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OD REDAKCJI:  Okres Świąt Bożego Narodzenia wraz ze swym wyjątkowym 
przesłaniem i pięknem często wywołuje łzy, daje natchnienie, by od-
nowić swe oddanie Bogu oraz daje „odpoczynek strudzonemu i spokój 

jego duszy” -  pozwólcie Drodzy Czytelnicy, że tymi słowami przywitam Was w świątecznym numerze Wieści 
Wyższobramskich.
 Niewątpliwie Święta Bożego Narodzenia, to czas miłości, radości, przebaczania, ale także refleksji  
i spotkań rodzinnych. Czasami jest to jedyna okazja w całym roku, żeby się spotkać z rodziną i odnowić wię-
zy rodzinne, a nawet zażegnać różne kłótnie czy nieporozumienia. W dniu Wigilii spotykamy się przy obficie 
zastawionych stołach, składamy sobie nawzajem świąteczne życzenia i jesteśmy dla siebie bardzo uprzejmi  
i mili. Również tego wieczoru wspominamy dawne dzieje, jesteśmy weseli, żartujemy sobie, ale także pamiętamy  
o tych, którzy odeszli od nas na zawsze i o tych, którzy z jakiegoś powodu nie mogą być razem z nami w te piękne 
świąteczne dni. W tym dniu w naszym świątecznym domu, ważne i eksponowane miejsce ma także choinka, która 
ubrana w  bombki i kolorowe ozdoby, zajmuje honorowe miejsce, a jej zapach i widok, obok woni potraw wigilij-
nych, jest czymś, co pamięta się przez całe życie.
 I teraz popatrzcie, jak łatwo jest ulec presji tego okresu i jak można szybko utracić owego ducha, którego 
próbujemy uzyskać. Dla wielu z nas przesada jest czymś szczególnie powszechnym o tej porze roku. Powodem 
tego może być zbyt duża liczba miejsc do odwiedzenia, zbyt dużo jedzenia, zbyt dużo wydanych pieniędzy, zbyt 
wiele oczekiwań i zbyt dużo napięcia. Często nasze wysiłki w okresie przedświątecznym skutkują tym, że czuje-
my się w tym czasie zestresowani, wycieńczeni i wykończeni, podczas gdy powinniśmy odczuwać prostą radość  
z czczenia pamięci narodzin naszego Zbawiciela. Odnajdowanie prawdziwej radości w okresie Bożego Naro-
dzenia nie bierze się z pośpiechu i pędu, by więcej zrobić, ani z kupowania prezentów. Odnajdziemy prawdziwą 
radość, wtedy, kiedy skoncentrujemy naszą uwagę na tym, który dla nas się narodził. Możemy mieć Go w swoich 
myślach i swoim życiu, kiedy wykonujemy Jego dzieło, które nam przydzielił tu na ziemi. Nie ma lepszej pory na 
to, niż ten właśnie bożonarodzeniowy okres, byśmy wszyscy ponownie poświęcili się zasadom nauczanym przez 
Jezusa Chrystusa. Jest to czas umiłowania Pana, naszego Boga, całym sercem - oraz naszych bliźnich, tak jak mi-
łujemy samych siebie. Dobrze jest pamiętać, że ten, kto daje pieniądze, daje wiele, ten, kto daje czas, daje więcej, 
lecz ten, kto daje coś z siebie, daje wszystko.
 Sprawmy, aby święta Bożego Narodzenia były prawdziwe. To nie tylko ozdoby i wstążki, lameta, koloro-
we światełka czy bańki na choince,  chyba że sami tak zdecydujemy. Boże Narodzenie to czas dawania, bez myśli 
o otrzymywaniu. To szczęście spowodowane widokiem radosnych ludzi. To zapominanie o sobie i znalezienie 
czasu dla innych. To porzucanie nic nieznaczących i podkreślanie prawdziwych wartości. To pokój, ponieważ 
znaleźliśmy go w naukach Jezusa. To czas, kiedy w większym stopniu zdajemy sobie sprawę, że im więcej dajemy 
miłości, tym więcej jej mamy dla innych.
 A Nowy Rok? Gdzieś w środku każdy z nas łączy z tym nadejściem „nowe” nadzieje. Oceniamy odcho-
dzący rok. W wielu kwestiach postanawiamy, że będzie inaczej. Już wiemy, że po „staremu” nie chcemy żyć.  
I co robimy, gdy rusza ten kolejny „nowy rok”? No, chwilę pomyślimy, złapiemy refleksję i… na tym zazwyczaj 
koniec. A gdy życzenia sylwestrowe już sobie wraz z innymi poskładamy - zaraz wracamy do „starego”. Ach te 
noworoczne postanowienia… Jak mogą nas motywować, zamiast wywoływać w nas poczucie winy, że je zapo-
mnieliśmy?  
 Myślę, że najlepiej zapisać odpowiedzi na pytania;
– co w starym roku sprawiło mi najwięcej radości?
– kim stałem się dzięki temu?
– czego chciałabym/chciałbym mieć więcej w tym nowym roku?
– jak najlepiej mogłabym/mógłbym to osiągnąć?
– kim stanę się dla siebie i innych dzięki tym osiągnięciom?
– co dobrego wniosę sobą światu?

	 A	więc	życzymy	Wam	wszystkim	mądrości	 życiowej,	którą	zawsze	dostajemy	zbierając	doświadczenia.	
Każde	doświadczenie	nas	wzmacnia	i	uczy	na	przyszłość,	co	będziemy	wybierać	kolejny	raz,	a	czego	już	nigdy	
więcej.	I	ponadto	życzymy	Wam	Drodzy	Czytelnicy	najlepszych	wyborów	w	roku	2017	i	oczywiście	w	każdym	
następnym.
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Rozważanie biblijne

Szczęśliwego Nowego Roku!

    Szczęśliwego 
Nowego Roku!
 Takiego wstę-
pu chyba, Drogi 
Czytelniku, się 
nie spodziewałeś. 
Za niedługo ow-
szem, ale jeszcze 
nie teraz – po-
czątkiem grud-
nia. Teraz rozpo-

czyna się od nowa porządek niedziel i świąt. Dziś od 
nowa zaczynamy pochylać się nad życiem, nauczaniem 
i dziełem Jezusa Chrystusa. Dlaczego więc zdziwienie 
życzeniami z okazji Nowego Roku?
 Jesteśmy przyzwyczajeni, że Nowy Rok to ten 
rozpoczynający się pierwszego stycznia. Ci z nas którzy 
sami, bądź przez swoich bliskich, w jakiś sposób powią-
zani są ze szkołą i jej rytmem, mogliby jeszcze wskazać 
na pierwszy września, ale o większej ilości nowych ro-
ków już rzadko kiedy myślimy. Może jest tak dlatego, 
że ten kalendarzowy Nowy Rok hucznie – dosłownie  
i w przenośni – jest przez wszystkich wokół świętowany. 
Nowy rok szkolny, niezależnie po której stronie biurka 
się siedzi, wiąże się ze zmianą rytmu dnia.
 Ale czy tylko dlatego zmiana roku kościelnego 
przechodzi bez większego echa?
 Nowy rok kalendarzowy jest dla nas zagadką. 
Nowy rok szkolny również kryje przed nami wiele no-
wego. W przypadku Roku Kościelnego jest inaczej. Do-
skonale wiemy, że większa jego część upłynie pod zna-
kiem wspominania znanych nam doskonale wydarzeń 
z życia Jezusa. Ta druga, krótsza, nazwana półroczem 
Kościoła, naznaczona jest również stałymi wspomnie-
niami. Niejeden powie więc, że Rok Kościelny jest zbyt 
przewidywalny, by budzić jeszcze emocje. Może i tak, 
ale czy to, co wiemy, co znamy i co nie jest dla nas no-
wością, jest nieatrakcyjne? 
 Od takiego pytania można by rozpocząć nasze 

dzisiejsze przypatrywanie się Słowu Bożemu. Prawdy, 
jakie zawierają przed chwilą przeczytane słowa Listu do 
Hebrajczyków, były doskonale znane jego adresatom. 
Odnajdziemy je bowiem w poprzedzających nasz tekst 
rozdziałach. Prawdy te znane są i nam.
 Każdorazowo podczas spowiedzi przypomina-
my o krwi Chrystusa, w której mamy odpuszczenie win, 
która obmywa nas od wszelkiego grzechu. Każdorazo-
wo przyznajemy się do wiary w „pojednanie z Bogiem, 
przez Jezusa Chrystusa”. A więc, mówiąc słowami na-
szego dzisiejszego tekstu biblijnego, wyznamy, że przez 
krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Świątynia jest tu 
bowiem niczym innym jak obrazem obcowania, pojed-
nania z Bogiem. 
 Nie jest dla nas nowością prawda o tym, że przez 
wydanie swego ciała Chrystus zgotował nam nową dro-
gę – nowy sposób życia. Jezusową śmierć wspominamy 
przecież za każdym razem, gdy na swej chrześcijańskiej 
drodze posilamy się darami Jego ciała i krwi.
 Nikogo z nas nie dziwi też fakt, że to Chrystus 
jest naszym kapłanem. By o tym zaświadczyć, wystar-
czy tylko wspomnieć modlitwy zmawiane „w imieniu 
Jezusa Pana naszego”. Czy jednak z tego powodu po-
wtarzanie wciąż prawdy, że w Chrystusie zostaliśmy do-
puszczeni do przeżywania społeczności z Bogiem, jest 
nieatrakcyjne? 
 Może tak być, i jest tak wszędzie tam gdzie 
płynąca z Biblii nauka sprowadza się wyłącznie do in-
telektualnego przyswojenia sobie pewnych twierdzeń  
i prawd wiary. Jest tak wszędzie tam, gdzie Jezus Chry-
stus stanowi jedynie osobę z panteonu wielkich tego 
świata. Jest tak wszędzie tam, gdzie Pismo Święte jest 
jedynie podręcznikiem do wyuczenia się pewnych wia-
domości na temat Boga i jego ludu. 
 Intelektualne poznanie prawd biblijnych, choć 
konieczne, nie może wyczerpać naszego religijnego za-
angażowania. Przeciwnie, wypływać z niego musi ży-
cie pełne wiary, nadziei i miłości. Takie właśnie życie 
przedstawia i do takiego życia zachęca nas dziś Boże 

 „Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Drogę nową i żywą, którą otwo-
rzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad Domem Bożym. Wejdźmy na nią ze 
szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy 
sie niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę”.  Hebr 10; 19-23 
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Słowo przeznaczone do rozważenia na pierwszą niedzie-
lę Adwentu. Przypatrując się biblijnemu obrazowi życia 
do jakiego zostaliśmy powołani, musimy na początku 
powiedzieć, że jest ono konsekwencją Bożego działa-
nia dla nas i w nas. Skierowane wówczas do adresatów 
listu, a dziś do nas, wezwania nie są bowiem zadaniami 
do wykonania. To nie rozkazy od wypełnienia których 
zależeć ma nasze być albo nie być przed Bogiem. Wręcz 
przeciwnie, to On sam do ich realizacji nas uzdolnił.
 I tak na początku zostaliśmy wezwani, by  
w wierze zbliżać się do Boga. Ale możemy zadać pyta-
nie, w jaki sposób ma się to zbliżenie dokonać? Słowo 
Boże, wyznaczając nam to zadanie, jednocześnie poka-
zuje sposób jego wypełnienia. Oto w Chrystusie zostali-
śmy oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci 
na ciele wodą czystą. Ten zwrot przenosi nas do niezna-
nego nam niestety świata starotestamentowych obrzę-
dów. Dla pierwszych adresatów tych słów był to jednak 
bardzo jasny obraz. Oczyszczenie, o którym mowa, to 
skropienie krwią ofiarowanego Bogu zwierzęcia tego, 
za którego grzechy zwierzę to zostało zabite. Obmycie 
zaś polegało na rytualnym obmywaniu ciała z grzechu  
i win. 
 Ten starotestamentowy obraz może być dla 
nas, dziś żyjących chrześcijan, znakiem chrztu, którym 
zostaliśmy ochrzczeni. Chrzest nie jest bowiem tylko 
wodą, ale wodą przykazaniem Bożym objętą i ze Sło-
wem Bożym połączoną,  jak uczy nas Mały Katechizm. 
To w nim zostaliśmy obmyci i oczyszczeni od win. Aby 
to jednak sobie przyswoić, potrzebna jest wiara, o któ-
rej mówi i do której zachęca nas dziś Słowo Boże. Bez 
wiary nie ma z Chrztu nijakiego pożytku, mimo iż sam 
w sobie jest on boskim niezmiernym skarbem. (…) Bo 
przez to, iż pozwoliłeś polać się wodą, nie przyjąłeś 
jeszcze i nie otrzymałeś Chrztu w taki sposób, aby był 
dla ciebie pożyteczny, jak dodaje Luter w Dużym Kate-

chizmie.
 To pierwsze wezwanie z biblijnego tekstu moż-
na by więc oddać zwrotem: trzymaj co masz. Nie zmar-
nuj swoją niewiarą tego, co Bóg dał ci w swej wielkiej 
miłości. Na Boga wskazuje i drugie wezwanie, by trzy-
mać się niewzruszenie nadziei. Pozwala na to Ten, któ-
rego obietnica stanowi źródło naszej nadziei.
 Wreszcie na koniec wezwani zostaliśmy do 
miłości bratniej. Ale i tu, choć mowa jest o dobrych 
uczynkach, na próżno szukalibyśmy wykazu zadań, ja-
kie mielibyśmy wykonać dla naszego Pana. Wezwanie 
to bowiem zachęca nas przede wszystkim do uzewnętrz-
nienia naszej wiary i nadziei. A zatem pozwala nam na 
zewnątrz manifestować swoje przekonania i poglądy. 
Tego wyrazem może być uczestnictwo we wspólnych 
zebraniach naszych. Ale i ono, i wzajemne na siebie ba-
czenie, ma wypływać z naszej wewnętrznej relacji z Bo-
giem. W przeciwnym razie ani innych do niczego dobre-
go nie pobudzimy, ani też nikomu nie dodamy otuchy.
 Aby tak się nie stało wciąż na nowo uzmysła-
wiać sobie musimy wielkość i wspaniałość Bożego 
dzieła zbawienia. Wciąż na nowo musimy je rozważać, 
zastanawiać się nad nim i przypominać je sobie. Wów-
czas nasza wiara i nadzieja będą wzrastać, a tym samym 
ich zewnętrzne przejawianie się w postaci miłości bliź-
niego.
 Dlatego więc warto wciąż na nowo przypomi-
nać sobie nawet te znane prawdy, by z jeszcze większą 
mocą przejawiały się w naszym życiu wiarą, nadzieją 
i miłością. Temu ciągłemu przypominaniu służyć ma 
właśnie rok kościelny. A zatem szczęśliwego Nowego 
Roku. Pełnego odkrywania wciąż na nowo i wdrażaniu 
w życie treści płynących ze znanych przecież biblijnych 
historii. I oby każdy następny rok był taki sam.
Amen. 

ks. Tomasz Wigłasz

TY jedynie jesteś PANEM !
 „Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebio-
sa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, 
co jest w nich, Ty też wszystko utrzymujesz przy życiu. 
O zastęp niebieski oddaje Ci pokłon”. /Ne 9.6/
 Tylko Bóg jest Panem. Wszystko, co jest na 
świecie, jest Jego dziełem. Wszystko zaistniało i istnie-
je za Jego sprawą. To On wszystko stworzył i utrzymuje 
przy życiu. Pominięcie tej zasadniczej prawdy prowa-
dzi w otchłań grzechu i ściąga niedolę i nieszczęścia. 
Ratować, prowadzić i pomóc może tylko prawdziwy 
Bóg. Tylko wiara w prawdziwego Boga, jedynego Pana 
i Stwórcę wszystkiego może zapewnić pomyślność 
ludowi wybranemu. Ten Bóg winien zająć pierwsze  

i najważniejsze miejsce w życiu ludu i każdego poje-
dynczego człowieka. Ten Bóg, który w niebie nieustan-
nie chwalony jest przez zastępy niebieskie, winien być 
na Ziemi wielbiony i chwalony przez wszystkie naro-
dy i wszystkich ludzi. Tylko Bóg jest Stworzycielem, 
Panem i Władcą Świata. W Jego rękach jest nasz los  
i tylko Jemu należy się nieustanna cześć i chwała, odda-
wana Mu przez wiernych i gorliwych wyznawców. „Ty 
jedynie jesteś Panem, Ty stworzyłeś niebiosa, niebio-
sa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest  
w nich”.

Na podstawie rozważań ks. dra Henryka Czembora  
w Jego „Blisko Boga” napisała: 

Ruta Kornelia Lissowska
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JAK                       ORZEŁ

 Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi 
się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, 
bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak 
Pan sam jeden prowadzi go … (5Mż.32,11-12).
 Kiedy młode orły dostatecznie podrosną i nad-
chodzi czas, aby nauczyć ich sztuki latania, stary orzeł 
zmusza je do opuszczenia gniazda. Jeżeli nie znajduje 
u nich posłuchu, rozwala gniazdo i wyrzuca je. Czyni 
to w sposób dość nieprzyjemny, ale to z reguły jedyna 
droga, by nauczyć je robić użytek ze skrzydeł, które po-
siadają.
 Pan Bóg z wierzącymi postępuje podobnie. 
Niejednokrotnie przyzwala na rzeczy lub okoliczności, 
które są dla nas przykrym doświadczeniem. To powo-
duje, że zaczynamy używać naszych skrzydeł wiary  
i tym sposobem zbliżamy się do Pana.
 Młode orlęta nie potrafią tak od razu dobrze la-
tać, stąd na początku robią to niewprawnie i popełniają 
liczne błędy. Dlatego doświadczony rodzic unosi się  
w pobliżu i obserwuje je jako nauczyciel i instruktor, 
aby dodać im pewności siebie i odwagi. Obraz ten jest 
odzwierciedleniem tego – jakże pięknym – w jaki spo-
sób Pan Bóg postępuje ze Swoimi odkupionymi i Ko-
ściołem. Musimy tutaj wyznać ze wstydem, że trudno 
zaufać nam Bogu. Jakże szybko słabniemy i poddajemy 
się nastrojom i okolicznościom. Skomplikowane wa-
runki lub beznadziejna sytuacja, w których się znajdu-
jemy, powodują, że nasza wiara stygnie lub kruszy się. 
Czy nie doświadczyliśmy już tego niejeden raz? Czy 
nie poddawaliśmy się, ulegając depresji i zniechęceniu? 
Bóg nie chce, aby tak było i nie takie są Jego oczeki-
wania. Natomiast zapewnia nas o Swojej skutecznej 
pomocy i ochronie: „Schronem pewnym jest Bóg wie-

kuisty, a tu na dole ramiona wieczne;” (5Mojż.33,27).
 Kiedy więc nasza ufność słabnie, schrońmy 
się w ramionach naszego Boga. On będzie nas niósł, 
podźwignie i doprowadzi wiernie do celu. Po wyjściu 
ludu Bożego z niewoli egipskiej, Pan Bóg przypomniał 
domowi Jakuba i synom izraelskim: „Wy widzieliście, 
co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzy-
dłach orlich i przywiodłem was do Siebie” (2 Mż.19,4).
 Orzeł w świetle Słowa Bożego uchodzi za 
ptaka nieczystego (3 Mż.11,13 i 5 Mż.14,12), a jed-
nak sam Stwórca stawia go za wzór oraz jest obrazem  
i symbolem Bożego majestatu i siły, szybkości  
i wzlotu (2Mż.19,4). Orzeł swoje gniazdo ściele wyso-
ko, w miejscach niedostępnych, na iglicach skalnych  
i stromych wierzchołkach. Jego oczy patrzą daleko, po-
dobnie jak patrzą na swoje życie ludzie oddani Panu, 
należący do Boga (Hi 39,27-30). Orzeł jest ptakiem 
nieustraszonym i zdarza się, że atakuje osobniki dużo 
większe od siebie. Jest świetnym myśliwym i rybakiem. 
Nie tak szybko rezygnuje ze swojej zdobyczy. Jego 
kondycja, sprawność i żywotność, co jakiś czas ule-
gają weryfikacji, poprawie i odnowie (Ps.103,5). Ptak 
ten, jak żaden inny, wzbija się bardzo wysoko i szybko 
przemierza duże odległości, nie męcząc się (Iz.40,31). 
Stwórca zadbał o jego kondycję i podarował mu wśród 
ptactwa należne, zaszczytne pierwsze miejsce. To, co 
było nieczyste, stało się czyste za sprawą Bożą. Taką 
lekcję pokazową odebrał jeden z apostołów Pana Jezu-
sa Chrystusa, Piotr, który od Boga usłyszał coś zupeł-
nie nowego: „Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane” 
(Dz.10,15). Tym noszącym nas Bożym Orłem jest sam 
Mesjasz Jeszua, Syn Boży i Zbawiciel.

<><whr

	 Nie	troszczcie	się	o	nic,	ale	we	wszystkim	w	modlitwie	 i	błaganiach	z	dziękczynieniem	
powierzcie	prośby	wasze	Bogu.	A	pokój	Boży,	który	przewyższa	wszelki	rozum,	strzec	będzie	serc	
waszych	 i	myśli	waszych	w	Chrystusie	Jezusie.	Wreszcie,	bracia,	myślcie	tylko	o	tym,	co	praw-
dziwe,	co	poczciwe,	co	sprawiedliwe,	co	czyste,	co	miłe,	co	chwalebne,	co	jest	cnotą	i	godne	
pochwały.																																																																																																																																							Fil.	4,6-8
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Skarb domowy
 Książka religijna zapisała się pięknymi stro-
fami w naszej kulturze narodowej. Najstarsze, najcen-
niejsze egzemplarze to różnego rodzaju modlitewniki, 
psałterze, śpiewniki, stanowiące bezcenne bogactwo 
kultury narodu. Mówią one wiele nam, współczesnym, 
i swoją treścią, i swoją arcyciekawą historią. Przecho-
dziły z rąk do rąk, wycisnęły na nich swoje piętno po-
kolenia, kształtowały najzacniejsze i najcenniejsze ce-
chy ludzkie. Ze wzruszeniem sięgamy dziś po książki 
z XVI i XVII w. Bo przecież trzymamy w ręku coś, co 
przetrwało niejedno życie, co jest żywym świadectwem 
przeszłych wieków.
 Protestantyzm doceniał wartość słowa druko-
wanego. Produkcja książek rozwinęła się szybko, po-
ciągając za sobą rozwój języka narodowego. W wyniku 
walk religijnych XVI i XVII w. lud dostał do ręki nie 
spotykany dotąd oręż o wielkiej mocy i sile. Głoszone 
słowo trafiało do domów. Było ono stałe — tzn. moż-
na było je przeczytać wiele razy, a tym samym lepiej 
poznać, zbadać i zgłębić jego treść. Sięgano po książki  
w sporach, dowodząc swej racji na podstawie zapisa-
nego słowa.
 W czasach Reformacji kościół luterański wyka-
zał szczególne zainteresowanie książką nie tylko współ-
czesną mu, ale i dawnymi pergaminami i manuskryp-
tami. Można dla przykładu przytoczyć postanowienie 
powzięte w Danii na synodzie w Odense w roku 1577: 

„stare księgi kościelne, mszały, graduały, psałterze i Bi-
blie; obojętne czy to na papierze, czy na pergaminie, 
nie mogą być ani wyrzucane, ani używane na okład-
ki do książek”. Dodać należy, że chodziło tu o książki  
z okresu przedreformacyjnego. Z podziwem patrzeć 
nam wypada na naszych przodków, którzy potrafili 
wznieść się na tak wysoki poziom poszanowania daw-
nej kultury. Nie stos, nie woda, nie zniszczenie czeka-
ły te książki; ale w wielu wypadkach stały się one po-
czątkiem istniejących do dziś największych bibliotek.  
I tak biblioteki miejskie w Augsburgu, Frankfurcie 
nad Menem, Lubece, Hamburgu, Magdeburgu czy No-
rymberdze, powstały ze zbiorów klasztornych. Pewna 
grupa saskich bibliotek klasztornych stanowiła funda-
ment założonej w roku 1543 biblioteki uniwersytetu w 
Lipsku. Nie dziwimy się tym pociągnięciom, służącym 
zachowaniu dorobku przeszłości dla potomności, jeże-
li tej miary przywódcy i mężowie, co dr Marcin Lu-
ter, publicznie dawali temu wyraz, znajdując godnych 
naśladowców. Reformator w liście ogólnym: „An die 
Ratsherren aller Städte deutschen Landes” z roku 1524 
podkreślał z naciskiem, że nie należy szczędzić ani tru-
du ani kosztów, aby urządzać dobre biblioteki i księgar-

