzalem	radować	się	z	tego,	że	Jezus	Chrystus	jest	
wspaniałym,	 cudownym	 Zbawicielem.	 Prosimy,	 byś	
przez	 Ducha	 Twego	 Świętego	 działał	 w	 sercach	 na-
szych.	Amen.

	 Niedziela	dzisiejsza	nosi	nazwę	Cantate	–	śpie-
wajcie	 i	 przypomina	 nam,	 byśmy	w	 radości	 ze	Zmar-
twychwstania	 Pana	 Jezusa	 Chrystusa,	 z	 Jego	 zwycię-
stwa	 nad	 śmiercią,	 w	 radości	 wynikającej	 z	 tego,	 że	
mamy	 takiego	 wspaniałego	 Zbawiciela,	 śpiewali,	 ra-
dośnie	 śpiewali	 naszemu	Panu	 na	 chwałę	 i	myślę,	 że	
ta	dzisiejsza	uroczystość	konfirmacyjna	 też	 jest	 takim	
przykładem	tego,	że	właśnie	ten	śpiew	towarzyszy	nam	
w	różnych	sytuacjach	życiowych,	on	nam	 towarzyszy	
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też	 w	 naszych	 nabożeństwach	 –	 dzięku-
jemy	 chórowi	 za	 te	 piękne	 pieśni,	 za	 to	
upiększenie	 dzisiejszej	 uroczystości.	 Ko-
chani!	 Jest	 to	 wspaniały	 moment,	 kiedy	
konfirmanci	 mogą	 też	 wraz	 z	 nami	 tutaj	
Panu	Bogu	na	chwałę	śpiewać.
	 Dzisiejszy	 fragment	 Ewangelii	
mówi	nam	o	 tym,	że	Pan	Jezus	Chrystus	
w	 świątyni	 dokonywał	 wielu	 cudów.	 Do-
wiadujemy	 się,	 że	 przystąpili	 do	 niego	
ślepi	i	chromi,	a	On	ich	uzdrowił.	Tu	jest	
taka	krótka	wzmianka	na	ten	temat,	ale	my	
wiemy,	że	Ewangelia	mówi	bardzo	wiele	
na	temat	 tego,	że	Pan	Jezus	Chrystus	był	
obdarzony	nadprzyrodzoną	mocą,	potrafił	
uzdrawiać,	 potrafił	 pomagać	 tam,	 gdzie	
pozostali	ludzie	byli	zupełnie	bezsilni.
	 Drodzy	 Konfirmanci!	 Wierzę	 
w	to,	że	przez	ostatnich	dziesięć	miesięcy	
próbowaliśmy	 Wam	 ukazać	 takiego	 wła-
śnie	 Chrystusa,	 wspaniałego,	 obdarzone-
go	 nadprzyrodzoną	 mocą,	 który	 potrafi	
rozwiązywać	 nawet	 te	 najbardziej	 skom-
plikowane	 problemy	 życiowe	 człowieka,	
który	 jest	 godzien	 chwały	 i	 który	 jest	 na-
szą	 radością,	naszym	błogosławieństwem	
i	myślę,	że	jeżeli	takiego	Chrystusa	udało	
się	nam	pokazać	Wam	nie	tylko	przez	ten	
czas	nauki	konfirmacyjnej	ale	też	przez	te	
wszystkie	 lata,	 które	macie	 za	 sobą,	 lata,	
w	 których	 uczestniczyliście	 w	 szkółkach	
niedzielnych,	 lekcjach	 religii,	 nabożeń-
stwach.	Jeśli	takiego	Chrystusa	udało	nam	
się	Wam	pokazać,	Chrystusa	wspaniałego,	
który	 uzdrawia,	 który	 pomaga,	 który	 nas	
kocha,	 to	 głęboko	wierzę	 w	 to,	 że	 potra-
ficie	 uchwycić	 się	Go	 z	 całego	 serca,	 że	
Wasze	serca	szeroko	otworzą	się	dla	Niego	 
i	 jeśli	 tego	jeszcze	nie	uczyniliście,	 to	za-
akceptujecie	 Go	 jako	 osobistego	 Pana	 i	
Zbawiciela,	 przylgniecie	 do	 Niego,	 uko-
chacie	Go	 i	 będziecie	 chcieli	 już	 zawsze	
za	Nim	wiernie	podążać.	Czy	tak	faktycz-
nie	się	stanie,	okaże	się	za	kilka	dni,	za	ty-
dzień,	za	miesiąc,	kiedy	będziemy	widzieć,	
czy	Wy,	kochani,	sympatyczni	konfirman-
ci	będziecie	włączać	się	w	to,	co	dzieje	się	 
w	naszych	zborach,	czy	będziecie	znajdy-
wać	swoje	miejsce	w	grupach	młodzieżo-
wych,	w	chórach,	które	działają	w	naszej	
parafii,	czy	będziecie	włączać	się	w	pomoc	
przy	prowadzeniu	szkółek	niedzielnych,	czy	będziecie	
angażować	 się	 na	 różne	 sposoby	 w	 to,	 co	 dzieje	 się	 
w	naszym	Kościele.	 Jeżeli	 ktokolwiek	 z	Was	 zniknie	

bez	śladu,	przestanie	się	pojawiać,	nie	będziemy	jej,	czy	
jego	już	widywać,	to	będzie	to	znak,	że	coś	poszło	nie	
tak…	To	kochani	 jest	 też	apel	do	Was,	 rodzice,	 rodzi-
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ce	chrzestni,	bo	to	jest	nasza	wielka	odpowiedzialność	
za	 tych	młodych	 ludzi,	 by	oni	widzieli	 także	 i	w	nas,	 
w	tym,	co	mówimy,	w	tym,	co	robimy	Jezusa	Chrystu-
sa.	Apostoł	Paweł	w	Liście	do	Kolosan,	w	tym	tekście,	
który	był	dzisiaj	odczytany	sprzed	ołtarza	ujął	to	w	taki	
wspaniały	sposób.		Napisał:	Słowo	Chrystusowe	niech	
mieszka	w	was	obficie;	we	wszelkiej	mądrości	nauczaj-
cie	i	napominajcie	jedni	drugich	przez	psalmy,	hymny,	
pieśni	 duchowne,	 wdzięcznie	 śpiewając	 Bogu	 w	 ser-

cach	waszych	 (Kol.	3,	16).	 Jeżeli	Słowo	Chrystu-
sowe	będzie	mieszkać	w	nas	obficie,	w	nas,	rodzi-
cach,	rodzicach	chrzestnych,	jeśli	ci	młodzi	ludzie,	
którzy	dzisiaj	będą	składać	ślubowanie	Panu	Bogu	
i	Kościołowi,	 ślubowanie	wierności	 do	 końca	 ży-
cia,	jeśli	oni	w	nas	będą	widzieć	Jezusa	Chrystusa,	
jeśli	będą	widzieć,	że	Jego	Słowo	w	nas	mieszka	
obficie,	że	my	żyjemy	po	chrześcijańsku,	że	nasze	
relacje	są	odbiciem	Jego	miłości	do	nas,	to	wtedy	
w	naturalny	sposób	przyciągani	będą	do	Chrystusa,	
do	Kościoła,	do	tego	wszystkiego,	co	się	wśród	nas	
dzieje.	Ale	czy	wszyscy	w	taki	sposób	na	Chrystu-
sa	reagują?	Na	pewno	nie…	Przecież	już	w	czasach,	
w	których	żył	Pan	Jezus,	pielgrzymował	po	tej	zie-
mi,	nie	wszyscy	 entuzjastycznie	Go	przyjmowali.	
O	zgrozo!	Ci,	którzy	 jako	pierwsi	powinni	 rozpo-
znać	w	Nim	mesjasza,	 Chrystusa,	 Zbawiciela,	 ci,	
którzy	doskonale	 znali	Słowo	Boże,	 znali	 proroc-
twa	 dotyczące	mesjasza,	 oni	właśnie,	 paradoksal-
nie	najbardziej	Mu	się	sprzeciwiali,	do	tego	stopnia,	
że	kiedy	dzieci	w	świątyni	śpiewały,	czy	wołały	na	
Jego	cześć,	oni	zareagowali	gniewem.	Dowiaduje-
my	się,	 że	arcykapłani	 i	uczeni	w	Piśmie	widząc	
cuda,	które	czynił	i	dzieci,	które	wołały	w	świątyni	
i	 mówiły:	 Hosanna	 Synowi	 Dawidowemu,	 obu-
rzyli	się	i	rzekli	mu:	Czy	słyszysz,	co	one	mówią?	 
A	Jezus		mówi	do	nich:	Tak	jest;	czy	nigdy	nie	czy-
taliście:	Z	ust	niemowląt	i	ssących	zgotowałeś	so-
bie	chwałę?	(Mt.	21,15	–	16).
	 Drogie	 konfirmantki,	 drodzy	 konfirmanci!	
Przez	 ostatnich	 kilka	 miesięcy	 nauki	 konfirma-
cyjnej	 przyswajaliście	 sobie	 pewne	 informacje	 
i	zawsze	tak	jest,	że	kiedy	zbliża	się	egzamin	kon-
firmacyjny,	 kiedy	 trzeba	 tutaj	 w	 kościele,	 przed	
wieloma	 ludźmi	 zademonstrować	 swoją	 wiedzę,	
zasygnalizować,	że	nie	był	zmarnowany	 ten	czas,	
który	poświęciliście	na	studiowanie	Bożego	Słowa,	
na	pogłębianie	 swej	wiedzy	na	 temat	 chrześcijań-
stwa,	 być	może	mamy	 takie	wrażenie,	 że	 to	 jest	
najważniejsze,	 nasza	wiedza,	 to,	 co	wiemy	na	 te-
mat	Pana	Boga,	co	wiemy	na	temat	Jezusa	Chrystu-
sa,	na	temat	Ducha	Świętego.	To	jest	bardzo	ważne,	
ale	drodzy,	owi	arcykapłani	i	uczeni	w	Piśmie,	to	
byli	 profesorowie	 tamtych	 czasów.	Oni	wiedzieli	
bardzo	dużo.	Ich	wiedza	była	bardzo	bogata	i	głę-

boka,	a	jednak	nie	rozpoznali	w	Jezusie	mesjasza.	I	to	
nie	wiedza	 jest	 najważniejsza	w	 naszym	 rozpoznawa-
niu,	że	Jezus	jest	Chrystusem.	To	przez	wiarę	możemy	
rozpoznawać	w	Nim	swojego	Pana	i	Zbawiciela.	Przez	
wiarę	 możemy	 otworzyć	Mu	 swe	 serce,	 zaprosić	 Go		 
i	powiedzieć:	Tak,	Panie,	ja	chcę,	byś	Ty	był	moim	Kró-
lem	 i	Panem,	moim	Mesjaszem,	Zbawicielem.	 Jest	 to	
więc	 także	 ostrzeżenie	 dla	 nas	 wszystkich,	 że	 nie	 za-
wsze	 ten,	który	ma	 tytuły	przed	nazwiskiem,	 ten,	któ-
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ry	 pełni	 jakąś	 określoną	 funkcję,	 nie	
zawsze	 jest	 ostatecznym	 autorytetem.	
Dlatego	 nasz	 reformator,	 ksiądz	 doktor	
Marcin	 Luter,	 kiedy	 zaczął	 studiować	
Boże	Słowo,	w	pewnym	momencie	mu-
siał	sprzeciwić	się	wielkim	autorytetom	
swych	czasów,	profesorom	teologii.	Po-
święcił	wiele	 czasu	 i	 energii,	 aby	 prze-
tłumaczyć	Słowo	Boże	 na	 język	 zrozu-
miały	 dla	 swych	 rodaków,	 aby	 zawsze	
i	wszędzie	to	właśnie	Słowo	Boże	było	
tym	 największym	 autorytetem	 dla	 nas	
wszystkich.	Pamiętajmy	o	tym,	że	jeste-
śmy	spadkobiercami	tej	tradycji.	Pamię-
tajcie	 o	 tym	 konfirmantki,	 pamiętajcie	 
o	 tym	konfirmanci,	 by	 do	Słowa	Boże-
go	zaglądać	codziennie,	by	je	studiować,	
rozważać,	 byśmy	 zawsze	 mogli	 trwać	
w	 Bożej	 prawdzie,	 byśmy	 nigdy	 nie	 dali	 się	 zwieść	
żadnym	 błędnym	 naukom,	 żadnym	 fałszywym	 auto-
rytetom.	Z	 ust	 niemowląt	 i	 ssących	 zgotowałeś	 sobie	
chwałę,	cytuje	słowa	psalmu	Pan	Jezus,	a	my	wiemy,	że	
Psalmy,	to	takie	wspaniałe	pieśni	na	różne	okazje	życia,	
które	w	różnych	sytuacjach	możemy	cytować,	możemy	
śpiewać,	bo	do	wielu	Psalmów	znamy	piękne	melodie.	
Pamiętajmy	o	tym,	że	w	naszym	życiu	pieśń	powinna	
odgrywać	bardzo	duże	znaczenie,	co	więcej,	że	to	nasze	
życie	powinno	być,	jak	cudowna	pieśń,	która	wspania-
le	brzmi	dla	samego	Stwórcy,	Boga	Wszechmogącego,	
która	przepięknie	brzmi	dla	naszego	Zbawiciela	Jezusa	
Chrystusa.	Kiedy	tak	będzie	nasze	życie	wyglądać,	kie-

dy	Duch	Święty	działać	będzie	w	naszych	sercach,	na-
szych	rodzinach,	naszych	domach,	wtedy	będziemy,	jak	
Ci,	którzy	śpiewają	cudowną	pieśń.	I	tego	życzę	Wam,	
drogie	konfirmantki,	drodzy	konfirmanci,	byście	takie-
go	Chrystusa	widzieli	zawsze,	byście	takiemu	Chrystu-
sowi,	który	dokonuje	cudów,	który	 rozwiązuje	proble-
my	zaufali	i	byście	za	takim	Chrystusem,	wspaniałym,	
który	nas	umiłował,	który	złożył	 swe	życie	w	ofierze	
za	nasze	grzechy,	który	powstał	z	martwych	pokonując	
śmierć,	 byście	 za	 takim	Chrystusem	wiernie	 podążali.	
Tego	życzę	ze	szczerego	serca	Wam	i	nam	wszystkim!	
Amen!	 Kazanie wygłoszone w dniu Konfirmacji  

przez ks. Tomasza Chudeckiego 
Foto: Bolesław Sobański

 Ks. dr Marcin Luter tak wypowiada się na temat konfirmacji: „Chrześcijańska konfirmacyja ustano-
wioną została przez Kościół z powodu katechizmu i modlitwy, aby młodzież w nauce chrześcijańskiej ćwiczoną  
i z katechizmu (przy egzaminie) przesłuchaną była, i należycie przygotowana do Świętego Sakramentu z dobrym 
zrozumieniem, bez niebezpieczeństwa i zgorszenia przystępować mogła. Po poznaniu nauki katechizmu polecamy 
dzieci mające być konfirmowane modlitwie całego zboru, i kładąc na nie ręce, prosimy Boga o błogosławieństwo, 
aby w poznanej prawdzie umocnieni. Chrztem swym pocieszać się mogli w walce przeciwko szatanowi, światu 
i własnemu ciału, i aby wiedzieli, że żyć powinni w prawdziwej wierze, w świętości i sprawiedliwości, która się 
Bogu podoba. Tak patryarcha Jakób błogosławił (1 Mj. 48) słowem i nałożeniem rąk dzieci syna swego Józefa. 
Przy konfirmacyi główny nacisk na błogosławieństwo kłaść wypada. Tak też święci Apostołowie wysłali do Sa-
maryi Piotra i Jana, aby przez modlitwę i położenie rąk na młodych chrześcijan wzywali Boga, aby ich oświecił, 
wzmocnił i napełnił Duchem swoim, do wytrwania w poznanej prawdzie, w walce przeciwko dyjabłu, światu i ciału 
własnemu, które grzechem zostało zepsute i skażone. Zwyczaju tego trzymali się ojcowie nasi przed papieztwem,  
i nim do Świętego Sakramentu młodzież przypuszczano, nauczano ją pilnie katechizmu i zasad chrześcijańskich, 
tak że w mysi rozkazu Apostoła Pawła (1 Kor. 11) siebie samą doświadczać mogła, i dopiero wówczas przedsta-
wiali ją całemu zborowi, wzywając Boga, aby przez Ducha Swego zachował ją w prawdziwem poznaniu Jezusa 
Chrystusa”.
 Konfirmacja jest świętem całego Kościoła, całego zboru. Ma miejsce przed całym zborem podczas na-
bożeństwa, konfirmanci zdają wówczas publicznie egzamin z wiedzy kościelnej oraz otrzymują błogosławieństwo 
poprzez nakładanie rąk przez księdza oraz modlitwę wszystkich zebranych, a także przyjęcie do zboru z podaniem 
ręki konfirmowanemu. Od tego czasu przysługują konfirmantowi prawa i obowiązki określone prawem kościelnym 
(np. zawarcie małżeństwa). Należy jednak pamiętać, że członkiem Kościoła stajemy się już z chwilą Chrztu, a nie 
konfirmacji.
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Seniorzy w Zamarskach

