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Rozważanie biblijne

Nasza cierpliwość, nadzieja i pociecha...

	 	 	 	 Bóg	nie	przyszedł	po	to,	by	objawić	swą	potęgę	wobec	nas.	Przyszedł	z	miłości.	
W	naszych	duchowych	rozmyślaniach	dochodzimy	w	pewnym	momencie	do	tematu	radości.	Nie	może	być	ina-
czej,	skoro	już	niedługo	wspominać	będziemy	przyjście	Boga	na	świat.	A	to	naprawdę	dobra	nowina.
	 Bardzo	często	w	swoim	przeżywaniu	Bożego	Narodzenia	skupiamy	się	na	tym,	co	smutne.	Żal	nam	Ma-
ryi	z	powodu	warunków,	w	których	przyszło	Jej	rodzić.	Dziś	chyba	już	nikt	nie	wyobraża	sobie	porodu	w	stajni	
pełnej	zwierząt.	Żal	nam	tego	malutkiego	Dzieciątka,	które	z	braku	swojego	 łóżeczka	musiało	 leżeć	w	żłobie.	
Takie	to	wszystko	dla	nas	ckliwe,	smutne,	rozczulające.	Tymczasem	świętując	Boże	Narodzenie,	powinniśmy	się	
przede	wszystkim	cieszyć!	Tak,	bo	w	Betlejem,	malutkiej	mieścinie,	na	świat	w	ludzkiej	postaci	przyszedł	Bóg.	 
I	nie	przyszedł	po	to,	by	objawić	swą	potęgę	nam,	swojemu	marnemu	stworzeniu.	Przyszedł	z	miłości.	Przyszedł	
naprawić	to,	co	zepsuli	nasi	pierwsi	rodzice.	Narodził	się	po	to,	by	kiedyś	w	końcu	umrzeć	i	zmartwychwstać	
i	otworzyć	nam	drzwi	do	nieba.	To	naprawdę	nie	 są	 smutne	święta.	Skąd	czerpać	 radość	podczas	 tych	świąt?	
Zwłaszcza,	gdy	nie	czujemy	tej	tak	lansowanej	przez	popkulturę	„magii”?	Trzeba	nam	się	o	to	po	prostu	modlić.	
Radość	jest	jednym	z	darów	Ducha	Świętego.	A	z	darami	już	tak	jest,	że	czasem	trzeba	o	nie	poprosić.	Nie	bójmy	
się	tego,	bo	Bóg	chce	nas	obdarowywać	tylko	i	wyłącznie	dobrem.	On	nigdy	nie	będzie	chciał	dla	nas	zła.	To	nam	
się	często	wydaje,	że	życie	z	Bogiem	to	droga	przez	mękę.	A	tak	nie	jest.	Nawet	jeśli	czekają	nas	w	życiu	trudne	
doświadczenia,	to	dzięki	Duchowi	Świętemu	zyskamy	wszystko,	co	będzie	nam	potrzebne,	by	je	znieść.
	 W	Bożym	Narodzeniu	nie	chodzi	o	to,	ile	potraw	będzie	na	stole,	ile	prezentów	pod	choinką,	nie	chodzi	
nawet	o	to,	z	kim	je	spędzimy.	W	Bożym	Narodzeniu	chodzi	o	tę	jedną	noc,	podczas	której	wspominamy	naro-
dziny	Zbawiciela.	Wszystkim	Czytelnikom	życzymy,	by	w	te	święta	Bożego	Narodzenia	odkryli	w	swoim	życiu	
obecność	Ducha	Świętego,	niosącego	radość.	Czerpcie	z	tego	źródła	jak	najwięcej,	ono	jest	niewyczerpane.
 „Panie, w dniu w którym wspominamy chwilę, gdy jako człowiek przyszedłeś na świat w betlejemskiej 
stajence, otwieram przed Tobą (po raz kolejny) drzwi mojego serca. Wejdź w moje życie. Chcę iść przez nie z Tobą. 
Prowadź mnie. Amen”.

OD REDAKCJI:

 Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisa-

no, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. A Bóg, 

który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jedno-

myślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi 

usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie 

jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że 

Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwier-

dzić obietnice dane ojcom. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak 

napisano: Dlatego będę cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu 

twemu. I znowu mówi: Weselcie się, poganie, z jego ludem. I znowu: Chwalcie 

Pana, wszyscy poganie, i niech go wysłuchają wszystkie ludy. I znowu Izajasz 

powiada: Wyrośnie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad po-

ganami; w nim poganie nadzieję pokładać będą. A Bóg nadziei niechaj was 

napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. 
Rz 15,4-13
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	 Kiedy	 kanclerz	 Niemiec	 Konrad	 Adenauer,	
odwiedził	 któregoś	 razu	 jednego	 z	 bogatych	 przemy-
słowców,	 ten	 oprowadzał	 go	 po	 swojej	 posiadłości.	 
W	pewnym	momencie	przystanął	i	powiedział:	- Traw-
nik sprawia mi wiele kłopotów. Próbowałem już wszyst-
kiego, żeby pozbyć się mleczy, ale nic nie pomaga. Nie 
wiem już, co robić... -	To	przecież	bardzo	proste	–	od-
rzekł	Adenauer.	Wystarczy	 uznać,	 że	mlecze	 to	 pana	
ulubione	kwiaty.
	 Odpowiedź	Adenauera	to	coś	więcej	niż	tylko	
dowcipna	 riposta.	W	 wypowiedzianej	 radzie,	 skrywa	
się	ważna	mądrość	życiowa,	wskazująca	także	nam,	co	
ważne	jest	dla	właściwego	chrześcijańskiego	życia.		Na 
wiele spraw w swoim życiu nie mamy wpływu. 
Kiedy	 ktoś	 przykładowo	 cierpi	 w	 swoim	mieszkaniu	 
z	powodu	ulicznego	hałasu,	którego	nie	może	w	żaden	
sposób	uciszyć,	 jeśli	spróbuje	uznać	ten	zgiełk	za	mu-
zykę	ulicy,	może	się	okazać,	że	 stopniowo	będzie	 sta-
wał	się	on	coraz	mniej	dokuczliwy.
	 Jeśli	 uznamy	 słabość	 swojego	 ciała,	 która	 w	
naturalny	sposób	zaczyna	coraz	silniej	dokuczać	wraz	 
z	wiekiem,	za	część	swojego	życia	w	tym	świecie,	może	
nie	poczujemy	się	silniejsi,	bardziej	szczęśliwi,	ale	na	
pewno	inaczej,	będziemy	mogli	patrzeć	na	swoje	życie.	
	 A	 mając	 styczność	 z	 osobami,	 które	 nas	 de-
nerwują,	 bo	 są	 źle	 do	 nas	 nastawione	 bez	większego	
powodu,	odnosząc	się	do	nich	życzliwie,	może	ich	nie	
zmienimy,		może	sami	nie	polubimy,	-	chociaż	i	tak	się	
zdarza,		-	ale	przynajmniej	swoim	złym	nastawieniem	
nie	będziemy	zatruwać	sobie	życia.
	 Apostoł	 Paweł	 przez	 swój	 List	 do	 Rzymian,	
przekazuje	ważne życzenie, potrzebne także dla na 
dzisiaj:  A Bóg, który jest źródłem cierpliwości (wy-
trwałości) i pociechy, niech sprawi, abyście byli jedno-
myślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście 
jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa (...) 
	 Istnieje	 niebezpieczeństwo	 zbyt	 nieuważnego	
odczytania	tłumaczenia	tych	słów	w	język	polski,	któ-
re	nasz	język	w	porównaniu	z	oryginałem	może	nieco	
spłyca.
	 Użyte	 polskie	 słowo	 jednomyślność,	 może	
zasugerować	 nam,	 że	 chodzi	 o	 to,	 że	 dopiero	 kiedy 
wszyscy	będziemy	tak	samo	myśleć,		kiedy	dojdziemy	
do	 takiego	 samego	 przeżywani	 	 swojej	wiary,	 	kiedy 
stworzymy	taką	samą	wspólną	naukę	teologiczną	z	in-
nymi	wierzącymi	 i	 ustalimy	 jedno	wspólne	 patrzenie	
na	wszystkie	życiowe	sprawy,	wtedy	będziemy	jedno-
myślni.	 Jak	 niektórzy	 mówią	 będziemy	 żyli	 po boże-
mu...	i	wtedy	będziemy	podobać		Panu	Bogu.	-	Ale	czy	
o	to	chodzi?
	 Apostoł	Paweł	życzy	nam,	żeby	Pan	Bóg	stwa-
rzał	między	nami	jednomyślność na wzór Jezusa Chry-
stusa.	Jest	ona	nie	tylko	życzeniem,	ale	także	naszym	