nie, zwłaszcza w dużych miastach. W odpowiedzi na 
ten apel wzniesiono wiele nowych bibliotek miejskich, 
kościelnych i szkolnych w całym kraju, przy czym dużo 
sprawiła tu gorliwość i zapobiegliwość przyjaciela Lu-
tra, pastora wittenberskiego, Jana Bugenhagena.
 Wiek XVI w Polsce to złoty wiek kultury. Nie 
było u nas wojen religijnych, książki i księgozbiory nie 
padały łupem ognia ani płomieni. Nic więc dziwnego, 
że w tych warunkach nastąpił wybitny wzrost miłośnic-
twa książek, naturalnym biegiem rzeczy prowadzący 
bądź do tworzenia nowych księgozbiorów, bądź do 
wzbogacenia już istniejących. Wśród tych ostatnich 
przodujące miejsce zajmowała biblioteka krakowska 
Kolegium Większego. Już na początku stulecia była 
ona tak zasobna w rękopisy i druki, że zaistniała ko-
nieczność przeznaczenia na nią osobnej sali, którą wy-
budowano w latach 1515—1540 w gotyckim jeszcze 
stylu. Księgozbiorem zarządzał płatny bibliotekarz, tzw. 
Kustosz, miał on obowiązek codziennie na dwie godzi-
ny otwierać bibliotekę dla czytelników oraz prowadzić 
rejestr książek wypożyczonych na zewnątrz. Dodać na-
leży, że choć w dalszym ciągu księgozbiór pomnażał się 
głównie przez dary i zapisy, ten tradycyjny stan rzeczy 
uległ pewnej zmianie w r. 1560, kiedy — dzięki hojno-
ści Łukasza z Koźmina — biblioteka zyskała pierwszy 
stały fundusz na coroczny zakup książek.
 Z innych polskich bibliotek wymienić należy 
zbiór kapituły warmińskiej we Fromborku, do której 
zaraz po roku 1543 wpłynął arcycenny księgozbiór po 
Mikołaju Koperniku. O bogactwie tej biblioteki świad-
czy też jej katalog z roku 1598. Dobrze również prospe-
rowała i cieszyła się szeroką i zasłużoną sławą bibliote-
ka ewangelickiego gimnazjum w Toruniu, założona pod 
koniec XVI stulecia, w roku 1594, i zorganizowana na 
wzór Biblioteki Uniwersyteckiej w Lejdzie.
 W pierwszym jednak rzędzie wiek XVI zazna-
czył się w Polsce rozkwitem miłośnictwa książek wśród 
osób prywatnych, powstały więc wówczas liczne i cen-
ne księgozbiory, stanowiące własności bądź członków 
Kościoła, bądź ludzi zawodowo związanych z nauką  
i literaturą, bądź też po prostu bibliofilów. Dziś na pod-
stawie rozproszonych szczątków tych prywatnych ko-
lekcji trudno odtworzyć dokładniejszy ich obraz, lecz 
niewątpliwie pęd do tworzenia ich ogarnął całą Polskę.
W trzeciej ćwierci stulecia przewodził sam król Zyg-
munt August, który na zamku w Tykocinie zgromadził 
doborową kolekcję książek, jednakowo oprawionych 
w deski pokryte jasnobrązową skórą; z przodu okład-
kę zdobił wielki superexlibris królewski, a z tyłu na-
pis: „Sigismundi Augusti regis Poloniae monumentum”. 
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Była to bowiem prywatna kolekcja ostatniego z Jagiel-
lonów. Po śmierci króla biblioteka nie utrzymała się w 
jednym ręku, lecz rozpadła się na parę części, z których 
każda miała następnie swą odrębną historię.
 Sentyment, przywiązanie i miłość do słowa 
pisanego przeniknęły całe społeczeństwo. Od kró-
lów, panów, przez szlachtę i mieszczan aż do chłopów. 
Szczególnie mocno uwidoczniło się to w okresie za-
wieruchy wyznaniowej na naszych ziemiach. Chłop 
śląski nauczył się na Biblii czytać i pisać. Z niej uczył 
swoje dzieci. Książki te były oprawne w skórę, bogato 
zdobione mosiężnymi lub srebrnymi ozdobami, skuw-
kami. Przechodziły w naszych domach z ojca na syna,  
z syna na wnuka, prawnuka, itd. Gdy dzieci wychodziły 
z domu i zakładały własne rodziny, oprócz inwentarza 
żywego i martwego dostawały jeszcze od ojców „świę-
tą księgę” jako najcenniejszą rzecz, najprawdziwszy 
skarb domowy. W wielu rodzinach na terenie Ustronia 
i Cisownicy znajdują się książki ze zbioru pierwszego 
bibliofila chłopskiego Jury Gajdzicy z Małej Cisownicy, 
opatrzone jego własnoręcznie wykonanym exlibrisem, 
stanowiące chlubę bibliotek domowych. Jaką rolę od-
grywała w tych czasach (w XVIII i XIX w.) religijna 
książka w domach ewangelickich? Oprócz wspomnia-
nego już źródła apologetycznego, stanowiła dla wielu 
pokoleń pierwszy elementarz. Ucząc się czytać, dzieci 
zapoznawały się jednocześnie z treścią Biblii. W ten 
sposób kształtowało się ich wychowanie, moralność, 
przywiązanie do Kościoła, do domu Bożego, z które-
go dziś korzystamy. Nie było wtedy innych źródeł in-
formacji. Książki nie były tak łatwo dostępne jak dziś. 
Stanowiły luksus i długo ważono grosz w dłoni, zanim 
zdecydowano się go wydać na książkę. A gdy to uczy-
niono, nabyta książka stawała się światłością domu. 
Przeznaczano dla niej poczesne miejsce, otwierano ją 
z nabożeństwem. 
 Na ostatnich stronach wypisywano zazwyczaj 
kronikę rodzinną lub kronikę wydarzeń. Na ostatniej 
stronie Postylli Dambrowskiego zanotował ówczesny 
jej właściciel, a zarazem prezbiter zboru w Nawsiu na-
stępujące wydarzenie: „W wojnie 1914 – 1918 zabrano 
dwa dzwony z kościoła zboru nawiejskiego, a jeden 
rozbito w wieży, który nie mogli żadnym sposobem 
rozbić”. Dalej notuje ten kronikarz: „Bito go hamrym 
150 razy, nim kawałek ubito z niego, a resztę musiano 
skludzić całkiym z wjeży” To pisoł  Jerzy Dorda Na-
wsie Nr 5, to się stało 11 sierpnia 1916 roku. To jest 
na pamiątkę pisane”. Obok tego zapisu, będącego pięk-
nym wyrazem przywiązania do Kościoła, wypisane 
jest proste zdanie: „Mama nam umarła 28 października  
w r. 1918”.
 Od tych opisanych wydarzeń wiele się zmie-
niło. Nastąpiło szerokie upowszechnienie książki. Ła-
two ją można nabyć, wypożyczyć, przeczytać. Straciła 

też ona monopol jedynego źródła informacji. Radio, 
film, telewizja przejęły wiele jej funkcji, odsuwając 
ją od bezpośredniego wpływu na życie. Zamiast czy-
tać, można oglądać film, zamiast tradycyjnie ślęczeć 
nad książką - można wszystko lepiej i szybciej zoba-
czyć w kinie. Jeżeli to spotkało książkę popularną, co 
dopiero można powiedzieć o książce religijnej, Biblii, 
postylli czy modlitewniku? Czy ich nie ma? Nie, tego 
powiedzieć nie można. Jest ich dużo, ale nie zawsze 
są wykorzystane. Rzadko albo w ogóle się je nie czy-
ta. Stwierdzić trzeba z całą stanowczością, że Biblia jak 
była, tak jest i pozostanie nadal największym skarbem 
domowym. Zawsze aktualna w swej nieprzemijającej 
mądrości, przyjaciel i przewodnik. Jest przez praw-
dziwie i głęboko wierzących ludzi doceniana, o czym 
świadczą następujące wypowiedzi. Mówi Zuzanna S., 
wykształcenie średnie, pracownik umysłowy: „Staram 
się czytać Biblię codziennie. Lubię tę lekturę i nigdy się 
z nią nie rozstaję. W czym mi pomaga? Wiele jest róż-
nych problemów do rozwiązania. A nie zawsze można 
rozwiązać je, kierując się tylko i wyłącznie własnym 
rozumem. Biblia dopomaga w tym niejednokrotnie  
w sposób naprawdę cudowny”. Cóż dodać do tych kilku 
szczerych słów? Chyba tylko jedno - warto, naprawdę 
warto mieć takiego bezinteresownego i bezstronnego 
przyjaciela i doradcę.
 Na ten sam temat wypowiedział się mgr Karol 
K., artysta plastyk. „Na Biblię można różnie patrzeć.  
Z punktu widzenia mojego zawodu musi być ona dobrze 
znana wszystkim twórcom -  artystom, ponieważ cała 
nasza sztuka, cały dorobek kulturalny jest z nią zwią-
zany. A nie tylko dawniej tak było, ale jest i obecnie. 
Biblia jest źródłem natchnienia twórczej pracy, inspi-
ruje, daje myśli, podsuwa tematy. Wystarczy wymienić 
choćby nazwisko kompozytora Krzysztofa Penderec-
kiego i jego dzieło: „Męka i śmierć Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa wg św. Łukasza”, wykonywane na całym 
świecie w największych miastach i salach przez najwy-
bitniejszych artystów. Dalej - wystarczy popatrzeć na 
współczesne obrazy i rzeźby o tematyce religijnej, by 
głęboko ocenić wielki wpływ Biblii na kształtowanie 
wewnętrznych wartości ludzkich. Człowiek bez znajo-
mości Biblii ma bardzo ograniczone horyzonty. Trzeba 
też podkreślić wiarę, która powstaje ze słuchania. I to 
jest wielkie bogactwo, nieoceniony skarb w umacnia-
niu najwartościowszych uczuć ludzkich, których nie 
rozwija ani książka, ani film, ani tym bardziej telewizja.
 A tak mówi Józef C., emerytowany nauczyciel, 
wychowawca wielu pokoleń. „Uczyłem dzieci przed 
wojną i po wojnie, aż do ostatnich lat. Dobrze pamię-
tam warunki nauczania, jakże odmienne dawniej i dziś. 
Postęp dokonany w ostatnich dziesiątkach lat najlepiej 
można zauważyć porównując z tym, co dawniej miały 
dzieci, a co mają dzisiaj. Dawniej warunki nauczania  
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i wychowania były surowe, możliwości skromniejsze. 
Od dzieci wymagano nie tylko nauki, ale żądano po-
mocy w pracy na roli czy w domu. A nie można powie-
dzieć, by z tych dzieci wyrosła zła młodzież. Wprost 
przeciwnie, wyrosło z tych dzieci to pokolenie, które 
przeżywszy zawieruchy wojenne, odbudowało kraj,  
a jeszcze wcześniej walczyło za Ojczyznę. Biblia była 
bardzo wysoko ceniona, szanowana. To naprawdę była 
księga życia, a ten, kto ją posiadał; miał prawdziwy 
skarb. Dziś jest inaczej. Dzieciom i młodzieży daje 
się wszystko bez żadnej z ich strony pracy. Mają, co 
chcą, i robią, co chcą. Coraz widoczniejszym staje się 
brak takiego nauczyciela z takim autorytetem u dzieci, 
młodzieży i dorosłych, jakim dawniej była Biblia. Wy-
chowanie religijne, dawniej prowadzone w szkole, sta-
ło się obecnie zadaniem domu i rodziny. To ojcowski 
dom musi ubogacić dzieci tym blaskiem i bogactwem, 
którym sam dawniej jaśniał. To dom i rodzice w naj-
większej mierze wychowują swe dzieci i zobowiąza-
ni są przed Bogiem pomnożyć talenty dane im przez 

Stwórcę. Te ręce, które dają każdego dnia chleb, chleb 
powszedni, mają dawać i chleb Słowa Bożego”
 Sumując te wypowiedzi, stwierdzić należy wy-
soką jeszcze rangę Biblii u wielu naszych rodzin. Nie 
tylko my, ale cały świat, ludzie różnych wyznań, na 
nowo interesują się Biblią. W naszym kraju zaczyna 
ona trafiać coraz częściej do domów innych wyznań. 
Zaczyna się uwidaczniać to, co ewangelicy już dawno 
odkryli, ale - i to też należy powiedzieć - co w niejed-
nym wypadku zostało już dawno zapomniane.
 Taka wspaniała jest nasza ewangelicka prze-
szłość! Przekonaliśmy się, że nie liczba, ale jakość się 
liczy, ta jakość, która zrodziła złoty wiek, która ostała 
się mimo wszystko i zachowała wspaniały, niesfałszo-
wany skarb Słowa Bożego i zobowiązana jest przeszło-
ścią i sumieniem, i spuścizną wiary, do pomnożenia  
i dalszego przekazywania tego skarbu. „Jeśli Bóg  
z nami, któż przeciwko nam?”

ks. Stanisław Dorda
Kal. Ewangelicki 1972r.

Puste miejsce przy wigilijnym stole

 Dla wielu z nas dodatkowe nakrycie na wigilij-
nym stole kojarzy się tylko z ładną tradycją i symbolem. 
Pozostawiając wolne miejsce przy stole, wyrażamy ser-
deczną pamięć o naszych bliskich i drogich, którzy nie 
mogą spędzić świąt razem z nami. Wolne miejsce przy 
stole w czasie wieczerzy wigilijnej często jest także 

„przeznaczone dla przygodnego gościa, którego w ten 
sposób traktuje się rodzinnie". To tylko zwykła trady-
cja – myśli zapewne większość z nas. A pomyśleliście 
kiedyś, jak byście się zachowali, gdyby naprawdę ktoś 
zapukał do drzwi 24 grudnia w czasie kolacji wigilij-
nej? Jakiś autentyczny, niezapowiedziany i nieznany 
nam człowiek? Tu mamy dylemat do rozstrzygnięcia 
we współczesnej rzeczywistości.
 Niby wszyscy jesteśmy na to gotowi, a tak na-
prawdę większość z nas nie wyobraża sobie przyjęcia 
zbłąkanego wędrowca. No bo niby jak miałoby to wy-
glądać? Ktoś obcy, być może zziębnięty, przemoczony  
i nie pachnący fiołkami, wchodzi do naszego domu, aby 
wraz z nami zasiąść przy świątecznym stole. Od razu 
przyszłoby  nam na myśl, iż może to być bezdomny,  
narkoman, jakiś przestępca, złodziej w owczej skórze 
... może więzienny uciekinier. A czy ktoś z was wie  
o takich przypadkach? Czy tacy jesteśmy, że pięknymi 
schematami, narzuconymi nam przez tradycję, głasz-
czemy się po sumieniu, a naprawdę to nie zauważamy 
zakłamania, w którym siedzimy? Szczerze mówiąc, 
należałoby głęboko zastanowić się nad prawdziwością 
wolnego, pustego miejsca przy wigilijnym stole. 

 Czytałem kiedyś autentyczną historię dzienni-
karza,  który na własnej osobie chciał sprawdzić reakcję 
ludzi w sytuacji, kiedy zapukał do drzwi w czasie ko-
lacji wigilijnej. Niestety, nikt nie chciał wpuścić go do 
środka. Owszem, zdarzali się ludzie dobrej woli, którzy 
podzielili się z nim posiłkiem, natomiast nie było mowy 
o wspólnej wieczerzy. Jak się okazało, zamiast wielkie-
go serca, zafundowano mu wielkie rozczarowanie. Nie-
stety, nie zadziałała idea „wolnego miejsca”. 
 Puste  miejsce przy stole nie musi pozostać pu-
ste. Może jest ktoś z rodziny, kto jest samotny, opusz-
czony, potrzebujący. Może sąsiad, sąsiadka, którzy  
w całym mieszkaniu nie mają żadnych dekoracji, nawet 
gałązki choinki, bo są chorzy, załamani i nie mają siły 
na przygotowania. Sprawmy im radość. 
 Bo taka jest istota tych Świąt: by zamieszkała 
w nas prawda, życzliwość, serdeczność, dobroć, a także 
najważniejsza z nich wszystkich - Miłość. AM



Wieœci Wy¿szobramskie

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

Jan Król

Pomnik Marcina Lutra nie tylko  
w Bielsku-Białej – także w Watykanie

 Ciekawe wydarzenie miało miejsce w Watyka-
nie 13 października br. W dniu tym miało miejsce spo-
tkanie z udziałem tysiąca protestanckich gości, któremu 
przewodniczył papież Franciszek. Podczas niego uho-
norowano pomnik przedstawiający Marcina Lutra. Przy 
tej okazji i w kontekście planowanej wówczas wizyty 
papieża w Szwecji, rozgorzała w kościele rzymskoka-
tolickim dyskusja na temat stosunków luterańsko-kato-
lickich. I tak zdaniem włoskiego historyka Roberto de 
Mattei „Watykan przykłada większą wagę do święto-
wania rocznicy Reformacji, niż do uczczenia rocznicy 
Fatimy. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, 
protestancka rewolta jest traktowana przez Rzym jako 
wydarzenie pozytywne. 13 października w Watykanie 
zamiast obchodzić wspomnienie objawień fatimskich, 
odsłonięto – w Auli Pawła VI – pomnik Marcina Lutra.” 
Historyk pisał także o planach papieża na 31 paździer-
nika tego roku. Wówczas, jak wiemy, Franciszek udał 
się do szwedzkiego Lund, gdzie wziął udział w katolic-
ko-luterańskiej ceremonii z okazji 500-lecia Reforma-
cji. Uczestnicy tego spotkania mówili o pozytywnym 
wkładzie Reformacji i prosili o wybaczenie za podział 
Kościoła. Włoski historyk komentuje także wypowiedź 
papieża z 13 października. – Najwięksi reformatorzy są 
świętymi, a Kościół zawsze potrzebuje reformy – po-
wiedział wówczas Franciszek. Zdaniem Roberto de 
Mattei twierdzenie to jest mylące – nie wprowadza 
bowiem rozróżnienia na katolickich świętych dokonu-
jących prawdziwych reform i, wg niego, pseudo-refor-
matorów, takich jak Luter. Myląca jest także sugestia  
o świętości samego Lutra. Włoski historyk cytuje także 

słowa papieża z omawianego wystąpienia, w których 
określił on prozelityzm mianem „najsilniejszej truci-
zny” przeciw ekumenizmowi. Jego zdaniem to właśnie 
ekumenizm w dzisiejszym jego rozumieniu jest truci-
zną, niszczącą misyjnego ducha Kościoła. Podczas tego 
samego spotkania z 13 października papież w odpo-
wiedzi na pytanie jednego ze słuchaczy powiedział, że 

„lubię dobrych luteranów, luteranów prawdziwie podą-
żających za Jezusem. Nie lubię zaś letnich katolików  
i letnich luteranów”. Zdaniem Roberto de Mattei chwa-
lenie „dobrych luteranów” jest mylące, gdyż nie podą-
żają oni za prawdziwą wiarą. Historyk wyraził obawy 
dotyczące zaplanowanych na 31 października 2017 
roku obchodów 500-lecia Reformacji w Lund. Oba-
wia się, że dojdzie tam do przystępowania do Komunii 
świętej protestantów razem z katolikami. To zaś sta-
nowić będzie profanację Najświętszego Sakramentu  
z powodu braku wiary protestantów w Realną Obecność. 
 Na marginesie tekstu Roberto de Mattei warto 
przypomnieć, że nadal w mocy pozostają nieomylne 
potępienia twierdzeń Marcina Lutra dokonane przez 
Sobór Trydencki (1545-1563). Warto także pamiętać  
o słowach Piusa XI z encykliki Mortalium Animos 

„jakżeż jednak byłoby rzeczą możliwą, by po zniszcze-
niu wiary zakwitła miłość. Wszyscy przecież wiemy, 
że właśnie Jan, Apostoł miłości (…) zabronił utrzy-
mywać stosunki z tymi, którzy by nie wyznawali wia-
ry Chrystusa w całości i bez uszczerbku (…). Jeśli do 
was przyjdzie ktoś i nie wniesie z sobą tej nauki, nie 
przypuśćcie go do domu i nie powiedzcie: bądź pozdro 
wiony”.

Istota Bożej miłości

 Miłość jest nie tylko sprawą uczucia, lecz 
przede wszystkim sprawą czynu, sprawą życia na co-
dzień. To takie zwykłe, proste, nawet prozaiczne i samo 
przez się zrozumiałe; przecież nasza pobożność polega 
właśnie na dostosowaniu życia do woli Bożej. Spełnie-
nie tego warunku nie jest ciężkie. Nietrudno bowiem 
tego miłować, który nas miłuje, zwłaszcza, że Jezusowa 
miłość jest tak wielka, iż poświęcił swoje życie dla na-
szego zbawienia. Duch święty miał tak potężny wpływ 

na życie apostołów, iż miłowali Jezusa i razem się trzy-
mali. My też zbierajmy się licznie na nabożeństwach, 
trzymajmy się razem, w skupieniu słuchajmy Bożego 
Słowa i go przestrzegajmy. Niechaj serca nasze przepeł-
nia miłość do Jezusa, wtedy również i w naszym życiu 
spełni się Jego obietnica: „Ojciec mój umiłuje go i do 
niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy”. Wszyscy 
mają jednakowe szanse. Amen.

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

500 lat Reformacji

  Saksonii, a konkretniej wówczas małemu mia-
steczku Wittenberdze było dane, że tam właśnie naro-
dziła się idea Reformacji, znalazła właściwy grunt do 
rozwoju i niczym promienie latarni morskiej rozświe-
tlała mroki średniowiecza w północnej części Europy. 
Wielu szukało dróg do usprawiedliwienia swojej grzesz-
ności, ale tylko jednemu było dane odkryć wyzwalają-
cą człowieka prawdę: tylko z łaski przez wiarę, a nie na 
drodze jakichkolwiek własnych zasług, możesz zyskać 
usprawiedliwienie i odkupienie od wszelkiego zła. Tylko 
Chrystus i tylko Pismo stanowią opokę, na której ostoi się 
Kościół. I tylko Ten jeden przekroczył bramę co dopiero 
założonego uniwersytetu, zapalając umysły wszystkich 
jego pracowników do wyzwalającej idei. Ogłoszenie 95 
tez, aczkolwiek było aktem niesłychanej odwagi, było 
już tylko zewnętrznym potwierdzeniem darowanej łaski, 
kamieniem milowym na początku bynajmniej nie usła-
nej laurami drogi. Na przełomie 1517/1518 powielane 
w Wittenberdze druki przekroczyły Odrę, w ciągu 1518 
r. rozeszły się po wszystkich ważniejszych ośrodkach 
miejskich i możnowładczych Królestwa Polskiego i Li-
twy, wywołując lawinę dyskusji nie tylko wśród „aka-
demików”: nawet najdroższe odpusty nie mają wartości, 
sumienia nie da się kupić za pieniądze. Ta oczywista 
prawda kłóciła się z obowiązującą normą postępowania, 
ale nie dała się obalić,  zlekceważyć. 
 Niezależnie od następujących po sobie coraz 
bardziej dramatycznych wydarzeniach, obrazom zacho-
dzących zdarzeń towarzyszyło słowo drukowane, roz-
chodzące się niczym echo po coraz dalszych okolicach, 
rozpalało umysły, pobudzało do refleksji, wyzwalało  
z mroków średniowiecza. Oto tylko niektóre z druków 
opuszczających ówczesne oficyny: 
 1520: Spod pióra Marcina Lutra wyszły trzy roz-
prawki: „Do chrześcijańskiej szlachty niemieckiego na-
rodu o ulepszenie chrześcijańskiego stanu”, „O niewoli 
babilońskiej Kościoła” i „Traktat o wolności chrześcija-
nina”, a także „Kazanie o dobrych uczynkach”. 
 1522: wyszło  drukiem tłumaczenie na język nie-
miecki „Nowego Testamentu” zwanego „wrześniowym”. 
Stało się ono dostępne dla wszystkich, dla których greka 
i łacina była niezrozumiała, przełamało kolejną barierę. 
Pismo wyciągnięte zostało z zakamarków klasztornych 

i pilnie strzeżonych bibliotek parafialnych, mógł po nie 
sięgnąć każdy, wręcz było to obowiązkiem każdego wie-
rzącego bez względu na stan.
 1523: opracowana została „Formula missae” – 
porządek nabożeństwa, którego podstawą było Słowo  
i udzielany pokutującym Sakrament Wieczerzy Pańskiej 
pod obiema postaciami. 
 1529: Marcin Luter opracował dla maluczkich 
podstawowe zasady wiary w postaci „Małego Katechi-
zmu” i dla nauczycieli „Duży Katechizm”. 
 1530: Filip Melanchton przygotował  łaciński 
tekst „Confessio Augustana”, określający naukę nowego 
ewangelickiego wyznania, odczytany na sejmie Rzeszy 
w Augsburgu, odrzucony przez cesarza. 
 1532 – 1534: wychodziła w odcinkach „Postylla 
domowa” Marcina Lutra. 
 1534: pokazało się pełne tłumaczenie całej Bi-
blii, dokonane przez Marcina Lutra 
  Tak więc, w ciągu niespełna 20 lat, obok wielu 
innych nie wymienionych tu rozpraw, „na piśmie” obja-
śnione i ugruntowane zostały zasady nowej „taniej wia-
ry”. Prawie wszystkie, w większej czy mniejszej ilości 
docierały nad Wisłę, nabywane w pierwszej kolejności 
przez tych, którzy znali język niemiecki. A dopiero od 
nich zainteresowani, nie znający języka niemieckiego, 
dowiadywali się o treści poszczególnych pism. Tym 
większą była pobudka, aby czym prędzej pojawiły się 
polskie tłumaczenia nie tylko wymienionych dzieł, ale 
by spełniony został także wymóg Reformacji nakazują-
cej pielęgnowanie wiary w języku ojczystym. 
 Przyjrzyjmy się zatem kalendarium wychodzą-
cych w Polsce i na Litwie - jak to określano - drukom 
dysydentów. 
 1544: druk „Wyznania wiary chrześcijańskiej”, 
pierwszy polski wykład luteranizmu  ks. Jana Seklucja-
na, proboszcza parafii polsko-ewangelickiej w Królew-
cu, autora, tłumacza i edytora pierwszych polskich ksią-
żek ewangelickich rozpowszechnianych na terenie Prus 
Książęcych, Litwy i Polski. 
 1545:  pojawił się „Katechizmu  tekst prosty dla 
prostego ludu” – opracowany przez ks. Jana Seklucjana 
 1546: wyszło pierwsze pionierskie tłumaczenie 

„Psałterza Dawidowego” Mikołaja Reja 
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 - ks. Jan Sandecki – Malecki, superintendent  
w Ełku wydał kompilacyjny przekład „Małego Katechi-
zmu” Marcina Lutra 
 1547: wyszedł „Cathechismus to jest nauka na-
przedniejsza i potrzebniejsza ku zbawieniu, o wierze 
chrześcijańskiej” – w redakcji ks. Jana Seklucjana 
 1549: „Rozprawa krótka a prosta o niektórych 
ceremoniach a ustawach kościelnych” – ks. Jana Seklu-
cjana 
 1551 – 1552: wyszedł „Nowy Testament”  
w dwóch częściach, pierwszy polski przekład z orygi-
nału greckiego Stanisława Murzynowskiego, słuchacza  
w Wittenberdze, osiadłego w Królewcu pisarza i tłuma-
cza literatury ewangelickiej, drukowany w oficynie ks. 
Jana Seklucjana  
 1553: „Testament Nowy zupełny” – wydanie  
w jednym foliale tłumaczenia z lat 1551 – 1552 
 1554: ks. Marcin Krowicki, pierwszy polski hi-
storyk Reformacji wydał w Magdeburgu „Chrześcijań-
skie a żartobliwe napominanie” 
 1556: rektor gimnazjum w Pińczowie Grzegorz 
Orszak wydał opartą na postyllach Filipa Melanchtona  
i Jana Spanenberga „Polską postyllę domową”, druko-
waną u ks. Jana Seklucjana 
 - w Królewcu pokazała się „Pierwsza część 
postille...” A. Corvina w tłumaczeniu Eustachego Trep-
ki, studenta Wittenbergi, tłumacza literatury religijnej  
w Królewcu 
 - ks. Jan Seklucjan wydał „Catechismus to jest 
dziecinna a prosta nauka chrześcijańskiej wiary...”
 1557: Pokazała się „Świętych słów a spraw pań-
skich ... kronika albo Postylla” Mikołaja Reja, drukowa-
na u Macieja Wirzbięty w Krakowie 
 - Eustachy Trepka oddał do druku w Królewcu 
tłumaczenie „Wtórej części postille...” A. Seehofera
 1558: ks. Erazm Gliczner, superintendent ko-
ścioła w Wielkopolsce wydał pierwsze w Polsce „Książ-
ki o wychowaniu dzieci”
 1559: w Pińczowie wyszła rozprawa wybitnego 
hebraisty Franciszka Stankara, promotora Braci Polskich 

„Canones reformationis ecclesiarum polonicarum” 
 - Wojciech Nowomiejski (Wojciech z Nowego 
Miasta), tłumacz osiadły w Królewcu, wydał pierwszy 
polski modlitewnik „Modlitwy nabożne których chrze-
ścijańscy ludzie i dziatki ich używać mają” 
 1560: wyszła drukiem „Ustawa albo porządek 
kościelny jako się w Xięstwie Pruskiem... zachowawa” 