 Kolejna	 uroczystość	 spowiednio-
-komunijna	dla	seniorów	odbyła	się	13	maja	
br.	na	zaproszenie	Rady	Filiału	pod	hasłem	
„Pójdźcie	 do	 mnie	 wszyscy,	 którzy	 jeste-
ście	spracowani	i	obciążeni,	a	Ja	Wam	dam	
ukojenie”	 (Mt	 11,28).	Zwiastowanie	Słowa	
Bożego	łącznie	z	Sakramentem	Ołtarza	spra-
wował	 ks.	 Marcin	 Podżorski.	 Druga	 część	
spotkanie	odbyła	się	w	salce	przy	zastawio-
nych	stołach.		Dla	każdego	przygotowano	es-
tetycznie	 przygotowane	 kartki	 z	 fragmenta-
mi	„Drogowskazów	chrześcijanina	Marcina	
Lutra”.	 	
	 Serdecznie	 powitano	 ks.	 Emila	
Gajdacza,	 byłego	 opiekuna	 zamarskiego	
filiału,	 który	w	 ciekawym	wykładzie	multi-
medialnym	 zapoznał	 zebranych	 z	 dziejami	
Diakonatu	 Żeńskiego	 Eben-Ezer	 w	 Dzię-
gielowie.	Mocno	podkreślono	charytatywną	
działalność	 ks.	 Karola	 Kulisza,	 założyciela	
dzięgielowskich	 zakładów	 opiekuńczych.	
Podziw	 muszą	 budzić	 ogromne	 wysiłki	 
w	rozbudowie	i	przystosowaniu	do	coraz	to	
nowych	wyzwań	 poszczególnych	 obiektów.	
Od	początku	Diakonat	związany	jest	z	pracą	
ewangelizacyjno-misyjną	 Kościoła.	 Corocz-
ne,	coraz	popularniejsze	spotkania	ewangeli-
zacyjne	w	Dzięgielowie	nieobce	są	również	
Zamarszczanom.
	 Seniorzy	 serdecznie	 dziękują	 orga-
nizatorom	 interesującego	 spotkania,	 a	 zdję-
cie	uczestników	na	schodach	kościoła	będzie	
miłą	pamiątką	w	rodzinnym	albumie.
                

                                                Rudolf Mizia
Foto: Magdalena Cendrowska

Owce	moje	głosu	mojego	słuchają	i	Ja	znam	je,	
a	one	idą	za	mną.	I	Ja	daję	im	żywot	wieczny,	i	nie	giną	na	wieki,	

i	nikt	nie	wydrze	ich	z	ręki	mojej.	 
(J	10,27-28)
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„Razem wędrujemy już 500 lat” 
	 Pod	tym	może	nieco	tajemniczym	tytułem	kry-
je	 się	wiele	 dobrych	 rzeczy	 i	wspaniałych	 planów	na	
przyszłość.

	 Taki	też	jest	temat	Projektu	Współpracy	Trans-
granicznej	 Interreg	 Polska-Słowacja	 2014-2020,	 któ-
rego	partnerami	są:	Parafia	Ewangelickiego	Wyznania	

Augsburskiego	 na	 Słowacji	 Dolny	 Kubin	 (part-
ner	 wiodący)	 oraz	 Parafia	 Ewangelicko-Augs-
burska	w	Cieszynie.
	 Projekt	 zakłada	 współpracę	 polsko-słowacką	
w	 ramach	 ochrony	 	 dziedzictwa	 kulturowego,														
a			w	szczególności	sztuki	sakralnej.
	 W	ramach	projektu	przewidywany	jest	remont	
kościoła	 w	 Dolnym	 Kubinie,	 a	 w	 naszym	 ko-
ściele	 renowacja	zabytkowych	płyt	nagrobnych,		
adaptacja	 dodatkowych	 pomieszczeń	 na	 biblio-
tekę	 parafialną,	 a	 także	modernizacja	Muzeum	
Protestantyzmu.
	 W	 związku	 z	 tym	 planowanym	 ogromnym	
przedsięwzięciem	 oraz	 podjętą	 pomiędzy	 dwie-
ma	parafiami	partnerską	współpracą	zostaliśmy,	
Chór	Kościelny,	zaproszeni	do	Dolnego	Kubina,	
aby	wziąć	udział	w	nabożeństwie	oraz	wzajem-
nie	się	poznać.
	 Przećwiczyliśmy	 więc	 odpowiednio	 wcze-
śniej,	na	środowych	próbach,	pod	wymagającym	
okiem	 	naszej	Pani	Dyrygent,	kilka	wybranych	
na	tę	okazję	pieśni	i	w	niedzielę,	21	maja,	wcze-
snym	rankiem,	wyruszyliśmy	w	trasę.
	 Niezawodny	 pan	 Mirek,	 zaprzyjaźniony	 kie-
rowca	„Wispolu”,	wiózł	nas	bezpiecznie	piękną,	
malowniczą	 trasą,	 pośród	 zielonych	 pagórków	
i	 meandrów	 rzeki	 Orawy,	 do	 celu	 oddalonego											
o	przeszło	100	kilometrów	od	Cieszyna.
	 Dolny	 Kubin,	 stolica	 Orawy,	 	 jest	 to	 miasto	 
z	 przeszło	 700-letnią	 historią,	 pięknie	 położo-
ne	między	wzgórzami	Magury	Orawskiej	i	Gór	
Choczańskich.
	 Bardzo	spodobał	nam	się	Rynek,	z	ładnie	odno-
wionymi	 budynkami,	 których	 kolorowe	 fasady	
wraz	z	panującym	wokół	wręcz	nieskazitelnym	
porządkiem,	radowały	nasze	oczy.
	 Po	 wyjściu	 z	 autokaru	 zostaliśmy	 serdecznie	
przywitani	 i	 zaprowadzeni	 do	 budynku	 parafii.	
Powitali	nas	bardzo	serdecznie	jej	gospodarze,	tj.	
proboszcz	 	 ks.	 Rastislav	 Stanček,	 jego	małżon-
ka	wikariusz	Erika	Stančeková,	drugi	proboszcz	
pomocniczy	Mgr.	 Jana	 Pabáková,	 a	 także	 Pani	
Kurator	 Ing.	Zuzana	Kubačková	 	 i	 jeszcze	wie-
le	innych	osób.	Wszyscy	od	razu	zjednali	nasze	
serca	serdecznymi	uśmiechami,	miłymi	słowami,	
otwartością	i...	bardziej	przyziemnie	...całą	górą	
różnego	rodzaju	pysznych	kanapek	i	masą	słod-
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kości.	Przez	żołądek	do	serca,	mówi	stare	porze-
kadło,	ale	jakże	trafne	i	aktualne,	niezależnie	od	
czasów	czy	okoliczności.
	 Po	 posiłku	 udaliśmy	 się	 do	 kościoła,	
gdzie	najpierw	odbyła	się	próba	chóru,	a	następ-
nie	proboszcz	przybliżył	nam	historię	tej	pięknej	
świątyni.	 Następnie	 uczestniczyliśmy	 w	 nabo-
żeństwie,		podczas	którego	mogliśmy,	jako	chór,	
służyć	 przygotowanymi	 pieśniami.	 Ciekawym	
dla	 nas	 był	 fakt,	 iż	 nabożeństwo	 poprowadziła,	
oprócz	proboszcza,	również	jego	małżonka,	pia-
stująca	funkcję	wikariusza.	Było	nam	miło,	gdy	
śpiewając,	 widzieliśmy	 	 uśmiechnięte	 twarze	
uczestników	 nabożeństwa,	 a	 należy	 nadmienić,	
że	przybyli	naprawdę	liczna	grupą.
	 Po	 nabożeństwie	 zostaliśmy	 zaproszeni	
na	obiad.	Spędziliśmy	miły	czas	na	rozmowach	
przy	bardzo	 smacznym	posiłku.	Po	kawie	 i	 cia-
steczkach	 (nasi	 gościnni	 Słowacy	 napiekli	 ich	
co	 niemiara,	 chcąc	 zapewne,	 by	wyjechało	 nas	
„więcej”	niż	przyjechało)	udaliśmy	się	w	stronę	
Zamku	Orawskiego,	 który	 również	 stanowi	 nie-
wątpliwie	 wielką	 atrakcję	 turystyczną	 okolicy.	
Wybudowano	 go	 bowiem	 przed	 wiekami	 (do-
kładniej	 rzecz	biorąc	w	XIII	w)	 na	prawie	100	
metrowej	 skale.	 Z	 dolnego	 Zamku	 do	 cytadeli	
prowadzi	880	schodów.	I	my	tymi	schodami	we-
szliśmy	do	góry.	Gospodarze	wiedzieli	co	robią	
-	serwując	nam	tak	sowity		posiłek!
	 Przed	 zwiedzaniem	 zamkowych	 po-
mieszczeń	uczestniczyliśmy	w	krótkim	nabożeń-
stwie	poświęconym	ks.	Jerzemu	Trzanowskiemu,	
który	przebywał	na	Zamku	Orawskim	w	 latach	
1629-1631	jako	nadworny	kaznodzieja.
	 W	 poświęconej	 życiu	 i	 twórczości	 ks.	
Jerzego	 Trzanowskiego	 książce,	 ks.	 dr	Andrzej	
Wantuła	tak	pisze:	„...Chwile,	przeżyte	na	oraw-
skim	 zamku	 należały	 do	 najspokojniejszych	 
i	 najszczęśliwszych,	 jakie	 przeżył	 Trzanowski	 
w	ogóle	w	swoim	tułaczym	żywocie.	Oddalony	
od	zgiełku	świata,	od	walk	i	swarów,	oddał	się	tu,	
poza	 obowiązkami	 duszpasterskimi,	 swoim	pra-
com	piśmienniczym		i	przygotowywał	do	druku	
swoje	najważniejsze	dzieła.	Zamek	orawski,	po-
łożony	w	uroczej	okolicy,	wydawał	mu	się	jego	
Patmos	 -	 szczęśliwym	 miejscem	 odosobnienia.	
Jak	niegdyś	ap.	Jan,	na	swoim	Patmos	przebywa-
jący	miewał	potężne	objawienia,	tak	Trzanowski	
w	swoim	orawskim	zaciszu	przeżywał	cudowne	
chwile	natchnienia.	Jego	dar	poetycki	i	jego	gorąca	wia-
ra	zespoliły	się	tu	z	sobą,	aby	wyśpiewać	najpiękniejsze	
hymny	na	cześć	Boga,	sławić	Jego	wyroki	i	rządy,	aby											
w	 strofach	zamykać	najcenniejsze	prawdy	objawienia	
Bożego,	by	przekuwać	zasady	wiary	chrześcijańskiej	w	

ujmujące	i	dźwięczne	wiersze...”
	 Zgromadzeni	 w	 	 kaplicy	 zamkowej	 słuchali-
śmy	słów	wspomnienia	o	księdzu	Trzanowskim,	a	także	
śpiewaliśmy	wspólnie	pieśni	jego	autorstwa.
	 Proboszcz	 Rastislav	 Stanček	 jeszcze	 raz	 wy-
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Dobrze jest działać razem

raził	 słowa	 podziękowania	 za	
przybycie	 naszego	 Chóru,	 nato-
miast	 proboszcz	 Parafii	 Ewange-
licko-Augsburskiej	 w	 Cieszynie	
ks.	 Janusz	 Sikora	 w	 równie	 ser-
decznych	 słowach	 podziękował	
za	 zaproszenie,	 bardzo	 gościnne	
przyjęcie	i	wspólne	uczestnictwo	
w	 Projekcie	 Współpracy	 Trans-
granicznej	 Interreg	 Polska-Sło-
wacja	2014-2020,	dzięki	któremu	
obie	strony	projektu	zyskają	wie-
le	 nie	 tylko	 poprzez	 możliwość	
odnowienia	obiektów	sakralnych.	
Spotkanie	 w	 Dolnym	 Kubinie	
jest	bowiem	 także	pierwszym	krokiem	do	nawiązania	
przyjaźni	 i	 współpracy	 pomiędzy	 obiema	 parafiami,	
gdzie	 przeszło	 stukilometrowa	 odległość	 nie	 stanowi	
żadnej	przeszkody.
	 Ponadto	ks.	 Janusz	Sikora	serdecznie	zaprosił	
naszych	nowych	przyjaciół	z	Dolnego	Kubina	do	Cie-
szyna	na	dzień	28	maja	br.,	kiedy	to	obchodzić	będzie-
my	uroczyście	Pamiątkę	Założenia	naszego	Kościoła.

	 W	 radosnych	 nastrojach,	 nieco	 zmęczeni,	
szczególnie	wspinaczką	po	zamkowych	schodach,	ale	
z	głowami	pełnymi	wrażeń	 i	wspomnień	o	miejscach	
i	ludziach,	do	których	jeszcze	chętnie,	jak	Bóg	da,	po-
wrócimy,	udaliśmy	się	w	drogę	do	naszego	Cieszyna.		
	 Mamy	nadzieję	na	to,	że	goście	ze	Słowacji	zja-
wią	 się	 licznie	 i	 jak	 obiecali,	 chętnie	 spróbują	 naszej	
jajecznicy	i	nie	tylko.

Klaudia Pawlas
Foto: Marcin Gabryś

	 Wśród	wielu	ważnych	świąt	majowych	jest	tak-
że	 ekumeniczne	 święto	 braci	 strażackiej,	 obchodzone	
pod	hasłem:	„Bogu	na	chwałę,	ludziom	na	pożytek”.	
	 U	podstaw	ruchu	strażackiego	była	walka	z	naj-
większym	nieszczęściem,	jakim	były	pożary	niszczące	
wielopokoleniowy	dorobek	i	grożące	życiu	ludzi.		

