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OD REDAKCJI:

Beata Macura

	 Adwent	to	czas	refleksji,	przemyśleń	oraz	radosnego	oczekiwania	na	przyjście	
Zbawiciela	Jezusa	Chrystusa.	Radosny	czas,	a	jednak	patrząc	wokół	siebie,	znajdujemy		
wiele	osób	samotnych,	smutnych,	opuszczonych...	Do	ilu	serc	zatrwożonych,	zaniepoko-
jonych	dotrze	ta	cudowna	wieść	nadziei	i	pociechy?	A	do	ilu	nie	dotrze	wcale,	bo	zagłu-
szy	ją	głośny	i	śpieszny	rytm	niełatwego	dziś	życia,	spotęgowany	dodatkową	krzątaniną	
okresu	świątecznego?	
	 Samotność	w	Boże	Narodzenie	 jest	nie	do	zniesienia.	W	inne	dni	 roku,	w	dni	
robocze,	a	nawet	w	niedziele,	nie	odczuwa	się	jej	tak	bardzo.	Ale	w	Boże	Narodzenie?
Samotność	w	czasie	Adwentu	i	Bożego	Narodzenia	jest	szczególnie	bolesna,	ponieważ	
ten	czas	kojarzy	nam	się	z	wielką	 radością.	Ten,	kto	 jest	 sam,	czuje	 się	 jeszcze	bardziej	odsunięty	od	 radości	 
i	świątecznego	nastroju.	Dlaczego	tak	się	dzieje?	Pewnie	dlatego,	że	samotność	i	Boże	Narodzenie	po	prostu	do	
siebie	nie	pasują.	W	Boże	Narodzenie	szukamy	i	potrzebujemy	wokół	siebie	innych	ludzi.	Są	tacy,	którzy	na	sto-
le	ustawiają	dwa	talerze	-	jeden	dla	siebie,	a	drugi	dla	zbłąkanego	gościa,	który	nigdy	nie	przyszedł.	To	właśnie	 
w	Boże	Narodzenie	brak	rodziny	lub	przyjaciół,	z	którymi	moglibyśmy	dzielić	się	tymi	wyjątkowymi	chwilami,	
doskwiera	najbardziej.	Dlatego	w	tych	dniach	tak	ogromna	jest	rola	rodziny.	W	Boże	Narodzenie	nie	chcemy	być	
sami.	Myślę	jednak,	że	korzenie	tego	pragnienia	nie	tkwią	w	nas.	Leżą	one	w	wydarzeniu,	o	którym	co	roku	mają	
nam	przypominać	Święta	Godowe,	w	narodzinach	Jezusa	z	Nazaretu.	Te	narodziny	obwieszczają	nam,	że	odtąd	
jest	z	nami	Bóg,	który	ze	wszystkimi	samotnymi	idzie	drogą	życia	i	który	woła	do	nas	przez	Jezusa,	swego	Syna:	
Nie	jesteś	już	samotny!	Nie	jesteś	sam,	bo	ja,	twój	Bóg,	jestem	przy	tobie!	Nie	jesteś	sam,	bo	obok	ciebie	są	ludzie,	
którzy	są	w	drodze	do	tego	samego	celu!
	 Bóg	chce	przezwyciężyć	naszą	samotność,	chce	być	blisko	nas	i	dodać	nam	odwagi,	i	sił	do	życia.	Roz-
począł	On	to	dzieło	właśnie	przez	narodzenie	Jezusa,	ale	kontynuuje	je	codziennie.	Walczmy	przy	Jego	pomocy	
z	samotnością	własną	i	bliźnich.	Szukajmy	i	znajdujmy	ludzi	opuszczonych,	nie	pozwólmy	im	samotnie	spędzać	
świąt	Bożego	Narodzenia.	
	 W	tym	wyjątkowym	dniu,	w	którym	mamy	wieczerzę	wigilijną,	życzę	Ci,	drogi	Czytelniku,	spędzenia	go	
w	gronie	rodziny,	radości	z	prezentów	i	spotkań	przy	rodzinnym	stole,	miłych	radosnych	wspomnień,	wzruszeń	
przy	składaniu	sobie	życzeń	i	łamaniu	się	opłatkiem.	A	później...	skończą	się	święta,	nastąpi	powrót	do	rzeczy-
wistości,	 smutnej	 nieraz,	 trudnej	 i	 gorzkiej.	A	przecież	 nie	 o	 to	 chodzi	 przy	wspominaniu	 nocy	betlejemskiej.	
Przecież	w	tę	noc	stało	się	coś	naprawdę	bardzo	wielkiego!	W	tę	noc	zniżył	się	Bóg	do	ludzkości	z	ofertą	pokoju	
i	pomocy.	Jednak	są	i	tacy,	którzy	go	nie	przyjęli.	
	 Mam	wrażenie,	że	ze	świąt	Narodzenia	Pańskiego	zrobiliśmy	 tradycyjną	sielankę,	aby	uradować	oczy	
choinkowymi	błyskotkami,	a	dzieciom	dostarczyć	trochę	złudnych	radości.	„Jeśli	ma	się	otwarte	oczy	–	samot-
ność	nigdy	nie	jest	całkowita”	(Simone de Beauvoir).	Potrzebujemy	interakcji	z	innymi,	potrzebujemy	brać	i	po-
trzebujemy	dawać,	rozmawiać,	dzielić	się	swoim	doświadczeniem,	przekazywać	energię	z	serca	innym	ludziom.	
To	dobrodziejstwo	przynależności.	Liczne	badania	naukowe	dowodzą,	że	silne	związki	społeczne	powodują,	iż	
czujemy	się	szczęśliwi,	wzmacniają	nasz	układ	odpornościowy,	przyspieszają	powrót	do	zdrowia,	zmniejszają	ry-
zyko	wystąpienia	depresji	i	zaburzeń	lękowych,	gwarantują	długie	zachowanie	zdrowia	i	witalności.	Dlatego	cza-
sem	warto	skrócić	rozczarowującą	wizytę	rodzinną	i	odwiedzić	samotnego	przyjaciela	albo	zorganizować	opłatek	
dla	najuboższych	ze	wspólnotą	parafialną	czy	lokalną,	otworzyć	serce	i	oczy	na	ludzi	wokół...
	 Człowiek	 nowoczesny!	 Któż	 to	 jest?	 Ktoś	 bardzo	 szczęśliwy	 i	 zadowolony	 z	 siebie,	 ze	 swego	 losu	 
i	przeznaczenia?	Ktoś	bezproblemowy,	bezkonfliktowy	i	co	tam	jeszcze?	Bóg	patrzy	i	widzi	jakieś	zagonione,	nie-
spokojne,	znerwicowane	stworzenie,	niepewne	swego	jutra,	niezadowolone	z	siebie	i	z	całego	świata.	Agresywne	 
i	gniewne,	nieraz	zazdrosne.	Często	zastanawiam	się,	dlaczego	na	świecie	jest	tyle	zła,	zazdrości,	złości?	Często	
jest	to	widoczne	wśród	dzieci,	skąd	one	biorą	tego	typu	zachowania,	reakcje	na	drugiego	człowieka,	czy	rodzice	
tego	nie	dostrzegają?	„Żal	mi	tego	ludu"	-	powiedział	Jezus	Chrystus	i	oddał	za	ten	lud	swoje	życie.	Święta	Godo-
we	mają	nam	o	tym	przypomnieć.	Dla	ilu	z	nas	staną	się	one	nowym	początkiem?	Ilu	z	nas	utraci	swoją	samotność,	
bo	zaprzyjaźniło	się	z	Bogiem?
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Ew. Mt 11, 2-6

 Jest grudzień 2014 r. - druga niedziela adwentu.  Nabożeń-
stwem kończymy weekend adwentowy dla młodzieży w Szczecinie. 
Temat całego naszego spotkania brzmiał: Gdybyś tu był… w ocze-
kiwaniu na Pana. Słowa te zostały wyjęte z 11 rozdziału Ew. Jana, 
które w tym samym brzmieniu dwukrotnie odnajdujemy w tejże pery-
kopie.
	 Bardzo	 dużo	mówiliśmy	wówczas	 o	 naszym	 życiu	 w	 per-
spektywie	właśnie	tego	zawołania.	
Panie,	gdybyś	tu	był….
	 Ileż	to	razy	w	naszym	życiu	pojawiają	się	takie	chwile	i	takie	
sytuacje,	że	za	Marią	i	Martą	wołamy:	Panie	gdybyś	tu	był...	to…	coś	
nie	miałoby	miejsca,	jakaś	rzecz	by	się	nie	wydarzyła,	jakaś	sytuacja	
by	nie	zaistniała.
Czy	Bóg	się	spóźnia?	
	 Przypomnijmy	sobie	ile	razy	w	trudnych	chwilach	naszego	
życia	wkradło	się	w	nasze	serce	zwątpienie,	ile	razy	nasze	serce	wy-
pełniło	się	pytaniami,	czasami	żalem,	buntem,	niezrozumieniem	Bo-
żej	woli.
	 W	tym	właśnie	kontekście	zadałam	pytanie	młodzieży,	o	to	
kiedy	ich	zdaniem	pojawia	się	ów	żal,	zwątpienie?	Przytaczam	kilka	
ich	odpowiedzi:

- gdy nie czujemy pomocy w chwilach słabości
- gdy umiera ktoś bliski
- gdy nie czujemy Jego obecności
- gdy widzimy, że niewierzącym powodzi się lepiej
- gdy nie zawsze dostajemy to, czego chcemy
- gdy nie otrzymujemy jasnej odpowiedzi
- gdy widzimy krzywdę bliskich (chorobę, niepełnosprawność)
- gdy musimy czekać
- gdy odczuwamy pustkę w sercu
- gdy pojawiają się różne problemy, w tym rodzinne czy finansowe
- gdy brak w życiu drugiej połówki
- z powodu swojego wyglądu
- z powodu braku przyjaciół
- z powodu braku rodziny
	 Długa	lista	młodzieżowych	prób	zdefiniowania	tych	sytuacji,	
gdy	w	sercu	pojawia	się	zwątpienie,	żal,	ale	i	lęk	oraz	niepewność.	
	 I	oto	na	zakończenie	chcemy	poznać	bohatera,	który	począt-
kowo	 jawi	 się	nam	 jako	 człowiek…	silny,	 pewny,	niezłomny!	 Jan	
Chrzciciel!	To	ten,	który	miał	przygotować	drogę	Zbawicielowi,	po-
równywany	do	proroka	Eliasza,	nawołujący:	Prostujcie swoje dro-
gi, gdyż przybliżyło się Królestwo Boże.	To	ten,	którego	poznajemy	
odzianego	w	skórę	wielbłąda	i	żywiącego	się	szarańczą.	To	ten,	który	
chrzcił	ludzi	w	rzece	Jordan,	a	czynił	to	na	odpuszczenie	grzechów,	
to	w	końcu	ten,	który	bezpardonowo	nawoływał	do	sprawiedliwości,	
każdego,	 nawet	 króla	Heroda.	O	 tym,	 że	 król	 ten	 żyje	 niezgodnie	

z	Bożymi	przykazaniami	wiedzieli	wła-
ściwie	wszyscy,	 ale	 tylko	 Jan	miał	 tyle	
odwagi,	aby	jasno	o	tym	mówić.	Nie	po-
dobało	mu	się,	że	Herod	wziął	sobie	za	
żonę	Herodiadę	-	żonę	swojego	brata	Fi-
lipa.	Ten	sprzeciw	kosztował	go	bardzo	
wiele.	 Przypłacił	 go	 bowiem	 własnym	
życiem.	
	 Jan	dostał	się	do	więzienia.	Prze-
bywając	 tam,	 posłał	 do	 Jezusa	 swoich	
uczniów,	 aby	 zadali	 Mu	 pytanie:	 „Czy 
ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też 
mamy oczekiwać innego?”   
	 Otóż	 samo	 sformułowanie	 ta-
kiego	 pytania	 jest	 mocno	 intrygujące.	
Dlaczego	Jan	pytał,	kim	jest	Jezus?	Dla-
czego	wątpił	 -	 tak	 się	na	pierwszy	 rzut	
oka	wydaje	 -	w	mesjańską	 godność	 Je-
zusa	 ?	 Przecież	 to	 właśnie	 Jan	 Chrzci-
ciel	 słyszał	 -	 udzielając	 chrztu	 Jezuso-
wi	-	pamiętne	słowa:	„Ten jest Syn mój,  
w którym mam upodobanie”.	 Przecież	
to	 Jan	wypowiedział	na	widok	zbliżają-
cego	 się	 Jezusa	 zdanie: „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata. To jest 
ten, o którym powiedziałem: Po mnie 
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przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż 
był wcześniej ode mnie” (J 1,29; por. 1,36).
	 Czy	 Jan,	 spodziewając	 się	 śmierci,	 rzeczywi-
ście	 został	 ogarnięty	 wątpliwościami?	 Czy	 może	 nie-
cierpliwił	się	w	swym	mesjańskim	oczekiwaniu?	Oba-
wiał	się,	że	nie	doczeka	się	wypełnienia	 tego,	co	sam	
zapowiadał?	A	może	miał	 zupełnie	 inne	wyobrażenia	
na	temat	postaci	i	działalności	Mesjasza,	odmienne	od	
tego,	 czego	 w	 swych	 słowach	 i	 czynach	 dokonywał	 
Jezus?
	 Na	 lekcjach	 religii,	 gdy	 w	 okresie	 adwentu	
omawiałam	 z	 uczniami	 prorockie	 zapowiedzi	 nadej-
ścia	Mesjasza,	a	później	odszukaliśmy	w	Ewangeliach	
wypełnienia	 tych	 proroctw	w	 osobie	 Jezusa,	 zadałam	
dzieciom	pytanie:	Dlaczego,	tak	wielu	ludzi	nie	rozpo-
znało	w	Chrystusie	zapowiadanego	zbawiciela	świata?		
Padały	różne	odpowiedzi:	może	nie	znali	Biblii,	może	
nie	wiedzieli	co	jest	napisane	w	pismach		-	odpowiadali	
uczniowie.	Nie	poddałam	się	i	argumentowałam	dalej,	
mówiąc,	że	przecież	wielu	uczonych	w	Piśmie	i	faryze-
uszów	także	nie	uwierzyło,	że	Jezus	jest	Bożym	synem,	
a	 uczeni	w	Piśmie	 jak	 sama	 nazwa	wskazuje	musieli	
te	pisma	znać.		-	No	tak,	ale	może	oni	sobie	to	inaczej	
wyobrażali	–	padła	bardzo	mądra	odpowiedź.	Właśnie:	
inaczej	Go	sobie	wyobrażali.	
	 Jaki	 jest	 Bóg?	 Kim	 On	 jest?	 W	 jaki	 sposób	
działa?		Na	czym	budujemy	naszą	wiarę	w	Niego,?	Czy	
do	dziś	nie	popełniamy	tych	samych	błędów?	Czy	i	my	
nie	kreujemy	Jego	obrazu	na	własnych	wyobrażeniach?		
Wielokrotnie	to	my	wiemy	jak	Bóg	powinien	się	zacho-
wać,	to	my	uważamy,	że	tak,	a	nie	inaczej	powinien	za-
działać,	interweniować,	postąpić.	A	jeśli	Bóg	działa	ina-
czej,	czy	wówczas	przychodzi	zwątpienie?	Czy	zwątpił	
również	Jan?
	 Wśród	 biblistów	 istnieje	 na	 ten	 temat	 wiele,	
różnych	hipotez,	przy	pomocy	których	próbuje	się	wy-
jaśnić	niniejszą	trudność,	najbardziej	racjonalne	wyda-
je	się	spojrzenie	na	tę	sytuację	z	perspektywy	zniecier-
pliwienia	 Jana	Chrzciciela.	 Jest	 to	 próba	 interpretacji	
szczególnie	 uzasadniona	 od	 strony	 psychologicznej:	
Jan	wołający	 z	 takim	 zapałem,	 że siekiera już przyło-
żona do korzenia,	znalazł	się	tymczasem	w	więzieniu.	
Zło	 panoszy	 się	 dalej	 bezkarnie;	 sprawiedliwi	 ucisk	
cierpią,	podczas	gdy	bezbożni	zażywają	pokoju.	Jakże	
tak	 być	może?	Przecież	 Jan	 był	 przekonany	 -	 zresztą	
zapewne	nie	on	jeden	-	że	Mesjasz,	gdy	przyjdzie,	za-
prowadzi	sprawiedliwość.	Otóż	wcale	nie	widać	owych	
tryumfów	sprawiedliwości.	Pytanie	Jana	w	tej	sytuacji	
nie	ma	na	celu	dowiedzenia	się,	czy	Jezus	jest	rzeczy-
wiście	Mesjaszem,	 lecz	wyraża	 stan	zniecierpliwienia	
Chrzciciela	i	pragnienie	społecznej	równowagi.	Byłby	
to	niewątpliwie	wyraz	pewnego	kryzysu	wewnętrznego,	
jaki	miałby	przeżywać	Jan	przebywający	w	więzieniu.	
Nie	bardzo	uzasadnione	są	zastrzeżenia	tych,	którzy	są-
dzą,	 że	 tego	 rodzaju	 interpretacja	nie	da	 się	pogodzić	 

z	pochwałami,	jakimi	Jezus	obdarzał	Chrzciciela,	oraz	
z	tym	wszystkim,	co	wiemy	o	charakterze	Jana.	Kryzy-
sy	tego	rodzaju	-	z	pewnością	przejściowe	-	w	niczym	
nie	 umniejszają	 nawet	 największych	 postaci.	 Nie	 był	
Jan	w	tym	względzie	ani	pierwszy,	ani	ostatni.	Podob-
ną	porywczość	i	zniecierpliwienie	okazywali	niektórzy	
prorocy	 starotestamentowi,	 jeszcze	większy	 brak	 opa-
nowania	prezentował	niejednokrotnie	Piotr.	
	 Takie	 sytuacje	mają	miejsce	 częstokroć	w	 na-
szym	 życiu.	 Przeżywamy	 kryzysy,	 swoje	 własne	 mo-
menty	załamania.	Czyż	nie	próbujemy	ich	sobie	jakoś	
wytłumaczyć?	Czyż	nie	szukamy	wówczas	odpowiedzi	
na	 pytanie:	 dlaczego	 tak	 się	 dzieje?	A	 nawet	 więcej:	
dlaczego	Bóg	na	 to	pozwala?	Być	może	 jest	 i	 tak,	że	 
w	pewnych	momentach	jak	Hiob	kłócimy	się	z	Bogiem.
	 Zwróćmy	uwagę,	że	Jezus	nie	miał	Janowi	za	
złe	jego	pytania.	Nie	czuł	żalu.	Każdy	kryzys	w	naszym	
życiu	może	 być	 fundamentem,	 do	 tego,	 aby	 postawić	
pewnie	 nowy	 życiowy	 krok,	 aby	 pójść	 odważnie	 do	
przodu!	Może	warto	wziąć	przykład	z	Jana,	ponieważ	
on,	gdy	miał	wątpliwości,	nie	obraził	się	na	Chrystusa,	
nie	 zamknął	w	 sobie,	 nie	powiedział:	Boże	nie	 istnie-
jesz,	skoro	pozwalasz,	aby	działa	mi	się	taka	krzywda!	
Nie!	On	powiedział	o	swoich	wątpliwościach!	To	jest	
właśnie	 przykład	 dla	 nas:	my	 również	możemy	 z	Bo-
giem	rozmawiać,	On	na	nas	czeka!	Nie	bójmy	się	tego!	
Nie	bójmy	się	szczerości!	On	chce	nas	wysłuchać!
	 Jan	Chrzciciel	jak	wielu	innych	Żydów	oczeki-
wał	 zapewne	 bardziej	 spektakularnego	 działania	 Jezu-
sa.	Być	może	 sądził,	 że	Mesjasz,	którego	zapowiadał,	 
w	sposób	zdecydowany	i	widoczny	wszystkim	stanie	na	
czele	walki	ze	złem,	które	utożsamiane	było	wówczas	 
z	niewolą	rzymską,	a	także	niezbyt	szczęśliwymi	rząda-
mi	króla	Heroda.
	 Jan	 posyła	 uczniów	 do	 Jezusa	 i	wskazuje	 im,	 
o	co	konkretnie	mają	Jezusa	zapytać:	Czy	Ty	jesteś	nad-
chodzącym,	czy	innego	mamy	oczekiwać?	Jan,	zatem	
posyła	uczniów,	ale	w	istocie	on	jest	tym,	który	pytał.
	 Mogłoby	 się	wydawać,	 że	 Jezus	 pominął	mil-
czeniem	pytanie	Jana.	Nie	odpowiedział	na	nie	bezpo-
średnia.	Kazał	natomiast	donieść	Janowi	co	następuje:	
„Idźcie i oznajmijcie Janowi to co słyszycie i widzicie: 
ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zo-
stają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszania, 
a ubogim zwiastowana jest  Ewangelia. A błogosławio-
ny ten, kto się mną nie zgorszy” (Mt 11,4-6).
 Z wypowiedzi tej Jan powinien był	 sam	 wy-
dedukować,	co	należało	sądzić	o	posłannictwie	Jezusa:	
sprawiając	 ulgę	 ślepym	 i	 chorym,	 Jezus	 tym	 samym	
urzeczywistnia	 proroctwo	 starotestamentowe	o	Mesja-
szu	 poniżonym,	 lecz	 biorącym	w	 obronę	 to,	 co	małe	 
i	uciśnione.	Mesjasz	nie	będzie	występował	w	roli	poli-
tycznego	tryumfatora,	lecz	duchowego	wybawcy,	sługi	
cierpiącego.
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diakon Izabela Sikora

 Izabela Sikora (zd. Szturc) ur. 19.11.1979r. w Cie-
szynie. Konfirmowana w Kościele Jezusowym w Cieszynie  
w 1993 r. Jest magistrem teologii ewangelickiej. Studiowała 
na ChAT w latach 1998-2003. Ukończyła również pedago-
gikę szkolną i korekcyjną na ww uczelni oraz oligofrenope-
dagogikę i pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Szczeciń-
skim. Jest diakonem w Kościele Ewangelicko - Augsburskim  
w Polsce. Poza służbą duszpasterską, pracuje jako pedagog 
specjalny w szkole podstawowej z oddziałami integracyjny-
mi. Zaangażowana w służbę diakonijną, pracę wśród kobiet 
i dzieci. Uwielbia pracę z młodzieżą - pełni funkcję duszpa-
sterza młodzieżowego diecezji wrocławskiej. Od ośmiu lat 
wraz z mężem Sławomirem służy w parafii w Szczecinie. Mają 
dwoje dzieci: Hanię i Mateusza. Cała ich rodzina mieszka 
na Śląsku Cieszyńskim - w małej ojczyźnie Izy, którą kocha 
całym sercem.

Wieczór wigilijny! 
Wokół tylko pustka zalega ziemię, 

w górze gwiazdy świecą 
gdzieś radosne śpiewanie słychać, 

drogą kroczy człowiek przygarbiony nędzny. 
W każdym domu są gotowe wolne miejsca 

przy stole wigilijnym dla gościa, 
który nie ma w życiu swoim szczęścia,

 który może nawet nie ma się gdzie ogrzać. 
Podchodzi do okna domu najbliższego, 

gdzie widać stoły suto zastawione, 
nieśmiało puka w okno domu tego, 

lecz jego pukanie nie jest dostrzeżone.
W tym domu także dziś gości oczekują, 

lecz nikt nie słyszy pukania tutaj 
tylko sami się radują, nie wiedząc, 

że u drzwi mają gościa. 
Nie został biedny człowiek wpuszczony 

do tej radości domu bogatego, 
odszedł od drzwi wielce zasmucony, 

że nie dostrzeżono tutaj przyjścia jego, 
chociaż przy stole dlań miejsce było gotowe 

nie został na nim usadowiony,
gdyż nikomu gościa wyjrzeć się nie śniło, 
który długo czekał, aż będzie proszony. 

Poszedł drogą ciemną 
szukać dalej szczęścia, 

aż doszedł do domu, gdzie istniała cisza;
był pewien, że tutaj użyczą

mu miejsca przy stole, 
gdzie będzie mógł wieczerzać dzisiaj. 

Gdy zapukał, drzwi mu zaraz otworzono 
i został przyjęty do stołu skromnego, 

gdzie na pierwszym miejscu go usadowiono 
i potraktowano jak kogoś bliskiego. 

Chociaż szukał miejsca w domach bogatych, 
nie znalazł go, gdyż nie był dostrzeżony, 
więc zawitał wreszcie do ubogiej chaty, 
gdzie został przyjęty oraz ugoszczony.

Bronisław Stuchlik

OCZEKIWANY GOŚĆ

	 A	 gdyby	 odwrócić	 to	 pytanie?	Gdyby	 to	 dziś	
Ciebie	ktoś	zapytał,	kim	jesteś?	Czy	jesteś	tym,	za	kogo	
się	 podajesz?	 Czy	 jesteś	 chrześcijaninem?	Najłatwiej-
sza	 odpowiedź	 brzmi:	 tak	 lub	 nie.	 Myślę	 i	 mam	 na-
dzieję,	że	większość	z	nas	powiedziałaby	tak,	ale	co	to	
właściwie	znaczy?	Jezus	nie	odpowiedział	prosto:	 tak.	
Kazał	 uczniom	 Jana	 opowiedzieć	mu,	 o	 tym,	 co	 czy-
ni	–	jak	pomaga	innym	ludziom,	jak	ich	ratuje	z	grze-
chu	i	nędzy,	 jak	się	nad	nimi	 lituje,	 jak	przywraca	im	 
godność.
	 Łatwo	jest	powiedzieć	„tak”.	Czy	mielibyśmy	
jednak	 odwagę	 powiedzieć	 pytającemu,	 podobnie	 jak	
uczynił	to	Jezus:	Spójrz	na	to,	co	robię,	jak	się	zacho-
wuję,	jak	traktuję	drugiego	człowieka,	jak	traktuję	Boga,	
a	sam	poznasz	odpowiedź	na	pytanie:	Kim	jestem?
Czas	Adwentu,	to	czas	wielu	refleksji	nad	tym,	dlacze-
go	Jezus	musiał	przyjść	na	ten	świat,	ale	również	nad	
tym,	że	On	przyjdzie	po	raz	drugi.	Chcemy	być	na	to	
gotowi.	Być	może	 sami	 czasem	przeżywamy	nie	 tyle	
zniecierpliwienie,	 ile	 swego	 rodzaju	 dystans	 do	 tych	
słów.	 Myślimy	 nie	 przyszedł	 ponad	 dwa	 tysiące	 lat,	
dlaczego	miał	by	przyjść	teraz?	Takie	podejście	może	
skończyć	się	duchowym	snem.	Jak	zatem	żyć,	żeby	ten	
dzień	nas	nie	zaskoczył?
	 Być	może	podpowiedzią	są	właśnie	owe	słowa	
Jezusa	skierowane	do	Jana!	Warto	żyć	 tak,	aby	na	py-

tanie”	„kim	jesteś”?	-	móc	odpowiedzieć	w	pełni	świa-
domie:	spójrz	na	moje	życie,	na	moje	czyny,	na	to	jak	
traktuję	drugiego	człowieka.	Zobacz,	na	to,	co	robię!	
Dość	ryzykowne?	Być	może?!	
	 Prawdziwa	wiara	jednak	nie	istnieje	bez	działa-
nia,	bez	miłości,	bez	próby	odnalezienia	odpowiedzi	na	
największe	pytania	o	Boga	w	drugim	człowieku!	
Amen.
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Modlisz się, jak żyjesz. 

Żyjesz tak, jak się modlisz.

	 Druga	część	naszego	tematu	brzmi:	„Żyjesz	tak,	
jak	się	modlisz”.	A	modlisz	się?	Gdyby	sformułować	te-
mat	w	tonie	bardziej	kategorycznym,	mógłby	brzmieć:	
„Takie	życie,	jaka	modlitwa”.	Już	sformułowanie	tema-
tu	sugeruje	ścisłą	współzależność		pomiędzy	modlitwą	
a	życiem,	pomiędzy		życiem	a	modlitwą.
	 Życie.	 Nie	 będę	 tutaj	 podawała	 naukowych	
określeń	życia,	nie	będę	mówiła	o	„zespole	procesów	fi-
zykochemicznych	przebiegających	w	organizmach”	ani	
o	„ogóle	wrażeń,	doznań	 	 i	uczuć	świadczących	o	ży-
ciu	 psychicznym”.	Współzależność	 pomiędzy	 życiem	
a	modlitwą,	 o	 której	wspomniałam,	 dotyczy	w	moim	
odczuciu	już:
		-	życia	w	łonie	matki,	potem
		-	życia	od	narodzin	do	śmierci,	a	także
		-	życia		tego	przyszłego,	wiecznego.
	 A		modlitwa?	Czym	jest?	Jaka	powinna	być,	by	
można	było	stwierdzić:	„Moje	życie	jest	takie,	a	to	dzię-
ki	temu,	że	się	modlę”.
	 Najprostszą	 odpowiedzią	 na	 pytanie,	 czym	
jest	 modlitwa,	 będzie	 stwierdzenie:	 „Jest	 rozmową	 
z	Bogiem”.	To	jednak	wzbudza	wątpliwości	czy	każda	
rozmowa	z	Bogiem	jest	modlitwą?	Proste	stwierdzenia	
mają	 najczęściej	 to	 do	 siebie,	 że	 są	 zrozumiałe,	 lecz	
nie	zawsze	precyzyjne.	Należy	więc	wziąć	pod	uwagę	
przede	 wszystkim	 to,	 że	 słowo	 „modlitwa”	 jest	 poję-
ciem	wieloznacznym.				
Wg	Małego	 Słownika	 Języka	 Polskiego	 (PWN	1968)		
modlitwa	to:
-	 przeżycie	 osoby	 religijnej,	 polegające	 na	 zwróceniu	
myśli	ku	istocie	boskiej	w	nastroju	uwielbienia,	dzięk-
czynienia	lub				prośby
-	sama	czynność,	modlenie	się	-	to	słowa	lub		ustalony	
tekst,	wyrażający	owo	przeżycie.
	 Zaś	„Mały	Słownik	Religioznawczy”	(Wiedza	
Powszechna,	W-wa	1969)	podaje	opisowo:	„Modlitwa	
polega	na	zwróceniu	się	do	bóstwa	w	słowie	lub	w	my-
śli,	w	celu	nawiązania	z	nim	kontaktu,	uzyskania	odeń	
pomocy,	oddania	mu	czci	 lub	wypełnienia	obowiązku	
rytualnego.	W	 chrześcijaństwie	modlitwa	 pojmowana	
jest	jako	wznoszenie	się	duszy	ludzkiej	do	Boga.”			
	 Myślę,	że	my	możemy	pozostać	przy	prostym	
i	 jasnym	 sfomułowaniu,	 przeznaczonym	 dla	 naszych	
konfirmantów:	„Modlitwa	to	rozmowa	z	Bogiem,	czy-
li	nabożne	 i	pełne	wiary	wznoszenie	 serca	 i	myśli	do	
Boga”	(ks.	A.	Jagucki,	„Mały	Katechizm	dra	Marcina	
Lutra	w	pytaniach	i	odpowiedziach”	–	pyt.	238).
Ciekawe	światło	na	pytanie:	„a	czym	jest	owo	mniej	lub	
bardziej	nabożne	wznoszenie	serca	i	myśli	do	Boga?”,	

rzucają	 określenia	 używa-
ne	 w	 odniesieniu	 do	 czyn-
ności	 modlenia	 się.	 Otóż	
modlitwę	 się:	 zmawia,	 za-
nosi,	odmawia,	wypowiada,	
zasyła,	wznosi,	wylewa,	czyta,	śpiewa,	szepce,	ale	też:		
wyrzuca	z	siebie,	klepie,	papla,	wreszcie	w	modlitwie	
się:	woła,	krzyczy,	zatapia,	zanurza,	pogrąża…
	 Należy	też	powiedzieć	czym	modlitwa	nie	jest.	
Otóż	na	pewno	nie	 jest	zasługą	u	Boga.	Takie	przeko-
nanie	może	się	jednak	pojawiać.	Dość	często	występuje	
w	religiach	pogańskich.	W	niektórych	kultach,	o	czym	
wspomina	 również	 Biblia,	 dla	 pozyskania	 przychyl-
ności	 bóstwa,	 ofiarowywano	 nawet	 dzieci.	 Niektórzy	
badacze	Pisma	Św.	są	zdania,	że	występująca	w	Biblii	
historia	 ofiarowania	 Izaaka	 (1	Mż	 22),	 w	 której	 Bóg	
poprzestaje	 na	 wewnętrznej	 gotowości	Abrahama	 do	
ofiarowania	swego	syna	i	nie	żąda	spełnienia	tej	ofiary,	
jest	zdecydowanym	odcięciem	się	Boga	od	tego	rodza-
ju	praktyk	i	podstawą	do	ich	zakazania.
	 Śladów	 takiego	 jednak	pojmowania	modlitwy	
dopatrzeć	się	można	także	w	początkowej	postawie	pa-
triarchy	 Jakuba,	 który	 stosuje	 zasadę	 	 „do	ut	 des”,	 to	
znaczy	 „daję,	 byś	mi	dał”.	Modli	 się	 on	 stawiając	na	
początku	słowo	-	warunek	„jeśli”: „Jeżeli Bóg będzie 
ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, 
i da mi chleb na pokarm  i szatę na odzienie, i powrócę 
w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie  Bogiem 
moim, a kamień który postawiłem jako pomnik, będzie 
domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci da-
wał  dokładnie dziesięcinę” (1 Mż 28,20-22). 
	 Bóg	w	swojej	miłości,	przez	„szkołę”	różnych	
doświadczeń	i	przeżyć,	wyprowadził	Jakuba	z	usiłowań	
budowania	tak	błędnych	układów.
	 A	jednak	zdarza	się	i	dzisiaj,	że	modlitwa	trak-
towana	bywa	jako	jakiś	sposób	na	uzyskanie	od	Boga	
czegoś	szczególnego.	Wtedy,	gdy	Bóg	nie	wysłuchuje,	
nie	spełnia	tej	prośby,	następuje	często	rozczarowanie,	
kryzys	wiary,	a	nawet	pełna	zwątpienia	i	rozgoryczenia	
konkluzja:	Boga	nie	ma.
	 Modlitwa	 w	 ujęciu	 biblijnym	 (ewangelickim)	
nie	 jest	 też	 karą.	 Jednak	 praktyczna	możliwość	 zaist-
nienia	takiego	wypaczenia	jest	równie	wielka,	a	może	
nawet	jeszcze	większa,	niż	poprzednio.	Może	przybrać	
dwie	formy.	
	 Pierwsza	 –	 jako	 element	 zadośćuczynienia.	 
W	 niektórych	 chrześcijańskich	 Kościołach	 –	 Wyzna-
niach	modlitwa	 sprawuje	 funkcję	 kary,	 stając	 się	 ele-
mentem	pokuty	i	środkiem	zadośćuczynienia	za	grzech.	
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Jest	 to	kilkakrotne	zmawianie	 jednej	modlitwy	 lub	ze-
stawu	modlitw	 (Ojcze	 nasz…	 Zdrowaś	Mario…	Cre-
do…)	 i	ma	 na	 celu	 uzyskanie	 przebaczenia	 i	 odpusz-
czenia	winy.	
	 Druga	 forma	 to	odczucie	modlitwy	 jako	przy-
krego	obowiązku.	Niewłaściwe	działania	rodziców	nad	
wdrożeniem	dzieci	do	codziennej	modlitwy	bardzo	 ła-
two	może	wywołać	 u	 nich	 takie	 negatywne	 odczucie	
przykrego	 obowiązku,	 które	 potem	 niezwykle	 trudno	
będzie	zmienić.	Ja	mogę	powiedzieć		o	sobie,	że	jestem	
szczęśliwą	 pod	 tym	względem	osobą.	 Szczęśliwą	 dla-
tego,	że	widywałam	moją	Mamę	na	kolanach.	Ona	nie	
tylko	 uczyła	 nas	modlitwy,	 ona	 nie	 tylko	modliła	 się	 
z	 nami,	 ona	 nie	 tylko	 przypominała	 o	modlitwie,	 ale	
myśmy	widziały,	że	ona	sama	w	„swojej	komorze”	pada	
na	kolana	i	w	ten	sposób	czerpie	siły,	odwagę,	moc	do	
znoszenia	i	pokonywania	trudów	życia,	a	trudy	te	bez-
pośrednio	po	wojnie	były	niemałe.	Była	dla	nas	dobrym,	
praktycznym	przykładem	i	zachętą	do	modlitwy.
	 Modlitwa	 jako	 element	 obowiązku	 funkcjonu-
je	jednak	wyraźnie	w	świadomości	wielu	ewangelików,	
co	 potwierdzają	 także	 wyniki	 ankiety,	 którą	 kiedyś	
przeprowadziłam	na	dość	dużej	grupie	dzieci,	młodzie-
ży,	ale	 też	dorosłych	cieszyńskiej	parafii.	Na	pytanie:”	
dlaczego	 się	 modlisz?”	 	 bardzo	 często	 padała	 odpo-
wiedź:	„ponieważ	to	się	Bogu	należy”.	O	ile	mogłoby	
to	mieć	jakieś	uzasadnienie	w	odniesieniu	do	modlitw	
pochwalnych	i	dziękczynnych,	to	jednak	nie	tak		jest	to	
rozumiane.
	 Motywacja	 obowiązku	 odnoszona	 jest	 zresz-
tą	nie	 tylko	do	modlitwy,	 lecz	 także	do	udziału	w	na-
bożeństwach,	 w	 uczęszczaniu	 na	 lekcje	 religii,	 przy-
stępowaniu	 do	 konfirmacji,	 do	 spowiedzi	 i	 Komunii	
Św.	 	 Potwierdza	 to	 także	 wypowiedź	 młodej	 	 osoby,	
zamieszczona	 w	 książce	 	 „Bezimienni	 mówią	 o	 mo-
dlitwie”	 (Wydawnictwo	 Znak,	 Kraków	 1973).	 Czy-
tamy	 tam:	 „…dla	 niektórych	modlitwa	 jest	 rodzajem	
obowiązku,	grzeczności	w	 stosunku	do	Boga,	 coś	 jak	
noworoczna	wizyta	u	starej,	nudnej	ciotki,	z	której	 to	
wizyty	jak	najszybciej	uciekamy	z	westchnieniem	ulgi,	
że	już	się	skończyła”.
	 Czytając	pisma	Marcina	Lutra,	szczególnie	jego	
objaśnienia	 do	 Przykazań	 czy	Modlitwy	 Pańskiej,	 za-
warte	w	Małym	i	Dużym	Katechizmie,	odnosi	się	wra-
żenie,	że	Luter	propaguje	stosowanie	zasady	obowiąz-
ku	w	wychowaniu	religijnym	dzieci	-	w	domu,	szkole,	
zborze.	Pisze	np.:	„Pierwszą	przeto	rzeczą	jest	wiedzieć,	
że	zgodnie	z	Bożym	przykazaniem,	naszą	powinnością	
jest	modlić	się”	(„Duży	Katechizm”,	Augustana,	2000,	
str.	107)	 	albo:	„Bóg	nie	żartuje,	 lecz	gniewa	się	 i	ka-
rze	 nas,	 gdy	 się	 nie	modlimy”	 (DK,	Augustana	 2000,	 
str.	109).
	 Stwierdzić	jednak	należy,	że	obowiązek	ma	ge-
neralnie	 podwójną	 postać.	 Pojawia	 się	 tam,	 gdzie	 za-
nika	 	żywy,	emocjonalny	stosunek	do	kochanej	dotąd	
istoty.	Wchodzi	na	miejsce	uczucia,	ale	wtedy		staje	się	
czymś	uciążliwym,	destrukcyjnym,	zrywającym		resztę	

więzi	w	układach	między	partnerami.	
	 Lecz	 obowiązek	 może	 też	 stać	 na	 początku	
tych	układów,	 gdy	pojawia	 się	 i	 rodzi	 ta	więź	 i	 uczu-
cie.	Wówczas	 spełniany	 uczciwie,	 na	 skutek	 towarzy-
szących	 	 mu	 przeżyć	 i	 doznań,	 może	 prowadzić	 do	
pełniejszego	 	 poznania,	 do	 głębszego	 zaangażowania	
emocjonalnego,	 coraz	mocniejszych	więzi	 i	 rozwinię-
cia	najlepszych	uczuć.	I	Luter	 tak	to	właśnie	rozumie.	
Dla	Lutra	postawa	religijna	człowieka	zależna	 jest	od	
jego	poznania	Boga.	(por.	„Modlitwa	w		życiu	Marcina	
Lutra”	,	KE	1992	str.	72).
	 A	więc	obowiązek	nie	jest	właściwą	motywacją	
do	modlitwy,	lecz	tylko	jej	formą	przejściową.	Co	nią	
jest?	
Wdzięczność!	Jest	nią	wdzięczność!
	 Przywołany	już	Jakub,	po	wyjściu	z	owej	Bożej	
szkoły	powiedział: „Boże ojca mego Abrahama i Boże 
ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś:  
Wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czy-
nił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski 
i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze 
twemu…(1 Mż 32, 9-10a). 
	 Luter	mówi	 o	 tym	 tak:	 „Do	modlitwy	 powin-
na	nas	zachęcać	i	pobudzać	świadomość,	iż		Bóg	dołą-
czył	do	tego	również	obietnicę	i	przyrzekł,	że	spełni	się	 
z	 pewnością	 to,	 o	 co	 się	modlimy…	 Słowa	 takie	 po-
winny	nasze	serca	rozbudzić	i	zapalić	do	radosnej	i	bło-
gosławionej	modlitwy;	skoro	Pan	zaświadcza	własnym	
Słowem,	że	nasze	modlitwy	są	mu	miłe…”(DK,	Augu-
stana	2000	r.	str.	109).	Tu	trzeba	pamiętać,	że	znaczy	to,	
iż	Bóg	zawsze	nas	słucha,	słyszy	i	wysłuchuje,	ale	dla	
naszego	 dobra	 jego	 odpowiedź	może	 brzmieć:	 „Tak”,	
„Nie”,	lub	„Poczekaj”.	W	takim	układzie	modlitwa	jest	
darem	Bożej	łaski,	że	możemy	z	Nim	rozmawiać	i	jest	
okazanym	nam	przywilejem.	To	nie	Bóg	potrzebuje	na-
szej	modlitwy,	 ale	my	potrzebujemy	 tej	 rozmowy.	To	
nie	Bóg	ma	z	tego	jakąkolwiek	korzyść,	ale	to	właśnie	
my	wszelkie	korzyści	z	 tego	odnieść	możemy.	A	jeśli	
Bóg	 oczekuje	 naszej	 modlitwy,	 to	 tylko	 dlatego,	 aby	
miał	co	wysłuchać	i	miał	co	błogosławić.	Czy	korzysta-
my	z	tego	przywileju?

      „ŻYJESZ TAK,  JAK SIĘ MODLISZ”.  
A modlisz się?

	 Przed	laty	na	II	Forum	Kobiet	Luterańskich	wy-
głosiłam	referat	na	temat	roli	modlitwy	w	ewangelickiej	
rodzinie.	Był	to	jeden	z	kilku	referatów.	Nie	chciałam	
wtedy	moich	wywodów	opierać	 jedynie	na	 literaturze.		
Opracowaliśmy	więc	z	mężem	ankietę		na	temat	modli-
twy,	o	której	już	wspomniałam.	Ankieta	była	anonimo-
wa,	a	więc	dość	 rzetelnie	oddawała	sytuację	na	 tamtą	
chwilę.	Otrzymaliśmy	 kilkaset	 odpowiedzi.	Wynikało	 
z	nich,	że:
-	młodzi	ludzie	i	dzieci	modlą	się	tylko	w	domu	(jeżeli	 
w	ogóle),	wstydzą	 się	 czynić	 to	w	miejscach	 publicz-
nych	(szkolna	stołówka,	restauracja)
-	większość	modli	się	niesystematycznie,	„czasami”
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-	część	w	ogóle	się		nie	modli
-	 gdy	 idzie	 o	modlitwę	 przed	 posiłkiem,	 to	większość	
zmawia	ją	tylko	raz	w	roku,	przed	Wieczerzą	Wigilijną	
i	to	najczęściej	w	formie	„Ojcze	nasz…”
-	niewielu	modli	się	własnymi	słowami.
	 	 	Tak	było	kiedyś!	A	 jaki	 	byłby	dzisiaj	wynik	 takiej	
ankiety?
	 Opowiadał	mi	kolega	–	nauczyciel,	wcześniej	
mój	uczeń,	o	przeżyciu,	jakie	z	żoną	mieli	z	Ameryka-
nami,	prowadzącymi	konwersację	w	LOTE,	w	Cieszy-
nie.	Pojechali	razem	do	Krakowa	i	tam	postanowili	zjeść	
obiad	w	restauracji.	Z	niemałym	zdziwieniem	patrzyli,	
jak	 ich	 goście	 bez	 żadnej	 żenady	 zmawiają	modlitwę	
przed	posiłkiem.	Byli	dla	nich	pełni	podziwu.		Tomek,	
kiedyś	wspaniały	uczeń,	teraz	dobry	kolega	i	szlachetny	
człowiek,	szczerze	wyznał:	„chyba	nie	byłoby	mnie	na	
to	stać”.
	 Podobno	przed	laty	na	pokładzie	statku	handlo-
wego	umierał	marynarz.	Nieszczęśliwie	spadł	z	masztu.	
Nie	było	dla	niego	ratunku.	 	O	tym	wiedzieli	koledzy,	 
a		także	on	sam.	Bezradni	stali	wokoło.	Nagle	z	ust	ma-
rynarza	padła	prośba:	módlcie	się	o	mnie.	Wśród	obec-
nych	słowa	te	wywołały	poruszenie.	Nikt	jednak	się	nie	
odezwał.	Wreszcie	próbował	uczynić	 to	kapitan.	Szło	
mu	to	bardzo	nieskładnie.	Z	opresji	wybawił	go	w	koń-
cu	któryś	z	marynarzy,	podając	mu	modlitewnik.	Póź-
niej	kapitan	zauważył:	„Dziwna	rzecz,	że	niejednemu	z	
nas,	ludziom	skądinąd	wymownym,	zaczyna	brakować	
słów,	gdy	wypadnie	modlić	się	głośno	i	własnymi	sło-
wami”.		