zadaniem!	I	dlatego	o	pomoc	w	zmianie	naszej	życio-
wej	postawy,	powinniśmy	Pana	Boga	wciąż	prosić.
	 Apostoł	Paweł	 zachęca	nas	dzisiaj	 do	 zmiany	
patrzenia	 na	 drugiego	 człowieka.	Na	nowo	do	przyję-
cia	miłości	Chrystusa	i	zwracania	się	z	tą	miłością	do	
drugiego	człowieka.	Być	może	potrzebnej	zmian	w	na-
szym	życiu	i	odrzucenia	wszelkiej	pogardy.	Chce,	żeby-
śmy	wspólnie	z	innymi	dbali	o	pokój	z	drugim,	zamiast	 
o	 swoją	 indywidualność	 życia.	 (Zob.	 Mt	 11,19;Łk	
10,29-37)	 Dlatego,	 że	 Chrystus	 przyszedł	 do	 wszyst-
kich	ludzi,	od	początku	nie	było	dla	Niego	wśród	nich	
lepszych	lub	gorszych,	bardziej	lub	niej	godnych,	Jego	
miłości,	 śmierci,	 zbawienia.	 Chcąc	 więc	 naśladować	
Chrystusa	musimy	 jasno	 i	 precyzyjnie	 określić	 swoje	
nastawienie	do	świata	i	bliźniego.
	 Chrystus	każdemu	okazywał	swoją	cierpliwość,	
która	była	nieodłączną	częścią	Jego	miłości.	Tej	Bożej	
miłości,	 uczy	 	 nas.	Nie	mamy	 szukać	 swego,	 ani	 nie	
wynosić	się	nad	drugim.	(1	Kor	13)	Ta	miłość	powinna	
być	częścią	naszej	wiary,	która	powinna	nas	prowadzić	
do	jednomyślności	w	myśleniu,	mówieniu,	działaniu.
 
	 Na	nowo	zadajmy	sobie	więc	pytania.	

- Czy wierzę w Jezusa Chrystusa? (…) 
- Czy zgadzam się z Jego nauką? (…)
- Czy kocham Jezusa – Boga? (...)
	 Takie	same	pytania	zadał	kiedyś	pewien	profe-
sor	 biblistyki,	 swoim	 studentom.	 	Na	 każe	 z	 tych	 py-
tań	część	studentów,	podnosiła	ręce	do	góry.	Po	czym	
profesor	zaproponował:	Spróbujmy teraz na podstawie 
Słowa Bożego odpowiedzieć sobie na dwie ważne wąt-
pliwości.

- Za ilu ludzi zmarł Jezusa?
- Za wszystkich	–	padła	odpowiedź	z	sali.
- A ilu ludzi z wszystkich ludzi na świecie pokochał Je-
zus?
-	 Znowu	 ktoś	 nieśmiało	 podniósł	 rękę	 i	 powiedział	 –	
Wszystkich...
- Bardzo dobra odpowiedź, - odparł profesor.
- W takim razie, jak to jest możliwe, że Jezus umarł za 
wszystkich i kocha wszystkich, skoro nadal tak wielu 
wciąż nie kocha Jezusa i nie wierzy w to co dla nas 
wszystkich zrobił...?
	 Przeżywamy	 właśnie	 czas	 przedświątecznego	
Adwentu.	 Szybko	 miną	 kolejne	 cztery	 tygodnie.	 Ten	
czas	 będzie	 przybliżał	 nas	 do	 kolejnego	 świętowania	
Świąt	Bożego	Narodzenia.	W	Adwencie	 zawsze	 przy-
pominamy	 sobie	 na	 nowo,	 że	w	 Jezusie	 narodzonym	 
w	Betlejem,	Pan	Bóg	uniżył	 się	dla	każdej	 i	 każdego	
z	nas.	Uniżył	się	dla	naszego	zbawienia,	odpuszczenia	
naszych	 grzechów,	 życia	wiecznego	w	Bożym	Króle-
stwie,	ale	także	przybliżenia	nas	do	siebie.	W	Chrystu-
sie	Pan	Bóg	uczynił	nas	swoimi	dziećmi.
	 Apostoł	Paweł	nam	o	tym	przypomina.	Uświa-
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damia nam, jak przyjście Jezusa, Syna Bożego na 
świat, zmieniło sytuację wszystkich ludzi na świecie, - 
naszą sytuację.
Paweł	tłumaczy,	że	w	Jezusie	Pan	Bóg	wypełnił	swoje	
obietnice,	które	znajdujemy	w	Starym	Testamencie.	Ale	
sprawił	 również,	 że	nikt nie może już powiedzieć, że 
Pan Bóg chce być Bogiem tylko dla Narodu Izraelskie-
go, a obiecany Mesjasz przyszedł tylko dla Żydów i do 
swojego Ludu.
 W Chrystusie zostaliśmy powołani do życia  
w społeczności z Bogiem. Zostali na nowo powołani do 
tego życia Żydzi, ale takie same wezwanie skierował 
Jezus do pogan. 
 W Jezusie Pan Bóg powołał nas nie tylko do 
wspólnego życia tu na ziemi i obiecał żyjącym w Jego 
Wspólnocie ludziom, nam przyjmującym Jego zbawie-
nie, dać Nowe Życie, którego już tu i teraz mamy być 
pewni, i które rodzić w nas powinno wciąż wdzięcz-
ność i radość!
 Pan Bóg w Jezusie zakończył pierwsze ocze-
kiwanie ludzi – Adwent wybranego przez siebie Ludu. 
Zakończył go, żeby  rozszerzyć swój wybór na wszyst-
kich ludzi i przemienić ich/nasze życie, swoją miłością.
 Bóg przyszedł dla naszej radości,	żeby	pokazać	
nam	na	 swoim	 przykładzie,	 jak	mamy	 żyć	 z	Bogiem	
i	 drugim	 człowiekiem,	 w	 czasie	 naszego	 życiowego	
Adwentu,	który	zapoczątkował	swoim	Wniebowstąpie-
niem.
 Bóg przyszedł dla naszego pokoju,	 żebyśmy	
pamiętali,	że	nasze	czekanie	na	życie	Wieczne,	nie	bę-
dzie	trwać	w	nieskończoność.
 Bóg przyszedł, żeby nas zbawić i	dać	obietnicę,	
że	kiedy	wezwie	nas	do	Wieczności,	tym	którzy	przyjęli	
Jego	pierwsze	przyjście	i	zbawienie	przez	wiarę,	da	ży-
cie	w	swoim	Królestwie,	kiedy	zakończy	nasz	Adwent	
swoim	drugim	przyjściem.
 Ale Bóg w Jezusie przyszedł również, żeby 
znieść wszelkie podziały!  Mamy	się	weselić	z	prawdy	
o	tym,	że	przyjście	Syna	Bożego,	naszego	Zbawiciela	
miało	już	miejsce.	Żyć	na	co	dzień	prawdą	Ewangelii,	
która	mówi	o	tym,	co	dla	nas	zrobił.	I	nie	zapominać,	że	
tej	prawdy	i	radości	NIE	WOLNO	NAM	ZATRZYMY-
WAĆ	DLA	SIEBIE	I	PRZEŻYWAĆ	TYLKO	W	SWO-
IM	GRONIE.	
 Nie wolno nam odmawiać nikomu miłości 
Jezusa. Nie możemy kwestionować Bożego zbawienia, 
które Pan Bóg chce żeby stało się udziałem wszystkich 
ludzi.
 Dlatego, że Pan Jezus zobowiązał nas do kon-
kretnego życia, które związał z konkretnym powoła-
niem.
	 Zapyta	 ktoś,	 -	 jak	 to	 jest	 możliwe,	 że	 Jezus	
umarł	za	wszystkich	i	pokochał	wszystkich?	
Odpowiedź	 jest	 dla	 nas	 zapisana	 w	 Bożym	 Słowie	 

