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Rozważanie biblijne

Modlitwa

 Modlitwa jest fenomenem ludzkiego ducha, 
aktem religijnym, tak ściśle powiązanym z wiarą, że 
jej utożsamianie z wiarą – przynajmniej w łonie chrze-
ścijaństwa – nie jest dalekie od prawdy. Wiara wyra-
ża się w modlitwie, a modlitwa jest emanacją wiary. 
Z modlitwą spotykamy się we wszystkich religiach, 
w których Bóg lub bóstwo ma charakter osobowy.  
W zależności od poziomu rozwoju religii, ma ona mniej 
lub bardziej rozwiniętą postać. W religii Izraela oraz 
w chrześcijaństwie modlitwa przybiera różne formy  
i tak mocno związana jest z treścią starotestamentowej 
lub chrześcijańskiej wiary, że w słowach modlitwy roz-
poznać możemy modliciela, jego pobożność i siłę jego 
więzi z Bogiem. Modlitwa jako pozytywne odniesienie 
się człowieka do Boga, zarówno w sferze religijnego 
życia jednostki, jak i większej ludzkiej zbiorowości, 
Kościoła, posiada wymiar ponadziemski i ponadczaso-
wy. Poprzez modlitwę człowiek ograniczony w czasie 
i przestrzeni – dzięki przyzwoleniu suwerennego Boga 

– nawiązuje społeczność z wiecznym Bogiem, ale rów-
nież ujawnia w niej on swoją własną ponadczasowość, 
jako osoby, której wymiar doczesny jest tylko cieniem 
przeznaczenia człowieka, stworzonej istoty, której cele 
życia i działania wyznaczone przez Boga wykraczają 
poza to, co ziemskie.

 Modlitwę trudno zdefiniować, oprawić w ramy 
myślowo-słowne i opisać. Modlitwa wymyka się wszel-
kiemu zaszufladkowaniu, usiłowaniu wyznaczenia jej 
granic, poza które nie może ona wykraczać.

 W modlitwie duch ludzki odzyskuje pełną wol-
ność przed Bogiem, wolność mówienia do Najwyż-
szego, co nie oznacza, że człowiek w modlitwie może 
powiedzieć wszystko i w jakikolwiek sposób. Wolność 
komunikowania się z Bogiem przekracza wszelkie gra-
nice, które wyznacza cielesność człowieka, ograniczo-
ność i słabość języka.

 Czym więc jest modlitwa? Obiegowa, katechi-
zmowa definicja, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, 
da się zaakceptować tylko na pewnym etapie refleksji 
na temat modlitwy. Jej granice w pewnym sensie wy-
znacza zdolność abstrakcyjnego myślenia, posługiwa-
nia się pojęciami, które nie należą do języka codzien-
nej komunikacji międzyludzkiej. Staje się to oczywiste, 
gdy uświadomimy sobie kontekst w jakim uczniowie 
Jezusa prosili swego Mistrza: „Panie naucz nas modlić 
się” (Łk 11,1) oraz wezwanie apostoła Pawła: „Bez 
przestanku się módlcie” (1 Tes 5,17). Wielki Apostoł 
powiada: „Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie 
wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam 
Duch wstawia się za nami w niewysłowionych wes-
tchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest za-
mysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za 
świętymi” (Rz 8, 26.27).

 Człowiek nie ma wpływu na decyzje Boże. 
Jednakże nie oznacza to, że modlitwa jest zbędna, że 
niczego nie może zmienić. „Słowa modlitwy są nam 
potrzebne, aby przypomnieć sobie i uzmysłowić, o co 
powinniśmy prosić. Nie sądźmy zatem, że pouczymy 
nimi Pana lub nakłonimy do spełnienia naszej woli” 
(Augustyn). Człowiek jednak może wyprosić u łaska-
wego Boga okazanie miłosierdzia i dobroci.
 W czasie wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej 
lud izraelski wielokrotnie zgrzeszył. Złamanie przyka-
zania: „Nie czyń sobie obrazu rytego” wzburzyło serce 
Boga. Czytamy w 2. Księdze Mojżeszowej, że Bóg rzekł 
do Mojżesza: „Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój 
gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim lu-
dem”. Mojżesz jednak modlił się do Boga: „Dlaczegóż, 
Panie, płonie gniew twój przeciwko ludowi twojemu, 
który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką 
potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie:  
W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabi-
jać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi.  

Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. 
Ps 66,20
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 Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skor-
piona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre 
dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec nie-
bieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą”.

 Autor 1. Listu do Tymoteusza napomina, „aby 
zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za 
wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożo-
nych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszel-
kiej pobożności i uczciwości”. Apostoł Paweł w Liście 
do Kolosan prosi, aby modlono się o dzieło misji. Pisze 
bowiem: „Módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otwo-
rzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy 
Chrystusowej”.

 

„Nie opuść mnie, bo modlą się do Ciebie,

A oczy Cię szukają tam, na niebie;

Nie odmów mi pomocy Swej w potrzebie...

Nie opuść mnie... Nie opuść mnie!”
 ŚE 604,1

 

tekst: ks. Manfred Uglorz, Miłościwy Rok Pana. Wprowa-
dzenie w tematykę niedziel i świąt roku kościelnego 

luteranie.pl

 Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i 
użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. 
Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, 
którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: 
Rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i 
całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu wasze-
mu i posiądą ją na wieki”. Modlitwa Mojżesza nie była 
daremna. Bóg użalił się na swoim nieposłusznym ludem  
i okazał mu miłosierdzie.
  
 Jezus uczył uczniów swoich modlitwy i dał im 
modlitwę, która po wszystkie czasy jest wzorem mo-
dlitwy. Pan powiedział: „A wy tak się módlcie: «Ojcze 
nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje…»”. 
Modlitwa, której Jezus nauczył swoich uczniów mia-
ła być znakiem wyróżniającym i rozpoznawczym. Jej 
treść i duch miał świadczyć o pobożności uczniów. Mo-
dlitwa Pańska miała więc być i rzeczywiście stała się 
znakiem nowej pobożności, której charakterystycznym 
rysem była ufność pokładana w Bogu jako Ojcu i wia-
ra będąca pewnością wysłuchania. Chrystus nauczył 
swoich uczniów jeszcze jednego – modlić się do Boga 
poprzez Niego: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:  
O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da 
wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; pro-
ście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna”.

 Nowy Testament uczy nas ufnej modlitwy  
i mówi, o co winniśmy się modlić. Pan Jezus powie-
dział: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znaj-
dziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto 
prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, 
temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, 
gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo 
gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża?  

Jeśli spojrzysz wysoko
wysoko ponad siebie

zobaczysz słońce gorące
śmiejące się do ciebie

a jeśli spojrzysz wysoko
wysoko ponad siebie

zobaczysz obłoki błękitne
z zachwytem wpatrzone w ciebie.

A jeśli spojrzysz wysoko
wysoko ponad siebie

to ujrzysz białe ptaki
ptaki lecące do ciebie

a jeśli spojrzysz wyżej 
najwyżej ponad siebie
to ujrzysz jak anioły

śpiewają pieśń dla ciebie.

Jerzy Hac
                                      udostępniła: Grażyna Cimała

                                                                   

     SPÓJRZ  WYSOKO 
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Bóg pamięta, Bóg działa zgodnie 
ze swoim planem 

- część 2.

 Wiele współczesnych 
wydarzeń i zjawisk nas niepokoi. 
Konflikty militarne, społeczne, 
polityczne, religijne, napawają 
nas obawą o bliższą i dalszą przy-
szłość. 
 Jednego możemy być 
pewni: Bóg czuwa nad biegiem 
historii, realizuje swoje zbawcze 
plany. Jezus zapowiedział, że  
w czasach końca szerzyć się bę-
dzie na świecie zło, że będzie 
wiele napięć, konfliktów, wiele 
niemoralności i przemocy, a mało 
wiary, jeszcze mniej miłości. 
 Trudne czasy i ostatecz-
ne zwycięstwo dobra nad złem zapowiadali już proro-
cy ST, m.in. Zachariasz, którego imię znaczy „Jahwe 
pamięta”. W Bożych planach szczególną rolę odegra 
Izrael i miasto Jerozolima.
  W 12. rozdziale Księgi Zachariasza 
znajdujemy w 8. wierszu zapowiedź:  

„Pan będzie obroną mieszkańców Jeruzalem, a każdy 
z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid...”  

 W czasach ostatecznych Bóg będzie chronił Je-
rozolimę przed atakami wszelkich wrogów, a mieszkań-
cy tego miasta będą cechować się dzielnością, odwagą, 
walecznością i siłą, równą Dawiowej. Możemy sobie 
wyobrazić armię, w której wszyscy żołnierze będą tak 
waleczni i dzielni jak Dawid! Ten niezwykle utalento-
wany król i poeta izraelski był też wielkim wojowni-
kiem. Zachariasz prorokuje, że w czasach końca każdy 
mieszkaniec Jerozolimy, nawet najsłabszy, będzie po-
dobny do Dawida. Będzie tak dlatego, że sam Pan bę-
dzie ich wzmacniał, Sam Bóg będzie – jak woła prorok 

– „obroną mieszkańców Jerozolimy”.
 Zapowiedź ta kieruje nasz wzrok ku cza-
som ostatecznym. Zachariasz zapowiada, w imieniu 
Pana:   
 „W owym dniu będę dążył do tego, aby znisz-
czyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Je-
ruzalemowi.”  (Za 12, 9)

 Tak stanie się w końcowym okresie dziejów,  
w czasach mesjańskich, ale musimy zwrócić uwagę na 
fakt, że w dużym stopniu już w dobie obecnej, podob-
nie jak na przestrzeni historii, Pan niejednokrotnie da-
wał dowody swej troski o Jerozolimę. Wiele mocarstw 
w starożytności i w erze nowożytnej, na przestrzeni 
wieków i tysiącleci, usiłowało zawładnąć Jerozolimą. 
Wszystkie te mocarstwa przeminęły. Bóg daje sygnał: 
„Ręce precz od Jerozolimy. 

Ja sam strzegę tego miasta

 Ja sam sprawię, że będzie wolne, że będzie, 
zgodnie z nazwą, miastem pokoju.” Ta obietnica spełni 
się ostatecznie w czasach mesjańskich, ale już teraz wy-
darzenia związane z Jerozolimą świadczą o szczególnej 
ochronie, jaką Bóg otacza to miasto.  
 Wiele razy na przestrzeni historii Izrael był 

„ukryty pod skrzydłami Pana”, wiele razy przebywał 
„w cieniu Jego skrzydeł”. Ale ta największa, najwspa-
nialsza obrona nastąpi w czasach końca, w czasach me-
sjańskich. Posłuchajmy uważnie słów Zachariasza: 
 
„…a dom Dawida będzie jak Bóg, jak anioł Pana na 

ich czele”  (Za 12, 8b)

 To słowa zapowiadające nadejście wielkiego 
Syna Dawida, Wybawcy, Zwycięzcy z rodu Dawidowe-
go. To On, Mesjasz, zapewni bezpieczeństwo Jerozoli-
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mie. To o nim opowiada NT, którego relacja rozpoczyna 
się od słów: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawi-
da...”.  Dom Dawida jak Bóg, jak anioł Pański na czele 

– woła Zachariasz i zapowiada, że wtedy, gdy przyjdzie 
w mocy i chwale, rozpozna Go cały Izrael. Zachariasz 
prorokuje, w imieniu Boga żywego:   
       

„Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu 
wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, 
na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak 

opłakuje się jedynaka” (Za 12, 10).

 Prawdziwa skrucha jest dziełem Bożej łaski. To 
prawda dla ludu nowego przymierza i tak samo dla ludu 
pierwszego przymierza. Lud izraelski rozpozna w Je-
zusie Chrystusie Mesjasza  – jak mówi dosłownie tekst 
oryginalny, hebrajski: „rozpoznają Mnie, którego prze-
bodli” – tu przez usta proroka przemawia sam Chrystus.  

„Rozpoznają Mnie, którego przebodli i boleć będą nade 
Mną, jak się boleje nad Jedynakiem i płakać będą, jak 
się płacze nad pierworodnym”.  
 Będą to łzy prawdziwej skruchy, upamiętania, 
żalu z powodu swojej grzeszności, a cudowności Bożej 
łaski, okazanej w przyjściu Mesjasza, Jezusa Chrystu-
sa. W dalszej części poselstwa Zachariasza czytamy:  

„W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu 
Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, dla obmycia 
grzechu i zmazy”(13, 1). Bóg w swojej łasce obmyje 
swój lud z grzechu, także z winy nierozpoznania Me-
sjasza. Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi Zacha-
riasza: „A gdy Go ktoś zapyta: Cóż to za rany masz na 
piersi? Wówczas odpowie: Tak mnie pobito w domu 
moich najmilszych” /Za 13.6/.  Będzie wielki 

płacz w całym Izraelu

gdy lud pierwszego przymierza uświadomi sobie, iż 
przebity, ukrzyżowany, odtrącony Jezus, to Mesjasz, 
Pan, Zbawiciel. W końcowych wierszach 12. rozdziału 
Księgi Zachariasza czytamy: 
     
„W owym dniu będzie w Jerozolimie wielkie narzeka-
nie, jak narzekanie o Haddad-Rimmon na równinie 

Meggido” (Za 12, 11).

 Na równinie Meggido lud izraelski opłakiwał 
króla Jozjasza, ukochanego, bogobojnego króla z linii 
Dawida. Zachariasz stwierdza, że była to zapowiedź 
żalu, płaczu ludu Bożego, nad Mesjaszem, który został 
odtrącony, ale potem przyjęty, rozpoznany. Będą to łzy 
żalu, pokuty, upamiętania, ale też radości, zdumienia, 
zachwytu. Prorok Zachariasz woła:       

„Będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Da-
wida osobno (…) ród domu Natana osobno (…) ród 

domu Lewiego osobno…”  (Za 12,12-13).

 Rodziny z domu Dawida, Natana, Lewiego... 
prorok wymienia najbardziej znamienite, najbardziej 
znaczące rody izraelskie, a na koniec podkreśla, iż po-
kutować i płakać będą wszystkie pozostałe rody, „każdy 
w swoim domu”.  Wszystkich 12 pokoleń izraelskich 
upamięta się. W Księdze Apokalipsy Jan wymienia licz-
bę 144 tysięcy, po 12 tysięcy z wszystkich 12. pokoleń 
izraelskich. To potwierdzenie proroctwa Zachariasza. 
Cały dom Izraela rozpozna w Jezusie Chrystusie swego 
Mesjasza i będzie wielki płacz, upamiętanie, skrucha, 
ale też

wielka radość w Izraelu.   

 Boży plan zbawienia dopełni się. Tak jak na po-
czątku, w Jerozolimie, część żydowskich pielgrzymów 
przyjęła Jezusa, jako Mesjasza, w Święto Pięćdziesiąt-
nicy, w dniu zesłania Ducha Świętego, tak u kresu histo-
rii cała Reszta Izraelska przeżyje wielkie przebudzenie, 
Bóg ześle na nich „ducha łaski i przebłagania”, ducha 
prawdziwej skruchy, pokory i poznania, Ducha Prawdy, 
Ducha Miłości, Ducha Chrystusowego. 
 Obecnie obserwujemy wzrost liczebności 
wspólnot żydowskich, które rozpoznają w Jezusie 
Chrystusie Mesjasza. Właściwie nieprzerwanie, od cza-
sów apostolskich, mimo iż generalnie Izrael odrzucił, 
nie rozpoznał swego Mesjasza, zawsze istniała i istnieje 
część Izraelitów, którzy rozpoznają Mesjasza w Jezusie, 
w Jeszui. Wspólnoty Żydów mesjanicznych istnieją od 
zarania czasów pierwotnego, apostolskiego Kościoła, 
przecież pierwsza wspólnota chrześcijańska w Jero-
zolimie złożona była z kilu tysięcy żydowskich piel-
grzymów, pochodzących z różnych stron świata. Wielu 
z nich powróciło potem do miejsca swego pochodze-
nia, do swoich rodzinnych miejscowości i tam dzielili 
się nowiną o Mesjaszu ze swoimi bliskimi, krewnymi, 
przyjaciółmi. Współczesne wspólnoty Żydów mesja-
nicznych są kontynuatorami tamtych, apostolskich 
wspólnot.  Pytanie, które musi postawić sobie każdy  
z nas, brzmi: 

„Czy ja rozpoznałem w Jezusie Chrystusie 
Zbawiciela i Pana?”

 Tylko On może przemienić każdego z nas, 
może wlać w nasze serce ducha upamiętania, skruchy, 
pokory i tylko On może obdarzyć nas zbawienną łaską, 
pokojem, radością.  
 Bóg pragnie na każdego z nas wylać swego Du-
cha, Ducha pobożności, łaski, przebaczenia. Zapłaczmy 
nad swoją grzesznością, ukórzmy się przed Nim i po-
zwólmy, by oczyścił nas, przemieniał i prowadził ku 
wieczności. 
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Pawilon Pracy Kobiet

Władysława Magiera

 W 1929 r. w Poznaniu zorganizowano ogrom-
ną, ogólnopolską wystawę prezentującą 10-letni do-
robek odrodzonego kraju. Na Powszechnej Wystawie 
Krajowej nie mogło zabraknąć sztuki, nauki, edukacji 
i przemysłu. Pomysł uwydatnienia dorobku kobiet pod-
dała dziennikarka Maria Ruszczyńska i 90 lat temu Po-
lki w wielkim stylu zebrały pieniądze na Pawilon Pracy 
Kobiet. Zdawały sobie sprawę, że muszą o to zadbać 
same, gdyż nikt nie zajmie się upamiętnieniem wielkiej 
pracy i historii kobiet. Polki, bez różnicy stanu, zawodu, 
przekonań religijnych i politycznych zebrały fundusze 
wystarczające na własny pawilon podczas największej 
imprezy wystawienniczej w II RP! Koszta wystawy pra-
cy kobiet w pawilonie będą duże, bo musimy wystąpić 
godnie – pisano.  Idei wystawy matronowała Prezy-
dentowa Michalina Mościcka, której zaangażowanie 
było jak najbardziej autentyczne, wsparła też wysta-
wę sporym datkiem. Interesowała się postępami prac,  
a gdy pojawiały się trudności, pomagała je usunąć. Ak-
cję wspierały też marszałkowa Aleksandra Piłsudska 
oraz Maria Bartlowa, działaczka Ligi Kobiet. 
 
 Panie wpadły na pomysł, aby Mennica Pań-
stwowa wybiła pamiątkowe żetony po 1 zł (z brązu) 
i 10 zł (srebrny). Wezwano kobiety z całej Polski, aby 
każda kupiła choć jeden, gdyż będzie on pamiątką 
wspólnej idei oraz spełnienia „solidarnego obowiązku”. 
Apelowano o zbieranie materiałów i pamiątek, które 
ilustrowałyby wkład kobiet w historię, naukę czy ży-
cie społeczne. Zaprezentować miały się także kobiece 
organizacje, proszone były o przesyłanie informacji 
na swój temat wraz z ewentualnymi pracami swoich 
członkiń.
 