    „ŻYJESZ TAK, JAK SIĘ MODLISZ”. 
A modlisz się?

	 Czy	rzeczywiście		treść	i	jakość	naszego	życia	
zależne		są		od	modlitwy?	Młodzi	ludzie		tak	o	tym	mó-
wią:
-	Modlitwa	jest	mi	pomocą	w	życiu.	Czasem	pomaga	mi	
przetrwać	zimę	(	15	lat)
-	Modlitwa	jest	możliwością	otworzenia	się	 	przed	Bo-
giem.	 Ponieważ	 rodzice	 nie	 zawsze	 mnie	 rozumieją,	
modlitwa	 jest	 jakby	 rozmową	 z	 przyjacielem,	 z	 kimś,	
komu	mogę	się	zwierzyć	(15	lat)
-	 Bez	modlitwy	 jest	mi	 źle.	Gdy	 się	 nie	modlę,	mam	
wyrzuty	 sumienia.	 Modląc	 się	 czuję	 się	 bezpieczna.	
Czasami	boję	 się	modlić,	 gdyż	wiem,	 że	 strasznie	na-
grzeszyłam,	 a	 dostatecznie	 nie	 żałuję.	Boję	 się	wtedy	
Boga	(15	–	latka)
-	Modlitwa	 w	moim	 życiu	 nie	 jest	 mi	 tak	 bardzo	 po-
trzebna…	Prosiłam,	wołałam	nieraz	do	Boga,	 aby	mi	
pomógł,	lecz	tak	się	nie	stało…	Bardzo	długo	nie	mia-
łam	kontaktu		z	Bogiem.	I	wtedy	czułam	się	nieco	zagu-
biona.	Oddaliłam	się	od	Boga…	lecz	nie	było	mi	z	tym	
dobrze.	Teraz	chciałabym	to	naprawić	(z:	„Bezimienni	
mówią	o	modlitwie”,	Wyd.	Znak,	Kraków	1973).	
A	więc	i	pewność	i		wątpliwości.	Skąd	się	one	biorą?
	 Z		jednej	strony	z	przekonania,	że	przecież	Bóg	
nas	zna,	wie	o	nas	wszystko,	zna	nasze	potrzeby	w	sfe-

rze	 materialnej	 i	 duchowej,	 nasze	 życiowe	 problemy,	
ale	zna	 także	nasze	 sukcesy	 i	 radości.	Po	co	więc	 się	
modlić?
	 Z	drugiej	strony	nasze	modlitwy	często	nie	są	
wysłuchane	 tak,	 jak	byśmy	 tego	chcieli.	 I	wtedy	pyta-
nie:	 czy	 	Bóg	 na	 pewno	 jest?	A	 jeżeli	Go	 nie	ma,	 to	
po	co	się	modlić?	Albo	jeżeli	nas	nie	chce	wysłuchać,	 
z	sobie	tylko		wiadomych	powodów.	To	po	co?
	 Czy	matka,	 której	 dziecko	 jest	 ćpunem,	która	
niekiedy	całymi	latami	modli	się	o	to	dziecko	i	nic	się	
nie	zmienia,	nie	ma	prawa		zapytać	czy	jeszcze	warto?
	 Czy	żona	alkoholika,	która	 jest	gnębiona	 i	po-
niżana,	która	błaga	o	ratunek	dla	męża	i	nie	widzi	żad-
nej	odmiany,	nie	ma	prawa	zapytać:	czy	to	jeszcze	ma	
sens?
	 Czy	ja,	modląc	się	o	swego	ucznia,	słysząc	sta-
le	narzekania	i	skargi	na	niego,	nie	miałam	prawa	pytać:	
Boże	dlaczego…?		Czy	Ty	mnie	słyszysz?	Czy	jeszcze	
warto…?
	 Tak	warto!	Zawsze	warto!
	 Biblijny	 Jakub	 nad	 rzeką	 Jabbok	wołał:	„Nie 
puszczę cię dopóki mi nie pobłogosławisz!” (1Mż 
32,26).		I	otrzymał	błogosławieństwo.
	 Ks.	Roman	Rogowski	w	swej	książce	„Jak	Ja-
kub	 z	Aniołem”	 (Wydawnictwo	Wrocławskiej	 	 Księ-
garni	 Archidiecezjalnej,	 Wrocław,	 1988)	 pisze:	 „Tak	
zaczęła	się	wielka	Teodrama,	historia	zmagań	człowie-
ka	z	Bogiem.	Zmagań,	które	kocha	Bóg	i	na	nie	czeka.	
Zmagań,	które	świadczą	–	wbrew	pozorom	-	o	wielkiej	
wierze	 człowieka	 i	 jego	 mocnej	 nadziei,	 o	 odwadze	 
i	miłości.	Zmagań,	których	świadkami	były	góry	i	morza,	
pustynie	i	stepy,	doliny	i	osady	ludzkie.	I	co	najważniej-
sze,	zmagań,	które	zawsze	kończyły	się	zwycięstwem	
człowieka,	bowiem	Bóg	jest	Bogiem	wspaniałym!”	
	 Ale	 korzenie	 tej	 Teodramy	 sięgają	 daleko	
wstecz,	do	Sodomy	i	Gomory,	gdzie	Abraham,	człowiek	
wielkiej	wiary,	targował	się	z	Bogiem,	prosząc		o	ocale-
nie	miast:	„…Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwe-
go wespół z bezbożnym?... Niechaj nie gniewa się Pan, 
proszę, gdy jeszcze raz mówić będę…” (1 Mż 18,16-33). 
Miasta	zostały	wprawdzie	zniszczone,	ale	ocalał	Lot.
	 Następnie	Mojżesz	błagał	Boga,	który	miał	za-
miar	 ukarać	 Izraelitów	 za	 bałwochwalstwo	 (złoty	 cie-
lec): „Dlaczego Panie, płonie gniew twój przeciwko 
ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej 
wielką siłą i ręką potężną?... Odwróć się od zapalczy-
wości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz 
zgotować ludowi swemu.” (2 Mż 32,1-14 )	I	Bóg	odstą-
pił	od	swego	zamiaru.
	 A	potem	wołanie	króla	Dawida,	gdy	na	rozkaz	
Pana	anioł	śmierci	zabił	od	Dan	do	Beer-szeby		70	000	
ludzi	i	mieli	ginąć	następni: „Oto ja zgrzeszyłem i ja za-
winiłem, co zaś uczyniły te owce? Niechaj raczej twoja 
ręka dotknie mnie…”	 I	Pan	dał	się	ubłagać	nieustępli-
wemu	Dawidowi	(2	Sm	24).
	 Te	zmagania	z	Bogiem	przejmuje	pełna	pokory	
i	dobroci,	cicha	dziewczyna	z	Nazaretu	–	Maria,	która	
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odważnie	 pyta,	 uzależniając	 swoją	 decyzję	 	 od	Bożej	
odpowiedzi: „Jak się to stanie, skoro nie znam męża?” 
Otrzymuje wyjaśnienie przez anioła i zgadza się zostać 
matką Mesjasza (Łk 1,26-38).
	 I	dalej	Syrofenicjanka,	która	pada	do	nóg	nie-
przystępnego	 początkowo	 Chrystusa,	 prosząc,	 by	 ule-
czył	jej	córkę,	opętaną	przez	złego	ducha.	Jest	stanow-
cza	 w	 swej	 prośbie:	 „…Panie, wszakże i szczenięta 
jadają pod stołem z okruszyn dzieci”, tak trwa w ocze-
kiwaniu  i Chrystus ulega jej prośbie.(Mk 7,24-30)
	 Potem	 jeszcze	 inne	 niewiasty:	 Marta,	 siostra	
Łazarza,	czyniąca		Jezusowi	wyrzut:	„Panie, gdybyś tu 
był, nie byłby umarł brat mój!” (J 11,21); jawnogrzesz-
nica,	która	nie	rozmawia,	ale	czynem	–	namaszczeniem	
stóp	 Chrystusa	 prosi	 o	 przebaczenie	 (Łk	 7,37	 i	 38);	
kobieta	 cierpiąca	 na	 krwotok,	 która	 przez	 dotyk	 szat	
Pana	 szuka	 uzdrowienia	 (Łk	 8,43-48);	 a	 także	Zache-
usz,	który	z	desperacją	wspina	się	na	drzewo	sykomory,	
by	tylko	zobaczyć	Jezusa	(Łk	19,1-10);	wreszcie		jeden	 
z	łotrów,		który	odważnie,	niemal	zuchwale	prosi	przy-
bitego	 już	 do	 krzyża	 Chrystusa: „Jezu, wspomnij na 
mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego.”(Łk 23,39-
43).	A	finał	rozgrywa	się	na	krzyżu,	gdy	Chrystus,	Bóg	
–	Człowiek	zadaje	Ojcu	pełne	bólu	pytanie:	„Boże mój, 
Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mt 27,46).	W	 tym	
Chrystusowym	 „dlaczego”	 mieszczą	 się	 wszystkie	
ludzkie,	pełne	bólu	wołania,	wszystkie	 ludzkie	drama-
ty,	wszystkie	 zmagania	 z	Bogiem,	 także	 nasze,	 twoje	 
i	moje.	

   „ŻYJESZ  TAK, JAK SIĘ MODLISZ”. 
A modlisz się? 

	 Przecież	modlitwa	 jest	możliwością	wypełnie-
nia	obietnicy	Pana	Jezusa: „Gdzie dwaj lub trzej zgro-
madzeni są w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 
18,20) A	więc	w	ten	sposób	–	dzięki	modlitwie	-	może-
my	sobie	 zapewnić	obecność	 Jezusa	w	naszym	życiu,	
życiu		małżeńskim,	rodzinnym,	zawodowym,	wszędzie	
tam,	gdzie	nas	Pan	stawia.		Ta	obecność	może	obejmo-
wać	wszystkich,	 począwszy	 od	 tych	 jeszcze	 nie	 naro-
dzonych,	 poprzez	 niemowlęta,	 dzieci,	 młodzież,	 do-
rosłych,	małżonków,	całe	 rodziny,	 ludzi	w	podeszłym	
wieku,	 aż	do	 tych	najstarszych	–	 już	za	 tym	ostatnim	
zakrętem.	
	 Ogromną	pociechą	w	każdej	sytuacji	może	być	
świadomość,	że	wszystko	 jest	pod	kontrolą	Tego,	któ-
ry	powiedział	o	sobie: „Dana mi jest wszelka moc na  
niebie i na ziemi” (Mt 28,18). Dzięki	modlitwie	może-
my	zyskać	obecność	w	naszym	życiu	Tego,	który	ma	
wszelką	moc!		Wszelką	moc!!!	Masz	świadomość	co	to	
znaczy?
	 Badania	wskazują	(por.	„Rozwój	życia	w	wie-
rze	i	modlitwie…”	KE	1991),	że	wiara	dziecka	w	okre-
sie	 najwcześniejszego	 dzieciństwa	 jest	 „współwiarą”	 
z	dorosłymi,	jego	życie	duchowe	współgra	z	życiem	du-
chowym	rodziców.	Dlatego	tak	ważny	jest	kontakt	mat-
ki	z	dzieckiem	jeszcze	 tym	nienarodzonym,	a	później	

niemowlęciem	 –	 dotyk,	 pełne	 czułości	 przemawianie	 
i	naturalnie	modlitwa	„nad”,	„przy”	i	„z”	dzieckiem.	
Rodzice	są	tymi,	którzy	przez	modlitwę,	pieśni,	czyta-
nie	Słowa	Bożego	w	obecności	dziecka,	stwarzają	wa-
runki,	w	których	ma	ono,	 zgodnie	 z	 obietnicą	 Jezusa,	
kontakt	i	społeczność	z	Nim.	Będzie	wspaniale,	jeżeli	
dziecko	zabierze	z	 sobą	w	życie	 to	pierwsze	nieznisz-
czalne	wrażenie,	że	doświadczenie,	odczucie	istnienia	
Boga	i	modlenie	się,	jest	czymś	pięknym	i	ważnym.	Na	
tym	można	potem	rozpocząć	właściwe	wychowanie	do	
modlitwy	i	dalej	-	do	głębokiej	wiary.	
	 Oto	wypowiedź	Alberta	Schweitzera	na	ten	te-
mat:	„Z	nabożeństw	wysłuchanych	w	dzieciństwie	wy-
niosłem	na	całe	życie	upodobanie	do	wszystkiego,	co	
uroczyste	oraz	potrzebę	ciszy	i	skupienia,	bez	których	
nie	wyobrażam	sobie,	abym	mógł	istnieć.	Dlatego	nie	
zgadzam	się	z	 tymi,	którzy	uważają,	 że	dzieci	nie	po-
winny	uczestniczyć	w	nabożeństwie	wraz	z	dorosłymi,	
dopóki	nic	z	tego	nie	rozumieją.	Nie	chodzi	o	rozumie-
nie,	 lecz	 o	 przeżycie	 czegoś	 uroczystego.	 Istotne	 zna-
czenie	dla	dziecka	będzie	miał	fakt,	że	ujrzy	skupienie	
starszych	 i	 że	 to	 skupienie	go	porwie”.	 (Maria	Woytt-
-Secretan,	 „Albert	 Schweitzer.	 Lekarz	 z	 Lambarene”,	
Strażnica	Ewangeliczna,	Warszawa,	1960,	str	172).		
	 Najlepszym	 środkiem	 pedagogicznym	 do	 wy-
chowania	dziecka	w	modlitwie,	 to	wierząca,	modląca	
się,	 kochająca	 i	 akceptująca	 je	 rodzina.	 I	 dlatego	 tak-
że	w	małżeństwach	i	rodzinach,	przeżywających	różne	
problemy,	kłopoty,	zagrożenia	i	kryzysy,	modlitwa	jest	
tym,	co	najpewniej	pomoże	je	rozwiązywać.	Bóg,	z	któ-
rym	się	rozmawia,	jest	obiektywny.	Nie	stoi	ani	po	stro-
nie	męża,	ani	po	stronie	żony,	ani	po	stronie	rodziców,	
ani	 po	 stronie	 dzieci.	 On	 stoi	 po	 stronie	 małżeństwa	 
i	rodziny.	On	każdemu	powie	to,	co	powiedzieć	należy.	
Modlitwa	na	pewno	da	siły	do	przebaczenia	nawet	tym,	
którzy	nas	skrzywdzili,	do	zrobienia	pierwszego	kroku,	
do	wyciągnięcia		ręki	do	zgody,	do	wyrównania	krzywd,	
do	odbudowy	tego,	co	dobre	lub	do	nowego	początku.
	 Znana	 jest	 historia	 Moniki,	 matki	Augustyna,	
późniejszego	 Ojca	 Kościoła.	 Z	 głębokim	 smutkiem	 
i	bezradnością	przyszła	do	Ambrożego,	biskupa	Medio-
lanu	i	z	goryczą	w	sercu		wyznała:	 trzydzieści	 lat	mo-
dlę	się	o	syna,	który	żyje	bezbożnie,	i	nie	ma	żadnego	
rezultatu.	Ambroży	na	to:	Matko,	nie	ustawaj,	syn	tylu	
modlitw	zginąć	nie	może!	Po	kolejnych	dwóch	latach	
Augustyn	 się	 nawrócił	 i	 w	 końcu	 stał	 się	 Ojcem	 Ko-
ścioła.
	 Modlitwa	–	myślę	także	o	śpiewie,	bowiem	pie-
śni	 to	 także	modlitwy,	 a	 śpiewanie	 to	 także	modlenie	
się	–	a	więc	modlitwa	i	czytanie	czy	słuchanie	Słowa	
Bożego,	 stwarzają	możliwości	 funkcjonowania	 domo-
wego	Kościoła.	Trochę	wcześniej	urodzeni,	ja	także	do	
nich	należę,	 z	 rozrzewnieniem	wspominamy	domowe	
nabożeństwa	–	czytanie	kazań	z	„Dambrówki”,	śpiew,	
modlitwa.	 	Kiedyś,	być	może,	nie	byliśmy	tym	aż	tak	
rozentuzjazmowani,	tym	bardziej,	że	kazania	w	postylli	
Dambrowskiego	były	bardzo,	bardzo	długie	(chyba	do-
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brze,	że	nam	ograniczono	rozmiary	kazań	w	„Postylli	
Kobiet”).	Teraz,	po	latach,	dostrzegamy	pożytek	i	bło-
gosławieństwo,	jakie	z	tego	płynęło.
	 Czasem	 ktoś	 wspomina:	 „Dopóki	 żyła	 moja	
mama	czy	ojciec	modlący	się	o	całą	rodzinę,	wszystko	
układało	się	inaczej,	a	teraz…	teraz	wszystko	się	jakoś	
rozłazi,	sypie.”	
	 Czy	mamy	ochotę,	motywację,	siły,	odwagę,	by	
nawiązać	do	tamtego	sposobu	korzystania	z	modlitwy?	
Pamiętajmy,	dla	Boga	nic	nie	jest	za	małe,	błahe,	mało	
ważne,	nieistotne,	o	co	nie	moglibyśmy		prosić	i	nic	też	
nie	jest	dla	Boga	za	wielkie,	trudne,	czego	nie	mógłby	
spełnić.	Nic!	I	pamiętajmy	też,	że	Pan	Bóg,	do	którego	
się	modlimy,	 jest	Bogiem	miłości,	 który	 bardziej	 pra-
gnie	nas	wysłuchać,	niż	my	pragniemy	się	modlić.
	 Według	 pewnej	 starej	 definicji	 	 „modlitwa	
to	 przebywanie	 z	Bogiem”.	Ktoś	 inny	 powiedział,	 że		
„modlitwą	ma	być	jedzenie	i	picie,	praca,	spacer	i	zaba-
wa,	lektura,	pisanie	i	rozmowa,	a	nawet	sen,	całe	nasze	
życie”.
	 Całe	 nasze	 życie	 –	 nasze	 rozmowy,	 nasze	 za-
chowanie,	 wypełnianie	 naszych	 obowiązków	 -	modli-
twą!	

        „ŻYJESZ TAK, JAK SIĘ MODLISZ”. 
 A modlisz się?        

	 Nikomu	 nie	można	 dyktować	 kiedy	 i	 jak	ma	
się	modlić,	jak	ma	wyglądać	jego	spotkanie	z	Bogiem.	
Można	jedynie	wskazywać		na	Jezusa.		To	Jezus	może	
być	dla	nas	najlepszym	wzorem	do	naśladowania.	On	
też	dał	nam	najpiękniejszą	modlitwę	–	wzór	modlitwy:	
Ojcze	 nasz.	Modlitwa	 ta	ma	 jednak	 sens	 i	 znaczenie	
wtedy,	gdy	modlący	się	wie,	co	mówi,	o	co	się	modli.		
	 W	 Modlitwie	 Pańskiej	 pierwsze	 trzy	 prośby	
dotyczą	 Boga	 i	 Jego	 chwały.	 Następne	 trzy	 dotyczą	
naszych	potrzeb.	Z	 tego	wynika,	 że	pierwsze	miejsce	
należy	oddać	Bogu,	a	potem	dopiero	zająć	się	swoimi	
potrzebami	i	życzeniami.		Czy	czasem	nie	czynimy	do-
kładnie	na	odwrót?
	 Modlitwa	nie	powinna	być	nigdy	pretekstem	do	
naginania	woli		Boga	do	naszych	życzeń,	winna	być	ra-
czej	próbą	podporządkowania	naszej		woli	–	woli	Boga.	
A	nasze	potrzeby…	Chodzi	o	trzy	podstawowe	potrzeby	
człowieka,	trzy	sfery	czasu,	w	których	człowiek	żyje.
-	Pierwsza:	 to	 	prośba	o	chleb,	a	więc	o	 to,	co	 jest	po-
trzebne	do	podtrzymania	życia,	o	nasze	teraźniejsze	po-
trzeby,	wszystkie	potrzeby	–	nasze	dzisiaj.
-	Druga:	to	prośba	o	przebaczenie.	Dotyczy	ona	naszej	
przeszłości,	 naszych	 grzechów,	 popełnionych	 w	 prze-
szłości	–	nasze	wczoraj.
-	Trzecia:	to	prośba	o	pomoc	w	pokuszeniach.	Dotyczy	
powierzenia	Bogu	naszej	przyszłości	–	nasze	jutro.
	 W	tych	trzech	prośbach	oddajemy	Bogu	naszą	
teraźniejszość,	 przeszłość	 i	 przyszłość.	 	 	 	 	 Gdy	 Nim	
przepełnione	będzie	nasze	życie,	wtedy	stanie	się	ono	
po	prostu	MODLITWĄ	i	przejściem	do	życia	wieczne-
go!
	 Taką	osobą,	według	mej	oceny,	której	życie	sta-

ło	się	modlitwą,	była	Matka	Teresa	z	Kalkuty.	Oto	jej	
słowa:
               „Jeśli się modlimy, to wierzymy.
                Jeśli wierzymy, to kochamy.
                Jeśli kochamy, to służymy”.  
Albo	inne:
               „Owocem ciszy jest modlitwa.
                Owocem modlitwy jest wiara.
                Owocem wiary jest miłość.
                Owocem miłości jest służba.”
	 Życzę	wszystkim,	 by	 owocem	 tej	 konferencji	
była	modlitwa,	 owocem	modlitw	 –	 żywa	wiara,	 owo-
cem	wiary	–	gorąca	miłość,	a	owocem	miłości	–	rado-
sna	służba!
	 Na	 koniec	 chciałabym	 przywołać	 modlitwę	
uczestniczki	Zgromadzenia	Ogólnego	Światowej	Rady	
Kościołów	w	Nairobi		w	1975r:
„Wiem,	że	nie	umiem	mówić	o	Tobie	w	języku	teologów.	
Nie	wiem,	co	znaczy	kiedy	się	mówi,	że	jesteś	„jednej	
istoty”.	Wszystko,	co	wiem,	to	jest	to,	że	mnie	nie	opu-
ścisz	–	choćbym	tak	bardzo	chciała	uciec.	Ja	zaparłam	
się	Ciebie,	a	jednak	poznaję,	że	Ty	się	mnie	nie	zapie-
rasz.	Ja	zapominam	o	Tobie	–	a	Ty	ciągle	przypominasz	
sobie	o	mnie.	Pozostawiam	Ciebie	w	kościele,	a	potem	
odkrywam	Cię	w	świecie	i	poza	kościołem.	Często	ży-
czę	sobie,	abyś	mnie	po	prostu	pozostawił	w	spokoju,	 
a	jednak	wiem,	że	zginęłabym	zupełnie,	gdybyś	to	rze-
czywiście	uczynił.	Jeżeli	tak	to		rozumieć,	jeśli	Ciebie	
nazywa	 się	 Chrystusem	 –	 to	 jesteś	 Ty	 rzeczywiście	
Chrystusem,	Synem	Boga	Żywego	dla		MNIE!”	

   
 Modlitwa  z „Modlitewnika Kobiet” 

na 15 września:
	 „Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed 
Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, 
który wykłada należycie  słowo prawdy.”     2 Tm 2,15
	 Wypróbowany	 i	 sumienny	 pracownik,	 który	
wykłada	 słowo	 prawdy!	Kto	 to	 jest,	 Panie?	Kogo	 do-
tyczą	te	słowa?	Kapłanów,	duszpasterzy,	ewangelistów,	
katechetów?	 Ich	 na	 pewno!	 Ale	 czy	 tylko	 ich?	 Czy	
ja	 też	wykładam,	 a	może	 powinnam	wykładać	 słowo	
prawdy?	Czy	słowa	„staraj	się	usilnie”,	skierowane	są	
również	do	mnie,	do	nas?
	 Tak,	Panie,	wiem,	że	również	mnie	czynisz	od-
powiedzialną	 za	 rzesze	 „głodnych”	 ludzi	 –	 głodnych	
nie	tylko	chleba,	ale	też	głodnych	pokoju,	miłości,	do-
broci,	prawdy,	głodnych	Boga.
	 A	przecież	tak	często	wpadamy	w	zniechęcenie.	
I	skąd	wziąć	tyle	cierpliwości,	by	jej	starczyło	dla	każ-
dego?	Skąd	wziąć	 tyle	 czasu,	by	nikogo	nie	 zbywać?	
Skąd	wziąć	tyle	pokoju	serca,	by	go	przekazać	innym?	
Skąd	wziąć	tyle	miłości,	by	nią	obdarować	wielu,	dzi-
siaj,	 jutro,	 zawsze?	 Skąd	 wziąć?	 Panie,	 pomóż	 nam	 
w	naszych	staraniach	o	to	wszystko.	AMEN.

                                 
                                        

(Wygłoszono na Konferencji Kobiet  
w Wiśle-Jaworniku,  7.11.2015) 
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Przyjście Pana

	 Przed	nami	kolejne	święta	Bożego	Narodzenia.	
„Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto usłyszy głos mój  
i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wiecze-
rzał, a on ze mną".	Z	 takim	adwentowym	zwiastowa-
niem	zwraca	się	do	nas	Jezus	Chrystus.	Król	adwentu	
pragnie	 znowu	 odwiedzić	 nasze	 domy	 i	 rodziny.	Czy	
usłyszymy	 w	 tych	 dniach	 Jego	 głos	 i	 zapragniemy	 
z	głębi	 serc	 Jego	przybycia?	Nadchodzące	dni	wypeł-
nione	będą	przeróżnymi	przygotowaniami.	Czy	będzie-
my	pamiętali	o	przygotowaniu	naszych	serc,	by	godnie	
mogły	przyjąć	Króla	chwały?
	 U	progu	czasu,	w	którym	na	nowo	we	wszyst-
kich	kościołach	zwiastowana	będzie	Ewangelia	o	Naro-
dzeniu	Pańskim,	kiedy	w	wigilijny	wieczór	podzielimy	
się	opłatkiem	z	naszymi	najbliższymi,	kiedy	znowu	bę-
dziemy	śpiewać	tak	bliskie	sercu	kolędy	—	przychodzi	
do	nas	słowo,	wypowiedziane	przed	wieloma	wiekami	
przez	proroka	Izajasza.
	 Wtedy	 nie	 znano	 jeszcze	 świąt	 Bożego	 Na-
rodzenia	 z	 jego	 zwyczajami,	 nie	 czytano	 Ewangelii	 
o	 dekrecie	 cesarskim	 i	 o	 pasterzach,	 którzy	wracając	 
z	betlejemskiej	stajenki	chwalili	Boga	za	wszystko,	co	
było	 im	dane	przeżyć	i	oglądać.	Prorok	Izajasz,	kieru-
jąc	swe	oczy	w	przyszłość,	zwiastuje	słowo	o	nadejściu	
Bożego	 zbawienia,	 przy	 czym	obietnica	 ta	 odnosi	 się	
do	wszystkich	 ludzi	 całej	 ziemi:	„oglądają wszystkie 
krańce ziemi zbawienie naszego Boga".	Lud	 Izraelski,	
kiedy	doszło	go	słowo	proroka	pełne	nadziei	i	pociechy,	
wyglądał	 tęsknie	 dnia	wybawienia	 z	 niewoli	 i	 powro-
tu	 do	 swojej	 ziemi.	 Prorok	 zapowiada	 nadejście	 dnia,	 
w	którym	urzeczywistnią	 się	wszelkie	 nadzieje	 i	 tęsk-
noty.	 Słowo	 to	w	 swoim	uniwersalnym	znaczeniu	 od-
nosi	się	również	i	do	naszych	czasów,	sięga	do	naszego	
życia,	 stwarzając	 płaszczyznę,	 na	 której	 łączymy	 się	
wszyscy	 w	 radosnym	 przeżywaniu	 czasu	 świąteczne-
go,	kierującego	wierzące	serca	ku	Betlejem,	gdzie	Bóg	 
odsłonił	ojcowskie	serce,	dając	całemu	światu	zbawie-
nie	wieczne.
Wielki	reformator	Kościoła,	ks.	dr	M.	Luter	w	nawiąza-
niu	do	Ewangelii	o	Narodzeniu	Pańskim	wypowiedział	
takie	 słowa: „Boży Syn nie chciał, aby Go znalezio-
no w niebie, dlatego zstąpił z nieba w niziny ziemskie  
i przybrał ludzkie ciało. Z Nim należy stopniowo wzra-
stać. Wierzę, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, z Ojca 
w wieczności zrodzony i zarazem prawdziwy człowiek,  
z Marii Panny narodzony, jest moim Panem, który mnie 

„...i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga”
Izajasz 52, 10 b

zgubionego i potępionego człowieka wybawił, odkupił 
i pozyskał od wszelkiego grzechu, od śmierci i władzy 
szatana".
 „Oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie 
naszego Boga" -	 jest	 to	możliwe	od	owej	nocy,	kiedy	
Syn	Boży	 przyjął	 ludzkie	 ciało	 i	 swoim	 życiem,	 cier-
pieniem	i	Krzyżem	wybawił	nas	od	wszelkiego	grzechu	 
i	 obdarzył	 zbawieniem	 wiecznym.	 Anioł,	 zwiastując	
pasterzom	radosną	nowinę	o	narodzeniu	Jezusa,	wyraź-
nie	powiedział:	„Dziś	narodził	się	wam	Zbawiciel,	któ-
rym	jest	Chrystus	Pan".	O	Nim	wyzna	później	ap.	Piotr:	
„Nie	ma	w	nikim	 innym	zbawienia,	 albowiem	nie	ma	
żadnego	 innego	 imienia	 pod	 niebem	 danego	 ludziom,	
przez	które	moglibyśmy	być	zbawieni".
	 Czy	 radosna	 wieść	 o	 narodzeniu	 Zbawiciela,	
głoszona	po	raz	pierwszy	na	ziemi	nie	przez	człowieka,	
lecz	przez	posłańca	z	nieba,	budzi	 jeszcze	w	naszych	
sercach	to	samo	pragnienie	i	tę	samą	decyzję,	co	wtedy,	
wśród	 betlejemskich	 pasterzy:	„Pójdźmy zaraz aż do 
Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił 
Pan"?	Czy	potrafimy	się	tak	radować	z	obecności	Zba-
wiciela	 jak	ongiś	sędziwy	Symeon,	czekający	w	świą-
tyni	na	dzień,	w	którym	będzie	mógł	oglądać	zapowie-
dzianego	przez	proroków	Mesjasza?
	 Anioł	 nazywa	 radość	 wynikającą	 z	 narodze-
nia	 Pańskiego,	 radością	 wielką.	A	 taka	 może	 być	 ra-
dość	przeżywana	przez	każdego,	kto	w	nadchodzących	
dniach	zapragnie	ujrzeć	coś	więcej...
 „Oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie 
naszego Boga".	Jest	święto	Bożego	Narodzenia	wspól-
nym	dobrem	całego	chrześcijaństwa.	Wszelkie	ludzkie	
podziały	 i	 różnice	 winny	 ustąpić	 na	 plan	 dalszy,	 aby	
umożliwić	 wszystkim	 oglądanie	 Bożego	 zbawienia	 
w	Chrystusie,	który	sam	w	późniejszych	latach	wyjaśnił	
istotę	 wigilijnej	 nocy:	 „Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny".
	 Słowo	proroka	Izajasza	i	słowo	Chrystusa	wy-
rażają	 ewangeliczną	 prawdę,	 która	 jest	 w	 tych	 świą-
tecznych	 dniach	 zwiastowana.	 Stając	 w	 duchu	 przez	
Dziecięciem	 Bożym,	 chciejmy	 się	 wszyscy	 radować	
i	 dziękować	 Bogu	 za	 najcenniejszy	 dar	 Ojcowskiego	
serca.	Słuchając	słów	proroka,	powstaje	pytanie:	co	my	
pragniemy	oglądać	w	nadchodzących	świętach?	Odpo-
wiedzi	zapewne	będą	różne,	gdyż	różne	są	pragnienia	
i	 odczucia	 ludzkiego	 serca,	 jak	 to	 pięknie	 ujął	Adam	
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Asnyk:
Potoki mają swe łoża
I mają granice morza

Dla swojej fali —
I góry, co toną w niebie

Mają kres dany dla siebie,
Nie pójdą dalej.

Lecz serce - serce człowieka 
Wciąż w nieskończoność ucieka 
Przez łzy, tęsknoty, męczarnie

I wierzy, że w swoim łonie
Przestrzeń i wieczność pochłonie

I niebo całe ogarnie! 
 To	 niebo	 tak	 bardzo	 się	 zbliżyło	 do	 naszej	 
ziemi,	 iż	 można	 je	 ogarnąć	 całym	 sercem,	 i	 to	 
nie	tylko	na	czas	świąteczny,	ale	także	na	każdy	dzień	do-
czesnej	pielgrzymki.	Niechaj	nasze	serca	ogarnie	to	jedno	 
pragnienie,	które	przyprowadzi	nas	do	Dzieciątka	Jezus	 
i	w	Nim	pozwoli	nam	oglądać	jedynego	Pana	i	Zbawi-
ciela.
 „Oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie 
naszego Boga"	—	słowo	to	ma	także	wymiar	eschato-
logiczny.	 Żyjemy	 pomiędzy	 pierwszym	 a	 drugim	 ad-
wentem	—	przyjściem	Pana,	Zbawiciela	świata.	W	tych	
najbliższych	dniach	koncentrują	się	nasze	myśli	raczej	
na	 ewangelicznym	 przekazie	 o	 pierwszym	 przyjściu	
Chrystusa.	Nie	wolno	nam	jednak	zapominać	o	słowach	

Wyznania,	 które	 często	 wypowiadamy:	 „skąd przyj-
dzie sądzić żywych i umarłych".	Pierwsi	chrześcijanie	 
z	obietnicą	o	ponownym	przyjściu	Pana	żyli	codziennie.	
Z	 takiej	 postawy	 niewiele	 do	 dziś	 pozostało.	Dlatego	
prorok	 Izajasz,	mówiąc	 o	 zbawieniu	 Bożym,	 pragnie	
przybliżyć	nam	wszystkim	na	nowo	prawdę	o	drugim	
adwencie	Chrystusa.	Słuszne	 jest	 stwierdzenie	M.	Lu-
tra:	„Życie nasze przebiega w cieniu rzeczy przyszłych".
	 Wkrótce	odejdzie	bezpowrotnie	kolejny	rok	ka-
lendarzowy.	Każdego	dnia	mijającego	roku	towarzyszy-
ło	 nam	hasło	 biblijne: „Błogosławieni pokój czyniący, 
albowiem oni synami Bożymi nazwani będą".	O	pokoju	
na	 ziemi	 śpiewali	 aniołowie,	witając	w	Betlejemskim	
Dziecięciu	 Księcia	 Pokoju.	 Z	 pozdrowieniem	 pokoju	
witał	 Zmartwychwstały	 swych	 uczniów.	Uzasadnione	
jest	 zatem	 i	dziś	pytanie:	 czy	w	myśl	Chrystusowego	
słowa	możemy	być	nazwani	synami	Bożymi?	Niechaj	
każdy,	spoglądając	na	własną	drogę	życiową,	postawi	
sobie	pytanie:	ile	uczyniłem	dla	pokoju	w	moim	domu,	
pracy,	otoczeniu,	ile	razy	modliłem	się	o	pokój	dla	mo-
jego	miasta,	ojczyzny?
	 Przyłączmy	 się	w	 tych	 dniach	 do	wszystkich,	
którzy	szczerze	pragną	oglądać	w	Dzieciątku	Jezus	zba-
wienie	wiecznego	Boga.	
Amen.

ks. Józef Pośpiech
Zw. 1984 rok

	 Święta	 Bożego	Narodzenia.	 Choinka	 z	 bomb-
kami,	 zastawiony	 stół,	 śpiewanie	 kolęd.	 Czy	 coś	 
więcej?
	 Jeżeli	 nie	—	można	 sobie	 te	 święta	 darować.	
Po	prostu	szkoda	zdenerwowania	i	krzątaniny	tylko	po	
to,	by	uprzyjemnić	sobie	kilka	grudniowych	dni.	Choin-
ka	straci	świeżość,	a	igiełki	spadną	na	starannie	czysz-
czony	dywan.	Jedzenie?	Doprawdy,	są	inne	okazje	do	
tak	zwanej	„wyżerki".	Kolędy?	Owszem,	ale	po	co	je	
śpiewać,	jeżeli	treść	gubi	się,	a	słowa	mało	znaczą?
	 Święta	Bożego	Narodzenia...	W	niektórych	do-
mach	wyglądają	one	tak,	jak	w	świeckim	czasopiśmie.	
W	nim	także	składają	życzenia	z	okazji	BOŻEGO	NA-
RODZENIA.	Ale	 czy	 ten,	 kto	 je	 redaguje	 zastanawia	
się	nad	wagą	użytych	 słów:	Narodzenie	Boga?	A	czy	
my,	 chrześcijanie	 kolejek;	 my,	 chrześcijanie	 pozdro-
wień	wigilijnych	wypisywanych	szybko	 i	wysyłanych	
niedbale	w	pośpiechu;	czy	my,	ty	i	ja,	rozumiemy	sens	
tego	poselstwa:	Bóg	nam	się	narodził?
	 Jeżeli	tak,	to	czyńmy	tę	naszą	przedświąteczną	
krzątaninę	trochę	inaczej.	Po	prostu	—	w	miłości.	Bo	
przecież	wtedy,	w	Betlejem,	Bóg	narodził	się	właśnie	

Święta Bożego Narodzenia

jako	miłość.	 I	 warto	 pamiętać,	 że	 chociaż	 jest	 to	 mi-
łość	przez	duże	„M",	nie	 jest	wolą	Pana,	by	zamykać	
ją	tylko	w	kazaniu,	kościele,	religijnej	pieśni.	Przeciw-
nie.	Miłość	nowo	narodzonego	Dziecięcia	ma	być	prze-
kazywana	przez	nas	każdemu	człowiekowi	i	w	każdej	
okoliczności.	Alkoholikowi	i	upadłej.	Dziecku	i	starco-
wi.	Więźniowi.	Upośledzonym	i	cierpiącym.	Bogatym,	
sytym	i	zadowolonym.	Dziś	i	jutro.	Zawsze	i	wszędzie.	
Nie	tylko	w	wigilijny	wieczór.
	 Czy	to	potrafisz?	Ja	nie	i	dlatego	wdzięczny	je-
stem	za	tych	kilka	grudniowych	dni,	które	stają	się	dla	
nas	okazją	spojrzenia	na	siebie	i	żłobek.	Jestem	bezsil-
ny	ale	wiem,	że	Jezus	mi	pomoże.	Nie	umiem	kochać	
lecz	On	mnie	nauczy.	Zapytasz	—	skąd	to	wiem?	Moja	
pewność	nie	kończy	się	w	Betlejem.	Żłób	okryty	 jest	
triumfem	 Golgoty	 i	 nade	 wszystko	—	 chwałą	 Zmar-
twychwstania.