i	o	niej	w	szczególny	sposób,	kolejny	raz	przypomnimy	
sobie	w	zbliżające	się	Święta.		Oprócz	tego	że	w	ciele	
Bóg	stał	 się	 także	 jednym	z	nas	 -	człowiekiem,	Jezus	
nie	przestał	być	Bogiem,	Bożym	Synem.
 Ta odpowiedź nie może być jednak naszym 
szukaniem pretestu do usprawiedliwiania się, dla 
naszego zaprzestawania naśladowania Chrystusa.  
Z Bożą pomocą mamy próbować naśladować Jezusa w 
Jego miłości, postępowaniu.
	 Jezus	 uniezależnił	 swoją	 miłość	 od	 tego,	 co	 
o	Nim	myśleli	 inni,	 również	od	 tego,	co	my	myślimy.		
On	kocha	nas	niezależnie	od	tego,	co	do	Niego	czujemy,	
jakie	mamy	poglądy.
	 Gdyby	 było	 inaczej,	 Jezus	 kochałby	 jednych	
bardziej	a	drugich	mniej,	a	 trzecich	może	w	ogóle	by	
nie	kochał.	Wtedy	umierałby	tylko	za	niewielką	garstkę	
ludzi...		
	 A	przecież	sam	zapewniał	o	swojej	miłości,	że	
jest	ona	niezależna	od	tego	kim	jesteśmy.	Zapewniał,	że	
kocha	nas	-	ciebie	i	mnie,	mimo	że	tak	bardzo	się	różni-
my.
 Chciał, żebyśmy tak samo kochali siebie.	Byli	
jednomyślni	na	Jego	wzór,	jak	mówi	apostoł	Paweł.

 Droga Siostro i Bracie w Chrystusie, życzę 
nam nie tylko na święta, ale każdy kolejny dzień, żeby-
śmy chcieli wciąż starać się myśleć o sobie nawzajem, 
tak jak myślał o nas Jezus i uczyli się od Jezusa rozu-
mieć siebie nawzajem tak jak On rozumiał ludzi. Oka-
zywać swoje uczucia innym, tak jak okazywał je nasz 
Pan. Zawsze	 spoglądajmy	na	 siebie,	myśląc	o	 swoim	
wspólnym	Ojcu	w	Niebie,	o	 tym	że	 jesteśmy	Bożymi	
dziećmi.	O	tym,	że	Jezus kochał i kocha każdego czło-
wieka, mimo że tak nie wszyscy odwzajemniali i wciąż 
odwzajemniają  Jego miłość.

	 A	jeśli	do	tej	pory	nie	udawało	nam	się	kochać	
drugiego	człowieka	bez	względu	na	to	kim	jest,	jakiego	
jest	wyznania,	religii,	jaki	ma	kolor	skóry,	skąd	pocho-
dzi?	Spróbujmy	się	o	to	modlić	w	czasie	Adwentu.	Wy-
znać	tę	swoją	słabość	przed	Bogiem.
Nie	 zaprzestawajmy	 próbować,	 uczyć	 się	 od	 Jezusa,	
Pana	naszego	Adwentu.

	 Żeby	inni	mogli	poznawali,	że	uczniami	Jezusa	
Chrystusa	 jesteśmy	 każdego	 dnia.	Żebyśmy nie tylko 
my sami nadzieję w Bogu mogli pokładać i żyli pew-
nością, pokojem i radością zbawienia. Ale żeby, Bóg 
naszej nadziei wciąż bez różnicy napełniał za naszym 
udziałem także innych wszelką radością i pokojem  
w wierze, żebyśmy, do	dnia	kiedy	Pan	Bóg	nasz	Adwent	
zakończy	w	tym	świecie obfitowali w nadzieję zbawie-
nia przez moc Ducha Świętego. 	AMEN.
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Więcej światła w krótkie dni, czyli...  
więcej miłości i wdzięczności!

	 Za	 nami	 wielkie	 rocznice	 500	 lat	 Reformacji	 
i	100	lat	niepodległości.	A	co	teraz?	Co	dalej?	Codzien-
ność,	 która	 złoży	 się	 na	 kolejne	 tygodnie,	 miesiące,	
lata…
	 Nie	musi	 to	 być	 codzienność	 szara,	mimo	 że	
przed	nami	najkrótsze	dni	w	roku.	Każdego	dnia,	jako	
chrześcijanie,	powinniśmy	iść	z	Bogiem	przez	życie.
Powinniśmy	naśladować	Boga	w	jego	wytrwałej,	stałej,	
niezmiennej	miłości.	Dosłownie	takie	wezwanie	kieru-
je	do	nas	apostoł	narodów:
 „Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umi-
łowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował 
was…” (List	do	Efezjan	5,1-2).
	 Apostoł	wzywa,	byśmy	brali	sobie	za	wzór	sa-
mego	Boga,	kierując	się	w	życiu	miłością,	jak	Chrystus,	
który	nas	umiłował	i	oddał	za	nas	swoje	życie.	Potem	
apostoł	pisze	o	życiu	w	światłości.	Każdy	chrześcijanin,	
dzięki	Chrystusowi	żyje	w	blasku	światła,	w	odróżnie-
niu	od	tych,	którzy	nie	znają	Jezusa	i	tkwią	w	ciemno-
ściach.	A	Bóg	jest	światłością.
„Ze	światłości	 rodzą	się	dobro,	sprawiedliwość	 i	praw-
da”	(Ef.	5,9)	pisze	apostoł.
	 A	potem	zapewnia,	 że	każdy,	 kto	prawdziwie	
zwróci	się	ku	Jezusowi,	jak	gdyby	obudzi	się	ze	złego	
snu,	a	Chrystus	stanie	się	jego	światłem	(Ef.	5,14).

 Obudzeni ze snu żyjemy pełnią życia
 
	 By	prowadzić	„życie	w	światłości",	życie	zgodne	 
z	wolą	Boga,	 trzeba	pozwolić	na	 to,	 by	Duch	Święty,	
Duch	Chrystusowy,	dokonywał	w	nas	ciągłej	przemia-
ny,	by	stale	nas	kształtował	i	kierował	nami	w	życiu	na	
co	dzień.
	 „Pozwólcie,	by	wypełniał	was	Duch	Boży”	(Ef.	
5,18)	wzywa	ap.	Paweł,	przez	co	podkreśla,	że	proces	
przemieniania	 nas	 przez	 Ducha	 Świętego	 powinien	
trwać	stale,	bez	ustanku,	że	potrzebujemy	ciągle	Jego	
wspomożenia,	Jego	napełnienia	i	przewodnictwa.
	 Gdy	 	 tak	 się	 w	 życiu	 chrześcijanina	 dzieje,	 
w	jego	sercu	panuje	radość	i	wdzięczność.	Jego	postę-
powanie,	 słowa	 i	myśli	 cechuje	miłość.	Wtedy,	 nieza-
leżnie	 od	 okoliczności,	 chrześcijanin	 będzie	 wdzięcz-
ny	za	wszystko,	co	od	Boga	otrzymuje.	Apostoł	Paweł	
wzywa:	„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu i Ojcu  
w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Ef.	5,20...).
	 Miłość	 w	 postępowaniu	 i	 w	 słowach,	 radość	 
w	całym	naszym	zachowaniu	oraz	wdzięczność	wzglę-

dem	Boga,	za	wszystko,	co		w	naszym	życiu	sprawia,	to	
symptomy	tego,	że	jesteśmy	wypełniani		przez	Ducha	
Świętego.
	 W	 Psalmach	 Dawida	 znajdujemy	 wiele	 słów	
wdzięczności	 i	 uwielbienia	 dla	 Boga.	 Dawid	 nawet	 
w	 cierpieniach	 i	 trudnych	 doświadczeniach	 wielbił	
Boga	i	wyrażał	Mu	swoją	wdzięczność,	gdyż	wiedział,	
że	wszystko,	co	Bóg	sprawia	w	jego	życiu,	służy	jego	
dobru.
	 Każdy	 chrześcijanin	 powinien	 być	 przepeł-
niony	wdzięcznością	za	Boże	dary,	których	w	naszym	
życiu	pełno.	Ta	wdzięczność	powinna	być	autentyczna,	
szczera.	Czy	możesz	powiedzieć,	że	odczuwasz	w	swo-
im	sercu	wdzięczność	Bogu	za	wszystko,	co	w	twoim	
życiu		się	zdarza?	

