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	 Jakie	znaczenie	mają	dla	Ciebie	Drogi	Czytelniku	święta	Bożego	Narodzenia?	Myślę,	że	prawdziwym	
przesłaniem	 świąt	 jest	miłość	 i	 przebaczenie.	Uczucia,	 jakie	 żywimy	w	 stosunku	do	 innych	wpływają	 na	 nas	
dużo	bardziej,	niż	na	tych,	wobec	których	je	mamy.	Miłość	przynosi	więcej	radości	nam	samym	niż	tym,	których	
kochamy.	Nienawiść	przynosi	więcej	bólu	nam	niż	tym,	których	nienawidzimy.	Nieumiejętność	wybaczenia	po-
woduje	psychiczne	i	fizyczne	dolegliwości	u	tych,	którzy	zatrzymują	w	sobie	ten	ból.	Nauczenie	się	wybaczania	
jest	najwspanialszą	rzeczą,	jaką	możemy	zrobić	dla	nas	samych.	Czasami	trudniej	jest	wybaczyć	samym	sobie	niż	
innym.	
	 Prawdziwe	wybaczenie	jest	bezwarunkowe.	Nie	musimy	rozumieć,	czy	zgadzać	się	z	innymi,	żeby	im	
wybaczyć.	Nie	musimy	wiedzieć,	że	zrozumieli	swój	błąd.	Nasze	ego	jest	tym,	co	sprawia,	że	jest	nam	tak	trudno	
wybaczyć.	Niestety,	 jeśli	nie	wybaczymy,	ból	pozostanie	w	nas.	Tylko	prawdziwe	wybaczenie	może	przynieść	
ulgę.	Akceptacja	prowadzi	nas	do	wybaczenia.	Jeśli	wybaczysz,	to	i	Tobie	zostanie	wybaczone.
	 Myślę,	że	dla	większości	z	nas	najwspanialszym	prezentem	bożonarodzeniowym	są	„magiczne”	słowa:	
przepraszam,	wybacz	mi,	dziękuję,	kocham	cię.	Weźmy	odpowiedzialność	za	swoje	czyny,	poprośmy	osoby,	któ-
re	obraziliśmy	lub	zraniliśmy,	żeby	nam	wybaczyły,	okażmy	wdzięczność,	za	to	otrzymaliśmy,	wyraźmy	miłość	 
w	stosunku	do	rodziny	i	przyjaciół.
	 Okres	świąteczny	skłania	nas	do	refleksji	nad	własnym	życiem,	Zbliżające	się	święta,	są	znakomitą	okazją,	
aby	pojednać	się	z	bliźnim,	spędzić	więcej	czasu	z	rodziną	i	cieszyć	się	miłością	innych.	Powinniśmy	doceniać	
obecność	drugiego	człowieka.
	 Każdy	powinien	być	obdarowany	ciepłem	i	dobrym	słowem.	Takie	jest	najważniejsze	przesłanie	Świąt	
Bożego	Narodzenia.	Niech	gwiazda	betlejemska	prowadzi	nas	do	tych,	którzy	pragną	serdeczności,	by	z	nadzieją	
i	optymizmem	mogli	patrzeć	w	przyszłość.	Wigilia	jest	jedynym,	niepowtarzalnym	wieczorem.	Niech	nie	gaśnie	
on	nigdy	w	naszych	sercach,	czyniąc	nas	coraz	lepszymi,	wspaniałomyślnymi	wobec	innych.	W	każdej	chwili	
bądźmy	pomocni,	gdy	ktoś	w	pobliżu	będzie	potrzebował	wsparcia.	Bo	okres	Świąt	Bożego	Narodzenia	to	czas	
szczególnej	życzliwości,	wzajemnej	pomocy,	dostrzegania	potrzeb	innych	i	wzajemnego	obdarowywania	się.

	 W	pierwszą	niedzielę	grudnia	rozpoczynamy	Adwent	i	zaczynamy	się	
przygotowywać	do	Świąt	Bożego	Narodzenia.	Jest	to	okres	szczególny	i	bogaty,	
bo	przygotowujemy	się	na	spotkanie	z	przychodzącym	Jezusem,	czy	to	Tym,	
przychodzącym	do	nas	w	Betlejem,	czy	Tym,	który	zapowiedział	swoje	powtórne	przyjście.	
Jedno	i	drugie	przyjście	napawa	nas	radością	i	respektem.	Respektem	i	powagą,	
bo	przychodzi	do	nas	Pan,	radością,	bo	Pan	jest	miłością	i	nas	kocha.	Dlatego	w	Adwencie	
śpiewamy	–	Z powagą przygotujcie, o ludzie serca swe,	ale	także	–	Córko Syjońska wesel bardzo się.
	 Na	ten,	jakże	bogaty	czas,	życzymy	wszystkim,	aby	powagi	i	głębokich	myśli	nikomu	nie	zabrakło.	Niech	
prawdziwa	radość	zagości	w	naszych	sercach	i	domach.	Niech	Bóg się rodzi, moc truchleje… także wśród nas  
i dla nas. 

                                                      Wasi duszpasterze

   „Prawdziwa światłość,  
która oświeca każdego człowieka,  
przyszła na świat.” J 1, 9
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 „Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja swiatłość, a 

chwała Pańska zabłysła nad tobą. Bo oto ciemność okry-

wa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a 

jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej 

światłości, a królowie do blasku, który zajaśnieje nad 

tobą.’’  Izajasz 60.1-3a                                                                                                                  

Żyć w Bożej światłości

	 Adwent	to	początek	nowego	Roku	Kościelnego,	
to	czas	oczekiwania	na	przyjście	Pana	 Jezusa	 i	 jedno-
cześnie	przygotowanie	się	do	świat	Bożego	Narodzenia.	
Adwent	zmienia	codzienność	życia.	Pojawia	się	tęskno-
ta,	by	życie	nasze	było	lepsze	i	piękniejsze.	Oczekuje-
my,	że	spełnią	się	nasze	marzenia	i	zrealizują	plany.	Pan	
Bóg	tak	ukształtował	nasze	życie,	że	nie	tylko	żyjemy	
wspomnieniami,	które	są	piękne	i	bogate	w	dobro,	po-
zwala	także	żyć	przyszłością	i	marzyć	o	lepszym	jutrze.	
Adwent	 to	 czas	na	nowe	wyzwania	 i	 realizowanię	po-
stanowień,	ubogacenia	wiary,	podążania	śladami	Chry-
stusa	oraz	 spełnienia	Bożych	obietnic.	Spojrzyjmy	na		
proroka	Izajasza.	Jest	tym	mężem	Bożym,	który	budzi	
odwagę	wiary	na	Bożą	pomoc	i	obecność.	Wielu	z	nas	
myśli,	 że	nic	nie	 zmieni	 się	 już	w	życiu	 i	 	 rezygnuje.	
Poddaje	 się	 słabościom.	 Pogrąża	 się	w	 nostalgii	 dnia	
codziennego	i	nie	dostrzega,	że	ktoś	wyciąga	pomocną	
dłoń.	Prorok	Izajasz	zwraca	oczy	na	Boga,	który	mówi	
„nie	bój	się”,	jeszcze	będziesz	się	radował,	a	Boża	świa-
tłość	wstąpi	do	twojego	serca	i	wypełni	cię	radością.	
Adwentowy	czas	pozwala	nam	wrócić	z	dalekich	dróg	
samotności	 i	bezradności.	Wrócić	do	światłości,	która	
rozproszy	 ciemności	 serca	 i	 duszy.	Ważną	 umiejętno-
ścią	jest,	by	umieć	wyrwać	się	z	uprzedzeń	i	lekkomyśl-
ności.	Prorok	zachęca,	aby	powstać	i	pójść	do	światłości,	
która	okrywa	nadzieją	i	mocą	bożych	błogosławieństw.	
Żyjąc	w	 ciemności	 pogrążamy	 się	w	 beznadziejności		

, s z a r zyźn i e	
dnia.	 Gość	
Adwentu	 ob-
darza	 mocą	
z b a w i e n i a	 
i	 	wprowadza	
do	 światłości.	
My	 często	
u k r y w am y	
się	w	ciemno-

ści,	 	 bo	 uwa-
żamy,	 że	nikt	
nas	 nie	 zoba-
czy	i	nie	rozpozna.	Adwent		wymaga	innego	myślenia;	
„Powstań,	 zajaśnij,	 gdyż	 zjawiła	 się	 twoja	 światłość,	 
a	chwała	Pańska	rozbłysła	się	nad	tobą''	-	woła	Prorok.	
Już	czas,	aby	Bóg	wyrwał	nas	z	mroków	codzienności,	
sprawił,	 że	 w	 blasku	 światłości	 mogliśmy	 zobaczyć	
Jego	chwałę.	Dajmy	się	porwać	Bożej	mocy,	która	da	
możliwość		być	w	bliskości	Jezusa,		który	stoi	u	drzwi	 
i	kołacze,	by	je	otworzyć.	Adwent	to	czas	przygotowa-
nia	do	świąt	Bożego	Narodzenia.	Czas	ten	daje	bliskość	
i	obecność	Stwórcy	wśród	nas	i	w	naszych	domach	oraz	
rodzinach.	Należy	zastanowić	się,	w	jaki	sposób	chce-
my	być	z	nim.	Sprawy	codziennych	zajęć	 i	praca	nie	
mogą	 sprawić,	 że	 w	 pośpiechu	 bez	 głębszej	 refleksji	
przeżyjemy	go.	A	zapominamy,	że	Gość	Adwentu	cze-
ka	na	nas,	by	błogosławić		domy	i	rodziny.	
	 Uderzające	blaskiem	i	kolorami	tęczy	reklamy	
i	wystawy	super	marketów	nie	mogą	nam	zastąpić	ciszy	
i	obecności	Boga	w	domach.	Gonitwa	i	zgiełk	nie	mogą	
zdominować	 atmosfery	 świąt.	 Zapalmy	 świece	 na	 ad-
wentowym	 wieńcu,	 usiądźmy	 w	 ciszy,	 wczujmy	 się	 
w	atmosferę	przedświąteczną,	zaśpiewajmy	z	dziećmi	 
i	wnuczętami	pieśni	adwentowe,	pozwólmy	ogarnąć	się		
mocą	błogosławieństwa	i	zasłuchać	się	w	głos	Bożego	
Słowa.	
	 Otoczeni	 ciszą	 Adwentu	 prośmy,	 by	 zaja-
śniała	 światłość	 i	 chwała	 Pańska.	 Idźmy	 w	 świa-
tłości	 Pana	 na	 spotkanie	 Zbawiciela.	 Porzućmy	
ciemność.	 Zamknijmy	 drzwi	 na	 chałas	 i	 gwar	 świa-
ta.	 Odrodzeni	 w	 Bożej	 mocy	 wyjdźmy	 na	 spotka-
nie	 Pana	 Adwentu,	 który	 do	 nas	 przychodzi.	 Amen
.																																																																																																																																																						 ks. Tadeusz Makula
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	 W	 poprzednim	 numerze	 zajęliśmy	 się	 pierw-
szą	częścią	oraz	towarzyszącym	jej	ekskursem	z	pisma	 
z	1521	roku	„O	nadużyciach	mszy”,	które	powstało	pod-
czas	 pobytu	 Marcina	 Lutra	 na	Wartburgu.	Wittenber-
czyk	odrzucał	w	niej	rzymskie	rozumienie	kapłaństwa,	
zaś	w	 ekskursie	 objaśniał,	 jak	 rozumie	 urząd	 biskupi.	
W	drugiej	części	tego	pisma	Reformator	przechodzi	do	
kolejnego	 elementu	 krytyki	 rzymskiego	 pojmowania	
mszy.	Tym	razem	skupia	się	na	kluczowej,	dla	swojej	
interpretacji	sakramentu	Wieczerzy	Pańskiej,	wykładni	
słów	ustanowienia.	Jak	głosi	tytuł	tej	części,	analiza	ta	
także	jest	nastawiona	na	to,	by	obalić	rozumienie	sakra-
mentu	w	kategoriach	ofiary.
	 Rozpoczyna	 ją	 jednoznaczne	 stwierdzenie,	
odwołujące	się	do	Listu	do	Hebrajczyków	10,10	oraz	
13,15,	 że	 na	 gruncie	Nowego	Testamentu	mówić	mo-
żemy	 jedynie	 o	 dwóch	 rodzajach	 ofiar:	 ofierze	 Chry-
stusa	na	krzyżu	i	ofierze	pochwalnej.	Nie	ma	na	tej	li-
ście	ofiary	mszy.	Punktem	wyjścia	do	analizy	 jest	dla	
M.	 Lutra	 przywołanie	wszystkich	 czterech	 nowotesta-
mentowych	przekazów	słów	ustanowienia	sakramentu	
pochodzących	z	Ewangelii	Mateusza	26,26-29,	Marka	
14,22-25	oraz	Łukasza	22,15-20,	a	 także	z	1	Listu	do	
Koryntian	11,23-26.	Podkreśla	 przy	 tym,	 że	 są	 to	 sło-
wa	pisane	przez	ludzi	napełnionych	Duchem	Świętym,	
nie	zaś	 jakieś	wymysły,	które	można	 lekceważyć,	zaś	
jego	przeciwnicy	wytaczają	przeciw	niemu	jedynie	au-
torytety	 oparte	 na	 tradycji,	 takie	 jak	nauczanie	 ojców,	
soborów	czy	różnorodne	dekrety	kościelne.	To	ostatnie	
to	nawiązanie	do	istotnej	roli	prawa	kanonicznego	prze-
kazywanego	właśnie	w	zbiorach	dekretów.
	 Ponadto	papież	żąda,	by	podporządkowano	mu	
wszelką	naukę,	sam	nie	czując	się	w	żaden	sposób	zo-
bowiązany	tym,	że	jest	podporządkowany	Chrystusowi.	
M.	 Luter	 stwierdza,	 że	 zwolennicy	 papieża	 nie	mogą	
zawłaszczać	 tekstów	 biblijnych	 głoszących,	 że	 nale-
ży	słuchać	tych,	którym	Jezus	powierzył	swoje	Słowo	
(Ewangelia	 Łukasza	 10,16).	 Ograniczają	 oni	 bowiem	
ich	 znaczenie	 odnosząc	 je	 jedynie	 do	 osób,	 które	 sta-
ły	 się	 pomazańcami	 Kościoła	 na	 podstawie	 święceń,	
których	stałym	elementem	było	namaszczenie	olejami.	
Wittenberczyk	 podkreśla,	 że	 takie	 pomazanie	 dotyczy	
wszystkich	na	podstawie	wiary.	M.	Luter	podkreśla,	że	
należy	podporządkować	się	nie	tyle	instytucjonalnemu	
autorytetowi	 papiestwa	 czy	 osób	 przezeń	 ustanowio-
nych,	ale	autorytetowi	Ducha	Świętego,	który	poucza	 
w	swoim	Słowie	chrześcijan.
	 Wittenberczyk	 krytykuje	 także	w	 tym	 kontek-

ście	roszczenie	papieskie	do	władzy	nad	soborem	i	nad	
światem.	Słychać	tutaj	echa	sporu	o	autorytet	w	Koście-
le,	 jaki	 toczył	 od	1518	 r.	 z	 przedstawicielami	Rzymu.	 
W	tle	zaś	stoi	XV-wieczna	kontrowersja	o	to,	czy	nad-
rzędnym	autorytetem	w	Kościele	jest	papież	czy	sobór.	
Spór	 ten	 przegrali	 zwolennicy	 nadrzędności	 soborów	
(tzw.	koncyliaryści).	W	zarzutach	M.	Lutra	przywołane	
jest	także,	wyrażone	choćby	przez	papieża	Bonifacego	
VIII	w	bulli	Unam	sanctam	z	1302	r.,	roszczenie	do	wła-
dzy	nie	tylko	duchowej,	ale	i	pośrednio	świeckiej	nad	
całym	chrześcijaństwem.
	 W	 tle	 powyższych	 postulatów	 dotyczących	
równości	 wszystkich	 stoi	 oczywiście	 sformułowa-
ne	 przez	 M.	 Lutra	 w	 pismach	 z	 poprzedniego	 roku	 
(w	 „Kazaniu	 o	 Nowym	 Testamencie,	 czyli	 o	 mszy”,	 
a	 także	 w	 tzw.	 pismach	 programowych:	 „Do	 chrze-
ścijańskiej	 szlachty	 niemieckiego	 narodu	 o	 poprawie	
chrześcijańskiego	 stanu”,	 „O	 niewoli	 babilońskiej	
Kościoła”,	 „O	 wolności	 chrześcijanina”)	 nauka	 o	 po-
wszechnym	kapłaństwie	wynikającym	z	Chrztu	 i	wia-
ry.	Do	prerogatyw	tak	rozumianych	kapłanów,	a	więc	
wszystkich	 chrześcijan,	 należało	 także	wykładanie	na-
uki	chrześcijańskiej.
	 W	tym	kontekście	M.	Luter	spotkał	się	z	zarzu-
tem	odwołującym	 się	 do	 tekstu	 1	Listu	 do	Koryntian	
14,34	mówiącego	o	nakazie	milczenia	kobiet	w	zborze.	
Przeciwnicy	 atakowali	 go,	 stwierdzając	 na	 jego	 pod-
stawie,	 że	 kobiety	 są	 wyłączone	 z	 zadania	 głoszenia	
Słowa	Bożego,	 a	 co	 za	 tym	 idzie,	 nie	 odnosi	 się	 ono	
do	wszystkich	chrześcijan.	Wittenberczyk	odrzuca	ten	
argument,	 stwierdzając,	 że	 stojąca	 za	 nim	 logika	 jest	
nietrafna,	 gdyż	 to,	 że	 istnieją	 chrześcijanie	 niezdolni	
do	 realizacji	 tego	 zadania	 np.	 przez	 jakiegoś	 rodzaju	
niepełnosprawność,	nie	unieważnia	zlecenia	głoszenia	
wszystkim	chrześcijanom.	Zadanie	to	powinno	zaś	być	
powierzone	 tym,	 którzy	 najlepiej	 się	 do	 tego	 nadają,	 
w	 związku	 z	 tym,	 zgodnie	 z	 przywołaną	 przez	 Paw-
ła	 logiką,	 powinni	 to	 robić	 mężczyźni,	 gdyż	 kobiety	
winny	 być	 im	 podporządkowane	 zgodnie	 z	 1	 Księgą	
Mojżeszową	 3,16.	 Jednocześnie	 Reformator	 sam	 wy-
mienia	 biblijne	 przykłady	 kobiet,	 które	 prorokowały:	
córki	Filipa	(Dzieje	Apostolskie	21,9),	Miriam,	siostra	
Aarona	(2	Księga	Mojżeszowa	15,20),	Chulda	(2	Księ-
ga	Królewska	22,14nn),	Debora	(Księga	Sędziów	6,4),	 
a	w	końcu	sama	Maria	w	jej	pieśni	Magnificat	(Ewan-
gelia	 Łukasza	 1,46-55).	 Przypomina	 też	 zapowiedź	
wylania	 Ducha	 u	 proroka	 Joela,	 w	 której	 zapowie-
dziano,	że	także	córki	będą	prorokować	(Księga	Joela	

O nadużyciach mszy - cz. 2     
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3,1).	 Konfrontując	 wyżej	 wspomnianą	 logikę	 porząd-
ku	społecznego	zakładającą	podporządkowanie	kobiet	
mężczyznom	 z	 przywołanymi	 przykładami,	M.	 Luter	
dochodzi	do	wniosku,	 że	kobiety	nie	 są	w	 sposób	ab-
solutny	wyłączone	z	głoszenia	Słowa	Bożego.	Powinny	
się	 tym	zajmować,	 ale	 tylko	w	sytuacjach,	w	których	
nie	ma	zdatnych	do	tego	mężczyzn.
	 W	 dalszej	 swojej	 argumentacji	M.	 Luter	 pod-
kreśla,	 że	 chrześcijanom	powierzony	 jest	 jeden	 urząd	
głoszenia	 Słowa	 Bożego,	 który	 zlecany	 bywa	 jednej	
osobie,	 tak	 by	 inni	mogli	 z	 tego	 korzystać.	 Jednocze-
śnie	 atakuje	 stronę	 papieską	 stwierdzając,	 że	 opiera	
ona	swoje	nauczanie	nie	na	Ewangelii,	ale	na	filozofii	
Arystotelesa.	Znowu	zatem	dochodzi	tutaj	do	głosu	fun-
damentalny	spór,	 jaki	M.	Luter	 toczył	z	 teologią	 jego	
czasów,	odrzucając	zakorzenienie	znaczącej	części	 jej	
myśli	 w	 filozoficznym	 języku	 greckiego	 filozofa	 ze	 
Stagiry.
	 Po	tych	kwestiach	M.	Luter	przechodzi	do	kry-
tyki	 znanej	 mu	 praktyki	 udzielania	 Sakramentu	 Ołta-
rza,	ugruntowanej	w	treści	słów	jego	ustanowienia.	Po	
pierwsze,	 zwraca	 się	 przeciw	 różnorodnym	 nakazom	
towarzyszącym	 sprawowaniu	 sakramentu,	 które	 nie	
są	 wywiedzione	 z	 Pisma	 Świętego.	 Krytykuje	 nakaz	
utrzymywania	słów	ustanowienia	w	tajemnicy,	a	także	
uznawanie	za	grzeszne	omyłek	czy	to	przy	odczytywa-
niu	 tekstów	 liturgicznych,	 czy	 też	 w	 towarzyszących	
im	gestach.	Tak	samo	traktuje	 też	wymóg	przyjmowa-
nia	komunii	na	czczo.	Zauważa,	że	ten	ostatni	zwyczaj	
może	być	zachowany,	ale	nie	można	odejścia	od	niego	
traktować	 jako	 grzechu	 czy	 znieważenia	 sakramen-
tu,	gdyż	grzechem	w	 tym	kontekście	 jest	 tylko	 to,	 co	
sprzeciwia	się	słowom	ustanowienia.	To	samo	dotyczy	
zastosowania	różnorodnych	naczyń	liturgicznych,	bądź	
takich	 czy	 innych	 liturgicznych	 form.	Nie	 jest	 to	 pro-
blemem,	póki	taka	czy	inna	forma	nie	urasta	do	rangi	
rzeczy	decydującej	o	tym,	czy	sakrament	przyjmowany	
jest	prawidłowo.
	 W	 tym	 kontekście	 pojawia	 się	 też	 kwestia	
udzielania	 komunii	 pod	 obiema	 postaciami.	 Z	 jednej	
strony	M.	Luter	powołuje	się	tutaj	na	jasne	wskazanie	
słów	ustanowienia.	Z	drugiej	zaś	wskazuje,	że	zarówno	
w	 praktyce	 Kościoła	 greckiego,	 a	 więc	 prawosławne-
go,	 a	 także	 praktyce	 czeskiej	 (husyckiej),	 udziela	 się	
komunii	 pod	 obiema	 postaciami.	 Podkreśla	 przy	 tym,	
ze	relacje	o	ostatniej	wieczerzy	jednoznacznie	wskazu-
ją,	że	chleb	i	wino,	do	których	odnosił	się	w	słowach	
ustanowienia	były	nie	ofiarowane,	ale	spożywane	przez	
wszystkich,	którzy	w	niej	uczestniczyli.
	 Kolejny	 element	 krytyki	M.	 Lutra	 zwraca	 się	
bezpośrednio	przeciw	pojmowaniu	mszy	w	kategoriach	
ofiary.	Reformator	podkreśla,	że	słowa	ustanowienia	to	

słowa	obietnicy	tego,	że	ciało	i	krew	Chrystusa	zostały	
za	 spożywających	 Jego	wieczerzę	wydane	 i	 przelane.	
Domagają	się	one	zatem	wiary.	Nie	są	natomiast	ofiarą,	
która	jest	ludzkim	uczynkiem.	Sens	Wieczerzy	Pańskiej	
nie	tkwi	w	działaniu	człowieka,	który	oddaje	coś	Bogu,	
ale	w	przyjmowaniu	w	wierze	zbawczego	daru	Bożego.	
Tym	jest	właśnie	sakrament.
	 Tę	logikę	potwierdza	Reformatorowi	nie	tylko	
zawarta	w	 słowach	 ustanowienia	 obietnica	Chrystusa,	
ale	 także	 opis	 tego,	 że	 brał	On	 i	 dawał	 chleb	 i	wino	
uczniom.	W	znanej	M.	Lutrowi	praktyce	mszy	akt	bra-
nia	i	dawania	innym	chleba	zachowany	został	jedynie	
w	 praktyce	 zanoszenia	 do	 chorych,	 którzy	 nie	 mogli	
wziąć	 udziału	w	 nabożeństwie,	 konsekrowanego	 chle-
ba	 –	 ciała	 Chrystusa.	 Nie	 zmieniało	 to	 jednak	 faktu,	
że	 sama	msza	była	 opacznie	 pojmowana	 i	 należałoby	
z	niej	zrezygnować,	szczególnie,	że	ofiara	była	w	niej	
składana	nie	tylko	za	żywych,	ale	również	za	zmarłych,	
zarówno	 tych	w	czyśćcu,	 jak	 i	świętych	znajdujących	
się	już	w	niebie.
	 Także	nakaz	„bierzcie,	 jedzcie”,	„bierzcie,	pij-
cie”	 potwierdza	 Wittenberczykowi	 jego	 interpretację	
sakramentu	 wymierzoną	 w	 jego	 ofiarnicze	 pojmowa-
nie.	Chrześcijanie	mają	przyjmować	ofiarowany	im	dar.	
Spożywanie	chleba	i	wina	to	jedyne,	co	przystępujący	
powinni	czynić,	przyjmując	sakrament.	M.	Luter	wska-
zuje	także,	że	taka	praktyka	udzielania	Wieczerzy	Pań-
skiej	jest	niezgodna	ze	starotestamentowymi	wzorcami	
ofiarniczymi.	Zgodnie	bowiem	z	nimi	dla	Boga	zawsze	
zostawała	pewna	część.	Zaś	w	przypadku	Sakramentu	
Ołtarza	wszystko	 spożywają	 przystępujący	 doń	 chrze-
ścijanie.
	 Następny	 istotny	 element	 słów	 ustanowienia,	
do	którego	odwołuje	 się	M.	Luter	 to	 stwierdzenie,	 że	
Chrystus	 w	Wieczerzy	 Pańskiej	 daje	 przystępującym	
swoje	ciało	i	krew.	Reformator	uznaje	to	za	sedno	sakra-
mentu,	gdyż	w	tym	tkwi	znak	przymierza,	jakie	Chry-
stus	 zawiera	 z	wierzącymi	 na	wzór	 przymierzy	Stare-
go	Testamentu.	Każde	z	nich	miało	swój	znak.	Należy	
być	 pewnym,	 że	Chrystus	 daje	w	 sakramencie	 swoje	
ciało	 i	 krew,	gdyż	o	 tym	właśnie	mówi	 towarzysząca	
sakramentowi	obietnica.	Tak	 rozumianego	 znaku,	 któ-
ry	jest	pieczęcią	obietnicy,	 także	nie	da	się	pojmować	 
w	 kategoriach	 ofiary,	 jak	 chcieli	 zwolennicy	 Rzymu.	
Co	 więcej,	 ich	 logika	 prowadziła	 do	 interpretowania	
sakramentu	w	kategoriach	ludzkiego	uczynku,	którym	
człowiek	 powinien	wykazać	 się	 przed	Bogiem.	 Zapo-
minano	zaś	przy	tym,	by	kłaść	nacisk	na	to,	że	domaga	
się	on	wiary,	gdyż	w	jego	centrum	stoi	Boża	obietnica.	
Traktując	sakrament	jak	ofiarę	zamiast	korzystać	z	daru	
Bożego	w	nim	oferowanego,	próbuje	się	Boga	przebła-
gać	własnymi	wysiłkami.
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	 Słowa	 ustanowienia	 głoszą	 także,	 że	 ciało	 
i	krew	Chrystusa	zostały	wydane	i	przelane	na	odpusz-
czenie	 grzechów.	Sensem	więc	 przystępowania	 do	 sa-
kramentu	jest	uzyskanie	tego	odpuszczenia	zawartego	
w	 ciele	 i	 krwi	 Jezusa	 Chrystusa.	 Tak	 rozumiany	 sa-
krament	nie	może	być	interpretowany	jako	aktywność	
człowieka	 –	 ofiara,	 ale	 domaga	 się	 wiary.	 Co	więcej,	
powinna	 być	 to	 osobista	 wiara	 przystępujących.	 Dla-
tego	nie	 do	pomyślenia	 jest	 sprawowanie	 sakramentu	 
w	intencji	kogoś	drugiego.	Każdy	musi	wierzyć	za	sie-
bie.	Te	uwagi	wymierzone	są	w	praktykę	odprawiania	
mszy	w	intencji	kogoś.	W	późnym	średniowieczu	dzia-
ło	 się	 to	niejednokrotnie	w	 formie	 tak	zwanych	mszy	
prywatnych,	 a	 więc	 odprawianych	 bez	 udziału	 zboru	
przez	samego	kapłana.
	 W	polemice	wokół	tego	argumentu	pojawia	się	
też	 ciekawe	 świadectwo	 samoświadomości	 M.	 Lutra.	
Odwołuje	się	on	tutaj	do	argumentu	swoich	przeciwni-
ków,	że	niemożliwe	jest	by	wszyscy	się	mylili,	a	tylko	
Wittenberczyk	 miał	 rację	 w	 swojej	 krytyce.	W	 odpo-
wiedzi	 na	 to	 Reformator	 przywołuje	 historię	 proroka	
Micheasza,	którego	takimi	samymi	argumentami	atako-
wał	król	Sedekiasz	(1	Księga	Królewska	22,24).	Argu-
mentuje	przy	tym,	że	nie	można	przedkładać	wielkości	
i	ilości	przeciw	jasnemu	Słowu	Bożemu.	Widać	w	tym	
prorocką	 samoświadomość	 M.	 Lutra.	Widział	 on	 sie-
bie,	podobnie	jak	prorocy	biblijni,	jako	zwiastuna	Sło-
wa	Bożego	i	z	tego	Słowa	czerpał	autorytet	do	swoich	
wypowiedzi,	 polemik	 i	 krytyki	 zastanych	 stosunków	 
i	nauczania	kościelnego.
	 Wracając	 do	 polemiki	 z	 ofiarniczym	 pojmo-
waniem	 mszy,	 M.	 Luter	 przywołuje	 jeden	 z	 kluczo-
wych	 argumentów,	 który	 przeciw	niemu	 sformułował.	
Mianowicie	 sam	 Chrystus	 nazywa	Wieczerzę	 Pańską	
nowym	 testamentem.	 Zwolennicy	 papieża	 występu-
ją	 przeciw	 niemu	 twierdząc,	 że	 nie	 jest	 to	 testament,	 
a	więc	coś	skierowanego	przez	Boga	–	Testatora	–	do	
ludzi,	ale	ofiara,	a	więc	coś,	co	człowiek	ofiaruje	Bogu.	
Nie	uznają	przy	tym	Chrystusa	za	spadkodawcę,	bo	nie	
uznają	samego	testamentu,	nie	chcąc	niczego	wziąć	od	
Boga,	ale	widząc	w	Nim	tego,	który	domaga	się	ofiar.	
Porzucają	 też	darowane	 im	dziedzictwo,	nie	oczekują	
bowiem	danego	im	darmo	odpuszczenia	grzechów,	ale	
kładą	nacisk	na	własną	godność,	która	miałaby	umoż-
liwiać	właściwe	przystępowanie	do	 sakramentu.	Poza	
tym	 sprowadzają	 też	 dziedziców	 na	 złą	 drogę,	 gdyż	
odwodzą	 ich	 od	 wiary	 w	 obietnicę,	 na	 rzecz	 oczeki-
wań	 związanych	 z	 ofiarą	 zawartą	w	mszy.	Co	więcej,	
w	popularnych	pieśniach,	na	przykład	na	święto	Boże-
go	Ciała,	nadużywają	Pisma	Świętego,	tak	łącząc	jego	
fragmenty,	by	mówiły	one	o	mszy	jako	ofierze.	Ponadto	
wiele	wysiłku	wkładają	w	to,	by	obronić	oparty	na	my-

śleniu	 arystotelesowskim	 dogmat	 o	 transsubstancjacji,	
który	zakładał,	że	w	sakramencie	znika	substancja	chle-
ba	i	wina,	a	ich	miejsce	zajmuje	ciało	i	krew	Chrystu-
sa.	Na	 tym	skupia	 się	 ich	zwiastowanie,	powinno	zaś	
ono	być	zogniskowane	na	przekazywaniu	prawdy	o	te-
stamencie	Chrystusa	 i	zawartym	w	nim	odpuszczeniu	
grzechów,	a	więc	na	zwiastowaniu	zawartej	w	słowach	
ustanowienia	Ewangelii.	Reformator	podkreśla	też,	że	
powinno	być	to	czynione	publicznie.
	 Pozostałą	 część	 części	 drugiej	 M.	 Luter	 po-
święca	 na	 polemikę	 z	 argumentami	 przeciwników,	 
z	jakimi	spotkał	się	w	polemikach	na	temat	ofiarnicze-
go	pojmowania	mszy.	Po	pierwsze,	odrzuca	argumenty	 
z	 kanonu	 mszy,	 a	 więc	 mszalnego	 formularza	 litur-
gicznego,	który	mówił	o	ofierze.	Błędy	w	nim	zawarte	
wynikają	 z	 tego,	 że	 nie	 podporządkował	 się	 on	 zwia-
stowaniu	Chrystusowemu.	Po	drugie,	polemizuje	z	au-
torytetem	ojców,	którzy	na	ów	kanon	 się	powoływali.	
Co	 ciekawe,	M.	Luter	 nie	 neguje	 świętości	 ich	 życia,	
ale	wskazuje,	że	także	świętych	dotyczy	grzech.	W	tym	
przypadku	 chodzi	mu	 przede	wszystkim	 o	 brak	 zako-
rzenienia	 proponowanych	 przez	 nich	 rozwiązań	 doty-
czących	sakramentu	w	Piśmie	Świętym.	Samym	świę-
tym	 to	 nie	 szkodzi,	 gdyż	 są	 oni	 świadomi,	 że	 całość	
ich	życia	zależy	od	miłosierdzia	Bożego	i	żyją	z	wiary,	 
a	nie	według	ich	własnych	zasług.	Ich	błędy	mogą	być	
zatem	 niebezpieczne	 jako	 mylne	 świadectwo	 dla	 in-
nych.	 Reformator	 interpretuje	 to	 jako	 fałszywe	 znaki	
i	 cuda,	przed	którymi	przestrzegał	 Jezus	w	Ewangelii	
Mateusza	24,24.	Ostatni	 z	argumentów	przeciwników,	
który	 odrzuca	Wittenberczyk,	 to	 powoływanie	 się	 na	
legendy	 o	 objawieniach	 duchów,	 które	 domagały	 się	
ofiary	mszy,	by	pomóc	im	przetrwać	męki	czyśćcowe.	 
M.	Luter	ocenia	to	jako	diabelską	sztuczkę	mającą	zwo-
dzić	chrześcijan.	Odrzuca	przy	tym	argumenty	z	tradycji	
na	rzecz	czyśćca,	a	także	wskazuje,	że	chociaż	w	Biblii	
mowa	 była	 o	 objawieniu	 się	 ducha	 Samuela	 Saulowi	
u	wróżki	z	En-Dor	(1	Księga	Samuelowa	28,11n),	nie	
może	to	służyć	za	potwierdzenie,	że	takich	świadectw	
należy	słuchać.	Wittenberczyk	argumentuje,	że	nie	ma	
żadnej	pewności	czy	faktycznie	Saul	spotkał	ducha	Sa-
muela,	 a	nie	padł	ofiarą	 jakiegoś	oszustwa.	Poza	 tym	
opieranie	pobożności	na	tego	typu	legendach	po	pierw-
sze	 jest	 sprzeczne	 z	wyraźnymi	 starotestamentowymi	
zakazami	zwracania	się	do	zmarłych	(np.	5	Księga	Moj-
żeszowa	18,11),	których	autorytet	potwierdził	Chrystus	
(Ewangelia	Łukasza	16,29).	Po	drugie	i	ważniejsze,	jest	
budowaniem	pobożności	na	ludzkich	wymysłach,	a	nie	
na	działaniu	Ducha	Świętego	w	Słowie	Bożym.	Jest	za-
tem	porzuceniem	jedynego	pewnego	fundamentu	wiary	
i	działania	chrześcijańskiego.