 W najnowocześniejszym architektonicznie  
pawilonie, zaprojektowanym przez Anatolię Hrynie-
wicką-Piotrowską, podzielono wystawę na 8 działów:

 1. Dział gospodarstwa domowego pokazywał 
harmonogram pracy kobiety wiejskiej, model wzoro-
wej kuchni oraz drobne wynalazki, które miały ułatwić 
prace domowe. Zadaniem tej części było pokazanie, że 
praca w gospodarstwie domowym jest pracą zawo-
dową jak każda inna i wymaga przygotowania oraz, 
że od dobrze zorganizowanego domu zależy dobrobyt 

rodziny i kraju. Dział pracy na roli przedstawiał udział 
Polek w ruchu spółdzielczym na wsi. Z kolei dział pracy 
zawodowej dawał obraz tego, jakie zawody wykonywa-
ły kobiety w Polsce. Ukazywał, że w ciągu 10 lat istnie-
nia II RP bardzo wzrosła liczba kobiet, które zdobywały 
wykształcenie zawodowe. Mocnym przesłaniem tego 
działu było hasło, że za równą pracę należy się rów-
ne wynagrodzenie.
 2. Dział Polka na emigracji pokazywał zaanga-
żowanie kobiet w instytucjach polonijnych.
 3. Dział społeczny był największy, co po-
kazywało, w jak wielu obszarach kobiety działały. 
Przedstawiono udział kobiet w życiu organizacji oraz 
samopomocy, a także kobiety walczące o zdrowie, podkre-
ślając ogromne znaczenie pielęgniarek. Przypominał też  
o dokonaniach kobiet w przeszłości – w okresie po-
wstań i podczas I wojny światowej, o niesieniu pomocy 
więźniom i zaangażowaniu w tajne nauczanie. 
 4. Dział macierzyństwa - poruszał bardzo trud-
ne problemy, którym należało szybko zaradzić, takie jak 
śmiertelność dzieci, nierówny dostęp do pomocy położ-
nych, wpływ złych warunków mieszkaniowych na roz-
wój dziecka. 
 5. Dział pracy umysłowej, czyli kobiet w nauce, 
gdzie oprócz osiągnięć naukowych przypomniano, że 
kobiety stanowią obecnie tj. w. 1929 r. ,1/4 studentów.
 6. Dział kobiet w sporcie
 7. Dział zdobnictwa i sztuki czystej, prezento-
wano tam m.in. obrazy Olgi Boznańskiej i Zofii Stry-
jeńskiej. 
 8. Dział kobiet w polityce pokazywał sylwetki 
posłanek, senatorek i działaczek samorządowych oraz 
ustawy, które zostały napisane przez kobiety.
 
 Był także Bazar, który cieszył się bardzo dużą 
popularnością, można tam było bowiem zobaczyć prze-
piękne wyroby zdobnicze.
 
 16 maja 1929 r. Prezydentowa Mościcka 
otworzyła wystawę w Poznaniu, która była faktycznie 
wspólnym, wielkim społecznym osiągnięciem. Budziła 
zainteresowanie nie tylko kobiet, ale także mężczyzn, 
dla których wiele prezentowanych tam informacji było 
z pewnością zaskakujących.



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl6 Odwiedź naszą stronę:

Moja przygoda z „Chórem Misyjnym”

 Moja przygoda z Chórem Misyjnym rozpoczęła 
się  całkiem niedawno, ponieważ śpiewam w tym chó-
rze od października 2018 roku. Do wstąpienia do chóru 
zachęciła mnie Zosia Wojtas (Prezes Chóru Misyjnego) 
w czasie omawiania wycieczki zorganizowanej przez 
chór do parafii w Gliwicach. Byłam bardzo onieśmie-
lona wstąpieniem do Chóru Misyjnego, ponieważ przez 
45 lat nie uczestniczyłam w jakimkolwiek chórze, ale 
od dłuższego czasu bardzo chciałam znowu śpiewać dla 
Pana. Mój pierwszy kontakt ze śpiewem w chórze miał 
miejsce w Hażlachu w wieku ok.15 lat. Trochę historii -  
urodziłam się w Hażlachu w rodzinie robotniczo-chłop-
skiej. Mam trzy siostry i wszystkie uczęszczałyśmy na 
próby chóru – nasi Rodzice dbali o to, abyśmy brały 
czynny udział w zajęciach kościelnych.
  Śpiewanie w chórze dawało mi dużo radości, 
której czasem nie umiałam wyrazić słowami. Podczas 
kontynuowania nauki w Katowicach mój udział w pra-
cy chóru był znacznie ograniczony (do domu przyjeż-
dżałam raz w miesiącu), aż zupełnie zanikł.
 Po zawarciu związku małżeńskiego i urodze-
niu córeczki zajęłam się domem i pracą zawodową. Po 
śmierci mojego drugiego dziecka (synek żył zaledwie 
dwie doby) ogarnął mnie ogromny smutek, z którym 
bardzo długo nie mogłam sobie poradzić. Miałam żal 
do całego świata, a przede wszystkim do Pana Boga. 
Dzisiaj inaczej na to patrzę, ale w tamtych chwilach 
nie umiałam się z tym pogodzić. Rzuciłam się w wir 
pracy zawodowej związanej czasem ze zmianą miejsca 
zamieszkania, a przede wszystkim pracowałam bardzo 
dużo na różnych odpowiedzialnych stanowiskach, co 
mocno mnie absorbowało. W tym okresie oddaliłam 
się od Pana Boga, z Kościołem miałam kontakt niezbyt 
częsty i chociaż mocno brakowało mi wspólnoty, nie 
mogłam się przemóc. Okropne uczucie, którego dzisiaj 
staram się nie pamiętać.
  Po śmierci męża spowodowanej chorobą nowo-
tworową oraz kłopotach finansowych spowodowanych 
poręczeniem kredytu nagle do mnie dotarło jaki człowiek 
jest kruchy i słaby. Wtedy uzmysłowiłam sobie wyraź-
nie, że bez wsparcia i pomocy ze strony Pana Jezusa nie 
znajdę sensu w życiu. Chodziłam do kościoła w Hażla-
chu tak często, jak było to możliwe i wydawało mi się, 
że każde słowo padające z ust księdza prowadzącego 

n a b o ż e ń -
stwo było 
p r z e z n a -
czone dla 
mnie. Sło-
wa pie-
śni śpie-
w a n y c h  
w kościele 
w p a d a ł y 
do moje-
go serca 
i działały 
jak naj-
wspania l -
szy balsam.
W odstę-
pie zaledwie  7 miesięcy zmarła moja teściowa, z którą 
razem mieszkaliśmy w Cieszynie – Kalembicach, ale 
wtedy już przynajmniej częściowo umiałam się schro-
nić w objęciach Jezusa.
 Od tego momentu zaczęłam szukać blisko-
ści Boga i pomógł mi w tym bardzo mocno kontakt  
z Iloną Hajewską, która prowadziła spotkania dla kobiet  
w Skoczowie. Podczas spotkań z Ilonką przyjęłam 
Pana Jezusa do swojego serca i stałam się inną oso-
bą. Jestem wdzięczna Bogu za każdy dzień, który mi 
daje. Natomiast potrzeba śpiewu dla Pana była coraz 
silniejsza i myślę, że zaproszenie przez Zosię Wojtas na 
próby chóru było odpowiedzią na moje tęsknoty i nie-
wypowiedziane modlitwy. Pieśni są dla mnie najpięk-
niejszymi modlitwami i napełniają moje serce miłością   
i wdzięcznością.

Dzień po dniu, dla każdej nowej chwili, n
owych sił udziela mi mój Bóg.

Wiem że Ojciec dziecię swe posili, 
żyję więc bez obaw i bez trwóg.

Ten którego miłość nie ma granic, 
wie najlepiej, co ma komu dać:

Ból zmieszany jest z radości łzami, 
znój i trud spoczynek błogi ma.

 
     Marta Sojka

Pani Marta Sojka z wnuczką 
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Trochę historii

Ludzie i wydarzenia
Odcinek 255

W³adys³aw 
Sosna

 05.06.1944: w Stanesti (Rumunia), w nędzy  
i w osamotnieniu zmarł zmożony gruźlicą Józef Beck, 
premier Rządu II Rzeczypospolitej.  Został pochowany 
z honorami wojskowymi na cmentarzu prawosławnym 
w Bukareszcie, w 1991 r. ekshumowany i przewieziony 
do Polski na Cmentarz Powązkowski w Warszawie. 
 Józef Beck był synem prawnika Józefa Beka  
i Bronisławy Łuczkowskiej. Urodził się w Warszawie 
4.10.1894 r. Wkrótce po urodzeniu Józefa, rodzice prze-
mieścili się do Rygi, następnie do Lwowa, wreszcie do 
Limanowej. Maturę zdał młody Józek po ukończeniu 
Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie w 1912 r.  
W tym czasie też powrócił do pierwotnego rodowego 
zapisu swojego nazwiska – Beck. We Lwowie zaliczył 
jeden rok studiów na Wydziale Budowy Maszyn Poli-
techniki Lwowskiej, po czym wyjechał do Wiednia, 
podejmując dalsze studia na Akademii Handlu Zagra-
nicznego. W 1914 r. wstąpił do Polskiej Organizacji 
Wojskowej, a będąc w Krakowie do tworzących się Le-
gionów Polskich z przydziałem do artylerii. Już w stop-
niu podporucznika uczestniczył w walkach Legionów 
pod Kostiuchnówką, gdzie został ranny w głowę.  
W czasie kryzysu przysięgowego odmówił podporząd-
kowania się rozkazom komendy pruskiej i został skie-
rowany do austro – węgierskich jednostek zapasowych, 
a następnie do szkoły artylerii w Bratysławie. Z korpu-

su węgierskiego w So-
pronie udało mu się  wy-
jechać do Lwowa. Będąc 
członkiem POW, otrzy-
mał zadania do wykona-
nia na terenie Rosji. Pod 
koniec 1918 r. zameldo-
wał się w Lublinie, gdzie 
zgłosił się do służby  
w I Baterii Artylerii Kon-
nej Wojska Polskiego.  
W  połowie grudnia na 
czele I plutonu wyruszył 

na front ukraiński, jednak  
w 1919 r. na polecenie Józef 
aPiłsudskiego powierzono 
mu kolejne misje wojskowe. 
W 1922 r. został attache woj-
skowym RP w Paryżu, a jed-
nocześnie oficerem nadetato-
wym w stopniu majora w V 
Dywizjonie Artylerii Konnej w Krakowie. Krótko peł-
nił obowiązki ministra spraw zagranicznych, jednak po 
wycofaniu się Piłsudskiego z życia politycznego (1923) 
został odwołany na blisko rok ze stanowiska i przenie-
siony w stan nieczynny bez poborów. Dopiero jesienią 
1924 r. podjął służbę w swojej jednostce w Krakowie. 
Awansowany do stopnia podpułkownika, zaliczył rocz-
ny kurs Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie i uzy-
skał tytuł oficera Sztabu Generalnego oraz stanowisko 
szefa wydziału Oddziału IIIa Biura Ścisłej Rady Wo-
jennej. Jako bliski współpracownik marszałka, uczest-
niczył w przeprowadzeniu zamachu majowego 1926 r., 
do 1930 r. pełnił funkcję szefa gabinetu marszałka – 
wówczas ministra spraw wojskowych. W tym też czasie 
(1927) rozłączył się z Marią Wiktorią Słomczyńską, a w 
jej miejsce poślubił rozwiedzioną Jadwigę Salkowską. 
Aby móc dokonać tej roszady, oboje wstąpili do Ko-
ścioła Ewangelicko – Reformowanego. W 1930 r. Beck 
ponownie został przeniesiony w stan nieczynny i awan-
sowany do stopnia pułkownika w korpusie oficerów ar-
tylerii. Gdy ponownie Piłsudski na krótko objął rządy 
(1930), powołał go na stanowisko swojego zastępcy.  
W grudniu tegoż roku płk. Beck objął tekę zastępcy mi-
nistra spraw zagranicznych, pozostając w opozycji  
do swojego ugodowego szefa Augusta Zaleskiego. Roz-
dźwięk z szefem pogłębił się, gdy po wygaśnięciu umo-
wy Wolnego Miasta Gdańska z Polską (1931) zezwala-
jącą na okrętowanie statków polskich w porcie, na 
rozkaz marszałka polski kontrtorpedowiec „Wicher” 
wpłynął do portu w towarzystwie wizytującej Gdańsk 
eskadry brytyjskich okrętów wojennych. Na arenie 
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międzynarodowej akt ten potraktowano jako narusze-
nie granic Wolnego Miasta. Także wbrew Zaleskiemu,  
Beck doprowadził  do zawarcia paktu o nieagresji  
z ZSRR (1932). Ostatecznie Zaleski podał się do dymi-
sji, jego miejsce zajął płk. Beck (1932), a  podlegając 
wyłącznie marszałkowi, wykonywał wszystkie jego po-
lecenia i realizował tzw. politykę równowagi z państwa-
mi ościennymi, ale z zastrzeżeniem, że taki będzie 
stosunek Polski do Niemiec, jak Niemiec do Polski. Po 
dojściu Hitlera do władzy stawały się one co najmniej 
enigmatyczne. Stosunki Polski z Francją były odbiciem 
niechęci Becka do Francuzów. Jej  zabiegi o zawarcie 
paktu czterech (Francja, Niemcy, Włochy i W. Bryta-
nia) i naciski na zbliżenie Polski do Czechosłowacji, 
zwłaszcza wobec traktowania mniejszości polskiej na 
Zaolziu, ignorował. Daremnie Beck zabiegał o uznanie 
Polski za równorzędnego partnera państw Ligi Naro-
dów, nie doceniał ich tradycji i historii. Realizując pole-
cenia marszałka, Polska zawarła pakt o nieagresji  
z ZSRR z równoczesnym zapewnieniem, że obie strony 
nie podejmą żadnych porozumień przeciwnych intere-
som drugiej strony (25.07.1932). Po zapewnieniu Hitle-
ra o jego pragnieniu pokojowego rozwiązania kwestii 
spornych z Polską i wykluczeniu agresji, w 1934 r. do-
szło do polsko – niemieckiego układu o niestosowaniu 
przemocy (26.01.), a wkrótce potem do zaniechania 
wojny celnej (7.03.) i porozumienia mediów o zaprze-
staniu  agresji propagandowej (27.02.) Jeszcze 
5.11.1937 ogłoszona została polsko – niemiecka dekla-
racja o obustronnym poszanowaniu praw mniejszości 
narodowych. Jaką wartość przedstawiały obydwa ukła-
dy i porozumienia, miała pokazać niedaleka przyszłość; 
w tym momencie jednak minister Beck święcił swoje 
triumfy, głęboko przekonany o ich trwałości, podniesie-
niu prestiżu Polski i wzmocnieniu uniezależnienia na 
arenie międzynarodowej. Wezwany przez umierające-
go marszałka, natychmiast stawił się u niego, by ode-
brać jego ostatnie instrukcje i zapewnić go o dalszym 
prowadzeniu polityki zgodnie z jego wolą. Marszałek 
zmarł 12.05.1935 r. W kwestiach wielkomocarstwowej 
polityki zagranicznej Polski, mimo opozycji, Beck stał 
się jedynowładcą. Nawiązanie bliższych kontaktów  
z Wielką Brytanią, której wpływy stawały się coraz 
większe, a także z Japonią, Turcją i Belgią wydawało 
się być tego potwierdzeniem. Niestety w coraz więk-
szym stopniu minister zapadał na zdrowiu, ale mimo 
wielu przetasowań w rządzie, utrzymał swój urząd jako 
namaszczony przez zmarłego marszałka kontynuator 
jego polityki, i mimo nalegań rządu francuskiego o jego 
dymisję. Nie akceptował Beck  także zalecenia Francji 
do ścisłej współpracy z Małą Ententą (Czechosłowacja, 
Jugosławia i Rumunia przeciw Węgrom), ale uspokoił 
ZSRR, przedłużając pakt o nieagresji na dalsze 10 lat. 
Tymczasem w Niemczech odrębnym torem biegły przy-

gotowania do poszerzenia „przestrzeni życiowej” Rze-
szy. Pierwszym krokiem było zajęcie zdemilitaryzowa-
nej Nadrenii (7.03.1936). Teraz na naradzie dowódców 
sił zbrojnych Rzeszy (5.11.1937) Hitler mówił o ko-
nieczności aneksji Austrii i Czechosłowacji, widząc  
w Wielkiej Brytanii i Francji głównych wrogów i licząc 
na neutralność Polski. Zajęcie Austrii nastąpiło 11 - 
13.03.1938 r. Uwolniona lawina żądań terytorialnych 
nabierała rozpędu. Niemcy sudeccy pod wodzą Konra-
da Henleina doprowadzili do puczu, stłumionego przez 
wojska czechosłowackie (13.09.1938). Nota mocarstw 
zachodnich wzywająca Czechosłowację do odstąpienia 
tzw. Kraju Sudeckiego „w imię zachowania pokoju  
w Europie” została odrzucona. Za nią poszła do Pragi 
nota polska domagająca się rozwiązania kwestii mniej-
szości polskiej na  Zaolziu na tych samych zasadach, 
jak na Przedgórzu Sudeckim. Na zwołanej do Mona-
chium konferencji (28 – 29.09.1938), państwa zachod-
nie uznały pretensje Rzeszy, natomiast nie ustosunko-
wały się do kwestii Zaolzia i Gdańska. W tej sytuacji 
minister Beck (30.09.1938) wystosował ultimatum do 
Pragi o przekazaniu ziem Zaolzia Polsce. Ultimatum 
zostało przyjęte. 2.10.1938 r.  Wojska Polskie wkroczy-
ły na Zaolzie. Nieoczekiwanie gdański lont został  pod-
palony. 24.10.1938 r. Niemcy zażądały „uporządkowa-
nia istniejących między Rzeszą a Polską punktów 
spornych”, tj. oddania Gdańska i budowy eksterytorial-
nych połączeń komunikacyjnych pomiędzy Rzeszą  
a Gdańskiem. Jeszcze 25.01.1939 r. Joachim Ribben-
trop powtórzył żądania Hitlera wraz z iluzorycznymi 
obiecankami, co Polska w  zamian zyska: nienaruszal-
ność zachodnich granic, poddanie Słowacji  i poszerze-
nia terytoriów Polski po Morze Czarne. Mając mona-
chijskie przyzwolenie państw zachodnich, niemiecki 
wermacht zajął terytorium Czech (15 – 23.09.1939) bez 
żadnego oporu ze strony dobrze uzbrojonych 42 dywi-
zji czeskich, tworząc tzw.  Protektorat Czech i Moraw;  
Słowacja już 14.09. ogłosiła swoją „niepodległość”. 
24.09. Niemcy zajęli litewski port Kłajpedę, wymusza-
jąc zgodę Litwy na jego zajęcie. Schorowany minister 
Beck poddany został druzgocącej krytyce za prowadze-
nie polityki opartej na błędnych podstawach, a zwłasz-
cza za  nadmierne przekonanie o skuteczności swoich 
poczynań. Dopiero teraz w obliczu  zagrożenia niepod-
ległości (6.04.1939), minister Beck wyjednał porozu-
mienie z Wielką Brytanią w sprawie udzielenia wza-
jemnego wsparcia militarnego. W ślad za tym poszła 
deklaracja Francji. Hitler skwitował to wszystko unie-
ważnieniem umowy polsko – niemieckiej z 1934 r.  
W odpowiedzi w przemówieniu radiowym (05.05.) mi-
nister Beck odmówił spełnienia żądań niemieckich na-
wet wobec zagrożenia użycia siły militarnej i oświad-
czył, że „Pokój ma swoją wysoką, ale wymierną cenę. 
My w Polsce nie znamy pokoju za wszelka cenę. Jest 
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tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, któ-
ra jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.”  ZSRR zareago-
wało na wypowiedź ministra wycofaniem zarzutów 
współpracy Polski z Niemcami przeciw ZSRR i dekla-
rowało w razie wybuchu konfliktu zbrojnego przychyl-
ne stanowisko (10.05.). Z kolei nuncjusz papieski Filip-
po Cortezi przekazał  prezydentowi Mościckiemu 
orędzie Piusa XII nalegające na uznanie pretensji Rze-
szy (9.06.). Twarde stanowisko Polski spowodowało 
przeorientowanie planów Hitlera: to nie Francja i An-
glia, a Polska miała się stać pierwszą ofiarą napaści 
Niemiec, z dniem gotowości na 26.08. Ale stało się coś 
jeszcze bardziej przerażającego: rozbiór Polski. Oto 
23.08. w Moskwie został podpisany nie tylko niemiec-
ko – radziecki pakt o nieagresji, ale także tajny protokół 