– w tłumaczeniu ks. Hieronima Maleckiego, superinten-
denta w Ełku. 
 - ks. Marcin Krowicki wydał w Pińczowie roz-
prawę „Obrona nauki prawdziwej i wiary starodawnej 
krześcijańskiej”, wznowioną trzykrotnie i tłumaczoną na 
język niemiecki 
 1561: Jan i Hieronim Maleccy oraz ks. Jan Ra-

domski wydrukowali tłumaczenie „Confessio Augustana 
to jest Wyznanie wiary...”
 1563: Marszałek i kanclerz litewski, książę 
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł - Czarny sfinansował wy-
danie drukiem „Biblii świętej, tho iest Księgi Starego  
y Nowego Zakonu właśnie z  Żydowskiego, Greckiego  
i Łacińskiego nowo na Polski język z pilnością i wierno-
ścią wyłożone. Brześć Litewski 1653”.  Była to pierw-
sza w całości wydana polska i ewangelicka Biblia zwana 
Brzeską lub Radziwiłłowską, przygotowana przez zespół 
pińczowski, w skład którego wchodzili: Grzegorz Orszak, 
Piotr Statorius i Jan Thenaud, a także Marcin Krowicki, 
Jerzy Szoman, dorywczo Jan Łaski i Mikołaj Rej, wresz-
cie Jakub  Lubelczyk,  Andrzej Trzecieski jun. i in. 
 1564: Franciszek Lismanin, słuchacz Jana Kal-
wina, superintendent Jednoty kalwińskiej w Małopolsce, 
doradca księcia Albrechta wydał w Wittenberdze  „Bre-
vis explicatio de sanctissima Trinitate”, dzieło polemicz-
ne poddające krytyce antytrynitarskie stanowisko Fran-
ciszka Stankara. 
 1565: ks. Krzysztof Trecy, przebywał w Witten-
berdze i w Genewie, rektor szkoły ewangelicko - refor-
mowanej i założyciel domu zborowego w Krakowie wy-
dał tłumaczenie „Kompendium chrześcijańskiej religii” 
Henryka Bullingera
 1570: tenże ks. Krzysztof Trecy podał do druku 
polskie tłumaczenie „Confessia abo Wyznanie wiary po-
wszechnej kościołów krześcijańskich polskich”
 1572: ks. Jakub Niemojewski, studiował w Wit-
tenberdze, uczestnik Konfederacji warszawskiej, wydał 
w Poznaniu „Apologię to jest dowody i obrona konfesji 
kościołów polskich”. 
 - w Nieświeżu wyszła drukiem „Biblia to jest 
Księgi Starego i Nowego Przymierza” (zwana nie-
świeską) w tłumaczeniu Szymona Budnego, biblisty 
ariańskiego, która wyróżniała się nowatorstwem języka  
i starannością w podawaniu imion osobowych i nazw 
geograficznych w ich autentycznym brzmieniu. Ze 
względu na zmiany wprowadzone przez wydawców, 
Budny wyrzekł się autorstwa Biblii. 
 1574: w Królewcu wyszła „Postylla domowa” 
Marcina Lutra w tłumaczeniu ks. Hieronima Maleckiego. 
 - ks. Piotr Artomiusz wydał „Pieśń człowieka 
utrapionego” 
 - w Łosku wydrukowany został już tylko „Nowy 
Testament” w oryginalnym tłumaczeniu Szymona Bud-
nego z jego komentarzem, wywołującym sprzeciw  
w środowisku ariańskim i katolickim. 
 1577: teolog i polemista ariański, poeta Marcin 
Czechowic (1532 – 1613) dokonał własnego tłumacze-
nia Nowego Testamentu z oryginału greckiego 
 1578: w Królewcu wyszedł drukiem anonimo-
wy „Cancional abo pieśni duchowne”, prawdopodobnie 
autorstwa ks. Piotra Artomousza 



Informator Parafialny nr 12/2016 (155)

grudzień 2016  11

 1582: w Krakowie ks. Grzegorz z Żarnowca, 
kaznodzieja kalwiński działający w Małopolsce wydał 

„Postilla albo wykład Ewanieliy Niedzielnych i Świąt 
uroczystych...”, jedyna przetłumaczona na język nie-
miecki.
 1586: Andrzej Wolan, sekretarz Mikołaja Ra-
dziwiłła Rudego, potem króla Zygmunta Augusta, dy-
plomata, publicysta, jeden z głównych polemistów 
zwalczających Jezuitów, wydał traktat „O idolatrii [bał-
wochwalstwie] Jezuitów” 
 1587: Piotr Artomiusz opublikował  „Kancjonał 
to jest Pieśni Chrześcijańskie” 
 1590: Słuchacz uniwersytetów we Frankurcie 
na Odrą i Heidelbergu, senior Kościoła Reformowane-
go na Kujawach, późniejszy superintendent połączonych 
Kościołów Reformowanego i Braci Czeskich  ks. Daniel 
Mikołajewski ogłosił rozprawę polemiczną „O Sakra-
mencie Ciała i Krwie Pańskiej”
 1594: Ks. Szymon Bogumił Turnowski, witten-
berczyk, rektor szkoły w Koźminku, senior Jednoty Bra-
ci Czeskich w Wilnie, wydał „Zwierciadło nabożeństwa 
chrześcijańskiego w Polsce”
 1598: W Wilnie wyszedł katechizm wileński 
pod tytułem „Katechizm albo krótkie w jedno miejsce 
zebranie wiary i powinności krześcijańskiej” przygoto-
wane przez ks. Stanisława Sudrowskiego, seniora zbo-
rów litewskich 
 1609: w Rakowie ukazał się traktat „Praelec-
tiones theologicae” pióra Fausta Socyna (1539 – 1604), 
głównego przywódcy Braci Polskich w końcowym eta-
pie ich działalności w Polsce, podejmujący próbę po-
godzenia doktryn swoich konfratrów, kładący większy 
nacisk na wartości etyczne chrześcijaństwa, opowiadał 
się po stronie tolerancji i bardziej racjonalistycznym poj-
mowaniu religii. 
 1611: ks. Samuel Dambrowski, wittenberczyk, 
superintendent Kościola Luterańskiego w  Wielkopolsce, 
potem na Litwie i Żmudzi wydał w Gdańsku „Lekarstwo 
duszne człowieka chrześcijańskiego w chorobie”
 - ks. Jan Turnowski wznowił w Toruniu kancjo-
nał ks. Piotra Artomiusza 
 1620: Także w Toruniu pokazało się pierwsze 
wydanie najbardziej popularnej „Postilli chrześcijań-
skiej...” ks. Samuela Dambrowskiego
 1623: Tenże wydał zbiór pieśni i modlitw „Raj 
duszny” 
 1632: w tłumaczeniu ks. Daniela Mikołajew-
skiego pokazało się nowe wydanie Pisma Świętego zwa-
ne Biblią Gdańską. 
 Przedstawiony wykaz jest tylko skromnym, do-
raźnie zestawionym wyborem tytułów, które pokazały 
się na przełomie XVI i XVII w. w przeciągu blisko 100 
lat. Świadczą one wystarczająco, jak wielki został podję-
ty wysiłek, by w jak największym stopniu uprzystępnić 

polskiemu czytelnikowi główne idee Reformacji. Ilu-
struje także, jak szybko i dynamicznie rozwinęło się dru-
karstwo w Polsce, ale co znacznie ważniejsze, że miejsce 
dotąd  wszechobecnej łaciny zajął język polski, okazał 
się wystarczająco bogaty, by wyrazić najgłębsze tajniki 
myśli religijnej, wydatnie się rozwinąć i wzbogacić, dać 
podstawy literatury narodowej. Obok podstawowych 
ksiąg wyznaniowych, jak Biblia, katechizmy, postylle, 
kancjonały, pokazywały się traktaty i pisma polemiczne, 
uzasadniające czy też konfrontujące różne poglądy nie 
tylko z Kościołem Rzymskokatolickim, ale także ilustru-
jące różne konfesje reformacyjne. 
 Jest rzeczą zrozumiałą, że również duchowni  
i publicyści rzymskokatoliccy nie przyglądali się biernie 
rozwojowi literatury innowierczej, wykorzystując przy 
okazji różnice doktrynalne nie tylko w celu ich napiętno-
wania, ale także dodatkowego podsycania wzajemnych 
animozji. Po wydaniu Biblii Leopolity (Kraków 1561), 
będącej modyfikacją nie zachowanego średniowiecz-
nego rękopisu opartego na Wulgacie, dokonany przez 
humanistę Jana Leopolitę w 1593 r. pokazał się Nowy 
Testament w tłumaczeniu jezuity ks. Jakuba Wujka, zaś 
w 1599 r. pośmiertnie już wydana cała Biblia „w wie-
lu miejscach skażona poprawkami komisji jezuickiej”. 
Niemniej to o niej Konrad Górski pisał: „Jego wszech-
stronne wykształcenie filologiczne (znał łacinę, grekę, 
hebrajski, niemiecki i węgierski), jak również opano-
wanie ówczesnej biblistyki pozwoliły mu na wniknięcie  
w sens przekładanych tekstów, a humanistyczna eru-
dycja i doskonałe wyczucie odrębnych cech każdego 
języka – na znajdywanie w języku polskim właściwych 
odpowiedników dla wyrażanej treści. Stąd też jego prze-
kład Biblii przewyższał  wszystkie dotychczasowe [p.a. 

- a więc także protestanckie] i wywarł ogromny wpływ 
na język i na uformowanie się polskiego stylu biblijne-
go.” Ten fragment wypowiedzi pozostawiam bez komen-
tarza. Ks. Wujek  także jest autorem „Postilla catholi-
ca” w trzech częściach, wydanych w latach 1573 – 1575  
w Krakowie, wielokrotnie wznawianej i tłumaczonej. 
 Jak więc widzimy, wynalazek druku walnie 
przyczynił się nie tylko do rozpowszechnienia idei Re-
formacji w Niemczech, przekraczał granice królestw, 
walnie przyczynił się do nobilitacji języków narodowych 
i rozwoju literatur narodowych, a przez to do poszerze-
nia pola oddziaływanie idei Reformacji nie  tylko wśród 
Niemców czy posługujących się językiem niemieckim. 
Posłużył także w Polsce nie tylko do wzbogacenia li-
teratury religijnej katolickiej, ale także do zwalczania  
i dyskredytowania „heretyckich” przekonań tych, którzy 
ośmielili się opuścić Kościół Rzymskokatolicki. Tak czy 
inaczej, bez „czarnej sztuki” pochód Reformacji przez 
Europę nie byłby tak efektywny. 

wa
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Czternastolecie, pięćsetlecie i… wieczność

 Społeczeństwo odwraca się od  tego co ucho 
łechce i zaczyna nasłuchiwać czegoś więcej. Nie wy-
starcza mu muzyczna składanka przerywana pleceniem 
trzy po trzy przez  dowcipnych prezenterów i proste 
wiadomości o polityce, sporcie i pogodzie o równych 
godzinach. Rodzi się głód treści, głód słowa, prawdy, 
autorytetu, dobra. 
 W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Radio 
CCM rozszerza czas audycji „Po prostu” na pasmo 
20.00 – 24.00 i określa swoją nazwę jako radio „Cał-
kiem Ciekawa Miłość”. Jego słuchalność wzrasta tak, 
że staje się konkurencyjne nawet dla Radia Zet i RMF. 

„Zetka” zmienia szybko nazwę na  „Alfa i Omega”,  
a RMF na „Radosna Miłość Faktem”. Radio Maryja 
przeistacza się w Radio Miriam, słuchacze pozdrawiają 
się słowem „szalom”, a zjazdy Rodziny Radia odbywa-
ją się w Jerozolimie. Kultowa „Trójka” zmienia nazwę 
na biblijną „Siódemkę”, a „Jedynka” i „Dwójka” łą-
czą się i tworzą „Dwunastkę”, przyciągając słuchaczy 
hasłem „Dwanaście pokoleń, dwunastu apostołów”.  
W eterze robi się biblijnie, proroczo, apostolsko. Roz-
głośnie regionalne prześcigają się w przyjmowaniu 
nazw takich jak „Żebro Adama”, „Arka”, „Miecz Ge-
deona”, „Wiara, Nadzieja, Miłość”. Tylko Radio Złote 
Przeboje nie musi zmieniać nazwy, na liście przebo-
jów szaleją bowiem tytuły: „Złote ulice nowego mia-
sta”, „Wejdę do jego bram”, „Tysiąc lat chodzenia po 
wodzie”. Nie słyszy się Niemena śpiewającego „Miałeś 
chamie złoty róg”, natomiast wszędzie numerem jeden, 
rozbrzmiewającym niczym hymn, jest pieśń złotego du-
cha... przepraszam, żółtego druha: „Po prostu z Jezusem 
żyć, zwyczajnie, bez wielkich słów, każdy dzień powie-
rzać Mu, stale przy Nim być.”
 To sen na czternastolecie. Szóstego stycznia 
2017 roku minie 14 lat nadawania programu Po prostu. 
Dwie skumulowane siódemki, symbolizujące pełnię, 
uprawniają do snucia marzeń, wizji, snów.
 Nasz program określiliśmy jako luterański, bo 
szukamy prawdy w Biblii.  Nie to jest luterańskie, co się 
tak nazywa, co zachowuje formy luteranizmowi przypi-
sywane, ale to, co szuka form nowych, odpowiednich 
dla potrzeb współczesnych, co nowatorsko, twórczo 
odkrywa i eksponuje prawdę, że tylko Pismo budzi wia-
rę, która otwiera oczy i serce na łaskę, pochodzącą od 
Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Tylko Pismo, tylko 
wiara, tylko łaska, tylko Chrystus - na nowo odkrywane, 
osobiście doświadczane.

 Nasz program jest programem, bo zawiera ideę, 
myśl, że trzeba Po prostu otworzyć Biblię i używać jej 
jak podręcznika życia, tam szukać programu na życie. 
Że można to życie prowadzić rodzinnie i nie jest to 
nudne ani skazane na porażkę. Że porażką jest szuka-
nie atrakcji wszędzie indziej, tylko nie w rodzinie. Że 
trzeba odwrócić się od hedonizmu i uczyć altruizmu, 
wyzbywać egoizmu, a nasiąkać miłością. To znaczy – 
nasiąkać Chrystusem, trwać w Nim i pozwolić, by On 
trwał w nas. Po prostu z Jezusem żyć, w domu, szkole, 
pracy, w świątek i piątek.
 Nasz program jest radiowy, co znaczy, że ope-
ruje słowem. Słowo to musi być piękne, niebanalne; 
interesujące, nie wytarte, prawdziwe i pożyteczne, nie 
epatujące sensacją, obrazowe, żywe, po prostu Boże, 
przez Boga inspirowane. Musi budować postawę tole-
rancji, otwarcia, zaciekawienia innością, a nie zamyka-
nia się w sobie, przekonania, że tylko my, tylko u nas,  
a reszta nas nie obchodzi, albo - co gorsze -  jest gor-
sza, po prostu zła. Chodzi o słowo, które wnosi pokój, 
sprzyja porozumieniu; które dowodzi, że dobro zawsze 
zwycięża. Że nie ma potrzeby odpowiadania na zło 
złem, że zwycięską siłę ma przebaczenie, wyciągnięta 
ręka, nie zwinięta w pięść, otwarta, ciepła.
 Słowem można zabić, ale można też obudzić 
kogoś do życia, przywrócić komuś godność, nadzieję, 
upewnić, że miłość to nie sentymentalne uczucie, ale 
dobry czyn, z dobrej woli, w dobrej wierze dokonany, 
czyli szczere, uśmiechnięte ku drugiemu, autentyczne, 
empatyczne, uosobione dobro w akcji.
 Słowa płyną w eter.  Docierają wysoko, nawet 
jeszcze wyżej. Zapisywane lepiej niż cyfrowo, ciaśniej 
niż w mp3, czekają na dzień Jubileuszu. Już nie czter-
nastolecia, ani pięćsetlecia, a nawet nie tysiąclecia.
 Będzie to Jubileusz wejścia i wyjścia, począt-
ku i końca. Zostaniemy rozliczeni z naszych słów; będą 
one konfrontowane ze słowami wypowiedzianymi do 
nas przez Boga. Ostatecznie oceni je Słowo, które stało 
się ciałem.
 Nieważne, czy mówimy na ucho, w zamknię-
tych ścianach, czy przez radio. Mówmy prawdę, kreuj-
my dobro, twórzmy więzi miłości. U stołu wieczności 
nie zasiądzie nikt, kto rzuca słowa na wiatr. Tym bar-
dziej nikt, kto słowem rani, zabija. Stójmy po stronie 
Słowa Życia. Niech nasze słowa ożywiają, budują, ro-
dzą nadzieję, miłość, tak jak Słowo, które było na po-
czątku, od którego wszystko się zaczęło.

Marek Cieślar
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Trochę historii
W³adys³aw	Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 225

   05.12.1791: w Wiedniu zmarł Wolfgang Amadeo Mo-
zart, pianista – wirtuoz, kapelmistrz, kompozytor, twór-
ca arcydzieł muzyki klasycznej, jeden z trzech wielkich 
twórców wiedeńskich. Cieszył się absolutnym słuchem 
i nadzwyczajną pamięcią muzyczną, niepowtarzalnym 
talentem i łatwością komponowania w każdej dziedzi-
nie muzycznej, wprowadzając do nich własne elementy.  
Katalog Köchla obejmuje 626 kompozycji: 16 komplet-
nych oper, utwory religijne, 54 symfonie, różne utwo-
ry orkiestrowe, 23 koncerty fortepianowe i kilkanaście 
na inne instrumenty, utwory kameralne (tu 23 kwartety 
smyczkowe), 18 sonat, pieśni i inne. Wśród arcydzieł 
wymieniane są między innymi: opery – „Idomeneo re 
di Creta”, „Don Giovanni”, „Czarodziejski flet”, sym-
fonie D-dur „Praska” i C-dur „Jowiszowa”, z utworów 
kościelnych „Msza koronacyjna C-dur” i „Requiem”, 
liczne utwory kameralne („Sześć kwartetów Haydnow-
skich”) i dworskie (Serenada „Eine kleine Nachtmusik”). 
Johannes Wolfgangus Theophilus Mozart (takie bowiem 
otrzymał imiona przy chrzcie) urodził się w Salzburgu 
27.01.1756 r. Byłem siódmym dzieckiem  kompozyto-
ra i skrzypka wirtuoza Leopolda i Anny Marii z domu 
Perl. Pięcioro z rodzeństwa zmarło, pozostała tylko 
starsza o 5 lat siostra Maria Anna i Wolfgang Amadeo 
(takich imion używał), oboje uzdolnieni muzycznie. Od 
najwcześniejszych lat ojciec uczył młodego Wolfgan-
ga Amadea gry na klawesynie, w 1761 r. popisywał się  
w duecie ze swoją siostrą. Zapobiegliwy ojciec docenił 
wyjątkowy talent swoich pociech, toteż chciał je poka-
zać światu. Już w styczniu 1762 r. wyruszył w pierwszą 
podróż artystyczną do Monachium. Uznanie, jakie spo-
tkało koncertującą rodzinę  zachęciło ojca do dłuższe-
go tournée. Już w kilka miesięcy później przez Pasawę, 
Linz udali się do Wiednia, gdzie popisywali się także 
na dworze cesarskim i w co niektórych salonach arysto-
kracji. Po krótkim pobycie rodzina wróciła do Salzbur-
ga w styczniu 1763, by zaledwie po pół roku wyruszyć  
w jeszcze dalszą podróż przez Monachium, Frankfurt 
nad Menem do Koblencji i Brukseli, a także stawić się w 
Paryżu na prezentacji w Wersalu dla Ludwika XV, a po-
tem  w Buckingham w Anglii dla Jerzego III. Przez Am-

sterdam, Paryż i Monachium 
w 1764 r. wrócili do Sal-
zburga. Tu Wolfgang podjął 
intensywne studia kompozy-
torskie. Dotąd bowiem raczej 
koncertował, teraz do swojej 
działalności muzycznej miał 
dopisać własną, jakże bogatą i różnorodną twórczość. 
W czasie kolejnej podróży (Lille, Gandawa, Haga, po-
wrót przez Szwajcarię), już 1765 powstała obok kilku 
sonat pierwsza symfonia Es-dur, dwa lata później pierw-
szy utwór sceniczny – singspiel „Bastien i Bastienne”  
i pierwsza opera „La finta semplice”. Rok 1769 przy-
niósł Mozartowi  nominację na koncertmistrza w kapeli 
arcybiskupiej. W  tym samym roku wraz ojcem Wol-
fgang Amadeo udał się w pierwszą podróż artystyczną 
do Włoch (Werona, Mantua, Mediolan, Bolonia, Flo-
rencja, Rzym, Neapol i powrót przez Bolonię. W Rzy-
mie miał Wolfgang Amadeo ujawnić swoją niespotyka-
ną pamięć muzyczną. Spokojnie wysłuchał w Kaplicy 
Sykstyńskiej pilnie strzeżonego „Miserere” Gregorio 
Allegriego, po czym usiadł i ku zdumieniu wszystkich 
dokonał wiernego zapisu nutowego utworu. Po złama-
niu takiej tajemnicy papież Klemens XIV obdarzył  14 

– letniego Wolfganga Amadea tytułem Kawalera Orderu 
Złotej Ostrogi, a bolońska Accademia Filharmonica ty-
tułem swojego członka. Potem jeszcze nastąpiły dwie 
podróże do Włoch (1771 i 1772 – 1773), znaczone ko-
lejnymi sukcesami artystycznymi i nowymi utworami. 
Napisał także serenadę „Il sogno di Scipione” na ingres 
nowego arcybiskupa salzburskiego Hieronima v. Collo-
redo, ten jednak nie miał zrozumienia dla działalności 
Mozartów. Rychło doszło do scysji zakończonej dymi-
sją. W 1777 r. Wolfgang Amadeo wyruszył wraz z mat-
ką na kolejne tournée przez Monachium, Manheim do 
Paryża. W Manheim zapoznał młodziutką sopranistkę 
Alojzję Weber, ale po interwencji ojca, ruszył do Paryża. 
Tu jednak spotkał go cios. Matka po krótkiej chorobie 
zmarła (3.07.1778), a chociaż jego „Symfonia Paryska” 
została przyjęta życzliwie, to jednak melomani paryscy 
bardziej byli zainteresowani rywalizacją swoich twór-
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ców. Wracając, Wolfgang spotkał wspomnianą Alojzję, 
ale ta okazała się już dla niego obojętna. Załamany 
Wolfgang wrócił do Salzburga (1779), otrzymał posadę 
organisty i pracował nad zamówioną największą swoją 
operą  na otwarcie sezonu w Monachium „Ideomeneo 

– król Krety”. I oto znów narazili się Mozartowie arcy-
biskupowi. Konflikt zakończył się wyjazdem Mozar-
tów do Wiednia na stale. Tam zamieszkali u Weberów,  
a miało to ten skutek, że Wolfgang zapałał miłością do 
siostry Alojzji – Konstancji. Już 4.08.1782 doszło do 
zaślubin. Życie rodzinne powstrzymało Wolfganga od 
większych podróży zwłaszcza, że niebawem miało się 
urodzić sześcioro pociech, ale tylko dwoje dożyło lat 
dojrzałych. Był to dla Wolfganga okres bardzo pracowi-
ty, skoncentrowany na wzmożonej działalności kompo-
zytorskiej. Jeśli wyjeżdżał, to na zaproszenie do Pragi, 
gdzie jego utwory cieszyły się wyjątkowym powodze-
niem, zwłaszcza kolejna opera „Wesele Figara”, przyję-
ta w Wiedniu wręcz z wrogością za rzekomo nadmierne 
naruszenie powagi stanu wysokiej arystokracji. Praco-
wał też w tym czasie nad słynnym „Requiem”, którego 
wszakże nie dokończył. Niewygody z czasu licznych 
podróży w wieku chłopięcym zaowocowały schorze-
niami reumatycznymi i degeneracją kręgosłupa, teraz 

– gdy doszła intensywna praca wyczerpująca osłabio-
ny organizm, skromne środki utrzymania z doraźnych 
honorariów, musiały się odbić negatywnie na zdrowiu 
mistrza. Ofiarowanie płatnego stanowiska nadwornego 
kompozytora cesarskiego przez znanego ze sknerstwa 
Józefa II przyszło zbyt późno. 5.12.1791, po wątpliwej 
wizycie medyka, nastąpił zgon. Na skutek wymyślnych 
zarządzeń tegoż cesarza, wielki kompozytor pochowany 
został w zbiorowej mogile dla ubogich. Po kilku latach 
zlokalizowanie jego pochówku okazało się niemożliwe. 
Wdowa w 1809 r. wyszła ponownie za mąż za duńskiego 
dyplomatę Georga Nicolausa v. Nissena, miłośnika mu-
zyki Mozarta i autora pierwszej o nim biografii. Także 
Salzburg upomniał się o pamięć wielkiego kompozyto-
ra, zakładając w 1841 r. Mozarteum, w skład którego 
wchodzą: instytut naukowy, uczelnia, muzeum i gdzie 
odbywają się festiwale muzyki mozartowskiej. W latach 
1877 – 1905 pokazało się nakładem Breitkopfa i Härtla 
69 tomów dzieł wszystkich Wolfganga Amadea Mozarta. 

***********
   6.12.1891: zmarł Jan Stonawski, główna postać wiej-
skiej społeczności w Lesznej Dolnej (ob. CzR) w XIX w., 
dziadek ks. Jana Stonawskiego (1870 – 1957).  Urodził 
się w sąsiedniej wiosce Łyżbice (dziś dzielnica Trzyńca) 
w 1818 r. Z czasem w Lesznej Dolnej stał się właścicie-
lem młyna, który wspólnie z synem Janem znacznie roz-
budował do dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa.  
Przez 40 lat był członkiem wydziału gminnego, w tym 
przez 27 lat pełnił obowiązki wójta. Przez szereg lat pia-
stował także godność prezbitera w zborze przy kościele 

Jezusowym w Cieszynie. Był podporą polskiego ruchu 
narodowego, udzielał się w kilku polskich stowarzysze-
niach, nie szczędził środków na ich działalność. 

***********
   06.12.1916: w Jaworzynce urodził się Karol Szmek, 
syn Jana i Anny z Łysków. Wyrastając, miał czas na-
siąknąć góralską tradycją i poszanowaniem  przyro-
dy. Uczęszczał do szkoły ludowej w Istebnej, potem 
do „wydziałówki” w Jabłonkowie. Przez 2 lata (1932 

– 1934) praktykował w istebniańskim nadleśnictwie,  
a nabyte wiadomości ugruntował w rocznym kursie  
w Państwowej Szkole dla Leśników w Cieszynie. Skoro 
nie mógł znaleźć zatrudnienia na miejscu, zgłosił się do 
służby wojskowej i skierowano go do Spały. Zmobili-
zowany, w 1939 r. uczestniczył w walkach nad Bzurą.  
W Puszczy Kampinoskiej dostał się do niewoli niemiec-
kiej. Zwolniony, w 1940 r. podążył do domu. W Bogu-
minie dowiedział się, że znajduje się na liście poszuki-
wanych przez gestapo. Ukryty przez matkę w bunkrze, 
doczekał wyzwolenia. Wyjechał teraz do Warszawy, 
znajdując pracę w Ministerstwie Rolnictwa, a jedno-
cześnie podjął studia w Wyższej Szkole Gospodarstwa 
Wiejskiego, którą ukończył w 1957 r.,  uzyskując dy-
plom inżyniera leśnika. Zaliczył jeszcze Zaoczne Stu-
dium dla Kadry Kierowniczej Resortu Leśnictwa w Kra-
kowie. Tak wyposażony, w 1958 r. wrócił do Istebnej, 
obejmując stanowisko nadleśniczego. Wnet też dopro-
wadził do rozbudowy nadleśnictwa, a przy nim reakty-
wował Zespół Regionalny „Istebna”, w 1963 r. założył 
Klub Literacki Macierzy i powołał Koło Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej (1979), którego był wieloletnim prezesem 
(1980 - 1988). Przez kilka lat był księgowym w ośrodku 
wypoczynkowym „Gawra” w Wiśle. Już na emeryturze 
udzielał się w Związku Rencistów i Emerytów, założył 
Kółko Rolnicze i nadal był siłą napędową Koła Macierzy, 
a w nim Klubu Literackiego, gdzie skupił nie tylko cały 
zastęp twórców ludowych, lecz organizował wieczory 
literackie. Zmarł w cieszyńskim szpitalu 25.02.2001 r. 
Spoczął na cmentarzu ewangelickim w Istebnej. 

***********
   07.12.1991: w Antibes (Francja) zmarł Ludwik 
Klimek, malarz, członek koła filomackiego „Akord”  
w Skoczowie, żołnierz we francuskim ruchu oporu, po 
wojnie osiadł w Antibes nad Morzem Śródziemnym, 
gdzie z powodzeniem uprawiał malarstwo sztalugowe 
w duchu koloryzmu; wiele jego prac zakupiły muzea na 
całym świecie. Patrz: odc. 172 – 173, w: „Wieści Wyż-
szobramskie”  2012/07 – 08, s. 22. 