 Wdzięczni możemy być tylko, gdy kochamy

	 Apostoł	 w	 Liście	 do	 Galacjan	 podkreśla,	 że	
gdy	działa	w	nas	Duch	Święty,	„owocujemy”	miłością,	 
a	w	ślad	za	nią	pojawiają	się	i	rozwijają	kolejne	cechy	
chrześcijanina:	radość,	pokój,	cierpliwość,	uprzejmość,	
dobroć,	wierność,	łagodność,	samoopanowanie.	Pisząc	
o	owocu	Ducha	Świętego	apostoł	nawiązuje	do	słów	sa-
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Marek Cieślar

„Wierzę w Boga i człowieka, który jest Jego wyobrażeniem.
Wierzę w ludzi, w ich myśli, oraz w ogromny wysiłek, jaki czynią, aby być tym kim są.

Wierzę w życie będące radością, wierzę w jego trwałość, w to, że trwa wiecznie, a nie jest 
jedynie  tymczasowym depozytem odbieranym przez śmierć.

Wierzę w życie będące niewyczerpaną możliwością wzrastania  i osiągania doskonałości.
Wierzę w radość, radość każdego momentu, każdego czasu, każdego wschodu i zachodu 
słońca, w radość każdej twarzy, każdego promienia światła, które rodzi się w naszym 

mózgu, umyśle, sercu.
Wierzę w szansę powstania wielkiej rodziny ludzkiej, takiej jaką wyobrażał sobie Chrystus, 

która zgodnie dzieli między sobą wszystkie dobra swoich serc i rąk.
Wierzę w siebie samego, w zdolności, które mi Bóg powierzył, aby swoją mocą zdołały 

osiągnąć największą radość, którą jest ofiarowywanie siebie innym”.

 Podnosząc płatek śniegu, przypatrując się jego doskonałości, podziwiając jego piękno i jego odmien-
ność miałem jakieś przeświadczenie (choć wiem, że nie jest to żaden dowód),  iż w środku tego drobniutkiego 
płatka śniegu ktoś się znajdował! W tej małej, kruchej i tak nietrwałej „istocie” było tyle piękna, wielkości  
i różnorodności. Jakiej trzeba było Wielkiej Inteligencji, Myśli i Miłości, by stworzyć ten płatek śniegu, który 
się roztopił zaraz po wzięciu go do ręki.

J. Loew
udostępniła: Grażyna Cimała 

mego	Jezusa,	który	powiedział,	że	chrześcijanina	„po-
znaje się po owocach".	Jezus	wymienił	miłość,	jako	tę	
cechę	przemienionego	przez	Ducha	Świętego	charakte-
ru	chrześcijanina,	w	której	zawierają	się	wszystkie	inne	
cechy.	Nasz	Pan	modlił	się: „Ojcze, spraw, aby miłość, 
którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich".	 
I	 wzywał:	 „Miłujcie	 się	 wzajemnie,	 po	 tym	 wszyscy	
poznają,	 że	 należycie	 do	Mnie”.	 Słowa	 te	 zapamiętał	 
i	zapisał	ukochany	uczeń	Jezusa,	Jan,	zwany	apostołem	
miłości.
	 Jaka	 to	 ma	 być	 miłość,	 dostrzec	 można	 
w	 „Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie”  
i	w	innych	przypowieściach,	opowiedzianych	przez	Je-
zusa.	Ale	widać	ją	też	w	wydarzeniach	nam	współcze-
snych.	Przytoczę	jedną	z	autentycznych	historii,	którą	
usłyszałem	przed	kilku	laty.

 Praktyczny przykład miłości

	 Pewien	słynny	chirurg,	specjalista	w	dziedzinie	
operacji	 jamy	brzusznej	był	znany	również	z	 tego,	że	
jest	 dobrym	 człowiekiem	 i	 oddanym	 chrześcijaninem.	
Wykładał	na	akademii	medycznej	 jako	profesor,	a	 jed-
nocześnie	 pracował	w	 klinice,	wykonując	 najtrudniej-
sze	operacje.
	 Pewnego	dnia	ów	słynny	chirurg	wyjechał	poza	
miasto	 i	 odpoczywał,	 spacerując	po	wiejskiej	 okolicy.	
Było	 gorąco.	 Odczuł	 pragnienie	 i	 postanowił	 popro-
sić	kogoś	o	szklankę	wody.	Zaglądnął	do	najbliższego	
obejścia,	gdzie	 spostrzegł	małą	dziewczynkę.	Zapytał,	
czy	mogłaby	go	poczęstować	zimną	wodą.	Dziewczyn-
ka	 odpowiedziała,	 że	 jej	 rodzice	 pojechali	 do	 miasta 
i	nie	ma	w	domu	naczerpanej	wody,	ale	jest	zimne	mle-

ko.	 I	 zniknęła,	 a	 wkrótce	 wróciła	 ze	 szklanką	mleka.	
Mleko	było	zimne	i	smakowite.	Spragniony	lekarz	wy-
pił	je	z	rozkoszą.	Dziewczynka	zapytała:	„Czy chciałby 
pan jeszcze jedną szklankę"? 	-	Jeśli	możesz	mnie	jesz-
cze	 poczęstować,	 to	 z	 przyjemnością	 wypiję	 jeszcze	
trochę	 -	 odpowiedział	 profesor.	 Dziewczynka	 szybko	
pobiegła	i	jeszcze	raz	wróciła	z	pełną	szklanką	mleka.	
Chirurg	podziękował	jej	serdecznie	i	wkrótce	powrócił	
do	miasta,	do	swoich	zajęć.	
	 Kilka	 dni	 później	 owa	 mała	 dziewczynka	 za-
chorowała.	Miała	 bardzo	 silny	 ból	 brzucha	 i	 przewie-
ziono	ją	do	szpitala,	skąd	trafiła	na	klinikę.	Musiano	ją	
natychmiast	 operować.	 Operującym	 był	 chirurg,	 któ-
rego	dziewczynka	ta	przed	kilku	dniami	poczęstowała	
zimnym	mlekiem.	Chirurg	rozpoznał	ją.	Otoczył	ją	tro-
skliwą	opieką.	Proces	rehabilitacji	pooperacyjnej	prze-
biegał	bardzo	szybko.	Nadszedł	czas,	by	mała	pacjentka	
powróciła	do	domu.	Jej	rodzice	przybyli,	by	ją	odebrać	
i	 z	 niecierpliwością	 oczekiwali	 na	 rachunek.	 Spodzie-
wali	się,	że	koszty	operacji	i	koszty	pobytu	ich	córeczki	
na	klinice	będą	bardzo	wysokie.
	 Jakże	 wielkie	 było	 ich	 zdumienie,	 gdy	 na	 ra-
chunku	 odczytali	 notatkę,	 podpisaną	 przez	 słynnego	
chirurga:	„Wszelkie koszty leczenia zostały uregulowa-
ne. Wyniosły one dwie szklanki zimnego mleka".
	 Tak	 przejawia	 się	 miłość,	 która	 jest	 czynem.	
Miłość	 małej	 dziewczynki,	 która	 chętnie	 pośpieszyła	
z	pomocą	spragnionemu	człowiekowi	i	miłość	lekarza,	
który	z	radością	spłacił	dług	wdzięczności	swojej	małej	
pacjentce.
	 To	dla	nas	przykład,	który	możemy	naśladować	
każdego	dnia.
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Czas oczekiwania