„przyjaznego porozumienia” ustalającego, że w przy-
padku „przekształcenia terytorialno – politycznego te-
renów należących do państwa polskiego, sfery intere-
sów Niemiec i ZSRR zostaną rozgraniczone  
w przybliżeniu linią rzek Narwi, Wisły i Sanu”. Dwa 
dni później (25.08). podpisany został układ o wzajem-
nej pomocy Polski i Wielkiej Brytanii. Zarówno układ, 
jak i oświadczenie Włoch o nieprzygotowaniu do woj-
ny wywołało ogromną irytację Hitlera i przełożenie ter-
minu ataku na 1.09. Tymczasem na granicach Polski w 
różnych miejscach dochodziło do prowokacji niemiec-
kich. Jedną z nich była napaść forpoczty niemieckiej   
z terytorium Słowacji na stację kolejową w Mostach 
nad Jabłonkowem (w nocy 25/26.08.1939). Do gło-
śnych  należała sfingowana przez Niemców napaść na 
rozgłośnię radiową w Gliwicach (31.08.). 1 września 
napaść wojsk niemieckich na Polskę bez wypowiedze-
nia wojny stała się faktem. Wobec odrzucenia żądania 
Wielkiej Brytanii zaprzestania przez Rzeszę działań 
wojennych (3.09.), Wielka Brytania i Francja wypowie-
działy Niemcom wojnę. 5.09. minister Beck opuścił 
Warszawę. Pozostało mu już tylko pertraktować z am-
basadorem Francji o możliwości przeniesienie rządu 
polskiego do Francji oraz z ambasadorem Rumunii  
o zgodę na przejazd polskiego rządu przez terytorium 
Rumunii. Pod pozorem troski o Białorusinów i Ukraiń-
ców, którzy pozostali bez obrony, wojska sowieckie 
otworzyły drugi front i przystąpiły do zajmowania 
wschodnich terenów Polski. W nocy z 17/18.09. w Ku-
tach nad Czeremoszem władze Rzeczypospolitej prze-
kroczyły granicę z Rumunią, gdzie wbrew „uzgodnio-
nym prawom przejazdu” zostali internowani. Minister 
Beck, odizolowany od pozostałych członków Rządu, 
początkowo mieszkał w willi na przedmieściach Buka-
resztu. Próba ucieczki ministra została udaremniona. 
Antysanacyjny Rząd Emigracyjny nie zgodził się też na 
jego przyjazd do Francji. Ze względu na niebezpieczeń-
stwo bombardowania, w 1944 r. został osadzony  
w wiejskiej lepiance w wiosce Stanesti. Tam zdążył 

jeszcze dokończyć swój „Ostatni raport”. 
 Po dzień dzisiejszy oceny zarówno osoby mi-
nistra, jak i jego postępowania zwłaszcza na stanowi-
sku ministra spraw zagranicznych RP są bardzo różne, 
przeważnie krytyczne, negatywne. Jedną z nich jest 
między innymi kwestia  Zaolzia, po dziś czuły punkt 
polsko – czeskiego sąsiedztwa.  Niewątpliwie na  ne-
gatywnych ocenach ministra zaważyły także jego cechy 
charakteru. Ale trzeba podkreślić, że okres jego urzę-
dowania wypadł w czasach wyjątkowo zawiłych, trud-
nych i przerastających jego umiejętności i możliwości. 
Dziś, gdy znamy następstwa prowadzonej przez niego 
polityki, łatwo krytykować i gdybać, ale wówczas prak-
tycznie nic nie było wiadome oprócz tego, że Polska 
znajdowała się pomiędzy dwoma państwami, którym 
przeszkadzała w realizacji ich interesów i gdy jakiekol-
wiek rokowania miały podwójną wartość. Próbowała je 
dotrzymać Polska i zapłaciła za to olbrzymią cenę, nie 
tylko z powodu winy ministra Becka.

- oOo -
 14.06.1969: W 
Wiesbaden w wieku 35 
lat zmarł prozaik Ma-
rek Hłasko. Organizm 
nie wytrzymał sporych 
dawek środków nasen-
nych rozpuszczonych 
w alkoholu. Był przed-
stawicielem literatury 
buntu. Jego młode lata 
przypadły na okres kosz-
marnej okupacji, w cza-
sie której samotna matka 
z najwyższym trudem 
zdobywała grosz na god-
ne utrzymanie; potem przyszły trudne lata powojenne 
z częstymi zmianami zamieszkania. Miało to swoje 
odbicie w twórczości literackiej młodego Hłaski, która 
nosi wyraźne cechy „brutalnej deziluzji”, przeciwsta-
wiającej się zakłamanej  literaturze powojennej, wcho-
dziła w świat zawiedzionych młodych ludzi z margine-
su, pogrążonych w cynizmie i beznadziei, marzących 
o bliżej nieokreślonym lepszym nieosiągalnym życiu. 
Począwszy od debiutanckiego zbioru „Pierwszy krok 
w chmurach” (1956) – uznany za „Biblię pokolenia 
października”,   listę jego dorobku literackiego wypeł-
nia ponad dwadzieścia powieści („Następny w raju”, 

„Cmentarze”, „Wszyscy byli odwróceni”, „Brudne czy-
ny”, „Sowa – córka piekarza”) i opowiadań („Stacja”, 

„Umarli są wśród nas”, „Trudna wiosna”, „Brat czeka na 
końcu drogi”), wspomnień („Piękni dwudziestoletni”), 
eseju („Listy z Ameryki”). 
 Marek Hłasko urodził się w Warszawie 
14.01.1934 r. Był synem Macieja Hłaski i Marii Łucji 
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z Rosiaków. W 1937 r. małżeństwo się rozpadło. Mat-
ka pracowała w sekretariacie dyrekcji elektrowni war-
szawskiej. Potem przyszła II wojna światowa, wydale-
nie z elektrowni i próby utrzymania się z prowadzenia 
straganu żywnościowego. Po Powstaniu Warszawskim 
(1944) wraz z synem szukała schronienia w Często-
chowie, Chorzowie, Białymstoku, wreszcie we Wro-
cławiu. Tam Marek w 1948 r. z trudem ukończył szko-
łę podstawową. Jako jeden z najmłodszych w klasie,  
o fizjonomii dziecka, był uszczypliwie traktowany i nie 
lubiany przez starszych kolegów, odgryzał się im za-
dziornością. W tymże roku był gońcem w czasie Świa-
towego Kongresu Intelektualistów, potem próbował sił 
w Liceum Administracyjno – Handlowym we Wrocła-
wiu, w szkole robotniczej TPD w Legnicy, wreszcie  
w Liceum Techniki Teatralnej  w Warszawie, wydalo-
ny na początku 1950 za obskuranckie zachowanie. We 
Wrocławiu udało mu się ukończyć kurs prawa jazdy 
wozów ciężarowych, wnet jednak zderzył się z wy-
mogami „socjalistycznej dyscypliny pracy”.  W 1951 r.  
z matką i ojczymem wrócił do Warszawy. Często zmie-
niał pracę - na własne życzenie. Znużony jeżdżeniem 
ciężarówką, spróbował pisania. Pracując w Metrobu-
dowie, został korespondentem „Trybuny Ludu”, a dzię-
ki  wstawiennictwu otrzymał 3 – miesięczne stypen-
dium Związku Literatów Polskich (1953), wyjechał do 
Wrocławia. Czytał wówczas bardzo dużo, zachwycał 
się twórczością Fiodora Dostojewskiego, pisał swoją 

„Bazę Sokołowską” – „hańbę swego życia”. Znów wró-
cił do Warszawy, w „Sztandarze Młodych” zamieszczał 
swoje pierwsze próby literackie, zyskując rozgłos i sła-
wę najmłodszego pisarza młodego pokolenia, stał się 
symbolem nonkonformizmu, ale felietonistą w „Po Pro-
stu” był kiepskim. Choć dobrze zbudowany, dalej był 
nadwrażliwy, skłonny do depresji. W 1958 r. wyjechał 
do Paryża, następnie do Niemiec i Włoch. Opubliko-
wane w paryskiej „Kulturze” „Cmentarze” przyniosły 
mu sławę za granicą, w kraju wywołały napastliwą na-
gonkę prasową. Nie mogąc uzyskać przedłużenia waż-
ności paszportu w Berlinie Zachodnim, poprosił o azyl, 
potem wyjechał do Izraela, wrócił do Niemiec (1960)  
i tu ożenił się z aktorką Sonią Ziemann. Za granicą czuł 
się źle. Nieznajomość języków obcych pogłębiała wy-
obcowanie. Chwytał się pracy fizycznej, by zarobić na 
życie, popadł w konflikt z policją, 8 miesięcy spędził  
w klinikach psychiatrycznych. Ściągnięty w 1966 r. 
przez Romana Polańskiego do Los Angeles, celem 
napisania scenariusza filmowego, jednak spotkał go 
zawód, gdyż reżyser zmienił plany i ani z nim, ani  
z innym reżyserem Nicholasem Ray’em do współpracy 
nie doszło, a skończyło się rozwodem reżysera z żoną  
i zerwaniem małżeństwa. Zdobył jedynie licencję pilota. 
Nieumyślne potrącenie swojego przyjaciela Krzysztofa 
Komedy – Trzcińskiego, polskiego jazzmena, twórcy 

muzyki filmowej, zakończyło się tragedią. Krwiak mó-
zgu, mimo prób ratowania po przetransportowaniu do 
Warszawy, stał się przyczyną jego śmierci (IV 1969). 
Złe przeczucia spełniły się. Trzy tygodnie później zmarł 
Hłasko. Na jego grobie matka kazała umieścić napis bę-
dący tytułem jednej z jego powieści: „Wszyscy byli od-
wróceni”! Szara, brutalna codzienność go wychowała, 
a gdy nie mieścił się już w jej regułach spowodowała, 
że „wszyscy byli odwróceni”. 

- oOo-
 14/15.06.1894: to jedna z najtragiczniejszych 
dat w historii górnictwa Ostrawsko -  Karwińskiego Za-
głębia Węglowego.  W trzech karwińskich kopalniach 

„Franciszka”, „Jan – Karol” i „Głęboki”, wówczas  
w posiadaniu hrabiego Henryka Larischa – Moenicha, 
doszło do tragicznej katastrofy, będącej efektem 
erupcji nieokiełznanych sił przyrody, ale też do nieli-
czącego się z jej prawami wykorzystywania jej dóbr 
przez człowieka. Krótko po zjeździe nocnej zmiany  
o 21.30 w kopalni „Franciszek” doszło do potężnej 
eksplozji  gazów i wybuchu pożaru. Wymienione ko-
palnie były połączone podziemnymi gankami; pierwszy 
wybuch pociągnął za sobą następne cztery: po 22.00  
w kopalni „Jan”, i następnego dnia po godz. 7.00, 8.15 
i 9.30 w kopalni „Głęboki”. Bilans Ofiar detonacji był 
przerażający: zginęło wówczas 235 górników, w tym 37 
ratowników. Na powierzchnię udało się wydobyć tyl-
ko 22 ciała. Wielu zginęło na skutek uduszenia, ale też  
w panicznej ucieczce w zupełnych ciemnościach w kie-
runku szybów (gdyż od podmuchu zgasły lampy górni-
cze), przy których dochodziło do dantejskich scen. 
 Wspomnijmy, że niespełna rok później,  
w marcu także w trzech kopalniach w trzech kolejnych 
katastrofach („Jan” i „Hohenegger” w Karwinie oraz  
w „Betinie” w Dąbrowie Górniczej) zginęło odpowied-
nio 111 + 58  + 52, czyli łącznie 221 górników. W ich 
miejsce przyszli inni... Smutna to statystyka. 
 Nie od dziś wiadomo, że człowiek wobec sił 
przyrody jest najzwyczajniej bezsilny. W ciągu stuleci 
człowiek usiłował poznać prawa przyrody, szanować je 
i w miarę możliwości nie stwarzać dodatkowych przy-
czyn erupcji ich niszczycielskiej siły, a tam, gdzie się 
da, zapobiegać im. Dziś warunki eksploatacji dóbr pod-
ziemnych (nie wszędzie) są nieporównywalne z tymi, 
które panowały jeszcze w drugiej połowie XIX w. Na 
powierzchniowo nie tak dużym obszarze  Ziemi Cie-
szyńskiej, wiek XIX to okres wejścia wielkiego prze-
mysłu, rozwoju hutnictwa żelaza i kopalnictwa węgla 
i totalnych zmian w krajobrazie  naturalnym. Na wielu 
odcinkach Śląsk Cieszyński wysunął się na czołowe 
miejsca już nie w skali ówczesnej monarchii Habs-
burgów, ale całej Europy. Przy tym wszystkim liczył  
się zysk i tylko zysk dla nielicznej grupy potentatów  
i spółek przemysłowych, i w jakimś procencie dozo-



Informator Parafialny nr 6/2019(183)

czerwiec 2019 11

ru, a ten był wyłącznie niemiecki i czeski; inne koszta 
łącznie z życiem ludzkim jeśli miały, to co najwyżej 
marginalne znaczenie. Czarną siłą roboczą była miej-
scowa ludność, w 80 % polska. Gdy zaczęło brakować 
miejscowej siły roboczej, sięgnięto po zapasy wolnej  
i tańszej siły roboczej w Galicji. Biedni chłopi galicyj-
scy podejmowali każdą najcięższą pracę, byle zarobić, 
nie znali i nie liczyli się  z tutejszymi stosunkami spo-
łecznymi, byli ludźmi o słabym poczuciu narodowym, 
łatwo pod wpływem dozoru ulegali germanizacji i cze-
chizacji, nie byli zainteresowani jakąkolwiek wspól-
notą, która byłaby zdolna walczyć o poprawę ich bytu. 
Nie mieli też żadnego doświadczenia zawodowego, 
przyuczani do pracy w hucie czy kopalni na zasadzie 
naśladowania czynności robotników o dłuższym stażu, 
zupełnie nieświadomi niebezpieczeństw związanych  
z wykonywaną pracą. Podstawowymi narzędziami gór-
niczymi były kilof, łopata, taczki i bełkocący płomyk 
lampy górniczej. Wypadków było dużo. Wyeksploato-
wane przodki i chodniki, bez jakiejkolwiek wentyla-
cji i przegród  pozostawiano na zawał. W chodnikach  
z czasem zaległy grube warstwy pyłu węglowego, po-
zbawione stempli stropy zapadały się nierównomiernie, 
tworząc liczne komory, w których gromadził się gaz. 
Wystarczyło krytyczne zagęszczenie gazu (metanu) lub 
najdrobniejsza iskra i katastrofa gotowa.  Niezabezpie-
czone wyrobiska stały się przyczyną zapadania gruntu 
nawet o kilkadziesiąt metrów. Rabunkowa eksploatacja 
złóż powodująca tzw. szkody górnicze w niedalekiej 
przyszłości miała spowodować zagładę całych osad, 
wiosek i miast. Zniknęły z powierzchni tętniące życiem 
stara Karwina, Dąbrowa, Łazy, Łąki..., pozostały hał-
dy i zarastające zielskiem zapadliska. A pracowało się  
w hutach i kopalniach właściwie w nieunormowanym 
czasie za marny grosz. Dopiero po wspomnianej wyżej  
tragicznej katastrofie skrócono szychtę do 12 godzin, ale 
tylko w kopalniach.  A że byli to ludzie bezdomni, pod 
koniec XIX w. stanowiący 30 % zatrudnionych, zaczęto 
dla nich budować nie pałace o wyszukanej architektu-
rze, a kilkurodzinne familoki o bardziej niż spartańskim 
wyposażeniu, gdzie w co najwyżej dwupokojowych 
klitkach gnieździły się przeważnie całe wielopokole-
niowe i wielodzietne rodziny. Wkrótce z powodu biedy, 
głodu, urągających warunków higienicznych i wyczer-
pania ,jeszcze jeden wskaźnik osiągnął swoje maksi-
mum w skali Europy, podatność na choroby, epidemie 
i wysoką umieralność. Na tym tle działalność Tadeusza 
Regera jest po prostu nie do ocenienia, ale to nastąpiło 
dopiero na przełomie XIX i XX w. A dziś jest wielu, 
którzy wspominają tamte dobre czasy... 

- oOo -
 22.06.1919: mimo deszczu odbył się wielki 
wiec ewangelików na pl. Kościelnym w Cieszynie. Był 
to jeden z wielu wieców organizowanych po zawarciu 
rozejmu polsko – czeskiego i dwukrotnym wyznacze-

niu linii demarkacyjnej w lutym 1919 r. To wszystko 
jednak nie załatwiało sprawy, wręcz przeciwnie, za-
ostrzyło jedynie wzajemną wrogość zwłaszcza wobec 
poczynań Czechów, którzy w różny sposób próbowali 
narzucać swoją zwierzchność i korzystali z pobłażliwo-
ści urzędującej w Cieszynie Komisji Międzysojuszni-
czej. Neutralizowane były także liczne memoriały słane 
do Paryża jak i wizyty składane przez przedstawicieli 
Rady Narodowej i Rządu Polskiego na Konferencji Po-
kojowej. 
 Wiec pod przewodnictwem ks. Franciszka 
Michejdy rozpoczął się od odśpiewania pieśni „Kto 
się w opiekę”. Po otwarciu wiecu przez proboszcza 
cieszyńskiego ks. Jerzego Kubaczkę, wystąpiło kilku 
mówców. Pierwszy z nich, ks. Karol Kotula apelował: 

„ (...) zwracamy się dzisiaj do polskiego rządu w War-
szawie: Rządzie Polski, my polscy ewangelicy ziemi 
cieszyńskiej uznajemy ciebie za naszą od Boga nada-
ną zwierzchność. (...) Bo gdzie lud polski, tam Polska. 
A my tej ojczyzny najwierniejszymi jesteśmy dziećmi, 
którym miłość ojczyzny cierpienia głoskami na sercach 
jest wyryta”. W podobnym tonie wypowiedział się ks. 
Paweł Nikodem: „Żądamy, aby Sejm i Rząd Polski nam 
dali równouprawnienie obywatelskie i równouprawnie-
nie kościelne, aby nikt nie poniżał dobrej naszej woli  
i naszego ludu, jak nie poniżają się dzieci nasze, gdy 
giną za Polskę (...)”. Następnymi mówcami byli robot-
nik trzyniecki Jan Kajfosz oraz rolnik z Olbrachcic Ru-
dolf Cichy, który odczytał rezolucję: „Polska ludność 
ewangelicka żąda stanowczo wraz z całą ludnością 
Księstwa Cieszyńskiego przyłączenia jej  do Polski,  
w której widzi swoją ojczyznę i zabezpieczenie swego 
narodowego bytu”.
 Wiec zakończył ks. Franciszek Michejda sło-
wami: „Kończymy przed Bogiem, tym kościołem Jezu-
sowym i przed całym światem, że my polscy ewangeli-
cy ziemi cieszyńskiej do państwa czeskiego należeć nie 
chcemy”. 
 Jak zapisała w swoich „Wspomnieniach” (t. II, 
s. 397 – 398) Zofia Kirkor – Kiedroniowa: „na angiel-
skich i amerykańskich członkach komisji cieszyńskiej 
większe zapewne wrażenie niż przyjazd i powitanie 
[gen. Józefa] Hallera wywarł wielki wiec ewangelicki 
na rozległym placu Kościelnym (...). Osobnymi pocią-
gami zjechały liczne tysiące ewangelików ze wszystkich 
stron Śląska Cieszyńskiego, także spoza linii demarka-
cyjnej [...]. Uchwalono obszerne rezolucje o podobnej  
treści jak brzmienie memoriału duchowieństwa ewan-
gelickiego z końca ubiegłego roku [3.12.1918], z prze-
znaczeniem dla polskiego rządu, sejmu i dla konferencji 
pokojowej w Paryżu. Nowy był taki ustęp: „Oświad-
czamy, że istniejąca obecnie linia demarkacyjna daje się 
nam już dotkliwie odczuć, jak strasznym i nieznośnym 
jest wszelki podział ludu czującego się jedną całością 
pod względem narodowym i religijnym”. 
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 Wiec ewangelików polskich wyróżnił się wy-
bitnie uroczystym, religijnym nastrojem. Przy słowach 
[ks. Franciszka Michejdy] [...] całe tłumy odkryły 
głowy i wzniosły ku niebu ręce, jak do przysięgi lub  
z błaganiem”. Wiec zakończył się odśpiewaniem pieśni 

„Brońże nas Panie”. 
 Jeszcze przez ponad rok trwały przetargi o Zie-
mię Cieszyńską, zakończone arbitralnym podziałem 
Księstwa pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Ewan-
gelicki wiec poza wrażeniem pozostał tylko epizodem  
w nierównej konfrontacji oczekiwań przeważającej 
części ludności Śląska Cieszyńskiego z interesami mię-
dzynarodowego kapitału i skutkami fatalnego zbiegu 
wydarzeń historycznych. 