***********
   14.12.1666: w Węgorzewie urodził się ks. Jerzy An-
drzej Helwing, syn pastora w Węgorzewie. Przygoto-
wany w łacińskiej szkole w Węgorzewie, w którym roz-
winął zamiłowanie do botaniki, lata 1684 – 1687 spędził 
na uczelni w Królewcu, wzbudzając podziw dla swej-
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wiedzy i pilności. Przez Kołobrzeg dotarł do Wittenber-
gi, skąd po roku, zawierając wiele znajomości z gronem 
profesorskim w Lipsku, w Jenie otrzymał magisterium. 
Chociaż głównie interesował się botaniką, słuchał tak-
że wykładów z astronomii, historii i literatury. Jeszcze 
przez rok korzystał z gościny u znakomitego przyrod-
nika Börhaavena w Leydzie. Następnie wyjechał do 
Wenecji i dalej w głąb Italii, gdzie w krótkim czasie 
opanował język włoski. Tam jednak doszła do niego 
wiadomość od ojca, żądającego powrotu do domu. Gdy  
w 1691 r. wrócił, został adiunktem w parafii ewangelickiej  
w Węgorzewie. Mimo, iż nie brakowało mu obowiązków 
duchownego, każdą wolną chwilę poświęcał ulubionej 
botanice, prowadził szeroką korespondencję z naukow-
cami, ściągał interesujące go książki do coraz bogatszej 
swojej biblioteki. Wkrótce (1693) poślubił córkę kró-
lewieckiego astronoma Andrzeja Conciusa. W 1705 r. 
został proboszczem parafii, zaś w 1725 objął urząd su-
perintendenta dystryktu węgorzewsko – giżyckiego. Gdy  
w latach 1709 – 1711 w okolicy wybuchła epidemia dżu-
my, z poświęceniem, nie bacząc na zagrożenie własnego 
zdrowia,  wypełniał swoje obowiązki duchownego, ale 
też niejednego uratował od śmierci dzięki użyczanym 
ziołom i udzielanym poradom lekarskim. 
 Godne podziwu są jego osiągnięcia naukowe.  
Efektem jego wieloletnich badawczych penetracji tere-
nowych było dwuczęściowe dzieło „Flora Quasimodo-
geniti sice Enumeratio aliquot plantarum indigenarum 
in Prussia” (Gdańsk 1712) i „Supplementum  Florae 
Prussicae seu enumeratio plantatorum indigenarum 
post etiam Floram Quasimodogenitam” (Gdańsk 1726),  
w których opisał łącznie 655 roślin występujących na 
terenie ówczesnych Prus, podał ich nazwy łacińskie, 
niemieckie, a także polskie i zilustrował na miedziory-
tach. Osobne dzieło poświęcił ziołom, ich znaczeniu dla 
medycyny i gospodarki, noszące tytuł: „Florae campana 
seu Pulsatilla cum suis speciebus et varietatibus” (Lipsk 
1720). Sporządził także kilka zielników z 200 roślina-
mi dziko rosnącymi i 300 roślinami wyhodowanymi 
z nasion ściągniętych z zagranicy. Kilka kompletów 
tych herbariów ofiarował wybranym osobom, m.in. do 
biblioteki drezdeńskiej Augusta II Mocnego. Posiadał 
także zbiory ptasich jaj, bursztynów i innych skamie-
lin, które opisał w dziele „Litographia Angerburgica” 
(1717). Wszystkie wymienione dzieła cieszyły się du-
żym zainteresowaniem daleko poza krajem i umocniły  
nadany mu przez współczesnych tytuł „Pliniusza pru-
skiego”. Zbierał także zabytki archeologiczne, spisywał 
zabobony i przesądy Mazurów.
 Zmarł w rodzinnym Węgorzewie 3.01.1748 r., 
pochowany na przykościelnym cmentarzu.  

***********
   16.12.1941: w obozie koncentracyjnym w Mauthausen 

- Gusen zginął  zagazowany cyklonem Jerzy Szczurek, 

nauczyciel, czołowy przywódca przewrotu wojskowego 
w Cieszynie. Był synem Jana i Anny z domu Waszek. 
Urodził się 23.04.1892 r. w Kostkowicach. Po czterech 
klasach Gimnazjum Macierzowego (1903 – 1907) prze-
szedł do Seminarium Nauczycielskiego, które ukoń-
czył już w nowym budynku na Bobrku w 1911 r. Swo-
ją praktykę nauczycielską rozpoczął w szkole ludowej  
w Lesznej Dolnej (ob. CzR). Rok później został człon-
kiem Związku Śląskich Katolików, Polskiego Towarzy-
stwa Pedagogicznego, objął także funkcję prezesa gniaz-
da Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół. W 1913 r. 
zdał egzamin kwalifikacyjny nauczyciela. Z chwilą wy-
buchu I wojny światowej został wcielony do wojska au-
striackiego. Odkomenderowany już jako porucznik  do 
garnizonu w Cieszynie, zasilił szeregi polskich oficerów 
przygotowujących akcję przechwycenia komendy nad 
garnizonem, co niezwykle sprawnie przeprowadzono 
31.10./1.11.1918 r. W kilka dni później Rada Narodowa 
Księstwa Cieszyńskiego powierzyła mu zorganizowa-
nie Milicji Polskiej podporządkowanej jego komendzie. 
Część tych oddziałów bardzo przydała się w działaniach 
opóźniających napaść wojsk czeskich w styczniu 1919 
r. Po wejściu wojsk polskich do Cieszyna, oddziały Mi-
licji zostały rozwiązane (10.03.1919), a jej dowódca 
odkomenderowany do służby w baonie zapasowym 10 
Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej stacjonującym wów-
czas w  Lubaczowie. Ledwo rozpoczął kurs oficerski,  
w październiku został wraz z baonem skierowany na 
front na odcinku wołyńskim, ale po miesiącu przekazany 
został już w stopniu kapitana do służby w tajnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej w Cieszynie, mającej wspie-
rać działalność Polskiego Komitetu Plebiscytowego. 
Gdy zapadła  decyzja o podziale Śląska Cieszyńskiego 
(20.07.1920), przeniesiony został do Wołczyna na sta-
nowisko instruktora wojskowego POW.  Wiosną 1921 
r. wrócił do Cieszyna, zgłaszając się do pracy w Szko-
le Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim jako na-
uczyciel języka polskiego i śpiewu, popularyzował także 
wśród wychowanków  krajoznawstwo. Odnowił także 
swoje zaangażowanie w wymienionych wyżej organi-
zacjach, dopisując jeszcze sekretarzowanie w Polskim 
Towarzystwie Ludoznawczym. Współpracował również 
z miejscową prasą („Nasz Kraj”, „Gwiazdka Cieszyń-
ska”, „Dziennik Cieszyński”, „Miesięcznik Pedagogicz-
ny”, „Zaranie Śląskie”), gdzie publikował wspomnienia 
z lat swojej aktywności wojskowej. Napisał też w tym 
czasie m.in. trzy z pięciu części zamierzonej  publikacji 

„Z wielkich dni Śląska Cieszyńskiego”: cz. III „Przewrót 
polityczny i wojskowy w r. 1918” (1928) , cz. IV: „Pułk 
Piechoty Ziemi Cieszyńskiej”  (1930) i cz. V: „O mili-
cjach ludowych w latach 1918 - 1920” (1933). W 1929 
r., będąc członkiem zarządu ZŚlK, wprowadził Związek 
do Narodowego Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy,  
jako członek rady naczelnej kierował jej sekretariatem 
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w Cieszynie, jednak mandatu posła do sejmu nie uzy-
skał. Pod koniec 1934  zaangażował się w polskim wy-
wiadzie, rozpoczął także współpracę z pismem „Śląska 
Brygada”, gdzie zamieścił kilka artykułów o Legionach 
Polskich na Śląsku Cieszyńskim, udziale młodzieży se-
minaryjnej w walkach o niepodległość Polski i in. Po-
wołanie nie uznanego przez władze Związku Niepodle-
głościowców Śląskich spowodowało jego przeniesienie 
do szkoły podstawowej w Radlinie (1935). Tam wycofał 
się z działalności wywiadowczej, ale w 1938 r. prowa-
dził werbunek do 4 kompanii ochotniczego legionu „Za-
olzie”. Z chwilą wybuchu II wojny światowej uciekał 
przed wojskami hitlerowskimi, gdy jednak zagrożenie 
przyszło także od wschodu, spod Hrubieszowa wyruszył 
w drogę powrotną do Cieszyna, gdzie rozpoczął  działal-
ność konspiracyjną w szeregach „Orła Białego”, potem 
Służbie Zwycięstwu Polski, a następnie Związku Walki 
Zbrojnej. Tu jednak wpadł w ręce gestapo (20.04.1940); 
proceder był krótki: zsyłka do obozu w Dachau, a po-
tem do Mauthausen - Gusen. W 1988 r. jego prochy zło-
żone zostały na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.  
Z żoną Heleną z domu Wojtek, poślubioną w 1918 r., 
miał dwoje dzieci: Lidię Marię i Władysława Zygmunta. 

***********
   19.12.1891: w Zakopanem urodził się Edward Ber-
nard Raczyński, potomek znakomitych rodziców 
Edwarda Aleksandra i Róży z Potockich i zasłużonego 
rodu Raczyńskich, chluby Wielkopolski po mieczu i Po-
tockich po kądzieli. Przeznaczony na męża stanu, wyra-
stał w atmosferze krakowskiego Pałacu pod Baranami, 
a w czasie wakacji w rodowej siedzibie w Rogalinie. 
Kształcił się w Krakowie w najlepszych gimnazjach,  
a potem w słynnej School of Economic w Londynie oraz 
w Dreźnie. W 1915 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Tak przygotowany, w 1919 r. został sekre-
tarzem ambasady polskiej w Kopenhadze. Już tam dał 
się poznać jako człowiek o wszechstronnym wykształ-
ceniu, ale także wyjątkowej sumienności, toteż w 1921 
r. powierzono mu służbę w ważnej dla Rzeczypospolitej 
placówce dyplomatycznej w Londynie. W latach 1926 

– 1934 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
jako zastępca kierownika Wydziału Wschodniego, a po-
tem jako naczelnik Wydziału Organizacji Międzynaro-
dowych MSZ, rok później  został stałym delegatem przy 
Lidze Narodów. Po zakończeniu misji w MSZ, w 1934 
r. wrócił do Londynu tym razem na stanowisko ambasa-
dora RP, pełniąc tę służbę do 1945 r. Z chwilą, gdy pod 
naporem wypadków Emigracyjny Rząd Polski prze-
niósł się do Londynu, stał się faktycznym kierownikiem 
polskiej polityki zagranicznej (1941 – 1943). Dołożył 
wiele starań mających na celu bliską współpracę z Cze-
chami i Słowakami i stworzenie podstaw do utworzenia 
federacji państw po wojnie (11.11.1940). Poparł także 
inicjatywę gen. Władysława Sikorskiego zmierzającą 

do podpisania układu z ZSRR (30.07.1941), zapocząt-
kowującą wznowienie stosunków dyplomatycznych, 
zapowiedź amnestii dla Polaków i utworzenie  armii 
polskiej w ZSRR. Akt ten wywołał spore zamieszanie 
w Rządzie Emigracyjnym. Po tragicznej śmierci gen. 
W. Sikorskiego w katastrofie lotniczej na Gibraltarze 
(4.07.1943), Edward Raczyński nie wszedł do kolejne-
go Rządu, zatrzymując jedynie funkcję ambasadora do 
6.07.1945 r., to jest do chwili, gdy Rząd Brytyjski wyco-
fał uznanie dla Rządu Emigracyjnego. Niemniej Edward 
Raczyński dalej utrzymywał kontakty z Rządem Brytyj-
skim, który konsultował z nim wiele decyzji i wspierał 
finansowo polską emigrację. Poza tym nie uczestniczył 
w nieustających sporach polskiej emigracji, poświęca-
jąc się całkowicie pracy społecznej i publicystycznej.  
W 1947 r. został doradcą brytyjskiego Ministerstwa Pra-
cy. Tymczasem, w wyniku kolejnych napięć w czasie 
prezydentury Augusta Zaleskiego, próbę ich zażegna-
nia podjęła Rada Trzech utworzona przez gen. Włady-
sława Andersa, Tomasza Arciszewskiego i Edwarda 
Raczyńskiego (1954 - 1972). Po złożeniu urzędu przez 
kolejnego prezydenta Stanisława Ostrowskiego (1979), 
jego następcą został Edward  Raczyński (1979 – 1986). 
Objęcie urzędu prezydenta RP na Wychodźstwie spo-
tkało się z uznaniem i poparciem wszystkich centrów 
emigracji polskiej. On sam, będąc już członkiem Rady 
Trzech, sprzeciwiał się utrzymywaniu fikcji politycz-
nej, teraz, obejmując urząd, starał się o maksymalne 
uspokojenie nastrojów i połączenie sił polskiej emigra-
cji. Wychodząca w Paryżu „Kultura” oczekiwała, że 
Raczyński „(...) skieruje emigrację polityczną na drogę 
bardziej odpowiadającą dzisiejszej sytuacji politycznej 
w świecie i w Polsce. Na drogę, na której emigracja 
odniosłaby realne wartości dla Polski znów niepodle-
głej: wkład koncepcyjny i polityczny, nie ograniczając 
się jedynie do roli służebnej w stosunku do raczkującej 
jeszcze opozycji krajowej”. Było to niezmiernie istotne 
wobec zachodzących w Polsce wydarzeń politycznych. 
Przypomnijmy najważniejsze: wybór papieża Polaka  
i jego pierwsza pielgrzymka do kraju (1979),  podpisanie 
Porozumień Gdańskich (1980), zawierających m.in.  po-
stulat o utworzeniu niezależnych samorządnych Związ-
ków Zawodowych („Solidarność”), zdjęcie ze stanowi-
ska I sekretarza Edwarda Gierka (1980), wprowadzenie 
stanu wojennego (1981 –1983), powołanie fasadowej 
organizacji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodo-
wego, rozwiązanie „Solidarności”  (1982). Wobec tych 
wszystkich kolejnych wydarzeń władze na uchodźstwie 
nie pozostawały obojętne, protestowały i informowały 
opinię międzynarodową o brutalnym pogwałceniu pra-
wa w Polsce, udzielały pomocy rodzącemu się ruchowi 
niepodległościowemu zwłaszcza, gdy w kraju uświado-
miono sobie, iż Rząd Emigracyjny jest jedyną rzeczywi-
stą reprezentacją suwerennych praw Rzeczypospolitej. 
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Była to przede wszystkim zasługa roztropnej polityki  
i osobowości Edwarda Raczyńskiego. Zgodnie z przy-
rzeczeniem złożył on urząd prezydenta w 1986 r. Docze-
kał jeszcze chwili, gdy w 1989 r. po obradach Okrągłe-
go Stołu odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory  
i powołanie przez Sejm na stanowisko premiera nowego 
rządu Tadeusza Mazowieckiego. Rok później pierwszy 
wybrany w powszechnych wyborach prezydent Lech 
Wałęsa odebrał insygnia władzy od ostatniego prezyden-
ta RP na obczyźnie Ryszarda Kaczorowskiego. Edward 
Raczyński zmarł 30.07.1993 r. w Londynie i zgodnie ze 
swoją wolą pochowany został w rodzinnej nekropolii  
w Rogalinie. 
 Prof. Rafał Habielski tak określił sylwetkę pre-
zydenta Edwarda Bernarda Raczyńskiego: „Był on wzo-
rem polityka, bo był człowiekiem, który nigdy nie był 
związany z żadną opcją partyjną. Obcy jakimkolwiek 
ideologiom, rozumiał politykę i zaświadczał swoją bio-
grafią, że polityka to jest służenie państwu.” 

***********
   19.12.1941: zmarł w Cieszynie Alfred Nohel, zasłu-
żony pedagog i wychowawca szeregu znakomitych mu-
zyków  Ziemi Cieszyńskiej, m.in. Erwina Bubika, Jerze-
go Drozda, Karola Stryji, Jana Sztwiertni, Jana Taciny. 
 Urodził się w Kończycach Wielkich 19.09.1879 
r. jako syn Henryka i Marii z domu Farnik. Po dwóch 
klasach gimnazjum w  Cieszynie przeszedł do niemiec-
kiego Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie, które 
ukończył w 1899 r. Kolejnych sześć lat spędził w Ja-
błonkowie na stanowisku nauczyciela tamtejszej szkoły 
podstawowej; od 1905 r. uczył  śpiewu w szkole pod-
stawowej i wydziałowej w Cieszynie i jednocześnie do-
kształcał się muzycznie w Wiedniu, uzyskując w 1910 
r. prawo nauczania w szkołach średnich i seminariach. 
W latach 1922 – 1939 był nauczycielem muzyki w Pań-
stwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-

-Bobrku. Tu także był założycielem i dyrygentem chóru 
i 38 – osobowej orkiestry smyczkowej, ponadto dyrygo-
wał katolickim męskim chórem kościelnym.  

***********
   23.12.1916: w Cleveland (USA) urodził się Jan Kal-
fas. W 1922 rodzice wraz z małym Jankiem powrócili 
do kraju, do Bielska. Tam też Janek uczęszczał do szko-
ły podstawowej i rozpoczął naukę w gimnazjum, musiał 
ją jednak po dwóch klasach przerwać z powodu choroby 
ojca. Od młodych lat interesował się lotnictwem, bu-
dował modele samolotów, udzielał się w Lidze Obro-
ny Powietrznej i Przeciwgazowej. Za jej poręczeniem 
otrzymał skierowanie na kurs szybowcowy w Szkole 
Szybowcowej na Chełmie, uzyskując kategorię A i B 
pilota szybowcowego. Po roku został skierowany na 
dalsze przeszkolenie do Bezmiechowej, zakończone 
stopniem wtajemniczenia lotniczego (kat. C). Kolejny 
kurs w II Pułku Lotniczym w Krakowie przyniósł mu 

kwalifikacje mechanika w 121. Eskadrze Myśliwskiej. 
Zmobilizowany w sierpniu 1939 r., uczestniczył wraz  
z eskadrą w kampanii wrześniowej. Internowany w Ru-
munii, wraz z kolegami przedostał się do Jugosławii,  
a następnie przez Francję do Anglii. Tam, przeszkolo-
ny, otrzymał  przydział do 304. Dywizjonu Bombowego,  
a potem do analogicznego polskiego o numerze 300. Po 
zaliczeniu dramatycznych 30 lotów bojowych pierwszej 
tury, z początkiem 1944 został instruktorem w angiel-
skiej szkole lotniczej; po kilku miesiącach zgłosił się na 
przeszkolenie specjalistyczne, by móc służyć w elitar-
nej Eskadrze 1586 z bazą w Brindisi, skąd wykonał 11 
lotów nad Jugosławią, Czechami i Polską. Na wiosnę 
1945 wrócił do Dywizjonu 301. Już po wojnie służył  
w lotnictwie transportowym na liniach Oslo, Ateny, Ne-
apol. W połowie 1947 r. zdecydował się wrócić do kraju, 
znosząc upokorzenia i zakaz odbywania jakichkolwiek 
lotów. Tylko przez rok (1948) pracował jako instruktor 
w Cywilnej Szkole Pilotów i Mechaników w Ligocie, 
potem w Centrum Szkolenia Lotniczego we Wrocławiu. 
Potem musiał się zadowolić zatrudnieniem w Zakładach 
Piwowarskich w Głubczycach, ale też skorzystał z moż-
liwości dokończenia nauki gimnazjalnej i zdobycia ma-
tury w Opolu. W 1956 r. zgłosił się ponownie w Bielsku, 
gdzie w Aeroklubie udzielał się jako instruktor, a jed-
nocześnie służył jako pilot w Zespole Lotnictwa Sani-
tarnego w Katowicach. W latach 1957 – 1977 wykonał 
4000 lotów sanitarnych. W sumie spędził w powietrzu 
8352 godziny w 35 typach samolotów i 297 godz. na 
śmigłowcach. Obok wielu innych odznaczeń trzykrot-
nie otrzymał Krzyż Walecznych i czterokrotnie Medal 
Lotniczy oraz najwyższe odznaczenie brytyjskie dla ob-
cokrajowców Medal Lotniczy. Zmarł w Bielsku-Białej 
2.10.1983 r. 

***********
   24.12.1891: zmarł w Pruchnej  Adam Pinkas, na-
uczyciel i kierownik szkoły, sekretarz gminy i organista 
w Końskiej, nauczyciel,  członek prezbiterstwa i star-
szeństwa gminy, działacz prohibicyjny w Wiśle, ofiarny 
kierownik szkoły w Pruchnej. Patrz odc. 189, w „Wieści 
Wyższobramskie” 2013 /12, s. 16 – 17. 

***********
   27.12.1566: we Wrocławiu urodził się Jan Jesse-
nius, syn słowackiego (węgierskiego?) uszlachconego 
imigranta Baltazara Jesenský’ego, któremu wszakże 
wystarczała godność mieszczanina. Syn Jan okazał się 
bardzo zdolnym i pilnym uczniem miejskiej szkoły we 
Wrocławiu, toteż podjął dalszą naukę w Wittenberdze,  
a następnie w Lipsku, gdzie studiował filozofię i medy-
cynę i gdzie w 1587 r. uzyskał stopień bakałarza. Studia 
te dopełnił w Padwie, ale po ich ukończeniu w 1591 r., 
jako protestant na katolickiej uczelni, tytułu doktorskie-
go nie mógł uzyskać. Wrócił więc do rodzinnego Wro-
cławia, gdzie prowadził prywatną praktykę lekarską  
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i gdzie też ożenił się z Marią Fals. Napisał wówczas 
swoją pracę „Zoroaster, Nowa, krótka a prawdziwa filo-
zofia wszechrzeczy”, którą dedykował księciu saskiemu 
Fryderykowi Wilhelmowi; ten odwzajemnił się mu 1593 
r. tytułem osobistego lekarza w Dreźnie. Po kolejnych 
dwóch latach  Jessenius przeniósł się do Wittenbergi 
na stanowisko profesora anatomii, chirurgii i botani-
ki na tamtejszym uniwersytecie, w 1597 r. powołany 
został na rektora. Z kolei cesarz Rudolf II za namową 
nadwornego astronoma (zatrudnionego raczej w cha-
rakterze astrologa) Tychona Brahe zaprosił Jesseniusa 
do Pragi, ofiarowując mu funkcję lekarza przyboczne-
go. W czerwcu 1600 r. Jessenius istotnie przyjechał do 
Pragi i tu pozostał na zawsze. Rychło też miał zwrócić 
na siebie uwagę przeprowadzeniem pierwszej sekcji 
zwłok w tej części Europy. Dalej też specjalizował się 
w zakresie chirurgii i anatomii, ale jako człowiek żona-
ty miał zamkniętą bramę do uniwersytetu. Obok opisu 
przeprowadzonej sekcji wydał pracę „Nauka chirurgii. 
Traktat o kościach i praca o diagnostyce zwanej Semio-
tiké”. Nieco później powstały dalsze prace: „O krwi”, 

„O moru”, „O duszy i ludzkim ciele”. W 1708 r. bardziej 
przedsiębiorczy brat niezrówoważonego cesarza Rudol-
fa II - Maciej - uzyskał władzę w Austrii, na Węgrzech 
i Morawach. Jessenius  uczestniczył w jego koronacji i 
dedykował mu rozprawkę „Krótka chronografia króle-
stwa i królów węgierskich”, a wkrótce został lekarzem 
osobistym nowego władcy. W 1612 Maciej sięgnął po 
tytuł cesarski, ale zmarła żona Jesseniusa. Być może  
z powodu utraty żony, a także chęci wzbogacenia swo-
ich kwalifikacji, przez 4 lata Jessenius podróżował po 
krajach Europy. Gdy wrócił do Pragi, już w 1617 r. zo-
stał wybrany na rektora Uniwersytetu Praskiego; uzna-
nie tytułu doktorskiego przez uniwersytet nastąpiło już 
wcześniej. Tymczasem na arenie politycznej nastąpiły 
istotne zmiany. W wyniku układów następcą bezpotom-
nego Macieja został wychowanek jezuitów arcyksiążę 
styryjski Ferdynand II (1617 – król Czech, 1618 – król 
Węgier, od 1619 cesarz rzymski)  wrogo nastawiony do 
protestantów. Jessenius znalazł się w opozycji, opubli-
kował szereg ulotek przeciw Fryderykowi II i jezuitom, 
jako przedstawiciel szlachty czeskiej zjawił się na sej-
mie w Bratysławie (wówczas Preszburgu), by zyskać 

poparcie dla powstania praskiego i zapobiec koronacji 
Ferdynanda II na króla Węgier. Misja się nie udała, Jes-
senius na pół roku został osadzony w więzieniu w Wied-
niu. Tymczasem 23.05.1618 r. doszło do defenestracji 
namiestników cesarskich w Pradze. Jessenius jeszcze 
raz posłował, tym razem do księcia Siedmiogrodu Ga-
bora Betlena z próbą o wsparcie czeskich powstańców. 
Uczestniczył także w koronacji protestanckiego Fryde-
ryka Palatyńskiego na króla Czech (4.11.1619). Oblę-
żenie Wiednia przez wojska Gabora Betlena (listopad 
1619) pokrzyżowały oddziały lisowczyków, posłanych 
na pomoc cesarzowi Ferdynandowi II przez króla pol-
skiego Zygmunta Wazę. 8.11.1620 r. doszło do roz-
strzygającej bitwy pod Białą Górą, w  wyniku której 
sromotną klęskę poniosły wojska koalicji protestanckiej. 
Szlachta czeska utraciła ¾ majątku, wszystkich prote-
stanckich oponentów już w grudniu 1620 r. osadzono  
w więzieniu. Wśród nich znalazł się Jessenius. 
21.06.1621 r. stracono na Staromiejskim Rynku w Pra-
dze 27 przywódców opozycji. Najokrutniej potraktowa-
no Jesseniusa, któremu najpierw żywcem wycięto język, 
potem ścięto głowę, resztę ciała poćwiartowano i roz-
wieszono na palach w różnych punktach miasta. Dopie-
ro po kilku tygodniach głowę pochowano pod posadzką 
w kościele Marii Panny przed Tynem. 

***********
   31.12.1841: w Cieszynie zmarł  Florian Jilg, budowni-
czy Komory Zamkowej w Karniowie, główny architekt 
Cieszyna, przebudował teatr cieszyński (obecne kino), 
budowniczy browaru mieszczańskiego przy Śrutarskiej, 
bursy „Cselestinum” (ul. Kochanowskiego) i kamienic 
przy ul. Wyższa Brama (10 i 16) i Bielskiej (nr 35),  ko-
ścioła ewangelickiego w Bystrzycy i in.  Patrz: odc. 91 
w: „Informator Parafialny” 2005/10, s. 11.  

***********
   31.12.1941: w obozie zagłady Auschwitz zginął 
Piotr Feliks, dyrektor polskiego Gimnazjum Realnego  
w Orłowej,  działacz Macierzy Szkolnej, prezes Związ-
ku Chórów Polskich, kurator Związku Akademików 
Mniejszości Polskiej „Jedność” na Śląsku Cieszyńskim 
w Czechosłowacji, prezes połączonej Macierzy. Patrz: 
odc. 123, „Informator Parafialny” 2008/06, s. 14.  

