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OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne

Beata Macura

„W nim było życie, a życie było światłością ludzi.” J1,4.

	 Nadszedł	grudzień.	Jest	to	czas,	w	którym	ogarnia	nas	coraz	więcej	ciemności,	
dzień	 jest	 	 krótszy,	 a	noc	 coraz	dłuższa.	Cała	przyroda	wokół	nas	 zamiera,	 zapada	 
w	zimowy	sen.	Wszystko	wokół	jest	szare,	przygnębiające.	Zbliżamy	się	do	końca	roku,	 
a	to	oznacza,	że	znowu	staliśmy	się	starsi.	Niepokój,	a	może	nawet	pesymizm,	ogar-
niają	nas	każdego	dnia.	Jednak	grudzień	to	również	miesiąc,	w	którym	przeżywamy	
czas	Adwentu	oraz	Święta	Bożego	Narodzenia.

	 Adwent	to	czas	medytacji,	oczekiwania,	zadumy	nad	
tym	co	było,	w	jaki	sposób	nasz	kolejny	rok	kościelny	zo-

stał	zakończony.	W	Adwencie	częściej	palą	się	świece	i	wydaje	nam	się,	że	to	światło	
pali	się	jaśniejszym	płomieniem	niż	w	inne	dni	roku.	Im	ciemniejsze	są	noce,	tym	ja-
śniej	świecą	gwiazdy	i	tak	samo	jaśniej	płoną	świece.	Ich	migocące	światło	przemawia	
do	nas	 jakimś	 tajemniczym	 językiem.	Od	 światła	 świecy	promieniuje	 cisza.	Pali	 się	
bezgłośnie,	bez	najmniejszego	dźwięku	czy	szelestu	i	 jest	w	tym	cichym	świetle	coś	
wyjątkowego,	a	przy	tym,	ileż	życia	w	nim	się	ukrywa!	Cóż	znaczy	wobec	tego	świa-
tła,	zimny	blask	lamp	elektrycznych.	Jakże	jest	nam	-	ludziom	ciągle	rozdrażnionym	
i	spieszącym	się	-	potrzebna	chwila	ciszy	przy	blasku	świecy,	chwila	przynosząca	nie	
tylko	uspokojenie,	lecz	wiodąca	nas	do	rozmyślań	i	wspomnień.	Światło	świecy	błysz-
czy	radośnie	i	rozjaśnia	mroki	mieszkania.	Cieszy	nas	to	światełko	nawet	wtedy,	gdy	
słabo	świeci.	Jest	dla	nas	symbolem	blasku.	Im	ciemniej	w	naszym	życiu	i	naszym	sercu,	tym	bardziej	powinien	
nas	oświecać	blask	bijący	od	Jezusa.	Światło	Chrystusa	padające	na	ciemną	drogę	naszego	życia,	pozwala	nam	na	
bezpieczną	wędrówkę.	Nawet	małe	i	niepozorne	światło	świecy	roztacza	ciepło	wokół	siebie.	Również	i	naszym	
zadaniem	na	 tym	zimnym,	nieczułym	świecie,	 jest	promieniować	ciepłem.	Ciepło	-	 to	miłość,	bezinteresowna	
miłość	do	brata	-	człowieka,	do	wszelkiego	stworzenia.	Świat	nasz	pogrążyłby	się	w	lodowatym	zimnie,	w	niena-
wiści	i	egoizmie,	wojnie	i	walkach	nad	brzegiem	przepaści,	gdyby	nie	było	ludzi	miłujących.	Chrystus	głosi	nam	
miłość	jako	światło	świata.	Dlatego	też	miłość	jest	jedynym	znakiem	prawdziwego	naśladowania	Jezusa:	,,Po	tym	
wszyscy	poznają,	żeście	uczniami	moimi,	jeśli	miłość	wzajemną	mieć	będziecie"	(J	13,35).	Światło	świecy	to	też	
symbol	przemiany.	Świeca	przemienia	się	w	płomień.	Czyż	nie	wszystko	w	życiu	poddane	jest	przemianie?	Jasna	
zieleń	wiosny	przemienia	się	w	kolorowe	barwy	jesieni,	młodość	przemienia	się	w	starość.	Stale	zmieniamy	się	
zarówno	cieleśnie	jak	i	duchowo.	Tak	jest	i	tak	już	być	musi.	Światło,	ciepło	i	przeistoczenie	w	płomień,	jest	czymś	
istotnym.	Świeca	ginie	powoli,	staje	się	coraz	mniejsza	i	gaśnie.	Dlatego	też	jest	symbolem	ofiary	na	naszych	oł-
tarzach.	Nie	ma	sensu	stawianie	w	naszym	domu	nie	zapalonych	świec,	jako	ozdoby.	Światło	świecy	przemawia	
do	nas:	„Służąc	innym,	ginę	sama".	Przypominają	się	nam	słowa	Chrystusa:	„Kto	by	chciał	życie	swoje	zachować,	
utraci	je,	a	kto	by	utracił	życie	swoje	dla	mnie,	odnajdzie	je"	(Mt	16,25).	Tę	ofiarę	życia	spełnił	Chrystus	dla	nas.	 
I	naszemu	życiu	przydaje	wartości	i	sensu.	Jeszcze	coś	mówi	nam	palące	się	światło	świecy:	Dążę	zawsze	ku	górze!	
Nawet	gdy	pochylimy	świecę	ku	ziemi,	jej	płomień	natychmiast	bije	ku	górze,	bo	nie	może	inaczej.	Jest	to	głęboka	
prawda.	Nasze	serce	jest	tak	długo	niespokojne,	dopóki	nie	spocznie	w	Bogu.	Tylko	wtedy	nasz	byt	może	być	god-
nie	spełniony,	jeżeli	będziemy	stale	dążyć	ku	górze,	do	Boga,	do	którego	kieruje	nas	potrzeba	i	tęsknota	serca.	Czy	
siłą	tłumiąc	i	głusząc	te	uczucia	mogę	jeszcze	nazywać	się	człowiekiem?
	 Paląca	się	świeca	jest	naprawdę	tajemnicą.	Chociaż	można	fizycznie	wyjaśnić	i	przeanalizować	proces	
spalania,	to	jednak	światło	ze	swoim	blaskiem	pozostaje	tajemnicą	-	aż	do	samego	płomienia	światła,	które	swym	
drganiem	oddziaływuje	na	oczy.	Czy	nie	jest	 tajemnicą	wszystko,	co	nas	otacza?	Cóż	my	wiemy	-	mimo	tych	
wszystkich	nowoczesnych	wiadomości	-	o	tym,	co	„zespala	świat?"	Co	wiemy	o	cudownym	tworze	Boga,	blasku	
gwiazd,	przyjściu	i	odejściu	człowieka?	Największą	tajemnicą	jest	Bóg,	przebywający	w	blasku,	do	którego	nikt	
nie	dociera…
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	 Adwent	to	przyjście,	czas	oczekiwania	na	nadejście	kogoś	lub	czegoś.	Zdarza	się,	że	spodziewamy	się	
czegoś	niedobrego,	złego,	niepomyślnego,	częściej	jednak	oczekujemy	na	coś,	co	poprawi	naszą	sytuację.	Mamy	
na	myśli	podwyżkę	w	pracy,	ewentualny	awans,	poprawę	zdrowia,	 lepsze	 relacje	z	 innymi	 ludźmi,	 spełnienie	
marzeń,	obdarzenie	uczuciem	miłości.	Każdy	człowiek	może	dodać	w	tym	miejscu	jeszcze	inne	swoje	oczekiwa-
nia.	Ale	nie	o	takie	oczekiwanie	w	Adwencie	chodzi.	Adwent	-	to	czas	oczekiwania	na	powtórne	przyjście	Jezusa	
Chrystusa	i	nasze	spotkanie	z	Nim.	Kto	nigdy	nie	odczuł	pewnego	rodzaju	lęku,	myśląc	o	czasach	ostatecznych,	
o	śmierci,	czy	o	powtórnym	przyjściu	Pana	Jezusa?	Czy	czekamy	na	Niego	z	radością,	czy	odsuwamy	te	myśli	 
z	nadzieją,	że	jakoś	to	będzie?	W	czasie	Adwentu	patrzymy	na	Jezusa	Chrystusa,	który	jest	wypełnieniem	i	świa-
tłem	naszego	życia.	Ewangelista	pisze:	„w	Nim	było	życie,	a	życie	było	światłością	ludzi.”		
	 Jezus	Chrystus	jest	światłością,	której	tak	bardzo	potrzebujemy	w	tym	czasie,	kiedy	tak	wiele	ciemności	
panuje	wokół	nas.	Ta	ciemność	dotyczy	nie	tylko	przyrody.	Tak	wiele	ciemności	jest	w	nas	samych,	w	naszych	
domach	i	rodzinach.	Kiedy	Pan	Jezus	opromieni	nas	swoim	światłem,	wtedy	i	my	możemy	świecić	w	mrokach	
tego	świata,	podobnie	jak	księżyc,	który	odbija	światło	słońca	i	tym	odbitym	światłem	rozjaśnia	najciemniejszą	
noc.	Czasem	chmury	przysłaniają	księżyc	i	noc	jest	ciemna.	Nieraz	i	nam	chmury	smutku,	zwątpienia,	rozczaro-
wania	przysłaniają	Pana	Jezusa,	ale	On	nie	pozostawia	w	ciemności	nikogo,	kto	w	niego	wierzy.		 C h c i e j m y 
	z	tego	przywileju,	który	nam	daje	Jezus	Chrystus,	a	który	nam	głosi	i	przybliża	nasz	Kościół,	korzystać	każdego	
dnia.	Kościół	stoi	na	straży	naszej	pobożności	i	duchowego	rozwoju.	Nie	znaczy	to,	że	nie	ma	w	nim	błędów	i	wy-
paczeń,	gdyż	wszyscy	jesteśmy	grzesznikami.	W	Kościele	jednak	spotykamy	się	z	prawdą	Ewangelii	i	słyszymy	
o	zbawiennej	łasce	Bożej.	
	 Wszystkim	czytelnikom	„Wieści	Wyższobramskich”	życzę	życia	w	światłości,	nie	tylko	na	czas	Adwentu	
i	Świąt	Bożego	Narodzenia,	ale	na	każdy	dzień	życia,	teraz	i	w	wieczności.	Amen.

ks. Jan Sztwiertnia

Adwentowe rozmyślania

	 ADWENT	jest	czasem	refleksji	i	czasem	pytań	
o	cel	i	sens	życia,	jest	czasem	rachunku	sumienia	i	roz-
liczenia,	 jest	czasem	nadziei	 i	czasem	oczekiwania	na	
spełnienie.	 Jan	Chrzciciel	wzywa	 nas	w	 tym	 okresie:	
„Prostujcie	drogę	Pana"	(J	1,23).
	 Prostowanie	ścieżek	zaczynamy	od	dokonania	
bilansu	 w	 naszym	 wnętrzu	 i	 korygowania	 własnego	
myślenia	i	postępowania	wobec	siebie	i	wobec	najbliż-
szych.	 Prostować	 -	 to	 zawrócić	 z	 niewłaściwej	 drogi	 
i	zacząć	od	nowa.	Zanim	jednak	dokona	się	w	nas	prze-
miana	duchowa,	musimy	najpierw	wrócić	z	kłamstwa	
do	prawdy,	z	nienawiści	do	miłości,	która	wiele	może,	
bo	 jest	 siłą	 i	 nadzieją,	 a	 przede	wszystkim	—	wrócić	 
z	fałszu	do	uczciwości	i	sprawiedliwości.
	 Jest	 to	powrót	 trudny,	gdyż	wymaga	niekiedy	
wielu	rezygnacji	w	imię	Prawdy.	Człowiek	Prawdy	jest	
prawy	 i	 uczciwy,	 jest	 przede	wszystkim	 człowiekiem	
godnym	zawierzenia.	Jest	człowiekiem	miłości	i	dobro-
ci.	 Prostowanie	 ścieżki	 życia	 oznacza	między	 innymi	
zupełne	zerwanie	z	dotychczasowym	egoistycznym	na-
stawieniem	 i	 zaczynamy	 dostrzegać	 ludzi	 starych,	 sa-
motnych	i	opuszczonych,	porzuconych	i	niechcianych,	
załamanych	cierpieniem	i	beznadziejnością.
	 Czas	Adwentu	 mieści	 w	 sobie	 również	 praw-
dę	 o	 oczekiwaniach	 i	 nadziejach	 ludzkich.	W	nadziei	
zawiera	 się	 nasza	 egzystencja	 fizyczna,	 psychiczna	 
i	duchowa.	Nadzieja	pozwala	nam	lepiej	i	godniej	żyć.	

Nadzieja	zawsze	wyzwala	optymizm	oraz	buduje	obraz	
przyszłości.	Jest	więc	fundamentem	spełnienia	naszych	
pragnień	i	naszych	aspiracji.
	 Adwent	to	również	czas	pytań	i	czas	odpowie-
dzi.	Pytamy:	co	dalej?	Pytamy	o	drogowskaz,	pytamy	 
o	cel	i	sens	naszego	ziemskiego	pielgrzymowania,	pyta-
my	ile	jeszcze	niespodzianek	i	przykrych	doświadczeń?	
Pytamy	naszym	życiem	o	 życie.	Chrystus	 przychodzi	
zawsze	 do	 każdego	 z	 nas,	 jeśli	Mu	 tylko	 pozwolimy	 
i	 otworzymy	 dla	 Niego	 drzwi	 swojego	 serca.	 Bez	
otwarcia	 się	 dla	 człowieka,	 nie	ma	 spotkania	 z	 Chry-
stusem.	 Dlatego	 nieustannie	 musimy	 przygotowywać	
miejsce	dla	Jego	działania,	musimy	przede	wszystkim	
pozwolić	 Mu	 spokojnie	 działać	 w	 nas,	 przez	 Ducha	
Świętego.	 Adwentowy	 czas	 stanowi	 ku	 temu	 okazję.	
Adwentowy	czas	stwarza	możliwości	pełnego	otwarcia	
dla	 człowieka	 i	 dla	Boga.	Adwentowy	 czas	 przez	 akt	
czynu	 i	 rezygnacji	 z	 łatwego	wyboru	daje	 jednakową	
szansę	 każdemu,	 kto	 szuka	 drogi	wyjścia	 z	 duchowe-
go	impasu.	Zagubiony	bowiem	w	chaosie	codzienności	
człowiek	zgubił	ścieżkę	prawdy	i	miłości,	a	zbudował	
nienawiść,	 zawiść,	 nieuczciwość.	 Nowa	 zaś	 postawa	
wymaga	 niejednokrotnie	 zaparcia	 się	 samego	 siebie	 
w	imię	Chrystusowej	prawdy!
	 Adwentowe	 oczekiwanie	 na	 wielkie	 wydarze-
nie,	 jakim	 jest	 narodzenie	 Dziecięcia	 Jezus,	 jest	 rów-
nocześnie	wyznaniem	naszej	wiary.	To	właśnie	wiara	 
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w	narodzenie	Pana,	w	Jego	życie,	w	Jego	śmierć	i	zmar-
twychwstanie	-	pomaga	nam	w	pokonywaniu	cierpienia,	
bo	 przecież	 nasza	 wędrówka	 to	 nieustanna	 walka	 ze	
sobą	o	siebie,	to	nieustanna	weryfikacja	postępowania	
wobec	Boga	i	wobec	bliźniego,	to	nieustanne	poszuki-
wanie	i	korygowanie,	to	również	życie	dla	innych.	Dla-
tego	pomagajmy	sobie	i	innym	w	tej	trudnej	wędrówce	
za	nadzieją.	Pomagajmy	prawdą	i	uczciwością,	choć	te	
wartości	są	nieraz	wyśmiewane	i	deptane,	choć	nie	za-
wsze	znajdują	one	akceptację	wśród	tych,	którzy	kąpią	
się	w	morzu	zła	i	znieczulicy	i	twierdzą,	że	nie	są	odpo-

wiedzialni	za	los	drugiego,	że	mają	swoje	życie	i	swoje	
problemy	oraz	kłopoty.	Takie	asekuracyjne	postawy	są	
sprzeczne	z	duchem	Ewangelii	oraz	z	duchem	człowie-
czeństwa	i	racjonalnego	myślenia,	gdyż	wszyscy	jeste-
śmy	braćmi	i	siostrami	w	Jezusie	Chrystusie	i	wszyscy	
jesteśmy	za	siebie	odpowiedzialni,	wszak	już	Chrystus	
powiedział:	„Jedni	drugich	brzemiona	noście".
	 Wykorzystajmy	 czas	 Adwentu.	 Oto	 Chrystus	
zbliża	się	do	człowieka,	gdyż	jest	Bogiem	wszystkich.	
Do	wszystkich	wyciąga	dłonie.

Z. Bałka

Radujcie się zawsze

	 Bywają	 czasem	 w	 naszym	 życiu	 brzemiona,	
które	same	przez	się	nie	są	grzechem,	lecz	stają	się	prze-
szkodą	dla	duchowego	rozwoju	wierzącego	człowieka.	
Jednym	z	takich	brzemion	jest	pogrążanie	się	człowieka	
w	smutku.	Ociężałe	serce	staje	się	bowiem	przeszkodą	
dla	pożytecznego	i	spokojnego	życia.	Wszyscy	musimy	
zawsze	mocno	ufać	Bogu.	 Jego	miłość	 i	wierność	ku	
nam	trwa	na	zawsze	i	we	wszystkim.	Dlatego	nigdy	nie	
dopuśćmy	do	zwątpienia,	naszym	myślom,	gdyż	Duch	
Święty	zaraz	przyjdzie	nam	z	pomocą,	dając	nam	Bożą	
wiarę	oraz	ukoronuje	nas	zwycięstwem.	Ludziom	nieraz	
bardzo	łatwo	wpaść	w	przyzwyczajenia,	w	powątpiewa-
nia	i	narzekania,	myśląc,	że	Bóg	nas	porzucił	i	że	nasze	
wszystkie	nadzieje	mogą	być	skazane	na		niepowodze-
nie.	 Potrzeba	 jednak	 zawsze	 dać	 zdecydowany	 odpór	
przygnębieniu.	Miejmy	 to	za	„największą	 radość”,	 że	
gdy	wpadniemy	w	różne	pokusy,	to	jednak	wiarą	pod-
dajmy	się	radości	i	jakby	widząc	Niewidzialnego	Pana	
zostaniemy	niewzruszeni	w	 naszych	 postanowieniach,	
a	Bóg	nie	dopuści,	abyśmy	się	rozczarowali	w	naszym	
oczekiwaniu	 Jego	 łaski	oraz	 zmiłowania.	Ducha	 rado-
ści	trzeba	rozwijać	w	sobie.	Radość	daje	i	podtrzymuje	
w	nas	dobry	nastrój	tak,	że	szatan	się	strzeże,	aby	nas	

nie	dotykać	bo	struny	duszy	stają	się	zbytnio	rozpalone	
i	nasycone	niebiańską	elektrycznością	dla	 jego	diabel-
skich	palców	–	i	ucieka.	Szatan	unika	zawsze	dotknięcia	
mnie,	gdy	moje	serce	przepełnione	jest	radością	Ducha	
Świętego.	Smutny	nastrój	wszystko	zatruwa	i	pozbawia	
piękna	wokół	nas,	zaciemnia	mrokiem	całą	przyszłość,	
pozbawia	 duszę	 wszystkich	 dążeń,	 wiąże	 wszystkie	
zdolności	i	paraliżuje	rozum.	Doświadczony,	wierzący	
człowiek,	zauważył	pewnego	razu,	że	pogodny	stan	du-
cha	wszystką	Bożą	służbę	czyni	 rozkoszą.	Gdy	unosi-
my	się	na	skrzydłach	radości,	wtedy	szybko	posuwamy	
się	naprzód	na	drodze	swoich	obowiązków.	Melancho-
lia	bowiem	podcina	skrzydła	lub	innymi	słowy	–	utrąca	
koła	u	wozu	wypełniania	naszych	obowiązków.	
	 Nigdy	 nie	 pozwalajmy	 sobie	 przestać	 ufać	
Bogu.	Jego	miłość	i	wierność	ku	nam	trwa	na	zawsze	
i	we	wszystkim.	My	zaś	mamy	możność	sprzeciwiania	
się	niedowiarstwu,	podobnie	jak	i	wszelkiemu	innemu	
grzechowi,	gdy	mocno	staniemy	na	stanowisku	i	nie	do-
puścimy	do	naszych	myśli	zwątpienia.	
	 Duch	Święty	przyjdzie	nam	z	pomocą,	da	nam	
wiarę	Bożą	i	ukojenie	zwycięstwem!

Ruta Kornelia Lissowska

Nadzieja

	 Blaskiem	 i	 pełną	 pociechy	 treścią	 Adwen-
tu	 jest	 nadzieja.	 Każdy	 człowiek	 potrzebuje	 nadziei.	
Czym	światło	słoneczne	jest	dla	rośliny,	dla	jej	rozwoju	 
i	 wzrostu,	 tym	 dla	 człowieka	 jest	 nadzieja.	 Bez	 niej	
życie	byłoby	smutne,	trudne	do	zniesienia,	beznadziej-
ne.	Dlatego	zwiastowanie	adwentowe	dotyczy	ważnej	 
i	istotnej	sprawy	dla	życia	człowieka	w	doczesności.
	 Są	różnego	rodzaju	nadzieje,	bo	różne	 jest	na-
sze	życie,	różne	też	pragnienia,	dążenia	i	cele.	Przeważ-
nie	nadzieje	ludzkie	dotyczą	życia	wolnego	od	trudno-
ści,	 zmartwień,	 niebezpieczeństw,	 cierpień	 i	 śmierci.	
Jakże	 jednak	 tego	 rodzaju	nadzieje	mogą	być	 spełnio-

ne	 tu	na	 ziemi?	Czy	nasze	 życie	może	być	wolne	od	
problemów	i	trosk	związanych	z	wychowaniem	dzieci	
i	młodzieży,	 jeśli	 jesteśmy	 rodzicami	 lub	wychowaw-
cami?	Czy	można	się	uwolnić	od	trudności	związanych	
z	 zawodem,	 z	 wykonywaną	 pracą?	 Im	 wyższe	 stano-
wisko,	tym	większa	odpowiedzialność.	A	wreszcie	-	tu	
w	doczesności	stale	jesteśmy	wystawieni	na	różne	nie-
bezpieczeństwa,	 stale	 zagrożeni	 śmiercią,	 która	 nagle	
lub	powoli	może	położyć	kres	życiu	kogoś	z	naszych	
bliskich	 lub	nas	 samych.	Czy	można	być	wolnym	od	
cierpień	i	niepokoju	z	tym	związanego?	A	gdy	ktoś	jest	
już	na	progu	starości,	gdy	przeżywa	już	lata,	które,	we-
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dług	określenia	Pisma	Świętego,	nam	się	nie	podobają,	
czy	wtedy	możemy	być	wolni	 od	 słabości	 i	 niedoma-
gań	związanych	z	podeszłym	wiekiem?	Toteż	zawodzą	
oczekiwania	dotyczące	życia	wygodnego,	wolnego	od	
trosk	i	cierpień,	i	spełnione	być	nie	mogą.
	 Apostoł	 Paweł	 jednakże	 nie	 mówi	 o	 tego	 ro-
dzaju	 oczekiwaniach.	 Nie	 mówi	 o	 nadziejach	 w	 licz-
bie	mnogiej,	jakby	ich	było	wiele,	ale	mówi	o	nadziei	 
w	 liczbie	 pojedynczej.	 Chodzi	więc	 o	 jedną	 nadzieję,	
która	nigdy	nie	zawodzi,	która	napełnia	serce	wszelką	
radością	i	pokojem,	która	stanowi	o	ostatecznym	sensie	
życia.	Jest	to	ściśle	określona	nadzieja,	którą	wzbudza	
Duch	 Święty	 w	 sercu	 wierzącego	 człowieka.	 Jest	 to	
nadzieja	pokładana	w	Bogu,	w	Jego	opiece	nad	nami,	
ufająca	Jego	miłości	i	łasce.	Jest	ona	związana	z	nieza-
chwianą	pewnością,	że	wszechmogący	Bóg	jest	z	nami,	
że	w	 Jego	 ręce	 jest	 nasze	 życie,	 które	 pragnie	 dopro-
wadzić	do	Swego	celu	 -	do	zbawienia.	Cokolwiek	by-
śmy	przeżywać	musieli,	On	jest	z	nami	mimo	wszystko.	
Nawet	w	najgłębszej	niedoli	wierzący	człowiek	może	
sobie	powiedzieć	słowami	pieśni:	„Niech ufam Twojej 
mocy w najgorszy czas. Ty wiedziesz i wśród nocy do 
celu nas" (713,3).	Ucieleśnieniem	tego	rodzaju	nadziei	
jest	Syn	Boży,	Jezus	Chrystus.	Czy	ta	nadzieja	ożywia	
nasze	serce?
	 Każdy	 z	 nas	 jest	 cząstką	 przyrody,	 cząstką	
świata.	Jesteśmy	związani	z	układami	i	warunkami	ży-
cia	 społeczeństwa.	 Musimy	 wziąć	 na	 siebie	 brzemię,	 
z	którym	boryka	się	świat	współczesny.	Trzeba	cierpli-
wie	znosić	wszelkie	niedomagania	teraźniejszego	czasu	
i	jakoś	przyczyniać	się	do	ich	pomniejszenia	i	przezwy-
ciężenia.	W	tym	celu	trzeba	nauczyć	się	wznosić	ponad	

trudności	 i	 troski,	ponad	wszystko,	co	boli	 i	przygnia-
ta.	Tą	zdolnością	obdarza	nadzieja.	Wielki	 i	 cenny	 to	
dar	 Boży,	 dar	 Ducha	 Świętego.	 Źródłem	 nadziei	 jest	
wiara	w	Boga,	zaufanie	Jego	łasce	i	miłosierdziu,	pew-
ność,	że	„wszystko	mogę	w	tym,	który	mnie	umacnia,	 
w	Chrystusie"	 (Flp	4,13).	Nadzieja	 łagodzi	 cierpienia,	
dodaje	 otuchy,	 obdarza	 cierpliwością,	 pomaga	 trwać	 
w	niekorzystnych	warunkach	życia.	Nadzieja	opromie-
nia	 nawet	 ciemności	 śmierci	 umierającym.	Dzięki	 na-
dziei	mógł	apostoł	Paweł	napisać:	 „A	 tak,	bracia	moi	
mili,	 bądźcie	 stali,	 niewzruszeni,	 zawsze	pełni	 zapału	
do	pracy	dla	Pana,	wiedząc,	że	trud	wasz	nie	jest	darem-
ny	w	Panu"	(1	Kor	15,58).	Te	słowa	są	zakończeniem	
rozdziału,	poświęconego	zmartwychwstaniu.
	 Czy	do	tej	nadziei	powołani	są	tylko	ludzie	wy-
brani	i	wyjątkowo	uzdolnieni?	Bóg	nadziei	jest	Bogiem	
wszystkich	 ludzi.	 Cała	 ludzkość	 jest	 objęta	 nadzie-
ją	 zbawienia.	 Ewangelista	 Starego	 Testamentu,	 pro-
rok	 Izajasz,	 tak	 powiada	 o	 Jezusie:	 „Wyrośnie	 odrośl	 
z	pnia	Jessego	i	powstanie,	aby	panować	nad	poganami.	 
W	 nim	 poganie	 nadzieję	 pokładać	 będą"	 (Rz	 15,12).	
Bóg	 dla	wszystkich	 zesłał	 Syna	 Swego	 na	 świat,	 nie	
tylko	dla	garstki	wybrańców,	wszystkich	pragnie	przez	
Niego	 przetworzyć	 i	 prowadzić	 do	 celu,	 którym	 jest	
nowe	niebo	i	nowa	ziemia.
	 Zanim	 to	 nastąpi,	 niech	 już	 ta	wszechogarnia-
jąca	nadzieja	przepełnia	nasze	serca.	Nie	pozwólmy	jej	
sobie	zabrać.	Nie	dopuśćmy	do	tego,	by	życie	nasze	sta-
ło	się	smutne,	beznadziejne,	pozbawione	radości.	Bóg	
jest	Bogiem	nadziei.	Tenże	„Bóg	nadziei	niech	was	na-
pełnia	wszelką	 radością	w	wierze,	 abyście	 obfitowali	 
w	nadzieję	przez	moc	Ducha	Świętego".

ks. Jan Motyka; rok 1983

Wesprzyj mnie swoją ręką

	 DŁUGO	już	przebywałam	w	szpitalu,	leżąc	sa-
motnie	w	pokoju.	Gwałtowne,	dokuczliwe	bóle,	które	
były	powodem,	że	się	tutaj	znalazłam,	zelżały	po	pew-
nym	czasie.	Lekarze	jednak	nie	znaleźli	dotąd	przyczy-
ny	mojej	choroby	i	byłam	zmuszona	poddawać	się	dłu-
gotrwałym	i	bolesnym	badaniom.	Przechodziłam	jakiś	
przykry	 dla	mnie	 kryzys.	W	mojej	 pracy	 zawodowej	
utknęłam	w	martwym	punkcie,	 czułam	 się	wpędzona	
w	jakiś	ślepy	zaułek.	Przed	moją	chorobą,	gdy	właśnie	
skończyłam	42	lata,	zdarzyło	mi	się	po	raz	pierwszy,	że	
w	 autobusie	 jakaś	młoda	 kobieta	 ustąpiła	mi	miejsca.	
Po	powrocie	do	domu	od	razu	pobiegłam	do	lustra,	aby	
sprawdzić	czy	rzeczywiście	wyglądam	już	tak	staro.
	 Wreszcie	któregoś	dnia	w	szpitalu,	po	nie	prze-
spanej	nocy,	poczułam	się	tak	nędznie,	że	rozpłakałam	
się	jak	dziecko.	Pomyślałam	sobie:	skończę	ze	sobą,	to	
nie	ma	sensu	dalej	się	tak	męczyć.	Gdy	wreszcie	umrę,	

nie	 będę	musiała	 znosić	 tych	wściekłych	 bólów.	Czu-
łam	 się	 kompletnie	 rozbita,	 jakbym	 składała	 się	 z	 sa-
mych	bolących	cząstek.			Sama			nędza			i			rozpacz!
	 Dzień	miał	się	ku	schyłkowi,	kiedy	wydarzyło	
się	 coś,	 czego	 nigdy	 nie	 zapomnę.	Drzwi	 do	mojego	
pokoju	otworzyły	się	i	całkiem	niespodziewanie	wszedł	
Darek.	Zapewne	od	razu	spostrzegł,	co	się	ze	mną	dzia-
ło,	bo	zbliżył	się	do	mnie,	usiadł	na	łóżku	i	bez	jednego	
słowa	wziął	moją	dłoń	mocno	w	swoje	dłonie.	Nic	poza	
tym.	Byłam	 zdumiona.	 Chwilę	 to	 trwało,	 aż	mogłam	
poddać	się	całkowicie	temu	mocnemu	uściskowi	dłoni;	
potem	poczułam	jakąś	ulgę,	aż	ogarnęło	mnie	dziwne	
uczucie	bezpieczeństwa.	Czułam	jak	z	jego	rąk	płynie	
siła.	 Rozbite	we	mnie	 kawałeczki	 znowu	 poczęły	 się	
sklejać.	 Po	 prostu	 zaczęłam	 się	 uspokajać.	Mój	 gość	
milczał	nadal,	ale	trzymając	moją	rękę	więcej	wyraził,	
niż	gdyby	użył	do	tego	słów:	„widzę,	jak	jesteś	roztrzę-
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siona,	ale	dla	mnie	jesteś	bliskim	człowiekiem,	któremu	
bardzo	chciałbym	pomóc.	Będę	tak	długo	trzymać	two-
ją	rękę,	jak	długo	będziesz	tego	potrzebowała"...
	 Darek	miał	wtedy	18	lat.	Poznałam	go	niedaw-
no	w	zakładzie	karnym	dla	nieletnich.	Za	popełnione	
liczne	 przestępstwa	miał	 do	 odsiedzenia	 dłuższą	 karę.	
W	czasie	moich	ostatnich	odwiedzin	powiedział	mi,	że	
wkrótce	dostanie	pierwszą	przepustkę	i	chciałby	mnie	
wtedy	odwiedzić	w	domu.	Tymczasem,	na	skutek	mojej	
choroby,	te	pierwsze	odwiedziny	odbyły	się	w	szpitalu.
Mam	Darkowi	 dużo	 do	 zawdzięczenia.	 Od	 niego	 bo-
wiem	 nauczyłam	 się,	 co	 potrzebne	 jest	 cierpiącemu	

człowiekowi,	który	znalazł	się	na	jakimś	zakręcie	swe-
go	 życia.	 Potrzeba	mu	 obecności	 drugiego	 człowieka,	
który	podałby	mu	rękę	w	uścisku.	Nic	poza	tym.	Wkrót-
ce	wyzdrowiałam	i	opuściłam	szpital.	Dzisiaj,	po	latach,	
nic	 nie	 jest	 dla	 mnie	 ważniejsze	 od	 tej	 pewności,	 iż	 
w	pobliżu	jest	człowiek,	który,	gdy	zajdzie	tego	potrze-
ba	 ,przyjdzie	 i	 poda	mi	wspierającą	 rękę.	Co	prawda,	
nie	istnieje	żadna	pewność,	że	taki	człowiek	się	właśnie	
wtedy	znajdzie...	Powinnam	jednak	dołożyć	wszelkich	
starań,	aby	stać	się	na	tyle	czułą,	by	nie	przeoczyć	ani	
nie	odepchnąć	od	siebie	nikogo,	kto	chciałby	coś	zna-
czyć	dla	mnie,	tylko	może	nie	potrafi	tego	okazać?

S.D.

Wielkie zwycięstwo

	 Na	 pograniczu	 zwaśnionych	 ze	 sobą	 indiań-
skich	 plemion	 dochodziło	 często	 do	 krwawych	 zajść.	
Pewnego	dnia	wracająca	do	domu	10-letnia	Keni	stanę-
ła	przerażona.	Zobaczyła	swój	rodzinny	dom	w	płomie-
niach	i	grupę	napastników	uciekających	z	łupem.	Przez	
moment	widziała	wyraźnie	twarz	ich	przywódcy.	Gdy	
przerażona	 zbliżała	 się	 do	 płonącego	 domu,	 życzliwi	
ludzie	gasili	ogień.	Zobaczyła	ciała	zabitych	rodziców.
Ta	tragedia	wyryła	głębokie	rany	w	sercu	Keni.	Przyja-
ciele	rodziców	zaopiekowali	się	dziewczynką.	Minęło	
10	lat,	Keni	ukończyła	szkołę	pielęgniarską	i	całym	ser-
cem	oddała	się	pracy	wśród	chorych.	Pewnego	dnia	jej	
przełożony	 zlecił	Keni,	 aby	 pełniła	 nocny	dyżur	 przy	
ciężko	chorym	człowieku.	Gdy	weszła	na	salę	chorych	
i	spojrzała	w	jego	twarz,	stanęła	przerażona.	W	jednej	
chwili	tragedia	sprzed	lat	ukazała	się	jej	oczom.	Chory	
był	właśnie	owym	przywódcą	bandy,	która	tak	straszną	
wyrządziła	jej	krzywdę.
	 Wybiegła	z	sali	z	prośbą	o	zwolnienie	jej	z	dy-
żuru.	Lekarz	 zrozumiał	 tę	 trudną	 sytuację,	 a	Keni	 po-
biegła	do	swego	służbowego	pokoju.	W	wielkim	bólu,	
który	 na	 nowo	 odżył	 w	 jej	 sercu,	 upadła	 na	 kolana	 
i	w	gorącej	modlitwie	prosiła	Boga,	by	Duch	św.	wy-

ciszył	 jej	 bunt	 i	 dodał	 tak	bardzo	potrzebnych	 sił.	Po	
długiej	chwili	wyszła	z	pokoju.	Na	jej	twarzy	widoczne	
było	 jeszcze	cierpienie,	ale	 też	 i	głęboki	pokój.	Sama	
ponownie	zgłosiła	się	na	dyżur.	Przez	następne	2	tygo-
dnie	najczęściej	przebywała	z	chorym,	który	wymagał	
szczególnej	 opieki.	 W	 dniu,	 kiedy	 opuszczał	 szpital,	
pragnął	serdecznie	podziękować	tej	właśnie	pielęgniar-
ce.	Niestety	nie	mógł	 tego	uczynić,	 bo	miała	właśnie	
dzień	wolny	 od	 pracy.	Gdy	 przekazał	 podziękowanie	
na	ręce	lekarza,	dowiedział	się,	kim	była	ta	pielęgniar-
ka.	Nie	mógł	tego	zrozumieć,	zapytał	kto	ją	nakłonił	do	
opieki	nad	nim.	Wówczas	usłyszał	z	ust	lekarza:	„Nikt	
z	nas,	to	uczyniła	moc	Bożej	miłości".
	 Ta	wiadomość	wstrząsnęła	tym	człowiekiem	do	
głębi.	Po	długim	czasie	udał	się	na	rozmowę	do	owego	
lekarza,	aby	zrzucić	z	siebie	cały	bagaż	dręczących	go	
przestępstw	 i	przyjąć	moc	Bożego	przebaczenia	 i	 siłę	
do	innego	życia.	To,	co	uczyniła	Keni,	było	poselstwem	
bez	słów,	a	jednak	tak	bardzo	skutecznym.
	 Przebaczając	tym,	którzy	nam	zadali	ból,	sami	
przeżywamy	zwycięstwo	 i	 radość.	Możemy	 to	 jednak	
uczynić	tylko	wtedy,	gdy	sami	przyjmiemy	Boże	prze-
baczenie	naszych	win.

Janina Kisza-Bruell

Szpitalne refleksje         

Gdzie byłaś mamo?

	 Na	łóżku	siedzi	młoda	kobieta	i	płacze.	Nerwo-
wo	przekręca	złotą	obrączkę	na	palcu.	Jesteśmy	w	sali	
szpitalnej	same,	co	sprzyja	szczerej	rozmowie.	Boi	się.	
	 Wyszła	 za	 mąż	 niedawno.	 Po	 pierwszych	
miesiącach	 euforii	 „zeszła	 na	 ziemię”.	 Zamieszkała	 
w	domu	męża,	 a	 tam	serdecznie	powitała	 ją	 teściowa	 
i	babcia	męża.	Obie	kobiety	doceniły	to	co	synowa	wnio-
sła	materialnie.	Nie	było	trzeba	wiele,	bo	młodzi	prawie	

wszystko	mieli.	Przedmiotem	obserwacji	stał	się	proces	
tworzenia	domowego	ogniska.	Są	pewne	wzorce	i	sys-
temy,	które	ulegają	powoli	degradacji,	ale	starsze	poko-
lenie	jeszcze	w	nich	trwa.	A	więc	kuchnia.	Jak	młoda	
osoba	radzi	sobie	w	kuchni?	Wszystko	można	już	kupić,	
ale	widok	żony,	 a	potem	matki	krzątającej	po	kuchni,	
zapach	potraw	(a	także	ciasta)	witający	powracającego	
do	domu	męża	i	innych	domowników,	jest	nie	do	kupie-
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nia.	Widok	żony	piorącej,	prasującej,	sprzątającej	nowe	
gniazdko	 to	 jest	 to,	co	 tworzy	ciepło	 i	klimat	 rodziny.	 
A	jeśli	żona	jeszcze	zachęca	do	krótkiej	modlitwy	przed	
jedzeniem,	 do	 uklęknięcia,	 do	 modlitwy	 wieczorem,	 
to	 wiadomo,	 kto	 będzie	 sterował	 łodzią	 tego	małżeń-
stwa.	Młoda	kobieta	słucha,	a	spadające	z	oczu	perełki	
łez	(śliczne!!)	są	znów	obfite.	Ale	w	moim	domu	tak	nie	
było!	–	mówi.	Mama	wszystko	za	mnie	zrobiła,	podała,	
ochraniała.	Miałam	się	tylko	dobrze	uczyć	i	dbać	o	sie-
bie.	Ja	tylko	patrzyłam	i	nic	nie	robiłam.	Mamo,	gdzie	
byłaś??!!!	–	pyta	wreszcie.	
	 Ona	 nadal	 jest.	Dobrze,	 że	 zauważyłaś	 swoje	
braki.	Wszystko	możesz	nadrobić,	tylko	musisz	bardzo	
chcieć.	Obserwuj	swoją	teściową.	Poproś	o	pomoc.	Za-
pytaj	męża	o	ich	domowe	zwyczaje.	Wnieś	coś	nowe-
go	–	obserwowałaś	przecież	swoich	rodziców.	Dobrym	

duchem	domu,	do	którego	chce	się	wracać,	jest	dobra,	
spokojna,	 ale	pracowita	 żona	 i	matka.	 Jest	 takie	przy-
słowie,	że	żona	trzyma	trzy	węgły	domu,	a	mąż	tylko	
jeden.	Przypomnij	sobie	jak	było	w	domu,	gdy	mamy	
zabrakło:	gdy	była	w	szpitalu,	wyjechała,	albo	była	za	
długo	w	pracy!
	 Moja	 mała	 córeczka,	 bawiąc	 się	 sama	 koło	
domu,	zaczęła	głośno	wołać:	Mamo!	Mamo!	Gdy	prze-
rażona	przybiegłam,	popatrzyła	 i	powiedziała	„uś	nić”	
(już	nic).	Poczuła	się	bezpieczna.	
	 Są	pewne	wartości,	 których	 zaniechanie	 zapo-
mnienie	bardzo	zuboży	nasze	życie.	Obedrze	je	z	sub-
telnego	piękna,	ciepła	i	miłości.	Czy	wyobrażacie	sobie	
Wigilię	bez	kolęd	 i	 jutrzni,	bez	 ryby,	słodkiej	kapusty	 
z	ziemniakami,	kompotu	z	pieczek,	grochu,	fasoli	i	ma-
kowca??!!!

Zofia Wojtas

Świadkowie towarzystwa strażnica cz. III

W bieżącym numerze końcowa część artykułu o Świadkach Jehowy. 