- oOo -
 28.06.1919: uzgodniono treść traktatu wer-
salskiego kończącego I wojnę światową, zawartego 
pomiędzy zwycięskimi państwami ententy, a Niemca-
mi. Był to główny akt Konferencji Pokojowej trwają-
cej od 18.01.1919 do 20.01.1920 r. przy uczestnictwie 
przedstawicieli 27 państw. Poza traktatem wersalskim 
zawierane były odrębne traktaty między innymi z: Au-
strią (Saint Germain - 10.09.1919), Turcją (Sévres – 
10.03.1920) i Węgrami (Trianon – 4.06.1920).  
 Rokowania nie były łatwe z wielu powodów. 
Kończyły one  bowiem trwającą cztery lata wojnę pro-
wadzoną na tak wielkim obszarze nie tylko Europy (33 
państwa), która pochłonęła dotąd nie notowaną liczbę 
ofiar (ok. 10 milionów poległych żołnierzy, drugie tyle 
rannych; ok. 10 milionów ludności zmarło z powodu 
głodu  i epidemii) oraz obróciła w gruzy setki miast  
i wiosek. Po raz pierwszy na polach walki pojawiły się 
wozy pancerne  i lotnictwo, a na morzu łodzie podwod-
ne; pierwszy też raz użyto gazów bojowych. W gruzach 
legły Prusy, rozpadła się wielonarodowa Monarchia 
Habsburgów, uwolnione narody domagały się suweren-
nego bytu i wyznaczenia bardzo trudnych do uzgodnie-
nia granic swoich państw. Do tych ostatnich należała 
Polska, wymazana z mapy Europy od 123 lat i rozdar-
ta przez trzech zaborców. Już po traktacie wersalskim, 
przez kilka lat wlokły się spory terytorialne nierzadko 
z użyciem siły militarnej i zażartych rokowań o korekty 
granic.  
 Klasycznym przykładem była właśnie Polska, 
która w wyniku ustaleń Traktatu Wersalskiego uzyska-
ła co prawda status wolnej Rzeczypospolitej, ale o jej 
granicach północnych i zachodnich miały zadecydować 
wyniki plebiscytu na Warmii i Mazurach, Powiślu i na 
Śląsku. Nie obeszło się bez walk o granice wschodnie 
na terenie tzw. Galicji Wschodniej i z Rosją już nie car-
ską a Sowiecką (1919/1920 r.), zakończonych traktatem 
ryskim (18.03.1921), a uznanych  przez ententę dopiero 
14.03.1923 r. 
 O losie Mazur (Prus Książęcych) przesądził 
plebiscyt (11.07.1920). Za małe zaangażowanie Polski, 

oprócz wysiłków  podjętych głównie przez polskich 
działaczy Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego  
i nieznajomość specyfiki Mazur, nie wytrzymały na-
poru zorganizowanej akcji propagandowej ze stro-
ny Niemiec z aktami przemocy włącznie. W efekcie  
w granicach Polski znalazły się tylko trzy wioski oraz 
Działdowszczyzna, wyłączona z plebiscytu. 
 Proklamowanie Gdańska Wolnym Mia-
stem (27.10.1920), ogłoszenie przez Ligę Narodów 
(17.11.192) jego konstytucji, powierzenie go polskiej 
ochronie  wojskowej (22.06.1921) oraz przyznanie pół-
wyspu Westerplatte Polsce (14.03.1924) i jego objęcie 
(31.10.1925) zakończyło na jakiś czas walkę o dostęp 
Polski do morza, ale też nie zagrodziło drogi nowym, 
ciągle prowokowanym  konfliktom.
 Powstanie Wielkopolskie (27.12.1918 – 
18.02.1919), zakończone sukcesem wojsk powstań-
czych, walnie przyczyniło się do odzyskania prawie 
całej Wielkopolski (za wyjątkiem Piły, Międzyrzecza, 
Babimostu i Wschowy). Tereny opanowane przez po-
wstańców zostały uznane jako należące do Polski po 
rozejmie w Trewirze (16.02.1919) i w traktacie wer-
salskim z 28.06.1919 r., ale nie zapobiegły incydentom 
nadgranicznym inicjowanym przez bojówki niemiec-
kie. 
 Wreszcie Śląsk. O ile konflikt graniczny po-
między Polską a Czechosłowacją po tygodniowej woj-
nie o Śląsk Cieszyński (23.01 – 31.01.1919) i  po wielu 
zawirowaniach arbitralnym postanowieniem Rady Am-
basadorów został zakończony podziałem Księstwa na 
linii Olzy (28.07.1920), a w rejonie Podtatrza podzia-
łem Orawy i Spisza i przyznaniem Polsce 14 wsi oraw-
skich oraz 13 wsi spiskich, z poprawkami dokonanymi 
w 1924 r. w rejonie wioski Jaworzynki (jej przysiółek 
Hyrczawa został włączony do Czechosłowacji), a także 
wymianą Głodówki i Suchej Góry za Lipnicę Wielką 
na Orawie,  problem Górnego Śląska nadal pozostawał 
otwarty. Masowe wiece i demonstracje Górnoślązaków 
spotkały się z oporem niemieckiej administracji, a tak-
że rewanżem stacjonującego tu wojska niemieckiego. 
Śmierć trafionych salwą 7 górników z kopalni „My-
słowice”  spowodowało wybuch I Powstania Śląskie-
go (16/17.08 – 26.08.1919), obejmującego prawie całe 
zagłębie przemysłowe oraz mikołowskie, rybnickie i 
pszczyńskie. Powstańcy nie wytrzymali przewagi wojsk 
niemieckich i wycofali się do Zagłębia Dąbrowskiego 
i zachodniej Małopolski. Wszczęty terror spowodował 
ucieczkę ponad 20000 Górnoślązaków za wschodnią 
granicę Śląska. W tej sytuacji uczestnicy konferencji 
pokojowej w Paryżu zadecydowali o przeprowadzeniu 
plebiscytu. Mimo obecności Komisji Międzysojuszni-
czej w Opolu z własnym wojskiem i powołania Polskie-
go Komitetu Plebiscytowego w Bytomiu, na obszarze 
plebiscytowym bezkarnie działało wojsko niemieckie, 
policja i liczne bojówki napadające na polskie placówki 
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i działaczy plebiscytowych, rozbijały  wiece. Nasilenie 
akcji terrorystycznej spowodował wybuch II Powstania 
Śląskiego (19/20.08 – 25.08.1920). Za wyjątkiem miast 
zajętych przez wojska międzysojusznicze, w kilku miej-
scach doszło do ciężkich walk, powstrzymanych przez 
dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) na 
Górnym Śląsku. Przeprowadzony 20.03.1921 plebiscyt 
daleki był od czegoś, co można było nazwać swobodną 
wypowiedzią mieszkańców Śląska. Wynik głosowania 
przedstawiał się w przybliżeniu jak 2:3 na niekorzyść 
Polski. Do Wojciecha Korfantego doszła poufna wia-
domość o przesłaniu do Paryża uwłaczającej decyzji 
podziału Śląska. Rozgoryczenie ludności o propolskiej 
orientacji doszło do szczytu. Wojciech Korfanty ogło-
sił się dyktatorem III Powstania Śląskiego i wezwał 
do rozpoczęcia walki zbrojnej w nocy 2/3.05.1921.  
W krótkim czasie wojska powstańcze, zasilone ochot-
nikami z innych dzielnic Polski, opanowały teren ple-
biscytowy aż pod Opole na linii Odry i dalej na pół-
noc do Prosny pomiędzy Byczyną a Olesnem. Niemcy  
w pośpiesznym tempie ściągali posiłki. Do najcięż-
szych walk doszło pod Górą św. Anny i w okolicy węzła 
kolejowego w Kędzierzynie. Na obu odcinkach Niem-
cy wyparli powstańców, ale nie zdołali odbić zagłębia 
przemysłowego. Skoro dyplomatyczne naciski na po-
wstrzymanie powstania nie skutkowały, w pierwszych 
dniach czerwca strony walczące  rozdzieliły wojska 
sojusznicze i zobowiązały je do opuszczenia terenu ple-
biscytowego. Ostatecznie 20.10.1921 pod presją deter-
minacji powstańców, Rada Ligi Narodów a za nią Rada 
Ambasadorów przyznały Polsce większy niż pierwot-
nie planowano obszar Śląska, obejmujący 29 % obsza-
ru plebiscytowego. Wyznaczona granica biegła od Odry  
w okolicy Raciborza w kierunku Chorzowa, a następ-
nie obrzeżem Tarnowskich Gór, łukiem na zachód od  
Lublińca, bez Gliwic, Zabrza i Bytomia. Jednak dopie-
ro 17.06.1922 r. Rada Ambasadorów w oparciu o wy-
niki ustaleń Komisji Specjalnej pod przewodnictwem 
byłego prezydenta Szwajcarii dr. F. Calondera wydała 
ostateczną decyzję o podziale Śląska pomiędzy Polskę 
i Niemcy. Już w następnym dniu polska i niemiecka 
administracja przystąpiła do przejmowania terenu od 
rozjemczych władz alianckich,   a począwszy od 20.06 
1922 r. na Śląsk wkraczały wojska polskie. Dwa dni 
później przyznana Polsce wschodnia część Śląska Cie-
szyńskiego została włączona do Województwa Śląskie-
go. 16.07.1922 r. nastąpiło oficjalne przejęcie Śląska 
przez Polskę. Z tej okazji odbyły się uroczystości na 
całym tzw. polskim Śląsku także w Cieszynie, połączo-
ne z nabożeństwami okolicznościowymi. Mozolna była 
droga Śląska do Polski i niemniej trudne lata odbudowy 
jej państwowości i gospodarki, z  ciągłymi zmianami 
rządu w tle. 

- oOo -

Nadto wspomnijmy: 

 01.06.1769: urodził się Józef Ksawery Elsner, 
animator życia muzycznego, organizator i rektor kon-
serwatorium w Warszawie, twórca oper i pieśni do słów 
poetów polskich. Patrz odc. 74, „Informator Parafialny” 
2004/04, s. 17 - 18 

 08.06.1944: zginął w niewyjaśnionych okolicz-
nościach na Równicy Rudolf Gil, nauczyciel w Kato-
wicach i w Krakowie, żołnierz września i Armii Pol-
skiej we Francji, uciekł z niewoli niemieckiej, związał 
się z podziemiem ludowym w Beskidzie Śląskim. Patrz 
odc. 176, „Wieści Wyższobramskie”  2012/11, s. 10 

 16.06.1869: zmarł Bronisław Ferdynand 
Trentowski, filozof, ogłosił prace: „Podstawy filozo-
fii naturalnej”, „Studia wstępne do wiedzy o naturze”, 

„Stosunek filozofii do cybernetyki czyli sztuki rządze-
nia krajem”, „Wizerunki duszy narodowej  z końca 
ostatniego szesnastolecia”, „Panteon wiedzy ludzkiej”; 
zwalczał mickiewiczowski mesjanizm w związku  
z towianizmem, preferował rozumne myślenie nad 
marzycielstwo. Patrz odc. 118, „Informator Parafialny” 
2008/01, s. 16. 

 25.06.1769: urodził się  Fryderyk Ferdynand 
Anhalt - Köthen, książę pszczyński, generał – guber-
nator Śląska, przyczynił się do budowy kilku zakładów 
przemysłowych na Górnym Śląsku, rozbudował dwór 
pszczyński, założył teatr, bibliotekę i drukarnię dwor-
ską, ustanowił Generalną Dyrekcję Dóbr Pszczyńskich, 
podróżnik. Patrz: odc. 88 – 89, „Informator Parafialny” 
2005/07-08, s.17

 26.06.1969: zmarł Franciszek Olszak, apte-
karz w Karwinie, Żywcu, Krakowie, właściciel apte-
ki w Skoczowie,  radny, burmistrz Skoczowa, turysta, 
współzałożyciel Koła Miejskiego PTT, więzień obozów 
koncentracyjnych, zesłany na roboty przymusowe, po 
wojnie odbudował swoją skoczowską aptekę. Patrz odc. 
200, „Wieści Wyższobramskie” 2014/11, s. 15. 

 27.06.1869: urodził się Wacław Jan Gąsio-
rowski, redaktor kilku pism, założyciel i działacz wielu 
stowarzyszeń, przewodniczący Związku Sokołów  Pol-
skich w Europie Zachodniej, prezes Związki Dzien-
nikarzy i Publicystów Emigracyjnych, autor powieści 
historycznych: „Ugodowcy”, trylogii „Huragan”, „Pani 
Walewska”, „Emilia Plater”, „Interregnum”, współcze-
snych:  „Zginęła głupota”, „Pigularz”. Patrz odc. 199, 

„Wieści Wyższobramskie”  2014/10, s. 17 – 18. 
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Wydarzenia parafialne

KONFIRMACJA 2019

Konfirmacja 

– Boże błogosławieństwo

 12 maja miała miejsce w Koście-
le Jezusowym uroczystość Konfirmacji.  
74 młodych ludzi złożyło swoje ślubowa-
nie wierności Bogu i Kościołowi, przyję-
ło Boże błogosławieństwo i w ten sposób 
wstąpiło w szeregi dorosłych członków na-
szej parafii i Kościoła. Myślę, że jako Pa-
rafia możemy być z nich dumni, a przede 
wszystkim wdzięczni Bogu za to, że daje 
nam dowód swojej troski i błogosławień-
stwa, którym są właśnie ci młodzi ludzie. 
 
 Ja osobiście miałem okazję pra-
cować z tegorocznymi konfirmantami je-
dynie przez krótki okres czasu - od marca, 
kiedy objąłem funkcję proboszcza i prze-
jąłem grupę 25 konfirmantek i konfirman-
tów, których do tego czasu prowadził ks. 
Dariusz Madzia. Wszystkich dane mi było 
bliżej poznać w czasie rekolekcji w Wiśle-
Jaworniku.
 
 Każda i każdy z nich jest inny, ma 
inny charakter, zainteresowania, zdolności 
i umiejętności. Każda i każdy z nich ma 
inne, młodzieńcze doświadczenia wiary, 
życia z Bogiem, swój obraz Kościoła. Ci 
młodzi ludzie są w wieku, w którym zada-
ją sobie pytania o swoją przeszłość: jaką 
wybrać szkołę, jaki zawód? Co i gdzie 
chcę w życiu robić? Co zrobić, by być  
w życiu szczęśliwym, spełnionym czło-
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wiekiem? Myślę, że jako zbór 
mamy do spełnienia bardzo waż-
ne zadanie: by modlić się o tego-
roczne konfirmantki i konfirman-
tów: o ich dorastanie, wchodzenie 
w dorosłość. Przede wszystkim 
musimy modlić się o ich życie 
z Bogiem, ich wiarę i miejsce 
w Kościele: w grupie młodzie-
żowej, w chórze, a być może 
w jeszcze innej roli i w innym 
miejscu. Wierzę, że Pan Bóg, tak 
jak to powiedziałem w kazaniu  
w dniu konfirmacji, ma dla każ-
dego z nas, a w szczególny spo-
sób dla naszych młodych sióstr i 
braci plan i prawdziwą mądrością 
jest odkrywać ten Boży zamysł  
w swoim życiu, usłyszeć Boży 
głos, odczytać Boże znaki  
i wskazówki.  
 
 Myślę, ze konfirmacja 
należy do najważniejszych do-
świadczeń, które kształtują na-
szą ewangelicką tożsamość. Jest 
swoistym punktem odniesienia, 
do którego wracamy w naszym 
dorosłym życiu. Już wkrótce - 9 
czerwca, w dniu Święta Zesłania 
Ducha Świętego będziemy świę-
towali z jubilatami kolejną Złotą 
Konfirmację. 

 Tego życzę też tegorocz-
nym konfirmantom i konfirmant-
kom, by Kościół Jezusowy w Cie-
szynie, 12 maja 2019 roku był dla 
nich tym ważnym wydarzeniem, 
które będą wspominać i do które-
go będą z radością wracać przez 
całe swoje życie. 

ks. Marcin Brzóska
Zdjęcia: Bolesław Sobański
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 Muszę przyznać, że praca z konfirman-

tami jest tą częścią mojej służby, która przynosi-

ła mi i przynosi wiele satysfakcji i radości. 

 Konfirmacja, to wydarzenie, do które-

go się wraca. Najlepszym tego przykładem jest 

„Złota Konfirmacja” - w tym roku 9 czerwca. 

 Bądź uważny, gdy milczysz! Milczenie nie zawsze jest dobre.

 Na przykład milczenie obrazy, uporu, oburzenia – to tylko karykatura ciszy; karykatura 

spokoju, który się objawia milczeniem. Jest podobne do wina, które przemieniło się w ocet.

 Mądre milczenie natomiast, to ta „inteligentna” cisza, w której człowiek nie mówi, bo-

wiem nie ma nic godnego do powiedzenia; ta „uważna” cisza, która milczy, ponieważ słucha; 

ta cisza „wielbiąca”, która jest otwarciem na Boga.

 Nigdzie bardziej, niż w tym ostatnim znaczeniu, milczenie nie spełnia pełniej swojej 

funkcji. To milczenie wypełnione jest Duchem Świętym, który pogłębia skupienie naszej duszy. 
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KONFIRMANCI 2018/2019 

Benkowski Mikołaj
Bojda Mateusz
Bojda Szymon

Brudny Szymon
Bukowczan Dawid
Ciapka Martyna
Chroboczek Denis
Chudecka Marta
Czepczar Filip
Czudek Patryk
Demel Oliwia

Frońska Nadia
Gaś Dawid

Gibiec Adam
Gibiec Pola

Głowacki Konrad
Heczko Sara

Hławiczka Natalia
Hławiczka Eryka

Holisz Maksymilian
Isztok Karolina

Janik Aleksandra
Jendrulek Paweł

Kajstura Małgorzata
Kaleta Grzegorz
Karpeta Nina
Kielar Bartosz
Kielar Hubert

Kloske Mateusz
Konieczna Jesica
Kozubek Konrad

Kret Emilia
Krogulewska Magdalena

Kunszke Aleksandra
Lipowczan Oliwia
Lipowczan Anita
Łyżbicka Natalia

Macura Magdalena

Marek Natalia
Marzoll Oliwia

Matuszewska Martyna
Matuszka Piotr
Mączka Julia

Mendrok Wanesa
Michalik Oliwia
Mrózek Kamil

Ogrodzki Szymon
Paprota Zuzanna

Parma Dawid
Pasterny Łukasz

Rucka Aleksandra
Santarius Iga

Sierant Kacper
Sobe Kacper

Stańco Krystian
Strządała Weronika

Suchanek Jakub
Suchorab Dominika

Szarzec Kamil
Sztefek Anna

Sztefka Samanta
Śliwka Natalia
Śliwka Julia

Śliwka Patrycja
Śliż Karolina

Tomczak Tatiana
Taranda Magda
Wach Adrian

Walica Remigiusz
Wałga Stanisław
Węglarzy Kacper
Witoszek Dominik

Wróbel  Paweł
Zabystrzan Wojciech

Zając Klaudiusz
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Czym jest dla mnie 

KONFIRMACJA?