dr Jerzy Sojka
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	 Na	 co	 czekasz	w	 swoim	życiu?	Co	byś	 odpo-
wiedział	na	 tak	postawione	pytanie?	Najlepsza	z	moż-
liwych	 odpowiedzi,	 których	 może	 udzielić	 człowiek	
wierzący,	brzmi:	"Czekam	na	Boga."
	 W	Starym	Testamencie,	w	prorockiej	Księdze	
Izajasza,	w	rozdziale	64.		zapisanych	jest	kilka	niezwy-
kle	 ważnych	 stwierdzeń.	 Przeczytajmy	 początkowe	
cztery	wiersze	64.	rozdziału	Księgi	Izajasza	i	zwróćmy	
szczególną	uwagę	na	kończące	ten	fragment	słowa	pro-
roka,	który	woła	do	Boga:
 [1]  Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed 
tobą zatrzęsły się góry -
 [2]  Jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi 
woda, oby było objawione twoje imię 
 twoim  nieprzyjaciołom, tak że narody będą 
drżeć przed tobą,
 [3]  Gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie 
oczekiwaliśmy! Obyś zstąpił i zatrzęsły się 
 góry przed tobą!
 [4]  Czego od wieków nie słyszano, czego ucho 
nie słyszało i oko nie widziało oprócz  ciebie, Boga, 
działającego dla tego, który go oczekuje.
	 Powtórzmy	jeszcze	raz	słowa,	zapisane	w	koń-
cowej	 części	 4.	wiersza,	 gdzie	 prorok	mówi	 o	 	Bogu	

„działającym dla tego, który go oczekuje".    
	 Jedną	z	najważniejszych	lekcji,	której	chrześci-
janie	muszą	 nauczyć	 się	w	 swoim	 życiu,	 jedną	 z	 naj-
wartościowszych	 zasad	 jakie	 trzeba	 sobie	 przyswoić	
jest	ta,	że	trzeba	oczekiwać	na	działanie	Boga.	Zazwy-
czaj	 jesteśmy	 zabiegani,	 żyjemy	w	 pośpiechu.	Mamy	
mnóstwo	spraw	do	załatwienia,	dzwonimy,	mailujemy,	
esemesujemy,	szukamy	informacji	w	internecie,	zama-
wiamy	towary	w	promocji,	używamy	kart	debetowych,	
kredytowych...	Stale	 coś	nowoge	musimy	zdobyć,	ku-
pić,	bo	 jest	okazja,	uważamy,	że	musimy	mieć	 to	czy	
tamto,	więc	trzeba	dłużej	pracować,	bardziej	się	starać,	
więcej	 zabiegać	 o	 rzeczy,	 które,	 jak	 sądzimy,	 są	 nam	
niezbędnie	potrzebne.	Dzisiaj	niemodne	są	takie	słowa	
jak	cierpliwość,	wytrwałość,	oczekiwanie.	
	 Jest	coś	takiego	w	czekaniu,	czego	nie	lubimy.	
Denerwuje	nas	nawet	to,	gdy	ktoś	na	skrzyżowaniu	na	
moment	się	zagapi	i	musimy	czekać	sekundę	czy	dwie,	
od	 chwili	 zapalenia	 się	 zielonego	 światła,	 bo	 chcemy	
pędzić	dalej	swoim	samochodem.	Denerwują	nas	takie	
sytuacje,	 kiedy	musimy	 czekać,	 choćby	 przez	 chwilę.	
Jesteśmy	niecierpliwi,	bo	żyjemy	w	świecie,	który	pę-
dzi	do	przodu	i	wmawia	nam,	że	wszystko,	czego	pra-
gniemy,	powinniśmy	mieć	zaraz,	natychmiast.	 I	wiele	
rzeczy	możemy	mieć	od	razu.	Ale	nie	tak	ma	się	rzecz	
w	 sprawach	duchowych.	Bóg	oczekuje	od	nas	 cierpli-

wości.	Cierpliwość	 i	wytrwałość	 są	dla	niego	cenniej-
sze,	niż	bohaterstwo.	
	 Powtórzmy	raz	jeszcze	słowa	proroka	Izajasza,	
który	zapewnia,	że	Bóg	„działa dla tego, który go ocze-
kuje". 
	 To	znaczy	 iż	Bóg	 jest	 tym,	który	działa,	 a	na-
szym	zadaniem	jest	oczekiwać	na	Jego	działanie.	Bóg	
działa	 celowo,	mądrze,	 planowo.	 Jest	Stwórcą	ogrom-
nego	wszechświata,	ma	nieograniczoną	moc,	powołał	
wszystko	do	istnienia	swoim	słowem	i	tak	jak	stworzył,	
tak	kontroluje	cały	świat,	kontroluje	dzieje	wszystkich	
narodów,	 i	 życie	 każdego	 pojedynczego	 człowieka.	
Bóg	 wie	 wszystko,	 wszystko	 przenika,	 On	 zna	 przy-
szłość,	 także	moją	 i	 twoją.	Dlatego	Bóg	 chce	 działać	 
w	twoim	 i	moim	życiu.	Chce	nas	kształtować,	prowa-
dzić,	dla	naszego	bezpieczeństwa,	dla	naszego	dobra.		
	 Może	zapytasz:	„Jak	Bóg	to	czyni?"	Spróbuję	
odpowiedzieć	na	to	pytanie.
	 Po	 pierwsze	 –	 Bóg	 ma	 plan	 dla	 naszego	 ży-
cia,	dla	każdego	z	nas	ma	określone	cele	do	osiągnię-
cia,	pragnie,	by	w	naszym	życiu	działa	się	Jego	wola.	
Dlatego	 przyszedł	 do	 nas	w	 osobie	 Jezusa	Chrystusa,	
przyjął	postać	 człowieka	 i	 żyjąc	pomiędzy	nami	obja-
wił	nam	wszystkim,	kim	jest,	jakim	jest	i	jaka	jest	Jego	
wola.	Pan	Jezus	nie	tylko	ukazał	nam,	kim	jest	Bóg	Oj-
ciec,	ale	w	pełni	objawił	nam	Jego	miłość,	oddając	na	
krzyżu	swoje	życie	w	ofierze	za	nasze	grzechy.	Zapłacił	
cenę	 za	wszystkie	 nasze	 przewinienia,	 dając	 nam	 dar	
życia	wiecznego.	Jest	to,	bez	wątpienia,	dowód	bezpo-
średniego,	osobistego	zaangażowania	i	działania	Boga	 
w	naszym	życiu.	
	 Często	słyszę,	jak	ktoś	mówi:	"No	tak,	ja	wie-
rzę,	że	Bóg	istnieje,	ale	On	jest	gdzieś	daleko,	
i	gdzieś	tam,	wysoko,	przebywa	i	w	jakiś	sposób	działa."			
To	nieprawda.	Bóg	działa	w	naszym	życiu,	w	bardzo	
osobisty,	bezpośredni	sposób.	
	 Proszę,	słuchaj	uważnie,	bo	może	to,	że	znajdu-
jesz	się	w	takiej	sytuacji,	w	jakiej	się	znajdujesz,	bierze	
się	stąd,	że	nie	rozumiesz	zasady,	o	której	dziś	mówimy.	
Przypomnę	-	brzmi	ona	tak,	iż:	
 „Bóg, działa dla tego, który go oczekuje."
	 Co,	tak	naprawdę,	chce	nam	Bóg	uświadomić,	
poprzez	słowa,	ktore	włożył	w	usta	proroka	 Izajasza?		
Wydaje	się,	że	nie	 tylko	 to,	 iż	działa	w	naszym	życiu,	
nie	tylko	to,	że	jest	w	nasze	życie	osobiście	zaangażo-
wany,	ale	także	to,	iż		-	słuchaj	uważnie	–	jego	działanie	
zostaje	niejako	wyzwolone	poprzez	nasze	oczekiwanie.	
Innymi	 słowy	 –	 jeśli	 oczekujemy	 Bożego	 działania,	
Bóg	 będzie	 w	 naszym	 życiu	 działał,	 objawiając	 nam	
swoją	wolę,	prowadząc	nas	i	kształtując.



Informator Parafialny nr 12/2017 (166)

grudzień 2017  7

	 Tak	 więc,	 po	 pierwsze	
–	Bóg	działa	poprzez	 to,	 że	obja-
wia	 nam	 swoją	 wolę.	 Po	 drugie	
–	 Bóg	 w	 jasny	 sposób	 wskazuje	
nam	kierunek,	drogę,	którą	mamy	
iść.	Uczy	nas	podejmować	mądre,	
właściwe	decyzje.	To	jest	proces,	
który	 trwa	 przez	 całe	 nasze	 ży-
cie.	On	nieustannie	nas	kształtuje,	
zachęca,	 ochrania,	 często	 chroni	
nas	przed	sytuacjami	i	niebezpie-
czeństwami,	 których	 nawet	 nie	
jesteśmy	świadomi.		
	 Pomyśl	 o	 tym	 przez	
chwilę;	 Bóg	 jest	 wszechmocny	 
i	 wieczny,	 wszechmądry	 
i	 wszechwiedzący.	 On,	 suwerenny	 Stwórca	 i	 Pan	
wszystkiego,	 jest	osobiście	zainteresowany	tobą	i	 two-
im	życiem.	Czy	to	nie	jest	cudowne,	wspaniałe?	
	 Ponieważ	 Bóg	 jest	 Miłością,	 wie	 czego	 po-
trzebujesz	i	pragnie	dać	ci	to,	co	najlepsze.	On	zawsze	
pragnie	 naszego	 dobra,	 ma	 o	 nas	 dobre	myśli,	 myśli	 
o	pokoju,	nie	o	niedoli.	I	działa	w	taki	sposób,	żebyśmy	
doświadczali	w	 naszym	 życiu	 dobra,	miłości,	 pokoju.	
Zawsze	ma	na	uwadze	to,	co	dla	nas	najlepsze.	I	działa	
w	 taki	 sposób,	 by	 to	 "najlepsze"	 się	w	 naszym	 życiu	
spełniło.	
	 My	 nie	myślimy	 i	 nie	 postępujemy	 tak	 samo.	
Często	popełniamy	błędy,	które	dewastują	nasze	życie.	
Nieraz	 dopiero	 po	 latach	 jesteśmy	w	 stanie	 przyznać:	
"Tak,	popełniłem	błąd,	dokonałem	złego	wyboru	i	teraz	
ponoszę	konsekwencje	swoich	złych	decyzji."	
	 Ale	Bóg	jest	kimś,	kto	w	naszym	życiu	działa	
zawsze	dla	naszego	dobra.	I	działa	na	wiele	sposobów.	
A	 ponieważ	 jest	wszechwiedzący	 i	 nieskończenie	mą-
dry,	ma	prawo	czasem	powiedzieć:		
„Nie	teraz,	to	nie	ten	czas,	nie	ten	kierunek,	nie	ta	pora.	
Chcę,	żebyś	zaczekał.	Bądź	cierpliwy,	chcę	dać	ci	to,	co	
najlepsze,	w	odpowiednim	 czasie,	w	odpowiedni	 spo-
sób,	więc	czekaj,	czekaj	na	mnie".
	 Nigdy	 nie	 powinniśmy	myśleć,	 że	Bóg	 o	 nas	
zapomniał.	Że	nas	nie	 słyszy,	nie	kocha,	nie	 rozumie.	
Bóg	 czasem	mówi	 po	 prostu:	 „zaczekaj",	 bo	 On	 zna	
całą	 rzeczywistość,	widzi	 także	całą	naszą	przyszłość.	
Dlatego	wie	najlepiej	co,	 i	w	jakim	czasie,	będzie	dla	
nas	najlepsze.
		 Pamiętajmy	 o	 słowach	 Pisma	 Świętego,	 iż	
„Bóg, działa dla tych, którzy go oczekują."	Oczekiwa-
nie	 oznacza	 cierpliwe,	 ufne	 poleganie	 na	 Bogu,	 połą-
czone	z	pewnością,	 że	w	odpowiednim	czasie	udzieli	
On	 nam	 dalszych	 instrukcji.	 Nie	 oznacza	 to	 bezczyn-
ności,	„nicnierobienia".		Oczekiwanie	na	Boga	oznacza	
zaufanie,	że	Bóg	już	działa	i	oznacza	przygotowywanie	
się	na	współdziałanie	z	Nim.	Musimy	pamiętać,	że	Bóg	

zawsze	wie	lepiej	niż	my,	co	jest	dobre.	I	możemy	być	
pewni,	że	w	każdym	przypadku	Bóg	pragnie	naszego	
dobra,	więcej,	pragnie	dać	nam	to,	co	jest	dla	nas	naj-
lepsze.	
	 	Bóg	postępuje	zawsze	w	sposób	prawy	i	spra-
wiedliwy.	Nigdy	 nie	musimy	 się	 obawiać,	 że	 popełni	
błąd.	Bóg	także	nigdy	się	nie	spóźnia.	Nigdy	nie	zapo-
mina	o	nas	i	o	naszych	prośbach.	Nigdy	nie	jest	zmęczo-
ny,	czy	zbyt	zajęty.	Pojawia	się	więc	pytanie:	Dlaczego	
czasem	każe	nam	czekać?	Jakie	są	powody,	przyczyny	 
i	cele	oczekiwania?		Pomyśl	przez	chwilę	o	swoim	ży-
ciu,	o	sytuacjach,	wydarzeniach,	które	powodowały,	że	
musiałeś	 czekać.	Czy	dostrzegasz	 te	momenty,	w	któ-
rych	oczekiwanie	się	opłacało?	Sprawy,	które	potoczyły	
się	dobrze,	dlatego,	że	decyzje	nie	zostały	podjęte	na-
prędce,	natychmiast?
	 Jest	wiele	powodów,	dla	których	oczekiwanie	
jest	potrzebne.	Po	pierwsze	–	Bóg	poleca	nam	czekać	
po	to,	byśmy	mieli	czas	przygotować	się	do	przyjęcia	
nadchodzących	 wydarzeń.	 Bóg	 kieruje	 wszystkimi	
okolicznościami	naszego	życia	tak,	żebyśmy	byli	goto-
wi	świadomie	je	akceptować.		
	 Zapamiętaj	–	nigdy	nie	popełnisz	błędu,	ocze-
kując	na	Boże	działanie.	On	zna	przyszłość.	Przenika	
każdy	aspekt,	każdy	szczegół	naszego	życia.	Wie	o	nas	
wszystko,	zna	nasze	możliwości.	Z
	 Bóg	zna	nasze	pragnienia	i	wie,	czy	ich	spełnie-
nie	byłoby	dla	nas	dobre,	czy	nie.	Wie	w	jakim	czasie	
powinno	się	coś	w	naszym	życiu	wydarzyć.	Wie	też,	co	
byłoby	dla	nas	szkodliwe	lub			przedwczesne.	Dlatego	
czasem	mówi:	„Nie	teraz,	zaczekaj."	 	 					
	 Tak	więc,	po	pierwsze,	Bóg	wprowadza	w	na-
sze	życie	okresy	oczekiwania,	by	przygotować	nas	na	
przyjęcie	wydarzeń	które	On	aranżuje,	planuje.	
	 Po	drugie	–	Bóg	pragnie	dokonać	oczyszczenia	
naszych	motywów.	Jeśli	nasze	pragnienia	są	samolubne,	
pożądliwe	 i	 ich	 spełnienie	 spowodowałoby	 cierpienie	
innych	ludzi,	odbyłoby	się	kosztem	innych	osób,	Bóg	
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uczyni	wszystko,	by	zmienić	nasze	myśli,	by	oczyścić	
nasze	motywy.		Myślę,	że	nasze	motywy	często	są	nie-
właściwe	 i	Bóg	 nie	może	 spełnić	 naszych	 oczekiwań.	
Zamiast	 tego,	pobudza	nas	do	zastanowienia	się,	prze-
myślenia	danej	sprawy,	a	to	wymaga	dłuższego	okresu	
czasu.	A	więc,	po	drugie,	Bóg	mówi	"nie	teraz,	czekaj",	
ponieważ	 chce	 dać	 nam	 szansę,	 by	 nasza	motywacja	
została	"oczyszczona".	
	 Po	trzecie	-		Bóg	pragnie	uczyć	nas	zaufania.	To	
wydaje	się	oczywiste.	Oczekiwanie	na	działanie	Boga	
pobudza	nas	do	modlitwy	i	rozwija	naszą	gotowość	do	
złożenia	swoich	nadziei,	swojej	ufności	w	Bogu.	Gdy-
by	Bóg	dawał	nam	natychmiast	wszystko,	o	co	prosimy,	
nie	 rosłoby	nasze	zaufanie	względem	Niego.	Przeciw-
nie,	zaufanie	byłoby	wtedy	właściwie	niepotrzebne.
Bóg	mówi	często	„Zaczekaj,	 zaufaj	mi,	 chcę	pokazać	
ci	najepsze	rozwiązanie,	chcę	poprowadzić	cię	najwła-
ściwszą	drogą.	Chcę,	by	twoje	zaufanie	względem	mnie	
stale	wzrastało".	Zaufanie,	cierpliwość,	wytrwałość	to	
coś,	czego	uczyć	się	trzeba	przez	lata,	przez	całe	życie.	
	 A	więc	Bóg	 pragnie	 przygotować	 nas	 na	 nad-
chodzące	wydarzenia,	pragnie	oczyszcić	nasze	motywy	
i	chce	uczyć	nas	ufności.		
	 Po	 czwarte	 –	 kiedy	Bóg	mówi	 „Czekaj,	 bądź	
cierpliwy",	 pragnie	 uchronić	 nas	 przed	 czymś,	 czego	
nie	widzimy,	czego	nie	jesteśmy	świadomi.		Bóg	widzi	
przyszłość,	my	 jej	 nie	 znamy.	 Bóg	 przenika	 całą	 rze-
czywistość,	my	znamy	tylko	jej	maleńką	cząstkę.		Bóg	
zna	każdy	aspekt	rzeczywistości,	wie	o	wszystkich	po-
wiązaniach,	zależnościach.	Nasze	poznanie	jest	bardzo	
ograniczone.	Dlatego	powinniśmy	zdawać	się	na	Boga	
i	na	jego	opatrzność,	powinniśmy	ufać,	że	Bóg	pragnie	
nas	chronić	przed	złem,	którego	nie	jesteśmy	w	stanie	

dostrzec	ani	przeczuć.	
	 Kolejnym	 powodem,	 dla	 którego	 warto	 cze-
kać	na	Boga,	jest	to,	że	nasze	ufne	oczekiwanie	otwie-
ra	 przestrzeń	 dla	 manifestowania	 się	 Bożej	 mądrości	 
i	 niezawodności.	 I	 dla	 nas,	 i	 dla	 otaczających	 nas	 lu-
dzi,	wielkim	świadectwem	realności	Bożego	działania	
jest	 fakt,	 że	 gdy	niezależnie	od	okoliczności	 zdajemy	
się	na	Boga,	 	On	w	swoim	czasie	objawia	swoją	moc	 
i	 rozstrzyga	 wszelkie	 sprawy	 w	 sposób	 najlepszy	 z	
możliwych.	 Nasi	 przyjaciele,	 znajomi,	 sąsiedzi	 mogą	
wtedy	dotrzegać	obecność	Boga	w	naszym	życiu	i	po-
dziwiać	Jego	cudowne	działanie,	Jego	mądrość	i	twór-
czą,	niewyczerpaną	miłość.	Nasze	życie	staje	się	wtedy,	
dla	otaczających	nas	osób,		zachętą	do	szukania	Boga	i	
złożenia	w	Nim	swojej	ufności.	
	 Czekając	 na	 Boga	 nigdy	 nie	 popełnisz	 błędu.	
Czy	to	znaczy,	że	zawsze	otrzymasz	to,	czego	sie	spo-
dziewałeś?	Nie!	Ale	kiedy	czekasz	na	Boga,	a	rozwią-
zanie,	o	które	prosisz,	nie	jest	zgodne	z	Jego	wolą,	Bóg	
zmieni	 twoje	pragnienia	 i	wskaże	ci	najlepsze	 rozwią-
zanie,	najlepszą	drogę.	Nigdy	nie	stracisz	na	oczekiwa-
niu	na	Boga.	Pismo	Święte	zapewnia:	
 [4] „Bóg działa dla tych, którzy go oczekują".
	 Bądźmy	 na	 tyle	 mądrzy	 i	 odważni,	 żeby	 nie	
poddawać	się	presji,	kiedy	ktoś	będzie	naciskał,	żeby-
śmy	się	śpieszyli,	żebyśmy	zrobili	 to,	czy	tamto.	Cier-
pliwie	czekajmy	na	Boży	czas.	Módlmy	się,	by	poznać	
Boże	 rozwiązanie.	 Ufajmy	 Bogu,	 zdajmy	 się	 na	 Nie-
go,	a	On	będzie	kształtował	nasze	myśli	i	uczucia,	tak,	
by	nasze	pragnienia	były	zgodne	z	 Jego	wolą.	Wtedy	
pójdziemy	przez	życie	drogą	najwłaściwszą,	najlepszą	 
i	nasze	życie	będzie	spełnione,	pełne	znaczenia.	

Marek Cieślar

Adwent
W oczekiwaniu obnażone drzewa. 

Gwiazdy ściemniałe nad polem. 

Kalekie myśli tłoczą człowieka. 

I kroki — jakby nie swoje. Zima jest wszędzie. 

Pustka wokoło. Ramiona niemo szukają Boga. 

Ktoś gdzieś zasłyszał, że w Jordan wiodą, 

Gdzie światły mąż Zasłonę z oczu zmywa. 

Poszli i przyszli. Na znak Kropla chrztu osłodą. 

Tą drogą nadejdzie Pan, Wielki Pan z kolędą niewysłowioną.

Leon Krzemieniecki
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 „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 zjedno-

czona 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

Nadszedł wreszcie czas Adwentu. 

Zbliża się radosny dzień, 

Gdy się spełni obietnica 

I na ziemię zstąpi Ten, 

Który dawno przed wiekami 

Od proroków był czekany. 

On zapuka do twych drzwi, 

Aby radość przynieść ci.

On do wszystkich przyjdzie ludzi

I do dobrych i do złych.

Żal za grzechy w sercach wzbudzi

Łask promienie niosąc swych.

Kłamców, zdrajców, złorzeczników 

Co na samo spadli dno, 

Choć ich wokół jest bez liku, 

Zbawić pragnie łaską Swą.

Tym, co Pana się wyparli, 

Wleje światło w duszy mrok, 

Aby w grzechu nie pomarli, 

Ku otchłaniom wiodąc krok.

Niechaj zabrzmi pieśń Adwentu:

Zbliża się radosny czas,

Gdy w pokorze przed Jezusem

Schyli głowę każdy z nas.

On wymaże wszystkie winy,

Wszystkich wezwie tej godziny.

Jezus Chrystus — Światłość dusz,

Z nami zawsze będzie już!

Wszystkich pragnie ponieść On 

Przed Najwyższy Boga Tron!

Tadeusz Kożusznik

Do kogo On przyjdzie?
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500 lat Reformacji

	 Istnieje	 wiele	 dowodów	 na	 to,	 że	można	 „za-
galopować	 się”	 w	 swojej	 religijności,	 ale	 rzadko	 jest	
to	tak	widoczne,	jak	można	to	zaobserwować	w	Utting,	
nad	jeziorem	Emmersee.	Para	rolników,	Corrine	i	Ute	
Ernst,	wraz	z	pracownikami,	stworzyła	na	swoim	polu	
labirynt,	który	jest	jednocześnie	portretem	Marcina	Lu-
tra	i	ma	przypominać	o	jubileuszu	500	lat	Reformacji.	
Obraz	powstał	z	mieszanki	roślin:	konopi,	słonecznika,	
kukurydzy,	rzepaku	i	dzikiej	malwy.

Spacerem w głowie Reformatora

	 Głowa	Marcina	 Lutra	 ze	 słomy,	 konopi	 i	 sło-
neczników:	Dziś	 rodzina	Ernstów	otwiera	 swój	nowy	
labirynt.	 Już	 od	 19	 lat	 pole	 nad	 jeziorem	Ammersee	
otrzymuje	latem	jakiś	nowy	motyw.	Nie	chodzi	tu	jed-
nak	o	zwykłe	szukanie	wyjścia.
	 Miejscowość	Utting	–	Uli	Ernst	śmiało	prowa-
dzi	do	celu	przez	wąskie	ścieżki	swojego	pola	nad	jezio-
rem	Ammersee.	Po	obu	stronach	widać	rośliny	konopi,	
wysokie	nawet	na	3	metry,	którym	każdego	dnia	przy-
bywa	jeszcze	około	10	centymetrów.	Rolnik	wie	jednak	
doskonale,	 dokąd	 zmierza.	 Zbliża	 się	 do	 drewnianej	
kościelnej	 wieży,	 na	 której	 wkrótce	 zawiśnie	 jeszcze	
dzwon.	 Jeszcze	 jeden	skręt	w	 lewo,	obok	kwitnących	
słoneczników	 i	 połyskujących	 fioletem	
malw,	 potem	ostro	w	prawo.	 „Znam	 tu	
doskonale	 każdą	 roślinę”	 –	 zapewnia	
45-latek,	 tak,	 jak	 każdy	 ślepy	 zaułek	 
w	swoim	labiryncie.	
	 Co	 roku,	od	19	 lat,	pole	nad	 je-
ziorem	Ammersee	 należące	 do	 rodziny	
Ernstów	 zamienia	 się	w	 łąkę,	 na	 której	
bawić	się	mogą	młodzi,	jak	i	starzy.	Tak	
jest	i	tym	razem.	Zwiedzający	mają	moż-
liwość	 przejścia	 labiryntu	 o	 powierzch-
ni	18	000	metrów	kwadratowych,	który	 
z	lotu	ptaka	przypomina	portret	Marcina	
Lutra	 –	 to	 sposób	 upamiętnienia	 tego-
rocznego	jubileuszu	500	lat	Reformacji.
	 „Luter	 wygrał	 w	 głosowaniu	
wyścig	z	Wikingami”	–	dodaje	Uli	Ernst	 
z	 uśmiechem.	 Reformator	 jest	 w	 tym	

Mnich w polu kukurydzy
roku	 zbyt	 wszechobecny,	 by	 ścieżki	 labiryntu	 mogły	
go	 pominąć.	 W	 ubiegłych	 latach	 rodzinny	 labirynt	
przybierał	 już	 formę	m.in.	Asterixa	 i	Obelixa,	 układu	
planetarnego	czy	Alberta	Einsteina.	W	tym	roku	kolej	
na	Marcina	Lutra,	więc	Wikingowie	muszą	jeszcze	po-
czekać.
	 Przygotowania	 trwały	 od	 świąt	 Bożego	Naro-
dzenia.	Ścieżki,	które	oddają	kształt	głowy	Lutra,	wyty-
czone	zostały	przez	rodzinę	Ernstów	i	ich	15	osobową	
ekipę,	za	pomocą	GPS,	a	następnie	obłożone	warstwą	
słomy.	Roślinną	gęstwinę	pośrodku	pola	uzyskano,	sa-
dząc	rzędy	konopi	wolnej	od	THC	(Tetrahydrokannaib-
nol	 jest	 substancją	chemiczną,	występującą	w	marihu-
anie,	 która	 jest	 odpowiedzialna	 za	większość	 efektów	
psychoaktywnych	 marihuany),	 słoneczników,	 dzikich	
malw,	 kukurydzy	 i	 innych	 roślin.	 Labirynt	 zwiedzać	
można	 do	 końca	września.	 Następnie	 rośliny	 zostaną	
zebrane	i	po	przerobieniu	na	kiszonkę,	posłużą	do	kar-
mienia	krów	w	pobliskim	gospodarstwie	ekologicznym.	
	 Póki	co,	labirynt	pozostaje	fantastycznym	miej-
scem	do	zabawy	dzieci	i	dorosłych.	Dzieci,	pokonując	
kręte,	pełne	zakamarków	ścieżki,	odwiedzając	poszcze-
gólne	stacje,	zbierają	pieczątki.	W	ten	sposób,	bawiąc	
się,	uczą	się	czegoś	o	życiu	znanego	reformatora.	Jest	
też	i	coś	dla	dorosłych.	To	dla	nich	Corinne	Ernst	mie-
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siącami	wczytywała	 się	w	 życie	 i	 dzieło	Marcina	Lu-
tra,	by	na	specjalnej	olbrzymiej	tablicy	umieścić	wiele	
ciekawostek	z	jego	życia	–	po	metrze	tablicy	na	każdy	
rok	życia	reformatora.	Odgrywając	scenki	z	postaciami	
historycznymi	z	otoczenia	Lutra,	zwiedzający	automa-
tycznie	poznają	się	między	sobą.	
	 W	 labiryntach	 rodziny	Ernstów	 już	od	dawna	
nie	chodzi	tylko	o	błąkanie	się	i	szukanie	wyjścia.	„To	
musi	 być	 przeżycie”	 –	mówi	Uli	 Ernst.	 Jego	 rodzina,	
tworząc	co	roku	obszerny	program	zajęć	w	labiryncie,	
sprawia,	że	stali	goście	wracają	chętnie	do	Utting,	na-

wet	co	roku.	„Innowacja	to	magiczne	słowo”,	mówi	Uli	
Ernst.	W	pierwszym	dniu	 otwarcia	 labiryntu	 zjawiają	
się	więc,	zazwyczaj,	 sami	mieszkańcy	Utting,	by	póź-
niej	móc	odpowiadać	na	pytania	znajomych,	jak	zmie-
nił	się	labirynt	w	tym	roku.
	 Pomimo	wielu	 zakamarków	 i	 ślepych	uliczek,	
drogę	do	wyjścia	udało	się	znaleźć	każdemu.	„Przynaj-
mniej	 nikogo	nie	 znaleźliśmy	 jeszcze	przy	 jesiennym	
oraniu	pola”	-	śmieje	się	Uli	Ernst.	

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Piotr Sikora
Udostępniła: Anna Lang

 W Roku Jubileuszowym - 500 lat Reformacji - ukazało	 sie	wiele	 ciekawych	 gadżetów	 
i	artykułów	spożywczych	uwzgledniających	ten	rok	wypełniony	wieloma	atrakcjami.	W	zwiazku	z	tym	chcemy	
rozpocząć	dział,	w	którym	zachęcamy	Was,	Drodzy	Czytelnicy,	do	podzielenia	się	ciekawostkami	związanymi	 
z	Jubileuszem,	który	pozostawił	po	sobie	wiele	ciekawych	wspomnień.	Pragniemy	zaprezentować	skarpetki,	które	
otrzymał	nasz	współwyznawca	Piotr	Sikora	od	przyjaciół	ze	Schwabach	z	tekstem	Biblijnym:	„Oto stoję inaczej 
nie mogę”:

„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką”
                                                        Ew. Łukasza 2,10

 Tylko w tym stopniu, w jakim gasną w nas światła tego świata, zaczyna przebły-
skiwać w nas odblask wieczystej światłości. Dopóki oko nasze zaślepione jest błyskot-
kami tego świata i sprawiają mu one przyjemność, dopóki rozgląda się za źródłami 
ziemskich przyjemności, tak długo nie jest ono zdolne do dostrzegania tego, co istotne, 
a co wylewa się z ogniska radości nieziemskiej.

Obietnicę „oglądania Boga” mają tylko serca  c z y s t e. 
(Ew. Mateusza 5,8).

 A przecież wszyscy jesteśmy powołani do oglądania Boga, bo tylko w tym oglą-
daniu mamy zapewnioną radość, o której aniołowie zwiastowali pasterzom. A więc nie 
ma dla nas innej drogi: musimy pójść za wezwaniem anielskim i złożyć pokłon Dziecię-
ciu Betlejemskiemu. Tu jest zamknięta tajemnica radości naszego serca. 