Andrzej Dąbski
Zw. 1983 rok
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	 Pojawili	 się	 niemal	 równocześnie,	w	odstępie	
kilku	 sekund.	 Najpierw	 Jarek,	 potem	Artur.	 Opowie-
dzieli	o	swoich	związkach	z	Cieszynem.	Jarek	mieszkał	
tu	przez	kilka	 lat,	Artur	przez	Cieszyn	często	przejeż-
dżał.	Czasem	przechodził.	Po	czeskiej	 stronie,	dawno	
temu,	 kupił	 pierwszy	 tornister.	 I	 komplet	 kredek.	 Pol-
ską	wersję	Cieszyńskiej	nagrał	niedawno.	Sam	jej	nie	
tłumaczył,	 bo	 czeskim,	 jak	 to	 określił,	 posługuje	 się	
"niezbyt	 płynnie".	 Napisał	 Łódzką,	 o	 mieście	 równie	
urokliwym	jak	Cieszyn.	W	czasie	spotkania		wspomniał	
o	tramwaju,	który	kiedyś	łączył	prawo-	i	lewobrzeżną	
część	nadolziańskiego	grodu,	a	potem	trafił	do	łódzkie-
go	getta.	
	 Cieszyńską	zaśpiewali	razem,	na	przemian	po	
polsku	i	czesku.	Rozpoczął	Artur:	Gdybym się urodził 
przed stu laty w moim grodzie/U Larischów dla mej lu-
bej rwałbym kwiaty w ich ogrodzie.
	 Byliśmy	 na	 skraju	 ogrodu	 Larischów	 (teraz	
Parku	Pokoju),	 pod	 piękną	 kopułą	wspartej	 na	 jednej	
kolumnie	 stajni	 (teraz	 stylowej	 	 kawiarni).	Trwał	ma-
giczny	 wieczór.	 Artur	 Andrus	 wyznał,	 że	 twórczość	
Jarka	Nohavicy	go	fascynuje	i	inspiruje,	a	od	nagrania	
polskiej	 wersji	 Cieszyńskiej	 rozpoczęła	 się	 jego	 wła-
ściwa	piosenkarska	kariera.	Cieszyńska znalazła	się	na	
Myśliwieckiej,	wraz	 z	 jeszcze	 jedną	 pieśnią	Nohavicy	
(Petersburg),	a	Myśliwiecka	okazała	się	przed	kilku	laty	
najlepiej	sprzedającą	się	płytą	w	Polsce.	Do	Cieszyna	
Artur	Andrus	 przybył	 tuż	 po	 triumfie	 na	 Top	 Trendy.		 
W	 tym	 samym	 czasie	 Jaromir	 Nohavica	 został	 nume-
rem	jeden	w	Czechach.		
	 Skąd	 taka	 popularność	 utworów	 z	 pogranicza	
pieśni	poetyckiej	i	satyrycznej?	-	zastanawiał	się	Artur,	
dodając,	że	jest	właściwie	dziennikarzem,	nie	piosenka-
rzem.	Jarek	również	wyglądał	na	strapionego,	ale	potem	
wskazał	trop:	to	znak,	że	ludzie	szukają	swoich	korzeni,	
wracają	w	czasy	przodków	i	przyglądają	się	ich	życiu,	
odkrywając	na	nowo	swoją	tożsamość.	Wędrują	w	głąb	
historii	tak	starych	miast	jak	Łódź,	Petersburg,	Cieszyn,	
chłonąc	 cząstkę	 tego	 co	 swojskie,	 nasze,	 ojczyźniane,	 
a	 jednocześnie	 europejskie.	 Jak	 w	 historii	 z	 Cieszyń-
skiej,	 gdzie	 Jarek,	 przenosząc	 się	 sto	 lat	 wstecz,	 wi-
dzi	siebie	u	boku	córki	szewca:	Moja nevesta by byla 
dcera sevcova/ z domu Kamińskich odnekud ze Lvova 
(...) Mluvila by polsky a trochu cesky/ par slov nemecky  
a smala by se hezky.  
	 Cieszyn	 przez	 ponad	 tysiąc	 lat	 był	 miejscem	
spotkań	 Austriaków,	 Czechów,	 Niemców,	 Polaków,	
Żydów.	Przybywali	 tu	z	różnych	stron,	wprowadzając	 
w	krwioobieg	miasta	swoje	obyczaje,	tradycje,	kulturę;	
mieszały	się	ich	języki	i	losy.	Rodziny	polsko–czeskie,	

W stajni Larischów

czy	niemiecko-żydowskie	 nie	 były	 tu	 czymś	 rzadkim.	
Opowieść	o	pięknej	córce	szewca,	przybyłej	do	Cieszy-
na	ze	Lwowa,	którą	przed	stu	laty	pokochał	i	poślubił	
Czech,	 to	 jedna	z	 tysięcy	prawdziwych/możliwych	hi-
storii,	napisanych	przez	życie.	Nie	wiek,	ale	ponad	pół	
wieku	temu,	najstarsza	(i	chyba	najpiękniejsza,	hezka)	
siostra	mojej	mamy,	Wanda,	wyszła	 za	Czecha,	Miro-
slava,	 pracownika	oddalonej	10	km	od	Cieszyna	 trzy-
nieckiej	huty.	Ciocia	do	dziś	mówi	po	polsku	i	czesku;	
gdy	 odwiedzamy	 trzyniecką	 Kanadę,	 rozmawiamy	 
z	kuzynostwem	i	ich	potomstwem	ni	to	po	polsku	ni	po	
czesku.	I	kiedy	Nohavica	w	stajni	Larishów	zaśpiewał	
przezabawną	piosenkę	o	miłości	Czecha	i	Polki,	rymu-
jąc	 frazy	polskie	 i	 czeskie,	uśmiałem	się	do	 łez,	przy-
pominając	sobie	liczne,	dziecięce	harce	za	Olzą,	gdzie	
występowałem	jako	kluk	 i	mówiłem	ahoj,	gdzie	moja	
kuzynka	Olga,	hezka	holka,	dawała	mi	mnóstwo	słody-
czy	(nie	lubiła	czekolady!)	i	gdzie	razem	wymyślaliśmy	
wspaniałe	 gry,	 na	 przykład	 w	 indian	 (wysmarowali-
śmy	się	na	czerwonoskórych	szminkami	naszych	mam	 
i	cioć).		Zauważyliśmy,	jak	komiczne	są	inicjały	rodziny	
Odehnali,	np.	MO	(Miroslav	Odehnal	-	wuj	zderzył	się	
zresztą	raz	z	polskim	milicjantem	na	motorze	i	wygrał	
proces	o	odszkodowanie),	albo	OO	(nomen	omen	Olga	
zabarykadowała	się	raz	w	toalecie,	kiedy	bardzo	nabro-
iliśmy	i	przez	kilka	godzin,	podczas	gdy	ja	klęczałem	
w	kącie,	pod	jedyną	w	mieszkaniu	ubikacją	stała	długa,	
polsko	–	czeska	kolejka).	
	 Nohavica	 zauważył,	 że	Artur	Andrus	 też	 ma	
ciekawe	inicjały	i	w	pewnej	chwili	zapytał:	jesteś	AA?		
Wyznał,	 że	 próbował	 przetłumaczyć	 przebój	Andrusa.	
„Piłem	 w	 Spale,	 spałem	w	 Pile",	 ale	 choć	 przestudio-
wał	dokładnie	całą	mapę	Czech,	nie	znalazł	odpowied-
nich	 miejscowości.	 	Andrus	 zrewanżował	 się	 przebo-
jem	 Heleny	 Vondrackowej,	 wykonanym	 w	 oryginale	
(tekst	 i	 gesty	 były	 jak	 najbardziej	 czeskie).	Wybuchy	
śmiechu,	 na	 przemian	 polskiej	 i	 czeskiej	 części	 wi-
downi,	wypełniły	stajnię,	podwórze	i	odbiły	się	echem	 
w	Pałacu	Larishów	(teraz	Muzeum	Śląska	Cieszyńskie-
go),	 gdzie	 otwarto	wystawę	 starych	 fotografii	 Cieszy-
na	 z	 początku	 XX	 wieku,	 skomentowanych	 kolejny-
mi	 strofami	Cieszyńskiej	 Jaromira	Nohavicy.	 Pieśń	 ta	
proponuje	spojrzenie	na	miasto	wielu	kultur,	 języków,	
narodowości,	 wyznań,	 z	 wielowiekowej	 perspektywy	
(legendarne	założenie	Cieszyna	miało	miejsce	w	roku	
810,	więc	w	roku	2010.	minęło	1200	lat	jego	historii).	
Wprawdzie	 tekst	 przenosi	 nas	wstecz	 „tylko"	 o	 jeden	
wiek:	Byłoby lato tysiąc dziewięćset dziesięć/ za domem 
by szumiała rzeka,	ale	pojawia	się	też	refleksja	znacznie	
„głębsza":	Wiatr wieczorami niósłby po mieście/ pieśni 
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grane w dawnych wiekach (w oryginale: Vecer by znela 
od Mojzese/ melodie davnoveka).	 	W	rozwoju	Cieszy-
na	 znaczący	 wkład	 mieli	 jego	 mieszkańcy	 wyznania	
mojżeszowego.	W	koloryt	miasta	wpisała	się		także	ich	
wielowiekowa	kultura,	tradycja,	ich	osiągnięcia,	praca,	
pieśń.		
	 Zastanawiając	się	nad	przyczynami	popularno-
ści	swoich	pieśni	Nohavica	wspomniał	o	wielu	źródłach,	
z	których	czerpie	inspirację,	wymienił	między	innymi	
ewangelickie	 kancjonały.	 Stare	 śpiewniki	 są	 świadec-
twem	prawdziwych	przeżyć,	wzruszeń,	wiary,	nadziei.	
Dzisiaj	też	potrzebne	są	pieśni	mówiące	prawdę	o	nas	 
i	o	naszych	ważnych	sprawach.		
	 Zachwyt	 nad	 wielorakością	 ludzkich	 przeżyć,	
dostrzeganie	 uroków	 codzienności,	 w	 ogóle	 urody	
życia	 z	 jego	 tragikomizmem,	 paradoksami,	 trudami	 i	
radościami,	 jest	 doświadczeniem	 uniwersalnym,	 prze-
żywanym	 jednak	w	 określonym	miejscu	 i	 w	 konkret-
nym,	ograniczonym	czasie.	Dlatego	trzeba	się	pogodzić	 
z	przemijaniem,	o	którym	szumi	stale	płynąca,	zmienia-
jąca	się,	a	jednak	ta	sama	rzeka. Cieszyńską	kończą	sło-
wa:	Widzę tam wszystkich nas – idących brzegiem/ mnie, 
żonę, dzieci pod cieszyńskim niebem/ Może i dobrze, że 
człowiek nie wie, co go czeka.

	 Nie	wiedział	 hrabia	 Jan	Larisch,	 gdy	po	wiel-
kim	pożarze	w	XVIII	wieku	włączył	się	w	odbudowę	
miasta,	że	postawiony	przez	niego	pałac	i	stajnia	staną	
się	miejscem	wzruszeń	Polaków	i	Czechów	w	drugiej	
dekadzie	XXI	wieku.	Nie	wiedzieli	mieszkańcy	Cieszy-
na	w	roku	1910,	że	za	kilka	 lat	wybuchnie	straszliwa	
wojna,	 upadnie	 imperium	 austro-węgierskie,	 nastanie	
Polska,	a	potem	miasto	zostanie	podzielone,	wybuchnie	
druga	wojna,	 jeszcze	 straszliwsza...	 	Nie	wiemy	 i	my,	
co	nas	czeka	za	lat	dziesięć,	pięćdziesiąt,	za	wiek.	
	 Tym	bardziej	cieszmy	się,	że	mamy	dziś	Park	
Pokoju	 z	 ławeczkami,	 gdzie	można	 usiąść,	 złapać	 od-
dech,	że	obok	można	wypić	dobrą	kawę,	posmakować	
strudla	 w	 Cafe	 Muzeum,	 że	 o	 każdej	 porze	 można	
przejść	Mostem	 Pokoju	 lub	Mostem	Wolności	 do	 ro-
dziny,	 przyjaciół,	 bez	 obaw,	 bez	 paszportu	wsiąść	 do	
pociągu	 w	 Czeskim	 Cieszynie	 i	 pojechać	 do	 Berlina,	
Budapesztu,		Wiednia.	A	ponad	wszystko,	że	bez	ogra-
niczeń	można	 dziś	 czerpać	 z	 dorobku	 tych,	 którzy	 tu	
żyli,	pracowali,	tworzyli,	śpiewali,	kochali,	płakali,	mo-
dlili	się	i	śmiali.	I	którzy	tu	nadal	żyją,	budują	wspólny,	
europejski	dom,	kładąc	się	 i	wstając	pod	cieszyńskim	
niebem.				

Marek Cieślar

	 W	 pierwszej	 części	 artykułu	 (nr	 9/2015)	 pisa-
łem	już,	że	nie	zgadzam	się	z	zadanym	tytułem.	Uwa-
żam	bowiem,	że	młodzież	nie	jest	przyszłością	Kościo-
ła,	a	 jego	teraźniejszością.	Przecież	już	teraz	jest	 jego	
częścią	 i	ma	swoje	miejsce.	Próbowałem	 też	pokazać,	
jakie	 są	 różne	 przyczyny	 problemów	w	 pracy	 z	 mło-
dzieżą.	
	 W	 drugiej	 części	 chciałbym	 przekazać	 kilka	
własnych	 przemyśleń	 na	 podstawie	 obserwacji	 i	 róż-
nych	 doświadczeń	w	 ostatnich	 latach	w	 pracy	 z	mło-
dzieżą.	Absolutnie	nie	uważam	się	za	eksperta	w	tym	
zagadnieniu,	 moim	 celem	 nie	 jest	 pouczanie	 nikogo,	 
a	jedynie	sprowokowanie	do	dyskusji.	Będę	wdzięczny	
za	wszystkie	głosy	i	uwagi.
 

2 sprawy do rozwiązania
	 Zasadniczo	 są	 2	 problemy,	 2	 podstawowe	 za-
dania	w	 pracy	 z	młodzieżą.	 Po	 pierwsze	 trzeba	w	 ja-
kiś	 sposób	 zachęcić	młodych	 ludzi	 by	 chcieli	 przyjść	 
i	uczestniczyć	w	życiu	Kościoła,	a	po	drugie,	trzeba	tak	
z	nimi	pracować	by	zostali	na	dłużej,	a	nie	po	krótkim	
czasie	znowu	odeszli.	Oba	te	elementy	są	bardzo	waż-
ne.	Jeżeli	w	pracy	młodzieżowej	będziemy	dbali	tylko	 
o	 prowadzenie	 spotkań,	 nabożeństw,	 innych	 aktywno-
ści	i	biernie	czekali	aż	młodzi	sami	przyjdą	(dając	tylko	
ogłoszenie	w	kościele,	 czy	w	Wieściach),	 to	w	wielu	
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przypadkach	możemy	się	nigdy	nie	doczekać.	Ale	jest	
też	drugi	problem.	Czasami	mocno	koncentrujemy	się	
na	formach	zapraszania,	docierania	różnymi	kanałami	
do	młodych	ludzi,	wymyślania	jakichś	specjalnych	ak-
cji	 zapraszających,	 może	 jest	 też	 duża	 rola	 rodziców,	
dziadków	i	wywieranego	przez	nich	niemalże	nacisku	 
i	ktoś	w	końcu	postanawia	przyjść.	Ale	jeśli	to,	co	mu	
zaoferujemy,	okaże	się	mało	atrakcyjne,	po	prostu	nud-
ne,	to	po	krótkim	czasie	prawdopodobnie	da	sobie	spo-
kój	i	niestety,	pozostanie	zrażony	do	Kościoła	na	dłuż-
szy	 czas	 i	 jeszcze	 trudniej	 będzie	ponownie	do	niego	
dotrzeć.

Zrozumieć młodzież
	 Jednym	 z	 podstawowych	 czynników,	 który	
sprawia	trudności	w	pracy	z	młodzieżą,	jest	 tzw.	prze-
paść	 pokoleniowa.	 Dziś	 wszystko	 dzieje	 się	 szybciej,	
ludzie	 chcą	 szybciej	 dorastać,	 uczą	 się	 szybciej	 funk-
cjonować,	mamy	wrażenie,	że	świat	pędzi	z	ogromną	
prędkością.	Widzimy	 to	 chociażby	w	 rozwoju	 techno-
logicznym.	Praktycznie	niemożliwe	jest	dziś	nadążenie	
za	wszystkimi	nowinkami	i	co	jakiś	czas	przekonujemy	
się	jak	bardzo	zostaliśmy	w	tyle	w	różnych	dziedzinach.	
To	przekłada	się	na	pewne	 trendy,	upodobania,	zacho-
wania,	 sposoby	myślenia,	nawet	 język,	którym	się	po-
sługujemy.		
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	 Dziś	nie	mówimy	już,	że	jest	problem	w	doga-
dywaniu	się	młodzieży	z	ich	dziadkami	czy	rodzicami	
(to	bardzo	często	jest	przepaść),	ale	problemy	występu-
ją	nawet	pomiędzy	ludźmi,	których	dzieli	10	czy	5	lat.	
Choć	czuję	 się	wciąż	młodo	 i	 pewnie	przez	wielu	pa-
rafian	jestem	postrzegany	jako	„młody	ksiądz",	 to	jed-
nak	z	perspektywy	młodzieży	jestem	już	„stary",	"dino-
zaur",	czy	jeszcze	kilka	innych	współczesnych	określeń	
(nawet	 nie	 do	 końca	 wiem,	 jakie	 by	 wymyślili).	 To	
wymaga	ode	mnie,	a	także	od	innych	osób	pracujących	 
z	młodzieżą,	próby	dostosowania	się	do	nich,	używania	
ich	 języka,	 komunikowania	 się	w	 taki	 sposób,	w	 jaki	
oni	 się	 komunikują.	 Dziś	 nie	 wystarczy	 zaapelować	 
z	ambony,	żeby	młodzi	gdzieś	przyszli,	nie	wystarczy	
napisać	coś	na	 ten	 temat	w	Wieściach	(przypuszczam,	
że	 mało	 młodych	 osób	 czyta	 ten	 artykuł),	 nieco	 sku-
teczniejsze	 jest	wysłanie	 sms	czy	zaproszenie	na	 „fej-
sie"	(facebook'u	-	najpopularniejszy	internetowy	portal	
społecznościowy),	choć	to	też	w	natłoku	różnych	ofert	
niekoniecznie	 przynosi	 od	 razu	 spektakularne	 rezulta-
ty.	Trzeba	pokazać	młodzieży,	że	próbuje	się	zrozumieć	
„ich	świat".

Grupa rówieśnicza
	 Z	przepaści	pokoleniowej	wynika	 jeszcze	 jeden	
wniosek	 -	 nie	 tylko	 trzeba	 próbować	 zrozumieć	 mło-
dzież	 i	 mówić	 jej	 językiem,	 najskuteczniejsze	 zawsze	
pozostanie	 zachęcenie	 ze	 strony	 rówieśników.	 Rówie-
śnicy	to	praktycznie	jedyna	grupa,	która	„nadaje	na	tych	
samych	 falach".	Dlatego	 najskuteczniejsze	 jest	 osobiste	
zaproszenie	 kogoś,	 kto	 już	 należy	 do	 grupy	 młodzieżo-
wej.	 Kolejny	 wniosek	 wypływający	 z	 tej	 tezy	 jest	 taki,	
że	młodzież	najlepiej	czuje	się	dobrze	w	swoim		gronie.	
Chce	 kształtować	 swoją	 grupę	 według	 swoich	 pomy-
słów.	 Bardzo	 ważne	 w	 pracy	 młodzieżowej	 jest	 więc	
mądre	 pozwolenie	 im	 na	 to.	 Nie	 próba	 narzucania	 na	
siłę,	 że	 tak	 muszą,	 ale	 danie	 przestrzeni	 do	 wyrażania	
siebie.	Młodzież	 naprawdę	ma	wspaniałe	 pomysły,	mło-
dzież	 ma	 często	 wiele	 zapału	 w	 sobie,	 potrafi	 bardzo	
pozytywnie	 zaskakiwać,	 trzeba	 jednak	 niejednokrotnie	
po	 prostu	 mądrze	 im	 na	 to	 pozwolić	 i	 dać	 przestrzeń.	 
W	pracy	młodzieżowej	nie	można	być	wykładowcą,	straż-
nikiem,	czy	dyktatorem,	a	bardziej	mentorem,	motywato-
rem	czy	doradcą.		
	 Tu	 powstaje	 jednak	 pewien	 problem,	 bo	 wielu	
ludzi	 jest	 przyzwyczajonych,	 że	 Kościół	 funkcjonuje	 w	
bardzo	konkretny	sposób	i	nie	za	bardzo	wyobraża	sobie	
pewne	zmiany.	Kluczową	sprawą	w	całej	tej	dyskusji	jest	
szukanie	odpowiedzi	na	pytanie:	co	w	naszym	wyobraże-
niu	jest	rzeczywiście	sednem	i	celem	Kościoła,	jego	głów-
ną	 treścią,	nie	podlegającą	w	żadnym	wypadku	zmianie	
bez	względu	na	okoliczności,	a	co	jedynie	naszą	tradycją,	
zwyczajem,	 drugorzędną	 formą,	 która	 ma	 zaledwie	 słu-
żyć	przekazywaniu	treści,	a	nie	być	celem	samym	w	sobie.	
Warto	może	popatrzeć	na	chociaż	dwa	takie	elementy.

Muzyka
	 Jednym	 z	 ważnych	 elementów	 życia	 Kościo-
ła	 jest	 muzyka	 i	 wspólny	 śpiew.	 Na	 nabożeństwach	 
i	większości	spotkań	wspólnie	śpiewamy,	 jest	 też	wie-
le	 okazji	 do	 tego,	 by	 uczestniczyć	w	 rozmaitych	 kon-
certach	 i	 aktywnościach	 chórów	 i	 zespołów.	Muzyka	
w	Kościele	nie	jest	sztuką	dla	sztuki,	ale	formą	uwiel-
biania	Boga,	 kluczowa	 jest	więc	 treść	naszych	pieśni.	
Gdyby	 jednak	przyjrzeć	 się	 formie,	 dominującym	 sty-
lom	muzycznym	czy	instrumentom	towarzyszącym,	to	
w	Kościele	zdecydowanie	dominuje	muzyka	organowa	
i	różnego	rodzaju	hymny,	najczęściej	mające	już	swoją	
długą	historię.	Upodobania	muzyczne	są	sprawą	bardzo	
indywidualną,	w	dzisiejszym	świecie	mamy	olbrzymie	
bogactwo	muzyki,	której	słuchamy	i	z	pewnością	każdy	
ma	 jakieś	 ulubione	 gatunki	muzyczne,	 a	 są	 takie	 któ-
rych	 „nie	 trawimy"	 i	 nie	 lubimy	 słuchać.	 	 Słyszałem	
kiedyś,	że	patrząc	na	szeroko	pojęty	„rynek	muzyczny",	
czyli	muzykę,	którą	możemy	słuchać	w	radiu,	telewizji,	
internecie,	na	sprzedaż	płyt	oraz	koncerty	-	udział	mu-
zyki	organowej	wynosi	poniżej	1%.	Muzyka,	której	słu-
cha	większość	młodzieży,	to	bardzo	szeroki	przekrój	od	
popu,	 rocka,	 przez	 hip-hop,	 po	 ciężkie	 brzmienia	me-
talowe.	Słuchają	takiej	muzyki,	bo	taka	im	się	podoba,	 
a	 jak	 mawiał	 mój	 wychowawca	 w	 szkole	 średniej	 
„o	gustach	się	nie	dyskutuje".	Trudno	zmusić	kogoś,	by	
polubił	 jakiś	 inny	gatunek	muzyki.	Skoro	więc	na	 co	
dzień	słuchają	czegoś	zupełnie	innego,	przestaje	mnie	
dziwić,	kiedy	zdobywają	się	na	szczerość	i	stwierdzają,	
że	w	kościele	„muzyka	 jest	do	bani".	 I	 rozwiązaniem	
wcale	 nie	 jest	 zmuszanie	 na	 siłę	 do	 uczenia	 się	 sta-
rych	pieśni.	Nowe,	współczesne,	zagrane	nieco	inaczej	
utwory	mogą	równie	dobrze	uwielbiać	Boga.

Obraz
	 Drugim	ważnym	elementem		jest	forma	przekazy-
wania	Ewangelii.	Przecież	to	jest	najważniejsze	zadanie	Ko-
ścioła.	Nie	spotykamy	się	dla	samego	spotykania	się,	nie	cho-
dzi	o	sztuczne	nabijanie	statystyki	liczebnością	danej	grupy	i	
spędzanie	czasu	tylko	na	rozmowach	i	byciu	z	sobą.	Najważ-
niejszym	 zadaniem	Kościoła	 jest	 zwiastowanie	 Ewangelii.	
Ta	jednak,	chociaż	Słowo	Boże	jest	niezmienne,	może	być	
przekazywana	w	różnej	 formie.	 	Dzisiejsze	społeczeństwo	
jest	społeczeństwem	obrazu.	Na	dodatek	szybko	zmieniają-
cego	się	obrazu,	w	telewizji,	na	stronach	internetowych.	Ktoś,	
kto	od	dzieciństwa	wyrasta	w	takich	warunkach,	nie	do	koń-
ca	jest	w	stanie	skupić	się	przez	dłuższy	czas	na	treści	prze-
kazywanej	wyłącznie	słownie.	Dlatego	warto	w	pracy	z	mło-
dzieżą	stosować	różne	pomoce	wizualne,	obrazy,	rekwizyty.	
Jeszcze	lepiej	jeśli	jest	możliwość	angażować	młodzież	po-
przez	zadawanie	pytań,	danie	możliwości	wypowiedzi.	Zda-
ję	sobie	sprawę,	że	w	budynkach	kościelnych	bardzo	trudne	
jest	 zastosowanie	 takich	 form,	 ale	 nie	 jest	 to	 niemożliwe	 
i	mam	nadzieję,	że	Kościół	będzie	się	 rozwijał	w	 tym	kie-
runku.



Informator Parafialny nr 12/2015 (144)

grudzień 2015 15

500 lat Reformacji
Luter i papiestwo

Dobry PR
	 I	 na	 koniec	 jeszcze	 jedna	 refleksja.	W	dzisiej-
szych	czasach	firmy	dbają	o	tzw	dobry	PR	(public	rela-
tions).	Upraszczając	nieco	sprawę,	chodzi	o	dobry	wi-
zerunek,	pokazanie	tego	co	jest	zachęcające	dla	innych.	
Przykład.	Kilkanaście	lat	temu,	gdy	byłem	nastolatkiem	
i	przyprowadziliśmy	się	do	Skoczowa,	zacząłem	anga-
żować	się	w	grupie	młodzieżowej.	Na	spotkaniach	nie	
było	tłumów,	grupa	liczyła	kilkanaście	osób,	po	dosyć	
trudnym	okresie.	Któregoś	wieczoru	wracałem	do	domu	
i	przechodziłem	obok	sali,	gdzie	właśnie	skończyła	się	
próba	chóru.	 Jedna	 starsza	pani	próbowała	mnie	prze-
konać,	żebym	też	przyszedł	na	chór.	Obok	akurat	stał	
mój	ojciec,	który	próbował	mnie	tłumaczyć	mówiąc,	że	
aktualnie	angażuję	się	w	grupie	młodzieżowej	i	nie	bar-
dzo	mam	czas.	Na	to	pani	zareagowała	z	pewną	drwiną	

w	głosie:	„Młodzież?	A	ile	ich	tam	w	ogóle	jest?	Tu	do	
chóru	 trzeba	przyjść!”.	Muszę	powiedzieć,	że	niezwy-
kle	mnie	to	zirytowało.	Czy	w	takim	razie	jeśli	gdzieś	
rzeczywiście	 jest	 problem,	 grupa	 nie	 jest	 zbyt	 liczna	
to	 nie	 należy	 w	 ogóle	 w	 niej	 uczestniczyć?	 Czasami	
zastanawiam	się,	czy	podobne	wypowiedzi	nie	padają	 
w	 niektórych	 domach	 w	 naszej	 parafii.	 „Młodzież??	
Przecież	 to	niewielka	grupka.	Co	oni	 tam	w	ogóle	 ro-
bią?	Nie	widać	ich".	Teraz	spróbujmy	sobie	wyobrazić,	
że	młodzi	ludzie	słyszą	takie	zdania.	Czy	to	ich	zachęci	
do	przyjścia	na	młodzieżówkę?	Nie	sądzę.	Może	więc	
czas	na	tworzenie	dobrego	wizerunku	młodzieży	w	na-
szej	parafii?

ks. Marcin Podżorski

 Decyzja Benedykta XVI o abdykacji, ogłoszo-
na 11 II 2013 r. w Watykanie, wywołała poruszenie na 
świecie. Również przedstawiciele Światowej Federa-
cji Luterańskiej i niektórych Kościołów luterańskich 
wyrazili swoje zaskoczenie i wielki szacunek wobec 
papieża, który dwukrotnie podczas swojego pontyfi-
katu odwiedził dwa kościoły luterańskie, a mianowi-
cie kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy  
w Warszawie (2006) oraz luterański kościół Chrystusa 
w Rzymie (2010).
	 Pośród	 Kościołów	 chrześcijańskich	 nazywa-
nych	w	wielkim	uproszczeniu	Kościołami	protestancki-
mi,	przez	wiele	wieków	panowało	skrajnie	pejoratywne	
nastawienie	wobec	papiestwa.	Reformacja,	rozumiana	
jako	 dzieło	 duchowej	 odnowy	Kościoła	 Zachodniego,	
stosunkowo	późno	popadła	w	konflikt	z	 instytucją	pa-
piestwa,	choć	krytyka	poszczególnych	papieży	pojawi-
ła	się	dość	szybko.
	 Jeszcze	w	1531	roku	ks.	dr	Marcin	Luter	pod-
kreślał,	że	„gotów	jest	papieża	po	stopach	całować”,	je-
śliby	ten	przyzwolił	na	swobodne	głoszenie	Ewangelii.	
Radykalizacja	 nastrojów,	 uwarunkowania	 zewnętrzne	
związane	 z	 ówczesnymi	 wydarzeniami	 politycznymi,	
a	 także	 postępujący	 proces	 konfesjonalizacji,	 spowo-
dowały,	 że	 idea	 papiestwa	 w	 takim	 kształcie	 została	
odrzucona	przez	zwolenników	reform,	a	w	 literaturze	

polemicznej,	pamfletach	i	rycinach	papież	i	Rzym	iden-
tyfikowani	 byli	 z	Antychrystem,	 Babilońską	 Nierząd-
nicą,	ucieleśnieniem	tego	wszystkiego,	co	wpycha	Ko-
ściół	Chrystusowy	w	ręce	tego	świata.	Czasy	się	jednak	
zmieniły.
	 Kościoły	 ewangelicko-augsburskie	 (luterań-
skie),	będące	duchowymi	spadkobiercami	 luterańskiej	
Reformacji,	 dość	 szybko	 podjęły	 dialog	 z	Kościołem	
rzymskokatolickim	 również	 w	 tej	 drażliwej	 sprawie.	
Literatura	 teologiczna	 pełna	 jest	 na	 pozór	 zaskakują-
cych	stwierdzeń,	że	możliwe	jest	uznanie	przez	luteran	
posługi	 papiestwa,	 jednak	 w	 dokładnie	 określonych	
okolicznościach,	 które	 wydają	 się	 dziś	 równie	 trud-
ne,	 co	 mało	 realne.	 Dzięki	 dialogowi	 teologicznemu,	 
a	także	istotnym	zmianom	w	sposobie	sprawowania	po-
sługi	 papieża	w	ostatnich	dekadach	 z	 autorytarno-mo-
narchicznego	 na	 styl	 bardziej	 duszpasterski	 i	 otwarty	
na	 rozmowy	 ekumeniczne,	 luteranie	 z	mniejszym	 dy-
stansem	i	większym	respektem	zaczęli	wypowiadać	się	 
o	Biskupie	Rzymu.
	 Zmiana	klimatu	w	obustronnych	relacjach	nie	
oznacza	 jednak	 zniknięcia	 zastrzeżeń,	 pytań	 i	 wątpli-
wości,	które	do	dziś	uniemożliwiają	uznanie	przez	lute-
ran	posługi	Biskupa	Rzymu	w	jego	różnych	aspektach.	
Wymownym	tego	symbolem	były	słowa	wypowiedzia-
ne	 przez	 byłego	 ewangelickiego	 biskupa	 Berlina,	 bp.	
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Wolfganga	Hubera,	podczas	Światowych	Dni	Młodzie-
ży	w	2005	roku,	kiedy	to	do	Kolonii	przybył	nowo	wy-
brany	papież	Benedykt.	Przemawiając	w	imieniu	ewan-
gelików	 bp	 Huber	 stwierdził: „Przy tym pierwszym 
spotkaniu po rozpoczęciu pontyfikatu Waszej Świąto-
bliwości życzymy nieustannego prowadzania Bożego  
w Waszym urzędzie. Nawet jeśli nie mogliśmy dołączyć 
się do okrzyku ‘habemus papam’ (mamy papieża), lecz 
pozostaliśmy przy naszym ‘habent papam’ (macie pa-
pieża), to jednak wybór tak znakomitego teologa z Nie-
miec poruszył nas w szczególny sposób.

Kim jest zatem papież dla luteran?
 
Czy luteranie uznają papieża?
	 Luteranie	uznają,	że	papież	jest	Biskupem	Rzy-
mu.	 Odrzucają	 natomiast	 pogląd,	 jakoby	 papież	 był	
Namiestnikiem	Chrystusa	na	ziemi.	Luteranie	odrzuca-
jąc	postanowienia	Soboru	Watykańskiego	I,	odrzucają	
prymat	jurysdykcyjny	Biskupa	Rzymu,	a	także	dogmat	 
o	nieomylności	papieża	w	sprawach	wiary	i	moralności,	
bez	względu	na	to,	czy	papież	naucza	ex	cathedra	czy	
też	nie.
	 Luteranie	 uznają	 i	 szanują	 papieża	 nie	 tylko	
jako	biskupa	w	Kościele	Powszechnym,	który	nie	jest	
identyczny	z	Kościołem	rzymskokatolickim,	 lecz	rów-
nież	 jako	 zwierzchnika	 największego	 Kościoła	 chrze-
ścijańskiego	na	świecie	i	po	prostu	Brata	w	Chrystusie.
Czy	 luteranie	zasadniczo	odrzucają	papiestwo	 jako	 ta-
kie?	
	 Opinie	 w	 tej	 kwestii	 są	 podzielone,	 jednak	
należy	podkreślić,	że	papiestwo	nie	może	być	dla	Ko-
ścioła	luterańskiego	warunkiem	jedności	Kościoła,	czy	
też	 zagadnieniem	 absolutnie	 kluczowym.	Warunkiem	
dla	jedności	Kościoła	jest	wierne	głoszenie	Ewangelii	 
o	Chrystusie	oraz	zgodne	z	nakazem	Zbawiciela	udzie-
lanie	Sakramentów	Świętych.
Jak luteranie podchodzą do słów Chrystusa skierowa-
nych do apostoła Piotra: „A ja ci powiadam, że ty je-
steś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa 

Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związa-
ne i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie 
rozwiązane i w niebie.” 
	 Zacytowane	 wyznanie	 Piotra	 Kościół	 luterań-
ski	odczytuje	w	szerszym	kontekście	jako	służbę	i	misję	
powierzoną	nie	tylko	ap.	Piotrowi,	ale	całemu	Kościo-
łowi,	który	wyznając	wiarę	w	Chrystusa,	powołany	jest	
do	głoszenia	Ewangelii	na	ziemi.	Kościół	wyposażony	
został	przez	Chrystusa	w	Władzę	Kluczy,	czyli	odpusz-
czenia	i	zatrzymywania	grzechów,	co	podkreślane	jest	
podczas	 każdej	 liturgii	 spowiedniej	w	Kościele	 ewan-
gelicko-augsburskim.	 Luteranie	 wierzą,	 że	 skałą,	 na	
której	opiera	się	Kościół	nie	jest	osoba	Piotra,	ani	jakie-
gokolwiek	innego	apostoła,	ale	sam	Chrystus,	którego	
w	przytoczonej	historii	wyznaje	św.	Piotr.	To	wyznawa-
nie	Chrystusa	 jest	skałą	 i	 fundamentem	Kościoła,	być	
albo	nie	być	Kościoła.

Czy luteranie mają swojego papieża?
	 Nie.	 Kościoły	 luterańskie	 w	 poszczególnych	
krajach	są	od	siebie	niezależne.	Ich	organizacja	nie	jest	
identyczna	 i	 niektóre	 elementy	 ustroju	 kościelnego	 –	
jak	 np.	 posługa	 biskupa	 czy	 rola	 synodu	 –	mogą	 być	
inaczej	 akcentowane	 w	 różnych	 Kościołach	 luterań-
skich	na	świecie.	Niezależność	Kościołów	luterańskich	
nie	oznacza	jednak,	że	widzialna	jedność	nie	ma	dla	lu-
teran	znaczenia,	a	Kościoły	te	są	samotnymi	wyspami	
oderwanymi	od	życia	Kościoła	Powszechnego.	Jedność	
Kościoła,	co	już	zostało	powiedziane,	opiera	się	na	wie-
rze	w	Chrystusa	–	wspólne	wyznawanie	Chrystusa	jest	
początkiem	 jedności	 oraz	 równocześnie	 powołaniem	
do	jej	pogłębiania.
	 Większość	Kościołów	luterańskich	na	świecie	
zrzeszonych	 jest	 w	 Światowej	 Federacji	 Luterańskiej,	
jednak	 organizacja	 ta	 nie	 jest	 super-Kościołem,	 a	 jej	
władze	nie	pełnią	nawet	porównywalnej	roli	do	tej,	jaką	
posiada	papież	w	Kościele	rzymskokatolickim.	Nie	po-
siadając	 centralistycznie	 zorganizowanej	 władzy,	 lute-
ranie	na	całym	świecie	trwają	we	wspólnocie	zwiasto-
wania	Ewangelii	oraz	sakramentów	świętych.

Luter2017.pl

Adwentowa Modlitwa

Przyjdź Zbawicielu Jezu Chryste
mego serca drzwi są dla Ciebie otwarte

wejdź ze swą łaską i uprzejmością -
Niech Twój Duch Święty prowadzi nas

i kieruje ku wiecznej szczęśliwości -
Imieniowi Twemu Panie

niech będzie cześć i chwała.
Udostępnił: Rudolf Mizia
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Trochę historii
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 213

 02.12.1815:	zmarł	hrabia	Jan Potocki,	poseł	na	
Sejm	Czteroletni,	założyciel	drukarni	w	Warszawie,	po-
dróżnik,	pionier	archeologii	słowiańskiej	i	historyzmu,	
pisarz	 i	 publicysta,	 autor	 „Pamiętnika	 znalezionego	 
w	 Saragossie”.	 Patrz:	 	 odc.	 156,	 w:	 „Wieści	Wyższo-
bramskie”	2011/03,	s.	8.	

*****
 5.12.1965:	 zmarł	 Jan Żebrok,	 pedagog,	
działacz	 Polskiego	 Towarzystwa	 	 Pedagogicznego	 
i	 Związku	 Nauczycielstwa	 Polskiego,	 prezes	 Macie-
rzy	Szkolnej,	 	dyrektor	szkół	w	Skoczowie,	następnie	 
w	Cieszynie,	animator	szkolnego	ruchu	teatralnego,	au-
tor	pamiętnika.	Patrz:	odc.	128,	w:	„Informator	Parafial-
ny”			2008/11,	s.	17.	

*****
 06.12.1890:	 w	 Sobakówku	 pod	 Piotrkowem	
Trybunalskim	urodził	się		Stanisław Lenartowicz,	syn	
rolnika,	późniejszego	pracownika	Towarzystwa	Kredy-
towego	Ziemskiego.	Po	ukończeniu	gimnazjum	w	Ło-
dzi	(1909)	rozpoczął		pracę	zarobkową	jako	pracownik	
bankowy.	Wkrótce	jednak	przeniósł	się	do	redakcji	„No-
wego	Dziennika	Łódzkiego”	na	stanowisko	sekretarza.	
Praca	 ta	bardziej	odpowiadała	 jego	zainteresowaniom,	
toteż	postanowił	je	pogłębić.	W	1911	r.	rozpoczął	studia	
z	zakresu	polonistyki	i	historii	na	Uniwersytecie	Jagiel-
lońskim.	Z	chwilą	wybuchu	I	wojny	światowej	zgłosił	
się	do	służby	w	Legionach	Polskich.	Po	kryzysie	przy-
sięgowym	 do	 końca	wojny	 pracował	 jako	 nauczyciel	
gimnazjalny	w	Warszawie	 i	w	Łodzi.	 Jeszcze	w	1918	
r.	 ukończył	 półroczny	 kurs	 administracji	 na	 Uniwer-
sytecie	Warszawskim	i	rozpoczął	pracę	na	stanowisku	
referenta	 w	Wydziale	 Prasowym	Ministerstwa	 Spraw	
Wewnętrznych.	Nawiązał	 także	współpracę	z	kilkoma	
czasopismami,	m.in.	z	„Nowym	Dziennikiem	Łódzkim”	
i	„Gazetą	Łódzką”.	Lata	1924	–	1926	spędził	w	Lille,	
gdzie	prowadził	tamtejszy	Uniwersytet	Robotniczy.	Po	
powrocie	do	kraju,	w	1929	r.	został	zastępcą	kierowni-
ka	Referatu	Turystyki	Ministerstwa	Robót	Publicznych,	
od	1932	 r.	 podniesionego	do	 rangi	wydziału	Minister-
stwa	Komunikacji.	W	tym	czasie	blisko	współpracował	 

z	 Mieczysławem	 Orłowi-
czem,	wspierał	go	m.in.	przy	
urządzaniu	 Działu	 Tury-
stycznego	 na	 Powszechnej	
Wystawie	Krajowej	w	Pozna-
niu.	 Z	 czasem	 został	 naczel-
nikiem	 Wydziału,	 odpowiedzialny	 za	 sprawy	 propa-
gandowe	i	wydawnicze.	W	1938	r.	wyjechał	z	ramienia	
Ligi	Morskiej	i	Kolonialnej	do	Brazylii	z	zadaniem	nie-
sienia	pomocy	tamtejszej	Polonii.	Lata	okupacji	(1939	–	
1945)	spędził	w	kraju,	udzielając	się	przede	wszystkim	
w	prasie	podziemnej.	Po	zakończeniu	wojny	wrócił	do	
pracy	w	Wydziale	Turystyki	Ministerstwa	Komunika-
cji,	 w	 dalszym	 ciągu	 zajmując	 się	 zwłaszcza	 sprawa-
mi	wydawniczymi,	 wydatnie	 przyczynił	 się	 do	wyda-
nia	„Słownika	geografii	turystycznej	Polski”	(1957).	W	
1966	r.	przeszedł	w	stan	spoczynku.	
Od	 najmłodszych	 lat	 przejawiał	 zamiłowanie	 do	 kra-
joznawstwa	 i	 turystyki.	 Każdą	 wolną	 chwilę	 spędzał	
na	pieszych	wędrówkach.	Będąc	członkiem	Polskiego	
Towarzystwa	 Krajoznawczego,	 niedługo	 po	 jego	 po-
wstaniu	 w	 1906	 r.,	 	 kierował	 Komisją	Wycieczkową,	
w	 ramach	 której	 	 organizował	 wycieczki,	 często	 pod	
swoim	przewodnictwem,	a	także	liczne	odczyty.	Zdołał	
doprowadzić	do	wydania	dwóch	z	zamierzonych	czte-
rech	 tomów	 przewodnika	 po	 Polsce.	 Po	 zakończeniu	
II	wojny	światowej	zabiegał	o	reaktywowanie	PTKraj,	
był	członkiem	jego	Zarządu	Głównego,	a	z	chwilą	jego	
połączenia	z	Polskim	Towarzystwem	Tatrzańskim,	tak-
że	w	PTTK.	W	głównej	mierze	poświęcił	się	sprawom	
wydawniczym,	podejmując	na	nowo	redakcję	przedwo-
jennego	 rocznika	PTKraj	 „Ziemia”,	 który	 zasilał	 swo-
imi	artykułami.	Wydał	 także	okolicznościowe	wydaw-
nictwo	 rocznicowe	 na	 10	 –	 lecie	 działalności	 PTKraj	
po	1945.		Przystąpił	też	do	wydawania	serii	przewodni-
ków	krajoznawczych,	wśród	których	znajdujemy	takie	
pozycje,	jak:	„Bielsko	–	Biała	–	Mikuszowice”	(1951),	
„Góry	 Sowie”,	 „Wycieczki	 z	Wałbrzycha	 i	 Szczawna	
Zdroju”,	„Szlak	Gór	Wałbrzyskich	i	Ziemi	Kłodzkiej”.	
W	owym	czasie	były	to	wydawnictwa	pionierskie,	ma-
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jące	na	celu	pobudzenie	zainteresowania	rozwojem	tu-
rystyki	 na	 szlakach	Dolnego	Śląska.	Oprócz	 „Ziemi”,	
publikował	swoje	artykuły	w	„Światowidzie”	i	w	wielu	
innych	czasopismach.	Udzielał	się	 także	w	radzie	pro-
gramowej	Wydawnictwa	Sport	i	Turystyka.	Należał	do	
grona	 niestrudzonych	 popularyzatorów	 turystyki,	 dba-
jąc	 jednocześnie	 o	 jej	 pogłębioną	 treść	 krajoznawczą.	
Cieszył	 się	 honorowym	 członkostwem	PTTK	 i	wielo-
ma	innymi	wyróżnieniami	turystycznymi	i	państwowy-
mi.	Zmarł	w	Warszawie	3.12.1971	r.	Spoczął	na	cmen-
tarzu	w	Wawrzyszewie.	