 Po egzaminie konfirmacyjnym od swoich chrzest-
nych, w prezencie dostałam dwie książki o konfirmacji. 
Jedną o roli konfirmacji w dzisiejszym kościele, a druga 
to dokumenty opracowane przez Światową Federacje Lu-
terańską. Szczerze mówiąc, oby dwie bardzo trudne (czyt.: 
nudne;) i zainteresowały bardziej moją mamę, niż mnie. 
Dwa tytuły zwróciły moją uwagę:
Potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej
Czym jest ślubowanie wierności Kościołowi?

 Czy ja, 12 maja, potwierdziłam swoją dojrzałość 
chrześcijańską? Wierzę w Pana Boga, znam wiele historii 
biblijnych, całej Biblii jeszcze nie przeczytałam, bo wielu 
rzeczy nie rozumiem. Byłam nawet kiedyś na takim seminarium z egzegezy u pani prof. Kaliny Wojciechowskiej, 
ale nie wiem czy to się liczy? Czy w ogóle można osiągnąć taką dojrzałość? Czy będąc chrześcijaninem nie uczy-
my się, rozwijamy, wzrastamy przez całe swoje życie? Ja tego nie wiem. Na pewno chcę, by Pan Bóg był dla mnie 
zawsze najważniejszy. 

 Fajnie, że mogę przystępować już do komunii, bo to zostawanie samej w ławce, kiedy cała rodzina pod-
chodzi do ołtarza, było bez sensu. I mama mówi, że nareszcie nie będzie chodzić do komunii sama. Trochę czuję 
się jakby dorosła, że już mogę i że dla mojej parafii jestem kimś ważnym. 
 I wiem, jak ważna jest spowiedź i komunia. To jest takie odpowiedzialne, sama muszę odpowiadać za 
swoje grzechy i je wyznać. Trochę straszne.

 Bardzo cieszyłam się z tego, że mogę wystąpić w stroju cieszyńskim. Nie występuję w żadnym zespole 
regionalnym. Kiedyś chciałam, ale nie potrafiłam pogodzić szkoły, szkoły muzycznej z jeszcze jakimś zespołem. 
Raz byłam w takim stroju na dożynkach. W stroju cieszyńskim wygląda się  mega, inaczej, tak uroczyście. I chcia-
łam bardzo iść w tym stroju do konfirmacji mimo, że nie jestem cieszynianką czystej krwi. 

 A to ślubowanie wierności naszemu Kościołowi? Moi rodzice, dziadkowie byli i są ewangelikami. Ponoć 
od wielu pokoleń nie było w naszej rodzinie nikogo innego wyznania. No to ja też jestem i chcę być. Myślę, że 
wszystkie moje koleżanki i koledzy chcą. Wydaje mi się to bardzo proste, choć inni mówią, że proste nie jest. 
Fajny mieliśmy tekst w podziękowaniach dla rodziców, by rodzice i wszyscy parafianie modlili się o nas, byśmy 
mogli spełnić tę przysięgę dziecięcej miłości i wierności. To proszę módlcie się o nas wszyscy. 

Dominika Suchorab, lat 14

 foto: Jarek Grabek
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Magdalena Macura, lat 15

... z kuzynką Zuzanną Juroszek

 W dniu 12 maja zebraliśmy się wszyscy o go-
dzinie 8:30 w sali konfirmantów. Tam ksiądz proboszcz 
podał nam ostanie wskazówki przed tym uroczystym  
i ważnym momentem w naszym życiu. Ktoś zapyta, czy 
uległo coś zmianie? Nie, wszystko jest tak jak było, jed-
nak w tym ważnym dla nas dniu staliśmy się prawowi-
tymi członkami Kościoła. 

 Po modlitwie wyruszyliśmy do kościoła, aby 
złożyć przysięgę wierności Panu Bogu. Dla mnie był to 
bardzo ważny moment. Przez to wydarzenie zaczęłam 
trochę inaczej patrzeć na świat. Już od małego dziecka 
rodzice przyprowadzali mnie na szkółki niedzielne oraz 
próby chórku „Hosanna" w soboty. Tam poznałam Sło-
wo Boże oraz śpiewałam na chwałę Bogu i grałam na flecie piosenki czczące Stwórcę. Konfirmacja to potwierdze-
nie chrztu jak i swojej wiary, ale i poniekąd wkroczenie w dorosłość. Od tego wydarzenia mogę już samodzielnie 
przystępować do komunii świętej oraz stałam się pełnoprawnym członkiem Kościoła. Siedząc w ławce podczas 
kazania zastanawiałam się nad moją wiarą, czy jest ona prawdziwa, czy ja naprawdę wierzę? Tak, wierzę, jednak 
regularne uczęszczanie na nabożeństwa i spotkania młodzieżowe wpływa na pogłębianie mojej wiary. 

 Konfirmacja była dla mnie bardzo ważna. Nauki konfirmacyjne też będę wspominać z uśmiechem na 
twarzy. Trochę jest mi smutno z powodu tego, że czas tak szybko ucieka, i że skończyły się nasze spotkania. Po-
ciesza mnie jednak myśl, że w każdy piątek o 17.00  mamy zebrania młodzieżowe. Tam dalej będę utwierdzała się  
w wierze. 

 Po roku uczęszczania na nauki konfirmacyjne, zdawania py-
tań oraz po wyjazdach integracyjnych, w końcu nadeszła oczekiwa-
na przez wszystkich niedziela 12 maja. Zestresowani spotkaliśmy 
się już o godzinie 8.30 w budynku parafii. Każdy z nas był radosny, 
ale też każdemu z nas udzielała się trema. Po krótkiej modlitwie 
udaliśmy się do kościoła. Mimo, że droga była krótka, nie obyło się 
bez rozmów. Na początku nabożeństwa wszyscy byliśmy tak zestre-
sowani, że większość z nas bała się nawet odezwać. Jednak z czasem 
stres znikał i byliśmy coraz pewniejsi w tym, co właśnie robiliśmy. 
 
 Mam nadzieję, że każdy z tegorocznych konfirmantów weź-
mie sobie do serca złożoną przez nas przysięgę. „Wyrzekam się 
szatana, wszystkich jego spraw i czynów..." te słowa mają ogromne 
znaczenie dla każdego chrześcijanina, więc wierzę, że nie były wy-
powiedziane bez powodu. Po nabożeństwie, rozradowani, udaliśmy się na schody kościoła, by zrobić pamiątkowe 
zdjęcie. Po wręczeniu świadectw konfirmacji, już spokojni, dlatego że udało nam się wytrwać cały rok nauczania, 
udaliśmy się do swoich rodzin. Był to wyjątkowy dla nas dzień, bo jesteśmy teraz oficjalnymi członkami naszego 
Kościoła. Jednak oprócz radości czuliśmy też smutek spowodowany końcem nauk, spotykania się z rówieśnikami 
i częstymi „wypadami na pizze" po zajęciach. Konfirmacja to wspaniałe święto dla każdego chrześcijanina i mam 
szczerą nadzieję, że wytrwamy w wierze, tak jak przysięgaliśmy przed Bogiem.

Aleksandra Rucka, lat 15
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Sara Heczko, lat 15

Oliwia Demel, lat 15

 Dla mnie Konfirmacja to... ciężko powiedzieć. Jej definicja 

mówi, że to publiczne potwierdzenie wiary, więc automatycznie tym 

dla mnie jest. Ogólnie w konfirmacji chodzi o to, by upewnić siebie jak 

i innych członków zboru, że jesteśmy i wyznajemy prawdy Kościoła 

Ewangielicko-Augsburskiego. I to też  zrobiłam.

 Konfirmacja jest szczególnym, świątecznym dniem  
w życiu całej parafii, a w szczególności dla mnie i całej mojej 
rodziny. Od września uczęszczałam na nauki konfirmacyjne 
by uczyć się umacniania w wierze i utwierdzenia przymierza 
z Bogiem. Przygotowywałam się do tego „szczególnego dnia” 
by po raz pierwszy publicznie wyznać wiarę i złożyć ślubowa-
nie wierności Bogu i Kościołowi oraz przystąpić do Komunii 
Świętej, udzielanej pod obiema postaciami. Jest to również 
dzień mojego aktu dojrzałości chrześcijańskiej - od tego dnia 
rozpoczęłam bowiem samodzielne życie w wierze i w odpo-
wiedzialności przed Bogiem. 

Iga Santarius, lat 15

 Konfirmacja jest dla mnie momentem wstąpienia do grona Kościoła 

jako jego dorosły członek. Umocniła mnie w wierze i pozwoliła pierwszy raz 

przystąpić do Spowiedzi i Komunii Świętej. Ważne jest dla mnie to, że szczerze 

ślubowałam i wyznawałam swoją wiarę przed Bogiem. Jestem bardzo szczęśli-

wa, że mogłam do niej przystąpić.  
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Dawid Parma, lat 15

Prezentacja konfirmantów

 W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, w cza-
sie nabożeństwa, w Kościele Jezusowym w Cieszynie  
w dniu 5 maja 2019 roku tegoroczni konfirmanci zo-
stali przedstawieni zborowi Parafii Ewangelicko-Au-
gsburskiej i złożyli egzamin dopuszczający do kon-
firmacji. Młodzież należąca do cieszyńskiej parafii 
przygotowała wystąpienia, będące jednocześnie wyznaniem  
i potwierdzeniem wiary, a także nowatorską formą eg-
zaminu konfirmacyjnego. Każda z grup, pod czujnym 
okiem księdza – opiekuna, zaprezentowała w obrazowy 
sposób osobiste wyznania wiary i potwierdzili tym sa-
mym gotowość do przystąpienia do sakramentu. Ogół, 

74 konfirmantów, został podzielony na cztery grupy, 
której przewodził ksiądz – mentor.
 
 Jako pierwsza swój dowód wiary zademon-
strowała grupa młodzieży, których merytorycznym 
opiekunem był ks. Łukasz Gaś. Konfirmanci przed 
zgromadzonym zborem zaprezentowali krótki program 
o artykułach wiary, podkreślając odczucia związane  
z wyznaniem wiary i potwierdzili zrozumienie powyż-
szych, prezentując osobiste wyznania, dlaczego wierzą 
i za co kochają Stwórcę. Obrazowo pokazali, że artyku-
ły wiary są ponadczasowe i każdy w swoim sumieniu 

Szymon Bojda, lat 15

 Konfirmacja jest dla mnie najważ-
niejszą rzeczą w moim życiu. Pozwala mi 
polepszać kontakt z Bogiem i broni mnie 
od codziennych pokus i złych czynów. Po-
zwala mi pogłębiać wiedzę i wiarę o Bogu. 
Konfirmacja jest dla mnie najlepszą lekcją 
na świecie, którą człowiek może otrzymać 
od Boga.

 Konfirmacja - daje mi to lepszy kontakt z Panem Bogiem, w który mogę sie wzmacniać i moją wiare po-
głębiać.

Mateusz Bojda, lat 15

 Kiedy uczęszczałem na nauki konfirmacyjne, poznałem  defini-
cję i znaczenie słowa Konfirmacja. Wyniosłem z tego, że Konfirmacja 
to przyjęcie ochrzczonych młodych ludzi do grona dorosłych członków 
Kościoła. Konfirmacja jest dla mnie szczególnie ważnym wydarzeniem, 
ponieważ wyznaję przed Bogiem moją wiarę i powierzam mu moje dal-
sze życie. Chcę dalej uczęszczać do Kościoła, przestrzegać Bożych przy-
kazań i spędzać miło czas na spotkaniach młodzieżowych. Wierzę w to, 
że mogę zaufać Bogu na każdym kroku mojego życia oraz dziękuję za 
jego wszelkie dobra i błogosławieństwa.
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odpowiada przed samym sobą i przed Panem Bogiem 
za swoje myśli i czyny.

 Druga grupa, księdza – proboszcza Marcina 
Brzóski, przedstawiła swoje spojrzenie i zrozumie-
nie tematu 10 przykazań. Wszystkie przykazania zo-
stały przytoczone, a  wytłumaczone przez młodzież  
w sposób  mający bezpośrednie 
odniesienie do modernistyczne-
go świata, w którym żyją. Zro-
zumienie prawd wynikających  
z przykazań i umiejętność ada-
ptowania tych ponadczasowych 
sentencji do teraźniejszości po-
twierdza gotowość młodzieży do 
przystąpienia do konfirmacji.      

 Jako kolejna wystąpiła 
reprezentacja ks. Marcina Pod-
żorskiego.  W programie uka-
zano indywidualne podejście 
do modlitwy, jako prywatnej, 
szczerej  rozmowy z Bogiem. 
Każdy z konfirmantów przeka-

zał swoje przemyślenia na ten temat i zwierzył się, co  
w rozmowie z Panem jest najważniejsze, a co najtrud-
niejsze. Czym jest modlitwa i co się dzieje z człowie-
kiem w czasie kontaktu z Bogiem, kiedy i gdzie po-
winniśmy się modlić? Na te i inne pytania młodzież 
odpowiadała, udowadniając swoje przygotowanie  
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i zrozumienie zagadnienia. Modlitwa „Ojcze Nasz…” 
ukazana została jako wzór modlitwy, przywilej każ-
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dego chrześcijanina do osobistego kontaktu  
z Panem.  
 Ostatnie w kolejności wystąpienie 
młodzieży – grupy ks. Tomasza Chudec-
kiego - pokazało zrozumienie ważności 
sakramentu Komunii Świętej. Sakrament 
ten, do którego konfirmanci przystąpią po 
raz pierwszy w trakcie konfirmacji 12 maja 
2019 roku, będzie dla każdego z nich ol-
brzymim przeżyciem duchowym. Sakra-
ment Komunii Świętej przedstawiono jako 
możliwość przyjmowania prawdziwego 
ciała, prawdziwej krwi Jezusa Chrystusa 
pod postacią chleba i wina.  

 Pomimo olbrzymiej tremy mło-
dzież zaprezentowała się bardzo dobrze. 
Zdenerwowanie i łamiący się niektórym 
głos nie pokrzyżowały jasności przekazu. 
Nikt ze zgromadzonych na nabożeństwie 
nie miał wątpliwości, że tegoroczni konfir-
manci są bardzo solidnie przygotowani do 
potwierdzenia wiary w czasie uroczystości 
konfirmacji.  Zbór przyjął prezentacje jako 
dowód wiary młodzieży – konfirmantów. 
     
      
               Tekst: Ola Mączka

Zdjęcia: Beata Macura
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Z roboczą wizytą w partnerskiej 
parafii w Dolnym Kubinie 

na Słowacji
 24 kwietnia br. proboszcz cieszyńskiej para-

fii ks. Marcin Brzóska wraz z kustoszem Marcinem 

Gabrysiem odwiedzili parafię partnerską na Słowacji 

w Dolnym Kubinie. Była to pierwsza wizyta nowo 

wybranego cieszyńskiego proboszcza w partnerskiej 

parafii. Proboszcz parafii w Dolnym Kubinie ks. Ra-

stislav Stanček oprowadził po odrestaurowanym –   

w ramach wspólnie zrealizowanego unijnego projek-

tu transgranicznego – kościele i budynkach parafii 

oraz przybliżył historię zboru. Podczas spotkania 

omówiono szereg spraw związanych z dalszą współ-

pracą międzyparafialną, plany wspólnych spotkań 

poszczególnych grup parafialnych i wymiany do-

świadczeń w pracy między innymi z dziećmi, mło-

dzieżą.

 

 Ustalono przyjazd na Cieszyńską Noc Muze-

ów oraz pamiątkę wyznaczenia miejsca pod budowę 

kościoła Jezusowego, wystaw przedstawiających hi-

storię Kościoła na Orawie, ks. Jerzego Trzanowskie-

go oraz prace związane z renowacją i konserwacją 

kościoła w Dolnym Kubinie. Wystawa ta będzie też 

prezentowana podczas Dnia Otwartego projektu Ra-

zem Wędrujemy już 500 lat (Spoločne putujeme už 

500 rokov), który odbędzie się 8 czerwca br. w Ko-

ściele Jezusowym.

Tekst i zdjęcia: Marcin Gabryś

Od lewej ks. Marcin Brzóska, ks. Rastislav Stanček

Od lewej ks. Rastislav Stanček, kurator parafii Ing. Zuzana Kubačková, 
ks. Marcin Brzóska
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Książka Orawy 2018 roku 
- Kniha Oravy 2018

 W ramach realizowanego w latach 2017-2018 
projektu transgranicznego Razem Wędrujemy już 500 
lat (Spoločne putujeme už 500 rokov), przez naszą 
parafię i partnera wiodącego, a zarazem parafię part-
nerską w Dolnym Kubinie na Słowacji powstało kil-
ka trwałych elementów projektu. Jednym z nich jest 
książka popularnonaukowa Cesty Juraja Tranovského 
(Śladami Jerzego Trzanowskiego) przedstawiająca 
niezwykłą postać ks. Jerzego Trzanowskiego łączącą 
Polaków, Słowaków i Czechów. Książka jest dziełem 
trzech autorów, historyków Matúša Chrena, Marcina 
Gabrysia i ks. Rastislava Stančeka. W książce pojawi-
ły się między innymi dotąd nieznane polskiemu czy-
telnikowi – również słowackiemu bardzo mało znane 

– dwa listy ks. Jerzego Trzanowskiego do burmistrza 
i rady miasta Lewoczy oraz do superintendenta (bi-
skupa) Piotra Zablera, w sprawie wydania przez Trza-
nowskiego Odarum sacrarum.
 Książka otrzymała wiele pozytywnych re-
cenzji, a w kwietniu 2019 roku zdobyła tytuł Książki 
Orawy 2018 roku – Kniha Oravy 2018. Książka jest 
dostępna online jak również w wersji tradycyjnej. 
Książkę można otrzymać w kancelarii parafialnej lub 
w czytelni i w naszym muzeum, ponadto będzie ją 
można otrzymać podczas Dnia Otwartego projektu 

Razem Wędrujemy już 500 lat (Spoločne putujeme už 
500 rokov), który odbędzie się 8 czerwca br. w Kościele 
Jezusowym.