Matka Ewa
                                                                                                 Udostępniła: Grażyna Cimała
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   01.12.1867:	w	Mierzanowie	urodził	się	 Ignacy Mościcki,	
syn	 	pochodzącego	ze	 szlachty	Faustyna	Walentego	Mo-
ścickiego	 i	 Stefanii	 z	Bojanowskich.	Wykształcenie	 zdo-
bywał	w	gimnazjach	w	Płocku,	potem	Zamościu,	wreszcie	
w	prywatnej	szkole	Jana	Pankiewicza	 i	w	szkole	 realnej	
Eugeniusza	Babińskiego	w	Warszawie.	Tak	 przygotowa-
ny	 podjął	 studia	 na	 Wydziale	 Technologii	 Chemicznej	
na	Politechnice	w	Rydze,	które	ukończył	w	1891	r.		Rok	
później	w	Płocku	ożenił	się	z	Michaliną	Czyżewską.	Po	
nieudanym	 zamachu	 na	 generał	 –	 gubernatora	warszaw-
skiego,	na	czas	ostrzeżony,	wyjechał	do	Londynu,	gdzie	
kontynuował	 studia	 w	 Technicall	 College	 w	 Finsbury	 
i	 w	 Patent	 Library.	 Imał	 się	 różnych	 zajęć,	 udzielał	 się	 
w	Związku	Zagranicznym	Socjalistów	Polskich,	wydawał	
pismo	„Przedświt”.	W	1897	r.	podjął	studia	uzupełniające	
z	 zakresu	matematyki	 i	 fizyki	 na	Uniwersytecie	we	Fry-
burgu,	w	tymże	roku	został	asystentem	uczelni	ze	specja-
lizacją	elektrochemii.	Opracował	wówczas	metodę	pozy-
skiwania	azotu	z	powietrza,	a	także	syntezy	cyjanowodoru,	
skonstruował	szereg	potrzebnych	do	tego	procesu	konden-
satorów	wysokiego	 napięcia,	 izolatorów,	 bezpieczników	
i	 innych	 urządzeń.	 Już	w	 1910	 r.,	w	 nowo	wystawionej	
fabryce	w	Chippis,	rozpoczęto	produkcję	kwasu	azotowe-
go	na	skalę	przemysłową	według	udoskonalonej	metody	
Mościckiego.	Wówczas	też	wielokrotnie	gościł	w	swojej	
szwajcarskiej	 willi	 „Mont	 Blanc”	 Józefa	 Piłsudskiego.	 
W	1912	r.	zrezygnował	z	pociągających	ofert	zatrudnienia,	
skorzystał	z	zaproszenia	do	Lwowa,	gdzie	rychło	uzyskał	
nominację	na	profesora	zwyczajnego	 technologii	chemii	
nieorganicznej	i	elektrochemii	technicznej	na	Politechnice	
Lwowskiej.	Mościcki	był	jednak	przede	wszystkim	prak-
tykiem,	natomiast	kiepskim	wykładowcą.	Dalej	zajmował	
się	konstrukcją	aparatur,	zgłaszał	kolejne	patenty,	projek-
tował	 nowe	 zakłady	 chemiczne,	 m.in.	 produkcji	 kwasu	
azotowego	w	Borach	koło	Jaworzna,	które	zdążono	wybu-
dować	przed	wybuchem	I	wojny	światowej.	Dalsze	prace	
dotyczyły	 wykorzystania	 bezużytecznej	 emulsji	 ropnej	 
i	wosku	ziemnego,	otrzymywania	gazoliny	z	gazu	ziemne-
go,	a	zwłaszcza	nowych	metod	destylacji	i	frakcjonowania	
ropy	naftowej,	zastosowanych	w	Jedliczach	i	na	dużą	ska-

lę	 w	 Stanach	 Zjednoczonych.	
Pragnąc	 uniezależnić	 polskie	
zakłady	od	kapitału	zagranicz-
nego,	 wystąpił	 z	 postulatem	
oparcia	 i	 rozbudowy	 prze-
mysłu	 chemicznego	w	Polsce	 
z	 wykorzystaniem	 krajowych	
zasobów	surowcowych.	Z	jego	inicjatywy	powstał	w	1922	
r.	 Chemiczny	 Instytut	 Badawczy	 na	 Żoliborzu,	 którego	
budową	kierował	do	1928.		W	1922	r.	został		dyrektorem	
Państwowej	 Fabryki	 Związków	 Azotowych	 w	 Chorzo-
wie.	 Niemcy,	 opuszczając	 zakład,	 pozostawili	 go	 w	 sta-
nie	 niezdatnym	 do	 uruchomienia,	 licząc	 na	 nieudolność	
Polaków,	 tymczasem	 Mościcki	 w	 krótkim	 czasie	 wpro-
wadził	 	 szereg	 innowacji	 i	 	 nie	 tylko	 zakład	 uruchomił,	
ale	wydatnie	rozszerzył	asortyment	produktów	(azotniak,	
karbid,	kwas	azotowy,	saletrzak,	nitrofos	i	innych),	dzięki	
czemu	całkowicie	zostały	zaspokojone	potrzeby	krajowe.	
Był	także	Mościcki	budowniczym	nowego	Państwowego	
Zakładu	Związków	Azotowych	w	Tarnowie	w	 dzielnicy	
miasta	nazwanej	jego	imieniem	–	Mościce	(1928	–	1930).	
Wcześniej	już,	bo	w	1925	r.,	przyjął	kierownictwo	Katedry	
Elektrochemii	Technicznej	na	Politechnice	Warszawskiej,	
rezygnując	 z	 godności	 rektora	 Politechniki	 we	 Lwowie.	
Na	swoim	koncie	miał	już	wówczas	60	prac	naukowych	
i	przeszło	40	patentów.	Był		członkiem	wielu	towarzystw	
naukowych	w	kraju	i	za	granicą,	w	tym	Polskiej	Akademii	
Umiejętności,	 obdarzony	 tytułem	 doktora	 honoris	 causa	
wielu	uczelni	technicznych	i	uniwersytetów.	Był	także	za-
palonym	myśliwym;	 po	 oddaniu	mu	w	 darze	 zameczku	 
w	Wiśle,	bywał	jego	częstym	gościem,	uczestniczył	w	po-
lowaniach	na	bażanty	i	zające.	
	 31.05.1926	 r.	 prof.	 Ignacy	 Mościcki	 został	 za-
skoczony	 wiadomością	 o	 wysunięciu	 jego	 kandydatury	
na	 prezydenta	 Rzeczypospolitej.	W	 drugiej	 turze	 wybo-
rów	(1.06.1926	r.)	został	wybrany	głosami	Zgromadzenia	
Narodowego,	zaprzysiężony	4.06.	na	Zamku	Królewskim	 
w	Warszawie.	Był	to	nowy,	całkowicie	odmienny	rozdział	
jego	życia.	Początkowo,	zgodnie	z	konstytucją,	 	 	 	pełnił	
funkcje	reprezentacyjne,	nie	odmówił	sobie	jednak	pieczy	
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nad	 rozwojem	gospodarczym	Polski,	wizytował	 kraj,	 in-
teresujące	 go	 obiekty	 przemysłowe	 i	 kulturalne,	 	 uczest-
niczył	w	różnych	uroczystościach.	Polityką	w	tym	okresie	
się	nie	zajmował,	była	to	bowiem	domena	marszałka	Józe-
fa	Piłsudskiego.	Wzajemna	adoracja	obu	dostojników	sta-
ła	 się	powodem	niewybrednych	ataków	opozycji.	Mimo	
jej	bojkotu,	Mościcki	 został	wybrany	prezydentem	na	 II	
kadencję	(8.05.1933).	
	 Rok	 1935	 przyniósł	 istotne	 zmiany:	 weszła	 w	
życie	 konstytucja	 kwietniowa,	 rozszerzająca	 uprawnie-
nia	 prezydenta,	 12.05	 zmarł	 marszałek	 Józef	 Piłsudski.	
Wbrew	oczekiwaniom	Ignacy	Mościcki	nie	zrezygnował	
z	 urzędu,	 wręcz	 przeciwnie,	 skupił	 wokół	 siebie	 osoby	
bliższe	 „zamkowi”	 i	 te,	 którym	 zależało	 na	 zażegnaniu	
skutków	kryzysu	gospodarczego.		13.09.1938	r.	prezydent	
rozwiązał	Sejm	 i	Senat	 IV	kadencji,	 zarządził	nowe	wy-
bory.	Wybuch	 II	 wojny	 światowej	 przekreślił	 wszystko.	
Obawa	przed	zbombardowaniem	zamku	wymusiła	schro-
nienie	 się	 prezydenta	 w	 Ołyce	 na	Wołyniu	 (8.09.1939),	
a	 następnie	 w	 Załuczu	 nad	 Czeremoszem	 (14.09.1939).	
Na	wiadomość	 o	 napadzie	wojsk	 ZSRR	 na	 Polskę,	 czo-
łowe	 osoby	 nawy	 państwowej	 powzięły	 decyzję	 o	 prze-
mieszczeniu	się	do	sprzymierzonej	Rumunii,	co	nastąpiło	
17.09.1939	 późnym	 wieczorem.	 Już	 w	 następnym	 dniu	 
w	Krajowej	 prezydent	wraz	 z	 pozostałymi	 dostojnikami	
RP	zostali	internowani;	prezydent	został	przewieziony	do	
Bicaz,	pozostali	do	Slanic.	Po	odmowie	rządu	francuskie-
go	uznania	rządu,	który	miałby	powstać	w	myśl	zaleceń	
prezydenta,	 ten	30.09.	złożył	swój	urząd.	Po	wielu	stara-
niach,	 przy	 poparciu	 prezydenta	USA	Franklina	Delano	
Roosevelta,	w	grudniu	1939	r.	były	prezydent	opuścił	Ru-
munię.	Poprzez	Mediolan	 trafił	do	Fryburga,	gdzie	stwo-
rzono	mu	warunki	do	pracy	naukowej.	Tam	też	spisywał	
swoje	wspomnienia,	wspomagał	żołnierzy	Armii	Polskiej	
we	Francji	 i	więźniów	polskich	zamkniętych	w	obozach.	
W	 1940	 r.	 przeniósł	 się	 do	 Genewy,	 przyjmując	 zatrud-
nienie	w	laboratorium	chemicznym.	W	1943	r.	stan	jego	
zdrowia	 gwałtownie	 się	 pogorszył.	 Zmarł	 2.10.1946	 r.	 
w	Versoix	pod	Genewą.	Pochowany	został,	na	własne	ży-
czenie,	w	prostym	grobie.	Z	inicjatywy	prezydenta	Lecha	
Wałęsy	i	prymasa	Józefa	Glempa	doczesne	szczątki	zosta-
ły	sprowadzone	do	Polski	 i	złożone	w	krypcie	archikate-
dry	św.	Jana	w	Warszawie	(1993).	
	 Był	 dwukrotnie	 żonaty:	 z	 Michaliną	 (1871	 –	
1932)	 oraz	 z	 byłą	 sekretarką	Marią	Dobrzańską	 (1933	 –	
1946).	

**********
   5.12.1867 r.	w	Żułowie	 (Wileńskie)	urodził	 się	 jeden	 
z	dziewięciorga	potomków	Józefa	Wincentego	Piłsudskie-
go	i	Marii	z	Bilewiczów	–	Józef Klemens Piłsudski.	Wy-
rastał	w	atmosferze	dworku	pod	czułą	opieką	matki,	stara-
jącej	się	wychować	dzieci	w	duchu	patriotyzmu.	Miało	to	
szczególne	 znaczenie,	 gdy	 po	 pożarze	 dworku	 i	 wcze-

śniejszej	utracie	majątku	w	1877	r.	Piłsudscy	wyprowadzi-
li	się	do	Wilna,	gdzie	młody	Józef	zaczął	uczęszczać	do	
rosyjskiego	gimnazjum.	Po	maturze	rozpoczął	studia	me-
dyczne	w	Charkowie.	W	czasie	pierwszych	wakacji	zain-
teresował	się	ideami	socjalizmu.		Niespodziewanie	jednak	
znalazł	się	w	gronie	skazanych	na	5	lat	zsyłki	na	Syberię	
po	nieudanym	zamachu	spiskowców	na	cara	(20.04.1887).	
Przez	 Moskwę	 przerzucany	 był	 do	 Irkucka,	 Kireńska,	
wreszcie	buriackiej	wioski		Tunka.	Wrócił	do	Wilna	w	lip-
cu	1892	r.,	poddany	policyjnemu	nadzorowi.	Mimo	tego	
został	 korespondentem	 organu	 Związku	 Zagranicznego	
Socjalistów	 Polskich	 „Przedświt”,	 od	 1894	 członkiem	
Centralnego	Komitetu	Robotniczego	PPS,	wreszcie	redak-
torem	nielegalnego	„Robotnika”.	O	szybkiej	karierze	kon-
spiratora	decydowały	jego	zdolności	organizacyjne	i	przy-
wódcze	cechy	charakteru.	Mimo	listów	gończych	udawało	
mu	się	wyjeżdżać	do	Londynu	i	Genewy	i	poślubić	Marię	
z	Koplewskich	Juszkiewiczówną	(1899).	Po	osiedleniu	się	
w	Łodzi,	nocą	21/22.02.1900	r.	Piłsudscy	zostali	areszto-
wani	i	osadzeni	w	warszawskiej	cytadeli.	Umiejętnie	sfin-
gowane	objawy	obłędu	skłoniły	dozorców	do	przewiezie-
nia	Piłdsudskiego	do	więziennego	lazaretu		w	Petersburgu,	
skąd	 przy	 pomocy	 partyjnych	 towarzyszy	 udało	mu	 się	
zbiec.	Oboje	Piłsudscy	schronili	się	w	Galicji	(1901).	Po	
zregenerowaniu	 sił	w	Londynie,	w	 kwietniu	 1902	 r.	 Pił-
sudski	wrócił	do	kraju.	Na	terenie	Galicji	i	w	Królestwie	
zajął	się	rekonstrukcją	struktur	partyjnych,	naciskając	jed-
nocześnie	na	wszczęcie	akcji	dywersyjnej	na	tyłach	armii	
carskiej,	 zaangażowanej	w	wojnie	 rosyjsko	–	 japońskiej,	
udał	się	nawet	w	tajnej	misji	do	Japonii	(1904).	Pogromy	
sprzeciwiających	 się	 mobilizacji	 robotników	 w	 Króle-
stwie	i	wybuch	rewolucji	w	Rosji	spowodował	kryzys	pro-
gramowy	w	PPS.	Piłsudski	wycofał	się	z	Centralnego	Ko-
mitetu	 i	przeszedł	do	Organizacji	Bojowej,	gdyż	uważał,	
że	szerzona	 ideologia	walki	klasowej	 jest	kiepskim	argu-
mentem	na	 zwalczenie	 przeciwnika.	Odwet	 żandarmerii	 
i	policji	na	działaczach	OB,	mimo	sukcesu	akcji	zbrojnej	
w	 rożnych	 miejscowościach	 (15.08.1906),	 doprowadził	
do	rozłamu	PPS	i	utworzenia		samodzielnej	Frakcji	Rewo-
lucyjnej	PPS	pod	kierownictwem	Piłsudskiego.	Po	rewizji	
poglądów,	Piłsudski	uznał,	 iż	aby	kontynuować	politykę	
walki	czynnej	o	wyzwolenie	kraju,	trzeba	do	niej	zaanga-
żować	 całe	 społeczeństwo,	 a	 nie	 jedną	 klasę.	W	 1908	 r.	
powstał	we	Lwowie	Związek	Walki	Czynnej,	 powołany	
przez	 Kazimierza	 Sosnkowskiego,	 odżegnujący	 się	 od	
PPS.	W	tym	czasie	też	doszło	do	kryzysu	małżeństwa	Pił-
sudskich,	spowodowanego	nowym	romansem	z	Aleksan-
drą	 Szczerbińską.	 Wyczuwał	 także	 Piłsudski	 pierwsze	
symptomy	 konfliktu	 zbrojnego	 i	 zdecydowanie	 przeciw-
stawił	 się	 jakimkolwiek	związkom	z	Rosją,	 intensywnie	
szkolił	 aktyw	 Strzelca,	 jako	 zalążka	 przyszłego	 wojska	
polskiego.	 Sam	 poddał	 szczegółowej	 analizie	 walki	 po-
wstańcze		i	rewolucyjne,	przygotowywał	plany	taktyczne	
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na	polu	walki	i	w	grze	politycznej.	W	1912	r.	został	Głów-
nym	 Komendantem	 polskich	 sojuszniczych	 sił	 wojsko-
wych	 z	Austro	 -	Węgrami	 przeciw	 Rosji.	 3.08.1914	 na	
krakowskich		Błoniach	sformował	I	Kompanię		Kadrową.	
Trzy	dni	później	I	Kadrowa,	a	w	ślad	za	nią	dalsze	oddzia-
ły	pomaszerowały	w	kierunku	Miechowa	i	Kielc.	Równo-
cześnie	ogłosił	powstanie	Rządu	Narodowego	z	terenowy-
mi	 komisariatami	 zwanymi	 Polską	 Organizacją	
Niepodległościową.	Wymarsz	 Kadrowej	 spotkał	 się	 jed-
nak	z	obojętnością	królewiaków,	a	także	brakiem	poparcia	
Naczelnego	Komitetu	 Narodowego	w	Galicji,	 dążącego	
do	utworzenia	Legionów	Polskich	u	boku	Austro	-	Węgier.	
W	 tej	 sytuacji	 Strzelcy,	 5.09.	 przeszli	 do	 utworzonego	 I	
Pułku	Legionu	Zachodniego	i	po	przysiędze	obowiązują-
cej	w	wojsku	austriackim	w	Kielcach,	wrócili	do	Galicji.	
Niebawem,	po	raz	drugi,	wkroczyli	na	ziemie	zaboru		ro-
syjskiego	 aż	 pod	 Dęblin,	 ale	 pod	 naporem	wojsk	 rosyj-
skich	wycofali	 się	 do	 twierdzy	 „Kraków”.	 Piłsudski	 po-
zbawiony	własnego	zaplecza,	objął		dowództwo	pułków	I	
Brygady	Legionów	operujących	w	rejonie	Podhala	i	stale	
podkreślał	odrębność	podległego	mu	wojska,	czym	nara-
ził	 się	 Naczelnemu	 Komitetowi	 Narodowemu.	 Sukcesy	
wojsk	 pruskich	 i	 austriackich	 przy	 wsparciu	 Legionów	
przesunęły	linię	frontu	aż	na	Wołyń.	Tam,	pod		Kostiuch-
nówką,	rozegrała	się	jedna	z	największych	bitew	połączo-
nych	sił	Legionów	(5.11.1915).	Po	niej	Piłsudski	podał	się	
do	dymisji.	W	takim	momencie	Prusy	i	Austria	wystapiły	
z	deklaracją	co	do	przyszłych	losów	Polski.	W	odpowiedzi	
brygadier	 Piłsudski	 wyraził	 gotowość	 służenia	 polskiej	
władzy	i	po	przybyciu	do	Warszawy	objął	referat	wojsko-
wy	w	Tymczasowej	 Radzie	 Stanu,	 potajemnie	 dążył	 do	
wzmocnienia	 szeregów	 Polskiej	 Organizacji	Wojskowej,	
ale	odmówił	przysięgi	wojsk	I	i	III	Brygady	obu	cesarzom.	
Większość	wojska	legionowego		została	wówczas	interno-
wana,	 a	 sam	komendant	wraz	 z	 płk.	Kazimierzem	Sosn-
kowskim	przetransportowany	do	magdeburskiej	twierdzy	
(22.07.1917).	 Uwolnieni	 przez	 rewolucjonistów,	 obaj	
10.11.1918	r.	stawili	się	w	Warszawie.	Był	to	już	czas	sa-
morzutnego	 rozbrajania	 pozostałych	 jeszcze	 pruskich	
wojsk	przez	mieszkańców	Warszawy.	Nazajutrz	istniejąca	
Rada	Regencyjna	oddała	komendę	nad	wojskiem	Piłsud-
skiemu	i	zobowiązała	go,	jako	tymczasowego	Naczelnika	
Państwa,	do	utworzenia	rządu	narodowego.	Ten	powołał	
rząd	socjalisty	Jędrzeja	Moraczewskiego	i	zarządził	prze-
prowadzenie	wyborów	do	Sejmu	RP,	zaś	całą	uwagę	sku-
pił	na	odbudowie	polskich	sił	zbrojnych	i	obronie	nieusta-
lonych	 jeszcze	granic	Polski.	Zgodnie	 z	 uchwałą	Sejmu	
20.02.1919	 r.	 objął	 godność	Naczelnika.	Tymczasem	 na	
Śląsku	Cieszyńskim	 już	w	 październku	 powstała	 polska		
Rada	Narodowa	Księstwa	Cieszyńskiego	i	rozpoczęły	się	
przetargi	o	przynależność	państową	Księstwa,	pod	koniec	
1918	r	wybuchło	Powstanie	Wielkopolskie,	od	1919	r.	na	

Górnym	Śląsku	wrzało	 od	 kolejnych	 	 Powstań	Śląskich,	
dogasał	konflikt	polsko	–	ukraiński.	Piłsudski	nie	dowie-
rzając	ani	„białym”	ani	„czerwonym”	w	Rosji,	pragnął	jak	
najszybciej	 rozwiązać	 problem	 wschodni.	 W	 wyprawie	
wileńskiej	zajął	Wilno	(21.04.1919),	w	dalszej	części	ope-
racji	zajął	Białoruś	z	Mińskiem,	część	Polesia	i	Wołynia,	
ustalając	 linię	 frontu	 na	 granicy	 II	 rozbioru	 Polski.	 Już	
jako	marszałek	25.04.1920	r.	ruszył	na	wyprawę	kijowską,	
wzmacniając	pozycję	Ukraińskiej	Republiki	Ludowej.	So-
jusznicze	wojska	7.05.	dotarły	do	Kijowa.	Nie	udało	się	
jednak	 utworzyć	 państwa	 ukraińskiego	 ani	 rozbić	 całko-
wicie	resztek	oddziałów	armii	czerwonej.	Kontratak	wojsk	
Siemiona	Michajłowicza	Budionnego	zmusił	polskie	woj-
ska	 do	wycofania	 się	 na	 pozycje	wyjściowe.	Równocze-
śnie	 (4.07.1920)	 spod	 Smoleńska	 armia	 czerwona	 pod	
wodzą	Michaiła	Tuchaczewskiego	ruszyła	na	zachód.	Jej	
postępy	 były	 przerażające.	 Zmiana	 rządu	 z	Wincentem	
Witosem	na	czele	pozwoliła	wyjść	z	kryzysu	wewnętrzne-
go.	 Tymczasem	 wojska	 Tuchaczewskiego	 osiągnęły	 już	
linię	Wisły.	 Los	Warszawy	 zdawał	 się	 być	 przesądzony.	
6.08.1920	 r.	 	 Piłsudski	 wydał	 rozkaz	 przegrupowania	
wojsk.	 15.08.	 po	odparciu	 uderzenia	wojska	Tuchaczew-
skiego	na	Warszawę,	nazajutrz	wojska	polskie	wdarły	się	
w	lukę	wojsk	rosyjskich	i	weszły	na	ich	tyły.	Niespodzie-
wany	manewr	sił	polskich	uratował	Warszawę	i	wymusił	
odwrót	 napastnika.	 Końcowa	 część	 kampanii	 obronnej	
została	 rozegrana	 nad	Niemnem,	 zakończona	 rozejmem	 
w	Rydze	 (12.10.1920).	Kilka	 dni	wcześniej	wojska	 pod	
wodzą	gen.	Lucjana	Żeligowskiego	ponownie	zajęły	Wil-
no;	 aktem	 tym	 przekreślona	 została	 idea	 odtworzenia	
Wielkiego	Księstwa	Litewskiego	sprzymierzonego	z	Pol-
ską.	Rok	1921	przyniósł	ostateczne	parafowanie	pokoju	z	
Rosją	Sowiecką	(18.03.),	a	 także	uchwalenie	nowej	kon-
stytucji	(21.03.).	Pod	koniec	1922	r.	dobiegła	końca	także	
misja	 Naczelnika.	 	 Piłsudski,	 nie	 chcąc	 uczestniczyć	 
w	partyjnych	rozgrywkach,	oddał	władzę	wybranemu	pre-
zydentowi	Gabrielowi	Narutowiczowi.	Po	zamordowaniu	
prezydenta	 (16.12.1922),	 zrezygnował	 także	 z	 funkcji	
wojskowych,	w	lipcu	1923	r.	opuścił	Belweder	i	zamiesz-
kał	wraz	z	rodziną	w	willi	w	Sulejówku,	poświęcając	czas	
na	 publicystykę	 (obejmuje	 ona	 kilkanaście	 tomów).	 Jed-
nak	kolejne	kryzysy	rządowe	oparte	na	chwiejnych	koali-
cjach	 i	 upadek	 prestiżu	 Rzeczypospolitej	 zmusił	 Piłsud-
skiego	do	podjęcia	radykalnego	kroku,	jakim	był	zamach	
wojskowy	 dokonany	 12.05.1926	 r.	 W	 wyniku	 trzydnio-
wych	starć	zginęło	379	żołnierzy	i	cywilów,	920	odniosło	
rany.	14.05.	wojska	Piłsudskiego	zajęły	Belweder,	prezy-
dent	 Stanisław	Wojciechowski	 złożył	 urząd	 i	 ogłosił	 dy-
misję	 rządu.	 Piłsudski	 odzyskał	 pełnię	 władzy	 nad	 woj-
skiem,	powołany	został	nowy	rząd	(1926	–	1928)	pod	jego	
przewodnictwem,	1.06,	w	drugiej	turze	nowym	prezyden-
tem	został	prof.	Ignacy	Mościcki.	Sejm	przegłosował	no-
welizację	 ustawy	 zasadniczej,	wzmacniającą	władzę	pre-
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zydenta.	Pod	koniec	sierpnia	Piłsudski	otrzymał	nominację	
na	 Generalnego	 Inspektora	 Sił	 Zbrojnych,	 po	 kolejnym	
kryzysie	rządowym	2.10.	stanął	ponownie	krótko	na	czele	
rządu	 (1930),	 jako	 powszechnie	 uznany	 autorytet.	 Pozo-
stałe	funkcje	rządowe	przejęli	wyłącznie	dawni	legionowi	
podkomendni.	 „Niewygodni”	 wojskowi	 zostali	 interno-
wani	do	Wilna,	bądź	oddelegowani	do	prowincjonalnych	
jednostek,	 przywódców	 opozycji	 osadzono	 w	 twierdzy	 
w	Brześciu	(10.09.1930)	w	urągających	warunkach.	Naj-
większym	sukcesem	politycznym	tego	czasu	było	zawar-
cie	paktów	o	nieagresji	ze	strony	Niemiec	i	ZSRR.	Tym-
czasem	 stan	 zdrowia	 marszałka	 ulegał	 gwałtownemu	
pogorszeniu	(rak	wątroby),	co	rygorystycznie	utrzymywa-
no	w	 tajemnicy.	Próby	ulżenia	 i	wyjazdy	na	kuracje	nie	
dawały	 efektu;	 ograniczenie	 kontaktów	 z	 otoczeniem,	
wzrost	podejrzliwości,	wręcz	brutalne		oceny	i	zaskakują-
ce	decyzje	personalne	Piłsudskiego	stwarzały	wiele	 trud-
ności		w	utrzymaniu	ładu	publicznego.	Ostatni	swój	pod-
pis	 złożył	 na	 od	 lat	 przygotowywanej	 konstytucji	
uchwalonej	23.04.1935	r.	Zmarł	w	Belwederze	12.05.1935	
r.	 Bezpośrednio	 po	 śmierci	 wyoperowano	 serce,	 które	
zgodnie	z	życzeniem	Zmarłego	zostało	pochowane	w	gro-
bie	matki	na	wileńskiej	Rossie.	Zabalsamowane	ciało,	nie	
bez	obstrukcji,	ostatecznie	umieszczono	w	krypcie	Srebr-
nych	Dzwonów	Katedry	Wawelskiej.	
	 Postać	marszałka	Józefa	Piłsudskiego	bez	wątpie-
nia	jest	jedną	z	najważniejszych	postaci	we	współczesnej	
historii	Polski,	o	zgoła	niewymiernych	zasługach,	ale	też	
wielu	 kontrowersyjnych	 pociągnięciach,	 które	 po	 dzień	
dzisiejszy	są	źródłem	zażartych	sporów,	trudnych	do	wy-
jaśnienia.	 Obok	 wspomnianych	 wyżej	 (zdrada	 ideałów	
PPS,	zasługi	co	do	„cudu	nad	Wisłą”,	przewrót	majowy,	
proces	 brzeski),	 pozostaje	 kwestia	 konwersji	 Piłsudskie-
go	 na	 wyznanie	 ewangelicko	 –	 augsburskie	 w	 związku	 
z	pierwszą	żoną,	luteranką	Marią	Juszkiewicz	z	domu	Ko-
plewska	w	1899	 r.,	 a	późniejszym	powrotem	do	Kościo-
ła	Rzymskokatolickiego	 (1921),	 także	 przy	 okazji	 ślubu	
z	Aleksandrą	Szczerbińską.	I	ten	związek	po	kilku	latach	
okazał	się	nietrwały,	gdyż	względy	marszałka	zyskiwały	
inne	panie.	Co	zaś	dotyczy	wtórnej	konwersji,	w	świetle	
przepisów	Kościoła	Rzymskokatolickiego,	mógł	jej	udzie-
lić	tylko	wyższy	hierarcha,	co	nie	znajduje	potwierdzenia	
w	dokumentach.	

**********
   5.12.1892: urodził	się	inż. Jerzy Grycz,	projektant		i	bu-
downiczy	mostów,	właściciel	firmy	„Polbeton”	w	Pszczy-
nie	i	„Fundament	–	Polbeton”	w	Cieszynie,	dyr.	Kieleckie-
go	 Przedsiębiorstwa	 Robót	 Budowlanych	 w	 Skoczowie,	
zrealizował	118	projektów	mostów.	Patrz	odc.	163,	„Wie-
ści	Wyższobramskie”	2011/10,	s.	13.	

**********
   13.12.1867: zmarł	Artur Grottger;	wsławił	się	cyklami	
rysunków	kredką:	„Warszawa	I”,	„Warszawa	II”,	„Polonia	

i	Lituania”,	„Wojna”,	także	obrazów	o	tematyce	historycz-
nej,	alegorii	i	portetów,	wszystkie		o	głębokiej	treści	patrio-
tycznej,	pobudzające	polską	uczuciowość	narodową.	Patrz	
odc.	176,	„Wieści	Wyższobramskie”	2012/11,	s.	11	–	12.

**********
   14.12.1967:	 zmarł	Zdzisław Hierowski,	 historyk	 lite-
ratury,	krytyk	i	publicysta,	organizator	życia	kulturalnego	
na	Śląsku,	redaktor	pism	(„Śląsk	literacki”,	„Zaranie	Ślą-
skie”),	wznowił	serię	„Pisarze	Śląscy	XIX	i	XX	w.”,	autor	
wielu	 prac	 („Życie	 literackie	 na	 Śląsku	w	 latach	 1922	 –	
1939”),	przełożył	około	50	powieści	 i	sztuk	scenicznych	
czeskich	i	słowackich.	Patrz	odc.	160	–	161,	„Wieści	Wyż-
szobramskie”	2011/7-8,	s.	9	–10.	

**********
   19.12.1892: w	Mikołowie	urodził	 się	Ludwik Stefan 
Musioł,	 syn	 formierza	Ludwika	 i	Albiny	 z	 domu	Supik.	
Edukację	zdobywał	w	katolickiej	szkole	ludowej	w	Miko-
łowie,	następnie	w	gimnazjum	w	Katowicach	i	wreszcie	
w	seminarium	nauczycielskim	w	Mysłowicach.	Pracę	na-
uczycielską	rozpoczął		w	Katowicach	(1914),	wnet	jednak	
armia	 pruska	 znalazła	 dla	 niego	 inne	 „zatrudnienie”	 na	
zachodnim	froncie	I	wojny	światowej.	Wrócił	do	domu	w	
grudniu	1918	r.	w	stopniu	kaprala.	Już	w	styczniu	1919	r.	
znalazł	zatrudnienie	w	szkole	w	Kotach.	Pod	koniec	tego	
roku	nawiązał	kontakt	z	Polskim	Komisariatem	Plebiscy-
towym	w	Bytomiu,	który	powierzył	mu	funkcję	członka	
komisji	 podręcznikowej.	 Udzielał	 się	 także	 w	 Towarzy-
stwie	Polskich	Nauczycieli	na	Górnym	Śląsku.	Po	zdaniu	
drugiego	 egzaminu	 nauczycielskiego	 w	 Opolu	 (1920),	
dwa	 lata	 pracował	 w	 Rudzie	 Śląskiej.	 Już	 w	 granicach	
Rzeczypospolitej,	 wspólnie	 z	 Tadeuszem	 Przysieckim,	
w	 1922	 r.	 założył	 w	 Pszczynie	 Państwowe	 Seminarium	
Nauczycielskie	Męskie.	Pracował	w	nim	jako	wykładow-
ca,	a	jednocześnie	podnosił	swoje	kwalifikacje;	w	1923	r.	
złożył	 egzamin	 językowy	 (francuski	 i	 niemiecki)	dla	na-
uczycieli	 szkół	wydziałowych	w	Krakowie,	 a	 następnie	
uzyskał	dyplom	nauczyciela	szkół	średnich	i	seminariów	
na	 Uniwersytecie	 Warszawskim	 (1927).	 Potem	 pełnił	
obowiązki	 zastępcy	 inspektora	 szkolnego	 w	 Pszczynie	
(1928	–	1930),	do	1937	r.	wizytatora	szkół	powszechnych	 
w	 Wydziale	 Oświecenia	 Publicznego	 w	 Katowicach.	
Przez	ostatnie	cztery	lata	korzystał	zresztą	z	płatnego	urlo-
pu,	poświęcając	czas	na	prace	badawcze	w	Instytucie	Ślą-
skim.	W	1938	r.	przeniósł	się	do	zorganizowanego	przez	
siebie	Archiwum	Akt	Dawnych	w	Katowicach,	zinwenta-
ryzował	też	inne	składnice	archiwalne.	Udzielał	się	także	 
w	Towarzystwie	Przyjaciół	Nauk,	był	członkiem	Instytu-
tu	Śląskiego,	Polskiego	Związku	Zachodniego,	Polskiego	
Towarzystwa	 Krajoznawczego	 	 -	 Oddział	 w	 Pszczynie	
(1935	–	1939).	Wyniki	swoich	penetracji,	także	bogatego	
archiwum	książąt	pszczyńskich,	ogłaszał	w	 różnych	cza-
sopismach,	m.in.	w	„Zaraniu	Śląskim”	 i	w	„Rocznikach	
Towarzystwa	Nauk	na	Śląsku”,	„Komunikatach”	Instytutu	
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Śląskiego.	Pokazały	się	też	publikacje	książkowe:	„Dzie-
je	szkół	parafialnych	w	dawnym	dekanacie	pszczyńskim”	
(1933),	monografie	 historyczne	 „Pszczyna”	 (1936),	 „Ty-
chy”	(1939)	a	także	„Materiały	do	dziejów	Wielkich	Ka-
towic”	(1936),	„Zniemczone	nazwy	miejscowe	na	Śląsku”	
(1936).	 Przywrócił	 również	 pierwotne	 nazwiska	 około	
80000	 Ślązakom,	 zniekształconych	 w	 zapisach	 niemiec-
kich.	W	 czasie	 okupacji	 nie	 uniknął	 kłopotliwych	 sytu-
acji,	pozostawał	bez	pracy,	po	zaliczeniu	go	do	III	grupy	
Volkslisty	(do	odwołania)	pracował	jako	pomocnik	biuro-
wy	w	różnych	urzędach.	Po	wojnie	wrócił	do	pracy	w	In-
stytucie	Śląskim,	jednak	oskarżony	o	kolaborację,	w	1948	
r.	 został	 aresztowany	 (do	1950),	 do	1956	 r.	 pozbawiony	
praw	obywatelskich.	Utrzymywał	się	z	dorywczego	pisa-
nia	monografii	różnych	parafii	(ok.	80).	Krótko,	do	czasu	
przejścia	na	emeryturę	(1958),	pracował	jako	bibliotekarz	
w	Bibliotece	Śląskiej.	Potem	nawiązał	współpracę	z	 róż-
nymi	instytucjami,	zaopatrując	je	w	opracowania	zbiorów	
materiałów	 archiwalnych,	 był	 recenzentem	 śląskich	 ze-
szytów	„Katalogu	Zabytków	Sztuki	w	Polsce”,	 autorem	
monografii	 „Wodzisław”	 i	 „Woźniki”,	 	 katalogów	 zakła-
dów	przemysłowych	i	in.	W	maszynopisie	zostało	ok.	115	
monografii	miejscowości	Górnego	Śląska.	Był	jednym	z	
najznakomitszych	badaczy	dziejów	Śląska	o	wszechstron-
nych	 zainteresowaniach,	 niezmiernie	 pracowitym.	 Pozo-
stawił	 ponad	 300	 prac	 naukowych,	 obejmujących	 histo-
rię:	powszechną,	Kościoła,	kultury,	genealogii,	etnografii,	
onomastyki.			Zmarł	28.03.1970	r.	