	 Jakże	 ważne	 były	 wtedy	 decyzje	 ochotników,	
by	podjąć	walką	z	tym	nieszczęściem.	Dla	odważnych	
należą	 się	 słowa	uznania.	Ale	wdzięczność	należy	się	
również	 współmieszkańcom	 za	 wszelkiego	 rodzaju	
wsparcie	ambitnych	ochotników	OSP,	którzy	z	własne-
go	wyboru	wpisują	w	swój	życiorys	zaszczytną	służbę	
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Foto dzięki uprzejmości portalu ox.pl

Strażacy w hażlaskim kościele 

ratowniczą.	 Z	 okazji	 tegorocznego	 „Święta	 Strażaka”	
odprawiono	 w	 Zamarskach	 nabożeństwa	 ekumenicz-
ne:	30	kwietnia	w	kościele	ewangelickim	(wzbogacone	
występem	chóru	męskiego)	oraz	3	maja	w	kościele	ka-
tolickim.	Modlitwy	księży	zawierały	słowa	uznania	dla	

ochotniczej	działalności	strażaków,	były	też	gorące	mo-
dlitwy	 o	 błogosławieństwo	 dla	 dalszej	 odpowiedzial-
nej	pracy	 ratowniczej.	 „Jak	dobrze	 i	miło,	gdy	bracia	 
w	zgodzie	mieszkają”	(Ps	133,1)

Rudolf Mizia
Foto: Joanna Sojka

	 W	 niedzielę,	 30	 kwietnia,	 w	 Hażlachu	 na	 na-
bożeństwo	 zgromadziło	 się	wielu	 parafian	 i	 nie	 tylko.	
Mieliśmy	okazję	gościć	druhów		lokalnej	jednostki	OSP	 
w	 Hażlachu	 z	 prezesem	 Sebastianem	 Chrapkiem	 na	
czele.	Wszyscy	 zebrali	 się,	 by	 uczestniczyć	 w	 wyjąt-
kowym	nabożeństwie,	podczas	którego	przeżywaliśmy	
kilka	uroczystości.	Zaraz	po	 liturgii	były	podziękowa-
nia	 za	 pierwszy	 rok	 życia	 dwóch	 małych	 parafianek,	 
a	podczas	kazania	mieliśmy	okazję	usłyszeć	o	Jezusie	
jako	 dobrym	 pasterzu	 na	 podstawie	 Ewangelii	 Jana	 
z	10	rozdziału	i	wersetów		11-16.	Pod	koniec	nabożeń-
stwa	druhowie	wraz	z	pocztem	sztandarowym	podeszli	
przed	ołtarz,	a	ksiądz	Marcin	Podżorski	wypowiedział	
kilka	 zdań	podziękowań	 za	 służbę	 i	 gotowość	 do	nie-
sienia	pomocy	mieszkańcom	naszej	miejscowości.	Na-
stępnie	 zostały	 wypowiedziane	 słowa	 błogosławień-
stwa.	Po	 nabożeństwie	wszyscy	 zostali	 zaproszeni	 na	
poczęstunek	przygotowany	przez	radę	filiału.	Podczas	

wspólnie	 spędzonego	 czasu	mieliśmy	okazję	 usłyszeć	
o	 działalności	 naszej	 jednostki	 OSP	 oraz	 o	 jej	 wyni-
kach	osiąganych	na	różnego	rodzaju	zawodach.	Prezes	
lokalnej	 OSP	 poinformował	 o	 ilości	 akcji	 i	 pożarów	
,w	jakich	brała	udział	nasza	 jednostka.	 	Zebranym	nie	
umknęła	obecna	na	nabożenstwie	liczna	reprezentacja	
Młodzieżowej	Drużyny	Pożarniczej	(MDP),	która	jest	
jedną	 z	 najprężniej	 działających	w	naszej	 gminie.	Co	
ciekawe,	 OSP	 Hażlach	 posiada	 drużynę	 MDP	 dziew-
cząt,	która	zajęła	wysokie	miejsce	w	powiatowych	za-
wodach	MDP.	Warto	wspomnieć,	że	w	hażlaskim	OSP	
działa	kilku	naszych	parafian.	Po	wspólnie	spędzonych	
chwilach	rozeszliśmy	się,	z	poczuciem	bezpieczeństwa,	
świadomi,	 że	 mamy	 tak	 prężnie	 działającą	 jednostkę	
OSP.	 Pamiętajmy,	 by	 polecać	 w	 modlitwach	 służbę	
strażaków,	 aby	 nasz	 Pasterz	 Jezus	 pilnował	 każdego	
wyjazdu	naszych	braci.

Paweł Cienciała
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Ewangelickie Dni Kościoła

Inauguracyjne nabożeństwo na Równicy
	 Ewangelickie	Dni	Kościoła	rozpoczną	się	15	czerwca	2017	roku	o	godz.	10.00	nabożeństwem	w	ważnym	
historycznym	miejscu	dla	ewangelików	–	przy	kamiennym	ołtarzu	na	zboczu	Równicy	koło	Ustronia.	To	jeden	 
z	leśnych	kościołów,	gdzie	w	czasach	prześladowań	w	okresie	kontrreformacji	ewangelicy	zbierali	się	na	nabo-
żeństwach.	
	 W	związku	z	oczekiwaną	większą	liczbą	uczestników	tegorocznego	tradycyjnego	nabożeństwa	w	leśnym	
kościele	wjazd	samochodami	osobowymi	i	autobusami	pod	schronisko	na	Równicy	będzie	niemożliwy.	Zorgani-
zowane	zostały	przejazdy	specjalnymi	autobusami	z	Ustronia	(dworzec	PKP)	na	Równicę.	Zgłoszeni	uczestnicy	
EDK	mają	 ten	przejazd	zapewniony	w	 ramach	wykupionych	kart	uczestnictwa.	Osoby	prywatne	 i	grupy	para-
fialne	planujące	uczestnictwo	tylko	w	nabożeństwie	na	Równicy	(nie	posiadający	kart	uczestnictwa)	mogą	także	
skorzystać	z	tej	możliwości	wjazdu	na	Równicę.	Przejazd	(tam	i	z	powrotem)	będzie	kosztował	5	zł;	płatne	przy	
wsiadaniu	do	autobusu	w	Ustroniu.
	 Na	dodatek	 prosimy	wziąć	 pod	uwagę,	 że	 15	 czerwca	 jest	 dzień	wolny,	 który	 rozpoczyna	 tzw	 „długi	
weekend”	i	należy	się	spodziewać	sporego	zakorkowania	Wisły,	wydłużonej	podróży	samochodem	oraz	wielkich	
problemów	ze	znalezieniem	miejsc	parkingowych.	Dlatego	zachęcamy,	by	osoby	wybierające	się	na	program	do	
Wisły	skorzystały	z	transportu	kolejowego	przygotowanego	specjalnie	na	Ewangelickie	Dni	Kościoła.	Tego	dnia	
(15	czerwca)	osoby	posiadające	pakiet	uczestnika	(identyfikator)	będą	mogły	bezpłatnie	podróżować	specjalnym	
pociągami,	a	także	normalnymi	kursowymi	pociągami	kolei	śląskich	pomiędzy	Skoczowem	i	Wisłą.	

Rano przed nabożeństwem
	 Do	Ustronia	będzie	można	dojechać	pociągami	Kolei	Śląskich	ze	strony	Skoczowa	i	Goleszowa.	Sugeru-
jemy,	by	pozostawić	samochody	w	Skoczowie,	bądź	Goleszowie	i	udać	się	pociągiem	do	Ustronia.
Ze	Skoczowa	8:10,	z	Goleszowa	8:20,	w	Ustroniu	8.30	–	pociąg	specjalny	tylko	dla	EDK
Bądź	ze	Skoczowa	8:40,	z	Goleszowa	8:50,	w	Ustroniu	8:59	–	pociąg	rozkładowy.
	 Można	też	oczywiście	przyjechać	samochodem	do	Ustronia	i	zaparkować	w	pobliżu	stacji	PKP	Ustroń	
(skąd	będą	kursowały	specjalne	autobusy	na	Równicę),	ale	należy	wziąć	pod	uwagę	ograniczoną	ilość	parkingów.

Po nabożeństwie do Wisły
	 Po	zakończonym	nabożeństwie	na	Równicy	(około	11.30)	uczestników	będą	z	góry	zwoziły	autobusy	do	
stacji	PKP	Ustroń.	Stamtąd	najwygodniej	udać	się	do	Wisły	pociągiem,	gdyż	na	drodze	należy	spodziewać	się	
sporego	ruchu,	a	o	tej	porze	parkowanie	w	Wiśle	będzie	bardzo	mocno	utrudnione.	O	godzinie	12:35	odjeżdża	
skład	tylko	dla	uczestników	EDK.	A	nieco	później	o12:59	pociąg	rozkładowy.
	 Z	Wisły	istnieje	kilka	możliwości	powrotu	pociągiem	do	miejsce,	gdzie	pozostawiło	się	swój	samochód.	
Wszystkie	odjazdy	ze	stacji	Wisła	Uzdrowisko
17:50	pociąg	rozkładowy	jadący	przez	Skoczów	do	Katowic	
18:15	skład	tylko	dla	uczestników	EDK	jadący	przez	Goleszów	do	Skoczowa,	
19:16	pociąg	rozkładowy	jadący	przez	Skoczów	do	Katowice
23:15	skład	tylko	dla	uczestników	EDK	jadący	do	Ustronia.

Nabożeństwo i koncert – przeżyjmy to wspólnie
	 Główne	nabożeństwo	Ewangelickich	Dni	Kościoła	odbędzie	się	w	sobotę	17	czerwca	2017	roku	w	Biel-
sku-Białej	w	Hali	Widowiskowo-Sportowej	przy	ul.	Karbowej	26.	Chcemy	się	tam	spotkać	w	gronie	prawie	5000	
osób.	To	wyjątkowe	przeżycie	duchowe	połączone	ze	szczególnym	koncertem	reformacyjnym	otwarte	 jest	dla	
wszystkich,	nie	tylko	dla	wcześniejszych	uczestników	EDK.	Szczególnie	zapraszamy	ewangelików	z	diecezji	cie-
szyńskiej	i	katowickiej,	którzy	mieszkają	niedaleko	Bielska-Białej.	Miejsc	parkingowych	wokół	hali	nie	zabrak-
nie.	To	wyjątkowa	okazja	do	wspólnego	śpiewu	i	modlitwy	z	taką	liczbą	współwyznawców.	Zaplanujcie	to	już	
teraz	i	przyjedźcie	17	czerwca	na	godzinę	15.00	do	Bielska-Białej!	Nabożeństwo	to	będzie	również	transmitował	
II	Program	TVP.	W	ten	sposób	osoby	mieszkające	dalej	od	Bielska-Białej	też	będą	mogły	w	nim	uczestniczyć.	

	 Z	naszej	Parafii	planujemy	zorganizowanie	przejazdu	autobusami	do	Bielska	na	to	nabożeństwo.	Prosimy	
o	zapisywanie	się	chętnych	w	kancelarii	parafialnej,	bądź	w	filiałach.

Pełna	informacja	o	Ewangelickich	Dniach	Kościoła:	www.dnikosciola.pl
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	 W	 dniach	 od	 1	 czerwca	
do	 25	 lipca	 2017	 r.	w	 sali	 konfe-
rencyjnej	 Banku	 Spółdzielczego	 
w	 Cieszynie	 będzie	 można	 zoba-
czyć	 wystawę	 poświęconą	 Fran-
ciszkowi	Górniakowi	(1854-1899),	
urodzonemu	 w	 Grodziszczu	 w	
pow.	cieszyńskim.	Wystawa	zosta-

Wystawa poświęcona 
Franciszkowi Górniakowi

 Wszystkich zainteresowanych historią naszej małej Ojczyzny serdecznie zapraszamy 
do obejrzenia wystawy o tym bezinteresownym i godnym naśladowania małżeństwie!

Jan Król

ła	przygotowana	przez	Mariana	
Steffka	 z	 Ośrodka	 Dokumen-
tacyjnego	 Kongresu	 Polaków	 
w	RC.
	 Franciszek	 Górniak	
był	 przedsiębiorcą,	 właścicie-
lem	 cegielni	 w	 Sibicy,	 spo-
łecznikiem	 o	 wielkim	 sercu,	
człowiekiem	 wspierającym	
rozwój	 kultury	 i	 oświaty	 na	
terenie	 Śląska	 Cieszyńskie-
go	 oraz	 budowniczym,	 który	
przyczynił	 się	 do	 powstania	
Domu	Narodowego	w	Cieszy-
nie.	 Związany	 był	 również	 z	
Towarzystwem	 Oszczędności	
i	 Zaliczek	 (późniejszym	 Ban-
kiem	Spółdzielczym	w	Cieszynie)	 poprzez	 zasiadanie	w	 jego	Ra-
dzie	Nadzorczej	od	1895	r.	aż	do	swojej	śmierci	w	1899	r.
	 Na	wystawie	będzie	można	zapoznać	się	również	z	historią	
Jego	niezwykłej	żony,	Marianny	Górniak-Cienciałowej,	której	losy	
zostały	spopularyzowane	przez	Władysławę	Magierę	w	ramach	cy-
klu	„Cieszyński	szlak	kobiet”.
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

LOTE i Gimpel – wehikułem przez kładkę  
                               

	 Przez	most,	pod	górkę,	ulicą	Sienkiewicza	i	jesteśmy	w	LOTE,	
czyli	w	Liceum	Ogólnokształcącym	Towarzystwa	Ewangelickiego	w	
Cieszynie.	Z	drugiej	strony	–	ulicą	Sienkiewicza,	z	górki,	przez	most	
i	 widzimy	 Gimnazjum	 Polskie	 w	 Czeskim	 Cieszynie.	 Tak	 blisko,	 
a	do	tej	pory	spotkania	uczniów	i	nauczycieli	tych	szkół	odbywały	się	
tylko	sporadycznie.	Impulsem	do	podjęcia	bardziej	systematycznych	
działań	okazał	się	projekt	LOTE	-		TRANSGRANICZNY	PORTAL	
-	EDUKACJA	PRZEZ	TEATR	I	LITERATURĘ,	współfinansowany	
ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	Progra-
mu	Interreg	V-A	Republika	Czeska-Polska	w	ramach	Funduszu	Mi-
kroprojektów	Euroregionu	Śląsk	Cieszyński.		Do	udziału	w	projekcie,	
we	wrześniu	2016	r.	dyrekcja,	nauczyciele	i	młodzież	LOTE	zaprosili	
uczestników	zza	Olzy.	Wbrew	panującym	obecnie,	 jakże	zrozumia-
łym	 i	 pożytecznym	 skądinąd,	 trendom	 społecznym,	 ekologicznym,	
naukowym	i	technicznym,	cieszyńskie	liceum	postawiło	tym	razem	
na	humanizm	w	szerokim	tego	słowa	znaczeniu.	Kontakt	z	drugim	
człowiekiem,	 szukanie	wspólnych	 zainteresowań,	 postrzeganie	 róż-
nic	i	podobieństw	w	odbiorze	kodów	kulturowych,	literackich,	arty-
stycznych	a	także	wzajemne	poznawanie	siebie	i	spotkania		polegają-
ce	na	dyskusjach	i	warsztatach	-	to	główna	idea.	Działania	odbywają	
się	na	kilku	płaszczyznach.	Jednym	z	nich	jest	Kładka	Literacka,	któ-
rej	pomysł	zrodził	się	z	potrzeby	konfrontacji	gustów	czytelniczych,	
poszerzania	 swoich	horyzontów	a	 także	 z	 ciekawości	 rówieśników	
zza	rzeki.	Efektem	spotkań	będzie	lista	10	bestselerów	literatury	pol-
skiej	 i	 czeskiej,	wyłonionych	przez	młodzież,	 a	 zakończeniem,	we	
wrześniu	2017	r.,	niezwykłe	spotkanie	z	reportażystą,	dziennikarzem	
i	 pisarzem	Mariuszem	 Szczygłem.	Obok	Kładki	 Literackiej	 działa	
Biblioteka	bez	specjalnego	nadzoru,	proponująca	akcje	edukacyjno-
-integracyjne	oraz	Wehikuł	teatralny	dający	szansę	na	porozumienie	
i	wzajemne	 inspiracje	na	gruncie	sztuki	 teatralnej.	Celem	wspólnej	
pracy	jest	stworzenie	dwóch	spektakli	zainspirowanych	tym	samym	
dramatem	S.	Mrożka	Męczeństwo	Piotra	O’Heya,	których	premiera	
odbędzie	się	w	ramach	sympozjum	teatralnego	na	jesieni	2017	r.	
	 Projekt	LOTE	to	niewątpliwie	działanie	ważne.	Niezależnie	
od	tego,	kim	się	jest	i	jaki	zawód	będzie	się	wykonywało,	bycie	ak-
tywnym	i	myślącym	odbiorcą	 literatury	oraz	 twórczym	adeptem	te-
atru	-	to	bycie	aktywnym,	myślącym	i	twórczym	człowiekiem.	 Aleksandra Trybuś
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Gimnazjum TE