Prowadzenie rozmów ze Świadkami Jehowy
	 Jak	 już	 wspomniano	 wcześniej,	 wierzenia	
Świadków	 Jehowy	 oraz	 ich	 doktryna	 są	 ustanawia-
ne	 i	 zatwierdzane	 przez	 tzw.	 Ciało	 Kierownicze,	 któ-
re	 jest	uważane	w	organizacji	za	 tzw.	kanał	 łączności	
pomiędzy	 Jehową,	 a	wiernymi.	Ten	 „kanał	 łączności”	
odpowiada	 za	 interpretację	 Biblii,	 wydając	 w	 tym	
celu	szereg	publikacji	(czasopism	i	książek).	Tak	piszą	 
o	tym: „Każdy kto chce zrozumieć Biblię, powinien zda-
wać sobie sprawę, iż wielce różnorodną mądrość Boga 
można poznać tylko dzięki stanowionemu przez Jeho-
wę kanałowi łączności, którym jest niewolnik wierny  
i roztropny” (Strażnica Nr 19, 1994 str. 8.)	Jest	rzeczą	
zadziwiającą,	iż	potępiając	i	atakując	z	wielką	zaciekło-
ści	wszystkie	Kościoły	chrześcijańskie,	w	 tym	przede	
wszystkim	Kościół	Rzymsko-katolicki,	jakże	w	kwestii	
zasad	interpretacji	prawd	biblijnych	upodobnili	się	do	
tego	Kościoła	-	nieomylność	papieża	zamienili	na	nie-
omylność	Ciała	Kierowniczego.	
	 W	 kręgach	 pobieżnie	 znających	 Strażnicę	 pa-
nuje	 opinia,	 iż	 Świadkowie	 Jehowy	 doskonale	 znają	
Biblię	 i	 stąd	 pełne	 obaw	 nastawienie	 wielu	 chrześci-
jan	 przed	 wszczynaniem	 rozmów	 z	 odwiedzającymi	
głosicielami.	 Nic	 bardziej	 mylnego.	 Świadkowie	 Je-
howy	 znają	 doskonale	 ostatnie	 publikacje	 Strażnicy	 
i	w	oparciu	o	nie	prowadzą	nauczanie.	Dla	chrześcijan	
ta	informacja	może	być	zadziwiająca,	ale	prowadzenie	
rozmowy	ze	Świadkami	na	podstawie	samej	Biblii	jest	
nieskuteczne.	 Chrześcijanin	 stoi	 bowiem	 na	 stanowi-
sku,	że	Biblia	jest	ostatecznym	autorytetem,	natomiast	
dla	Świadka	Jehowy	takim	autorytetem	jest	Ciało	Kie-
rownicze.	Świadkowie	uważają,	że	samodzielne	czyta-

nie	Biblii	bez	nadzoru	Strażnicy	prowadzi	do	doktryn	
sprzecznych	 z	 ich	 naukami	 i	 dlatego	 ściśle	 nadzorują	
prowadzone	przez	organizację	studia	biblijne.	W	jednej	
z	 ostatnich	publikacji	 piszą:	„Już samo to, że czytasz 
ten podręcznik, dowodzi, iż chciałbyś wiedzieć, czego 
uczy Biblia. Wybrałeś dobre narzędzie. Zwróć uwagę 
na pytania zamieszczone w każdym rozdziale u dołu 
stron. Pomagają one analizować poszczególne akapi-
ty. Już miliony ludzi studiowało w ten sposób Biblię ze 
Świadkami Jehowy. Mamy nadzieję,  że takie studium 
spodoba się również tobie. To ciekawe i przyjemne zaję-
cie.” (Czego naprawdę uczy Biblia, wyd.2013 rok str.7). 
Tak	jak	gdyby	po	prostu	nie	można	było	czytać	Biblii	
bez	narzuconych	reguł	przez	Strażnicę.	Sprawia	to,	że	
rozmowy	 na	 różne,	 przypadkowe	 tematy	 teologiczne,	
do	niczego	nie	prowadzą.	Nie	pomoże	żadna	 ilość	cy-
tatów	i	argumentów;	Świadkowie	są	zaślepieni	swymi	
publikacjami,	przez	które	patrzą	na	tekst	Biblii.
	 Trzeba	również	zdawać	sobie	sprawę,	iż	Świad-
kowie	są	doskonale	wyszkoleni	w	pewnych	schematach	
prowadzenia	rozmów	i	próbują	cały	czas	kierować	roz-
mowę	na	wyuczony	 i	wcześniej	w	 „salach	królestwa”	
przećwiczony	model.	Wymaga	 to	od	nas	wielkiej	 roz-
wagi,	gdyż	łatwo	można	poprzez	zdecydowane	i	ostre	
słowa	doprowadzić	do	zamknięcia	się	Świadka	na	inne	
argumenty,	a	przez	 to	można	stracić	okazję	do	prowa-
dzenia	 misji	 i	 głoszenia	 Jezusa	 Chrystusa.	 	 Możemy	
tutaj	 napotkać	 trudność,	 ponieważ	Ciało	Kierownicze	
organizacji	 uczy	 swoich	 członków,	 aby	 nie	 słuchali	
chrześcijan,	 którzy	 chcą	 im	mówić	 o	 Jezusie,	 by	 nie	
dyskutowali	 na	 tematy	 doktrynalne	 z	 dobrze	 poinfor-
mowanymi	członkami	innych	Kościołów,	ani	nie	czyta-
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li	literatury	krytykującej	organizację.
	 Dlatego	 naszym	 podstawowym	 celem	 przy	
rozpoczynaniu	 rozmowy	z	przychodzącymi	głosiciela-
mi	winno	być	rozbicie	ślepego	zaufania	do	Ciała	Kie-
rowniczego,	wykazanie	głosicielowi,	że	Strażnica	 jest	
fałszywym	 prorokiem	 oraz,	 że	 „pokarm”	 dostarczany	
przez	 Ciało	 Kierownicze,	 a	 zamieszczany	 w	 publika-
cjach	Strażnicy,	nie	prowadzi	do	zbawienia	i	jest	niebi-
blijny.	Należy	uzmysłowić	głosicielowi,	 że	nauczanie	
Strażnicy	 	 ulega	 częstym	 zmianom	 i	 modyfikacjom	 
w	przeciwieństwie	do	nauczania	naszego	Kościoła.	To	
dopiero	 otwiera	 drogę	 do	 konstruktywnej	 rozmowy	 
i	wskazanie	na	Jezusa	Chrystusa	jako	na	naszego	Pana	
i	Zbawcę.	Winniśmy	pomóc	Świadkowi	zrozumieć,	że	
jego	zbawienie	nie	zależy	od	jakiejś	organizacji,	lecz	od	
Jezusa	Chrystusa.	Jakakolwiek	organizacja,	która	twier-
dzi,	że	dla	osiągnięcia	zbawienia	winno	się	przestrzegać	
jej	 instrukcji	 i	na	niej	polegać,	 jest	 fałszywym	panem	 
i	zbawicielem	-	 fałszywym	Chrystusem	-	zatem	Świa-
dek	 powinien	 przestać	 podążać	 za	 organizacją	 i	musi	
zwrócić	się	do	Jezusa	Chrystusa	jako	Zbawiciela	i	Pana.
Dla	 podważenia	 wiarygodności	 Ciała	 Kierowniczego	
można	 posłużyć	 się	 argumentem	 częstych	 zmian	 dok-
trynalnych	(niejednokrotnie	tam	i	z	powrotem)	i	wyka-
zanie	przez	to,	że	organizacja	Strażnicy	nie	przemawia	
w	imieniu	Boga.	Poniżej	tylko	kilka	wybranych	zmian	
doktrynalnych	Świadków	Jehowy:

Zagadnienie krzyża czy „pala Chrystusowego”. 
	 Świadkowie	 Jehowy	 twierdzą,	 ze	 Jezus	 Chry-
stus	umarł	na	„palu”,	a	krzyż	jest	pogańskim	znakiem.	
Pierwszy	 prezes	 Strażnicy	 C.	 T.	 Russell	 (zm.	 1916),	
o	 którym	 piszą,	 że	 „Był wybitnym badaczem Biblii" 
(„Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego" 
1995 str. 622)	twierdził,	że	Jezus	umarł	na	krzyżu,	a	nie	
na	palu.	Towarzystwo	Strażnica	nie	odrzucało	krzyża,	
dopiero	w	 1936	 roku	 uznało	 krzyż	 za	 pogański	 znak.	
Czy	można	mieć	zaufanie	do	organizacji,	która	uznawa-
ła	krzyż,	a	później	powiedziała	swoim	wyznawcom,	że	
to	„pogański”	znak	?	

Bóstwo Jezusa, modlenie się do Jezusa
	 W	 pierwszym	 okresie	 swojej	 działalności	 To-
warzystwo	Strażnica	propagowało	modlitwy	do	Jezusa.	
Pisało:	„Słuszną jest rzeczą przypisywać Chrystusowi 
Jezusowi imię Pana i Boga, jak to czynił pierwotny ko-
ściół i św. Szczepan modląc się do Niego – Dz 7:59” 
(Strażnica 15.04 1922 str. 125)	 lub	 później	 „Głośno 
wołają oni i napierają na wodzów sprawiedliwości, 
bezustannie modląc się do Jehowy Boga i do Jezusa 
Chrystusa, Jego Króla, aby wnet zniszczył całą organi-
zację diabelską” (Strażnica Nr 3, 1950 str. 4-5).	Obec-
nie	całkowicie	zakazuje	zwracać	się	do	Jezusa:	„Jezus 
Chrystus nauczył swych naśladowców modlitwy do 
„Ojca, który jest w niebie” (Mt 6:9). Nie uczył ich mo-
dlić się do niego samego (...) Dlaczego więc mielibyśmy 

się zwracać do kogoś drugorzędnego” (Prawda, która 
prowadzi do życia wiecznego 1970 rozdz. 17, akapit 3).

Niewolnik wierny i roztropny
	 Towarzystwo	 Strażnica	 w	 swoim	 przekładzie	
Biblii	 w	 przypowieści	 o	 dobrym	 i	 złym	 słudze	 (Mt.	
24,45)	 przetłumaczyła	 słowo	 „sługa”	 na	 „niewolnik”	 
i	uważa,	że	„niewolnik	wierny	i	roztropny”	daje	pokarm	
o	właściwej	porze	dla		czeladzi	(czyli	właściwe	dla	or-
ganizacji	 tłumaczenie	 prawd	 biblijnych).	Możemy	 za-
pytać	Świadka	kim	jest	ów	„niewolnik”.	Do	niedawna	
Towarzystwo	Strażnica	zapewniało	nas,	że	Piotr	i	Apo-
stołowie	stanowili	owego	„niewolnika”:	„Tacy pasterze 
jak apostołowie Piotr, Jan oraz Paweł należeli do gro-
na, które Jezus określił mianem »niewolnika wiernego 
i roztropnego.” (Strażnica Nr 9, 2006 str. 25).	Również	
pierwszy	prezes	organizacji	C.	T.	Russell	miał	należeć	
do	klasy	„niewolnika”:	„Biorąc pod uwagę owoce, ja-
kie przyniosły starania brata Russella i jego współtowa-
rzyszy, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że kierował 
nimi święty duch Jehowy. Dali dowody przynależności 
do niewolnika wiernego i roztropnego” (Strażnica Nr 
10, 1995 str. 17).	W	innym	miejscu	piszą	zupełnie	coś	
innego:	„W roku 1919 okazało się, że tym niewolnikiem 
jest ostatek namaszczonych chrześcijan. Reprezento-
wany przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, zaj-
muje od tego momentu kluczową pozycję w ziemskiej 
organizacji teokratycznej” (Strażnica Nr 2, 1994 str. 
16-17).	Wyjaśniamy,	 iż	 pojęcie	 namaszczonych	 chrze-
ścijan	 odnosi	 do	 tzw.	 „pierwszych	 owiec”,	 tak	 więc	
ani	Russel,	a	 tym	bardziej	Apostołowie	nie	mogli	być	
zaliczeni	do	klasy	„niewolnika”.	Prawdziwą	rewolucję	 
w	pojmowaniu	dotychczasowych	dogmatów	Świadków	
Jehowy		przynosi	tegoroczny	lipcowy	numer	Strażnicy	
(15.07.2013).	Podano	w	nim	cały	szereg	zmian	dotyczą-
cych	 rozumienia	 takich	 terminów	 jak	 „Ciało	 Kierow-
nicze”,	 „niewolnik	wierny	 i	 roztropny”,	 „czeladź	 kar-
miona	przez	niewolnika	wiernego	i	roztropnego”.	Tak	
piszą	w	tym	numerze	o	„niewolniku	wiernym	i	roztrop-
nym”:	Jak więc powinniśmy rozumieć przykład Jezusa 
o wiernym niewolniku? W przeszłości nasze publikacje 
podawały następujące wyjaśnienie: Jezus ustanowił 
wiernego niewolnika nad członkami czeladzi w dniu 
Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. Niewolnik - począwszy od 
tamtego dnia - wyobraża wszystkich pomazańców żyją-
cych na ziemi w dowolnym okresie rozpatrywanych jako 
grupa. Czeladzią są ci sami pomazańcy rozpatrywani 
jako jednostki. W roku 1919 Jezus ustanowił wiernego 
niewolnika „nad całym swoim mieniem" - nad wszyst-
kimi ziemskimi sprawami Królestwa. Jednakże dal-
sza głęboka analiza połączona z modlitwą skłania do 
wniosku, że musimy zweryfikować swoje zrozumienie 
słów Jezusa o niewolniku wiernym i roztropnym. (…).  
Kontekst przykładu o niewolniku wiernym i roztropnym 
pokazuje, że zaczął się on spełniać nie w dniu Pięćdzie-



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl8 Odwiedź naszą stronę:

siątnicy 33 roku, lecz w obecnym czasie końca. ….. Kto 
w takim razie jest niewolnikiem wiernym i roztropnym? 
Zgodnie z ustanowionym przez Jezusa wzorcem kar-
mienia wielu rękami niewielu chodzi o niewielką grupę 
namaszczonych braci, którzy są bezpośrednio zaanga-
żowani w przygotowywanie i udostępnianie pokarmu 
duchowego podczas obecności Chrystusa. Przez cały 
okres dni ostatnich pomazańcy tworzący wiernego nie-
wolnika razem usługiwali i usługują w Biurze Głównym. 
Od kilkudziesięciu lat owego niewolnika stanowi Ciało 
Kierownicze Świadków Jehowy. (Strażnica 15.07.2013 
rok, str.20-22).	 Zapytajmy	 przychodzącego	 Świadka,	
czy	 tak	 zmienia	 się	 i	 przemawia,	 powołując	 się	 cały	
czas	na	Biblię,	organizacja	Boża?

Chronologia Towarzystwa Strażnica
	 Towarzystwo	Strażnica	słynie	z	tego,	że	w	jego	
nauce	 występuje	 wiele	 różnych	 dat	 i	 z	 upodobaniem	
stosuje	 swoją	 „matematykę	 niebiańską”.	 	Oczywiście	
daty	 te	zmieniały	 się	z	upływem	czasu,	gdy	Świadko-
wie	 Jehowy	 reinterpretowali	 swe	 proroctwa	 czy	 wy-
darzenia	światowe.	Tak	było	od	początku	ich	istnienia,	
tak	 jest	 i	 dziś.	 Pierwszy	prezes	 organizacji	Russel	 na-
uczał,	że	piramida	Cheopsa	(jej	wymiary),	którą	zwano	
do	1928	r.	„Biblią	w	Kamieniu”	i	„świadkiem	Bożym”	
potwierdza	 różne	 jego	wyliczenia	 dotyczące	 dat.	Czy	
tak	uczy	Biblia?	Jezus	powiedział		„Nie	wasza	to	rzecz	
znać	czasy	i	chwile,	które	Ojciec	w	mocy	swojej	usta-
nowił”.	 Zapytajmy	 więc	 Świadka	 o	 daty:	 chociażby	 
o	rok	1925,	w	którym	miało	dojść	do	zmartwychwsta-
nia	mężów	 starotestamentowych	 czy	 też	 o	 proroctwo	
„pokolenia	roku	1914”-	omówione	w	części	2	artykułu.

Na zakończenie
	 Trudno	w	tak	krótkim	artykule	omówić	wszyst-
kie	zagadnienia	związane	z	nauczaniem	Strażnicy	oraz	
odnieść	 się	 do	 tych	 nauk	 polemicznie.	Raczej	 chcieli-
byśmy	zainteresowanym	czytelnikom	pokazać	nieco	hi-
storii	tego	ruchu	religijnego	oraz	wskazać	na	niebiblij-
ne	dogmaty.	Zdajemy	sobie	sprawę,	że	konstruktywne	
prowadzenie	rozmów	z	głosicielami	jest,	z	uwagi	na	ich	
otumanienie	naukami	Ciała	Kierowniczego,	utrudnione.	
Wykażmy	cierpliwość,	a	przede	wszystkim	w	modlitwie	
poruczmy	prowadzenie	 rozmowy	naszemu	Panu	 Jezu-
sowi	Chrystusowi.	Poprośmy	Świadka	Jehowy,	aby	bez	

wskazówek	Strażnicy	czytał	Biblię.	Na	początek	niech	
to	będzie	 chociażby	Ewangelia	 Jana	 i	Dzieje	Apostol-
skie.
	 Jeżeli	Drogi	Czytelniku	masz	pytania	i	wątpli-
wości	 związane	 z	 nauczaniem	 Strażnicy,	 jeśli	 nie	 po-
trafisz		zająć	stanowiska	wobec	argumentów	Świadków	
Jehowy	–	zadzwoń	do	naszych	duszpasterzy	lub	też	do	
redakcji	 „Wieści	 Wyższobramskich”.	 Postaramy	 się,	
w	miarę	możliwości,	 udzielić	 ci	 pomocy.	Ale	 przede	
wszystkim	 zachęcamy	 do	 czytania	 Pisma	 Świętego,	
do	 aktywnego	włączenia	 się	 w	 różne	 formy	 życia	 re-
ligijnego	prowadzonego	w	naszej	parafii.	To	najlepsze	
narzędzie	 do	 prowadzenia	 rozmów	 z	 sektami,	w	 tym	 
ze	Świadkami	Jehowy.	
	 Dla	osób	pragnących	poszerzyć	swoją	wiedzę	
o	 organizacji	 Strażnicy,	 polecamy	 szereg	 ciekawych	
innych	 publikacji.	 Ich	 autorzy	 to	 głownie	 byli	 człon-
kowie	 Świadków	 Jehowy.	 Zaznaczamy,	 iż	 pozycje	 te	
są	 zabronione	 do	 czytania	 przez	 Świadków	 Jehowy	 –	
dlatego	też	przy	rozpoczynaniu	rozmów	winniśmy	nie	
afiszować	się	znajomością	tej	literatury.	A	oto	polecane	
pozycje:

1.	David	A.	Reed,	Odpowiedzi dla Świadków Jehowy według wersetów  -  
KONCEPT	Design,		2008.
2.	 	David	A.	Reed,	Odpowiedzi dla Świadków Jehowy według tematów -  
KONCEPT	Design,	2011.
3.	Raymonda	Franz,	Kryzys sumienia	-		Wydawnictwo	FSN,	Gdańsk	1996.
4.	Tadeusz	Półgensek,	Świadkowie Jehowy  zdemaskowani	,Wydawnictwo	
Fundacja	Słowo	Nadziei,	Gdynia	2003.
5.	Carl	Olof	Jonsson,	Kwestia Czasów Pogan	–	Krytyczna	analiza	chrono-
logii	 Świadków	 Jehowy,	Wydawnictwo	 Fundacja	 Słowo	Nadziei,	Gdynia	
2002.
6.	Włodzimierz	Bednarski,	Szymon	Matusiak,	Zmienne nauki  Świadków 
Jehowy	–	Najważniejsze	zmiany	w	doktrynie	Towarzystwa	Strażnica	w	la-
tach	1879-2011,	Wydawnictwo	Słowo	Prawdy,	2012.
7.	 Włodzimierz	 Bednarski,	 Armagedon w 1975 roku – „możliwy” czy 

„prawdopodobny”,	Wydawnictwo	Maternus	Media,	Tychy	2009.
8.	Natan	Chesed,	inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia,  Kluczowe dok-
tryny Świadków Jehowy w świetle Biblii,	KONCEPT	Design,	2008.

Jan Król

 Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach  
z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który prze-
wyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chry-
stusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co 
poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą  
i godne pochwały.

Fl 4,6-8
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Od konfliktu do komunii

Tekst rzymskokatolicko-luterańskiej deklaracji w języku polskim

	 „Od	konfliktu	do	komunii”	–	to	tytuł	wspólne-
go	dokumentu	 teologów	 rzymskokatolickich	 i	 luterań-
skich-ogłoszonego	17	czerwca	2013	 roku	w	Genewie	
i	Watykanie.	Dokument	powstał	w	ramach	ekumenicz-
nej	grupy	roboczej	powołanej	przez	Światową	Federa-
cję	Luterańską	(ŚFL)	oraz	Papieską	Radę	ds.	Jedności	
Chrześcijan.	Z	inicjatywy	Biskupa	Kościoła	Ewangelic-
ko-Augsburskiego	w	RP,	ks.	Jerzego	Samca,	dokument	
został	przetłumaczony	na	język	polski	–	jest	to	czwarta	
wersja	językowa	tego	tekstu	po	angielskiej,	niemieckiej	
i	fińskiej.	Na	stronie	Luter2017.pl	zamieszczamy	tekst
dokumentu,	 który	 niebawem	 ukaże	 się	 drukiem	 
(Wydawnictwo	Warto).
	 Ekumeniczna	 optyka,	 uwzględniająca	 szeroki	
kontekst	XVI-wiecznych	zmagań	o	reformę	i	duchową	
odnowę	Kościoła,	ułatwia	wzajemne	poznanie	i	zrozu-
mienie,	 a	 poznanie	 zawsze	 prowadzi	 do	 usuwania	 lę-
ków	i	uprzedzeń.	Mam	nadzieję,	że	przyswojenie	tego	
dokumentu	w	polskiej	rzeczywistości	nada	głębszy	wy-
miar	 kontaktom	 ekumenicznym	 pomiędzy	Kościołem	
Ewangelicko	 -	 Augsburskim,	 a	 Kościołem	 Rzymsko-
katolickim.	Celem	tekstu	nie	jest	ogłoszenie	przełomu	
w	przezwyciężaniu	 różnic	doktrynalnych	–	one	wciąż	
pozostają	i	są	przedmiotem	dialogu	oraz	modlitwy	wie-
lu	 chrześcijan.	Nieustannie	 jesteśmy	w	drodze,	poszu-
kując	odpowiednich	słów,	aby	dziś,	 tu	i	 teraz,	nazwać	
i	opisać	to,	co	poruszało	serca	i	umysły	naszych	matek	
i	ojców	w	wierze	–	napisał	w	przedmowie	ks.	bp	Jerzy	
Samiec.
	 Rzymskokatoliccy	 i	 luterańscy	 autorzy	wywo-
dzą	się	z	różnych	kontekstów	kościelnych,	inaczej	też	
odczytują	i	zmagają	się	z	fenomenem	podziału	zachod-
niego	chrześcijaństwa.	Mimo	to,	z	wielką	uczciwością	
–	 zarówno	 duchową,	 jak	 i	 intelektualną	 –	 podejmują	
zagadnienie,	 które	 od	 co	 najmniej	 kilku	 lat,	 a	 najpóź-
niej	od	ogłoszenia	Dekady	Lutra	w	2008	roku,	stanowi	
punkt	ciężkości	ekumenicznej	dyskusji,	a	czasem	nawet	
kontrowersji	między	rzymskimi	katolikami,	a	luterana-
mi:	 „Zbliżający	 się	 rok	2017	 stawia	przed	katolikami	
i	 luteranami	wyzwanie,	 aby	ukazać	w	dialogu	 tematy	
i	konsekwencje	Wittenberskiej	Reformacji,	które	ogni-
skowały	się	w	osobie	 i	myśleniu	Marcina	Lutra,	oraz	
rozwinąć	perspektywy	upamiętnienia	 i	 docenienia	Re-
formacji	dzisiaj.	Także	współcześnie	reformacyjny	pro-
gram	Lutra	stanowi	dla	katolików	i	luteranów	duchowe	
oraz	 teologiczne	 wyzwanie.”	 Ważnymi	 momentami	
tego	tekstu	są	fragmenty,	podejmujące	kontrowersyjne	
zagadnienia	 historyczne,	 dogmatyczne	 oraz	 duchowe.	
Mówi	 się	o	nich	w	 taki	 sposób,	że	zarówno	 luteranie,	
jak	i	rzymscy	katolicy	mają	nie	tylko	lepszą	możliwość	

głębszego	 poznania	 ekumenicznych	 partnerów,	 lecz	
również	innego,
bardziej	 perspektywicznego	 odczytania	 własnej	 trady-
cji	wyznaniowej,	a	poprzez	to	-	wspólnych	korzeni”.
Odczytywanie	 historii	 umiejscowione	 jest	 w	 dzisiej-
szym	 kontekście	 ekumenicznym,	 dlatego	 dokument	
stwierdza,	że	„Współczesnym	wyzwaniom	należy	spro-
stać	w	myśl	nowych	zasad.	Niewłaściwe	 jest	bowiem	
proste	powtarzanie	wcześniejszych	ocen	okresu	Refor-
macji,	które	prezentowały	luterański	 i	 rzymskokatolic-
ki	 punkt	widzenia	 nie	 tylko	 niezależnie,	 ale	 często	w	
opozycji	 do	 siebie.”	 Tekst	 zawiera	 całą	 gamę	 kontro-
wersji	teologicznych,	nad	którymi	spierano	się	w	okre-
sie	Reformacji.	Niektóre	z	nich	do	dziś	różnią	obydwie	
tradycje,	mimo	osiągniętego	 częściowego	konsensusu	
w	 kwestii	 nauki	 o	 usprawiedliwieniu	 grzesznika	 z	 ła-
ski	przez	wiarę.	Czytelnik	znajdzie	w	tekście	kluczowe	
zagadnienia	 dialogu	 ekumenicznego	 poruszane	 z	 róż-
nych	perspektyw	i	odczytywane	na	nowo,	w	tym	m.in.	
problem	 Pisma	 i	 Tradycji,	 rozumienia	 i	 praktykowa-
nia	Eucharystii,	czy	postrzegania	urzędu	duchownego	 
w	Kościele.
	 27	listopada	br.	odbędzie	się	w	Centrum	Lute-
rańskim	naukowa	konferencja	ekumeniczna	poświęco-
na	dokumentowi	„Od	konfliktu	do	komunii".

Luter2017.pl



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl10 Odwiedź naszą stronę:

Ks. Paweł Sikora – Życie i twórczość (1883-1972)
Na 130-lecie urodzin i Jesienny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej

Wspomnienia o Ojcu cz. III

Przykłady pracy fizycznej i dbania  
o zdrowie przez Ojca

	 Jak	wiadomo	-	ojciec	pochodził	ze	środowiska	
rolniczego,	 więc	 pracy	 fizycznej	 się	 nie	 obawiał,	 ani	
nie	wstydził.	Sadzę,	że	nie	należał	do	inteligencji	o	tzw.	
„białych	kołnierzykach".	Wyjątkowo	dobrze	łączył	pra-
cę	umysłową	z	pracą	fizyczną,	w	obu	tych	działaniach	
czuł	się	sobą	i	obie	akceptował.	Szczególnie	umiłował	
pracę	 w	 ogrodzie:	 kopanie,	 rycie,	 sadzenie.	 U	 znajo-
mych	rolników	na	przedmieściach	Cieszyna	wynajmo-
wał	 „zogóny",	 gdzie	 sadził	 ziemniaki.	W	 czasie	 tych	
prac	 „rolniczych"	 przygotowywał	 się	 pamięciowo	 do	
swoich	kazań	i	tworzył	teksty	nowych	pieśni,	które	za-
pisywał	potem	w	domu.
	 Ojciec	był	też	specjalistą	od	zabiegów	pastora	
Felkego	 -	 dzisiejszej	 hydroterapii:	 brał	 chłodne	 natry-
ski	i	kąpiele	(w	specjalnej	nasiadowce),	w	zimie	biegał	
boso	 w	 ogrodzie	 po	 śniegu,	 co	 pobudzało	 wspaniale	
jego	krwioobieg.	Chętnie	chodził	na	piesze	wycieczki	
(to	ostanie	kontynuował	syn	jako	aktywny	przewodnik	
turystyczny	PTTK,	wędrując	po	całych	Sudetach	i	Kar-
patach).	Oboje	Rodzice	byli	 też	 zamiłowanymi	home-
opatami.	Było	to	dawniej	bardzo	modne!

Wybrane cechy osobowości i charakteru Ojca
	 Ojciec	postępował	niezwykle	skromnie	i	prosto	
wobec	 swojego	 oficjalnego	 i	 bliskiego	 otoczenia.	Tak	
twierdziło	i	uważa	nadal	wiele	osób,	z	którymi	współ-
pracował,	czy	miał	do	czynienia.
	 U	 ojca	 brakowało	 prawie	 zupełnie	 jakiegoś	
eksponowania	 i	 chwalenia	 się	 swoją	bogatą	działalno-
ścią	 i	pracą	 twórczą.	Ojciec	nie	robił	nigdy	 tzw.	„wia-
tru	 i	 szumu"	 wobec	 swoich	 działań.	 Jest	 to	 niestety	
częstym	zjawiskiem	u	dzisiejszych	średnich	i	młodych	
pokoleń.	Doprowadziło	 to	niestety	do	prawie	zupełne-
go	niezrozumienia	i	nieznajomości	pracy	twórczej	ojca,	
przykładowo	szczególnie	w	zakresie	tekstów	i	muzyki	
chóralnej!!
	 Jako	 syn	 stwierdzam,	 że	 w	 przypadku	 mojej	
pracy	 pieśniarskiej	 zachodzi	 bardzo	 podobne	 zjawi-
sko	 nieznajomości	 i	 niezrozumienia.	 W	 wyniku	 bar-
dzo	trudnych	warunków	życiowych	i	doświadczeń	był	
wyraźnie	 zamknięty	 w	 sobie,	 rzadko	 wypowiadał	 się	
otwarcie.	 Swoją	 zamkniętą	 duszę	 i	 psychikę	 otwierał	
dopiero	w	tekstach	własnych	pieśni.
Wynika	stąd	ważny	wniosek	i	postulat:
„Sądzę,	 że	 treści	 tekstów	 pieśni	 ks.	 Pawła	 Sikory	 cze-

kają	 jeszcze	 na	 dogłębną	
i	 naukową	 analizę	 i	 chak-
terystykę.	 Tylko	 poprzez	
wniknięcie	 do	 głębi	 du-
szy	 ojca,	 poprzez	 analizę	
treści	 jego	 pieśni,	 można	
dopiero	 zrozumieć	 i	 zaak-
centować	jego	osobowość,	
wiarę	i	życie	duchowe.
Jestem	świadomy	tego,	że	
zadanie	 to	 może	 być	 bar-
dzo	 trudne	 do	wykonania,	
nawet	przez	doświadczonych	pieśniarzy	i	hymnologów,	
niemniej	sądzę,	że	należy	podjąć	się	takiego	zadania	dla	
przyszłych	pokoleń!”
	 Ksiądz	 Paweł	 Sikora	 nie	 pozostawił	 po	 sobie	
żadnego	 pamiętnika,	 ani	 zbioru	 kazań	 (w	 normalnym	
znaczeniu).	To	 jego	 pieśni	 stanowią	 nader	 oryginalny	
pamiętnik	 i	 zbiór	 kazań.	 Trzeba	 tylko	 ten	 pamiętnik	
otworzyć	 i	 zastanowić	 się	 nad	 jego	 bogatą	 i	 głęboką,	 
a	może	i	trudną	zawartością!!

Działania i uroczystości organizowane po śmierci ks. 
Pawła Sikory

	 Aby	nie	wydłużać	zbytnio	części	II	wspomnie-
nia,	 zostaną	 przytoczone	 tylko	 niektóre	 imprezy,	 kon-
certy,	pogadanki	związane	z	twórczością	ks.	Pawła	Si-
kory	jako	zorganizowane	i	wykonane:
	 Często	 bywa	 tak,	 że	 dopiero	 po	 śmierci	 dane-
go	 twórcy-działacza	pozostałe	 społeczeństwo	wspomi-
na	 jego	 zawodową	 i	 społeczną	 pracę.	 Podobnie	 było	 
i	 w	 przypadku	 ks.Pawła	 Sikory,	 szczególnie	 w	 ostat-
nim	kwartale	XX	wieku.	Do	najważniejszych	akademii	 
i	koncertów	można	zaliczyć:
1.	3	grudnia	1972	 roku,	Bielsko,	akademia	wspomnie-
niowa	w	kościele,	krótko	po	śmierci	ks.	Pawła	Sikory.	
Prowadzenie:	syn	Tadeusz	Sikora.
2.	7	listopada	1982	roku,	kościół	Jezusowy	w	Cieszynie;	
koncert	muzyczno	-	wokalny	z	okazji	80-lecia	urodzin	
prof.	Jana	Gawlasa	i	10-lecia	śmierci	ks.	Pawła	Sikory.	
Prowadzenie:	Tadeusz	Sikora.
3.	20	października	i	7	listonada	1993	r.:	Cieszyn,	akade-
mia	i	koncert	poświęcone	życiu	i	twórczości	ks.	Pawła	
Sikory	i	 jego	syna	Tadeusza.	Prowadzenie:	ks.	Janusz	
Sikora.	 Przygotowanie	 wystawy	 o	 twórczości	 Ojca	 
i	syna:	Tadeusz	Sikora,	w	sali	„Pajty".
4.	 18	 października	 2008	 r.,	 Dzięgielów,	 Eben-Ezer,	
zjazd	chórów;
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Koncert	z	pieśniami	ks.	Pawła	Sikory	i	skromna	wysta-
wa,	referat	syna	Tadeusza,	na	125-lecie	urodzin	Ojca.
5.		Poza	tym	kilka	koncertów	i	wspomnień	w	kościele	
Jezusowym.
6.	 	Niniejsze	wspomnienia,	 część	 I	 i	 II,	 są	 połączone	
ze	 zjazdem	 chórów	 dnia	 27	 października	 2013	 roku	 
w	kościele	Jezusowym,	gdzie	były	wykonywane	pieśni	
do	 słów	 ks.	 Pawła	 Sikory,	 a	 z	muzyką	 różnych	 kom-
pozytorów	 śląskich.	 Przygotowanie	 projektu	 pieśni	 
i	struktur	całego	zjazdu:	Tadeusz	Sikora,	przy	współn-
racy	Joanny	Sikory	i	Marcina	Gabrysia.
7.	 	 W	 roku	 1990,	 ChAT,	 Warszawa,	 została	 opraco-
wana	 i	 obroniona	 praca	magisterska	 studenta	 teologii	
Adama	Glajcara	 pt.	 „Ks.	 Paweł	 Sikora	 -	 jako	 duszpa-
sterz,	katecheta	 i	pieśniarz	misyjny”.	Promotorem	był	 
ks.	 dr	Henryk	Czembor,	 a	 źródłem	pracy	były	 zbiory	
rodzinne,	rozmowy	z	synem	Tadeuszem	i	poszukiwania	
własne,	często	dotychczas	nieznane.

Wycinki z artykułu ks. dra Andrzeja Wantuły, Bisku-
pa Kościoła zamieszczone w Kalendarzu Ewangelic-

kim, rocznik 1974, oraz w „Zwiastunie" listopad 1972.

	 W	 Harfie	 Syjońskiej	 znajduje	 się	 pieśń	 Kry-
styny	 Rojówny,	 przetłumaczona	 przez	 ks.	 Pawła	 Si-
korę,	w	 której	 pytanie	 brzmi:	 „Czy	 ktoś	 za	 nas	 Panu	
Bogu	podziękował?”	W	pytaniu	tym	ukryta	jest	ocena	
naszego	życia	 -	pozytywna	 lub	negatywna.	A	zapytać	
może:	 dziecko	 o	 swoich	 rodziców,	 uczeń	 o	 nauczy-
ciela,	 zborownik	 o	 księdza,	 każdy	 z	 nas	 o	 znaczenie	
chrześcijaństwa.	Na	pytanie	Rojównej	o	życiu	i	pracy	 
ks.	Pawła	Sikory	możerny	odpowiedzieć	jednoznacznie,	
że	odpowiedź	dziękczynna	będzie	wyraźnie	pozytywna.	
Dziękują	Mu:	najbliższa	rodzina,	Jego	byli	uczniowie,	
księża,	koledzy,	nauczyciele,	siostry	diakonise,	cały	lud	
kościelny	 społecznościowo	 -	pietystyczny.	Dalej	przy-
toczę	dokładne	brzemienie	artykułu	ks.	bpa	dra	Andrze-
je	Wantuły:	
 "… Ci, którym dane było go słuchać byli i są 
pod wrażeniem jego głebokich i życiowych kazań i nauk, 
prostych, jasnych i wyrazistych, a zawsze ukierunkowa-
nych na Jezusa Chrystusa … Dla księży był przykładem 

czystego życia, jego takt, skromność, koleżeństwo były 
wzorowe!”
	 Był	 zawsze	gotowy	do	pomocy	 i	 posługi,	 nie	
gonił	 nigdy	 za	 dobrami	 materialnymi,	 bo	 był	 bogaty	
w	 dobra	 duchowe…	 Był	 prawdziwym	 sługą	 Bożym,	 
a	 Jego	 życie	 streszczało	 się	 w	 słowach	 Ap.	 Pawła:	
"WIARA,	 MIŁOŚĆ	 oraz	 NADZIEJA".	 Te	 wartości	
określają	wymiary	świata,	w	którym	przebywał	Zmarły,	
w	którym	czuł	się	najlepiej,	który	był	Jego	duchowym,	
rzeczywistym	 i	autentycznym	światem."	Dalej:	 „Dzie-
ło	wiary	Zmarłego	wyrażało	się	w	postaci	wielu	kazań,	
rozmyślań,	a	głównie	wielu	setek	pieśni	oryginalnych	
i	 tłumaczonych,	 które	wzbogacały	 naszą	 ewangelicką	
pieśń	religijną.
	 Takim	 dziełem	wiary	 były	 też	 Jego	 „Historie	
biblijne",	jako	podręcznik	dla	dzieci	i	rodziców,	niewąt-
pliwie	najlepszy	 tego	 rodzaju	w	naszej	polskiej	 litera-
turze	ewangelickiej,	bo	zrodzone	z	autentycznego	żaru	
osobistej	wiary...
	 Pobożność	 zmarłego	 była	 typu	 „społeczno-
ściowego,	pietystycznego",	a	również	kościelnego,	bo	
zakorzeniona	w	Piśmie	Św.	i	luterańskich	księgach	wy-
znaniowych.	Ks.	Paweł	Sikora	działał	w	„trudach	miło-
ści"	wobec	całego	swego	otoczenia,	co	charakteryzuje	
Ap.	Paweł	w	liście	do	Koryntian	r.13.	Największą	miło-
ścią	zmarłego	pozostałą	Jezus	jako	Nauczyciel,	Zbawi-
ciel,	Ukrzyżowany	i	Zmartwychwstały.	Jemu	poświecił	
całe	swoje	życie.	Trzecią	wytyczną	dla	zmarłego	była	
nadzieja	w	Jezusie	Chrystusie,	w	życiu	i	śmierci.	Tam	
był	Jego	punkt	odniesienia,	 tam	nie	miał	żadnych	wa-
hań!	Czy	można	coś	piękniejszego	oraz	ważniejszego	
powiedzieć	o	życiu	i	pracy	księdza	-	duchownego?
	 Na	postawione	pytanie	o	podziękowaniu	odpo-
wiemy:	 „Tak,	 dziękujemy	 Bogu	 wszyscy	 za	 ks.	 Paw-
ła	Sikorę,	że	nam	go	dał	i	ubogacił	nas	i	cały	Kościół.	
Jakże	uboższymi	bylibyśmy,	gdyby	go	nie	było	między	
nami?	Gdyby	nam	nie	służył	swoim	dziełem	wiary,	tru-
dem	miłości	i	wytrwałością	nadziei	i	wiary”.	
	 Ks.	Biskup	dr	Ardrzej	Wantuła	zakończył	swo-
je	pośmiertne	przemówienie	słowami:	„Dobrze, Sługo 
dobry i wierny! Nad małym byłeś wierny, wiele ci po-
wierzę, wejdź do radości Pana swego! (Mt 25, 21). 