**********
  19.12.1942:	 zginął,	 zgilotynowany	w	Katowicach	 inż. 
Franciszek Kwaśnicki.	 Wiele	 szczegółów	 jego	 życio-
rysu,	zwłaszcza	z	młodszych	 lat,	nie	znamy.	Urodził	 się	
w	 Poznaniu	 8.01.1904	 r.	 Był	 synem	 Franciszka	 i	Marii	
z	 domu	 Jóźwiak.	 Studiował	 na	 politechnice	 w	 Pradze	 
i	Brnie.	Około	lat	1934	–	1935	zatrudniony	był	przy	budo-
wie	nowego	wodociągu	z	Pogórza	do	Cieszyna.	Po	1938	
r.	pracował	w	Górniczo	–	Hutniczej	Spółce	Akcyjnej	na	
Zaolziu.	Tuż	przed	wybuchem	II	wojny	światowej	otrzy-
mał	polecenie	ewakuacji	ważnych	urządzeń	hutniczych	(z	
Bogumina?)	do	Lublina,	gdzie	znajdowała	się	ekspozytu-
ra	huty	z	Bogumina.	Zadanie	to	wykonał.	Tam	też	zetknął	
się	z	szeregiem	oddelegowanych	pracowników	ze	Śląska	
Cieszyńskiego,	a	 także	z	uciekającymi	przed	okupantem,	
którzy	 dodatkowo	 zabezpieczyli	 cenne	 dodatki	 stopowe	
do	stali.	W	oparciu	o	tych	ludzi	Kwaśnicki	zorganizował	
grupę	dywersyjną.	Do	Cieszyna	powrócił	w	połowie	listo-
pada	1939	r.	Zamieszkał	najpierw	w	willi	przy	ul	Miarki	8,	
a	następnie	w	mieszkaniu	nauczycielki	Zofii	Kubisz	przy	
ul.	Sienkiewicza	11,	gdzie	miał	swój	punkt	kontaktowy	z	
najbliższymi	konspirantami.	Już	w	grudniu	doszło	do	spo-
tkania	z	dr.	Pawłem	Musiołem,	któremu	dowódca	Okręgu	
Śląskiego	Służby	Zwycięstwu	Polski	(potem	ZWZ)	Józef	
Korol	powierzył	dowództwo	i	zorganizowanie	Inspektora-

tu	Cieszyńskiego	Związku	Walki	Zbrojnej.	Na	tym	spotka-
niu	Kwaśnicki	podporządkował	się	dr.	Musiołowi	i	przy-
jął	zadanie	zorganizowania	podziemia	na	Zaolziu.	Dzięki	
wydatnej	 pomocy	 redaktora	 Józefa	Kominka,	 doskonale	
znającego	Zaolzie,	Kwaśnicki	szybko	wywiązał	się	z	za-
dania.	Z	chwilą	powołania	Związku	Odwetu	ZWZ	(kwie-
cień	1940),	także	na	Śląsku	powstała	komórka	ZO.	Józef	
Korol,	 który	 docenił	 energiczne	 działania	 Kwaśnickie-
go,	powierzył	mu	zorganizowanie	Okręgu	Śląskiego	ZO.	 
W	 krótkim	 czasie	 powstały	 komórki	 ZO	 obsadzone	 ko-
mendantami	 w	 poszczególnych	 rejonach	 działania.	 Pod-
stawą	organizacji	były	trójki,	później	piątki	konspiratorów,	
działających	we	wszelkich	możliwych	skupiskach,	od	za-
kładów	pracy,	urzędów,	 	do	najmniejszych	wsi.	Komuni-
kację	zapewniała	siatka	własnych	łączniczek.	Wśród	nich	
znalazła	się	wspomniana	Zofia	Kubisz	i	Stefania	Michej-
dowa	z	Zaleskich.	Zorganizowane	zostały	punkty	przerzu-
towe	broni	z	Krakowa,	materiały	wybuchowe	wykradano	
z	 kopalń,	 pobudowano	przemyślne	 schowki	 na	 ich	 prze-
chowywanie,	m.in.	w	studniach.	Nawiązał	także	Kwaśnic-
ki	kontakt	ze	skupiskami	cieszyniaków		m.in.	w	Wiedniu.	
Udało	się	również	zorganizować	komórki	ZO	w	Berlinie,	
Harlingerode,	Saltzgittel,	na	Śląsku,	we	Wrocławiu,	Lądku	
Zdroju	 i	Małomicach	 (zielonogórskie).	Utrzymywał	kon-
takty	z	komórkami	ZO	w	Warszawie,	Krakowie	i	Lublinie.	
Na	całym	obszarze	kontrolowanym	przez	Kwaśnickiego	
prowadzona	 była	 działalność	 sabotażowa	 i	 dywersyjna	
w	 różnych	 obiektach	 przemysłowych	 i	 transportowych,	
podrzucano		przemyślnie	redagowane	ulotki	także	w	woj-
sku	hitlerowskim.	Tymczasem	w	Wiśle	Jaworniku	doszło	
do	 przypadkowej	 wsypy	 w	 willi	 „Lusia”	 (27.08.1940);	 
w	wyniku	wymiany	strzałów	zginął	Korol,	do	rąk	gestapo	
dostały	się	dokumenty,	których	nie	zdążył	spalić.	Skiero-
wane	poprzez	Stefanię	Michejdową	życzliwe	ostrzeżenia	
współpracowników,	 Kwaśnicki	 zignorował.	 Na	 domiar	
bliski	współpracownik	Kwaśnickiego	–	 Józef	Kominek	 -	
nie	 wykazał	 się	 nadmiarem	 roztropności	 w	 kontaktach	 
z	ludźmi;	po	zaaresztowaniu	go	(21.12.1940)	nie	wytrzy-
mał	wyrafinowanych	 tortur,	 w	 trakcie	 „zeznań”	 ujawnił	
kilka	nazwisk.	Jakież	musiało	być	zaskoczenie	pewnego	
siebie	Kwaśnickego,	gdy	w	 jego	mieszkaniu	zjawiło	 się	
gestapo	(9.01.1941),	a	w	urządzonym	kotle	ujęto	przycho-
dzące	tu	głównie	łączniczki.	W		listopadzie	1942	r.	odbyła	
się	w	Wyższym	Sądzie	Krajowym	w	Katowicach	„rozpra-
wa”.	Sześciu	spośród	oskarżonych,	w	tym	Kwaśnickiego,	
skazano	na	karę	śmierci.	Wyrok	wykonano	w	znanym	ze	
złej	 sławy	 więzieniu	 w	 Katowicach	 19.12.1942	 r.	 Dwa	
miesiące	później	 ten	 sam	 los	 spotkał	 dr.	Pawła	Musioła.	
Reszta,	ponad	300	zdekonspirowanych	członków	ZWZ	i	
ZO	trafiła	do	obozu	w	Oświęcimiu.	Cieszyński	Inspekto-
rat	ZWZ	przestał	istnieć.	Chwilowo.	

**********
   25.12.1892:	urodził	się	Jan Molin,	przedsiębiorca,	ini-
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cjator	 i	 założyciel	 komunikacji	 autobusowej	 na	 Śląsku	
Cieszyńskim	 z	własną	 bazą	 i	 warsztatami,	 ofiara	 obozu	
w	Mauthausen.	Patrz	odc.	205,	„Wieści	Wyższobramskie”	
2015/4,	s.	8	–	9.	

**********
   28.12.1992: w	Cieszynie	zmarł	Jan Król,	pedagog,	bi-
bliotekarz	 i	 bibliofil,	 publicysta.	 Urodził	 się	 w	 Chybiu	
30.11.1922	 r.	 Był	 synem	 komendanta	 policji	 placówek	 
w	Chybiu,	 następnie	w	Golasowicach	 i	 Stonawie.	 Z	 po-
czątkiem	wojny	pożegnał	ojca,	który	już	nie	miał	wrócić;	
zginął	w	sowieckim	lagrze	w	Miednoje.	Sam	rychło	dostał	
się	w	szpony	reżimu	hitlerowskiego,	wysłany	na	przymu-
sowe	roboty	do	bauera	na	Dolnym	Śląsku.	Potem	pracował	
w	kopalni	„Gabrieli”	w	Karwinie,	wreszcie	wciągnięty	zo-
stał	do	wojska.	W	1945	r.	wrócił	szczęśliwie	w	mundurze	
kaprala	 podchorążego	 II	 Korpusu	 gen.	Władysława	An-
dersa.	Przez	3	lata	kształcił	się	w	cieszyńskim	Liceum	Pe-
dagogicznym.	W	tym	czasie	w	szkole	poznał	swoją	przy-
szłą	żonę	Wandę.	W	1949	r.	razem	z	nią	wyjechał	na	Śląsk	
Opolski.	 Tam,	 w	 Biestrzenniku,	 Jan	 Król	 objął	 stanowi-
sko	kierownika	szkoły,	żona	była	nauczycielką.	W	1953	r.	
oboje	zdecydowali	się	wrócić	na	Śląsk	Cieszyński,	gdzie	
pracowali	w	szkole	w	Brennej	(1953	-	1960,	potem	w	Po-
gwizdowie	(1960	–	1961).	Wówczas	też	Jan	Król	podjął	
studia	zaoczne	na	Uniwersytecie	im.	Mikołaja	Kopernika	
w	Toruniu,	uzyskując	dyplom	magistra	historii	(1960).	Po	
studiach	związał	się	z	cieszyńskim	oddziałem	Polskiego	
Towarzystwa	Historycznego,	pragnął	bowiem	dołączyć	do	
grona	 badaczy	 historii	 Śląska	 Cieszyńskiego.	 Tu	 rychło	
zwrócił	na	siebie	uwagę	rzetelnością	i	dociekliwością	pro-
wadzonych	badań,	co	utorowało	mu	drogę	na	stanowisko	
wykładowcy	 historii	w	 Studium	Nauczycielskim	 (1961),	
a	po	dziesięciu	 latach	w	Filii	Uniwersytetu	Śląskiego	w	
Cieszynie,	gdzie	prowadził	wykłady	z	zakresu	metodyki	
historii.	Po	rozwiązaniu	tego	kierunku	studiów	przeszedł	
do	 pracy	 do	 Oddziału	 Biblioteki	 Pedagogicznej	 w	 Cie-
szynie	(1975).	Przez	ponad	25	lat	był	członkiem	zarządu	
PTH,	w	 tym	15	 lat	 jego	 sekretarzem.	 Jego	zasługą	było	
rzetelne	 dokumentowanie	 działalności	 oddziału.	 Swoją	
uwagę	badawczą	skupił	przede	wszystkim	na	historii	na-
uczycielstwa,	a	także	kwestiach	protestantyzmu	na	Śląsku	
Cieszyńskim,	 dostarczał	 także	 biogramy	 do	 „Śląskiego	
Słownika	 Biograficznego”.	 Pozostawił	 kilkadziesiąt	 źró-
dłowych	 prac,	 które	 publikował	 m.in.	 w	 „Głosie	 Ziemi	
Cieszyńskiej”,	 „Roczniku	 Cieszyńskim”,	 „Kalendarzu	
Cieszyńskim”,	„Zaraniu	Śląskim”.		

**********
   30.12.1942:	zginęła	Anna Szalbót,	harcerka,	diakonisa	
„Eben	–	Ezer”	w	Dzięgielowie	i	w	stacji	matki	 i	dziecka	
w	Golasowicach,	 filantropka	 i	 siostra	 pierwszej	 pomocy	
w	Wiśle,	 członkini	 „Batalionów	Chłopskich”,	 uratowała	
część	 I	 zrzutu	 Cichociemnych	 w	 Dębowcu,	 niosła	 po-
moc	więźniom	obozu	w	Oświęcimiu,	kurierka	Komendy	

Głównej	BCh,	zginęła	w	czasie	ucieczki	z	zasadzki	gesta-
po.	Patrz	odc.	99,	„Informator	Parafialny”	2006/06,	s.	9.	

**********
   31.12.1917:	 w	Krakowie	 zmarł	prof. Stanisław Tar-
nowski,	 hrabia,	 rektor	 Uniwersytetu	 Jagiellońskiego,	 hi-
storyk	literatury,	publicysta.	Pochodził	z	arystokratycznej	
rodziny	hrabiego	Jana	Bogdana	Twardowskiego	i	Gabrieli	
z	 Małachowskich.	 Urodził	 się	 w	 Dzikowie	 7.11.1837	 r.	
Kształcił	się	w	gimnazjum	św.	Anny	w	Krakowie	(1850	
–	 1854),	 tam	 też	 studiował	 prawo	 i	 filologię	 na	Uniwer-
sytecie	 Jagiellońskim	 (1855	 –	 1861);	 te	 ostatnie	 dopeł-
niał	w	Wiedniu.	W	 tym	 też	 czasie	 nawiązał	współpracę	
z	Biurem	Politycznym	Hotelu	Lambert,	był	 jego	galicyj-
skim	korespondentem.	W	czasie	Powstania	Styczniowego	
udzielał	 się	w	Komitecie	Obywatelskim	Galicji	 Zachod-
niej,	organizującym	oddziały	partyzanckie,	 	za	co	został	
ukarany	więzieniem	w	Ołomuńcu.	W	1865	r.	przystał	do	
krakowskich	 stańczyków,	 był	 współzałożycielem,	 redak-
torem	 i	wydawcą	„Przeglądu	Polski”,	 a	 także	manifestu	
konserwatystów	 noszącego	 tytuł	 „Teka	 Stańczyka”.	 Od	
1870	 r.	 był	współwłaścicielem	 organu	 krakowskich	 kon-
serwatystów	 „Czas”.	W	 latach	 1867	 -	 1875	 zasiadał	 w	
Sejmie	 Krajowym,	 od	 1885	 w	 Izbie	 Panów.	 Rok	 1870	
zapoczątkował	 również	 karierę	 naukową	 Tarnowskiego:	
uzyskał	 tytuł	 doktora	 i	 habilitację	 na	 Uniwersytecie	 Ja-
giellońskim,	rok	później	tytuł	profesora	nadzwyczajnego	
i	objął	kierownictwo	Katedry	Historii	Literatury	Polskiej.	
Kolejne	 awanse	 nastąpiły	w	 1879	 -	 profesor	 zwyczajny	
i	 1882	 -	 dziekan	Wydziału	 Filozoficznego.	 Dwukrotnie	
pełnił	obowiązki	prorektora	i	rektora	uczelni.	Od	1873	r.	
był	 członkiem	Akademii	 Umiejętności	 w	 Krakowie,	 jej	
sekretarzem	i	prezesem,	przewodniczącym	kilku	komisji.	
Był	znakomitym	mówcą,	wychowawcą	wielu	wybitnych	
postaci	 świata	 kultury	polskiej,	 prelegentem,	 a	 także	pu-
blicystą.	Rozmiłowany	w	literaturze	polskiego	odrodzenia	
i	umiarkowanego	romantyzmu,	krytycznie	odnosił	się	do	
literatury	pozytywistycznej		i	młodopolskiej.	Do	najwybit-
niejszych	dzieł	należy	6	–	tomowa	„Historia	literatury	pol-
skiej”	(1900	–	1907),	choć	zaliczana	przez	krytyków	do	
przestarzałych,	była	pierwszą	próbą	ujęcia	literatury	jako	
procesu	dziejowego,		oraz	2	–	tomowa	„Pisarze	polityczni	
XVI	wieku”	(1886).		Szereg	prac	poświęconych	było	wy-
bitnym	postaciom	literatury	polskiej,	które	widział	przez	
pryzmat	 ich	 cech	 psychologicznych,	 uczuciowości	 i	 za-
angażowania	w	życiu	społecznym.	Znajdujemy	 tu	m.in.:	
„Frycz	 Modrzewski	 –	 ‘O	 poprawie	 Rzeczypospolitej’”,	
„Rozprawa	o	Juliuszu	Słowackim”,	„’Dworzanin’	Górnic-
kiego”,	 „Komedie	Aleksandra	 hr.	 Fredry”,	 „Jan	 Kocha-
nowski”,	 „Zygmunt	 Krasiński”,	 „Henryk	 Sienkiewicz”,	
„Matejko”	i	inne.	Pośmiertnie	opublikowane	zostały	wspo-
mnienia	„Z	Dzikowa	do	Ziemi	Świętej...”	oraz	„Domowa	
Kronika	Dzikowska”.	
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Wydarzenia parafialne
Nabożeństwo z okazji 99. rocznicy  

odzyskania niepodległości

	 Tradycyjnie	drugie	z	największych	świąt	pań-
stwowych	 w	 roku	 zgromadziło	 chcących	 podzięko-
wać	Bogu	za	wolną	Ojczyznę	w	Kościele	Jezusowym.	 
W	odniesieniu	do	poprzednich	lat	można	było	zauwa-

żyć	wzrost	frekwencji	pośród	„oficjalnych”	gości	uro-
czystości.	Na	przykład	podczas	nabożeństwa	przy	ołta-
rzu	ustawiło	się	aż	9	pocztów	sztandarowych.
	 Nabożeństwo	 od	 strony	 liturgicznej	 prowa-

dzili	księża:	Tomasz	Chudecki	i	Dariusz	Madzia.	
Gościem	ekumenicznym	był	ksiądz	 Jacek	Gracz	 
z	parafii	na	Placu	Dominikańskim,	który	też	zwró-
cił	się	do	zebranych	w	okolicznościowym	kazaniu.	
Ono	w	głównej	mierze	było	refleksją	nad	znacze-
niem	 patriotyzmu	 i	 właściwych	 patriotycznych	
postaw.
	 Za	 rok	 przeżywać	 będziemy	 setną	 rocznicę	
odzyskania	 niepodległości	 i	 już	 teraz	można	 się	
zastanawiać	 czy	 uda	 się	 nam	 zmobilizować	 do	
zdecydowanie	 bardziej	 licznego	 zamanifestowa-
nia	 tradycji	 niepodległościowych,	 które	przecież	
w	naszym	regionie	oparte	były	o	działaczy	z	krę-
gów	naszego	Kościoła.

ks. Dariusz Madzia
Foto: Stanisław Konopka
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Z wizytą w partnerskiej Parafii  
w Dolnym Kubinie na Słowacji

	 W	niedzielę	29	października	br.	wczesnym	ran-
kiem	chór	filiału	z	Bażanowic	wraz	z	przedstawiciela-
mi	Rady	Parafialnej	z	rodzinami	udał	się	na	Słowację	
do	partnerskiej	Parafii	w	Dolnym	Kubinie,	 aby	wziąć	
udział	w	uroczystościach	związanych	z	obchodami	500	
lat	Reformacji.	Wyjazd	był	związany	z	 realizowanym	
wspólnie	z	partnerami	ze	Słowacji	projektem	transgra-
nicznym	 pn.	 Razem	 wędrujemy	 już	 500	 lat,	 współfi-
nansowanym	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	

Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Europejskiego.		
	 Mimo	 niesprzyjającej	 zimnej	 i	 mokrej	 aury	
powitanie	 –	 zresztą	 jak	 zawsze	 –	 było	 bardzo	 ciepłe	 
i	serdeczne,	a	w	domu	parafialnym	czekali	gospodarze	
z	 obfitym	 śniadaniem.	 O	 godzinie	 10.00	 w	 miejsco-
wym	kościele	 odbyło	 się	 nabożeństwo,	 gdzie	 kazanie	
wygłosił	 proboszcz	 partnerskiej	 Parafii	 ks.	 Rastislav	
Stanček,	zaś	liturgię	nabożeństwa	prowadziła	jego	żona,	
a	zarazem	wikariusz	w	Dolnym	Kubinie,	ks.	Erika	Sta-

Chór z Dolnego Kubina – Una Corda
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nčeková.	W	 trakcie	 nabożeństwa	 	 pieśnią	 służył	 chór	 
z	Bażanowic	pod	dyrekcją	diakon	Joanny	Sikory.	Słowa	
pozdrowienia	z	Parafii	z	Cieszyna	przygotowane	przez	
ks.	Dariusza	Madzię	 odczytała	 diakon	 Joanna	 Sikora.	
Zaś	 pozdrowienia	 skierowane	 do	 Parafii	w	Cieszynie	 
i	zebranych	wygłosił	wiceburmistrz	miasta	dr	Jozef	Ši-
mek.	Pod	koniec	nabożeństwa	inż.	Eva	Vajzerová,	spe-
cjalista	nadzorująca	ww.	projekt,	przedstawiła	stan	jego	
realizacji.	 Poinformowała,	 iż	 31	 października	w	 rocz-
nicę	ogłoszenia	95	 tez	przez	Marcina	Lutra,	odbędzie	
się	 ostatnie	 nabożeństwo	 w	 kościele,	 w	 którym	 byli-
śmy,	gdyż	zaraz	w	następnych	dniach	ruszą	długo	ocze-
kiwane	 prace	 renowacyjne.	 Prace	 już	 rozpoczęte	 na	
poddaszu	kościoła	w	listopadzie	przeniosą	się	do	jego	
nawy	 głównej,	 gdzie	 pozwolą	 zabezpieczyć	 poważne	
pęknięcia,	jakie	były	widoczne	w	środku	kościoła.	Sło-
wacy	ponadto	przeprowadzą	wymianę	stolarki	okiennej	 
i	renowację	pięknych	malowideł	ściennych	wnętrza	ko-
ścioła,	a	także	jego	wyposażenia.	Oprócz	realizacji	prac	
związanych	 z	 zachowaniem	 dziedzictwa	 kulturowego	
realizowane	 są	 również	 wspólne	 z	 Parafią	 cieszyń-
ską	 spotkania	 zbliżające	 transgranicznych	 partnerów.	 
W	obecnym	roku	było	 to	kolejne	spotkanie	zbliżające	
obie	strony.
	 Po	nabożeństwie	i	wspólnym	posiłku,	udaliśmy	
się	 do	 pobliskiej	miejscowości	 Leštiny	 (ok.	 8	 km	 od	
Dolnego	 Kubina),	 gdzie	 znajduje	 się	 piękna	 i	 urokli-
wa	perła	wpisana	na	światową	listę	UNESCO	–	drew-
niany	kościół	artykularny.	Do	dziś	na	terenie	Słowacji	
zachowało	się	pięć	kościołów	artykularnych.	Jak	sama	
nazwa	 wskazuje,	 kościoły	 powstały	 na	 podstawie	 ar-
tykułów	 –	 artykularne	 –	 wydanych	 podczas	 sejmu	w	
Sopronie	 (Węgry)	w	 1681	 roku.	 Postanowienia	 tegoż	
sejmu	miały	załagodzić	szereg	powstań	skierowanych	
przeciwko	 rządom	 katolickich	 Habsburgów	 i	 pozwo-
lić	ewangelikom	na	Słowacji	(wówczas	Górne	Węgry)	
na	 niewielkie	 zelżenie	 ciężkiej	 sytuacji.	 Po	 tym	 roku	
ewangelicy	 znów	 mogli	 legalnie	 wyznawać	 swoją	
wiarę,	jednak	z	pewnymi	obwarowaniami.	Pozwolono	
na	 budowę	 kościołów	 drewnianych	 (nietrwałych)	 na	

obrzeżach	miejscowości,	gdzie	główne	wyjście	nie	mo-
gło	być	skierowane	w	stronę	drogi	 i	centrum	wsi,	nie	
mogły	 posiadać	 dzwonnicy	 ani	 dzwonów,	 a	 budowa	
mogła	trwać	najwyżej	rok.	Kościoły	te	przywołują	na	
myśl	nasze	słynne	kościoły	pokoju	w	Świdnicy	i	Jawo-
rze,	powstałe	na	niemalże	identycznych	warunkach	po	
wojnie	trzydziestoletniej	(1618-1648).	Kościół	w	Lešti-
nach	wybudowano	na	wzgórzu	na	przełomie	1688/1689	
roku,	 posiada	 unikalną	 polichromię	 drewnianego	 stro-
pu	 imitującego	marmur,	 z	 chrzcielnicą	 z	XVII	wieku	
i	 częścią	 ławek	 z	herbami	 rodzin	patronackich.	Histo-
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rię	 tego	 jakże	 wyjątkowego	 miejsca	 i	 zbo-
ru	 barwnie	 przedstawiła	 przewodniczka	 po	
kościele	 Viera	 Murinová.	 Wspominała	 też	
o	 jednym	 z	 najwybitniejszych	 słowackich	
literatów	 -	 Pevle	 	 Országhe	 Hviezdoslavie	
–	poecie,	dramatopisarzu,	 tłumaczu	(między	
innymi	tłumaczył	dzieła	Szekspira,	Puszkina,	
ale	też	Mickiewicza	i	Słowackiego),	–	który	
był	ochrzczony	i	konfirmowany	w	kościółku	
w	Leštinach	i	tam	też	miał	„swoją”	ławkę.
	 Następnie	 wróciliśmy	 do	 Dolnego	
Kubina,	 gdzie	 o	godzinie	 15.00	w	kościele	
odbyło	 się	 kolejne	 uroczyste	 nabożeństwo	
związane	 z	 odsłonięciem	 pomnika	 ks.	Mar-
cina	Lutra	i	Jerzego	Turzo.	Postaci	Marcina	
Lutra	w	 tym	miejscu	 nie	 trzeba	 przybliżać,	
zaś	możnowładca	 Jerzy	Turzo	 (1567-1616)	
był	 żupanem	 orawskim	 i	 palatynem	 Wę-
gierskim	posiadającym	dużą	władzę	 i	wpły-
wy,	 doprowadził	 do	 ukonstytuowania	 się	
Kościoła	 ewangelickiego	 w	 1610	 roku	 
i	 zasiadał	 w	 synodzie	 Żylińskim.	W	 nabo-
żeństwie	 udział	 wzięli	 księża	 z	 całego	 Se-
nioratu	Liptovsko-Orawskiego	na	 czele	 z	 seniorką	ks.	
Katariną	 Hudákovą,	 która	 wygłosiła	 kazanie.	W	 trak-
cie	nabożeństwa	wystąpił	nasz	chór	z	Bażanowic	oraz	
miejscowy	chór	z	Dolnego	Kubina	–	Una	Corda,	słowa	
pozdrowienia	wygłosił	 burmistrz	miasta	Dolnego	Ku-
bina	Roman	Matejov,	a	krótki	rys	historyczny	związany	 
z	Reformacją	przedstawił	proboszcz,	ks.	R.	Stanček.	Po	
nabożeństwie	tuż	obok	kościoła	na	parafialnym	skwer-
ku	–	w	Parku	Dejatelov	(Parku	Osobistości)	–	w	samym	
środku	odsłonięto	wspomniany	już	pomnik	Lutra	i	Tu-
rzo.	Uroczystości	zakończyły	się	odśpiewaniem	pieśni	
„Warownym	grodem”,	po	czym	wyruszyliśmy	w	drogę	
powrotną	do	Cieszyna.
	 Dzięki	 realizacji	wspólnego	 projektu	 transgra-
nicznego	 pn.	 Razem	wędrujemy	 już	 500	 lat,	 współfi-
nansowanego	ze	środków	Unii	Europejskiej,	mogliśmy	
kolejny	raz	spotkać	się	i	świętować	ważne	dla	obu	stron	
momenty	związane	ze	wspólną	„wędrówką”.	Wspólne	
spotkania	 przewidziane	 są	 i	 w	 przyszłym	 roku.	 Wi-
doczne	 elementy	 realizacji	 projektu	dostrzec	możemy	
również	w	kościele	Jezusowym	i	to	nie	tylko	zerkając	
na	dużą	tablicę	z	 logo	i	nazwą	projektu	w	wejściu	do	
kościoła.	W	ostatnich	tygodniach	rozpoczął	się	remont	
na	 drugiej	 emporze	 kościoła,	 związany	 z	 adaptacją	
pomieszczeń	 pod	 Bibliotekę	 Synodu	 Kościoła	 Ewan-
gelicko-Augsburskiego	 w	 RP,	 która	 zostanie	 tam	 ulo-

kowana.	 Rozpoczęto	 też	 proces	 konserwacji	 mocno	
zniszczonych	 zabytkowych	 płyt	 epitafijnych	 (nagrob-
nych).	Dwie	z	nich	–	ks.	Jana	Kłapsi	z	1805	i	jego	żony	
Katarzyny	z	1804	roku	–	do	tej	pory	znajdowały	się	na	
elewacji	 kościoła	 Jezusowego	 i	 były	 niedostępne	 dla	
kogokolwiek	oraz	narażone	na	niszczące	je	warunki	at-
mosferyczne,	po	konserwacji	znajdą	swoje	miejsce	we	
wnętrzu	kościoła.	Kolejna	z	płyt	–	Jerzego	Franciszka	
Marklowskiego	 barona	 z	 Pernstein,	 nieco	 starsza	 bo	 
z	 ok.	 1765	 roku	 –	 znajdująca	 się	 w	 podłodze	 nawy	
bocznej	kościoła,	również	zostanie	poddana	konserwa-
cji	 i	udostępniona.	Dziś	niedostępna,	znajduje	się	pod	
ławkami,	 i	 tylko	niewielki	 jej	wystający	fragment,	bę-
dący	narażony	na	uszkodzenia	mechaniczne	przez	po-
ruszające	się	osoby	świadczył	o	zabytku	i	kryjącej	się	
pod	nim	krypcie	grobowej,	których	na	terenie	kościoła	
jest	kilka.	Ponadto	zostały	zakupione	gabloty	muzealne	
dla	Muzeum	Protestantyzmu,	które	niebawem	znacząco	
powiększą	 powierzchnię	 ekspozycyjną	 oraz	 wspólnie	
z	 partnerami	 ze	 Słowacji	 wydana	 zostanie	 popularno-
naukowa	 książka	 dotycząca	 ks.	 Jerzego	 Trzanowskie-
go	–	słowiańskiego	Lutra.	Mamy	nadzieję,	że	realizacja	
wspólnego	 projektu	 pozwoli	 przybliżyć	 dwa	 partner-
skie	zbory	i	zaowocuje	trwałymi	relacjami	w	kolejnych	
latach,	nie	tylko	na	płaszczyźnie	oficjalnych	spotkań.

Tekst i foto:  
Marcin Gabryś
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Wycieczki PTEw. w 2017 r. - część I 

	 W	naszym	tegorocznym	planie	mieliśmy	tylko	
siedem	wycieczek.	Wszystkie	 zrealizowaliśmy.	Odno-
towaliśmy	też	najwyższą	średnią	frekwencję	w	przecią-
gu	ostatnich	pięciu	lat	(21,9).	Cztery	wycieczki	były	na	

trasach	krajowych,	jedna	do	Republiki	Czeskiej	i	dwie	
na	Słowację.	Mniej	przyjazna	dla	nas	okazała	się	tego	
roku	aura:	aż	cztery	wycieczki	popsuł	nam	deszcz.	
	 Na	pierwszą	wycieczkę	 ruszyliśmy	4.05.2017.	

Było	 pochmurno,	 padał	 deszcz,	 czasami	 na-
wet	bardzo	intensywnie.	Z	Cieszyna	wyruszy-
liśmy	 do	 pobliskiego	 Hażlacha,	 gdzie	 wstą-
piliśmy	 do	 naszego	 kościoła.	 Jego	 historię	
przypomniał	nam	ks.	Marcin	Podżorski.	Przez	
Kończyce	Wielkie	dojechaliśmy	do	Kończyc	
Małych,	 pod	 zamek.	 Najpierw	 zwiedziliśmy	
bogato	urządzoną	Izbę	Regionalną,	potem,	za	
przyzwoleniem,	 pod	 osłoną	 zamkowych	pod-
cieni	 podgrzewaliśmy	 nasze	 kiełbaski	 i	 sko-
rzystaliśmy	z	ciepłych	napojów	w	zamkowej	
restauracyjce.	 Niestety	 dalej	 padało.	 Przez	
Żabi	Kraj,	 drogą	wijącą	 się	 pomiędzy	 stawa-
mi,	 przejechaliśmy	 do	Międzyrzecza.	 Mimo,	
iż	wysłaliśmy	 zapowiedź	 naszej	wizyty,	 nikt	
o	 naszym	 przyjeździe	 nic	 nie	 wiedział,	 na	
dodatek	rozreklamowana	Izba	Regionalna	po	
„zimowym	 śnie”	 była	w	 nieładzie.	 Zawiedze-
ni,	 ruszyliśmy	 do	Wapienicy.	 Dalej	 było	 po-
chmurno,	 ale	 deszcz	 ustał,	 więc	 wybraliśmy	
się	na	spacer	w	głąb	doliny	Wapienicy,	do	za-
pory.	Niestety,	położony	tuż	nad	zaporą	domek	
gościnny	z	powiewającą	 jeszcze	flagą	był	za-
mknięty	na	dziesięć	spustów.	A	zapraszały	do	
niego	wielkie	reklamy	u	wylotu	doliny	i	przy	
samej	bramce!	Albo	gospodarz	kpi	ze	swoich	
obowiązków,	 albo	 reklamy	 są	 nieaktualne!	
Przecież	 mieściliśmy	 się	 w	 czasie	 jej	 rzeko-
mego	otwarcia!	Trudno,	skorzystał	za	to	mały	
barek	 pod	 chmurką	 u	 wylotu	 doliny,	 gdzie	
posililiśmy	 się.	 Zatrzymaliśmy	 się	 jeszcze	 
w	Jaworzu	przy	tężni.	Tu	gospodarze	nie	życzą	
sobie,	aby	starsi	ludzie	mieli	do	niej	ułatwiony	
dostęp.	Droga	owszem	jest,	ale	ustawiono	na	
niej	ograniczenie	tonażu.	Nie	dla	psa	kiełbasa!	
Spod	 tężni	 wypędził	 nas	 ziąb.	 Na	 szczęście	 
w	naszym	autobusiku	było	jak	w	starej	chału-
pie.	Zresztą	do	domu	już	nie	było	daleko.	
 15.06.2017. 	Ranek	był	słoneczny,	toteż	
ochoczo	 ruszyliśmy	na	 trasę	do	Frydku-Mist-
ku,	 a	 potem	 doliną	 Ostrawicy	 pod	 Frydlant.	
Nie	 wiedzieć	 ile	 razy	 przejeżdżaliśmy	 tędy,	
mijając	forpocztę	tej	partii	Beskidów,	krótkie	
grzbietowisko	 Ondrzejników.	 Raz	 przecież	
było	 tu	 trzeba	 zaglądnąć,	 tym	 bardziej,	 że	 –	

Kończyce Małe, Zamek

Kończyce Małe, Izba Regionalna

W oczekiwaniu na grilla
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jak	 wynikało	
z	mapy,	na	ich	
z a c h o d n im	
stoku	znajduje	
się	schronisko,	
do	 którego	
prowadzi	 dro-
ga	 dojazdowa.	
Na	 szczęście	
nie	 było	 tu	
żadnych	 	 to-
n a ż o w y c h	
o b s t r u k c j i .	
Wąską	 stromą	
drogą	 pięli-
śmy	 się	 po	
stoku	 w	 górę.	
Wreszcie	 po-
lanka,	 a	 na	
niej	 sympa-

tyczna	 „Roubenka	 Ondrzejniczek”	 witająca	 każdego,	
kto	 przychodzi	 z	 dobrym	 zamiarem.	 Skorzystaliśmy	 
z	 jej	gościny.	W	jej	pobliżu	usmażyliśmy	naszą	 trady-
cyjną	jajecznicę	i	syciliśmy	oczy	widokiem	rozpoście-

rającej	się	pod	nami	doliny	Ostrawicy	z	góru-
jącym	nad	nią	masywem	Łysej	Góry,	w	głębi	 
z	 wysuniętym	 ku	 północy	 zachodnim	 rozło-
gom	 pasma	 Ropicy.	 Potem	 per	 pedes	 ruszy-
liśmy	 w	 stronę	 głównej	 kulminacji	 Ondrzej-
ników	 -	 Skałki.	 Niestety	 cienka	 ciągła	 linia	
na	mapie	nie	oznacza	 tego	samego.	W	miarę	
równa	 walcówka	 zamieniła	 się	 niebawem	 
w	wyboisty	gościniec	usłany	gęsto	luźnymi	ka-
mieniami.	Lawirowałem	moim	„autkiem”,	jak	
mogłem,	po	całej	szerokości	drogi.	O	szybszej	
jeździe	nie	było	mowy.	Może	 jakieś	pół	kilo-
metra	 przed	 szczytem	 z	 żalem	 zawróciliśmy.	
Limit	 czasu	 się	 wyczerpał,	 zresztą	 wskaźnik	
naładowania	akumulatorów	zbliżał	się	do	pola	
ostrzegawczego.	
	 Pożegnaliśmy	 gościnną	 roubenkę.	 Po-
między	Ondrzejnikiem	a	pasmem	Radhoszcza	
przedostaliśmy	się	do	Frensztatu,	kolebki	cze-
skiej	turystyki.	Ku	naszemu	zdumieniu	mogli-
śmy	przejechać	przez	 sympatyczny	 ryneczek.	
Przez	pagóry	wapiennego	pogórza	dotarliśmy	
do	Sztramberku.	Tu	 skorzystaliśmy	z	obiadu,	
a	 potem	 piechotą	 ruszyliśmy	 pod	 sztramber-
ską	 „troubę”	 (charakterystyczną	 wieżę	 zam-
kową	 z	 pięknym	 widokiem	 na	 miasteczko	 
i	 masyw	 Radhoszcza),	 pod	 którą	 usytuowa-
ny	 jest	 pochyły	 rynek,	 otoczony	 strojnymi	
kamieniczkami.	 Oczywiście	 nie	 było	 mowy,	
aby	ominąć	cukierenkę	serwującą	smakowite	

„uszy	sztramberskie”	ze	śmietaną	z	bakaliami.	
	 Tak	pokrzepieni,	przez	Przibor	i	Frydek-Mistek,	
radośni,	wracaliśmy	do	domu.	
 13.07.:	 Prognozy	 pogody	 nie	 były	 zanadto	
rozpieszczające;	 najważniejsza	 dla	 nas	 wiadomość	
była	ta,	że	 tam,	gdzie	 jedziemy,	od	momentu	naszego	
przyjazdu	nie	ma	padać.	Toteż	mimo	deszczu,	pełni	na-
dziei,	ruszyliśmy	na	trasę	przez	Bielsko-Białą	–	Żywiec	 
i	Przełęcz	Glinne	do	słowackiego	Namestowa.	Tu	jak-
by	się	trochę	chciało	rozjaśnić.	Po	kawie,	południowym	
obrzeżem	Jeziora	Orawskiego	przez	Trsteną	(Trzcianę)	
i	Chochołów	dotarliśmy	do	Kir.	Byliśmy	planowo,	ale	
niezgodnie	z	prognozą	–	lało.	Wobec	tego	pojechaliśmy	
do	Zakopanego,	ale	tam	lało	jeszcze	bardziej!	O	jakim-
kolwiek	spacerze	czy	dojściu	chociaż	do	muzeum	nie	
było	mowy.	Mimo	 deszczu	 na	 deptaku	 do	 kolejki	 na	
Gubałówkę	i	na	Krupówkach	mrowie	ludzi	przepycha-
jących	się	jeden	przez	drugiego.	Nie	było	metra,	abym	
ujechał	prosto.	Ta	lawina	ludzi	nie	rozstępowała	się,	pę-
dzona	jakimś	żywiołem	gnała	przed	siebie.	Poszliśmy	
na	wcześniejszy	obiad.	Ledwo	znaleźliśmy	miejsce.	Ale	 
o	 dziwo	 byliśmy	 szybko	 obsłużeni.	 Wybierając	 wca-
le	nie	jakieś	wyszukane	danie,	nie	zwróciliśmy	uwagi,	
że	 każda	 ze	 składowych	 dania	 była	 wyceniona	 osob-
no	(mięso,	ziemniaki,	 jarzyna).	W	ten	sposób	zamiast	

Roubenka Ondrzejniczek 

Widok na Łysą Górę i Pasmo Ropicy

 Sztramerska trouba
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niecałe	20	zł,	danie	kosztowało	prawie	drugie	tyle.	Nie	
powiem	-	chytre.	Jeszcze	przy	deszczu	wróciliśmy	do	
Kir.	Tu	 o	 dziwo	 już	 nie	 padało,	 choć	 nad	Doliną	Ko-
ścieliską	 jeszcze	 snuły	 się	 niskie	 chmury.	 Powinni-
śmy	dotrzeć	do	schroniska	na	Ornaku	w	limicie	czasu.	
Dawno	 tu	 już	nie	byłem,	 chciałem	odświeżyć	pamięć	
zwiedzonych	miejsc.	 Tyle,	 że	 wówczas	 byłem	 spraw-
ny;	dziś	mogę	dotrzeć	tam,	gdzie	da	się	dojechać	moim	
„autkiem”.	 Tymczasem	 gościniec	 przypominał	 gru-
boziarnistą,	 pofałdowana	 tarkę	 z	 wysepkami	 luźnego	
żwiru.	 Próbując	 znaleźć	 choćby	 kawałek	 równiejszej	
nawierzchni,	slalomem,	stale	lekko	pod	górkę,	wolniej	
od	pieszych,	posuwaliśmy	się	do	przodu.	To	nie	to,	co	
w	 Dolinie	 Mięguszowieckiej	 po	 stronie	 słowackiej!	 
Z	zaciekawieniem	rozglądałem	się	wokół,	by	rozpoznać	
chociaż	 fragmenty	krajobrazu;	wiele	 z	 nich	wymiotła	
już	 krucha	 pamięć.	 Mieliśmy	 do	 Hali	 Pisanej	 może	
200	–	300	m.	W	poprzek	drogi	wyryta	była	głęboka	na	
około	20	cm	i	szeroka	na	około	80	cm	rynna	ściekowa.	
Wyżej	było	widać	następną.	Iście	genialne	rozwiązanie!	