	 Za	 oknami	 kwitną	 kasztany	 –	 to	 znak	 roz-
poznawczy	 miesiąca	 maja.	 W	 tym	 miesiącu	 starsi	
koledzy	i	koleżanki	z	klas	maturalnych	zmagają	się	 
z	 wyjątkowym	 egzaminem	 –	 przepustką	 na	 wyma-
rzone	studia.	Na	ten	czas	uczniowie	GTE	tradycyjnie	
już	wyjeżdżają	na	wycieczki	szkolne.	
	 Wczesnym	 rankiem	 4	 maja	 klasy	 III	 wyje-
chały	na	trzydniową	wycieczkę	do	stolicy,	natomiast	
klasy	II	na	dwa	dni	do	Krakowa	(dawnej	stolicy	Pol-
ski	).	Klasa	I	ag	–	wybrała	się	w	Beskidy	–	a	konkret-
nie	do	Istebnej.	Natomiast	klasy	Ibg	oraz	Icg	również	
do	Krakowa	–	choć	z	nieco	innym	programem.	Był	
to	czas	wielu	atrakcji,	zwiedzania	ciekawych	miejsc,	
wspólnych	zabaw	i	niekończących	się	wieczornych	
pogaduszek	–	najważniejsze	 jednak,	że	 to	czas	 spę-
dzony	 wspólnie	 w	 grupie	 rówieśniczej,	 w	 sposób	
odmienny	 niż	 na	 co	 dzień.	 Zostały	 zdjęcia	 i	 wiele	
dobrych	wspomnień!
	 Miesiąc	 maj	 to	 także	 czas	 konfirmacji	 
–	w	 tym	wyjątkowym	 jubileuszowym	 roku	 500	 lat	
Reformacji	 15	 uczniów	GTE	 przystąpiło	 do	 konfir-
macji	 w	 swoich	 parafiach	w	 Cieszynie,	 Cisownicy	
Dzięgielowie	oraz	Skoczowie.	Są	to:	Joanna	Brudny,	
Kamil	 Krzywoń,	 Lilianna	 Leszczuk,	 Dawid	 Miel-
ke,	Filip	Polok,	Agata	Staszkiewicz	 i	Samuel	Waw-
rzeczko	z	klasy	2ag	oraz	:	Martyna	Dorda,	Zuzanna	
Gabryś,	Tobiasz	Jankowski,	Szymon	Kluz,	Klaudia	
Knobloch,	Natalia	Król,	 Borys	 Pasterny	 i	 Zuzanna	
Szurman	z	klasy	2bg.	Wszystkim	konfirmantom	ży-
czymy	wytrwałości	w	 kroczeniu	 przez	 życie	w	 bli-
skiej	relacji	z	Jezusem	Chrystusem!	
	 Miło	 nam	 poinformować,	 że	 w	 ostatnim	
czasie	 uczniowie	GTE	 potwierdzili	 swoje	 wysokie	
umiejętności	językowe,	biorąc	udział	w	konkursach	i	
zdobywając	w	nich	wysokie	miejsca!	
	 12	maja	w	Zespole	Szkół	Ekonomiczno-Ga-
stronomicznych	 w	 Cieszynie	 odbyła	 się	VI	 edycja	
konkursu	 „	 Pokaż	 Swój	 Język”	 skierowanego	 do	
uczniów	klas	III	gimnazjów	z	powiatu	cieszyńskiego.	
Uczennice	z	klasy	3ag:	Andrea	Cabrera-Blanco	oraz	
Agnieszka	Krupa	reprezentowały	naszą	szkołę	w	ka-
tegorii	języka	francuskiego.	Agnieszka	Krupa	zajęła	
I	miejsce!	Trzeba	zauważyć,	że	przygotowując	się	do	
konkursu	dziewczęta	musiały	wykonać	sporą	pracę,	
przyswajając	słownictwo	i	zagadnienia	z	takich	dzie-
dzin	jak:	turystyka,	gastronomia,	reklama,	ekonomia	
oraz	 informatyka.	 Głównym	 celem	 organizatorów	
było	spojrzenie	na	języki	obce,	jako	narzędzie	pracy.
Niedługo	potem	17	maja	w	murach	I	Liceum	Ogól-
nokształcącego	 im.	 A.	 Osuchowskiego	 uczennice-
:Marie	 Chudecka,	Magdalena	Kłopacz	 i	Agnieszka	
Krupa	brały	udział	w	VII	edycji	Powiatowego	Dyk-

tanda	z	Języka	Angielskiego.	Łącznie	w	konkursie	brało	
udział	 38	uczniów	z	13	 szkół	gimnazjalnych.	Dwa	zwy-
cięskie	miejsca	przypadły	kolejno	Magdzie	i	Marysi.	Gra-

Nasi konfirmanci

Uczniowie w Warszawie

Uczniowie w Krakowie

Pokaż swój język
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tulacje!!!
	 Uczniowie	klas	III	mieli	okazję	do	wysłuchania	
nietypowej	lekcji	historii	–	udali	się	do	Biblioteki	Miej-
skiej	 na	 spotkanie	 zatytułowane	 „O	 kobietach	 Śląska	
Cieszyńskiego”,	 kobietach,	 które	 łamały	 konwenanse	
i	 zdobywały	 męski	 świat	 –	 ich	 sylwetki	 przybliżyła	
uczniom	w	barwny	sposób	Władysława	Magiera,	autor-
ka	książek	o	kobietach	śląska	cieszyńskiego.
	 Za	sprawą	wiosennego	nastroju	a	także	z	inicja-
tywy	Samorządu	Szkolnego	17	maja	podczas	szkolne-
go	 apelu	uczniowie	 zaprezentowali	 swoje	 niezliczone	
talenty.	 Odważni	 i	 chętni	 przedstawiciele	 wszystkich	
klas	 mogli	 zawładnąć	 szkolną	 sceną	 na	 przysłowio-
we	„pięć	minut”	aby	pokazać	społeczności	szkolnej	co	
potrafią.	 Były	występy	muzyczne,	 wokalne,	 taneczne	
kabaretowe	oraz	pokaz	 sztuczek	magicznych.	Wszyst-
kiemu	towarzyszyła	dobra	atmosfera	zabawy	i	podziwu	
dla	umiejętności	kolegów	i	koleżanek.	
	 Kontynuując	 pokazy	 umiejętności	 i	 wiedzy	
podczas	 Szkolnego	 Festiwalu	 Projektów	 dniach	 od	
22	 do	 23	 maja	 trzecioklasiści	 prezentowali	 przygoto-
wane	 wcześniej	 Projekty	 Gimnazjalne,	 które	 według	
podstawy	 programowej	 są	 wymaganiem	 stawianym	
wszystkim	 uczniom	 gimnazjum.	 Uczniowie	 sami	 do-
bierają	swój	zespół	projektowy,	temat	który	będą	chcie-
li	 zgłębić	 i	 zaprezentować	 a	 także	 opiekuna	 projektu	
–	nauczyciela,	pod	którego	czujnym	okiem	realizować	
będą	swoje	działania.	Podczas	tegorocznego	festiwalu	
trzecioklasiści	 przedstawili	 projekty	 z	 następujących	
dziedzin	 nauki:	 geografii,	 chemii,	 fizyki,	 informatyki	
języka	 polskiego	 oraz	 historii.	 Działanie	 projektowe	
ma	na	celu	nie	tylko	zbadać	i	rozwiązać	konkretny	pro-

blem	 naukowy,	 ale	 także	
nauczyć	 pracy	 w	 zespole	
i	 trudnej	sztuki	wystąpień	
publicznych.	 Tegoroczni	
trzecioklasiści	 spisali	 się	
doskonale!

Dagmara Jagucka-Mielke

Talent Show

Dyktando

Kobiety Śląska Cieszyńskiego
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Szkoła Podstawowa TE
multimedialną	przygotowaną	przez	Ewę	Drozd,	
związaną	 z	 obchodami	 Święta	 Konstytucji	 3	
Maja,	zawierającą	także	informacje	historyczne.
	 Wyjątkowo	 miłym	 zaskoczeniem	
było	zdobycie	 I	miejsca	w	 	„Międzyszkolnym	
Przeglądzie	 	 Form	 Kabaretowych	 -	 KabaRej” 
-	w	Bielsku	Białej.	Zaskoczenie	tym	większe,	że	
nasze	kółko	 teatralne	debiutowało	w	kabareto-
wej	odsłonie.		Jury	składające	się	z	aktorów		Te-
atru	Polskiego		z	Bielska	doceniło	grę	naszych	
uczniów	i	oryginalny	scenariusz,	który	napisała	
mgr	Katarzyna	Krzempek	-Ślezińska.	Pani	Ka-
tarzyna	jest	także	pomysłodawczynią	międzysz-
kolnego	konkursu	ortograficznego	„Bezbłędny	
w	obłędnym	Cieszynie”.	 	W	 tym	 roku	odbyła	
się	VIII	 edycja	 konkursu	 pod	 patronatem	Bur-
mistrza	 Miasta	 Cieszyna.	 O	 pióro	 burmistrza	
zmagali	 się	uczniowie	cieszyńskich	 szkół	pod-
stawowych,	 SP	 nr	 2	 Towarzystwa	 Szkolnego	
Mikołaja	 Reja	 	 z	 Bielska–Białej	 oraz	 Szkoły	
Podstawowej	 z	 Polskim	 Językiem	 Nauczania	 
w	 Czeskim	 Cieszynie.	 Gościem	 honorowym	
był	 wykwalifikowany	 kaletnik,	 cholewkarz	
oraz	 szewc	 z	 zamiłowania	 –	Bronisław	Plinta	
-	 bohater	 wspomnianego	 dyktanda.	 Postać	 nie-
zwykle	sympatyczna,			o	pogodnym	usposobie-
niu	i	ogromnej	pasji.	Właśnie	dzięki	panu	Bro-
nisławowi	uczniowie	mogli	dowiedzieć	się,	jak	
powstają	 	buty,	 a	 także	poznać	 różne	ciekawe	
historie,	 które	 zdarzyły	 się	 podczas	 70-letniej	
pracy	 naszego	 gościa.	 Naszą	 szkołę	 w	 kon-
kursie	 reprezentowali	 uczniowie:	Tola	Glajcar,	
Leon	Młynek	i	Olaf	Woltman	-	mistrzowie	orto-
grafii	SPTE.	Braliśmy	także	udział	w	konkursie	
czytelniczym	 organizowanym	 przez	 SP4	 oraz	
Bibliotekę	Miejską		w	Cieszynie.	W	tym	roku,	
aby	zdobyć		dobre	miejsce,	trzeba	było	wykazać	
się	 znajomością	 cyklu	 książek	 „Zwiadowcy”.	
Nasza	drużyna		w	składzie:		Zosia	Teper,	Janek	
Twardzik,	Olaf	Woltman,	 przygotowana	 przez	
Alicję	Czaudernę,	 zajęła	 II	miejsce.	 	Dodatko-
wą	atrakcją	konkursu		był	pobyt	w	cieszyńskim	
garnizonie,	gdzie	drużyny	uczyły	się	szyfrować	
wiadomości,	 strzelać	 z	 łuku,	władać	białą	 bro-
nią	i	wiązać	skomplikowane	węzły.	
	 W	 ostatnim	 tygodniu	 maja	 odbyła	
się	 gala	 laureatów	 wojewódzkich	 konkursów	
przedmiotowych.	 Nasze	 laureatki	 Wojewódz-
kiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Matematyki	
–	Zofia	Teper	i	Hanna	Matus	wraz	z	dyr.	Joanną	
Gibiec-Smierną	 wzięły	 udział	 w	 uroczystości	
wręczenia	dyplomów	i	nagród	w	Bielsku.	Suk-
ces	 zawdzięczają	wytężonej	 pracy	 oraz	wspar-
ciu	Anny	Czudek.	
	 W	naszej	szkole	rosną	pisarskie	talenty	

	 Rok	szkolny	2016/2017	powoli	dobiega	końca.	Cieszy-
my	się	z	nadchodzących	wakacji.	Odliczamy	czas	za	pomocą	
konkursów,	 wycieczek,	 lekcji	 muzycznych,	 prelekcji	 biblio-
tecznych	i	oczywiście	sukcesów	naszych	uczniów	i	nauczycieli.	
	 Maj	rozpoczęliśmy	apelem,	podczas	którego	zabrzmia-
ła	„Majowa	Jutrzenka”.	Uczniowie	mogli	obejrzeć	prezentację	

Kabarety - Bielsko-Biała

„Bezbłędny w obłędnym Cieszynie”

Konkurs czytelniczy
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–	Marcin	Wisełka	z	klasy		4	został		lau-
reatem	VIII	edycji	Międzynarodowego	
Konkursu	 Literackiego	 z	 cyklu	 „Zo-
stań	pisarzem	z..”	W	tym	roku	gościem	
specjalnym	 konkursu	 jest	 Agnieszka	
Frączek,	 autorka	 znakomitych,	 za-
bawnych	wierszy	 dla	 dzieci.	 Zgodnie	 
z	zamiłowaniem	pisarki	zadaniem	kon-
kursowym	 było	 napisanie	 wiersza	 po-
święconego…	 jedzeniu.	 	 Tegoroczny	
konkurs	 nosił	 bowiem	 nazwę:	 	 „Ape-
tyt	 na	 rymy”.	 Marcin	 w	 poetyckich	
strofach	potrafił	zamknąć	smak	lodów.	
Prócz	 wydarzeń	 dydaktycznych	 na	
uwagę	zasługuje	akcja	„Książka	 	za	papier”-	czyli	ko-
lejna	zbiórka	makulatury.	W	tym	roku	zebraliśmy	8180	
kg.	Dzięki	 zbiórce,	 którą	 przeprowadziła	Alicja	Czau-
derna,	nasz	szkolny	księgozbiór	wzbogaci	się	o	nowe	
pozycje	na	kwotę	ok.	2800	zł.	Osoby,	które	zebrały	naj-
większą	 ilość	 makulatury	 zostały	 tradycyjnie	 uhono-
rowane	dyplomami	i	nagrodami.	Kolejnym	ciekawym	
wydarzeniem	było	spotkanie	z	nauczycielką	przedmio-
tów	gastronomicznych	 	 i	 krawiectwa	w	 szkole	ponad-
gimnazjalnej	 na	 Ukrainie.	 Pani	 Tonia	 opowiedziała	
uczniom	o	życiu	na	Ukrainie,	pokazała	własnoręcznie	
uszyte,	miniaturowe	 	 regionalne	 stroje.	 Później	 odby-