Marcin Gabryś

Interesująca 

Wideo-Postylla

 W dniu 9 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Książnicy Cieszyńskiej 
odbyła  się promocja książki „Ekumeniczna Postylla na pierwszy rok 
kościelny po obchodach 500-lecia Reformacji” wydanej przez Towa-
rzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II. W spotkaniu wzięli udział autorzy oraz przedstawiciele Kościołów: 
Rzymsko-Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławne-
go. Postylla ta jest nowatorskim wydawnictwem nie tylko ze wzglę-
du na swój ekumeniczny charakter, ale także na wykorzystanie współ-
czesnych technicznych środków przekazu. Jest nim nie tylko druk, ale 
wykorzystanie kodu QR dla poszczególnych kazań, dzięki czemu ła-
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two odsłuchać w Internecie kazań zamieszczonych  
w Postylli. W ten sposób otrzymujemy także nieja-
ko wideo-postyllę. 
 Jak wyjaśnił ks. Grzegorz Brudny, inicjator 
powstania Postylli i równocześnie proboszcz parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, pomysł po-
wstania Postylli był taki, żeby wszystkie Kościoły 
chrześcijańskie zrobiły swoisty prezent dla Kościo-
ła ewangelickiego na 500-lecie Reformacji, ponie-
waż podstawą rozważań zawartych w Postylli są 
teksty biblijne czytane w roku liturgicznym nasze-
go kościoła. Interesujące, że wśród autorów Postyl-
li są m.in.: bp Jerzy Samiec, biskup prawosławny 
Abel, abp Grzegorz Ryś, abp Stanisław Budzik czy 
abp Stanisław Gądecki.  Znajdujemy tam także ks. 
Janusza Sikorę oraz, co jest także nowatorskim po-
dejściem, dużą ilość autorów świeckich (np. panią 
Małgorzatę Platajs czy panią Edytę Brzezińską).
Prezentację Postylli w Cieszynie zorganizowano 
dzięki uprzejmości Książnicy Cieszyńskiej pod 
kierownictwem dyrektora Krzysztofa Szelonga. 
Razem z ks. prof. dr hab. Józefem Budniakiem 
dokonali wprowadzenia w prezentację. Spotkanie 
otworzył wykład bpa dra Adriana Korczago „Edu-
kacja do wiary, nadziei i miłości poprzez postyllę”. 
W wykładzie wskazał, iż kazanie, także w postyl-
li, winno być zakłóceniem naszej codzienności  
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w wierze, to jest wkroczeniem Boga w nasze 
życie, by nasza wiara zyskiwała sposobność do 
wzrostu, a miłość uskuteczniała się. Gdy Bóg 
wkracza, aby nasze życie zakłócić, to Bóg chce 
wyrwać nas z letargu zakorzenienia, z poczu-
cia bezpieczeństwa i mówi ruszaj, ty musisz 
się zmieniać. Wyraził pogląd, że czytelnicy  
i słuchacze Postylli  odkryją w niej nowe edu-
kacyjne spojrzenie na wiarę, nadzieję i miłość. 
Biskup wyraził pogląd, że jest ona kolejną 
szansą, by oczy zostały otwarte i  nie widziały 
nic nowego niż dotąd, a jednak zobaczyły coś 
nowego. 
 Po wykładzie zaprezentowano krótki 
film o powstawaniu Postylli. Na zakończenie 
odbyła się debata z udziałem współredaktorów 
Postylli ks. Grzegorza Brudnego oraz ks. An-
drzeja Konachowicza z Kościoła Prawosław-
nego, a także ks. prof. dr hab. Józefa Budniaka 
(Kościół Rzymsko-Katolicki). Debatę prowa-
dziła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. 
Spotkanie swoim występem uświetnił Chór 
filialny z Bażanowic Parafii Ewangelicko-Au-
gsburskiej w Cieszynie pod dyr. diakon Joanny 
Sikory.
 Miłym zaskoczeniem dla organizato-
rów prezentacji była bardzo duża frekwencja 
uczestników. Pełna sala Książnicy z dostawia-
nymi krzesłami świadczyła o wielkim zainte-
resowaniu Postyllą. Na zakończenie pragnie-
my dodać, że czytelnicy otrzymują Postyllę  
w znakomitym jakościowym wydaniu – twar-
da okładka, papier kredowy i przy wsparciu 
szeregu lubelskich instytucji, m.in. Miasta 
Lublin, Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubelskiego, nadleśnictw lubelskich  
i Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego. Okolicznościowego filmu oraz 
zamieszczonych w Postylli kazań możemy od-
słuchać na stronie http://ekumenizmlublin.pl/
ekumeniczna-video-postylla/

Tekst: Jan Król
Zdjęcia: Stanisław Konopka

„Nie mów o Bogu, kiedy cię nie pytają, żyj tak, żeby cię zapytali” 

św. Jan Wiannej . 

„Zawsze lepsze to co Pan Bóg daje, niż to o co człowiek prosi.”
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10-lecie Muzeum Protestantyzmu

 W piątkowe popołudnie 17 maja br.  
o godz. 17.00 odbył się koncert z okazji pięk-
nego Jubileuszu 10-lecia Muzeum Protestan-
tyzmu. Koncert poprowadził proboszcz parafii 
ks. Marcin Brzóska, który na wstępie powitał 
wszystkich przybyłych gości oraz słuchaczy. 
Wspomniał również genezę jego powstania  
i inicjatywę, które to miały miejsce w roku ju-
bileuszowym 300-lecia Kościoła Jezusowego. 
Wtedy wielki dorobek Ewangelików posta-
nowiono umieścić w muzeum, aby stał on się 
ogólnodostępny. Po przywitaniu gości: ks. bp 
seniora Pawła Anwailera z przybyłymi księż-
mi, delegacje z partnierskiej parafii w Dolnym 
Kubinie, dyrektora Książnicy Cieszyńskiej  
p. Krztysztofa  Szelonga i ojców Bonifratów 
koncert poświęcony dorobkowi Ewangelików 
rozpoczął się.
 Jako pierwsza wystąpiła Joanna Lazar-

-Chmielowska, która na organach zaprezento-
wała: Preludium i Fugę g-moll Jana Sebastiana 
Bacha, Elegię fis-moll opus 30 Mieczysława 
Surzyńskiego, Preludium i Fugę B-dur Jana 
Sebastiana Bacha, aranżacje ostatniego Prelu-
dium Mikołaja Bieńka oraz Fantazje fińskiego 
kompozytora. Po wystąpieniu p. Joanny zostali 
przywitani przez proboszcza kolejni goście, bi-
skup Diecezji Cieszyńskiej ks. Adrian Korczago, 
delegaci Muzeum Śląskiego w Katowicach - pani Sonia 
Wilk i pan Seweryn Kutr oraz pani dr Renata Czyż, dy-
rektor miejskiej biblioteki w Wiśle. 
 Następnie wystąpił kustosz muzeum Marcin 
Gabryś, który od samego początku pełni tę funkcję. 
Przedstawił pokrótce powstanie Muzeum i jego funk-
cjonowanie po dzień dzisiejszy. Muzeum odwiedziło 20 
tysięcy gości z różnych stron świata m.in. Korei, Chin  
i Stanów Zjednoczonych. Muzeum w ciągu 10 lat na-
wiązało współpracę z Muzeum: w Gerlitz, w Halle  
i Śląskim w Katowicach oraz z instytucjami cieszyńskimi,  
z którymi realizowało projekt: „Ochrona i Konserwa-
cja Cieszyńskiego Dziedzictwa Piśmienniczego”. W 
ostatnim czasie zostało powiększone o jedno pomiesz-
czenie dzięki kolejnemu projektowi unijnemu z parafią 
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partnerską z Dolnego Kubina na Słowacji. Zo-
stała powiększona ekspozycja muzealna, która 
dysponuje kolejnymi ciekawymi eksponatami na 
wystawie. 
 Następnie ks. Marcin Brzóska zaprosił 
przed ołtarz Wyższobramski Chór Kameralny, 
który pod batutą Piotra Sikory zaśpiewał dwie 
pieśni: „Chwała Bogu Ojcu” -  Felixa Mendels-
sohna-Bartholdyego oraz „O mój Jezu” Jana 
Sebastiana Bacha. Później życzenia i gratulacje 
przekazywali kolejno: ks. bp Adrian Korczago, 
delegatka p. Sonia Wilk, która odczytała list 
gratulacyjny od dyrektor Muzeum Śląskiego  
w Katowicach Alicji Knast, ks. senior Janusz 
Sikora, pani dr Renata Czyż oraz dyr. Książnicy 
Cieszyńskiej p. Szelong. Usłyszeliśmy też ko-
lejne utwory w wykonaniu Wyższobramskiego 
Chóru: „Boże wielki pełnyś chwał” Lorencza 
Majerhofera, „O człowiecze” Jana Gawlasa, 

„Ach potrzebuję cię” Saliego de Forda, „Gdy pa-
trzę na cudowny krzyż” Giuseppe Verdiego oraz 

Pani Sonia Wilk

Pani dr Renata Czyż
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„Niech Pan Ci błogosławi” Johna Luthera. 
 Po koncercie wszyscy zostali zaproszeni 
do zwiedzenia Muzeum Protestantyzmu. Jak zwy-
kle kustosz Marcin Gabryś w bardzo ciekawy spo-
sób przedstawiał przygotowane ekspozycje.   
 Bardzo dziękujemy wykonawcom: Joan-
nie Lazar-Chmielowskiej za wirtuozowskie wy-
konanie pięknych utworów, Wyższobramskiemu 
Chórowi Kameralnemu na czele z dyrygentem 
Piotrem Sikorą za piękne odśpiewanie podnio-
słych pieśni, a kustoszowi „Jubilata” życzymy 
siły, wytrwałości oraz wielu lat w tak wspaniałej, 
twórczej pracy i wielkiemu wkładowi w dorobek 
parafii. 

Tekst i zdjęcia: Beata Macura
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Strażacy w kościele w Hażlachu

 Wieloletnią tradycją w Hażlachu  
jest coroczny udział miejscowej Ochot-
niczej Straży Pożarnej w nabożeństwie  
w Kościele Ewangelickim w Hażlachu.
 W roku bieżącym strażacy przybyli 
do Kościoła w 1. Niedzielę po Wielkanocy 

-  Quasimodogentii (jako nowo narodzone 
niemowlęta) w dniu 28 kwietnia. Wejście 
do kościoła miało uroczysty charakter – 
uczestnicy nabożeństwa na stojąco powi-
tali wchodzących do kościoła strażaków  
z pocztem sztandarowym. Wejściu straża-
ków przewodził prowadzący nabożeństwo 
w tę niedzielę ks. Jan Badura. Druhom stra-
żakom towarzyszyły małżonki.  
 Kazanie ks. Jan Badura wygłosił na 
podstawie tekstu przeznaczonego na tę nie-
dzielę przez Kościół z 1. Listu Ap. Piotra1, 
3-9  Błogosławiony niech będzie Bóg i Oj-
ciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
według wielkiego miłosierdzia swego odro-
dził nas ku nadziei żywej przez zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa, Ku dziedzictwu 
nie znikomemu i nieskalanemu, i niezwię-
dłemu, jakie zachowane jest w niebie dla 
was, Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście 
przez wiarę w zbawienie, przygotowane do 
objawienia się w czasie ostatecznym. We-
selcie się z tego, mimo że teraz na krótko, 
gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorod-
nymi doświadczeniami, Ażeby wypróbo-
wana wiara wasza okazała się cenniejsza 
niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, 
ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi 
Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go 
nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go 
teraz nie widzicie, i weselicie się radością 
niewysłowioną i chwalebną, Osiągając cel 
wiary, zbawienie dusz.  W kazaniu ks. Ba-
dura wskazał na priorytety, którymi, jako 
chrześcijanie, winniśmy się w życiu kiero-
wać. A są nimi wiara w zmartwychwstałe-
go Jezusa Chrystusa mocno ugruntowana, 
aby żadne przeciwności jej  nie przemogły. 
Po kazaniu ks. Badura pobłogosławił przy-
byłych strażaków i włączył ich w modlitwę. 
 Po nabożeństwie, jak zwykle,  
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w sali parafialnej strażacy wraz z rodzina-
mi spotkali się z parafianami. Przy kawie, 
herbacie oraz ciastku naczelnik straży druh 
Sebastian Chrapek poinformował o naj-
ważniejszych wydarzeniach w jednostce 
podczas minionego roku. Z przyjemnością 
oraz oklaskami zebrani przyjęli wiadomość 
o wysokich miejscach jakie drużyna OSP 
Hażlach zdobyła w zawodach pożarniczych. 
Nasi Goście uzyskali także informacje  
o wydarzeniach parafialnych m.in. o to-
czącym się remoncie kościoła Jezusowego,  
o wyborach proboszcza, a  także o postaci 
ks. dra Teodora Haase - założyciela Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie, którego 110. roczni-
cę śmierci nie tak dawno obchodzono. 
 Życzymy wszystkim druhom i ich 
rodzinom wiele Błogosławieństwa Bożego 
w tej odpowiedzialnej służbie na rzecz bliź-
niego. 

Tekst: Jan Król
Zdjęcia: Marcin Gabryś

Strażacy w kościele w Zamarskach

 W ostatnich latach utarło się obchodze-
nie Święta „Braci Strażaków”. Zwieńczeniem 
tej uroczystości jest odbywające się każdego 
roku Ekumeniczne nabożeństwo z udziałem 
Druhów. 
 W niedzielny poranek, 28 kwietnia br. 
o godz. 8.30 odbyło się uroczyste nabożeń-
stwo w kościele ewangelickim w Zamarskach. 
Prowadził je opiekun filiału ks. Marcin Pod-
żorski, który skierował słowa podziękowania 
i wdzięczności dla Strażaków za ich trud, od-
wagę i poświęcenie. W tym jakże ważnym 
dniu nie stawiło się wielu druhów, ale do nich 
wszystkich kierujemy słowa podziękowania  
i Bożej opieki w każdym miejscu, gdzie zo-
stają skierowani. Niejednokrotnie ratują ludz-
kie życie, ich dobytki od ognia, wody i wiatru.  
W ostatnich latach dochodzi do coraz częst-
szych kataklizmów, jest to związane z ocie-
pleniem globu, na co składa się niewłaściwe 
podejście człowieka do przyrody. Ekolodzy 
apelują, jednak wszystko leży w ludzkich rę-
kach i to od nas, społeczeństwa, zależy dobro 
Ziemi. W modlitwie końcowej ksiądz prosił 
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Boga o błogosławieństwo w każdej sy-
tuacji ratowniczej, ale również o to, aby 
Bóg chronił nas wszystkich od różnych 
nieszczęść. 
 Po nabożeństwie odbyła się 
druga, mniej oficjalna część, gdzie przy 
kawie, herbacie i pysznych wypiekach 
odbywały się ożywione rozmowy. Druh 
Andrzej Chrapek podziękował za miłe 
przyjęcie i życzył wszystkim, abyśmy  
w takim składzie, albo jeszcze więk-
szym, spotkali się za rok. Bardzo dzię-
kujemy organizatorom za miłe przyjęcie, 
a opiekunowi ks. Marcinowi za troskę  
i zaangażowanie. Bóg zapłać. 

Tekst: Krystyna Krzywoń Zdjęcia: Joanna Sojka

Dzień seniora w Zamarskach

 W sobotę, 18 maja br. o godz. 13.00 od-
było się spotkanie starszyzny zborowej – połą-
czone ze spowiedzią i Komunią Świętą. W swym 
krótkim kazaniu spowiednim ks. opiekun Marcin 
Podzorski nawiązał do niedawno obchodzonych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, świąt przy-
bliżających pokój pomiędzy Bogiem, a naszym 
światem. Ceremonię spowiednio-komunijną pro-
wadził ks. Podżorki w asyście obecnego probosz-
cza cieszyńskiego ks. Marcina Brzóski. 

 Nastrojowo zabrzmiały pieśni ulubio-
ne przez starsze pokolenie: Ach potrzebuję Cię, 
Dzień po dniu dla każdej nowej chwili, Za rękę 
weź mnie Panie. Z przyjemnością obecni wysłu-
chali również pieśni „Barka” i „Ziemia”, w wy-
konaniu zespołu dziecięcego pod kierownictwem 
Michała Malinowskiego. 
 Druga część spotkania odbyła się w sali 
zborowej, gdzie seniorzy zaproszeni zostali do 
poczęstunku serwowanego przez zawsze uczynne 
panie. Wszyscy mogli mile spędzić czas na roz-
mowach i wspomnieniach. Z wielką ciekawością 
obecni wysłuchali przybyłego z duszpasterską wi-
zytą nowego proboszcza parafii cieszyńskiej, któ-
ry w interesujący sposób przybliżył słuchaczom 
swoją drogę do czasu wyboru na odpowiedzialne 
stanowisko w Kościele Jezusowym. Ciekawe i bu-
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dujące w swej treści spotkanie pozostanie we wdzięcz-
nej pamięci zamarskich seniorów. 

Tekst: Rudolf Mizia

Zdjęcia: Magdalena Cendrowaska

 Większość rodzin ma swoje trady-
cje świąteczne. Jeśli chodzi o Wielkanoc 
,może to być wspólne śniadanie z dziele-
niem się jajkiem, spożywane bez pośpie-
chu przy stole udekorowanym gałązkami 
bazi czy bukszpanu, z żonkilami w wazo-
nie i serwetkami w kurczaczki. Może to 
być szukanie prezentów schowanych pod 
krzakami przyniesionych przez Zajączka.  
A może polewanie się wodą podczas śmigu-
sa-dyngusa… Dobrze, gdy tradycją rodziny 
jest udział w nabożeństwie z okazji Wiel-
kiej Nocy. Jeszcze lepiej, gdy do zwycza-
jów rodziny należy świętowanie w kościele Wielkiego 
Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkanocy, Poniedział-
ku Wielkanocnego, poprzedzone udziałem w nabo-
żeństwach pasyjnych. Ale najlepiej, gdy nie o tradycję, 
zwyczaje tu chodzi, ale o potrzebę serca, potrzebę bycia 
razem w społeczności, potrzebę wspólnego przeżywa-
nia wielkanocnego cudu…
 Tę wspólnotę mogliśmy przeżywać w Dzięgie-
lowie 22 kwietnia po południu. Na ul. ks. Kulisza za-
brakło miejsc do parkowania i samochody ustawiały się 
wzdłuż ul. Górnej czy Miodowej. Kościół Eben-Ezer 
pękał w szwach. Mimo dokuczliwego wiatru, opatuleni 
czym się dało, słuchacze siedzieli na zewnątrz, słucha-
jąc tego, co działo się w środku przez uchylone okno, 
a potem dzięki głośnikowi wyniesionemu przez życz-
liwego zborownika. Licznie zgromadzeni przybyli na 
ewangelizację świąteczną, podczas której usługiwali ks. 

Świąteczna wspólnota

Leszek Czyż z Wisły Malinki i zespół „Cześć”. 
 Na stronie tej uwielbieniowej grupy muzycznej 
można przeczytać, że ich „koncerty to wyjątkowa oka-
zja do śpiewania na cały głos”. To prawda! Tego chłod-
nego, wietrznego popołudnia mogliśmy poczuć wyjąt-
kowe ciepło dzięki śpiewaniu Panu Jezusowi radosnego 

„alleluja” na cały głos. Alleluja, Pan zmartwychwstał! 
On zmartwychwstał prawdziwie!
 Podczas kazania nie mogłam się opędzić od 
wspomnień (wybacz, kaznodziejo…). Dawno temu wi-
działam tu tłumy, siadywałam na niewygodnych, drew-
nianych ławkach na obrzeżach tego kościoła (wtedy 
jeszcze kaplicy). Albo, gdy zabrakło miejsca, na murku 
okalającym budynek… Przypomniałam sobie stojący  
w ogrodzie niewielki namiot dla młodzieży… Pamięta-
cie TE na Kępie? 
 Tegoroczna ewangelizacja wielkanocna wyda-
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

ła mi się naturalną kontynuacją tamtych przeżyć. 
Ludzie ciągle potrzebują siebie nawzajem w Ko-
ściele, ciągle przychodzą tu ze swoimi ducho-
wymi (i nie tylko) potrzebami, ciągle są głodni 
żywego Słowa. Po raz kolejny uzmysłowiłam 
sobie, że Święta Wielkanocne obchodzone poza 
Kościołem są tylko kolejnymi dniami wolnymi 
od pracy, o których szybko się zapomina... 
Tego samego dnia rano ciekawe kazanie wy-
głosił w naszym kościele ks. Tymoteusz Bujok, 
uświadamiając słuchaczom, że pod pojęciem wolności 
rozumiemy możliwość korzystania z różnych form ży-
cia kościelnego, co jednak wcale nie oznacza, że z nich 
korzystamy. Otrzymujemy możliwość i… robimy z nią, 
co uważamy za słuszne. Nie musimy z niej skorzystać, 
ale gdyby ją nam odebrano, bylibyśmy oburzeni.