Tadeusz Sikora

Wspomnienia

Ewa Milerska 1915 - 1985

	 Ewa	Cienciała	urodziła	się	na	Dziołku	w	Nyd-
ku	i	tu	mieszkała	do	końca.	Po	ukończeniu	polskiej	szko-
ły	ludowej,	kontynuowała	naukę	w	szkole	wydziałowej	 
w	Bystrzycy.	Była	 bardzo	 zdolna,	miała	 fenomenalną	

pamięć	 i	 ojciec,	 pracownik	 trzynieckiej	 huty,	 zgodził	
się	 na	 dalszą	 naukę	 w	 Szkole	 Gospodyń	 Wiejskich	 
w	Końskiej.	Tu	ujawniła	talent	poetycki,	w	kronice	zacho-
wał	się	wiersz.	W	1935	r.	opublikowała	pierwsze	utwory	 
w	 Dzienniku	 Polskim,	 jako	 wiersze	 utalentowanej	
uczennicy,	 Ewy	 Cienciałówny1.	 Uczyła	 się	 również	
podstaw	szycia.	Za	mąż,	za	urzędnika	 i	działacza	pol-
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skich	 organizacji,	 wyszła	 w	 roku	 1936,	 zamieszkali	 
w	centrum	Nydku.	Ponieważ	nie	podpisali	niemieckiej	
listy	 narodowościowej,	męża	 zabrano	 na	 roboty	 przy-
musowe,	 a	 ona	 z	 trójką	 dzieci	musiała	 opuścić	 dom;	
zamieszkała	w	małym	domku	na	końcu	wsi.	Była	zda-
na	tylko	na	siebie,	szyła	wszystko,	nawet	buciki.	Mąż	
pomagał	 rodzinie,	 ale	 nie	 było	 tego	wiele.	Po	wojnie	
również	było	ciężko,	mąż	-	Polak	nie	od	razu	dostał	pra-
cę,	urodziła	się	córka.	Na	rodzinnej	działce	wybudowa-
li	mały,	drewniany,	domek,	ciągle	go	rozbudowywali	i	
dzisiaj	stoi	pod	Wyrchgórą	całkiem	duży	dom.	Na	zbo-
czu	założyli	sad.	Tak	powstało	piękne	miejsce,	dające	
natchnienie,	opisywane	w	jej	wierszach.	Mąż,	pracują-
cy	na	kopalni,	przebywał	poza	domem	pół	dnia,	wycho-
wanie	dzieci	i	większość	prac	w	małym	gospodarstwie	
spadła	na	Ewę,	 ale	mimo	 tego	włączyła	 się	 aktywnie	 
w	pracę	polskich	organizacji.	Znalazła	się	wśród	zało-
życieli	 miejscowego	 koła	 PZKO,	 zawsze	 była	 w	 Za-
rządzie,	 przewodniczyła	 Klubowi	 Kobiet,	 prowadziła	
Kronikę	Koła,	 śpiewała	w	miejscowym	chórze.	Panie,	
pod	 jej	 kierownictwem,	 zorganizowały	 sporo	wystaw	
robótek	 ręcznych.	 Sama	 wiele	 haftowała,	 sama	 pro-
jektowała	 wzory,	 inspiracją	 były	 kwiaty,	 rosnące	 na	
łąkach	wokół	domu.	Pierwsze	wiersze	pisała	na	potrze-
by	 przedszkola,	 szkoły,	 PZKO.	 Pisała	 zawsze,	 ale	 do	
szuflady,	miała	ogromną	łatwość	pisania	 i	 rymowania.	
Córka	 wspomina:	 nieraz	 w	 ostatniej	 chwili	 dzwonio-
no	ze	szkoły	z	prośbą	o	wiersz	i	pisała	z	dnia	na	dzień,	
wiersze	powstawały	wcześnie	rano	i	od	razu	przekazy-
wała	 je	nauczycielce.	Pisała	gwarą,	później	 jej	poezje	
przepisywano	wielokrotnie,	ręcznie,	korzystano	z	nich	
w	wielu	miejscach.2	Uzasadniała:	niektóre	 tematy	bar-
dzo	trudno	oddać	gwarą,	językiem	prostych	ludzi.	Ona	
jednak	znika	i	 trzeba	ją	chronić.	To	nasza	ojcowizna.3 
W	połowie	lat	sześćdziesiątych	rozpoczęła	pracę	w	pol-
skim	oddziale	miejscowej	Biblioteki	Ludowej.	Robiła	
teraz	zawodowo	to,	co	robiła	zawsze	-	upowszechniała	
ojczyste	 słowo,	 na	 którym	zależało	 jej	 zawsze	najbar-
dziej.	Organizowała	wystawy	książek,	odczyty,	konkur-
sy,	wyjeżdżała	w	teren	na	prelekcje.	Napisała	wierszo-
wane	życzenia	na	jubileusz	H.	Jasiczka	i	W.	Niedoby.	To	
oni	oraz	D.	Kadłubiec	namówili	ją	do	pisania	i	pomogli	
wydać	 pierwsze	 utwory.	 Działała	 w	 trzynieckiej	 Gru-
pie	Literackiej	63.	Zwrot	zaczął	publikować	jej	wiersze	 
w	1978	r,	a	wkrótce	pojawiła	się	jej	stała	rubryka,	strona	
z	rysunkiem,	krótkim	wierszem,	przepisem	i	opisem	re-
gionalnej	potrawy.	Wiersze,	które	są	tak	bliskie	wszyst-
kim,	które	tak	wzruszają	tych,	co	od	wieków	tu	siedzą	 
i	 powodują	 mocniejsze	 bicie	 serca,	 wprowadzają	 
w	stan	refleksji	i	zadumy,	i	głębokiego	rozumienia	istoty	
nadolziańskiego	życia4	publikował	Głos	Ludu,	Jutrzen-
ka,	 Ogniwo,	 Nasza	 Gazetka,	 Kalendarz	 Śląski.	 Recy-
towała	 je	 na	 spotkaniach	 autorskich,wszystkie	 umiała	
na	pamięć.	Publikowała	w	antologiach,5	była	współau-

torką	zbioru	Korzenie.6	Po	śmierci	wiersze	drukowano	
w	 publikacji	 Punkt	 zwrotny.7	 Niestety,	 nie	 doczeka-
ła	wydania	swojego	 tomiku	Kwiaty	z	naszej	 łąki.8	Jej	
melodyjne	wiersze	stały	się	inspiracją	piosenek,	które	
mają	w	repertuarze	zaolziańskie	chóry.	Poezję	cechuje	
śpiewność,	zbliżająca	ją	do	pieśni	ludowej.	Porusza	się	
w	 kręgu	 tematycznym	 najbardziej	 przypominającym	
folklor	 pieśniowy.9	W	 jej	 utworach	 przewijają	 się	 ob-
razy	ziemi	nydecko	–	beskidzkiej.	Słowo	zawsze	było	
też	wyrazem	jej	luterańskiej	pobożności,	pracowitości,	
jako	 że	 pracowitość	 była	 tu	 formą	 modlitwy.	 Z	 tym	
etosem	wiąże	się	i	Jej	dobroć,	serdeczność,	uczynność,	
skupienie	się	wokół	wyższych	wartości,	bowiem	tylko	
taki	 człowiek	był	 i	 jest	miły	Bogu	 -	 pisał	 o	niej	 prof.	 
D.	Kadłubiec.
	 Miała	 szerokie	 zainteresowania.	 Aktywnie	
działała	nie	tylko	w	Sekcji	Czytelniczej	i	Literacko-Ar-
tystycznej	ZG	PZKO,	ale	przede	wszystkim	w	Sekcji	
Folklorystycznej.	 Drukowała	 w	 zaolziańskiej	 prasie	
rysunki	z	cyklu	„Śląski	haft	ludowy”.	Jedną	z	jej	pasji	
było	zbieranie	i	dokumentowanie	wszelkich	motywów	
zdobniczych	śląskiego	stroju	ludowego.	Rysunki	z	tego	
cyklu	 również	 publikowała	 w	 „Zwrocie".	 Nakładem	
Sekcji	Folklorystycznej	w	1985	r.	ukazał	się	zeszyt	lu-
doznawczy"	Haft	na	żywotku	cieszyńskim".10	Niestety	
nie	 zobaczyła	 publikacji,	 zmarła	 w	 czerwcu	 1985	 r.,	
zdążyła	 jednak	 napisać	wstęp.	 Spoczęła	 na	 nydeckim	
cmentarzu	 ewangelickim,	 z	 którego	 widać	 zarówno	
Dziołek,	 gdzie	mieszkała	w	młodości,	 jak	 i	 dom	pod	
ukochaną	Wyrchgórą.
1	Korzenie,	Ostrawa	1981,	inf	na	obwolucie
2	Wywiad	z	córką	Janiną	Milerską
3	Dziennik	Zachodni,	1986,	nr	263
4	Milerska	Ewa,	Kwiaty	z	naszej	łąki,	Ostrawa	1987,	wstęp,	s.14
5	Spod	beskidzkich	groni,	Bielsko	Biała	1979,	Tobie	ziemio,	Trzyniec	1980
6	Korzenie,	Ostrawa	1981
7	Punkt	zwrotny,	Czeski	Cieszyn,	1988
8	Milerska	Ewa,	Kwiaty	z	naszej	łąki,	Ostrawa	1987
9	Kadłubiec	Daniel,	Korzenie	kultury	w:	Zwrot	1981	nr	3
10	Milerska	Ewa,	Haft	na	żywotku	cieszyńskim,	Czeski	Cieszyn	1985.

Mój wiersz
Myślę o tobie, wierszu mój nieskładny

jako ci pomóc, jako ci poradzić,
takiś nieśmiały, taki niezaradny 
a jo ni mogę lepij cie ugładzić. 

Luto mi ciebie boś niewydarzóny,
czakosz pumocy i w kąteczku stoisz, 
insi sie bawią i na wszycki stróny 

wszędzi ich pełno, jyny ty się boisz. 

Wiym, że ci chybio wspaniałej urody,
ani nie umiysz wysłowić sie szumnie

i że czekają rozmajte przeszkody.
Zamiast je przebyć, uśmiychosz się smutnie.
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Ale, że umiysz zaśpiywać piosenke, 
co swojsko zabrzmi, wzruszyni obudzi,

weznę jo ciebie jak dziecko za rękę,
pujdymy śpiywać między prostych ludzi.22

22Tekst	wg	mps.	wiersza	przechowywanego	w	rodzinie	Milerskich

Karolina Rusz 1925-1976

 Karolina Rusz	urodziła	się	w	Bystrzycy,	 tam	
skończyła	szkołę	ludową	i	wydziałową,	ale	dalszej	na-
uki	nie	podjęła,	wybuchła	II	wojna	światowa.	W	tych	
tragicznych	 latach	 pracowała	w	 sklepie	 rodziców.	 Po	
zakończeniu	 wojny	 rozpoczęła	 naukę	 w	 Liceum	 Pe-
dagogicznym	 w	 Cieszynie,	 którą	 jednak	 przerwała	
ze	względu	na	 stan	zdrowia,	 znowu	wróciła	do	pracy	 
w	 rodzinnym	 sklepie.	 Traciła	 wzrok,	 ale	 kiedy	 stan	
zdrowia	 poprawił	 się,	 podjęła	 naukę	 w	 Konserwato-
rium	w	Ostrawie,	miała	już	podstawowe	wykształcenie	
muzyczne.	Po	zdobyciu	dyplomu,	uczyła	gry	na	forte-
pianie	 i	 teorii	 muzyki	 w	 „Osvetove	 besede”,	 później	 
w	szkole	muzycznej	w	Bystrzycy,	grała	też	na	organach	
w	miejscowym	kościele	ewangelickim.	Dużo	chorowa-
ła	i	może	dlatego	sprawiała	wrażenie	kruchej	i	delikat-
nej,	nigdy	nie	wyszła	za	mąż.
	 W	 latach	 pięćdziesiątych	 zaczęła	 publikować	
swoje	 utwory,	 chociaż	 wiersze	 pisała	 od	 dzieciństwa.	
Została	 aktywnym	 członkiem	 Sekcji	 Literacko	 –	 Ar-
tystycznej	 przy	ZG	PZKO.	W	konkursach	 literackich	
ogłaszanych	 przez	 Sekcję	 otrzymała	 wyróżnienia,	 
w	1952	r.	za	Baśnie	czy	za	sztukę	 teatralną	dla	 teatru	
kukiełkowego,	Ucieczka	w	krainę	baśni.	Może	dlatego	
nazywana	 była	 „panią	 od	 baśni	 dla	 dzieci”.2	 Jej	 opo-
wiadania	pojawiały	się	na	łamach	miesięcznika	Zwrot	 
i	w	Kalendarzach.	Z	opowiadań	ukazały	się:	„Niespo-
dzianki	górali”,	„Matka	partyzantów”,	„Mocnym	i	sła-
bym”,	„Pierwsza	szychta”.	Ujawniły	talent	narracyjny	
autorki,	 ale	 zawierały	 też	podstawowe	pytania	o	 sens	
ludzkiej	egzystencji.	Publikowała	także	w	pismach	ko-
ścielnych.	Ponadto	jej	wiersze	ukazywały	się	w	drugim	
obiegu.	 Napisała	 kilkanaście	 sztuk,	 które	 wystawiały	
zespoły	szkolne	i	amatorskie	na	całym	Śląsku	Cieszyń-
skim.	Zawsze	jednak	stała	trochę	na	uboczu	głównych	
trendów	literatury,	która	ukazywały	się	za	Olzą.
	 Na	 początku	 lat	 pięćdziesiątych	 rozpoczę-
ła	 pracę	 misyjną	 w	 Społeczności	 Chrześcijańskiej	 
w	Bystrzycy.	Wiele	 lat	 z	 poświęceniem	uczyła	 dzieci	
w	 Szkółce	 Niedzielnej	 w	 Bystrzycy,	 Koszarzyskach	 
i	Gródku,	 śpiewała	w	 chórze	 i	 udzielała	 się	 na	 godzi-
nach	biblijnych.	Napisała	kilka	pieśni	religijnych.	Jed-
na	 z	 nich	 znalazła	 się	 w	 Śpiewniku	 Ewangelickim,4  
a	inne	w	śpiewniku	Gloria.
Jej	 książki	 dla	 dzieci:	 „Podróż	 do	 Złotego	 Miasta”	 

i	„Syn	Proroka”,	przetłumaczono	na	 język	czeski.	Na-
pisano	o	pierwszej	z	nich:	Bezsprzecznie	jest	to	książka	
dla	 dzieci,	 która	 swoją	 głębią	 dotyka	 duchowości	 nie	
tylko	dzieci	i	można	ją	polecić	każdej	rodzinie,	nie	tyl-
ko	chrześcijańskiej.5	W	ostatnich	latach	wznowiono	te	
tytuły,	a	w	1995	r.	wydano	zbiór	wierszy	„Boża	party-
tura”,	a	w	roku	2000	następny,	„Otwarte	niebo”.	Tytuły	
książek	 inspirowały	 jej	 teksty.	We	wstępie	 podkreślo-
no,	że:	całe	życie	Karolki	odzwierciedlało	Bożą	miłość	
i	 pokój.7	Całe	 jej	 życie	 było	wzorem	 chrześcijańskiej	
służby	drugiemu	człowiekowi.	
Zmarła	na	skutek	obrażeń	doznanych	w	wypadku	dro-
gowym	w	kwietniu	1976	r.

Sumienie                                                                                                        
Każdemu ta iskra jest dana,                                                                              

jest szybą naszego mieszkania,                                                                           
skąd wiara spogląda ku górze,                                                                             

gdzie światło spływa jasnostruże.

Sumienie - to rośnie, tężeje, 
Wyostrza zmysł Boski – pięknieje,

gdy ciężka przyłoży je skiba,
mchem cienia, zaciąga się szyba. 

Lub też głodzone złym słowem, 
kurczy się i traci wymowę, 
tępieje, staje się staruchą,

zamierającą, niemą i głuchą.

2	tamże
4	Śpiewnik	ewangelicki,	Bielsko-Biała	2002,	s.	569	(śpiewnik	jest	oficjalnym	śpiewni-
kiem	w	kościołach	ewangelickich	w	Polsce	i	Republice	Czeskiej)	
5	Przeczek	W.,	Poetka,	s.	118
7	Rusz	K.,	Otwarte,	s.	3

  Boża mądrość
 Okruch jej niewielki

 chwycił badacz do probówki
 i zrobił odkrycie:
 energia i atom,

motory i motorówki,
 - ułatwione życie.

 Lecz niech mało -wiedza
 Przechwałką mnie nie obarcza

w odkryciu podniebnym,
gdyż wiem dobrze, kto dostarcza

 wszystko co potrzebne. 

Władysława Magiera
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	 Reformacja	 w	 XVI-wiecznej	 Europie	 posia-
dała	 różne	 prędkości	 i	 oblicza	 teologiczne,	 duchowe,	
kulturowe	 i	 społeczne.	 W	 Anglii	 Tudorów	 Reforma-
cja	 przebiegała	 szczególnie	 dramatycznie,	 wydając	
męczenników	 zarówno	 po	 stronie	 protestanckiej,	 jak	 
i	rzymskokatolickiej.	Po	burzliwej	historii	Kościół	An-
glii,	już	w	średniowieczu	cieszący	się	dużą	autonomią,	
pozostał	 ostatecznie	 na	 reformacyjnej	 drodze,	 ewolu-
ując	przez	wieki	do	tego,	co	dziś	określamy	niezwykle	
pojemnym	 słowem	 anglikanizm.	 Jednak	 na	 początku	
tej	 drogi	 byli	 luteranie	 –	 pierwsi	 męczennicy	 angiel-
skiej	Reformacji.
	 W	połowie	lat	20.	XVI	wieku	podział	zachod-
niego	 chrześcijaństwa	 nie	 był	 jeszcze	 przypieczęto-
wany,	 a	 kontury	 teologii	 reformacyjnej	 stopniowo	 się	
wyostrzały:	coraz	bardziej	wyraźne	były	różnice,	doty-
czące	rozumienia	Sakramentu	Komunii	Świętej	(Luter	
contra	 Zwingli),	 ustroju	 Kościoła,	 a	 także	 innych	 za-
gadnień	 teologicznych.	 Sytuacja	 w	Anglii	 była	 szcze-
gólnie	 interesująca.	Lokalny	Kościół,	blisko	związany	
z	aparatem	państwowym,	już	raz	zmierzył	się	z	ruchem	
reformacyjnym	w	XIV	wieku,	kiedy	John	Wycliffe	(pol.	
Wiklif)	wystąpił	z	programem	odnowy	Kościoła	i	życia	
duchowego	do	złudzenia	przypominającego	późniejsze	
postulaty	 augustiańskiego	mnicha	Marcina	 Lutra.	Wi-
klif	nie	umarł	wprawdzie	śmiercią	męczeńską	i	za	życia	
nie	został	ekskomunikowany,	jednak	obradujący	31	lat	
po	jego	śmierci	Sobór	w	Konstancji	(ten	sam,	który	spa-
lił	ks.	Jana	Husa	na	stosie	mimo	listu	żelaznego)	ogłosił	
Wiklifa	heretykiem,	a	papież	Marcin	V	nakazał	wyko-
pać	z	grobu	doczesne	szczątki	reformatora	pochowane-
go	w	rodzinnym	Luttersworth,	spalić,	a	prochy	wrzucić	
do	rzeki.
	 Dzieło	Wiklifa	 nie	 zostało	 jednak	 zniszczone.	
Wiklif	 pozostawił	 po	 sobie	wielu	 zwolenników	–	 tzw.	
lollardów,	 którzy	 przetrwali	 aż	 do	 Reformacji.	 Swo-
ją	 prawdziwą	 tożsamość	 religijną	 skrzętnie	 ukrywa-
li,	 uczestnicząc	w	 nakazanych	 praktykach	 religijnych.	
Jednocześnie	prowadzili	swoje	nabożeństwa.	Angielscy	
historycy	mówią	nawet	o	całych	wioskach	 i	miastecz-
kach,	 które	 na	 pierwszy	 rzut	 oka	 prezentowały	 typo-
wą,	 późnośredniowieczną	 pobożność,	 a	 jednak	 byli	

500 lat Reformacji
Karczma pod Białym Koniem i Męczennicy 

- Reformacja Luterańska w Anglii 
inni.	 Historycy	 są	 zgodni,	 że	 to	 właśnie	 lollardowie	
stworzyli	 grunt	 dla	 luterańskiej	 reformacji	 w	 Anglii.	 
A	wszystko	zaczęło	się	w…	tawernie	Pod	Białym	Ko-
niem	w	Cambridge.	To	właśnie	tam	–	w	nieistniejącym	
już	 dziś	 lokalu	 –	 spotykali	 się	 sekretnie	 akademicy,	
rozpowszechniający	 idee	 luterańskie	 w	Anglii.	Wielu	
z	nich	stało	się	później	gigantami	rodzącej	się	teologii	
anglikańskiej,	a	inni	jeszcze	ponieśli	męczeńską	śmierć.	
Lutrowe	postulaty	reformy	dość	szybko	dotarły	do	An-
glii.	Król	Henryk	VIII,	oburzony	wystąpieniem	Lutra,	
sporządził	 dzieło	 „Obrona	 siedmiu	 sakramentów”,	 za	
które	otrzymał	od	papieża	tytuł	„Obrońcy	Wiary”.	Mo-
narcha	 stanowczo	 sprzeciwiał	 się	 rozpowszechnianiu	
luterańskich	idei,	a	podejrzanych	o	luterańskie	sympatie	
prześladował.	Pisma	Lutra	docierały	do	Anglii	różnymi	
szlakami	handlowymi.	Część	uczonych	w	Cambridge	
zainspirowało	 się	 dziełami	Wittenberskiego	 Reforma-
tora.	 Jednym	 z	 nich	 był	Robert	Barnes,	 podobnie	 jak	
Luter	 był	 augustianinem,	 a	 nawet	 przeorem	klasztoru	 
w	 Cambridge.	 Barnes,	 ale	 i	 wielu	 innych	 teologów,	
spotykało	się	w	gospodzie	Pod	Białym	Koniem	na	lek-
turze	 Pisma	 Świętego	 oraz	 dyskusjach	 teologicznych.	
Oprócz	Barnesa	w	 spotkaniach	 uczestniczyli	Thomas	
Gerard	oraz	William	Jerome,	którzy	mieli	spore	zasłu-
gi	w	kolportowaniu	luterańskich	książek	w	Anglii	oraz	
pełnili	ważne	funkcje	w	Kościele,	będąc	kaznodziejami	
w	prestiżowych	kościołach	oraz	na	królewskim	dworze.	
W	 rozmowach	 uczestniczył	 również	William	Tyndale,	
tłumacz	 Pisma	 Świętego	 na	 języka	 angielski,	 a	 także	
Hugh	 Latimer,	 jeden	 z	 Męczenników	 Oksfordzkich	 
i	 biskup	Worcester,	 będący	 pod	wpływem	 teologii	 Fi-
lipa	Melanchtona,	a	także	Matthew	Parker,	późniejszy	
arcybiskup	 Canterbury	 i	 jeden	 z	 głównych	 teologów	
anglikańskich	 okresu	 Reformacji,	 a	 także	 Myles	 Co-
verdale,	 również	 tłumacz	 Biblii	 na	 języka	 angielski,	
biskup	Exeter,	później	duchowny	w	Niemczech,	Danii,	 
a	w	końcu	proboszcz	kościoła	św.	Bartłomieja	w	Lon-
dynie.	 Do	 dziś	 tłumaczenia	 psalmów	 Coverdale'a	 są	
częścią	 Modlitewnika	 Powszechnego	 (Book	 of	 Com-
mon	 Prayer),	 jednego	 z	 najważniejszych	 elementów	
tożsamości	anglikańskiej.
	 Losy	dyskutantów	z	gospody	Pod	Białym	Ko-
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niem	 potoczyły	 się	 bardzo	 różnie.	 Część	 z	 nich	 skie-
rowała	swoje	sympatie	w	stronę	teologii	reformowanej,	
kilku	pozostało	wiernych	Rzymowi,	jednak	kilku	repre-
zentowało	luterańskie	poglądy	teologiczne	i	przypłaciło		
to	życiem.	Niedaleko	monumentalnego	King’s	College	
w	 Cambrdige	 znajduje	 się	 stary	 średniowieczny	 ko-
ściół	 św.	Edwarda.	Na	 tablicy	 informacyjnej,	 stojącej	
przy	kościele	widnieje	napis,	że	kościół	ten	jest	koleb-
ką	angielskiej	Reformacji.	To	właśnie	tutaj	podczas	pa-
sterki	w	1525	roku	ks.	Robert	Barnes	wygłosił	kazanie	
uznawane	za	pierwsze	Reformacyjne	kazanie	w	Anglii.	 
W	kościele	znajdują	się	do	dziś	dwa	okna	upamiętnia-
jące	 męczenników	 reformacji	 w	 tym	 m.in.	 Hugh	 La-
timera.	 Kazanie	 Barnesa	 odbiło	 się	 szerokim	 echem.	
Duchownemu	 wytoczono	 proces,	 a	 przesłuchiwał	 go	
kanclerz	królewski,	kardynał	Thomas	Wolsey.
	 Ponieważ	 Barnesowi	 groziła	 śmierć,	 poszedł	
na	ustępstwa	i	po	uwolnieniu	uciekł	na	Kontynent.	Udał	
się	do	Antwerpii,	a	stamtąd	do	Wittenbergii,	gdzie	przy-
jął	go	Marcin	Luter.	Gdy	sytuacja	religijno-polityczna	
w	Anglii	się	zmieniła,	Barnes	powrócił	do	Anglii.	Hen-
rykowi	VIII	nie	udało	się	uzyskać	zgodny	papieża	na	
anulowanie	małżeństwa	z	Katarzyną	Aragońską.	Mimo	
że	papież	nie	mówił	na	początku	stanowczego	„nie”,	to	
jednak	wahał	się,	ponieważ	Katarzyna	była	ciotką	cesa-
rza	Karola	V,	który	znajdował	się	w	sporze	z	papieżem.	
Ponadto	 skomplikowane	 konflikty	 polityczne	 między	
Francją,	cesarzem	a	królem	Anglii,	różne	interesy	gro-
ziły	 eskalacją	 konfliktu.	Ostatecznie	 papież	 nie	 udzie-
lił	 zgody	na	 rozwód.	Oznaczało	 to	 upadek	potężnego	
kanclerza,	kard.	Wolsey’a,	którego	po	śmierci	zastąpił	
Thomas	Morus	(ścięty	później	przez	króla)	i	wreszcie	
Thomas	Cromwell,	 który	 –	 jak	 twierdzą	 niektórzy	 hi-
storycy	–	miał	być	(podobnie	jak	druga	żona	króla	Anna	
Boleyn)	zwolennikiem	luterańskiej	Reformacji.
	 Duży	wpływ	Cromwella	na	Henryka	VIII	spo-
wodował	nawiązanie	kontaktów	Anglii	 z	 luterańskimi	
księstwami	 niemieckimi	 oraz	 Danią.	 Po	 ścięciu	 kró-
lowej	Anny	Boleyn,	 rozczarowaniu	króla	 trzecią	żoną	
Anną	z	Kleves	(luteranka,	która	później	przeszła	na	ka-

tolicyzm)	oraz	 realną	groźbą	 francuskiej	 inwazji,	król	
postanowił	 zerwać	negocjacje,	w	 tym	 również	 rozmo-
wy	doktrynalne,	 z	 luteranami,	w	których	uczestniczył	 
i	mediował	Robert	Barnes.	Henryk	VIII	ogłosił	w	1539	
roku	tzw.	„Sześć	Artykułów”,	które	prezentowały	kon-
serwatywne	 poglądy	 doktrynalne,	 praktycznie	 zbież-
ne	z	Rzymem	z	wyjątkiem	zasady	supremacji,	a	więc	
zwierzchności	 króla	 nad	 Kościołem	Anglii.	Wydarze-
nia	potoczyły	się	szybko.	Na	skutek	intryg	dworskich	 
i	 zmiany	 w	 polityce	 króla	 wpływy	 stracił	 kanclerz	
Cromwell.	W	lipcu	1549	został	stracony.	Miesiąc	wcze-
śniej	odbyła	się	publiczna	egzekucja	trzech	luterańskich	
męczenników	–	na	stosie	został	spalony	Robert	Barnes	
i	wspomniani	wcześniej	Thomas	Gerard	oraz	William	
Jerome.
	 Razem	z	luteranami	król	posłał	na	stos	dwóch	
katolickich	 księży	 wiernych	 Rzymowi,	 którzy	 nie	
chcieli	uznać	zwierzchności	monarchy	nad	Kościołem	
w	Anglii.	Także	 inny	 uczestnik	 rozmów	w	gospodzie	
Pod	Białym	Koniem	 spłonął	 na	 stosie	 -	William	Tyn-
dale	 (1536).	 Śmierć	 Barnesa	 i	 innych	 męczenników	
wstrząsnęła	współwyznawcami	na	Kontynencie.	Luter	
zamieścił	nawet	wyznanie	wiary	spisane	niegdyś	przez	
Barnesa	jako	przedmowę	do	swojego	Wyznania	Wiary	
(1540).
	 Luteranie	 i	 anglikanie	 mają	 wspólną	 historię	
męczenników,	wielu	 spotkań,	 niezwykle	długiego	dia-
logu,	 ale	 także	 czasu	 nieufności	 i	 niezgody.	Dziś	 jed-
nak	kontakty	luterańsko-anglikańskie,	także	w	Wielkiej	
Brytanii,	 są	 przykładem	 prawdziwego	 ekumenizmu,	
polegającego	 na	 wymianie	 duchowych	 darów,	 wza-
jemnej	 inspiracji	 i	 bliskiej	 współpracy.	Męczennicy	 –	
Barnes,	Tyndale	–	pozostają	wciąż	w	pamięci	 swoich	
Kościołów.	Wymowne	 jest	 to,	 że	 luterańskie	 kaplice	
i	 szkoły	 w	Wielkiej	 Brytanii	 noszą	 imiona	męczenni-
ków,	którzy	wspominani	są	w	kalendarzu	liturgicznym	
zarówno	Kościołów	luterańskich,	jak	i	Kościoła	Anglii	
oraz	Kościoła	Episkopalnego	USA.

Luter2017.pl

	 Dla	wielu	 jest	 dzisiaj	 oczywiste,	 że	 być	 chrześcijaninem	

znaczy	służyć.	Ale	zapomina	przy	tym,	że	Chrystus	chce	najpierw	

nie	naszego	dzieła,	lecz	naszego	serca,	a	przede	wszystkim	nie	

chce	naszego	dzieła	bez	naszego	serca.	

W. Hummer
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Trochę historii

   04.12.1563: zakończyły	się,	trwające	18 lat, obrady Sobo-
ru Trydenckiego.	Rozpoczęta	w	1517	r.	Reformacja	i	poprze-
dzające	ją	ruchy	religijne	albigensów	i	husytów	w	znacznym	
stopniu	podważyły	autorytet		Kościoła	Rzymskiego,	w	więk-
szym	czy	mniejszym	stopniu	osłabiły	jego	wpływy	na	znacz-
nych	obszarach	Europy,	zwłaszcza	w	krajach	położonych	na	
północ	od	Alp.	Tylko	Pireneje	okazały	się	dla	nowych	prądów	
religijnych	barierą	nie	do	przekroczenia.	Wystąpienia	Marci-
na	Lutra	początkowo	traktowane	 jako	nieszkodliwe	kłótnie	
doktrynalne	 między	 mnichami,	 rychło	 okazały	 się	 groźne,	
gdyż	nie	 tylko	dotykały	 istoty	wiary,	 ale	 także	–	w	uprosz-
czeniu	–	kwestii	finansowych	Kościoła.	Ogólne	ześwieccze-
nie	hierarchii	Kościoła,	 stała	 rywalizacja	z	władzą	świecką	
o	 supremację,	 powszechny	 nepotyzm,	 większa	 dbałość	 
o	stan	majątkowy	i	beztroskie	życie,	prawie	zupełna	ignoran-
cja	 podstawowych	 prawd	wiary	 i	 niska	wiedza	większości	
duchowieństwa	–	wszystko	to	powodowało,	że	szerząca	się	
Reformacja	zdobywała	coraz	większe	uznanie	i	poparcie	nie	
tylko	wśród	władców,	co	przede	wszystkim	w	niższych	war-
stwach	społeczeństwa.	Z	drugiej	strony	szczytowym	punktem	
zwrotnym	było	upokorzenie	papieża	Klemensa	VII,	zdobycie	
i	całkowite	zniszczenie	Rzymu	przez	wojska	cesarza	Karola	
V.	w	maju	1527	r.	Bardziej	światli	przedstawiciele	hierarchii	
katolickiej	 z	 troską	przyglądali	 się	 rozwojowi	 sytuacji.	 Już	 
w	1517	r.	zostało	powołane	Oratorium	Bożej	Miłości,	które-
go	głównym	celem	było	odnowienie	i	pogłębienie	życia	du-
chowego	przez	ćwiczenia	duchowe.	Z	inicjatywy	Oratorium	
powstały	nowe	zakony:	teatynów	–	1524,	kapucynów	–	1525,	
urszulanek	–	1535,	a	zwłaszcza	jezuitów	–	1540	r.,	zgroma-
dzenia	najbardziej	wykształconego,	karnego	i	ekspansywne-
go,			powołanego	do	życia	przez		Ignacego	Loyolę.	Kolejnym	
krokiem	 papieża	 Pawła	 III	 (1534	 –	 1549)	 było	 powołanie		 
w	1542	r.	Świętego	Oficjum,	zmienionej	formy	hiszpańskiej	
inkwizycji	 oraz	 rok	 później	 ogłoszenie	 „Indeksu	 ksiąg	 za-
kazanych”.	 Najważniejszym	 pociągnięciem	 Pawła	 III,	 od	
dawna	oczekiwanym	 i	nie	bez	obstrukcji	 ze	 strony	cesarza	
Karola	V	i	króla	Francji	Franciszka	I,	było	ogłoszenie	bulli	 
o	zwołaniu	Soboru.		Jego	obrady	rozpoczęły	się	13.12.1545	r.	
w	Trydencie.	Na	pierwszej	sesji,	trwającej	do	1549	r.	przed-
miotem	obrad	były	kwestie	doktrynalne	Kościoła.	Na	skutek	
wybuchu	epidemii,	przez	2	lata	Sobór	obradował	w	Bolonii	
(1547	–	1549).	Druga	sesja,	w	 latach	1551	–	1552	ustosun-
kowała	 się	 jedynie	 do	 decyzji	 podjętych	 na	 sesji	wstępnej.	
Ciekawostką	 jedynie	 było	 dopuszczenie	 do	 obrad	 przedsta-
wicieli	 Reformacji,	 ale	 skoro	 ich	 obecność	 ograniczono	 je-
dynie	 do	 przedstawienia	 postulatów	 bez	 poddania	 ich	 pod	
jakąkolwiek	 dyskusję,	 delegacja	 uznała	 swój	 udział	 w	 ob-

radach	 za	 bezcelowy.	 Ostatnia	
trzecia	 sesja	w	 najliczniejszym	
składzie	miała	miejsce	w	latach	
1562	–	1563.	Końcowe	dekrety	
z	25	posiedzeń	Soboru	podpisa-
ło	255	ojców	soborowych	mimo,	
iż	 za	 każdym	 razem	 ich	 skład	
był	inny,	a	frekwencja	nigdy	nie	
była	 wyższa	 niż	 75	 %.	 Papież		
Pius	IV	zastrzegł	sobie	akceptację	uchwał	soborowych,	jako	
najwyższy	autorytet,	w	sprawach	wiary	 i	dopiero	w	następ-
nym	roku	ogłosił	obowiązujące	zasady	pod	nazwą	„Trydenc-
kie	Wyznanie	Wiary”.	W	 skrócie	 -	 	 dokument	 potwierdził	
jako	 obowiązujące	 wszystkie	 dogmaty	 i	 obrzędy,	 zrefor-
mował	strukturę	Kościoła	 	 i	w	znacznym	stopniu	zaostrzył	
dyscyplinę	kościelną.	Dokument	nie	pozostawił	żadnej	wąt-
pliwości	co	do	 jakichkolwiek	odstępstw	od	nauki	Kościoła,	
traktując	całą	naukę	Kościołów	Protestanckich	jako	herezję	 
a	 ich	wyznawców	 jako	heretyków,	których	należy	wyelimi-
nować	 z	 życia	 społecznego.	Kolejni	 papieże:	 Pius	V,	Grze-
gorz	XIII	i	Sykstus	V,	przy	wydatnym	wsparciu	Habsburgów,	
z	 żelazną	 konsekwencją	wprowadzali	 uchwały	 Soboru.	 Za-
inicjowana	została	również	intensywna	akcja	misyjna	nie	tyl-
ko	w	krajach	Europy,	ale	także	w	Azji,	Ameryce	zwłaszcza	
Południowej	 i	 częściowo	w	Afryce.	 Zostały	 także	 wydane	
nowe	 opracowania	 „Katechizmu	 Rzymskiego”,	 brewiarza	 
i	mszału,	w	1590	r.	 	uznano	za	 jedynie	obowiązujące	 łaciń-
skie	 tłumaczenie	 Biblii,	 zwane	 Wulgatą,	 dokonane	 przez		
Hieronima	w	 IV	w.	Tak	więc	na	gruzach	Kościoła	 średnio-
wiecznego	 powstał	 odrodzony	 Kościół	 Rzymskokatolicki	 
o	określonej	ortodoksji,	przez	co	uwydatnione	zostały	zasad-
nicze	różnice		w	stosunku	do	nauki	Kościołów	Protestanckich	
szczególnie	w	takich	kwestiach,	jak	uznanie	równorzędności	
podstaw	wiary	w	Biblii	 i	 tradycji,	 nauki	 o	 transsubstancja-
cji,	utrzymanie	siedmiu	sakramentów,	kultu	świętych	i	in.	Na	
tych	podstawach	ugruntowany	został	nowy	 typ	pobożności,	
uznający	obok	wiary	własne	zasługi,	ale	też	w	przypadku	ja-
kiegokolwiek	odstępstwa	grożący	karami	kościelnymi.	Moż-
na	się	zgodzić,	że		„Rozejście	się	dróg	obu	reform	–	katolic-
kiej	 i	 protestanckiej	 –	 położyło	 kres	 kulturowej	 i	 religijnej	
jedności	Europy	średniowiecznej”,	ale		trudno	nie	zauważyć	
olbrzymiego	skoku	cywilizacyjnego,	rozwoju	nauki	i	gospo-
darki	zwłaszcza	w	tej	części		Europy,	w	której	mimo	wojen	 
i	dyskryminacji	wyznaniowej	przetrwała	Reformacja.	

********** 
   07.12.1838:	w	Wiśle	pod	Bukową	urodził	się	Adam Pin-
kas. Po	 ukończeniu	 miejscowej	 szkoły	 ludowej	 udał	 się	
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do	 Cieszyna.	 Prawdopodobnie	 po	 ukończeniu	 Gimnazjum	
Ewangelickiego	 zaliczył	 jeszcze	 dwuletni	 kurs	 w	 Semina-
rium	Nauczycielskim.	Być	może	warunki	materialne	przesą-
dziły	o	tym,	iż	mimo	niewątpliwych	zdolności	nie	zdecydo-
wał	się	pójść	na	studia,	a	od	razu	podjął	pracę	nauczycielską	
w	szkole	ludowej	w	Końskiej	(1859).	Z	czasem	awansował	
na	kierownika	 tej	 szkoły.	W	1871	 r.	powrócił	do	 rodzinnej	
Wisły,	ale	–	jako	przekonany	zwolennik	abstynencji,	nie	mo-
gąc	przełamać	panoszącego	się	pijaństwa	nawet	w	rodzinie,	
przeniósł	się		w	1875	r.	do	Pruchnej,	gdzie	także	na	stanowi-
sku	kierownika	szkoły	przepracował	20	ostatnich	lat	swojego	
życia.	Zmarł	24.12.1891	r.	i	pochowany	został	na	pruchnień-
skim	cmentarzu.	
	 Nauczyciel.	W	 Końskiej	 był	 ponadto	 sekretarzem	
gminy,	 pełnił	 też	 obowiązki	 organisty.	 Jego	 także	 umieścił	
Jan	 Kubisz	 w	 szeregu	 postaci,	 które	 zrzeszone	 w	 „Towa-
rzystwo	nauczycieli	 ewangelickich”	pod	wodzą	Śliwki,	 jak	
hufiec	żelazny	kroczyły	w	pomoc	niewielu	jeszcze	wtenczas	
bojownikom	za	sprawę	narodową,	kroczyły	jak	apostolstwo	
idei	narodowych	i	religijnych	i	budziły	lud	uśpiony	do	nowe-
go	życia.”	Także	w	Wiśle	udzielał	się	w	gminie,	był	prezbite-
rem	zborowym	i	sekretarzem	starszeństwa.	Równym	szacun-
kiem	i	wdzięcznością	obdarzany	był	w	Pruchnej.	