Ciekawostka:	    Jednym z najbardziej wymownych zwyczajów adwentowych jest wieniec adwento-
wy. Zwyczaj ten pochodzi z Niemiec, gdzie w 1839 r. pastor Jan Henryk Wichern prowadzący przytułek dla sierot, 
wpadł na pomysł, aby wieńcem przystroić świetlicę dla dzieci. Razem z wychowankami w I niedzielę Adwentu 
zapalił pierwszą świecę adwentową, by wytworzyć nastrój skłaniający do modlitwy. Następne, mniejsze dwadzie-
ścia cztery świece podopieczni zapalali każdego dnia aż do Wigilii, gromadząc się na śpiew i modlitwę. Później 
drewniane koło przystrojono gałązkami jodły. 
 Z czasem liczbę świec zmniejszono do czterech, a zwyczaj ten szybko rozszedł się po wielu krajach.  
W Polsce zwyczaj ten pojawił się po pierwszej wojnie światowej.
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 W kościele Jezusowym w Cieszynie znajdują  
się trzy piękne, duże świeczniki wykonane z mosiądzu. 
Służą one do oświetlania kościoła w czasie nabożeństw 
wieczornych i świątecznych oraz przy ślubach i pogrze-
bach. Są one zawieszone na stalowych linach powle-
czonych czerwoną  materią i ozdobione pozłacanymi 
drewnianymi kulami, umieszczonymi w pewnych odle-
głościach od siebie.
 Do roku 1929 używano do oświetlenia kościoła 
świec, zakładano je na największym świeczniku, (28 - 
36 sztuk).
 Kiedy kościoły w sąsiednich zborach w Trzyń-
cu i Ostrawie wprowadziły oświetlenie elektryczne, 
zaczęto i w Cieszynie myśleć o wprowadzeniu światła 
elektrycznego. Jako przezorny gospodarz, Rada Ko-
ścielna nie była bardzo skłonna do tak kosztownego 
wydatku, uważając, że światło będzie wykorzystane 
tylko dwa razy w roku, mianowicie przy nabożeństwie 
jutrzennym  i na zakończenie roku. Wieczorne nabożeń-
stwa sylwestrowe wprowadził ks. Karol Kulisz dopiero 
w 1928 r. Wtedy oświetlano jeszcze kościół świecami, 
co było bardzo kłopotliwe i kosztowne. Należy dodać, 
że uczestnictwo w wieczornych nabożeń-
stwach było zazwyczaj bardzo liczne.
 Firma instalacyjna Domzol w Cie-
szynie, zachęcona przez Józefa Łamacza 

- wieloletniego członka Zastępstwa Zbo-
rowego, pracownika elektrowni miejskiej 

- zaoferowała bezpłatne doprowadzenie in-
stalacji elektrycznej do świecznika znajdu-
jącego się najbliżej ołtarza. Koszty instalacji 
elektrycznej środkowego świecznika pokrył 
znany kupiec w Cieszynie Józef Huta.
 Wobec takiego biegu rzeczy i nale-
gania młodzieży zrzeszonej  w chórze ko-
ścielnym, ówczesne prezbiterstwo nie mo-
gło wstrzymać inicjatywy członków zboru. 
Utworzono Komitet Oświetlenia Kościoła, 
który rozpoczął zbiórkę funduszy i ustalił 
plan prac dalszego oświetlenia kościoła. 
 Każdy z trzech wiszących świecz-
ników jest ozdobiony kulami z pięknie 
rzeźbionymi ornamentami. Na kulach wy-
ryte są napisy mówiące, kto był fundatorem 
każdego świecznika. Pierwszy świecznik 
od ołtarza nosi napis: „Darowały dziewczy-
ny Zboru Cieszyńskiego 1884”, środkowy: 

„Poświęcił Zborowi Cieszyńskiemu Paweł 

Wapienik z Cieszyna 1883”, świecznik koło głównego 
wejścia: „Darowali młodzieńcy Zboru Cieszyńskiego 
1884”.
 Oprócz wyżej opisanych, trzech świeczników 
wiszących w głównej nawie,  są jeszcze w kościele dwa 
ośmioramienne, również  mosiężne świeczniki. Jeden 
z nich znajduje się obecnie w kaplicy używanej do 
chrztów, po lewej stronie ołtarza. Drugi umieszczono 
koło organów. O jego pochodzeniu z czasów powstania 
kościoła Jezusowego świadczy umieszczona na szczy-
cie tarcza z wykutym napisem łacińskim. Po jednej 
stronie tarczy znajduje się herb barona Adolfa Bogusła-
wa Schmelinga, ówczesnego właściciela wsi Hażlach 
koło Cieszyna. Był on delegowany do Wiednia w spra-
wie zatwierdzenia wyboru dwóch ówczesnych księży -   
J. F. Richtera i Ch. W. Henriciego na proboszczów zbo-
ru cieszyńskiego. Wspomniany napis łaciński wyjaśnia, 
że Schmeling ufundował świecznik dla uczczenia pa-
mięci swego jedynego, 9-letniego syna, który zginął  
w tragicznych okolicznościach w roku 1733.

Maria Pilch
Kal. Ewangelicki  1970

O świecznikach wyższobramskich
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Wydarzenia parafialne

Jubileusz Reformacji –  cieszyńska  
inauguracja ogólnopolskich obchodów

Obchody 500-lecia Reformacji

 31 października 1517 roku augustiański mnich 
i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie 
z ówczesnym zwyczajem, ogłosił i przybił do drzwi ko-
ścioła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, które doty-
czyły nadużyć w Kościele Zachodnim, związanymi ze 
sprzedażą odpustów. Ogłoszenie tez nie od razu zmieni-
ło kościelną rzeczywistość – wielu reformatorów przed 
Lutrem postulowało reformę Kościoła, stąd też wy-
stąpienie Wittenberskiego Reformatora wpisywało się  
w pasmo długich dążeń do odnowy religijnej europej-
skiego chrześcijaństwa.
 31 października 1517 roku jest zatem symbo-
liczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Eu-
ropy i historii Kościoła, oznaczającą z jednej strony 
nową epokę w życiu religijnym Starego Kontynentu, 
na którą składa się renesans teologii i pobożności, po-
nowne sięgnięcie do źródeł biblijnych i patrystycznych,  
a z drugiej wyodrębnienie się w Kościele Powszech-
nym (Katolickim) nurtu reformacyjnego, z którego  
w kolejnych latach powstawały niezależne od papiestwa 
Kościoły ewangelickie. Reformacja, wpisana w kon-
tekst dramatycznych wydarzeń polityczno-społecznych 
XVI wiecznej Europy, nie była w sferze religijnej rady-
kalną rebelią, a wyrazem wiary i tęsknoty za Ewangelią.  
W krajach, do których dotarła Reformacja i dzięki wy-

nalazkowi druku nastąpiło religijne przebudzenie, a tak-
że niespotykany dotąd rozwój kultury: piśmiennictwa  
w językach ojczystych, muzyki i wielu innych aspek-
tów społecznych. 
 31 października 2016 roku w luterańskiej kate-
drze w Lund w Szwecji rozpoczęły się światowe obcho-
dy 500-lecia Reformacji. W tej uroczystości wziął udział 
papież Franciszek oraz bp Jerzy Samiec. W związku  
z tym faktem Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburskiego w Polsce ogłosił skład Komitetu Honoro-
wego uroczystości, w którym znalazł się m.in. prymas 
Polski Wojciech Polak, abp Antje Jackelen – prymas 
Kościoła Szwecji, bp Margot Käßmann – ambasadorka 
Ewangelickiego Kościoła Niemiec ds. 500-lecia Refor-
macji, bp Munib A. Younan – przewodniczący Świato-
wej Federacji Luterańskiej, bp Michael Bűnker – sekre-
tarz generalny Wspólnoty Ewangelickich Kościołów  
w Europie (GEKE),  abp Jeremiasz – ordynariusz 
diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Auto-
kefalicznego Kościoła Prawosławnego,  Jerzy Buzek 

– europoseł i premier RP w latach 1997-2001, Han-
na Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m. st. Warszawy, 
Krzysztof Penderecki – kompozytor i dyrygent, Jan 
Krenz – kompozytor i dyrygent,  Jerzy Pilch – pisarz 
i publicysta.

 31 października br. Kościół Jezusowy w Cie-
szynie wypełnił się po same brzegi. Na rynku naszego 
miasta stanęło 28 autobusów, którymi przyjechali wier-
ni ze wszystkich parafii naszych diecezji. Oprócz nich, 
kościół wypełnił się wieloma duchownymi, przedstawi-
cielami władz kościelnych, samorządowych i państwo-
wych, zaproszonymi gośćmi i naszymi parafianami. 
Wszyscy przybyli w jednym celu - żeby w tym dniu 
uroczystym nabożeństwem zainaugurować w Polsce 
Jubileusz 500 lat Reformacji.

 Jeszcze przed rozpoczęciem liturgii nabożeń-
stwa, po raz pierwszy po odrestaurowaniu zabrzmiały 
organy, na których tego dnia grali Wojciech Wantulok 
i Paweł Seligman. W dziękczynnej modlitwie Biskup 
Diecezji Cieszyńskiej, ks. Adrian Korczago i ks. pro-
boszcz Janusz Sikora, podziękowali za zakończony re-
mont.
 W trakcie nabożeństwa w krótkiej scenie histo-
rycznej przy akompaniamencie muzycznym wszystkim 
zebranym przypomniane zostały niektóre z tez Lutra, 
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których całość, zapisana na długim zwoju, została roz-
winięta wzdłuż głównego wejścia do kościoła.
Jedną z najbardziej wzruszających chwil był moment, 
w którym zebrani zaśpiewali reformacyjny hymn 

„Warownym grodem” ułożony przez ks. 
dr. Marcina Lutra.
 Kazanie wygłosił Bi-
skup Diecezji Katowickiej, 
ks. dr Marian Niemiec. 
Przypomniał czym są 
Boża łaska i usprawiedli-
wienie każdego grzeszne-
go człowieka przez Boga. 
Co sprawiło, że Wittenberski 
Reformator zaczął dążyć do 
odnowy ówczesnego Zachodniego 
Kościoła. Że Lutrowi chodziło nie tyl-
ko o zreflektowanie dotychczasowej nauki, ale przede 
wszystkim skupił się na wierze i życiu wiernych, któ-
rych chciał zmienić przez oddanie im do ręki Biblii.
 Luter nie chciał rozpoczynać wszystkiego „od 
nowa” lecz „odnowy” Kościoła. Reformację rozumiał 
jako naprawę tego, co zostało zaniedbane i wypaczone. 
Chciał przypomnieć ludziom, że zbawienie jest daro-
wane każdemu z nas przez Boga, że otrzymujemy je 
za darmo tylko z Bożej łaski, a nie za sprawą swoich 
dobrych uczynków. W swoim kazaniu Ksiądz Biskup 
podkreślił wspólną pracę luteran i rzymskich katolików 
nad nauką o usprawiedliwieniu, która dzisiaj stała się 
dla tych dwóch kościołów podstawą do dalszego zbli-

żania się w teologicznym odczytywaniu Słowa Boże-
go, a przede wszystkim w praktycznym zwiastowaniu 
Ewangelii i życiu ze sobą, a nie obok siebie na co dzień.

 Przypomniał, że Reformacja nie jest zakoń-
czonym procesem, ale wciąż trwa i po-

winna trwać w Chrześcijańskim 
Kościele. A to o czym mówi 

Słowo Boże i przypomniała 
nam XVI-wieczna Refor-
macja – o zbawieniu czło-
wieka wierzącego z łaski 
Bożej przez Chrystusa, 
powinno wciąż motywo-

wać każdego z nas do odpo 
wiedzialnego chrześcijańskiego 

życia.
 W nabożeństwie uczestniczyli również 

goście ekumeniczni: Przedstawiciele Kościołów Pol-
skiej Rady Ekumenicznej, a wśród najwyższych repre-
zentantów ekumenicznych, Kościół Rzymskokatolicki 
w Polsce reprezentował Prymas Polski, ks. abp Woj-
ciech Polak. Reprezentującym Autokefaliczny Kościół 
Prawosławny w Polsce, był abp Abel.
 W słowach pozdrowienia Ksiądz Prymas po-
dziękował za zaproszenie i możliwość przeżywania tak 
ważnej uroczystości z Ewangelikami. Podkreślił, że 
500 lat Reformacji „jest okazją do dziękczynienia Bogu 
za dar 50 lat wspólnego dialogu katolicko-luterańskie-
go, w ramach którego, zgodnie z wolą Pana Jezusa, mo-
dlimy się o to, abyśmy byli jedno”.

Foto dzięki uprzej-
mości portalu 

OX.PL
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 W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy, okolicznościowy list odczytała  
Agnieszka Lenartowicz-Łysik. W swoim liście Pan Pre-
zydent wyraził szacunek dla społeczności Ewangelików 
w Polsce i przypomniał, że zawsze Ewangelicy byli 

ostoją polskości na Śląsku Cieszyńskim. Podziękował 
za wkład w dziedzictwo naszego kraju.
 W imieniu władz samorządowych słowa po-
zdrowienia do zebranych przekazał Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego, Wojciech Saługa.
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 Warto wspomnieć, że Sejmik Województwa 
Śląskiego uchwalił rok 2017, Rokiem Reformacji. Pan 
Marszałek podkreślił, że obchody 500 lat Reformacji są 
ważnym wydarzeniem dla całego naszego regionu.
 Dziękując za słowa pozdrowienia, każdemu 
przemawiającemu bp Adrian Korczago wręczył spe-
cjalnie upieczony chleb w kształcie róży Lutra.
 Nabożeństwo miało niezwykłą i bogatą oprawę 
muzyczną. Oprócz Diecezjalnej Orkiestry Dętej Die-

cezji Cieszyńskiej i Misyjnej Orkiestry Dętej z Wisły, 
które grały w połączonym składzie pod dyrekcją kapel-
mistrza Adama Pasternego, śpiewem służyły połączone 
chóry naszej diecezji (ponad 400 osób), którymi dyry-
gowała diakon Joanna Sikora. Wystąpił także cieszyński 
Chórek Dziecięcy „Hosanna” pod dyr. Moniki Macury 
oraz Chór Młodzieżowy V Warsztatów Muzycznych 
pod dyr. ks. Marka Michalika. 

ks. Łukasz Gaś

Koncert Dziękczynny
po renowacji organów

 W poniedziałek, 31.10.2016 r., w dniu Pamiątki 
Reformacji, w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbył 
się koncert dziękczynny. Koncert rozpoczął się odśpie-
waniem przez wszystkich obecnych na koncercie pieśni 
nr 620 „Pochwal, mój duchu, Mocarza”. Na wstępie ks. 
Janusz Sikora przypomniał, że w  latach 2012 do 2016 
odbyły się 43 koncerty pod hasłem „Ratujmy organy 
kościoła Jezusowego w Cieszynie” a dzisiejszy koncert 
należy uznać za 44-ty z tego cyklu. Koncert dziękczyn-
ny był  pierwszym koncertem organowym po ponad 
dwuletniej renowacji instrumentu. Ks. J. Sikora przy-
witał wszystkich licznie zebranych, a zwłaszcza ks. bp 
dra Adriana Korczago z małżonką, burmistrza Miasta 

Cieszyna Ryszarda  Macurę z małżonką oraz liczną 
(77-osobową) grupę z partnerskiej parafii św. Marcina 
ze Schwabach z ks. Dr. Paul-Hermannem Zellfelderem. 
Ks. J. Sikora koncert rozpoczął, czytając fragment Psal-
mu 145.      
 Jako pierwszy wystąpił Paweł Seligman, wyko-
nując na organach preludium chorałowe na temat pieśni 

„Ein feste Burg ist unser Gott” BWV 720 Jan Sebastiana 
Bacha. Paweł Seligman w 1999 r. ukończył Państwową 
Średnią Szkołę Muzyczną w Cieszynie w klasie forte-
pianu i organów. W 2005 r. ukończył Akademię Mu-
zyczną im. Karola Szymanowskiego w  Katowicach   
w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego i adj. 
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Zygmunta Antonika. Pracuje jako nauczyciel 
organów oraz prowadzi działalność koncer-
tową. Występuje też w zespołach kameral-
nych i towarzyszy chórom. Koncertował  
w wielu miejscach w Polsce i za granicą. Jan 
Sebastian Bach (1685-1750) jest najwięk-
szym niemieckim kompozytorem epoki ba-
roku. Doskonale operował techniką chorało-
wą, koncertującą i wariacyjną. Był mistrzem 
muzyki polifonicznej. Skomponował wiele 
kantat kościelnych i świeckich,   oratoriów, 
chorałów oraz kompozycji na różne instru-
menty. Jest twórcą wartościowych utworów 
organowych.
 Następnie połączone chóry para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie 
pod dyr. Joanny Sikory oraz chór Kantorei 
ze Schwabach i Wyższobramski Chór Kame-
ralny z Cieszyna z towarzyszeniem organów 

– P. Seligman - i instrumentalistów wykona-
ły  J. Crügera, ar. K. Danel „Brońże, Panie, 
nas”. Johann Crüger (1598-1663), niemiecki 
kompozytor, organista. Pisał głównie utwory 
wokalne. Jego pieśni zajmują ważne miejsce 
w historii chorału protestanckiego. Cechują 
się afektywną (emocjonalną) interpretacją 
testów. Kilkanaście jego pieśni utrzymało  
się do dziś w repertuarze kościoła ewange-
lickiego.
 Kolejne utwory organowe zapre-
zentowała Elżbieta Karolak. Były to: Fanta-
zja A-dur Cezara Francka oraz  III cz. Im-
provizazione z IX Symfonii f-moll  Feliksa 
Nowowiejskiego. Elżbieta Karolak jest ab-
solwentką Akademii Muzycznej im. I. J. Pa-
derewskiego w Poznaniu w klasie organów 
prof. Romualda Sroczyńskiego. Jest profeso-
rem na macierzystej uczelni. Koncertowała 
w wielu miastach w Polsce (też w Koście-
le Jezusowym w 2012 roku) oraz w Euro-
pie i USA. Cezary Franck (1822-1890) jest 
bardzo znanym i cenionym kompozytorem 
francuskim, organistą, pianistą oraz chór-
mistrzem. Jego kompozycje stanowią splot 
muzyki  francuskiej i flamandzkiej z trady-
cją Bacha oraz muzyki klasycznej i roman-
tycznej. Kompozycje organowe reprezentu-
ją tzw. symfonizm organowy i cechują się 
potężnym brzmieniem. Feliks Nowowiejski 
(1877-1946), polski kompozytor, organista, 
dyrygent, pedagog. Kompozytor licznych 
utworów instrumentalnych, chóralnych,  
a także scenicznych. Był znakomitym or-
ganistą. Był wirtuozem tego instrumentu, 

Foto dzięki uprzej-
mości portalu 

OX.PL
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posiadał ogromną łatwość improwizacji i dysponował 
bardzo rozległym repertuarem. Szczególne miejsce  
w jego twórczości organowej posiada dziewięć symfonii.
 Następnie zaprezentował się Chór Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Cieszynie pod dyr. Joanny Si-
kory. Chór zaśpiewał „O, Boże nasz, chwalimy Cię” 
Johanna Michaela Haydna (1737-1806) oraz „Świa-
dectwo Marcina Lutra” Tadeusza Sikory (1928-2016).  
J. M. Haydn jest bratem bardziej znanego Józefa Haydna. 
Skrzypek, pianista, organista, koncertmistrz, nadworny 
kompozytor arcybiskupa w Salzburgu. Skomponował 

wiele utworów symfonicznych, oratoryjnych,  
instrumentalnych oraz pieśni. Tadeusz Sikora 
jest znanym cieszyńskim animatorem chórów 
kościelnych. Jest autorem muzyki i tekstów do 
kilkuset pieśni na chóry.
 Kolejną kompozycją  wykonaną przez 
połączone chóry pod dyr. Piotra Sikory była 
pieśń Maxa Regera „Dein Wort o Herr/Twe 
Słowo, o Panie”. Max Reger      (1873-1916) 
jest znanym niemieckim kompozytorem, pia-
nistą, organistą i dyrygentem. Skomponował 
wiele utworów symfonicznych, kameralnych, 
fortepianowych, organowych oraz wokalnych 
i instrumentalno-wokalnych. Pisał dzieła sym-
foniczne i organowe o monumentalnych roz-
miarach, będące też wyrazem zainteresowania 
chorałem protestanckim.
 Paweł Seligman wykonał kolejne or-
ganowe preludium chorałowe Jana Sebastia-
na Bacha na temat pieśni „Wir glauben all 
an einen Gott” BWV 680. Chorały organowe  
J. S. Bacha (napisał ich 138) stanowią bardzo 
ważną grupę stosunkowo krótkich utworów. 
Monumentalne dzieła organowe to preludia, 
fugi, toccaty i fantazje. Drugim utworem wy-
konanym przez P. Seligmana w tej części kon-
certu to Nielsa Gade  fantazja na temat pieśni 

„Pochwal mój duchu Mocarza”. Niels Gade 
(1817-1890) jest kompozytorem, organistą, 
skrzypkiem, dyrygentem. Był organistą w Ko-
penhadze, a także profesorem w Konserwato-
rium w Kopenhadze. Ma ogromne zasługi za 
spopularyzowanie w Danii muzyki niemiec-
kich kompozytorów - od Bacha po Wagnera. 
Skomponował wiele dzieł orkiestrowych, ka-
meralnych, fortepianowych oraz wokalnych. 
Wśród nielicznych dzieł organowych znajduje 
się fantazja wykonana przez P. Seligmana.
 Wyższobramski Chór Kameralny pod 
dyr. Piotra Sikory wykonał S. S. Wesleya „Na 
Skale Kościół stoi”. Samuel Sebastian Wesley 
(1810-1876) jest angielskim kompozytorem 
i organistą. Był organistą w kościołach wie-

lu miast. Jest kompozytorem utworów organowych,  
a zwłaszcza wielu pieśni religijnych. Jego kompozycje 
wzorują się na muzyce dawnej w połączeniu z muzyką 
wczesnoromantyczną. Jego pieśni stanowią często opra-
wę muzyczną nabożeństw w kościele anglikańskim.
 Brzmienie organów po renowacji zaprezen-
tował Paweł Seligman, wykonując kolejne utwory,  
a mianowicie F. Peetersa Toccatę D-dur oraz L. Vierne 

– Finał I symfonii organowej d-moll op. 14. Flor Peeters 
(1903-1986) belgijski kompozytor, organista i pedagog. 
Był organistą w szeregu kościołów a także koncerto-
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Paweł Seligman

wał w wielu krajach całego świata. Napisał 
kilkaset utworów organowych. W kompozy-
cjach nawiązywał do wcześniejszych kom-
pozytorów niderlandzkich i stosował zróżni-
cowane techniki kontrapunktu i harmonii. Lois Vierne  
(1870-1937) francuski organista i kompozytor. Był ce-
nionym organistą o świetnej technice i sztuce impro-
wizacji. Długie lata grał w katedrze Notre Dame. Pisał 
muzykę organową, fortepianową, orkiestrową i wokal-
ną.
 Wyższobramski  Chór  Kameralny  pod  dyr. 
Piotra  Sikory  zaśpiewał  „Pieśń Wieczorną” J. Rhe-
inbergera. Joseph Rheinberger (1839-1901) niemiecki 
kompozytor  i organista, profesor w Königliche Musik-
schule w Monachium. Pisał muzykę organową, forte-
pianową, symfoniczną i wokalną.
 Trzecim organistą, występującym na koncercie 
dziękczynnym, był Klaus Peschik, który wykonał Jana 
Sebastiana Bacha Preludium i Fugę  c-moll BWV 546 
oraz Feliksa Mendelssohna-Bartholdy II Sonatę Or-
ganową op. 65. Klaus Peschik ukończył filologię kla-
syczną  w Würzburgu, a następnie studiował muzykę 
kościelną w Bayreuth. Był kantorem w Neuburg, w Uf-
fenheim a od 1999 r. jest kantorem - dyrektorem mu-
zycznym, w kościele św. Jana i św. Marcina w Schwa-
bach oraz Dekanatu Schwabach. Jest koncertującym 
organistą, prowadzi wiele chórów, zespoły instrumen-
talne oraz działalność pedagogiczną. W podziękowa-
niu za duże zasługi dla muzyki kościelnej w Bawarii,  

w 2004 roku odznaczony został honorowym tytułem 
Dyrektora Muzyki Kościelnej. Koncertował już w ko-
ściele Jezusowym w 2014 roku. Feliks Mendelssohn-

-Bartholdy (1809-1847) wybitny kompozytor nie-
miecki, organista, pianista. Czołowy przedstawiciel 
romantyzmu w muzyce. Komponował utwory symfo-
niczne, fortepianowe, oratoryjne, organowe, m.in. cykl 
6  sonat organowych z op. 65. Wielką wagę przywiązy-
wał do tekstów biblijnych oraz Marcina Lutra.
 Ostatnim utworem długiego koncertu, z bar-
dzo bogatym i urozmaiconym programem, było wy-
konanie pieśni „Warownym Grodem” M. Lutra/P.We-
bera. Połączonymi chórami dyrygowała Joanna Sikora,  
na organach towarzyszył Paweł Seligman oraz zespół 
instrumentalistów: Karol Folwarczny, Andrzej Siko-
ra, Michał Szarzec – trąbki, Jean-Claude Hauptmann,  
Tomasz Mendroch – puzony oraz Jerzy Pustelnik- kotły. 
Pieśń M. Lutra wykonana przez ww. zespół w nowocze-
snej aranżacji zabrzmiała potężnie i bardzo interesująco. 
 Słuchacze obecni na koncercie mieli rzadką 
możliwość wysłuchania gry aż trzech wybitnych or-
ganistów, podziwiać ich wirtuozowską grę, a również 
ocenić możliwości organów po ich gruntownej reno-
wacji. Gra organistów i bardzo urozmaicony repertuar 
wywarły na słuchaczach wielkie wrażenie. Wyższo-
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bramskiego Chóru Kameralnego słuchaliśmy już wie-
lokrotnie – w listopadzie 2016 roku obchodzili 10-lecie 
swojej działalności. Zawsze słuchamy ich z podziwem. 
Z wielką przyjemnością ocenić należy ich bardzo dobre 
współbrzmienie oraz wysoką kulturę muzyczną. Słowa 
uznania należą się również naszemu Chórowi Kościel-
nemu oraz występom połączonych chórów. 
 Pod koniec koncertu ks. Janusz Sikora poin-
formował, że koszt renowacji organów wyniósł ok.  
650,000 zł. Przekazał bardzo serdeczne podziękowania 
wszystkim darczyńcom. Za dotacje  z Urzędu Miasta 
Cieszyna w wysokości 130 000 zł, podziękowanie prze-
kazał na ręce burmistrza Ryszarda Macury. Poinformo-
wał, że w przyszłości planowana jest też renowacja pro-
spektu organowego. Wielkie podziękowania przekazał 
panu organmistrzowi Olgierdowi Nowakowskiemu  
i  panu Rafałowi Faberowi za ogrom i fachowość wy-
konanych prac przy renowacji instrumentu. Za inicjaty-
wę, przygotowanie tematu renowacji organów, udział 
w pracach związanych z renowacją instrumentu, a rów-

nież organizacją wielu koncertów z cyklu „Ratujmy 
Organy Kościoła Jezusowego”, gorące podziękowa-
nia ks. Janusz Sikora przekazał Pawłowi Seligmanowi, 
Pawłowi Danelowi, Marcinowi Gabrysiowi, Piotrowi 
Sikorze oraz, ze strony Urzędu Miasta Cieszyn, Piotro-
wi Gruchelowi. Podziękowania ze strony ks. Janusza 
Sikory oraz gorące brawa ze strony uczestników kon-
certu przekazane zostały organistom Elżbiecie Karolak, 
Klausowi Peschik, Pawłowi Seligmanowi, dyrygentom 
chórów: Joannie  Sikorze i Piotrowi Sikorze.  Kurator  
Małgorzata Wacławik-Syrokosz podziękowała również 
ks. Januszowi Sikorze za wielki wkład w akcję renowa-
cji organów. Na zakończenie ks. Janusz Sikora wraz ze 
słuchaczami koncertu odmówił modlitwę „Ojcze nasz”, 
a ks. bp Adrian Korczago przekazał końcowe błogosła-
wieństwo. Końcowym akordem koncertu było wspólne 
odśpiewanie pieśni nr 593 „Dziękujmy Bogu wraz”. 

                                                                                                               
Stanisław Hławiczka

Z posiedzenia Rady Parafialnej ...