I	 to	 przez	 to	 przejeżdżają	
bryczki!	Rów	był	zbyt	wiel-
ki,	bym	mógł	go	sforsować	
moim	 autkiem.	 Byłoby	 go	
trzeba	 przenieść.	 Popatrzy-
łem	 na	 zegarek.	 Co	 praw-
da	mieliśmy	 jeszcze	 trochę	
czasu,	by	podjechać	w	górę,	
ale	 za	mało,	 by	dotrzeć	do	
schroniska	 po	 takim	 torze	
przeszkód!	Trudno!	Żegnaj	
dolino!	Nie	dość,	że	na	sku-
tek	deszczu	straciliśmy	cały	
zapas	 czasu	 na	 zwiedzanie,	
okazałaś	 się	 dla	 mnie	 nie-
dostępna.	 Po	 drodze	 spo-
tkaliśmy	 setki	 piechurów,	
nawet	wycieczki	z	dziećmi	
co	 najwyżej	 z	 pierwszych	
klas	 szkoły	 podstawowej!	
Wszyscy,	i	my	także,	aby	tu	

wejść,	musieli	wykupić	bilety.	Zadałem	sobie	retorycz-
ne	pytanie:	na	co	one	idą?	Jeśli	na	remont	zniszczonej	
drogi	nie	starcza,	czy	wybudowanie	utwardzonego	pasa	
spacerowego	 przy	 dzisiejszej	 technice	 byłby	 	 proble-
mem	 nie	 do	 zrealizowania,	 choćby	 po	 kilometrze	 co	
rok?	 Ech,	 te	 głupie	 pomysły!	 Strażnicy	 parku	 takich	
problemów	 nie	 mają:	 jadą	 tędy	 (ekologicznym)	 łazi-
kiem.	 Ta	 reszta	może	 zwichnąć	 nogi.	Wróciliśmy	 do	
Kir.	Spomiędzy	drzew,	w	głębi	doliny	pokazały	się	sine	
ściany	Kominiarskiego	Wierchu...	
Przez	 Czarny	 Dunajec,	 Bielankę,	 Chabówkę,	 Suchą,	
Wadowice	i	Bielsko-Białą	dojechaliśmy	do	Cieszyna.	
 3.08.: czwarta	w	tym	roku	wycieczka,	a	pierw-
sza	na	Słowację.	Mają	one	to	do	siebie,	że	trzeba	prze-
jechać	kawał	drogi,	zanim		dotrze	się	do	samej	granicy,	
a	potem		przebyć	teren	przygraniczny,	aby	w	gęstwinie	
śródgórskich	 dolin	 znaleźć	 przelotową	 drogę	 do	 wy-
branego	punktu	docelowego.	Tak	więc	nie	dość,	że	na	
Słowację	 daleko,	 to	 niestety	 dla	 nas	 także	 coraz	 dro-
żej	(opłaty	drogowe,	nie	mówiąc	o	kosztach	noclegów).	

W Dolinie Kościeliskiej Skalice w Dolinie Kościeliskiej 

W drodze na Przełęcz Mały Szturzec Szpania Dolina, Klopaczka 
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Kusi	 jednak	 Słowacja	 swoim	 pięknem	
krajobrazu,	dobrymi	drogami,	zadbanymi	
miastami	i	ciekawą	historią.	Mimo,	iż	do-
stępne	w	jednodniowej	wycieczce		tereny	
mamy	 już	 „zjeżdżone”,	 do	 wielu	 z	 nich	
chętnie	 powracamy	 zwłaszcza,	 gdy	 ogra-
niczony	czas	lub	pogoda	nie	pozwoliła	za-
spokoić	naszej	ciekawości	za	pierwszym	
razem.		
	 Tak	więc	z	pieśnią	„Gdy	złociste	
słońce	 wschodzi,	 miły	 nastrój	 we	 mnie	
rodzi”	ruszyliśmy	na	trasę	przez	Trzyniec	
–	 Jabłonków	 –	 Czadcę	 –	 Żilinę	 przeło-
mem	Wagu	do	Martina.	Na	południowym	
krańcu	deptaka	przywitał	nas	znany	nam	
pomnik	 tańczących	 zbójników,	 potem	
słowackich	Powstańców,	i	wreszcie	relief	

na	pamiątkę	Słowackiego	Memorandum.	Wcześniej	wstąpiliśmy	do	
farnego	kościoła	św.	Marcina,	pamiętającego	XIII	w.,	teraz		zagląd-
nęliśmy	 do	 kościoła	 ewangelickiego	 z	 końca	XVIII	w.	 Po	 drodze	
przyciągały	wzrok	gmachy	dawnej	żupy,	Domu	Narodowego,	Domu	
Macierzy	i	inne.	Jest	tu	co	zwiedzać,	musimy	jednak	jechać	dalej.	
	 Doliną	Turiecką	pomiędzy	Małą	i	Wielką	Fatrą,	wytrzęsieni	
na	 płytach,	 dojechaliśmy	 do	 miejscowości	 Szturzec,	 gdzie	 skręci-
liśmy	na	wijącą	się	w	górę	drogę	do	siodła	Mały	Szturzec	(890	m),	
rozdzielającego	Wielką	Fatrę	od	Gór	Kremnickich,	 skąd	zjeżdżali-
śmy	do	doliny	Starohorskiego	Potoku.	Z	niej	skierowaliśmy	się	do	
wąskiej	Szpaniej	Doliny.	Rogatki	miejscowości	o	tej	samej	nazwie	
osiągnęliśmy	z	sekundową	dokładnością!!!	
	 Przez	 ponad	 pięć	wieków	wydobywano	 tu	 kruszce	metali	
szlachetnych	 i	 rudę	miedzi	w	 dostokowych	 sztolniach,	 drążonych	
przez	 kilka	 setek	 hawierzy.	 Do	 dziś	 pozostała	 „denna	 sztolnia”,	 
z	 której	właśnie	 „wyjechała”	mała	 lokomotywka	 z	 urobkiem.	Wy-
żej,	na	stromym	stoku	bieli	się	obdarte	z	darni	wyrobisko.	Pozostały	
jeszcze	zawieszone	na	stromych	stokach	dawne	domki	górnicze	i	ko-
ściół,	którego	najstarsza	część	pamięta	XII	w.	Można	do	niego	dojść	
długim	 zadaszonym	 gankiem	 schodowym,	 albo	 ukośnie	 do	 stoku	
stromą	drogą.	Na	niewielkiej	płaszczyźnie	dna	doliny	przycupnęła	
„klopaczka”	 z	 XVI	w.,	 służąca	 ongiś	 do	 sygnalizowania	 początku	 
i	końca	szychty	lub	jakiegoś	zagrożenia;	dziś	w	budynku	mieści	się	
muzeum	górnicze.	Była	też	tu	czynna	w	XIX	w.	szkoła	koronkarstwa	
klockowego.	 Jeszcze	 dziś	 można	 tu	 nabyć	 piękne	 wielokolorowe	
serwety.
	 Wracając	 Doliną	 Starohorskiego	 Potoku	 wspinaliśmy	 się	
pod	 wielkofatrzański	 Zwolen,	 pod	 wyniosłym	 grzbietem	 którego	
rozłożyło	 się	 szerokie	 siodło	 Donowaly	 (960	 m).	 To	 dawna	 osa-
da	 robotników	wypalających	węgiel	 drzewny,	 dziś	wielki	 ośrodek	
sportów	narciarskich	z	kilkunastoma	hotelami.	Pomiędzy	rozłogami	
Wielkiej	Fatry	i	Niżnych	Tatr,	doliną	Rewucy	dotarliśmy	do	Rużom-
beroka,	a	dalej	przez	Dolny	Kubin	i	przełęcz	Przysłop	(808	m)	do	
Namestowa	 na	 Jeziorem	Orawskim.	W	 ulubionej	 kawiarence	 uzu-
pełniliśmy	ubytki	płynów.	
	 Przez	Przełęcz	Glinne	przedostaliśmy	się	do	Jeleśni	i	Żywca,	
skąd	 szybką	drogą	przez	Bielsko-Białą	dojechaliśmy	do	Cieszyna.	
Przez	cały	czas	upajaliśmy	się	urokami	górskiego	krajobrazu.	c.d.n.

Tekst i zdjęcia: Władysław Sosna

Martin, Kościół ewangelicki

Szpania Dolina, Kościół farny Donowaly, w głębi szczyt Zwolenia
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Nabożeństwo na zakończenie obchodów  
500 lat Reformacji  

w Kościele Jezusowym w Cieszynie

	 31	października	2017	 roku	minęło	500	 lat	 od	
przybicia	95	tez	na	drzwiach	kościoła	w	Wittemberdze	
przez	 ks.	 dra	 Marcina	 Lutra.	 Rok	 temu	 31	 paździer-
nika	w	Kościele	Jezusowym	w	Cieszynie	uroczystym	
nabożeństwem	 zainaugurowano	 ogólnopolskie	 ob-
chody	 roku	 jubileuszowego,	 które	 zakończono	 	 nabo-
żeństwem	 w	 kościele	 Zmartwychwstania	 Pańskiego	 
w		Katowicach	31	października	2017	roku.	W	tym	dniu	
w	 Kościele	 Jezusowym	 o	 godz.17.00	 odprawiono	 je-
dyne	 nabożeństwo	 zamykające	 obchody	 tego	 ważne-
go	wydarzenia	w	naszej	parafii	cieszyńskiej.	Radością	
napawał	fakt,	że	nasi	parafianie	licznie	zgromadzili	się	 

w	kościele	w	tym	dniu.	Nabożeństwo	rozpoczął	występ	
chórku	dziecięcego	Hosanna	prowadzonego	przez	Mo-
nikę	Macurę.	Wszystkich	zgromadzonych	w	kościele	Je-
zusowym	przywitał	proboszcz	ks.	Janusz	Sikora	hasłem	
dnia:	Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz 
tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus-

-(1Kor3,11).	 Podkreślił,	 że	 jest	 to	 nabożeństwo,	 które	
jest	 podziękowaniem	 za	wszystkie	wydarzenia	 ducho-
we,	kulturalne,	naukowe,	które	miały	miejsce	w	minio-
nym	roku	w	Cieszynie,	w	mieście	Reformacji.	Trzeba	
przypomnieć	że	tylko	dwa	miasta	w	Polsce	otrzymały	
ten	 zaszczytny	 tytuł:	Wrocław	 i	 właśnie	 Cieszyn.	 Po	

pieśni	 zboru	 –	„Boże wielki pełnyś chwał” 
liturgię	 wstępną	 odprawił	 ks.	 Łukasz	 Gaś	 
i	ks.	Marcin	Podżorski,	który	odczytał	Słowo	
Boże	ze	Starego	Testamentu	Iz	62,6,7,10-12	
i	Listu	Pawła	do	Rzymian	3,21-28.	Połączo-
ne	 chóry	 parafii	 cieszyńskiej	 pod	 dyrekcją	
Krystyny	Penkały	 i	 	 diakon	 Joanny	Sikory	
zaśpiewały	 	 sprzed	ołtarza	dwie	pieśni	My	
dziedzicami	 i	 Moje	 sumienie.	 Po	 pieśni	
zboru	 –	 „Pochwal mój duchu mocarza” - 
uczestnicy	 uroczystego	 nabożeństwa	 refor-
macyjnego	mieli	okazję	wysłuchać	aranżacji	
organowych	w	wykonaniu	Tomasza	Plocha,	

Chór dziecięcy Hosanna
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który	gościnie	wystąpił	w	tym	dniu	w	Koście-
le	 Jezusowym,	 akompaniując	 również	 wcze-
śniej	chórowi	przy	wykonaniu	pieśni	„Brońże 
Panie nas na wieki”,	a	później		hymnu	refor-
macyjnego	„Warownym grodem”.
	 Kazanie	w	oparciu	o	tekst	„Każdego 
więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i Ja wy-
znam przed Ojcem moim, który jest w niebie: 
Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, 
i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest 
w niebie – (Mt 10,32,33)	wygłosił	ks.	Janusz	
Sikora.	 Przypominając	 historię	 powstania	
Kościoła	 podkreślił,	 że	 podstawowym	 jego	
zadaniem	 jest	 głoszenie	 ewangelii	 o	 Jezusie	
Chrystusie,	 to	 czyste	 i	 wierne	 zwiastowanie	
Słowa	 Bożego.	 Zaznaczył,	 że	 w	 sytuacjach,	
kiedy	 Kościół	 zapominał	 o	 swojej	 głównej	
misji,	 wiązało	 się	 to	 z	 okresami	 mroczniej-
szymi		w	jego	historii.	Zachęcał,	by	nauczeni	
doświadczeniem	Kościoła	na	przestrzeni	wie-
ków,	abyśmy	współcześni	byli	przede	wszyst-
kim	wyznawcami	 Jezusa	Chrystusa	 i	 że	Ko-
ściół	jako	wspólnota	powinien	manifestować	
naśladowanie	Jezusa	Chrystusa.	Każdy	chrze-
ścijanin	winien	wykonywać	polecenie	Jezusa	
-Tak	 żyjcie,	 aby	 ludzie	widzieli	wasze	dobre	
uczynki	i	chwalili	nie	Was,	ale	Ojca	Waszego,	
który	 jest	w	niebie.	Kończąc	kazanie	podzię-
kował	 Bogu	 za	 wszystko,	 czego	 mogliśmy	
doświadczać	w	minionym	roku	i	za	przywilej	
bycia	mieszkańcem	różnorodnej,	ale	zgodnej	
społeczności	Śląska	Cieszyńskiego.
	 Po	 nowatorskim	 wykonaniu	 pie-
śni	 -	 hymnu	Warownym grodem	 -	 przez	 cie-
szyński	 chór,	 nastąpiły	 	 podziękowania	 dla	
zaproszonych	 	 gości:	 przedstawicieli	 władz	
samorządowych,	instytucji	kultury	i	nauki.		
	 Słowa	 podziękowania	 ks.	 Janusz	 Si-
kora	skierował	do:	Burmistrza	miasta	Cieszy-
na	–	Ryszarda	Macury,	który	przyjął	patronat	
nad	 wszystkimi	 wydarzeniami	 w	 Cieszynie	
związanymi	 z	 jubileuszem	 500	 lat	 Reforma-
cji,	 Rady	 Miejskiej	 miasta	 Cieszyn	 na	 ręce	
przewodniczącej	 Gabrieli	 Staszkiewicz	 i	 jej	
poprzednika	 Krzysztofa	 Kasztury	 za	 przy-
znane	dotacje	na	remont	organów	w	Kościele	
Jezusowym,	 starosty	 Powiatu	Cieszyńskiego	
Janusza	 Króla,	 oraz	 Rady	 Powiatu	 na	 ręce	
jej	przewodniczącego	Ludwika	Kuboszka	za	
przygotowanie	 uroczystej	 połączonej	 sesji	
miasta,	 powiatu	 i	 sejmiku	 wojewódzkiego	 
w	 lutym	 w	 teatrze	 w	 Cieszynie,	 dyrektor	
Domu	 Narodowego	 w	 Cieszynie	 pani	 Mo-
niki	 	Monkiewicz	–	Sikora	za	udostępnienie	

Domu	Narodowego	 na	 sesje	 naukowe	 związane	 z	Reformacją,	
naczelnika	 wydziału	 kultury	miasta	 Cieszyna	 Piotra	 Gruchela,	
naczelnika	wydziału	promocji	miasta	Cieszyna	Renaty	Karpiń-
skiej,	vice-przewodniczącej	Sejmiku	Wojewódzkiego	w	Katowi-

Burmistrz miasta Cieszyna – Ryszard Macura  
i przewodnicząca Gabriela Staszkiewicz

Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król

 Przewodniczący Ludwik Kuboszek



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl28 Odwiedź naszą stronę:

cach	Sylwii	Cieślar,	dyrektora	Instytutu	Badań	Biblioteki	
Regionalnej	Biblioteki	Śląskiej	prof.	Ryszarda	Kaczmarka,	
dr	hab.	Wacława	Gojniczka	oraz	do	Marcina	Gabrysia	za	
przygotowanie	 sesji	 naukowej	„My Wacław Adam, ksią-
żę cieszyński uznaliśmy reformację religii i nabożeństwa 
przeprowadzić. Przemiany wyznaniowe w księstwie cie-
szyńskim od XVI do początków XVIII wieku”. 
	 Następnie	 o	 wystąpienie	 został	 poproszony	 Bur-
mistrz	Cieszyna	i	Przewodnicząca	Rady	Miasta.	Burmistrz	

Miasta	Cieszyna	Ryszard	Macura	 podziękował	mi-
nionym	 pokoleniom,	 które	 nieraz	 w	 trudnych	 sy-
tuacjach	przekazywały	swoim	dzieciom	 i	wnukom	
dar	wiary,	szacunek	do	Słowa	Bożego.	Podziękował	
za	 wierność	 ewangelickiemu	 etosowi,	 który	 ubo-
gaca	 ciągle	 naszą	małą	 ojczyznę	 Śląsk	Cieszyński	 
w	te	nieprzemijające	wartości.	Dziękując	za		występ	
chórku	dziecięcego,	który	go	szczególnie	wzruszył,	
zwrócił	 się	 jednocześnie	 z	 podziękowaniem	 do	 ro-
dziców	 i	 dziadków	 za	 prowadzenie	 swoich	 dzieci	 
i	wnuków	w	wierze	do	Boga.	A	na	końcu	w	sposób	
wzruszający		podziękował	ks.	proboszczowi	za		Sło-
wo	Boże	wygłoszone	w	kazaniu,	zwracając	uwagę	
na	głębię	tych	słów.	
	 Pani	 Gabriela	 Staszkiewicz	 podziękowała	
Łukaszowi	Pietroszkowi,	który	zwrócił	się	z		wnio-
skiem	do	Rady	Miasta	o		nadanie	jednej	z	ulic	Cie-
szyna	 imienia	 Marcina	 Lutra	 oraz	 nadanie	 nazwy	
ronda	–	Rondo	500	lat	Reformacji.		Pani	Przewodni-
cząca		odczytała	uchwałę	Rady	Miasta	Cieszyna	nr	
38/365/17	z	dnia	26	października	2017	roku	w	spra-
wie	nadaniu	nazwy	Rondo	-	500	lat	Reformacji	ron-
du	na	zbiegu	ulic	Bielskiej,	Kolejowej	i	Dworkowej	
(pod	cmentarzem	ewangelickim	na	ulicy	Bielskiej).	
Modlitwę	 końcową	 prowadzili	 ks.	 Janusz	 Sikora	 
i	 ks.	 Tomasz	 Chudecki.	 Przed	 udzieleniem	 końco-
wego	 błogosławieństwa	 wystąpił	 Chór	 Wyższo-
bramski	z	pieśnią	Zachowaj nas przy słowie swym.	
Uroczyste	 nabożeństwo	 zakończono	 pieśnią	 zboru	
Pod twą obronę.

Krystyna Król
Foto: Pavla Chudecka

Aranżacja organowa w wykonaniu 
Tomasza Plocha

Wyższobramski Chór Kameralny
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Laury Cieszynianek rozdane
	 Tradycyjnie	w	Święto	Niepod-
ległości,	 11	Listopada,	w	cieszyńskim	
teatrze	 odbywa	 się	 wspólna	 sesja	 rad	
gmin	 powiatu	 cieszyńskiego,	 Gminy	
Jaworze	 i	 Powiatu	 Cieszyńskiego.	 To	
wyjątkowy	 moment,	 bowiem	 w	 tym	
dniu	od	kilkunastu	lat	przyznawane	są	
srebrne	 oraz	 złota	 honorowa	 Cieszy-
nianka.	 Laury	 Cieszynianki	 to	 nagro-
dy	 przyznawane	 przez	 samorządy	 dla	
osób,	 które	 zasłużyły	 się	 w	 szczegól-
ny	 sposób	 dla	 lokalnej	 społeczności,	 
w	 której	 działają.	 Laur,	 w	 formie	 sta-
tuetki,		przedstawia	kwiat	cieszynianki	 
i	 jest	 projektu	 Henryka	 Jasińskiego,	
cieszyńskiego	plastyka.
	 W	 tym	 roku	 4	 naszych	współ-
wyznawców	 zostało	 wyróżnionych	
Laurem.
	 I	 tak	Gmina	Goleszów	 uhono-
rowała	znanego	dyrygenta,	popularyza-
tora	muzyki	i	nauczyciela		Jean	Claude	
Hauptmanna.	 Jego	dorobek	muzyczny	
jest	powszechnie	znany.	Przypomnijmy,	
że	 współpracując	 z	 Zespołem	 Pieśni	 
i	Tańca	„Śląsk”	im.	St.	Hadyny	opraco-
wał,	zapewne	oglądany	 i	 słuchany	 już	
przez	naszych	czytelników,	reformacyj-
ny	program	Zespołu	„Śląska”	pod	nazwą	„Solus	Chri-
stus”.	Założył	Stowarzyszenie	Muzyczne	„Artis”	i	pro-
wadzi	orkiestrę	muzyków	z	Goleszowa	pod	tym	tytułem.	

N a s z y m	
p a r a f i a -
nom	 jest	
szczególnie	

bliski	 i	 znany,	gdyż	kilku	wokalistów	z	naszej	parafii	
współpracuje	z	tą	orkiestrą.	
	 Z	 Gminy	 Jaworze	 zaszczytny	 tytuł	 otrzymał	
Ryszard	 Klima.	 Oprócz	 działalności	 społecznej,	 od	
1958	 roku	 śpiewa	 bez	 przerwy	w	 chórze	 parafialnym.	
Przez	10	lat	był	członkiem	zarządu	chóru	oraz	aktywnie	
działał	 w	 Polskim	 Towarzystwie	 Ewangelickim.	 Był	

Ryszard Klima

Jean Claude Hauptmanna
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radnym	 Gminy	 Jaworze	 i	 członkiem	 zarządu	 gminy.	
Wielkie	są	jego	zasługi	na	rzecz	propagowania	szeroko	
pojętej	 kultury.	 Odznaczony	 licznymi	 wyróżnieniami	
i	odznakami,	w	tym	w	roku	2009		odznaką	honorową	
„Zasłużony	dla	Kultury	Polskiej”

	 Miasto	Wisła	wypróżniło	Srebrną	Cie-
szynianką	Danutę	Szczypkę.	Dostrzeżono	 jej	
ogrom	pracy	przy	publikacjach	wielu	pozycji	
historycznych	poświęconych	Wiśle	i	organizo-
waniu	 związanych	z	 tą	 tematyką	 sesji	 nauko-
wych	 i	 popularno-naukowe.ych	 Odznaczona	
i	 nagrodzona	 różnymi	wyróżnieniami	 kurato-
ryjnymi,	 ministerialnymi	 oraz	 samorządowy-
mi.	Dodajmy,	że	Pani	Danuta	 jest	aktywnym	
członkiem	 obecnej	 kadencji	 Synodu	 Diece-
zjalnego,	a	w	czerwcu	br.,	podczas	Ewangelic-
kich	Dni	Kościoła,	 była	współorganizatorem	
panelu	historycznego.
	 Najważniejsze	 wyróżnienie	 tego	 wie-

czoru	„Laur	Złotej	Honorowej	Cieszynianki”	otrzymał	
emerytowany	 proboszcz	 parafii	w	Skoczowie,	 ks.	An-
drzej	Czyż.	W	uzasadnieniu	podano	wielkie	zasługi	ks.	
Andrzeja	 Czyża	 w	 pracy	 duszpasterskiej	 oraz	 działal-
ności	 społecznej	 na	 rzecz	 bliskich.	 Podkreślono	 jego	

zasługi	 w	 działalności	 ogólnokościelnej	 jak	 
i	w	prowadzeniu	parafii	skoczowskiej	oraz	po-
stawę	ekumeniczną.
	 W	 imieniu	 redakcji	 i	 współpracow-
ników	 dziękujemy	 wszystkim	 wyróżnionym	
Laurem	 Cieszynianki.	 Pragniemy	 podkreślić,	
że	nasi	współwyznawcy	zostali	uhonorowani	
w	Roku	 Jubileuszowym,	 za	 co	w	 imieniu	 re-
dakcji	 i	współpracowników	dziękujemy.	Gra-
tulując	 wyróżnienia	 za	 przykład	 chrześcijań-
skiej	 postawy,	 życzymy	wszystkim	wiele	 sił	 
i	zdrowia	oraz	dalszego	Bożego	prowadzenia.

Jan Król
Foto: ox.pl

	 Zaprawdę	powiadam	wam:	Cokolwiek	byście	związali	na	ziemi,	będzie	zwią-
zane	i	w	niebie;	 i	cokolwiek	byście	rozwiązali	na	ziemi,	będzie	rozwiązane	i	w	
niebie.	 Nadto	 powiadam	 wam,	 że	 jeśliby	 dwaj	 z	 was	 na	 ziemi	 uzgodnili	 swe	
prośby	o	jakąkolwiek	rzecz,	otrzymają	ją	od	Ojca	mojego,	który	jest	w	niebie.	 
(Mt.	18,18-19)

Danuta Szczypka
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O Janie Gawlasie w ZSB w Cieszynie 

	 W	 dniu	 22.11.2017	 odbyła	 się	 uroczysta	
Gala	Rozdania	Nagród	w	XIV	Edycji	Regionalne-
go	Konkursu	„Śląsk – moja mała ojczyzna. Schle-
sien – meine kleine heimat”,	 który	 zorganizował	
Zespół	Szkół	Ogólnokształcących	nr	 12	w	Gliwi-
cach.	
	 I	 miejsce	 w	 kategorii	 prezentacji	 zdobył	
Mariusz	Kolondra	-	uczeń	klasy	maturalnej	o	pro-
filu	technik	budownictwa	w	Zespole	Szkół	Budow-
lanych	w	Cieszynie,	który	z	pomocą	Joanny	Lazar-
-Chmielowskiej	-	nauczycielki	języka	angielskiego,	
przygotował	 prezentację	 multimedialną	 o	 Janie	
Gawlasie,	wybitnym	kompozytorze	związanym	ze	
Śląskiem	Cieszyńskim,	 organiście	w	Kościele	 Je-
zusowym	w	Cieszynie,	pedagogu,	rektorze	PWSM	
w	Katowicach.			
	 Link	do	prezentacji:		https://www.youtube.com/watch?v=ofr57ssiZ1Y&t=22s

Joanna Lazar-Chmielowska

Ciekawe konferencje
 Dziedzictwo kulturowe i edukacyjne 
Reformacji w Europie Środkowo-Wschod-
niej,	 pod	 takim	 tytułem	 odbywała	 się	 8	 li-
stopada	2017	konferencja	na	Uniwersytecie	
Śląskim	 w	 Cieszynie.	 Organizatorem	 był	
Wydział	 Etnologii	 i	 Nauk	 o	 Edukacji	 Uni-
wersytetu	Śląskiego,	a	współorganizatorem	
Instytut	 Diecezjalny	 Diecezji	 Cieszyńskiej	
Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 
w	 RP.	 Obrady	 otworzył	 prof.	 –	 Dziekan	
Wydziału	Etnologii	i	Nauk	o	Edukacji	oraz	
bp	 dr	Adrian	 Korczago	 –	 Biskup	Diecezji	
Cieszyńskiej.	 Odbyły	 się	 3	 sesje	 dysku-
syjne:	 	 Z dziejów Reformacji, Pedagogika 
i działalność edukacyjna, Z dziejów myśli 
reformacyjnej i kultury ewange-
lickiej.	 Uczestnicy	 przyjechali	 z	
różnych	uniwersytetów	w	Polsce,	
a	także	ze	słowackiego	Preszowa	
i	 Czeskiego	 Cieszyna.	 Miałam	
przyjemność	 brać	 czynny	udział	
w	 konferencji,	mówiłam	o	wkła-
dzie	 kobiet-ewangeliczek	 w	 roz-
wój	 społeczno-kulturowy	 Śląska	
Cieszyńskiego.	W	drugim	panelu	
bardzo	ciekawe	referaty	wygłosi-
li:	rektor	CHAT,	ks.	prof.	dr	hab.	
B.	Milerski,	 bp	 dr	A.	 Korczago,	

bp dr Adrian Korczago 
– Biskup Diecezji Cieszyńskiej
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a	 także	dr	hab.	M.	Rembierz.	Wśród	prele-
gentów	znalazł	się	również	ks.	prof.	dr	hab.	
J.	Budniak,	który	razem	z	jedną	z	organiza-
torek,	dr	hab.	Anielą	Różańską,	zakończyli	
obrady	 dwugłosem	 zatytułowanym	 Świa-
dectwo	 ekumeniczne.	 Po	 oficjalnej	 części	
wystąpił	 Wyższobramski	 Chór	 Kameralny.	
Obradom	 przysłuchiwali	 się	 oprócz	 du-
chownych	 naszej	 diecezji	 i	 zainteresowa-
nych,	studenci	uniwersytetu.	W	ten	sposób	
wzrosła	liczba	osób,	które	poznały	dorobek	
ewngelików	i	być	może	zainteresują	się	nim	
w	przyszłości.
	 W	 sali	 sesyjnej	 cieszyńskiego	 ratu-
sza	 w	 Święto	 Niepodległości	 11	 listopada	
odbył	 się	 wykład	 	 profesora	 Uniwersyte-
tu	 Jagiellońskiego	 Andrzeja	 Chwalby	 pt.	
Księstwo cieszyńskie z polskiej perspektywy 
1914-1918.	Ten	wybitny	znawca	historii	Pol-
ski	i	powszechnej	XIX	i	XX	w.	ma	w	swoim	
dorobku	kilka	podręczników	akademickich	
i	książki	o	wojnie	1914–1918.	Profesor,	au-
torytet	w	tej	dziedzinie,	mówiąc	o	Księstwie	
Cieszyńskim,	 zauważył	 jego	 odrębność	 
i	wyjątkowość	na	tle	innych	ziem	polskich,	
dostrzegł	jej	przyczyny	i	rolę	ewangelików,	
a	także	zasługi	miejscowych	kobiet.		
	 Właśnie	 o	 zasługach	 kobiet-ewan-
geliczek	 mówiłam	 także	 na	 konferencji	 
w	 Muzeum	 w	 Górnośląskim	 Parku	 Etno-
graficznym	 w	 Chorzowie,	 która	 odbyła	
się	 16	 listopada,	 a	 nosiła	 tytuł	 Religijność	 
i	codzienność	w	środowisku	ewangelickim.	
Obrady	otworzył	dyrektor	Muzeum	Andrzej	
Sośnierz.	Wykładowcy	 przyjechali	 z	wielu	
stron	Polski,	 a	 referaty	 okazały	 się	 bardzo	
interesujące.	Dla	mnie	było	to	ciekawe	prze-
życie	jeszcze	z	innego	powodu	byłam	wśród	
prelegentów	 i	 na	 sali	 jedyną	ewangeliczką,	
przypadł	 mi	 więc	 obowiązek	 wyjaśnienia	
pewnych	 nieścisłości,	 które	 czasem	 wkra-
dały	 się	 do	 dyskusji.	 Wszyscy	 uczestnicy	
konferencji	mieli	 okazję	 obejrzeć	wystawę	
zorganizowaną	 przez	 muzeum	 pod	 nazwą	
„Wyroczki	 ewangelickie”,	 a	 ponadto	 zwie-
dzić	 konsekrowany	w	 tym	 roku,	 a	 przenie-
siony	 z	 Bytomia-Bobrka,	 kościół	 ewange-
licki	oraz	chałupę	ewangelicką	z	Goleszowa.	
Szkoda	tylko,	że	na	sali	oprócz	prelegentów	
i	pracowników	muzeum		nie	było	żadnych	
słuchaczy,	 bo	 dowiedzieliby	 się	 wiele	 cie-
kawych		rzeczy	o	życiu	ewangelików	i	 ich	
zasługach.

	 Udział	w	takich	spotkaniach	uświadomił	mi	jeszcze	jed-
ną	istotną	rzecz.	Przez	organizowanie	takich	konferencji	w	Roku	
Jubileuszu	 różne	 gremia	 miały	 okazję	 dowiedzieć	 się	 czegoś		
nowego	o	swoich	braciach	Polakach	–	ewangelikach.	Materiały	 
z	konferencji	w	Chorzowie	ukażą	się	drukiem	i	tym	samym	dotrą	
do	większej	grupy	zainteresowanych.