**********
   09.12.1838:	w	Poznaniu	urodził	się	ks. Wilhelm Lemon, 
wikariusz	 w	 Gliwicach,	 proboszcz	 parafii	 ewangelickiej	 w	
Mikołowie.	Przyczynił	się	do	rozbudowy	szkoły	w	Mikoło-
wie,	budowy	nowej	szkoły	w	Tychach,	kaplic	cmentarnych	w	
Mikołowie	i	Tychach,	autor	popularnej	biografii	Marcina	Lu-
tra.	Patrz:	odc.	104,	w:	„Informator	Parafialny”	2006/11,	s.	14	

**********
   20.12.1963:	w	Krakowie	zmarł	Gustaw Morcinek,	jeden	
z	 najwybitniejszych	 pisarzy	 Ziemi	 Cieszyńskiej.	 Nikt	 tak	 
jak	on	nie	wprowadził	do	literatury	polskiej	pejzażu	Śląska,	
a	przede	wszystkim	środowiska	śląskiego	górnictwa	węglo-
wego.	
	 Urodził	 się	 w	 Karwinie	 25.08.1891	 r.	 w	 rodzinie	
woźnicy	browarnianego	Józefa	i	Marii	ze	Smurów.	Mając	3	
lata,	utracił	ojca	w	nieszczęśliwym	wypadku.	Gdy	ukończył	
szkołę	ludową,	w	1907	r.	poszedł	do	pracy	w	karwińskiej	ko-
palni	„Jan”.	Wychowany	na	sierocym	chlebie,	z	trudem	radził	
sobie	z	obowiązkami	ładowacza	urobku.	Górnicy	wiedzieli,	
że	jest	wielbicielem	książek,	udzielał	się	bowiem	jako	biblio-
tekarz	w	Stonawie	i	szybko	przekonali	się,	że	z	niego	górnika	
nie	będzie,	przeto	poskładali	się	na	stypendium,	które	umoż-
liwiło	Gustawowi	podjęcie	nauki	w	seminarium	nauczyciel-
skim	w	Białej	(1910).	Niech	z	większym	powodzeniem	„fe-
druje”	w	szkole.		W	czasie	nauki	w	seminarium	Gustaw	miał	
okazję	zetknąć	się	po	raz	pierwszy	bez	 jakichkolwiek	ogra-
niczeń	i	w	znacznie	szerszym	zakresie	z	dziełami	czołowych	
twórców	literatury	polskiej,	 także	z	modernistycznymi,	któ-
rymi	najbardziej	się	zachwycał.	Wciągnięty	w	tryby	I	wojny	
światowej,	służył	w	armii	austriackiej,	miał	jednak	możność	
złożenia	egzaminów	końcowych	i	uzyskania	świadectwa	ma-
turalnego.	Walczył	na	różnych	frontach,	został	nawet	ranny.	
W	1918	r.	pełnił	służbę	w	jednostce	stacjonującej	w	cieszyń-
skich	koszarach.	Losy	wojny	wydawały	się	już	przesądzone,	
ale	ciągle	wielką	niewiadomą	była	przynależność	państwowa	
Ziemi	Cieszyńskiej.	Nawet	w	koszarach	doszło	do	 	powsta-

nia	 aż	 trzech	 tajnych	 ugrupowań	 przygotowujących	 pucz	
wojskowy.	Wśród	nich	nie	zabrakło	Polaków	i	w	tej	właśnie	
grupie	spiskowców	znalazł	się	Gustaw	Morcinek.	Niebawem	
miał	 odegrać	 rolę	 iskry,	 która	 zapaliła	 beczkę	 prochu.	Oto	
bowiem	pod	wieczór	31.10.1918	r.	pełnił	dyżur	telefoniczny,	
w	czasie	którego	odebrał	nieszyfrowaną	depeszę	z	Krakowa	
z	rozkazem		przejęcia	komendy	nad	garnizonem	cieszyńskim	
przez	 najstarszego	polskiego	oficera.	Nie	 czekając	 ni	 chwi-
li,	 kapral	Morcinek	natychmiast	 osobiście	przekazał	wiado-
mość	nie	austriackiemu	przełożonemu	garnizonu,	a	dowódcy	
polskich	 spiskowców	por.	Klemensowi	Matusiakowi,	który	
właśnie	prowadził	w	sąsiednim	Domu	Narodowym	ostatnią	
odprawę	polskich	oficerów	przygotowujących	przewrót	woj-
skowy.	Możliwość	 	podsłuchu	i	złamanie	przysięgi	wojsko-
wej	nie	tylko	dla	Morcinka	mogły	mieć	jednoznaczne	konse-
kwencje.	Nie	było	chwili	do	stracenia.	Natychmiast	podjęta	
akcja	opanowania	koszar	i	zmuszenie	austriackiego	dowódcy	
Jana	Gerndta	do	oddania	komendy	zakończyła	się	powodze-
niem,	 co	 godne	 uwagi,	 bez	 jednego	wystrzału.	Wczesnym	
rankiem	1.11.1918	 r.	Cieszyn	własnymi	 siłami	 zrzucił	 jarz-
mo	kilkusetletniej	podległości,	stał	się	pierwszym	skrawkiem	
odradzającej	się	Polski	z	własną	władzą	lokalną	–	Radą	Na-
rodową	Księstwa	Cieszyńskiego.	
	 Mało	znany	jest	drugi	epizod	w	karierze	wojskowej	
Morcinka.	W	czasie	wojny	polsko	-	bolszewickiej	znalazł	się	
w	 szeregach	Wojska	Polskiego,	walczył	w	okolicach	Pułtu-
ska	 i	wówczas	dosłużył	 się	 stopnia	porucznika.	Po	ustaniu	
działań	wojennych,	w	1919	r.	objął	Morcinek	służbę	nauczy-
cielską	w	 szkole	podstawowej	w	Skoczowie,	 i	 pełnił	 ją	do	
1936	r.	W	tym	też	czasie	rozwinął	bogatą	działalność	publicy-
styczną	i	literacką.	Z	chwilą	wybuchu	II	wojny	światowej,	już	
9.10.1939	r.	został	aresztowany	przez	gestapo	i	wywieziony	
do	obozu	koncentracyjnego	w	Skorchowicach,	następnie	do	
Sachsenhausen	 i	Dauchau.	Szczęśliwie	udało	mu	się	docze-
kać	uwolnienia	przez	wojska	amerykańskie	(kwiecień	1945).	
Jakiś	 czas	 przebywał	 na	 terenie	 Francji,	 Włoch,	 wreszcie	
Belgii,	w	listopadzie	1946	r.	powrócił	do	kraju	i	zamieszkał	 
w	swoim	skoczowskim	domu.	Natychmiast	 też	włączył	 się	 
w	 życie	 literackie,	 jako	 pisarz	 i	 działacz	 katowickiego	 od-
działu	Związku	Literatów	Polskich,	piastując	nawet	godność	
prezesa	 (1951	 –	 1956).	W	 latach	 1952	 –	 1956	 był	 posłem	
na	 Sejm	 Polskiej	 Rzeczypospolitej	 Ludowej.	 I	 z	 tym	 okre-
sem	wiąże	się	jeden	z	najbardziej	dramatycznych	epizodów	
jego	życiorysu.	To	on	właśnie	miał	28.04.1953	r.	przedstawić	
Sejmowi,	rzekomo	oparty	na	woli	ludu,	wniosek	o	przemia-
nowanie	Katowic	na	Stalinogród!	Była	to	potworna	manipu-
lacja,	 do	 której	wykorzystany	 został	 nie	 będący	 członkiem	
PZPR	Gustaw	Morcinek,	tylko	po	to,	by	nie	tylko	zeszmacić	
jego	imię,	ale	by	na	zawsze	na	nim	ciążyło	odium	służalczo-
ści	reżimowi	komunistycznemu.	Osobną	kwestią	jest	pytanie,	
dlaczego	 tym	 przemianowaniem	 „uszczęśliwiono”	 akurat	
stolicę	 Górnego	 Śląska?	 Prof.	 Krystyna	 Heska	 –	 Kwaśnie-
wicz	tak	napisała:	„Morcinek	nie	miał	dobrego	życiorysu	dla	
PRL-u;	pisarz	o	proletariackim	pochodzeniu,	powinien	być	
rewolucjonistą	związanym	z	lewicą	społeczną.	Miał	w	swych	
książkach	szerzyć	kult	Kraju	Rad	 i	nienawiść	do	„wyzyski-
waczy”.	A	Morcinek?	Głosił	hasła	solidaryzmu	społecznego	
i	 filozofię	 dobroci,	 był	 człowiekiem	 wierzącym,	 mającym	
dużo	 przyjaciół	wśród	 duchowieństwa	 katolickiego	 i	 ewan-
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gelickiego,	na	dodatek	był	powiązanym	z	emigracją	i	armią	
Andersa.	Nie	był	członkiem	partii.	Nie	przystawał	do	socre-
alistycznych	schematów.	Wymodelowaną	biografię	pisarza	–	
górnika,	który	głosił,	że	‘ludzie	są	dobrzy’	zniszczono,	a	jego	
samego	upokorzono.	
	 Osaczony	 i	 osamotniony	 Morcinek	 nie	 wypuścił	
jednak	pióra	ze	swoich	rąk,	choć	nie	zdołał	się	już	wznieść	
do	wyżyn	 swojego	 talentu	 ani	 cieszyć	 się	wcześniejszą	 po-
czytnością.	 Mniej,	 a	 raczej	 całkowicie	 mu	 się	 nie	 pamię-
ta	 ufundowaną	 anonimowo	 dla	 prof.	 Franciszka	 Popiołka	
nagrody	 literackiej	 miasta	 Cieszyna	 czy	 poratowanie	 losu	
dwojga	 dzieci,	 którym	 zapewnił	 wychowanie,	 a	 trzeciemu	
wykształcenie.	 Był	 też	 jego	 dom	 otwarty	 dla	 wszystkich,	 
i	 nikt,	 dzięki	 zaradności	 i	 gościnności	 jego	 siostry	Tereski,	
nie	 wychodził	 z	 niego	 z	 pustym	 żołądkiem	 (!).	Miał	Mor-
cinek	 samochód,	wiele	 podróżował,	 zwiedził	wiele	 krajów	
także	poza	Europą,	ale	 też	przemierzył	piechotą	wiele	 szla-
ków	w	górach,	nie	omijając	najbliższych	Beskidów.	To	Ślą-
skowi	i	Beskidom	poświęcił	wspaniałe	eseje	krajoznawcze:	
„Śląsk”	 (1933),	„Górny	Śląsk”	 (1950),	„Ziemia	Cieszyńska”	
(1961).	Był	również	jednym	z	najbardziej	żywotnych	pisarzy	
dla	dzieci	 i	młodzieży,	obficie	korzystając	z	bogactwa	folk-
loru,	ale	też	własnej	fantazji.	Dotąd	nikt,	jak	on	nie	zapoznał	
młodych	czytelników		z	całym	legionem	postaci	 i	stworów	
„mitologii	śląsko-cieszyńskiej”,	dobrych	i	złych,	pałętających	
się	po	 leśnych	ostępach	beskidzkich	groni,	w	zakamarkach	
starych	 chałup	 i	 załomach	 opuszczonych	 zamczysk,	 kryją-
cych	się	w	gankach	sztolni	czy	głęboczynach	wód.		
	 Odnoszący	 się	 dość	 krytycznie	 do	 twórczości	 li-
terackiej	 Morcinka	 autor	 słownikowego	 biogramu	 Witold	
Nawrocki	 napisał	 jednak:	 „(...)	 był	 autorem,	 który	 położył	
olbrzymie	 zasługi	 w	 dziejach	 literatury	 polskiej	 na	 Śląsku,	 
w	upowszechnieniu	wiedzy	o	nim,	o	górniczej	pracy	Śląza-
ków.	Mistrz	współczesnej	prozy	popularnej,	cieszył	się	i	na-
dal	cieszy	olbrzymią	popularnością	czytelniczą.”	
	 Czy	Morcinek	nadal	cieszy	się	popularnością,	nieco	
powątpiewam,	jako	że	po	jego	zgonie	raczej	przestał	być	dru-
kowany.	Obawiam	się	także,	że	na	jego	imieniu	w	powszech-
nej	 opinii	 jemu	 współczesnych,	 szczególnie	 tych,	 którzy	 
z	 łatwością	 zmieniają	 chorągiewki,	 ciąży	ów	„stalinogrodz-
ki”	epizod,	przesłaniający	całkowicie	wartość	jego	pisarstwa.	
Z	 drugiej	 strony	 niepodobna	 przejść	 obojętnie	 koło	 tych	
stwierdzeń,	że	„ideowo”	pisarstwo	Morcinka	było	nierówne.	
Pytanie	–	czy	tylko	Morcinka?	Zupełnie	 inaczej	zostały	od-
czytane	 jego	powieści:	 „Urodzaj	 ludzi”,	 „Zabłąkane	ptaki”,	
„Odkryte	 skarby”	 i	 inne,	 a	 zwłaszcza	 „Pokład	 Joanny”,	wy-
różniony	Nagrodą	Państwową	II	stopnia,	dziś	zupełnie	zanie-
chane,	a	w	swoim	czasie	traktowane	jako		odejście	od	twór-
czości	międzywojennej,	gdy	wyszły	spod	jego	pióra	zebrane	
w	debiutanckiej	książce	nowele	„Serce	za	tamą”	(1929),	czy	
powieść	 uważana	 za	 najwybitniejsze	 dzieło	 „Wyrąbany	
chodnik”	(1931),	nagrodzone	w	Śląskim	Konkursie	Literac-
kim,	obok	późniejszych	tytułów:	„Narodziny	serca”,	„Gwiaz-
dy	w	studni”,	„Łysek	z	pokładu	Idy”.	Już	po	gomułkowskiej	
„odwilży”	miał	Morcinek	wrócić,	„uciec	w	kraj	dzieciństwa”.	
Wówczas	 spod	 jego	 pióra	 wyszedł:	 „Ondraszek”,	 autobio-
graficzna	„Czarna	Julka”	i	zamykające	dorobek:	„Opowieść	 
o	 ludziach	 z	 pociągu”,	 „Siedem	 zegarków	kopidoła	Rybki”	 
i	wydany	pośmiertnie	„Górniczy	zakon”.	

	 Zmarł	w	Krakowie	 20.12.1963	 r.,	 pochowany	 „po	
świecku”	 w	 Cieszynie	 w	 grobach	 Zasłużonych	 dla	 miasta	
Cieszyna.	W	 tej	 ostatniej	 drodze	 towarzyszyły	 mu	 zwarte	
szeregi	górników	w	galowych	mundurach	z	doborową	orkie-
strą.	Bo	ich	trud	wyniósł	do	rangi	najszczytniejszego	gatunku	
pracy	ludzkiej,	ściśle	związanej	ze	Śląskiem.	Pamiętać	tylko	
trzeba,	że	wzorem	byli	mu	górnicy	karwińscy,	a	także	i	to,	że	
„ziemia	bywa	jak	twarz	ludzka”.	A	tę	miał	niezmienną,	zapa-
trzoną	w	rodzinną	ziemię,	której	nigdy	nie	zdradził.	

**********
   24.12.1913:	 w	 Końskiej	 Podlesiu	 urodził	 się	 	 Adam 
Wawrosz,	siódma	i	ostatnia	pociecha	krawca	Pawła	i	Anny	 
z	Mrózków.	Ojciec,	 wezwany	 do	wojska,	 z	 wojny	 już	 nie	
wrócił.	Cały	 ciężar	wychowania	 potomstwa	 spadł	 na	 barki	
matki.	Pracowała	ponad	siły,	jako	wyrobnica	u	miejscowych	
gospodarzy,	 aby	 jakoś	 utrzymać	 podrastające	 dzieci.	 Nie-
stety	i	ona	rychło	pożegnała	się	z	życiem		(1924).	Wówczas	
to	 najmłodszym	 Adamem	 zaopiekowała	 się	 starka	 Anna	
Wawroszowa,	mieszkająca		w	Tyrze.	I	ona	też	zapoznała	go	 
z	całym	bajkowym	światem	beskidzkich	 stworów	zaludnia-
jących	wszelkie	zakamarki		Tyry	i	innych	wiosek,	to	ostrze-
gających,	 to	wyczyniających	 różne	 harce	 i	 szkody,	 zwłasz-
cza	złym	ludziom.	Życie	jednak	nie	było	tak	bajkowe.	Gdy	 
w	1927	r.	Adam	ukończył	szkołę	podstawową,	gdzie	już	cie-
szył	się	uznaniem	jako	uzdolniony	adept	wieczorków	szkol-
nych,	przez	trzy	lata	terminował	u	Pawła	Mrozka	w	Górnej	
Suchej,	ucząc	się	zawodu	krawca.	Niełatwo	jednak	było	sie-
dzieć	 kątem	u	 brata	w	Końskiej	 i	 	wyżyć	 z	machania	 igłą,	
toteż	 marzył	 o	 zatrudnieniu	 w	 hucie	 trzynieckiej.	 Radość	
sprawiało	mu	zaangażowanie	w	teatrzyku	Związku	Młodzie-
ży	 Ewangelickiej.	 Niebawem	 ukończył	 kurs	 reżyserski	 na	
Kozubowej	 i	 skorzystał	 z	możliwości	 zaliczenia	 kolejnego	
kursu	 lalkarskiego	w	 Starych	Trokach	 na	Wieleńszczyźnie	
(1936).	Wkrótce	powołał	 do	 życia	 teatrzyk	 lalkowy	„Iskra”	
w	Kole	Macierzy	Szkolnej	i	dla	tego	teatrzyku	napisał	dwie	
sztuki:	„Zaczarowany	kwiat”	 i	„O	Zosi,	co	w	 lesie	zbłądzi-
ła”.	Napisał	też	bodaj	swój	pierwszy	gwarowy	wiersz	(1938),	
który	zyskał	szeroki	rozgłos	jako	popularna	pieśń,	która	nie-
długo	później	miała	się	okazać	dla	niego	 	wyrokiem	skazu-
jącym.	Pracę	w	hucie	uzyskał	dopiero	tuż	przed	wybuchem	
II	wojny	światowej	jako	ładowacz	rudy.	Ciężka	to	była	pra-
ca,	 słabo	płatna,	 ale	przynajmniej	 zapewniała	 stały	dopływ	
grosza	i	pozwoliła	pomyśleć	Adamowi	o	ożenku.	Wybuch	II	
wojny	światowej	zastał	go	w	szeregach	Przysposobienia	Woj-
skowego	w	Lesznej	Dolnej,	a	następnie	w	oddziałach	grupy	
operacyjnej	 „Polesie”	 gen.	 Franciszka	 Kleeberga.	W	 ostat-
niej	bitwie	kampanii	wrześniowej,	4.10.1939	r.	dostał	się	do	
niewoli.	W	obozie	jenieckim	dopadła	go	„informacja”	z	Koń-
skiej.	Skatowanego	niewolnika	przekazano	do	obozu	zagłady	
w	Sachenhausen,	a	następnie	Gusen,	gdzie	miał	być	pozba-
wiony	 życia.	Adam	 jednak	 był	 jednak	 dobrze	 zahartowany	 
w	spartańskim	trybie	życia,	poza	tym	był	przydatnym	w	obo-
zie	rzemieślnikiem.	Cudem	przeżył	i	doczekał	uwolnienia.	
	 Kiedy	 tylko	dotarł	do	Trzyńca,	z	niesłychaną	ener-
gią	i	poświęceniem	rozwinął	szeroką	działalność	społeczno	–	
kulturalną	mimo,	iż	musiał	przeżyć	śmierć	ukochanej	młodej	
żony	i	córeczki,	a	także,	co	było	dla	niego	zupełnym	zasko-
czeniem,	spotkały	go	upokorzenia	ze	strony	tych,	którzy	sto-
sownie	do	zachodzących	przemian	politycznych	bez	żenady	
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zmieniali	chorągiewki.	W	latach	1950	–	1958	był	kierowni-
kiem	klubu	 zakładowego	 przy	Hucie	Żelaza,	 bezinteresow-
nie	udzielał	 się	w	 teatrzyku	kukiełkowym	„Misie”,	a	 także	
w	 trzynieckim	 kole	 PZKO,	 gdzie	 był	 organizatorem	wielu	
imprez	widowiskowych	 także	 poza	Trzyńcem.	 Przez	 kolej-
ne	 4	 lata	 kierował	 zawodowym	 Teatrem	 Lalkowym	 „Baj-
ka”	przy	Zarządzie	Głównym	PZKO	w	Czeskim	Cieszynie.	
Wreszcie	ostatnie	lata	przed	emeryturą	(1968)	spędził	na	re-
dagowaniu	pisma	„Hutnik	Trzyniecki”.	Będąc	na	emeryturze	
zorganizował	 zespół	 folklorystyczny	 „Torka”,	 która	 rychło	
zyskała	ogromną	popularność	 i	uznanie	dzięki	niekłamanej	
autentyczności		i	ciętemu	dowcipowi,	a	także	znakomitemu	
aktorstwu	Janiny	Matuszczak	i	samego	twórcy	wspaniałych	
tekstów	 gwarowych	Adama	Wawrosza.	W	 1971	 r.	 „Torka”	
zdobyła	I	miejsce	na	konkursie	gawędziarskim	w	Bukowinie	
Tatrzańskiej,	11.12.	 tegoż	roku	wystąpiła	z	101	spektaklem	
w	Nydku	–	Głuchowej.	Tydzień	później,	18.12.1971	r.	Adam	
Wawrosz	zmarł.	
	 Pozostawił	 po	 sobie	 dość	 spory	 dorobek	 pisarski	
w	postaci	 tomu	wierszy	„Niezapominajki”,	dwóch	zbiorów	
opowiadań	 „Na	 śćmiywku”	 i	 „Z	 naszej	 nolepy”,	 pisanych	
gwarą	oraz	ponad	200	różnych	prac	drukowanych	w	prasie	
zaolziańskiej	i	w	antologiach.	
	 Znakomity	 zaolziański	 publicysta	 Jan	 Rusnok	 na-
pisał:	 „Wawrosza	można	 zaliczyć	 do	 tych	 twórców,	 którzy	
oddali	cały	twórczy	trud	do	dyspozycji	polskiej	społeczności	
Zaolzia.	Podobnie,	jak	nestor	naszych	twórców,	Karol	Piegza	
zaczął	obok	malarstwa	uprawiać	fotografikę,	żeby	móc	doku-
mentować	bogactwo	góralskiej	sztuki	ludowej,	tak	Wawrosz	
chwycił	 za	 pióro,	 żeby	 pokazać	 piękno	 archaicznej	 mowy	
Reja	 i	 Kochanowskiego.	 Przede	 wszystkim	 zaś,	 żeby	 spo-
stponować	 pijaków,	 nierobów,	 hochsztaplerów,	 pochwalić	
natomiast	ludzi	skromnych,	pracowitych,	współczuć	cierpią-

cym.	Był	moralizatorem,	ale	uprawiał	swoje	moralizatorstwo	
tak	dowcipnie	i	prosto,	że	się	owej	tendencji	nie	odczuwa.”	

**********
   27.12.1863:	w	Łyżbicach	urodził	się	Jan Heczko.	Pocho-
dził	z	rodziny	chałupnika,	ale	zdołał	w	sobie	znany	sposób	
zdobyć	kwalifikacje	nauczyciela	w	cieszyńskim	seminarium	
(1883).	 Początkowo	 pracował	 w	 szkole	 w	 Bystrzycy,	 na-
stępnie	 w	Milikowie,	 wreszcie	 przez	 35	 lat	 pełnił	 funkcję	
dyrektora	 szkoły	 w	 Koszarzyskach.	 Przez	 cały	 czas	 pod-
nosił	 swoje	 kwalifikacje	 zawodowe,	 uczestnicząc	 w	 wielu	
kursach,	 zwłaszcza	 w	 dziedzinie	muzyki.	 Nie	 zabrakło	 go	
wśród	 współzałożycieli	 Polskiego	 Towarzystwa	 Pedago-
gicznego,	przez	szereg	lat	był	jego	prezesem.	Zaznaczył	też	
swoją	obecność	na	łamach	„Miesięcznika	Pedagogicznego”.	
Szczególnie	w	Koszarzyskach	pozostawił	 liczne	 ślady	 swo-
jej	działalności	społecznej.	Przy	swojej	szkole	zorganizował	
wzorcowe	 boisko	 sportowe	 i	 ogród	 szkolny	 ze	 szczepnicą.	
Wyhodowane	przez	niego	szlachetne	odmiany	owoców	zdo-
były	szereg	wyróżnień	na	wystawach	rolniczych.	W	1891	r.	
założył	w	Koszarzyskach	Kółko	Rolnicze,	w	 1898	 r.	 Spół-
dzielczą	Kasę	Oszczędnościowo	 –	 Pożyczkową.	Zajmował	
się	 także	 homeopatią.	W	 razie	 potrzeby	 grał	 na	 organach,	
śpiewał,	 pomagał	w	 organizowaniu	 pogrzebów.	Wszelkimi	
sposobami	starał	się	pomagać	potrzebującym.	Został	również	
prezbiterem,	wreszcie	kuratorem	zboru	w	Bystrzycy.	W	1923	
r.	 przeszedł	w	 stan	 spoczynku	 i	 przeprowadził	 się	 do	 Cze-
skiego	Cieszyna.	Zmarł	28.01.1927	r.	

**********
   31.12.1888:	urodził	się	Andrzej Pronaszko,	malarz	i	sce-
nograf,	 współtwórca	 ugrupowania	 „Formistów	 Polskich”,	
współpracownik	wielu	 czołowych	 teatrów	w	Polsce.	 Patrz:	
odc.	154,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2011/01,	s.	17	

Pisane gwarą: 
Grudniowe spóminki

Bronisława	Uher

	 W	grudniu	wszystko	się	krynci	kole	Świónt,	tak	
dycki	było	i	łostanie,	bo	każdy	s	nas	chce	się	radować	 
i	być	szczyńśliwy.	Nim	se	siednymy	do	stołu	we	Wili-
je	 trzeba	 cosi	 narychtować,	 dóm	 łoporzóndzić,	 a	 tesz	
jeszcze	niejedno	przeżyć.	Dlo	mie	pamiyntnym	dniym	 
w	grudniu	je	13	dziyń	św.	Łucyji.	Żyła	snoci	w	III	wie-
ku	 i	za	wiare	uciyli	 ji	głowe.	Łod	 tego	dnia	do	Wiliji	
je	 yny	 12	 dni.	Wedle	 kalyndorza	 julijańskigo,	 przesi-
lyni	zimowe	było	12/13	grudnia.	Kiesikej,	kiej	jeszcze	
byłach	małym	dzieckym,	ludzie	strasznie	dowali	pozór	 
w	tych	12	dniach	na	pogode.	Zapisowali	do	kalyndorzy	
w	kiery	dziyń	świyciło	słóńce,	kiej	padało,	bo	taki	mioł	
być	 każdy	miesiónc	 prziszłego	 roku	 do	 ludzi.	Wtedy	
tako	przepowiednia	była	isto	ważno,	bo	już	myśleli	ło	
siewie	na	wiosne	i	czy	we	żniwa	bydzie	słóneczko.	Tej	
starości	 dzisio	 nie	 trzeba,	 sóm	 insze	 czasy	 i	 aji	 pogo-
da	nie	 pasuje	do	 tej	 downej,	 choć	 tesz	mocka	 ło	 tym	
się	dzisio	prawi.	Tyn	dziyń	wtedy	u	nas	w	chałupie	był	

ganc	 inaczy	 rozumiany.	Rzykało	 się	 ło	 pogode,	 a	 nie	
przepowiadało.	Moja	mamulka	zawdy	jusz	rozmyślała	
jak	najfajnij	przirychtować	wszystko	do	Świónt.	Zaczy-
no	dycki	łod	pieczynio.	Na	piyrszy	łogiyń	prziszły	pier-
niki,	bo	na	miodzie,	to	musiały	się	łodleżeć.	Potym	były	
pieczóne	zozworki	(imbirki),	anyżki,	rożeczki	i	jeszcze	
insze.	Było	fajnie,	dycki	szło	cosi	obliznóć,	aji	dali	tesz	
pokosztować.	 Szmakowały	 mi	 dycki	 lepszy	 nisz	 we	
świynta.	Tyn	zwyczaj	przetrwoł	i	jo	tesz	tak	piykła,	by	
sprawić	moim	 takóm	 ucieche.	 13	 grudziyń	 był	 to	 sy-
gnał	do	myślynio	ło	Świyntach	Bożego	Narodzynio	by	
były	 godne.	 Je	 tesz	w	moim	 i	 naszym	 życiu	 ganc	 in-
szy	13	grudziyń	roku	1981,	łogłoszóny	w	Polsce	Stan	
Wojynny.	Każdego	 roku	w	naszym	kraju	w	 tyn	dziyń	
je	mocka	godanio	i	wadzynio,	spiyranio	i	 tak	łostanie.	
Każdy	 to	wydarzyni	 spómino	 po	 swoimu.	 Jo	 tesz	 po	
mojimu.	Była	 to	 niedziela,	 kiej	 żech	 się	 dowiedziała:	
wojna	i	zaroz	stanyły	mi	włosy	na	głowie	z	niepokoju.	
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I jeszcze kapke pisanego gwarą: 

Ło trzóch rzeczach, co mało kiery wiy - cz. 3

ks.	ryszard	Janik

Co robiły Paniczki ze Stowarzyszynio Niewiast?

Nasz	syn	sztudyrowoł	w	Gliwicach.	Uczelnie	zawrzite,	
telefóny	by	zadzwónić	nie	działały,	ludzi	aji	sztudyntów	
zawiyrali.	 Łogrómnie	 zaniepokojóno,	 zamiast	 ciyrpli-
wie	 czakać	w	 chałupie,	 porzykać,	 toch	 zaczyna	pytać	
moigo	chłopa	by	my	pojechali	 do	Gliwic	po	naszego	
chłapca.	Nie	 bardzo	 był	 za	 tym,	 ale	 ustómpił.	Tak	 to	
my	naszym	autym	wybrali	się	we	wtorek	w	droge.	Ce-
sty	były	 śliski,	bo	były	wtedy	 silne	mrozy,	 ale	 żodne-
go	wielkigo	nań	ruchu	nie	było.	Słóneczko	świyciło	 i	
jechało	 się	 dobrze,	 kiej	 przijechali	my	 pod	 akademik,	
kaj	syn	mieszkoł,	jusz	tam	nie	było	żodnego	sztudynta.	
Pusto	chałupa.	Po	cestach	widzieli	my	moc	sztudyntów	
z	pytlami,	walizami,	kocami	na	plecach.	Wszyscy	isto	
próbowali	jakosi	dostać	się	do	chałpy,	czy	aji	kajsi	prze-
nocować.	Ło	naszego	my	się	dopytowali	kaj	yny	szło,	
darymnie.	 Jusz	się	na	dobre	śćmiywało,	kiej	brali	my	
się	spatki	ku	Cieszynu.	Teroz	nasza	jazda	była	ogróm-
nie	trudno.	Cesty	strasznie	rozjechane,	sóm	lód,	a	naj-
gorsze,	że	musieli	my	mijać	wojskowe	pojazdy.	Nikiere	
stoły	 szeregym	 na	 poboczach,	 wojocy	 powylazowali,	
isto	było	im	w	tym	żelastwie	zima.	Stoły	aji	rzyndym	
czołgi,	a	my	se	jechali.	Żodyn	nas	nie	zahaltowoł	jakby	
my	mieli	„czopke	niewidke”.	Prziglóndali,	ale	nas	nie	
widzieli?	Gdybych	 całóm	 cestóm	 nie	 rzykała	 do	 Pón-
bóczka,	a	nas	nie	chrónił	to	tak	szczyńśliwie	by	my	do	
Cieszyna	nie	dojechali.	To	tesz	jak	we	Wilije	siedzieli	
my	wszyscy	razym	przy	stole	i	dzielili	się	łopłatkym	to	
ciekły	mi	łzy	i	beczałach	z	wdziyncznosci	za	szczyńśli-
we	życi.	Nie	we	wszystkich	dómach	było	dane	to,	jak	
nóm.	Przy	niejednym	stole	 brakowało	 internowanych.	
A	jako	musiało	być	tym,	co	ich	bliscy	poginyli	w	kopal-
ni	„Wujek”??	
 Stan	wojynny	 trwoł	 trzi	 roki	 i	 jak	 to	bywo	pu-

mału,	według	powiedzynio	„rozlos	się	po	kościach”,	ale	
tesz	zmiynił	nie	jednymu	życi.	Kierych	zastoł	za	grani-
cóm,	 zwykle	 jusz	 nie	wracali,	 a	 insi	 dostali	 paszporty	
na	wyjazd	w	jednóm	stróne	i	ni	mógli	wrócić	do	Polski.	
Mie	 ogrómnie	 dokuczało	 fórt	 wyrobiani	 przepustki	 z	
Cieszyna	do	Zebrzydowic,	 kaj	mieszkała	moja	 siostra,	
bez	zezwolynio	nie	śmiało	się	łopuścić	miejsca	zamiesz-
kanio.	Moi	znómi	musieli	roz	pilnie	jechać	do	Tychów.	
Na	Gminie	wyrobili	każdymu	przepustke.	Kiej	jusz	ru-
szali	z	chałpy	to	uznali,	że	samego	starzika	zostawić	na	
cały	 dziyń	 ni	 mogóm	 i	 wziyni	 go	 ze	 sobóm.	Wszyst-
ko	 podarziło	 sie	 im	 dobrze	 i	 radośnie	 jechali	 ku	 cha-
łupie.	Na	skrzyżowaniu	 jusz	blisko	chałupy	stoło	auto	 
i	wojocy.	Zagrodzili	ceste	i	kozali	wysiednóć	i	pokozać	
papióry.	Wszystko	pasowało.	Jedyn	z	wojoków	zajrzoł	
do	 auta	 i	 uwidzioł	 drzymióncego	 starzika.	Wrzasknół	 
i	kozoł	wysiadać	i	tesz	pokozać	papióry.	Starzyk	ich	ni	
mioł.	Było	łogrómne	pytani	wojoków,	by	zrozumieli,	że	
musieli	go	wziónść.	Samego	starego	ni	mógli	łostawić.	
Starzyk	to	wszystko	posłóchoł	i	prawi:	„Nie	bójcie	się	ło	
mnie,	wziyni	mie	na	I	wojnie	i	zdrowy	wróciłech,	wziy-
ni	na	drugóm	tesz	żech	wydzierżoł	to	teraz	mi	się	tesz	
nic	nie	stanie…”.	Wyprostowoł	się	i	gotowy	maszeruje	
do	wojskowego	auta.	Teraz	wojocy	zgupieli.	Po	co	im	
starzik	i	kozali	spatki	siadać	wszystkim	razym	ze	starzi-
kym,	że	mogóm	jusz	jechać,	a	zdziwióny	starzyk	prawi:	
„Co	to	za	gupio	wojna,	roz	człowieka	chcóm,	to	zaś	nie	
chcóm.	Tak	tej	wojny	nie	wygrajóm”.	
Latoś	 zaś	 bydzie	 13	 grudziyń	 i	 bydzie	wszyndzi	moc	
godanio,	możne	 i	wadzynio,	 choć	 żyjymy	 jusz	 inaczy,	 
a	tak	już	bydzie	zawsze,	bo	każdy	wszystko	najlepi	wiy	 
i	widzi	po	swoimu,	zapómino,	że	tam	na	górze	Pónbó-
czek	widzi	wszystko	 i	 wszystko	 rozsóndzi	 sprawiedli-
wie.

	 To	je	 trzeci	wspómniyni	moi,	a	nejważniejsze	 
z	tych	trzóch,	coch	obiecoł	łopisać.	W	domu	zborowym,	
kaj	my	mieszkali,	na	Wyszni	Brónie	pod	16-kom,	to	je	
w	tym	domu	z	takimi	szumnymi	pilyrzymi	kole	dwiy-
rzi,	co	to	tyn	dom	zaplanowoł	baumajster	Floryjan	Jilg,	
nazywali	go	domym	"Pod	trzyma	murzynami",	ale	tak	
po	prowdzie	nie	wiym	czymu	go	tak	nazywali.	Co	tam	
za	murziny	mieszkały?	Ale	to	nic.
	 Na	 samym	 dole	 -	 po	 tej	 strónie	 kaj	 teroz	 je	
złotnik	-	była	jedno	wielko	izba,	jedno	mało	izbeczka	 
i	kuchyń.	Tam	swoje	pomieszczyni	miało	Stowarzyszy-
ni	Niewiast	Ewangelickich.	Przewodziła	im	pani	profe-
sorowa,	pastorowa	Olga	Stonawsko.	W	tej	wielki	izbie	

miały	 paniczki	 maszyny	 do	 szycio,	 na	 kierych	 szyły	
suknie,	 fortuchy,	 bluzki,	 głównie	 z	 modrzińców	 dlo	
ubogich	babek.	Tam	też	wydowały	ty	niewiasty	łobiady,	
jak	to	moja	starka	prawiła	-	dlo	ubogich	froncków,	czyli	
bezrobotnych.	Przichodzili	oni	moc	przed	dwanostóm	
w	połednie,	tak	że	w	siyni	była	ciżba.	Jedzyni	prziwo-
zili	wojocy	z	kasarni.	Był	to,	jak	to	nazywali	-	wojyń-
ski	menaż.	Prziwozili	to	w	takich	hroznych	kotłach,	na	
platformie,	takim	małym	płaskim	wozie,	kiery	cióngnył	
mały	koniczek.	Ale	chróń	Panie,	żeby	kiery	powiedzioł	
tymu	kóniczkowi	„rekrut",	to	byłby	za	nim	razym	z	tym	
wozym	aji	 do	 siyni	wjechoł	 ze	 złości.	 	Ci	 bezrobotni	
nasmrodzili	w	tej	siyni;	belontali	sie	po	całej	chałupie	 
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i	kupkali	do	dwiyrzi	lokatorów	po	żebraniu.	Tak	też	roz	
do	 jednej	 sómsiodki	 zakupkoł	 taki	 żebrok	po	pytaniu.	
Była	to	skromno	szwoczka,	kiero	szyła	dla	uboższych	
babek	 oblyczke.	 Ona	mu	 prawi	 –	 „dejcie	 pokój,	 dyć	 
u	mie	aż	biydóm	czuć".	Po	jakimsi	czasie	zaś	tyn	sóm	
zakupkoł	 uchylił	 dwiyrze,	 wraził	 głowę	 do	 izby,	 po-
ciongnół	na	nosie	i	pyto	sie	–	„jeszcze	tu	u	was	ta	biyda	
tak	smerdzi?”	To	znerwiło	sómsiodke	i	zaczyna	po	nim	
wrzeszczeć,	aż	sie	insi	biydocy	zhyrkli	z	ciekawości.	Po	
wydaniu	łobiadów,	paniczki	ze	Stowarzyszynio	musiały	
pomyć	blaszane	miski	 i	 łyżki,	poskludzać,	wytrzić	de-
liny.	Bo	ty	izby	dało	Stowarzyszyni	Niewiat	też	Szkół-
ce	Niedzielnej,	aby	dziecka	mógły	tam	robić	próby	do	
przedstwiynio.	
	 Kożdego	roku	Stowarzyszyni	Niewiat	Ewange-
lickich	 urzóndzało	 taki	 wieczór	 „Sprawy	 Bożego	 mi-
łosierdzia	dlo	miłosierdzio".	Było	to	zowdy	6	stycznia	
jak	to	prawiom	w	Trzech	Króli,	po	naszymu	w	świynto	
Objawiynio.	Było	to	w	sali	Domu	Narodowego	na	ryn-
ku,	z	prowdziwom	scynom,	jak	w	tyjatrze,	z	dekoracy-
jami,	światłami	i	zasłónóm.	Przichodziły	na	to	całe	ro-
dziny,	małżyństwa,	bywali	też	pastorowie,	było	zawsze	
moc	ludzi.	Siedzieli	za	stołami	z	kołoczami,	kreplikami.	 
Z	piniyndzy	uzbiyranych	z	takigo	przedstawiynio	miały	
zaś	Niewiasty	na	sztof,	nici,	abo	nowóm	maszyne.	My	
dziecka	ze	Szkółki	grali	ty	przedstawiynia.	Jożech	tam	

groł	w	Siedmiu	krasnoludkach	i	sirotce	Marysi.	Byłech	
tym	nejmiynszym	krasnoludkym,	niózech	na	ramiyniu	
kładziwko	 z	 tatowego	werkcajgu.	Drugim	 razym	 gro-
łech	Koszałka	Opałka,	czego	mi	straszecznie	zowiścił	
mój	kamrat	z	1	klasy.	Miołech	sie	moc	do	uczynio.	Ta	
rola	była	spisano	na	moc	kartkach,	a	uczył	mie	tego	mój	
nejstarszy	brat,	kiery	też	prowadził	Szkółki.	Ni	mioł	do	
mie	ciyrpca,	a	jo	jeszcze	nie	umioł	czytać,	takech	nie-
roz	oberwoł	łod	niego	za	ucho.	Ale	snoci	sie	mi	tyn	Ko-
szałek	podarził,	bo	aż	ks.	prof.	Stonawski	mi	po	przed-
stawiyniu	prziniós	na	talyrzu	pomaranczki	i	bómbóny.	
A	mama	mi	prawiła	żech	narobił	śmiychu	na	sali,	boch	
mioł	 dłógóm	brodę,	 a	 na	 karku	 zawieszóny	kałamarz	 
i	 jakosi	sie	mi	 to	zaplóntało,	że	mi	fusy	 łod	brody	za-
czyły	sie	szurzić,	tóż	aby	mi	nie	śleciała	broda,	fórt	żech	
jóm	podźwigowoł	i	to	ludzióm	było	do	śmiychu.
	 Ale	 teraz	 nałozaist	 powiym,	 że	 takowe	 spra-
wy	 zostały	 w	 pamiynci	 na	 całe	 życi.	 Starsze	 Niewia-
sty	Ewangelickie	i	my	dziecka	ze	Szkółki	Niedzielnej	
przikłodali	my	razym	rynce	dlo	miłosierdzio,	ale	przi-
cióngali	 my	 ludzi,	 by	 swojom	 rynkom	 siongnyli	 do	
szrajtofle	po	grejcar	na	miłosierdzi.	Nasze	mamy	miały	 
z	 tego	 ucieche,	 a	 ludzie	 biydni	 pomoc.	 Myślym	 że	 
w	tej	Szkółce	wyrostali	my	do	szkoły	życio.	Dobrze	to	
zrobiło	 kryncić	 sie	 kole	 kościoła	 Jezusowego	 na	Wy-
sznibronie.

MIELI   KIESI.....

Mieli kiesi cieszyniocy „Gwiazdke” swoją,
co im wiersze pierworodne drukowała,
co im bojki na swych łamach zamieszczała -
powiyrzali sie ji oni, jak ptok gojom.

Czytali to prości ludzie: siostry, bracia
i uczony też broł „Gwiazdke” rod do ręki,
choć w pisaniu owym były mnogie sęki,
jednak sie nim chłopsko dusza posilała.

Prawią, że dziś ludzie wierszy nie chcą czytać,
ale żodyn nie potrudzi sie zapytać
tylko jedyn sie za setki opowiada
co by rada ludność czytać, co nie rada.

Hej, jest dzisio na dziedzinie takich wiela,
co radzi wierszy słuchają we wiesiela,
czy przi inszej familijnej sposobności,
mają z wierszy prości ludzie moc radości.

                                                                      Emilia Michalska- „Zapach ziemi- poezje”
                                                                                      (udostępniła: Grażyna Cimała)
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Jubileusz ks. bpa Rudolfa Pastuchy

Wydarzenia parafialne

	 W	 sobotę,	 16	 listopada,	w	Kato-
wicach	 odbyła	 się	 uroczystość	 50-lecia	
ordynacji	ks.	bp.	Rudolfa	Pastuchy.	Uro-
czyste	nabożeństwo	było	zarazem	począt-
kiem	obrad	kolejnej	 sesji	Synodu	Diece-
zji	 Katowickiej.	 Oprócz	 księży	 diecezji	
katowickiej,	gdzie	przez	wiele	 lat	 służył	
jubilat,	w	uroczystości	wziął	także	udział	
ks.	 bp	 Paweł	 Anweiler,	 który	 udzielił	
błogosławieństwa.	 Życzenia	 od	 Biskupa	
Kościoła	 przekazał	 zwierzchnik	 diecezji	
katowickiej,	 bp	 Tadeusz	 Szurman.	 Bi-
skup	Pastucha	w	kazaniu	wyraził	przede	
wszystkim	 wdzięczność	 Bogu	 za	 moż-
liwość	 	 wieloletniej	 służby	 w	 Kościele,	
życząc	obecnym	duchownym	i	zwierzch-
nikom	 błogosławieństwa	 w	 ich	 obecnej	
pracy.	W	uroczystości	wzięła	 udział	 tak-
że	 rodzina	 i	 delegacja	 z	Zamarsk,	 gdzie	
urodził	się	drogi	Jubilat,	która	przekazała	
życzenia	od	całej	naszej	parafii.	
	 Biskup	 Rudolf	 Pastucha	 został	
ordynowany	 20	 października	 1963	 roku	
przez	bp.	Andrzeja	Wantułę.	Swoją	 służ-
bę	 pełnił	 m.in.	 w	 Lasowicach	Wielkich	
i	 Bytomiu-Miechowicach.	W	 1981	 roku	
został	 zwierzchnikiem	 diecezji	 katowic-
kiej,	 początkowo	 jako	 senior,	 a	od	1992	
jako	Biskup	Diecezjalny.	Funkcję	 tę	peł-
nił	do	odejścia	na	emeryturę	w	roku	2002.	

Marcin Podżorski

 Bóg	daje	mi	sposobność	do	przyjmowania	rzeczy,	których	

nie	mogę	zmienić.	Daje	mi	odwagę	do	zmiany	rzeczy,	które	zmie-

nić	mogę.	 I	daje	mi	mądrość,	dzięki	 której	mogę	 jedne	 rzeczy	 

od	drugich	odróżnić.						