*****
 10.12.1965:	 zmarł	 dr Michał Tadeusz Gra-
żyński,	prawnik	 i	historyk,	wojewoda	śląski,	działacz	
emigracyjny.	 Był	 synem	 nauczyciela	 Michała	 Anto-
niego	Kurzydły	i	Marianny	z	Zastawniaków.	 	Urodził	
się	 12.05.1890	 w	 Gdowie	 nad	 Rabą.	 Trzy	 lata	 póź-
niej	zmarła	jego	matka.	Za	sprawą	macochy	Antoniny	 
z	 Broniowskich,	 państwo	 Kurzydło	 za	 zgodą	 władz	
zmienili	 w	 1897	 r.	 nazwisko	 rodowe	 na	 Grażyński.	
Do	 szkoły	 podstawowej	 uczęszczał	 Michał	 w	 Gdo-
wie,	potem	Dębnikach,	kształcony	przez	ojca.	W	1909	
r.	 ukończył	 z	 odznaczeniem	 Gimnazjum	 im.	 Nowo-
dworskiego	w	Krakowie	 i	 rozpoczął	studia	historii	na	
Wydziale	Filozoficznym	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	
(1909	–	1914).	Interesował	się	też	numizmatyką,	został	
członkiem	Towarzystwa	Numizmatycznego;	był	 także	
członkiem	 Polskich	 Drużyn	 Strzeleckich.	 Pod	 koniec	
1913	r.	złożył	egzamin	nauczycielski,	a	w	dwa	miesią-
ce	 później	 obronił	 (19.01.1914)	 rozprawę	 doktorską	
„Reformy	monetarne	w	Polsce	w	latach	1526	–	1528”.	
Zmobilizowany	 do	 Baonu	 Uzupełnień	 13	 pułku	 Pie-
choty,	 jesienią	1914	r.	ochotniczo	zgłosił	się	do	walki	
czynnej,	przydzielony	na	front	wschodni.	W	bitwie	pod	
Gołaczowem	odniósł	ciężkie	rany	(21.11.1914).	Podle-
czony	w	Pradze,	po	odbyciu	kursu,	został	przeniesiony	
do	Baonu	Uzupełnień,		a	następnie	do	Komendy	Placu	
w	 Krakowie,	 dzięki	 czemu	 w	 1916	 r.	 mógł	 kontynu-
ować	przerwane	w	1914	r.	studia	prawa		na	Uniwersyte-
cie	Jagiellońskim.	Jesienią	1918	zgłosił	się	do	służby	w	
Wojsku	Polskim,	został	łącznikiem	z	Organizacją	Woj-
skową	i	zastępcą	przewodniczącego	Głównego	Komite-
tu	Plebiscytowego	Spisko	–	Morawskiego	(1919).	Od-
delegowany	do	Bytomia,	 przeprowadził	 reorganizację	
Centrali	Wychowania	Fizycznego	(Polskiej	Organizacji	
Wojskowej	Górnego	 Śląska).	W	marcu	 1921	 r.	 przed-
stawił	 Wojciechowi	 Korfantemu	 projekt	 wywołania	
powstania	 zbrojnego,	 podczas	 gdy	 ten	widział	 udział	
oddziałów	 zbrojnych	 jedynie	 jako	 ochronę	 zamierzo-
nego	plebiscytu.	Już	w	trakcie	III	Powstania	Śląskiego	
doszło	do	ostrej	różnicy	zdań		pomiędzy	dowództwem	
wojskowym	a	kierownictwem	politycznym	co	do	cha-
rakteru	prowadzonych	walk.	Po	wygaśnięciu	powstania	

Grażyński	wrócił	 do	Krakowa,	 gdzie	przez	2	 lata	był	
pracownikiem	naukowo	–	dydaktycznym	na	Wydziale	
Prawa	i	Administracji	Uniwersytetu,	potem	asystentem	
w	Archiwum	Ziemskim,	zaś	pod	koniec	1924	powołany	
został	na	stanowisko	dyrektora	Departamentu	Minister-
stwa	Reform	Rolniczych	w	Warszawie.	W	tym	czasie	
także	udzielał	się	w	Towarzystwie	Obrony	Kresów	Za-
chodnich,	żywo	interesując	się	losem	Polaków	na	Śląsku	
Opolskim	i	w	Czechosłowacji,	doprowadził	również	do	
zjednoczenia	organizacji	powstańczych	w	Związku	Po-
wstańców	Śląskich,	z	czasem	zostając	jego	honorowym	
prezesem.	28.08.1926	r.	Grażyński	otrzymał	nominację	
na	 stanowisko	 wojewody	 śląskiego.	 Jako	 wojewoda	
wyznaczył	 sobie	dwa	cele:	 osłabienie	opozycji	Chrze-
ścijańskiej	 Demokracji,	 pozostającej	 pod	 kierownic-
twem	Wojciecha	Korfantego	 i	 ograniczenie	wpływów	
uprzywilejowanej	 umową	 genewską	 mniejszości	 nie-
mieckiej	w	województwie;	 stale	 też	 dążył	 do	wzmoc-
nienia	swoich	prerogatyw	i	obozu	sanacyjnego.	W	1931	
r.	stanął	na	czele	ZHP,	nadał	mu	charakter	organizacji	
użyteczności	 publicznej	 oraz	wprowadził	 zmiany	 pro-
gramu	wychowania	z	patriotycznego	na	„państwowe”.	
Po	 wygaśnięciu	 umowy	 genewskiej	 doprowadził	 do	
całkowitego	podporządkowania	Kościoła	Unijnego	na	
Śląsku	zwierzchnictwu	Kościoła	Ewangelicko	–	Augs-
burskiego.	Mimo	sukcesów	na	polu	gospodarczym	(tyl-
ko	na	terenie	Śląska	Cieszyńskiego:	budownictwo	dróg	
z	 Ustronia	 do	 Istebnej,	 kolei	 z	 Chybia	 do	 Skoczowa	 
i	z	Ustronia	Polany	do	Wisły	Głębców,			szkół		i	domów,	
rozbudowa	Wisły	jako	uzdrowiska,	odbudowy	Zamecz-
ku	Prezydenta	RP,	budowa	sanatorium	w	Istebnej,	bu-
dowa	pierwszej	zapory	wodnej	w	Wapienicy),	pozosta-
łe	jego	pociągnięcia	przyczyniły	się	do	rozbicia	wielu	
organizacji,	wywołały	ostre	reperkusje	w	skali	między-
narodowej,	 znaczne	obciążenia	 skarbu	państwa	 i	osta-
tecznie	rezygnacji	z	jego	osoby	w	składzie	Rządu.	On	
także	był	odpowiedzialnym	za	przeprowadzenie	daleko	
idących	zmian	administracyjnych	po	zajęciu	Zaolzia	w	
1938	r.,	ponad	oczekiwania	jego	mieszkańców.	Z	chwilą	
wybuchu	 II	wojny	 światowej	otrzymał	polecenie	ewa-
kuacji	urzędów	śląskich	do	Lublina	 i	objęcie	 stanowi-
ska	ministra	informacji	i	propagandy.	Po	dołączeniu	do	
członków	Rządu,	wraz	z	nimi	przekroczył	granicę	Rze-
czypospolitej	w	Zaleszczykach.	Uzyskawszy	 zezwole-
nie	na	wyjazd	do	Francji,	nieoczekiwanie,	po	dymisji	
Rządu,	został	osobą	prywatną.	Próby	powrotu	do	Polski	
nie	powiodły	się,	nie	otrzymał	też	żadnego	przydziału	
wojskowego,	co	więcej,	został	także	pozbawiony	wpły-
wu	na	ZHP.	Dopiero	 teraz	 został	 powołany	 do	Armii	
Polskiej	we	Francji,	ale	skierowany	do	odosobnionego	
ośrodka	 szkoleniowego.	 Po	 kapitulacji	 Francji	 obóz	
ewakuowano	na	szkocką	wyspę	Bute.	W	obawie	przed	
próbami	odzyskania	władzy	w	ZHP,	z	początkiem	1942	



Informator Parafialny nr 12/2015 (144)

grudzień 2015 19

r.	 został	wysłany	do	Stanów	Zjednoczonych,	wkrótce	
jednak,	jako	znawca	stosunków	niemieckich	wrócił	do	
Londynu	i	wziął	udział	w	opracowaniu	kwestii	przyszłe-
go	współudziału	wojska	polskiego	w	okupacji	Niemiec.	
Publikował	 także	 swoje	 przemyślenia	 na	 temat	 funk-
cjonowania	Państwa	Polskiego	po	zakończeniu	wojny,	
włączył	 się	 także	 do	 utworzonej	 przez	 piłsudczyków	
Ligi	Niepodległości	Polski,	w	1950	r.	został	prezesem	
jej	 Głównego	 Komitetu	 Wykonawczego.	 Wcześniej	
był	 wykładowcą	 Polskiej	 Szkoły	 Nauk	 Społecznych.	
Podjął	 także	wysiłki	zmierzające	do	zjednoczenia	 roz-
bitych	ugrupowań	emigracji	politycznej	i	opracowania	
Aktu	 Zjednoczenia,	 podpisanego	 w	 1954	 r.,	 wszedł	 
w	skład	Tymczasowej	Rady	Jedności	Narodowej.	Nie-
stety	opozycja	doprowadziła	do	rozbicia	Rady.	Wydarze-
nia	te	spowodowały	wycofanie	się	z	życia	politycznego.	
Ponownie	wrócił	do	myśli	powrotu	do	Polski.		Prowa-
dzone	 w	 tym	 kierunku	 negocjacje	 przerwała	 śmierć	 
w	wypadku	drogowym	10.12.1965	r.	na	przedmieściach	
Upper	Richmand	w	Putney.	Pozostawił	po	sobie	wiele	
prac	 dotyczących	 życia	 politycznego	 i	 gospodarcze-
go	 na	 Śląsku,	 działalności	 urzędników,	 powstańców,	 
a	 zwłaszcza	 ZHP	 oraz	 studiów	 dotyczących	 sytuacji	
politycznej	po	wojnie,	wśród	nich	m.in.	„Studium	Nie-
miec	współczesnych”,	„Przyłączenie	ziem	zachodnich	
Polski	i	podstawy	stanowiska	polskiego”,	„Stanowisko	
polskie	w	sprawie	granicy	na	Odrze	i	Nysie	Łużyckiej	
a	koncepcje	niemieckie”.	

*****
 11.12.1890:	 urodził	 się	 dr Józef Grycz,	 kie-
rownik	 czytelni	Biblioteki	 Jagiellońskiej,	 dyrektor	Bi-
blioteki	 Kórnickiej,	 współorganizator	 i	 wicedyrektor	
Biblioteki	Narodowej	w	Warszawie,	autor	kodyfikacji	
zasad	katalogowania,	publicysta.	Patrz:	odc.	79,	w:	„In-
formator	Parafialny”		2004/10,	s.	9.	

***** 
 12.12.1890:	w	Tarnopolu	urodził	się	Kazimierz 
Ajdukiewicz,	 syn	 wysokiego	 urzędnika	 państwowe-
go	Bronisława	 i	wiedenki	Magdaleny	Gärtner.	 Swoją	
edukację	rozpoczął	w	szkole	podstawowej	w	Krakowie,	
którą	 –	 po	przeniesieniu	 się	 rodziców	–	kontynuował	
w	 gimnazjum	 we	 Lwowie.	 Maturę	 zdał	 z	 wyróżnie-
niem	w	1908	r.	i	w	tym	samym	roku	rozpoczął	studia	
na	 Uniwersytecie	 Lwowskim.	 Głównym	 kierunkiem	
jego	studiów	była	filozofia,	której	wydziałem	kierował	
wówczas	 Kazimierz	 Twardowski,	 twórca	 lwowsko	 –	
warszawskiej	szkoły	filozofii	opartej	o	podstawowe	za-
sady	logiki.		Ponadto	uczęszczał	na	wykłady	z	zakresu	
nauk	ścisłych	–	matematyki	u	Wacława	Sierpińskiego	
i	fizyki	u	Mariana	Smoluchowskiego.	Pod	kierunkiem	
swojego	mentora,	w	1912	r.	napisał	rozprawę	doktorską	 
„O	 stosunku	 aprioryzmu	 przestrzeni	 u	 Kanta	 do	 kwe-
stii	 genezy	 wyobrażenia	 przestrzeni”.	 Mimo	 iż	 w	

1913	 r.	 uzyskał	 uprawnienia	 nauczyciela	 matematyki	 
w	szkołach	średnich,	podjął	dalsze	roczne	studia	na	uni-
wersytecie	w	Getyndze	z	zakresu	filozofii	u	Edmunda	
Husserle	i	Leonarda	Nelsona	oraz		matematyki	i	logiki	 
u	Davida	Hilberta.	W	1914	r.	został	wcielony	do	armii	
austriackiej	 i	 skierowany	 jako	oficer	na	 front	austriac-
ko	–	włoski.	W	czasie	urlopu	w	1918	r.	zdał	egzamin		
nauczycielski	uprawniający	do	nauczania	filozofii,	ma-
tematyki	 i	 fizyki	w	 szkołach	 średnich.	 Jeszcze	w	paź-
dzierniku	 1918	 r.,	 już	w	 szeregach	Wojska	Polskiego,		
został	dowódcą	baterii,	a	następnie	pociągu	pancernego,	
uczestniczył	 w	 walkach	 pod	 Lwowem.	 Z	 nowym	 ro-
kiem	szkolnym	1919	r.	znalazł	pracę	w	lwowskim	gim-
nazjum,	 którego	 ongiś	 był	 uczniem.	Rok	 później	 oże-
nił	 się	 z	 córką	 swojego	profesora	Marią	Twardowską,	
co	 nie	 przeszkodziło	mu	w	 uczestnictwie	 w	walkach	
polsko	 –	 bolszewickich	 (1920).	 Rozpoczęte	 własne	
studia	uwieńczył	pracą	habilitacyjną	na	Uniwersytecie	
Warszawskim	 pt.	 „Z	metodologii	 nauk	 dedukcyjnych”	
(1921).	Odtąd,		jako	docent	prywatny,	udzielał	się	jako	
wykładowca	 na	 Uniwersytecie	 Lwowskim	 i	 dodatko-
wo	w	szkołach	średnich	i	seminariach	nauczycielskich	
we	 Lwowie	 (1922	 –	 1925),	 napisał	 także	 podręcznik	
„Główne	kierunki	filozofii	w	wyjątkach	z	dzieł	ich	kla-
sycznych	 przedstawicieli	 (Teoria	 poznania	 –	 logika	
–	metafizyka).”	 Nominowany	 profesorem	 nadzwyczaj-
nym	Uniwersytetu	Warszawskiego,	w	1926	r.	rozpoczął	
działalność	 dydaktyczną	najpierw	w	Warszawie,	 a	 od	
1928	r.	ponownie	we	Lwowie,	gdzie	uzyskał	tytuł	pro-
fesora	 zwyczajnego	 (1928).	 W	 1938	 został	 przewod-
niczącym	 Polskiego	 Towarzystwa	 Filozoficznego	 we	
Lwowie,	a	potem	w	Poznaniu	i	w	Warszawie.	Z	chwi-
lą	wybuchu	 II	wojny	 światowej	 pozostał	we	Lwowie,	
przez	 rok	 jeszcze	 wykładał	 psychologię	 w	 Instytucie	
Medycznym,	a	po	zajęciu	Lwowa	przez	Niemców	pra-
cował	w	 charakterze	 księgowego	w	Rzeźni	Miejskiej	 
i	 udzielał	 się	w	 tajnym	nauczaniu.	Po	ustaniu	działań	
wojennych	 krótko	 zatrzymał	 się	 na	 Uniwersytecie	 Ja-
giellońskim	w	Krakowie	i	 jeszcze	w	1945	r.	objął	Ka-
tedrę	Teorii	 i	Metodyki	na	Uniwersytecie	w	Poznaniu,	
gdzie	 także	w	 latach	 1948	 –	 1952	 piastował	 godność	
rektora.	 W	 tymże	 roku	 (1952)	 został	 członkiem	 rze-
czywistym	Polskiej	Akademii	Umiejętności,	a	od	1953	
redaktorem	pisma	„Studia	Logica”,	którego	był	założy-
cielem.	W	1954	ponownie	osiadł	w	Warszawie,	gdzie	
prowadził	wykłady	 z	 zakresu	 logiki;	w	 latach	 1957	 –	
1961	 kierował	Katedrą	Logiki	 II	Wydziału	 Filozoficz-
nego	Uniwersytetu,	zorganizował	też	i	kierował	w	tym	
czasie	Zakładem	Logiki	Instytutu	Filozofii	i	Socjologii	
PAN.	W	 1961	 r.	 doczekał	 emerytury.	 Niespełna	 dwa	
lata	później	zmarł	nagle	12.04.1963	r.	
	 Prof.	 Ajdukiewicz	 jest	 czołową	 postacią	 pol-
skiej,	lwowsko	–	warszawskiej	szkoły	filozofii	i	logiki.	
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Jest	 twórcą	 radykalnego	konwencjonalizmu,	 ale	 odno-
szącego	się	tylko	do	języka,	gdyż	–	jak	twierdził,	świat	
jest	niezależny	od	zmieniających	się	pojęć,	które	opisu-
ją	obraz	świata.	Pogląd	ten	w	późniejszym	okresie	od-
rzucił,	ale	osiągnięcia		w	zakresie	semantyki	pozwoliły	
mu	 sformułować	 podstawy	 empiryzmu	 radykalnego,	 
a	krytykując	idealizm	głosił,	iż		idealista	opisuje	swoje	
myśli	w	 języku,	który	nie	odnosi	 się	do	 rzeczy,	a	wy-
łącznie	do	myśli,	stąd	jego	sądy	o	rzeczywistości	są	nie-
uprawnione.	W	zakresie	logiki	był	pierwszym	w	Polsce	
autorem	nowoczesnych	sformułowań	definicji	dowodu,	
wynikania	i	twierdzenia	oraz	zupełnie	nowatorskiej	lo-
giki		pytań.	Swoimi	badaniami	wywarł	swoje	piętno	na	
polskiej	filozofii,	logice,	nauce	i	kulturze	w	ogóle,	roz-
winął	szereg	nowych	dziedzin	i	kierunków	badawczych,	
wychował	 cały	 zastęp	 uczonych	kontynuujących	 jego	
badania.	Oprócz	 już	wymienionych	pozostawił	szereg	
cennych	prac,	m.in.:	„Główne	zasady	metodologii	nauk	
i	logiki	formalne”,	„O	znaczeniu	wyrażeń”,	„Logiczne	
podstawy	nauczania.	Obraz	świata	i	aparatura	pojęcio-
wa”,	 „Propedeutyka	 filozofii”,	 „Zagadnienia	 i	 kierun-
ki	filozofii”,	„Zarys	 logiki”,	„Zagadnienia	empiryzmu,	 
a	koncepcja	znaczenia”,	„Logika	pragmatyczna”	i	inne.

*****
 13.12.1890:	w	Wadowicach	urodził	 się	Szcze-
pan Grudniewicz,	syn	Wincentego	i	Marii	Pajdeckiej.	
Tam	też	uczęszczał	do	szkoły	podstawowej	i	gimnazjum.	
W	1913	 r.	 ukończył	 studia	na	wydziale	filozoficznym	
Uniwersytetu	 Jagiellońskiego	w	Krakowie,	 zaliczając	
jednocześnie	 egzaminy	 z	 zakresu	 filologii	 klasycznej	
i	 języka	 niemieckiego	 oraz	 historii	 starożytnej.	 Prak-
tykę	nauczycielską	rozpoczął	w	Collegium	Marianum	
Księży	Pallotynów	w	Wadowicach	(1913	–	1915).	Na-
stępnymi	placówkami	były:	gimnazja	w	Brodach	(1916	
–	 1917),	 Sokalu	 i	 znów	 w	 Wadowicach.	 Przez	 dłuż-
szy	czas	zatrzymał	 się	w	Gnieźnie	 (1919	–	1928),	by	
wreszcie	w	latach	1928	–	1939	pracować	jako	polonista	 
w	Liceum	Ogólnokształcącym	im.	Antoniego	Osuchow-
skiego	w	Cieszynie.	Czas	 II	wojny	 światowej	 spędził	 
w	rodzinnych	Wadowicach,	gdzie	aktywnie	udzielał	się	
w	tajnym	nauczaniu.	Po	zakończeniu	wojny	ponownie	
zgłosił	 się	 do	 pracy	 w	 Cieszynie	 w	 I	 Liceum	 i	 Gim-
nazjum	 Ogólnokształcącym	 (dawnym	 Osuchowskim).	
Poza	 swoimi	 obowiązkami	 szkolnymi	 udzielał	 się	 
w	 Towarzystwie	 Szkoły	 Ludowej,	 w	 Gnieźnie	 w	 To-
warzystwie	 Czytelni	 Ludowej	 i	 Uniwersytecie	 Robot-
niczym,	 w	 Cieszynie	 w	 Macierzy	 Szkolnej	 oraz	 na	
Uniwersytecie	 Powszechnym,	 a	 także	w	Związku	Na-
uczycielstwa	Polskiego.	Cieszył	się	opinią	znakomitego	
nauczyciela	o	wielkiej	wiedzy;	każde	jego	wystąpienie,	
zarówno	 na	 lekcji	 szkolnej,	 jak	 i	w	 czasie	wykładów	
pozaszkolnych	było	popisem	krasomówstwa.	Był	czło-
wiekiem	wielkiej	 kultury	 i	 prawego	 charakteru.	W	 je-

dynym	 tekście,	 jaki	pozostawił	 („Zagadnienia	egzeku-
tywy	i	oceny	pracy	ucznia	ze	stanowiska	oddziaływania	
wychowawczego”	 pomieszczonym	 w	 „Sprawozdaniu	
Dyrekcji	 Państwowego	 Gimnazjum	 im.	A.	 Osuchow-
skiego	w	Cieszynie	za	 rok	szkolny	1932	–	1933”)	na-
pisał:	„Jeżeli	uprzytomnimy	sobie	w	historii	literatury,	
że	upadkowi	naszej	myśli	i	kultury	towarzyszył	zawsze	
upadek	 i	 skażenie	 języka,	 to	 ten	 jeden	 fakt	 już	 dosta-
tecznie	uzasadnia	nam	potrzebę	 i	 stopień	naszych	wy-
magań.	 Język	 jest	 niewzruszonym	 fundamentem,	 na	
którym	dawniej	i	dzisiaj	opiera	się	nasze	wychowanie	
narodowe,	przywiązanie	do	polskości	i	kultury	narodo-
wej”.	Zmarł	nagle	w	1956	roku.	

*****
 16.12.1990:	 zmarł	 Jan Tacina,	 pedagog,	 pra-
cownik	Instytutu	Śląskiego	i	Muzeum	w	Bielsku	-	Białej	
wybitny	 zbieracz	muzycznego	 folkloru	 cieszyńskiego,	
publicysta.	 	Patrz:	odc.	139,	w:	„Wieści	Wyższobram-
skie”		2009/10,	s.	9	

*****
 21.12.1915:	urodziła	się	Ewa Milerska,	biblio-
tekarka	w	Nydku,	 działaczka	 Sekcji	 Folklorystycznej	
PZKO,	 znawczyni	 hafciarstwa,	 dokumentalistka	 zdob-
nictwa	 strojów	 ludowych,	 poetka	 ludowa.	 Patrz:	 odc.	
147,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2010/6,	s.	17.	

*****
 22.12.1890:	 w	 Ochabach	 Małych	 urodził	 się	
Jan Macura,	syn	rolnika	Jerzego	i	Zuzanny	Kidoń.	Po	
ukończeniu	Szkoły	Wydziałowej	kształcił	 się	w	Semi-
narium	 Nauczycielskim	 w	 Cieszynie,	 które	 ukończył	 
w	1910	r.	Do	czasu	wybuchu	I	wojny	światowej	praco-
wał	w	szkole	w	Rychwałdzie.	Zmobilizowany	do	woj-
ska	austriackiego,	został	skierowany	na	front	wschodni	
i	dostał	się	do	niewoli	rosyjskiej.	W	1917	r.	udało		mu	
się	zbiec	i	schronić	w	Charkowie.	Dzięki	kontaktom	z	
miejscową	Polonią	skorzystał	z	możliwości	uzupełnie-
nia	 swoich	kwalifikacji	 na	kursie	księgowości.	Po	po-
wrocie	do	kraju	(1919)	zaangażował	się	w	akcji	plebi-
scytowej	na	terenie	Kluczborka	i	uczestniczył	w	II	i	III	
Powstaniu	Śląskim.	Z	chwilą	przejęcia	Katowic	przez	
władze	polskie,	został	skierowany	do	pracy	w	Wydzia-
le	 Skarbowym	w	Urzędzie	Wojewódzkim	na	 stanowi-
sku	referenta	budżetu	śląskiego,	a	później	wWydziale	
Samorządowym	 jako	 radca	 wojewódzki.	 Na	 zlecenie	
Śląskiej	 Rady	Wojewódzkiej	 opracował	 instrukcję	 ra-
chunkowo	 –	 kasową	 dla	 związków	 samorządowych,	
obowiązującą	 do	 1939	 r.	 W	 uznaniu	 dla	 jego	 kwali-
fikacji	 Sąd	 Apelacyjny	 w	 Katowicach	 mianował	 go	
biegłym	sądowym	w	zakresie	księgowości.	W	1929	 r.	
przeniósł	się	do	Bielska	na	stanowisko	komisarza	Ko-
munalnej	Kasy	Oszczędności,	kilka	lat	później	obrany	
dyrektorem	 tejże	Kasy.	Aresztowany	w	 1940	 r.	 zesła-
ny	 	 został	 do	 obozu	w	Dachau,	 a	 następnie	Mauthau-
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sen	–	Gusen,;	dzięki	usilnym	staraniom	życzliwych	mu	
ludzi	w	1941	r.	został	zwolniony.	Resztę	czasu	okupa-
cji	 spędził	w	Miechowie.	Po	 zakończeniu	wojny	wró-
cił	do	pracy	w	Bielsku,	najpierw	w	Komunalnej	Kasie	
Oszczędności,	a	potem	w	Narodowym	Banku	Polskim.	
Zmarł	29.08.1966	r.	

*****
 24.12.1940:	w	obozie	koncentracyjnym	w	Da-
chau	zginął	Rudolf Gągola,	wybitny	działacz	społeczny	
kilku	organizacji.	Pochodził	z	rodziny	robotniczej.	Uro-
dził	 się	w	Orłowej	 9.04.1905	 r.	 Przedwczesna	 śmierć	
ojca	 przekreśliła	 możliwości	 kontynuowania	 nauki	 
w	orłowskim	polskim	Gimnazjum.	Bieda	zmusiła	go	do	
podjęcia	pracy	w	górnictwie.	Każdą	wolną	chwilkę	wy-
korzystywał	na	samokształcenie.	Prawdopodobnie	pod	
urokiem	 Tadeusza	 Regera	 został	 członkiem	 Polskiej	
Partii	Socjalistycznej,	w	1923	r.	jej	agendy	Robotnicze-
go	 Stowarzyszenia	 Kulturalno	 -	 Oświatowego	 „Siła”,	 
w	którym	w	krótkim	czasie	wszedł	w	skład	jego	zarządu	
głównego.	Szczególne	zasługi	położył	w	redagowania	
pisma	„Siły”	–	„Oświata”	(1929	–	1936),	które	zasilał	
także	własnymi	artykułami	z	zakresu	wychowania,	lite-
ratury	i	historii.	Był	także	redaktorem	wielu	okoliczno-
ściowych	jednodniówek.	Ciesząc	się	talentem	organiza-
cyjnym,	z	powodzeniem	organizował	coroczne	szkoły	
obozowe.	 Z	 ich	 najlepszych	 amatorskich	 zespołów	
teatralnych	utworzył	Teatr	Robotniczy.	Ale	Orłowa	 to	
także	kolebka	zaolziańskiego	ruchu	turystycznego.	Od	
momentu	powołania	do	życia	Polskiego	Towarzystwa	
Turystycznego	 „Beskid”	 (26.03.1922)	 stanął	 w	 jego	
szeregach	i		przewodniczył	Sekcji	Sportowej,	zaś	w	la-
tach	1932	–	1938	pełnił	obowiązki	skarbnika	Zarządu	
Głównego.	Idąc	śladem	prezesa	PTT	Władysława	Wój-
cika,	udzielał	się	także	w	Rodzinie	Opiekuńczej,	pełniąc	
w	niej	funkcję	sekretarza	w	jej	zarządzie	powiatowym.	
Z	chwilą	wybuchu	II	wojny	światowej	zaangażował	się	
w	ruchu	podziemnym.	Na	skutek	wsypy,	już	w	kwietniu	
1940	r.	został	aresztowany,	a	po	 torturach	wysłany	do	
obozu	zagłady.	

*****
 25.12.1990:	 zmarł	 Ks. Jan Bogusław Niem-
czyk,	prof.	teologii	i	rektor	Chrześcijańskiej	Akademii	
Teologicznej	w	Warszawie.	Patrz:	odc.	37,	w:	„Gazeta	
Ewangelicka”	2001/02	(34)	,	s.	34

***** 
 28.12.1890:	 w	 Zamarskach	 urodził	 się	 	 Jan 
Kisza,	nauczyciel,	dyrygent	reprezentacyjnych	chórów	
na	Zaolziu,	 	dyrektor	szkoły	ewangelickiej	i	organista	
w	 Krakowie,	 prezes	 Związku	 Ewangelików	 Polaków,	
kompozytor	i	aranżer.	Patrz:	odc.	136	-	137,	w:	„Wieści	
Wyższobramskie”	2009/7	-	8,	s.	19.

***** 
 31.12.1840:	w	Lublinie,	w	 rodzinie	 lekarskiej	

Franciszka Arcta urodził	 się	 Michał	 Arct.	 Po	 zali-
czeniu	miejscowego	 gimnazjum	 podjął	 praktykę	 księ-
garską	 u	 stryja	 Stanisława,	 którą	wydatnie	 rozszerzył	 
w	firmie	wydawniczej	i	księgarskiej	B.	Behra	w	Berli-
nie.	Firma	ta	zasłużyła	się	wydawaniem	szeregu	dzieł	
literatury	polskiej.	Po	powrocie	do	kraju	wkrótce	prze-
jął	kierownictwo	księgarni	stryja,	którą	w	1881	r.	otrzy-
mał	na	własność.	W	1887	r.	„dokupił”	księgarnię	Artura		
Gruszeckiego	w	Warszawie	wraz	z	redakcją	pisma	„Wę-
drowiec”,	 przeniósł	 się	 do	Warszawy,	 nie	 rezygnując	
jednak	z	księgarni	lubelskiej,	przekształcając	ją	w	filię.	
Jeszcze	w	Lublinie	zasłynął	z	wydawnictw	dla	oświaty	
szkolnej	i	ogólnej,	publikował	cały	cykl	podręczników	
Augusta	 Jeskego.	Do	współpracy	pozyskał	 co	znamie-
nitszych	pedagogów	tamtych	czasów	m.in.	Jana	Włady-
sława	Dawida,	Wacława	Nałkowskiego	 i	 	Anielę	Szy-
cówną,	 	 a	 także	historyka	 literatury	Henryka	Gallego,	
etnografa	Zygmunta	Glogera,	krajoznawcę	Aleksandra	
Janowskiego,	wreszcie	pisarzy:	Kazimierza	Glińskiego,	
Artura	Oppmana,	a	zwłaszcza	Marię	Konopnicką,	którą	
zachęcił	do	pisania	książek	dla	dzieci	i	młodzieży.	Wy-
dawał	także	nuty.	W	1900	r.	założył	własną	drukarnię,	
rozszerzył	wówczas	wydatnie	asortyment	wydawnictw	
służących,	obok	podręczników,	wzbogaceniu	literatury	
o	 charakterze	 uzupełniającym,	 oświatowym,	 popular-
no	-	naukowym	w	postaci	tanich	cykli	wydawniczych	
„Moje	 książeczki”,	 „Zajmujące	 czytanki”	 (ok.	 300	 po-
zycji),	„Moja	biblioteczka”	(ok.	200	pozycji).	Z	czasem	
doszła	kolejna	seria	„Książki	dla	wszystkich”,	obejmu-
jąca	 ponad	 600	 tytułów,	w	 ramach	 której	wychodziły	
co	 ważniejsze	 utwory	 polskiej	 literatury	 pięknej,	 za-
równo	prozy,	jak	i	poezji.	W	1899	pokazała	się	pierw-
sza	 jednotomowa	 encyklopedia	 „Księga	 ilustrowana	
wiadomości	pożytecznych...”.	Obok	niej	wydanych	zo-
stało	cały	szereg	atlasów	geograficznych,	a	zwłaszcza	
przyrodniczych.	 Największym	 osiągnięciem	 Michała	
Arcta	były	wydawnictwa	słownikowe:	słynny	„Słownik	
wyrazów	obcych”	 (18	wydań),	 „Słownik	 staropolski”.	
„Słownik	ortograficzny”	 i	ostatnie	dzieło	„Słownik	 ilu-
strowany	języka	polskiego”.	Był	także	wydawcą	czaso-
pisma	„Moje	pisemko”	i	miesięcznika	etnograficznego	
„Wisła”.	
	 Ponad	 wszelką	 wątpliwość	 trzeba	 stwierdzić,	
że	swoim	wysiłkiem	i	podjętymi	inicjatywami	Michał	
Arct	 w	 znacznym	 stopniu	 osłabił	 postępy	 rusyfikacji,	
wyposażając	 dzieci	 i	 młodzież	 w	 podręczniki	 i	 popu-
larną	literaturę	do	czytania,	podnosząc	ogólną	oświatę	
czytelników,	a	zwłaszcza	położył	niepoślednie	zasługi	
w	dziedzinie	leksykologii.	
	 Zmarł	 16.02.1916	 r.	 Spoczął	 na	 cmentarzu	
ewangelicko	–	reformowanym	w	Warszawie.	Dorobek	
wydawniczy	Michała	pomnażali	synowie:	Zygmunt	(do	
1935	r.)	i	Stanisław	Jan	Arct	(do	1963).	
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HistoriaHistoria Elżbieta Lukrecja 1599 -1653 
ostatnia władczyni z rodu 

Piastów na tronie cieszyńskim

	 Elżbieta	Lukrecja	1599	 -1653	 -	 ostatnia	wład-
czyni	z	rodu	Piastów	na	tronie	cieszyńskim.
	 Urodziła	 się	 w	 Cieszynie,	 jej	 ojcem	 był	 ksią-
żę	Adam	Wacław,	a		matką	Elżbieta	Kurlandzka.	Miała	
pięcioro			rodzeństwa,	ale	wieku	dorosłego	dożyło	tyl-
ko	troje:	Elżbieta,		Anna	Sydonia	i	Fryderyk	Wilhelm.	
Matka	 zmarła	wcześnie,	 bo	w	 	1601,	 a	w	1610	 	 ksią-
żę	Adam	Wacław	przeszedł	na	katolicyzm,		konwersja	
objęła	 również	 dzieci.	 Po	 śmierci	 księcia	 (1617)	wła-
dzę	przejął	Fryderyk	Wilhelm,	który	bezdzietnie	zmarł	 
w	1625.	W	 testamencie	 przekazał	 	Księstwo	Cieszyń-
skie	Elżbiecie	Lukrecji,	ale	musiała	ona		jeszcze	latami	
walczyć	o	władzę,	ponieważ	Habsburgowie	chcieli	włą-
czyć	ziemie	Księstwa	do	swojej	domeny.	Sprawowała	
faktyczną	władzę	już	za	życia	brata,	a	był	to	okres	wy-
jątkowo	trudny,	bo	przez	ziemie	Księstwa	przechodziły	
wojska	 prawie	wszystkich	 europejskich	 nacji,	 toczyła	
się	 przecież	w	 latach	 1618-1648	wojna	 trzydziestolet-
nia.	 	 	W	tamtej	epoce	była	jedną	z	nielicznych	kobiet,	
które	sprawowały	władzę	samodzielnie;	męża,	Gunda-
kera	von	Liechtenstein,	już	wtedy	w	Cieszynie	nie	było.	
żyli	 	w	 separacji.	 Po	 przejęciu	władzy	w	 1626	 r.	 ,po-
twierdziła	wszystkie	stare	przywileje	miejskie,		w	tym	
również	 te,	 które	 odnosiły	 się	 do	 swobody	wyznanio-
wej.	Była	 katoliczką,	 ale	 nie	 prześladowała	 protestan-
tów.	Zachowały	się	wprawdzie		surowe	rozporządzenia,	
dotyczące	kwestii	wyznaniowych,	chociażby	z	1629	r.,	
kiedy	 to	 	 zabroniła	protestantom	nabywania	domostw	
i	 gruntów.	 Nie	 katolicy	 nie	 byli	 dopuszczani	 też	 do	
praw	 obywatelskich	 i	 urzędów	 miejskich,	 	 a	 później	 
i		rzemieślników	-	ewangelików	pozbawiano	prawa	wy-
konywania	zawodu.	Wydała	je	pod	naciskiem	Wiednia	
i	 nie	miała	 zamiaru	 ich	 egzekwować.	Kilkakrotnie	 pi-
sała	do	cesarza	 	w	obronie	protestanckich	poddanych.	
Prosiła,	by	zostawiono	im	przynajmniej	kościół,	który	
sobie	sami	wybudowali,	czyli	św.	Trójcy.	Również	raj-
cowie	cieszyńscy	-	protestanci	-	jeździli	do	Wiednia	w	
sprawach	 polepszenia	 doli	 swoich	 współwyznawców.	
Obronę	luteran	motywowała	tym,	że	ewangelicy	opusz-
czają	miasto,	a	to	jest	przyczyną	faktycznych	trudności	
gospodarczych.	Musiała	 stosować	w	 	księstwie	 sposo-
by,	 jakie	 cesarz	wprowadził	w	 swym	państwie	 celem	
nawrócenia	 wszystkich	 na	 katolicyzm,	 ale	 starała	 się	
zachować	umiar	i	własne	zdanie	w	tych	sprawach.
Wojna	 trzydziestoletnia	 spowodowała	 ogromne	 straty,	
doprowadziła	do	załamania	ekonomicznego	i	katastrofy	

demograficznej,	z	której	miasto	nie	mogło	się	podnieść	
przez	następne	100	 lat.	Podupadłe	przez	wojny	 i	 cho-
roby		zostało	wyludnione	tak	dalece,	iż	połowa	domów	
stała	 pusta.	 Miasto	 musiało	 utrzymywać	 wojska,	 pła-
cić	kontrybucje,	 a	 żołnierze	 	kradli	dosłownie	wszyst-
ko,	 gwałcili	 i	 zabijali.	 	 Elżbieta	 Lukrecja	 dwukrotnie	
musiała	opuścić	miasto,	a	zamek	po	zakończeniu	dzia-
łań	 nie	 nadawał	 się	 do	 zamieszkania	 i	 zamieszkała	 
w	 swoich	 kamienicach	 na	 rynku.	 	 Często	 cierpiała	
na	brak	gotówki,		 	nawet		swoje			klejnoty	oddała,	by	
wspomóc	mieszczan.	Tylko	ostatnie	pięć	lat	jej	rządów	
upłynęło	w	spokoju,	zmarła	1653	roku,	po	28	latach	pa-
nowania,		mając	54	lata,	została	pochowana	w	kościele	
pw.	 św.	Marii	 Magdaleny.	 Była	 ostatnim	 Piastem	 za-
siadającym	na	tronie	cieszyńskim,	ponieważ	jej	dzieci:	
Ferdynand	Jan	i	Maria	Anna	nie	mogły	przejąć	władzy,	
taka	była	jej	umowa	z	cesarzem.
	 Księżna	 Elżbieta	 Lukrecja	 	 panowała	 w	 trud-
nych	i	ciężkich	dla	księstwa	czasach,	starała	się	jednak	
zrobić	 jak	 najwięcej	 dla	 mieszczan.	 	 Swoim	 urzędni-
kom	zleciła	uporządkowanie	wielu	miejskich	spraw,	np.	
ustalenie	 porządków	 piwnych,	 	wprowadziła	 	 jednoli-
ty	system	miar	i	wag	w	czasach,	gdy	stosowano	różne	
miary	nie	tylko	w	każdym	mieście,	ale	i	każdym	miej-
scu	jarmarcznym.	Cesarz	uznał	 też	jej	prawo	do	bicia	
własnej	monety	i	mennica		w	Cieszynie	wznowiła	dzia-
łalność	w		1642	r.,	a	później	jeszcze	uruchomiła			men-
nicę	w	Skoczowie.
	 Cieszyński	 kronikarz	A.	Kaufmann	 tak	 o	 niej	
pisał:	 Księżna	 przejęła	 księstwo	 wraz	 z	 jego	 stolicą	 
w	wielkim	nieładzie,	miasto	 z	 powodu	dżumy	wylud-
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Agenda oleśnicka czyli najstarszy polski  
przekład najpopularniejszej na Śląsku agendy 

protestanckiej. 
 

Władysława Magiera

 W	1617	r.	synowie	Karola	II,		przejmując	władzę	po	śmierci	ojca,	
podzielili	księstwo	na	dwie	części.	Starszy	Henryk	Wacław	(1592-1639)	
objął	część	bierutowską,	młodszemu	Karolowi	Fryderykowi	(1593-1647)	
przypadła	część	oleśnicka.	Dobra	na	Morawach	bracia	trzymali	wspólnie.	
Niestety	ich	panowanie	przypadło	na	czasy	wojny	trzydziestoletniej,	kiedy	
księstwo	nękały	napady,	gwałty,	plądrowania,	pożary	i	zaraza.	W	jednako-
wym	stopniu	było	grabione	przez	wojska	sprzymierzone	(protestanckie),	
jak	i	cesarskie	(habsburskie	–	katolickie),	ponieważ	panował	bezwzględny	
obowiązek	ich	utrzymywania.	W	1639	r.,	po	śmierci	Henryka	Wa-
cława	 księcia	 bierutowskiego,	 nastąpiło	 ponowne	 połączenie	 obu	
części	księstwa	w	jeden	organizm	pod	panowaniem	Karola	Fryde-
ryka.	Dzięki	jego	staraniom	w	1648	r.	księstwo	oleśnickie	należało	
do	tych	nielicznych	księstw	śląskich,	którym	cesarz	zagwarantował	
wolność	wyznania,	czyli	utrzymanie	luteranizmu.	Był	on	ostatnim	
księciem	z	 rodu	Podiebradów.	Ponieważ	nie	posiadał	 syna,	 spisał	
testament,	na	mocy	którego	w	razie	zamążpójścia	jego	jedynej	córki	
Elżbiety	Marii	 (1625-1686),	władzę	w	księstwie	obejmie	 jej	mąż.	
Został	 nim	 książę	 Sylwiusz	 Nemrod	 Wirtemberski	 (1622-1664).	
Ślub	odbył	się	1	maja	1647	r.,	ale	ze	względu	na	przedłużające	się	
procedury,	ostateczne	przejęcie	władzy	nastąpiło	dopiero	na	począt-
ku	1649	r.	
	 W	 ramach	 odbudowy	 księstwa	 po	 zniszczeniach	 wojny	
trzydziestoletniej	nowy	władca		przeprowadził	zasadnicze	reformy	
kościelne,	mające	na	celu	uporządkowanie	spraw	wyznania	luterań-
skiego.	 Jedną	 z	 nich	 było	 opracowanie	 i	 wydanie	 konstytucji	 ko-
ścielnej	księstwa	oleśnickiego.	Została	ona	uchwalona	przez	komi-

Cz. 1:  Dzieje powstania polskiego 

przekładu i sylwetka jej tłumacza 

Jerzego Bocka oraz okoliczności odkrycia 

jedynego egzemplarza tego dzieła 

w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

nione,	kraj	wraz	z	miastem	zniszczony,	zamek	w	poło-
wie	leżał	w	ruinie,	a	kraj	obciążony	był	wygórowanymi	
podatkami.	 Położenie	 zatem	 nadzwyczaj	 rozpaczliwe.	
Księżna	 nie	 straciła	 odwagi,	 ustawicznie	 starając	 się	
utrzymać	 swą	powagę	 i	 zaprowadzić	w	miarę	możno-
ści	spokój	i	porządek	w	całym	księstwie.		Przyszło	jej	
władać	księstwem		w	okresie	ciągle	toczącej	się	wojny,		
stale	 musiała	 walczyć	 z	 przeciwnościami,	 a	 jej	 sytu-

acja	 była	 też	 dużo	 słabsza	 niż	 jej	 przodków,	 nie	 była	
władczynią	dziedziczną.	Po	jej	śmierci,	na	mocy	wcze-
śniejszych	układów,	władzę	w	Księstwie	Cieszyńskim	
objął	 bezpośrednio	 cesarz	 Ferdynand	 III	 Habsburg	 
i	 rozpoczął	 się	 najgorszy	w	dziejach	okres	kontrrefor-
macji.		Kolejni	Habsburgowie	władali	księstwem		aż	do	
upadku	cesarstwa	i	likwidacji	Księstwa	Cieszyńskiego	
w	1918	roku.

Książę Sylwiusz Nemrod Wirtemberski

Elżbieta Maria - ostatnia księżna oleśnicka z rodu Podie-
bradów
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sję	złożoną		z	duchownych	ewangelickich	w	sierpniu	1663	
r.	i	zatwierdzona	przez	księcia	3	marca	1664	r.,	a	więc	na	
krótko	przed	jego	śmiercią.	Oddała	ją	do	druku	20	grudnia	
1664	 r.	 i	wydała	 jeszcze	w	 tym	 samym	 roku	w	Oleśnicy	 
u	 jednego	 z	 najstarszych	 drukarzy	 oleśnickich	 Johanna	
Seyfferta,	jego	żona	Elżbieta	Maria.	Konstytucja	opubliko-
wana	pt.	Nothwendige Kirchen-Constitution…	regulowała	
w	22	rozdziałach	tok	życia	kościelnego.	Zawierała	przepisy	
dotyczące	kazań	i	synodów	oraz	nauki	w	szkołach,	ustala-
jąc	obowiązek	szkolny	dla	wszystkich	dzieci	w	księstwie	
oleśnickim.	Zapewniała	też	wykonywanie	obrządków	reli-
gijnych	w	języku	polskim	i	kazania	polskie	dla	poddanych	
posługujących	się	 tym	językiem.	Zawierała	 także	wskaza-
nia	dotyczące	przystępnego	 i	 prostego	 sposobu	wygłasza-
nia	kazań.	
	 Kolejnym	 krokiem	 księcia	 Sylwiusza	 Nemroda	
było	ujednolicenie	odprawianych	w	księstwie	nabożeństw	
luterańskich.	 Dlatego	 polecił	 on	 wydobyć	 z	 archiwum	 
kościelnego	i	wydać	drukiem	w	języku	niemieckim	Agendę,	
opracowaną	przez	Melchiora	Eccarda	w	1593	r.	na	rozkaz	
księcia	Karola	II.	Niestety	jej	wydania	nie	dożył,	ponieważ	
zmarł	 26	 kwietnia	 1664	 r.	Wydała	 ją	 jego	 żona	 Elżbieta	
Maria,	 jeszcze	w	 tym	 samym	 roku	w	oficynie	 oleśnickie-
go	 drukarza	 Johanna	Seyfferta	 pt.	Agenda oder Ordnung 
derer Evangelischen Kirchen im Oelßnischen Fürstenthum 
und zugehörigen Weichbildern…	Zawierała	ona	w	dziesię-
ciu	 rozdziałach	modlitwy	 i	 formuły	odmawiane	w	 czasie	
komunii,	ślubów,	nawiedzania	chorych,	małżeństw,	chrztu	
i	 niektórych	 świąt.	 Ponadto	 w	 rozdziałach	 piątym	 i	 szó-
stym	 znajdowały	 się	 przepisy	 administracyjne	 	 kościoła	 
oleśnickiego.	
	 Cztery	lata	później	w	1668	r.	ukazało	się	jej	polskie	
tłumaczenie.	 Dzieło	 zatytułowane	 Ajenda abo Porządek 
kościołow ewangelickich księstwa oleśnickiego, y innych 
do niego należących powiatow…	 zwane	 dziś	 w	 skrócie	
Agendą oleśnicką,	 podobnie	 jak	wersja	 niemiecka,	 ukaza-
ło	 się	 w	Oleśnicy	 staraniem	 Johanna	 Seyfferta.	Autorem	
przekładu	był	 syn	przybysza	z	Siedmiogrodu	Jerzy	Bock,	
urodzony	12	kwietnia	1621	r.	w	Komorznie	pod	Byczyną.	
Nauki	początkowe	pobierał	on	prawdopodobnie	w	Byczy-
nie,	 studia	uniwersyteckie	 rozpoczął	na	Węgrzech,	a	kon-
tynuował	w	Akademii	Albertyńskiej	w	Królewcu,	będącej	
jednym	z	głównych	ośrodków	luterańskich,	gromadzących	
innowierczą	młodzież	ze	Śląska.	Być	może	odwiedził	rów-
nież	Polskę.	Świadczyłaby	o	tym	dobra	znajomość	literatu-
ry	polskiej,	a	także	fakt,	że	każdy	pastor	–	literat	ze	Śląska	
peregrynował	do	Rzeczypospolitej.	Od	1646	r.	pełnił	funk-
cję	nauczyciela	w	szkole	miejskiej	w	Namysłowie.	Po	roku	
pracy	został	ordynowany	na	duchownego	protestanckiego.	
W	1648		przeniósł	się	do	Wołczyna,	gdzie	został	diakonem.		
Wołczyn,	obok	Międzyborza,	odgrywał	dla	głównych	miast	
księstwa	oleśnickiego	tę	samą	rolę	co	Byczyna	i	Namysłów	
dla	Wrocławia,	 Brzegu	 i	 innych	miast	 śląskich.	Niemiec-
kiemu	mieszczaństwu	 ze	 względu	 na	 liczną	 ludność	 pol-
ską	miasteczek	i	wsi	na	Śląsku	oraz	na	ożywione	stosunki	 

Karta tytułowa niemieckiego wydania Agendy oleśnickiej z 1664 r.