ły	się		warsztaty	kulinarne,	podczas	których	uczniowie	
pod	 okiem	 mistrza	 	 przygotowali	 barszcz	 ukraiński	 
w	naszym	kąciku	kulinarnym.	Chociaż	gotowanie	zupy	
było	 dość	 pracochłonne,	 było	 warto!	 Barszcz	 smako-
wał	 wyśmienicie.	 Organizatorki	 warsztatów	 Grażyna	
Mrowiec	 i	 Ewa	Mrowiec-	 zadbały,	 aby	 było	 zdrowo	 
i	smacznie.	W	naszej	szkole	niezależnie	od	pory	roku	-		
i	tego	kalendarzowego,	i	tego	szkolnego	–	zawsze	sporo	
się	dzieje,	jest	kolorowo,	wesoło,	pracowicie.	Za	nami	
kolejny	bogaty	okres	pracy,	przed	nami…	największy	
wysiłek	i	wakacje!
                                                                                                                               

Joanna Gibiec-Smierna

Przedszkole TE

	 W	 najpiękniejszym	 miesiącu	 roku	 obchodzi-
my	jedno	z	najważniejszych	świąt	w	naszej	kulturze	–	
Dzień	Matki	i	Ojca.	Polacy	Dzień	Matki	po	raz	pierw-
szy	 świętowali	 w	 1914	 roku	 	 w	 Krakowie.	 Od	 tego	
czasu	corocznie,	26	maja,	składamy	mamom	życzenia	
i	obdarowujemy	je	drobnymi	upominkami,	aby	w	tym	
wyjątkowym	 dniu,	 mocniej	 okazać	 rodzicom	 miłość	 
i	szacunek.	Pierwszy	raz	Dzień	Ojca	obchodzili	obywa-
tele	Stanów	Zjednoczonych	19	czerwca	1910	roku.
	 Dzieci	w	Przedszkolu	Towarzystwa	Ewangelic-
kiego	nie	zapomniały	o	rodzicach.	Zaprosili	swoich	bli-
skich	w	dniach	od	15	do	18	maja	na	uroczystości	z	oka-
zji	 ich	 święta.	Przygotowywali	 się	pod	okiem	swoich	
wychowawców,	by	ta	wizyta	była	pełna	radości	i	wzru-
szeń.	Gdy	nadeszła	godzina	17.00,	w	sali	zgromadzili	
się	zaproszeni	rodzice.	Cała	społeczność	przedszkolna	
przygotowała	 specjalny	 program	 artystyczny	 –	 dzieci	
z	poszczególnych	grup	śpiewały,	tańczyły,	grały	na	in-
strumentach,	 recytowały,	 odgrywały	 scenki,	 składały	
piękne	 życzenia	 swoim	 rodzicom,	 którzy	 oglądali	 te	
występy	z	uśmiechem,	ale	i	czasem	z	łezką	wzruszenia.	
Każdy	z	gości	otrzymał	również	prezent	własnoręcznie	
przygotowany	przez	swoje	dziecko.
	 Atmosfera	 tych	 uroczystości	 była	 podniosła,	 Dzień Matki w przedszkolu
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ale	 i	 bardzo	 radosna,	 przebiegała	w	 bardzo	 rodzinnej	
i	miłej	atmosferze.	Na	zakończenie	obchodów	związa-
nych	 z	Dniem	Matki	 i	Ojca	 tradycyjnie	 przy	 naszym	
przedszkolu	 odbył	 się	 Festyn	 Rodzinny.	 Od	 rana	 na	
parkingu	przedszkolnym	stał	dmuchany	zamek,	gdzie	
dzieci	 mogły	 do	 woli	 skakać,	 a	 w	 międzyczasie	 od-
poczywały	w	cieniu	drzew	w	naszym	ogrodzie	przed-
szkolnym.	Nad	bezpieczeństwem	przedszkolaków	czu-
wały	wychowawczynie.
	 Po	 południu	 do	 przedszkola	 przyszli	 wspa-

niali	 tatusiowie,	 którzy	 przygotowali	 stoliki	 i	 krzesła	
na	 festyn.	Mamusie	 upiekły	 przepyszne	 ciasta,	 panie	 
z	kuchni	przygotowały	hit	naszych	festynów	–	naleśniki	 
z	 truskawkami,	 czekoladą	 i	 bitą	 śmietaną	 oraz	 grillo-
waną	kiełbaskę.	Zabawy	na	festynie	prowadzili	anima-
torzy	z	grupy	POZYTYWKA.	Pogoda,	goście,	rodzice	 
i	przede	wszystkim	nastrój	na	festynie	dopisał.	Czas	tak	
szybko	minął,	że	trudno	było	wracać	do	domu.
	 Bardzo	ciekawe	zajęcia	dla	naszych	dzieci	były	
na	początku	maja.	W	przedszkolu	gościliśmy	ratownika	

medycznego	z	Cieszyńskiego	Pogotowia	Ratunkowego.	
Dzieci	 miały	 okazję	 wysłuchać	 informacji	 na	 temat	
udzielania	pierwszej	pomocy.	Przedszkolaki	uczyły	się	
,w	jaki	sposób	można	komuś	pomóc,	zanim	przyjedzie	

pogotowie	 ratunkowe,	 jak	 należy	 sprawdzić	 przytom-
ność	osoby	poszkodowanej	oraz	w	jaki	sposób	wzywać	
pomoc.	Dzieci	poznały	numery	telefonów	alarmowych	
oraz	dowiedziały	 się,	w	 jaki	 sposób	 rozmawiać	przez	

Dzień Matki w przedszkolu

Festyn Rodzinny
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telefon	z	dyspozytorką	(trzeba	się	przedstawić,	powie-
dzieć	ile	ma	się	lat,	powiedzieć	gdzie	się	znajduje,	co	
się	stało	i	dlaczego	potrzebuje	się	pomocy).	Nasz	pan	
ratownik	 zwrócił	 też	 uwagę,	 żeby	 dzieci	 były	właści-
wie	przewożone	samochodem,	tzn.	zawsze	w	fotelikach	 
i	 w	 zapiętych	 pasach.	 Ważnym	 elementem	 spotka-
nia	była	nauka	sztucznego	oddychania	i	masażu	serca.	
Wielką	atrakcją	spotkania	było	oglądanie	karetki,	którą	
przyjechał	nasz	gość.	Na	zakończenie	spotkania	przed-

szkolaki	zadawały	pytania	dotyczące	m.in.	zachowania	 
się	podczas	skaleczeń.	Dzięki	takiemu	spotkaniu	dzie-
ci	nauczyły	 się	wielu	ważnych	 rzeczy,	które	w	przy-
szłości	być	może	przyczynią	się	do	uratowania	komuś	
życia.
	 Jak	co	miesiąc,	dla	naszych	przedszkolaków	są	
zaplanowane	dodatkowe	atrakcje.	Po	intensywnej	pra-
cy	–	przygotowania	do	Dnia	Matki	i	Ojca	-	przyszedł	
czas	na	relaks.	Pojechaliśmy	do	zagrody	rolnej	w	Ocha-
bach.	Tam	dzieci	starsze	robiły	latawce,	a	młodsi	bawi-
li	się	w	małych	strażaków.	Wielką	atrakcją	był	posiłek	
pod	 chmurką	 –	 grillowana	 kiełbaska.	 Po	 warsztatach	
był	czas	na	ciekawą	zabawę	nawet	dla	kapryśnych	ma-
luchów.	Pogodę	mieliśmy	oczywiście	 zamówioną.	Po	
dniu	 pełnym	wrażeń	 szczęśliwi	 wróciliśmy	 do	 przed-
szkola.

Grażyna Podżorska

CO OZNACZA "BYĆ CHRZEŚCIJANINEM ?"

(według Listu ap. Pawła do Kolosan w rozdz.3)

1.	Chrześcijanin	jest	wybrany,	świętym	i	umiłowanym	Boga	-	Kol.3,	12
2.	Chrześcijanin	jest	miłującym	/	...	przyobleczcie	się	w	miłość	-	Kol.3,14
3.	Chrześcijanin	jest	tolerancyjny	/	...	jak	Chrystus	odpuścił	wam,	tak	i	wy	-	Kol.3,13
4.	Chrześcijanin	żyje	w	pokoju	Boga	/	...	w	sercach	waszych	niech	rządzi	pokój	-	Kol.3,15
5.	Chrześcijanin	utrzymuje	łączność	z	innymi	chrześcijanami	/	...	pokój	Chrystusowy,	do	którego	powołani	jeste-
ście	w	jednym	ciele	-	Kol.3,15
6.	Chrześcijanin	żyje	ze	Słowa	Bożego	/	Słowo	Chrystusowe	niech	mieszka	w	was	obficie	-	Kol.3,16
7.	Chrześcijanin	śpiewa	/	...	napominajcie	jedni	drugich	przez	psalmy,	hymny,	pieśni	duchowe	wdzięcznie	śpie-
wając	Bogu	-	Kol.3,16
8.	Chrześcijanin	jest	modlicielem	/	...	wszystko	czyńcie	w	imieniu	Pana	Jezusa	-	Kol.3,17
9.	Chrześcijanin	jest	dziękującym	/	...	w	imieniu	Pana	Jezusa	dziękując	przez	Niego	Bogu	Ojcu	-	Kol.3,17

udost. RM

Wycieczka do Ochab
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Chóry, muzyka ...
♪	♪	♪  „Gdańska Wiosna Chóralna”  

- Wyższobramski Chór Kameralny 
na północy Polski ♫

	 Już	 w	 ubiegłym	 roku	 otrzymaliśmy	 zaprosze-
nie	do	Gdańska,	gdzie	mieszka	nasza	chórowa	koleżan-
ka	Sylwia	Holeksa-Wilkowska,	którą	los	rzucił	ze	Ślą-
ska	na	Pomorze.	Sylwia,	której	bardzo	dziękujemy	za	
zaproszenie,	 jest	 członkiem	 gdańskiego	 Chóru	Kame-
ralnego	„441Hz”,	który	w	ubiegłym	roku	zorganizował	
cykl	 koncertów	 pod	 nazwą	 „Gdańska	Wiosna	Chóral-
na”.	W	tym	roku	dodano	do	nazwy	+	i	do	drugiej	edycji	
festiwalu	postanowiono	zaprosić	do	współpracy	gościa	
specjalnego	 z	 drugiego	 krańca	 Polski	 –	 nas,	Wyższo-
bramski	Chór	Kameralny	z	Cieszyna.

	 Zaproszenie	ewangelickiego	chóru	z	Cieszyna	
wiązało	się	m.in.	z	obchodami	rocznicy	500	lat	Refor-
macji,	 którą	 w	 Gdańsku,	 jako	 wielokulturowym	 mie-
ście	z	bogatą	historią,	również	chciano	podkreślić.	Nasi	
gdańscy	partnerzy	napisali	projekt,	dzięki	któremu	dwa	
chóry	kameralne	z	Gdańska	i	z	Cieszyna	mogły	się	spo-
tkać,	by	bliżej	się	poznać	i	wspólnie	pośpiewać.	Bardzo	
cieszyliśmy	 się	 na	 ten	wyjazd,	 który,	 jak	 się	 okazało,	
długo	będziemy	wspominać.
	 Wyruszyliśmy	trzema	samochodami	z	Cieszyna	
w	piątek,	5	maja	pod	wieczór.	Podróż	mijała	nam	przy-

jemnie	przy	rozmowach,	śmiechu	i	słuchaniu	
muzyki.	 Tuż	 za	 Częstochową	 rozpoczęły	 się	
nasze	 przygody,	 gdyż	 jeden	 z	 samochodów	
nagle	 stracił	 swą	 moc…	 Zatrzymaliśmy	 się	 
i	 mimo	 zmroku	 udało	 nam	 się	 zlokalizować	
pod	maską	przewód,	który	sprawiał	wrażenie	
przerwanego.	W	 ruch	 poszła	 taśma	 izolacyj-
na,	którą	kupiliśmy	na	pobliskiej	stacji.	Kilka	
ruchów	 i	 usterka	 została	 naprawiona!	 Moc	
wróciła	i	ruszyliśmy	dalej.	Do	schroniska	mło-
dzieżowego,	gdzie	zarezerwowano	nam	nocle-
gi,	dotarliśmy	bezpiecznie	ok.	godz.	1	w	nocy,	
więc	zdążyliśmy	się	jeszcze	wyspać	przed	cze-
kającymi	nas	nazajutrz		koncertami.	
	 Sobotni	ranek	przywitał	nas	piękną	sło-
neczną	pogodą,	która		zachęciła	nas	do	udania	
się	na	gdańską	 starówkę.	Zaraz	po	 śniadaniu	
pojechaliśmy	do	centrum	 i	poszliśmy	na	 spa-
cer,	podziwiając	m.in.	słynnego	Żurawia,	pięk-
nie	 odnowione	 kamienice	 oraz	 Bazylikę	Ma-
riacką,	na	wieżę	której	udało	nam	się	wspiąć	
i	 podziwiać	 zapierającą	 dech	w	 piersiach	 pa-
noramę	 miasta.	 Jeszcze	 tylko	 pyszna	 kawa	 
i…	ruszamy	na	plażę!	Do	dyspozycji	mieliśmy	
aż	cztery	godziny,	więc	korzystając	z	pięknej	
pogody,	 wyjechaliśmy	 w	 stronę	 kąpieliska.	
Nagle	kolejny	z	naszych	 samochodów	odmó-
wił	 posłuszeństwa...	 Jest	 godz.	 14.00,	 ulica	
Grunwaldzka	 w	 centrum	 Gdańska,	 olbrzymi	
ruch,	 a	my	 stoimy	na	 środku	 i	daremnie	pró-
bujemy	odpalić	das	Auto.	W	ruch	idą	komórki	