Foto: ks. Łukasz Stachelek

Władysława Magiera

Wyższobramski Chór Kameralny
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Z posiedzeń Rady Parafialnej

	 Jesienne	 posiedzenie	 Rady	 Parafialnej	 
odbyło	się	14	-tego	listopada	2017	roku.	Było	ono	inne	
niż	zwykle.	Oprócz	członkin	 i	członków	Rady	wzięły	 
w	nim	udział	delegacje	Konsystorza	 i	Rady	Diecezjal-
nej	z	Biskupem	Kościoła	ks.	 Jerzym	Samcem	i	bisku-
pem	diecezjalnym	ks.	dr.	Adrianem	Korczago	na	czele.	
Ks.	 Janusz	 Sikora,	 po	 rozpoczęciu	 zebrania	 powita-
niem	wszystkich	obecnych,	poprosił	Biskupa	Kościoła	 
o	 przewodniczenie	 obradom.	 Zanim	 to	 nastąpiło	 ks.	 
dr	Korczago	odczytał	biblijne	hasła	dnia	i	zmówił	mo-
dlitwę.
	 Ks.	bp	Samiec	rozpoczął	od	wyjaśnienia	powo-
du	odwiedzenia	parafii	 cieszyńskiej	w	 tak	 licznej	 asy-
ście.	Celem	przybycia	do	Cieszyna	 jest	w	niedalekiej	
przyszłości	 zmiana	 na	 stanowisku	 proboszcza,	 gdyż	 
w	styczniu	roku	2019	dotychczasowy	proboszcz	ks.	Ja-
nusz	Sikora	 przechodzi	w	 stan	 spoczynku.	Wewnątrz-
kościelne	przepisy	nakazują	w	 takiej	 sytuacji	przepro-
wadzenie	wizytacji	przed	ogłoszeniem	wakatu.	Chodzi	
o	stwierdzenie	stanu	przygotowań	parafii	do	zmiany	na	
najwyższym	w	niej	stanowisku.	I	tak	w	godzinach	po-
przedzających	posiedzenie	delegaci-wizytatorzy,	zgod-
nie	 ze	 swoimi	 kompetencjami,	 zajrzeli	 wnikliwie	 do	
materiałów	 obrazujących	 działalność	 parafii.	Te	mate-
riały	to	m.in.	księgi	protokołów,	księga	chrztów,	księgi	
elementarne,	dokumenty	finansowe,	książki	budynków.	
Koniecznych	nierzadko	wyjaśnień	udzielali	cieszyńscy	
księża,	pracownicy	kancelarii	parafialnej	i	członkowie	
Rady	Parafialnej.
	 Podsumowując	wizytację	Biskup	Kościoła	 za-
chęcał	do	korzystania	z	osiągnięć	techniki	informatycz-
nej	w	zakresie	rejestrowania,	zapisywania	i	archiwizo-
wania	zaszłości.	Biskup	diecezjalny	zaś	odniósł	się	do	
protokołów	z	posiedzeń	Rady	Parafialnej	stwierdzając,	

że	są	powściągliwe.	Nie	daje	to	czytającemu	możliwo-
ści	 wniknięcia	 w	 atmosferę	 protokołowanych	 obrad.	
Postulował,	aby	w	protokołach	w	przypadku	głosowa-
nia	zapisywać	ilość	głosów	popierających,	przeciwnych	 
i	wstrzymujących.	Następnie	ks.	bp	Samiec	przeszedł	
do	 omówienia	 spraw	 związanych	 z	wyborami	 następ-
cy	 ks.	 Janusza	 Sikory.	 Przedstawił	 procedurę	 wybor-
czą	i	jej	harmonogram.	Zwrócił	uwagę	na	jej	zawiłości.	
Wskazał	 w	 niej	 miejsce	 dla	 działań	 Rady	 Parafialnej.	
Położył	nacisk	na	stworzenie	odpowiednich	warunków	
bytowych	 i	 finansowych	 jako	 oferty	 dla	 przyszłego	
proboszcza.	Nie	mniej	ważną	sprawę	widział	w	zapew-
nieniu	godziwego	lokum	proboszczowi	odchodzącemu	 
i	jego	najbliższym.
	 Ksiądz	 Sikora	 pytany	 przez	 prowadzącego	 
o	 refleksje	 wyraził	 życzenie,	 aby	 móc	 poprowadzić	
Zgromadzenie	 Parafialne	 podsumowujące	 rok	 2018.	
Życzenie	 to	 kończyło	 część	 zebrania	 z	 udziałem	 czci-
godnych	 gości,	 którzy	 pożegnawszy	 się	 opuścili	 salę	
konfirmacyjną.
	 W	dalszej	części	Rada	pochyliła	się	nad	mate-
riałąmi	potrzebnymi	do	budowy	planu	finansowego	na	
rok	przyszły.	Są	to	projekty	prac	zgłoszonych	do	reali-
zacji	w	roku	2018.	Ze	względu	na	złożoność	niektórych	
spraw	Komisja	 Gospodarcza	 została	 zobowiązana	 do	
przeprowadzenia	 wizji	 lokalnych.	 Pozwoli	 to	 na	 real-
niejsze	zaplanowanie	przyszłorocznych	wydatków.
	 Zebranie	zakończono	wspólnie	zmówioną	Mo-
dlitwą	Pańską.

Sekretarz Rady Parafialnej
Marcin Mrózek

 „Kiedy słyszę śpiew „Chwała na wysokościach Bogu a na ziemi pokój 

ludziom dobrej woli”, pytam się samego siebie, gdzie znajdują się dzisiaj te 

miejsca, w których wysławia się Boga i gdzie można odnaleźć ziemski pokój?  

 Tak długo dopóki pokój będzie połączony z niezaspokojonym głodem  

i dopóki gwałt i przemoc nie zostanie wykorzeniony raz na zawsze z naszej  

cywilizacji Chrystus się nie narodzi”.
Gandhi

Udostępniła: Grażyna Cimała
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PARAFIA DOSTĘPNA W SMARTFONIE

Mój Kościół to aplikacja, którą mu-
sisz mieć!

Aplikacja na smartfony (Android  
i iOS) Mój Kościół powstała po to, 

żeby Kościół był w zasięgu ręki.

	 Chcesz	 się	 dowiedzieć,	 co	
dzieje	się	w	pobliskich	parafiach?	Nie	
wiesz	 jak	 dojechać	 na	 ciekawy	 kon-
cert?	 Szukasz	 transmisji	 wideo	 z	 nie-
dzielnego	 nabożeństwa?	 To	 wszystko	
i	 wiele	 innych	 informacji	 dostarcza	
nowa	aplikacja	stworzona	przez	Diece-
zję	Cieszyńską.
	 Kościół	towarzyszy	człowieko-
wi	w	jego	codzienności	i	jest	miejscem	
spotkania	z	Bogiem,	ale	także	z	drugim	
człowiekiem.	Uważamy,	że	jako	chrze-
ścijanie	 powinniśmy	 wykorzystywać	
wszystkie	 dostępne	 narzędzia,	 żeby	
głosić	 Ewangelię.	 Dlatego	 stworzyli-
śmy	aplikację,	która	przypomina	o	tym,	
co	 dzieje	 się	 w	 naszym	Kościele.	 Re-
formacja	wyrosła	na	wynalazku	druku.	
My	chcemy	wykorzystać	smartfony.		

Podstawowe funkcje aplikacji: 

1.	 Funkcja	 „Kościół w pobliżu”	 po-
kazuje	 kościoły,	 które	 znajdują	 się	 
w	otoczeniu	użytkownika	i	przekazuje	
podstawowe	informacje	na	temat	danej	
parafii.		
2.	Funkcja	„Wydarzenia w pobliżu”	informuje	o	tym,	
co	 dzieje	 się	 w	 pobliskich	 kościołach	 ewangelickich.	
Aplikacja	przypomni	o	spotkaniach	parafialnych,	godzi-
nach	biblijnych,	młodzieżówkach	czy	koncertach.		
3.	Funkcja	„Posłuchaj”	skierowana	jest	do	tych	osób,	
które	w	biegu	życia	chcą	złapać	kilka	duchowych	 im-
pulsów	 i	 wysłuchać	 ciekawych	 rozważań,	 rozmyślań	
oraz	wykładów.		
4.	Funkcja	„Transmisje”	przenosi	użytkownika	do	pa-
rafii,	które	transmitują	w	internecie	swoje	nabożeństwa.	
Tutaj	będą	publikowane	także	okna	transmisji	z	takich	
wydarzeń,	 jak	Tydzień	 Ewangelizacyjny	w	Dzięgielo-
wie.		

	 Aplikacja	Mój	Kościół	oferuje	szerokie	możli-
wości	personalizacji	ustawień.	Użytkownik	może	otrzy-

mywać	przypomnienia	o	wydarzeniach	tylko	ze	swojej	
parafii	 lub	kilku	pobliskich	 -	maksymalnie	w	 zasięgu	
100	km.		Zainstaluj	naszą	aplikację	na	swoim	smartfo-
nie	 i	bądź	na	bieżąco.	Wejdź	do	działu	personalizacja	 
i	dostosuj	aplikację	do	swoich	potrzeb.			

Kilka informacji o projekcie
	 Aplikacja	 Mój	 Kościół	 jest	 projektem	 stwo-
rzonym	 i	 zrealizowanym	 przez	 Diecezję	 Cieszyńską,	 
natomiast	sfinansowanym	przez	Kościół	Ewangelicko-
-Augsburski	w	RP	w	ramach	obchodów	jubileuszu	500	
lat	 Reformacji.	 Na	 razie	 pojawiają	 się	 głównie	 infor-
macje	 z	Diecezji	Cieszyńskiej,	 ale	 systematycznie	do-
dawane	będą	wydarzenia	z	pozostałych	parafii	diecezji	
Kościoła.	
	 Aplikacja	Mój	Kościół	powstała	we	wspólnym	
projekcie	 z	 nowym	portalem	 informacyjno-społeczno-
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ściowym	 Diecezji	 Cieszyńskiej	 (adres:	 www.cieszyn-
ska.luteranie.pl),	którego	terminarz	pełni	rolę	„silnika”	
dla	aplikacji.	

	 Autorzy	 aplikacji:	 Dawid Macura, Daniel 
Heczko, Zbigniew Motyka, ks. Marek Michalik, ks. Mar-
cin Ratka-Matejko,  ks. Łukasz Ostruszka.

 Dawid Macura -	programista	aplikacji	mobil-
nych	 dla	 systemów	Android	 oraz	 iOS,	 absolwent	 Po-
litechniki	Śląskiej	w	Gliwicach	na	kierunku	inżynieria	
biomedyczna.	 Posiada	 ponad	 5-letnie	 doświadczenie	
w	 zawodzie	 programisty.	W	 trakcie	 studiów	był	 zaan-
gażowany	w	projekt	 rehabilitacji	 osób	 cierpiących	na	
afazję	oraz	szereg	prac	badawczych	łączących	medycy-
nę	z	nowoczesnymi	technologiami.	Pracę	w	zawodzie	
rozpoczął	 na	 studiach	 przy	 tworzeniu	 nowoczesnych	
rozwiązań	łączących	technologię	i	zarządzanie	ruchem	
drogowym.	Od	ponad	roku	pracuje	w	projektach	wspie-
rających	służbę	zdrowia	oraz	prowadzi	własną	działal-
ność,	 która	 umożliwia	mu	 rozwój	w	 specjalizacji	wy-
twarzania	 oprogramowania	 dla	 systemów	 mobilnych.	
Jego	 pasją	 jest	 sport,	 aktywnie	 uprawia	 narciarstwo	
biegowe.	Jest	również	wiernych	kibicem	motorsportu.
Strona	internetowa:	www.dmsys.pl	

 Daniel Heczko	-	projektant	aplikacji	interneto-
wych	oraz	mobilnych,	absolwent	Uniwersytetu	Śląskie-
go	w	Katowicach	na	kierunku	 informatyka.	Prowadzi	
własną	działalność,	w	której	zajmuje	się	zagadnieniami	
związanymi	z	projektowaniem	graficznym	oraz	tworze-
niem	materiałów	wizualnych	dla	 różnych	zastosowań.	
Wspiera	 projekty	 w	 zakresie	 identyfikacji	 wizualnej,	
projektowania	stron	internetowych	oraz	grafiki	kompu-
terowej.	 Zainteresowania:	 turystyka	 górska	 oraz	 foto-
grafia.		
Strona	internetowa:	www.danielheczko.com

 Zbigniew Motyka	 -	 programista	 tworzący	
aplikacje	w	językach	PHP	i	TypeScript.	Posiada	ponad	
10-letnie	 doświadczenie	 w	 pracy	 na	 tym	 stanowisku.	 
W	 2014	 r.	 zdał	 egzamin	 i	 otrzymał	 certyfikat	 Zend	
Certified	PHP	Engineer.	Ścieżkę	kariery	 rozpoczął	od	
agencji	interaktywnej,	gdzie	miał	możliwość	rozwinię-
cia	się	w	zakresie	przygotowywania	szablonów	do	stron	
internetowych,	 a	 następnie	 zajął	 się	 tworzeniem	opro-
gramowania	 usprawniającego	 pracę	 w	 przedsiębior-
stwach	-	od	systemu	obiegu	zamówień	w	drukarniach	
wielkoformatowych	 po	 systemy	 usprawniające	 zarzą-

dzanie	ruchem	na	drogach.	Aktualnie	prowadzi	własną	
działalność	oraz	współpracuje	z	 jedną	z	największych	
w	Polsce	firm	z	branży	turystycznej.	Pasjonuje	się	mu-
zyką	oraz	podróżami.	
Strona	internetowa:	www.implement.com.pl

 Marek Michalik -	 proboszcz	Parafii	Ewange-
licko-Augsburskiej	w	Wiśle	Czarnem,	miłośnik	druka-
rek	3D,	modelarstwa	lotniczego	RC,	fotografii	i	kompu-
terów.	Przy	Szkole	Podstawowej	w	Czarnem	prowadzi	
Fablab,	w	którym	dzieci	i	młodzież	nie	tylko	nabywają	
umiejętności	techniczne,	projektując	i	wykonując	różne	
przedmioty	przy	użyciu	drukarek,	frezarek	oraz	innych	
urządzeń,	 ale	 przede	 wszystkim	 uczą	 się,	 czym	 jest	
współpraca	 i	dlaczego	w	życiu	warto	 się	 starać.	Czło-
nek	SIKEA	(System	Internetowy	Kościoła	Ewangelic-
ko-Augsburskiego)	i	redakcji	kwartalnika	„Luteranin”,	
w	której	odpowiada	za	skład	czasopisma.	Inicjator	i	or-
ganizator	projektu	ReMobil500	-	startu	reformacyjnego	
wartburga	w	charytatywnym	rajdzie	Złombol.	Prywat-
nie	szczęśliwy	mąż	i	tata.	

 Marcin Ratka-Matejko –	mąż	jednej	żony,	oj-
ciec	dwóch	córek,	od	2013	r.	wikariusz	parafii	w	Sko-
czowie.	 Absolwent	 Chrześcijańskiej	 Akademii	 Teolo-
gicznej	 w	Warszawie.	 Inicjator	 i	 koordynator	 działań	
Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 na	 Facebooku	
(od	2011r.).	W	latach	2011-2015	konsultant,	a	od	2016	
r.	 członek	 SIKEA.	 Koordynuje	 działania	 w	 mediach	
społecznościowych	parafii	w	Skoczowie.	Redaktor	„In-
formatora	Parafialnego”	Parafii	Ewangelicko-Augsbur-
skiej	w	Skoczowie.	Interesuje	się	sportem,	w	wolnym	
czasie	biega.	

 Łukasz Ostruszka	 -	 duchowny	 ewangelic-
ki,	 dziennikarz	 i	 redaktor	 związany	 z	 dziennikiem	
ekonomicznym	 „Puls	 Biznesu”,	 stały	 współpracow-
nik	 tygodnika	„Polityka”.	Wcześniej	publikował	m.in.	 
w	 „Przekroju”,	 „Tygodniku	 Powszechnym”,	 „Bloom-
berg	Businessweeku”	i	„Metrze”.	Stworzył	od	podstaw	
strategię	 obecności	 wydawnictwa	 Bonnier	 Business	
Polska	 (wydawca	 „Pulsu	 Biznesu”)	 w	 mediach	 spo-
łecznościowych.	Obecnie	pełni	służbę	w	Parafii	Ewan-
gelicko-Augsburskiej	 w	 Wiśle.	 W	 latach	 2011-2015	
konsultant,	a	od	2016	r.	członek	SIKEA	.	Interesuje	się	
teologią	 praktyczną	 i	 wpływem	 nowych	 technologii	
na	 człowieka.	 Lubi	 książki,	 dobre	 czasopisma,	 filmy	 
i	sport.	Prywatnie	mąż	Anety	i	tata	Zosi.
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NOWY PORTAL DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ
 Największa pod wzglę-
dem liczby wiernych diecezja Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskie-
go ma nowy portal informacyjny, 
który zintegrowany jest z Face-
bookiem i aplikacją Mój Kościół.

	 Pod	 starym	 adresem	 www.
cieszynska.luteranie.pl	 znajduje	 się	
nowy	 portal	 Diecezji	 Cieszyńskiej,	
który	 spełnia	 funkcję	 informacyjną	
i	społecznościową.	

	 Portal	 nie	 tylko	 prezentuje	
szeroką	 działalność	 Diecezji	 Cie-
szyńskiej	 w	 takich	 obszarach,	 jak	
misja	 i	 ewangelizacja,	 duszpaster-
stwo	 środowiskowe,	 edukacja	 czy	
pomoc	 chorym	 i	 potrzebującym,	
ale	także	informuje	o	różnorodnych	
wydarzeniach	 w	 poszczególnych	
parafiach.			

	 Dział „Parafia News”	agre-
guje	 informacje,	 zapowiedzi	 i	 rela-
cje	z	wydarzeń	dziejących	się	w	pa-
rafiach	i	organizacjach	działających	
na	 terenie	diecezji,	które	pojawiają	
się	 na	 portalu	 społecznościowym	
Facebook.	Według	najnowszego	ba-
dania	Gemius/PBI	 z	września	 tego	
roku	Facebook	ma	w	Polsce	21,65	
mln	 użytkowników	 i	 w	 rankingu	
najczęściej	odwiedzanych	przez	Po-
laków	miejsc	w	internecie	ustępuje	
tylko	wyszukiwarce	Google.			

	 Twórcy	 portalu	 diecezji	 zindeksowali	 para-
fie,	które	mają	konta	na	Facebooku	i	zmierzyli	zasięg	
umieszczanych	 tam	wpisów.	W	 efekcie	 podjęta	 zosta-
ła	decyzja	o	 integracji	portalu	diecezjalnego	ze	stroną	
diecezji	na	Facebooku,	która	z	kolei	udostępnia	wpisy	
pojawiające	 się	 na	 facebookowych	 stronach	 poszcze-
gólnych	parafii.			

	 Tradycyjne	wpisy	przedstawiające	działalność	
Diecezji	Cieszyńskiej,	a	także	biskupa	Adriana	Korcza-
go	znajdują	się	w	natomiast	w	dziale „Diecezja Blog”,	
który	również	jest	systematycznie	uaktualniany.			

	 Kluczową	 funkcją	 nowego	 portalu	 jest	 „Ter-
minarz”,	w	którym	parafie	zamieszczają	najważniejsze	
informacje	 o	 spotkaniach	 różnych	 grup	 parafialnych,	
koncertach	i	innych	wydarzeniach.	Terminarz	pokazuje,	
że	 Diecezja	 Cieszyńska	 jest	 żywą	wspólnotą	 ewange-
lików.	Dział	 jest	w	pełni	 zintegrowany	z	aplikacją	na	
urządzenia	mobilne	Mój	Kościół	 i	 jest	 swego	rodzaju	
„silnikiem”	 tej	 aplikacji.	Dane	wpisywane	 są	 przez	 re-
prezentantów	 parafii	 -	 w	 sumie	 zaangażowanych	 jest	
prawie	40	osób.		

 Autorami projektu portalu Diecezji Cieszyń-
skiej są: Zbigniew Motyka, Daniel Heczko, ks. Marek 
Michalik (Wisła Czarne), ks. Marcin Ratka-Matejko 
(Skoczów) i ks. Łukasz Ostruszka (Wisła). 
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Nowa,	 wyremontowana	 bi-
bLiOTEka	 w	 LOTE	 i	 kolejne	 książki	
zakupione	 z	 Narodowego	 Programu	
Rozwoju	 Czytelnictwa,	 które	 już	 moż-
na	 śmiało	 wypożyczać,	 przyciągają	
uczniów.	Wśród	 nowych	 pozycji	 książ-
kowych	 są	 nie	 tylko	 lektury,	 ale	 tytuły	
wskazane	 przez	 uczniów	 w	 ankietach.	
Aby	 pomieszczenia	 biblioteki	 zaczęły	
tętnić	 życiem	 realizujemy	 liczne	 pro-
jekty	 i	 konkursy.	 W	 ramach	 projektu	
transgranicznego	 ”Portal	 transgranicz-
ny	 –	 edukacja	 przez	 teatr	 i	 literaturę”	
oprócz	zakupów	 	nowych	pozycji	wraz	
z	 filmami	 realizujemy	warsztaty	 czytel-
nicze	i	biblioteczne	.	Ostatnio	odbyły	się	
warsztaty	 "Moja	 zakładka	 do	 książki".	
Nie	były	to	jednak	zwykłe	zakładki,	lecz	
takie,	które	wykonano	metodą	decoupa-
ge.	Udział	wzięła	młodzież	z	Czeskiego	
Cieszyna	 oraz	 z	 LOTE.	 Warsztaty	 po-
prowadziła	Pani	Katarzyna	Pastucha	ze	
Sklepu	Papierniczego	Od	A	do	ZET.	
	 Jak	 widać	 na	 zdjęciach,	 było	
bardzo	ciekawie,	a	efekty	są	niesamowi-
te.	Uczestnikom	trudno	było	się	rozstać.	
Pani	 Katarzynie	 Piwocha	 inspiruje,	 ak-
tywizuje	 i	przyciąga	uczniów	do	nowej	
biblioteki.
	 Natomiast	 literatura	 irlandz-
kich	 	 pisarzy	 przyciągnęła	w	 listopado-
we	 popołudnie	 młodzież	 i	 nauczycieli	
LOTE	do	kawiarni	Kornel	i	przyjaciele.	
Yeats,	Wilde,	Shaw,	Joyce,	Beckett	 -	 to	
z	 nimi	 i	 ich	 bohaterami	 przewędrowa-
liśmy	 przez	 ulice	 Dublina.	 Prowadził	
nas	Ulisses,	Lisa	zmieniała	się	w	damę,	
a	 bohaterowie	 dramatu	 Becketta	 dalej	
czekają	na	Godota.	Świetnymi	prelegen-

tami	 byli	 uczniowie	 LOTE,	 
a	o	irlandzkiej	muzyce,	z	wła-
ściwą	 mu	 pasją,	 opowiadał	 
p.	 Grzegorz	 Przybyła.	 Słu-
chaliśmy	 fragmentów	 utwo-
rów,	 a	 nogi	 same	w	 rytm	…	
ale	 to	 przy	 innej	 okazji.	 Ir-
landzki	 projekt	 to	 również	
efekt	 europejskiej	 mobil-
ności	 nauczycieli,	 z	 istotą	
którego	 zebranym	 zapozna-
ła	 wicedyrektor	 Dagmara	
Jagucka-Mielke,	 natomiast	
uczniów	 przygotowała	 
p.	 Katarzyna	 Zawistowska-
-Słupczyńska.	 W	 październi-
ku	2017	roku,	w	ramach	pro-
jektu	 „Witkacy/Inspiracje”	
odbyły	się	warsztaty	video-artu.	
	 Dziewięć	uczennic	Liceum	Ogólnokształcącego	Towarzystwa	
Ewangelickiego	w	Cieszynie,	pod	okiem	Ilony	Majewskiej	z	Robimy	
warsztaty	 intensywnie	 pracowało	 nad	 utworzeniem	wyjątkowej	 ani-
macji	o	Stanisławie	Ignacym	Witkiewiczu	–	Witkacym.	Efekt	końco-
wy	miał	 swoją	premierę	podczas	 sesji	 „Witkacy	–	katastrofista,	ma-
larz,	 performer”,	 która	 odbyła	 się	w	Dworze	Kossaków	18.11.2017	
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r.,	i	został	bardzo	entuzjastycznie	przyjęty!	Szkolna	premiera	
dokumentu	jeszcze	przed	nami.	
	 Artystów	 w	 szkole	 nie	 brakuje	 –	 Adama	 Skałkę	 
i	Marcina	Karwota	często	można	zobaczyć	w	szkole	z	gitarą.
Oczywiście,	oprócz	działań	 i	 inspiracji	projektowych,	 inten-
sywnie	pracujemy	–	uczniowie	uczestniczą	w	szkolnych	eta-
pach	olimpiad	przedmiotowych	z	biologii,	chemii,	ekonomii	 
i	przedsiębiorczości,	wiedzy	o	Polsce	i	świecie	współczesnym,	
języka	 angielskiego,	 francuskiego	 i	 niemieckiego,	 startują	 
w	 zawodach	 sportowych.	 Natomiast	 maturzyści	 przystąpili	
do	próbnej	matury.	
	 23.	 listopada	 mieliśmy	 okazję	 gościć	 nauczycieli	
germanistów	z	naszego	regionu	na	szkoleniu	realizowanym	
przez	Goethe-	Institut		poprowadzonym	przez	liderkę	progra-
mu	Delfort	Panią	dr	Aleksandrę	Łyp-Bielecką	z	UŚ.	Spotka-
nie		zorganizowała	p.	Justyna	Sobota.		
	 Tradycyjnie	 już	 włączyliśmy	 się	 w	 coroczną	 akcję	
CME	„Prezent	pod	choinkę”	-	cała	społeczność	szkół	LOTE/
GTE	 zebrała	 blisko	 80	 paczek.	 Wszystkim	 ofiarodawcom	 
i	wolontariuszkom	CME	dziękuję	za	zaangażowanie.

	 Malta	to	państwo	położone	na	wyspie	Morza	Śród-
ziemnego,	 obejmujące	 cały	 archipelag	Wysp	Maltańskich.	
Jego	historia	sięga	kilku	tysięcy	lat,	w	tym	tych	pod	pano-
waniem	m.in.	 Fenicjan	 i	 Kartaginy,	 Starożytnego	 Rzymu,	
Arabów,	Hrabstwa	i	Królestwa	Sycylii,	Zakonu	Maltańskie-
go	 oraz	Wielkiej	 Brytanii	 (1800–1964/1974).	 Losy	Wysp	
Maltańskich	mają	dziś	odzwierciedlenie	w	kulturze,	języku	
i	architekturze,	czego	przykładem	jest	Valletta,	stolica	Malty,	
wpisana	na	listę	światowego	dziedzictwa	UNESCO.	Wpły-
wy	brytyjskie	 pozostawiły	 po	 sobie	 język	 angielski,	 który,	
obok	maltańskiego,	jest	językiem	urzędowym,	obowiązują-
cym	w	tym	kraju.	Być	może	właśnie	dlatego	Malta	znana	
jest	w	całej	Europie	jako	mekka	świetnych	ośrodków	języ-
kowych	i	kursów	tego	właśnie	języka.	
	 Do	 jednej	 z	 takich	 szkół	w	 ramach	 Projektu	Ope-
racyjnego	 Wiedza	 Edukacja	 Rozwój	 (POWER)	 –	 Zagra-
niczna	mobilność	kadry	edukacji	szkolnej	wybrałyśmy	się	
w	dniach	23-27	października.	Nasz	wyjazd	poprzedziłyśmy,	
wspólnie	z	innymi	uczestnikami	projektu,	długim	procesem	
wspólnego	obmyślania,	pisania	 i	konkretyzowania	działań.	
Wybór	 kursu	 języka	 angielskiego	 spowodowany	 był	 ko-
niecznością	 podniesienia	 kompetencji	 językowych,	 które	
są	 bardzo	 przydatne	 podczas	międzynarodowych	wymian	
organizowanych	 przez	 naszą	 szkołę	 (Korsyka,	 Niemcy,	

Maltańska edukacja
Szkolenie nauczycieli LOTE

Reunion)	oraz	podczas	wyjazdów	naukowych	(np.	
Szwajcaria,	CERN).		Nie	bez	znaczenia	pozostaje	
także	fakt,	że	wiele	materiałów	edukacyjnych,	do-

Katarzyna Słupczyńska, Izabela Pękowska, Małgorzata Hauptmann,                                  

 Na zbliżające się Święta składam Państwu najlepsze 
życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości 
i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie 
czasem pokoju oraz realizacji osobistych marzeń.

Aleksandra Trybuś-Cieślar
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tyczących	nowoczesnych	metod	stosowanych	
w	europejskich	 szkołach,	 dostępnych	 jest	 tyl-
ko	w	języku	angielskim.	
	 Szkoła	 Maltalinqua,	 do	 której	 tra-
fiłyśmy,	 znajduje	 się	 w	 St.	 Julian’s	 i	 mieści	 
w	 niedawno	 odnowionym,	 zabytkowym	 bu-
dynku	 z	widokiem	na	malowniczą	 zatokę	St.	
Julian’s.	To	 jedna	z	najlepszych	szkół	 języka	
angielskiego	 w	 Europie.	 Rzeczywiście,	 były-
śmy	 pod	 ogromnym	wrażeniem	 kompetencji	
i	 zaangażowania	 kadry	 uczącej,	 a	 atmosfera	
pracy	 równoważyła	 się,	 dzięki	 formom	 na-
uczania,	 z	 atmosferą	 zabawy.	 Lekcje	 prowa-
dzone	były	metodami	aktywizującymi,	nakie-
rowanymi	 głównie	 na	 słuchanie	 i	 mówienie,	
choć	oczywiście	nie	zabrakło	również	ćwiczeń	
gramatycznych.	Poza	nauką	języka	miałyśmy	
również	 okazję	 doświadczyć	 nowych	 metod	
dydaktycznych,	które	wykorzystane	mogą	być	
nie	 tylko	 w	 nauce	 języka	 obcego	 (np.	 język	
francuski),	ale	także	podczas	innych	lekcji	(ję-
zyk	polski,	fizyka).	Zaangażowanie	uczących	
i	 sposób	 prowadzenia	 zajęć	 dostarczył	 nam	
wielu	inspiracji.	
	 Zgodnie	 z	 tytułem	 naszego	 projektu:	
Pogranicze,	 Wielokulturowość,	 Różnorod-
ność	 –	 poznaję,	 rozumiem,	 działam	doświad-
czałyśmy	 różnorodności	 i	 wielokulturowości.	
Nasze	 12-osobowe,	 ale	 bardzo	 międzynaro-
dowe	klasy,	dawały	nam	możliwość	poznania	
przedstawicieli	 innych	 krajów,	 obcowania	 
z	 różnymi	 zwyczajami,	 poznawania	 cieka-
wych	historii.	
	 Malta	 dostarczyła	 nam	 także	 wielu	
wrażeń	 kulturowych,	 związanych	 ze	 sztu-
ką,	 architekturą,	 tradycjami	 czy	 kulinariami.	
Zmusiła	również	do	zainteresowania	się	histo-
rią	 związaną	 z	miejscami,	w	 których	 przeby-
wałyśmy.	Valetta,	St.	Julian’s,	Sliema,	Marsa-
xlokk,	Mdina	–	to	miasta,	z	którymi	związane	
są	 ważne	 dla	 Malty	 wydarzenia	 historyczne,	
tradycje,	 a	 także	 wybitne	 dzieła	 architektury	 
i	malarstwa	(Katedra	św.	Jana	z	dziełami	Ca-
ravaggia,	 średniowieczna,	 renesansowa	 czy	
barokowa	architektura).	
	 Był	 to	 z	 pewnością	 niezapomniany,	
inspirujący	i	bardzo	atrakcyjny	pod	względem	
kulturowym	i	dydaktycznym	wyjazd.	

                                         
Małgorzata Hauptmann, 

Izabela Pękowska, 
Katarzyna Słupczyńska 
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Gimnazjum TE

	 Za	 nami	 kolejny	 miesiąc	 nauki.	 
W	szkole	coraz	więcej	się	dzieje.	Zapraszam	
do	zapoznania	się	z	wydarzeniami,	które	mia-
ły	miejsce	w	GTE	w	listopadzie.
	 30	 października	 w	 	 przededniu	 pa-
miątki	Reformacji	uczniowie	jak	i	nauczycie-
le	 wzięli	 udział	 w	 ekumenicznym	 nabożeń-
stwie	reformacyjnym	w	Kościele	Jezusowym.	
Razem	 z	 naszymi	 uczniami	w	 nabożeństwie	
uczestniczyli	 także	 ich	 rówieśnicy	 ze	 szkół	
ewangelickich	 w	 Gliwicach.	 Nabożeństwo	
poprowadził	 ksiądz	 Marcin	 Podżorski,	 ab-
solwent	gliwickiego	liceum	ETE	im.	Alberta	
Schweitzera.	 Kaznodzieja	 przypomniał	 zgro-
madzonym	 podstawowe	 zasady	 reformacji,	 
a	 także	 zapewnił	 o	 tym,	 że	 wartości	 refor-
macyjne	są	ponadczasowe	 i	 równie	aktualne	 
w	dzisiejszej	rzeczywistości.	
	 Począwszy	od	połowy	miesiąca,	przez	
3	 tygodnie	 uczniowie	 gimnazjum	 startowali	 
w	 eliminacjach	 szkolnych	 Wojewódzkich	
Konkursów	Przedmiotowych.	Kilkoro	z	nich	
przeszło	do	drugiego	etapu	czego	im	serdecz-
nie	gratulujemy!	Trzymamy	mocno	kciuki	za	
ich	 kolejne	 zmagania.	 Jeśli	 wszystko	 powie-
dzie	się	po	ich	myśli,	po	dotarciu	do	etapu	wo-
jewódzkiego	 otrzymają	 tytuł	 laureata,	 wów-
czas	 będą	 zwolnieni	 z	 odpowiedniej	 części	
egzaminu	gimnazjalnego.
	 W	 listopadzie	 uczniowie	 GTE	 tra-
dycyjnie	 wzięli	 udział	 w	 ogólnopolskim	 bi-
blijnym	 konkursie	 Sola	 Scriptura	 na	 etapie	
parafialnym	–	w	 tym	 roku	uczniowie	 starają	
się	przyswoić	 treść	dwóch	ksiąg	biblijnych	–	
Księgi	Estery	oraz	Księgi	Daniela.	Do	następ-
nego	etapu	zakwalifikowało	się	aż	16	uczniów	
GTE!
	 Dla	 równowagi	 ducha	 (wiadomo	 
w	życiu	nie	samą	nauką	uczeń	żyje)	samorząd	
szkolny	GTE	zorganizował	10	listopada	„wie-
czór	filmów	i	gier”	–	chętni	uczniowie	zebra-
li	 się	 w	 szkole	w	 piątkowe	 popołudnie,	 aby	
wspólnie	 obejrzeć	wybrane	 filmy	 lub	 zagrać	
w	 ulubioną	 grę	 (na	 komputerze	 i	 nie	 tylko).	
Szkolne	 sale	 zamieniły	 się	w	 trzy	 sale	 kino-
we,	salę	gier	sieciowych	oraz	w	pokój	do	gier	
bez	prądu.	Ponieważ	w	ten	sposób	czas	upły-
nął	 im	bardzo	szybko,	ani	się	spostrzegli	 jak	
zapadł	wieczór.	Wspólny	czas	umiliła	im	tak-
że	zamówiona	pizza.	Wśród	uczestników	nie	
zabrakło	przedstawicieli	klas	siódmych,	które	
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obecnie	 są	 częścią	 szkolnej	 społeczności	
przy	ulicy	Sienkiewicza,	ani	uczniów	Lote,	
którzy	nadal	chętni	są	do	wspólnych	działań	
z	młodszymi	kolegami	i	koleżankami.
	 13	 listopada	 na	 szkolnym	 apelu	
przypomniana	 została	 historia	 odzyskania	
przez	 Polskę	 niepodległości	 w	 roku	 1918.	
Ciekawą	prezentację	na	ten	temat	przygoto-
wali	 uczniowie	 pod	 okiem	 nauczyciela	 hi-
storii	pana	Janusza	Gabrysia.	
	 Z	 sukcesów	 sportowych	 chcemy	
pochwalić	 się	 zajęciem	 III	 miejsca	 w	 XI	
Turnieju	Piłli	Siatkowej	Dziewcząt	o	Puchar	
Stowarzyszenia	 Miłośników	 Dzięgielowa.	
Naszą	 szkołę	 reprezentowały:	 Julia	 Wąs	 
i		Aleksandra	Wąs,	z	klasy	2bg,	Aleksandra	
Kisza	 i	Oliwia	 Łośko	 z	 klasy	 2cg,	Magda	
Nowak	 i	 Joanna	 Brudny	 z	 klasy	 3ag	 oraz	
Antonina	Picha	z	klasy	7b	i	Martyna	Matu-
szewska	z	klasy	7a.
	 Dwaj	 uczniowie	 naszych	 szkół:	
Franciszek	 Ptak	 z	 klasy	 7b	 oraz	 Gustaw	
Wowrzeczka	 z	 klasy	 2bg	 mieli	 możliwość	
odbycia	 ciekawej	 rozmowy	 a	 zarazem	 po-
znania	 interesującego	 człowieka.	W	 czwar-
tek	 23	 listopada	 przeprowadzili	 wywiad	 
z	redaktorem	działu	kultury	i	społeczeństwo	
kwartalnika	 „Przekrój”.	 Było	 to	 spotkanie	
młodych	 adeptów	 sztuki	 dziennikarskiej	 
i	 edytorskiej	 z	 profesjonalistą	 panem	 To-
maszem	 Stawiszyńskim.	 Nasz	 uczeń	 Fran-
ciszek	 Ptak	 już	 od	 zeszłego	 roku	 podjął	
się	 prowadzenia	 oraz	 wydawania	 szkolnej	
gazetki	 TELESKOP	 –	 periodyk	 szkolny	
powstał	 pod	 wpływem	 inspiracji	 właśnie	
lekturą	dawnego	„Przekroju”.	Autorami	tek-
stów	oraz	zamieszczanych	w	gazetce	szkol-
nej	 materiałów	 są	 uczniowie	 klas	 7,	 	 jed-
nakże	do	współpracy	zaprosili	także	swoich	
kolegów	z	gimnazjum.	Ostatni	numer	Tele-
skopu	dostępny	 jest	 za	 symboliczną	opłatą	 
w	 szkolnej	 kawiarence.	 Wszystkich	 chęt-
nych	do	współpracy	w	następnym	numerze	
zachęcam	do	kontaktu	z	Franciszkiem	(moż-

na	nawiązać	 także	kontakt	mailowy	z	redakcją:	 teleskop-gazeta	 
a	czytelników	odsyłam	do	zakupu	szkolnego	Teleskopu.