F. Oetinger
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Na 500 lat Reformacji 500 rododendronów

	 Pod	koniec	października	br.	w	słuchawce	mojego	telefonu	
usłyszałem	 znajomy	 głos	 ks.	 Jana	 Byrta	 z	 Salmopola.	 Zamierzał	
mnie	odwiedzić	z	4-osobową	grupą	zborowników	z	partnerskiej	pa-
rafii	z	Westerstede	z	Niemiec.	
	 Na	 załączonym	 zdjęciu	 ks.	 Byrt	 z	 gośćmi	 przekazuje	 na-
szemu	filiałowi	w	Gumnach	donice	z	rododendronami,	które	goście	 
z	Niemiec	przywieźli	do	Salmopola.	Goście,	zwiedzając	naszą	ka-
plicę,	żywo	interesowali	się	naszą	działalnością	zborową	i	pochwa-
lili	nas	za	dobrą	frekwencję	na	nabożeństwach.

                                                                                                                            

Roboty	 budowlane	 przy	 odnowieniu	 bu-
dynku	wykonywała	firma	Krystiana	Rasz-
ki	 z	 Cieszyna,	 inspektorem	 nadzoru	 był	
Marian	 Sitek,	 a	 autorem	 projektu	 i	 wnio-
sku	był	Jan	Król	-	Prezes	Rady	Parafialnej.	

 Jan Fryda

	 Codziennie,	 rankiem,	 w	 południe	 i	 wieczorem,	 miesz-
kańcy	Gumien	 słyszą	 dźwięk	 dzwonu.	 Podobnie	 jak	 przed	 laty,	
rozbrzmiewający	 dzwon	 wzywa	 do	 pracy,	 informuje	 o	 porze	
obiadu,	 a	wieczorem	 przypomina	 o	 kończącym	 się	 dniu	 i	 przy-
gotowaniu	się	do	snu.	Podtrzymanie	tej	pięknej,	cieszyńskiej	tra-
dycji	 zawdzięczamy	 zrealizowanemu	 projektowi	 przez	 Parafię	
Ewangelicko-Augsburską	w	Cieszynie	pod	nazwą	„Odnowienie		
małego	 domu	 	 na	 cmentarzu	wiejskim	w	Gumnach”.	 Pod	 taką	
nazwą	„mały	dom	na	cmentarzu	w	Gumnach”	 jest	ujęty	w	ewi-
dencji	 zabytków,	 prowadzonej	 przez	 Wójta	 Gminy	 Dębowiec,	
budynek	dzwonnicy,	pełniący	ongiś	także	funkcję	tzw.	marowni.	
Budynek	 ten	 jest	 charakterystyczny	 dla	 niewielkich	 cmentarzy	
na	ziemi	cieszyńskiej	 i	 tworzy	w	Gumnach,	wraz	z	niewielkim	
cmentarzem,	przepiękny	układ	krajobrazowy	z	niepowtarzalnym	
widokiem	na	tle	gór,	w	tym	wzniesienia	Kamieniec.	Prace	odno-
wieniowe	dzwonnicy	rozpoczęto	w	październiku	roku	ubiegłego,	
a	po	zimowej	przerwie	wznowiono	roboty	pod	koniec	kwietnia	
2013	 roku.	 Uroczyste	 bicie	 dzwonu	 8	 czerwca	 bieżącego	 roku	
rozpoczęło	 uroczystość	 otwarcia	 nowo	 odnowionej	 dzwonnicy.	
Licznie	wzięli	w	niej	udział	mieszkańcy	Gumien,	między	innymi	
miejscowa	Ochotnicza	Straż	Pożarna.	Gminę	Dębowiec	reprezen-
towali	Przewodniczący	Rady	Gminy	Marian	Matejczyk	i	zastępca	
Wójta	Artur	Kulesza,	natomiast	powiat	cieszyński	Przewodniczą-
cy	Rady	Powiatu	Stanisław	Kubicius.	
	 Parafia	Ewangelicko-Augsburska	w	Cieszynie,	dla	zreali-
zowania	projektu	odnowienia	dzwonnicy,	złożyła	wniosek	o	do-
finansowanie		z	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	
2007-2013	w	ramach	działania	413	„Wdrażanie	lokalnych	strate-
gii	rozwoju”	dla	małych	projektów.	Wniosek	został	pozytywnie	
zaakceptowany	przez	Lokalną	Grupę	Działania	„Cieszyńska	Kra-
ina”	 i	 parafia	 podpisała	 stosowną	 umowę	 z	 samorządem	Woje-
wództwa	Śląskiego	o	przyznanie	pomocy	na	zamierzoną	operację.	

Dźwięki dzwonu 
w Gumnach

Dzwonnica w Gumnach 
po odnowieniu. 

foto: Edward Figna
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Końcowy	akord	przedsięwzięcia	miał	miejsce	4	października	2013	
roku.	W	dniu	 tym	została	przeprowadzona	kontrola	 realizacji	pro-
jektu	przez	Urząd	Marszałkowski	w	Katowicach.	Wcześniej	została	
zaakceptowana	dokumentacja	finansowa	z	 realizacji	przedsięwzię-
cia.	Kontrolujący	mogli	z	zadowoleniem,	przy	pięknej	 słonecznej	
pogodzie,	podziwiać	przepięknie	odnowiony	zabytek.	
	 Pragniemy	podziękować	wszystkim	mieszkańcom	Gumien	
za	 wsparcie	 przy	 realizacji	 projektu.	 Dla	 mieszkańców	 Gumien	 
i	 okolic	 odnowienie	 	 dzwonnicy	 zbiegło	 się	 z	 innym	wielkim	do-
robkiem	 ich	 poprzedników;	 w	 tym	 roku	 obchodziliśmy	 rocznicę		
150-lecia	założenia	miejscowej	 szkoły.	Te	dwa,	 jakże	zadawałoby	
się	 odlegle	 wydarzenia,	 łączy	 jedno	 –	 szacunek	 dla	 dorobku	 po-
przednich	pokoleń	mieszkańców	Gumien	i	okolic.	Wysiłek	sprzed	
lat	 i	 dzisiejsze	 zaangażowanie	 kształtuje,	wpływa	 i	 określa	 naszą		

Kontrolujący z Urzędu Marszałkowskiego z przedstawiciela-
mi parafii w dniu 4 października. 

Prace przy odnowieniu dzwonnicy 

kulturę.	Gmina	Dębowiec,	 a	w	 szczegól-
ności	Gumna,		wzbogacone	zostały	o	ura-
towany	od	zniszczenia	zabytek,	który	po-
zwoli	 kontynuować	 piękne	 tradycje	 wsi	
cieszyńskiej.	Niech	ta	odnowiona	dzwon-
nica	 będzie	 dla	 wszystkich	 przykładem	 
i	 wzorem	 do	 naśladowania	 dbałości	 o	
spuściznę	materialną	i	duchową	poprzed-
nich	pokoleń.	

  Jan Król

	 Przed	140	laty	28	października	1873	
roku	odbyło	 się	 zebranie	powołujące	Towa-
rzystwo	Oszczędności	 i	Zaliczek,	 instytucji	
finansowej,	 mającej	 za	 zadanie	 propagowa-
nie	oszczędzania	wśród	ludności	i	równocze-
śnie	 wspomaganie	 kredytem	 swoich	 człon-
ków.	 Towarzystwo	 działające	 na	 zasadzie	
spółdzielni	 było	 pierwszą	 polską	 instytucją	
finansową	 na	 ziemi	 cieszyńskiej.	 Powstało	
dzięki	 połączeniu	 wysiłku	 wielu	 światłych	
ówczesnych	 ludzi,	 którzy	 potrafili,	 dla	 do-
bra	wspólnego,	wzbić	się	ponad	podziałami,	 
w	tym	religijnymi.	Odnajdujemy	wśród	tych	
ludzi	 duchownych	 obu	 wyznań:	 ks.	 Fran-
ciszka	 Michejdę	 i	 ks.	 Ignacego	 Świeżego,	
wielkiego	społecznika	Adama	Sikorę	czy	Hi-
larego	Filasiewicza.	Ale	w	powstanie	 i	póź-

Nabożeństwo na 140-lecie 
Banku Spółdzielczego w Cieszynie

foto: Edward Figna
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niej	działalność	Towarzystwa	zaangażowane	były	oso-
by	 z	 wszystkich	 warstw	 miejscowego	 społeczeństwa.	
Oprócz	duchownych	byli	tam	przedstawiciele	inteligen-
cji,	mieszczan	i	rolników.	Mimo	zawirowań	historycz-
nych,	szczególnie	po	podziale	Śląska	Cieszyńskiego,	ta	
instytucja	finansowa,	oparta	na	solidnych	wartościach,	
przetrwała	do	dzisiaj	 i	działa	obecnie	 jako	Bank	Spół-
dzielczy	w	Cieszynie.	Bank	 ten	w	dalszym	ciągu	 jest	
wierny	idei	założycieli	–	służenie	lokalnej	społeczności.	
	 Z	okazji	140	lat	działalności	Banku,	w	Kościele	
Jezusowym	w	niedzielę	27	października	2013	(22	nie-
dzielę	po	Trójcy	Świętej	zostało	odprawione	uroczyste	
nabożeństwo	dziękczynne.	Wzięli	w	nim	udział	człon-
kowie	Zarządu,	Rady	Nadzorczej	oraz	pracownicy	Ban-
ku	Spółdzielczego	w	Cieszynie	wraz	z	rodzinami.		Ka-
zanie	wygłosił	proboszcz	parafii	ks.	 Janusz	Sikora	na	
temat	starotestamentowego	tekstu	z	Księgi	Micheasza	

„Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu 
Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed nim z całopa-

leniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie 
w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni 
oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swo-
je przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie moje-
go grzechu? Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre  
i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, 
okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim 
Bogiem”.	Proboszcz	do	modlitwy	po	kazaniu	włączył	
podziękowanie	 Bogu	 za	możliwość	 140	 lat	 pełnienia	
służby	dla	lokalnej	społeczności	przez	Bank	Spółdziel-
czy	w	Cieszynie.	Uczestnicy	nabożeństwa	licznie	wzię-
li	udział	w	Komunii	Świętej.	
	 Na	nabożeństwie	gościł	 także	proboszcz	Para-
fii	Św.	Marii	Magdaleny	w	Cieszynie	ks.	prałat	Henryk	
Satława.	Komunię	Świętą	wraz	z	proboszczem	ks.	 Ja-
nuszem	Sikorą	prowadzili	ks.	 Jan	Melcer,	ks.	 Jan	Ko-
zieł	i		ks.	Łukasz	Gaś.	

Jan Król

	 Scenariusz	 obchodów	 Święta	 nie	 odbie-
gał	od	utrwalonej	tradycji.	Można	jedynie	zwrócić	
uwagę	 na	 plusy	 czy	 minusy	 organizacyjne.	 Tak	
jak	w	zeszłym	roku	pisałem	z	satysfakcją,	że	ob-
chody	Świeta	przybrały	formę	radosną,	pogodną,	
to	w	tym	roku	nie	mogę	tego	powiedzieć,	gdyż	w	
dużej	mierze	na	 atmosferze	obchodów	zaważyła	
właśnie	pogoda,	ale	nie	tylko.	Po	kolei:
	 O	godzinie	10.00	rozpoczęło	się	nabożeń-
stwo	ekumeniczne	z	udziałem	pocztów	sztandaro-
wych,	parlamentarzystów,	władz	Powiatu	i	Miasta,	
samorządowców,	 służb	 mundurowych,	 przed-
stawicieli	 organizacji,	 stowarzyszeń,	 młodzieży	 
i	mieszkańców.	
	 Przed	wejściem	do	kościoła	ucznio-
wie	SP	nr	7	wraz	z	nauczycielami	obdarowy-
wali	 przybyłych	 biało-czerwonymi	 kotylio-
nami.	Pomysł	wprowadzony	już	w	zeszłym	
roku	 jest	 miłym	 akcentem	 i	 zasługuje	 na	
uznanie.	W	trakcie	nabożeństwa	kazania	wy-
głosili	ks.	Rafał	Jakubiec	i	ks.	Tadeusz	Ko-
nik.	Liturgię	od	ołtarza	sprawowało	czterech	
księży,	a	na	zakończenie	odśpiewano	„Boże	
coś	 Polskę”.	 Uwagę	 zwracała	 dość	 liczna	
frekwencja	 na	 nabożeństwie,	 w	 stosunku	
do	 lat	 ubiegłych,	 co	może	 jedynie	 cieszyć.	 
A	później	tradycyjnie	przemarsz	pod	Pomnik	
Niepodległości	przy	Liceum	M.	Kopernika,	
hymn	 państwowy,	 przywitanie	 gości,	 skła-

Święto Niepodległości
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danie	 kwiatów	 pod	 pomnikiem.	
Dalszy	przemarsz	na	Rynek,	oko-
licznościowe	 przemówienie	 Bur-
mistrza	 Miasta,	 składanie	 kwia-
tów	 pod	 tablicą	 upamiętniającą	
powołanie	 Rady	 Narodowej	 dla	
Księstwa	 Cieszyńskiego	 i	 dal-
szy	 przemarsz	 ul.	 Głęboką,	 cały	
czas	 przy	 akompaniamencie	 or-
kiestry	dętej	„Cieszynianka”	pod	
dyr.	 Franciszka	Widnica,	 pod	 ta-
blicę	 poświeconą	 Marszałkowi	 
J.	 Piłsudskiemu,	 kolejne	 skła-
danie	 kwiatów	 i	 końcowy	 etap	
marszu	pod	Pomnik	Legionistów,	
gdzie	 po	 złożeniu	 hołdu	 bohate-
rom	Śląska,	odśpiewano	„Rotę”.	
	 Ci,	 którym	 chłód	 za	 bar-
dzo	 nie	 dokuczył,	 zatrzymali	
się	 na	 Rynku,	 aby	 wziąć	 udział	 
w	 III	 lekcji	 śpiewania	 pieśni	 pa-
triotycznych,	organizowane	przez	
Stowarzyszenie	 Komitet	 Oby-
watelski	 Śląska	 Cieszyńskiego.	
Wspólne	 śpiewanie	 z	 aktorami	
Sceny	Polskiej	Teatru	w	Czeskim	
Cieszynie,	 śpiewakami	 z	 Wyż-
szobramskiego	 Chóru	 Kameral-
nego	 z	 Piotrem	 Sikorą	 na	 czele	
przy	 akompaniamencie	 Bogu-
sława	 Haręży,	 pomyślano	 jako	
sposób	na	aktywne	uczestnictwo	
w	 obchodach	 święta	 i	 integrację	
międzypokoleniową.	 Czy	 to	 się	
udało?	Wydaje	mi	się,	że	w	ubie-
głych	 latach	 było	 lepiej,	 liczniej-
sze	 grono	 śpiewających,	 więcej	
młodzieży,	niektórzy	przyszli	 tyl-
ko	po	to,	aby	otrzymać	bezpłatny	
3.	 egzemplarz	 śpiewnika.	 Mimo,	
że	 organizatorzy	 zastrzegli,	 że	
bez	 względu	 na	 pogodę,	 śpiewa-
nie	musi	odbyć	się	na	Rynku,	przy	
rachitycznej	estradzie,	to	odnoszę	
wrażenie,	 że	 przeniesienie	 lekcji	
do	 Domu	 Narodowego	 w	 tych	
warunkach	 pogodowych	 dałoby	
lepsze	 efekty.	 Były	 też	 pytania,	
dlaczego	 nie	ma	 tradycyjnej	 gro-
chówki	 wojskowej	 (oj,	 przydała	
by	się	dla	 rozgrzewki)	 i	naszych	
wspaniałych	 „żołnierzy”	 z	 Gru-
py	Rekonstrukcji	Historycznej	 4.	
Pułku	 Strzelców	 Podhalańskich?	

foto: Beata Macura
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Oni	byli,	ale	w	Skoczowie,	 i	 tam	było	mimo	niepogo-
dy	cieplej	i	bardziej	uroczyście.	Dlaczego	tak	się	stało?	 
Te	pytania	stawiam	organizatorom.		

Eugeniusz Raabe

	 Tradycyjnie	 w	 Święto	 Narodowe	 
11	Listopada,	w	cieszyńskim	teatrze	odbywa	
się	wspólna	sesja	rad	gmin	powiatu	cieszyń-
skiego,	 Gminy	 Jaworze	 i	 Powiatu	 Cieszyń-
skiego.	To	wyjątkowy	moment,	w	tym	dniu	
od	 kilkunastu	 lat	 przyznawane	 są	 srebrne	
oraz	 złota	 honorowa	 Cieszynianka.	 Laury	
Cieszynianki	to	nagrody	przyznawane	przez	
samorządy	 dla	 osób,	 które	 zasłużyły	 się	 
w	 szczególny	 sposób	 dla	 lokalnej	 społecz-
ności,	w	której	działają.	Laur,	w	 formie	sta-
tuetki,		przedstawia	kwiat	cieszynianki	i	jest	
projektu	Henryka	Jasińskiego,	cieszyńskiego	
plastyka.
	 Miło	 nam	 podzielić	 się	 z	 czytelni-
kami	 wiadomością,	 iż	 tegoroczną	 laureatką	
z	 Gminy	 Hażlach	 została	 Aurelia	 Mikuła,	
mieszkanka	 Brzezówki.	 Laureatka	 urodzi-
ła	 się	w	Hażlachu	w	 1934	 roku,	 pracowała	
w	 Powszechnej	 Spółdzielni	 Spożywców	
„SPOŁEM”.	Po	wyjściu	za	mąż	w	1956	roku	
zamieszkała	 	 w	 Brzezówce	 i	 tutaj,	 wraz	 
z	 mężem	 Janem,	 prowadziła	 wzorowe	 go-
spodarstwo	 rolne.	 W	 1980	 roku	 Państwo	
Mikułowie	 zaadoptowali	 z	 domu	 dziecka	
rodzeństwo	–	chłopca	i	dziewczynkę.		Przez	
30	lat	Pani	Aurelia	angażowała	się	w	działal-
ność	 społeczną	 jako	 przewodnicząca	 Koła	
Gospodyń	 Wiejskich,	 radna	 Wojewódzkiej	
Rady	 Narodowej	 w	 Bielsku-Białej.	 Była	
aktywnym	 działaczem	 ruchu	 spółdzielcze-
go	–	w	Okręgowej	Spółdzielni	Mleczarskiej		 
w	 Skoczowie	 czy	 też	 Gminnej	 Spółdzielni	
„Samopomoc	 Chłopska”	 w	 Cieszynie.	 Jako	

Laur Srebrnej Cieszynianki 
dla Aurelii Mikuły

Pani Aurelia wraz z meżem i paniami z Brzezówki i Hażlacha na wycieczce 
koła pań w Wiśle Czarnym

przewodnicząca	 	Koła	Gospodyń	Wiejskich	organizowała	 róż-
norodne	 kursy	 i	 imprezy	 kulturalne	 dla	 mieszkańców	 Brze-
zówki.	Uhonorowana	została	za	swoją	działalność	dwukrotnie	
odznaką	”Zasłużony	Działacz	Ruchu	Spółdzielczego”,	odznaką	
„Za	zasługi	dla	Województwa	Bielskiego”	oraz	odznaczona	zo-
stała	„Srebrnym	Krzyżem	Zasługi”.		
	 Pani	Aurelia	wraz	z	innymi	paniami	z	Brzezówki		jest	
aktywnym	 uczestnikiem	 miejscowego	 Koła	 Pań	 i	 regularnie	
uczestniczy	w	pracach	koła.	W	imieniu	redakcji	i	współpracow-
ników	dziękujemy	za	tę	chrześcijańską	postawę	w	działalności	
dla	 bliźniego	 i	 gratulujemy	 wyróżnienia,	 życzymy	 wiele	 sił	 
i	zdrowia	i	dalszego	Bożego	prowadzenia.			

Jan Król
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	 Wręczane	 są	 na	 „Uro-
czystej	 Sesji	 Rad	 Samorządów	
Ziemi	 Cieszyńskiej”	 –	 która	 tra-
dycyjnie	odbywa	się	11	listopada	
o	 godzinie	 17.00	 w	 Teatrze	 im.	 
A.	Mickiewicza	w	Cieszynie	i	tak	
dzieje	się	od	1997	roku.	Poszcze-
gólne	 samorządy	 wyłaniają	 spo-
śród	swoich	mieszkańców	osoby,	
które	w	szczególny	sposób	zasłu-
żyły	się	dla	lokalnej	społeczności.	
I	 tym	 osobom	 wręczane	 są	 na	
uroczystej	 sesji	„Srebrne	Cieszy-
nianki”.	 Powiat	 Cieszyński	 od	
2010	roku,	z	chwilą	przystąpienia	
w	poczet	członków	Stowarzysze-
nia	 Samorządowego	 Ziemi	 Cie-
szyńskiej,	ma	 również	przywilej	
przyznawania	 „Srebrnej	 Cieszynianki”,	 natomiast	 ze-
branie	Członków	Stowarzyszenia	ma	prawo	przyznać	
Honorową	Złotą	Cieszyniankę	osobom,	które	w	szcze-
gólny	 sposób	zasłużyły	 się	dla	naszego	 regionu,	przy	
czym	nie	muszą	zamieszkiwać	na	naszym	terenie.	
	 Tradycyjnie	 już	 wymienię	 osoby,	 którym	 po-
szczególne	gminy	przyznały	zaszczytne	wyróżnienie:
 - Brenna – Krystyna Podżorska
 - Chybie – Alojzy Strządała
 - Cieszyn – Ryszard Mazur
 - Dębowiec – Gustaw Cieślar 
 - Goleszów – Witold Pieńkowski
 - Hażlach – Aurelia Mikuła
 - Istebna – ks. Jerzy Palarczyk
 - Jaworze – ks. Władysław Wantulok
 - Skoczów – Jan Chmiel
 - Strumień – Barbara Żerdka
 - Ustroń – Andrzej Georg
 - Wisła – Wiktor Buczek
 - Zebrzydowice – Przemysław Lose
 - Powiat Cieszyński – Karol Franek
Laur Honorowej Złotej Cieszynianki – Adam Mako-
wicz.
	 Wręczanie	 Nagród	 corocznie	 odbywało	 się	 
w	 uroczystej,	 pogodnej,	 a	 nawet	 wesołej	 atmosferze.	
Tak	 byłoby	 zapewne	 i	 w	 tym	 roku,	 ale	 niestety,	 po-
wszechnie	 znany,	 podziwiany	 i	 lubiany	 Jan	 Chmiel	
–	 laureat	 Skoczowa,	 nie	 doczekał	wręczenia	Nagrody,	
zmarł	bowiem	30	września	br.,	a	Nagrodę	odbierał	Jego	
syn	Sławomir	Chmiel.	
	 Trudno	mi	pisać	o	Janie	–	śp.	bo	jeszcze	dwa	

Laury Ziemi Cieszyńskiej

tygodnie	przed	śmiercią,	14	września	br.,	występował	
na	jubileuszu	XXX-lecia	mojego	koła	Macierzy	Ziemi	
Cieszyńskiej	 „Mały	 Jaworowy”,	 wzbudzając	 aplauz	 
i	sympatię.	W	książeczce	„Do	rymu	po	naszymu	–	wier-
sze	 nejpiekniejszym	 jynzykym	 na	 świecie	 napisane”,	
zamieścił	takie	„Epitafium”:

„Nie spóminejcie nigdy mie minutóm ciszy, 
Bo jeszcze gdo co złego ło mie w ni łusłyszy. 
Cisza zowdy złowrogo w życiu mi bywała, 

nie chcym, by mie po śmierci fórt dopalowała”. 

	 No	 cóż	 Janku,	 wypełniony	 Teatr	 uczcił	 Two-
ją	pamięć	minutą	ciszy,	ale	po	to,	żeby	snuć	związane	 
z	Tobą	miłe	wspomnienia	i	zachować	Cię	we	wdzięcz-
nej	pamięci.	
	 Przytoczmy	zatem	tekst	uzasadnienia	przyzna-
nia	„Srebrnej	Cieszynianki”	–	śp.	Janowi	Chmielowi.
Jan Chmiel	(11.03.1943r.	
-30.09.2013r.)	 muzyk,	
pisarz	 i	 poeta	 ludowy,	
popularyzator	 folkloru,	
gwary	 i	 tradycji	 Śląska	
Cieszyńskiego.	 Urodził	
się	w	1943	roku	w	Bład-
nicach	 Dolnych.	 Mu-
zyką	 interesował	 się	 od	
najmłodszych	 lat,	 grając	
na	 akordeonie	 i	 klarne-
cie.	Grał	między	 innymi	 
w	 orkiestrze	 wojsko-
wej	 w	 Bytomiu	 oraz	
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orkiestrze	 dętej	w	 skoczowskiej	Odlewni	 Żeliwa.	
Współtworzył	 chór	 kościelny	 przy	 Parafii	 Ewan-
gelicko-Augsburskiej	 w	 Bładnicach,	 a	 także	 kie-
rował	Ewangelickim	chórem	kościelnym	w	Wiśle.	
Był	 kierownikiem	 zespołów	 regionalnych	 w	 Ko-
walach	 i	 Chybiu,	 założycielem	 m.in.	 szkolnego	
chóru	w	Szkole	 Podstawowej	 nr	 2	w	Skoczowie.	
W	2004	roku	reaktywował	działalność	zespołu	re-
gionalnego	w	Jaworzu.	W	2005	r.	założył	ludowy	
zespół	 śpiewaczy	 „Tryton",	 działający	 przy	Miej-
skim	 Domu	 Kultury	 w	 Skoczowie.	 Koncertował	
również	 z	 zespołem	 „Strumień"	 ze	 Strumienia.	
Jako	pisarz	był	autorem	dwóch	sztuk	scenicznych	
pt.	„Smowy	u	Hanki	w	Jaworzu"	i	„Jaworski	Wie-
sieli"	 oraz	 czterech	 tomików	 poezji:	 "Wiersze	 gwarą	
haftowane",	 „Wiersze	 gwarom	 zdobione",	 „Wiersze	
z	 gwary	wyplecione"	 i	 „Do	 rymu	po	naszymu".	 Jego	
wiersz	 „Starzikowe	 rozwożani"	 został	 wydrukowany	
w	 podręczniku	 szkolnym	 „Czarowanie	 słowem"	 wy-
danym	 przez	 Wydawnictwa	 Szkolne	 i	 Pedagogiczne.	
Wydał	 też	 śpiewnik	 „Cieszyńskimi	 Dolinami	 z	 Ludo-
wymi	Pieśniczkami".	Pisał	wyłącznie	gwarą	cieszyńską,	
dołączając	do	 tomików	płyty	CD	z	recytacją	autorską	
chroniącą	od	zapomnienia	pamięć	o	wymowie	i	akcen-
cie	miejscowej	 gwary.	Był	 również	 członkiem	Klubu	
Literackiego	„Nadolzie"	i	Grupy	Literackiej	„Nawias",	
działającej	 przy	 Związku	 Nauczycielstwa	 Polskiego	 
w	Cieszynie.	W	 2002	 roku	 otrzymał	 odznakę	 „Zasłu-
żony	Działacz	Kultury"	Ministra	Kultury.	W	2011	roku	
władze	Powiatu	Cieszyńskiego	nagrodziły	go	prestiżo-
wą	nagrodą	im.	Leopolda	Szersznika

	 Wśród	 nagrodzonych	 był	 ksiądz	 Władysław	
Wantulok,	 którego	 nagrodziła	 gmina	 Jaworze,	 a	 ordy-
nowany	był	w	bliskim	mojemu	sercu	kościele	w	Świę-
tochłowicach.
 Ksiądz	 Władysław	 Wantulok	 ur.	 22	 lipca	
1962	 roku	 w	Wiśle.	 Tam	 ukończył	 szkołę	 podstawo-
wą	 i	 Liceum	Ogólnokształcące	 im.	 Pawła	 Stalmacha.	 
W	 1982	 roku	 rozpoczął	 studia	 teologiczne	 na	 Chrze-
ścijańskiej	 Akademii	 Teologicznej	 w	 Warszawie.	 Po	

skończeniu	 studiów	 
i	 uzyskaniu	 tytułu	 magi-
stra	 teologii	 oraz	 zdaniu	
egzaminu	 kościelnego,	
został	 ordynowany	 na	
duchownego	 Kościoła	
Ewangelicko-Augsbur-
skiego	 13	 grudnia	 1987	
roku	 w	 Świętochłowi-
cach.	 Po	 ordynacji	 de-
cyzją	 władz	 Kościoła	
został	 skierowany	 na	
wikariat	 do	 parafii	 w	 Ja-

worzu.	 Okres	 wikariatu	 w	 Jaworzu	 trwał	 od	 grudnia	
1987	roku	do	sierpnia	1992	roku.	Od	1	września	1992	
roku	został	skierowany	do	parafii	ewangelickiej	w	Ni-
dzicy	na	Mazurach,	 jako	administrator	parafii.	W	tym	
czasie	 administrował	 także	 parafiami	 ewangelickimi	 
w	Działdowie	i	Ostródzie.	W	kwietniu	1995	roku	został	
wybrany	 proboszczem	 parafii	 ewangelickiej	 w	 Jawo-
rzu,	wprowadzony	w	urząd	proboszcza	został	31	lipca	
1995	 roku.	 Z	 Jaworza	 pochodzi	 jego	małżonka	Anna,	 
z	którą	ma	dwóch	synów,	Marka	i	Pawła.	Dzięki	dzia-
łaniom	proboszcza	i	rady	parafialnej	w	1997	roku	udało	
się	 pokryć	 blachą	 miedzianą	 dach	 kościoła	 w	 Jawo-
rzu.	Kiedy	zaistniały	możliwości	pozyskania	środków	
europejskich	 na	 obiekty	 zabytkowe	 parafia	 wystąpiła	
z	 wnioskiem	 o	 remont	 kościoła	 i	 rewitalizacją	 placu	
Kościelnego	w	Jaworzu.	Ks.	Wantulok	jako	proboszcz	
Parafii	 uczestniczył	 w	 powstawaniu	 Społecznej	 Rady	
Ochrony	 Zabytków,	 która	 działa	 w	 Jaworzu.	 Ważną	
rolę	dla	jego	posługi	duszpasterskiej	w	Jaworzu	odgry-
wa	działalność	ekumeniczna.	Razem	z	chórem	uczest-
niczył	 w	 koncercie	 charytatywnym	 na	 rzecz	 szpitala	 
w	Jaworzu.	Ważnym	w	jego	posłudze	jest	pielęgnowa-
nie	tradycji	Śląska	Cieszyńskiego.	Jako	synowi	tej	zie-
mi	z	„dziada	pradziada",	 folklor,	 tradycja,	kultura	wy-
rosła	z	Ziemi	Cieszyńskiej	były	i	są	mu	bardzo	bliskie	
i	drogie.	Przez	ostatnie	9	lat	organizuje	wraz	z	chórem	
Koncert	 Chórów	 Ziemi	 Cieszyńskiej	 w	 Amfiteatrze	 
w	Jaworzu.

	 W	 relacji	 z	 uroczystości	 wręczania	 „Laurów	
Ziemi	Cieszyńskiej”	nie	może	obejść	się	bez	zapozna-
nia	 Czytelników	 „Wieści	 Wyższobramskich”	 z	 lau-
reatami	 cieszyńskimi,	 a	 było	 ich	 dwóch.	 Rada	 Miej-
ska	Cieszyna	 uchwałą	 z	 dnia	 26	września	 2013	 roku	 
przyznała	 Laur	 „Srebrnej	 Cieszynianki”	 Ryszardowi	
Mazurowi,	a	Powiat	Cieszyński	Karolowi	Frankowi
Ryszard Mazur	-	urodzony	2	stycznia	1944	roku,	mgr	
geografii,	absolwent	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,	żo-
naty,	 ojciec	 dwóch	 córek.	 Od	 1970	 roku	 zawodowo	
związany	z	Urzędem	Miejskim	w	Cieszynie,	w	którym	
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w	 latach	 1990-2013	 pełnił	
funkcję	Sekretarza	Miasta.
Wieloletni	 działacz	 Pol-
skiego	 Towarzystwa	 Tury-
styczno	 -	 Krajoznawczego	
na	 rzecz	 rozwoju	 turystyki	
górskiej,	 krajoznawstwa	 
i	 przewodnictwa	 turystycz-
nego,	 w	 latach	 1976-2013	
prezes	 Zarządu	 Oddziału	
PTTK	 „Beskid	 Śląski"	 w	
Cieszynie	 oraz	 członek	
władz	 naczelnych	 PTTK.	 

Organizator	wielu	 imprez	 turystycznych	 -	 rajdów,	zlo-
tów,	 złazów	 i	wycieczek	 zarówno	dla	 turystów	kwali-
fikowanych,	 jak	 i	młodzieży	 szkolnej,	 autor	 wielu	 ar-
tykułów	o	tematyce	turystycznej,	posiada	uprawnienia	
przewodnika	 beskidzkiego	 i	 terenowego	 pilota	wycie-
czek,	 Honorowego	 Przodownika	 Turystyki	 Górskiej,	
Turystyki	 Pieszej,	 Instruktora	 Przewodnictwa,	 Krajo-
znawstwa	Polski,	Kształcenia	Kadr	PTTK.	Wielokrot-
nie	odznaczany	 i	wyróżniany	za	działalność	na	niwie	
turystycznej.	W	2005	r.	otrzymał	godność	Członka	Ho-
norowego	PTTK.
Jako	członek	OSP	RP,	w	 latach	1983-2006	prezes	Za-
rządu	 Miejskiego	 Związku	 OSP	 RP	 w	 Cieszynie	 w	
sposób	szczególny	przyczynił	się	do	rozwoju	ochrony	
przeciwpożarowej	 Miasta,	 rozbudowy	 i	 modernizacji	
strażnic	w	mieście,	prowadzeniu	akcji	prewencyjnych	
oraz	 organizowaniu	 konkursów	 wiedzy	 pożarniczej	
dla	 młodzieży.	 Za	 dotychczasową	 działalność	 w	 tym	
zakresie	otrzymał	medale	 i	wyróżnienia,	w	 tym	Złoty	
Znak	Związku	OSP	RP.	Za	całokształt	działalności	spo-
łecznej	i	zawodowej	Ryszard	Mazur	został	odznaczony	
Krzyżem	Kawalerskim	i	Oficerskim	Odrodzenia	Polski,	
Złotym	Krzyżem	Zasługi,	Medalem	Komisji	Edukacji	
Narodowej,	Złotym	Medalem	„Za	Długoletnią	Służbę",	
Złotą	Odznaką	Honorową	 „Za	 zasługi	 dla	Wojewódz-
twa	 Śląskiego",	 Odznaką	 Honorową	 „Za	 Zasługi	 dla	
Województwa	Bielskiego".
	 I	 tu	 pozwolę	 sobie	 na	 osobistą	 refleksję.	 Lau-
reat	 pracował	 na	 różnych	 odpowiedzialnych	 stanowi-
skach	w	Urzędzie	Miejskim,	począwszy	od	projektanta,	
poprzez	Kierownika	Wydziału,	Z-cę	Naczelnika	Miasta,	
Naczelnika	Miasta	i	Sekretarza	Miasta	przez	ponad	40	
lat.	W	tym	okresie	wielokroć	przyszło	mi	kontaktować	
się	 z	 Laureatem	 w	 wielu	 sprawach,	 nieraz	 trudnych.	
Zawsze	 cechowała	 go	 życzliwość,	 takt,	 kompetencja,	
udzielał	 dobrych	 rad,	 był	 profesjonalistą	 w	 każdym	
calu.	Te	cechy	nieczęsto	zdarzają	się	u	urzędników	peł-
niących	wysokie	funkcje,	nawet	w	Cieszynie.	
	 „Srebrną	 Cieszyniankę”	 przyznaną	 przez	 Po-
wiat	Cieszyński	otrzymał	Karol	Franek.	Można	zapytać	
–	któż	nie	zna	p.	Karola,	albo	kto	nie	był	jeszcze	w	Mu-

zeum	 Dru-
k a r s t w a	 
w	 Cieszy-
nie.	 Jeżeli	
znajdą	 się	
takie	 oso-
by,	to	niech	
czym	 prę-
dzej	 uda-
dzą	 się	
zw i e d z i ć	
Mu z e um ,	 
a	tam	na	pewno	zastaną	p.	Karola,	który	ze	swadą	za-
pozna	 ich	z	drukarskim	królestwem.	Oto	co	napisano	 
w	laudacji	o	Laureacie.	
Karol Franek	 -	 urodzony	 w	 Godziszowie,	 drukarz	 
z	wieloletnim	doświadczeniem	zawodowym	i	pasjonat	
historii	 drukarstwa	 z	 Cieszyna	 oraz	 inicjator	 i	 współ-
założyciel	 Muzeum	 Drukarstwa	 w	 Cieszynie.	 Pracę	 
w	Cieszyńskiej	Drukarni	Wydawniczej	 podjął	 jeszcze	
w	latach	60.	ubiegłego	wieku.	W	1992	r.,	z	jego	inicja-
tywy,	rozpoczęła	się	organizacja	Muzeum	Drukarstwa	
w	Cieszynie.	Od	2010	r.	Muzeum	Drukarstwa	wpisano	
w	 Szlak	 Zabytków	 Techniki,	 dzięki	 czemu	 uczestni-
czy	ono	w	organizacji	projektu	zwanego	„Industriada".	 
W	dziedzinach	swojej	działalności	placówka	współpra-
cuje	także	z	Muzeum	i	Szkołą	Artystyczną	w	Czeskim	
Cieszynie.	Muzeum	jest	prowadzone	i	wspierane	przez	
Stowarzyszenie	Muzeum	Drukarstwa	w	Cieszynie,	któ-
rego	 prezesem	 jest	 także	 Karol	 Franek.	 Realizuje	 on	
także	 swoją	 pasję	 kolekcjonerską	 -	 gromadząc	 apara-
ty	fotograficzne.	W	związku	z	tymi	zainteresowaniami	
Karol	 Franek	 jest	 współzałożycielem	 Stowarzyszenia	
Historyków	Fotografii	przy	PAN	w	Warszawie,	w	któ-
rym	przez	wiele	 lat	 był	Członkiem	Zarządu	 oraz	Pre-
zesem	Polskiej	Federacji	Organizacji	Kolekcjonerskich	 
w	 Krakowie,	 a	 także	 wieloletnim	 Prezesem	 Cieszyń-
skiego	 Klubu	 Hobbystów	 i	 Wiceprezesem	 ds.	 wy-
dawniczych	 w	 Zarządzie	 Głównym	 Macierzy	 Ziemi	
Cieszyńskiej.	Za	 swą	działalność	 został	uhonorowany	
srebrną	i	złotą	odznaką	Związku	Zawodowego	Poligra-
fii,	Odznaką	Zasłużony	Działacz	Kultury,	Złotą	Odzna-
ką	 za	 Ochronę	 Zabytków,	 Odznaką	 Zasłużonego	 dla	
Województwa	Bielskiego	i	Srebrnym	Pierścieniem	Het-
mana	Kolekcjonerów	w	2006	roku.	Powiat	Cieszyński,	
w	uznaniu	zasług	związanych	z	prowadzeniem	założo-
nego	przez	Karola	Franka	Muzeum	Drukarstwa,	uhono-
rował	Stowarzyszenie	Muzeum	Drukarstwa	w	Cieszy-
nie	Nagrodą	Powiatu	w	dziedzinie	kultury	w	kategorii	
ochrony	dziedzictwa	kulturalnego	regionu.

Honorowa	Złota	Cieszynianka 
Adam	 Makowicz,	 właściwe	 nazwisko	 rodowe	 Ma-
tyszkowicz,	urodził	się	w	polskiej	rodzinie	na	Zaolziu.	 
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W	 1946	 roku	
wraz	 z	 rodzica-
mi	 powrócił	 do	
Polski.	 Uczęsz-
czał	 do	 Szko-
ły	 Muzycznej	 
w	 Rybniku	 do	
klasy	 profesora	
Karola	 Szafran-
ka.	Gra	 na	 piani-
nie	stała	się	jego	
pasją,	 zafascy-
nował	 go	 jazz,	

porzucił	szkołę	i	związał	się	z	najlepszymi	muzykami	
jazzowymi	w	kraju.	Od	połowy	lat	70.	grywał	koncerty	
solowe,	 zyskując	 sławę	 w	 Polsce	 i	 na	 świecie.	 Dwu-
krotnie	wyjeżdzał	na	tourne	po	USA	–	w	1970	i	1978	-	 
i	od	tego	czasu	Nowy	Jork	stał	się	jego	drugim	domem.	
Występował	 w	 największych	 salach	 koncertowych,	
nagrywał	 płyty.	 Po	 wprowadzeniu	 stanu	 wojennego	 
w	Polsce	w	1981	roku,	wraz	z	innymi	polskimi	artysta-
mi	przebywającymi	w	USA,	wziął	udział	w	programie	
telewizyjnym	zorganizowanym	z	 inicjatywy	prezyden-
ta	R.	Regana:	„Żeby	Polska	była	Polską”,	emitowanym	
na	cały	świat.	Poza	utworami	jazzowymi,	ma	w	swoim	
repertuarze	klasykę,	głównie	Chopina,	którego	jak	sam	
mówi,	 czuje	 „po	 jazzowemu”,	 jak	 nikt	 inny.	 Jest	 po-
siadaczem	„Platynowej	Płyty”.	W	2008	roku,	z	okazji	

jubileuszu	czterystu	lat	istnienia	amerykańskiej	Polonii,	
Adama	Makowicza	włączono	w	poczet	400	najbardziej	
zasłużonych	 Polaków	 w	 historii	 Stanów	 Zjednoczo-
nych.	W	2009	roku	został	udekorowany	w	Warszawie	
Złotym	Krzyżem	„Gloria	Artis”,	najwyższym	państwo-
wym	odznaczeniem	za	propagowanie	polskiej	sztuki	na	
świecie.	Po	1989	roku	przyjeżdża	do	ojczyzny	regular-
nie,	 daje	 liczne	 koncerty,	 nie	 zapomina	 o	 swojej	 ma-
łej	ojczyźnie	–	Ustroniu,	miejscu	swojego	dzieciństwa,	
gdzie	 rodzice	 wybudowali	 dom,	 by	 odwiedzić	 grób	
rodziców	 na	 cmentarzu	 ewangelickim.	W	 2000	 roku	
otrzymał	 tytuł	 Honorowego	 Obywatela	Miasta	 Ustro-
nia.	Od	15	lat	jazzman	poświęca	swój	jesienny	recital	 
w	 Ustroniu	 na	 cel	 charytatywny,	 wspomagający	 
Ośrodek	 Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy	 
w	Ustroniu	–	Nierodzimiu.	
Adam	 Makowicz	 to	 nie	 tylko	 wielki	 muzyk,	 kompo-
zytor	 światowego	 formatu,	 nazwany	 „księciem	 forte-
pianu”,	ale	 także	człowiek	o	wielkim,	wrażliwym	ser-
cu.	Kiedy	 tylko	pozwalają	mu	obowiązki,	spotyka	się	 
z	podopiecznymi	Ośrodka	i	każdego	roku	dedykuje	dla	
nich	kolejny	koncert.	
	 Laureat	Honorowej	Złotej	Cieszynianki	wyraź-
nie	wzruszony	podziękował	w	 imieniu	wszystkich	na-
grodzonych.	
	 Dodać	 jeszcze	 należy,	 że	 tegoroczną	 ładną	
oprawę	artystyczną	przygotowały	gminy	Chybie	i	Stru-
mień.	