 Boję się czasów, gdy sposobność spotykania się 
jako Kościół byłaby mi odebrana, co dzieje się przecież 
obecnie w wielu miejscach na świecie. Święta (jakie-
kolwiek, z niedzielą włącznie) przeżyte we wspólnocie 
to wyjątkowy czas. Warto z niego skorzystać.

J.CH

W ubiegły czwartek pomimo bardzo niesprzy-
jającej aury odbył się DZIEŃ OTWARTY 
LOTE. Uczniowie gimnazjów oraz ósmoklasi-
ści powiatu cieszyńskiego mieli okazję poznać 
ofertę naszego liceum. Uczestniczyli w warsz-
tatach i pokazach w różnych pracowniach: ję-
zykowych, fizycznej, chemicznej, biologicznej, 
matematycznej, historycznej, geograficznej, 
zajęciach teatralnych czy informatycznych. 
Nasze zajęcia pokazowe cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. 
Odbyły się także rozmowy wstępne dla 
wszystkich chętnych absolwentów gimnazjów 
oraz  szkół podstawowych.  Termin dodatkowy 
zaplanowaliśmy na 3 czerwca tj. w poniedzia-
łek o godz. 14.00. 
Zapraszamy do LOTE. Na poniższym plakacie 
oraz stronie internetowej szkoły przedstawiam  
cała naszą ofertę. 

Aleksandra Trybuś-Cieślar
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Szkoła Podstawowa TE

 Rok szkolny 2018/2019 powoli dobiega 
końca. Miniony maj można określić miesiącem 
wycieczkowym. Pomimo że pogoda była różna, to 
wyjazdy klas IV-VIII można uznać za udane.                                                       
 
 Na Jurę Krakowsko-Częstochowską uda-
ły się tradycyjnie klasy IV, gdzie zwiedziły zamek 
w Ogrodzieńcu – największą warownię Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej, a także bez wątpie-
nia jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. 
Wśród atrakcji nie zabrakło zwiedzania: Jaskini 
Ciemnej, Muzeum Ojcowskiego Parku Narodo-
wego, Parku Miniatur; spaceru pod Maczugę Her-
kulesa, obejrzenia rekonstrukcji warownego gro-
du, który istniał we wczesnym średniowieczu do 
XIII w.                                                      
 
 Klasy V spędziły tydzień na zielonej 
szkole w Jastrzębiej Górze. Program pobytu był 
dość bogaty. Prócz zajęć sportowych, integracyj-
nych, artystycznych, uczestniczyli w warsztatach 
bursztynniczych połączonych z prelekcją o janta-
rze i obróbką bursztynu. Zwiedzali różne zakątki 
wybrzeża, w tym Dar Pomorza i Akwarium. Od-
była się także wycieczka autokarowa na Półwy-
sep Helski oraz rejs statkiem po morzu. Atrakcją 
okazało się zwiedzanie farmy strusi w Kniewie. 
Prócz zwiedzania i karmienia ptaków, uczniowie 
obejrzeli pokaz smażenia  strusiego jaja, a potem 
próbowali jajecznicę.                                                           
 
 Klasy VI natomiast wyruszyły do Kar-
pacza, odwiedzając po drodze Wrocław, a w nim 
ZOO. Kolejną atrakcją były Krucze Skały, Zamek 
Chojnik, leśna huta szkła i Wodospad Szklarki. 
Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem pięknej świątyni Wang, 
która zachwyciła także swoją historią.                                                                            
 
 Klasy VII były na jednodniowej wycieczce w Krakowie. 
Była stolica Polski jest zawsze atrakcyjna dla turystów i to w każ-
dym wieku. Nasi uczniowie podczas pobytu obejrzeli „Balladynę”, 
byli na spotkaniu i warsztatach z przewodnikiem GRUPY AK-
TYWNEJ w Muzeum Narodowym w Sukiennicach, a także przed 
Kościołem Św. Wojciecha na Rynku Głównym. W godzinach po-
południowych zwiedzili tajemnicze  miejsca Krakowa. Kolejna 

Zielona szkoła

Zielona szkoła
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wycieczka, tym razem klas VIII, odbyła się do 
Warszawy. Ósmoklasiści poznali walory hi-
storyczne, kulturowe i turystyczne Warszawy. 
Zwiedzili Polskie Radio, Zamek Królewski, 
Krakowskie Przedmieście, Starówkę, Centrum 
Kopernik, spacerowali po Warszawskich Ła-
zienkach. Istotnym punktem było zwiedzanie 
Muzeum Powstania Warszawskiego i Sejmu. 
Udało się także skorzystać z oferty teatralnej  
i obejrzeć „Zemstę”. Nie tylko klasy starsze 
podróżowały. Drugoklasiści  byli na jedno-
dniowej wycieczce w Gliwicach i Radzionko-
wie, gdzie zwiedziły palmiarnię z roślinami tropikalnymi, poznały rów-
nież proces wypieku chleba.
 
 W drugiej połowie maja odbyły się dwa konkursy międzyszkol-
ne. Pierwszy to „Wyprawa na wyspy wiedzy” dla klas III cieszyńskich 
szkół. Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach:

- biegane dyktando – mistrzami zostali uczniowie z KSP- Hanna Nie-
dzielska i Filip  Mirga

- omnibus - mistrzem został uczeń SPTE – Filip Tyrna
-tabliczka mnożenia - mistrzynią została uczennica KSP- Hanna Nie-
dzielska. Natomiast w klasyfikacji generalnej uczniowie zajęli następu-
jące miejsca:

I miejsce Hanna Niedzielska (uczennica KSP)
II miejsce Milena Zawada (uczennica SPTE)
III miejsce Maciej Kowalczyk (uczeń SPTE).

 Odbyła się również X edycja  międzyszkolnego konkursu or-
tograficznego „Bezbłędny w obłędnym Cieszynie” o pióro Burmistrza 
Miasta. Konkurs odbył się po raz pierwszy 14 maja 2010 r. z inicjatywy 
mgr Katarzyny Krzempek–Ślezińskiej. Patronat nad konkursem zawsze 
obejmował Burmistrz Miasta. Konkurs cieszy się dużą popularnością 

wśród uczniów, co sprawiło, iż na stałe 
wpisany został do miejskiego kalenda-
rza imprez o charakterze edukacyjno – 
kulturalnym. Do udziału w konkursie 
zapraszane są znane osobistości, które 

Klasy ósme w Warszawie

Foto: Tadeusz Maciejiczek
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przygotowują tekst dyktanda. W tym roku au-
torką tekstu i gościem honorowym była Jolan-
ta Tambor - profesor Uniwersytetu Śląskiego, 
doktor habilitowana nauk Humanistycznych  
w zakresie językoznawstwa, dyrektor Szko-
ły Języka i Kultury Polskiej. Od początku  
z ramienia miasta współpracuje z nami Renata 
Karpińska - główny specjalista do spraw pro-
duktów turystycznych.     
 W konkursie wzięło udział 22 uczniów 
z cieszyńskich szkół podstawowych  (w tym 
także z Czeskiego Cieszyna). W indywidualnej 
klasyfikacji: 

I miejsce zajął Jakub Cholewka SP 6
II miejsce zajęła  Magdalena Zabój – SP 1

III miejsce Agata Jaroszek SPTE. 

 Uroczyste wręczenie dyplomów i na-
gród odbyło się w cieszyńskim Ratuszu przez 
Burmistrz Miasta Gabrielę Staszkiewicz.

 W związku z powtarzającymi się tele-
fonami dotyczącymi zapisów do SPTE infor-
muję, że prowadzimy zapisy na rok szkolny 
2019/2020 (mamy pojedyncze wolne miejsca). 
Szczegółowych informacji udziela sekretariat 
szkoły. Wszelkie informacje na temat rekruta-
cji można znaleźć też  na stronie internetowej 
szkoły spte.tecieszyn.pl

Joanna Gibiec 
Dyrektor SPTE

Wycieczka do Karpacza

Choroby ciała służą niebiańskiemu Ojcu za lekarstwa dusz Jego dzieci.
Kr. Scriver

Czy mam działać, czy cierpieć?

Bądź Stwórcy obrazem, i jak On, 

w każdej chwili działaj i cierp razem.
A. Mickiewicz
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Chóry, muzyka ...

 Za nami kolejne dwa miesiące bogate w różne muzyczne wyda-
rzenia. W tej krótkiej relacji chcemy podzielić się naszymi wspomnie-
niami z minionych koncertów.

WCK w Bielsku-Białej

 30 marca, wraz z zaprzyjaźnionym organistą Pawłem Seligma-
nem, daliśmy koncert w Kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej. Tam-
tejsza parafia ewangelicka od ubiegłego roku organizuje comiesięcz-
ne koncerty pod hasłem „Dla naszych organów”, które mają na celu 
zebranie funduszy na remont zabytkowego instrumentu w tamtejszym 
kościele. Dobrze pamiętamy, jak wielu muzyków pomagało nam kie-
dyś w ramach akcji „Ratujmy Organy Kościoła 
Jezusowego” i bardzo się ucieszyliśmy, że tym 
razem my możemy wspomóc  bielską parafię i 
wystąpić na koncercie charytatywnym. Koncert 
miał charakter pasyjny, wykonaliśmy pieśni 
m.in. J.S. Bacha, C. Deak-Bardosa, J. Crügera, 
J. Gawlasa i ks. A. Hławiczki. 

Nagranie płyty z Chórem 
„Echo” z Zebrzydowic

 Od 1 do 5 kwietnia w Kościele Jezuso-
wym trwały nagrania materiału na nową płytę 
CD, poświęconą tematyce Trójcy Świętej. Po-
mysłodawcą nagrania wspólnej, ekumenicznej 
płyty jest zaprzyjaźniony z nami Chór Mieszany 

„Echo” z Zebrzydowic pod dyr. Jadwigi Sikory. 
Na płycie utrwalone zostały katolickie i ewan-
gelickie pieśni o Trójcy Świętej wykonywane 
przez chór „Echo” oraz Wyższobramski Chór 
Kameralny. Kilka pieśni wykonaliśmy wspól-
nie, a piękne preludium, improwizacje organo-
we oraz wszystkie akompaniamenty wykonał 
znakomity Arkadiusz Popławski. Płyta ukaże 
się wkrótce. W planach mamy zorganizowanie 
koncertów promujących nagrania w kościele  
w Zebrzydowicach i w Cieszynie. O szczegó-
łach będziemy informować w kolejnych nume-
rach Wieści Wyższobramskich.

WCK w Bielsku-Białej, fot. P. Seligman

Nagranie płyty z Chórem „Echo” z Zebrzydowic, fot. M. Gabryś

Wizyta w parafii w Krakowie

Wiosenne koncerty WCK
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Wizyta w parafii w Krakowie

 Podczas jednej z prób wpadliśmy na 
pomysł, by w którąś pasyjną niedzielę poje-
chać do Krakowa i zaśpiewać na nabożeństwie  
w kościele św. Marcina.  Nasz plan zrealizowa-
liśmy 7 kwietnia. Wcześnie rano wsiedliśmy do 
kursowego autobusu i tuż przed godziną 10.00 
zameldowaliśmy się na ul. Grodzkiej, gdzie 
przywitał nas proboszcz ks. Roman Pracki  
i diakon Wiktoria Matloch, która wygłosi-
ła tego dnia kazanie. W trakcie nabożeństwa 
zaśpiewaliśmy kilka pieśni pasyjnych. Po na-
bożeństwie parafianie zaprosili nas na kawę, 
herbatę i krakowskie obwarzanki. Pogoda do-
pisała, więc resztę dnia spędziliśmy odwiedza-
jąc bardziej lub mniej znane zakątki Krakowa. 
Nasz krótki wyjazd bardzo nam się podobał  
i już myślimy nad kolejnymi niedzielnymi od-
wiedzinami w odległych parafiach.

Adoramus te Christe 2019 – koncert w Ze-
brzydowicach

 13 kwietnia wraz z Chórem Kościel-
nym z Cieszyna i Chórem z Bażanowic uczest-
niczyliśmy w IX Ekumenicznych Spotkaniach 
z Pieśnią Wielkopostną Adoramus te Christe 
2019. W ramach festiwalu każdego roku od-
bywają się spotkania chórów ewangelickich 
i katolickich, które prezentują swój repertuar 
pieśni pasyjnych. Tym razem koncert odbył się  
w kościele katolickim w Zebrzydowicach, 
dokąd zaprosili nas nasi przyjaciele z Chóru 
Mieszanego „Echo”. Podczas koncertu wyko-
naliśmy kilka pieśni wspólnie z Chórem Ko-
ścielnym oraz z Chórem „Echo”. Cieszymy się, 
że możemy wspólnie spotykać się pod krzyżem 
Zbawiciela i śpiewać o jego męce i miłości. 

Koncert Pasyjny w Kościele Jezusowym

 W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia 
spotkaliśmy się kolejny raz na tradycyjnym 
już Koncercie Pasyjnym w Kościele Jezuso-
wym. Również to spotkanie miało ekumenicz-
ny charakter, gdyż zaproszenie do wspólnego 
śpiewania przyjął  Katolicki Chór Kościelny 

„Lutnia” z parafii św. Marii-Magdaleny pod dyr. 
Tomasza Piwko. Pieśni poszczególnych chó-
rów przeplatały utwory organowe w wykona-
niu Wojciecha Wantuloka oraz poezja, czytana 
przez ks. proboszcza Marcina Brzóskę. Kon-

Adoramus te Christe 2019 – koncert w Zebrzydowicach, fot. P. Lose

Koncert Pasyjny w Kościele Jezusowym, fot. S.Konopka

Sesja Fotograficzna, fot. M. Kuzyk

Koncert z okazji 10-lecia Muzeum Protestantyzmu, 
fot. S.Konopka
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cert był dobrą okazją do wyciszenia i przy-
gotowania się na przeżycia związane z Wiel-
kim Tygodniem. Podczas koncertu udało się 
zebrać ponad 3 tys. zł. na remont Kościoła 
Jezusowego. 

Sesja Fotograficzna

 W kwietniu przeżyliśmy również 
ciekawą przygodę z aparatem fotograficz-
nym!  W związku z potrzebą redagowania 
książeczki do nowej płyty oraz zmianami 
składu chórzystów, postanowiliśmy zrobić 
sobie profesjonalne zdjęcia. Z pomocą przy-
szedł nam fotograf Michał Kuzyk (emerfoto.
pl), który zrobił nam kilka ciekawych ujęć 
w pięknym wnętrzu naszego Kościoła Jezu-
sowego. Jedno z nich, które zamieszczamy 
poniżej, znajdzie się również w książeczce 
płyty, o której wspominaliśmy. 

Koncert z okazji 10-lecia Muzeum Prote-
stantyzmu

 W piątek, 17 maja swój jubileusz 
10-lecia istnienia obchodziło Muzeum Pro-
testantyzmu w Kościele Jezusowym. Wie-
czorem odbył się okolicznościowy koncert, 
w trakcie którego zaproszeni goście dzieli-
li się swoimi wspomnieniami związanymi  
z powstaniem i funkcjonowaniem muzeum. 
W pierwszej części koncertu wystąpiła or-
ganistka Joanna Lazar-Chmielowska z bar-
dzo ciekawym i urozmaiconym programem.  
W drugiej części zaśpiewaliśmy kilka utwo-
rów a cappella oraz z towarzyszeniem pia-
nina, na którym gościnnie akompaniował 
Jean-Claude Hauptmann – dziękujemy! Nie 
mogło zabraknąć również życzeń dla Kusto-
sza Marcina Gabrysia, któremu zadedyko-
waliśmy ostatnią pieśń – błogosławieństwo. 
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział  
w tej sympatycznej uroczystości.

Wiosenny Zjazd Chórów

 W Niedzielę Cantate, 19 maja w na-
szym kościele odbył się 63. Wiosenny Zjazd Chórów 
Diecezji Cieszyńskiej. Wzięliśmy w nim udział i obok 
wspólnych pieśni wykonywanych przez wszystkie chó-
ry zaprezentowaliśmy na zakończenie zjazdu piękną 
pieśń „Niech Pan Ci Błogosławi” J. Rottera z towarzy-
szeniem organów.

Musica Sacra w Skoczowie

 W deszczowy czwartkowy wieczór, 23 maja 
wzięliśmy udział w XXIV festiwalu Panorama Sztu-
ki Chrześcijańskiej Musica Sacra w Skoczowie. Nasz 
koncert, zatytułowany „Ach, potrzebuję Cię” odbył 

Musica Sacra w Skoczowie, fot. B. Kukucz

Wiosenny Zjazd Chórów, fot. S. Konopka

Pamiątka Założenia Kościoła Jezusowego, fot. B. Macura
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Wiosenny Zjazd Chórów

się w kościele katolickim św. Piotra i Pawła. Mimo 
deszczu kościół zapełnił się słuchaczami. Zaśpiewa-
liśmy kompozycje m.in. F. Mendelssohna, J.S. Bacha,  
G. Verdiego, J. Ruttera oraz polskich kompozytorów: 
W. z Szamotuł, J. Gawlasa, S. Hadyny i ks. A. Hła-
wiczki. Utwory solowe na organach wykonał Wojciech 
Wantulok.

Pamiątka Założenia Kościoła Jezusowego
 W ostatnią niedzielę maja, w kalendarzowym 
Dniu Matki, wzięliśmy udział w uroczystym nabożeń-
stwie w związku z 310 rocznicą wyznaczenia miejsca 
pod budowę Kościoła Jezusowego. Na początku ko-
lejne chóry wykonywały po jednym utworze. My za-

śpiewaliśmy pieśń St. Hadyny „Imię Jezus”. Później 
jeszcze dwa razy włączyliśmy się we wspólny śpiew 
połączonych chórów parafii cieszyńskiej. 

 Przed nami przygotowania do wakacyjnego 
wyjazdu do Szwecji. W Lipcu wraz z księdzem Łuka-
szem Gasiem chcemy odwiedzić naszą partnerską para-
fię w Delsbo, gdzie wystąpimy podczas koncertu oraz 
nabożeństwa. Koncert będzie częścią lokalnego święta 
o charakterze ludowym, dlatego planujemy zaprezen-
tować Szwedom nasz rodzimy, śląski folklor – już się 
cieszymy!