Karta tytułowa pierwszej edycji polskiego przekładu Agendy oleśnickiej 
z 1668 r.

z	Polską	potrzebna	była	znajomość	języka	polskiego.	
Dlatego	chcąc	nauczyć	swe	dzieci	tego	języka	wysy-
łali	 je	 do	Byczyny	 czy	Wołczyna.	W	 szkołach	 tych	



Informator Parafialny nr 12/2015 (144)

grudzień 2015 25

uczono	też	po	polsku	pastorów,	którzy	mieli	
objąć	zbory	we	wsiach	o	dominacji	ludności	
polskiej.	
	 Język	 polski	 chciał	 sobie	 również	
przyswoić	 nowy	 książę	 oleśnicki	 Sylwiusz	
Nemrod.	 Chęć	 wzmocnienia	 luteranizmu	 
w	 księstwie	 oleśnickim	 i	 pozyskania	 przy-
chylności	poddanych	dla	nowej	dynastii,	do-
prowadziła	go	do	uznania	żywiołu	polskiego.		
Poza	Oleśnicą,	Bierutowem	i	Dobroszycami	
księstwo	 oleśnickie	 zaludniali	 głównie	 Po-
lacy.	Książę	doceniał	wartość	przywiązania	
ludności	 polskiej	 do	 swej	 osoby	 i	 rodziny.	
Chcąc	 to	 wyrazić	 publicznie	 postanowił	
nauczyć	 się	 języka	 polskiego.	 Dlatego	 też,	
w	 1650	 r.	 na	 stanowisko	 diakona	 i	 pastora	
polskiego,	 a	 zarazem	 swego	 nadwornego	
nauczyciela,	 powołał	 do	 Oleśnicy	 Jerzego	
Bocka,	uchodzącego	wówczas	za	najlepsze-

Jedna z modlitw spowiednich wraz z tekstami i zapisami nutowymi Modlitwy Pań-
skiej i aktu Ustanowienia Wieczerzy Pańskiej, śpiewanymi w kościołach ewangelic-

kich w czasie nabożeństwa spowiednio-komunijnego na Śląsku Cieszyńskim

Modlitwa poranna pospolita Kościoła Ewangelickiego 
przed Cieszynem

go	znawcę	i	mistrza	polszczyzny	wśród	pastorów	
księstwa	oleśnickiego.	W	roku	następnym	miano-
wał	go	archidiakonem.	Bock	posiadał	niewątpliwy	
talent	poetycki,	znał	dobrze	polską	literaturę.	Był	
wzorowym	kaznodzieją.	Na	 jego	polskie	 kazania	
uczęszczał	 sam	 książę.	 Bock	 zmarł	 19	 listopada	
1690	 r.	w	Oleśnicy.	Został	pochowany	 tam	gdzie	
głosił	 polskie	 kazania,	 a	 więc	 w	 kościele	 św.	 Je-
rzego	 	w	Oleśnicy,	gdzie	 rodzina	 i	 znajomi	ufun-
dowali	mu	nagrobek,	 podając	na	nim	najważniej-
sze	fakty	z	jego	życia	i	podkreślając	jego	zasługi.	
Był	dwukrotnie	żonaty.	Po	raz	pierwszy	ożenił	się	 
w	Wołczynie	 z	 tamtejszą	 obywatelką	Dorotą	 lub	
Teodorą	Hilbirżanką.	Jego	drugą	żoną	była	Maria	
Beckerówna,	córka	mistrza	piekarskiego	z	Oleśni-
cy,	którą	pojął	za	żonę	27	października	1665	r.			

	 Przekład	Jerzego	Bocka,	podobnie	jak	Agenda	Eccarda,	za-
wierał	w	dziesięciu	rozdziałach	modlitwy	odmawiane	w	czasie	ko-
munii,	ślubów,	nawiedzania	chorych,	małżeństw,	chrztu	i	niektórych	
świąt.	W	rozdziałach	piątym	i	szóstym	oprócz	modlitw	znajdowały	
się	w	niej,	podobnie	jak	u	Eccarda,	przepisy	administracyjne	kościo-
ła	oleśnickiego.	Przedmowę	księcia	Karola	II	i	wstęp	Eccarda,	pe-
łen	obelg	przeciwko	papiestwu,	Bock	zastąpił	własną	wierszowaną	
przedmową,	w	której	zachwalał	swój	prosty	styl	i	gołębi	głos,	któ-
rym	go	natura	obdarzyła.	Podkreślił	też	potrzebę	pisania	poprawną	
polszczyzną,	konieczną,	aby	odnieść	zysk	z	pracy	kaznodziejskiej	 
i	pisarskiej.	Autor	przekładu	oddawał	na	ogół	wiernie	 tekst	orygi-
nału,	ale	w	języku	o	wiele	bogatszym,	w	którym	gwaryzmy	należa-
ły	do	rzadkości.	W	niektórych	miejscach	wprowadził	rozszerzenia	
tekstu,	np.	w	modlitwie	wstępnej	do	 rozdziału	 I,	w	której	 zawarł	
dłuższą	modlitwę	za	panującego	księcia	i	radę	książęcą	oraz	o	boską	
opiekę	nad	szerokimi	rzeszami	ludności.	W	istotny	sposób	powięk-
szył	Bock	rozdział	VIII,	zawierający	„formuły	niektórych	modlitw	
i	kolekt,	które	się	w	niedzielę	i	święta	w	tygodniu	zażywać	mają“.	
Było	to	pięć	modlitw:	godna,	postna,	wielkanocna,	na	Wniebowstą-
pienie	 i	 do	Trójcy	 Świętej	 oraz	 „modlitwa	 nabożna	 o	 zbawienne	 
z	tym	światem	rozstanie,	po	kazaniu	pogrzebnym	zwyczajna“.	
	 Agenda	ta	 	godna	jest	uwagi	badaczy	języka,	wzorowana	
bowiem	była	na	polskiej	prozie	religijnej	XVI	wieku.	Tłumacz	jej	
położył	szczególny	nacisk	na	szatę	językową,	aby	móc	przemawiać	
do	parafian	w	sposób	podniosły.	Dbałość	o	piękno	i	dostojeństwo	ję-
zyka	stworzyła	nie	tylko	ważną	dla	protestantów	księgę	liturgiczną,	
ale	zarazem	dokument	literackiej	polszczyzny	na	Śląsku	i	twórczej	
recepcji	 religijnej	 literatury	 renesansowej	w	 tym	 regionie.	Dzięki	
podniosłości	i	prostocie	języka	była	Agenda	przez	długie	lata,	obok	
Postylli	Dambrowskiego		i	Kancjonału	brzeskiego,	ulubioną	księgą	
obrzędową	wśród	pastorów	polskich	zborów	na	Śląsku.	Obok	 ist-
niejących	polskich	tłumaczeń	katechizmów	Marcina	Lutra,	Postylli	
Gdacjusza	 oraz	 kancjonałów,	 przekład	 ten	 był	 ważnym	 osiągnię-
ciem	 piśmiennictwa	 polskiego	 luteranizmu	 na	 Śląsku	 i	 pierwszą	
polską	agendą	w	tej	dzielnicy.
	 Oprócz	przekładu	Agendy oleśnickiej	ważne	znaczenie	dla	
polskiej	kultury	piśmienniczej	na	Śląsku		ma	także	oryginalne	dzieło	
Jerzego	Bocka,	które	przetrwało	do	naszych	czasów	w	zbiorach	Bi-
blioteki	Zakładu	Narodowego	im.	Ossolińskich	we	Wrocławiu.	Jest	
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to	niewielki	poemat	pt.	Nauka domowa  na-
pisany	jako	upominek	na	wesele	jego	szwa-
gra	Adama	Hilbriga	 z	wdową	Marią	 Szarą,	
które	odbyło	 się	w	dniu	 św.	Marcina	1670		
r.	w	Wołczynie.	Utwór	 ten,	wydrukowany	 
w	 tym	 samym	 roku	 przez	 oleśnickich	 dru-
karzy	 Gottfrieda	 Güntzela	 i	 Krzysztofa	
Watzolda,	 jest	 wierszowanym	 kazaniem	
pouczającym	 o	 obowiązkach,	 korzyściach 
	i	trudnościach	stanu	małżeńskiego,	zawiera-
jącym	wiele	 spostrzeżeń	 i	 satyryczny	obra-
zek	ówczesnego	życia.	Poeta	radził	małżon-
kom	oprzeć	się	na	pracowitości	 i	wspólnej	
zapobiegliwości.	 Podjął	 kwestię	 wychowa-
nia	 dzieci,	 czyniąc	 z	 pracy	 najlepszą	 me-
todę	dydaktyczną.	Za	pomocą	ciętej	satyry	 
i	 realizmu	 przedstawił	 domową	 codzien-
ność	mieszczan	śląskich	w	małym	ośrodku	 
miejskim.	
	 Z	 twórczości	 Bocka	w	 języku	 pol-
skim	zachował	się	również	wiersz	z	1689	r.	
napisany	z	okazji	wesela	krewnych	książąt	
wirtembersko-oleśnickich.	Oprócz	tego	zna-
nych	 jest	dziewięć	 łacińskich	wierszy	 jego	
autorstwa	 napisanych	 w	 latach	 1651-1664	 
z	 okazji	 zgonu	 oleśnickich	 duchownych	 i	
znajomych	mieszczan.
	 Przekład	Agendy oleśnickiej	 pełnił	
misję	polskiej	księgi	liturgicznej	na	Śląsku	
przez	 dwa	 wieki.	 Łącznie	 ukazały	 się	 jej	
trzy	wydania:	pierwsze	w	1668	r.	w	Oleśni-

cy,	drugie	w	Brzegu	w	1715	r.	oraz	trzecie	ponownie	w	Oleśnicy	
wydane	w	zniekształconej	formie	staraniem	Krystiana	Boguchwała	
Auerbacha	w	1819	r.		
		 Najbardziej	 unikatowe	 jest	 wydanie	 pierwsze	 z	 1668	 r.,	
które	przez	długie	lata	uchodziło	za	takie,	które	zostało	całkowicie	
zaczytane	i	nie	dotrwało	do	naszych	czasów.			Jesienią	1996	roku	
podczas	badań	nad	cieszyńskimi	księgozbiorami	historycznymi,	fi-
nansowanymi	przez	Open	Society	Institute	w	Budapeszcie,	jedyny	
egzemplarz	tej	edycji,	zarejestrowany	w	bibliotekach	polskich,	zo-
stał	odnaleziony	w	Cieszynie	w	zbiorach	Książnicy	Cieszyńskiej.	
Wśród	 uczestniczących	 w	 badaniach	 naukowców	 z	 Polski,	 Nie-
miec	i	Czech	znalazł	się	Wacław	Sobociński	z	Gabinetu	Śląsko-Łu-
życkiego	Biblioteki	Uniwersyteckiej	we	Wrocławiu,	który	zwrócił	
uwagę	dyrektora	Książnicy	Cieszyńskiej	Krzysztofa	Szelonga	na	
niewielką,	 nieco	 zniszczoną,	 oprawną	 książeczkę	 zawierającą	 rę-
kopisy	i	„jakąś	drukowaną	agendę	z	XVII	w.”	W	następnej	kolejno-
ści	dyrektor	Szelong	zwrócił	się	do	pana	Władysława	Sosny,	prze-
wodniczącego	Oddziału	 Polskiego	Towarzystwa	 Ewangelickiego	
w	Cieszynie,	aby	spróbował	bliżej	zapoznać	się	z	tym	tajemniczym	
znaleziskiem.	Szczęśliwy	 zbieg	 okoliczności	 sprawił,	 że	właśnie	
w	tym	samym	roku	pan	Sosna	przygotowywał	się	do	wygłoszenia	
prelekcji	 na	 temat	 Jerzego	Bocka	 i	 jeszcze	miał	w	 pamięci	 frag-
ment	 książki	 profesora	Zaremby	przedstawiający	 dość	 obszernie	
życie	 i	działalność	Jerzego	Bocka	(„Polscy pisarze na Śląsku po 
wojnie trzydziestoletniej”,	Wrocław,	1969).	Jego	pierwsza	myśl,	że	
tajemniczą	agendą	z	XVII	w.	może	być	zaginione	pierwsze	wyda-
nie	polskiego	przekładu	Agendy Oleśnickiej przygotowane	przez	
Jerzego	Bocka	i	wydane	w	Oleśnicy	w	1668	r.,	okazała	się	jak	naj-
bardziej	uzasadniona.	Oto	miał	przed	sobą	książkę	formatu	15	x	18	
cm	w	pergaminowych,	usztywnionych	 tekturą	okładkach.	Dzieło	
nosiło	ślady	intensywnego	użytkowania	w	postaci	zażółcenia	kart	
i	 zabrudzenia	 ich	 narożników,	 wyłamania	 grzbietu	 oraz	 brudnej	
i	 uszkodzonej	 oprawy,	 a	 tajemnicza	 siedemnastowieczna	 agenda	
znajdowała	się	w	środku	woluminu	między	dwiema	rękopiśmien-
nymi	wkładkami.	Zastanawiający	jest	fakt,	że	tak	znakomite	dzieło,	
posiadające	nieuszkodzoną	kartę	tytułową,	przez	tyle	lat	nie	zosta-
ło	rozpoznane?	Powodem	takiej	sytuacji	może	być	fakt,	że	ani	kar-
ta	tytułowa	ani	przedmowa,	ani	tekst	książki	nie	zawierały	żadnych	
dat	pozwalających	na	określenie	czasu	jej	wydania	lub	powstania.	
Odnaleziony	 egzemplarz	 nie	 zawierał	 również	 nazwiska	 autora,	 
a	 jej	 tłumacz	 ukrył	 się	 pod	 przedmową	 w	 postaci	 kryptonimu	
G.B.A.O.	(Georgius	Bock	Archidiaconus	Oelsnensis).	Nie	było	też	
w	Cieszynie	osoby	tak	dobrze	zorientowanej	w	historii	luteranizmu	
w	księstwie	oleśnickim,	jak	pan	Władysław	Sosna.		
	 O	 tym,	że	 ta	cenna	księga	 liturgiczna	używana	była	 rów-
nież	w	Cieszynie,	świadczą	współoprawne	z	nią	rękopiśmienne	mo-
dlitwy	w	języku	polskim	i	niemieckim,	powstałe	prawdopodobnie	 
w	czasach	budowy	kościoła	Jezusowego.	Pierwsza	z	nich,	znajdu-
jąca	się	przed	drukowanym	tekstem	Agendy,	obejmująca	karty	2-26,	
zawiera	Modlitwy	spowiednie	i	komunijne	w	języku	polskim	wraz	
z	zapisem	nutowym	Modlitwy	Pańskiej	 i	 aktu	ustanowienia	Wie-
czerzy	Pańskiej,	 śpiewanymi	w	kościołach	 ewangelickich	w	 cza-
sie	nabożeństwa	spowiednio-komunijnego	na	Śląsku	Cieszyńskim.	
Druga	część	rękopiśmienna,	umieszczona	po	Agendzie,	składa	się	
z	kilku	modlitw	w	polskiej	 i	niemieckiej	wersji	 językowej,	z	któ-

Gottfried Haller archidiakon w kościele św. Marii Mag-
daleny we Wrocławiu – pierwszy właściciel cieszyńskiego 

egzemplarza Agendy oleśnickiej
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rych	na	szczególną	uwagę	zasługują	Modlitwa poranna 
pospolita Kościoła Evang. przed Cieszynem i Modlitwa 
kościelna o oddalenie drogości, głodu a roznych chorob. 
A. 1714. 
	 Nie	wiadomo	dokładnie	w	jaki	sposób	oleśnicka	
agenda	dotarła	do	Cieszyna.	Z	notatki	 rękopiśmiennej	
umieszczonej	na	przedniej	wyklejce	wynika,	że	jeszcze	
w	 1668	 r.	 była	 na	Dolnym	 Śląsku	 i	 należała	 do	 rodo-
witego	 wrocławianina	 Gottfrieda	 Hallera	 urodzonego	 
w	1635	r.	Po	zdobyciu	tytułu	magistra	filozofii	w	Witten-
bedze	był	on	zarządcą	w	Wüstenbriefe,	a	następnie	pa-
storem	w	Gaula	w	obwodzie	oławskim.	W	1679	r.	został	
powołany	na	stanowisko	diakona	w	kościele	św.	Marii	
Magdaleny	we	Wrocławiu,	a	w	1690	r.	uzyskał	tytuł	ar-
chidiakona.	W	1713	 r.	 przeszedł	 na	 emeryturę,	 a	 dwa	
lata	później	zmarł.	Być	może	po	przejściu	na	emeryturę	

Haller	przekazał	ją	jakiemuś	młodszemu	pastorowi,	któ-
ry	przywiózł	ją	do	Cieszyna	w	czasach	budowy	kościoła	
Jezusowego?	Nie	wiadomo	również	jaką	drogą	książka	
dostała	się	w	1811	r.	do	biblioteki	L.	J.	Szersznika.	Z	za-
pisów	zamieszczonych	w	katalogu	alfabetycznym	i	in-
wentarzu	sporządzonym	przez	samego	Szersznika	oraz	
z	inwentarza	sporządzonego	już	po	jego	śmierci	w	1837	
r.,	 wynika,	 że	 razem	 z	 Agendą oleśnicką	 oprawiono	
w	 jednym	woluminie	dzieło	pt.	Confessia Ausspurska 
przetłumaczone	 przez	Caspra	Dirriga	 i	wydrukowane	
w	Toruniu	w	1635	 r.	Niestety	dzieło	 to	zaginęło.	Być	
może	wraz	z	nim	zniknęły	na	zawsze	pozostałe	znaki	
własnościowe,	umożliwiające	rozwikłanie	tej	zagadki.

 

Jolanta Sztuchlik

Modlitwa Lutra

 Spójrz, Panie, otom ja, puste naczynie, napełnij je! Jestem słaby w wierze, po-
sil mnie! Jestem oziębły w miłości, rozpal serce moje! Daj, by moja miłość spływała 
na moich bliźnich.
 Nie mam stałej i mocnej wiary, czasem powątpiewam i nie mogę w pełni za-
wierzyć Tobie. Ach, Panie, pomóż mi!
 Przymnóż mi wiary i spraw, bym ufał Tobie. Ja jestem ubogi. Tyś jest bogaty. 
Wszak przyszedłeś zmiłować się nad ubogimi. Ja jestem grzesznikiem, Ty jesteś spra-
wiedliwy. Cierpię z powodu grzechu, w Tobie jest pełnia sprawiedliwości.
 Zostanę przy Tobie, gdyż z Ciebie wolno mi brać, nic nie dając.

wg „Modlitw Marcina Lutra; 34,205; przeł. R.J.

 Szlachetna Paczka jest projektem łączącym tych, którzy potrzebują po-
mocy z tymi, którzy są w stanie pomóc. Wolontariusz rekrutuje rodziny, aby działać w imię 
mądrej pomocy - wspieramy tych, którzy wykazują bohaterską postawę wobec przeciwności 
losu, chcą walczyć, mają po co żyć. 
 Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie w tym roku zostało 
darczyńcą do aż trzech rodzin, które potrzebują wsparcia. Zachęcam Państwa do wsparcia 
akcji, którą koordynuję. Potrzebne są nam ubrania, żywność, środki czystości,  materiały 
szkolne. Pełne arkusze potrzeb oraz historie naszych rodzin można otrzymać po kontakcie: 
magdalenaaa97@gmail.com lub telefonicznie: 660501334.

W imieniu szkół LOTE i GTE,
Magdalena Buława
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Wydarzenia parafialne
Uroczyste nabożeństwo 

z okazji Święta Reformacji

	 W	Święto	Reformacji	w	kościele	
Jezusowym	 w	 Cieszynie	 miało	 miejsce	
szczególne	 wydarzenie.	 Odbyła	 się	 pro-
mocja	 Modlitewnika	 kobiet	 z	 udziałem	
Redaktor	Naczelnej	Wydawnictwa	Warto,	
Bożeny	Giemzy	oraz	11	Autorek	spośród	
41	współtworzących	książkę.
		 Zgromadziło	 się	 około	 1500	
wiernych.	 Uroczystość	 okrasiły	 wystę-
py	 cieszyńskich	 zespołów	 śpiewaczych:	
Chóru	Hosanna,	Chóru	Misyjnego,	Chóru	
Kościelnego,	 Wyższobramskiego	 Chóru	
Kameralnego	i	Chóru	Męskiego.	Kazanie	
na	wyznaczony	 tekst	wygłosiła	dk.	Kata-
rzyna	Rudkowska,	słowo	o	modlitewniku	
powiedziała	 dk	 Aleksandra	 Błahut-Ko-
walczyk,	 w	 liturgii	 czynny	 udział	 brały:	
dk.	 Helena	 Gajdacz,	 dk.	 Halina	 Radacz,	
dk.	Renata	Raszyk.	Ks.	proboszcz	Janusz	
Sikora	w	powitaniu	podkreślił	 znaczenie	
włączenia	promocji	Modlitewnika	kobiet	
w	obchody	reformacyjne.	Na	zakończenie	
spotkanie	zostało	uwieńczone	wspólną	fo-
tografią	autorek	obecnych	w	cieszyńskim	
kościele.	 Były	 to:	A.	 Błahut-Kowalczyk,		
H.	Gajdacz,	Anna	Kajzar,	H.	Radacz,	 R.	
Raszyk,	K.	Rudkowska,	 J.	Sikora,	 J.	Bo-
ruta,	 A.	 Gabryś,	 J.	 Janik,	 A.	 Olek.	 Po	
nabożeństwie	 odbyła	 się	 promocyjna	
sprzedaż	„Modlitewnika	kobiet”,	którego	
dostarczone	 do	 kościoła	 egzemplarze	 ro-
zeszły	się	co	do	jednego.

Aleksandra Błahut-Kowalczyk

Chór Kościelny z Cieszyna

Kazanie wygłosiła diakon Katarzyna Rudkowska

foto: Beata Macura



Informator Parafialny nr 12/2015 (144)

grudzień 2015 29

Nabożeństwo z okazji 
Święta Niepodległości

	 Obchody	 Święta	 Niepodle-
głości	 w	 Cieszynie	 tradycyjnie	 roz-
poczynają	 się	 ekumenicznym	 nabo-
żeństwem	 w	 kościele	 Jezusowym.	 
W	 tym	 roku	 również	 w	 asyście	
pocztów	 sztandarowych,	 księży	
ewangelickich	 i	 katolickich	 oraz	
przedstawicieli	 władz	 państwowych,	
wojewódzkich,	 powiatowych	 i	 miej-
skich,	 uczestniczyło	w	 nim	wyjątko-
wo	wielu	mieszkańców	Cieszyna.	
	 Ks.	 Janusz	 Sikora,	 jako	 go-
spodarz,	 przywitał	wszystkich	 zebra-
nych	 na	 uroczystym	 nabożeństwie,	 
a	kazanie	gościnnie	wygłosił	ks.	Zdzi-
sław	 Grochal	 z	 Parafii	 Św.	 Elżbie-

Wyższobramski Chór Kameralny

Chór dziecięcy Hosanna

Chór Misyjny
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ty	w	Cieszynie.	Wspólna	modlitwa	o	dobro	Ojczyzny	 
i	pieśń	„Pod	Twą	obronę"	zakończyła	uroczystość	w	Ko-
ściele	Jezusowym,	a	zebrani	udali	się,	aby	złożyć	kwiaty	 
w	miejscach	pamięci.	

Aleksandra Trybuś-Cieślar

foto: Beata Macura
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Wieczory Ewangelizacyjne „ProChrist”

	 W	 dniach	 13-14	 listopada	 w	 Hażlachu	 odbyły	 się	 wieczo-
ry	 ewangelizacyjne	 ProChrist.	 Spotkania	 rozpoczęły	 się	 w	 kościele	 
o	 godz.	 17.30.	 Zebranych	 przywitał	 opiekun	 filiału,	 ks.	 Marcin	 Pod-
żorski.	Uczestnicy	zaśpiewali	kilka	wspólnych	pieśni.	W	dalszej	części	
program	wypełniali	goście	muzyczni.	W	piątek	wystąpił	Wyższobram-
ski	Chór	Kameralny	pod	dyr.	Piotra	Sikory,	a	w	sobotę	Marta	Cienciała	
wraz	z	Leszkiem	Kaletą.	Piękne	pieśni	wprowadziły	do	głównej	części	
spotkań,	czyli	zwiastowania	Słowa	Bożego,	które	prowadził	ks.	Marek	
Londzin,	proboszcz	parafii	w	Dzięgielowie.	W	piątek	mówił	na	 temat	
miłości,	czym	jest	prawdziwa	miłość	i	jak	bardzo	dzisiaj	to	słowo	stra-
ciło	na	wartości.	Pokazywał	zarówno	przykłady	naszej	ludzkiej	miłości,	
jak	 i	 przede	wszystkim	 doskonałą	 Bożą	miłość	 okazaną	 nam	w	 Jezu-
sie	Chrystusie.	Sobotnie	spotkanie	było	poświęcone	tematowi	wolności.	 
Z	jednej	strony	cieszymy	się	dzisiaj	wolnością,	jednak	w	naszym	życiu	
bywają	rzeczy,	które	nas	zniewalają.	Pan	Bóg	
jednak	chce	nam	pomóc	uwolnić	się	od	nich	 
i	 doświadczyć	 prawdziwego	 sensu	 życia	 
w	nim.

ks. Marcin Podżorski

Marta Cienciała z Leszkiem Kaletą



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl32 Odwiedź naszą stronę:

Na szlakach wycieczek PTEw. w 2015 r. 
część I

Na Przełęczy Kocierskiej

Przed zabytkową  karczmą  
w Jeleśni

Smażenie jajecznicy w Głuchowej

	 Gdy	 w	 październiku	 kończymy	
nasz	 sezon	wycieczkowy,	 z	 niejakim	 ża-
lem	myślimy	 o	 tym,	 że	 na	 następną	wy-
cieczkę	będzie	trzeba	czekać	aż	pół	roku.	
Przez	 zimowe	miesiące	powoli	 rodzi	 się	
plan	 wycieczek	 na	 kolejny	 sezon	 i	 mo-
zolne	 przygotowywanie	 ich	 programu.	
Rok	2015	 to	 już	dwudziesty	piąty	sezon	
wycieczkowy	 PTEw.	 Rozpoczniemy	 go	
od	 272	 wycieczki!	W	 planie	 mamy	 ich	
dziewięć,	 po	 trzy	 w	 granicach	 Polski,	
Republiki	Czeskiej	 i	Słowacji.	 	W	miarę	
zbliżania	 się	 terminu	 otwarcia	 nowego	
sezonu,	 jak	 zwykle	 mnożą	 się	 znaki	 za-
pytania,	zwłaszcza	to	jedno:	sezonie,	jaki	
będziesz?	
	 Pierwszą	 wycieczkę	 mieliśmy	
zaplanowaną	 na	 30.04.	 Na	 trasie	 wokół	
Beskidu	Śląskiego	chcieliśmy	odświeżyć	
widoki	naszych	gór	w	ich	wiosennej	sza-
cie,	ale	też	zobaczyć	co	się	zmieniło,	jaka	
przybyła	 droga,	 jaki	 nowy	obiekt	 godny	
zwiedzenia	 otworzono,	 zaglądnąć	 tam,	
gdzie	 jeszcze	 nie	 byliśmy.	 Korzystając	 
z	 doświadczenia,	 na	 wszelki	 wypadek	
postanowiłem	 sprawdzić,	 czy	 dane	 po-
dawane	 w	 internecie	 są	 aktualne	 i	 czy	
obiekt	będący	 jednym	z	głównych	punk-
tów	 naszej	 wycieczki	 będzie	 dostępny.	
Wysłałem	maila,	 potem	 drugiego.	 Cisza.	 
W	końcu	dodzwoniłem	się	do	kompetent-
nej	osoby,	by	 się	dowiedzieć,	 że	nie	ma	
czasu	na	odpowiadanie	na	maile,	a	zwie-
dzenie	obiektu	nie	będzie	możliwe,	gdyż	
zaplanowaliśmy	 naszą	wycieczkę	 akurat	
w	 dniu,	 kiedy	 cała	 załoga	 wyjeżdża	 na	
szkolenie	w	terenie.	Z	równym	powodze-
niem	można	by	problem	odwrócić,	 a	 co	
najmniej	 oczekiwać	 informacji	 w	 okien-
ku	internetowym,	że	w	określonym	dniu	
obiekt	 będzie	 zamknięty.	 Najważniejsza	
jest	 sążnista	 reklama	obiektu,	 a	 że	niere-
alna,	kto	by	się	takimi	szczegółami	przej-
mował.	Podobno	„klient	–	nasz	pan”!	
	 Na	 takie	 dictum	 postanowiłem	
zrealizować	 program	 wycieczki	 przewi-
dziany	na	zakończenie	sezonu	z	punktem	
docelowym	w	Zawoi.	
	 Ranek	 był	 nieco	 mglisty,	 ale	
wiosenne	 słońce	 szybko	 wymiotło	 po-
ranne	mgły,	beskidzkie	stoki	pokazały	się	 
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Dawny Dom Zdrojowy w Darkowie

Pałac w Pławniowicach

Szczyt Chopoka z rotundy

w	całej	swojej	okazałości	we	wszystkich	od-
cieniach	 zieleni.	 „Zwykłą”	 trasą	 dotarliśmy	
do	 rogatek	Andrychowa	 a	 stąd	 lokalną	 krę-
tą	drogą	na	Przełęcz	Kocierską.	Wiele	tu	się	
zmieniło	od	ostatniego	naszego	pobytu.	Zaje-
chaliśmy	na	plac	przed	znanym,	także	rozbu-
dowanym		ośrodkiem	wypoczynkowym.	Dla	
porządku,	w	recepcji	zapytaliśmy,	czy	może-
my	na	placu	uruchomić	nasz	rożen,	po	czym	
rozgościliśmy	się	na	 ławach	przed	karczmą.	
Ledwo	jednak	rozpaliliśmy	nasze	rożno,	zja-
wił		się	drugi	pan	i	wyprosił	nas	poza	obręb	
obiektu,	pod	las.	W	cieniu,	w	chłodzie		i	na	
stojąco	 opiekaliśmy	 nasze	 kiełbaski.	Wyko-
rzystując	czas,	kręciłem	się	na	swoim	wózku	
po	obszernym	placu,	by	porobić	kilka	zdjęć.	
Chwila	 nieuwagi	 w	 trakcie	 cofania	 wystar-
czyła,	że	 jedno	z	kółek	wpadło	w	szczelinę.	
Tak	zwany	dalszy	ciąg	był	niekontrolowany.	
Wywróciłem	 się	 do	 tyłu	 i	 	 palnąłem	 tyłem	
głowy	 o	 bruk.	 Na	 moment	 straciłem	 przy-
tomność.	 Troskliwi	 uczestnicy	 wycieczki	
ściągnęli	pogotowie,	które	odwiozło	mnie	do	
szpitala	w	Wadowicach.	Oczekując	na	wynik	
badań	 tomograficznych,	 z	 uporem	 wracało	
pytanie:	sezonie,	 jaki	będziesz?	Szczęśliwie	
tomograf	nie	wykazał	żadnych	urazów.	Z	nie	
ukrywaną	 radością	 wsiadałem	 do	 naszego	
busika,	który	w	międzyczasie	przyjechał	pod	
szpital.	Niestety	 przez	 ten	 nieplanowany	 in-
cydent	 straciliśmy	mnóstwo	czasu.	O	dojeź-
dzie	do	Zawoi	nie	było	mowy.	Pojechaliśmy	
do	 Suchej,	 oglądając	 z	 nowej	 drogi	 ciągle	
jeszcze	 rozkopane	 dno	 przyszłego	 jeziora.	
Pomiędzy	 rozłogami	 Beskidu	 Żywieckiego	 
i	Pasma	Ślemieńskiego	dotarliśmy	do	Jeleśni,	
by	w	słynnej	karczmie	pokrzepić	się	spóźnio-
nym	obiadem.	Przez	Żywiec	i	Bielsko-Białą	
wróciliśmy	 do	 Cieszyna.	 Sezonie,	 jaki	 bę-
dziesz?	
	 Celem	następnej	wycieczki	 (21.05.)	
miała	 być	 niedaleka	Oszczadnica	 na	Słowa-
cji,	 z	 wariantem	 odwiedzenia	 pogranicznego	 Sułowa.	
Zbyt	mała	 liczba	 zgłoszeń	 zmusiła	 nas	 do	 rezygnacji	 
z	wyjazdu.	
	 Na	4.06.	wypadła	nasza	 tradycyjna	 już	 jajecz-
nica,	 którą	 staramy	 się	 celebrować	 za	 każdym	 razem	
w	 innym	ustronnym	zakątku	naszych	Beskidów.	Tym	
razem	upatrzyliśmy	sobie	zaciszną	Dolinę	Głuchowej.	
W	 jej	 najwyższym	 piętrze	 zlokalizowany	 jest	 sezono-
wy	zajazd	„Kolybisko”.	Gospodarze	nie	tylko	pozwolili	
skorzystać	z	altany	z	ławami,	ale	także	własnego	więk-
szego	 rożna,	 narąbali	 drewna	 i	 oczywiście	 częstowali	
znakomitą	herbatą	i	kawą.	Obok	pań,	umiejętnościami	
kulinarnymi	popisali	się	także	panowie,	którzy	na	dużej	
patelni	 przygotowali	 smakowitą	 jajecznicę.	Po	uczcie	

wiele	osób	skorzystało	ze	spaceru	po	zaułkach	doliny.	
A	ja	myślałem,	jak	blisko	jest	na	Stożek,	albo	na	Filip-
kę...	 Polazłbym	 tam,	 gdybym	mógł.	Wokół	 panowała	
zniewalająca	 cisza,	 otaczający	 las,	 rozgrzewany	 pro-
mieniami	 wiosennego	 słońca,	 dostarczał	 balsamiczne-
go	powietrza.	Nic,	tylko	głęboko	oddychać.	
	 Potem	pojechaliśmy	do	zdrojowiska	w	Darko-
wie,	posililiśmy	się	obiadem	w	dawnym	domu	zdrojo-
wym.	Ostatnim	 punktem	 naszej	wycieczki	 było	ZOO	
w	 Ostrawie	 -	 Michałkowicach.	 Parking	 zastaliśmy	
w	 proszku.	 Jak	 długo	 go	 będą	 remontować?	W	kasie	
poprosiłem	o	plan	ZOO.	Trzeba	mieć	bardzo	dużo	wy-
obraźni	i	szczęścia,	aby	według	niego	trafić	do	wybra-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl34 Odwiedź naszą stronę:

nych	 pawilonów.	 Chcieliśmy	 zaoszczędzić	 na	 czasie,	
więc	skorzystaliśmy	z	„pociągu”,	by	przejechać	„pusty”	
odcinek	drogi,	ale	okazało	się,	że	ten	zatrzymuje	się	wy-
łącznie	na	końcowej	 stacji.	W	końcu	zlokalizowaliśmy	
miejsce	na	planie,	gdzie	 jesteśmy,	ale	niewiele	 to	dało,	
gdyż	–	jak	się	okazało	-	wybraliśmy	dróżkę	wśród	lasu,	
która	omijała	wszystkie	stanowiska	i	doprowadziła	nas	
do	wyjścia.	 Jedyną	korzyścią	 było	 to,	 że	 poruszaliśmy	
się	w	cieniu,	bo	upał	stawał	się	coraz	bardziej	nieznośny.	
Jednym	 słowem,	mieliśmy	 pecha.	Aby	 było	 ciekawiej,	
pozostali	 uczestnicy	 naszej	 wycieczki	 nie	 skorzystali	 
z	kolejki	i	nie	kupili	planu,	ale		zwiedzili	znaczną	część	
ekspozycji.	
	 O	umówionej	porze	podjechał	pod	recepcję	nasz	
autobusik.	Przez	Ostrawę	zmierzaliśmy	do	Hawierzowa.	
Oczom	nie	wierzyłem,	że	znak	ograniczenia	2,5	T	na	ro-
gatkach	miasta	 zniknął.	Przejechaliśmy	zatem	przez	 to	
jedenaste	 co	 do	 wielkości	 miasto	 Republiki,	 powstałe	 

Tatry z Chopoka

Rynek w Kromierziżu

Zamek w Buchlowicach

w	 okresie	 socrealizmu,	 próbując	 bezsku-
tecznie	 odgadnąć,	 dlaczego	 przez	 dziesiątki	 
lat	 było	 ono	 niedostępne	 dla	 autobusów	 wy-
cieczkowych.	Koło	jeziora	cierlickiego,	poko-
nawszy	 	 dwa	 kolejne	 pagóry,	 w	 dole,	 w	 bla-
sku	zachodzącego	słońca		zobaczyliśmy	nasz	 
Cieszyn.	
	 25.05.2015:	 Jak	 zwykle	 oczekiwali-
śmy	 na	 przyjazd	 naszego	 busika,	 a	 tu	 cisza.	 
Na	 szczęście	 mieliśmy	 telefon	 do	 kierowcy,	
który	 snem	 sprawiedliwego	 dosypiał	 poran-
ne	godziny.	Owszem,	zlecenie	miał,	ale	–	na	
jutro!	 Jak	 przyrzekł,	 był	 do	 pół	 godziny.	Ru-
szając	na	 trasę	 rzekłem,	 żebyśmy	chociaż	na	
pociąg	zdążyli!	
-	Jaki	pociąg?	
-	Ekspres	w	Rudach	Raciborskich!	
-	???	
	 Bokiem	 Jastrzębia	 Zdroju	 i	 przez	 Ryb-
nik	 dotarliśmy	 do	 Rud.	 Niestety	 musieliśmy	
skreślić	spacer	wokół	pocysterskiego	klasztoru	 
i	 pojechać	wprost	 na	dworzec.	Mała	 lokomo-
tywka	spalinowa	z	 trzema	otwartymi	wagoni-
kami	 	 już	 na	 nas	 czekała	 na	 peronie.	 Po	wy-
kupieniu	 biletów	 wsiedliśmy	 do	 pierwszego	
wagonu.	Po	gwizdku	zawiadowcy,	ruszyliśmy	
w	nieznane,	 telepiąc	 się	 z	 kosmiczną	prędko-
ścią	nie	większą	niż	20	km/godz.	Wśród	lasu,	
po	około	20	minutach		dojechaliśmy	do	stacyj-
ki	Paproć.	Tu	lokomotywka	została	przepięta;	
w	chwilę	później	ruszyliśmy	w	drogę	powrotną.	
Po	dotarciu	na	dworzec,	który	kiedyś	był	głów-
ną	 stacją	 na	 całej	 linii	 pomiędzy	 Gliwicami,	 
a	 Markowicami	 Raciborskimi,	 rozejrzeliśmy	
się	dokładniej	po	okolicy.	Owszem,	wysiłkiem	
zapaleńców	 zrobiono	 BARDZO	 DUŻO,	 ale	
poza	 odnowionym	 budynkiem	 dworcowym,	

nieczynną	kawiarenką,	peronem	i	odrestaurowanymi	wa-
gonami	 i	może	 trzema	 lokomotywami	 (parowa	 kursuje	
tylko	w	niedziele),	 reszta	przypominała	wielkie	cmenta-
rzysko	stojących	na	dworze	i	rdzewiejących	lokomotyw	
i	 wagonów	 różnego	 rodzaju,	 zarastających	 wysoką	 tra-
wą.	Także	lokomotywownia	przypominała	porzuconą	w	
nieładzie	rupieciarnię.	Zapewne	brak	środków	decyduje	 
o	 postępie	 prac	 renowacyjnych,	 niemniej	 widok	 z	 po-
święceniem	 reanimowanej	 stacji	 robił	 jednak	 trochę	
przykre	wrażenie.	
	 Jadąc	skrajem	rudzkiego	kompleksu	leśnego,	mi-
jaliśmy	zadbane	osady	z	wieloma	nowymi,	 jak	na	wieś,	
śmiałymi	 elewacjami	 domów	 i	 zajazdami,	 ku	 naszemu	
zmartwieniu,	nieczynnymi.	Dopiero	w	Polskiej	Wsi	mo-
gliśmy	wypić	upragnioną	 	kawę,	 tracąc	mnóstwo	czasu.	
Dobrze	 utrzymanymi,	 choć	 bocznymi	 drogami	 dotarli-
śmy	do	Pławniowic	rozsiadłych	nad	Kanałem	Gliwickim.	
Naszym	oczom	ukazał	się	zlokalizowany	poza	parkanem,	
wśród	rozległego	parku	XIX	–	wieczny	neorenesansowy	
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dawny	pałac	Ballestremów.	Jako	że	byliśmy	grupą	zapo-
wiedzianą,	zwiedziliśmy	kaplicę	 i	kilkanaście	 (ze	120!)	
wnętrz	 pałacowych,	 bogato	 dekorowanych	 sztukaterią	 
i	nie	byle	jakim	wyposażeniem.	
	 I	tu	dwie	refleksje.	Zarówno	architektura	pałacu,	
jak	związany	z	nimi	trzeci	najbogatszy	ród	magnacki	na	
Górnym	Śląsku	zasługują	na	uwagę.	Tymczasem	w	tym	
dniu,	a	może	nawet	miesiącu	byliśmy	jedyną	grupą,	która	
tu	zawitała.	Z	drugiej	strony	Ballestremowie	byli	wyso-
kimi	 urzędnikami	 pruskimi,	 przemysłowcami,	 których	
stać	było	na	wybudowanie	nie	jednego	pałacu,	gdyż		za-
trudniali	setki	robotników,	harujących	po	kilkanaście	go-
dzin	dziennie	w	hutach	i	kopalniach,	pracujących	w	polu,	 
w	 najlepszym	 wypadku	 gnieżdżących	 się	 w	 przyzakła-
dowych	familokach.	Dziś	podziwiamy	pozostałe	po	ma-
gnatach	wytworne	pałace,	ba,	podnosimy	ich	zasługi,	do-
ceniamy,	że	dawali	setkom	ludzi	chleb,	nie	zdając	sobie	
sprawy,	z	jakim	wysiłkiem	był	on	zarobiony	i	jak	gorzką		
była	cena	tak	dziś	podnoszonej	„wielokulturowości”.	
	 W	drodze	powrotnej	nadzialiśmy	się	na	dość	dłu-
gi	objazd;	w	przygodnym	zajeździe	w	Chryńskowicach	
posililiśmy	 się,	 i	 przez	Gliwice,	Orzesze	 i	Żory	dotarli-
śmy	do	domu.	
	 Czwartek	 16.07.2015	 był	 dniem	 o	 wyjątkowo	
pięknej	pogodzie.	 I	 trasa	wycieczki	była	na	wskroś	ma-
lownicza,	prowadząca	dolinami	wśród	gór	Słowacji.	Na	
niejeden	 szczyt	 chciałoby	 się	 wejść,	 nie	 jedną	 grańkę	
przebyć,	 nasycić	 się	 bezkresnymi	widokami	 gór.	Może	
będzie	nam	to	dziś	dane?	Wszak	chcieliśmy	się	dostać	na	
drugi	najwyższy	szczyt	Niżnych	Tatr	–	Chopok	(2024	m),	
mekkę	 narciarzy.	 Sądząc	 tylko	 po	 prezentacji	Chopoka	
w	internecie,	wiele	 tu	się	zmieniło.	Chopok	 	 jest	wręcz	
odrutowany	różnymi	wyciągami,	kanapami	i	gondolami,	
zarówno	po	jego	północnej,	jak	i	południowej	stronie	bie-
gnie	w	dół	kilkanaście	narciarskich	tras	zjazdowych.	Na	
pierwszy	rzut	oka	trudno	się	w	tym	rozeznać,	nie	mówiąc	
o	tym,	że	informacje	są	niedokładne,	a	przede	wszystkim	
nie	aktualizowane	na	sezon	letni.	
Po	 krótkim	 odpoczynku	w	Terchowej,	 doliną	 Zazriwej,	
Orawy	a	potem	Wagu,	dotarliśmy	do	rogatek	Liptowskie-
go	Mikulasza.	Tu	 skręciliśmy	w	głęboką	Dolinę	Deme-
nowską,	 pełną	 jaskiniowych	 czeluści.	Nie	 bez	 przygód	
wjechaliśmy	do	Zahradek.	Drogą	rozpytywania	w	terenie	
dotarliśmy	 do	 właściwej	 dolnej	 stacji	 wygodnej	 „kana-
py”,	którą	wyjechaliśmy	na	Przysłop.	Stąd	kamienistym	
gościńcem,	na	którym	szaleli	kolarscy	kamikaze,	zeszli-
śmy	do	stacji	kolejki	gondolowej,	która	wywiozła	nas	do	
„rotundy”	pod	 szczytem	Chopoka.	Windą	wyjechaliśmy	
na	taras	widokowy,	zapełniony	ławami	i	stołami	dla	go-
ści	restauracji,	naokoło	otoczony	parawanem	z	szybami	 
z	 pleksy.	 Szkoda,	 gdyż	 słupki	 dzielące	 szyby	 bardzo	
utrudniały	 fotografowanie.	Mimo	 to,	 nawet	 spoza	 szyb,	
widok	był	po	prostu	nie	do	opisania.	Nasi	bywalcy	stwier-
dzili,	że	byli	na	Chopoku	wiele	razy,	zwłaszcza	zimą,	ale	
takiej	widoczności	nigdy	nie	mieli!	Na	zachodzie	spoza	
głównego	 grzbietowiska	 wyłaniały	 się	 rozłożyste	 wier-