	 Począwszy	od	dzieciństwa	nasta-
wieni	jesteśmy	na	oczekiwanie.	Jest	to	ta-
kie	zwyczajne	-	po	prostu	ludzkie.	Dziec-
ko	 notorycznie	 spodziewa	 się	 słodyczy	
od	dorosłych,	dziewczyna	czeka	na	chło-
paka,	z	którym	się	umówiła	na	spotkanie,	
absolwent	 średniej	 szkoły	 lub	 studiów	
wymarzonej,	 na	 dodatek	 dobrze	 płatnej	
pracy.	Każdy	z	nas,	poważnie	traktujący	
swoje	 życie	 będzie	 tak	 postępował,	 aby	
zbierać	 soczyste	 owoce	 swoich	 działań.	
Tok	 myślenia	 jest	 zawsze	 prosty,	 jeżeli	
innym	 się	 udało,	 to	mam	prawo	 oczeki-
wać,	że	i	mnie	również	się	uda	dostąpić	
zaszczytów	bądź	majętności.	W	każdym	
przypadku	 kroczy	 przed	 nami	 nadzie-
ja,	 że	 to,	 czego	 oczekujemy,	 w	 końcu,	 
w	określonym	czasie	się	zdarzy.
	 Kobieta	będąca	w	ciąży	przez	dziewięć	miesię-
cy,	oczekując	narodzin	swojego	dziecka,	pieczołowicie	
dba	o	siebie,	aby	dziecko,	które	w	określonym	czasie	
ma	przyjść,	urodziło	się	zdrowe,	stając	się	radością	jej	
życia	i	jej	rodziny.
	 Wkroczyliśmy	 w	 czas	 adwentu,	 czas	 poprze-
dzający	nadejście	Święta	Narodzenia	Pańskiego.	Od	IV	
wieku,	 w	 kalendarzu	 liturgicznym	 Kościoła	 chrześci-
jańskiego	 jest	 to	 okres	 czterech	 tygodni,	 symbolizują-
cych,	 ale	 jednocześnie	wskazujących,	 jak	mamy	przy-
gotować	się,	aby	godnie	obchodzić	te	święta.	Tak	jest	
każdego	roku.	Od	zawsze	adwent	ma	nam	przypominać	
o	 powtórnym	 przyjściu	 Chrystusa	 na	 ziemię.	 Gdyby-
śmy	zrobili	sondę	uliczną	odnośnie	sensu	obchodzenia	
tych	 świąt,	 wątpliwe,	 czy	 otrzymalibyśmy	 taką	 odpo-
wiedź.	Przeważająca	większość	ludzi	traktuje	Boże	Na-
rodzenie	jako	pamiątkę	przyjścia	Jezusa	na	ziemię,	czy-
li	mówiąc	zwykłym	językiem	„urodziny",	a	adwent	zaś	
czasem	 przygotowań	 do	 nich.	Dla	 niektórych	 adwent	
jest	za	krótki	do	przygotowań	-	zaczynają	już	wcześniej.	
Z	przerażeniem	jednak	trzeba	stwierdzić,	że	brak	w	tym	
wszystkim	Solenizanta,	czyli	Jezusa,	idąc	takim	tokiem	
myślenia.	Chcąc	czy	nie	chcąc,	święta	te	mają	zawsze	
dwa	wymiary:	 jeden	duchowy	 	 i	drugi	materialny.	To	
samo	dotyczy	adwentu.	Pamiętam	czasy,	kiedy	adwent	
w	 ewangelickiej	 rodzinie	 był	 przeżywany,	 jako	 czas	
wyciszenia,	 ale	 także	w	każdej	wolnej	 chwili	medyta-
cji	 nad	 swoim	 życiem,	możliwość	 przygotowania	 du-
chowego	do	nadchodzących	Świąt	Bożego	Narodzenia.	
Adwent	łącznie	ze	świętami	nie	są	tylko	okazją	do	świę-
towania	kolejnych	urodzin	Pana	Jezusa.	Jest	to	przede	

wszystkim	 czas	 przypominający	 nam	 każdego	 roku	 
o	 powtórnym	przyjściu	Chrystusa	 na	 ten	 świat.	Choć	
byśmy	nie	wiem	jak	dokładnie	studiowali	Pismo	Świę-
te,	to	nigdzie	nie	znajdziemy	wzmianki	o	konieczności	
świętowania	tych	Urodzin.
	 Niemniej	jednak	wcale	nie	twierdzę,	iż	nie	nale-
ży	ich	obchodzić.	Jak	najbardziej,	ale	przede	wszystkim	
z	 ukierunkowaniem	na	 nasze,	 duchowe	 życie.	 Święta	
Bożonarodzeniowe	ze	względu	na	wytworzoną	wokół	
nich	 od	 wieków	 mistykę,	 w	 świecie	 chrześcijańskim	
stały	się	dla	nas	okazją	do	hucznego	ich	obchodzenia.	
Najgorszym	jednak	jest	to,	iż	w	naszych	domach	/pro-
szę	nie	traktować	tego,	że	we	wszystkich/	w	tym	czasie	
najważniejszym	 jest	 suto	 zastawiony	 stół,	 bogate	 pre-
zenty	 pod	 choinką	 i	 niejednokrotnie	 „sztuczne"	 gesty	
szacunku	 czy	pojednania.	Wszystko	 to,	 co	 przez	 cały	
rok	może	 było	 nam	 obce.	Niekiedy,	mimo	wcześniej-
szych	wyrzeczeń	co	dla	niektórych,	udało	się	wszystko	
przygotować.	Udziela	nam	się	magiczna	atmosfera.	Po	
wszystkich	przygotowaniach,	w	wigilijny	wieczór	spo-
glądając	w	niebo,	gdy	dostrzegamy	pierwszą	gwiazdę,	
przypomina	 się	 nam	 dopiero	 duchowy	 wymiar	 tych	
świąt.	Zabiegani	dotychczas	w	całym	szaleństwie	przy-
gotowywań,	nie	mieliśmy	czasu,	aby	choć	przez	chwilę	
pomyśleć	czy	Pan	Jezus	tego	wszystkiego	od	nas	ocze-
kuje.	
	 Już	 w	 Starym	 testamencie	 Bóg	 podsumował	
ludzkie	świętowanie	takimi	słowami:
„Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają 
mi się wasze uroczystości świąteczne."(Am.5,21).	Po-
myślmy	-	dlaczego?	Może	Bóg	powiedział	to	w	innym	
kontekście	 -	 ktoś	 powie?	 Na	 pewno	 nie.	 To	 dotyczy	 
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	 Czasy	nowożytne,	które	umownie	zaczynają	się	
od	rewolucji	francuskiej	w1789,	to	okres,	kiedy	kobiety	
na	całym	świecie	pracowały	na	 rzecz	 równouprawnie-
nia.	W	 czasie	wielkiej	 rewolucji	 francuskiej	 pojawiły	
się	pierwsze	organizacje	kobiece,	zaś	pierwszą	„współ-
czesną”	 wojowniczką	 o	 prawa	 wyborcze	 kobiet	 była	
Olimpia	 de	 Gouges,	 która	 przygotowała	 Deklarację	
praw	kobiety	i	obywatelki.	Za	swoją	działalność	zapła-
ciła	 życiem,	 została	 ścięta	w	czasie	wielkiego	 terroru	
w1793.	 Deklaracja	 zawierała	 rewolucyjne	 w	 tamtym	
czasie	tezy	np.	o	tym,	że	Kobieta	rodzi	się	i	pozostaje	
równa	mężczyźnie	w	jego	prawach	i	dalej	domagała	się	
wykształcenia	dla	kobiet		na	równi	z	mężczyznami,	bo	
wszyscy	 obywatele,	 włącznie	 z	 kobietami,	 są	 równie	
uprawnieni	do	piastowania	godności	publicznych,	obej-
mowania	 stanowisk	 i	urzędów,	odznaczeń.	Powiedzia-
ła	również	słynne	zdanie,	że	jeśli	kobiety	mają	prawo	
wejść	na	szafot,	to	muszą	mieć	również	prawo	do	wej-
ścia	na	mównicę.	Rzeczy	 teraz	oczywiste	były	kiedyś	
rewelacjami.
	 	 	 	 	 W	 	Anglii	 i	 USA	 w	 II	 połowie	 XIX	 w.	 walka	 
o	prawa	kobiet	prowadzona	była	przez	sufrażystki	–	od		
łacińskiego	 suffragium	 –	 głos	 wyborczy.	 Sufrażystki	
walczyły	 w	 pierwszej	 kolejności	 o	 prawa	 wyborcze	
dla	 kobiet.	 Większość	 sufrażystek	 stosowała	 metody	
nieposłuszeństwa	 obywatelskiego,	 pisały	 protesty,	 pe-
tycje,	ale		przede	wszystkim	dążyły	do	przemian	świa-
domościowych.	 Radykalne	 skrzydło	 organizacji	 sto-
sowało	 ostre	 formy	 protestu	 i	 przemoc	 -	 przykuwały	
się	 łańcuchami	 do	 ogrodzeń,	 przerywały	 wystąpienia	
przeciwników	politycznych,	wybijały	szyby	w	oknach	
wystawowych.	Jedna	z	bardziej	znanych	emancypantek,	
Emelline	Pankhurst,	notorycznie	lądowała	w	więzieniu	
za	 pikietowanie	 siedziby	 władz.	 Wtedy	 prowadziła	
strajk	 głodowy	 i	 strażnicy	 obawiający	 się	 o	 jej	 życie,	
bo	 to	 dopiero	 byłby	 skandal,	 gdyby	 umarła,	 przymu-