Koncert w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Próba połączonych chórów
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–	 jak	dobrze,	że	 jest	 Internet!	Obdzwoni-
liśmy	chyba	dziesięciu	mechaników,	ale	
każdy	 uświadamiał	 nam,	 że	 na	 pomoc	
możemy	 liczyć	 dopiero	 w	 poniedziałek.	
Myśli	 o	 plaży	 umknęły	 bardzo	 szybko,	 
a	ich	miejsce	zajęły	pytania	–	Co	my	te-
raz	zrobimy?	Czy	jutro	damy	radę	jechać	
do	 domu?	 Na	 szczęście,	 udało	 nam	 się	
znaleźć	 fachowca,	 który	 zgodził	 się	 rzu-
cić	okiem	na	nasz	zepsuty	wóz.	Odholo-
waliśmy	go	do	warsztatu	i	już	trzeba	było	
wracać	do	schroniska,	przebrać	się	i	biec	
na	zaplanowaną	próbę.
	 W	 ramach	 naszej	 współpracy	 
z	 Chórem	 Kameralnym	 „441Hz”	 zapla-
nowano	 dwa	 koncerty,	 podczas	 których	
oba	 zespoły	 miały	 zaprezentować	 swój	
program,	ale	również	wystąpić	wspólnie.	
My	 nauczyliśmy	 się	 pięknej	 i	 rzewnej	
pieśni	„Reboczci”	w	języku	kaszubskim,	 
a	 gdański	 chór	 przyswoił	 sobie	 znako-
micie	 śląską	 pieśń	 ludową	 „Listeczku	
dębowy”	 w	 opracowani	 Jana	 Gawla-
sa.	 Podczas	 wspólnej	 próby	 w	 kościele	
popracowaliśmy	 jeszcze	 nad	 właściwą	
wymową	 i	 nawiązaliśmy	 pierwsze	 kon-
takty	z	gospodarzami	 festiwalu.	Sobotni	
koncert	 odbył	 się	 w	 Sanktuarium	 Mi-
łosierdzia	 Bożego	 w	 Gdańsku.	 Licznie	
zgromadzona	 publiczność	 wysłuchała	
najpierw	nas	–	chóru	z	dalekiego	Cieszy-
na.	 Zaprezentowaliśmy	 pieśni	 związane	
z	 jubileuszem	 500	 lat	 Reformacji,	 po-
chodzące	z	albumu	„Dźwięki	Reformacji”	oraz	śląskie	
pieśni	ludowe.	Następnie	wystąpili	gospodarze	–	Chór	
Kameralny	„441Hz”	pod	dyrekcją	Anny	Wilczewskiej.	
Zespół,	który	podobnie	jak	my	obchodził	w	ubiegłym	
roku	10-lecie	 swojej	działalności,	 zachwycił	nas	pięk-
nym	brzmieniem	i	ciekawym	repertuarem.	Na	finał	za-
brzmiały	wykonane	wspólnie	pieśni	ludowe:	kaszubska	
i	śląska.	Nie	obyło	się	bez	bisów.	Po	koncercie	zapro-
szeni	 zostaliśmy	 na	 spotkanie	 integracyjne,	 gdzie	 do	
późna	mogliśmy	rozmawiać,	poznawać	się	i	wymieniać	
doświadczenia	 związane	 z	 kameralnym	 śpiewaniem.	
Zapomniałbym…	 po	 koncercie	 dojechał	 do	 nas	 pan	
mechanik	i	oznajmił,	że	udało	mu	się	postawić	diagno-
zę	i	jest	szansa,	że	w	niedzielę	zdobędzie	jakoś	części	
zamienne	i	wrócimy	jednak	do	domu.
	 W	niedzielę	po	śniadaniu	pojechaliśmy	do	So-
potu,	 gdzie	wzięliśmy	czynny	udział	w	nabożeństwie,	
które	 odprawił	 ks.	 biskup	Marcin	Hintz.	 Jako,	 że	 nie	
wszyscy	zmieściliśmy	się	do	 sprawnych	dwóch	samo-
chodów,	 niektórzy	 z	 nas	 pojechali	 do	Sopotu	 kolejką,	
co	 stanowiło	 również	 swego	 rodzaju	 atrakcję.	 Piękny	

ewangelicki	Kościół	Zbawiciela	położony	 jest	wprost	
przy	plaży,	nieopodal	słynnego	molo.	Po	nabożeństwie	
w	 kościele	 zjawili	 się	 nasi	 znajomi	 z	 chóru	 „441Hz”.	
Serdeczne	 przywitanie,	 krótka	 próba	 i	 rozpoczyna-
my	kolejny	wspólny	koncert.	Na	początek	ks.	 biskup	
Hintz	 przywitał	 wszystkich	 zebranych	 i	 opowiedział	
kilka	słów	o	naszej	cieszyńskiej	parafii.	Program	kon-
certu	 stanowiły	 te	 same	 utwory,	 które	 śpiewaliśmy	
dzień	wcześniej	w	Gdańsku,	ale	odbiór	reformacyjnych	
pieśni	wykonywanych	 tym	 razem	w	kościele	 ewange-
lickim	był	 jednak	 inny.	Wiele	osób	słuchało	 ich	z	nie	
ukrywanym	 wzruszeniem.	 Chór	 Kameralny	 „441Hz”	
specjalizuje	się	w	wykonywaniu	muzyki	współczesnej,	
głównie	 kompozycji	 XXI	 wieku.	 Sięga	 również	 do	
utworów	skandynawskich.	Ich	pełne	wyrazu,	eteryczne	
wykonania	 bardzo	 nam	 się	 podobały.	Na	 finał	 powtó-
rzyliśmy	wspólnie	obie	ludowe	pieśni,	które	nagrodzo-
no	gromkimi	brawami.
	 Po	nabożeństwie	udaliśmy	się	na	plażę,	by	wy-
konać	jeszcze	pamiątkowe	zdjęcia.	Dla	nas	widok	mo-
rza	to	jednak	wielka	atrakcja,	więc	mimo	chłodu	i	silne-

WCK w Kościele Zbawiciela w Sopocie

Zaprzyjaźnione chóry kamerlane 441Hz  
i WCK na plaży w Sopocie
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go	wiatru	jeszcze	długo	kręciliśmy	się	po	plaży,	robiąc	
mniej	lub	bardziej	poważne	zdjęcia.	Następnie	razem	z	
naszymi	gdańskimi	przyjaciółmi	udaliśmy	się	na	obiad	
do	 restauracji	 „Czeski	film”,	gdzie	 serwowane	 są	 spe-
cjały	kuchni	czeskiej	–	poczuliśmy	się	przez	chwilę	jak	
w	domu.
	 Niestety,	 nadszedł	 czas	 pożegnań	 i	 podzięko-
wań.	 Nasi	 mili	 gospodarze	 obdarowali	 nas	 pamiątka-
mi	i	zobowiązali	do	nauczenia	się	kolejnej	kaszubskiej	
piosenki!	 Bardzo	 podobało	 nam	 się	 w	 Gdańsku.	 Po-
znaliśmy	 fantastycznych	 ludzi,	 którzy	 tak	 jak	my,	 ko-

chają	śpiewać.	Choć	dzieli	nas	ponad	600	kilometrów,	
nawiązaliśmy	nowe	muzyczne	przyjaźnie,	które	mamy	
nadzieję,	będą	się	rozwijać.	Oba	koncerty	zaliczamy	do	
udanych.	 Staraliśmy	 się	 godnie	 reprezentować	 naszą	
parafię	i	zaprezentować	gdańskim	słuchaczom	muzycz-
ne	dziedzictwo	Reformacji.	Do	domów	powróciliśmy	
dwoma	samochodami	i	pociągiem.	Nasz	dyrygent	Pio-
trek	zmuszony	był	pozostać	w	Gdańsku	jeszcze	jeden	
dzień	 i	 wrócił	 do	 nas	 naprawionym	 autem	 dopiero	 
w	poniedziałek	wieczorem.	
       

               Chórzyści z Wyższej Bramy

♪	♪	♪ Finałowy koncert  
warsztatów gospel ♫

	 1	maja	br.	w	Kościele	Jezusowym	w	Cieszynie	
odbył	się	finałowy	koncert	Międzynarodowych	Warsz-
tatów	 Gospel,	 prowadzonych	 przez	 Kena	 Burtona.	
Wcześniej	 uczestnicy	 pod	 okiem	 trenera	 przygotowy-
wali	 się	do	występu	w	filii	Uniwersytetu	Śląskiego	w	

Cieszynie.	Warto	tutaj	zaznaczyć,	iż	Kościół	Jezusowy	
jest	 wspaniałą	 salą	 koncertową	 z	 nieprawdopodobną	
akustyką	wnętrza	-	dźwiękowcy,	którzy	pracowali	przy	
obsłudze	koncertu	namierzyli	aż	6	sekundowy	pogłos.	
Honorowym	patronem	koncertu	był	Burmistrz	Miasta	

Cieszyn	 i	 Burmistrz	 Czeskiego	
Cieszyna.
 Ken Burton - to kompozy-
tor, dyrygent chórów, wokalista  
i nauczyciel oraz wybitna osobo-
wość w świecie gospelu. Niektó-
rzy uważają go za najlepszego 
muzyka gospel na kontynencie. 
Koncertuje regularnie dla Kró-
lowej Brytyjskiej i ministrów, jest 
gwiazdą TV BBC, jurorem, pro-
wadzi 4 chóry gospel w Londy-
nie, komponował i wykonywał 
muzykę do filmów Stevena Spiel-
berga oraz występował w trakcie 
festiwalu w Cannes. Organizuje 
i produkuje największe koncer-
ty gospel w Europie, koncertuje 
regularnie w najlepszych salach 
koncertowych świata, a niedaw-
no koncertował też w USA przed 
70 000 publicznością.
 W Polsce prowadził do tej pory 
3 edycje warsztatów, gromadząc 
każdorazowo komplet międzyna-
rodowej publiczności. Pierwsza z 
edycji miała miejsce w sali NO-
SPR, uważanej za prawdopodob-
nie najlepszą akustycznie salę 
koncertową w Europie.

AM
Foto: ox.pl
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♪	♪	♪ Uroczysta inauguracja  
2. Dni Kultury Chrześcijańskiej ♫

	 18	maja	br.	o	godz.	18.00	w	Kościele	
Jezusowym	 w	 Cieszynie	 zainugurowane	 zo-
stały	2.	Dni	Kultury	Chrześcijańskiej.	Na	kon-
cert	zaproszony	został	bp	dr	Adrian	Korczago	
zwierzchnik	 Diecezji	 Cieszyńskiej,	 który	 po-
dzielił	się	ze	słuchaczami	Słowem	Bożym.		
 „Chcemy urozmaicić program, aby tra-
fił do starszych i młodszych. Planujemy zaan-
gażować chór dziecięcy i młodzieżowy. Będzie-
my też chcieli zaprezentować piękne brzmienie 
organów Kościoła Jezusowego, które są po ka-
pitalnym remoncie”	-	to	słowa	ks.	proboszcza	
Janusza	Sikory.	Zauważył	on	także,	że	ambicją	
organizatorów	jest	nie	tylko	łączenie	wyznaw-
ców	 różnych	 odłamów	 chrześcijaństwa,	 ale	
także	 spajanie	 całej	 społeczności	 przygranicz-
nego	miasta.	„Bez względu na narodowość, czy 
ktoś się czuje Czechem czy Polakiem na Zaol-
ziu, wszyscy są zaproszeni i wszyscy mają szan-
sę brać udział w tym, co tutaj będzie się działo, 
a podstawą tego jest nasza chrześcijańska wia-
ra. Wszyscy jesteśmy chrześcijanami i wszyscy 
wierzymy w tego samego Boga, w tego samego 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który powiedział, 
że największym przykazaniem jest miłość - do 
ludzi i do Pana Boga”	-	to	także	słowa	ks.	pro-
boszcza.

	 W	koncercie	udział	wzięli:
	 -	 SKOCZOWSKIE	 DZWONKI	 -	 ze-
spół	 z	 parafii	 ewangelickiej	 w	 Skoczowie	
grający	na	unikatowych	 i	pięknie	brzmiących	
dzwonkach;
	 -	 Zespół	 Wokalny	 CREDO	 z	 parafii	
ewangelickiej	 w	 Bładnicach	 pod	 dyr.	 Pawła	
Gasia
	 -	 Paweł	 Gaś	 -	 znakomity	 organista,	
który	zagrał	na	naszym	wyremontowanych	in-
strumencie.
	 Wśród	 uczestników	 koncertu	 nie	 za-
brakło	burmistrza	Ryszarda	Macury	 i	 starosty	
Janusza	Króla.

AM

ox.pl
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Młodzież, dzieci

Nabożeństwa rodzinne
	 30	 kwietnia	 odbyło	 się	 kolejne	 nabożeństwo	 rodzinne.	 Po-
prowadził	 je	 oraz	 kazanie	 wygłosił	 ksiądz	 Łukasz	 Gaś.	W	 czasie	
liturgii	odczytane	zostały	 teksty	biblijne,	 lekcję	apostolską	przeczy-
tała	Oliwia	Brożyna	 (1P	 2,21-25),	Klaudia	Białończyk	 przeczytała	
fragment	Ewangelii	(J	10,1-30).	Podczas	nabożeństwa	dzieci	uczęsz-
czające	na	szkółkę	niedzielną	zaśpiewały	dwie	pieśni:	„Sławię	Panie	
imię	 Twe”	 oraz	 „Pasterzem	moim	 Jezus”.	Wygłoszone	 kazanie	 na	
tekst	 Ezech.	 34,	 ksiądz	 Łukasz	Gaś	 rozpoczął,	 wyliczając	 jak	wie-
le	razy	słowo	„pasterz”	użyte	jest	w	Starym	i	Nowym	Testamencie.	
Temat	Dobrego	Pasterza,	w	ogóle	pasterzy,	jest	w	Biblii	bardzo	waż-
ny.	Wielu	biblijnych	bohaterów	było	pasterzami,	np.	Abraham,	jego	
bratanek	 Lot,	 Mojżesz	 przed	 wyprowadzeniem	 narodu	 wybranego	 
z	 Egiptu	 pasł	 owce	 swojego	 teścia	 Jetry,	 Dawid,	 który	 pokonał	
Goliata	 procą,	 zanim	 został	 królem,	 był	 pasterzem.	 Pan	 Bóg	 na-
zywa	 Izraelitów	 owcami,	 siebie	 natomiast	 określa	 jako	 Pasterza.	 