 Na kolejnym zebraniu Rada Parafialna spo-
tkała się  w dniu 15-go listopada 2016 roku. Posiedze-
niu przewodniczył Proboszcz ks. Janusz Sikora, który 
po powitaniu przybyłych odczytał biblijne hasło dnia  
i zmówił modlitwę. Zaproponowany porządek obrad 
oraz protokół z poprzedniego zebrania uprzednio od-
czytanego zostały zatwierdzone bez głosów sprzeciwu. 
Z poruszanych spraw poczesne miejsce zajęły wydarze-
nia z dnia 31-go października czyli z Święta Reformacji 
w naszej parafii. Były to nabożeństwo i koncert.
 Nabożeństwo zostało zorganizowane jako 
centralne nabożeństwo inaugurujące w Polsce  Jubile-
uszowy Rok Reformacji.  Koncert  zaś  wieńczył ponad 
dwuletni generalny remont organów kościoła Jezuso-
wego. Nabożeństwo reformacyjne zgromadziło liczne 
rzesze współwyznawców z bliska i z daleka. Zaludniły 
się miejsca, które nawet w czasie wielkich uroczystości 
od lat świecą pustkami. Niestety,  mimo dodatkowych 
450 miejsc siedzących (krzesła), wiele osób uczestni-
czyło w nabożeństwie stojąc w przejściach. Wolny był 
tylko ganek główny. Popołudniowy koncert rozpoczy-
nał, po dwuletniej przerwie, kolejny okres służby orga-
nów kościoła Jezusowego  - oby jak najdłuższy. Cieszył 
się wspaniałą frekwencją, Kościół wypełnili nie tylko 
cieszyńscy wielbiciele muzyki ale także uczestnicy 
dopołudniowego nabożeństwa spoza Cieszyna, którzy 
wytrwali do tego czasu. Grą organową służyli znani mi-
strzowie tej sztuki z kraju i z zagranicy. 
 Kolejną  poruszoną sprawą była próba oceny 

powodzenia i skuteczności akcji mającej na celu aktu-
alizację kartoteki parafialnej, a polegającej na odwiedzi-
nach zborowników  przez członków Rady Parafialnej. 
W wielu przypadkach w mieście odwiedzający stają 
przed domofonem, gdzie mieszkańcy są pod postacią  
numerów a nie nazwisk. Nie ułatwia to kontaktu. Spo-
radyczne są przypadki negowania akcji. Powody tego 
są różne. Na ogół odwiedzający spotykają się z życzli-
wym poparciem przedstawianej sprawy. Ze sprawą ak-
tualizacji w 100% uporał się filiał Bażanowice. 
 Z kolei Rada zajęła się sprawami związanymi  
z wyborami delegatów do Synodu Diecezjalnego Die-
cezji Cieszyńskiej :
     - zapoznała się z listą kandydatów na delegatów
     - zatwierdziła listę kandydatów bez zmian
     - zatwierdziła kartę do głosowania
     - ustaliła obsady stolików z listami wyborców.
 Na końcu, patrząc na przyszły rok, Rada zapo-
znała się ze zgłoszonymi wnioskami dotyczącymi re-
montów obiektów parafialnych w Cieszynie i filiałach. 
Podjęcie decyzji i podział środków nastąpi po sporzą-
dzeniu sprawozdania finansowego za bieżący rok.
 W wolnych wnioskach Rada została zaproszo-
na na program sceniczny przygotowany przez dzieci 
Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego.
 Zebranie zakończono wspólnie zmówioną Mo-
dlitwą Pańską.

                               Sekretarz Rady Parafialnej
                                                            Marcin Mrózek
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Goście ze Schwabach ...

 „Albowiem fundamentu innego nikt 
nie może założyć, oprócz tego, który jest zało-
żony, a którym jest Jezus Chrystus” (1Kor 3,11). 
Tym słowem w Niedzielę Reformacyjną, 30 
października 2016 br., rozpoczął nabożeństwo 
o godz. 10.00 ks. Jan Badura. Po liturgii dwie 
pieśni odśpiewał chór kościelny naszej partner-
skiej Parafii ze Schwabach. Jedną z nich była 
znana nam pieśń: „Pochwal mój Duchu Moca-
rza wielkiego ....” odśpiewana oczywiście w ję-
zyku niemieckim. Następnie proboszcz Parafii 
ze Schwabach ks. dr Paul-Hermann Zellfelder 
zebranym w kościele zborownikom przybliżył 
cel wizyty, podkreślając radość z możliwości 
brania udziału w uroczystym koncercie dzięk-
czynnym, na którym będzie można usłyszeć 
brzmienie organ kościoła po długo trwającym 
ich remoncie. Ponadto proboszcz podkreślił, 
że współpraca pomiędzy parafiami jest tak ży-
wotna, iż należy się tylko z tego faktu cieszyć, 
pomimo granic i barier językowych. Słowa ks. 
dra tłumaczył zebranym zborownikom Piotr 
Sikora. 
 Następnie Słowo Boże przekazał 
nam ks. Badura. W kazaniu nawiązał do dzie-
ła Marcina Lutra i wskazał, że powinniśmy  
w swoim życiu trzymać się prawdziwych wzo-
rów i zachować wyróżniki, o których można 
powiedzieć, że są naszą osobistą tożsamo-
ścią. Dla każdego ewangelika nie może być 
większej potrzeby, niż otwieranie drzwi dla 
Bożego Słowa .., z Bożym Słowem się liczyć  
i w codziennym życiu zachować odpowied-
nie proporcje pomiedzy tym co ludzkie, słabe  
i niedoskonałe, a tym, co boskie, idealne ... AM

Święto Niepodległości  
w kościele Jezusowym

 Dzień 11 listopada stanowi szczególne święto 
pośród ekumenicznych nabożeństw, które odbywają 
się podczas danego roku. Ponieważ bez względu na 
denominację, możemy dziękować Bogu za wolną Oj-
czyznę. Choć co roku można się zastawiać czy kraj nie 
będący pod zwierzchnictwem obcych państw jest war-

tością, która jeszcze raduje ludzkie serca? Czy docenia-
my jeszcze to, że możemy jako Polacy we własnej Oj-
czyźnie cieszyć się pełnią swobód obywatelskich? Czy 
doceniamy to, że nie musimy w strachu dbać o własną 
tożsamość, rozwój i utrzymanie kultury? Frekwencja 
na tego typu nabożeństwach od lat może budzić prze-
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konanie, iż wolność, jakiej zaznajemy w tej materii, dla niewielu zdaje 
się być wartością, za którą należy dziękować Bogu i prosić Go o dal-
sze prowadzenie i błogosławieństwo dla Polski i jej obywateli. W pew-
nym stopniu możemy powiedzieć, iż obserwujemy syndrom Izraelitów 
na pustyni. Wyprowadzeni z niewoli egipskiej, szybko zapomnieli  
o przykrościach, których tam doświadczali. Liczyło się to, że w nie-
woli ponoć najadali się do syta. Może niekiedy rzeczywiście łatwiej 
jest funkcjonować człowiekowi, gdy nie musi budować swej wolności  
w odpowiedzialności. Wystarczy, że inni zdecydują za niego, a on sam 
skupi się tylko na podstawowych potrzebach życia. Jest to ciekawe, że 
lata zaznawanej wolności są obecnie krótsze od czasu wspominanego 
zniewolenia. Zwłaszcza w naszym regionie, który poza granicami Rze-
czypospolitej był znacznie dłużej. Czy jesteśmy rozczarowali Ojczyzną, 
że nie ma w nas nawyku za jej dziękowanie? Bo uczciwie stwierdzając 
gdyby nie poczty sztandarowe, zaangażowani ludzie z rozmaitych orga-
nizacji, szkół i oficjele, to kościół byłby prawie pusty.
 Samo nabożeństwo prowadzone było przez przedstawicieli 
dwóch Kościołów: rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego. 
Kazanie podczas uroczystego nabożeństwa wykłosił ks. Jacek Gracz  
z parafii Marii Magdaleny z Cieszyna. W liturgii brał też udział diakon 
Paweł Then ze wspomnianej wcześniej Parafii. Nasz Kościół reprezen-
towali ks. Tadeusz Konik i ks. Tomasz Chudecki.

	 A	ja	odniosłem	to	do	siebie	samego	i	do	Apollosa	przez	wzgląd	na	was,	bracia,	
abyście	na	nas	się	nauczyli	nie	rozumieć	więcej	ponad	to,	co	napisano,	żeby	nikt	z	was	
nie	wynosił	się	nad	drugiego,	stając	po	stronie	jednego	nauczyciela	przeciwko	dru-
giemu.		1	Kor.	4,6
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Wybory kandydatów do Synodu  
Diecezjalnego w Cieszynie

 20 listopada br. po nabożeństwie ro-
dzinnym, które odbyło się o godz. 10.00, zwo-
łane zostało Zgromadzenie Parafialne. Celem 
zgromadzenia było wybranie spomiędzy zgło-
szonych kandydatów delegatów do Synodu Die-
cezjalnego. 
 Synod diecezjalny jest najwyższą wła-
dzą diecezji. W skład Synodu Diecezji wchodzą 
wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świeccy 
przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem syno-
du diecezjalnego jest dbanie o współpracę mię-
dzy parafiami, rozstrzyganie w sprawach doty-
czących życia religijnego i kościelnego Diecezji. 
Na swojej pierwszej sesji synodałowie wybiera-
ją Radę Diecezjalną. 
 Do Synodu Diecezjalnego w Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie wybra-
ni zostali:
 1. Cendrowski Tomasz
 2. Cienciała Paweł
 3. Gabryś Marcin
 4. Król Jan
 5. Magiera Władysława
 6. Penkała Krystyna
 7. Polok Jan
 8. Pustówka Grzegorz
 9. Trybuś-Cieślar Aleksandra

 Wybrani delegaci będą reprezentować 
nie tylko naszą Parafię w Diecezji, ale mogą 
także być wybrani do Synodu Kościoła.

   SYNOD KOŚCIOŁA
 Synod jest najwyższą władzą Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)  
w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszyst-
kich praw przysługujących Kościołowi. Jest 
powołany do uchwalania praw kościelnych. Do 
jego zadań należy m.in. wybór Biskupa Kościo-
ła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czy-
stości nauki w Kościele, stanie na straży praw, 
dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza 
i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Sy-
nodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.
 AM
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Osiem razy z PTEw. w 2016 roku - cz. II 

Nasza grupka przed zamkiem w Wyszkowie

Pod zamkiem w Plumlowie - kierowca Jan Kasztura z siostrą i E. Sosną

   25.08.2016: Na naszych wycieczkach  
unikamy autostrad, zwłaszcza tych, które w 
najmniej spodziewanych miejscach ograni-
czają widoczność wysokimi ekranami. Tu 
jednak, ze względu na odległość miejsc, 
które chcieliśmy bez gonitwy zaliczyć, 
skorzystaliśmy z dużych fragmentów au-
tostrad, ale jak się miało okazać, niewiele 
zyskaliśmy na czasie. Przez Frydek-Mistek, 
bokiem Nowego Jiczina, Lipnika i Kromie-
rzyża na czas zameldowaliśmy się w Wy-
szkowie. Tu zwiedziliśmy zamek z ciekawą 
ekspozycją starych prototypów rowerów,  
a także teatrzyków lalkowych, ceramiki 
wyszkowskiej i stroju hanackiego. Potem 
udaliśmy się na spacer po lśniącym odświe-
żonymi fasadami mieszczańskich kamienic 
i gmachów, śródmieściu. Posileni obiadem, 
ruszyliśmy w dalszą drogę. Dużym łukiem 
okrążyliśmy Drahańskie Wierchy i przez 
Prostiejów dojechaliśmy do małego mia-
steczka Plumlow. Jego najznamienitszym 
obiektem jest pałac, wzniesiony na cyplu 
skalnym nad Rybim Stawem, w miej-
scu poprzedniego zamczyska. W zamia-
rze miała to być budowla czworoboczna  
z dziedzińcem pośrodku; zbudowano tylko 

jedno skrzydło wręcz przygniatające swoim ogromem.  Wzniósł go 
dla syna w latach 1680 – 1685 osławiony dragonadami Euzebiusz 
v. Lichtenstein, ponoć według własnego pomysłu. Po zwiedzeniu 
udostępnionych fragmentów zamku zeszliśmy do Rybiego Stawu. 
Zawieszony na wysokim progu skalnym gmach zamku odbijał się 
w lustrze wody. Nie wiem, co tu było (jest) ważniejsze: czy domi-
nująca nad stawem bryła zamku podkreślająca potęgę i butę jego 
właściciela, czy próba połączenia walorów krajobrazu z monumen-
talną architekturą. 
 Niestety więcej do programu wycieczki nie dało się wpra-
sować. Z żalem przejeżdżaliśmy  ponownie przez Prostiejów, pełen 
ciekawych zabytków. Byliśmy tu już (2002 r.), ale chętnie zatrzy-
malibyśmy się ponownie. Niestety czas nie guma. Za miastem wje-
chaliśmy na autostradę w kierunku Ołomuńca, i od razu wpadli-
śmy w olbrzymi korek. Powód – drugi pas drogi był wyłączony  
z ruchu, na którym oprócz ustawionych pachołów nic się nie działo. 
Na obrzeżu Ołomuńca o mało co nie  dostaliśmy zawrotu głowy od 
krążenia po kolejnych ślimakach, na szczęście dobrze oznakowane-
go objazdu. W drodze do Ostrawy jeszcze kilka razy zjeżdżaliśmy 
na jeden pas ruchu, choć całymi kilometrami na sąsiednim pasie nie 
widzieliśmy śladu po jakimkolwiek robotniku lub maszynie. Mi-
jając Bramę Ostrawską, po lewej mieliśmy zalesione rozłogi Gór 
Oderskich, zaś po prawej w oddali rysowała się obszerna panorama 
Gór Hostyńskich i Beskidu Śląsko – Morawskiego. Cieszyliśmy się, 
że nikt nie wpadł na pomysł wystawienia w tym miejscu ekranów! 
Aż prosi się,  aby na tym odcinku zbudować choć jedną zatoczkę, 
by móc się zatrzymać  i nasycić wzrok tą rozległą panoramą.  
 Południowym obrzeżem Ostrawy, przez Hawierzów i pa-
góry Pogórza Cieszyńskiego przyjechaliśmy do naszego Cieszyna 
z półgodzinnym opóźnieniem. 
 Ósma w planie wycieczka nam wypadła; pozostała już tyl-
ko jedna, na zakończenie sezonu wycieczkowego PTEw. 2016. 
 6.10.: Sezon rozpoczęliśmy przy deszczowej pogodzie  



Wieœci Wy¿szobramskie

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

Śnieżna jesień pod Koczym Zamkiem 

Ostatni nasz grill w tym roku

i przy takiej też, wbrew oczekiwaniom, wyruszyliśmy 
na trasę ostatniej w tym roku wycieczki PTEw. Wieści 
o tym, że w górach spadł śnieg, niebawem miały się 
naocznie potwierdzić. Na Kubalonce było już całkiem 
biało, w bieli śniegu prezentowała się kopuła Ochodzi-
tej. Przejście do zajazdu pod Koczym Zamkiem wła-
ściciel musiał odgarnąć. Ale widok kolorowych drzew 
na tle śnieżnego kożucha był godny palety najlepszych 
mistrzów pędzla. Po kawie, przez Piekło i Rycerkę Dol-
ną jechaliśmy w głąb doliny Rycerki Górnej. Nieste-

ty chmury nie chciały się rozejść, wiał zimny 
wiatr. Upatrzone miejsce do grilowania w do-
linie potoku Ciapków z powodu robót leśnych  
i błota okazało się niedostępne; drugie w dolinie 
potoku Rycerka miało wprawdzie wyasfaltowa-
ny parking i dużą wiatę z ławami, tylko ta pogo-
da... W długiej na 10 km wiosce znaleźliśmy aż 
jedną, nieczynną restaurację, nawet z miejscem 
do grilowania, ale bez zadaszenia. Trudno, nie 
będzie grilla na zakończenie. W końcu wylądo-
waliśmy w strażnicy w Ujsołach, gdzie posili-
liśmy się tanim obiadem i rozegrali nasze tra-
dycyjne konkursy: „O Złoty Liść Jesieni 2016” 
i quiz „Co zapamiętałeś z wycieczek PTEw.  
w 2016 r.”? 
  Już w Koniakowie ostrzeżono nas, że 
przez Przełęcz Salmopolską nie przejedziemy 
z powodu powalonych na drogę drzew. Trud-
no. Za Węgierską Górką skręciliśmy na lokalną 
drogę przez Radziechowy. Ku naszej radości, 
słonko przedarło się przez chmury, momen-
talnie zrobiło się cieplej. Ze wzniesienia nad 
cmentarzem otworzył się piękny widok na całe 
przedpole Pilska. Mimo późnej pory skręcili-
śmy do wylotu Doliny Lesnej, do znanego nam 
już poletka biwakowego, gdzie rozpaliliśmy na-
szego grilla. Tradycji stało się zadość. Słonecz-
ko szybko zbliżało się do krawędzi górskiego 
grzbietu między Zielonym Kopcem a Malinow-
ską Skałą, w kilka minut później schowało się 
za nim, cienie  stawały się coraz dłuższe, po-
grążając dolinę w coraz większym mroku. Czas 

wracać. Wypogodzeni, choć po niebie szybowały ciem-
ne chmury, krętą drogą przez Godziszkę i starą drogą 
przez Bielsko-Białą i Skoczów już o śćmiewku do Cie-
szyna. Sezon zakończony. Do zobaczenia „przy innym 
ogniu w inny dzień” na wiosnę 2017 r.! Sezon wyciecz-
kowy PTEw 2016 został zakończony. Była to nasza 287 
wycieczka. I tym akcentem nasz przewodnik zakończył 
60 – lecie swojej służby przewodnickiej. 

wa

Wieczór Gier  
w Zamarskach

 Korzystając z rozpoczynającego się długiego 
listopadowego weekendu, w Zamarskach zorganizowa-
no Rodzinny Wieczór Gier Planszowych. W czwartek 
10 listopada około 60 osób spotkało się w sali przy ko-
ściele aby wspólnie spędzić ten wieczór. Wieczór gier 
odbyło się w Zamarskach już po raz trzeci. Zarówno 
dzieci jak i dorośli z chęcią wzięli udział w tym spo-
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tkaniu. Pierwsi gracze zjawili się już po 
16:00. Najwytrwalsi zakończyli „plan-
szowe pojedynki” późną nocą. O tym, że 
takie spotkania są potrzebne, świadczy 
fakt, że wydarzenie to co roku przycią-
ga coraz więcej uczestników. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejne podobne 
inicjatywy.

ks. Marcin Podżorski

Bóg chce usłyszeć nasze alleluja,
chce, byśmy je wyśpiewali 
w prawdzie naszych serc,

nie fałszując!
Śpiewajmy więc alleluja, bracia,

pełnią głosu i serca,
naszymi ustami i naszym życiem:

tylko takie alleluja 
sprawi radość Panu.

Niech w niebie zabrzmi nasze alleluja,
lecz i tu nie zapominajmy 

o jego znaczeniu,
alleluja pełne naszych ziemskich 

smutków
tam wyśpiewane będzie w wiekuistej 

radości.

Tu śpiewamy je jako śmiertelnicy,
tam jako wiecznie żywi;

tutaj w nadziei,
tam już w pełni chwały.
Tutaj śpiewamy alleluja 

podczas naszej ziemskiej drogi,
tamto, w górze, 

po dotarciu do naszej Ojczyzny.
Śpiewaj więc tę pieśń, pielgrzymie,

śpiewaj ją i krocz naprzód!
Śpiewaj, by pobudzić swój wysiłek.

Śpiewaj i krocz naprzód!
Bez lęku, bez przystanków, 

bez cofania się.
Śpiewaj i krocz naprzód.

       ( udostępniła: Grażyna Cimała)

Alleluja



Wieœci Wy¿szobramskie

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

Święto Niepodległości  
- wręczenie  Laurów Ziemi Cieszyńskiej

Zygmunt PodkówkaPastorostwo Helena i Emil Gajdaczowie

 Ceremonia wręczenia tej zaszczytnej nagrody 
odbyła się podczas uroczystej Sesji Rad Samorządów 
Ziemi Cieszyńskiej w Cieszyńskim Teatrze im. Adama 
Mickiewicza.     W tej wyjątkowej uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele władz miasta, powiatu, parla-
mentu, sejmiku wojewódzkiego oraz radni gmin, któ-
re przyznały spośród swoich społeczności zasłużonym 
osobom laury ziemi cieszyńskiej. Srebrna Cieszynianka 
to laur dla wyjątkowych mieszkańców naszego regionu. 
Od dziewiętnastu lat wręczana jest wybitnym posta-
ciom zaangażowanym w prace społeczne, rozwój i pro-
mocję naszego regionu. Są wśród nich przedstawiciele 
różnych środowisk kultywujących tradycje regionalne 
czy wykazujących się osiągnięciami w działalności 
kulturalnej, samorządowej lub społecznej. Ich dokona-
nia bez wątpienia można uznać za godne naśladowania 
i stanowią trwały fundament, na którym powinny się 
wzorować kolejne pokolenia. Przyznawane wyróżnie-
nie od 1997 roku trafiło już do rąk blisko 300 szczegól-
nie zasłużonych osób naszego regionu.
 W tym roku Laur Srebrnej Cieszynianki otrzy-
mało kolejnych trzynastu laureatów poszczególnych 
gmin, oraz kolejną Srebrną Cieszyniankę przyznał Po-

wiat Cieszyński, zaś wybitnie zasłużonej osobie wrę-
czona została Honorowa Złota Cieszynianka.
W jubileuszowym roku pięćsetlecia Reformacji zosta-
ło  uhonorowanych tym wyróżnieniem  pięciu naszych 
współwyznawców.
 Z wielką radością i wzruszeniem przyjęli-
śmy wiadomość, że laureatem miasta Cieszyna zosta-
ła  Pani Władysława Magiera, blisko współpracująca  
z „Wieściami Wyższobramskimi”, emerytowana 
nauczycielka Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych  
w Cieszynie. To wyróżnienie otrzymała za działal-
ność pisarską promującą kobiety Śląska Cieszyńskie-
go, za inicjatywę powstania w Cieszynie na Wzgórzu 
Zamkowym Uliczki Cieszyńskich Kobiet. Pani Wł. 
Magiera jest uznanym przewodnikiem turystycznym  
i propagatorem współpracy transgranicznej z polskimi 
organizacjami w Republice Czeskiej. Aktywnie działa  
w wielu organizacjach międzynarodowych i Śląska 
Cieszyńskiego (Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Soropti-
mist International, Uniwersytet Trzeciego Wieku). Ze 
strony redakcji informujemy, że pani Władysława jest 
także delegatem naszej parafii do synodu diecezjalnego.
 Z kolei Gmina Goleszów uhonorowała Srebr-

Władysława Magiera
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ną Cieszynianką dobrze 
znanego nam  ks. Emila 
Gajdacza, długoletniego 
II proboszcza w naszej 
Parafii i duszpasterza  
Diakonatu Żeńskiego 

„Eben-Ezer” w Dzięgie-
lowie. To wyróżnienie 
otrzymał  m.in. za pro-
wadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Dziegielo-
wie, przyczynienie się do 
powstania Centrum  Misji 
i Ewangelizacji w Dzię-
gielowie, uruchomienie 
Domu Seniora „Emaus2”, 
a także działalność  
w  Stowarzyszeniu Miło-
śników Dzięgielowa.
 Ks. Waldemar Szajthauer został laureatem 
Srebrnej Cieszynianki miasta Wisły. To wyróżnienie 
otrzymał za działalność duszpasterską w Wiśle, orga-
nizowanie ruchu muzycznego (chóry, orkiestra dęta),  
a także za działalność wydawniczą i czytelniczą. Zwró-
cono uwagę także na rozpoczęcie i kultywowanie 
współpracy z potomkami emigrantów  z Wisły obecnie 
zamieszkałych w Serbii w Ostojiczewie. 
 Laurem Srebrnej Cieszynianki uhonorowany 
został  z ramienia Gminy Dębowiec wiceprezes Kon-
systorza Pan Adam Pastucha za działalność związaną z 
prowadzeniem  Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie, 

Nasi Laureaci: ks. Emil Gajdacz, Władysława Magiera, Adam Pastucha, ks. Waldemar Szajthauer

udział w pracach synodu diecezjalnego i Konsystorza 
Kościoła.
 Również Gmina Jaworze uhonorowała naszego 
współwyznawcę. Został nim  Pan Zygmunt Podkówka 
za pełną pasji działalność przy budowie wystaw starych 
powozów i kolas oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji 
ludowych i aktywizowanie w Jaworzu ruchu muzycz-
nego.  
 Wszystkim laureatom gratulujemy tak presti-
żowego wyróżnienia, dziękując równocześnie za godne 
reprezentowanie luteranizmu w roku jubileuszowym  
i pracę	„Ludziom	na	pożytek	a	Bogu	na	chwałę”.	 

Jan Król

 „Albowiem dziecię narodziło się nam,
syn jest nam dany i spocznie władza
na jego ramieniu...”
                     Izajasz 9,5  

To nie jest m o j e , ani  t w o j e dziecko,
to jest  n a s z e  wspólne dziecko, to jest
wspólne dobro całej ludzkości. W tym
ofiarowanym nam przez Boga darze
zjednoczona została cała ludzkość świata
wszystkich epok, wszystkich czasów.