     Piotr Sikora

 …”Nasze życie jest kreślone muzyką  
i śpiewem” powiedział w Kościele Jezusowym 
w niedzielę 19 maja 2019   ks. Marcin Brzóska  
proboszcz cieszyńskiej ewangelickiej parafii,  wi-
tając uczestników 63 Wiosennego Zjazdu Chórów, 
Zespołów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej. Trady-
cyjnie  Zjazd  rozpoczęto na schodach cieszyńskie-
go kościoła wykonaniem pieśni przez wszystkie 
uczestniczące chóry.  W tym roku dla uczczenia 
200-tu letniej  rocznicy urodzin

 Stanisława Moniuszki prawie 400 osobo-
wy chór  wykonał pieśń „Ojcze z niebios” tego 
wybitnego polskiego kompozytora. Chórami dy-
rygowała diak. Joanna Sikora. Po powitaniu i li-
turgii, koncert w kościele rozpoczęły połączone 
chóry mieszane z Bażanowic, z Cieszyna, któ-
re prowadzi Joanna Sikora oraz chór Hażlach-

-Zamarski, który prowadzi Krystyna Penkała. 
Wymienione chóry  zaśpiewały pieśń „Chwała”  
ks  A. Hławiczki. W dalszej kolejności wystąpi-
ły chóry mieszane: z Międzyrzecza p/d Agnieszki 
Brzezickiej, z Jaworza p/d Krystyny Gibiec, Chór 
Misyjny z Cieszyna p/d Lidii Konik, Chór Magni-
fikat z Brennej-Górek p/d Marka Madzi, Chór Mę-
ski z Cieszyna p/d Joanny Sikora.  Po kazaniu wy-
głoszonym przez ks. Marcina Brzóskę, drugą część 
zjazdu rozpoczęto wspólną pieśnią połączonych 
chórów „Ojcze Nasz” -Stanisława Hadyny, czcząc 
w ten sposób 100 lecie urodzin tego znanego kom-
pozytora i  założyciela ZPiT Śląsk. Drugą odsłonę  
koncertu rozpoczął chór mieszany z Dębowca p/d 
Gabrieli Targosz.  W dalszej kolejności  wystąpił 
Chór mieszany  Gloria ze Skoczowa  p/d Gabrie-

Chór Męski z Cieszyna

Wyższobramski Chór Kameralny

Chór Magnifikat z Brennej-Górek
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li Targosz,  tegoroczny 100 letni Jubilat, jak to 
określił prowadzący koncert były proboszcz  ks. 
Janusz Sikora. Przy okazji skoczowscy chórzyści 
zaprosili wszystkich na dalsze koncerty zwią-
zane z Jubileuszem jakie zaplanowano w dniu 
29.09.19 Ekumeniczny Koncert Chórów  oraz na 
Koncert Jubileuszowy jaki odbędzie się w dniu  
26.10.2019. Po skoczowskim Jubilacie, wystąpił 
Chór mieszany  z Cisownicy p/d Wiesława Jaku-
bika, Chór mieszany z Ustronia p/d Pawła Branca,  
Chór „Nadzieja” z Drogomyśla p/d Moniki Cza-
ja-Scher oraz  Wyższobramski Chór Kameralny 
z Cieszyna p/d Piotra Sikory.  Na zakończenie  
organizatorzy wraz podziękowaniami  wręczyli 
wszystkim dyrygentom dyplomy oraz kwiaty. 63 
Wiosenny Zjazd Chórów  przeszedł do historii, 
ale pozostały miłe wspomnienia jakie zawsze 
wynoszą wierni z największego w Polsce ewan-
gelickiego  kościoła, który obecnie przechodzi 
kosztowny generalny remont.   
 Uczestnicy Zjazdu w całości przekazali 
zebrana ofiarę w kwocie 3 490.00 zł+200 koron 
czeskich na cel prowadzonego remontu tej zabyt-
kowej  310 letniej świątyni . Koncert zakończono 
modlitwą i  pieśnią zboru ŚE nr 612  …Oddajcie 
Panu Bogu cześć i pokłon śpieszcie Jemu nieść ”

Tekst: Walter Orawski 
Zdjęcia: Stanisław Konopka 

Chór Misyjny

Chór Kościelny z Cieszyna
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Z wielką radością i przyjemnością pozwalam sobie pisać te słowa. Wielki-

mi krokami zbliża się kolejna edycja festiwalu Koncerty Wyższobramskie. 

Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym od razu zdradził Państwu wszystkie 

szczegóły nadchodzącej edycji. W kolejnym - wakacyjnym wydaniu Wieści 

Wyższobramskich więcej informacji. Mogę natomiast zdradzić, iż czekają 

nas dwa recitale mistrzowskie znakomitych wirtuozów, koncert kameralny 

oraz tradycyjny (mam nadzieję) koncert 

o charakterze… lekkim. W tym roku zmieniliśmy godzinę koncertów suge-

rując się znakomitą frekwencją i pozytywnymi opiniami dotyczącymi póź-

niejszej pory.

Proszę sobie to wyobrazić...

Po upalnym, letnim dniu, wieczorem odnajdą Państwo schronienie w jakże 

przyjemnie chłodnych murach naszego Kościoła, a do tego tak wspaniali 

artyści i muzyka wykonywana na najpiękniejszych organach Śląska Cie-

szyńskiego. Ja już się rozmarzyłem… a Państwo? 

Wypatrujcie plakatów i informacji o koncertach. Po zeszłorocznej edycji 

nie muszę się przecież martwić o publiczność. Wierzcie mi… w Cieszynie 

mamy najlepszą! Za co ogromnie Państwu dziękuję.

Wojciech Wantulok

Dyrektor artystyczny festiwalu

Koncerty Wyższobramskie

P.S. Z kulturą tak już bywa, iż wymaga ona pielęgnowania, niestety rów-

nież finansowego.  Jeżeli zależy Państwu na naszych koncertach i pragnie-

cie wesprzeć tę inicjatywę, prześlijcie upominek na konto Parafii  

z dopiskiem Koncerty Wyższobramskie. Zapewniam, iż to wsparcie trafi  

w ręce najlepszych artystów.

Informacje do przelewu:

Bank Spółdzielczy:

78 8113 0007 2001 0074 4353 0001

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie 

43-400 Cieszyn ul. Plac Kościelny 6

Drodzy Melomani!
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Bezsenna NOC

Młodzież, dzieci

 W kalendarzu wydarzeń cieszących się dużą 
popularnością wśród młodzieży ważne miejsce zaj-
muje Bezsenna Noc organizowana przez Diecezję 
Cieszyńską oraz CME. Impreza ta odbywa się co-
rocznie w Wielką Sobotę i stanowi doskonałe przy-
gotowanie do duchowego przeżywania Wielkanocy. 
Bezsenna Noc kończy się zwykle koło północy. Wy-
prowadza uczestników spotkania ze stanu wielko-
piątkowego smutku do radości w dniu zmartwych-
wstania Jezusa. Gospodarzem tegorocznej 
Bezsennej Nocy była parafia w Drogomyślu. 
Każde tego rodzaju wydarzenie ma swój 
dodatkowy temat przewodni. Tym razem 
szczególną uwagę poświęcono drzewom.
 Pod kościołem ewangelicko-au-
gsburskim w Drogomyślu tłumy młodzie-
żowych grup z różnych regionów Diecezji 
Cieszyńskiej schodziły się już kilkadziesiąt 
minut przed planowanym rozpoczęciem uro-
czystości. Na Bezsenną Noc osobiście przy-
był biskup naszej diecezji, ksiądz Adrian 
Korczago i wspólnie z proboszczem parafii 
w Drogomyślu, księdzem Karolem Macurą, 
powitał wszystkich zgromadzonych. Na do-
bry początek organizatorzy wyświetlili pre-
zentację multimedialną, dzięki której przy-
pomnieliśmy sobie kilka informacji z lekcji 
biologii na temat drzew. Nie zabrakło rów-
nież rekordów i sporej dawki ciekawostek. 
Następnie duszpasterze postanowili spraw-
dzić wiedzę publiczności, przeprowadzając 
internetowy quiz o drzewach. Do zabawy 
z udziałem smartfonów przystąpiło około 
260 użytkowników. Nagrodą dla zwycięzcy 
było oczywiście drzewko w doniczce, które 
w trakcie uroczystości zasadzono na środku 
kościoła. Kolejne etapy pielęgnacji młodej 
roślinki widzowie mogli obserwować, gdy 
temat drzew zaczął  opuszczać sferę popu-
larno-naukową, a wkroczył w zagadnienia 
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metaforyczne. Poprzez scenkę aktorską z udziałem dwóch ogrodników, 
połączoną z naprowadzającymi uwagami duszpasterzy, publiczność 
mogła spojrzeć na drzewa w odniesieniu do egzystencji wiary. 
 Życie jest jak drzewo. Zasadzenie drzewa na dobrej ziemi jest 
metaforycznie równoznaczne z oparciem życia na Jezusie. Przycinanie 
w celu zachowania prawidłowych proporcji oraz stabilnego rozwoju 
roślinki symbolizuje spowiedź, podczas której, podobnie jak zbędne 
gałązki, usuwamy nasze grzechy. Nawadnianie drzewka oddaje to, co 
posila życie chrześcijanina, czyli przystępowanie do komunii świętej. 
Gdy już prawidłowo posadzimy naszą roślinkę, pozostanie nam tylko 
poczekać aż rozkwitnie i wyda obfity owoc. Zdarza się, że wszystko 
idzie zgodnie z planem, kiedy drzewo owocuje w bogatych ilościach. 
Co się jednak stanie, jeśli zostanie zaatakowane przez szkodnika, któ-
ry zacznie podgryzać jego korzonki? W tym miejscu zadajemy sobie 
pytanie, czy umiemy wykorzystać to, czego się nauczyliśmy i wydamy 
prawdziwy owoc; czy też zbłądzimy, nie przynosząc chwały naszemu 
Bogu. Wszystko jest w naszych rękach.
 Podczas uroczystości komunii świętej każdy, kto przystąpił do 
sakramentu, otrzymywał gałązkę, której fragment był symbolicznie uci-
nany na znak pozbycia się grzechów.
 Ciekawym punktem programu było świadectwo czternastolet-
niego chłopca z Drogomyśla. Młody parafianin już zdążył przyswoić 
sobie wzorce i wartości chrześcijańskie. Jego zaangażowanie w lekturę 
Bożego Słowa zaprocentowało pobieraniem nauk w Szkole Biblijnej. 
Nasz bohater przechodził trudną drogę wdrażania w życie tego, czego 
nauczyła go Biblia, swoimi przeżyciami podzielił się ze słuchaczami. 
Jego przykład pokazuje, że w naszym Kościele istnieje siła młodych 
serc.
 O oprawę muzyczną i śpiew połączony z Uwielbieniem zadbał 
zespół CME.

 Bezsenna Noc dobiegła końca 
niedługo przed północą, zostawiając 
publiczność z bagażem  trudnych re-
fleksyjnych myśli, idealnych do roz-
ważania w trakcie Wielkanocy. W koń-
cu Dzień Zmartwychwstania Jezusa to 
wyjątkowe święto. Nie można go tylko 
zajadać jajkiem z majonezem. Trzeba 
umieć prawdziwie przeżywać Wiel-
kanoc, a Bezsenna Noc była ku temu 
doskonałym preludium.

Tekst: Krzysztof Londzin
Zdjęcia: ox.pl

Wycieczka do Jawornika

 Nasza ostatnia wycieczka dla konfirmantów 
do Jawornika odbyła się w dniach od 5 do 6 kwietnia 
br. Od razu, gdy przyjechaliśmy, odbyło się nabożeń-
stwo w kaplicy, a następnie zostały nam przydzielo-
ne pokoje. Po intensywnie spędzonym czasie zgłod-
nieliśmy, więc postanowiono, że zrobimy ognisko, 
przy którym było dużo historyjek i śmiechu. Później 
spotkaliśmy się wszyscy razem i zaczęliśmy wy-
pełniać kartki, żeby się lepiej poznać. Każdy z nas 
otrzymał tabelę, w której pisało m.in „boję się my-
szy”, „mieszkam w kamienicy” lub „mam urodziny 
w kwietniu” i musieliśmy szukać danych osób, żeby 
nam się wpisali na kartkę. Później oglądaliśmy film 

„Dotknij nieba”, który opowiada,o mężczyźnie, który 
był wychowywany bez matki i bity przez swojego 
ojca. Każdego dnia szukał pocieszenia i wsparcia  
w modlitwach do Boga, po kilku latach wydał cu-
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downą piosenkę o marzeniach i w końcu bohater 
doznał szczęścia w swoim życiu. 
 Następnego dnia odbyły się nasze nauki 
konfirmacyjne, na których przygotowywaliśmy 
się do naszej prezentacji w kościele oraz poszli-
śmy w góry, mimo, że pogoda nam nie dopisała, 
naprawdę świetnie się bawiliśmy. Przez te dwa 
dni zbliżyliśmy się bardziej do siebie i z niektó-
rymi osobami mamy kontakt do dziś, wszystko 
dzięki naszej konfirmacji. 

Tekst: Tatiana Tomczak
Zdjęcia: ks. Łukasz Gaś
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Kącik dla dzieci
Kinga Woźniak

Kochane dzieci

 Kochani, najmłodsi czytelnicy „Wieści Wyższobramskich” przed nami waka-

cje, na które pewnie nie możecie się już doczekać. Może wyjeżdżacie gdzieś z rodzi-

cami, a może jedziecie na kolonię czy obóz lub zostajecie w domu. Bez względu na to, 

gdzie będziecie wypoczywać, życzę Wam jak najwięcej słonecznej pogody, żebyście 

mogli się wyszaleć, oczywiście nie zapominając o rozwadze i bezpieczeństwie. Za-

nim jednak pożegnamy rok szkolny i rozpoczniemy zasłużony wypoczynek przeży-

wać będziemy Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa (30 maja) oraz Święto Zesłania 

Ducha Świętego (9 czerwca).

 Czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus powrócił do swo-

jego Ojca. Jego ucznio-

wie byli świadkami tego 

jak uniósł się na obło-

ku, patrzyli w górę jak 

ich nauczyciel, mistrz  

a przede wszystkim Zba-

wiciel wraca do swojego 

domu. Możemy o tym 

przeczytać w pierwszym 

rozdziale Dziejów Apo-

stolskich.

Przypatrz się uważnie i spróbuj 

odnaleźć cień

pasujący do sylwetki Pana Jezusa 

wstępującego do nieba:
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 Żegnając się ze swoimi uczniami Pan Jezus dał im 
bardzo ważne zadanie. Powiedział do nich: „weźmiecie 
moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi 
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż 
po krańce ziemi.” (Dz 1,8). Dzisiaj jest to naszym zada-
niem. My również jesteśmy uczniami Pana Jezusa, a Jego 
słowa kierowane są także do każdego z nas. Czy mamy 
spakować plecak i wyruszyć w świat by głosić Ewange-
lię? Być może ktoś z Was w przyszłości, gdy będzie już 
dorosły, zostanie misjonarzem, wyjedzie do jakiegoś da-
lekiego kraju i będzie nauczał o Jezusie. Być może jest 
wśród Was jakiś przyszły ksiądz albo diakon i będziecie 
pracować na jakiejś parafii w Polsce. Dla wielu całym 
światem jest rodzina, przyjaciele, najbliższa okolica. Gdy 
Jezus mówi do nas „Idąc na cały świat” wcale nie musi 
mieć na myśli dalekiej podróży. Swoim postępowaniem, 
tym co mówimy, jak traktujemy innych, głosimy Pana 
Jezusa i to czego nas uczy wszędzie tam gdzie jesteśmy, 
w domu, w szkole, na podwórku. Pan Jezus obiecuje, że 
Duch Święty będzie nam pomagał w wykonywaniu tego 
ważnego zadania. Dlatego Bóg posłał Ducha Świętego.

 W Słowie Bożym czytamy o tym, że 

mamy wydawać dobre owoce, że po tych 

owocach inni ludzie poznają, że jesteśmy 

uczniami Pana Jezusa. Czym są owoce Du-

cha Świętego? To cechy charakteru, o które 

powinniśmy Boga prosić i które musimy tre-

nować i rozwijać. Wakacje, obozy, kolonie, 

wyjazdy rodzinne mogą być świetną okazją 

dla Waszego „głoszenia Ewangelii” w pro-

stych, codziennych, drobnych rzeczach, ta-

kich jak pomaganie innym, dobre słowo, po-

cieszanie, pogodzenie skłóconych kolegów, 

bycie uprzejmym, cierpliwym dla młodsze-

go rodzeństwa. Wierzę, że znajdziecie wiele 

okazji do tego, by wydawać dobre owoce.
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Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pla
n  

na czerwiec

2019 roku

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 sięw sali parafialnej przy pl. Kościelnym 6  

Wieczory z Biblia

Zapraszamy do sali parafialnej naprzeciwko kancelarii, 
w środy, zawsze o godz. 17.00. 

,

06.06.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Adam Bunsch  (50 – lecie śmierci)

13.06.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Marek Hłasko (50 – lecie urodzin)

20.06.: Wycieczka do Lalik (smażenie jajecznicy)
 
27.06: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Bronisław Ferdynand Trentowski 
 (150 – lecie śmierci) 

 środa 5 czerwca – Obraz zboru w Listach do Tymoteusza – cz. 6

– wykład biblijny misjonarza MED John’a Abramovich’a

 środa 12 czerwca – Przez krzyż i zmartwychwstanie z perspektywy 

duchowości Dietricha Bonhoeffera – cz. 5

- wykład diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk 

 środa 19 czerwca –  Wieczór pieśni, modlitwy i świadectw

 środa 26 czerwca –  Od zakochania do przyjaźni – w małżeństwie

 - wykład Ilony Hajewskiej z cyklu Praktyczne życie chrześcijanina
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Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na 
Tygodnie Dobrej Nowiny, 

które odbędą się w następujących terminach:
- w Gumnach - od 24 do 28 czerwca

- w Hażlachu - 8 do 12 lipca

- w Bażanowicach - od 9 do 12 lipca

- Day Camp w Cieszynie - od 22 do 28 lipca

- w Puńcowie - od 12 do 14 sierpnia

- w Zamarskach - 12 do 16 sierpnia

- w Ogrodzonej - od 19 do 23 sierpnia

 

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

 Biblioteka Parafialna pragnie zaspoka-

jać potrzeby czytelników przez kupno książek  

„na życzenie” wg zgłaszanych propozycji  

- do rozpatrzenia. 

 Zgłoszenia przyjmowane będą w czasie 

dyżurów - tzn. po każdym nabożeństwie  

niedzielnym lub wkancelarii parafialnej. 

 Zachęcam i zapraszam. 

W imieniu wszystkich cieszyń-
skich bibliotekarek: 

Zofia Wojtas

XI Cieszyńskie Śniadanie dla Kobiet

15 czerwca 2019 roku od godz. 9.00

w sali na II piętrze Parafii

Wykład: „Wiara z pokolenia w pokolenie”

 - Henryka Szarzec z Cisownicy

W programie: śpiew, modlitwa, koncert Marty Cienciały

Zgłoszenia do 13 czerwca br. na nr Parafii 33 857 96 69
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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

Śluby w kwietniu nie odbyły się

Zapisane w księgach parafialnych

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

Ga 3,27
Chrzty:                                           

Śluby

Chrzty

07.04.2019
12.04.2019
14.04.2019
22.04.2019
28.04.2019

Julia Krzywoń
Paweł Michał Jendrulek
Hubert Żebrowski
Wojciech Franciszek Tomica
Milena Zofia Pawełek

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn

08.04.2019
08.04.2019
12.04.2019
17.04.2019
20.04.2019
20.04.2019
25.04.2019
26.04.2019

śp. Leszek Roman Cieślar
śp. Wojciech Lipa
śp. Janusz Marek Marcinek
śp. Emilia Kaleta zd. Poloczek
śp. Roman Gryga
śp. Elżbieta Zender zd. Mendrek
śp. Emilia Pinkas zd. Brudny
śp. Maria Alfonsa Cholewik zd. Ripel

lat 65
lat 88
lat 72
lat 86
lat 80
lat 86
lat 94
lat 90

Cieszyn
Marklowice
Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie poleca: 

różne pozycje książkowe 

oraz „Śpiewnik Ewangelicki”, 

który można nabyć 

w kancelarii parafialnej 

w cenie: 69 zł
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Cieszyn Wyż. Chór Kam. piątek godz. 19.00
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Chór męski

środa
środa

godz. 18.00
godz. 17.00

Cieszyn Chór Misyjny środa godz. 15.30
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz. 10.00
Bażanowica Chór mieszany czwartek godz. 18.00 
Hażlach Chór mieszany czwartek godz. 18.00
Hażlach E.G. „Gloria” sobota godz. 9.00
Hażlach Chór młodzieżowy sobota (raz w miesiącu) godz. 16.00

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Cieszyn piątek godz. 17.00
Bażanowice piątek godz. 17.00
Gumna piątek godz. 19.00
Marklowice piątek godz. 18.30
Ogrodzona piątek godz. 18.30

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 I 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 III poniedziałek miesiąca godz. 15.00 (w Domu Wiejskim)
Hażlach III czwartek miesiąca godz. 16.00

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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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. Marcin 
Brzóska:
506 145 882
marcin.brzoska
@luteranie.pl

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

ks. Jan 
Sztwiertnia: 
692 132 469
jan.sztwiertnia
@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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