chy	Wielkiej	Fatry,	a	dalej	jeszcze	Małej	Fatry,	na	połu-
dniu	połogie	zalesione	Rudawy	Słowackie,	na	wschodzie	
spoza	dumnego	najwyższego	Dumbiera	(2044	m)	dalsze	
rozłogi	Niżnych	Tatr,	w	oddali	za	Kotliną	Spiską	zachod-
nie	 wierzchołki	 Gór	 Lewockich,	 wreszcie	 najbardziej	
nam	znane,	nieco	przymglone	Zachodnie	i	Wysokie	Tatry	
z	 rozłożystym	masywem	Gerlacha.	 Delektując	 się	 tym	
wspaniałym	widokiem,	 nie	 starczyło	 nam	 już	 czasu	 na	
odwiedzenie	 starego	 schroniska	 pod	 „usypanym”	 z	 po-
trzaskanych	 skał	 	wierzchołka	Chopoka.	 Z	 żalem	wsia-
daliśmy	do	wagonika;	musieliśmy	wracać.	Wstąpiliśmy	
jeszcze	do	Liptowskiego	Mikulasza	i	po	obiedzie	ruszy-
liśmy	 przez	 Przełęcz	Huciańską	 na	Orawę.	 Po	 krótkim	
postoju	nad	Jeziorem	Orawskim,	przez	Przełęcz	Glinkę	
i	Bramę	Wilkowicką	dotarliśmy	do	Cieszyna,	przez	cały	
czas	 rozkoszując	 się	widokami	 górskiego	 świata,	 także	
naszych	Beskidów	od	gniazda	Klimczoka	aż	hen	po	Łysą	
Górę	i	Ondrzejniki.	
	 Dzień	 6.08.	 zapowiadał	 się	 pogodny,	 ale	 upal-
ny.	Naszym	celem	były	niestety	dość	odległe	Buczowi-
ce.	 Północnym	 przedprożem	 naszych	 Beskidów	 i	 Gór	
Hostyńskich	dojechaliśmy	do	Kromierzyża.	Po	krótkim	
spacerze	 deptakiem	 do	 pięknego	 rynku	 z	widokiem	 na	
zamek	 biskupi	 i	 uzupełnieniu	 płynów,	 wyruszyliśmy	
na	 południe	 pomiędzy	 kopulaste	wierzchołki	Chrzibów	 
i	rozległe	grzbietowiska	Litenczickich	Wierchów.	Na	po-
łudniowo	–	zachodnim	skraju	 tych	ostatnich,	w	dolinie	
Litawy	 rozłożyło	 się	 niewielkie	miasteczko	Buczowice,	
którego	główną	dominantą	jest	okazały	zamek.	Jego	pół-
nocne	barokowe	skrzydło	zamyka	czworoboczny	dziedzi-
niec		z	imponującymi	trzema	renesansowymi	skrzydłami	
z	 trójkondygnacyjnymi	 arkadowymi	 gankami.	Na	miej-
scu	okazało	się,	że	o	różnych	porach	otwarte	jest	muzeum	
i	wnętrza	zamkowe.	Blisko	godzinę	musieliśmy	czekać,	
aby	 zwiedzić	 zamkowe	 komnaty	 z	 bogatą	 sztukaterią	 
i	polichromią.	 	Tymczasem	nawet	w	cieniu	upał	 stawał	
się	 bardziej	 niż	 uciążliwy.	 Dzięki	 klimatyzacji	 chociaż	 
w	autobusiku	było	znośniej.	
	 Przez	pagóry	Litenczickich	Wierchów	dojechali-
śmy	do	położonego	w	dolinie	Hany	Wyszkowa.	Tu	sko-
rzystaliśmy	z	obiadu,	ale	upał	skutecznie	zniechęcił	nas	
do	spaceru	po	zabytkowym	śródmieściu.	Zresztą	niewie-
le	czasu	nam	zostało,	bo	straciliśmy	go	w	Buczkowicach.	
Z	 żalem	wsiadaliśmy	 do	 autobusu,	 tym	bardziej,	 że	 za-
stępczy	przewoźnik	niestety	miał	niesprawne	nagłośnie-
nie.	Cały	wysiłek	włożony	w	przygotowanie	informacji	
po	 drodze	 licho	 wzięło.	 Ponadto	 kierowca	 chciał	 nam	
narzucić	swoją	trasę,	oczywiście	autostradami.	Toteż	wy-
prowadziłem	go	za	Wyszkowem	na	autostradę,	niech	so-
bie	gna.	I	rzeczywiście	gnał	i	popijał	co	chwila	mineralkę.	 
A	nam	 język	przyklejał	 się	do	podniebienia,	bo	 szkoda	
mu	było	przerywać	jazdę	(!).	W	Cieszynie	byliśmy	go-
dzinę	przed	planowanym	czasem.	
	 Koniec	 części	 pierwszej,	 zapraszamy	w	 stycz-
niowym	numerze	do	kolejnych	wspomnień.

Władysław Sosna
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Kaplica w Gumnach po remoncie

	 Po	długim	okresie	oczekiwań	na	decyzję	Rady	
Diecezjalnej	 odnośnie	 wyborów	 w	 Gumnach	 w	 roku	
2014-2015	Rada	Filiału	podjęła	decyzję	w	sprawie	dys-
kutowanej	przez	dłuższy	czas,	 dotyczącej	planów	wy-
mienienia	sześciu	okien	w	Kaplicy.	Okna	te	miały	już	
70	lat	i	ich	stan	był	fatalny,	warunki	panujące	w	kaplicy	
oraz	 estetyka	 przerażały	 zborowników.	 Prace	 remon-
towe	i	wykończeniowe	były	wykonywane	precyzyjnie.	
Celem	naszego	przedsięwziecia	była	Pamiątka	Założe-
nia	Kaplicy,	która	odbyła	się	27	września	br.	
	 Dzięki	 ofiarności	 zborowników	 z	 Gumien	 
i	Kostkowic	udało	się	wykonać	jeszcze	jedną	poważną	
inwestycję	–	remont	cokołu	na	budynku	Starej	Szkoły	

–	Kaplicy.	Zamierzenia	 i	deklaracje	zborowników	spo-
wodowały	rozpoczęcie	remontu	20	lipca	br.	
	 Prace	 remontowe	 przebiegały	 zgodnie	 z	 pla-
nem,	najpierw	wykonano	wykucia	wystającego	funda-
mentu,	 później	wykonano	wyrównanie	 tynkiem,	 przy-
klejenie	steropianu	i	siatki,	kolejno	przyklejono	około	
35	m2  kamienia	breńskiego,	który	był	później	fugowany.	
Po	wykonaniu	wszystkich	czynności	na	końcu	dokona-
no	konserwacji	kamienia	 specjalnym	środkiem.	Prace	
remontowe	trwały	niecałe	trzy	miesiące,	zostały	zakoń-
czone	10	września	br.	
	 Wielka	jest	radość	i	zadowolenie	zborowników	
z	tak	efektownej	pracy,	która	została	wykonana	w	ostat-
nim	czasie	ze	środków	własnych	(ofiarności).	Możemy	
być	dumni	z	naszej	Kaplicy,	która	w	tym	roku	obcho-
dziła	swoje	152	lata.	Za	tak	hojne	ofiary	oraz	prace	spo-
łeczne	 Rada	 Filiału	 składa	 serdeczne	 podziękowania	
wszystkim	ofiarodawcom,		Bóg	Wam	zapłać.	

Jan Fryda
foto: Edward Figna

Przed...
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Rodzinny wieczór gier planszowych  
w Zamarskach

	 We	wtorek	10	listopada	w	salce	w	Zamarskach	
już	po	raz	drugi	zorganizowano	rodzinny	wieczór	gier	
planszowych.	Zamiast	 spędzania	czasu	 indywidualnie,	
przed	 telewizorem	 czy	 komputerem,	 gry	 planszowe	
dają	okazję	do	bycia	ze	sobą,	rozmów,	poznawania	się,	
ćwiczenia	różnych	umiejętności.	Pierwsi	uczestnicy	za-
częli	się	schodzić	już	o	godz.	17.00.	Potem	stopniowo	
jedni	dochodzili,	inni	powoli	wracali	do	swoich	domów.	
Najwytrwalsi	kończyli	rozgrywki	w	środku	nocy.	Ogó-
łem	w	wieczorze	wzięło	udział	ok.	50	osób,	z	różnych	
pokoleń.	

Nordic Walking w Bażanowicach

	 Pod	koniec	września	ruszyła	w	Bażanowicach	
nowa	 inicjatywa	 –	 cotygodniowe	 spacery	 z	 kijkami	
Nordic	Walking.	Na	spacery	zapraszani	są	wszyscy	pa-
rafianie,	jednak	jak	na	razie,	na	zaproszenie	odpowiada-
ją	wyłącznie	panie.	Trasy	i	tempo	marszu	dostosowane	
są	do	możliwości	uczestników	spaceru,	a	nad	całością	
czuwa	instruktor.	
	 Istotnym	 faktem	 jest	 to,	 że	 Nordic	 Walking	
można	 uprawiać	 w	 każdym	 wieku.	 Zaś	 sama	 idea	
marszów	 z	 kijami	 narodziła	 się	w	 Finlandii	w	 latach	
dwudziestych	XX	wieku.	Początkowo	jako	forma	cało-
rocznych	ćwiczeń	dla	narciarzy	biegowych.	Z	czasem	
jednak	 marsz	 ze	 specjalnie	 zaprojektowanymi	 kijami	
przyjął	się	jako	przyjemna	forma	rekreacji.	
	 Warto	 podkreślić,	 że	 do	 uprawiania	 Nordic	
Walking	 praktycznie	 nie	ma	 przeciwwskazań.	Wprost	

przeciwnie,	regularne	spacery	z	kijkami	mają	zbawien-
ny	wpływ	dla	zdrowia.	Wśród	licznych	zalet	tej	formy	

ks. Marcin Podżorski



Informator Parafialny nr 12/2015 (144)

grudzień 2015 39

Listopadowe nabożeństwo rodzinne
 Tradycyjnie	 w	 trzecią	 niedzielę	 mie-
siąca,	 15	 listopada,	 odbyło	 się	 nabożeństwo	
rodzinne.	Tym	razem	Słowo	ze	Starego	Testa-
mentu	czytał	 sekretarz	Rady	Parafialnej	Mar-
cin	Mrózek,	 natomiast	 lekcję	Nowotestamen-
tową	tegoroczna	konfirmantka	Agata	Gaś.	
	 Dzieci,	 które	 tego	 dnia	 zgromadziły	
się	 w	 kościele,	 odważnie	 wyszły	 na	 środek	 
i	 zaśpiewały	 dwie	 pieśni:	 „Jak	 dobrze	 być	
razem	 w	 społeczności	 tu	 dziś"	 oraz	 „Czytaj	
Biblię".	 O	 jakże	 piękne,	 prawdziwe	 i	 ponad-
czasowe	słowa!	Kazanie	na	podstawie	 teksty	 
z	 Ewangelii	 Mateusza	 wygłosił	 ks.	 Łukasz	
Gaś.	 I	 tak	 posileni	 z	 Bożym	 błogosławień-
stwem	rozpoczęliśmy	niedzielny	ranek.

rekreacji	wymienić	należy	wzmacnianie	układu	odpor-
nościowego	oraz	poprawę	równowagi.	Ponadto	spacery	
regulują	poziom	cukru	we	krwi,	obniżają	poziom	złego	
cholesterolu,	 ect.	Mają	 jeszcze	wiele	 innych	 cennych	
wskazań	dla	naszego	zdrowia.
	 Jedną	z	głównych	zalet	jest	to,	że	Nordic	Wal-
king	można	uprawiać	przez	cały	rok.
	 Zapraszamy	 wszystkich	 chętnych	 do	 wspól-
nych	spacerów.	Wszystkie	szczegóły	podajemy	na	bie-
żąco	na	facebookowym	profilu	Kościoła	Świętej	Trójcy.

Tekst i zdjęcia Janina Szalbot
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Nowy kurator Parafii Cieszyńskiej
- pani Małgorzata Syrokosz w rozmowie

  Bardzo proszę 
powiedzieć klika 
słów o sobie, kim 
jest Pani Małgo-
rzata Syrokosz?
  U r o -
dziłam	się	w	1956	
roku	 w	 Cieszynie,	
ale	 wczesne	 dzie-
ciństwo	 spędziłam	
w	 Ustroniu,	 bo	
stamtąd	 pocho-
dzi	 moja	 rodzina.	
Jestem	 mężatką,	
mam	dwoje	dzieci.	
Ukończyłam	 Wy-
dział	 Chemiczny	
na	 Politechnice	

Śląskiej	w	Gliwicach.	Pierwszym	moim	miejscem	pra-
cy	był	Polifarb	Cieszyn	S.A.	Potem	ponad	20	lat	pra-
cowałam	jako	nauczyciel	chemii	w	Zespole	Szkół	im.	
Wł.	Szybińskiego	w	Cieszynie.	Kilka	lat	uczyłam	che-
mii	w	LOTE.	W	tym	czasie	byłam	wychowawcą	klasy	
w	latach	1995-99.	Przez	5	 lat	pracowałam	w	Dzieka-
nacie	 Wyższej	 Szkoły	 Biznesu	 w	 Dąbrowie	 Górni-
czej	w	Wydziale	Zamiejscowym	w	Cieszynie.	Teraz	
jestem	już	na	emeryturze.	Czas	poświęcam	na	działal-
ność	społeczną	w	różnych	Stowarzyszeniach	 -	m.	 in.	
w	Fundacji	Zdrowia	Śląska	Cieszyńskiego,	Związku	
Nauczycielstwa	Polskiego.
 Jest Pani pierwszą kobietą w historii parafii, 
która podjęła się tak odpowiedzialnej służby, jak Pani 
czuje się w tej roli? 
 Zawsze	coś	dzieje	się	po	raz	pierwszy.	I	 tego	
zawsze	się	obawiamy.	Tak	ostatnio	się	dzieje,	że	kobie-
ty	zajmują	czołowe	stanowiska	i	coraz	mniej	się	temu	
dziwimy.	Kobieta	 Premier,	 kobieta	Marszałek	Sejmu,	
kobieta	Poseł.	W	naszym	Kościele	też	zachodzą	zmia-
ny.	Ostatnio	byliśmy	świadkami	obecności	kobiety	na	
ambonie	 w	 Cieszynie	 -	 podczas	 nabożeństwa	 Refor-
macyjnego	wygłosiła	piękne	kazanie	diakon	Katarzyna	
Rudkowska.
	 Czuję	 wagę	 odpowiedzialności	 tej	 służby.	
Mam	też	nadzieję,	że	praca	jest	zespołowa	i	mogę	po-
legać	na	pracy	całej	Rady	Parafialnej.	Każde	zadanie,	
każdą	 pracę	 starałam	 się	 zawsze	 wykonać	 najlepiej	
jak	potrafię.	Wiem,	że	muszę	się	dużo	nauczyć.	Kiedy	
mam	wątpliwości,	przypominam	sobie	słowa	„Jeśli	za-
danie	jest	zbyt	ciężkie	dla	ciebie,	wykonaj	je	z	miłości	
do	Jezusa”	

 W jaki sposób wyobraża sobie Pani pracę 
Kuratora w tak dużej parafii? Jakieś plany, sugestie, 
może chęć zmian?
	 Parafia	 to	 ludzie.	 Pomyślność	 parafii	 wynika	 
z	zadowolenia	ludzi	do	niej	należących.	Z	poczucia	jed-
ności,	 wspólnoty,	 poczucia	 bezpieczeństwa	 wynikają-
cego	z	wzajemnej	wrażliwości	na	potrzeby	i	problemy.	
Takie	 relacje	 buduje	 się	 przez	 uczestnictwo	 w	 nabo-
żeństwach,	 spotkaniach,	 godzinach	 biblijnych,	 wyjaz-
dach,	wspólnym	śpiewaniu.	Te	relacje	budowane	są	też	 
w	 czasie	 odwiedzin	 domowych.	 Osoby	 starsze	 czy	
mniej	sprawne	wyłączone	są	z	wielu	form	aktywności	
spotkaniowej.	 Nie	 mogą	 się	 poczuć	 zapomniane.	 Ży-
czyłabym	sobie,	by	to	była	nasza	wspólna	troska.
	 Musimy	też	dbać	o	kościoły,	w	których	się	spo-
tykamy,	o	cmentarze,	o	cały	majątek	parafii,	tak	byśmy	
mogli	być	dumni	z	tego	co	posiadamy.	
	 Na	 bieżąco	 wykonuje	 się	 więc	 remonty	 np.	 
w	 Bażanowicach,	 w	 Gumnach,	 o	 które	 zadbała	 jesz-
cze	 Rada	 Parafialna	 poprzedniej	 kadencji.	 Zgodnie	 
z	planem	remontowane	są	organy	kościoła	Jezusowego.	 
W	lipcu	2016	roku	mają	być	gotowe.	W	Cieszynie	re-
montowane	 są	 w	 ostatnim	 czasie	 kamienice	 na	 ulicy	
Wyższa	Brama.	Prowadzone	są	prace	projektowe	w	ra-
mach	programu	„Kawka”,	mającego	na	celu	likwidację	
źródeł	niskiej	 emisji	 zanieczyszczeń	powietrza.	Plano-
wane	 jest	zastąpienie	ogrzewania	węglowego	ciepłem	
dostarczanym	z	Energetyki	Cieszyńskiej	Sp.	z	o.o.	
	 Już	 31	 października	 2016	 roku	 rozpoczyna-
ją	 się	obchody	500	 lat	Reformacji.	Będą	obfitować	w	
wiele	ciekawych	uroczystości	kościelnych,	a	także	im-
prez	 odbywających	 się	w	 przestrzeni	miejskiej.	Mam	
nadzieję,	że	 te	wydarzenia	zapiszą	się	w	pamięci	Cie-
szyniaków.

 Kto wpłynął na Pani decyzję zgłoszenia się do 
nowej Rady Parafialnej?
	 Podjęłam	decyzję	pod	wpływem	Pana	Stanisła-
wa	Hławiczki.	Jakoś	tak	się	składa,	że	idę	ostatnio	jego	
śladami.	Najpierw	w	Fundacji	Zdrowia	Śląska	Cieszyń-
skiego,	teraz	Rada	Parafialna.

 A rodzina w jaki sposób zareagowała na to sta-
nowisko?
	 Rodzina	jest	dumna	i	będzie	mnie	wspierać	we	
wszystkich	poczynaniach

 Co chciałaby Pani zrobić, w miarę możli-
wości, wprowadzić w najbliższym czasie w parafii  
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cieszyńskiej?
	 Myślę,	że	więcej	uwagi	musimy	poświecić	na	
estetykę	 naszego	 cmentarza	 przy	 ul.	 Bielskiej	 w	 Cie-
szynie.
	 Życzyłabym	sobie	 także,	by	członkowie	Rady	
Parafialnej	byli	bardziej	widoczni	w	życiu	Parafii	m.in.	
in.	 powinni	mieć	 rozeznanie,	 co	 do	 ilości	 problemów	 
w	 rodzinach	 ewangelickich.Ponadto	 chciałabym	 rów-
nież	w	 naszej	 parafii	widzieć	 zborowników	 chętnych	
do	niesienia	pomocy	współwyznawcom	potrzebującym.

 W nowej Radzie jest wielu młodych ludzi oraz 
część poprzedniego składu, czy według Pani współpra-
ca ta ma dobrą przyszłość?
	 Oczywiście,	że	tak.	Członkowie	z	poprzedniej	
Rady	mają	 przecież	 doświadczenie	 i	wiedzę,	 z	 której	

będziemy	korzystać.	Młodzi	na	pewno	będą	mieli	swo-
je	zdanie	i	zapał	do	działania.

 Na koniec może coś prywatnie, o pasji, zainte-
resowaniach?
	 Pory	 roku	wyznaczają	 nam	 rodzaje	 zajęć.	 Lu-
bię	lato,	bo	jest	ciepło	i	mogę	pływać,	jeździć	na	rowe-
rze,	chodzić	na	wycieczki	w	góry,	zwiedzać,	cieszyć	się	
ogrodem.	Lubię	białą,	 śnieżną	zimę,	bo	mogę	 jeździć	
na	 nartach	 -	 ostatnio	 polubiłam	narty	 biegowe.	Lubię	
też	jesień,	bo	jest	piękna	i	wiosnę,	bo	jest	radosna.	Od	
trzech	lat	jestem	studentką	Uniwersytetu	III	Wieku.	Na-
leżę	do	sekcji	malarskiej	i	realizuję	swoje	marzenie,	na	
które	dotychczas	nie	miałam	czasu.

 Dziękuję za rozmowę

„Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, 
przyszła na świat” J 1,9

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę, 
by „prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka” 
opromieniała drogi naszego życia w dni świąteczne, ale i w 
nadchodzącym 2016 roku. By napełniała nasze życie poko-
jem, miłością, wiarą i nadzieją, przynosiła zrozumienie dla 

rzeczy dziejących się na świecie. 
Życzę byśmy wraz z całym zborem mogli wzrastać duchowo 

Bogu na chwałę i bliźnim na pożytek.

Kurator Małgorzata Wacławik-Syrokosz

            

PRZY WIGILIJNYM STOLE

Przy wigilijnym stole, 
Łamiąc opłatek święty, 

Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi nam wszystkim 
Dawne, odwieczne orędzie, 

Z pierwszą na niebie gwiazdą 
Bóg w naszym domu zasiędzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
 Na ścieżaj otworzyć wrota –

Oto co czynić wam każe 
Miłość, największa cnota. Jan Kasprowicz
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Okiem Posłanki
Aleksandra 

trybuś - cieślar

Dziękuję !!!

	 Święto	 Niepodległości,	 11	 listopada	 2015	 r.,	
było	jednocześnie	ostatnim	dniem	VII	kadencji	Sejmu	
RP.	 Miałam	 ten	 zaszczyt,	 że	 uczestniczyłam	 w	 jego	
pracach	 przez	 ostatnie	 4	 lata.	 Praca	w	 komisjach	 sej-
mowych:	Mniejszości	Narodowych	 i	Etnicznych	oraz	
Edukacji,	Nauki	 i	Młodzieży	-	była	dla	mnie	wielkim	
wyzwaniem.	Jestem	przekonana,	że	zmiany,	jakich	do-
konaliśmy	w	edukacji	w	 tej	 kadencji,	 były	konieczne	 
i	 staną	 się	 podstawą	 do	 dalszego	 rozwoju	 polskich	
szkół,	które	w	ostatnich	latach	bardzo	się	zmieniły.	Po-
wstały	place	zabaw	i	miejsca	zabaw	dla	najmłodszych,	
powstały	 orliki,	 wiele	 z	 nich	 przeszło	 remonty,	 a	 się-
gając	po	fundusze	unijne	zyskały	szereg	dodatkowych	
zajęć	dydaktycznych.	Możemy	poszczycić	się	sukcesa-
mi	polskich	gimnazjalistów,	którzy	zajęli	piąte	miejsce	 
w	Europie	i	jedenaste	na	świecie	w	zakresie	wiedzy	z	
matematyki	 i	 przedmiotów	 ścisłych	 rankingu	 OECD.	
To	wielki	sukces	Polski	w	globalnym	badaniu	edukacyj-
nym.	Natomiast	w	ostatnim	badaniu	PISA	(Programme	
for	 International	Student	Assesment)	w	zakresie	mate-
matyki	polscy	uczniowie,	razem	z	Holendrami,	Estoń-
czykami,	 Finami,	 zajęli	 pierwsze	 miejsce	 wśród	 kra-
jów	Unii	Europejskiej,	a	14.	na	świecie.	Obowiązkiem	
państwa	 jest	 stworzenie	 jak	 najszerszego	 dostępu	 do	
edukacji	i	wyrównanie	szans	dla	dzieci	pochodzących	
z	różnych	środowisk,	dlatego	obniżone	zostały	koszty	
pobytu	 dzieci	 w	 przedszkolach,	 obowiązkiem	 przed-
szkolnym	objęte	zostały	już	dzieci	4	letnie,	a	uczniowie	
szkół	 podstawowych	 i	 gimnazjów	wyposażeni	 zostali	
w	darmowe	podręczniki.	Wyrównanie	szans	edukacyj-
nych	wiąże	się	również	z	obniżeniem		wieku	rozpoczę-
cia	nauki	w	szkole.

	 Komisja	 Mniejszo-
ści	 Narodowych	 i	 Etnicz-
nych	jest	w	sejmie	miejscem,	
gdzie	 przedstawiciele	 mniej-
szości	 mogą	 znaleźć	 zrozu-
mienie	i	pomoc.		Mam		nadzieję,	że	wszystkie	akty	dys-
kryminacji	na	tle	etnicznym,	narodowościowym,	będą	
w	 dalszym	 ciągu	 leżały	w	 kręgu	 zainteresowania	Ko-
misji	w	nowej	kadencji	Sejmu.	Praca	w	Polsko	-	Cze-
skiej	Grupie	 Parlamentarnej	 była	 okazją	 do	 poznania	
problemów	środowiska	Polaków	w	Republice	Czeskiej	
i	wszystkich	spraw	naszego	pogranicza.	
	 Sprawowanie	 mandatu	 poselskiego	 to	 także	
aktywność	na	rzecz	regionu	i	jego	mieszkańców.	Moje	
biuro	odwiedziło	ok.	1200	osób,	podjęłam	ok.	800	 in-
terwencji,	 a	 z	 darmowych	 porad	 prawnych	 w	 moim	
biurze	 skorzystało	 ok.	 150	 osób.	 Niestety,	 pomimo	
wielkiego	zaufania,	jakim	mnie	Państwo	obdarzyliście,	
w	obecnej	kadencji	powiat	cieszyński	nie	będzie	repre-
zentowany	przez	żadnego	posła.	Sprawowanie	mandatu	
Posłanki	na	Sejm	RP	VII	kadencji	było	dla	mnie	wiel-
kim	zaszczytem,	ważnym	doświadczeniem	i	okazją	do	
poznania	wielu	wspaniałych	 ludzi.	Wierzę,	że	 	 zdoby-
tą	wiedzę	i		doświadczenie	będę	mogła	wykorzystać	w	
mojej	dalszej	pracy	zawodowej	i	społecznej.	Jednocze-
śnie	bardzo	serdecznie	dziękuję	za	ponad	10	tys.	głosów		
poparcia	 (więcej	 niż	 4	 lata	 temu),	 jakie	 otrzymałam	 
w	wyborach	i	najlepszego	wyniku	w	Cieszynie.	Jest	to	
dla	mnie	wielkie	zobowiązanie	do	dalszej	aktywności	i	
pracy	na	rzecz	Ziemi	Cieszyńskiej.

Aleksandra Trybuś-Cieślar

Zza granicy ...
Be omide didar

Janek Schylla

	 Jesienna	przyroda	zdaje	się	wszystkich	uspaka-
jać	i	konsekwentnie	prowadzić	do	zimowego	snu.
Codzienność,	 dynamika	 wydarzeń	 i	 natłok	 powsta-
jących	 sytuacji	 nie	 pozwalają	 nam	oddać	 się	 takiemu	

nastrojowi.	 Musimy	 w	 tym	
wszystkim	 tkwić	 automatycz-
nie	i	często	mimo	naszej	woli.
	 Tak	jesteśmy	stworzeni	
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i	skonstruowani	i	nie	mamy	od	tego	ucieczki.	Pozosta-
je	 nam	 racjonalnewartościowanie	 prozaicznego	 życia	 
i	bardzo	istotna	ufność	i	wiara,	pozwalające	jednak	spo-
kojnie	przejść	nam	dalej.
	 Ostatnie	loty	z	Europy	na	Bliski	Wschód	też	już	
nie	są	poukładane	i	przewidywalne.	Mimo	zapowiedzi	
zniesienia	sankcji	i	otwarcia	się	Iranu,	ciągle	zdarzają	
się	komplikacje	podyktowane	względami	bezpieczeń-
stwa.	Parokrotnie	zmieniane	są	godziny	wylotu,	traci	
się	przez	to	połączenia.	A	bywa	i	tak,	że	lot	zostaje	po	
prostu	odwołany.	Do	tych	kwestii	dochodzą	strajki	za-
łóg	latających.	Niedawno	niemiecki	przewoźnik	utrud-
nił	mi	skutecznie	podróż	i	zmusił	do	przemieszczenia	
się	 EK	 /Zjednoczone	 Emiraty	 Arabskie/.	 W	 liniach	
tych	 zatrudnieni	 są	 również	 nasi	 rodacy.	 Poznałem	
między	 innymi	dwie	sympatyczne	stewardesy	 /Mary-
la	i	Sonia/	z	liczącego	27	tysięcy	personelu	latającego	
tych	linii.
	 Natomiast	 w	 Iranie	 na	 każdym	 kroku	 widać	
błyskawiczne	pozytywne	zmiany,	umożliwiające	nam	
funkcjonowanie.	Wszystko	 możemy	 załatwić	 na	 lot-
nisku.	 Obowiązkowe	 ubezpieczenie	 –	 polisa	 IRHA,	
za	którą	płacimy	15	Euro,	asekuruje	nas	/limit	10	tys.	
Euro/	 na	okres	1	miesiąca.	Wiza	 jest	wystawiana	na	
podstawie	 numeru	 referencyjnego	 insty-
tucji	zapraszającej	–	koszt	60	Euro.	Prze-
jazd		taksówką		odległego	od	lotniska	60	
km	centrum	25-30	Euro.	Hotele,	w	zależ-
ności	 od	 standardu,	 za	 nocleg	 ze	 śniada-
niem	 kasują	 50-	 100	 Euro.	 Rezerwację	
trzeba	 jednak	 mieć	 już	 ostatnio	 potwier-
dzoną	z	15-30	dniowym	wyprzedzeniem.			
Przyjeżdżają	 interesanci	 z	 całego	 świata.	
Biznesmeni	 z	 Chin	 i	Korei	 Południowej	
mają	 już	 tutaj	 bardzo	 często	 wspólne	
firmy	 z	 Irańczykami.	 Coraz	 częściej	 na	
hotelowych	 śniadaniach	 spotykamy	 się	
z	 przedstawicielami	 firm	 naszej	 Unii.	 
W	nawiązywaniu	kontaktów	wyprzedzają	
nas	Niemcy,	Francuzi	i	Włosi,	którzy	tra-
dycyjnie	 prowadzą	 tutaj	 działalność	 go-
spodarczą,	 mimo	 embarga	 i	 związanych	 
z	tym	utrudnień.
		 Ażeby	 nie	 poddać	 się	 jesiennym	
nastrojom,	 chcę	 pokazać	 naszej	 Wspól-
nocie,	jak	aktualnie	my	plasujemy	się	na	
tym	 złożonym,	 ale	 obiecującym	 rynku.	
Otóż,	jak	już	wspominałem	w	WW,	mamy	
szansę	 na	 rozwinięcie	 tutaj	 wspólnych		
przedsięwzięć	 w	 dziedzinie	 górnictwa,	
kamieniarstwa	 oraz	 przede	 wszystkim	
medycyny.	 Nawiązaliśmy	 współpracę	 
z	 Grupą	 KMT,	 wprowadzającą	 z	 całego	
świata	innowacje	w	dziedzinie	medycyny.	
Niebawem	 przystąpimy	 do	 wyposażenia	

modelowej	sali	operacyjnej	w	powłoki	antyseptyczne	/
ewenement	w	skali	światowej/.	Producentem	tych	po-
włok	/szyb/	jest	nasza	firma	DA	Glass,	będąca	własno-
ścią	Państwa	Teodory	i	Wiesława	Doros.	Po	zakończe-
niu	 procesu	 akceptacji	 przystąpimy	 do	 wyposażenia	 
w	takie	powłoki	blisko	2000	sal.	
	 Całkowicie	 zaskoczyliśmy	 naszych	 irańskich	
partnerów	 innowacyjnością	 w	 dziedzinie	 diagnosty-
ki	 medycznej.	 Przedstawiliśmy	 im	 osiągnięcia	WDI	 
z	 Wrocławia.	 Zaprezentowaliśmy	 Omnividi,	 czyli	
zdalnie	sterowany	mikroskop	oraz	system	do	obsługi	
badań	 histopatologicznych.	 Programem	 tym	 kieruje	
Jacek	 Barbacki.	 Zainteresowanym	 polecam	 stronę:	
www.omnividi.pl Tak	samo	rewelacją	w	dziedzinie	ba-
dania	struktur	m.in.	metali,	jest	konfokalny	mikroskop	
IRLC.	Programem	tym	kieruje	dr	Adam	Weiss.
					Takie	wieści	powinny	nam	pomóc	przezwyciężyć	
wszelkie	 uciążliwości	 chaosu,	 rewolucji	 i	 wszelkich	
zawirowań,	a	także		obudzonych	demonów.	Tradycyj-
nie	 racjonalną	oceną	sytuacji,	naszą	wiarą	 i	ufnością	
powinniśmy	 zachować	 tak	 bardzo	 potrzebny	 nam	 te-
raz	wszystkim	spokój.
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Z życia kościoła
Nowy Biskup Diecezji Cieszyńskiej

 Synod	diecezjalny	obradujący	w	Bielsku-Białej	wybrał	
ks.	dr	Adriana	Korczago	na	zwierzchnika	Diecezji	Cieszyńskiej	
Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	w	Polsce.	W	pierwszej	tu-
rze	wyborów	 za	 kandydatem	 zagłosowało	 60	 synodałów	 z	 111	
obecnych.
Wybrano	biskupa	Diecezji	Cieszyńskiej	
	 Ks.	dr	Adrian	Korczago	zastąpi	na	stanowisku	zwierzch-
nika	 Diecezji	 Cieszyńskiej	 biskupa	 Pawła	 Anweilera,	 który	
przechodzi	na	emeryturę.		Sesja	wyborcza	Synodu	Diecezji	Cie-
szyńskiej	Kościoła	 odbyła	 się	 21	 listopada	 2015	 r.	w	 budynku	
Augustana	w	Bielsku-Białej.		
Delegaci	Synodu	wybierali	spośród	trzech	księży	wytypowanych	
przez	konferencję	duchownych.	Podczas	głosowania	ks.	dr	Grze-
gorz	Giemza	otrzymał	23	głosów,	a	ks.	Piotr	Wowry	27	głosów.	
	 Wybory	 biskupa	 diecezjalnego	 prowadził	 zwierzchnik	
Kościoła	 bp	 Jerzy	 Samiec.	 Biskup	 -	 elekt	 obejmie	 swój	 urząd	 
w	czasie	uroczystego	nabożeństwa.	Konsekracja	nowego	bisku-
pa	i	wprowadzenie	w	urzędowanie	odbędzie	się	6	stycznia	2016	
roku	w	kościele	Jezusowym	w	Cieszynie.
	 Wybór	biskupa	był	głównym	punktem	obrad	jesiennej	se-
sji	synodu	diecezjalnego.	Obrady	rozpoczęły	się	w	kościele	Zba-
wiciela	przy	pl.	Marcina	Lutra	od	 rozważania	biblijnego,	które	
prowadził	ks.	Łukasz	Ostruszka.	Później	odbyło	się	podsumowa-
nie	etapu	diecezjalnego	Reformacyjnego	Konkursu	Plastycznego	
2015.	Laureaci	i	wyróżnieni	uczniowie	ze	szkół	podstawowych	
i	 gimnazjów	 odebrali	 z	 rąk	 bp	 Jerzego	 Samca	 i	 bp	 Pawła	An-
weilera	dyplomy	i	nagrody.	Następnie	obrady	przeniosły	się	do	
sąsiedniego	Budynku	Augustany.	
	 Po	części	wyborczej	Synod	uchwalił	też	preliminarz	bu-
dżetowy	na	2016	r.
	 W	drugiej	części	obrad	bp	Jerzy	Samiec	przedstawił	refe-
rat	dotyczący	ordynacji	kobiet	na	księży	w	Kościele	Ewangelic-
ko	–	Augsburskim	w	Polsce.	Podkreślił	znaczenie	powszechnego	
kapłaństwa	 oraz	 braku	 biblijnych	 przeciwskazań	 do	 ordynacji	
kobiet.
Następna	sesja	synodu	zaplanowana	jest	na	28	lutego	2016	r.	
	 Ks.	dr	Adrian	Korczago	ma	51	lat.	Po	studiach	na	Chrze-
ścijańskiej	Akademii	 Teologicznej	 w	Warszawie	 został	 ordyno-
wany	22	stycznia	1989	roku	w	Zabrzu.	Z	dniem	ordynacji	został	
wikariuszem	 parafii	w	Ustroniu.	Uczestniczył	w	 budowie	 para-
fii	w	Bładnicach	na	Śląsku	Cieszyńskim,	w	2000	roku	został	jej	
pierwszym	proboszczem.		
	 Od	1991	roku	prowadzi	zajęcia	w	Chrześcijańskiej	Aka-
demii	Teologicznej,	 specjalizuje	 się	w	 duszpasterstwie,	 homile-
tyce	 oraz	 kontaktach	 pastoralnych.	 Prowadził	 również	 zajęcia	 
z	 duszpasterstwa	 wśród	 dzieci,	 katechetyki,	 metodyki	 kateche-
tycznej	i	liturgiki	dla	studentów	pedagogiki	o	specjalności	eduka-
cja	religijna	w	Filii	Uniwersytetu	Śląskiego	w	Cieszynie.		

	 W	 1995	 roku	 przebywał	 na	 sty-
pendium	 zagranicznym	 na	 Uniwersytecie	 
w	Bonn,	a	w	2004	roku	został	doktorem	teolo-
gii	ewangelickiej.	Pełni	obowiązki	kierowni-
ka	Katedry	Ewangelickiej	Teologii	Praktycz-
nej	(Sekcji	Teologii	Ewangelickiej)	ChAT.		
	 Od	 2002	 roku	 członek	 Synodu	 Ko-
ścioła,	 przewodniczący	 synodalnej	 komisji	
ds.	 edukacji	 i	 wychowania	 chrześcijańskie-
go	 oraz	 ds.	 pastoralnych.	 Członek	 Konsy-
storskiej	 Komisji	 Egzaminacyjnej	 Kościoła.	
W	 latach	 2011	 -	 2015	 Generalny	Wizytator	
Nauczania	Kościelnego.			Od	2007	roku	jest	
dyrektorem	 Instytutu	 Pastoralnego	 Kościo-
ła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 w	 RP,	 a	 od	
2008	 opiekunem	 duchowym	 studentów	 lute-
ran	ChAT.	W	latach	2008-2015	wiceprzewod-
niczący	 Światowej	 Organizacji	 Duszpaster-
stwa	 Interkulturalnego	 SIPCC	 (Society	 for	
Intercultural	 Patoral	 Care	 and	 Counselling).	
W	latach	2010-2015	prezes	Towarzystwa	Po-
radnictwa	i	Psychologii	Pastoralnej	w	Polsce	
(TPiPP).		
	 W	2013	 roku	mianowany,	a	w	2015	
roku	wprowadzony	w	urząd	proboszcza	para-
fii	w	Goleszowie.			
	 Ks.	Adrian	Korczago	jest	żonaty	i	ma	
dorosłą	córkę.