„Dziecię narodziło się nam...”
tak radują się Chińczycy
i czarne szczepy Afryki,
dzieci Europy i dzieci Ameryki,
dzieci stref podbiegunowych,
dzieci wszystkich ras i kontynentów.
Jest tylko jeden warunek: 
trzeba ten dar osobiście  p r z y j ą ć.
Jest to bowiem dar dla całego plemienia ludzkiego!  ( Matka Ewa )

                                                         ( udostępniła: Grażyna Cimała )
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

 Listopad w LOTE był gorący, mimo 
chłodów, jakie zaserwowała nam jesień.  
 Święto Reformacji i rozpoczęcie Roku 
Reformacji zaznaczyliśmy w przestrzeni szkol-
nej plakatami, ewangelickimi symbolami, a także 
pierwszym spotkaniem z reformacyjnego cyklu. 
Gościem uczniów LOTE był dr Łukasz Barań-
ski, który przedstawił ciekawy wykład nt. wpły-
wu Reformacji na kształt dzisiejszego świata.  
Z krótką, ale owocną wizytą zawitała do naszej 
szkoły  Konsul Generalna Niemiec  Elisabeth 
Wolbers, która 31.10.16 r. uczestniczyła w nabo-
żeństwie reformacyjnym w kościele Jezusowym. 
Pani Konsul, przy okazji pobytu w Cieszynie, 
chciała osobiście zapoznać się z naszymi szko-
łami: LOTE i GTE, które w tym roku szkolnym 
wprowadziły nauczanie j.niemieckiego według 
międzynarodowego programu DSD. Podarowa-
ła także sporo książek do wykorzystania na lek-
cjach języka niemieckiego.
 Międzynarodowe kontakty Towarzystwo 
Ewangelickie i szkoły utrzymują od wielu lat. Od 

p o c z ą t k u 
istnienia TE 
należy do 
Międzyna -
rodowego Stowa-
rzyszenia Szkół 
Chrześcijańskich 
(The International 
Association for 
Christian Educa-
tion). Walne zgro-
madzenie w tym 
roku miało miej-
sce 18-19 listopa-
da w Bratysławie. 
U c z e s t n i c z y ł y  

Liceum 
Ogólnokształcące TE

w nim dyr. Lidia Pałac i dyr. Aleksandra Trybuś-Cieślar. 
Takie spotkania są zawsze źródłem inspiracji, jako że 
w programie uwzględnia się wizyty w szkołach prowa-
dzonych przez protestantów. Słowacy zaprezentowali 
szkołę z oddziałami dwujęzycznymi, w których pra-
cuje aż 9 lektorów z USA. Szkoła blisko współpracuje  
z Kościołem.
 22 listopada 2016 r. w Bielsku-Białej miała 
miejsce uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa 
Rady Ministrów uczniom, którzy w ubiegłym roku 
szkolnym uzyskali najlepszy wynik w swojej szkole.  
W LOTE takim wynikiem (średnia ocen 5,8) dugi raz  Marcin Chrapek – uczeń klasy 3a
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z rzędu mógł cieszyć się Marcin Chrapek – 
uczeń klasy 3a. Marcin odebrał dyplom sty-
pendysty z rąk Wicekuratora Śląskiego.
 Listopadową atrakcją był wyjazd 
chóru LOTE/GTE na daleką wyspę Reunion, 
położoną na oceanie Indyjskim. To już druga 
wizyta naszych chórzystów na drugiej półku-
li – po raz pierwszy chór LOTE/GTE koncer-
tował na wyspie Reunion w czerwcu 2015 r., 
zaś w maju 2016 r. w Cieszynie gościliśmy, 
także po raz drugi, zespół  teatralno-muzyczny  
z zaprzyjaźnionego liceum w Saint Joseph. Nasi 
artyści wraz z uczniami I LO im.M.Kopernika 
w Katowicach w tą daleką podróż wyjechali  
1 listopada, a szczęśliwie powrócili 11 listopada. 
Tym razem wspólnie przygotowany spektakl 
„Suite des années trente” przeniósł reuniońską 
publiczność w klimaty polskich piosenek lat 
30-tych. Opracowania muzycznego podjął się 
Jean-Claude Hauptmann, wyborem piosenek  
i tekstów zajęła się Małgorzata Hauptmann, 
natomiast choreografię i kostiumy przygo-
towała Katarzyna Wachstiel (LO Katowice). 
Partie solowe wykonali: Matylda Forszpaniak, 
Julia Banot, Andrea Cabrera-Blanco, Elżbieta 
Zwias, Katarzyna Wachstiel, Piotr Sikora oraz 
Paweł Glajcar. Solistom towarzyszył zespół 
instrumentalny oraz wokalny. Wyjazd na Reu-
nion to jednak nie tylko występy artystyczne. 
To również spotkania z poznanymi wcześniej 
reuniońskimi znajomymi, którzy odwiedzili 
naszą szkołę w maju, to poznawanie codzien-
nego życia goszczących rodzin i oczywiście 
zwiedzanie egzotycznej wyspy. Wiele wspa-
niałych, niezapomnianych przeżyć, w tej, jak mówią 
sami uczestnicy, podróży życia. Szczegółowe relacje  
z pobytu przeczytać można na naszej stronie interneto-
wej www.lote.tecieszyn.pl.
 Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia moż-
na w naszej szkole odczuć najmocniej w … gabinecie 
Dyrekcji. Tam bowiem uczniowie obu szkół LOTE  
i GTE przynieśli pięknie, kolorowo spakowane prezen-
ty dla dzieci z Ukrainy w ramach akcji organizowanej 
przez Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. 
Sprawnymi organizatorkami szkolnej zbiórki okaza-
ły się Patrycja Kisza i Ela Gabryś, zresztą nie po raz 
pierwszy. Łącznie w obu szkołach zebrano około 90 
paczek i ponad 400 zł na pokrycie kosztów transportu. 
Wrażliwość i hojność  uczniów i ich rodziców w tym 
roku była szczególnie wielka, a gimnazjaliści po prostu 
zasypali dyrektorski gabinet świątecznymi prezentami  
dla ukraińskich dzieci. Wszystkim darczyńcom w imie-
niu potrzebujących serdecznie dziękuję.

 Już dziś zapraszamy też na tradycyjny wieczór 
kolęd „Dzieci śpiewają kolędy”, który w tym roku od-
będzie się 29.12.2016 r. (czwartek) i 30.12.2016 r.(pią-
tek) o godz. 17:00. W czwartkowym koncercie, którego 
gospodarzem będzie LOTE i GTE wystąpią chóry dzie-
cięce z Cieszyna, Pruchnej, Bażanowic, Hażlacha/Za-
marsk, Jastrzębia, Skoczowa, Cisownicy, chór LOTE/
GTE. W piątek 30.12 - gospodarzem koncertu będzie 
SPTE i PTE, a wystąpią chóry z Bładnic, Brennej -Gó-
rek, Goleszowa, Wisły Malinki, Wisły Centrum, SP  
z Bielska-Białej, chór Cieszynianka z Czech oraz chór 
SPTE i przedszkolaczki z PTE. Będzie też tradycyjna 
loteria fantowa. Bilety w cenie 18 zł dostępne będą  
w parafiach oraz w sekretariacie szkoły.
	 Na	czas	Adwentu	życzę	Drogim	Czytelnikom,	
by	przyjście	Pana	było	wyczekiwane,	a	Święta	speł-
nieniem	adwentowej	nadziei,	pełne	pokoju	i		Bożego	
błogosławieństwa.

Lidia Pałac
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Gimnazjum TE

 Miesiąc listopad w naszej szerokości 
geograficznej nie cieszy się zbytnio sympatią, 
jednakże   w GTE obfitował w tak barwne  wy-
darzenia, że aż trudno się nie uśmiechnąć do 
wspomnień z tego miesiąca. Zapraszamy do 
lektury i do przeżywania wydarzeń szkolnych 
razem z nami.
 Zgodnie z planami, o których można  
było przeczytać w poprzedniej relacji,  po-
czątkiem listopada, w dniach od 1 do 11,  mło-
dzież z GTE razem ze swoimi kolegami i ko-
leżankami z LOTE oraz z I LO im. Kopernika  
z Katowic odbyli podróż na wyspę Réunion na 
Oceanie Indyjskim. Jak zawsze celem wyjaz-
du była współpraca artystyczna oraz wspólne 
występy. Tym razem  przygotowany spektakl 

„Suite des années trente” przeniósł reuniońską 
publiczność w klimaty polskich piosenek lat 
30-tych. Opracowania muzycznego podjął się 
Jean-Claude Hauptmann, wyborem piosenek  
i tekstów zajęła się Małgorzata Hauptmann, na-
tomiast choreografię i kostiumy przygotowała 
Katarzyna Wachstiel. Partie solowe wykona-
li: Matylda Forszpaniak, Julia Banot, Andrea 
Cabrera – Blanco, Elżbieta Zwias, Katarzyna 
Wachstiel, Piotr Sikora oraz Paweł Glajcar. So-
listom towarzyszył zespół instrumentalny oraz 
wokalny. Ale wyjazd na Reunion to nie tylko 
występy artystyczne. To również spotkania  
z poznanymi wcześniej reuniońskimi znajo-
mymi, którzy odwiedzili naszą szkołę w maju 
zeszłego roku, poznawanie codziennego życia 
goszczących rodzin i oczywiście zwiedzanie 
egzotycznej wyspy, która zachwyca swoim 
egzotycznym pięknem. Szczegółową relację, 
dzień po dniu można znaleźć na szkolnej stro-
nie internetowej LOTE oraz na szkolnym FB.
 W listopadzie gimnazjaliści w całej 
Polsce przystępują do szkolnego etapu Woje-
wódzkich Konkursów Kuratoryjnych. Także 
w naszej szkole spore grono uczniów zmagało 
się z wiedzą. Ciężka praca i zaangażowanie 
procentują. Do etapu rejonowego zakwalifiko-
wało się łącznie 9 uczniów. Oto osoby, które 
uzyskały odpowiednio wysoką ilość punktów:  
Maria Chudecka z następujących  przedmio-
tów – język angielski, matematyka, chemia; 
Krzysztof Gołębiowski z następujących przed-
miotów – matematyka, fizyka; Agata Karolo-
nek oraz Nina Woźniak z języka polskiego; 
Magdalena Kłopacz z języka angielskiego, Pa-
tryk Wójtowicz z matematyki; Matylda Forsz-
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paniak z biologii; Filip Foltyn z geografii, Laura Łośko 
z WOS. Trzymamy mocno kciuki za kolejne etapy! 
 8 listopada uczniowie klas drugich GTE uczest-
niczyli w nietypowej lekcji biologii, jaką były  warszta-
ty biologiczne , które zorganizowała Biblioteka Miejska  
w Cieszynie. Głównym tematem tego spotkania była 
mikrobiologia. Pod mikroskopem uczniowie oglądali 
ciekawe obiekty, takie jak: swoje rzęsy, wodę z doni-
czek, krew prowadzącego zajęcia czy nogę muchy do-

mowej. Spotkanie było dla nich bardzo od-
krywcze. Wszyscy najbardziej oczekiwali 
na moment, kiedy mogli zobaczyć serce 
żaby i ciało człowieka w 3D za pomocą 
tabletów. Po tych nietypowych zajęciach  
wyszli  z biblioteki bogatsi w doświadcze-
nia z nadzieją na kolejne spotkanie, równie 
obfitujące w emocjonujące odkrycia.
 Z okazji Święta Niepodległości pod-
czas szkolnego apelu uczniowie klasy 3b 
Paweł Szawara oraz Patryk Wójtowicz 
przypomnieli kolegom i koleżankom wia-
domości z historii – przedstawili rangę wy-
darzeń z roku 1918, najważniejsze postacie 

tego okresu oraz ciekawostki związane z obchodami 
tego święta. 
 17 listopada młodzież GTE zapragnęła wypeł-
nić szkolne mury muzyką. Chętni do wspólnej zabawy 
spotkali się w godzinach popołudniowych na szkolnej 
dyskotece. W ten sposób na chwilkę oderwali się od na-
uki, zadań domowych, kartkówek i sprawdzianów.
 Końcem listopada, w dniach od 19 do 25, po 
raz trzeci uczniowie GTE zawitali do Gersheim (Sa-

arland) w Niemczech, aby uczestniczyć w eko-
logiczno-ekumenicznych zajęciach wspólnie ze 
swoimi rówieśnikami z Niemiec. Tym razem 
dołączyli do nich koledzy ze Lwowa. Spędzili ra-
zem  6 intensywnych językowo i towarzysko dni. 
Podczas zajęć poznawali siebie, swoje kultury  
i codzienne życie w partnerskich krajach. Odkry-
wali również istotę zrównoważonego rozwoju  
i szeroko pojętej ekologii. Pracownicy ośrodka 
Spohns Haus podczas zajęć wyjaśnili uczniom, 
jaki wpływ na środowisko mają: konsumpcyjny 
styl życia, światowa produkcja i technologicz-
ny rozwój. Starano się odpowiedzieć na pyta-
nie – Jak świadomie i odpowiedzialnie korzystać  
z zasobów naturalnych, aby nie nadwerężyć tego, 
co dała nam natura?  Po intensywnych zajęciach 
warsztatowych, był także czas na wiedzę krajo-
znawczą. Uczniowie zwiedzili miasto Saarbruc-
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Szkoła Podstawowa TE

ken - stolicę landu Saarland oraz francuską stolicę 
Unii Europejskiej – Strasburg. Wszędzie panowała już 
świąteczna atmosfera: światełka, bogato ozdobione fa-
sady średniowiecznych kamienic, dekoracyjne choinki 
i kiermasze pełne pachnących łakoci! 
 Boże	 Narodzenie	 tuż…tuż…	 Z	 okazji	 Naro-

dzenia	 Pańskiego	 życzę	 wszystkim	 czytelnikom	 spon-
tanicznej	 radości,	 nadziei,	 aby	 święta	 upłynęły	 w	 at-
mosferze	rodzinnego	spokoju	i	oby	ta	radość	nie	była	
krótkotrwała!	 	Nade	wszystko	miłości,	która	przycho-
dzi	na	świat	w	postaci	Zbawiciela.

Dagmara Jagucka-Mielke

 Minął kolejny miesiąc roku szkolne-
go. Świętowaliśmy Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych. Uczniowie  w trakcie 
zajęć wykonali ilustrację do ulubionej lek-
tury. Rysowali bibliotekę, karty tytułowe,  
a później  swoje prace w postaci bestsel-
lerów ustawili na regale. Pomysłodawczy-
niami były: Grażyna i Ewa Mrowiec. Jak  
o świętowaniu mowa, to należy wspomnieć 
o ważnym narodowym święcie 11 listopada. 
W tym dniu grupa uczniów  wraz z p. Ewą 
Drozd wzięła udział w lokalnych uroczysto-
ściach poświęconych obchodom Święta Nie-
podległości, które rozpoczęły się nabożeń-
stwem ekumenicznym w kościele Jezusowym,  
a później złożeniem kwiatów pod  Pomnikiem 
Niepodległości. Odbył się także szkolny apel, 
podczas którego odśpiewaliśmy nasz hymn 
i obejrzeliśmy krótką  lekcję historii doty-
czącą wydarzeń związanych z 1918 rokiem.                                                                                                                          
W SPTE dbamy nie tylko o tradycję, ale 
także o zdrowie. Już  po raz drugi wzięli-
śmy udział w programie „Śniadanie daje 
moc”. Wiemy jak ważnym posiłkiem jest 
śniadanie, dlatego uczniowie stali się ar-
cymistrzami kulinarnymi i starali się, aby 
przygotowany przez nich posiłek był zdrowy  
i smaczny. Pomysłów było sporo. Kanapki 
były kolorowe, pachnące i „uśmiechnięte”.                                                                      
Warto wspomnieć także o innym artystycz-
nym wydarzeniu, jakim był konkurs „Ba-
wimy się słowami”. Tym razem uczniowie 
popisywali się recytacją wierszy. Finał szkol-
ny odbył się 17 listopada. Każda klasa była 
reprezentowana przez 3 uczniów. Wyróżnie-
nia otrzymali: Zuzia Korcz, Jan Wojewodzic, 
Aleksandra Wajda.
 Klasy starsze udzielały się w warszta-
tach  organizowanych przez Bibliotekę Miejską 
w Cieszynie. Były to warsztaty chemiczne pt. 

„Żelusiowe laboratorium”. Na zajęciach zapre-
zentowano uczestnikom niezwykle ciekawe, 
widowiskowe eksperymenty chemiczne z wy-
korzystaniem składników dostępnych w każdej 
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Przedszkole TE

domowej kuchni i aptece. Szczególną atrakcją  był tytu-
łowy „żeluś żółty” - polimer przygotowany na zajęciach.                                                                                                                                       
           Eksperymentowali także nasi najmłodsi ucznio-
wie   z klas I i przedszkolaki pod okiem p. A. Liberdy, 
ale tym razem artystycznie na zajęciach z plastyki zmy-
słowej. Celem  zajęć było pobudzenie wszystkich zmy-
słów podczas zabawy zarówno dzieci jak i rodziców. 

Spotkanie zakończyło się samodzielnym wykonaniem 
ekologicznej plasteliny,  z której powstały różne dzieła 
artystyczne przyozdobione: zielem  angielskim, ma-
karonem, kaszą, grochem, soją. Zajęcia zachwyciły 
uczestników zarówno „dużych jak i małych”, dlatego 
planujemy kolejne.

Joanna Gibiec - Smierna

 Nadszedł długo oczekiwany przez grupy star-
sze z naszego przedszkola listopad. Grupa Sówek  
i Żabek miła obiecane warsztaty majsterkowe organi-
zowane przez cieszyńską Castoramę. Niestety, przed-
szkole nie ma możliwości organizowania takich zajęć.
Ideą  warsztatów Majsterkowo jest rozwijanie u dzieci 
zdolności manualnych, pobudzanie wyobraźni, a także 
zwiększenie ich świadomości ekologicznej oraz roz-
wijanie zainteresowań w kierunku majsterkowania. Te 
warsztaty są dla dzieci w wieku od 6 do12 lat.
 W czwartek 4 listopada 2015 r. grupa Sówek 
pojechała do Castoramy, a 10 listopada grupa Żabek.
 Po wejściu do sklepu podeszliśmy do kasy, 
przywitaliśmy się grzecznie. Potem się rozebraliśmy  
z kurtek. Pani nam powiedziała, że teraz ptaki potrzebu-
ją jedzenia i dlatego zbudujemy karmnik. Każdy otrzy-
mał swoje rzeczy do robienia karmnika sklejone taśmą, 
oprócz gwoździ, młotka i papieru ściernego. Gdy roz-

winęliśmy taśmę, zaczęliśmy budować karmniki. Naj-
pierw  trzeba było wyszlifować wszystkie deseczki, po-
tem wzięliśmy deseczkę „podłogę” i trzeba było do niej 
przybić wąziutkie deseczki, które zabezpieczają przez 
wysypywaniem się ziarenek z karmnika, następnie 
wzięliśmy mały lub duży gwóźdź – i wiecie co – sami 
przybijaliśmy gwoździe młotkiem, na szczęście panie 
nam troszkę pomagały. Musieliśmy odnaleźć dwa słup-
ki identycznie wyższe i nisze. Bardzo się one mieszały 
ze słupkami innych dzieci. Cztery słupki podtrzymy-
wały dach. Dach to była cienka deseczka, posklejana 
z wąskich deseczek - którą oczywiście robiliśmy sami 

- lecz większa niż podłoga. Jak już wszystkie potrzeb-
ne gwoździe wbiliśmy, to robota była zakończona. Na 
koniec jedna z pań podarowała nam upominki, które 
wraz z własnoręcznie wykonanymi karmnikami zabra-
liśmy do domu. W kąciku Majsterkowo wzbudzaliśmy 
ogólne zainteresowanie, wielu panów  chciało się od 
nas nauczyć jak zrobić fachowy karmnik, oczywiście 
chętnie dzieliliśmy się swoim doświadczeniem, prze-
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cież w myśl przysłowia: „Czego Jaś się nie nauczy, Jan 
nie będzie umiał”. Na koniec wycieczki ta sama pani 
oprowadziła nas po Castoramie.
 Dziękujemy przemiłym Paniom za super warsz-
taty.

Grażyna Podżorska

DO PRZEMYŚLENIA

- prawdziwy pokój mamy, nie kiedy wojny nie ma, ale kiedy wobec Boga jesteśmy w porządku
- co może się jutro wydarzyć, zależy od wyboru, o którym postanowisz dziś
- czym jesteśmy - zależy od łaski Boga - życie wierzącego zaczyna się dzięki łasce, przebiega 
dzięki łasce i kończy się dzięki łasce
- kiedy z Panem żyjemy, nie będziemy się przyrównywać do świata
- najlepszym miejscem, w którym można świadczyć o Bogu, jest miejsce, w którym Bóg nas 
postawił
- serce otwarte dla Chrystusa będzie otwarte również dla tych, których On miłuje
- kiedy palec Boży na coś ci wskaże, będzie również kierował twoją ręką
- skoro tylko rozpoznamy swoje słabości przygotowujemy przestrzeń dla mocy Bożej
- nie stawiaj znaków zapytania tam, gdzie Bóg postawił „kropkę”
- kto podąża za Bogiem znajdzie drogę również w ciemnościach
- czy nasza wiara potrafi śpiewać tylko w promieniach słońca? 
- czy nie mamy dla naszego Boga również „słowiczych” melodii?
- próby i doświadczenia są żyzną glebą, na której rozkwita wiara

z niem. RM
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Chóry, muzyka ...
♪ ♪ ♪  Viva La Musica! 

- Koncert z okazji 10-Lecia  
Wyższobramskiego Chóru Kameralnego  ♫

 19 listopada br. mieliśmy zaszczyt  i niewątpli-
wą przyjemność uczestniczyć w pięknym i doniosłym 
wydarzeniu, jakim był uroczysty koncert Wyższobram-
skiego Chóru Kameralnego. Uroczysty, bo i okazja nie-
codzienna. Dostojny, choć wiekiem młody Chór - Jubi-
lat obchodził bowiem 10-lecie swej działalności.  

 Zebranych licznie w kościele Jezusowym słu-
chaczy powitał Proboszcz naszej parafii ks. Janusz Si-
kora, który przybliżył okoliczności powstania Wyższo-
bramskiego Chóru Kameralnego. Również i  w trakcie 
trwania koncertu, w przerwach między poszczególny-
mi  utworami, opowiadał różne ciekawostki związane  

z aktywnością chóru na przestrzeni 
minionych dziesięciu lat. Sami zaś 
wykonawcy prezentowali się przy 
okazji swojego jubileuszu bardzo 
pięknie, w nowych  strojach utrzy-
manych  w zielono-czarnej tonacji. 
Całości dopełniały uśmiechnięte 
twarze, na których nie widać było 
żadnych oznak tremy przed wystą-
pieniem dla sporej przecież grupy 
zgromadzonych osób.
 Dla przypomnienia warto wy-
mienić aktualny skład zarządu 
chóru:
 Piotr Sikora - dyrygent; Wio-
leta Stronczek - asystent dyrygen-
ta; Wojciech Wantulok - korepety-
tor chóru, akompaniator; Grażyna 
Mrowiec - prezes.
 W roku jubileuszowym skład 
chóru przedstawia się  następują-
co:
   Soprany: Janina Boruta, Anna 
Jurić, Dorota Klus-Raczek, Graży-
na Mrowiec, Wioleta Stronczek
  Alty: Katarzyna Klus-Bathelt, 
Joanna Michalska, Anna Wojtas-
-Rduch
   Tenory: Łukasz Chraścina, Le-
szek Pitry, Piotr Sikora
    Basy: Adam Janik, Piotr Molin, 
Wojciech Wantulok.
 Repertuar koncertu, bardzo 
bogaty i zróżnicowany, pozwolił 
słuchaczom zatonąć całkowicie  

fot: Ryszard 
Duława
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w oszałamiającym bogactwie 
dźwięków, czyniąc ten listopado-
wy wieczór jedynym  w swoim 
rodzaju, niezapomnianym. Więk-
szość pieśni wykonawcy zaprezen-
towali przy ołtarzu, jednak kilka  
z nich usłyszeliśmy z góry, od 
strony organów. Mogliśmy delek-
tować się  m.in. piękną aranżacją 
pieśni pt. „Brońże, Panie, nas na 
wieki” oraz „Warownym Grodem” 
z towarzyszeniem muzyki organo-
wej  w wykonaniu Pawła Seligma-
na oraz kotłów (wyk. Jerzy Pustel-
nik).  
 Chór w swoim repertu-
arze ma również wiele pieśni lu-
dowych, mogliśmy usłyszeć m.in. 

„Kiedy jadę” w ar. Jerzego Hady-
ny, „Ogniska już dogasa blask”- 
szkocką pieśń ludową w aranżacji 
Stevena Glade, a także piosenki 
w języku angielskim: „Nothing’s 
gonna change my love”, „Deep 
River”, „Joyful, Joyful” i niemiec-
kim – Psalm 43 „Richte mich Gott” 
w opracowaniu Felixa Mendels-
sohna.
 Łezka w oku zakręciła się 
niejednemu z nas, gdy „na scenie” 
pojawiła się mała dziewczyneczka, 
córka jednej z chórzystek - Mar-
tynka Raczek, która wykonała 
pięknym, czystym głosem (bez 
krzty tremy ) solową partię w pie-
śni autorstwa Sally DeFord „Jezus 
przyjąć chce i mnie”.
 Występom towarzyszyły liczne emocje, wy-
wołujące na twarzach słuchaczy raz  uśmiech, raz za-
dumę,  a jeszcze innym razem  wzruszenie. Również  
i chórzyści dla swojego dyrygenta przygotowali na za-
kończenie niespodziankę. Była to pieśń, której słowa 
sami ułożyli i zaśpiewali zaskoczonemu Piotrowi, który 
jest nie tylko ich dyrygentem, ale też bliskim przyjacie-
lem, na którego pomoc i wsparcie zawsze mogą liczyć.  
O tym też mówiły słowa przygotowanej na zakończenie 
piosenki. Była to naprawdę miła i bardzo sympatyczna 
niespodzianka. Wszyscy zebrani w kościele bili brawo, 
ze wzruszeniem obserwując reakcję zaskoczonego ad-
resata tej  śpiewanej dedykacji.
 Koncert zakończył się jeszcze jednym bardzo 
miłym akcentem, mianowicie podziękowanie za do-
tychczasową służbę złożył jubilatom ksiądz Adrian 
Korczago, Biskup Diecezji Cieszyńskiej, a następnie 

Burmistrz Cieszyna pan Ryszard Macura. Członkowie 
Wyższobramskiego Chóru Kameralnego usłyszeli wie-
le miłych, ciepłych, radujących serca słów, na pewno 
motywujących do dalszej tak owocnej i wytężonej pra-
cy, jak do tej pory. Pracy, która wymaga wielu poświę-
ceń, rezygnacji z wolnego czasu, ale też daje satysfak-
cję, poczucie spełnienia i wiarę w to, że robi się coś, 
co naprawdę ma sens i wielką wartość, niemierzalną  
w pieniądzach, ale w ludzkich uśmiechach, w sile klasz-
czących rąk, a nawet we łzach, które płyną często pod 
wpływem doznawanych emocji i wzruszeń. Wspólną 
modlitwą zakończył się ten piękny wieczór, piękny ju-
bileusz. Z gratulacjami i życzeniami pośpieszyli jeszcze 
liczni przyjaciele, znajomi  i rodziny.
 Na pewno ten listopadowy wieczór wspominać 
będziemy jako jeden z najcieplejszych w tym jesien-
nym miesiącu.

Klaudia Pawlas
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♪ ♪ ♪  KU RADOŚCI SPOŁECZNOŚCI PARAFIALNEJ  
W HAŻLACHU - 15 lat GLORII  ♫

 „Ku	 radości	 wszystkich	 Hażlaszan	 
i	 całej	 naszej	 społeczności	 parafialnej	 po-
wstał	kolejny	chór	dziecięcy	w	naszej	parafii	
w	filiale	Hażlach…”
 Tak brzmi pierwsze zdanie w arty-
kule, wtedy jeszcze Informatora Parafialne-
go, 2 grudnia 2001r. W październiku 2001r. 
padł pomysł ze strony ks. Kornela Undasa  
i prezbitera Andrzeja Cienciały, by w Hażla-
chu, wzorem innych filiałów parafii, powstał 
chórek dziecięcy. Organizacją i urealnieniem 
tego zamiaru, a potem i prowadzeniem, zajęła 
się Wanda Michalik.
 Pierwszym występem po zaledwie 
7-miu próbach było śpiewanie dla naszych 
Hażlaskich seniorów, którzy przyjęli naj-
młodszych parafian niezwykle serdecznie.  
Z czasem przybywało dzieci i młodzieży. Po 
roku było nas 30-tu, a po dwóch latach ponad 
40-tu członków. Wtedy to powstał podział 
na dwie grupy – dzieci młodsze i młodzież.  
W 2003 r. starsza grupa wyraziła chęć nada-
nia nazwy. Nie chórek, ale grupa. Takie pa-
dło postanowienie – zostało E.G.Gloria czyli 
Ewangelicka Grupa Gloria.
 Cieszy też fakt, że Gloria w naszym 
filiale jest prekursorem nabożeństw pro-
wadzonych przez młodzież. Pierwsze takie 
nabożeństwo odbyło się w 2003 r. Mamy  
w swoim repertuarze wiele piosenek, a kilka-
naście z nich zostało napisane i skomponowa-
ne przez Wandę Michalik tylko dla Glorii.
 W 2005 r., przy wielkim zaangażo-
waniu wielu życzliwych parafian, gloriowi-
czów i prowadzącej, wydajemy płytę „Mu-
zyka Boży Dar”. Gloria bierze czynny udział  
w życiu zboru filiału w Hażlachu, wyjeżdża 
też do innych parafii czy filiałów.
 Co roku bierze udział w koncertach 

„Dzieci śpiewają kolędy” w cieszyńskim te-
atrze, w koncertach WOŚP, świątecznych na-
bożeństwach roku kościelnego i przy innych 
okazjach.
 Jednym z największych przedsię-
wzięć logistycznych był koncert z okazji 
10 rocznicy w listopadzie 2011 r. i koncert 
„Trzech pokoleń”.
 W ciągu 15-lat pożegnaliśmy też 
trójkę rodziców naszych gloriowiczów: Ur-

fot: Iza Kuszka
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szulę Michalik, Andrzeja Cienciałę i Daniela Króla.  
A 16 grudnia 2011r. zgasło światełko życia małej Oliw-
ki Kabiesz, która odeszła do niebiańskiego chóru ma-
jąc 6 lat. Czas płynie i to już 15 lat, jak w salce filiału 
w Hażlachu zbierają się co tydzień dzieci, by śpiewać 
Panu Bogu na chwałę.
 Naszymi dyrygentami byli w kolejności: Wan-
da Michalik, Dorota Pracka, Magdalena Glac, Małgo-
rzata Gibiec-Śledzińska, powtórnie Wanda Michalik  
i Marta Cienciała. Bardzo cieszymy się, że część byłych 
dyrygentek jest dziś z nami. W tym miejscu chcieliby-

śmy podziękować wymienionym dyrygentom jak też 
opiekunom filiału w tymże okresie, ks. Kornelowi Un-
dasowi, ks. Wojciechowi Prackiemu, ks. Krzysztofowi 
Śledzińskiemu, ks. Grzegorzowi Brudnemu i obecnemu 
opiekunowi ks. Marcinowi Podżorskiemu oraz prezbi-
terom. Nade wszystko dziękujemy jednak Temu, który 
tą muzyką nas obdarował, Panu Bogu naszemu; prosząc 
go, by nadal nam błogosławił w tej cudownej i jedynej 
w swoim rodzaju służbie; a teraz zapraszamy chórzy-
stów i życzymy wszystkim miłego słuchania.