Wywiad z redaktorem działu
 kultury i społeczeństwo
 kwartalnika „Przekrój”

 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę czytelnikom 
Wieści Wyższobramskich by „prawdziwa światłość, która oświeca każdego 
człowieka” napełniała nasze życie pokojem, miłością, wiarą i nadzieją i by 
przyniosła zrozumienie dla rzeczy dziejących się na świecie. Wigilijny wie-
czór pełen radosnych wzruszeń niech upłynie w gronie rodziny, przy łamaniu 
się opłtkiem.

Dagmara Jagucka-Mielke
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	 Czas	 szybko	 płynie…	 Tak	 niedawno	
rozpoczynaliśmy	 rok	 szkolny,	 a	 tu	 już	 	 gru-
dzień	i	czas	na	przystrajanie	szkolnej	choinki.	
Jednak	zanim	wpadniemy	w	wir	świątecznych	
przygotowań	warto	wspomnieć	o	tym,	co	dzia-
ło	 się	 na	 przełomie	 października	 i	 listopada.	
Otóż	 tradycyjnie	 przed	 Świętem	 Reformacji	
wszyscy	 uczniowie	 z	 wychowawcami	 udali	
się	 do	Kościoła	 Jezusowego,	 gdzie	 przywitał	
nas	proboszcz	ks.	Janusz	Sikora.	Nabożeństwo	
rozpoczęliśmy	wspólnym	śpiewem.																																																																																																								
	 Nasi	 uczniowie	 przygotowali	 krótką	
scenką	 teatralną	 dotyczącą	 tekstu	 biblijnego,	
która	 później	 była	 tematem	 kazania.	 Ucznio-
wie	 słuchali	 z	 zaciekawieniem,	 chętnie	 	 też	
zgłaszali	 się	do	odpowiedzi,	kiedy	ks.	Sikora	
zadawał	pytania.
	 W	 kolejnym	 miesiącu	 –	 listopadzie	 -	
obchodziliśmy	 Święto	 Niepodległości.	 Trady-
cyjnie	 odbył	 się	 uroczysty	 apel,	 który	 rozpo-
częliśmy	 odśpiewaniem	ROTY.	Cała	 szkolna	
społeczność	obejrzała	prezentację	historyczną,	
przygotowaną	 przez	 nauczycielkę	 historii	 E.	
Drozd,	poświęconą	ważnej		dla	Polaków	dacie	
–	 11	 listopada	 1918.	 Podczas	 apelu	 odbył	 się	
także	 przegląd	 pieśni	 patriotycznych:	marszo-
wych,	zagrzewających	do	boju,	skocznych	ale	
też	 nostalgicznych.	 Kontynuacja	 patriotycz-
nego	 tematu	 nastąpiła	 w	 muzeum.	 Klasy	 VI	
uczestniczyły	 	w	 lekcji	muzealnej	pt.:	 „Odzy-
skanie	niepodległości	na	Śląsku	Cieszyńskim”.
Młodsze	klasy	uczestniczyły	w	warsztatach	na	
„Zamku	 Sztuki	 i	 Przedsiębiorczości”	 pt.:	 „Tu	
czytam”.	Podczas	zajęć	mogli	 się	dowiedzieć	
jak	powstaje	książka,	sami	mogli	nadać	kształt	
swojej	książce	i	wykonać	ilustracje.
	 Listopad	 to	 także	miesiąc	akcji	chary-
tatywnych	w	SPTE.	 I	 tym	razem	nasi	ucznio-
wie	nie	zapomnieli	o	zbliżających	się	świętach		
i	 przygotowali	 	 paczki	 dla	 dzieci	 z	 Ukrainy,	
Rumunii	 i	Białorusi.	Pomyśleli	 także	o	czwo-
ronogach	 i	 zebrali	 karmę,	 miski,	 koce	 	 dla	
mieszkańców	„Schroniska	dla	zwierząt”.
	 Trudno	 nie	 wspomnieć	 o	 innym	 wy-
darzeniu	 w	 SPTE	 -	 spotkaniu	 	 nauczycieli	 
z	 profesorem	 Uniwersytetu	 Adama	 Mickie-
wicza	 –	 Jackiem	 Pyżalskim	 na	 temat	 „Jak	
radzić	 sobie	 w	 sytuacjach	 trudnych	 wycho-
wawczo?”.	Celem	szkolenia	było	zwiększenie	
kompetencji	nauczycieli	w	zakresie	 	motywo-
wania		i	radzenia	sobie	w	sytuacjach	trudnych	

Szkoła Podstawowa TE Nabożeństwo reformacyjne 

Przegląd Piosenki Patriotycznej z okazji 11 listopada

Prezent pod choinkę

Posum
ow

anie zbiórki karm
y do 

schroniska dla zw
ierząt 
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wychowawczo.	 Spotkanie	 składało	 się	 z	 modułów.	 
W	pierwszym	 uczestnicy	 poznali	metody	 rozpozna-
wania	potrzeb	wychowawczych	uczniów	i	przyczyny	
trudnych	 zachowań,	 poznali	 również	metody	 pracy	
z	pojedynczymi	uczniami,	a	 także	klasą.	W	drugim	
module	zawarte	były	dydaktyczne	sposoby	motywo-
wania	 uczniów	 oraz	 prezentacja	 rożnych	 sposobów	
ciekawego	rozpoczynania	lekcji.	
	 Ostatnim	 wydarzeniem	 listopada,	 najważ-
niejszym	i	najciekawszym	z	punktu	widzenia	ucznia,	
było	szkolne	„sleepover”	czyli	 tzw.	„spanie	w	szko-
le”.	W	tym	roku	odbyło	się		pod	hasłem	„Strach	nie	
czytać	czyli	sleepover	z	książką	w	tle”.	Program		był	
bardzo	ciekawy,	przygotowany	tak,	aby	nikt	się	nie	
nudził.	Na	 początku	 opiekun	 samorządu	 szkolnego		
Piotr	Sikora	 zapoznał	wszystkich	uczniów	z	 regula-
minem.	Później		koordynatorka	imprezy		A.	Czauder-
na	 	przedstawiła	uczniom	plan	wieczoru	i	zaprosiła	
do	 obejrzenia	 	 programu,	 który	 przygotowali	 pań-
stwo	Mariola	i	Grzegorz	Ptakowie	wraz	synem	Fran-
kiem	(który	jest	uczniem	7b).	Pokaz	latarni	magicz-
nej	 zrobił	 na	 uczniach	 ogromne	 wrażenie,	 dlatego	
oglądali	z	zainteresowaniem	i	skupieniem.	W	dalszej	
części	wieczoru	odbywały	się	warsztaty	tematyczne	
prowadzone	 przez	 nauczycieli:	 origami	 (M.	 Glac),	
wieczór	z	książką	(K.	Legierska),		detektywistyczne	 
(R.	Mróz),	teatralne	(A.	Czauderna),	opowieści	strasz-
nej	treści	(K.	Krzempek-Ślezińska),	plastyczne	-	pro-
wadzone	przez	gościa	wieczoru	Ewę	Czaudernę,	 in-
formatyczne	(A.	Hajdamowicz),	warsztaty	kulinarne	 
(J.	Karwot,	 J.	Berek)	oraz	 turniej	gier	planszowych	
(G.	Mrowiec).	 Po	 takich	 atrakcjach	 trudno	 było	 za-
snąć,	 bo	 wrażeń	 jak	 na	 jeden	 wieczór	 było	 sporo.	
Poranne	wstawanie	było	ciężkie.	Po	przygotowaniu	
i	wspólnie	zjedzonym	śniadaniu	uczniowie	udali	się	
na	 lekcje.	 Rozmowom	 o	 wydarzeniach	 z	 ostatniej	
nocy	 nie	 było	 końca…	 Dla	 nas,	 nauczycieli,	 taka	
noc	jest	też	ogromnym	wyzwaniem	organizacyjnym	
i	poświęceniem.	Staramy	się,	aby	prócz	zajęć	dydak-
tycznych,	był	czas	na	zajęcia	wychowawcze,	integra-
cyjne,	 twórcze.	Wkładamy	w	to	dużo	wysiłku	i	pra-
cy,	co	przekłada	się	na	uśmiechnięte	twarze	naszych	
podopiecznych.	 Zadowolenie	 i	 radość	 dziecka	 jest	
dla	nas	najlepszą	nagrodą.	

 W związku z nadchodzącymi Świę-
tami Bożego Narodzenia życzę wszyst-
kim czytelnikom, sympatykom naszych 
placówek: wiele radości i ciepła przy wi-
gilijnym stole, aby światło betlejemskiej 
gwiazdy nie opuszczało Państwa przez 
kolejny rok.

Joanna Gibiec - dyrektor SPTE
 

wieczór z dobrą książką

warsztaty teatralne

warsztaty plastyczne
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turniej gier

warsztaty detektywistyczne

warsztaty informatyczne

warsztaty kulinarne

warsztaty origami

warsztaty literackie

Prezentacja „Magicznej Latarni” przez Pąństwa Ptaków    
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Przedszkole TE

UWAGA!!!! 
Rodzice przyszłorocznych klas 1.  

Rozpoczynamy nabór do Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego 
na rok szkolny 2018/2019. 

Zapisy w sekretariacie szkoły  tel. 338521236. 
Zasady rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły   

spte@tecieszyn.pl

Spotkanie jesienne z rodzicami w grupie Sówek i Bie-
dronek

	 W	 środowe	 popołudnie	 18.09.2017	 r.	 odbyły	
się	zajęcia	dla	dzieci	i	rodziców	pt.	„Dzień	pieczonego	
ziemniaka”.		
	 Zabawę	rozpoczęliśmy	zawodami	sportowymi,	
w	których	brali	udział	również	rodzice,	potem	dzieciaki	
udały	się	na	przedszkolne	„wykopki”.	Wykopane	ziem-
niaki	posłużyły	dzieciom	do	zrobienia	ziemniaczanych	
ludków,	 które	 przyozdabiać	 pomagali	mamusie	 i	 tatu-
siowie.	Na	koniec	każdy	mógł	spróbować	pieczonych	
ziemniaczków	z	pysznymi	sosami,	a	na	deser	były	
frytki.
	 Dziękujemy	 wszystkim	 przybyłym	 za	
świetną	zabawę!
	 Pszczółki	wraz	ze	swoimi	rodzicami	pod-
czas	 warsztatów	 przygotowywały	 kanapki	 wa-
rzywne,	 które	 były	 przepyszne.	 Na	 koniec	 spo-
tkania	 rodzice	 układali	 przykładowy	 jadłospis	
na	 jeden	 dzień	 w	 przedszkolu.	 Propozycje	 były	
przeróżne,	ale	nie	odbiegały	od	jadłospisów	przed-
szkolnych	układanych	przez	panią	intendentkę	co	
nas	bardzo	ucieszyło.

Wycieczki do Ochab
 
	 W	 październiku	 przy	 pięknej,	 słonecznej	
pogodzie	dzieci	z	grup	Pszczółki,	Biedronki,	Żab-
ki	i	Sówki	były	na	wycieczce	w	Zagrodzie	Rolnej	
w	Ochabach.	Przedszkolaki	obejrzały	zgromadzo-
ne	eksponaty	związane	z	codziennym	życiem	i	pra-
cą	na	roli	oraz	modele	zabytkowych	pojazdów.
	 Największą	 radość	 sprawił	 im	 jednak	
udział	 w	 warsztatach	 „Kiszenie	 kapusty”.	 Naj-
pierw	przedszkolaki	zostały	zapoznane	z	tradycją	
kiszenia	kapusty	–	pokaz	kolejnych	czynności,	na-
stępnie		samodzielnie	wkładały	kapustę	do	słoików,	
soliły	 i	 doprawiały	 ją,	 ubijały	 i	 odlewały	 wodę.	
Każdy	przedszkolak	zabrał	swój	słoik	z	kapustą	do	
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domu.	Teraz	tylko	trzeba	odczekać,	aż	kapusta	
się	ukisi	i	życzyć	sobie	nawzajem	smacznego.

Warsztaty w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej

	 Tak	 jak	w	zeszłym	 roku,	nasze	przed-
szkolaki	uczestniczą	w	projekcie	„Żywa	kultu-
ra	i	tradycja”.	Niestety	w	listopadzie	odbyły	się	
już	ostatnie	warsztaty	z	tego	cyklu.	Tym	razem	
tematem	zajęć	były	święta	Bożego	Narodzenia.	
Każde	dziecko	piekło	ciasteczka	dla	rodziców,	
robiły	Mikołaja	na	choinkę	oraz	uczyły	się	tań-
ca	diabołka.	Tematem	poprzednich	warsztatów,	
które	odbyły	się	końcem	października,	były	an-
drzejki,	na	których	dzieci	samodzielnie	robiły	
pluch	 czarownicy	 z	 kruchego	 ciasta,	wróżyły	
oraz	uczyły	się	tańca	pt.	„Szołtyska”.
 

Pierwsze spotkanie w grupie Motylków

	 W	 październikowe	 popołudnie	 do	
przedszkola	swoich	rodziców	zaprosiły	Motyl-
ki,	czyli	dzieci	najmłodsze.	Na	spotkanie	przy-
gotowały	wiele	piosenek,	 tańców	 i	 instrumen-
tacji.	 Motylki	 wystąpiły	 przepięknie,	 rodzice	
byli	 zachwyceni	 ilością	 poznanego	 materiału	 
w	tak	krótkim	czasie.	Na	zakończenie,	za	wy-
stęp,	 każde	 dziecko	 otrzymało	 duży	 balon	 w	
kształcie	motyla,	rodzice	zostali	zaproszeni	na	
ciastko	i	kawę. Grażyna Podżorska
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Życzenia
 

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem 

pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających 

radość i odpoczynek oraz nadzieję, że nadchodzący 

rok będzie lepszy niż ten, który właśnie mija, 

życzy: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego

Chóry, muzyka ...
♪	♪	♪  JUBILEUSZ 30 LAT PRACY DYRYGENTKI 

CHÓRU MISYJNEGO WIESŁAWY SITARZ ♫
	 W	 roku	 Jubileuszu	 500	 lat	 Refor-
macji	 swój	mniejszy	 jubileusz	 obchodziła	
dyrygentka	Chóru	Misyjnego	w	Cieszynie	
Wiesława Sitarz.  Jubilatka	wykonywała	
tę	 pracę	 przez	 30	 lat	 z	 krótką	 przerwą	 na	
urodzenie	 drugiego	 syna.	 Dzięki	 jej	 od-
daniu	 się	 tej	 służbie	 Chór	 Misyjny	 mógł	
działać	 nieprzerwanie	 dalej.	 Powstał	 on	 
w	 pierwszych	 latach	 działania	 Społeczno-
ści	 Chrześcijańskiej,	 która	 oficjalnie	 zo-
stała	 zarejestrowana	 przez	 Rząd	 krajowy	 
w	Opawie		w	roku	1906	–	był	to	najprawdo-
podobniej	rok	1908	(takie	są	zapisy	w	daw-
nej	 Kronice	 Chóru).	Wiadomo	 na	 pewno,	
że	Chór	ten	istniał	już	w	1910	roku,	kiedy	
Społeczność	Chrześcijańska	 zakupiła	dom	
przy	 ulicy	 Chrobrego	 nr	 13.	 Społeczność	
Chrześcijańska	 była	 wtedy	 samodziel-
ną	 organizacją	 o	 charakterze	 misyjnym.	 
Od	 roku	1950	została	uznana	wewnętrzną	
misją	naszego	Kościoła.	Nasza	dyrygentka	
zastąpiła	w	1987	roku	śp.	Beatę	W	a	l	e	k.	
Tak	więc	nasz	chór	może	śpiewać	na	chwa-
łę	 Bogu	 i	 na	 pożytek	 ludziom	 już	 ponad	
100	 lat.	 Nasza	 dyrygentka	 ma	 najdłuższy	
staż	 pracy	 spośród	 powojennych	 dyrygen-
tów	Chóru	Misyjnego.	Jest	bardzo	dzielną	
kobietą	–	potrafi	połączyć	obowiązki	żony,	
matki	i	pielęgniarki	z	tą	bardzo	ważną	służ-
bą.	 	 	 															 																						

Foto: Krystyna Brudny

Foto: Monika Macura
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	 Z	 okazji	 tego	 Jubileuszu	 wdzięczni	
chórzyści	 złożyli	 na	 jej	 ręce	 podziękowania	
i	 życzenia	 na	 kolejne	 lata.	Każdy	 chórzysta	
podarował	jej	z	serca	jakiś	prezent	w	formie	
materialnej	 lub	 finansowej.	W	 imieniu	 całej	
Parafii	 w	 Cieszynie	 w	 czasie	 nabożeństwa	 
w	Niedzielę	Wieczności	otrzymała	kwiaty	od	
prowadzącego	 księdza	 Tomasza	 Chudeckie-
go.
	 Dedykujemy	 naszej	 Wiesi	 wybrane	
wiersze	 31	 rozdziału	 Przypowieści	 Salomo-
na	 opatrzonego	w	naszych	Bibliach	 tytułem	

„Pochwała dzielnej kobiety” 

10. Dzielna kobieta - trudno o taką - jej war-
tość przewyższa perły,

11. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego,
12. Gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni 

swojego życia;
15. Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc; daje żywność swo-

im domownikom, a swoim służącym, co im się należy.
17. Mocą przepasuje swoje biodra i rześko porusza ramio-

nami.
18. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy 

nie gaśnie.
20. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga 

swoje ręce.
21. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy 

jej domownicy mają po dwa ubrania.
23. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie 

starszych kraju.
25. Dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na 

twarzy patrzy w przyszłość.
26. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada 

dobre rady.
27. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba 

nie zapracowanego.
28. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, 

mówiąc:
29. Jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszyst-

kie!
30. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogoboj-

na żona jest godna chwały.
31. Oddajcie jej, co się jej należy! Niech ją w bramach wy-

sławiają jej czyny!

 Ps. Przy tej okazji serdecznie zapra-
szamy wszystkie osoby, które chcą i potrafią 
śpiewać, do naszego chóru. Próby  odbywają 
się w każdy wtorek o godz. 15.30 w sali Pajty.
	 W	 związku	 ze	 zbliżającym	 się	 Jubile-
uszem	 110	 	 lat	 działalności	 Chóru	Misyjnego	
prosimy	osoby,	które	mogłyby	się	podzielić	ja-
kimiś	wspomnieniami	 czy	wrażeniami	 związa-
nymi		z	chórem	o	kontakt	z	nami	(osobisty	czy	
telefoniczny	z	nr		513654662)	lub	przekazanie	
ich	w	formie	pisemnej	do	Kancelarii	Parafialnej	
z	zaznaczeniem	na	kopercie	–	dla	Chóru	Misyj-
nego.	 Będziemy	 wdzięczni	 za	 każdy	 kontakt	 
w	wyżej	wymienionych	sprawach.
      

Chórzyści Chóru Misyjnego w Cieszynie
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♪	♪	♪  Jubileusz chóru z Puńcówa ♫
	 W	 niedzielę	 29.10	 przeżywaliśmy	
w	 naszym	 Puńcowskim	 kościele	 nabo-
żeństwo	 reformacyjne	 połączone	 z	 Jubile-
uszem	 25-lecia	 działalności	 miejscowego	
chóru.	Kazanie	wygłosił	opiekun	filiału	ks.	
Tomasz	 Chudecki,	 zaś	 całe	 nabożeństwo	
było	 przede	 wszystkim	 okazją	 do	 podzię-
kowania	Panu	Bogu	pieśnią	i	modlitwą	za	
Jego	obecność	i	błogosławieństwa,	których	
mogliśmy	doświadczać	przez	ten	długi	czas.	
Chór	usłużył	pieśniami,	zaś	ksiądz	odczytał	
słowa	 pozdrowienia	 i	 podziękowania	 dla	
całego	 chóru	 od	 ks.	 Jana	 Melcera,	 który	
nie	mogł	 być	 z	 nami	 tej	 niedzieli.	Nie	 za-
brakło	 też	podziękowań	dla	pani	dyrygent	
Haliny	 Strumieńskiej-	 Fober,	 która	 prowa-
dziła	chór	przez	22	lata.		Po	nabożeństwie	
chórzyści	 oraz	 byli	 chórzyści	 udali	 się	 do	
salki	 na	 drugą	 część	 jubileuszowego	 spo-
tkania.	Tutaj	był	czas	na	posilenie	się	pysz-
nym	 obiadem	 i	 nie	 tylko,	 ale	 w	 szczegól-
ności	na	rozmowę,	powspominanie	tego	co	
niestety	jest	już	za	nami.	Chórzyści	zostali	
obdarowani	przez	panią	dyrygent		kubkami	
z	nadrukiem	pięciolinii	z	nutkami,	była	 to	
dla	wszystkich	bardzo	miła	niespodzianka.	
Każdy	uczestnik	spotkania	otrzymał	na	pa-
miątkę	piernikową	Różę	Lutra.	
	 Jesteśmy	 wdzięczni	 Panu	 Bogu,	
że	 darował	 nam	 te	 25	 lat,	 kiedy	 to	mogli-
śmy	 razem	 śpiewać,	 jeździć	 na	wycieczki	
czy	też	uczestniczyć	w	różnych	chórowych	
spotkaniach.	 Przeżyliśmy	 w	 naszej	 chóro-
wej	 rodzinie	 wiele	 chwil	 radosnych,	 były	
też	 i	 smutne,	ale	najważniejszym	jest	 fakt,	
że		Pan	Bóg	był	w	tym	wszystkim	obecny-
.W	tej	chwili	nie	mamy	żadnych	wspólnych	
planów,	 ponieważ	 jako	 chór	 zawiesiliśmy	
swoją	 działalność,	 co	 nie	 oznacza,	 że	 roz-
staliśmy	się	na	dobre.		 	 	 	
     

Grażyna Smoter
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♪	♪	♪  Reformacyjne Koncerty  
Wyższobramskiego Chóru Kameralnego ♫

	 Ostatnie	 miesiące	 obfitowały	 w	 liczne	 uro-
czystości	 związane	z	kulminacją	obchodów	 roku	 jubi-
leuszowego	 500	 lat	 Reformacji.	 Również	 nam,	Wyż-
szobramskiemu	 Chórowi	 Kameralnemu,	 dane	 było	 
w	 tym	 roku	wziąć	 udział	w	wielu	 koncertach	 związa-
nych	z	tym	ważnym	jubileuszem.	Oto	krótka	relacja	z	
tych	 ostatnich,	 które	w	 części	miały	 również	wymiar	
ekumeniczny.

 WCK w ŁODZI
	 Parafia	 Archikatedralna	 św.	 Stanisława	 Kost-
ki,	Centrum	Idei	Ku	Wielokulturowości	oraz	Fundacja	
Carpe	 Diem	 z	 Łodzi	 są	 organizatorami	 cyklicznych	
Dni	 Muzyki	 Organowej	 i	 Kameralnej	 w	 Archikate-
drze	 Łódzkiej,	 które	 odbywają	 się	 wiosną	 i	 jesienią.	 
W	 związku	 z	 obchodami	 500	 lat	 Reformacji	 na	 jego	
ostatnią	 edycję	 organizatorzy	 festiwalu	 zaprosili	 mu-
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zyków	 związanych	 z	 kościołem	 ewangelic-
kim,	którzy	przybliżyli	słuchaczom	twórczość	
kompozytorów	nurtu	protestanckiego.	W	paź-
dzierniku	 odbyły	 się	 aż	 cztery	 festiwalowe	
koncerty,	podczas	których	wystąpiła	Magdale-
na	Hudzieczek-Cieślar	–	sopran	oraz	wybitni	
organiści:	 Krzysztof	 Lukas	 (Katowice/Stutt-
gart),	Gunnar	Indenstam	(Stockholm)	oraz	Ire-
na	Wisełka-Cieślar	(Łódź).	
	 Ostatni,	 finałowy	 koncert	 odbył	 się	 
w	czwartek,	26	października	o	godzinie	19.00	
w	pięknej	 łódzkiej	 archikatedrze.	 Jego	wyko-
nawcami	byli	Marcin	Armański	–	organista	ze	
Świdnicy	 oraz	 Wyższobramski	 Chór	 Kame-
ralny	z	Cieszyna.	Do	Łodzi	zaprosił	nas	nasz	
przyjaciel,	tamtejszy	organista	Jakub	Garbacz.	
Pomimo	 gigantycznych	 korków	w	 okolicach	
Częstochowy	udało	nam	się	dotrzeć	do	Łodzi	
na	czas.	Wieczorny	koncert	zgromadził	liczną	
publiczność,	która	wysłuchała	kompozycji	J.S.	
Bacha,	M.	Lutra,	 J.	Crügera	oraz	J.	Gawlasa	 
i	J.	Świdra.	Marcin	Armański	wykonał	na	du-
żych	organach	katedry	utwory	J.S.	Bacha	i	F.	
Mendelssohna.	 Na	 zakończenie	 koncertu	 za-
brzmiał	utwór	„Blessed	be	the	God”	S.S.	We-
sley’a,	 jednego	 z	 czołowych	 kompozytorów	
związanych	z	kościołem	anglikańskim,	który	
wykonał	chór	z	towarzyszeniem	małych	orga-
nów	archikatedry	(Marcin	Armański).
	 Bardzo	 miło	 wspominamy	 wizytę	 
w	 Łodzi	 i	 wspólny	 występ	 z	 Marcinem	Ar-
mańskim	w	olbrzymiej	neogotyckiej	katedrze.	
Dziękujemy	 Jakubowi	 Garbaczowi	 i	 Funda-
cji	Carpe	Diem	 za	 zaproszenie	 i	 ciepłe	 przy-
jęcie	oraz	poczęstunek	po	koncercie.	Występ	 
w	Łodzi	zapadnie	nam	w	pamięci	z	kilku	powo-
dów.	Odbywał	się	w	dzień	roboczy	(czwartek)	 
o	 godzinie	 19.00,	 przy	 niesprzyjających	 wa-
runkach	 atmosferycznych	 -	 brrr…	 zimno!	
Udało	nam	się	dojechać	z	Cieszyna!	Jak	miło	
zaskoczyła	nas	wysoka	frekwencja	na	koncercie!	–	czy	
w	Cieszynie	byłoby	podobnie?		W	katedrze	zjawił	się	
również	nasz	były	parafianin	 i	chórowy	kolega	Paweł	
Konik	–	miło!	Jednak	w	pamięci	zostanie	nam	jeszcze	
jeden	obraz	i…	dźwięki…	Po	naszym	koncercie	o	go-
dzinie	20.00	w	archikatedrze	miały	się	odbyć	rekolek-
cje	dla	księży	w	związku	ze	zbliżającym	się	ingresem	
nowego	Metropolity	Łódzkiego	abp.	Grzegorza	Rysia.	
Nic	w	tym	dziwnego,	ale	już	o	godz.	19.30	do	katedry	
zaczęły	napływać	dziesiątki,	setki	księży,	którzy	wcho-
dzili	 do	 świątyni	 bocznymi	 drzwiami	 z	 zakrystii,	 tuż	
obok	prezbiterium,	gdzie	śpiewaliśmy	i	zdawali	się	nie	
zauważać,	 że	 właśnie	 trwa	 koncert…	Naszym	 wystę-
pom	towarzyszył	więc	narastający	szmer	sutann,	powi-

tań	 i	 rozmów.	W	 trakcie	 utworu	finałowego	 czuliśmy	
już	 mocną	 presję,	 że	 „czas	 kończyć!”…	 Ta	 sytuacja	
bardzo	 zaskoczyła	 nas,	 publiczność	 i	 organizatorów	
koncertu,	 którzy	przepraszali	 nas	później	 za	 zachowa-
nie	duchowieństwa.	Mimo	 tego,	 cieszymy	 się,	 że	mo-
gliśmy	 wystąpić	 w	 Łodzi,	 która	 organizując	 jesienne	
koncerty,	 podkreśliła	 wkład	 ewangelików	 w	 budowę	 
i	rozwój	tego	wielokulturowego	miasta.

 WCK w PUŃCOWIE
	 W	niedzielę	29	października	2017	roku	o	godz.	
17.00	wzięliśmy	udział	w	VI	Artystycznym	Spotkaniu	 
w	Modlitwie	 zorganizowanym	przez	katolicką	parafię	
pw.	 św.	 Jerzego	w	 Puńcowie.	 Kościół	 św.	 Jerzego	w	

Koncert Reformacyjny w Goleszowie

Koncert w Puńcowie (fot. J. Brol)

Nabożeństwo Reformacyjne w Cieszynie
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Puńcowie	należy	do	najstarszych	budowli	sakralnych	na	
Śląsku	Cieszyńskim	i	w	przyszłym	roku	będzie	obcho-
dził	swój	jubileusz	500-lecia	powstania.	Jak	dowiedzia-
łem	 się	 od	 pana	 Tomasza	 Piwki,	 organisty	 tamtejsze-
go	kościoła,	dyrygenta	chórów	i	zarazem	organizatora	
jubileuszowych	koncertów,	 impuls	do	zorganizowania	
cyklicznych	 spotkań	 artystycznych	w	 roku	poprzedza-
jącym	wielki	jubileusz	wziął	się	z	obserwacji	naszego	
kościoła,	który	już	w	roku	2016	rozpoczął	świętowanie	
jubileuszu	Reformacji.	
	 Październikowe	 spotkanie	 zatytułowano	 „Mo-
dlitwa	 kościoła	 luterańskiego	 wczoraj	 i	 dziś.	W	 500.	
rocznicę	Reformacji”.	W	koncercie	udział	wzięli	liczni	
mieszkańcy	 Puńcowa	 i	 przedstawiciele	 władz	 Gminy	
Goleszów.	Naszą	parafię	reprezentował	opiekun	filiału	
w	 Puńcowie	 ks.	Tomasz	Chudecki.	Koncert	 poprowa-
dził	 proboszcz	puńcowskiej	 parafii	ks.	Dariusz	Kowa-
la.	Jako	pierwszy	wystąpił	nasz	chór,	który	wykonał	9	
pieśni	 związanych	 tematycznie	 z	 Reformacją.	 Wspa-
niała	akustyka	gotyckiego	kościoła	św.	Jerzego	bardzo	
przypadła	nam	do	gustu	i	śpiewanie	tam	sprawiło	nam	
wiele	 radości.	 Po	 naszym	występie	 głos	 zabrała	 prof.	
Aniela	Różańska	(UŚ),	która	wygłosiła	prelekcję	na	te-
mat:	„O	poszukiwaniu	wspólnego	dobra.	Refleksje	na	
temat	koegzystencji	katolików	i	ewangelików”.	Zebra-
ni	usłyszeli	wiele	ciekawych	myśli,	usłyszeli	o	tym,	co	
łączy	wszystkich	chrześcijan	i	na	czym	powinniśmy	się	
skupić	we	wspólnych	ekumenicznych	działaniach.	Jako	
ostatni	wystąpił	Chór	Męski	Cantus	z	parafii	ewangelic-
kiej	w	Goleszowie.	Panowie	pod	dyr.	Anny	Stanieczek	
wykonali	wiele	 pięknych	 pieśni	 ze	 swojego	 bogatego	
repertuaru.	 Spotkanie	 zakończyło	 się	 wspólną	 modli-
twą	oraz	poczęstunkiem	w	sali	parafialnej	przygotowa-
nym	przez	miejscowe	panie.	Bardzo	dziękujemy	panu	
Tomaszowi	 Piwce	 za	 zaproszenie	 nas	 do	 sąsiedniego	
Puńcowa.	
	 Zdradzimy	 wam,	 że	 mamy	 wrócić	 tam	 jesz-
cze	w	 przyszłym	 roku!	W	 swojej	 długiej	 historii	 Ko-
ściół	św.	Jerzego	miał	również	okres	ewangelicki.	Pan	
Tomasz	 Piwko	 chce	 zorganizować	w	 przyszłym	 roku	
koncert,	podczas	którego	w	Puńcowie	zabrzmi	muzyka	
chrześcijańska	minionych	500	lat!	Nam	przypadnie	za-
prezentować	muzykę	„okresu	ewangelickiego”	 tamtej-
szego	kościoła,	czyli	piękne	renesansowe	pieśni,	które	 
z	radością	dołączymy	do	naszego	repertuaru.

 WCK w CIESZYNIE
	 Oczywiście	 nie	mogło	 nas	 zabraknąć	 na	 Uro-
czystym	 nabożeństwie	 na	 zakończenie	 obchodów	
500-lecia	Reformacji	w	Kościele	Jezusowym,	które	od-
było	się	31	października	o	godz.	17.00.	
W	 nabożeństwie	 wzięło	 udział	 wielu	 parafian	 i	 go-
ści,	a	o	oprawę	muzyczną	zadbali	organiści:	Wojciech	
Wantulok	i	Tomasz	Ploch,	który	wykonał	piękne	kom-

pozycje	organowe	J.	Gawlasa	i	ks.	A.	Hławiczki,	oraz	
chóry	naszej	parafii.	Na	początku	wszystkie	chóry	za-
śpiewały	wspólnie	dwie	pieśni	„My	dziedzicami”	Jana	
Sztwiertni	oraz	„Świadectwo	Marcina	Lutra”	skompo-
nowane	 przez	Tadeusza	 Sikorę	 z	 bardzo	mocnym,	 re-
formacyjnym	 tekstem.	 Razem	 z	 Chórem	Kościelnym	
zaśpiewaliśmy	 jeszcze	 dwie	 potężnie	 brzmiące	 pieśni	
z	 organami:	 „Brońże,	 Panie,	 nas	 na	wieki”	w	 aranża-
cji	Katarzyny	Danel	oraz	hymn	„Warownym	Grodem”	 
w	 ciekawej	 wersji	 rytmicznej,	 która,	 może	 ku	 zasko-
czeniu	 wielu	 słuchaczy,	 jest	 oryginalną	 wersją	 skom-
ponowaną	 i	 zapisaną	 przez	 Lutra!	 Współcześnie	 na	
uroczystych	nabożeństwach	śpiewamy	jej	uproszczoną	
wersję.	Wyższobramski	 zaśpiewał	 jeszcze	 po	 przemó-
wieniu	pana	burmistrza	i	wykonał	chorał	Marcina	Lutra	
w	opracowaniu	Jana	Sebastiana	Bacha	„Zachowaj	nas	
przy	słowie	swym”.	