BIK, Zwiastun Ewangelicki
zdjęcie: Zwiastun Ewangelicki

luteranie.pl
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Ciekawe wieści
Parę zdań o „Podgórzu”

	 Taką	nazwę	nosi	największe	osiedle	mieszkaniowe	Cieszyna	
nazywane	przez	wielu	„Banotówką”,	choć	nie	jest	to	nazwa	odpowia-
dająca	prawdzie,	gdyż	wyrosło	na	polu	Szeląga,	a	nie	Banota.	W	tej	
chwili	osiedle	liczy	2790	mieszkańców,	wszystko	co	się	w	nim	dzieje	
jest	mi	bardzo	bliskie,	bowiem	byłem	z	żoną	 jednym	z	pierwszych	
mieszkańców	w	pierwszym	oddanym	w	1979	roku	bloku,	a	później	
przez	 pięć	 kadencji,	 tj.	 15	 lat,	 pełniłem	 funkcję	 Przewodniczącego	
Rady	Osiedla,	osiedla	które	zasłynęło	z	wielu	inicjatyw,	organizowa-
nych	imprez	kulturalnych	i	sportowych.	Na	„Podgórzu”	mieszka	wie-
lu	naszych	współwyznawców,	 z	którymi	dobrze	 się	 znamy	 i	którzy	
zawsze	wspomagali	mnie	w	realizacji	moich	pomysłów	organizacyj-
nych.	Mimo,	 że	wycofałem	 się	 z	 czynnego	 udziału	w	 samorządzie	
miejskim	i	osiedlowym,	nadal	spotykamy	się,	dzielimy	uwagami,	po-
mysłami.	Najpewniejsze	spotkania	są	 te	niedzielne,	kiedy	nasza	kil-
kunastoosobowa	grupa	spotyka	się	w	drodze	do	kościoła,	w	autobusie	
nr	22,	wyjeżdżającym	o	godz.	7.48	z	przystanku	przy	ulicy	Z.	Kossak.
Kiedy	kogoś	brakuje	dochodzimy	co	się	stało,	czy	aby	nie	choroba.	 
Z	osiedla,	jak	mi	wiadomo,	jest	kilku	chórzystów	„dorosłych”	–	chyba	
obecnie	pięcioro	(było	więcej,	ale	studia,	zagranica).	Co	do	narybku	
dziecięco-młodzieżowego	 „HOSANNY”	 nie	 mam	 wystarczającego	
rozeznania.	Nie	mogę	pominąć	 faktu,	że	z	osiedla	pochodzi	najwię-
cej	 członków	 największego	 obecnie	Koła	Macierzy	Ziemi	Cieszyń-
skiej	o	nazwie	„Mały	Jaworowy”,	któremu	od	czterech	kadencji	mam	
zaszczyt	przewodniczyć.	Prowadzę	 również	od	10	 lat	comiesięczne	
spotkania	w	Dyskusyjnym	Klubie	Propozycji	„Podgórze”,	w	którym	
w	każdą	trzecią	środę	miesiąca	o	godz.	17.00	można	spotkać	kogoś	
bardzo	ciekawego	i	wysłuchać	interesującej	prelekcji,	bądź	dyskusji.
Klub	 z	 osiedla	 stał	 się	 „instytucją”	 ogólnomiejską	 i	 gromadzi	 spo-

rą	grupę	uczestników.	Co	najważniejsze,	
dzięki	przeprowadzonemu	gruntownemu	
remontowi	 starej	 świetlicy	 osiedlowej,	
oddano	 do	 użytku	 Osiedlowe	 Centrum	
Kultury	 i	 Rekreacji,	 w	 którym	 są	 opty-
malne	warunki	nie	tylko	dla	zajęć	w	na-
szym	Klubie	 Propozycji,	 ale	 urządzane	
są	widowiska,	spektakle	małych	form	te-
atralnych,	recitale,	ćwiczenia	jogi,	działa	
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również	 Klub	 Seniora.	 Zapraszam	 więc	 do	
Osiedlowego	Centrum	Kultury	i	Rekreacji	na	
„Banotówce”	 przy	 ul.	 Zofii	Kossak-Szatkow-
skiej	6.	Okazja,	aby	spędzić	miło	czas	nadarzy	
się	już	niebawem,	bowiem

11 grudnia br. o godz. 17.00 
organizujemy wyjątkowe 
kulturalne wydarzenie pt. 
„W świątecznym nastroju. 
Aukcja obrazów Dariusza 

Orszulika”.
	 Przy	 akompaniamencie	 nastrojowej	
muzyki	będzie	można	wziąć	udział	w	wyjąt-
kowej,	 świątecznej	aukcji	obrazów	Dariusza	
Orszulika.	 Na	 aukcję	 przeznaczone	 zostaną	
najciekawsze	 i	 najpiękniejsze	 obrazy	 cie-
szyńskiego	 artysty	 -	wśród	 nich	 pojawią	 się	
zarówno	malownicze	 krajobrazy	 Śląska	Cie-
szyńskiego,	 majestatyczny	 kościół	 Jezuso-
wy,	 klasyczny	 Rynek,	 czy	 też	 nowoczesne	
abstrakcje.	 Ta	 całkiem	 nowa	 propozycja	 na	
kulturalnej	 mapie	 naszego	 miasta,	 powstała	
dzięki	współpracy	cieszyńskiej	Galerii	Sztuki	
PULS,	Osiedlowego	Centrum	Kultury	Rekre-
acji	i	Koła	nr	2	Macierzy	Ziemi	Cieszyńskiej	
-	 inicjatywa	 zrodziła	 się	 z	 chęci	 upowszech-

nienia	kultury	 i	zwiększenia	 jej	udziału	w	życiu	mieszkańców	
Cieszyna.	W	trakcie	całej	imprezy	będzie	można	nie	tylko	wy-
licytować	najpiękniejsze	obrazy	Dariusza	Orszulika	(w	sam	raz	
na	świąteczny	prezent	dla	najbliższej	osoby	czy	też	wyjątkowy	
i	 elegancki	 element	 wystroju	 swojego	 domu),	 ale	 także	 miło	
spędzić	 czas	 przy	 ciekawych	dyskusjach,	 nastrojowej	muzyce	 
i	wzruszających	wierszach.			
	 Aukcję	 	 poprowadzi	 	 	 aktor	 Sceny	 	 Polskiej	 Teatru	 
w	Czeskim	Cieszynie	Grzegorz		Widera,	pięknie	zaśpiewa	Nata-
lia	Bukowska	przy	akompaniamencie	Michała	Kasztury,	a	ener-
getyczną	salsę	zatańczy	Mateusz	Pawłowski.			
	 11	grudnia	br.	odbędzie	się	prawdziwe	święto	różnych	
gatunków	sztuki	-	malarstwa,	poezji,	muzyki	oraz	tańca.

W imieniu organizatorów
serdecznie zapraszam

Eugeniusz Raabe

Dzisio je babom jak lalkom w wacie.
Co było wolno naszymu tacie,

o tym sie dzisio marzyć ni może,
żodnych już dziwów chłop nie dokoże.

Kiedy sie jyny borok ożyni,
baba sie jako królowa czyni,

nie śmiy sie włośny chłop opowożyć
by chocioż palec na nie położyć.

Poleci zaroz na policyje,
że ją chłop, tyran, jak bydle bije,

do sądu podo, straszy rozwodym...
Nie hersko dzisio je chłopom młodym.

A za to baby sie tak stawiają
że same na sie se zarobiają,

żodno też ni mo, jak kiesi, strachu,
że ją chłop może wygnać spod dachu.

Staro mamulka ciyrpliwi byli,
choć jim tatulek nieroz nabili,
na milicyje ze skargą nie szli,

jyny pobożnie swój krzyżyk niyśli.
 

                                            

 Emilia Michalska – Wisła 1973 r.
                                             udostępniła: Grażyna Cimała    

CHŁOPSKI  NARZYKANI
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LOTE SPTE

Liceum Ogólnokształcące TE

GTE

	 Każdego	 roku	 Prezes	 Rady	 Ministrów	 honoruje	 najlep-
szych	uczniów	szkół	ponadgimnazjalnych	w	Polsce	przydzielając	
im	stypendium.	
	 Uroczystość	wręczenia	dyplomów	 tegorocznym	stypendy-
stom	Stypendium	Prezesa	Rady	Ministrów	odbyła	 się	we	wtorek	
24.11.2015	 r.	 w	 sali	 koncertowej	 Państwowej	 Szkoły	Muzycznej	 
w	Bielsku-Białej.	Wyróżnienie	 z	 rąk	Śląskiego	Kuratora	Stanisła-
wa	Fabera	otrzymał	Marcin Chrapek uczeń klasy drugiej LOTE. 
Marcin	w	ubiegłym	roku	szkolnym,	będąc	uczniem	klasy	I	LOTE,	
uzyskał	 najwyższą	 średnią	 ocen	 –	 5,44.	 Marcin	 jest	 świetnym	
uczniem,	a	także		bardzo	dobrym	sportowcem.	Trenuje	pływanie	w	
cieszyńskim	klubie	MTP	DELFIN	i	jest	zdobywcą	licznych	nagród.	 
W	 grudniu	 weźmie	 udział	 w	 Pływackich	 Mistrzostwach	 Śląska.	
Aby	dysponować	takimi	umiejętnościami	i	kondycją	Marcin	pływa	
codziennie	co	najmniej	2	godziny.	Widać	ruch	przekłada	się	także	
na	ogromne	możliwości	intelektualne	i	pozytywny	stosunek	do	ży-
cia.	Gratulacje Marcinie!
	 Naszych	 Czytelników	 zapraszamy na trady-
cyjny koncert kolęd  

„Dzieci śpiewają kolędy”  
w dniach 2 i 3 stycznia 2016 r.	 
 W	 sobotę	 2	 stycznia	
wystąpią	 chóry	 dziecięce	 i	 mło-
dzieżowe	 z	 następujących	 para-
fii:	 Goleszowa, Pruchnej, Bład-
nic, Jastrzębia, Marklowic, SP2  
z Bielska-Białej oraz gospodarze 
SPTE i PTE. 
	 W	 niedzielę	 3	 stycz-
nia	 wystąpią	 kolejne	 chóry	 z:	
Bażanowic, Brennej, Cieszyna,  
Cisownicy, Hażlacha i Zamarsk, 
Wisły Centrum, po raz pierwszy 
wystąpi też chór dziecięcy parafii tyskiej oraz chór gospodarzy  
LOTE/GTE.
	 Podczas	koncertu	odbędzie	się	 tradycyjna	 loteria	fantowa,	 Lidia Pałac

zaś	 rodzice	 naszych	 uczniów	 przygotują	
bufet.	Zapraszamy.

Marcin Chrapek
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	 Gimnazjum	 i	 Liceum	 Towarzystwa	 Ewangelickiego	 w	 Cieszynie		
zrzeszone	są		w	projekcie	„	500	Protestant	Schools	–	One	Word”		(	500	pro-
testanckich	szkół	–	Jeden	Świat	).
	 Inicjatywa	 tego	 działania	 powstała	 w	 Niemczech	 w	 2013	 roku.	
Ogólnym	celem	projektu	było	stworzenie	platformy	dla	szkół	protestanckich	
na	całym	świecie,	za	pomocą	której		będą	mogły	współpracować,	poznawać	
się	oraz		wymieniać	między	sobą		dobre	praktyki	i	pomysły.	Projekt	opiera	
się	także	na	podkreśleniu	zbliżającego	się	jubileuszu	500-lecia	Reformacji,	
który	obchodzony	będzie	w	2017	roku.	Przybicie	95	tez	przez	Marcina	Lutra		
31	października	1517	roku	do	drzwi	Kościoła	Zamkowego	w	Wittenberdze,	
uznawane	jest	 	w	świecie	za	symboliczny	początek	ruchu	reformacyjnego.	
Wydarzenie	 to	 stało	 się	 punktem	odniesienia	dla	protestantów	wszystkich	
wyznań,	 jak	również	dla	historii	 i	kultury	świata	z	perspektywy	świeckiej.	
Dzięki	tłumaczeniu	Biblii	na	język	niemiecki,	a	następnie	na	wiele	innych	
języków	 europejskich	 idea	 Reformacji	 szybko	 ogarnęła	 cały	 kontynent,	 
a	w	rezultacie	cały	świat.	Reformacja	bazowała	na	otwartości	i	komunikacji.
Projekt	„500	protestanckich		szkół	–	Jeden	Świat”	przewiduje		wspólne	przy-
gotowania	do	tego	jubileuszu,	wspólne	świętowanie	oraz	nakłania	do	reflek-
sji	na	temat	własnej	wiary.	W	ramach	projektu	organizowane	są	regionalne	
oraz	międzynarodowe	spotkania	dyrektorów	szkół	a	 także	planowany	 jest	
obóz	młodzieżowy	w	Wittenberdze	latem	2017	roku.	 	Każda	szkoła	prote-
stancka	może	dołączyć	do	sieci,	rejestrując	się	na	stronie	internetowej:	www.
schools500reformation.net.	Partnerami	projektu	mogą	być	także:	instytucje	
naukowe,	stowarzyszenia,	fundacje	działające	na	rzecz	młodzieży	oraz	orga-
nizacje	wspierające	edukację	np.	instytucje	kształcące	nauczycieli.	
	 W	obecnej	chwili		sieć	zrzesza	570	szkół.	Wśród	tej	różnorodności,	
największą	liczbę	stanowią	szkoły	z	Afryki,	gdzie	częstą	sytuacją	jest	fakt,	
że	 powstanie	 protestanckiej	 szkoły	 skutkuje	w	 dalszej	 kolejności	 powoła-
niem	lokalnego	protestanckiego	kościoła.
	 W	dniach	od	15	do	17	października	tego	roku	w	Wittenberdze	od-
była	 się	 druga	 konferencja	 dyrektorów	 szkół	 protestanckich	 z	 75	 krajów.	
Organizatorami	byli	pracownicy	naukowi	uniwersytetu	w	Bambergu	(	jest	
to	 jeden	 z	 najstarszych	 i	 najnowocześniejszych	 zarazem	 uniwersytetów	 
w	Bawarii)	prof.	dr	Annette	Scheunpflug	i	prof.	dr	Henrik	Simojoki.	Repre-
zentowane	były	szkoły	z	pięciu	kontynentów,	wśród	nich	szkoły	z	:	Tanzanii,	
Australii,	Kamerunu,	Danii,	Słowacji,	Niemiec,	Holandii,	Francji,	Brazylii,	
Ghany,	Indii,	Irlandii,	Ruandy	i	Węgier.	Polskę	reprezentowała	wicedyrektor	
LOTE	i	GTE	Dagmara	Jagucka-Mielke.	Wśród	uczestników	był	także	czło-
nek	nowopowstałego	kościoła	prezbiteriańskiego	z	Republiki	Południowego	
Sudanu	–	kraju	który	powstał	zaledwie	w	2011	roku.
	 Wspólnie	 omawiano	między	 innymi	 następujące	 tematy:	 „Co	 jest	
protestanckiego	w	protestanckich	 szkołach?”,	 „Globalna	Ewangelia	 i	Glo-
balna	 Edukacja	 w	 szkołach	 protestanckich	 z	 perspektywy	 afrykańskiej”,	
„Nauczanie	dla	globalnego	społeczeństwa	–	szkoły	protestanckie	i	otaczają-
cy	je	świat”,	„Protestanckie	szkoły	jako	katalizator	zmian	w	społeczeństwie		
obywatelskim”.
	 Bezdyskusyjnym	 faktem	 dla	 wszystkich	 uczestników	 konferencji	

Gimnazjum TE

było	to,	że	szkoła	wpływa	na	bu-
dowanie	 moralnego	 fundamen-
tu	 młodych	 ludzi	 a	 zatem	 ma	
ogromny	 wpływ	 na	 społeczeń-
stwo.	W	szkole	uczymy	krytycz-
nego	 myślenia	 o	 sobie	 samym	
i	 naszym	 miejscu	 w	 świecie.	
Szkoły	protestanckie	opierają	się	
na	 fundamencie	 wiary,	 miłości	 
i	 	 nadziei.	 Powinny	pomóc	 zna-
leźć	 odpowiedzi	 na	 pytania	
młodych	 ludzi	 w	 kwestii	 spra-
wiedliwości	 społecznej,	 zmian	
klimatycznych	 naszej	 plane-
ty,	 	 polityki	migracyjnej	wobec	
uchodźców,	 dylematów	 doty-
czących	 początku	 ludzkiego	 ży-
cia	 oraz	 jego	 zakończenia,	 jak	
i	 wiele	 innych.	 Według	 uczest-
ników	 konferencji	 charaktery-
stycznym	elementem	wspólnym	
szkół	protestanckich	jest	wysoka	
jakość	edukacji	oraz	budowanie	
otwartości	na	świat.		Szkoły	pro-
testanckie	 cechuje	 holistyczne	
podejście	 do	 kształcenia:	 wy-
chowując	 młodego	 człowieka	
bazują	 nie	 tylko	 na	 tym,	 aby	
miał	solidną	wiedzę	akademicką,	
był	 dobrym	 pracownikiem	 czy	
członkiem	 społeczeństwa,	 ale	
także	 aby	 rozwijał	 swoją	 oso-
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bowość		i	brał	odpowiedzialność	za	transfor-
macje	 społeczne.	 Jako	 szkoły	 protestanckie	
mamy	 wielką	 odpowiedzialność,	 opowiada-
jąc	się	po	stronie	ewangelii,	za	udzielenie	od-
powiedzi	na	pytanie:	Co	nasza	chrześcijańska	
tradycja	wnosi	w	coraz	bardziej	zlaicyzowa-
ne	społeczeństwo	świata.	Nadchodzący	 jubi-
leusz	500-lecia	Reformacji	może	być	dobrym	
momentem,	aby	na	nowo	zdefiniować	nasze	
lokalne	społeczności,	kościoły	i	szkoły.	
Podczas	konferencji	prezentowane	były	także	
reformatorskie		tezy	na	nowo	napisane	przez	
młodzież	 reprezentującą	szkoły	całego	świa-
ta.		Wsłuchując	się	w	głos	młodego	pokolenia,	
należy	stwierdzić,	że	uczniowie	mają	ogrom-
ną	świadomość	globalnych	problemów,	mają	
wizję	i	potrzebę	zmieniania	świata	na	lepsze,	
potrafią	być	adwokatami		praw	dziecka.	
	 Podsumowując:	 Reformacja	 nie	 po-
winna	 być	 tylko	 rozpatrywana	 pod	 kątem	
naukowo-historycznej	analizy,	ale	ważny	jest	
również	jej	potencjał	do	dyskusji	społecznych		
i	określenia	kierunków	w	najbliższych	latach,	
ponieważ	główne	osiągnięcia	współczesnego	
życia	 jak:	 wolność	 sumienia,	 prawo	 równe-
go	dostępu	do	edukacji	oraz	udział	jednostki	 
w	procesach	decyzyjnych,	mają	fundamental-
ne	znaczenie.

Dagmara Jagicka-Mielke

 Czy wiesz, jakie jest prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia? 

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,  ale miał żywot wieczny.” 

(Jan 3,16). 

 Bóg się rodzi, ale czy masz chwilę czasu, aby usiąść i zaprosić 

Go do twego domu, twego serca? Masz czas dla Jezusa? Chciej, aby 

był z tobą i twoim zborem. Gdy ty Go przyjmiesz, nie tylko uzyskasz 

miłość, radość i pokój tu na ziemi, ale także będziesz razem z Nim na 

Jego przyjęciu. (Obj 19 – 22). 

 Nie przegap tego wydarzenia.

                                                                                                    udostępniła: Grażyna Cimała
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Szkoła Podstawowa TE

	 Kolejny	miesiąc	 za	 nami.	 Dużymi	 krokami	
zmierzamy	do	zakończenia	roku	2015,	który	dla	na-
szej	całej	społeczności	szkolnej	był	wyjątkowy,	był	to	
rok	jubileuszowy.	Nasze	uroczystości	zakończyliśmy		
15	listopada	–	w	niedzielne	popołudnie	-	koncertem	
pod	 hasłem	 „Świętując	 -	 dziękujemy,	 organom	 po-
móc	chcemy”.	Do	wspólnych	występów	zaprosiliśmy	
dzieci	 z	 naszego	 przedszkola,	 absolwentów	 SPTE	
(obecnie	uczniów	LOTE	 i	GTE,	 studentów).	Wystą-
pił	także	nasz	zespół	instrumentalny,	chórek	szkolny	
i	chór	nauczycieli.	Wspólne	śpiewanie	sprawiło	wie-
le	radości	występującym,	a	także	słuchaczom,	wśród	
których	znaleźli	się	 	 rodzice,	dziadkowie	 i	sympaty-
cy	 naszych	 szkół.	 	 Podczas	 wspólnego	 muzykowa-
nia	 udało	 się	 zebrać	 prawie	 3000	 zł.	 Cieszymy	 się,	
że	mogliśmy	włączyć	 się	w	akcję	„Ratujmy	organy	
kościoła	 Jezusowego”	 i	 dołożyć	 skromną	 cegiełkę.	
Koncert	miał	też	cel	dziękczynny,	przyszliśmy	do	na-
szej	świątyni	podziękować	za	10	lat	Bożego	błogosła-
wieństwa.
	 W	SPTE	 lubimy	 śpiewać,	 dlatego	 przy	 róż-
nych	 uroczystościach,	 jeśli	 tylko	 nadarza	 się	 oka-
zja,	śpiewamy.	W	listopadzie	obchodziliśmy	Święto	
Niepodległości.	 Z	 tej	 okazji	 nasi	 uczniowie	 	 wraz	 
z	p.	Ewą	Drozd	wzięli	udział	w	nabożeństwie	i	uro-
czystościach	 	 związanych	 z	 11	 listopada.	W	 szkole	
miał	miejsce	uroczysty	apel,	podczas	którego	odbyła	
się	 krótka	 lekcja	 historii	 i	 przegląd	 piosenki	 patrio-
tycznej,	 zaśpiewaliśmy	 także	 nasz	 narodowy	 hymn	
„Jeszcze	 Polska	 nie	 zginęła…”.	 Obecnie	 żyjemy	 
w	wolnym		kraju,	nie	musimy	walczyć	o	wolność,	ale	
wartości	 patriotyczne	 możemy	 i	 staramy	 się	 pielę-
gnować	przy	różnych	szkolnych	uroczystościach.
	 W	 ostatnich	 tygodniach	 dużo	 się	 mówiło	 
w	mediach	o		zdrowym	żywieniu,	dużo	artykułów	po-
jawiało	się	w	prasie	i	w	internecie.	W	SPTE	też	dba-
my	o	nasze	dzieci,	dlatego	na	półkach	w	szkolnym	
sklepiku	nie	ma	chipsów,	coca-coli,	pojawia	się	zdro-
wa	żywność:	razowe	bułeczki,	jogurty,	owoce.	Nasze	
młodsze	klasy	wzięły	udział	w	ogólnopolskiej	akcji	
„Śniadanie	daje	moc”.	Na	stolikach	pojawiło	się	razo-
we	pieczywo,	warzywa	owoce.	Dzieci	przygotowały	
zdrowe	śniadanie	dla	swoich	kolegów	i	koleżanek,	bo	
przecież	„zdrowe	śniadanie	z	rana,	energia	murowa-
na”.	Niektórzy	mieli	do	dyspozycji	wyciskarki	do	so-
ków,	sokowirówki		i	serwowali	pyszne	soki.
	 Także	w	listopadzie	odbyły	się	szkolne	kon-
kursy	przedmiotowe	z	języka	polskiego	i	matematyki.	
Nie		wiemy,	kto	zakwalifikował	się	do	etapu	rejono-
wego,	na	wyniki	musimy	jeszcze	czekać.	Natomiast	
w	międzyszkolnym	konkursie	„Bawimy	się	słowami”	

Zespół instrumentalny

Występ: Rafała Hermy, 
Kamila Krzywonia, Julii Mitas

Matylda Forszpaniak
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naszą	szkołę	będą	reprezentować:	
Kinga	 Weber,	 Jan	 Wojewodzic,	
Aleksandra	Wajda.
	 Serdecznie	 dziękuję	 na-
szym	 absolwentom:	 Kornelii	
Doryghi,	Monice	Macura,	Matyl-
dzie	 Forszpaniak,	 Aleksandrowi	
Kubeczkowi,	 Rafałowi	 Hermie,	
Kamilowi	 Krzywoniowi,	 Lilian-
nie	Leszczuk,	Natalii	Król	i	Joan-
nie	Brudny	za	udział	w	koncercie	
i	 realizację	 wspólnego	 przedsię-
wzięcia.

 
Joanna Gibiec-Smierna

Przegląd piosenki patriotycznej

Przegląd piosenki patriotycznej

Przegląd piosenki patriotycznej

Chór nauczycieli SPTE

Chór szkolny

Parafialny Zespół Instrumentalny
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Śniadanie daje moc!
 Śniadanie	 to	 najważniej-
szy	 posiłek	 dnia,	 jeśli	 będzie	 po-
żywne	 i	 zdrowe,	 da	nam	energię	
niezbędną	 do	 działania,	 nauki	
i	 zabawy.	 To	 nic	 odkrywczego,	
wiedzą	 o	 tym	 wszyscy	 rodzice,	
jednak	 nie	 zawsze	 mamy	 czas	
i	 ochotę,	 by	 rano	 przyrządzać	
atrakcyjny	posiłek.	W	pośpiechu	
zjadamy	 to,	 co	 wpadnie	 w	 rękę.	
W	 Szkole	 Podstawowej	 Towa-
rzystwa	Ewangelickiego	postano-
wiliśmy	przypomnieć,	 jak	ważne	
jest	 to,	 co	 jemy	 i	 jak	 jemy	 rano,	
dlatego	 nasza	 szkoła	 przystąpiła	
do	akcji „Śniadanie daje moc”.
	 Szóstego	 listopada	 na	
szkolnych	 korytarzach	 zaroiło	
się	 od	 czapek	 kucharskich,	 pod	
którymi	 wypatrzeć	 można	 było	
uśmiechnięte	 buzie	 naszych	 naj-
młodszych	 podopiecznych.	 To	
właśnie	 uczniowie	 najmłodszych	
klas	 wyczarowali	 przepyszne,	
zdrowe	 śniadania	 ze	 świeżych	
produktów.	 Umyte	 ręce	 spraw-
nie	 kroiły,	 mieszały,	 doprawiały,	
przyrządzały	i	już	po	chwili	moż-
na	było	cieszyć	się	zdrowymi	sa-
łatkami,	koreczkami	owocowymi	
i	warzywnymi.	
	 Śniadanie	daje	moc?	Tak,	
to	zostało	udowodnione	naukowo,	

zaś	w	SPTE	eksperymentalnie	stwierdziliśmy,	że	daje	także	szeroki	uśmiech.
	 Życzymy	wszystkiego	smacznego!

Zespół do spraw promocji SPTE

Chodziłaś do studni
i pozdrawiałaś ludzi

mówili ci: „dzień dobry”,
a ty odpowiadałaś: „dzień dobry”.

Chodziłaś, aby wypiekać twój chleb
piekarz mówił ci: „smacznego”,
a ty odpowiadałaś „smacznego”.

Józef ci mówił: „dobranoc”,
A ty odpowiadałaś „dobranoc”.

Chodziłaś do świątyni
i modliłaś się do twego Boga;
mówił ci rabin: „on przyjdzie”,
a ty myślałaś: „już przyszedł”.
Przechodziłaś przez miasto:

kobiety pytały: „kiedy?”,
a ty mówiłaś im miesiąc.

A potem szłaś do Betlejem;
pytał cię Józef: „wytrzymasz?”,
a ty mówiłaś: „wytrzymam”;

i posuwałaś się ciężko,
bo czas twój już się zbliżał
a dziecko w każdej godzinie
mogło zacząć się dopominać

o swoje prawo do słońca,
o swoje prawo do gwiazd.
Lecz była tylko stodoła

Józef zapytał: „To tutaj?”.
Odpowiedziałaś: „Tak, tutaj”.

Pasterze pytali: „to on?”,
odpowiedziałaś: „Tak, to On” 

A. Zarri
                                              (udostępniła: Grażyna Cimała)                                         
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Ratujmy Organy
III koncert Artystów z Zaolzia 

dla Ratowania Organów

	 W	 niedzielę,	 25	 października	 w	 ko-
ściele	 Jezusowym	odbył	 się	 kolejny	 koncert	
na	 rzecz	 dokończenia	 remontu	 naszych	 za-
bytkowych	 organów.	 Był	 to	 już	 3	 koncert,	
podczas	którego	mieliśmy	możliwość	wysłu-
chania	znakomitych	artystów	z	drugiej	strony	
Olzy,	którzy	bez	wahania	przyjęli	zaproszenie	
pana	Eugeniusza	Raabe	i	zgodzili	się	charyta-
tywnie	wystąpić	w	Cieszynie.
	 Tym	 razem	 swój	 kunszt	 muzyczny	
zaprezentowali:	 Polski	 Zespół	 Śpiewaczy	
HUTNIK	 z	 Trzyńca	 pod	 dyr.	 Eugeniusza	
Worka,	 Chór	 Żeński	 MELODIA	 z	 Nawsia	
pod	dyr.	Aleksandry	Zeman	oraz	pochodząca	
z	Czeskiego	Cieszyna	wokalistka	Tamara	To-
maszek,	której	akompaniowali	Tomasz	Laso-
ta	na	gitarze	i	Zdeněk	Holka	na	kontrabasie.	
	 Oba	 chory	 zaprezentowały	 urozma-
icony	 program,	 na	 który	 składały	 się	 pieśni	
religijne,	 klasyczne	 oraz	 muzyka	 ludowa.	
Wysłuchaliśmy	również	pieśni	w	wykonaniu	
solistów:	 Aleksandry	 Morcinek	 i	 Władysła-
wa	 Czepca,	 którzy	 oczarowali	 publiczność	
swoimi	 głosami.	 Pomiędzy	 chórami	 wystą-
piła	 Tamara	 Tomaszek,	 która	 wraz	 z	 zespo-
łem	przeniosła	słuchaczy	w	świat	jazzowego	
brzmienia	 przepełnionego	 pięknymi	 poetyc-
kimi	tekstami.	Licznie	zgromadzona	publicz-
ność	nagrodziła	artystów	gromkimi	brawami,	
a	 ksiądz	 Sikora	 zapoznał	 zgromadzonych	 
z	 postępem	prac	 remontowych	przy	naszym	
instrumencie.	
	 Cieszymy	się,	 że	po	 raz	kolejny	mo-
gliśmy	gościć	w	murach	kościoła	Jezusowego	
znanych	 zaolziańskich	 muzyków,	 którzy	 za-
wsze	z	chęcią	wspierają	działania	na	rzecz	od-
nowienia	cennych	organów	naszego	kościoła.	
W	imieniu	organizatorów	akcji	„Ratujmy	Or-
gany	Kościoła	Jezusowego”	dziękuję	serdecz-
nie	 pani	Ewie	Sikorze	 i	 panu	Eugeniuszowi	
Raabe	za	pomoc	w	zorganizowaniu	i	przygo-
towaniu	koncertu.	Dziękuję	też	Wam,	którzy	

Chór Żeński MELODIA

Wokalistka Tamara Tomaszek

Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK z Trzyńca
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Bardzo dobre Wiadomości

przychodzicie	 i	 dokładacie	 swoją	 cegiełkę	 do	 tego	wielkiego	
dzieła,	 jakim	 jest	 remont	 organów.	 Przed	 nami	 kolejny	 rok	 
i	ostatnia	edycja	akcyjnych	koncertów.	Zaczynamy	już	17	stycz-
nia	koncertem	kolędowym,	a	jeśli	Pan	Bóg	pobłogosławi	nasze	
wysiłki,	już	w	październiku	cieszyć	się	będziemy	brzmieniem	
odnowionych	organów!	Razem	damy	radę!
        
 

Piotr Sikora
foto: Stanisław Konopka

 Ksiądz	 Proboszcz	 Janusz	 Sikora,	 podczas	 III	
koncertu	„Artyści	z	Zaolzia	dla	ratowania	organów	ko-
ścioła	 Jezusowego”	ogłosił,	 że	 już	w	 lipcu	2016	 roku	
nasze	wspaniałe	 organy	wrócą	po	 remoncie	 na	 swoje	
miejsce.	 Proboszcz	 poinformował	 również	 o	 stanie	
finansów	 zebranych	 dotychczas	 na	 remont	 i	 wyraził	
wielką	 wdzięczność	 wszystkim,	 którzy	 swoją	 hojno-
ścią	przyczynili	się	do	zebrania	pokaźnej,	choć	jeszcze	
nie	wystarczającej	sumy,	na	pokrycie	całości	kosztów	
związanych	z	tym	wielkim	przedsięwzięciem.	Oczywi-

A więc kolejny koncert 17 stycznia 2016 roku 

o godz. 16.00  

w świąteczno-noworocznym nastroju,

„Młodzi Artyści z obydwu stron Olzy dla ratowania 

organów kościoła Jezusowego”

ście	 dziękował	wszystkim	muzykom	 i	 dopisującej	 na	
koncertach	 publiczności.	 Jeszcze	mamy	 świeżo	w	 pa-
mięci	wyżej	wspomniany	koncert		i	kiedy	wydawało	się,	
że	był	to	ostatni	mocny	akcent	w	wykonaniu	artystów	 
z	Zaolzia	na	rzecz	ratowania	naszych	organów,	odzew	
na	apel	ks.	Janusza	Sikory	nastąpił	szybko.	A	to	co	jest	
najważniejsze	 i	bardzo	poruszające,	 że	zgłosili	 się	do	
mnie	młodzi	wykonawcy	i	to	z	obydwu	stron	Olzy,	któ-
rzy	chcą	 również	mieć	 swój	udział	w	 ratowaniu	orga-
nów.	Stałem	się	niemal	menagerem	i	to	mnie	„nakręca”.	

Soliści: Aleksandra Morcinek i Władysław Czepiec
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eguo zdobyły I miejsce w Cieszyńskiej Lidze Talentów,  
a w 2015 roku Matylda Forszpaniak zdobyła Grand 
Prix.
 - Chór żeński z Bystrzycy - wykonujący zarówno pie-
śni religijne jak i świeckie, w tym świetnie wykonywa-
ne pieśni gospel. 
	 Lista	 wykonawców	 może	 ulec	 jeszcze	 mini-
malnym	zmianom,	ale	w	każdym	razie	czekają	nas	ko-
lejne	doznania	artystyczne,	tym	bardziej,	że	młodzi	ar-
tyści	wykonują	utwory	dla	słuchaczy	w	różnym	wieku.	 
O	 szczegółach	 i	 poszczególnych	 wykonawcach	 napi-
szemy	 już	w	 styczniowym	wydaniu	 „Wieści	Wyższo-
bramskich”.	

Eugeniusz Raabe

	 Przed	 nami	 Święta	 Bożego	 Narodzenia,	 któ-
re	 dla	 wszystkich	 chórów	 są	 bardzo	 pracowitym,	 ale	
jednocześnie	 	 radosnym	 i	 bardzo	 rozśpiewanym	okre-
sem.	Również	my	–	Wyższobramski	Chór	Kameralny	
powtarzamy	 starsze	 i	 ćwiczymy	 nowe	 kolędy	 na	 cze-
kające	 nas	występy	 podczas	 nabożeństw	 i	 koncertów.	
Tradycyjnie	 zaśpiewamy	 na	 nabożeństwie	wigilijnym	
w	kościele	Jezusowym,	ale	jeszcze	w	grudniu	czeka	nas	
pierwszy	świąteczny	koncert,	na	który	już	dziś	serdecz-
nie	zapraszamy!
  

	 W	 koncercie	 zobaczymy,	 a	 głównie	 usłyszy-
my,	całą	konstelację	gwiazd	i	gwiazdeczek	znanych	lub	
rozpoczynających	karierę.	Prawdopodobnie	usłyszymy	
następujących	wykonawców:	
 - Noemi Bocek z zespołem NOEMIRACLES (woka-
listka wystąpiła już w I koncercie „artystów z Zaolzia”, 
tym razem zaśpiewa ze swoim zespołem). Warto przy-
pomnieć, że w 2012 roku zdobyła Grand Prix Cieszyń-
skiej Ligi Talentów.
 - Natalię Bukowską z zespołem – zwyciężczyni Cie-
szyńskiej Ligii Talentów z roku 2009 
 - Martę Cienciałę i Matyldę Forszpaniak – świet-
nie rozwijające sie wokalistki, które w 2013 roku ex 

 W poświąteczną niedzie-

lę, 27 grudnia o godz. 17.00 

zapraszamy na Ekumeniczny 

Koncert Kolęd, który odbędzie 

się w kościele katolickim w Ze-

brzydowicach. Wystąpi miej-

scowy słynny chór ECHO pod 

dyr. Jadwigi Sikory, znakomi-

ty organista katedry we From-

borku Arkadiusz Popławski, 

którego gościliśmy już w Cie-

szynie oraz jako gość ekume-

niczny - Wyższobramski Chór 

Kameralny naszej parafii. 

Zapraszamy!

	 „Czas	 Radości”	 to	 także	 tytuł	 płyty	 z	 kolęda-
mi,	którą	przed	dwoma	 laty	nagraliśmy	 jako	cegiełkę	
na	rzecz	remontu	cieszyńskich	organów.	Płyty	są	jesz-
cze	dostępne	i	można	je	nabyć	w	kancelarii	parafialnej	
w	cenie	20	złotych.	Serdecznie	polecamy	 tym,	którzy	
jeszcze	nie	znają	naszych	kolęd	utrwalonych	na	płycie.	
Nowe	zaprezentujemy	na	styczniowych	wieczorach	ko-
lęd,	o	których	więcej	w	kolejnym	numerze	Wieści.	

   Błogosławionego adwentu życzą
    Chórzyści z Wyższej Bramy

Kolejny czas radości
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Wyłączniki rejestrowe przed i po oczyszczeniuWałek wskaźnika crescenda przed i po renowacji

Usuwanie zużytego ogumowania wałka crescendowego Wałek crescenda i pedały zaluzji z nowym ogumowaniem

Mechanizm przycisków ręcznych po renowacjiMechanizm przycisków ręcznych po demontażu klawiatur

Kolejny etap remontu 
Organów kościoła Jezusowego
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Przyciski ręczne po renowacji Manuał I po renowacji

Odrestaurowane urządzenia sterujące rejestrami Popychacze przycisków ręcznych przed i po oczyszczeniu

Nowa instalacja elektryczna oświetlenia i wentylatora Nowe umocowanie ścianek bocznych kontuaru

Odrestaurowane zawory przycisków nożnych łączników pedałowych Urządzenia sterujące po renowacji i montażu
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Chóry, muzyka ...

	 W	sobotnie	popołudnie,	 14	 listopada	
2015,	 odbył	 się	 w	 Bażanowicach	 uroczysty	
koncert	dziękczynny.	Okazją	do	świętowania	
były	 jubileusze:	 trzydziestopięciolecia	 miej-
scowego	 chóru	 pod	 dyrekcją	 diak.	 Joanny	
Sikory	oraz	 czterdziestolecie	pracy	organisty	
Jerzego	Hławiczki.	Koncert	poprowadził	pro-
boszcz	ks.	Janusz	Sikora.
	 Koncert	rozpoczął	się	od	odśpiewania	
pieśni	 pt:	 „Dzięki	 Kochany	 Ojcze	 z	 nieba”,	
którą	 chór	 zaśpiewał	 wstając	 z	 miejsc	 –	 pa-
trząc	w	stronę	ołtarza.	Chórzyści	w	ten	sposób	
podziękowali	 za	 trzydzieści	 pięć	 lat	 wspól-
nych	przeżyć.	
	 Po	 tym	 utworze,	 zamiast	 tradycyj-
nej	 historii	 chóru,	 ks.	 J.	 Sikora	 odczytał	
„Wspomnienia	 ciekawszych	 wydarzeń	 chóru	 
w	pierwszym	roku	istnienia”	autorstwa	Ireny	
Gaweł,	która	była	członkiem	chóru	od	począt-
ku	jego	istnienia.	Prowadziła	dzienniki,	które	
dokumentowały	 pierwsze	 lata	 pracy	 chóru.	
Wspomnienia	 te	dostarczyły	chórzystom	wie-
le	cennych	wzruszeń.
	 Po	 tej	garści	wspomnień	chór	zaśpie-
wał	 pierwszą	 wyćwiczoną	 pieśń	 -	 „Lulajże	
Jezuniu”	 i	 w	 dalszej	 kolejności	 dwie	 pie-
śni	 pochwalne	 –	 „Chcę	 chwalić	 Boga	 dziś”	 
i	„Chwalmy	Pana”.	Ostatnią	pieśnią	w	tej	czę-
ści	koncertu	była	„Modlitwa	o	pokój”.	
	 Po	występie	chóru	zabrzmiały	organy.	
Zgromadzeni	w	kościele	usłyszeli	Arię	z	suity	

Podwójny Jubileusz w Bażanowicach
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D	–	dwugłos,	Jana	Sebastiana	Bacha.	Do	mi-
krofonu	podszedł	 organista,	 Jerzy	Hławicz-
ka,	który	podzielił	się	ze	zgromadzonymi	w	
kościele	swoją	historią.
	 W	 drugiej	 części	 koncertu	 chór	 za-
prezentował	pieśni	„Wielki	Bóg”,	„Hosanna	
Barankowi”,	 „Dokąd	 idziesz?”,	 „Dzień	 po	
dniu”	 oraz	 specjalnie	 przygotowaną	 na	 tę	
uroczystość	pieśń	pt:	„Podnosisz	mnie”.	
	 Nie	 zabrakło	 wspomnienia	 chó-
rzystów,	którzy	odeszli	do	wieczności.	Dla	
chóru	był	to	trudny	rok,	bowiem	w	styczniu	
pożegnał	 swojego	prezesa	 śp.	Henryka	Mi-
kołajka.	
	 Symbolicznym	 dyplomem	 nagro-
dzono	 chórzystów,	 którzy	 śpiewają	 w	 chó-
rze	 od	 samego	 początku	 istnienia.	 Takich	
chórzystów,	 z	 35	 letnim	 stażem,	 jest	 dzie-
więciu!
	 Na	 zakończenie	 chór	 zaśpiewał	
„Błogosławieństwo	 Irlandzkie”.	 Były	 jesz-
cze	 życzenia	 od	 delegacji	 z	 zaprzyjaźnio-
nych	chórów	i	pamiątkowe	zdjęcie.
	 Po	uroczystościach	w	kościele	chó-
rzyści	 udali	 się	 do	 sali	 OSP.	 Tam	 spędzo-
no	miłe	chwile,	były	kolejne	wspomnienia,	 
a	 przy	 dźwiękach	 muzyki	 bawiono	 się	 do	
białego	rana.
	 Zapraszamy	 na	 próby	 w	 każdy	
czwartek	o	godzinie18:00!

Tekst: Janina Szalbot, Zdjęcia: Sabina Polok

	 Moja	 przygoda	 z	 muzyką	 zaczęła	 się	 dosyć	
„wcześnie”,	bo	podobno	już	jako	niemowlę	reagowałem	
na	dźwięki,	które	dochodziły	z	radia.	Jak	było	cicho,	to	
mocno	płakałem,	 a	 jak	 tylko	 coś	grało,	 to	byłem	spo-
kojny.	 Te	 fakty	 w	 późniejszym	 czasie	 relacjonowała	
mi	moja	 kuzynka	 Ilza.	 Ja	 niestety	 nie	miałem	 prawa	
ich	pamiętać.	Następnie	w	naszym	domu	pojawiła	się	
fisharmonia	 ponadstuletnia,	 którą	 ojciec	 kupił	 i	 wyre-
montował	z	myślą,	że	moja	mama	będzie	się	uczyć	grać.	
Tata	kupił	mamie	nawet	jak	pamiętam,	„Szkołę	na	for-
tepian”,		ale	cóż,	nic	z	tego	nie	wyszło.
	 Natomiast	jak	miałem	13	lat,	to	zapisano	mnie	
do	 Ogniska	 Muzycznego	 przy	 Szkole	 Muzycznej	 
w	Cieszynie,	gdzie	po	okiem	znanego	cieszyńskiego	or-
ganisty,	pana	Szkucika,	zacząłem	naukę	gry		na	starej	
fisharmonii	 amerykańskiej	 dwu	 manuałowej.	 Nieste-
ty	 myszki	 przedziurawiły	 miechy	 i	 musiałem	 mocno	
pedałować	 aby	 wydobyć	 z	 niej	 	 jakieś	 dźwięki.	 Nie	
mieliśmy	 nut,	 specjalnie	 wiec	 ćwiczyliśmy	 pieśni	 z	
Harfy	Syjońskiej,	którą	dostałem	od	sióstr	z	Diakonatu	
Eben	–Ezer	z	Dzięgielowa.		Lekcje	religii	odbywały	się	 
w	Dzięgielowie,	więc	już	tam	czasami	podgrywałem	na	

Muzyka i moje życie

zajęciach	z	religii,	które	prowadzili:	ks.	Artur	Gerwin	 
i	ks.	Jan	Melcer.	Podczas	nauki	muzyki	musiałem	mieć	
drugi	instrument.	Pomógł	mi	nasz	sąsiad	-	pan		śp.	Lo-
rek	 –	 klarnecista	 w	 orkiestrze	 dętej	 Cementowni	 Go-
leszów,	który	mi	pożyczył	klarnet.	Następnie	uczyłem	
się	w	szkole	muzycznej	w	klasie	 sekcji	 instrumentów	
dętych	drewnianych	u	pana	Kowalskiego.	Moja	nauka	
nie	trwała	długo	–	raptem	4	lata.	Potem	już,	przyznam	
się	bez	bicia,	 leń	mnie	ogarnął,	a	 to	za	przyczynkiem	
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miłej	pani	Bury,	która	uczyła	rytmiki	i	nauki	o	muzyce,	
a	to	była	bariera	nie	do	przejścia.		
	 Z	upływem	czasu	zacząłem	grać	na	corocznych	
wigilijkach	 organizowanych	 dla	 seniorów	 w	 domu	 
u	 państwa	 Gasiów.	 Na	 tę	 uroczystość	 przewoziliśmy	
moją	starą		fisharmonię	z	domu		na	tzw.	„dziku”	-	każdy	
„senior”	wie,	co	to	za	pojazd.	Potem	zaczęła	się	gra	na	
godzinach	biblijnych	i	na	spotkaniach	młodzieżowych	
prowadzonych	 przez	 ks.	 Grossa,	 które	 odbywały	 się	 
u	państwa	Modesów.	Państwo	Modesowie	mieli	fishar-
monię	 amerykańską,	 która	 miała	 piękny	 dźwięk,	 ale	
była	 bardzo	 męcząca,	 bo	 wymagała	 dużo	 powietrza,	 
a	to	związane	było	z	szybkim	pedałowaniem.	Obecnie	
znajduje	się	ona	w	kościele	Jezusowym	jako	eksponat	
muzealny.	 Swego	 czasu	 razem	 z	 ks.	 Grosem	 byłem	 
w	Goleszowie	po	nowy	nabytek	–	przenośną	walizko-
wą	harmonię,	która	była	czymś	w	rodzaju	dzisiejszego	
keyborda,	 na	 niej	 później	 	 grałem	 na	 nabożeństwach	 
w	 kaplicach	 w	 Puńcowie,	 Gumnach	 i	 Ogrodzonej.	 
W	Krasnej	w	kaplicy	była	bardzo	stara	fisharmonia,	na	
której	 jakoś	dało	się	coś	zagrać	–	lekko	nie	było.	Naj-
gorzej	 było	 zimą,	 bo	 nabożeństwa	 w	 Gumnach	 były	 
o	godzinie		8-mej,		a	w	Ogrodzonej	o	10-tej,	więc	jakoś	
trzeba	się	było	dostać.	Autobus	jechał,	ale	nie	dojeżdżał	
do	kaplicy,	tylko	do	szkoły,	a	mnie	pozostało	nieść	har-
monię	w	rękach.	Jak	zimy	były	śnieżne,	to	wykorzysty-
wałem	ją	 jako	sanki.	Pierwszy	raz	zagrałem	też	w	ko-
ściele	Jezusowym	na	organach	w	trakcie	nabożeństwa	
w	oczekiwaniu	Nowego	Roku,	gdzie	uczestnikami	była	
młodzież.	Wielkim	przeżyciem	 i	 zaszczytem	była	 dla	
mnie		gra	w	tercecie,	w	którym	grali	Heniek	Mikołajek-	
akordeon,	Piotr	Gaś	–	skrzypce	i	ja	na	klarnecie.	Grali-
śmy	na	zebraniach	młodzieżowych,	na	tygodniu	ewan-
gelizacyjnym.	Corocznie	grałem		na		Tygodniu	Modlitw	

o	Jedność	Chrześcijan	w	sali	Konfirmacyjnej	na	parafii.
	 Po	 wybudowaniu	 kościoła	 w	 Bażanowicach	
gra	na	nabożeństwie	odbywała	się	na	organach	Philip-
sa	dwu	manuałowych	4	oktawowych	z	magnetofonem	
umożliwiającym	nagrywanie	dźwięku.	Z	uwagi,	że	były	
u	nas	nabożeństwa	co	tydzień,	to	siłą	rzeczy	musiałem	
zrezygnować	 z	 gry	 w	Gumnach.	A	 po	 wybudowaniu	
kościoła	w	Puńcowie	podjąłem	się	i	tam	regularnej	gry	
na	nabożeństwach.	
	 Grywałem	 także	 na	 organach	 w	 innych	 para-
fiach	m.in.	w	Pszczynie	(gdzie	bardzo	szybko	zborow-
nicy	 śpiewali	–	 i	 to	było	zaskoczenie	dla	mnie,	bo	 ja	
kończyłem	 1	 zwrotkę	 grać,	 a	 oni	 byli	 już	w	 połowie	
drugiej,	 ale	 potem	 jakoś	 dałem	 radę	 i	 skończyliśmy	
równo	 ostatnią),	 w	 Istebnej,	 Sorkwitach,	 Goleszowie,	
Cisownicy,	Dębowcu,	Karpaczu,	Jastrzębiu	–	Ruptawie,	
Mikołajkach.	 Będąc	 kilka	 razy	 w	 Legnicy,	 w	 koście-
le	Mariackim	nagrałem	na	 tamtejszych	 organach	 całą	
liturgię	oraz	 introity	na	każdy	dzień	roku	kościelnego.	
Dla	tamtejszych	zborowników	była	to	pomocna	sprawa,	
bo	nie	mieli	tam	organisty,	zaś	nabożeństwa	odbywały	
się	zimą	w	zakrystii	 i	muzyka	płynęła	wtedy	z	odtwa-
rzacza.	 Zdarzało	 mi	 się	 zastępować	 w	 kościele	 Jezu-
sowym	w	Cieszynie	organistę	Mirka	Berka.	Może	nie	
było	 to	 zastępstwo	w	 pełni	 słowa	 tego	 znaczeniu,	 bo	
mojego	przyjaciela	nie	dało	się	zastąpić.	
	 I	 tak	 upłynęło	 ponad	 40	 lat	mojej	 służby	mu-
zycznej	 dla	 mojego	 Pana	 w	 tym	 Kościele.	 Dziękuję	
mu	za	prowadzenie	 i	 zdrowie,	 którym	mnie	obdarzył,	
umożliwiając	mi	poprzez	grę	służyć	Jemu.