W	Ewangelii	Pan	Jezus	mówi	o	sobie	„Ja	jestem	dobry	
pasterz”.	Taki	powinien	być	nasz	obraz	Boga	-	Dobre-
go	Pasterza,	my	zaś	 jesteśmy	Jego	owcami.	Ksiądz	
Łukasz	nawiązał	do	słów	Psalmu	23,	które	wszyscy	
doskonale	 znamy,	 „Pan	 jest	 pasterzem	moim	 nicze-
go	mi	nie	braknie”	oraz	do	opartej	o	te	słowa	pieśni,	
którą	śpiewaliśmy	z	dziećmi.	Pan	Bóg	chce	abyśmy	
pamiętali	o	tym,	że	On	zawsze	czuwa	nad	nami.	Bez	
Niego	bylibyśmy	bezbronni	wobec	niebezpieczeństw	
tego	świata	jak	owce	bez	swojego	pasterza.	Bez	Nie-
go	nie	znalibyśmy	celu	drogi,	jaką	podążamy	w	życiu.	
Pan	Bóg	 chce	 abyśmy	wiedzieli	 i	 pamiętali,	 że	On	
zna	 nas	 lepiej	 niż	 ktokolwiek	 inny.	Chce,	 żebyśmy	
wiedzieli,	że	On	patrzy	na	nasze	życie,	kocha	nas	tak,	
jak	 pasterz	 kochał	 swoje	 owce.	Bóg	 kocha	 i	 szuka	
tych,	 którzy	 od	Niego	 odeszli	 by	 iść	własną	 drogą,	
bez	swojego	Pasterza.	Pan	Bóg	jako	nasz	Pasterz	nie	
zaniedbuje	 nikogo	 z	 nas.	 Pozwala	 nam	 działać	 tak	
jak	 chcemy,	wybierać,	 ale	 nawet	 gdy	Go	 smucimy,	
nie	pozostawia	nas	samych	sobie.	Zaopatruje	nas	we	
wszystko,	 czego	 potrzebujemy.	 Chce	 nas	 również	
karmić	swoim	Słowem,	abyśmy	wzrastali	w	swojej	
wierze.	Pragnie	nami	przewodzić,	prowadzić	do	swo-
jego	Królestwa.	Czy	 słuchamy	 codziennie	 swojego	
Pasterza?	Słyszymy	w	tekście	biblijnym	słowa	ostrej	
krytyki	 i	 musimy	 je	 skonfrontować	 z	 naszym	 ży-
ciem.	Słowa	krytyki	Bóg	odnosi	do	pasterzy	Izraela,	
królów,	 kapłanów	 i	 proroków,	 przywódców	 Izraela.	
Oni	jednak	zawiedli	i	bardzo	rozzłościli	Pana	Boga,	

Foto: Pavla Chudecka
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ponieważ	dbali	tylko	o	samych	siebie,	zamiast	dbać	 
o	powierzonych	im	ludzi.	Słowa	te	wypowiadane	są	
w	trudnym	dla	Izraela	czasie,	kiedy	została	zniszczo-
na	Jerozolima,	a	wraz	z	miastem	również	świątynia,	
a	 lud	 znalazł	 się	 w	 niewoli	 babilońskiej.	 Pan	 Bóg	
posyła	do	przywódców	swojego	proroka	i	mówi	im,	
że	to	oni	są	winni	tej	sytuacji.	Oni	jednak	nie	chcie-
li	 słuchać,	 uważali,	 że	winni	 są	wszyscy,	 tylko	 nie	
oni.	Jeżeli	on,	królowie,	kapłani	i	prorocy	nie	chcieli	
słuchać	Boga,	dlaczego	inni	ludzie	mieliby	to	robić?	
Pan	Bóg	nadal	kochał	swój	lud	i	dał	im	obietnicę,	że	
będzie	czas,	kiedy	niewola	się	skończy,	że	wrócą	do	
ziemi,	 którą	 wcześniej	 od	 Boga	 otrzymali,	 ale	 po-
nieważ	 ludzie	 zawiedli,	 tym	 razem	On	 sam	 popro-
wadzi	ich	do	tej	ziemi.	Słowa	tej	obietnicy	spełniły	
się,	 naród	 powrócił	 z	 niewoli,	 spełniły	 się	 również	
w	 Jezusie	 Chrystusie	 oraz	 wypełniają	 się	 dzisiaj	 
w	 naszym	 życiu,	 gdy	 Pan	 Jezus	 jako	 nasz	 Dobry	
Pasterz,	prowadzi	nas	do	obiecanej	ziemi	w	Niebie.	
Pan	 Jezus,	nasz	Dobry	Pasterz	 ,przyszedł	 aby	przy-
bliżyć	nas	do	Boga	Ojca.	Przyszedł,	aby	oddać	swoje	
życie	na	krzyżu	za	nas	–	 swoje	owce,	 aby	uwolnić	
nas	od	śmierci	wiecznej	i	dać	nam	zbawienie.	A	czy	
my	dajemy	się	w	naszym	życiu	prowadzić	naszemu	
Pasterzowi?	Czy	jesteśmy	Mu	posłuszni	i	chodzimy	
drogami,	 które	 nam	 wskazał,	 słuchając	 Jego	 przy-
kazań?	A	może	 zachowujemy	 się	 jak	 nieposłuszne	
owce	 i	 wybieramy	własną	 drogę	 i	 swój	 sposób	 na	
życie?	Czy	dbamy	o	poznawanie	Słowa	Bożego	nie	
tylko	w	Kościele,	ale	również	na	lekcjach	religii	oraz	
w	 swoim	 domu?	Dziś	 pasterzami	 są	 ludzie	 rządzą-
cy	 naszym	 krajem,	 księża,	 rodzice	 dla	 swoich	 dzieci,	
pracodawcy	 dla	 swoich	 pracowników,	 my	 dla	 siebie	
nawzajem.	Mamy	dbać	o	ludzi	wokół	nas,	o	ich	wzrost	
w	wierze	oraz	poznaniu	Boga.	Czy	 rozumiemy	swoją	
odpowiedzialność?	 Ksiądz	 Łukasz	 odniósł	 te	 słowa	
krytyki	 do	 siebie,	 przyznając,	 że	 jest	 słaby	 i	 zawodzi.	
Poprosił	o	naszą	modlitwę	za	siebie	i	wszystkich	księży	
naszej	parafii,	by	mogli	być	naszymi	pasterzami,	służąc	
nie	 tylko	w	 niedzielę	 na	 nabożeństwach,	 ale	 również	
w	codziennym	życiu	swoim	przykładem,	zachowaniem	
i	 słowami.	 Grzechy,	 błędy	 duchownych,	 nie	 zwalnia-
ją	nas	od	obowiązku	słuchania	Dobrego	Pasterza.	Jako	
ludzie	 wierzący	 jesteśmy	 również	 odpowiedzialni	 za	
wybór	przywódców	naszego	kraju	–	pasterzy.	Czy	jako	
rodzice	wystarczająco	dbamy	o	nasze	dzieci,	ich	życie	
w	 tym	świecie,	ale	 i	o	 ich	wiarę	oraz	 jej	wzrost?	Nie	
mamy	się	nawzajem	krytykować	i	oskarżać,	lecz	zasta-
nowić	 się,	 jak	możemy	 z	Bożą	 pomocą	 zmienić	 swo-
je	życie	i	jak	słuchać	naszego	Dobrego	Pasterza,	który	
obiecuje,	że	będzie	z	nami	zawsze,	by	nas	prowadzić.
	 Kolejne	 nabożeństwo	 rodzinne	 odbyło	 się	
21	maja,	a	poprowadził	 je	 i	kazanie	wygłosił	 również	
ksiądz	Łukasz	Gaś.	Teksty	biblijne	(II	Mż	32,7-14	i	1	

Tm	2,1-6)	zostały	odczytane	przez	tegorocznego	konfir-
manta	Bartosza	Jankowskiego	oraz	„szkółkową	ciocię”	
Monikę	Moiczek.	Dzieci	ubogaciły	nabożeństwo	dwo-
ma	pieśniami:	„Gdy	Chrystus	jest	w	łodzi”	oraz	„Miłość	
Twa”.	Ksiądz	Łukasz	Gaś	kazanie	na	tekst	z	Ewangelii	
Łk	11,5-13	 rozpoczął	od	nawiązania	do	napisu	zawie-
szonego	przy	wejściu	 do	gabinetu	 jednego	 ze	 swoich	
wykładowców,	zdania	często	przez	niego	powtarzanego	
studentom	teologii	„Drzwi	lekarza	nigdy	nie	mogą	być	
zamknięte,	a	drzwi	księdza	zawsze	powinny	być	otwar-
te”.	 Następnie	 przytoczył	 przykład	 ze	 swojego	 życia,	 
o	tym	jak	ktoś	zadzwonił	do	niego	w	nocy	z	prośbą	o	mo-
dlitwę,	rozmowę.	Modlitwa	jest	bardzo	ważna,	ważna	
jest	dla	nas	również	świadomość,	że	ktoś	się	o	nas	mo-
dli.	Zachęcając	do	codziennej	modlitwy,	ksiądz	Łukasz	
przypominał,	dlaczego	nie	wolno	nam	z	modlitwy	zre-
zygnować.	To	nie	Pan	Bóg	potrzebuje	naszych	modlitw,	
lecz	 my,	 ludzie,	 potrzebujemy	 modlitwy.	 Jeżeli	 jako	
osoby	wierzące	zaniedbujemy	codzienną	modlitwę,	to	
tym	samym	oszukujemy	samych	siebie,	że	z	Panem	Bo-
giem	żyjemy.	Jeżeli	nie	mamy	relacji	z	Panem	Bogiem	
poprzez	modlitwę,	żyjemy	wtedy	tak	jakby	Go	nie	było.	
Uczniowie	Pana	 Jezusa	 chcieli	 umieć	 się	modlić,	 być	
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może	 nawet	 zazdrościli	Mu,	 że	 tak	 często	 rozmawiał	
poprzez	modlitwę	ze	swoim	Ojcem.	Jeden	z	uczniów	w	
końcu	odważył	się	poprosić	„Panie	Jezu	naucz	nas	się	
modlić	tak	jak	Ty	się	modlisz”.	W	odpowiedzi	Pan	Je-
zus	wypowiedział	słowa	modlitwy	Ojcze	nasz.	Byśmy	
modląc	się	 jej	 słowami	myśleli	o	Bogu	 jak	o	dobrym	
Ojcu,	który	 zawsze	 jest	 gotowy	nas	wysłuchać	 i	 nam	
odpowiadać.	Bóg	chce,	abyśmy	przychodzili	do	Niego	
ze	wszystkim.	W	przypowieści	Bóg	opisany	 jest	 jako	
dobry	przyjaciel,	 do	którego	możemy	przychodzić	 za-
wsze,	prosząc	Go	o	to,	na	czym	nam	zależy.	Czy	modli-
my	się	każdego	dnia?	Czy	prosimy	Boga	w	modlitwie	 
o	wszystko	to,	co	nas	martwi	oraz	o	to,	czego	pragnie-
my?	Mamy	być	wytrwali	w	naszych	modlitwach,	wręcz	
natrętni.	Pan	Bóg	wobec	żadnej	z	nich	nie	pozostanie	
obojętny.	 W	 przypowieści	 człowiek	 przychodzi	 do	
przyjaciela	 o	 północy,	 przychodzi	 do	 niego	 ponieważ	
wie,	że	przyjaciel	nie	odmówi	mu	pomocy,	że	na	przy-
jaciela	można	zawsze	liczyć.	Jezus	nazywa	nas	swoimi	
przyjaciółmi.	 Czy	 jesteśmy	 przekonani	 o	 tym,	 że	 do	
Boga	 możemy	 przyjść	 z	 każdą	 sprawą	 jak	 do	 nasze-
go	 przyjaciela?	 Jezus	 zakończył	 swoje	 podobieństwo	
słowami:	 proście,	 a	 będzie	 wam	 dane	 (dostaniecie),	
kołaczcie	(pukajcie),	a	wtedy	wam	otworzą,	szukajcie,	 

a	 znajdziecie.	 To	 bardzo	 konkretna	 Boża	 obietnica.	
Mamy	 również	 zastanowić	 się	 nad	 tym,	 w	 jaki	 spo-
sób	Bóg	odpowiada	na	nasze	modlitwy.	Nie	daje	nam	
wszystkiego	o	co	prosimy,	ponieważ	nie	wszystko	jest	
dla	 nas	 dobre.	 Bóg	 wysłuchuje	 wszystkich	 naszych	
próśb,	ale	kierując	się	swoją	mądrością,	ma	prawo	de-
cydować	o	tym	czy	je	spełni.	Nasze	przychodzenie	do	
Boga	w	modlitwie	 jest	 próbą	 naszej	wiary	 i	 zaufania	
Panu	Bogu.	 Powinniśmy	 również	modlić	 się	 o	 zrozu-
mienie	Bożej	woli	i	umiejętność	podporządkowania	się.	
Mamy	też	w	naszych	modlitwach	Bogu	dziękować	za	
wszystko,	 co	 od	 Niego	 otrzymujemy.	 Błogosławiony	
niech	 będzie	 Bóg,	 który	 nigdy	 nie	 odrzuca	modlitwy	
mojej	i	nie	odmawia	mi	swojej	łaski	i	dobroci.
	 Po	 każdym	 z	 nabożeństw	 za	 uczestnictwo	 
w	nich	dzieci	otrzymywały	kolejne	znaczki.	Przykleja-
jąc	je	na	otrzymanej	we	wrześniu	karcie	i	kolorując	je	
według	zamieszczonej	na	niej	instrukcji	(1.	kolor	czar-
ny,	2.	czerwony,	3.	zielony,	4.	niebieski,	5.	żółty)	kom-
pletowały	naszą	tegoroczną	układankę	-	rysunek	przed-
stawiający	 Różę	 Lutra.	 Do	 końca	 maja	 (31.05.2017)	
dzieci	przynosiły	do	kancelarii	parafialnej	wypełnione	
karty.	Nagrody	rozdane	zostaną	na	czerwcowym	nabo-
żeństwie	rodzinnym. Kinga Woźniak

Kącik dla dzieci

	 Czerwiec	to	miesiąc,	który	jest	swoistą	szkołą	cierpliwości.	Zaczyna	się	wspaniale	
ŚWIĘTEM	DZIECI	i	kończy	obiecująco	POCZĄTKIEM	WAKACJI.	Ale	między	tym	jest	jeszcze	
cały	miesiąc,	w	którym	trzeba	chodzić	do	szkoły,	przedszkola,	wywiązywać	się	ze	swych	
obowiązków.	Niektórzy	próbują	jeszcze	nadrobić	zaległości,	poprawić	oceny,	a	pogoda	za-
chęca	raczej	do	ruchu	na	świeżym	powietrzu.	Siedząc	w	szkolnej	ławce,	bywa,	że	myślami	
jesteśmy	już	na	wakacjach...

Joanna Rucka-Czernik

	 Uczniowie	Pana	 Jezusa	 też	musieli	 cierpliwie	
czekać	na	spełnienie	Jego	obietnicy.	Było	to	po	Wnie-
bowstąpieniu	Pana	Jezusa.	10	dni	Apostołowie	spędzili	
na	modlitwie	i	rozmyślaniach.	Nakaz	Jezusa	był	wyraź-
ny:	 Idźcie	 i	nauczajcie	wszystkie	narody!	Bądźcie	mi	
świadkami	na	całej	ziemi!	Musieli	zatem	być	posłuszni!	
Ale	jak	mieli	wypełnić	to	zadanie?	Czy	trzeba	od	razu	
wyjść	na	place	 i	do	przedsionków	świątyni,	by	głosić	
dobrą	nowinę	o	Zbawicielu?	Czy	nie	narażą	się	w	ten	
sposób	na	niebezpieczeństwo	i	aresztowania?	Czy	trze-
ba	może	opuścić	miasto	i	rozproszyć	się	po	świecie?
	 Przez	10	dni	po	Wniebowstąpieniu	uczniowie	
rozważali	 te	 problemy,	 aż	 nagle	 nastąpił	 ostatni	 cud.	
Stało	się	to	w	ZIELONE	ŚWIĄTKI.	Najpierw	dało	się	
słyszeć	szum	z	nieba	podobny	do	wichury.	Cały	dom	

był	 nim	 napełniony.	 Nad	 głową	 każdego	 z	 obecnych	
ukazały	się	ogniste	języki.	W	tym	momencie	wszyscy	
uczniowie	 byli	 napełnieni	 Duchem	 Świętym.	 Odtąd	
wszystko,	co	wydawało	się	 im	trudne	do	zrozumienia,	
stało	 się	 zupełnie	 proste.	 Zadanie,	 które	 stało	 przed	
nimi	do	spełnienia,	widzieli	teraz	jasno	określone.	Ku	
ich	wielkiemu	zdziwieniu	spostrzegli,	że	każdy	z	nich	
mógł	 się	wyrażać	w	 jakimkolwiek	 języku	 i	 każdy	 ro-
zumie	Słowo	Boże	w	swoim	własnym	 języku.	Każdy	 
z	 uczniów	 czuł	w	 sobie	wielkie	męstwo	do	przyjęcia	
próby:	był	gotów	wyruszyć	w	świat,	aby	głosić	Ewan-
gelię.	Odtąd	nikt	z	nich	już	się	nie	lękał.	
	 Tymczasem	na	 placu,	 naokoło	 domu,	 zgroma-
dził	się	tłum,	przyciągnięty	pogłoską	o	cudzie.	Ludzie	
mówili	między	sobą:
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	 -	Co	się	stało?	Czy	oni	oszaleli?	Zachowują	
się	tak,	jakby	byli	pijani?	Dlaczego	mówią	obcymi	
językami?
	 Zjawił	się	Piotr,	nakazał	milczenie.	Już	się	
nie	lękał.	To	już	nie	ten	sam	prosty	człowiek,	które-
go	widzieliśmy,	jak	ze	strachu	przed	biciem	zapiera	
się	Mistrza.	Przemawiał	tak:
	 -	 Mężowie	 izraelscy,	 posłuchajcie	 mnie!	
Jezus	 z	Nazaretu,	 którego	 byliście	 świadkami,	 jak	
czynił	 cuda	 wśród	 was,	 Ten,	 którego	 ukrzyżowa-
liście	 przez	 ręce	 bezbożnych,	Ten	 był	Mesjaszem,	
Synem	Boga,	 który	 stał	 się	 człowiekiem,	 którego	
Bóg	przedwieczny	posłał	na	ziemię	dla	zbawienia	
świata.
 