 WCK w GOLESZOWIE
	 Ostatni	Koncert	Reformacyjny,	w	którym	wzię-
liśmy	udział,	był	bardzo	wyjątkowy.	W	niedzielę	5	listo-
pada	o	godz.	16.00	kościół	ewangelicki	w	Goleszowie	
wypełnił	się	do	ostatniego	miejsca.	Koncert	zorganizo-
wany	 został	 przez	 Stowarzyszenie	 Muzyczne	ARTIS	
oraz	 Parafię	 Ewangelicko-Augsburską	 w	 Goleszowie.	
Wykonawcami	 byli:	Orkiestra	Kameralna	ARTIS	 pod	
batutą	 Jean-Claude’a	 Hauptmanna,	 wokaliści	 ARTIS,	
Miriam	Matyja	oraz	my	–	Wyższobramski	Chór	Kame-
ralny	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Cieszynie.	
	 Udział	 w	 tym	 koncercie	 był	 dla	 nas	 wielkim	
zaszczytem	i	przygodą!	Po	raz	pierwszy	z	orkiestrą	Je-
an-Claude’a	 Hauptmanna	 wystąpiliśmy	 w	 2012	 roku	
podczas	spektaklu	„Melodie	pamięci”.	Później	jeszcze	 
w	 2013	 roku	 zaśpiewaliśmy	 razem	 z	 chórem	 LOTE/
GTE	 na	 koncercie	 z	 okazji	 20-lecia	 Liceum	 Ogólno-
kształcącego	 Towarzystwa	 Ewangelickiego	 w	 Koście-
le	 Jezusowym.	 Tym	 razem	 jednak	 to	 my,	 wspierani	 
3	 głosami	 solistów,	 mieliśmy	 udźwignąć	 ciężar	 wy-
konania	 pięknych,	 znanych	 pieśni	 w	 opracowaniu	 na	
chór	i	orkiestrę	autorstwa	Maestro	Hauptmanna.	Wiele	 
z	tych	pieśni	zostało	nagranych	przez	ZPiT	ŚLĄSK	na	
płycie	SOLUS	CHRISTUS.	Dostaliśmy	nuty	i	ostro	za-
braliśmy	się	do	ćwiczenia.	
	 W	programie	listopadowego	koncertu	znalazły	
się	utwory	instrumentalne	Jana	Sebastiana	Bacha,	Jana	
Sztwiertni	oraz	Józefa	Podoli.	Zabrzmiały	 także	popu-
larne	w	latach	siedemdziesiątych	pieśni	chrześcijańskie,	
które	 z	 towarzyszeniem	 orkiestry	 wykonała	 solistka	
Miriam	Matyja.	Jako	chór	zaśpiewaliśmy	z	towarzysze-
niem	orkiestry	następujące	pieśni:	 Jesu	meine	Freude,	
Ojcowski	Dom,	Za	rękę	weź	mnie,	Panie,	Na	skale	ko-
ściół	stoi,	Imię	Jezus,	Zachowaj	nas	przy	słowie	swym,	
Jezu	mój	krasny,	Hallelujah,	Africa	Kyrie	i	Warownym	
Grodem.	Niektóre	partie	solowe	wykonali	nasi	chórzy-
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ści	Dorota	Klus-Raczek	i	Piotr	Sikora.	Koncert	prowa-
dzili	duchowni	goleszowskiej	parafii	z	biskupem	Adria-
nem	Korczago	na	czele.
	 Pomysłodawcami	 koncertu	 byli	 Małgorzata	 
i	Jean-Claude	Hauptmannowie,	którzy	włożyli	w	jego	
przygotowanie	mnóstwo	pracy.	Dziękujemy	 Im	za	 za-
ufanie	i	zaproszenie	naszego	chóru	do	współtworzenia	
tego	wielkiego	muzycznego	wydarzenia.	Jesteśmy	chó-
rem	kameralnym,	który	nieczęsto	ma	okazję	występo-
wać	 z	 towarzyszeniem	 orkiestry	 i…	 nie	 jest	 do	 tego	
stworzony	 (jest	 nas	 za	mało).	 Jesteśmy	 świadomi,	 że	

część	słuchaczy	mogła	nas	gorzej	słyszeć,	ale	daliśmy	
z	siebie	wszystko!	Następnym	razem,	jeśli	będzie	oka-
zja,	poprosimy	o	lepsze	nagłośnienie.		Dla	nas	było	to	
wielkie	przeżycie	i	radość!	Dziękujemy	wielu	naszym	
parafianom	za	tak	liczną	obecność	na	tym	wyjątkowym	
koncercie!

	 Teraz	 już	 intensywnie	 pracujemy	 nad	 reper-
tuarem	kolędowym	i	Kantatą	na	Boże	Narodzenie	(17	
grudnia	o	godz.	16.00	w	Kościele	Jezusowym),	na	którą	
wszystkich	serdecznie	zapraszamy!

                                                  Piotr Sikora

Adwentowe spotkanie ze Słowem i Muzyką w Kościele Jezusowym

	 Od	wielu	lat	w	I	Niedzielę	Adwentu	w	kościele	ewangelickim	Na	Niwach	w	Czeskim	Cieszynie	odbywają	
się	koncerty	adwentowe,	które	cieszą	się	już	zasłużoną	renomą.	W tym roku chcemy zaprosić Was na I Koncert 
Adwentowy w Kościele Jezusowym, który odbędzie się w III Niedzielę Adwentu, 17 grudnia o godz. 16.00.
	 Chór	Kościelny	i	Wyższobramski	Chór	Kameralny	z	Cieszyna	od	kilku	lat	włączają	do	swojego	repertu-
aru	utwory	amerykańskiej	kompozytorki	muzyki	chrześcijańskiej		Sally	DeFord	(ur.1959).	Jej	twórczość	charak-
teryzuje	się	prostotą,	pięknymi,	wpadającymi	w	ucho	i	serce	melodiami	oraz	wspaniałymi	aranżacjami	na	chór	 
a	cappella	lub	z	towarzyszeniem	instrumentów.	Autorka	pisze	również	solowe	utwory	instrumentalne	oraz	aranżu-
je	znane	protestanckie	pieśni	kościelne.	Jej	ciekawe	opracowanie	pieśni	„Jezu	mój	krasny”	na	chór,	organy,	forte-
pian	i	flet	w	2012	roku	nagrał	Wyższobramski	Chór	Kameralny	na	płycie	„Ratujmy	Organy	Kościoła	Jezusowego”,	
a	w	2016	roku	Zespół	Śląsk	włączył	ją	do	programu	„Solus	Christus”.		Z	kolei	dwa	utwory	Sally	DeFord	„Świa-
tłość	przychodzi	na	świat”	oraz	„Bóg	w	Betlejem”	znalazły	się	na	krążku	„Czas	radości”	z	kolędami	Wyższobram-
skiego	Chóru	Kameralnego.	To	właśnie	twórczość	tej	kompozytorki	zdominuje	grudniowy	koncert	adwentowy.
	 Zabrzmią	piękne	pieśni	chóralne	oraz	utwory	instrumentalne	w	wykonaniu	Wojciecha	Wantuloka,	które	
przeplatane	będą	adwentowymi	rozmyślaniami.	W	drugiej	części	koncertu	po	raz	pierwszy	w	Polsce	wykonana	
zostanie	„Kantata	na	Boże	Narodzenie”	Sally	DeFord	(Christmas	Cantata),	utwór	składający	się	z	siedmiu	części,	
których	klamrą	jest	melodia	kolędy	„Cicha	noc”,	którą	na	finał	zaśpiewają	wszyscy	zebrani.	Utwór	skompono-
wany	 został	 na	 chór	 SATB,	 solistów,	 narratora,	 fortepian,	 flet	 i	 zbór.	
Nastrojowe	 pieśni	 przeplatane	 są	 czytaniami	 z	Ewangelii	według	 św.	
Marka	i	św.	Łukasza.	Teksty	pieśni	z	języka	angielskiego	przetłumaczył	
i	opracował	Piotr	Sikora.	

Wystąpią:
Chór Kościelny z Cieszyna pod dyr. Joanny Sikory

Wyższobramski Chór Kameralny pod dyr. Piotra Sikory
Jolanta Chmiel, Dorota Klus-Raczek, Wioleta Stronczek- solistki

ks. Janusz Sikora – narrator
Wojciech Wantulok – fortepian 

Aleksandra Kisza - flet

POMOC DLA 2-LETNIEGO SZYMONA 
 Jako społeczność parafii chcemy się także włączyć w akcję 
pomocy dla 2-letniego Szymka Zamarskiego z Cieszyna, którego 
czeka bardzo kosztowna i skomplikowana operacja serca w Rzymie. 
Podczas koncertu będzie można złożyć datek na ten szczytny cel!
                                

Serdecznie zapraszamy!

♪	♪	♪  KANTATA NA BOŻE NARODZENIE  
Sally DeFord ♫
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32 tysiące elementów 

Młodzież, dzieci

	 W	grudniu	2016	roku	przedsta-
wiciele	 „Młodzieżówki”	 w	 Cieszynie	
zakupili	 puzzle	 składające	 się	 z	 niebo-
tycznej	liczby	elementów	–	32	tysięcy.	
Dochód	 przeznaczony	 na	 ten	 kreatyw-
ny	cel	pochodził	z	naszej	skarbonki.	Na	
świecie	 wyprodukowano	 tylko	 kilka	
wzorów	o	tak	dużym	formacie.	Do	wy-
boru	były	 też	mniejsze	 zestawy	po	13	
tysięcy	 lub	 24	 tysiące	 fragmencików,	
ale	wybór	padł	na	pudełko	z	największą	
możliwą	 sumą	 puzzli.	 Obraz	 ukazuje	
widok	na	Manhattan	z	balkonu	jednego	
z	 nowojorskich	 wieżowców.	 Pudełko	
zawierało	 puzzle	 zabezpieczone	 w	 8	
opakowaniach,	 dzięki	 czemu	 poszcze-
gólne	fragmenty	obrazu	mogliśmy	uzu-
pełniać	w	różnych	miejscach	naraz.	Je-
den	człon,	np.	zawędrował	z	nami	aż	na	
obóz	do	Bocheńca.	Część	układanki	uzupełniał	inicjator	
całej	akcji,	ks.	Marcin	Podżorski,	dla	którego	zajęcie	to	
jest	źródłem	pasji.	Jak	twierdzi,	puzzle	integrują,	uczą	
cierpliwości,	uspokajają	i	poprawiają	koncentrację.	Po	
każdym	piątkowym	spotkaniu,	członkowie	grupy	krok	
po	kroku,	element	po	elemencie,	kwadracik	po	kwadra-
ciku,	 łatka	 po	 łatce,	 kończyli	 kolejne	 odcinki.	 Każdy	 
z	ośmiu	głównych	filarów	kompozycji	 liczący	łącznie	
4	tys.	kawałeczków	prezentował	widok	widziany	przez	
balkonową	framugę	drapacza	chmur.	
	 W	końcu	we	wrześniu,	po	miesiącach	mozolnej	
pracy,	 ostatni	 element	 został	 pomyślnie	 dopasowany,	 
a	 wszyscy	 zaangażowani	 w	 układanie	 podnieśli	 ręce	 
w	geście	triumfu.	Gotowe	części	poprzylepiano	na	spe-
cjalnym	 prostokątnym	 blacie.	 Niedługo	 potem	 ruszy-
ły	prace	remontowe	naszego	klubu	w	budynku	parafii.	

Przemalowano	ściany,	podłogę	wyłożono	nową	wykła-
dziną	i	ogólnie	uporządkowano	przytulną	salę.	Po	me-
tamorfozie	pomieszczenia,	na	początku	listopada,	przy	
użyciu	silnych	męskich	rąk,	olbrzymie	dzieło	o	wymia-
rach	2	x	5	metrów	udało	się	zawiesić	na	ścianie.	Odtąd	
obraz	stał	się	nieoficjalną	wizytówką	naszej	młodzieżo-
wej	paczki.	W	końcu	była	to	po	części	praca	każdego	
z	nas,	a	wszystko	co	razem	wykonujemy,	symbolizuje	
jedność.	W	dodatku	zyskaliśmy	następne	okno	na	świat	
naszego	Boga,	który	pozwala	nam	jednoczyć	się	i	ukła-
dać	tak	wspaniałe	dzieła.
	 Nasza	młodzieżowa	 społeczność	 stale	 się	 roz-
rasta.	Jeśli	czujesz	się	osamotniony	w	swoim	szkolnym	
towarzystwie,	potrzebujesz	przyjaciół,	a	pragniesz	być	
bliżej	Boga	i	przy	okazji	poznawać	wartościowych	lu-
dzi,	dołącz	do	naszej	młodzieżowej	parafialnej	rodziny!	

Poruszający wieczór 
	 Właściwie	 nie	 noc,	 a	 wieczór	 z	 Lutrem	miał	 
w	tym	roku	szczególny	wymiar.	Spotkaliśmy	się	500	lat	
po	wystąpieniu	Marcina	Lutra!	Spotkanie	trwało	tylko	
kilka	 godzin,	 ale	 przyniosło	mnóstwo	 impulsów,	wra-
żeń,	pobudzało	do	stawiania	ważnych	pytań	i	szukania	
twórczych	odpowiedzi.

	 Głównym	 punktem	 programu	 był	 spektakl	 te-
atralny	ks.	Grzegorza	Olka	„Czy	sole	mogą	zwietrzeć?”	
Brawurowa,	 skrząca	 się	 od	 humoru	 refleksja	 nad	 tre-
ścią	 i	 znaczeniem	reformacyjnych	„soli”	–	 tak	można	
by	opisać	obraz	w	dwu	aktach,	 odegrany	przez	kilku-
nastu	 aktorów-amatorów.	 Solus	 Christus,	 sola	 fide…	

Krzysztof Londzin
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Tylko	Chrystus,	 tylko	wiara,	 tylko	Pismo,	 tylko	 łaska	
…	kolejne	 reformacyjne	 sole	były	„wprowadzane”	we	
współczesne	realia,	sytuacje,	dialogi	i	 to	powodowało,	
że	mogliśmy	się	zastanawiać	na	ile	zasady,	hasła	Refor-
macji,	porządkują	nasze	życie	dzisiaj	i	w	ogóle	jaka	jest	
ich	percepcja	we	współczesnym	świecie.
	 Przed	 spektaklem	 dwie	 wybrane	 losowo	 dru-
żyny	 wzięły	 udział	 w	 konkursie,	 przeprowadzonym	 
w	konwencji	 „Familiady”	 i	 już	wtedy	okazało	 się,	 że	
wiedza	 o	 dorobku	 i	 znaczeniu	 Reformacji	 musi	 być	
stale	poddawana	aktualizacji,	jej	przesłanie	nieustanne-
mu	przewartościowywaniu,	a	częste	wybuchy	śmiechu	 
i	 oklaski,	 owacje,	 zarówno	 podczas	 konkursu	 jak	 i		
spektaklu,	świadczyły	o	trafności	obserwacji,	refleksji,	
pytań,	stawianych	właściwie	od	początku	spotkania.
	 Już	w	otwierającym	spotkanie	wywiadzie,	któ-

ry	z	biskupem	Diecezji	Cieszyńskiej	przeprowadził	ks.	
Marcin	Podżorski,	pojawiły	się	niebanalne	pytania.	Bi-
skup	Adrian	Korczago	poruszył	ważne	sprawy,	miał	też	
sposobność	skomentowania	na	gorąco	obchodów	jubi-
leuszu	500	lat	Reformacji.
	 Wiele	 było	 entuzjastycznego	 śpiewu	 z	 towa-
rzyszeniem	 zespołu	 muzycznego	 pod	 kierownictwem	
Mateusza	Walacha,	 pięknie	 zabrzmiały	 utwory	 znane	
wielu	 uczestnikom	 spotkania	 z	 wrześniowych	Warsz-
tatów	Muzycznych	 500+.	Tak	 jak	wiślański	 amfiteatr,	
również	 cieszyński	 teatr	 im.	Adama	Mickiewicza	wy-
pełniła	 piękna	 muzyka	 i	 radosny	 śpiew	 dedykowany	
Bogu.
	 Był	to	piękny,	poruszający	wieczór.		Organiza-
torami	 spotkania	 było	Centrum	Misji	 i	 Ewangelizacji	
oraz	Duszpasterz	młodzieży	diecezji	cieszyńskiej.

Marek Cieślar
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Kącik dla dzieci

	 Posłuchajcie,	 jak	 biją	 dzwony.	 Jaka	 piękna	
muzyka	–	mówili	ludzie	siedząc	w	małym	kamiennym	
kościółku,	który	stał	wysoko	na	zboczu	góry	w	pewnej	
wsi.	
	 Był	 to	 wieczór	 wigilijny.	 Te	 dziwne	 dzwony	
biły	tylko	w	czasie	wigilijnego	wieczoru.	Niemy	w	nie	
bił,	a	ludzie	nie	wiedzieli,	 jaka	to	siła	je	tak	rozdzwo-
niła.	Niektórzy	mówili,	że	to	wiatr.	Inni	myśleli,	że	za	
sznury	pociągały	wróżki.	Jeszcze	inni	uważali,	że	dzia-
ło	się	tak	za	sprawą	aniołów.	Dzwony	zawsze	będą	biły	
w	wieczór	wigilijny	 –	 powiedział	 jeden	 z	mędrców	–	
jeśli	ludzie	z	naszej	wsi	będą	dla	siebie	dobrzy	i	będą	

Kochane Dzieci!

	 Wkroczyliśmy	kolejny	raz	w	najpiękniejszy	okres	roku	czyli	czas	Adwentu.	Na	pewno	dobrze	
wiecie	co	to	jest	Adwent	–	ale	może	przypomnę	tym	którzy	zapomnieli,	jest	to	czas	kiedy	przygotowu-
jemy	się	do	Świąt	Bożego	Narodzenie	i	czekamy	na	ponowne	przyjście	Pana	Jezusa.	W	Adwencie	spę-
dzamy	dużo	czasu	na	sprzątaniu	naszych	domów,	pieczeniu	ciastek	i	przygotowywaniu	się	do	nadcho-
dzących	świąt.	Cieszymy	się	na	prezenty	i	spotkanie	z	bliskimi.	Ale	najważniejszy	w	tym	wszystkim,	
o	czym	nie	powinniśmy	zapo-
mnieć,	 jest	 Pan	 Jezus,	 są	 to	
Jego	 urodziny	 i	 powinniśmy	
wszyscy	razem	je	świętować.	
	 Życzę	 Wam,	 żeby	
Ten,	który	jest	najważniejszy,	
zawsze	 był	 obecny	 w	 życiu	
Waszym	 i	 Waszych	 rodzin.	
Oby	 te	 święta	 były	 radosne	 
i	szczęśliwe.	

Dzwony wigilijne

sobie	pomagali.	
	 Pewnego	razu	ludzie	siedzieli	w	kościele	przez	
cała	 noc	 wigilijną	 i	 czekali,	 czekali,	 ale	 dzwony	 nie	
dzwoniły.	Wszyscy	byli	bardzo	smutni.	Po	roku	znów	
nadeszło	 Boże	 Narodzenie	 i	 ludzie	 pragnęli	 usłyszeć	
dźwięk	dzwonów,	lecz	one	ponownie	milczały.	
Minęło	wiele	lat.	dzwony	wciąż	nie	dzwoniły.
	 Ludzie	nie	są	 już	 tak	dobrzy	 i	bezinteresowni	
–	powiedział	mędrzec	–	dzwony	nie	uderzą	 tak	długo,	
dopóki	ludzie	nie	będą	dobrzy	i	nie	będą	sobie	pomagać.	
W	 pierwszym	 dniu	 Nowego	 roku	 król	 wydał	 dekret:	
„Niech	wszyscy	ludzie	pomagają	tym,	którzy	potrzebu-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl58 Odwiedź naszą stronę:

ją	ich	pomocy.	Niech	nikt	się	nie	kłóci,	niech	wszyscy	
będą	uprzejmi	i	dobrzy,	niech	wszyscy	przyniosą	do	ko-
ścioła	w	następną	wigilie	drogocenne	dary”.
	 Ludzie	 uczynili	 tak,	 jak	 im	 król	 rozkazał.	
Dzwony	z	pewnością	zadźwięczą	w	tę	noc	wigilijną.	
	 Kiedy	 nadszedł	 wieczór	 wigilijny,	 ludzie	 szli	
przez	 śnieg	 po	 długiej	 ulicy	 prowadzącej	 do	 niezwy-
kłego	kościoła.	Dwóch	chłopców	bawiło	się	śniegiem	 
i	widzieli	jak	ludzie	podążali	do	kościoła.	
„Pedro,	czy	nie	moglibyśmy	wieczorem	pójść	do	kościo-
ła?	Może	dzwony	zadzwonią?”	–	zapytał	młodszy	brat.		
„Tak,	braciszku,	chodźmy”	odpowiedział	Pedro.	
Chłopcy	wyruszyli	w	drogę,	a	śnieg	padał	dużymi	pła-
tami.
„Co	to	było,	Pedro?”	zapytał	mały	braciszek,	gdy	usły-
szeli	cichy	płacz.	
„Pójdę	i	zobaczę”	powiedział	Pedro.	Po	drugiej	stronie	
drogi	znalazł	w	śniegu	małego	białego	pieska.	Był	on	
zmarznięty	i	głodny.
„Idź	dalej	do	kościoła,	braciszku	–	powiedział	Pedro	–	ja	
zabiorę	 pieska	 do	 domu,	 on	 umrze,	 jeśli	 nie	 dostanie	
czegoś	do	zjedzenia”.
„Ja	nie	chcę	iść	sam	–	Pedro”	–	powiedział	mały	braci-
szek.
„Ależ	ty	musisz	pójść,	braciszku”	–	powiedział	Pedro	–	
tutaj	są	nasze	zaoszczędzone	pieniądze.	Musimy	zrobić	
wszystko,	co	tylko	można.	Weź	je	i	oddaj	w	ofierze”

Mały	braciszek	wziął	pieniążki	 i	poszedł	 	 sam	do	sta-
rego	 kościółka.	Wszyscy	 ludzie	 czekali,	 aby	 usłyszeć	
bicie	dzwonów.	

	 Pastor	był	ubrany	w	śnieżno-białą	szatę.	„Przy-
nieście	swoje	najlepsze	dary	do	ołtarza”	–	powiedział.
Jako	pierwszy	Król	położył	na	ołtarzu	złotą	koronę.		

	 Wszyscy	ludzie	słuchali,	lecz	dzwony	nie	ode-
zwały	się.		Królowa	oddała	swoje	najdroższe	klejnoty,	
lecz	i	teraz	dzwony	nie	zadźwięczały.
	 Bogaci	 ludzie	składali	na	ołtarzu	duże	sumy	–	
dzwony	jeszcze	ciągle	milczały.
„Czy	mogę	się	odważyć	i	podejść	tam	z	tymi	kilkoma	
pieniążkami?	-	myślał	mały	braciszek.
	 Wreszcie	zbliżył	się	wolno	do	ołtarza	i	położył	
swoje	pieniądze	na	 samym	 jego	brzegu,	 skradając	 się	
szybko	z	powrotem	na	swoje	miejsce.	
	 	 	 	A	 teraz	 słuchajcie!	Kościół	 napełnił	 się	wspaniałą	
muzyką.	 Dzwony	 biły!	 Czekający	 ludzie	 byli	 bardzo	
szczęśliwi.
	 	 	 	Mały	braciszek	wybiegł	 z	kościółka.	Pedro	ogrzał	 
i	nakarmił	małego	pieska	i	wyszedł,	aby	spotkać	brata.
				„O	Pedro,	dzwony,	dzwony!	O	jakbym	chciał,	abyś	
słyszał	dzwony”,	powiedział.
	 	 	 	„Ja	 je	słyszałem,	grały	 tak,	 jakby	aniołowie	 je	 roz-
dzwonili.	To	były	najsłodsze	 tony,	 jakie	kiedykolwiek	
słyszałem.	 Jakie	wspaniałe	dary	musieli	bogaci	 i	 król	
złożyć	na	ołtarzu”.					

 Legenda o czwartym mędrcu

	 Żyło	 kiedyś	 czterech	 mędrców.	 Pewnej	 nocy	
zauważyli	 nową,	 błyszczącą	 na	 niebie	 gwiazdę.	 Od	
razu	wiedzieli,	 że	 to	oznacza	 to,	 iż	narodził	 się	nowy	
król,	więc	szybko	udali	się	do	swego	króla	i	przekaza-
li	mu	 tę	 nowinę.	Król	 nie	 był	 zadowolony,	 ponieważ	
obawiał	się,	ze	gdy	dziecko	dorośnie,	to	pewnego	dnia	
może	objąć	jego	tron.	
	 Jeden	z	mędrców	miał	ciekawy	pomysł:	„Może	
moglibyśmy	 pójść	 z	 prezentami	 do	 nowonarodzone-
go	 króla,	wtedy,	 gdy	 dorośnie,	 będzie	 pamiętał	 twoja	
uprzejmość	królu	i	nie	obejmie	twojego	królestwa”.
	 Władcy	spodobał	się	ten	pomysł,	więc	dał	mę-
drcom	pozwolenie	na	odwiedzenie	niemowlęcia,	ale	za-
strzegł,	że	tak	długo	nie	mogą	powrócić,	aż	odnajdą	go	

i	podarują	mu	jego	prezenty.	
	 Polecono	 mędrcom,	 że	 maja	 z	 królewskiego	
skarbca	wybrać	to,	co	chcą	podarować	małemu	królowi.	
Jeden	z	nich	wybrał	złoto,	inny	kadzidło,	trzeci	wybrał	
mirrę,	a	czwarty	zabrał	 trzy	cenne	kamienie:	diament,	
szmaragd	i	rubin.		
	 Mędrcy	umówili	się	na	dzień,	w	którym	wyru-
sza	i	powrócili	do	swoich	domów,	aby	pożegnać	się	ze	
swoimi	rodzinami.	
	 Czwarty	z	nich	rozstał	się	z	rodziną	i	wyruszył	
w	drogę,	by	spotkać	się	ze	swoimi	przyjaciółmi.
	 Drugiego	dnia	podróży	spotkał	małego	chłopca,	
brutalnie	 wleczonego	 na	 targ	 niewolników	 przez	 nie-
przyjemnie	 wyglądającego	 człowieka.	 Matka	 błagała	
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go	 żeby	 nie	 zabierał	 jej	 syna.	Mędrzec	 za-
sięgnął	wiadomości	o	chłopcu.	Jego	ojciec	
pożyczył	 pieniądze,	 żeby	 rozpocząć	 inte-
resy,	 ale	 upadły	 one	 a	 on	 sam	umarł.	Ten,	
który	pożyczył	mu	wtedy	pieniądze,	chciał	
je	teraz	z	powrotem.	Zabierał	dziecko,	żeby	
go	sprzedać,	ponieważ	jego	matka	nie	mia-
ła	pieniędzy	by	mu	 je	oddać.	Mędrzec	nie	
mógł	patrzeć	jak	traktowane	jest	to	dziecko,	
dlatego	 zapytał	 człowieka:	 „ile	 chcesz	 za	
niego?”
	 Ten	 podał	 cenę	 i	 wtedy	 podróżny	
dał	mu	 rubin,	aby	odkupić	dziecko.	Kiedy	
już	to	zrobił,	oddał	chłopca	matce	i	wyruszył	w	dalszą	
drogę.
	 Teraz	był	bardzo	spóźniony	 i	 jego	przyjaciele	
wyruszyli	 bez	 niego,	 ale	 podróżował	 dalej	 z	 nadzieją,	
że	dołączy	do	nich	później.
	 Przybywszy	do	Jeruzalem,	zapytał	króla	Hero-
da,	czy	widział	jego	towarzyszy.	
	 Trzech	mędrców	przybyło	 tu	 Jakiś	 czas	 temu,	
szukając	 królewskiego	 niemowlęcia	 ale	 pojechali	 do	
Betlejem”	–	odpowiedział	Herod.
	 Teraz	przynajmniej	wiedział,	że	jest	na	dobrym	
szlaku.	Podziękował	królowi	i	wyruszył	szukać	przyja-
ciół.	Kiedy	tylko	pojechał,	herod	zaczął	myśleć	o	kró-
lewskim	niemowlęciu.	Był	niesamowicie	 zły,	 że	naro-
dził	się	ten,	który	może	odebrać	mu	tron.	Zadecydował,	
że	musi	się	go	pozbyć,	dlatego	też	posłał	do	Betlejem	
swoich	żołnierzy,	żeby	zabili	wszystkich	chłopców	do	
drugiego	roku	życia.	
	 Mędrzec	dotarł	do	Betlejem	przed	żołnierzami	
i	rozpytywał	ludzi	o	Jezusa,	gdy	nagle	usłyszał	przeraź-
liwy	krzyk.	W	całym	mieście	zapanował	płacz	i	krzyk	
gdy	żołnierze	zaczęli	wypełniać	okrutny	rozkaż	Heroda.
„Co	się	dzieje?”	–	zapytał	w	stronę	mędrca	właściciel	
gospody.	 To	 żołnierze	 Heroda,	 muszą	 zabić	 wszyst-
kich	chłopców	do	drugiego	roku	życia”	–	odpowiedział.	
Twarz	człowieka	zrobiła	się	blada:	„my	mamy	niemow-
lę	–	syna”	–	powiedział,	patrząc	rozpaczliwie	na	przy-
bysza.	
	 Mędrzec	 popchnął	 go	 do	 środka	 domu	 i	 pole-
cił	ukryć	syna.	Sam	stał	w	drzwiach,	gdy	przybyli	żoł-
nierze.	Wyciągnął	szmaragd	 i	zaoferował	go	 jednemu	
z	nich,	by	ten	nie	przeszukiwał	domu.	Żołnierz	zabrał	
cenny	 kamień	 i	 narysował	 na	 drzwiach	 krzyż,	 który	
miał	 powstrzymać	 innych	 żołnierzy	 przed	 przeszuki-
waniem	wnętrza.	
	 Mędrzec,	 właściciel	 gospody	 i	 jego	 rodzina	
ukryli	się	w	środku	tak	długo,	aż	byli	pewni,	że	żołnie-
rze	 odeszli.	Byli	 szczęśliwi,	 że	 ich	 niemowlę	 ocalało,	
ale	 płakali	 z	 innymi	 rodzicami,	 którzy	 utracili	 swoje	
dzieci.	
	 Wieczorem	podróżny	dowiedział	się,	że	Jezus	

został	zabrany	przez	rodziców	do	Egiptu.	Uciekł	przed	
żołnierzami,	ale	kolejny	raz	mędrzec	utracił	szansę	na	
spotkanie	 z	 nim.	Mimo,	 że	 nasz	 bohater	 natychmiast	
wyruszył,	to	nigdy	nie	spotkał	się	ze	swoimi	przyjaciół-
mi	i	nigdy	nie	odnalazł	niemowlęcia-króla.	
	 Przez	30	lat	szukał	go,	aż	do	pewnego	dnia,	gdy	
przybył	do	Jerozolimy	i	usłyszał	tam	o	dziwnych	wyda-
rzeniach.	
Miasto	było	przepełnione	ludźmi.	Jak	się	okazało,	troje	
mężczyzn	miało	być	ukrzyżowanych,	a	jeden	z	nich	był	
popularnym	nauczyciele	–	mówcą.	Mędrzec	podążył	za	
tłumem	na	miejsce	egzekucji.	Nienawidził	oglądać	cze-
goś	takiego,	ale	było	coś	niezwykłego	w	jednym	z	tych	
ludzi,	którzy	mieli	być	ukrzyżowani.	
	 Człowiek,	który	wisiał	na	 środkowym	krzyżu,	
zawołał	prosząc	o	wodę.	Stracił	wiele	krwi	i	był	bardzo	
spragniony.	Mędrzec	błagał	żołnierzy,	aby	dali	mu	coś	
do	picia,	ale	ci	nie	chcieli	usłuchać.	Wtedy	niechętnie	
wyciągnął	swój	ostatni	cenny	kamień.	Teraz	nie	miałby	
już	nic,	żeby	podarować	nowemu	królowi,	 jeśli	kiedy-
kolwiek	odnalazłby	go.	Dał	diament	żołnierzowi	i	wte-
dy	ten	namoczył	gąbkę,	nabił	ja	na	patyk	i	podał	umie-
rającemu	człowiekowi.	
	 Mędrzec	popatrzył	na	nieznajomego:	„czy	uro-
dziłeś	się	trzydzieści	lat	temu	w	Betlejem?”	–	zapytał.	
Człowiek	na	krzyżu	przytaknął.	
„czy	trzech	nieznajomych	przyniosło	ci	dary?”
Człowiek	na	krzyżu	znów	przytaknął.	
„A	ja	szukałem	cię	przez	trzydzieści	lat.	teraz	cię	znala-
złem	i	nie	mam	nic,	co	mógłbym	ci	dać”.	
	 Jezus	z	miłością	popatrzył	na	mędrca:	„Otrzy-
małem	twoje	dary	człowieku.	Jaki	większy	dar	mógłbyś	
mi	dać,	jeśli	nie	wolność	dziecka?	Żaden	rubin	nie	jest	
bardziej	wartościowy	niż	właśnie	to.	Jaki	szmaragd	był-
by	kosztowniejszy	od	życia	niemowlęcia	i	jaki	diament,	
jakkolwiek	piękny,	byłby	kosztowniejszy	niż	napojenie	
umierającego	człowieka?	
Idź	do	domu	mądry	człowieku	i	powiedz	swojemu	kró-
lowi,	że	odnalazłeś	Króla	królów	i	że	jest	on	szczęśliwy	
i	bardzo	zadowolony	z	darów,	które	otrzymał”
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Pokoloruj obrazek; w miejscu, gdzie znajdują się kropki użyj zielonej kredki

Obrazki różnią się między sobą 10 szczegółami, czy potrafisz je odnależć
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

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

Mt 5,4

8-10-2017
8-10-2017
15-10-2017
15-10-2017
21-10-2017
21-10-2017
22-10-2017
22-10-2017
22-10-2017
22-10-2017

Igor	Matuszek
Urszula	Mariola	Stańczyk
Patryk	Tomasz	Fizek
Gabriel	Belgoville
Eunika	Malwina	Szurman
Franciszek	Maciej	Szurman
Zoja	Klajsek
Andrzej	Paweł	Cienciała	
Oskar	Paweł	Dziadek
Szymon	Artur	Tomica

Hażlach
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Hażlach
Hażlach

8-10-2017

21-10-2017

21-10-2017

28-10-2017

Marian	Józef	Krzywoń
Mariola	Iwona	Szot
Jakub	Jerzy	Legierski	
Katarzyna	Magdalena	Żyła
Andrzej	Władysław	Szurman
Izabela	Tamara	Szurman
Dominik	Paul	Lootens
Janina	Boruta

Cieszyn

Bażanowice

Cieszyn

Cieszyn

2-10-2017
2-10-2017
4-10-2017
5-10-2017
9-10-2017
10-10-2017
11-10-2017
12-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
19-10-2017
23-10-2017

Maria	Pilch	zd.	Krupa
Edward	Figna
Jan	Karol	Wojnar
Andrzej	Konopka
Przemysław	Porąbka
Marta	Borus	zd.	Klajs
Wanda	Irena	Podżorska	zd.	Kędzior
Erwin	Szturc
Sabina	Kluz	zd.	Domke
Maria	Barbara	Dorulok	zd.	Biała
Józef	Zagóra
Kazimiera	Anna	Krasoń-Żubrowska
Irena	Anna	Supik
Janina	Turoń	zd.	Rymorz

lat	95
lat	78
lat	58
lat	75
lat	37
lat	94
lat	72
lat	85
lat	74
lat	69
lat	86
lat	86
lat	64
lat	80

Marklowice
Gumna
Krasna
Cieszyn
Cieszyn
Dębowiec
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
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Informacje,	ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie
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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. 

Wieczory z Biblią w grudniu

7.12.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
  Prelekcja: Józef Piłsudski   (150 – lecie urodzin)
14.12.: godz.: 15.00: Wigilijka PTEw.
28.12.: godz: 15.00: Klub PTEw. 
 Prelekcja: Przeżyjmy to jeszcze raz 
 - Przegląd wydarzeń w cieszyńskim oddziale PTEw.  
 w 2017 r. połączony z prezentacją wizualną.

 W grudniu, czyli podczas Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia spotkania 

z cyklu Wieczory z Biblią są zawieszone, pierwsze spotkanie w roku 2018 

odbędzie się 10 stycznia o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!
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Serdecznie zapraszamy na spotkania, 
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00, 

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

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

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

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

 ZAPROSZENIE
 Serdecznie zapraszamy na tradycyjny  

WIECZÓR KOLĘD, który odbędzie się  

6 stycznia 2017 roku o godz. 16.00  

w Kościele Jezusowym w Cieszynie
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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

sobota
sobota (raz w miesiącu)

godz.		9.00
godz.	16.00

Zamarski Chór	dziecięcy piątek godz.	17.00
Zamarski Chór	męski czwartek godz.	18.00

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

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice piątek godz.	17.00
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.	18.30

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I poniedziałek miesiąca Koło Odw. godz.	16.00
Cieszyn II czwarte miesiąca godz.	17.00
Zamarski I poniedziałek miesiąca godz.	16.00
Gumna ostatni poniedziałek miesiąca godz.		17.00	
Marklowice I piątek miesiąca godz.	16.00	
Ogrodzona II wtorek miesiąca godz.	17.00
Bażanowice co 2 tygodnie godz.	16.00
Brzezówka III poniedziałek miesiąca godz.	15.00	(w	Domu	Wiejskim)
Hażlach III czwartek miesiąca godz.	16.00
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

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