sowo	 ją	dokarmiali	 i	przez	wpychaną	do	gardła	 rurkę	
wlewali	zupę.	Ruch	sufrażystek	zaczął	stanowić	realną	
siłę,	początkowo	wyśmiewaną,	bagatelizowaną,	wresz-
cie	wziętą	pod	uwagę,	głównie	ze	względu	na	męskie	
głosy	poparcia.
			 	 	Walka	przyniosła	efekty!	Pierwszym	nowożytnym	
terytorium,	w	 którym	wprowadzono	 prawo	wyborcze	
dla	kobiet	był	stan	Wyoming	w	USA,	gdzie	kobiety	mo-
gły	 głosować	 od	 1869,	 ale	w	 całych	Stanach	 dopiero	
od	1920,	po	wprowadzeniu	19.	poprawki	do	Konstytu-
cji	USA,	która	przyznawała	prawa	wyborcze	kobietom.	
W	1881	prawo	wyborcze	dla	kobiet	wprowadzono	na	
wyspie	Man,	 (położonej	 na	Morzu	 Irlandzkim),	 która	
była	 wtedy	 terytorium	 brytyjskim	 o	 szerokiej	 autono-
mii.	Kolejnym	państwem	była	Nowa	Zelandia.	Nowo-
zelandki	prowadziły	bardzo	umiejętną	agitację:	składa-
ły	petycje	opatrzone	tysiącami	podpisów.	W	roku	1890	
zgromadzono	tychże	prawie	32	tys.	i	tutaj	należy	dodać,	
iż	ogólna	liczba	wyborczyń	wynosiła	109	402	czyli	pe-
tycję	podpisała	1/3	uprawnionych.	Ta	ilość	robi	wraże-
nie!	Listy	z	podpisami	przywieziono	do	stolicy	wozami,	
a	dzisiaj	ten	wyjątkowy	dokument	znalazł	się	na	liście	
światowego	dziedzictwa	UNESCO.	Wysiłek	się	opłacił	
i	w	1893	przyznano	kobietom	w	Nowej	Zelandii	prawa	
wyborcze	-	było	to	pierwsze	państwo	w	świecie,	gdzie	
kobiety	 mogły	 głosować.	 Wkrótce,	 bo	 w	 roku	 1902,	
prawo	wyborcze	dla	kobiet	wprowadzono	w	Australii.	
W	 ten	 sposób	Australia	 stała	 się	 pierwszym	 nowożyt-
nym	suwerennym	państwem	z	prawem	wyborczym	dla	
kobiet.
		 	 	 	Podsumowując	–	już	w	XIX	w.	kobiety	miały	pra-
wa	wyborcze,	ale	poza	Europą,	w	Australii	i	w	Nowej	
Zelandii.	 Świat	wyprzedził	 stary	 kontynent,	mimo	 że	
w	Europie	zapoczątkowano	walkę	o	prawa	kobiet.	Ale	
niestety,	było	to	tylko	prawo	do	głosowania,	kobiety	nie	
mogły	jeszcze	kandydować.	Cdn.
                                                               Władysława Magiera

100-lecie odzyskania praw wyborczych 
przez kobiety

  
i	dzisiaj	każdego	z	nas,	bez	wyjątku.
	 W	pierwszych	wiekach	chrześcijaństwa	zbory	
ustawicznie	 żyły	 w	 oczekiwaniu	 na	 powtórne	 przyj-
ście	 Jezusa	 na	 ziemię,	 tak,	 jak	 zapowiedział,	 gdyż	
spodziewali	 się	 tego	 faktu	w	 każdej	 chwili,	 	 zgodnie	
z	zapowiedzią: „Nie znacie dnia, ani godziny...."	i	tak	
żyli,	aby	nie	zostać	zaskoczonym.	Niewątpliwie	wielu	 
z	 nas,	wierzących,	 z	 powagą	 przeżywa	 czas	 adwentu	 
i	 Świąt	Bożego	Narodzenia.	Chociaż	 ustanowione	 zo-
stały	przez	ludzi,	przypominać	nam	mają	prawdę	biblij-

ną	o	Bożym	dziele	Zbawienia,	które	w	małym	dzieciąt-
ku	Jezus	narodziło	się	z	Jego	woli	i	łaski	w	Betlejem.
	 Nie	 dajmy	 się	 wciągnąć	 światu	 w	 otaczającą	
nas	 gonitwę	 okołoświąteczną.	 Zatrzymajmy	 się	 choć	
na	chwilę,	a	czas	adwentu	poświęćmy	na	zadumę	nad	
swoim	życiem,	aby	nadchodzące	Święta	po	raz	kolejny	
pozwoliły	nam	odkrywać	w	sercu	Bożą	Miłość.

Bronisław Sztuchlik 
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cz. 2. omówienia Lutrowego tekstu 
„Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej”