Wanda Michalik

♪ ♪ ♪  DŹWIĘKI REFORMACJI  ♫
 Z radością informujemy, że jeszcze przed 
świętami ukaże się zapowiadany już w poprzednich 
numerach Wieści album CD zatytułowany DŹWIĘKI 
REFORMACJI. Album zawiera 2 płyty CD. Na pierw-
szej znajdziemy przegląd muzyki reformacyjnej, repre-
zentowanej przez utwory organowe oraz chóralne. Nie 
zabraknie wśród nich kompozycji Jana Sebastiana Ba-
cha, Felixa Mendelssohna, Marcina Lutra, ale również 
rodzimych cieszyńskich kompozytorów, m.in. Jana 
Gawlasa, Jana Sztwiertni, czy Karola i ks. Adama Hła-
wiczków. Drugi krążek zawiera znane dzieła organowe, 
improwizację Pawła Seligmana na temat pieśni Ojcow-
ski Dom oraz piękne utwory chóralne. Całość albumu 
dopełnia 64-stronicowa książeczka pod redakcją Mar-
cina Gabrysia. Znajdziemy w niej m.in. dokładny opis 
nagranych utworów, ciekawy artykuł na temat historii 
muzyki luterańskiej autorstwa dra Zenona Mojżysza  
z Uniwersytetu Śląskiego, dokładną historię organów 
kościoła Jezusowego oraz podsumowanie akcji „Ratuj-
my Organy Kościoła Jezusowego” wraz z opisem prze-
prowadzonych prac remontowych.
 Nagrania zrealizowało studio Ars Sonora z Ło-
dzi. Dzieła organowe prezentują: Jakub Garbacz, Paweł 
Seligman i Wojciech Wantulok. Śpiewa Wyższobram-
ski Chór Kameralny pod dyr. Piotra Sikory.
 Wydanie albumu zrealizowano dzięki uzy-
skaniu dofinansowania z funduszy budżetów: Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie i Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie.
 Najnowsze wydawnictwo naszej parafii zna-
komicie wpisuje się w obchody jubileuszu 500 lat Re-
formacji. Płyty prezentujące i promujące protestancką 
kulturę muzyczną wydają też inne parafie naszego Ko-
ścioła, m.in. w Bydgoszczy czy w Tarnowskich Górach. 
Kościół Jezusowy z wyremontowanymi organami jest 
ważnym ośrodkiem krzewienia kultury muzycznej nie 
tylko dla naszego miasta, ale całego Śląska Cieszyń-

skiego. Serdecznie polecamy ten album każdej ewange-
lickiej rodzinie. Piotr Sikora
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Młodzież, dzieci

 W związku z odbywającym się w Cieszynie Sy-
nodem, 16 października nie odbyło się nabożeństwo ro-
dzinne. W zamian podczas nabożeństw dzieci spotkały 
się na wyjątkowych szkółkach niedzielnych, które tym 
razem odbyły się w sali w Pajcie.  Najpierw śpiewali-
śmy wspólnie piosenki na chwałę Pana Jezusa. Następ-
nie słuchaliśmy lekcji biblijnej, tematem szkółki była 
zbroja Boża. Słuchaliśmy o Pasie Prawdy, Pancerzu 

Szkółki Niedzielne w Pajcie

Kinga Woźniak

Wyjątkowa Szkółka Niedzielna
 31 października rozpoczęliśmy obchody 
500-lecia Reformacji. W kościele Jezusowym odbyło 
się nabożeństwo inauguracyjne podczas którego wy-

Sprawiedliwości, Butach, by być gotowymi do zwia-
stowania Ewangelii, Tarczy Wiary, Przyłbicy Zbawie-
nia oraz Mieczu Słowa Bożego. Uczyliśmy się wersetu 
biblijnego zapisanego w Liście apostoła Pawła  do Efe-
zjan: „Dlatego weźcie całą zbroję Bożą.” (Efez. 6,13a).  
W czasie przeznaczonym na prace plastyczne ubierali-
śmy w zbroję papierowego rycerza.

stąpił m.in. chórek Hosanna pod dyr. Moniki Macu-
ry. Po scence historycznej przedstawiającej początki 
Reformacji dzieci wraz z opiekunami przeszły do sali  

w Pajcie, gdzie odbyła się wyjątkowa szkół-
ka. W przystępnym dla dzieci języku przed-
stawiono najważniejsze prawdy Reformacji 
i nauki reformatora, ks. dra Marcina Lutra. 
Krótki monolog dotyczący grzechów i odpu-
stów stanowił wstęp do lekcji biblijnej (Mt. 
18,23-27), opowiadającą historię sługi, który 



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl48 Odwiedź naszą stronę:

był winny swojemu królowi sporą sumę pie-
niędzy i gdy przyszedł czas spłacenia długu, 
prosił o czas na jego zwrot... Tak jak słudze 
został darowany dług, każdemu z nas Bóg – 
najłaskawszy król, daruje grzechy, wybacza 
je, gdy Go tylko o to prosimy. Tylko Chry-
stus, poprzez tę zasadę Reformacyjną Mar-
cin Luter przypomniał Kościołowi o tym, 
że jedynie Chrustus jest Tym, który może 
nas zbawić. Nie potrzebujemy już żadnych 
odpustów czy wyrównywania rachunku po-
przez jakieś nasze uczynki. Pan Bóg kocha 
każdego z nas niezależnie od tego, co zrobi-
liśmy i jak się zachowujemy. Ofiara złożona 
przez Jezusa Chrystusa na krzyżu za nasze 
winy jest wystarczająca. Z naszej strony Bóg 
wymaga jedynie żałowania za grzech, zwrócenia się do 
Niego po przebaczenie i przyjęcie wiarą Jego daru łaski, 
jakim jest zbawienie.  Następnie uczyliśmy się wersetu 
biblijnego: „Człowiek bywa usprawiedliwiony przez 
wiarę, niezależnie od uczynków.” (Rz. 3,28). Niestety, 
nie zdążyliśmy pokolorować przygotowanej koloro-
wanki, na której Marcin Luter przybija swoje tezy do 

drzwi kościoła Zamkowego w Wittenberdze i dzieci 
dostały je do domu. Być może kolorowanie jej w domu 
stało się kontynuacją świętowania, płaszczyzną wspól-
nego przeżywania i rozmowy z rodzicami, starszym ro-
dzeństwem czy dziadkami na temat wiary. Na pamiątkę 
dzieci przy wyjściu otrzymały również naklejkę przed-
stawiającą Różę Lutra – symbol i godło Reformacji.

Kinga Woźniak

Listopadowe nabożeństwo rodzinne
 20 listopada  odbyło się trzecie  
w tym roku szkolnym nabożeństwo rodzin-
ne, które w tym miesiącu prowadził ks. pro-
boszcz Janusz Sikora. Podczas liturgii Nikola 
Wojnar, dziewczynka regularnie uczęszcza-
jąca na szkółki niedzielne, przeczytała sta-
rotestamentowy tekst biblijny (Iz. 65,17-
25). Do grona członków Kościoła Jezusa 
Chrystusa dołączyła siódemka maluszków, 
które rodzice wraz z rodzicami chrzestnymi 
przyprowadzili do chrztu. Dzieci ubogaciły 
nabożeństwo dwoma pieśniami: „Jezus przy 
słuchawce” oraz „Gdy Chrystus jest w łodzi”. Ks. Si-
kora wygłosił kazanie w ciekawy i interesujący sposób, 
używając języka zrozumiałego przez najmłodszych, 
wprowadzając interakcję z nimi, zadając im pytania, 
zabrał nas w podróż po kościele Jezusowym, który 
jest naszym domem i odkrył przed nami jego skarby. 
Zaskoczył i zachwycił, prezentując organy kościelne, 
odremontowane i przywrócone do swej świetności, na 
których organista zagrał odgłosy śpiewających ptaków, 
burzy... Proboszcz zakończył kazanie, nawiązując do 

biblijnego tekstu kazalnego, opisującego nasz dom  
w Niebie. Dom ten jest wspanialszy od jakże wspania-
łego, jaki maki mamy tutaj na ziemi, w doczesności. 
To nabożeństwo zapewne długo pozostanie w naszej 
pamięci. Po jego zakończeniu odbyły się wybory do 
Synodu Diecezjalnego. Przy wyjściu z kościoła dzieci 
otrzymały znaczki, kolejny element układanki. Z roz-
mów z dziećmi wiem, że większość z nich już odkryła, 
że  znaczki utworzą razem różę Lutra. Wybór tejże gra-
fiki związany był oczywiście z obchodzonym przez nas 

Kinga Woźniak
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„Noc z Lutrem” w Golasowicach
 31 października br. w Golasowicach 
odbyła się „Noc z Lutrem”. Zebraliśmy się ok. 
godziny 20 na placu kościelnym, by wspól-
nie pojechać na to wydarzenie. Po przyjeź-
dzie na miejsce obejrzeliśmy filmik, w którym  
w różnych językach ludzie mówili „dzień dobry” 
oraz przywitał nas ks. Marcin Makula. Później 
temat rozpoczął ks. Wojciech Pracki. Mówił 
nam o dosłownym i przenośnym patrzeniu lu-
dziom w „mordy”. Powinniśmy być otwarci na 
innych, oraz szczerze patrzeć ludziom w oczy. 
Można z nich bardzo dużo wyczytać oraz wiele 
dowiedzieć się o człowieku. Jako ludzie cho-
dzący „bożymi ścieżkami” mamy prowokować 
innych, poprzez różne sytuacje, do tego, by to 
oni rozpoczęli rozmowę o Bogu. Wtedy może-
my pokazać im jaki Bóg jest naprawdę, bo wiele 
osób nie wie, że wiara w niego to pewność, że 
zawsze jest ktoś, kto daje nam poczucie bezpie-
czeństwa oraz nową, „inną”, siłę w dążeniu do 
celów. Człowiek musi w coś wierzyć. Bez wiary 
zaczyna zastanawiać się po co żyje. Staje się ni-
kim. Dlatego patrzmy ludziom „w mordy”, bo 
możemy przez to nakłonić ich do innego patrze-
nia na świat. Następnie w grupach musieliśmy 
przetłumaczyć fragment Biblii ze sloganu mło-
dzieżowego na język ojców. Każda grupa mogła 
to później pozostałym przedstawić. Było dużo 
śmiechu, ponieważ na to wydarzenie przyjecha-
ła młodzież z różnych stron i mogliśmy usłyszeć 
różne gwary. Kolejnym punktem programu był 
film „Jeszcze 5 minutek”, który ogólnie mówił 
o bakteriach. My mamy być takimi bakteriami, 
które zarażają wiarą. My mamy powodować, by 
ludzie zachorowali, to znaczy uwierzyli w Boga. 
Na podsumowanie wspólne śpiewaliśmy różne 
piosenki z zespołem CME. Po części oficjalnej 
nastał czas na część nieoficjalną, tzn. kawę i cia-
sta oraz kanapki. Można było poznać innych lu-
dzi oraz porozmawiać w gronie znajomych. 
 Cała noc była niesamowitym wydarze-
niem. Bardzo podobał mi się temat, który my-
ślę, że każdego z nas dotyczy. Była to również 
dobra okazja by poznać nowych ludzi oraz zin-
tegrować się ze znajomymi. Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku również wybierzemy się na 
to wydarzenie. Serdecznie zapraszamy także na 
młodzieżówki, które odbywają się w każdy pią-
tek o 17:00 na parafii w Cieszynie.

Monika Macura

 Czułem jak Kościół (tak, z dużej litery K, bo Młodzi Ludzie 
to nasz Kościół) wypełniony Duchem Świętym pięknie „odlatuje” 
w uwielbieniu Stwórcy. Znakomite przygotowanie programu przez 
CME i zespół CME, wsparte siłami logistycznymi parafii ewangelic-
kiej w Golasowicach. Uczta duchowa i posiłki dla naszych zgłodnia-
łych żołądków po programie. Świetne słowa bpa Mariana Niemca, 
świetny wykład ks. Wojciecha Prackiego i świetny koncert zespołu 
CME. Kto nie był, niech żałuje!

 ks. Marcin Makula, proboszcz parafii w Golasowicach
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Pomoc przy akcji „Prezent pod choinkę”

 Jak co roku w okresie przedświą-
tecznym w całym kraju prowadzona była 
akcja charytatywna „Prezent pod choinkę” 
polegająca na przygotowaniu niewielkich 
paczek (w pudełku po butach) dla biednych 
dzieci na Ukrainie, Białorusi i w Rumuni. 
Akcja trwa już od kilkunastu lat i co roku 
kilka tysięcy paczek trafia do dzieci, dla 
których jest to być może jedyny prezent  
w ciągu całego roku. W latach 80 z krajów 
zachodnich trafiały do naszych parafii dary, 
które pewnie niejedna rodzina otrzymała. 
Dziś czasy się zmieniła i bez względu jak 
krytycznie oceniamy rzeczywistość, zde-
cydowanie poprawił się status materialny 
większości rodzin. Dziś to nas powinno stać 
na to by pomagać tym, którzy żyją stosun-
kowo niedaleko nas, a jednak w znacznie 
gorszych warunkach.
 Cieszy wielkie zaangażowanie 
szkół, samorządów, poszczególnych klas, 
które przygotowały sporo paczek. Trochę 
martwi niewielka ilość prezentów, które tra-
fiły bezpośrednio do naszej kancelarii.
 Zanim wszystkie prezenty trafią do 
potrzebujących, koordynator akcji Centrum 
Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie zaj-
muje się zwożeniem paczek z całego kraju 
do Dzięgielowa, sprawdzaniem, pakowa-
niem do pudeł zbiorczych i organizowaniem 
transportu. Nasza grupa młodzieżowa dwu-
krotnie wybrała się do Dzięgielowa, by po-
móc w tych pracach. 
 Wszystkim, którzy pomogli w jaki-
kolwiek sposób składam serdeczne podzię-
kowanie i przypominam słowa Jezusa, który 
powiedział: „Cokolwiek uczyniliście jedne-
mu z tych najmniejszych moich braci, mnie 
uczyniliście”. (Mt 25,40)

ks. MP
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2. Diecezjalny Turniej Gier

 W piątek, 11 listopada, już po raz dru-
gi odbył się Diecezjalny Turniej Gier Planszo-
wych w Goleszowie. Od wczesnych godzin 
porannych grupa ponad 30 osób (w tym 8 oso-
bowa drużyna z naszej Parafii)  rywalizowała 
ze sobą w 12 różnych grach, jednocześnie ma-
jąc okazję do nawiązania nowych znajomości. 
Były gry wymagające logicznego myślenia, 
w innych liczyła się zręczność i szybkość,  
a w jeszcze innych trzeba było mieć po pro-
stu trochę szczęścia. W miłej atmosferze, przy 
niezbędnych w takich chwilach paluszkach, 
ciastkach i chipsach upływały kolejne godziny. 
W połowie turnieju przyszedł czas na szybką 
pizzę, po czym powrócono do rywalizacji. 
Około godziny 16 nadszedł czas na finałowe 
rozgrywki, a po nich podliczanie punktów  
i ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach. Pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody wręczył najlepszym zawodnikom 
zwierzchnik diecezjii ks. bp Adrian Korczago. 
 Zwycięzcami w poszczególnych kate-
goriach zostali
 a) karcianki - Mateusz Malina (parafia 
Cieszyn)
 b) gry zręcznościowe - Adrian Wie-
cheć (parafia Cieszyn)
 c) gry logiczne - Klaudiusz Wiecheć 
(parafia Cieszyn)
 d) gry planszowe - Dawid Malina (pa-
rafia Cieszyn)
 e) najwszechstronniejszy gracz - Piotr 
Gajdzica (parafia Goleszów)
 f) Zwycięzka drużyna - parafia Gole-
szów.
  Zwycięzcom gratulujemy, a wszyst-
kich zapraszamy już za rok na kolejny turniej.

ks. Marcin Podżorski 
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Kącik dla dzieci
Marcin Pawlas

Święta Bożego Narodzenia
Drogie Dzieci!

 Nadszedł już czas Adwentu – radosnego oczekiwania na Zbawiciela Świata. Grudzień to również miesiąc 
kiedy obchodzone są Święta Bożego Narodzenia. Niektórym z Was ten miesiąc kojarzy się z choinką, prezentami, 
z zapachami z kuchni, z dobrymi ciastami, ale  nie to jest najważniejsze. Najistotniejsza jest kolejna pamiątka 
Narodzenia się Pana i Boga w Betlejemskim żłobie dla nas wszystkich. 
 Życzę Wam wiele uśmiechu na twarzy, radości i Błogosławieństwa Bożego!

Pokoloruj wieniec adwentowy i każdej niedzieli nad koleją świecą dorysuj płomień. 
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Pokoloruj obrazek

 Nie ma ewangelickiego domu na całym świecie, 
w którym, gdy choinka zaiskrzy kolorowymi świateł-
kami, dzieci, młodzież i starsi nie zaśpiewaliby cudnej  
i chwytającej za serce kolędy „Cicha noc”. Z pieśnią tą 
łączą się wspomnienia, zapachy. Z pewnością kojarzy 
się wam z prostą melodią, którą słyszycie już w okresie 
adwentu, to wszystko jest zapowiedzią zbliżającej się 
Gwiazdki. Kolęda „Cicha noc” napawa otuchą i dziw-

Historia „Cichej nocy”
nym, nieziemskim pokojem. 
 25 grudnia 1818 roku rozbrzmiała po raz 
pierwszy jedna z najpiękniejszych kolęd - „Cicha noc”. 
Zaśpiewano ją w małym, już nieistniejącym, drewnia-
nym kościołku, górskim św. Mikołaja w Oberndorfie 
(Austria). Kolędę tę możemy usłyszeć już w ponad 100 
językach na wszystkich kontynentach. 
 Słowa do niej ułożył ks. Józef Mohr, duszpa-

sterz ubogich. Wracając w Wigilijną 
Noc z odwiedzin u chorej żony le-
śniczego, zabłądził i nie mógł zna-
leźć drogi do domu. Urzeczony ci-
chą nocą, lasami i górami pokrytymi 
puszystym śniegiem i lśniącymi na 
niebie gwiazdami – rozmyślał gło-
śno słowami pełnymi zachwytów. 
Przeniósł się w duchu do Żłóbka  
i wypowiadając swoje myśli, ułożył 
pełną radości kolędę. A może tak 
właśnie musiało być, musiał zabłą-
dzić, aby mogła powstać ta śliczna 
kolęda i abyśmy mogli ją śpiewać 
po blisko 200 latach. 
  Wróciwszy rano na pleba-
nię, udał się do swojego przyjacie-
la Ksawerego Grubera, organisty  
w kościele św. Mikołaja, który tego 
samego dnia skomponował melodię 
do słów ks. Mohra, a wieczorem 
już zaśpiewano ją po raz pierwszy 
na nabożeństwie i od tego dnia jest 
śpiewana w okresie Bożego Naro-
dzenia przez miliony chrześcijan 
na całym świecie. Była to godzina 
narodzin wspaniałej kolędy, która 
przełamuje bariery wyznaniowe, 
ponieważ zrodziła się  w duchu czy-
stej miłości do Dzieciątka Jezus. 

Kolorowe świeczki,
kolorowy łańcuch.
Wkoło choineczki

przedszkolacy tańczą.

Serduszko z piernika,
pozłacany orzech.

Ciepło jest w przedszkolu,
chociaż mróz na dworze.

Choinka 
w przedszkolu

Za oknami – wieczór,
Złota gwiazdka błyska.
Bawi się w przedszkolu,

dziś rodzinka bliska.

Dziadzio siwobrody
wędruje po dworze.

Niesie do przedszkola
podarunki w worze.
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- Stworzył świat,
- Ksiądz z niej głosi kazanie,      
- Dał je Człowiekowi Pan Bóg,
- Inaczej Dobra Nowina,
- Celebrowane co niedzielę w Kościele,

Rozwiąż krzyżówkę

- Imię pierwszego z ludzi,
- Spędzasz z nią święta,
- 50 dni po Zmartwychwstaniu,
- Zdradził Jezusa,
- Nabożeństwo u rzymskokatolików,
- Imię jednego z Ewangelistów,
- Zwiastował narodzenie Jezusa Marii Pannie,
- Rozmowa z Bogiem,
- Miejsce narodzin Jezusa,

Wpisz hasło z krzyżówki, a dokończysz zdanie.

Za parę dni radosne
……………………............…., 
pełne uśmiechu i pięknej muzyki.

 Kochane dzieci, rodzice i dziadkowie, 
w tym miejscu chciałbym Wam wszystkim 
złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożona-
rodzeniowe. Wiele uśmiechu na twarzy, ra-
dości, samach dobrych chwil i spełnienia 
wszystkich marzeń. 
 A w nowym, jubileuszowym 2017 
roku, wielu sukcesów i szczęścia. 

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

Prz 18,22

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

Mt 5,4

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

08.10.2016

08.10.2016

08.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

Tomasz Rudolf Barabosz
Anna Kaleta
Piotr Wojciech Siwakowski
Patrycja Anna Pękała
Adam Heczko
Magdalena Węglorz
Piotr Klajsek
Danuta Wioleta Cienciała
Michał Jan Brzęczek
Barbara Wanda Janik

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Zamarski

02.10.2016
02.10.2016
02.10.2016
02.10.2016
09.10.2016
16.10.2016
16.10.2016
16.10.2016
16.10.2016
16.10.2016
23.10.2016
23.10.2016
29.10.2016
30.10.2016
30.10.2016
30.10.2016

Szymon Wojciech Lorek
Sebastian Jerzy Siwek
Zuzanna Małysz
Nina Aleksandra Pletnicka
Jan Piotr Kowalski
Natalia Anna Gańczarczyk
Amelia Krystyna Jaworek
Krzysztof Bala
Bojan Patryk Pindel
Marek Podżorski
Dawid Henryk Kukla
Artur Pietroszek
Tymon Robert Chudycz
Remigiusz Jan Kisiała
Szymon Szurman
Maja Monika Boruta

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Hażlach
Marklowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach

07.10.2016
07.10.2016
10.10.2016
13.10.2016
18.10.2016
19.10.2016
19.10.2016
21.10.2016
26.10.2016
31.10.2016

Jan Cieślar
Stanisław Pająk
BronisławaRucka zd. Mrowiec
Brunon Stanisław Kotula
Jan Stanieczek
Andrzej Eugeniusz Lanc
Emilia Marek zd. Lipus
Jan Hliśnikowski
Helena Moździara zd. Gluza
Emil Szczugiel

Cieszyn
Cieszyn
Marklowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn 



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl56 Odwiedź naszą stronę:

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Na
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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. 

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

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

Informacje, ogłoszenia

01.12:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Paweł Stalmach  (125 – lecie śmierci)

08.12:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Ks. Karol Banszel  (75 – lecie śmierci) 

15.12.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Edward Raczyński  (125 – lecie urodzin)

22.12.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Wigilijka PTEw. 

29.12.: godz. 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Wspomnijmy to jeszcze raz 
(Prezentacja wizualna wydarzeń PTEw. w 2016 r.)  
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Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 19.00

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

E.G. „Gloria”
Chór młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz. 15.45
godz. 18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

w Cieszynie
godz. 18.00
> każda środa

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

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

- Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej 

lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Wieczory z Biblią:
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Serdecznie zapraszamy na spotkania, 

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

w budynku parafialnym 

przy placu koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Uwaga! Nabór do Świątecznej Orkiestry Parafialnej

 Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych instrumentalistów na próby Parafialnego Zespołu In-
strumentalnego przygotowującego repertuar na styczniowy koncert kolęd. Celem prób będzie utworzenie 
kameralnej orkiestry, która zaprezentuje się na koncercie kolęd 6 stycznia 2017 roku. 
Próby odbywać się będą w soboty o godzinie 9.00 bądź w piątki w godzinach popołudniowych. Dokładne 
godziny są do ustalenia. 
 Próby rozpoczną się w sobotę 12 listopada i odbywać się będą w sali konfirmacyjnej Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. 
 Chętnych proszę o wcześniejszy kontakt pod nr tel. +48-728-131-634 bądź na adres mailowy 
kornelia.ookami@gmail.com, w celu ustalenia najdogodniejszej godziny prób oraz by poinformować 
na jakim instrumencie się gra (informacja potrzebna do napisania aranży).  Jestem otwarta również na 
propozycję utworów, które można by wykonać.

Kornelia Dorighi

 ZAPROSZENIE

 Serdecznie zapraszamy na tradycyjny  

WIECZÓR KOLĘD, który odbędzie się 6 stycznia 

2017r., w kościele Jezusowym w Cieszynie
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Kancelaria Parafialna poleca:

 

	 Po	 raz	 siedemnasty	 będzie	 moż-
na	 w	 naszej	 Parafii	 kupić	 świeczki	 
i	wesprzeć	pomoc	kierowaną	do	dzieci...	
	 Z a c h ę c a m y	 
w	imieniu	Diakonii	naszego	Kościoła...

-	opłatki	wigilijne	oraz	tradycyjne	szulki	

	-	kalendarz	ścienny,	

	-	„Kalendarz	Ewangelicki”	-	książkowy	oraz	dodatek	„Z	Biblią	na	co	dzień”,

	-	wiele	ciekawych	pozycji	książkowych 
	-	kalendarz	trójdzielny		

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom:
   - to wspólna akcja czterech organizacji charytatywnych: 
Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonii 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Caritas Polska  
i ELEOS, reprezentujących kolejno Kościół Ewangelicko-

-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół 
Rzymskokatolicki i Polski Autokefaliczny Kościół Prawo-
sławny.
   - pierwsza wspólna akcja odbyła się w 2000 r.
   - rozpoczyna się zawsze w 1. Niedzielę Adwentu i trwa do 
Świąt Bożego Narodzenia
   - nabożeństwa inauguracyjne odbywają się na przemian  
w parafiach ewangelicko-augsburskich, ewangelicko-refor-
mowanych, rzymskokatolickich i prawosławnych
   - podczas akcji są rozprowadzane świece wigilijne, dochód 
z ich sprzedaży przeznaczony jest na projekty Diakonii na 
rzecz dzieci ubogich i potrzebujących: dożywianie dzieci w 
szkole, zakup podręczników i materiałów szkolnych,  pomoc 
rodzinom w trudnych sytuacjach  życiowych.
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

Projekt okładki: A.	Macura														
Korekta:	ks.	Jan	Sztwiertnia
															Urszula	Szmidt	
   

           

 

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redakcja	i	skład	komputerowy: 
A.	Macura
Kontakt:
Tel: 663-479-887

             

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt	
telefoniczny:
609	169	305
33	85	226	76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Tel: 798-491-941 (Beata Macura) 
e-mail:  bmacura@vp.pl
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