	 15–16.08.2013:	Gdzie	ten	czas,	gdy	
wyruszaliśmy	 na	 cztero,	 nawet	 pięciodnio-
we	eskapady	 i	 stać	nas	na	 to	było?	Bardzo	
chciałem,	 aby	 zrealizować	 jedną,	 	 chociaż	
dwudniową	wycieczkę,	mimo,	iż		zdawałem	
sobie	 sprawę,	 że	 znów	 będzie	 to	 „ekspre-
sówka”	i	na	wszystko,	co	po	drodze,	nie	star-
czy	czasu.	A	chodziło	mi	też	o	to,	aby	przy	
lepszej	 pogodzie	 ponownie	 zaliczyć	 cho-
ciaż	część	podnóża	Białych	Karpat	(w	2002	
r.	 nasza	wycieczka	wypadła	w	 czasie	 ulew	
i	 powodzi),	 a	 także,	 aby	 w	 jakiejś	 mierze	
nawiązać	do	 tematyki	naszych	niedawnych	
prelekcji	 związanych	 z	 bohaterami	 narodo-
wymi	 Słowacji.	 Wybór	 trasy	 był	 kompro-
misem	 	 pomiędzy	 odległością	 wybranych	
punktów	zwiedzania	i	czasem,	w	jakim	moż-
na	 było	 próbować	 zmieścić	 chociaż	 część	 
z	nich	w	dwudniowej	wycieczce.	

Wspomnienia z wycieczek PTEw. 
w 2013 roku - dokończenie

Westybul koncertowy w Domu Zdrojowym w Rajeckich Teplicach 

	 Zawsze	 w	 przypadku	 wielodniówek	 do	 krajów	 sąsia-
dów,	 największym	 problemem	 było	 i	 jest	 zdobycie	 godziwego	 

Eugeniusz Raabe 
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i	w	miarę	taniego	noclegu.	Przy	korzystaniu	z	biur	podróży	różnie	z	tym	
bywało.	Okazuje	 się,	 że	w	 dobie	 powszechnego	 dostępu	 do	 środków	
informacji,	wcale	nie	jest	lepiej.	Wiele	reklamujących	się	hoteli	itp.	na	
wszelki	wypadek	nie	podaje	cen	noclegów,	uzależnia	 je	od	pory	roku,	
nawet	dnia	tygodnia,	wymaga	logowania,	ale	odpowiedzi	na	zapytania	
najzwyczajniej	nie	udziela,	lub	odzywa	się	za	późno!	Bezowocnie	sztur-
mowałem	jeden	z	hoteli,	dogodnie	położony	na	naszej	trasie	i	reklamu-
jący	się	„rozmawiamy	po	polsku”.	Mail	za	każdym	razem	był	odrzucany,	
w	telefonie		słyszałem,	„nie	ma	takiego	numeru”!	W	końcu		przemogłem	
się,	zadzwoniłem	do	informacji,	by	dowiedzieć	się,	że	hotel	od	dwóch	
lat	jest	zlikwidowany!	Ale	w	internecie	figuruje	na	czołowym	miejscu!	
Drugi	chroniczny	 	ból	polega	na	 tym,	że	niektórzy	potencjalni	uczest-
nicy	 naszych	 wycieczek	 do	 granic	 wytrzymałości	 nerwowej	 potrafią	
zwlekać	ze	swoim	zgłoszeniem,	mało	przejmując	się	tym,	że	wszystkie	
świadczenia	(zwłaszcza	noclegi)	trzeba	zabezpieczyć	z	dużym	wyprze-
dzeniem.	Dosłownie	na	5	min.	przed	dwunastą,	dzięki	pomocy	ks.	Janu-
sza	Kożusznika	udało	się	załatwić	kwatery	i	o	dziwo,	chętnych	było	za	
wiele,	i	za	późno.	A	więc	jednak	pojedziemy.	
	 Przed	 dom	 zajechał	 busik	 z	 firmy	 współpracującej	 z	 biurem	
podróży,	 z	 którym	 po	 rozwiązaniu	 PKSu	 nawiązaliśmy	 współpracę.	
Pierwsze	pytanie	kierowcy:	dokąd	jedziemy	docelowo,	adres.	W	chwilę	

potem	podyktował	mi	trasę:	do	Żiliny,	potem	
autostradą	do	węzła	na	zjazd	i	fajfrant.	
	 -	Bardzo	pana	przepraszam,	ale	ja	mam	
trasę	 wycieczki	 przygotowaną,	 po	 drodze	
mamy	punkty	postoju,		zwiedzanie.	
	 -	To	gdzie	stoimy?	
	 Po	chwili:	 	pojedziemy	tak	i	 tak.	Jesz-
cze	raz	powtórzyłem:	
	 -		Przepraszam,	wiem	jak	jechać!	
	 Ładne	 kwiatki,	 skoro	 tak	 się	 zaczy-
na.	Z	różnymi	kierowcami	„geniuszami”	się	
spotkałem,	ale	takiego	frontalnego	zderzenia	
dwóch	 szkół	 wycieczkowania	 jeszcze	 nie	
przerabiałem.	 Doceniam	 wartość	 nawigacji,	
ale	nigdy	nie	zaakceptuję	modelu	wycieczek	
docelowych:	po	załadowaniu	kierowca	grze-

je	po	garach,	jednym	okiem	zapatrzony	w	monitorek	„nawigatora”,	
byle	do	celu,	tam	wyskipowanie	podmiotów	produktu	„turystyczne-
go”,	o	umówionej	porze	zbiórka	i	powrót	tą	samą	trasą.	Jak	wiemy	
od	 różnych	 kierowców,	 tak	 niestety	 wyglądają	 prawie	 wszystkie	
„wycieczki”.	
	 Jedziemy.	 Za	 Przełęczą	 Jabłonkowską	 z	 nurtem	 rzeki	 Kisucy	
dojechaliśmy	do	Żiliny,	 sprawnie	 ominęliśmy	 śródmieście	 i	Doli-
ną	Rajecką	wjechaliśmy	pomiędzy	Małą	Fatrę	i	Góry	Strażowskie.	
Zatrzymaliśmy	się	w	Rajeckich	Teplicach,	by	zaliczyć	krótki	spacer	
po	parku	i	uraczyć	się	kawą	w		pięknym	Dom	Zdrojowym.	
	 Jeszcze	 raz	 kierowca	 próbował	 mnie	 wywieźć	 na	 autostradę.	
Nie	dałem	za	wygraną.	Za	Przełęczą		Faczkowską	zjeżdżaliśmy	do	
obszernej	Kotliny	Nitrzańskiej.	Stopniowo	krajobraz	się	zmieniał:	
góry	były	niższe,	 tworząc	 	 krótkie	 pasemka	Wtacznika,	Tribecza,	
nierzadko	ze	stożkowymi	kulminacjami	dawnych	wulkanów;	tylko	
na	zachodzie,	spoza	Inowca,	zamykało	widnokręg	dłuższe,	ostatnie	
pasmo	Karpat	Zewnętrznych	-	Małe	Karpaty.	Jadąc	doliną	rzeki	Ni-

Pomnik ks. sup. Jozefa M. Hurbana 
przed kościołem w Hlbokem 

Przy pomniku Ludowita Sztura w Modrej 
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Popiersie ks. Daniela Krmana w kościele
 ew. w Myjawie 

Przy pomniku ks. dr. Marcina Lutra w Bielsku 

Przed katedrą w Brnie 

W oczekiwaniu na kiełbaski z rożna w Dedowce 

try,	przejeżdżaliśmy	przez	
przemysłowe	miasta:	Prie-
widza,	 Partizanske,	Topol-
czany.	Widok	wzniesienia	
z	 romańskim	 kościołem	
z	 XII	 w.	 w	 Drażowcach,	 
a	 dalej	 górką	 Zobor,	 to	
znak,	 że	 zbliżaliśmy	 się	
do	trzeciego	największego	
miasta	Słowacji,	Nitry.	
	 Pomijając	 boga-
tą	 metrykę	 archeologicz-
ną,	 najstarsze	 to	 miasto		
Słowacji,	 kolebka	 pań-
stwowości	 słowiańskiej,	 
z	 wpółlegendarnym	 wład-
cą	 Pribiną	 (†	 861),	 funda-
torem	pierwszego	kościoła	
chrześcijańskiego	w	830	r.,	
a	od	880	r.	siedziby	pierw-
szego	 biskupstwa,	 już	
rzymskokatolickiego.	 Nie-
stety	 roboty	 związane	 z	 usu-
waniem	jakiejś	awarii	zmusiły	nas	do		zaparko-
wania	z	drugiej	strony	pagóru	i	obejścia	całego	
wzgórza,	na	którym	wznoszą	się	zabudowania	
dawnej	barokowej	cytadeli	z	cenną	katedrą	bi-
skupią.	Składa	 się	ona	 z	 rotundy	 św.	Emrama	
z	XI	w.	i	równoległych	do	siebie,	połączonych	
przejściem	 naw	 dwóch	 kościołów	 gotyckich,	 
z	bogatym	wystrojem	barokowym.	Ze	wzgórza	
rozpościera	się	piękny	widok	na	„Dolną	Nitrę”,	
ongiś	 odrębne	 i	 niezależne	od	biskupa	miasto.		
Pora	 obiadowa	 i	 lejący	 się	 z	 nieba	 żar	 zmobi-
lizował	nas	do	skorzystania	z	posiłku.	Obsługa	
zadbała,	abyśmy	nie	tylko	dania	zjedli,	ale	stra-
wili.	A	nam	niestety	 czas	pobytu	w	Nitrze	 się	
kończył,		musieliśmy	jechać.	
	 Ku	 zadowoleniu	 kierowcy	 pomknęli-
śmy	 autostradą	 na	 zachód	 przez	 Naddunajską	
Pahorkatinę	 do	 Trnawy,	 słowackiego	 Rzymu,	
od	 połowy	 XVII	 w.	 siedziby	 uniwersytetu.	 
Z	trzynastu	świątyń	znajdujących	się	w	obrębie	
ograniczonego	 prostokątem	 pozostałości	 mu-
rów	 najstarszego	miasta	 królewskiego,	 wybra-
liśmy	dwa:	barokową	katedrę	uniwersytecką	św.	
Jana	Chrzciciela	z	XVII	w.	i	starszą	bazylikę	św.	
Mikołaja	z	XIV	w.,	także	z	bogatym	wystrojem	
barokowym.	 Przycupnięty	 do	 murów	 współ-
czesny	kościół	ewangelicki	zobaczyliśmy	tylko	 
z	okien	autokaru.	O	tej	porze	był	już	zamknięty.	
	 Opuszczając	Trnawę,	powróciliśmy	na	
autostradę.	Z	daleka	było	już	widać	telewizyjny	
maszt	przekaźnikowy	w	Bratysławie.	Wreszcie		
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zjazd	z	autostrady	i	w	kilka	chwil		dojechaliśmy	do	Swateho	Jura,	
jednego	z	miasteczek	winnej	pentopolitany	pod	Białymi	Karpata-
mi.	Zatrzymaliśmy	 się	w	pensjonacie	Kościoła	Ewangelickiego,	
którym	zawiaduje	biskupina,	P.Filo.	Lampka	miejscowego	rizlin-
ga	podziałała	niczym	narkoza.	Szybko	zapadliśmy	w	głęboki	sen.		
	 Ranek	16.08.	obudził	się	równie	pogodny,	jak	poprzedni.	
Po	obfitym	śniadaniu	zaglądnęliśmy	 jeszcze	do	remontowanego	
kościoła,	urządzonego	w	udostępnionym	w	1783	r.	ewangelikom	
domu	mieszczańskim.	Niestety	czas	pracował	na	nas,	musieliśmy	
pożegnać	sympatyczną	Biskupową.	Byliśmy	zapowiedziani	w	na-
stępnych	miejscowościach,	musieliśmy	pilnować	zegarka.	Przeje-
chaliśmy	przez	Pezinok	i	wkrótce	byliśmy	już	w	Modrej.	Niestety	
oba,	stojące	obok	siebie	kościoły	ewangelickie	zastaliśmy	szczel-
nie	zamknięte.	Nikt	też	na	nas	nie	czekał.	Czas	nie	pozwalał	nam	
już	 pójść	 na	 pobliski	 cmentarz,	 by	 stanąć	 nad	mogiłą	Ludovita	
Sztura,	głównego	przywódcy	odrodzenia	narodowego	Słowaków.	
Musieliśmy	się	zadowolić	zrobieniem	fotki	przy	jego	pięknym	po-
mniku	na	ryneczku.	Nie	sposób	też	było	w	winnej	stolicy	Słowacji	
i	wielkiego	ośrodka	ceramiki	ludowej	nie	kupić	czegoś	do	domu.	
Wschodnim	 podnóżem	 Małych	 Karpat,	 uzbrojonych	 dawnymi	

Laureaci konkursu „Złotego Liścia Jesieni 2013” w Dedowce  

Ostatnia fotka sezonu wycieczkowego 2013 pod Sułowem 

węgierskimi	 strażnicami	 granicznymi	 na	
każdym	 przesmyku	 do	 Doliny	 Morawy,	
w	 przełęczy	 w	 Rakowej	 przecięliśmy	 pa-
smo	w	poprzek,	zdążając	do	miejscowości	
Hlboke.	 	 To	 tu	 właśnie	 przez	 45	 lat	 pro-
boszczem	parafii	ewangelickiej	był	ks.	sup.	
Jozef	Hurban,	jeden	z	trzech	głównych	sło-
wackich	bohaterów	 	narodowych.	W	 jego	
skromnej	parafii	w	czerwcu	1843	r.	odbyło	
się	pamiętne	zebranie	całej	trójki	(Ludowit	
Sztur,	 ks.	Michał	 	Hodża	 i	 ks.	 Jozef	Hur-
ban),	 na	 którym	 ostatecznie	 uzgodniono	
dokument	o	utworzeniu	literackiego	języka	
słowackiego	w	oparciu	o	narzecze	 liptow-
skie.	Wydarzenie	 to	 zostało	upamiętnione	
tablicą	 na	 budynku	 parafii.	 Przed	 kościo-
łem	natomiast	znajduje	się	piękny	pomnik	
ks.	sup.	Hurbana.	W	kościele,	z	niemałym	
wzruszeniem,	 z	 historią	 parafii	 zapoznała	
nas	 Pani	 Pastor.	 Z	 żalem	 zrezygnowałem	 
z	odwiedzenia	cmentarza,	na	którym	znaj-
duje	się	monumentalny	grób	ks.	Hurbana.	
Pomniki,	 tablice,	zachowane	groby;	 to	do-
brze	 świadczy	 o	 pamięci	 Słowaków.	Cho-
ciaż	 ewangelików	 na	 Słowacji	 jest	 tylko	 
8	%,		pamięć	o	ewangelickich	herosach	jest	
honorowana,	a	w	literaturze	nie	jest	zamil-
czana.		A	jak	to	jest	u	nas,	choćby	tylko	na	
Śląsku	 Cieszyńskim,	 choćby	 z	 	 Pawłem	
Stalmachem,	Andrzejem	 Cinciałą	 czy	 po-
zostającym	 w	 cieniu	 Andrzejem	 Kotulą.	
Owszem,	nie	można	mówić	o	ich	odesłaniu	
w	całkowitą	niepamięć,	ale	ta	„reszta”	jed-
nak	jest	milczeniem...		
	 Stopniowo	 wjeżdżaliśmy	 w	 prze-
smyk	pomiędzy	Małymi	 i	Białymi	Karpa-
tami.	Dojeżdżając	do	miasteczka	Brezowa	
pod	 Bradlom	 „złapaliśmy”	 czas.	 Jeszcze	
nie	 rozeznaliśmy,	 gdzie	 poszukać	 kluczni-
ka	położonego	nad	miastem	największego	
na	Słowacji	kościoła	ewangelickiego,	gdy	
pojawił	się	sam	proboszcz	parafii,	otworzył	
kościół	 i	 opowiedział	 nie	 tylko	 o	 jego	 hi-
storii.	To	tu	służył	przez	parę	lat	ks.	Hurban	
i	tu	także	w	1848	r.	na	manifestacji	ogłosił	
słynne	Postulaty	Nitrzańskie.	Jego	pomnik	
ustawiono	 naprzeciw	 rynku.	 Na	 odjezd-
nym,	udało	się	odnaleźć	jedyny	na	Słowa-
cji	pomnik	Jana	Husa.	
Pośpieszyliśmy	 teraz	 do	 Myjawy,	 siedzi-
by	pierwszej	Słowackiej	Rady	Narodowej,	
gdzie	 	w	1848	 r.	wspomniana	 trójka	ogło-
siła	niezależność	Słowaków	i	wezwała	ich	
do	 powszechnego	 powstania.	 Zatrzymali-
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śmy	się	w	centrum,	by	zwiedzić	piękny	kościół	wybu-
dowany	 po	 ogłoszeniu	 patentu	 tolerancyjnego	 (1785).	
W	zakrystii,	jak	w	kruchcie,	przypomniana	jest	postać	
ofiarnego	ks.	Daniela	Krmana,	który	odważył	się	zbu-
dować	murowany	kościół	w	okresie	panującego	jeszcze	
ucisku	 religijnego,	a	odebranego	ewangelikom	z	pole-
cenia	cesarza	w	1731	r.	Musiało	minąć	pół	wieku,	gdy	
ewangelicy	mogli	wystawić	swój	nowy	kościół,	istnie-
jący	do	dziś.	Po	zapoznaniu	nas	z	historią,	proboszcz	
zmówił	 wzruszającą	 modlitwę.	 Trzeba	 powiedzieć,	
że	 gdziekolwiek	 byliśmy,	 nasze	 wizyty	 w	 kościołach	
ewangelickich	 były	 przyjmowane	 z	 nieukrywaną	 ra-
dością,	że	ewangelicy	z	Polski	odczuwają	potrzebę	ich	
odwiedzenia.	Doświadczyliśmy	tego	i	tym	razem.	
	 Nie	 dość,	 że	 nie	 umieliśmy	 odnaleźć	 poleco-
nej	nam	restauracji,	ale	straciliśmy	całą	rezerwę	czasu	 
w	 oczekiwaniu	 na	 podanie	 obiadu.	 Wreszcie	 pagór-
kowatą	 drogą	 przez	 Starą	Turę	 dotarliśmy	 do	Doliny	
Wagu.	Tu	znów	autostradą	mknęliśmy	w	górę	rzeki,	mi-
jając	znane	nam	już	miasta	Beckow,	Trenczin,	Puchow,	
Bytczę.	Z	obu	stron	towarzyszyły	nam	góry:	po	prawej	
Góry	 Strażowskie,	 po	 lewej	 Białe	 Karpaty,	 a	 potem	
Jaworniki.	Na	 rogatkach	Żiliny	 skręciliśmy	w	Dolinę	
Kisucy.	 Byle	 do	 Przełęczy	 Jabłonkowskiej,	 a	 potem	 
już	będziemy	u	siebie,	w...	księstwie.	W	Cieszynie	za-
meldowaliśmy	 się	 nawet	 paręnaście	 minut	 przed	 pla-
nem.	Dwieście	sześćdziesiąta	wycieczka	PTEw.	dobie-
gła	końca.	

***** 
	 5.09.2013:	 Była	 to	 ostatnia	 z	 zaplanowanych	
„długodystansowych”	 wycieczek.	 	 Jej	 glównym	 ce-
lem	była	stolica	Moraw	–	Brno.	Przez	Frydek-Mistek,	
Nowy	Jiczin,	właśnie	dojeżdżaliśmy	do	rogatek		miasta	
Hranice,	 już	za	słynną	Bramą	Morawską,	gdy	„wysia-
dła”	poduszka	przy	prawym	tylnym	kole.	Doceniliśmy	
życzliwość	kierowcy	i	łączność	komórkową.	Choć	czas	
spędzaliśmy	na	pojeniu	się	kawą	w	pobliskim	zajeździe,		
drogocenne	minuty	uciekały.	W	oczekiwaniu	na	zastęp-
czy	 autobus	 	 straciliśmy	 blisko	 dwie	 godziny.	 Co	 ro-
bić?	Pognaliśmy	autostradą	bokiem	Ołomuńca	wprost	
do	Brna,	pomijając	Krimierziż,	dzięki	czemu	odzyska-
liśmy	 trochę	 czasu.	 Niemniej	 bardzo	 nam	 brakowało	
chociaż	jednej	godziny.	Musiałem	program	zwiedzania	
obciąć	do	ścisłego	śródmieścia.	
	 Na	 obliczu	 Brna	 wywarła	 swoje	 piętno	 woj-
na	 30–letnia,	 a	 zwłaszcza	 wielomiesięczne	 oblężenie	
miasta	przez	Szwedów	i	następująca	po	niej		barokowa	
odbudowa	miasta,	a	także	duży	skok	rozwojowy	po	wy-
budowaniu	kolei	(1839)	i	szeregu	zakładów	przemysło-
wych.	 Nasze	 zwiedzanie	 rozpoczęliśmy	 od	wielokrot-
nie	 przebudowanej,	 z	 zewnątrz	 neogotyckiej	 katedry	
św.	Piotra	i	św.	Pawła	o	imponującym	wnętrzu.		Przez	
Stary	 Targ	 (gdzie	 istotnie	 po	 dziś	 jest	 czynne	 targo-
wisko	z	płodami	rolnymi)	dotarliśmy	pod	stary	ratusz	 

z	 półlegendarnym	 późnogotyckim,	 rozmyślnie	 nieco	
spartolonym	przez	jego	twórcę	portalem.	Na	zapleczu	
ratusza	 posililiśmy	 się	 obiadem.	 Kolejny	 plac;	 panu-
jąca	 tu	 kanonada	wściekłych	 rytmów	 zniechęciła	 nas	
do	oglądania	kamienic	o	bogatej	sztukaterii	secesyjnej.	
Czym	prędzej	podążyliśmy	do	brneńskiej	fary	św.	Jaku-
ba	z	wysmukłymi	iglicami	wież	(92	m).	Także	tu	można	
było	oglądnąć	nakładające	się	na	siebie	style	od	gotyku	
po	 neogotyk.	 Jeszcze	 rzut	 oka	 na	 wystawną	 baroko-
wą	 fasadę	 kościoła	 św.	Tomasza	 i	 neogotycką	 kościo-
ła	ewangelickiego	(niestety	zamkniętego).	Na	wyjście	 
na	 osławiony	 kazamatami	 Szpilberg	 nie	 starczyło	 już	
czasu.	
	 W	drodze	powrotnej	na	krótko	zatrzymaliśmy	
się	w	Ołomuńcu,	by	dla	porównania	oglądnąć	w	daw-
nej	stolicy	i	siedzibie	trzęsących	całymi	Morawami	bi-
skupów	katedrę	z	bliźniaczymi	 i	najwyższymi	na	Mo-
rawach	wieżami	i	przystający	z	boku	nawy	dzwonnicą.	
Świątynię	 zastaliśmy	 jeszcze	 otwartą,	więc	mogliśmy	
zobaczyć	kaplicę	Przemyślidów	a	także	poza	kościołem	
tablicę	przypominającą	wygaśnięcie	królewskiego	rodu	
w	 tragicznych	 okolicznościach	 -	 zamordowania	 jego	
ostatniego	przedstawiciela,	młodziutkiego	Wacława	III	
w	1306	r..	Po	nim,	po	tron	czeski	sięgnęli	Luksembur-
gowie,	nie	szczędzący	ostatnim	Piastom	i	Jagiellonom	
na	tronie	polskim	wielu	kłopotów.	
	 Jako	 że	 nieco	 wysmażyliśmy	 się	 w	 Brnie	 na	
słońcu,	 zatrzymaliśmy	 się	 w	 przydrożnym	 hoteliku	 
w	Olesnickim	Młynie,	 a	 potem	 już	 gnaliśmy	 tą	 samą	
drogą	na	wschód,	do	miejsca,	gdzie	kończą	się	Sudety,	
a	zaczynają	Karpaty.	Z	dala	było	już	widać	Radhoszcz,	
potem	Łysą	Górę.	Słoneczko	schodziło	coraz	niżej,	za-
padał	mrok.	Wyśpiewaliśmy	pół	naszego	śpiewniczka	,	
a	widać	kierowcy	podobał	się	nasz	występ,	skoro	zapa-
lił	nam	światła.	Do	Cieszyna		zawitaliśmy	już	o	zmroku.	

***** 
	 26.09.2013:	Bielsko,	Żywiec,	co	tam	będziemy	
robić?	Przecież	byliśmy	 tam	 już	 tyle	 razy!	Co	gorzej,	
po	 wielu	 słonecznych	 dniach,	 akurat	 na	 czwartek	 za-
powiadała	 się	kiepska	pogoda.	Nie	 zdołaliśmy	zebrać	
kompletu	chętnych.	Ranek	był	pochmurny,	ale	nie	pa-
dało.	Przez	Skoczów	i	Stare	Bielsko	podjechaliśmy	pod	
bielski	kościół	ewangelicki.	Po	krótkim	objaśnieniu,	co	
widać	naokoło	i	wykonaniu	pamiątkowej	fotki	pod	po-
mnikiem	ks.	dr.	Marcina	Lutra,	poszliśmy	pod	katedrę	
św.	Mikołaja,	 a	 potem	 na	 bielski	 Rynek.	 No	właśnie,	
tyle	razy	ten	i	ów	bywał	w	Bielsku,	ale	że	w	Bielsku	jest	
Rynek?	Nieco	zaniedbaną	uliczką	Podcienie	udaliśmy	
się	na	zamek,	by	zwiedzić	nową	ekspozycję	Muzeum.	
Bardzo	nam	się	podobała.	Skorzystaliśmy	z	zamkowej	
kawiarenki,	 serwującej	 kawę	 -	 siekierę.	 Opuszczając	
zamek	 stwierdziliśmy,	 że	w	międzyczasie	musiało	 so-
lidnie	polać.	
	 Przez	Przełęcz	Przegibek	dostaliśmy	się	do	Do-
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liny	Soły.	Po	stokach	Beskidu	Małego	snuły	się	mgły,	
Żar	to	pojawiał	się,	 to	znikał	w	woalach	chmur.	Okrą-
żając	 Jezioro	 Żywieckie,	 odbiliśmy	 z	 głównej	 drogi	
na	wzniesienie	zajęte	przez	wioskę	Moszczanicę	(dziś	
część	 Żywca),	 zabudowaną	 domami	 dawnych	 miesz-
kańców	osad	zalanych	przez	wody	jeziora.	Do	pałacy-
ku	Kępińskich	trafiliśmy	od	„tyłu”.	Odświeżona	została	
tylko	oficyna,	na	której	umieszczono	tablicę	przypomi-
nającą	pobyt	marszałka	Józefa		Piłsudskiego;	cała	resz-
ta,	wraz	z	parkiem,	czeka	dalej	na	lepsze	czasy.	
	 W	Żywcu	podeszliśmy	do	reklamowanego	par-
ku	miniatur	 budowli	 związanych	 z	 żywieckimi	 Habs-
burgami;	wśród	nich	zdążyliśmy	spoza	parkanu	dojrzeć	
myśliwski	zamek	w	Cieszynie.	Niestety	znów	zaczęło	
padać.	 Musieliśmy	 zrezygnować	 ze	 spaceru.	 Poszli-
śmy	osłodzić	niepowodzenie	do	znanej	nam	cukierenki	 
w	Rynku.	
	 Przez	 Lipową,	 podnóżem	 masywu	 Skrzycz-
nego,	 dotarliśmy	 do	 Szczyrku.	 Pod	 drodze	 otwierały	
się	 widoki	 na	 Beskid	 Mały	 i	 zamykające	 widnokrąg	
grzbiety	Beskidu	Żywieckiego,	 ale	 to	 nie	 było	 to,	 co	
stąd	 przy	 dobrej	 pogodzie	można	podziwiać.	Momen-
tami	zaświeciło	słońce.	Może	chociaż	w	Szczyrku	uda	
się	spacer,	by	zobaczyć	 innowacje	gospodarzy	miasta,	
np.	rynek,	urządzony	w	miejscu	dawnego	dworca	PKS?	
Niestety,	nic	z	tego.	Zanim	dojechaliśmy	do	ujścia	Do-
liny	Biłej,	znów	zaczęło	lać	i	to	na	dobre.	
	 Bywało,	 że	 kiedyś	 i	 szybko	 i	 dobrze	 można	
było	pojeść	w	Domu	Turysty	PTTK.	Dziś	zaniedbany,	
nie	 wytrzymał	 konkurencji	 pobudowanych	 licznych	
mniej	lub	bardziej	pretensjonalnych	karczm	i	zajazdów,	
urządzonych	na	„ludowo”.	Zatrzymaliśmy	się	przy	jed-
nym	z	nich,	korzystając	z	wolnego	miejsca	parkingowe-
go.	Wewnątrz	byłoby	nawet	sympatycznie,	tylko	te	pie-
rońskie	duże	monitory	z	bijącymi	w	oczy	migającymi	
reklamami.	Starałem	się	na	nie	nie	patrzeć,	ale	w	nieco	
mrocznym	wnętrzu	mimo	wszystko	wymuszały,	aby	na	
nie	zerknąć	chociaż	kątem	oka.	Chętniej	widziałbym	tu	
widoki	ze	Szczyrku,	których	aura	dziś	nam	poskąpiła,	
ale	widać	to	nie	byłoby	„trendy”,	podobnie,	jak	współ-
czesne	makaronizmy	w	jadłospisie.	
	 Dalej	padał	deszcz.	Trudno.	Przez	Przełęcz	Sal-
mopolską	i	Wisłę	grubo	przed	czasem	dojechaliśmy	do	
Cieszyna.	Dalej	siąpiło.	

***** 
	 10.10.2013:	 Wreszcie	 zakończenie	 sezonu.	
Wreszcie!?	Przecież	tak	niedawno	otwieraliśmy	sezon,	
z	pewnymi	obawami	pytając,	jaki	będzie?	A	tu	już	ostat-
nia	z	zaplanowanych	wycieczek.	O,	jak	bardzo	chcieli-
śmy,	 by	była	 pogoda.	Ale	 kolejne	 zaskoczenie:	 na	 za-
kończenie	sezonu	nigdy	dotąd	nie	brakowało	chętnych,	
a	tu	na	tydzień	przed	wyjazdem	na	liście	mieliśmy	zale-
dwie	parę	osób.		Konkursy	przygotowane,	część	nagród	
kupiona,	program	wycieczki	wprawdzie	nie	sensacyjny,	

ale	mogący	zaciekawić,	pogoda	stabilna,	chętnych	brak.	
Czyżby	po	 raz	pierwszy	w	naszych	dziejach	wypadło	
nam	odwołać	zakończenie	sezonu?	Dopiero	po	niedzie-
li	rozdzwoniły	się	telefony.	Czy	są	jeszcze	(!!!)	wolne	
miejsca?	 Jakoś	 autobusik	 dopełnił	 się.	 Pozbieraliśmy	
wszystkie	„zabawki”	i	ruszyliśmy	w	drogę.	
	 Niebo	 było	 trochę	 zasnute	 chmurami.	 Byle	
nie	padało!	Po	zakupieniu	kiełbasek	w	Bażanowicach,	
przez	 Leszną	 i	 Trzyniec	 zmierzaliśmy	 do	 Przełęczy	
Jabłonkowskiej,	a	za	Czadcą	skręciliśmy	do	głębokiej,	
rozgałęzionej	doliny	Oszczadnicy,	a	w	niej	do	przysiół-
ka	Dedówka.	Zarówno	ten,	jak	i	sąsiednie		Lalikowce	
dobrze	są	znane	narciarzom,	korzystającym	z	bogatego	
wyboru	 wyciągów	 i	 tras	 zjazdowych.	 Miałem	 trochę	
obawy	 czy	 o	 tej	 porze	 roku	 zastaniemy	 tu	 cokolwiek	
otwartego.	 Szczęśliwie	 zastaliśmy	 wszystko,	 co	 było	
nam	 potrzebne:	 sympatyczny	 barek	 „Pod	 niedźwie-
dziem”	z	 	 salką	ogrzaną	kominkiem	 i	dobrą	kawą,	 ła-
weczki	ze	stołami	na	dworze	i	miły	gospodarz,	któremu	
nie	 wadziło,	 że	 mu	 pod	 oknami	 ustawimy	 „smrodzą-
cego	grilla”.	Podczas,	gdy	kiełbaski	„dojrzewały”	nad	
żarem,	 na	 stoliku	 pojawiły	 się	 „najpiękniejsze	 liście	
Jesieni	 2013”.	 Poza	 konkursem	 jedna	 z	 pań	 przedsta-
wiła	 swoją	kompozycję	 z	 liści	 tworzących	 trzy	 słowa	
–	 symbole:	 wiara,	 nadzieja,	 miłość.	Anonimowe	 typo-
wania	 zadecydowały	 o	 lokatach	 wystawionych	 liści.	
Niebawem	 zwycięzcy	 ustawili	 się	wraz	 z	wybranymi	
kalendarzami	na	2014	rok	do	pamiątkowego	zdjęcia.	
	 Opuściliśmy	 śródgórską	 dolinę.	Na	 rogatkach	
Żiliny	 zatrzymaliśmy	 się	 przed	 zamczyskiem	 w	 	 Bu-
datinie,	strzegącego	kiedyś	drogę	na	Śląsk.	Chcieliśmy	
oglądnąć	 wystawę	 kisuckiego	 druciarstwa,	 porówny-
walnego	 z	 naszymi	 koniakowskimi	 koronkami.	 	 Roz-
poczęty	przed	laty	remont	zamku	jeszcze	trwa,	ale	prze-
cież	uruchomiono	w	dawnym	budynku	gospodarczym	
chociaż	namiastkę	tej	ciekawej	ekspozycji.	
	 Po	krótkim	spacerze	i	obiedzie	w	Żilinie	poje-
chaliśmy	paręnaście	 kilometrów	w	dół	 rzeki	Wag,	 by	 
w	Koteszowej	wjechać	na	drogę	prowadzącą	w	poprzek	
pasma	 Jaworników,	 zjechać	 do	Turzowki	 i	 znów	 roz-
począć	podjazd	na	główne	grzbietowisko	naszych	Be-
skidów.	 Idąc	 tym	 grzbietem	 doszlibyśmy	 do	 Białego	
Krzyża	pod	Sułowem,	do	1918	r.	miejsca,	gdzie	stykały	
się	 granice	 Węgier,	 Moraw	 i	 Księstwa	 Cieszyńskie-
go	(Śląska).	My	musieliśmy	zjechać	do	roztoki	Białej	 
i	 Czarnej	 Ostrawicy,	 by	 wzdłuż	 tej	 ostatniej	 znów	
wspiąć	 się	pod	Sułów.	Przez	cały	czas	podziwialiśmy	
przecudne	kolory	 lasów	w	jesiennej	szacie.	Słonko	le-
dwo	 przeświecało	 przez	 warstwy	 chmur,	 widoki	 oko-
licznych	beskidzkich	szczytów	rozmywały	się	w	paste-
lowych	konturach.	Robiło	się	chłodno,	 	 toteż	 	chętnie	
skorzystaliśmy,	tym	razem	z	gościny	w	słowackim	ho-
telu	górskim	„Kysuca”.	Wszak	mieliśmy	tylko	euro,	ale	
jak	się	okazało,	czeskimi	koronami	też	można	tu	było	
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płacić.	Tu	też	rozegraliśmy	drugi	konkurs	„Co	zapamię-
tałeś	z	wycieczek	PTEw.	w	2013	r.?”	Jakoś	opornie	szło	
z	tymi	odpowiedziami,	a	gospodyni	żal	się	zrobiło,	więc	
zaserwowała	 co	 niektórym	 po	 naparstku	wspaniałego	
słowackiego	likieru	„Tatra	Tea”,	aby	pobudzić	krążenie	
oleum	w	głowie.	Pomogło.	Wreszcie,	po	podliczeniu	–	
ogłoszenie	wyników.	Nagrody	w	postaci	 „Kalendarza	
Cieszyńskiego”	dopiero	się	drukowały.
	 Żal	było	odjeżdżać.	Jeszcze	jedna	pamiątkowa	
fotka	 i	w	drogę.	Doliną	Ostrawicy	 do	Frydku	–	Mist-

 

Władysław Sosna

Seniorzy w Cisownicy

 Kiedy	 w	 niedzielę	 wsłuchujemy	 się	 
w	 ogłoszenia	 parafialne,	 słyszymy	 o	 wielu	 spo-
tkaniach,	 które	 poza	 cotygodniowymi	 nabożeń-
stwami,	 regularnie	 organizowanymi	 koncertami,	
gromadzą	 nas	 razem	w	 naszej	 parafii.	W	 ponie-
działki	 i	 piątki	 konfirmanci	 spotykają	 się	 na	 na-
ukach	 konfirmacyjnych,	 Polskie	 Towarzystwo	
Ewangelickie	 ma	 swoje	 zebrania	 w	 czwartki.	
Oprócz	 tego	 zapraszani	 jesteśmy	 na	 godziny	 
biblijne,	młodzieżówki,	koła	pań	 i	wiele	 innych	
spotkań.	
	 Chociaż	 nie	 o	 wszystkich	 słyszymy	 za	
każdym	 razem	 w	 ogłoszeniach,	 przyzwyczaili-
śmy	się	do	nich,	dobrze	się	na	nich	czujemy,	są	
czasem,	 który	 jest	 nam	 potrzebny.	Możemy	 po-
wiedzieć,	że	wszystkie	wpisały	się	już	na	stałe	w	
naszą	parafialną	pracę.
	 Jednym	z	 nich	 są	 również	 poniedziałko-
we	 spotkania	 dla	 seniorów.	W	 każdy	 poniedzia-
łek	o	godzinie	10	w	sali	naprzeciwko	kancelarii,	
grupa	tych	wcześniej	i	najwcześniej	urodzonych	
zbiera		się,	żeby	móc	pobyć	ze	sobą,	cieszyć	siła-
mi	i	zdrowiem,	które	Pan	Bóg	daje,	wielbić	Boga	
pieśnią,	modlitwą,	rozmawiać	o	przeżytym	tygo-
dniu,	swoich	radościach	i	zmartwieniach.
	 Bardzo	 nas	 cieszy,	 że	 oprócz	 stałych	
uczestników	regularnie	pojawiają	się	goście,	któ-
rzy	uatrakcyjniają	nam	wspólnie	spędzany	czas.	
Nie	 tak	 dawno	 z	 okazji	 Pamiątki	 Reformacji,	
oglądaliśmy	 film	 „Luter”.	W	 zeszłym	 roku	 spo-
tkaliśmy	się	z	p.	poseł	Aleksandrą	Trybuś.
	 W	 październiku	 tego	 roku,	 wspólnie	 
z	 naszym	 parafialnym	 praktykantem	 Marcinem	
Podżorskim	i	ks.	Łukaszem	Gasiem	pojechaliśmy	
do	 Cisownicy	 na	 tradycyjne	 placki	 z	 wyrzoska-
mi	i	kołacz.	Co	roku	gościmy	u	państwa	Brzezi-

nów	w	ich	Regionalnej	Izbie.	W	trakcie	naszego	ostatniego	
wyjazdowego	spotkania	niespodziewanie	dołączyli	do	nas	
państwo	Gajdaczowie	 (ks.	 Emil	 i	 p.	 diakon	Helena),	 któ-
rzy	odwiedzili	naszych	gospodarzy,	a	przy	okazji	znaleźli	 
czas,	żeby	z	nami	porozmawiać.	Był	to	bardzo	mile	spędzo-
ny	czas.

ku,	 a	 potem	 północnym	 przedgórzem	 naszych	 Beski-
dów	dojechaliśmy	na	żukowski	pagór..	W	dole	Cieszyn	 
w	ostatnich	 zmatowiałych	 promieniach	 zachodzącego	
słońca.	Dwieście	 sześćdziesiąta	 trzecia	wycieczka	 do-
biegała	 końca.	Sezon	 zakończony.	Przez	 zimowe	wie-
czory	będziemy	oglądać	zdjęcia,	gdzie	byliśmy,	co	wi-
dzieliśmy	i	co	ciągle	na	nowo	odkrywaliśmy,	a	czego	
opisać	niepodobna	nawet	wówczas,		„gdybym	języków	
miał	tysiące...”!	
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	 Przed	 świętami,	 16.	 grudnia,	 spotyka-
my	 się	 na	 wspólnym	 adwentowym	 zebraniu,	
na	 które	 serdecznie	 wszystkich	 seniorów	 na-
szej	parafii	chcemy	zaprosić.
	 Zachęcamy	 wszystkich	 chętnych	 do	
brania	udziału	w	naszych	zebraniach.	Jeśli	ktoś	
czuje	się	za	młodo,	albo	uważa,	że	już	ma	zbyt	
wiele	lat,	niech	spróbuje	przyjść	i	spotkać	się	
z	nami.	Być	może	odnajdzie	w	naszej	grupie	
swoje	miejsce	dla	siebie...