	 Pismo	„Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej”	było	
ostatecznym	 głosem	 Marcina	 Lutra	 w	 jego	 sporze	 
z	 Ulrykiem	 Zwinglim	 o	 Wieczerzę	 Pańską.	 W	 po-
przednim	numerze	przyglądaliśmy	się	pierwszej	grupie	
argumentów,	 którą	 Reformator	 zawarł	 w	 jego	 części	
pierwszej,	odpowiadając	na	różnorodne	zarzuty	bądź	to	
samego	U.	Zwingliego,	bądź	jego	stronników.
	 Kolejny	zarzut	z	którym	mierzy	się	Wittenber-
czyk	głosi,	że	spożywanie	ciała	Chrystusa	nie	niesie	od-
puszczenia	grzechów.	U.	Zwingli	popierał	to	twierdze-
nie	wskazując,	że	zbawienie	dokonało	się	na	krzyżu.	Po	
pierwsze,	M.	Luter	prostuje,	że	z	samego	spożywania,	
jeśli	 nie	 towarzyszy	mu	wiara	w	 słowa	 ustanowienia,	
nic	 dla	 człowieka	 nie	wynika	 poza	 sądem	 i	 śmiercią.	 
Co	za	 tym	 idzie,	nigdy	nie	nauczał	wyłącznie	o	ciele-
snym	spożywaniu	Wieczerzy	Pańskiej,	 ale	zawsze	po-
uczał,	że	cielesne	spożywanie	musi	się	odbywać	także	
w	wierze	w	Słowo	Boże,	które	w	sakramencie	łączy	się	
ze	spożywaniem	ciała	i	krwi	Chrystusa	w	i	pod	chlebem	 
i	 winem.	 Ponadto	Wittenberczyk	 wskazuje,	 że	 z	 fak-
tu,	 iż	 zbawienie	 dokonało	 się	 na	 krzyżu,	 nie	 sposób	 
dowieść	 nieobecności	 ciała	 Chrystusa	 w	 Wieczerzy	
Pańskiej.
	 W	 tle	 logiki	 Szwajcarów	 stało	 przekonanie,	
że	 skoro	 przedmiotem	wiary	 zbawczej	ma	 być	 krzyż	
Chrystusa,	 to	nie	można	 jej	odnosić	do	zewnętrznego	
aktu	spożywania	w	sakramencie.	M.	Luter	jako	kontrę	
przywołuje	tutaj	rozróżnienie,	które	ukuł	już	w	piśmie	
„Przeciw	 niebiańskim	 prorokom”.	 Głosiło	 ono,	 że	 na-
leży	rozróżniać	między	faktem,	a	jego	zastosowaniem.	
Faktem	 jest	 zbawcza	 śmierć	 Chrystusa	 na	 Golgocie.	
Zaś	zastosowaniem	tego	faktu	jest	przekazywanie	tego	
zbawienia	 w	 kazaniu,	 Chrzcie,	 Wieczerzy	 Pańskiej,	
czytaniu	Pisma.	Wszystko	 to	w	 teologii	Wittenberczy-
ka	 dzieje	 się	 dzięki	 działaniu	 Ducha	 Świętego,	 który	
budzi	 powyższymi	 narzędziami	 w	 człowieku	 wiarę	 
w	 zbawczy	 dar,	 pozyskany	 przez	 Jezusa	 na	 krzyżu,	
dzięki	czemu	człowiek	może	otrzymać	jego	owoce	dla	
siebie	 indywidualnie.	 M.	 Luter	 ilustruje	 to	 przykła-
dem	 tekstu	 z	Ewangelii	 Łukasza	 24,46-47,	w	 którym	
w	 pierwszym	wierszu	mowa	 jest	 o	 akcie	 zbawienia	 –	
zasłudze	Chrystusa	 („Jest	 napisane,	 że	Chrystus	miał	
cierpieć	i	trzeciego	dnia	zmartwychwstać”),	a	w	drugim	 
o	 jej	 przekazaniu	 ludziom	 dla	 zbawienia	 („I	 że,	 po-
cząwszy	 od	 Jerozolimy,	 w	 imię	 Jego	 ma	 być	 głoszo-
ne	wszystkim	narodom	upamiętanie	dla	odpuszczenia	

grzechów”).	 W	 tym	 kontekście	 padają	 także	 słowa,	
które	można	uznać	 za	 programową	deklarację	Witten-
berczyka	 odnośnie	 do	 prób	 objaśnienia	 co	 dzieje	 się	 
w	Wieczerzy	 Pańskiej:	 „uważamy,	 iż	 w	 prostocie	 na-
leży	 wierzyć	 słowom	 Bożym,	 a	 nie	 trzeba	 się	 pytać	 
o	 to,	 jak	 to	 się	 dzieje,	 że	 ciało	Chrystusa	 jest	 obecne	 
w	Wieczerzy	Pańskiej”.
	 Następna	 grupa	 argumentów,	 na	 które	 odpo-
wiada	M.	Luter,	 to	 te	formułowane	przez	Szwajcarów	 
na	 rzecz	 tezy,	 która	 w	 ujęciu	 popularnym	 brzmiała:	
„Chrystus	jest	w	niebie,	a	nie	w	winie	i	chlebie”.	Cho-
dziło	w	niej	o	to,	że	Chrystus	według	swej	ludzkiej	na-
tury	przebywa	po	wniebowstąpieniu	po	prawicy	Ojca,	
więc	nie	może	być	we	wszystkich	sprawowanych	Wie-
czerzach	 Pańskich.	 Po	 pierwsze,	 M.	 Luter	 wskazuje,	
że	 cała	 argumentacja	U.	 Zwingliego	 rozbija	 się	 o	 po-
mieszanie	właściwości	 rzeczy	 z	 jej	 istotą.	Uznają	oni	
bowiem,	że	do	istoty	Chrystusa	i	Jego	zbawczej	ofiary	
przynależy	widzialność,	a	co	za	 tym	 idzie	nie	ma	Go	
w	Wieczerzy	Pańskiej.	Tyle,	że	dla	Wittenebrczyka	to	
dowodzenie	w	stylu:	„Sołtys	nie	jest	w	łaźni	w	czerwo-
nych	spodniach,	dlatego	wcale	nie	jest	w	łaźni”.	Cecha	
(czerwone	spodnie)	mylnie	przypisana	jest	tutaj	do	isto-
ty	sołtysa,	a	co	za	tym	idzie,	jej	brak	jest	podstawą	do	
stwierdzenia,	że	gdzieś	jest	on	nieobecny.
	 M.	Luter	krytykuje	także	w	argumentacji	zwo-
lenników	U.	Zwingliego	odniesienia	do	Ewangelii	Jana	
12,8.	Tekst	ten	miał	zdaniem	tego	ostatniego	wykluczać	
cielesną	 obecność	 Chrystusa	 na	 ziemi,	 zaś	 obecność	
duchową,	 którą	 uznawali,	 udowadniali	 oni	 na	 podsta-
wie	 tekstu	 z	Listu	do	Efezjan	3,17.	Wittenberczyk	za-
rzuca	im	arbitralność	w	doborze	tekstów	biblijnych,	tak	
by	 potwierdzały	 one	 ich	 wcześniejsze	 założenia.	 Tak	
samo	 ma	 się	 rzecz	 z	 tekstem	 Listu	 do	 Kolosan	 3,1-
2,	 z	 którego	 Szwajcarzy	 mieli	 wywodzić	 odrzucenie	 
w	 kontekście	 wiary	 wszystkiego,	 co	 ziemskie.	Absur-
dalności	 tego	 argumentu	 zdaniem	M.	 Lutra	 dowodzi	
fakt,	że	apostołowie	poszli	za	Jezusem,	który	chodził	po	
ziemi.	 Ponadto	 konsekwentne	 stosowanie	 ich	wykład-
ni	 prowadziłoby	 do	 porzucenia	 wszelkich	 ziemskich	
przejawów	wiary,	takich	jak	uczestnictwo	w	Wieczerzy	
Pańskiej	 czy	 służba	 bliźniemu.	 Poza	 tym	Reformator	
przypomina,	 że	 taka	 interpretacja	 fragmentu	Listu	 do	
Kolosan	 jest	oderwana	od	znaczenia	 terminu	„ziemia”	
w	 listach	Pawła,	gdzie	 stanowi	on	w	wielu	miejscach	
określenie	tego	co	grzeszne	i	co	jest	przejawem	życia	
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wedle	 starego,	 grzesznego	Adama.	 Zaś	 w	Wieczerzy	
Pańskiej	nie	 jest	przekazywany	 stary,	grzeszny	Adam,	
więc	 nie	 można	 jej	 odrzucać	 na	 podstawie	 Pawłowe-
go	 zanegowania	 ziemskości.	 Podobnie	 rzecz	 się	 ma	 
z	2	Listem	do	Koryntian	5,16-17.	Nieznajomość	Chry-
stusa	według	ciała	to	dla	M.	Lutra	w	kontekście	innych	
wypowiedzi	Pawła	(np.:	List	do	Kolosan	3,3,	czy	List	
do	Rzymian	 6,6)	 nie	 tekst	 o	 nieobecności	 ciała	Chry-
stusa	w	Wieczerzy	Pańskiej,	ale	wezwanie	do	tego,	by	
nie	 żyć	według	 ciała,	 czyli	wedle	 języka	 Pawłowego	
według	starego	grzesznego	Adama.	Paweł	wzywa	więc	
tutaj	do	życia	według	Ducha,	gdyż	wszyscy	umarliśmy	
z	Chrystusem	dla	świata	i	ciała.	Zaś	patrzenie	na	Wie-
czerzę	Pańską	jako	wyłącznie	na	chleb	i	wino	jest	dla	 
M.	Lutra	patrzeniem	według	ciała.
	 Wittenberczyk	 przywołuje	 także	 fakt,	 że	 
U.	Zwingli	 swoje	zarzuty	odnoszące	się	do	przebywa-
nia	Chrystusa	 po	prawicy	Ojca	 odnosił	 tylko	do	 tych	
Wieczerzy	 Pańskich,	 które	 odbywały	 się	 po	 wniebo-
wstąpieniu.	Nie	zakwestionował	zaś	tego,	że	w	czasie	
pierwszej	 Wieczerzy	 Pańskiej,	 w	 momencie	 jej	 usta-
nowienia,	ciało	Chrystusa	było	obecne	w	chlebie.	Taka	
linia	 argumentacji	 U.	 Zwingliego	 prowadzi	 zdaniem	 
M.	Lutra	do	dwojakich	konsekwencji.	Po	pierwsze	do	
tego,	że	teksty	o	wniebowstąpieniu	Chrystusa	unieważ-
niają	relację	o	ustanowieniu	Wieczerzy	Pańskiej	i	zmie-
niają	jej	interpretację.	Dla	M.	Lutra	to,	że	Chrystus	usta-
nowił	ją	przed	swoją	śmiercią	i	wniebowstąpieniem	jest	
wyraźnym	znakiem,	że	chciał	uniknąć	tego	typu	kontro-
wersji.	Po	drugie,	U.	Zwingli	uznając,	że	w	pierwszej	
Wieczerzy	Pańskiej	chleb	nie	oznaczał	ciała	Chrystusa	
ale	był	ciałem	Chrystusa	powoduje,	że	nie	ma	żadnej	
różnicy	między	nią	a	kolejnymi.	Jeśli	bowiem	Chrystus	
w	trakcie	pierwszej	Wieczerzy	mógł	zasiadać	cieleśnie	
przy	stole	i	jednocześnie	jednoznacznie	wskazywać,	że	
chleb	jest	Jego	ciałem,	to	co	stoi	na	przeszkodzie,	by	to	
samo	dokonywało	 się	w	 sytuacji,	 gdy	 zasiada	 po	 pra-
wicy	Ojca.	Odległość	od	miejsca	sprawowania	Wiecze-
rzy	nie	jest	bowiem	przeszkodą	dla	stwórczego	Słowa	
Chrystusa,	które	odpowiada	za	to,	że	w	chlebie	i	winie	
obecne	są	ciało	i	krew	Chrystusa.
	 M.	Luter	 przypomina	 także,	 że	we	wcześniej-
szych	 polemikach	 wskazał,	 że	 ciało	 Chrystusa	 może	
być	obecne	we	wszystkich	Wieczerzach	Pańskich,	 tak	
jak	 prawica	Boża	 jest	wszechobecna.	To	 kieruje	 spór	
między	M.	Lutrem	a	U.	Zwinglim	na	tematykę	pojmo-
wania	 osoby	 Chrystusa.	 Klasyczna	 chrystologia	 sta-
rokościelna	 ukuta	 na	 soborze	 w	 Chalcedonie	 głosiła:	
„Zgodnie	 ze	 świętymi	 Ojcami,	 wszyscy	 jednomyślnie	
uczymy	wyznawać,	 że	 jest	 jeden	 i	 ten	 sam	 Syn,	 Pan	
nasz	Jezus	Chrystus,	doskonały	w	Bóstwie	i	doskonały	
w	człowieczeństwie,	prawdziwy	Bóg	i	prawdziwy	czło-
wiek,	 złożony	 z	 duszy	 rozumnej	 i	 ciała,	współistotny	
Ojcu	co	do	Bóstwa	i	współistotny	nam	co	do	człowie-