	 Duch	 Święty,	 który	 dał	 uczniom	 męstwo	 
i	 dar	mówienia	 językami,	 działa	 i	 dziś	w	 sercach	
wierzących	dzieci	i	dorosłych.
	 Kiedyś	mama	powiedziała	do	Krysi:	 -	Kocha-
nie,	ubierz	dziś	spodnie,	na	dworze	jest	zimno.	-	Nie!	

DUCHU ŚWIĘTY, PROSZĘ, 
UŻYJ MNIE DZIŚ.
DAJ MI ODCZUĆ 

MOC TWĄ, 
GDY WOŁAM WZWYŻ.

DUCHU ŚWIĘTY, PROSZĘ, 
UŻYJ MNIE DZIŚ,

OCZYŚĆ, NAPEŁŃ SERCE,
 PROWADŹ 

MNIE
 DZIŚ.

(„Na skrzydłach  
orlich”)

-	krzyknęło	coś	w	sercu	Krysi.	-	Przecież	wszystkie	ko-
leżanki	noszą	już	skarpetki.	Tak,	im	wolno	się	ubierać,	

jak	 same	 chcą,	 jak	 im	 się	 podoba!	 
A	 mnie	 nie?	 Ja	 też	 chcę	 włożyć	
skarpetki,	i	koniec!	-	Ho,	jaki	bunt...	
jakie	 myśli.	 Mijały	 sekundy...	 Na-
gle	 odezwał	 się	 cichy	 głos	 Ducha	
Świętego	 i	delikatnie	przekonywał:	
Mamusia	zawsze	mi	dobrze	radzi...	
zawsze...	ona	mnie	kocha!		
	 -	W	sercu	zaczęło	się	coś	dziać,	
„nie”	 stawało	 się	 coraz	 mniejsze, 
a	w	to	miejsce	weszła	pewność:	
	 -	Usłucham	rady	mamy,	po	co	
mam	trząść	się	z	zimna?	
	 -	To	Duch	Święty	objawił	Kry-
si	 prawdę.	 Przekonała	 się	 o	 tym	 
w	 klasie.	 Koleżanki	 szczękały	 
z	 zimna	 zębami	 i	 na	 drugi	 dzień	
wiele	 zachorowało	 na	 anginę.	Kry-
sia	 z	 radością	myślała:	 O	 gdybym	
tak	zawsze	słuchała	mojej	mamy!	

Pokoloruj obrazek
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	 Był	 to	
dzień,	 w	 którym	
prawdziwy	 chło-
piec	 myśli	 tylko	
o	 wodzie.	 W	 cza-
sie	 dużej	 przerwy	
kilku	 chłopców	
chuchało	 na	 ter-
mometr	 klasowy,	
tak,	 że	 po	 kilku	
minutach	 wskazy-
wał	 on	 temperatu-
rę,	 jaka	jest	możli-
wa	tylko	w	Afryce.	
Pomimo	 to	 lekcje	
się	odbywały.
	 H e n i e k	
siedział	 na	 swo-
im	 miejscu	 i	 śnił	 
o	 wakacjach.	 My-
ślał	 o	 ubiegłorocz-
nych	 wspaniałych	
wakacjach	 u	 wuj-
ka	 Pawła.	 Szcze-
gólnie	 wspominał	
przejażdżki	 kaja-
kiem	po	stawie.
	 Wujek	 Pa-
weł	 tego	 roku	 tak-
że	go	zaprosił.	He-
niek	 myślał	 więc	
już	 o	 wakacjach.	
Nagle	przestraszył	
się.
	 -	 Heniu!	
-	 powiedział	 na-
uczyciel	już	po	raz	drugi.	
	 -	Czy	możesz	odpowiedzieć	na	moje	pytanie?	
Chłopak	nie	mógł	 tego	 jednak	uczynić.	Nie	znał	pyta-
nia.	To	był	straszny	dzień.	Ale	wreszcie	lekcje	dobiegły	
końca	i	Heniek	pobiegł	do	domu.
	 Pomimo	kary,	 jaką	Heniek	za	nieuwagę	otrzy-
mał,	 wykonał	 w	 domu	 taniec	 indiański,	 wołając:	 -	
Wkrótce	będą	wakacje!	Wkrótce	będą	wakacje!

WKRÓTCE 

BĘDĄ 

WAKACJE

	 Ela	 siedziała	 zupełnie	 cicho	 w	 kąciku.	 Dwa	
albo	trzy	razy	przełknęła	ślinę	i	nagle	dwie	wielkie	łzy	
popłynęły	 po	 jej	 policzkach.	 Gdy	 do	 pokoju	 weszła	
mama	 z	 jedzeniem,	 Ela	 rozpłakała	 się	 i	 powiedziała:	 
-	Heniek	będzie	miał	wakacje,	a	ja	nie.	To	podłe!
	 -	Ależ	dziecko	–	skarciła	ją	mama	–	przecież	ty,	
dopóki	nie	chodzisz	do	szkoły,	zawsze	masz	wakacje.	
W	przyszłym	roku	już	będzie	inaczej.	



Informator Parafialny nr 6/2017 (161)

czerwiec 2017  49

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

Prz 18,22

Pogrzeby:
 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Mt 5,4

Zapisane w księgach parafialnych

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

02-04-2017
02-04-2017
02-04-2017
02-04-2017
02-04-2017
08-04-2017
09-04-2017
09-04-2017
17-04-2017
17-04-2017
30-04-2017
30-04-2017

Oskar	Granda
Pola	Talik
Hanna	Magdalena	Góra
Julia	Zofia	Zgliczyńska
Anna	Kubeczka
James	Alexander	Stawart
Radosław	Łukasz	Pawlik
Antoni	Sitek
Emilia	Puczok
Samuel	Stec
Samuel	Ludwik	Borus
Julia	Zuzanna	Jarek

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski

22-04-2017 Jarosław	Reszka
Aneta	Marzena	Płoskonka

Hażlach

01-04-2017
04-04-2017
12-04-2017
12-04-2017
13-04-2017
15-04-2017
18-04-2017
27-04-2017
28-04-2017

śp.	Hilda	Szudyga	zd.	Dziadek
śp.	Karol	Chmiel
śp.	Sylwia	Elżbieta	Siąkała
śp.	Tadeusz	Jerzy	Szarzec
śp.	Leokadia	Maria	Dziadek
śp.	Małgorzata	Wałach	zd.	Stanieczek
śp.	Piotr	Pilch
śp.	Władysław	Paweł	Herzyk
śp.	Alfreda	Chlebek	zd.	Gunia

lat	93
lat	89
lat	46
lat	71
lat	72
lat	79
lat	63
lat	59
lat	79

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bazanowice
Cieszyn
Ogrodzona
Cieszyn

	 -	Lecz	Ela	nie	chciała	się	uspokoić.
	 Wtedy	mama	usiadła	obok	niej,	 objęła	 ją	 i	 ta-
jemniczo	 powiedziała:	 -	 Wiesz	 co,	 mam	 dla	 ciebie	
cudowną	 niespodziankę.	W	 przyszłym	 tygodniu	 poje-
dziesz	ze	mną	do	wujka	Pawła,	a	w	sobotę	przyjedzie	
tam	też	tatuś.
	 Twarz	Eli	rozjaśniła	się	i	po	łzach	nie	było	ani	

śladu.	Usiłowała	tak	jak	Heniek	odstawić	taniec	indiań-
ski,	niestety	nawet	ten	jej	nie	wychodził.	Była	przecież	
kobietą.
	 A	jednak	ta	kobieta	miała	pewnego	dnia	stać	się	
wodzem	indiańskim...

(„Rodzina Dobrowolskich”)
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Serdecznie zapraszamy na spotkania, 
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00, 

w budynku parafialnym 
przy Placu Koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

Informacje, ogłoszenia

ZAPROSZENIE
Chór	Misyjny	zaprasza	na	jednodniową	
wycieczkę	do	parafii	w	Mikołowie	

i	zwiedzanie	Śląskiego	Ogrodu	Botanicznego	
w	dniu	25	czerwca	br.	

Wyjazd	z	Placu	Koscielnego	o	godz.	7.30
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Na
sz
	pl
an
	 

na
	CZ

ERW
IEC

20
17	
ro
k

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. 

01.06.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Maria Konopmicka (175 – lecie urodzin)
08.06.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Ks. Jan Drózd  (75 – lecie urodzin) 
15.06:  Wycieczka do Solarki (CzR) 
22.06: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Pochód Reformacji przez Europę 
        Z kart dziejów Reformacji w Polsce 
29.06.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Jakub Glass  (75 – lecie śmierci) 
 
 

Zapraszamy na Wieczory z Biblią
w każdą środę o godz. 18.00

w Cieszynie, przy placu Kościelnym 6, 
w sali naprzeciwko Kancelarii Parafialnej 

środa 7. czerwca -  Przydział Kaleba - Hebron, jako obraz naszego miejsca w Ziemii Obiecanej 
- studium 14. rozdziału Księgi Jozuego - prowadzi Marek Cieślar 

środa 14. czerwca – w przededniu EDK spotkanie nie odbędzie się

środa 21. czerwca – Duchowy autorytet przewodników wiary – wykład diak. Aleksandry Bła-
hut-Kowalczyk

środa 28. czerwca – praktyczne życie chrześcijanina – wykład Ilony Hajewskiej 

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

Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w Kancelarii Parafialnej lub kontakt poniżej,

- 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. 

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.	 Bibliotekarki

Obóz młodzieżowy
 
	 Wszystkich	 gimnazjalistów	 i	 uczniów	 szkół	 średnich	 zapraszamy	 na parafialny 
obóz młodzieżowy w Górach Świętokrzyskich.
 W programie:	rozmowy	w	grupach	i	wspólne	społeczności,	wycieczki	w	góry,	wyj-
ścia	na	kąpielisko,	spływ	kajakowy,	zwiedzanie	jaskini	„Raj”,	gry	planszowe,	warsztaty,	
zajęcia	sportowe,	kino	obozowe
	 Termin:	24 lipiec – 2 sierpień 2017
	 Miejsce:	Ośrodek wypoczynkowy "Ptaszyniec" w Bocheńcu
	 Cena:	 800 zł (cena	 obejmuje:	 przejazd	 autokarem,	 zakwaterowanie,	 peł-
ne	 wyżywienie,	 wszystkie	 atrakcje	 obozowe).	 Formularze	 zgłoszeniowe	 są	 dostęp-
ne	 w	 kancelarii	 parafialnej	 i	 na	 parafialnej	 stronie	 internetowej.	 Zgłoszenia	 wraz	 
z	zaliczką	100	zł	należy	składać	do	15	czerwca.

Obóz JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„DAY CAMP”

	 Zapraszamy	dzieci	i	młodzież	w	wieku	7-14	lat	do	wzięcia	udziału	w	Obozie	Języka	Angielskiego	Day	
Camp,	organizowanym	przez	naszą	parafię.
 W programie: zajęcia od 10:00 do 17:30	obejmujące:	poznawanie	Boga,	rozmowy,	śpiew,	krótkie	insce-
nizacje,	zajęcia	sportowe	oraz	plastyczne.	Wszystkie	zajęcia	prowadzone	są	w	języku	angielskim	z	tłumaczeniem	
na	język	polski.
 Termin: 24-30 lipca 2017 r.	Obóz	kończy	się	nabożeństwem	30	lipca	2017	r.,	podczas	którego	zaprezen-
towane	zostaną	osiągnięcia	uczestników	oraz	krótki	filmik.
 Miejsce: Parafia	Ewangelicko-Augsburska	w	Cieszynie,	pl.	Kościelny	6
 Cena:	pełny	koszt	obozu	260	zł,	dla	płatników	składki	kościelnej	180	zł	(cena	obejmuje:	ubezpieczenie,	
dwa	 posiłki	 –	 obiad	 i	 podwieczorek	 oraz	wszystkie	 atrakcje	 obozowe).	 Liczba	miejsc	 ograniczona	 (decyduje	
kolejność	 zgłoszeń).	Formularze	 zgłoszeniowe	dostępne	 są	w	kancelarii	 parafialnej	oraz	na	parafialnej	 stronie	
internetowej.	Zgłoszenia	przyjmowane	są	wraz	z	podpisanym	regulaminem	i	przedpłatą	w	wysokości	100zł	do	14	
maja	2017	r.	(drugą	część	wpłaty	należy	uregulować	do	18	czerwca	2017	r.)	w	każdą	niedzielę	po	nabożeństwach	
w	sali	naprzeciwko	kancelarii	(9:00-10:00	oraz	po	11:00).
	 Bliższe	 informacje	na	 	parafialnej	 stronie	 internetowej,	w	kancelarii	parafialnej	oraz	u	Kingi	Woźniak,	
lidera	obozu:	506	151	900.
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do rodzin, które mogłyby gościć Amerykanów, udzielając im noclegu 
w dniach od 22 do 30 lipca (parafia zapewnia im cztery posiłki). Poszukujemy również młodych wolontariuszy 
(ukończona druga klasa gimnazjum), którzy chcieliby pomóc na naszym obozie, a przy okazji podszkolić język 
angielski. Chętnych prosimy o kontakt z kancelarią parafialną lub liderem obozu.
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	19.00

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 piątek godz.	17.00

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:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I poniedziałek miesiąca Koło Odw. godz.	16.00
Cieszyn II czwarte miesiąca godz.	17.00
Zamarski II poniedziałek miesiąca godz.	16.00
Gumna ostatni poniedziałek miesiąca godz.		17.00	
Marklowice I piątek miesiąca godz.	16.00	
Ogrodzona II wtorek miesiąca godz.	17.00
Bażanowice co 2 tygodnie godz.	16.00
Brzezówka IV poniedziałek miesiąca godz.	15.00
Hażlach III czwartek miesiąca godz.	16.00
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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

 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: A.	Macura														
Korekta:												ks.	Jan	Sztwiertnia
																									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

Redakcja	i	skład	komputerowy: Andrzej	Macura

	 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

kontakt	
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

Tel: 663-479-887
e-mail:  bmacura@vp.pl
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