ks. Łukasz Gaś

	 Na	 poniedziałkowej	 sesji	 18	 listo-
pada	Sejmik	Województwa	Śląskiego	uczcił	
pamięć	ks.	Franciszka	Michejdy,	współtwór-
cy	ruchu	narodowego	i	oświatowego	na	Ślą-
sku	Cieszyńskim.	 	W	przyjętym	oświadcze-
niu	 radni	 zaakcentowali,	 iż	 zwieńczeniem	
jego	 działalności	 było	 utworzenie	 19	 paź-
dziernika	1918	r.	Rady	Narodowej	Księstwa	
Cieszyńskiego.
	 Janusz	 Buzek,	 radny	 Sejmiku	 ze	
Śląska	 Cieszyńskiego	 wykorzystał	 fakt,	 że	
w	tym	roku	przypada	165.	rocznica	urodzin	
ks.	F.	Michejdy	 i	 już	wiosną	zaproponował	
podjęcie	uchwały,	która	przypomni	tę	zasłu-
żoną	postać.	Wsparło	go	w	działaniach	Pol-
skie	 Towarzystwo	 Ewangelickie	 Wspólne	
starania	odniosły	skutek.	Uroczystość	miała	
bardzo	podniosły	charakter.
	 Wzięli	 w	 niej	 udział	 biskupi	 Jerzy	
Samiec,	Tadeusz	Szurman	i	Paweł	Anweiler,	
a	także	biskup	senior	Jan	Szarek.	Zwierzch-
nik	 Kościoła	 ewangelicko-augsburskiego	
biskup	 Jerzy	 Samiec,	 dziękując	 za	 przypo-
mnienie	postaci	ks.	F.	Michejdy,	wskazał,	że	
był	 on	 jednym	 z	 wielu	 duchownych	 ewan-
gelickich,	którzy	przede	wszystkim	wyrażali	
swą	wiarę	poprzez	służbę	drugiemu	człowie-
kowi.
	 Z	 kolei	 wicewojewoda	 śląski	 Piotr	
Spyra	w	wygłoszonej	laudacji	stwierdził,	że	
znaczenie	i	ranga	postaci	ks.	Michejdy	były	
porównywalne	 z	Wojciechem	Korfantym.	 –	

Sesja Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach 

Taką	rolę,	jak	dla	Górnego	Śląska	pod	panowaniem	pruskim	od-
grywał	Wojciech	Korfanty,	taką	dla	Śląska	Cieszyńskiego	odegrał	
ks.	Michejda	–	powiedział	P.	Spyra.	Zwrócił	uwagę,	że	F.	Michej-
da	był	wielkim	orędownikiem	jedności	narodowej,	solidarności	 
i	więzi,	mimo,	że	czuł	i	rozumiał	odrębności	regionalne.	Zacyto-
wał	fragment	jego	przemówienia	z	1891	roku.	„Za solidarnością 
i harmonią duchowej i materialnej pracy w narodzie, iść musi 
solidarność, harmonia, silne poczucie wspólności narodowej, bez 
względu na różnice wyznań, politycznych przekonań, stronnictw. 
Biada narodowi, którego dzieci nad arystokracją i demokracją, 
postępem i reakcją, kastowością i socjalizmem, klerykalizmem  
i liberalizmem, wiarą i wyznaniem, zapomną, że są jedynym naro-
dem, jednej matki dziećmi, wspólnego domu domownikami. Nie-
bezpieczne to dla silnych, bo  świadczy o rozkładzie narodowym, 
a śmiertelne dla słabych".
	 W	czasie	 laudacji	na	ekranach	pojawiła	się	prezentacja,	
zdjęcia	miejsc	związanych	z	życiem	działacza	oraz	gazet,	które	
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wydawał.	Przed	salą,	w	kuluarach,	znalazły	się	gabloty,	
w	których	pokazano	pamiątki	związane	z	działalnością	
duchownego.	 Ekspozycje	 przygotował	 radny	 Janusz	
Buzek.	Radni	zaś	otrzymali	książeczkę	z	jego	biografią.
Na	uroczystą	część	sesji	Sejmiku	przyjechała	młodzież	
ze	szkoły	w	Wiśle,	która	nosi	 jego	 imię,	a	 także	busi-
kiem	młodzież	LOTE	z	panią	dyrektor	Lidią	Pałac	i	hi-
storykiem	Januszem	Gabrysiem.
	 Udział	wzięli	 także	przedstawiciele	Polskiego	
Towarzystwa	 Ewangelickiego	 z	 przewodniczącym	 Jó-
zefem	Królem.	Nie	zabrakło	 też	przedstawicieli	 rodzi-
ny	ks.	Franciszka	Michejdy.	Przybyła	z	Warszawy,	ze	
swoją	 wnuczką,	 Barbara	Michejda	 -	 Pinno,	 której	 oj-
ciec	był	stryjem	ks.	F.	Michejdy,		było	to	bowiem	wy-
jątkowo	doniosłe	wydarzenie	dla	rodziny.	Również	fakt,	
że	 Sejmik	 uczcił	 kolejnego	 bohatera	 pochodzącego	 z	
Zaolzia	(rok	temu	uczczono	inż.	Józefa	Kiedronia)	jest	
niezwykle	ważny	dla	Polaków	tam	mieszkających.	Za-
olzie	jest	przecież	w	Polsce	praktycznie	zapomniane	i	
niedostrzegane.	Dlatego	wszystkie	inicjatywy,	by	przy-
pomnieć	 wyjątkowe	 postacie	 naszych	 współwyznaw-
ców	są	bardzo	cenne.	Tak	uważali	wszyscy	tam	obecni,	 

z	 którymi	 miałam	 przyjemność	 rozmawiać.	 W	 sesji	
wzięli	też	udział	cieszyńscy	posłowie,	Aleksandra	Try-
buś	i	Czesław	Gluza.	Obecni	byli	również	przedstawi-
ciele	Zaolzia.
	 Franciszek	Michejda	urodził	się	3	października	
1848	 r.	 w	 Olbrachcicach.	 Studiował	 teologię	 ewange-
licką	w	Wiedniu,	Lipsku	 i	 Jenie.	W	 latach	1874-1921	
był	 proboszczem	 parafii	 ewangelicko-augsburskiej	 
w	Nawsiu,	a	w	1918	 r.	 został	 seniorem	zborów	ewan-
gelickich	 Śląska	 Cieszyńskiego.	 Poza	 służbą	 duszpa-
sterską	angażował	się	w	odrodzenie	narodowe	Polaków	
na	Śląsku	Cieszyńskim.	Domagał	się	ścisłego	związku	
polskiego	Kościoła	 ewangelickiego	 z	Polską.	W	 imie-
niu	 polskich	 zborów	 Kościoła	 ewangelickiego	 złożył	
hołd	uznania	dla	powstałej	w	październiku	1918	r.	Pol-
skiej	Rady	Narodowej	Księstwa	Cieszyńskiego.	Radni	
wskazali,	 że	późniejsze	wydarzenia	polityczne,	zakoń-
czone	 podziałem	 Śląska	 Cieszyńskiego,	 przekreśliły	
wiele	wysiłków	 i	 inicjatyw	ks.	Michejdy.	Wydarzenia	
te	najpewniej	odbiły	się	na	zdrowiu	duchownego,	który	
zmarł	12	lutego	1921	r.

Władysława Magiera

Zza granicy
Jan	Kliber

Śladami Parafii „potolerancyjnych” na Morawach i w Czechach                                                                               

Parafia w Trnavce   odc. 12                    

	 Miejscowość	 Trnavka	 położona	 jest	 nieda-
leko	 Pardubic,	 w	 połowie	 drogi	 między	 Kolinem,	 
a	 Přelouči.	 Pierwsza	 pisana	 wzmianka	 o	 miejsco-
wości	pochodzi	z	roku	1333.	Czasy	kontrreformacji	
ewangelicy	tych	okolic	 	przeżyli,	gromadząc	się	na	
tajne	nabożeństwa	w	Chwaleticich,	w	podziemiach	
twierdzy	Telčickiej.	W	czasach	przedtolerancyjnych	
ewangelicy	 z	 Trnavki	 byli	 wspomagani	 przez	 mi-
sję	 luterańską	 z	 Saksonii,	 która	 przemieszczała	 się	
szlakiem	wzdłuż	Łaby.	Dlatego	po	wydaniu	patentu	
tolerancyjnego	opowiedzieli	się	za	wyznaniem	augs-
burskim	w	roku	1782.	Początkowo	nabożeństwa	od-
prawiano	w	stodole,	dopiero	w	1783	roku	postawio-
no	drewniany	dom	modlitwy	(pierwszy	na	ziemiach	
czeskich!?).		 	
	 W	1793	roku	rozpoczęto	budowę	kamienne-
go	 domu	 modlitwy,	 pierwsze	 nabożeństwo	 zostało	 
w	nim	odprawione	w	maju	1797	roku.	Trzeci	w	histo-

rii	zboru,	kamienny	dom	modlitwy	z	wieżą,	a	raczej	ko-
ściół,	rozpoczęto	budować	w	1882	roku.	Neorenesanso-
wy	kościół	został	uroczyście	poświęcony	22	maja	1884	
roku.	 Jako	 ciekawostkę	 można	 podać	 informację,	 że	 
w	kościele	była	umieszczona	figura	 św.	 Judy	Tadeusza	 
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z	1.	połowy	XVIII	wieku,	którą	następnie	usunięto.	W	1925	roku	
zbudowano	 nową	 plebanię	 istniejącą	 do	 dziś.	Dzisiejszy	wła-
ściciel	Kościół	Czeskobraterski	posiada	 jeszcze	 jeden	kościół	 
w	 sąsiedniej	wsi	w	Chvaleticich	 –	 sięgający	 swą	 historią	 do	
czasów	po	patencie	tolerancyjnym,	tam	jednak	przed	patentem	
docierała	misja	reformowana	z	Węgier	przez	Nosislav,	Krounu,	
Lozice	i	Semtĕš,	dlatego	w	tej	miejscowości	przyznano	się	do	tra-
dycji	reformowanej.	I	tam,	ewangelicy	helweckiego	wyznania,	
założyli	zbór	w	1782	roku,	zbudowali	w	1783	roku	drewniany	
dom	modlitwy,	założyli	cmentarz	i	zbudowali	plebanię,	pierw-
szym	duszpasterzem	w	zborze	był	węgier	Josef	Jesenius.	Powsta-
ła	kuriozalna	sytuacja,	sięgająca	czasów	kontrreformacji,	kiedy	 
o	 tajnych	misjach	 z	 Saksonii	 i	Wegier	wiedzieli	 tylko	miesz-
kańcy	danych	miejscowości,	a	po	patencie	w	odległości	1	km		
powstały	2	plebanie	i	2	domy	modlitwy	obu	wyznań	ewange-
lickich.	Świadczyło	 to	o	 tym,	że	 fakt	ogłoszenia	patentu	 tole-
rancyjnego	do	obu	miejscowości	dotarł	z	różnych	źródeł.	W	la-
tach	1880-1882	zbudowano	 jednonawowy	neoklasycystyczny	
kościół	z	wieżą	wg	planów	arch.	M.	Blechy	z	Pragi.	Dzisiejsza	
parafia	z	dwoma	kościołami	funkcjonuje	w	cieniu	elektrowni	 
i	terenów	po	kopalni	manganu.				

	 Bóg	jest	wiecznym,	jedynym,	niezmiennym	Dobrem,	z	które-

go	pochodzi	wszelkie	dobro.	A	więc	Jego	wola	nie	może	być	ni-

czym	innym	niż	wiecz¬nym	źródłem	prawości	i	dobra.																																

U. Zwingli
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Janek	Schylla
Be omide didar                    

	 Niebawem	grudzień	doprowadzi	nas	do	zakończenia	roku.	Przychodzi	czas	na	
zastanowienie	się	nad	sobą,		na	dłuższą	refleksję	i	zbilansowanie	naszych	planów,	za-
mierzeń	i	stopnia	ich	realizacji.	Dobrze		jest	dokładnie	przemyśleć	nasze	osiągnięcia,	
potknięcia		i		porażki.	Tak	uczy	nas	historia	i	doradza,	ażeby	przed	przewidywaniem	
nowych	postanowień	i	planów,	sięgnąć	do	minionych	dni,	miesięcy	i	lat.	Takie	spojrze-
nie	wstecz	na	pewno	pomoże	nam	racjonalniej	przygotować	się	do	nadchodzących	dni.
	 Piękną	i	pouczającą	lekcją	dla	każdego	z	nas	jest	odwiedzanie	muzeów.	Gdzie-
kolwiek	 jesteśmy,	warto	 poświęcić	 swój	 czas	 na	 spokojne,	 re-
fleksyjne	obejrzenie	eksponatów,	tekstów,	rzeźb	i	obrazów.	One	
zawsze	 do	 nas	 przemawiają,	 niosą	 ważne	 treści	 i	 starają	 się	
swym	przekazem	poinformować	nas	o	minionym	życiu	,	ale	tak-
że	pomóc	w	dokonywaniu	koniecznych	wyborów.
	 W	czasie	naszych	podróży	koniecznie		trzeba	zwiedzić	
Muzeum	 Egipskie	 w	 Kairze,	 gdzie	 jak	 w	 	 zwierciadle	 może-
my	 	 obejrzeć	 usystematyzowane	 w	 porządku	 chronologicz-
nym	 eksponaty	 z	 poszczególnych	 epok.	 Niezapomniane	 wra-
żenie	 odnosimy	 przy	 sarkofagach	 władców	 Egiptu.	 Z	 bliska	
możemy	 obejrzeć	 mumie	 królewskie	 i	 skonfrontować	 obrazy	 
i	 zdarzenia	 często	 przekazywane	w	wielu	 programach	 geogra-
ficznych	 czy	 historycznych	 i	 filmach	 fabularnych,	 z	 rzeczywi-
stością	widzianą	tutaj	i	teraz.	Przekonujemy	się	po	raz	kolejny,	
że	warto	dołożyć	starań,	ażeby	spotkać	się	ze	światem	faraonów	
i	ich	majestatem.	
	 Egipcjanie	pamiętają	o	naukowcach,	egiptologach	z	ca-
łego	świata,	którzy	w	dużej	mierze	doprowadzili	do	powstania	
takiej	 ekspozycji,	 tworzonej	 od	początków	19.	wieku.	Polskie	
ekipy	archeologów	i	konserwatorów		są	czynnie	zaangażowane	
w	pracach		prowadzonych	w	Egipcie,	ale	także	w	Libii	(O	czym	
miałem	przyjemność	już	pisać	w	WW).	Od	niedawna	w		galerii	
egiptologów,	usytuowanej	w	Muzeum	Egipskim,	spotykamy	po-
piersie	naszego	rodaka	profesora	Kazimierza	Michałowskiego.
W	 Bibliotece	 Egipskiej	 w	 Kairze	 przy	 prezentacji	 swoich	 zbiorów,	 
w	tym	papirusów,	zachęcają	nas	do	zwiedzenia	Muzeum	(Instytutu)	
Papirusów.	Poza	elementarnymi	informacjami,	że	papirusy	produkuje	
się	z	włókien	cibory	i	pierwsze	egzemplarze	datują	się	z	3000	p.n.e.,	
także	demonstracji	technologicznej	powstawania	i	sposobu	pisania	na	
nich,	możemy	 tam	 sami	 napisać	wybrane	 teksty.	 Zapisane	 papirusy	
można	zabrać	z	sobą	do	kraju	i	wyeksponować	w	swoim	mieszkaniu	
jako	wspomnienie	spotkania	ze	starożytnym	światem.
	 Aktualnie	 	 zbiory	 papirusów	 o	 znaczeniu	 zabytkowym	 i	 hi-
storycznym	znajdują	się	w	muzeach	i	bibliotekach	Londynu,	Wiednia	 
i	Kairu,	a	także	na	Bliskim	Wschodzie	w	Muzeum	Narodowym	w	Te-
heranie.	Na	papirusach	zapisane	zostały	m.in.	 rozprawy	filozoficzne	
i	o	ustroju	państwa	(Arystoteles,	Ustrój	społeczny	Aten),	a	 także	po-
ematy	i	komedie.	Istotnym	źródłem	poznawania		zapisów	Nowego	Te-
stamentu		jest	kopia		tekstu	wykonana	na	papirusie.	
	 Ten	zapis	odnaleziony	został	dopiero	w	1868	roku,	a	dalsze	
badania	 analityczne	prowadzone	 już	w	połowie	20.	wieku,	 pozwoli-
ły	na	uznanie	go	za	manuskrypt	biblijny	i	jest	uważany	za	najstarsze,	
najbardziej	wiarygodne	 i	 najważniejsze	 świadectwo	 tekstu	Nowego	
Testamentu.
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Wieści z Dzięgielowa

 „Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, 
niech to będzie wiadome całej ziemi” (Iz.	12,5).	Słowo	
to	było	przeznaczone	właśnie	na	sobotę	26	październi-
ka	2013	roku,	kiedy	to	wszyscy	byliśmy	zaproszeni	na	
drugi	już	Wieczór	Uwielbienia	40+	organizowany	przez	
parafialny	zespół	wokalno-muzyczny	„Grupa	Piątkowa”	
z	Dzięgielowa.	Utwierdza	nas	ono	w	przekonaniu,	że	
istotą	naszego	życia	jest	oddawanie	chwały	Bogu	mię-
dzy	innymi	poprzez		granie	i	śpiewanie.
	 Po	raz	kolejny	mogliśmy	się	spotkać	w	naszym	
kościele,	aby	wspólnie	śpiewać,	słuchać	psalmów	czy-
tanych	 przez	 Józka	 Wojnara.	 Temat	 wieczoru	 przed-
stawił	 zaproszony	 gość	 -	 Jerzy	 Marcol.	 Pokazał	 jak	
uwielbiają		Pana	Boga	inni	chrześcijanie:	Romowie,	na	
Ukrainie	 	oraz	mieszkańcy	Papui	Nowej	Gwinei.	Nie	
da	 się	 opisać	 radości	 i	 entuzjazmu	 tych	 ludzi,	 którzy	
mimo	materialnej	 biedy	 są	 bogaci	 duchowo	 i	 swoim	
śpiewem	wskazują	na	Tego,	który	jest		sensem	ich	życia.	
Na	zakończenie	krótkiej	prelekcji	mogliśmy	posłuchać	
szlagieru	 z	 chrześcijańskiej	 rosyjskiej	 listy	przebojów	

w	wykonaniu	Jerzego	Marcola	po	rosyjsku.	Pieśń	mó-
wiła	o	żurawiu,	który	nie	mógł	wzbić	się	w	górę	i	po-
trzebował	pomocy	swoich	braci.	My	też	w	swoim	życiu	
potrzebujemy	siebie	nawzajem,	aby	się	nie	pogubić,	nie	
stracić	celu.	„Bo	nikt	nie	ma	z	nas	tego	co	mamy	razem,	
gdy	każdy	wnosi	ze	sobą	to	co	ma”.	Ważnym	dla	wspól-
noty	ludzi	wiary	był	też	czas	spowiedzi	i	przystąpienia	
do	sakramentu	Wieczerzy	Pańskiej,	w	czym	nas	popro-
wadził		nasz	Proboszcz.	
	 Czas	 wspólnego	 śpiewania	 minął	 niepostrze-
żenie.	 Po	 ostatniej	 pieśni	 wieczór	 zakończył	 się	 przy	
wspólnej	kawie	 i	herbacie.	Rozmowy	zdawały	się	nie	
mieć	końca.
	 Wypada	jeszcze	wspomnieć,	że	gościnnie	grał	
wraz	z	Grupą	Piątkową	przedstawiciel		młodej	genera-
cji,		Piotr	Krzemień,	który	okazał	się	prawdziwym	wir-
tuozem	perkusji.	
	 Nie	możemy	 się	 już	 doczekać	 kolejnego	Wie-
czoru	Uwielbienia.	Do	zobaczenia	wiosną!	

JK

II Wieczór Uwielbienia 40 plus

 Z	okazji	 jubileuszu	150	lat	 istnienia	„Zwiastu-
na	 Ewangelickiego”	 13	 listopada	 br.	 w	 Dzięgielowie	
odbyło	 się	 spotkanie	 redakcji	 czasopisma	 z	 siostrami	
diakonisami	 Diakonatu	 „Eben-	 Ezer”	 oraz	 dzięgie-
lowskimi	 parafianami	 w	 kaplicy	 domu	 sióstr.	 Zebra-
ni	 obejrzeli	 prezentację	 multimedialną	 o	 redaktorach	 
i	 miejscach	 wydawania	 ewangelickiego	 dwutygodni-
ka.	Dyrektor	Wydawnictwa	Augustana	ks.	Jerzy	Below	
omówił	 trudne	warunki,	w	 jakich	działał	 ks.	Leopold	
Otto,	a	także	ile	starań	podjął	dzięki	czemu	zdążył	wy-
dać	pierwszy	numer	czasopisma	tuż	przed	wybuchem	
powstania	styczniowego.	„Zwiastun	Ewangelicki”	jest	
dzięki	temu	najstarszym	czasopismem	w	Polsce.
	 Z	 biegiem	 lat	 oprócz	 czasopisma	 zaczęto	wy-
dawać	też	książki.	Ważnym	dopełnieniem	„Zwiastuna”	
okazał	 się	dodatek	„Przyjaciel	Dzieci”,	który	ukazuje	
się	od	 lat	czterdziestych	XX	wieku.	W	ostatnich	dwu-
dziestu	latach	rozszerzono	zakres	działania	o	różne	pro-
jekty	misyjne,	z	których	szczególnie	ważny	 jest	Ogól-
nopolski	Konkurs	Biblijny	 „Sola	 Scriptura”.	Obecnie	
aktywność	 rozpoczęta	 przed	 150	 laty	 od	 16	 stron	

Spotkanie z czytelnikami

czarnobiałego	czasopisma	obejmuje	szeroką	obecność	 
w	Internecie,	ofertę	książek	poszerzoną	o	e-booki	i	pre-
numeratę	„Zwiastuna	Ewangelickiego”	także	w	forma-
cie	pdf.	
	 Ks.	 Jerzy	 Below	 zaprezentował	 ponadto	 sta-
re	 roczniki	 „Zwiastuna	 Ewangelickiego”,	 kalendarze	 
i	najnowsze	pozycje	wydawnictwa.	W	czasie	dyskusji	
pastorostwo	 Helena	 i	 Emil	 Gajdaczowie,	 redagujący	
przez	wiele	lat	„Przyjaciela	Dzieci”,	mówili	o	blaskach	
i	cieniach	tej	pracy.	Siostra	Hilda	Nabel	pochwaliła	się,	
że	 jako	 mała	 dziewczynka	 poznała	 odwiedzającego	
Mazury	 ks.	 Henryka	Wegenera-Wojnowskiego,	 powo-
jennego	 redaktora	 „Zwiastuna”.	Uczestnicy	 spotkania	
pytali	także	m.in.:	o	czas	powstawania	każdego	numeru	
czasopisma,	przyjmowanie	artykułów	i	 ich	ocenę,	kło-
poty	związane	z	dystrybucją.
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LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y Towarzystwa Ewangelickiego

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Po	 uroczystościach	 jubileuszowych	 licealiści	
zabrali	się	do	intensywnej	nauki,	szczególnie	uczniowie	
klas	maturalnych,	którzy	 już	sprawdzają	swoje	siły	na	
egzaminach	próbnych,	organizowanych	przez	szkołę.
	 Na	 zaproszenie	 Przewodniczącego	 Sejmiku	
Wojewódzkiego	 Andrzeja	 Gościniaka,	 a	 z	 inicjaty-
wy	 radnego	 Janusza	 Buzka,	 	 uczniowie	 klas	 drugich	
uczęszczający	 na	 zajęcia	 seminaryjne	 z	 historii,	
18.11.2013	 r.	wzięli	 udział	w	XLIV. Sesji Sejmiku 
Województwa Śląskiego w Katowicach.	Na	począt-
ku	sesji	Sejmik	podjął	uchwałę	upamiętniającą	po-
stać	ks.	Franciszka	Michejdy,	którego	imię	przyjęło	
Towarzystwo	Ewangelickie	w	2011	roku.	Młodzież	
miała	okazję	wysłuchać	laudacji	wygłoszonej	przez	
wicewojewodę	Piotra	 Spyrę,	 który	 postać	 księdza	
Michejdy	zaprezentował	w	kontekście	innego	wiel-
kiego	 bojownika	 o	 polskość	 –	Wojciecha	 Korfan-
tego.	Mówca	wskazał	na	wielką	rolę,	jaką	w	ruchu	
narodowym	odegrały	cieszyńskie	rody:	Michejdów,	
Buzków,	Cinciałów,	Cieńciałów.	Polscy	ewangelicy	
najaktywniej	włączeni	byli	w	odrodzenie	narodowe	
Polaków	na	tym	obszarze.	
	 Biskup	 Kościoła	 Ewangelicko-Augs-
burskiego	 ks.	 Jerzy	 Samiec	 
w	 swoim	 wystąpieniu	 wskazał	
na	 służbę	 duszpasterską	 i	 na-
rodową	ks.	Michejdy,	w	której	
wyrażał	swoją	wiarę.	Wszystko	
co	 czynił	 rozumiał	 jako	 swoje	
powołanie	i	pasję,	a	do	naszych	
uczniów	 skierował	 słowa	 „Po-
stępujcie	 zgodnie	 ze	 swoim	
powołaniem,	 bo	 nawet	 poje-
dynczy	człowiek	może	zmienić	
wiele	 rzeczy”.	 Na	 sesji	 obecni	
byli	 także	 inni	 przedstawiciele	
Kościoła	 E-A,	 a	 mianowicie:	
biskup	 senior	 ks.	 Jan	 Szarek,	
biskupi	 diecezjalni:	 ks.	 Paweł	
Anweiler	 i	 ks.	 Tadeusz	 Szur-
man.	 Wśród	 zaproszonych	 go-

ści	 była	 posłanka	Aleksandra	Trybuś	 i	 poseł	Czesław	
Gluza.	Obok	uczniów	LOTE	na	sesji	byli	także	ucznio-
wie	 	 szkoły	podstawowej	 z	Wisły	Głębiec,	która	nosi	
imię	ks.	F.	Michejdy.	Po	spotkaniu	licealiści	zwiedzili	
okazały	budynek	Sejmiku	Wojewódzkiego,	a	następnie	
w	spacerze	po	Katowicach	odnajdywali	budynki	wznie-
sione	 w	 stylu	 modernistycznym	 (z	 pomocą	 przewod-
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niczki),	szczególnie	te	zaprojektowane	przez	innego	
zasłużonego	członka	 rodu	Michejdów	–	architekta	
Tadeusza	Michejdę.	Katowicka	„Moderna”	choć	za-
pewne	wielokrotnie	mijana,	 przy	 bliższym	wejrze-
niu	okazuje	się	niezwykle	interesująca.
Przed	nami	Święta	–	aura	świąteczna	zaczyna	nam	
już	 towarzyszyć,	 jako,	że	uczniowie	przygotowują	
świąteczne	paczki	dla	ukraińskich	kolegów	i	koleża-
nek.	W	akcji	CME	szkoły	nasze	uczestniczą	już	od	
wielu	lat.	Zaś	chór	szkolny	zaczyna	ćwiczyć	kolędy,	
przygotowując	 repertuar	 na	 koncert	 kolęd	 „Dzieci	
śpiewają	kolędy”.	W	tym	roku	koncerty	odbędą	się	
28	 i	 29	grudnia	–	na	które	 serdecznie	 zapraszamy.	
Bilety	do	nabycia	w	kancelariach	parafialnych	oraz	
w	sekretariacie	szkoły.

Lidia Pałac

Gimnazjum TE

	 Za	nami	kolejny	miesiąc	nauki.	W	szkole	coraz	
więcej	się	dzieje.	Zapraszam	do	zapoznania	się	z	wyda-
rzeniami,	które	miały	miejsce	w	GTE	w	ostatnich	kilku	
tygodniach.
 28	października	uczniowie	GTE	podczas	ape-
lu	 obejrzeli	 krótki	 film	 ukazujący	 podejście	Kościoła	
ewangelickiego	 oraz	 katolickiego	 do	 działań	Marcina	
Lutra	sprzed	niemal	pięciuset	lat.	W	czwartek,	w	dzień	
Pamiątki	Reformacji,	wszyscy	uczniowie	udali	 się	do	
kościoła	 Jezusowego	 na	 nabożeństwo	 reformacyjne,	
podczas	którego	słowem	Bożym	służył	ksiądz	Dariusz	
Madzia.	Oparł	On	swe	 rozważanie	na	 tekście	z	 Iz	62,	
6.7.10-12:	
 Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie!
Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: 
przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. 
Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie 
mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzale-
mu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi! 
Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, go-
tujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie ścieżkę, 
usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad 
ludami! Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi: 
Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadchodzi 
twoje zbawienie, oto jego zapłata idzie z nim,  
a jego nagroda jest przed nim. I nazwą ich 
ludem świętym, odkupionymi Pana, a ciebie 
nazwą „Poszukiwaną”, a nie miastem porzu-
conym.
	 Jak	 co	 roku	 nasi	 uczniowie	 wzięli	
udział	w	Ogólnopolskiej	Akcji	Charytatywnej	
"Prezent	 pod	 choinkę",	 polegającej	 na	 przygo-
towaniu	przez	dzieci,	młodzież	i	osoby	dorosłe	
prezentów	 dla	 dzieci	 potrzebujących	 naszego	
wsparcia.	 Prezenty	 pakowane	 są	 do	 pudełek,	

a	 ofiarodawcy	mogą	 zdecydować	 o	 tym,	 dla	 którego	
dziecka	przygotowują	prezent	-	chłopców	bądź	dziew-
czynek,	 w	 różnych	 przedziałach	 wiekowych.	W	 tym	
roku	 paczki	 trafią	 do	 dzieci	 w	 Rumunii,	 na	 Białoruś	 
i	Ukrainę.	Poprzez	akcję	chcemy	nieść	pomoc	tym,	któ-
rzy	bardzo	jej	potrzebują,	uczyć	empatii	i	wrażliwości,	
pokazać,	że	nawet	mając	niewiele,	też	można	coś	ofia-
rować	oraz	dać	sposobność	do	aktywności	charytatyw-
nej.	
	 We	wtorek	5 listopada	uczniowie	klas	III	GTE	
mieli	okazję	gościć	na	lekcji	„Edukacji	dla	bezpieczeń-
stwa"	strażaka,	kpt.	mgr.	 inż.	Łukasza	Błaszczaka,	do-
wódcę	 Jednostki	Ratowniczo	 -	Gaśniczej	Państwowej	
Straży	Pożarnej	w	Cieszynie.	Kapitan	w	bardzo	 przy-
stępny	sposób	omówił	takie	zagadnienia	jak:	przyczyny	
powstawania	pożarów,	rodzaje	pożarów,	zasady	ewaku-
acji	z	płonących	budynków,	rodzaje	środków	gaśniczych	

Strażak na lekcji EdW



Informator Parafialny nr 11/2013 (122)

grudzień 2013 45

oraz	zasady	ich	stosowania.	Przypomniał	tak-
że	o	prawidłowym	sposobie	wzywania	służb	
ratunkowych.	 Ostatnim	 punktem	 spotkania	
było	 omówienie	 zagrożeń	 wynikających	 
z	 użytkowania	 gazowych	 urządzeń	 grzew-
czych.	Kapitan	przypomniał,	aby	kategorycz-
nie	nie	zakrywać	kratek	wentylacyjnych,	gdyż	
grozi	 to	 zatruciem	 czadem.	 Prelekcja	 była	
prowadzona	 bardzo	 profesjonalnie.	 Mamy	
nadzieję,	że	nigdy	nie	będziemy	musieli	sko-
rzystać	ze	zdobytej	wiedzy.	
 7	października	odbył	się	pokaz	gru-
py	 rekonstrukcyjnej	 „Rekonstruktor”	 prze-
znaczony	 dla	 uczniów	 pierwszych	 i	 drugich		
klas	 gimnazjum.	 Prezentacja	 dotyczyła	 cza-
sów	I	Rzeczpospolitej,	podczas	której	ucznio-
wie	 dowiedzieli	 się,	 jak	 wyglądał	 typowo	
szlachecki	strój	oraz	jaką	bronią	posługiwała	
się	polska	i	zagraniczna	szlachta.	Można	było	
zobaczyć	pokaz	szermierki	i,	co	wzbudziło	naj-
większe	zainteresowanie,	można	było	obejrzeć	
pokazowy	proces	w	sprawie	o	czary,	w	którym	
zaprezentowano	 metody	 badania	 czarownicy	
oraz	narzędzia,	którymi	posługiwał	się	ówcze-
sny	wymiar	sprawiedliwości.	
 8	października	uczniowie	klas	I	wzię-
li	 udział	w	prelekcji	w	Cieszyńskim	Ośrodku	
Kultury	 pt.	 „Narkotykowe	 dylematy”.	 Prele-
gent	w	bardzo	przystępny	i	dynamiczny	sposób	
przedstawił	młodzieży	zagrożenia	wynikające	
z	zażywania	narkotyków.
Począwszy	 od	 połowy	 miesiąca,	 niemal	 co-
dziennie,	 przez	 3	 tygodnie	 uczniowie	 GTE	
startowali	 w	 eliminacjach	 szkolnych	 Woje-
wódzkich	 Konkursów	 Przedmiotowych.	 Tyl-
ko	 najlepsi	 przejdą	 do	 drugiego	 etapu,	 czego	
serdecznie	 życzymy	 wszystkim	 uczestnikom	
konkursów.	
 13 listopada	drużyna	w	składzie	Filip	
Wareluk	 i	 Tymoteusz	 Dobrucki	 wywalczyła		 
II	 miejsce	 w	 Mistrzostwach	 Cieszyna	 Szkół	
Gimnazjalnych	w	Szachach	Chłopców.
 14 listopada	klasy	II	 i	 III	GTE	udały	
się	 do	 Teatru	 Lalek	 „Banialuka”	 w	 Bielsku	 -	
Białej	na	spektakl	pt.	„Balladyna"	w	reżyserii	
Petra	Nosala.	Scenografię	scenicznej	realizacji	
dramatu	 Juliusza	 Słowackiego	 przygotowa-
ła	 Eva	 Farkasova,	 muzykę	Marcin	Mirowski,	 
w	głównych	rolach	wystąpili:	Magdalena	Obi-
dowska,	Katarzyna	Pohl,	Ziemowit	Ptaszkow-
ski,	Włodzimierz	Pohl	i	Piotr	Tomaszewski.
 15 listopada	 grupa	 uczniów	 zebrała	
się	w	 szkolnej	 auli,	 aby	wziąć	 udział	w	Wie-
czorze	 Filmowym.	 Młodzież	 oglądnęła	 dwa	

Grupa historyczna Rekonstruktor

Warsztaty podróżnicze

Kurs I pomocy
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filmy:	Van	Helsing	i	Shrek	.
 16 listopada	 grupa	 27	 uczniów	GTE	
udała	się	na	Wzgórze	Zamkowe	do	herbaciarni	
"Laja"	na	warsztaty	podróżnicze	„Jak	żyć	–	co	
jest	ważne	w	życiu,	jak	radzić	sobie	z	przeciw-
nościami	 losu”?	Warsztaty	 prowadzone	 przez	
podróżników,	z	wykształcenia	etnologów,	 roz-
poczęły	 się	 degustacją	 herbaty	 oraz	 smako-
łyków	z	 różnych	 części	 świata,	 np.	 orzechów	 
w	 karobie	 czy	 wasabi.	 Następnie	 uczestnicy	
samodzielnie	 przygotowali	 i	 wypiekli	 znane	
na	całym	świecie	chińskie	ciasteczka	z	wróżbą.	
W	kolejnej	części	warsztatów,	nasi	uczniowie	
podczas	 prezentacji	 multimedialnej	 zawiera-
jącej	 zarówno	 zdjęcia	 jak	 i	 filmy,	 poznawali	
losy	 ludzi	 spotkanych	podczas	podróży	przez	
etnologów,	ich	szalone	pomysły	na	życie	oraz	
na	 pracę.	 Podczas	 prelekcji	 rozmawiano	 o	 tym,	
jak	ważne	jest	poczucie	własnej	wartości,	posza-
nowanie	kultury	 i	 tradycji	zarówno	swojej	 jak	 i	 innej.	
Spotkania	z	podróżnikami	cieszą	się	dużym	zaintereso-
waniem	wśród	młodzieży,	ponieważ	ukazują	nie	tylko	
piękno	otaczającej	nas	przyrody,	lecz	również	ludzi	ży-
jących	w	różnych	częściach	świata.	
	 W	 soboty	 16 i 23 listopada	 nasi	 uczniowie	
szkolili	swoje	umiejętności	dotyczące	udzielania	pierw-
szej	pomocy.	Fachową	wiedzą	w	tej	dziedzinie	służyli	
współpracujący	ze	szkołą	od	lat	Joannici.

Prelekcja dotycząca cyberprzestrzeni 

 20 listopada	 odbyły	 się	 zebrania	z	 rodzicami,	
podczas	których	rodzice	także	mieli	możliwość	wysłu-
chania	prelekcji	policjanta.		Ireneusz	Brachaczek	służył	
swoją	wiedzą	i	odpowiadał	na	pytania	rodziców.	
 28 listopada	 odbył	 się	 szkolny	 etap	 Ogólno-
polskiego	Konkursu	Wiedzy	Biblijnej	„Sola	Scriptura”.	
O	jego	wynikach	poinformuję	Państwa	w	jednym	z	na-
stępnych	numerów	Wieści.	
       
 Leszek Kołodziej

Serdecznie zapraszamy na tradycyjne koncerty  
„Dzieci śpiewają kolędy” do cieszyńskiego Teatru  
im. A. Mickiewicza. Koncerty odbywać się będą:  

28.12 - /sobota/ organizatorem i gospodarzem sobot-
niego koncertu jest SPTE i Przedszkole TE, zaś  

29.12 - LOTE i GTE. 

28.12.13 r. - Bażanowice, Hosanna młodsza Cieszyn, Marklowice 
(po raz pierwszy!), Jaworze, Skoczów, Wisła Głębce, Wisła Ja-

wornik, SPTE i PTE

29.12.13 r. - Bładnice, Brenna, Cisownica, Goleszów, Hażlach, Ja-
strzębie, Pruchna, Wisła Centrum, Wisła Malinka, LOTE/GTE

Przygotowano loterię fantową oraz smaczny bufet. Bilety w cenie 
15 zł w kancelariach parafialnych lub w sekretariacie szkół TE.
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Szkoła Podstawowa TE

„Marcin Luter w SPTE”
	 30	 października	 obchodziliśmy	 pamiąt-
kę	 Reformacji.	 Michał	 Legierski	 –	 nasz	 kate-
cheta,	 pojawił	 się	 na	 apelu	w	 roli	Marcina	Lu-
tra.	Opowiedział	o	dzieciństwie,	o	studiach	oraz	
działaniach,	których	owocem	było	przybicie	95	
tez	na	drzwiach	kościoła	zamkowego	w	Witten-
berdze.	Uczniowie	zarówno	młodsi	i	starsi	mogli	
wysłuchać	krótkiej	lekcji	o	Reformacji.	Poznali	
główne	 założenia	 tego	 ruchu	 społeczno-religij-
nego	i	dowiedzieli	się	dlaczego	obchodzimy	to	
święto	w	naszej	szkole.	I	tak	zakończył	się	paź-
dziernik.	Odeszły	ciepłe	dni	,	zrobiło	się	zimno	 
i	ponuro,	nastał	listopad.	
	 Zaraz	 na	 początku	 miesiąca	 odbył	 się	
konkurs	 z	 języka	 polskiego	 z	 elementami	 hi-
storii,	w	którym	udział	wzięło	17	uczniów.	Do	
etapu	 rejonowego	 zakwalifikowały	 się:	 Maria	
Chudecka,	Aleksandra	Czudek,	Filip	Foltyn.
	 Natomiast	w	konkursie	matematycznym	
z	 elementami	 przyrody	 w	 etapie	 rejonowym	
SPTE	 będą	 reprezentować:	 Maria	 Chudecka,	
Matylda	Forszpaniak,	Karolina	Krystek.	Cieszy-
my	się	z	sukcesów	naszych	uczniów,	ponieważ	
tematy	konkursowe	nie	były	łatwe.	Sprawdzały	
nie	tylko	wiedzę,	ale	także	orientację	na	mapie	
historycznej	 i	wymagały	dobrej	orientacji	prze-
strzennej.
	 Tradycyjnie	jak	co	roku	uczniowie	klas	
IV-VI	wzięli	 udział	w	 konkursie	 „Z	 poprawną	
polszczyzną	na	co	dzień”.	Czekamy	na	wyniki.

„Święto Narodowe”
	 Ponieważ	 listopad	 kojarzy	 się	 ze	 świę-
tem	narodowym	 -	odzyskaniem	niepodległości,	
także	 i	 nasza	 szkoła	 włączyła	 się	 w	 miejskie	
obchody	 11	 listopada.	 Uczniowie	 Kordian	 Bo-
gunia,	Tomek	Vasić,	Aleksandra	Czudek,	Nina	
Woźniak	 wraz	 z	 opiekunką	 Ewą	 Drozd	 wzięli	
udział	 w	 nabożeństwie	 ekumenicznym	 w	 ko-
ściele	Jezusowym,	a	później	złożyli	kwiaty	pod	
Pomnikiem	Niepodległości.	
	 Z	 okazji	 rocznicy	 odzyskania	 niepodle-
głości	w	szkole	został	przeprowadzony	konkurs	
historyczny	„1	z	10”.		Pytania	dotyczyły	ruchów	
niepodległościowych	 na	 Ziemi	 Cieszyńskiej.	
Każda	 klasa	 wystąpiła	 i	 zaśpiewała	 piosenkę.	
Było	patriotycznie	i	uroczyście.
	 Dopełnieniem	 konkursu	 było	 wyjście	
klas	V	na	lekcję	historyczną	do	Muzeum	IV	Puł-
ku	Strzelców	Podhalańskich.	

uczniowie ozdabiają szkolną stołówkę

ulubione zwięrzęta pierwszaków

podczas miejskich obchodów 11 listopada

„Warsztaty 
w terenie”

Młodsze	 klasy	 
w	 ramach	 współ-
pracy	 z	 biurem	 pro-
mocji	 CASTORA-
MY	 uczestniczyły	 
w	 warsztatach.	 	 Do	
pracy	 uczniowie	
otrzymali	 elemen-
ty	 drewniane,	 które	
składali,	 a	 później	
malowali.	Tak	udało	
im	 się	 zrobić	 stojak	
na	 kubki.	 Na	 zakoń-
czenie	 prac	 otrzyma-
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li	upominki	w	postaci:	słodyczy,	długopisów	i	linijek.	

 Zapraszamy wszystkich sympatyków 
placówek prowadzonych przez Towarzystwo 
Ewangelickie na koncert „Dzieci śpiewają 
kolędy”, który odbędzie się 28 i 29 grudnia  
o godz.16:00.