Jerzy Hławiczka 

             Czy wiesz, jakie jest prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia? 

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,  ale miał żywot wiecz-

ny.” ( J 3,16 ). Bóg się rodzi, ale czy masz chwilę czasu, aby usiąść 

i zaprosić Go do twego domu, twego serca? Masz czas dla Jezusa? 

Chciej, aby był z tobą i twoim zborem. Gdy ty Go przyjmiesz, nie 

tylko uzyskasz miłość, radość i pokój tu na ziemi, ale także będziesz 

razem z Nim na Jego przyjęciu. ( Obj19 – 22 ). Nie przegap tego 

wydarzenia.

                                                                                                   Udostępniła: Grażyna Cimała
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Listy do redakcji
Co robić z zużytą 

literaturą chrześcijańską
	 Odpowiadając	 na	 poruszoną	 w	 październiko-
wym	numerze	Wieści	Wyższobramskich	(dział	Listy	do	
Redakcji)		kwestię	utylizacji	zużytej	literatury	chrześci-
jańskiej,	 chciałbym	 podzielić	 się	 paroma	myślami	 na	
ten	temat	:
-	dziwnym	wydaje	się	oczekiwanie,	aby	władze	Kościo-
ła	były	odpowiedzialne	za	„zagospodarowanie”	starych	
śpiewników	i	innej	niechcianej	już	literatury.
-	 zdziwienie	 budzi	 też	 stwierdzenie	 autora	 listu,	 jako-
by	zagadnienie	to	było:	(cytat)	„skrzętnie	przemilczane	
przez	władze	Kościoła	i	Parafii…”,	skoro	przez	wiele	
lat	przewodniczył	władzom	tejże	parafii.
	 Niemniej	 jednak,	 jako	Dyrektor	 Ośrodka	Wy-
dawniczego	Augustana,	odpowiedzialnego	za	drukowa-
nie,	chciałbym	poinformować	drogich	czytelników,	że	
począwszy	od	 stycznia	planujemy	 	uruchomienie	bez-
płatnej	 utylizacji	 starych	 numerów	 czasopism	kościel-
nych	i	innej	literatury	chrześcijańskiej,	a	także	starych	
śpiewników,	a	nawet	Biblii,	jeśli	skala	zniszczenia	nie	
umożliwia	ich	naprawy.
	 Część	czytelników	ma	wewnętrzne	opory	i	nie	

chce	oddawać	„zużytej”	literatury	chrześcijańskiej	bez-
pośrednio	na	makulaturę	lub	w	inny	sposób	się	jej	po-
zbywać	(	np.	palić).
	 Dlatego	 Drukarnia	 Augustana	 podejmie	 się		
utylizacji,	która	polegać	będzie	na	mechanicznym	roz-
drobnieniu	 książek,	 czasopism	 itp.,	 na	 profesjonalnej	
maszynie	 przez	 koncesjonowaną	firmę	pod	 nadzorem	
naszego	pracownika.
	 Czytelnicy,	chcący	„pozbyć	się”	niechcianej	li-
teratury,	mogą	dostarczyć	ją	na	swój	koszt	do	Augusta-
ny	na	adres	Bielsko-Biała	Plac	Lutra	3.
	 Będziemy	 też	zachęcać	Proboszczów	poszcze-
gólnych	 parafii,	 aby	 organizowali	 punkty	 zbiorcze		 
w	parafiach	i	dostarczali	jednorazowo	w	większych	ilo-
ściach	dostawy	do	Augustany.
	 Jaka	będzie	skala	tego	projektu,	dziś	trudno	po-
wiedzieć.	Dla	wielu	jednak	będzie	to	godne	„rozstanie	
się”	 z	 balastem,	 jakim	 są	 nieaktualne	 czasopisma	 lub	
zniszczona	literatura	chrześcijańska.

 Korneliusz Glajcar

	 Nawiązując	do	„Listu	do	Redakcji”,	który	
ukazał	się	w	Wieściach	Wyższobramskich	w	nume-
rze	październikowym	pt.	„Nierozwiązana	sprawa”.	
Poruszony	został	temat	starych,	archiwalnych	-	Bi-
blii,	śpiewników,	książek	oraz	czasopism.	
Temat	ten	jest	kontrowersyjny	ponieważ	przez	każ-
dego	z	osobna	w	różny	sposób	odbierany,	interpre-
towany.	Był	 również	poruszany	przed	 laty,	 jednak	
okazuje	się,	że	nie	został	jeszcze	odpowiednio	roz-
wiązany...	
	 Od	wielu	już	lat	w	mojej	bibliotece	można	
znaleźć	zbiory	czasopism	kościelnych:	

„Przyjaciela dzieci”, 
„Strażnicy Ewangelickiej”, 
„Zwiastuna”, 
„Gazety Ewangelickiej”, 
„Informatora”..., mają	 wartość	 niezwykłą,	 czego	
dowodem	jest	ich	oprawienie	w	książki.		
	 Niech	każdy	 z	 nas	 podejmie	odpowiednią	

Rozwiązana sprawa
decyzję,	gdzie	ma	się	znaleźć	literatura	kościelna,	a	może	
najwłaściwsze	miejsce	znajduje	się	w	twojej	bibliotece?

Jan Fryda
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Młodzież i dzieci ...
Noc z Lutrem

	 W	Pamiątkę	Reformacji,	 31	 października,	 tra-
dycyjnie	odbyła	się	Noc	z	Lutrem,	wieczorne	spotkanie	
dla	 młodzieży	 z	 naszej	 diecezji.	 Tym	 razem	 impreza	
odbyła	 się	w	kościele	w	Drogomyślu.	Pomimo	gęstej	
mgły	 i	 bardzo	 trudnych	 warunków,	 ponad	 500	 mło-
dych	osób	nie	przestraszyło	się	 i	dotarło	na	 to	spotka-
nie,	wśród	 nich	 była	 też	 spora	 grupa	 z	 naszej	 parafii.	
Spotkanie	 rozpoczęło	 się	 o	 godz.	 19.00.	 Prowadzący:	
Katarzyna	Wesner-Macura	i	Grzegorz	Olek	z	Centrum	
Misji	 i	 Ewangelizacji	 nawiązywali	 do	Marcina	 Lutra	 
i	jego	różnych	wypowiedzi,	były	też	krótkie	konkursy	

na	znajomość	cytatów	Lutra.	Uczestnicy	mogli	też	wy-
słuchać	występu	młodzieżowego	chóru	z	Drogomyśla,	
zobaczyć	 ciekawą	 scenkę	 teatralną,	wspólnie	 śpiewać	
z	zespołem	Synogarlica	z	Dzięgielowa,	uczestniczyć	w	
Komunii	Świętej	oraz	wysłuchać	koncertu	zespołu	Ci-
jon.	Słowo	podczas	spotkania	wygłosił	ks.	Marcin	Pod-
żorski,	który	zachęcił	do	zastanowienia	się	nad	niebem,	
czy	naprawdę	jest	to	miejsce	do	którego	tęsknimy,	czy	
jedynie	traktujemy	to	jako	polisę	na	przyszłość.

Uczestnik

Foto: www.drogomysl.luteranie.pl
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Wycieczka konfirmantów
	 W	dniach	 od	 6	 do	 7	 listopada	mieliśmy	 przy-
jemność	 uczestniczyć	 w	 wycieczce	 konfirmacyjnej	
do	 czeskiej	miejscowości	 Pisek.	Celem	 tej	wycieczki	
była	integracja	dwóch	grup:	ks.	Marcina	Podżorskiego	 
i	ks.	Dariusza	Madzi.	Swoją	obecnością	zaskoczyli	nas	
również	konfirmanci	z	wcześniejszych	lat.	Po	dotarciu	
na	miejsce	zakwaterowaliśmy	się	w	swoich	pokojach.	
Następnie	odbyło	się	wieczorne	ognisko.	Nie	zabrakło	
również	wspólnego	śpiewania	pieśni	oraz	wspólnej	mo-
dlitwy.	W	wolnym	czasie	graliśmy	w	różne	ciekawe	gry.	
A	wieczorem	mieliśmy	okazję	obejrzeć	film.	Po	seansie	

niektórzy	 poszli	 spać,	 a	 niektórzy	 na	 nocne	wygłupy.	
Następnego	dnia,	tuż	po	śniadaniu,	udaliśmy	się	na	na-
uki	konfirmacyjne	gdzie	ćwiczyliśmy	swoją	konfirma-
cyjną	pieśń.	Udaliśmy	się	również	na	górski	spacer,	po	
czym	wróciliśmy	do	ośrodka	i	szykowaliśmy	się	do	po-
wrotnej	drogi.	Wyjazd	był	udany.	Wszyscy	wróciliśmy	
z	nowymi	znajomościami.	

Sandra Wiecheć 
Patrycja Kawulok

Diecezjalny turniej gier planszowych 

	 W	środę	11	listopada	w	Goleszowie	od-
był	się	Diecezjalny	Turniej	Gier	Planszowych
	 Gry	 planszowe	 powoli	 stają	 się	 co-
raz	 popularniejsze.	 To	 w	 końcu	 jakaś	 okazja	
by	znowu	być	ze	sobą	w	realnym,	a	nie	tylko	
wirtualnym	 świecie.	 W	 diecezji	 cieszyńskiej	
postanowiono	 wykorzystać	 gry	 do	 integra-
cji	 międzyparafialnej	 młodzieży.	 Z	 inicjaty-
wy	 ks.	 Łukasza	 Stachelka	 (wikariusza	 Parafii	
E-A	w	Goleszowie)	 i	ks.	Marcina	Podżorskie-
go	 (Diecezjalnego	 Duszpasterza	 Młodzieży)	
zorganizowano	 turniej	 gier.	 Na	 zaproszenie	
odpowiedziało	ponad	30	osób,	które	przez	po-
nad	 6	 godzin	 rywalizowały	 przy	 rozmaitych	
planszówkach.	 W	 Turnieju	 każdy	 zawodnik	
mógł	zmierzyć	się	z	przeciwnikami	w	12	 róż-
nych	 grach.	Każdy	 uczestnik	 sam	 decydował,	 
w	 jakie	 gry	 chce	 zagrać.	 Były	 zarówno	 po-

Od lewej: Dawid Malina, Mateusz Malina i Klaudiusz Wiecheć



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl64 Odwiedź naszą stronę:

pularne	 "karcianki"	 (Uno,	 Ligretto,	 6	 bierze),	 gry	 
logiczne	 (Rummikub,	 Qwirkle,	 Robale),	 gry	 zręczno-
ściowe	(Jenga,	Dobble,	Prawo	Dżungli),	czy	gry	ekono-
miczne	gry	planszowe	-	Wsiąść	do	pociągu,	Osadnicy	z	
Catanu,	K2).	
	 Turniej	rozpoczął	się	o	godzinie	9	rano.	Wszyst-
kich	przywitał	proboszcz	parafii	ks.	dr	Adrian	Korcza-
go,	 który	 opierając	 się	 na	 słowach	 z	 I	Kor	 9,24	 przy-
pomniał	o	nieodłącznym	elemencie	rywalizacji,	 jakim	
jest	 porażka.	 Jednocześnie	 życzył	 wszystkim,	 by	 nie	
zniechęcać	 się	 i	 w	 każdej	 porażce	 zarówno	 tej	 w	 ry-
walizacji	turniejowej	jak	i	przede	wszystkim	życiowej	
szukać	 szansy	 do	 poprawy	 na	 przyszłość.	 Następnie	
po	omówieniu	zasad,	rozpoczęła	się	rywalizacja.	Przy	
niektórych	grach	było	bardzo	dużo	emocji,	inne	znowu	
wymagały	skupienia	i	strategicznego	myślenia.	Około	
godz.	13	była	krótka	przerwa	na	posiłek	i	regenerację	

szarych	 komórek,	 po	 czym	 przystąpiono	 do	 dalszych	
rozgrywek.	Przed	16	były	znane	już	ostateczne	wyniki.	
Wyłoniono	zwycięzców	w	poszczególnych	kategoriach	
gier,	 najwszechstronniejszego	 gracza	 oraz	 najlepszą	
drużynę	parafialną.	Najlepsi	otrzymali	pamiątkowe	dy-
plomy	oraz	gry	planszowe.	Pozytywne	głosy	są	z	pew-
nością	zachętą	do	organizacji	kolejnego	turnieju	i	być	
może	wtedy	pojawi	się	więcej	chętnych.	
	 Warto	odnotować	także	osoby	z	naszej	parafii,	
które	zajęły	wysokie	miejsca:
Klaudiusz Wiecheć 	 	 -	 1	miejsce	w	 kategorii	 gry	 lo-
giczne
Mateusz Malina	-	2	miejsce	w	kategorii	gry	logiczne
Dawid Malina	-	2	miejsce	w	kategorii	gry	planszowe.
W	klasyfikacji	generalnej	nasza	parafia	zajęła	3	miejsce.

ks. Marcin Podżorski

„Prezent pod 
choinkę” w 
Hażlachu

	 Wzorem	 lat	 ubiegłych	
uczniowie	 i	 pracownicy	 Szkoły	
Podstawowej	 im.	 Trzech	 Braci	
w	Hażlachu	włączyli	się	w	akcję	
„Prezent	 pod	 choinkę”.	 Już	 od	
października	 do	 szkoły	 przyno-
szono	pięknie	opakowane	pudeł-
ka	po	butach,	a	w	nich	podarunki	
dla	 dzieci	 z	Białorusi,	 Rumunii	 
i	Ukrainy.	Niezwykle	cieszy	fakt,	
że	akcja	wpisała	się	już	na	dobre	
w	 kalendarz	 szkolnych	 wyda-
rzeń	i	z	roku	na	rok	coraz	więcej	
osób	ochoczo	 się	w	nią	 angażu-
je.	 W	 tym	 roku	 zebraliśmy	 po-
nad	80	prezentów,	które	zostały	
przewiezione	 do	 Dzięgielowa.		
Mottem	akcji	jest	werset	z	Dzie-
jów	Apostolskich	„Więcej	szczę-
ścia	 jest	 w	 dawaniu	 niż	 w	 bra-
niu”.	Patrząc	na	zaangażowanie	
uczniów	 również	 tych	 najmłod-
szych,	bo	przedszkolaki	też	włą-
czyły	się	w	akcję,	 	mam	nadzie-
ję,	że	pomoc	 ta	wynika	właśnie	 
z	potrzeby	serca.	
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	 Również	 dzieci	 z	 hażlaskiej	 	 szkółki	 nie-
dzielnej	włączyły	się	w	akcję.	Z	zaangażowaniem,	
podzielone	 na	 grupy,	 oklejały	 i	 przygotowywały	
pudełka.	Z	kilku	zebranych	ofiar	pieniężnych	zosta-
ły	zakupione	rzeczy,	które	następnie	dzieci	włoży-
ły	do	odpowiednio	oznakowanych	pudełek.	Każda	
grupa	przygotowywała	prezent	dla	wybranej	osoby:	
chłopca	lub	dziewczynki	w	określonym	przedziale	
wiekowym.	Mamy	świadomość	tego,	że	„to,	co	ro-
bimy,	jest	kroplą	w	morzu,	gdyby	jednak	tej	kropli	
nie	było,	to	by	jej	w	morzu	brakowało”.	(Matka	Te-
resa	z	Kalkuty).

Grażyna Szymala

Kącik dla dzieci
Kornelia Doryghi i Monika Moiczek

Chwała na wysokościach Bogu

 A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim.
I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. I 
rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszyst-
kiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A 
to będzie dla was znakiem: znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie, i zaraz 
z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących 
Boga i mówiących: 

„Chwała na wysokościach Bogu,
     a na ziemi pokój ludziom,

    w których ma upodobanie”. 
 A  gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli 
jedni do drugich: „Pójdźmy zaraz aż  do Betlejemu i oglądajmy 
to, co się stało i co nam objawił Pan”. I śpiesząc się, przyszli, 
i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A 
ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I 
wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powie-
dzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je 
w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za 
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.

Ewangelia wg. Św. Łukasza 2:8-20.
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	 Od	 dłuższego	 czasu	 w	 całym	 Niebie	 trwa-
ły	 przygotowania	 do	 przyjścia	 na	 świat	 Syna	 Boże-
go.	Wszyscy	 oczekiwali	 tej	 chwili	 z	 niecierpliwością.	
Każdy	też	chciał	coś	podarować.	Dlatego	też	wszyscy	
mieszkańcy	 Nieba,	 przygotowywali	 jakieś	 podarunki.	
Jedni	 tworzyli	 złote	 rzeźby	 inni	 starali	 się	 coś	 uszyć.	
Wszystkie	prezenty	wyglądały	wspaniale,	 były	najlep-
szej	jakości.	Bóg	jednak	powiedział,	że	wybierze	tylko	
jeden	prezent,	który	ofiaruje	swojemu	synowi.	Wszyscy	
więc	starali	się	zrobić	coś	lepszego	od	pozostałych.	Jed-
nak	Bóg	i	tak	nie	potrafił	wybrać	odpowiedniego	daru.	
	 Mieszkał	 tam	 pewien	 mały	 aniołek.	 Był	 on	
bardzo	 samotny	 i	 niezdarny,	 jednak	 też	 chciał	 coś	po-
darować	 Jezuskowi.	 Wymyślał	 różne	 rzeczy,	 jednak	
cokolwiek	próbował	stworzyć	wychodziło	 to	koślawe,	
nieładne	 lub	po	prostu	od	 razu	 się	 rozsypywało.	 Inne	
anioły	 bardzo	 się	 śmiały	 z	 tego	 powodu	 z	 biednego	
chłopca.	Potęgowało	to,	że	aniołek	zawsze	gdy	chciał	
komuś	pomóc,	 to	wyrządzał	większe	 szkody.	Był	bar-
dzo	z	tego	powodu	przygnębiony.	Tak	bardzo,	że	chciał	
opuścić	Królestwo,	jednak	nie	miał	na	to	odwagi.	Bał	
się,	w	końcu	był	jeszcze	dzieckiem.	
	 Dzień	 przez	 narodzinami	 Chrystusa,	 spotkał	
na	swojej	drodze	Boga.	Chciał	się	przed	nim	schować,	
ukryć	swoje	łzy,	jednak	mu	się	to	nie	udało.
-	Patryku	czemu	płaczesz?
	 Usłyszał	za	swoimi	plecami.	Patryk?	Tak!	Prze-
cież	tak	właśnie	miał	na	imię.	Nikt	go	tu	jednak	tak	nie	
nazywał	i	zdążył	już	o	tym	zapomnieć	i	przyzwyczaić	
się	do	bycia	Gapą	czy	Niezdarą.
-	Ja…	ja	bardzo	chciałem	zrobić	coś	dla	Bożego	Syna,	
jednak	nie	potrafię	stworzyć	nic,	co	byłoby	tego	godne,	
powiedział	 niepewnie	 ze	 spuszczoną	 głową.	 Bóg	 jed-
nak	ktylko	uśmiechnął	się	i	przytulił	delikatnie	chłopca.	
-	Nieważne	co	ofiarujesz	–	rzekł	–	ważne,	aby	było	to	
coś	z	serca.
	 Po	tych	słowach	Stworzyciel	oddalił	się	zosta-
wiając	Patryka	samego	z	myślami.	
	 Następnego	 dnia	 aniołek	 zebrał	 się,	 w	 sobie	 
i	 ruszył	do	wielkiej	sali	ze	starym	kartonowym	pudeł-
kiem	pod	ręką.	Był	pewny	siebie.	Jednak	skończyło	się	
to	wraz	 z	 przekroczeniem	progu	 sali.	Byli	 tam	 zebra-
ni	 chyba	wszyscy	 aniołowie,	 którzy	 od	 razu	 zwrócili	
uwagę	na	przybysza.	Zaczęły	się	szepty,	wyśmiewanie.	 
W	oczach	Patryka	pojawiły	się	łzy.	Szybko	odwrócił	się	
i	 chciał	 stamtąd	 jak	 najszybciej	 się	wydostać.	 Jednak	 
w	ostatniej	chwili	zatrzymały	go	słowa	Boga:
-	Patryku	podejdź	tu.
	 I	gdy	chłopak	niepewnie	podszedł	do	Stworzy-
ciela	ten	rzekł:

Historia małego Aniołka
bajeczka dla dzieci

-	Co	za	wspaniałe	dary	Ty	przyniosłeś?
Patryk	schował	pudełko	za	plecami	i	cały	zarumieniony	
ze	wstydu	odpowiedział	cicho.
-	Ni..nic	Panie.	Nic	co	byłoby	godne	Twej	uwagi.
Nim	się	jednak	spostrzegł,	Bóg	zabrał	od	niego	pudeł-
ko	i	otworzył.	W	środku	znajdowało	się	kilka	starych	
zabawek.	Pluszowy	miś,	jakaś	drewniana	lokomotywa	
i	kilka	klocków	z	wyrytymi	na	nich	symbolami.	Były	
poniszczone.	

	 Gdy	pozostali	zebrani	zobaczyli	zawartość	tek-
turowego	 pudełka,	 zaczęli	 się	 śmiać.	 Mówić	 między	
sobą,	że	Niezdara	właśnie	obraził	Syna	Bożego,	przy-
nosząc	mu	takie	śmieci.	Bóg	jednak	nie	zwracał	na	nich	
uwagi	i	otarł	łzę	z	policzka	chłopca:
-	Skąd	masz	te	rzeczy?	
Zapytał	spokojnie.
-	To…to	są	moje	stare	zabawki	–	powiedział	Patryk	ci-
chutko	–	to	jedyna	moja	pamiątka	z	życia	na	ziemi.	Za-
nim	choroba	zabrała	mnie	moim	rodzicom.	Wiem,	że	są	
stare	i	zniszczone,	ale	dla	mnie	są	najcenniejszą	rzeczą	
na	świecie.
	 Aniołek	zamilkł	i	opuścił	głowę,	oczekując	te-
raz	kolejnej	fali	drwin.	Bóg	jednak	uściskał	go	mocno	 
i	oznajmił	wszystkim	zebranym.	
-	To	najwspanialszy	dar	ze	wszystkich.	Nie	liczy	się	bo-
wiem,	jak	bardzo	się	błyszczy	czy	jak	bardzo	jest	cen-
ny.	Liczy	się,	że	jest	dany	ze	szczerego	serca,	a	nie	by	
pochwalić	się	swymi	umiejętnościami	czy	bogactwem.	
Po	 tych	 słowach	 wszyscy	 aniołowie	 zamilkli,	 a	 Bóg	
wziął	 Patryka	 za	 rękę	 i	 poprowadził	 do	 smugi	 świa-
tła.	Wręczył	mu	pudełko	i	uśmiechnął	się	zachęcająco.	
Aniołek	niepewnie	odebrał	prezent	po	czym	wsunął	go	
w	światło,	a	zabawki	poleciały	daleko	na	ziemię,	zamie-
niając	się	w	najjaśniejszą	z	gwiazd.	
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	 Dawno,	 dawno	 temu,	 w	 dalekim	 miasteczku	
zwanym	Betlejem,	żyła	sobie	mała,	puchata	owieczka.	
Miała	ona	na	imię	Kuleczka,	gdyż	była	bardzo	okrągła.	
Mieszkała	na	polach	niedaleko	miasta,	razem	z	dużym	
stadem	owiec,	które	były	 tam	wypasane.	Niestety	nie	
czuła	się	tam	jak	w	domu.	Czegoś	jej	brakowało.	Było	
to	spowodowane	tym,	że	nikt	jej	tam	tak	naprawdę	nie	
lubił.	Jednak	nie	dlatego,	że	dokuczała	 innym	owcom	
czy	też	zachowywała	się	nie	tak,	jak	powinna.	Nie.	Inni	
członkowie	stada	śmiali	się	z	niej,	ponieważ	była	inna	
niż	wszystkie.	 Była	 okrągła	 i	 bardzo	 z	 tego	 faktu	 za-
smucona.	Chciała	być	taka	sama	jak	pozostałe.	Jednak	
nie	 było	 to	możliwe.	Trzymała	 się	więc	 cały	 czas	 na	
uboczu.	Mimo	tego	nie	czuła	się	samotna.	Miała	trójkę	
wiernych	przyjaciół,	którzy	towarzyszyli	jej	na	każdym	
kroku.	Były	to	trzy	szare	myszki,	które	w	zimne	noce	
chowały	się	w	jej	gęstej	i	ciepłej	wełnie.	
	 Dni	mijały,	a	Kuleczka	dalej	nie	wiedziała	cze-

	 W	 tym	 czasie	 na	 ziemi	
mędrcy	czekali	na	jakiś	znak,	kie-
dy	przyjdzie	Zbawiciel	 na	 świat.	 
I	właśnie	 ta	 gwiazda,	 stworzona	 
z	 najwspanialszego	 daru,	 popro-
wadziła	ich	prosto	do	ubogiej	sta-
jenki,	gdzie	Chrystus	narodził	się,	
by	zbawić	świat.	

Niezwykła przygoda owieczki Kuleczki 
i jej przyjaciół

go	jej	tak	naprawdę	brakuje.	To	prawda,	śmiali	się	z	niej	
ale	miała	przecież	dom	i	wspaniałych	przyjaciół.	Więc	
czego	jej	było	brak?
	 Pewnej	nocy,	gdy	całe	stado	spokojnie	spało	so-
bie	na	szczycie	pagórka,	coś	je	obudziło.	Było	to	dziw-
ne,	 bardzo	 jasne	 światło,	 które	 oślepiało	 wszystkich,	 
a	spomiędzy	chmur	wyłoniła	się	dziwna	istota.	Bardzo	
przypominała	pasterzy,	którzy	pilnowali	stada.	Jednak	
była	ona	wyższa,	piękniejsza	i	świecąca.	Dosłownie!	To	
z	tej	istoty	bił	ten	tajemniczy	blask.	Wszystkie	owieczki	
zaczęły	uciekać	w	popłochu,	bojąc	się	przybysza.	Ku-
leczka	jednak	stała	i	patrzyła.	Nie	mogła	oderwać	wzro-
ku	 od	 nieznajomego.	W	 szczególności,	 że	 jego	 plecy	
zdobiły	wspaniałe	skrzydła.	
	 Pasterze	widząc	 to	padali	na	kolana.	Byli	bar-
dzo	 wystraszeni,	 jednak	 nie	 uciekali.	Mówili	 między	
sobą	o	jakimś	…	aniele?	Więc	to	był	anioł?	Kuleczka	
nigdy	nie	spotkała	się	z	czymś	takim.	Jednak	czuła,	że	
ta	istota	nie	zrobi	jej	najmniejszej	krzywdy.	
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Nagle	anioł	przemówił:
-	Nie	bójcie	 się!	Bo	oto	zwiastuję	Wam	radosną	nowi-
nę,	gdyż	dziś	narodził	Wam	się	Zbawiciel,	którym	jest	
Chrystus	Pan.	A	to	będzie	dla	Was	znakiem.	Znajdzie-
cie	Go	owiniętego	w	pieluszki	i	położonego	w	żłobie.
Zbawiciel?	 Chrystus?	 Co	 to	 znaczy?	Owieczka	 nic	 z	
tego	nie	rozumiała.	Jednak	widziała,	że	ta	nowina	bar-
dzo	ucieszyła	jej	opiekunów,	którzy	natychmiast	chcieli	
ruszyć	przywitać	owe	dzieciątko.	Nim	jednak	się	wszy-
scy	 zebrali	 za	 aniołem	pojawiły	 się	 kolejne,	 które	 za-
częły	wesoło	śpiewać:
-	Chwała	na	wysokościach	Bogu,	 a	na	ziemi	pokój	 lu-
dziom,	w	których	ma	upodobanie!
	 Pasterze	bezzwłocznie	 ruszyli	we	wskazanym	
kierunku.	Postanowili	jednak	wziąć	jakiś	dar	dla	Chry-
stusa.	Nie	mieli	wiele,	jednak	chcieli	jakoś	go	przywitać.	
Wzięli	więc	ze	sobą	małą	owieczkę.	Okrągłą	i	puszystą,	
która	jako	jedyna	nie	uciekła	przed	blaskiem	anielskim	
i	ruszyli	w	drogę,	zostawiając	za	sobą	resztę	stada.	
	 Kuleczka	była	bardzo	uradowana,	że	to	ją	wy-
brano.	Nie	rozumiała	o	co	dokładnie	chodzi	ale	czuła,	
że	 jest	 to	 coś	 ważnego,	 swego	 rodzaju	 wyróżnienie.	
Pierwszy	raz	tak	się	czuła.	Doceniona	przez	kogoś.	
	 Gdy	 dotarli	 na	 miejsce	 zobaczyli	 kolejnych	
dwóch	 ludzi.	 Kobietę	 i	 mężczyznę.	 Byli	 oni	 jednak	
zwyczajni.	Mimo	 tego	pastuszkowie	szybko	pokłonili	
się	 im	 i	 powitali	 jakby	 to	 byli	 jacyś	 władcy.	 Kulecz-
ka	czekała	grzecznie,	nie	wiedząc	dokładnie	jak	się	ma	
zachować.	W	końcu	najmłodszy	z	pasterzy,	kilkuletni	
chłopczyk	 zaledwie,	 podniósł	 delikatnie	 owieczkę	 i	
ofiarował	 ją	mężczyźnie,	mówiąc,	 że	 ta	 owieczka	 bę-
dzie	dorastać	 razem	z	dzieciątkiem.	Nieznajomy	przy-
jął	 ten	 dar	 z	 uśmiechem	 i	 postawił	Kuleczkę	 niedale-
ko	miejsca	gdzie	 spało	mało	dzieciątko.	To,	które	 tak	
bardzo	chcieli	zobaczyć	pasterze,	 to	o	którym	mówili	
aniołowie.	
	 Gdy	 pastuszkowie	 odeszli,	 głosząc	 radośnie	
nowinę	 wszystkim	 napotkanym	 po	 drodze	 ludziom,	
Kuleczka	 ciekawsko	 zaczęła	 zaglądać	 na	 dziecko.	
Było	ono	zwyczajne,	małe,	nieporadne	lecz	mimo	tego	
było	w	nim	coś,	co	rozgrzewało	serce	Kuleczki.	Czuła	 
się	 tak,	 jakby	w	 końcu	 znalazła	 to,	 czego	 tak	 bardzo	

szukała.	
	 Jednak	jej	radość	nie	trwała	długo,	gdyż	szyb-
ko	wróciły	wspomnienia	związane	ze	stadem.	W	stajni,	
do	której	została	przyniesiona	przez	swoich	opiekunów	
mieszkały	już	inne	zwierzęta.	Gdy	zobaczyli	okrąglut-
ką	owieczkę	zaczęły	 się	z	niej	 śmiać.	Mówiły	 też,	że	
taka	owieczka	nie	jest	godna	być	darem	dla	Zbawiciela.	
W	szczególności,	że	nie	wie	nawet	o	kogo	chodzi.	
	 Kuleczka	chciała	się	schować	przed	drwinami,	
które	 ją	 zabolały.	 Jednak	 poczuła,	 że	 ktoś	 delikatnie	
ją	podnosi.	Był	to	mężczyzna,	który	od	razu	ułożył	ją	
obok	 dzieciątka,	 tworząc	 z	 niej	 swego	 rodzaju	 podu-
szeczkę.	Nie	 przeszkadzało	 to	 jednak	Kuleczce,	 gdyż	
dziecko	od	razu	wtuliło	się	w	nią	i	zasnęło	spokojnie,	a	
owieczka	w	końcu	odnalazła	 spokój.	Była	 szczęśliwa,	
gdyż	w	końcu	została	przez	kogoś	doceniona	 i	mogła	
ten	czas	dzielić	ze	swoimi	przyjaciółmi,	którzy	mimo	
tego,	że	byli	myszami,	również	zostali	zaakceptowani	
przez	 nowych	 opiekunów	 i	 od	 teraz	 zabawiali	maleń-
stwo,	gdy	to	zaczynało	płakać.	
 

	 Kuleczka	odnalazła	radość	oraz	ciepło	w	sercu,	
wiedziała,	że	jest	to	spowodowane	właśnie	przez	to	nie-
zwykłe	dziecko.	
	 A	czy	Ty	już	znalazłeś	Jezusa	w	swoim	sercu?

Idźcie do Betlejem, Dziecię tam zrodzone...
Była to noc najjaśniejsza

ze wszystkich ziemskich nocy.
Łuna światła nad Betlejem

głosiła światu Wielkość Boga,
Który na radość ludziom i odkupienie ludzi

zesłał Syna Człowieczego ze znakiem
wiary, nadziei, miłości, pokoju.

Jezus Chrystus - Syn Boga Żywego zamieszkał miedzy nami.
Była to noc najjaśniejsza ze wszystkich ziemskich nocy.

Leon Krzemieniecki



Informator Parafialny nr 12/2015 (144)

grudzień 2015 69

Kancelaria parafialna poleca:

Pokoloruj obrazek

 Rodzinny adwent  to propozycja nie tylko 
dla najmłodszych, ale dla całych rodzin – podpo-
wiedź, jak spędzić te cztery tygodnie oczekiwania 
na pamiątkę Bożego Narodzenia. Książka pokazuje, 
w jaki sposób adwent może stać się czasem spotkań 
z drugim człowiekiem i z Bogiem.
  W tym roku autorka, Sylwia Adamus, za-
chęca m.in. do zrobienia pierniczkowego kalen-
darza adwentowego, stworzenia teatru cieni oraz 
słoika dobrych wspomnień. Ponadto w Rodzinnym 
adwencie można znaleźć: łamigłówki, opowiada-
nia i rozmowę z pszczelarzem.
  Nad wszystkim czuwa znana czytelnikom z 
poprzednich wydań świeca z adwentowego wieńca 
– Lucynka.
 Książka jest dostępna w Kancelarii Para-
fialnej w cenie 15 zł.
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Śluby:                                           

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

Ga 3,27

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

Prz 18,22

Chrzty:                                           

Pogrzeby:  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Mt 5,4

2015-10-09
2015-10-10
2015-10-16
2015-10-16
2015-10-28
2015-10-28
2015-10-30

śp.	Stanisław	Machej
śp.	Julia	Szczurek	zd.	Małysz
śp.	Wanda	Pilch	zd.	Łyżbicka
śp.	Jan	Śliwka
śp.	Helena	Herzyk	zd.	Chraścina
śp.	Rudolf	Hofbauer
śp.	Jerzy	Mrógała

lat	85
lat	89
lat	79
lat	76
lat	88
lat	84
lat	73

Cieszyn
Dębowiec
Hażlach
Cieszyn
Ogrodzona
Cieszyn
Cieszyn

2015-10-03
2015-10-18
2015-10-18
2015-10-25
2015-10-25
2015-10-25
2015-10-25
2015-10-25
2015-10-25
2015-10-25

Nadia	Wiktoria	Orawska
Paulina	Żydek
Tymon	Lose
Bogusława	Górniak
Lena	Zuzanna	Smelik
Hanna	Rakus
Szymon	Rakus
Elias	Jan	Chwastek
Mikołaj	Tomasz	Chroboczek
Kewin	Szymon	Chroboczek

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Gumna
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Ogrodzona
Hażlach
Hażlach

2015-10-03

2015-10-10

2015-10-10

2015-10-24

2015-10-24

Bogusław	Orawski
Ewelina	Maria	Dendys
Mariusz	Boruta
Ewa	Anna	Faruga
Paweł	Drózd
Małgorzata	Marta	Szczypka
Sławomir	Sylwester	Pilch
Judyta	Czyż
Radosław	Sebastian	Górniak
Mariola	Cieslar

Cieszyn

Hażlach

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn
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Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Bibliotekarki

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na gru
dzie

ń

20
15 

ro
k

Informacje, ogłoszenia

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

Bliższe informacje pod nr tel. 338 52 37 55 
Spotkania Klubu PTEw. odbywają się

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

03.12.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
  Prelekcja: Jan Tacina (25 – lecie śmierci) 

10.12.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Wspomnijmy to jeszcze raz  

17.12.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Wigilijka PTEw.  
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 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie prowadzi 

ks. Marcin Podżorski

 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi 

 ks. Tomasz Chudecki

  - W Cieszynie - drugi czwartek miesi¹ca,  godz. 17.00, spotkanie prowadzi 

diakon Aleksandra B³ahut-Kowalczyk

 - W Marklowicach - pierwszy pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00, spotkanie prowadzi 

diakon Joanna Sikora

 - W Ogrodzonej - drugi wtorek miesi¹ca, o godz. 17.00, spotkanie prowadzi 

teolog Janina Boruta

 - Ko³o Odwiedzinowe w Cieszynie - pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, o godz. 

16.00, 

spotkanie prowadzi diakon Joanna Sikora

 - W Ba¿anowicach- co 2 tygodnie o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 

teolog Romana Szmidt-Król

 - Brzezówka - trzecia środa miesiąca, o godz. 15.00, spotkanie prowadzi 

ks. Marcin Podżorski

 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 

ks. Marcin Podżorski

Biblijne spotkania dla kobiet:

Serdecznie zapraszamy na spotkania, 

które odbywają się w każdy wtorek o godz. 18:30, 

w budynku parafialnym 

przy placu koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	18.30

Cieszyn Chór	męski środa godz.	17.00
Cieszyn Paraf.	Zespół	Instr. sobota godz.			9.00	
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00	
Bażanowice Chór	mieszany czwartek godz.	18.00
Bażanowice Chór	dziecięcy czwartek godz.	16.00
Hażlach Chór	mieszany piątek godz.	19.00
Hażlach
Hażlach

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

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

Próby chórów w parafii cieszyńskiej
*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

w Cieszynie
godz. 18.00
> każda środa

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 środa miesiąca

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

Wieczory z Biblią:
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Serdecznie zapraszamy na „Wieczory z Biblią” 
w środę o godz. 18.00

 
02.12    ks. Adam Podżorski - Symbole i proroctwa  Księgi Apokalipsy;
09.12   diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk - duchowy autorytet  wybit-
nych postaci  Kościoła 
 
styczeń 2016: nie ma spotkania w środę 06.01. ze względu na Święto Epifanii

a pozostałe terminy i tematy jak zawsze, czyli:

 
13.01  diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk - duchowy autorytet wybitnych 
postaci  Kościoła
20.01  ks. Adam Podżorski - Symbole i proroctwa  Księgi Apokalipsy
27.01  Ilona Hajewska -  Praktyczne życie chrześcijanina

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
NA IV CIESZYŃSKIE ŚNIADANIE DLA KOBIET

05 XII 2015 r., godz. 9.00, sala budynku parafialnego „pajta”      
(pl. Kościelny 1 – wejście od placu zabaw)

W programie: 
- wykład pastorowej Ewy Londzin pt. „Inny adwent – mój do-
mowy adwent”,
- promocja książki Bronisławy Uher „Wokół Placu Kościelnego 
i Kościoła Jezusowego”,
- modlitwa, śpiew, śniadanie

Zgłoszenia: tel. 33 857 96 69 lub w kancelarii parafii

„Przygotujcie na pustyni drogę Pańską.
Oto Wszechmogący Pan przychodzi w mocy." Iz 3,10
Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych drogich Seniorów,

na nabożeństwo spowiednio-komunijne

13 grudnia, o godz. 10.00 - w trzecią Niedzielę Adwentu.

Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie w sali naprzeciw kancelarii.
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Zapraszamy Państwa na smaczne obiady gotowane 

według tradycyjnych receptur, 

z własnych przetworów 

(istnieje możliwość wykupienia abonamentu)

 Godziny otwarcia Kuchni Babci Milki : 

pon.-pt. od 11:00 do 17:00;

od stycznia stołówka czynna w sob. od 12:00 do 14:00;

niedziela – po wcześniejszej rezerwacji minimum 20-to osobowych grup. 

 Jesteśmy stołówką, która  posiada najdłuższe tradycje w Cieszynie. Obiady 

czwartkowe wpisały się już na stałe w diety tradycjonalistów - podajemy kotlet 

schabowy z kiszoną kapustą, ziemniakami lub do wyboru drugie mięso, specjal-

nie przygotowane udko z  kurczaka, doprawione ziołami.

 Organizujemy przyjęcia okolicznościowe: chrzciny, konfirmacje, komunie, 

urodziny, jubileusze, stypy, przyjęcia świąteczne i sylwestrowe.

Cieszyn, ul. Świeżego 8

Kontakt: 33 852 35 65;33 858 26 02, 

e-mail:  sekretariat@odz.edu.pl

ZAPRASZAMY!
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Przyjmę dla celów charytatywnych zbędne kupony 

materiału lub większe resztki 

kontakt telefoniczny: 513 654 662

 Samotna pozna pana w celach matrymanionalnych miłego, starszego  

do 77 lat, kontakt listowny z panią Lidią, adres znany redakcji.
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Wynajmę mieszkanie 85 m 
na poddaszu domu wielorodzinnego 

na osiedlu Liburnia w Cieszynie: 

duża kuchnia, 3 pokoje, 

łazienka (prysznic, wanna), 

przedpokój.

Tel.: 506 707 597

Zamienię mieszkanie 68,09 m2 – 

3 pokoje, kuchnia, WC oddzielne, 

garaż w Cieszynie przy ul. Solnej 

na domek w okolicy Cieszyna 

tel. 664 877 228

koparko - ładowarka  

Caterpillar

mini koparka 

koparka gąsienicowa  

K 408 

koparka Km251 WŁÓKA

wykopy kanalizacyjne 

wodociągowe gazowe  

i inne...

rekultywacja stawów, 

rowów i terenu, 

fundamenty
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

księży:
ks. Janusz 
Sikora:
33	857	71	65
506	063	203
janusz.sikora
@luteranie.pl

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

Skład komputerowy: B i A Macura
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