Joanna Gibiec-Smierna

podczas miejskich obchodów 11 listopada

VAB w Muzeum IV pułku Strzelców Podhalańskich

Warsztaty z „Castoramą”

Wyższobramski Chór Kameralny w Rybniku

Chóry, muzyka...

	 W	 listopadzie	w	wielu	miejscach	 organi-
zowane	są	koncerty	muzyki	religijnej	w	związku	
z	przypadającym	na	ten	miesiąc	dniem	św.	Cecy-
lii,	 uważanej	 w	 kościele	 rzymskokatolickim	 za	
patronkę	muzyki	 kościelnej.	 Z	 tej	 okazji	 w	 Cie-
szynie	odbywa	się	coroczne	spotkanie	śpiewacze	
Chórów	 Ziemi	 Cieszyńskiej	 „Cantate	 Domino”	 
w	kościele	św.	Marii	Magdaleny,	na	którym	mieli-
śmy	przyjemność	wystąpić.	Ze	względu	na	sprzy-
jające	warunki	pogodowe,	koncert	zorganizowany	
został	w	tym	roku	już	20	października,	o	czym	pi-
saliśmy	w	poprzednim	numerze	Wieści.
	 W	 sobotę,	 9	 listopada,	 zainaugurowana	
została	kolejna	edycja	Festiwalu	Chóralnego	Dni	
Cecyliańskie	w	Rybniku,	 którego	 organizatorem	 Dni Cecyliańskie w Rybniku
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konaliśmy	sześć	pieśni	a’cappella	oraz	trzy	z	akompa-
niamentem	 fortepianowym	Wojtka	Wantuloka.	Mimo	
późnej	 pory	 (godz.	 19:00),	 koncert	 zgromadził	 sporo	
słuchaczy,	a	dzięki	znakomitej	akustyce	kościoła	śpie-
wało	się	nam	wyjątkowo	dobrze.
	 Po	koncercie	 zaproszeni	 zostaliśmy	do	naszej	
chórowej	koleżanki	na	pyszną	kawę	 i	 ciasta	 	 -	 dzięki	
Wiola!	
     Piotr Sikora

Ratujmy Organy !!!

	 W	niedzielę,	27	października	2013	roku,	w	ko-
ściele	Jezusowym	w	Cieszynie,	odbył	się	Jesienny Die-
cezjalny Zjazd Chórów. W	tym	roku	chóry	po	raz	ko-
lejny	włączyły	się	do	akcji	ratowania	organów	Kościoła	
Jezusowego.	Zaś	Zjazd	dedykowany	został	pamięci	

śp.	ks.	Pawła	Sikory,	w	130	lecie	jego	urodzin.	
 W	 koncercie	 zaprezentowało	 się	 26	 chó-
rów.	 Wzorem	 ubiegłych	 lat,	 mniejsze	 chóry	 filialne	
łączyły	 się	w	 jeden	wielki	 chór	parafialny.	Wszystkie	 
chóry	 wykonywały	 pieśni	 z	 tekstami	 bądź	 tłumaczeniami	 

	 Z	radością	prezentujemy	Wam	naszą	nową	ko-
lędową	płytę!	W	poprzednim	numerze	Wieści	pisaliśmy	
o	całym	projekcie	i	przebiegu	nagrań.	Czas	oczekiwania	
minął	bardzo	szybko	i	oto	„Czas	radości”	jest	już	z	nami.	
Mamy	nadzieję,	że	ciepło	przyjmiecie	nasze	nowe	mu-
zyczne	„dziecko”.	Wybraliśmy	kolędy	o	różnorodnym	
charakterze	i	stylistyce,	tradycyjne	i	współczesne,	spo-
kojne,	pełne	zadumy	oraz	radosne	z	potężnym	akompa-
niamentem	organów.	W	naszym	repertuarze	mamy	ich	
ponad	30	i	trudno	było	dokonać	wyboru.		Na	przykład	
musieliśmy	wybrać	jedno	z	pięciu	opracowań	„Cichej	
nocy”,	której	przecież	nie	mogło	zabraknąć	na	płycie.	
Ostatecznie	 zwyciężyło	 opracowanie	 Piotra	 Gruchela,	
cieszyńskiego	 muzyka	 i	 aranżera,	 które	 bardzo	 lubi-
my.	Nagraliśmy	15	kolęd,	8	z	nich	to	utwory	a	cappella,	 
w	pozostałych	śpiewamy	z	akompaniamentem	organów	
lub	fortepianu.	Miłośnicy	tradycyjnych	melodii	znajdą	
tu	między	 innymi:	wspomnianą	 już	Cichą	noc,	 tytuło-
wy	Czas	radości,	W	żłobie	leży,	Mizerną	cichą,	Lulajże	
Jezuniu	 i	wiązankę	kolęd	polskich.	 	Przygotowaliśmy	
również	 całkiem	nowe,	współczesne	kompozycje,	 ale	
też	np.	pieśń	bożonarodzeniową	Pierzchaj	nocy	ciemna,	
odnalezioną	wśród	starych	rękopisów	prof.	Jana	Gaw-
lasa.	Płytę	zamyka	improwizacja	Pawła	Seligmana	na	
temat	pięknej	ewangelickiej	kolędy	O	błogosławiony.
	 Cieszymy	 się,	 że	 udało	 się	 zrealizować	nasze	
muzyczne	marzenie	i	projekt	płyty	został	zrealizowany.	
Nie	byłoby	 to	możliwe,	gdyby	nie	pomoc	wielu	osób	 

jest	Towarzystwo	Muzyczne	im.	Braci	Szafranków	oraz	
Rybnickie	Centrum	Kultury.	Koncert	inauguracyjny	od-
był	się	w	pięknym	kościele	Najświętszego	Serca	Pana	
Jezusa	 w	 Rybniku-Niedobczycach.	Wystąpił	 chór	 im.	
Adama	Mickiewicza	z	Rybnika	pod	dyr.	Wacława	Mic-
kiewicza,	 chór	męski	 Echo	 z	Radlina	 pod	 dyr.	Błaże-
ja	Kubicy	oraz	my	–	Wyższobramski	Chór	Kameralny	 
z	Cieszyna	z	naszym	dyrygentem	Piotrem	Sikorą.	Wy-

Siódmy koncert w drugiej edycji cyklu
„Ratujmy organy kościoła Jezusowego”

„CZAS RADOŚCI” 
Spraw prezent swoim bliskim i wesprzyj remont organów!

i	instytucji,	które	udzieliły	nam	wsparcia.	W	tym	miej-
scu	 chcemy	 serdecznie	 podziękować:	 Parafii	 Ewange-
licko-Augsburskiej	w	Cieszynie	za	pomoc	w	realizacji	
projektu,	 Pawłowi	 Seligmanowi	 za	 wspólne	 kolędo-
wanie,	Jakubowi	Garbaczowi	i	Marcinowi	Loga	z	Ars	
Sonora	Studio	za	wspaniałą	współpracę,	właścicielom	
Zajazdu	 „Straszny	 Dwór”	 k/Cieszyna	 za	 udostępnie-
nie	 lokalu	 na	 potrzebę	 zdjęć,	 Ewelinie	 Dobrzyńskiej	
z	 firmy	 fotoSprinter	 oraz	 Marcinowi	 Górskiemu	 za	
wspaniałą	 sesję	 zdjęciową,	 Michałowi	 Kuzykowi	 z	
firmy	emerfoto	za	zimowe	zdjęcia	kościoła.	Szczegól-
ne	 słowa	 wdzięczności	 kierujemy	 pod	 adresem	 spon-
sorów,	 którzy	w	 całości	 sfinansowali	 produkcję	 płyty.	
Dziękujemy:	 firmie	BARON	System,	 firmie	CANEA,	
firmie	 PHU	ELTREX	Henryk	Kubeczka,	 firmie	KUŚ	
Ewa	Kuś,	 restauracji	Korbasowy	Dwór	oraz	Bankowi	
Spółdzielczemu	w	Cieszynie.	Dzięki	nim,	cały	dochód	 
z	dystrybucji	płyty	zasili	fundusz	remontu	naszych	or-
ganów.	Cieszymy	się,	że	w	ten	sposób	możemy	wspo-
móc	akcję	„Ratujmy	Organy	Kościoła	Jezusowego”.
	 Gorąco	 polecamy	Wam	 płytę,	 która	 dostępna	
będzie	w	 kancelarii	 parafialnej	 oraz	 podczas	 naszych	
kolędowych	koncertów.	Pierwszy	 z	 nich	 odbędzie	 się	
już	15	grudnia	o	godzinie	15.00	w	kościele	Jezusowym.	
Serdecznie	 zapraszamy!	 Przyjdźcie,	 niech	 to	 będzie	
nasz	wspólny	czas	radości!
       

Chórzyści z Wyższej Bramy
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ks.	P.	Sikory.	
	Ksiądz	 Paweł	 Sikora	 urodził	 się	 20	 paździer-
nika	 1883	 roku	 w	Nawsiu.	 Uczęszczał	 do	 szko-
ły	 ludowej	 w	 Bystrzycy.	 W	 latach	 1895-1903	
był	 uczniem	 Polskiego	 Gimnazjum	 Macierzy	
Szkolnej	 w	 Cieszynie.	 W	 latach	 1903	 –	 1908	 
odbywał	studia	teologiczne	w	Wiedniu	i	w	Halle.	
Aż	do	czasów	ordynacji	w	roku	1911,	pełni	posłu-
gi	w	różnych	parafiach	na	terenie	Polski	oraz	poza	
jej	granicami.	W	roku	1913	powraca	do	Cieszyna	 
i	z	tą	parafią	pozostaje	związany	aż	do	końca	swo-
ich	dni.
		 Od	początku	swojej	pracy	duszpasterskiej	
ks.	Paweł	Sikora	bardzo	mocno	związał	się	z	mu-
zyką.	Pisał	i	tłumaczył	teksty	pieśni,	opracowywał	
śpiewniki.	Bardzo	owocna	okazała	się	współpraca	
z	 profesorem	 Janem	 Gawlasem.	 Profesor	 Gaw-
las	pisał	muzykę,	zaś	ks.	Sikora	teksty.	Wspólnie,	
około	roku	1934,	powołali	do	życia	chór	kościel-
ny	w	Cieszynie.	Cieszyński	chór	kościelny	działa	 
i	pracuje	do	dnia	dzisiejszego	i	obecnie	prowadzi	
go	diakon	Joanna	Sikora.	
		 Ksiądz	 Paweł	 Sikora	 zmarł	 8	 września	
1972	roku,	został	pochowany	na	cmentarzu	ewan-

gelickim	w	Cieszynie.
	 Cały	koncert	został	zarejestrowany	i	dostępny	jest	
na	internetowej	stronie	parafii,	w	zakładce	transmisje.

Janina Szalbot

Chór Misyjny z Cieszyna

Chór z Goleszowa

Chóry: z Dzięgielowa i Puńcowa

Hosanna
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Młodzież i dzieci

	 W	dniach	27-29	września	kilkaset	mło-
dych	 ludzi,	w	 tym	grupa	prawie	30	osób	z	na-
szej	Parafii,	wzięło	udział	w	45.	Ogólnopolskim	
Zjeździe	 Młodzieży	 Ewangelickiej	 w	 Bielsku-
-Białej
	 Nasza	grupa	na	Zjazd	udała	się	autobu-
sem	razem	z	grupą	z	Goleszowa.	Po	przyjeździe	
i	rejestracji	zostaliśmy	zakwaterowani	w	Szko-
le	Podstawowej	 im.	M.	Reja.	Program	OZME	
rozpoczął	się	uroczystym	otwarciem,	w	trakcie	
którego	wspólny	śpiew	prowadził	zespół	Luter	
Park	z	Bielska.	Nastąpiło	 również	wprowadze-
nie	w	tematykę	Zjazdu,	czyli	„Metamorfozy”,	którego	
dokonał	 Piotrek	 Sztwiertnia,	 student	 IV	 roku	 teologii.	
Podkreślił,	 że	 zmiany,	 których	 często	 się	 domagamy	
wymagają	naszego	zaangażowania,	a	nie	tylko	biernego	
oczekiwania	aż	sytuacja	sama	się	poprawi.	
	 Następnie	 uczestnicy	 mieli	 do	 wyboru	 różno-

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Bielsku

rodny	 program	 muzyczny.	 Odbyły	 się	 koncerty:	 jaz-
zowy,	hip-hopowy	oraz	był	czas,	by	więcej	pośpiewać.	
Niektórzy	wybrali	na	wieczór	filmowy,	a	pozostali	wie-
czorny	spacer	po	Bielsku.
	 Po	krótkiej	nocy	i	pobudzającej	kawie	na	śnia-
danie	 rozpoczął	 się	 dalszy	 program.	 Wspólny	 śpiew,	

Chór z Jaworza

Chóry z Ustronia
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seminaria,	 różnorodne	 warsztaty,	 spotkania	
z	 ciekawymi	 osobami,	 czy	 zawody	 sportowe,	
to	 tylko	 niektóre	 z	 propozycji,	 jakie	 czekały	
uczestników	 Zjazdu.	 Każdy	 miał	 więc	 możli-
wość	 wybrać	 coś	 co	 go	 interesuje,	 posłuchać	
wartościowych	 przemyśleń	 mówców,	 nauczyć	
się	nowych	umiejętności,	czy	też	poznać	nowe	
osoby.	Zjazd	stanowi	doskonałą	możliwość	by	
młodzież	 z	 całego	 Kościoła	 mogła	 zawrzeć	
nowe	znajomości.	
	 Sobotni	 wieczór	 zgromadził	 wszyst-
kich	 uczestników	 na	 rynku,	 gdzie	 odbyły	 się	
koncerty	zespołu	Aslan	i	CME.	Pomimo	bardzo	
niskiej	 temperatury	 młodzi	 ludzie,	 angażując	
się	 we	 wspólny	 śpiew,	 rozgrzewali	 swoje	 cia-
ła	i	przede	wszystkim	serca.	W	krótkim	słowie	 
w	czasie	koncertu	ks.	Marcin	Konieczny	wska-
zał,	że	w	stale	zmieniającym	się	świecie	potrze-
bujemy	też	jakiegoś	stałego	punktu	odniesienia	
i	możemy	go	znaleźć	jedynie	w	Bogu,	gdyż	tyl-
ko	On	pozostaje	wciąż	ten	sam.
	 Zjazd	 zakończyło	 niedzielne	 nabożeń-
stwo	spowiednio-komunijne,	w	czasie	którego	
kazanie	 wygłosił	 ks.	 Grzegorz	 Giemza,	 a	 po	
nabożeństwie	zasadzono	drzewko	na	placu	Lu-
tra.	Po	licznych	pożegnaniach	nastąpił	czas	roz-
jazdów	 do	 domów.	 Zadowoleni	 z	 całego,	 spę-
dzonego	wspólnie	czasu,	uczestnicy	tym	razem	
żegnali	się	na	krócej,	gdyż	następne	OZME	już	
początkiem	lipca,	we	Wrocławiu.

Marcin Podżorski

Wybrałeś, co było głupiego u świata, 

pośmiewisko, którym się pomiata,

 bo nic nie znaczą i znaczyć nie mogą. 

A ci rybacy, pasterze poszli Twoją drogą 

i zawstydzili uczonych i mądrych 

przekazując Twe Słowo, 

które świat zdobyło.

Wybrałeś, co było słabego u świata, 

słabego ciałem, bogactwem, znaczeniem, 

i ich imiona, rody pokolenia 

nikomu znane w państwie Izraela. 

A przecież oni możnych zawstydzili, 

słabością swoją możnych świat zdobyli.

Wybrałeś tych, co niskiego rodu 

wzgardzeni byli z powodu ubóstwa, 

wzgardzeni w gospodach i urzędach progu, 

obca była dla nich za groszem gonitwa. 

Dla Ciebie żyli i dla Twych spraw ginęli, 

dla świata byli niczym, lecz świat 

zwyciężyli.

Henryk Dominik
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Kącik dla dzieci
Anna Kajzar

Czas Adwentu...

 I znów nastał Adwent…i znów nowy rok ko-
ścielny. Kolejny. Czy pamiętamy co oznacza? Jak 
przeżywaliśmy go rok temu? Jak przeżyjemy go te-
raz?  Nazwa Adwent wywodzi się z łacińskiego sło-
wa adventus, co znaczy: przyjście, przybycie, po-
jawienie się. Zaś historia „wieńca adwentowego” 
sięga roku 1839, kiedy to nauczyciel i ewangelicki 
pastor ks. Johann Hinrich Wichern,  prowadzący  
w Hamburgu szkołę-przytułek dla sierot, w I nie-
dzielę adwentu razem z wychowankami wykonał 
koło o średnicy 2 m i umieścił na nim 24 świe-
ce.  Aby stworzyć atmosferę wyciszenia i nastroju, 
podczas codziennej modlitwy i wspólnego  śpiewu, 
wychowankowie w okresie trwania Adwentu zapalali kolejną świecę (24), każdego dnia, aż do Wigilii.  
Zwyczaj ten był kontynuowany do 1860 roku, w którym to zastosowano już tylko cztery świece symbolizu-
jące 4 niedziele adwentowe, zaś drewniane koło ozdobiono gałązkami jodły.  Dziś  „wieńce adwentowe”  
z umocowanymi na obwodzie 4 świecami,  umieszcza się na zwisających czerwonych wstążkach pod su-
fitem w domach oraz kościołach, bądź ustawia na widocznym miejscu, np.:  na stole. W Wigilię Bożego 
Narodzenia wszystkie palące się świece na wieńcu stanowią symbol bliskości przyjścia Jezusa.  Światło 
świec  oznacza nadzieję, kształt okręgu oznacza, że Bóg jest wieczny, że nie ma początku ani końca. Ma 
to także oznaczać życie wieczne, jakie daje nam Chrystus. Koło sporządzone jest z gałęzi roślin wiecznie 
zielonych, przeważnie z drzew iglastych – sosny czy świerku, stanowi więc symbol trwającego życia. 
Całościowo wieniec adwentowy jest symbolem oczekującego w miłości i radości ludu Bożego.  Stanowi 
także symbol zwycięstwa i godności królewskiej. Jest formą hołdu dla oczekiwanego Chrystusa jako 
zwycięzcy, króla i wybawiciela.
 Samo zapalanie świeczek wiąże się z tym, że Zbawiciel sam nazywał siebie „światłością świata". 
Mówi o tym Ewangelia wg św. Jana: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził 
w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.”(J. 8,12)   Takiej więc światłości potrzebujemy i oczekuje-
my. Życie w ciemności nie jest pradziwym życiem. Człowiek szybko traci siłę, zdolności do czegokolwiek. 
Potrzebujemy światła: tego fizycznego, ale przede wszystkim Bożego.  Nie gaśmy go naszym złym zacho-
waniem, słowami, które ranią, złymi czynami.     

	 Posłuchajmy	o	czym	mówią	4	płonące	świece	
na	Adwentowym	świeczniku.	Było	 tak	cicho,	 że	dało	
się	słyszeć	jak	rozmawiają.	Pierwsza	świeca	westchnę-
ła	i	rzekła:			

-	Nazywam	się	Pokój.	Choć	moje	światło	świeci,	ludzie	
nie	zachowują	pokoju.	Nie	chcą,	nie	zależy	im.	Czasem	
walczą	o	pokój	na	świecie,	ale	nie	mają	go	w	sercu.	Jej	
płomień	 powoli	malał,	 aż	 zgasł	 zupełnie.	 Zamigotało	
światło	drugiej	świecy.	Powiedziała	ona:	
-	Nazywam	się	Wiara.	Nikomu	nie	jestem	już	potrzebna,	

4 świece
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ludzkość	nie	 chce	znać	Boga,	bo	ma	 inne	bożki,	którym	służą	 
i	wierzą.	Po	co	mam	więc	świecić?	I	druga	świeca	zgasła.
	 Cichutko	i	smutno	westchnęła	trzecia	świeca:
-	Nazywam	się	Miłość,	nie	mam	już	siły	świecić.	Ludzie	o	mnie	
zupełnie	zapomnieli.	Każdy	widzi	tylko	siebie,	nie	ma	już	w	lu-
dziach	miłości	do	innych.	
I	z	ostatnim	westchnieniem	zgasła.
	 Wtedy	do	pokoju	weszło	dziecko.	Spojrzało	smutno	na	
adwentowe	świece	i	powiedziało:
-	Musicie	świecić,	nie	możecie	zgasnąć!
I	rozpłakało	się.	Wtedy	odezwala	się	czwarta	świeca	i	rzekła:
-	Nazywam	się	Nadzieja.	Nie	bój	się,	bo	dopóki	Ja	świecę,	mogę	
zapalić	inne	świece.	
	 Dziecko	wzięło	zapałkę	i	zapaliło	od	jej	płomienia	pozo-
stałe	świece.
	 Niech	więc	płomień	Nadziei	nigdy	nie	zgaśnie	w	twoim	sercu	i	życiu,	a	każdy	z	nas	niech	światło	Pokoju,	
Wiary,	Miłości	i	Nadziei	stale	podtrzymuje.
 

  
	 Młody	człowiek	zapytał	rabiego	:	„Co	sądzisz	o	
innych	ludziach,	o	bliźnich?”	
	 Rabi	 	 powiedział:	 „	 wyjrzyj	 przez	 okno	 i	 po-
wiedz,	 co	 ty	 widzisz	 na	 zewnątrz?”	Młody	 człowiek	
z	 ciekawością	 popatrzył	 i	 powiedział:	 „widzę	 kobietę	
z	wózkiem	 i	 obok	 niej	 dziecko.	Ktoś	 jedzie	 na	 rowe-
rze,	 a	dalej	 sznur	 samochodów.	Widzę	błękitne	niebo	 
i	słońce.”	Rabi	wyciągnął	lusterko	i	zapytał:	a	teraz,	co	
widzisz?	A	co	 chcesz,	 abym	zobaczył?	Widzę	 	 siebie,	

swoje	odbicie!	
	 Zastanów	się:	szyba	jest	zrobiona	ze	szkła	i	lu-
stro	też	jest	zrobione	ze	szkła.	Wystarczyła	tylko	cienka	
warstwa	srebra	na	szkle,	a	człowiek	dostrzega	tylko	sie-
bie!
		 W	czasie	Adwentu	-	skierujmy	nasze	oczy	nie	
na	siebie,	ale	na	Tego,	którego	oczekujemy	i	z	nadzieją	
wyglądamy.
                                   

Na	wieńcu	adwentowym	paliły	się	cztery	świece.	
Było	tak	cicho,	że	można	było	słyszeć	ich	rozmowę,

Pierwsza	westchnęła	i	powiedziała:	"Moje	imię	to	POKÓJ.	
Płomień	mój	chce	świecić,	ale	ludzie	nie	chce	pokoju!"	

Jej	płomyk	powoli	malał	i	wreszcie	zgasł.
Zamigotała	druga	świeca	mówiąc:	"Moje	imię	to	WIARA,	

ale	ja	staję	się	coraz	bardziej	zbędna.	
Ludzie	nie	chcą	wiedzieć	nic	o	Bogu	-	nie	ma	sensu,	

bym	dalej	świeciła."	Niewielki	ruch	powietrza	zgasił	świecę,
Cichutko	i	smutno	odezwała	się	trzecia	świeca:

"Nazywam	się	MIŁOŚĆ.	Nie	mam	już	sił,	by	świecić.	
Ludzie	odstawili	mnie	na	bok.	Widzą	tylko	siebie,	
zamiast	bliźnich,	którzy	mają	się	wzajem	miłować”.	
Ostatni	jej	błysk	oznaczał	zanik	światła	miłości.

Wtedy	weszło	do	pokoju	dziecko.	Patrząc	smutno	na	świece	rzekło	z	goryczą:	"Wy	macie	
przecież	płonąć	a	nie	gasnąć!"	

i	rozpłakało	się.	Wtedy	odezwała	się	czwarta	świeca.	
Powiedziała:	"Nie	obawiajcie	się	-	dopóki	ja	płonę,	

można	inne	świece	ponownie	zapalać.	Moje	imię	to	NADZIEJA	!",

Świece muszą płonąć!

wg Balthazar Nzomono -Balenda
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Grudniowy kalendarz
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Wieniec adwentowy
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Poczytaj mi mamo
Cykl opowiadań Krystyny Rojowej: 

„Bez Boga na świecie”. Część XI
Cieszył	się	odtąd	Marcinek:
-	Jak	to	też	będzie,	gdy	i	ja	tam	kiedyś	przyjdę!	Czy	On	
mnie	od	razu	zobaczy	i	pozna?	Ale	ja	Go	zaraz	poznam,	
bo	 będzie	 ze	wszystkich	 najpiękniejszy	 i	 będzie	miał	
koronę!
	 Nie	bój	się!	-	cieszył	Marcinek	Józka,	który	się	
nie	mało	nastraszył,	gdy	spostrzegli,	że	się	im	w	kuchni	
ściana	kruszy	i	pochyla.	-	Przecież	tu	nie	pozostaniemy	
długo!	Pan	Jezus	poszedł,	aby	nam	miejsce	zgotował	w	
tym	Swoim	pięknym	mieście.	Jeśliby	Mu	miejsca	nie	
starczyło	dla	nas	obu,	 to	 ja	cię	znowu	wezmę	tam	do	
siebie	i	będziemy	tam	znowu	razem	mieszkać,	jak	tu	na	
ziemi.
	 Gdy	 się	 ściana	 rzeczywiście	 zawaliła,	 byli	
chłopcy	właś¬nie	w	górach.	Wróciwszy,	nie	mogli	się	
nawet	wcisnąć	do	izby.	Ludzie	się	obawiali,	żeby	cała	
chata	 na	 chłopców	 nie	 upadła,	 i	 radzili	 im,	 aby	 spali	
raczej	 na	 dworze.	Usłuchali	 chłopcy	 i	 spali	w	 szopie,	 
a	z	nimi	Burek.
	 Tego	lata	często	padało	i	miał	Marcinek	kłopot	
z	bydełkiem,	raz,	aby	się	stado	mokrą	trawą	nie	przesy-
ciło,	to	znowu,	aby	nie	przyszło	głodne	do	domu.	Prócz	
tego	miał	 tego	 roku	więcej	 owiec,	 a	 te	 się	wciąż	 roz-
biegały.	Dobrze,	że	je	Józko	tak	łatwo	umiał	policzyć,	
inaczej	by	nieraz	niejedną	byli	zostawili	w	górach.
	 Pewnego	 wieczora	 zatrzymali	 Józka	 u	 leśni-
czego	nieco	dłużej;	posłali	go	z	 listem	do	wsi,	przeto	
musiał	Marcinek	sam	z	bydełkiem	do	wsi	wracać.	Dwa,	
trzy	razy	liczył	owce,	czy	są	wszystkie.	Po	drodze	my-
ślał,	o	tym,	jak	niespokojne	było	bydło;	tyle	się	musiał	
za	nim	upędzać,	że	czytać	nie	mógł	prawie	wcale.	Prze-
czytał	 ledwo	dwa	wiersze,	 i	z	 tych	 jednego	nie	zrozu-
miał:	„Przyszedł	Syn	człowieczy,	aby	szukał	 i	zbawił,	
co	było	zginęło".	Czego	to	Pan	Jezus	przyszedł	szukać?	
Ludzi?	Jeżeli	ludzi,	to	dla	czego	ich	szukał?	Żeby	mi	to	
przecież	ktoś	wyłożył!
	 Zamyślony	 przypędził	 stado	 do	 wsi.	 Zabrały	
gospodynie	 każda	 swoje,	 lecz	 jednej	 owieczki	 brako-
wało.	Była	to	owca	młynarza.
	 Ty	 taki	 i	 owaki!,	 nawymyślała	młynarka	Mar-
cinkowi	i	na-złorzeczyła	co	jej	tylko	ślina	na	język	przy-
niosła.	Tak	mi	się	odwdzięczasz	za	to,	żem	ci	chłopca	
chowała!	Kto	wie	jakie	wy	tam		sztuczki		wyprawiacie!	
Łajała	i	przeklinała	okropnie.
	 Marcinek	stał	przez	chwilę	jak	wryty.	Przykro	
mu	było,	 że	gospodynię	 rozgniewał,	 a	więcej	 jeszcze,	

że	owieczka	zginęła.	Co	biedna	pocznie	tam	gdzieś	sa-
miuteńka!
Zawrócił	Marcinek	i	pobiegł	z	powrotem	w	góry.	W	tej	
chwili	wytoczył	 się	 księżyc,	 a	 poza	 chmur	 jak	 tarcza,	
jakby	chciał	powiedzieć:	-	Nie	bój	się	Marcinku,	ja	ci	
pomogę!	Ty	szukaj,	a	ja	ci	będę	świecił!
	 Gorycz	 dodała	 siły;	 pędził	 bez	 opamiętania	 
i	nie	stanął,	aż	na	pastwisko	przybył,	cały	spocony.	Tam	
legł	na	ziemię	prawie	bez	tchu	i	leżał	tak	przez	chwilę,	
aż	mu	serce	przestało	 	bić	 	gwałtownie.	Potem	zaczął	
szukać	i	wołać:
-	Na	mała,	na,	na,	na!	Wołał	długo	daremnie,	cicho	było	
wszędzie.	Wołał	 z	 żalem,	wołał	 z	płaczem.	Nareszcie	
gdzieś	z	dali	odpowiedziało	mu	żałosne,	„Me-e-e-e!".
-	Owieczko,	moja	owieczko,	zawołał	ucieszony	i	popę-
dził	przez	ciernie	i	krzaki,	przez	doły,	potoczki,	kamie-
nie,	 powalone	 drzewa	 i	 przez	 sterczące	 korzenie.	 Tu	
padł,	 tam	się	 zahaczył,	 tu	go	coś	ukłuło	w	bose	nogi,	
tam	 się	 zadrasnął,	 ale	 na	 nic	 nie	 zważał,	 tylko	wołał	 
i	szukał,	aż	znalazł.	Lecz	gdzie?	Właśnie	zaświecił	księ-
życ.	Głęboko	 śród	 skał	 i	 krzaków	 leżała	owieczka	za-
plątana	wełną	w	cierniu	i	nie	mogła	powstać.	Jeżeli	jej	
stamtąd	nie	wyniesie,	nie	wyjdzie			sama,	zginie.
	 Marcinek	zastanowił	się,	a	 jakiś	głos	odezwał	
się	w	nim,	-	„Przyszedł	Syn	człowieczy,	żeby	szukał	i	
zbawił,	co	było	zginęło".	I	wtedy	zrozumiał	słowo!	Jak	
ta	owieczka	nigdy	by	sama	nie	wyszła	w	górę,	tak	i	lu-
dzie	grzeszni	nie	mogli	sami	przyjść	do	nieba;	owieczkę	
zatrzymały	ciernie,	a	ludzi	zło,	które	czynili;	oraz	sza-
tan	i	śmierć.
	 Dlatego	Pan	Jezus	przyszedłszy,	szukał	i	wołał,	
a	która	owieczka	Mu	się	odezwała,	tę	wydźwignął	i	ra-
tował.
I	mnie	tak	znalazł!.	-	Teraz	już	rozumiał	Marcinek	ten	
wyrok.
	 Spuścił	się	w	dół	za	owieczką.	Nagle	usunął	się	
kamień	pod	jego	stopą:	Ratunku!	W	trwodze,	by	cięża-
rem	swoim	nie	zabił	owieczki,	uczepił	 się	 rękoma	ka-
mienia;	ale	pod	prawą	ręką			oberwała	się	skała.
-	Jeżeli	jeszcze	i	pod	lewą	ręką	się	usunie,	zabije	mi
niechybnie	 owieczkę!	 —	 zdążył	 pomyśleć	 Marcinek	 
i	puścił	lewą	rękę.	Wtedy	zahuczało	mu	w	uszach,	przed	
oczami	zrobiło	się	czarno,	a	zdala	odezwał	się	głos	jak-
by	wielu	dzwonów...	 i	wszystko	ucichło.	Jak	długo	to	
wszystko	trwało,	nie	wiedział	Marcinek.	Cdn.	
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Zapisane w księgach parafialnych
Chrzty:                                            Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 

chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Mt 28,19

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

J 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

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

1 Krn 29,15

2013-10-06
2013-10-06
2013-10-19
2013-10-20
2013-10-27

Patryk	Tomasz	Gembala
Szymon	Plinta
Mateusz	Nytra
Stanisław	Aleksander	Dolik
Marlena	Jaworska

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice

2013-10-12

2013-10-19

2013-10-19

2013-10-26

Kamil	Edward	Karpacz
Anna	Malwina	Zaleska
Leszek	Lipsa
Marcela	Anna	Kotrys
Mateusz	Szymon	Dragon
Klaudia	Ewa	Cichy
Adrian	Andrzej	Franek
Izabela	Sylwia	Franek

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Bażanowice

2013-10-05
2013-10-11
2013-10-19
2013-10-19
2013-10-23
2013-10-30

śp.	Bronisława	Jadwiga	Makula	zd.	Siedlok
śp.	Mirosław	Jan	Piątyszek
śp.	Karol	Smelik
śp.	Horst	Reinhold	Bernard
śp.	Andrzej	Cieńciała
śp.	Piotr	Horst	Raszaka

lat	62
lat	53
lat	79
lat	74
lat	57
lat	72

Bażanowice
Cieszyn
Dębowiec
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA, 

KTÓRE ODBYWAJ¥ SIÊ W KA¯DY 

WTOREK O GODZ. 18:30, W BUDYNKU PARAFIALNYM 

PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIÊTRZE

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Na
sz	

pla
n	 

na
	gr

ud
zie
ń

 2013

 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi 
 ks. Tomasz Chudecki
  - W Cieszynie - drugi czwartek miesi¹ca,  godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
diakon Aleksandra B³ahut-Kowalczyk
 - W Marklowicach - pierwszy pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
diakon Joanna Sikora
 - W Ogrodzonej - 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, potkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, potkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski

Biblijne spotkania dla kobiet:

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

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

Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

czytelnia czynna w poniedzia³ki i œrody w godz. 15:30 - 19:00 

budynek parafii (pl. Koœcielny 6) na drugim piêtrze

Informacje, ogłoszenia

05.12.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
             Prelekcja: Adam Wawrosz (100 – lecie urodzin) 

12.12: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
           Prelekcja: Przeżyjmy to jeszcze raz 
 (Wspomnienia z wycieczek            PTEw. w 2013 r.)

19.12.: godz. 15.00: Klub PTEw. 
            Spotkanie adwentowe  
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	18.30

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

Muzeum 
Protestantyzmu
czynne w pi¹tki o godz. 14:30 

Informacje  

w Kancelarii Parafialnej  

lub w innym dogodnym terminie 

po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 

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

www.biblioteka.cieszyn.org.pl,

lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

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

Zachęcamy 
do 

słuchania !!!

*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice sobota godz.	16.00
Gumna piątek godz.	19.00
Hażlach piątek godz.	17.00
Marklowice piątek godz.	18.00
Puńców piątek godz.	18.00
Zamarski sobota godz.	17.00
Ogrodzona sobota godz.	18.00

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn

> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

godz.	17.00
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Biblioteka Parafialna 
czynna po  

każdym  
niedzielnym nabożeństwie. 

Bibliotekarki

Oferuje:
	-	piękne	wydanie	książeczki	dla	dzieci:	religijne	 
i	świeckie
	-	kasety	magnetofonowe	 
z	ewangelizacji	ProChrist
	-	popularne	powieści	religijne
	-	literaturę	dotyczącą	wychowania	dzieci	i	młodzieży
	-	kazania	i	rozmyślania
	-	darmowy	prezent	–	Nowy	Testament	z	Psalmami	i	bez
	-	ciekawe	książki	o	pracy	misjonarzy

Zapraszamy	serdecznie	–	nie	marnujcie	czasu,	bo	czas	to	nasze	życie.	

Koło Modlitewne

 Od wiosny br., w każdą środę, po Godzinie Biblijnej  pozostaje w sali naprzeciwko kan-
celarii grupka ludzi, aby się modlić:
 - modlimy się o dary duchowe, cielesne, o zbawienie i łaskę wiary
 - w modlitwach chwalimy Boga, dziękujemy Mu, wyrażamy skruchę i prośbę o przebaczenie 
grzechów. Przyczyniamy za chorymi, opuszczonymi, biednymi i bezdomnymi
 - modlimy się za bliskich, duchownych, nauczycieli, za dzieci i młodzież, za kościół, ojczyznę, 
za władze kościelne i świeckie, za naszą parafię i miasto, a nawet za nieprzyjaciół. 
Modlimy się o PRZEBUDZENIE
 Jeśli odczuwasz potrzebę modlitwy, a wymienione sprawy leżą Ci na sercu – przyjdź, 
dołącz do nas, nie musisz się modlić głośno, módl się cicho w sercu. Wspólna modlitwa ciebie 
wzbogaci i wzmocni jej siłę. Czas poświęcony na modlitwę (rozmowę z Bogiem) nigdy nie jest 
stracony. 
 Zapraszamy Cię, przydź…!

Studio Fryzjerskie
K&K Katarzyna Krzok

kom. 515 042 931

Serdecznie zapraszam:
  - strzyżenie

 - modelowanie
 - koloryzacja
 - pięlęgnacja

 - makijaż
 - HBP

Zadzwoń i umów się - Twój fryzjer stylista

Sfera Fryzur
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Zborownicy z Bażanowic 
zapraszają na kiermasz świąteczny. 

Ozdoby świąteczne można nabyć po każdym nabożeństwie w 
okresie adwentu.

Całkowity dochód z kiermaszu przeznaczony będzie na dal-
szą wymianę okien w naszym kościele.

Zapraszamy!

                    W programie:
• Przejazd zaprzęgiem konnym z pochodniami
• Zabawa w kolibie góralskiej przy ognisku i muzyce

Menu:
• Żurek

• Karczek z kapustą i pieczokami
• Kołocz wiślański, kawa, herbata

• Zimna płyta, sałatki, chleb ze smalcem i ogórkiem
• Kiełbasa i krupnioki z grilla

• Barszcz z pasztecikiem
• 1 szampan na 4 osoby

• Kubeczek grzańca
• Sok, woda mineralna na stolik

Cena: 180 zł/ os. przy grupie minimum 40 osób płacących.

Cena zawiera: przejazd zaprzęgami, kapelę góralską, 
ww. menu oraz ubezpieczenie

Miejsce zbiórki: parking w pobliżu 
„Karczmy Beskidzkiej” –

Wisła Gościejów
Alkohol, zimne napoje oraz sztuczne ognie we własnym zakresie.

Dodatkowo płatny transport autokarem: 45 zł/ os. 
w przypadku grupy 20- osobowej.

Rozkład jazdy autokaru podany na stronach internetowych: 
www.alistra.pl oraz www.wisla-travel.pl

Czas trwania imprezy: 21:00 – 2:00
Informacje oraz zapisy pod numerami telefonu: 502 034 240, 601 340 881 

ZAPRASZAMY NA
KULIG SYLWESTROWY
DOLINĄ GOŚCIEJOWĄ  

W WIŚLE!

ZAPISY DO 15 GRUDNIA!
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  Świadczymy usługi dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych oraz szkół, przedszkoli oraz 
instytucji, w których pomoc logopedy jest nie-
odzowna.   
 Przeprowadzamy szczegółową diagnozę, 

w oparciu o którą prowadzona jest terapia. Posiadamy długoletnie 
doświadczenie. Możliwość dojazdu do Klienta. 

 W naszej ofercie znajdują się usługi logopedyczne, w ramach 
których zajmujemy się terapią następujących zaburzeń mowy: 
 jąkanie, 
 seplenienie, 
 rotacyzm, 
 mowa nosowa, 
 opóźniony rozwój mowy, 
 afazja i inne.

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

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

e-mail: biuro@akwadrat.org.pl

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

„AKwadrat” 
Agencja Nieruchomości

LOGOPEDA, 
tel kom.: 500 227 682, 

tel.: 33 474 02 07, 
fax: 33 444 60 79, 
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 Główna Księgowa z wieloletnim doświadczeniem (certyfikat MF na 
usługowe prowadzenie biura rachunkowego, obowiązkowe ubezpieczenie OC biura 
rachunkowego-20 lat na rynku) poprowadzi tanio i solidnie księgowość małych i śred-
nich firm:

 - pełna rachukowość (KH)
 - Księga Przychodów i Rozchodów (KpiR)

 - ryczałt
W tym oferuję m.in.: 
 - pełna obsługa ZUS, 

 - obsługa VAT, 
 - PIT, CIT oraz inne deklaracje podatkowe, 

 - płace i kadry
Możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie klienta. 
www.ksiegowośćczaderna.pl

Halin
a Czadern

a

ul. S
talmacha 4/5

Tel. 
33 85 214 94;  

604 441 676

Usługi finansowo – księgowe

Kancelaria Adwokacka
Ewa Lanc   Adwokat

ewa.lanc@poczta.fm
www.adwokat-lanc.pl Lanc

ul. Bobrecka 27 VIIp. 
Cieszyn

Ustroń Rynek 4
Tel. 693470428
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Kontakt: Bogumiła i Leszek Sztefka
Dzięgielów, ul. Cieszyńska 29
Tel. 512 635 135; 505 146 799
e-mail: Leszek@firmaswietliki.pl

Firma Sprzątająca Świetliki 
Zaprasza do skorzystania z naszych usług:

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

Rozwijamy się dla Ciebie! 
Zapraszamy do naszego biura. Cieszyn

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

Przyjdź, zapytaj i wybierz ofertę dla siebie!

Humor:

Gabinet kosmetologii pielęgnacyjnej

Polecamy:
 - zabiegi na twarz

 - manicure

 - pedicure

 - kompresoterapia na ciało

 - masaże

Serdecznie zapraszam
Kosmetolog

Mariola Włodyka
Cieszyn ul. Dworkowa 1 B (obok ronda)

www.kosmetolog.icieszyn.pl

Idą 2 Pingwiny przez pustynię i jeden mówi : 
-Kiedyś tu musiało być dużo lodu...
-A czemu?????
-Bo tyle piachu nasypali.
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Kancelaria	Parafialna	w	Cieszynie	czynna	jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

ks.	Łukasz	 
Gaś
33	852	75	64
608	299	833

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redaktor naczelna: Beata Macura
Kontakt:            Tel: 33 857-98-32;              

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

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
Plac	Kościelny	6
43-400	Cieszyn
tel.	33	857	96	69
tel.	kom.	501	290	486

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

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

Skład komputerowy: B i A Macura
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