czeństwa,	 «we	 wszystkim	 nam	 podobny	 oprócz	 grze-
chu»,	przed	wiekami	zrodzony	z	Ojca	co	do	Boskości,	
w	ostatnich	czasach	narodził	się	co	do	człowieczeństwa	
z	Maryi	 Dziewicy,	 Matki	 Bożej,	 dla	 nas	 i	 dla	 nasze-
go	zbawienia.	 Jednego	 i	 tego	samego	Chrystusa	Pana,	
Syna	Jednorodzonego,	należy	wyznawać	w	dwóch	na-
turach:	 bez	 zmieszania,	 bez	 zmiany,	 bez	 podzielenia	 
i	bez	rozłączania.	Nigdy	nie	zanikła	różnica	natur	przez	
ich	zjednoczenie,	ale	zostały	zachowane	cechy	właści-
we	 obu	 natur,	 które	 się	 spotkały,	 aby	 utworzyć	 jedną	
osobę	i	jedna	hipostazę”.
	 Spór	 Reformatorów	 nie	 podważał	 tej	 zasadni-
czej	definicji.	Chodziło	w	nim	raczej	o	konsekwencje	
jakie	można	wyciągnąć	 z	 faktu,	 że	w	osobie	Chrystu-
sa	są	dwie	natury	–	boska	i	ludzka,	a	każda	z	nich	ma	
właściwe	 sobie	 cechy.	M.	 Luter	 odwołuje	 się	 w	 tym	
sporze	 do	 zasady	 tzw.	 communicatio	 idiomatum	 [wy-
miana	przymiotów]	zgodnie	z	którą	o	osobie	Chrystusa,	
w	której	łączą	się	boska	i	ludzka	natura,	można	orzekać	
przymioty	obu	natur.	Idąc	tym	tropem	M.	Luter	stwier-
dza,	 że	 dzięki	 unii	 jaką	 tworzą	 boska	 i	 ludzka	natura	 
w	 osobie	 Chrystusa,	 jednej	 naturze	 można	 przypisy-
wać	to	wszystko	co	przypisuje	się	drugiej.	Taki	zabieg	
to	 dla	 U.	 Zwingliego	 jedynie	 zabieg	 retoryczny	 zwa-
ny	 alleosis,	 który	 pozwala	 mówiąc	 o	 jednej	 z	 natur	 
w	 Chrystusie,	 używać	 nazwy	 drugiej.	 Dla	Wittenber-
czyka	takie	twierdzenie	to	nie,	jak	chce	Reformator	Zu-
rychu,	zabezpieczenie	przed	mieszaniem	natur	w	Chry-
stusie,	ale	uderzenie	w	ich	 jedność	w	Jego	osobie.	M.	
Luter	 oskarża	U.	Zwingliego	o	 rozrywanie	Chrystusa.	
Widać	 to	na	przykładzie,	w	którym	Wittenberczyk	od-
wołuje	się	do	analizy	stwierdzenia,	że	Chrystus	cierpiał	
i	umarł.	Są	to	cechy	jego	ludzkiej	natury.	Jeżeliby	trak-
tować	poważnie	propozycję	U.	Zwingliego	zastosowa-
nia	alleosis,	to	w	efekcie	doszlibyśmy	do	stwierdzenia,	
że	nie	można	cierpienia	odnieść	do	całej	osoby	Chrystu-
sa,	a	to	dla	Wittenberczyka	jest	zakłamywaniem	kluczo-
wego	artykułu	wiary	o	tym,	że	cały	Chrystus,	jako	Syn	
Boży,	umarł	na	krzyżu	za	grzech	człowieka.
	 Powyższe	 rozważania	 chrystologiczne	 służyły	
M.	Lutrowi	do	obrony	tezy,	że	Chrystus	może	być	cie-
leśnie	obecny	w	wielu	Wieczerzach	Pańskich	na	mocy	
wszechobecności	 prawicy	 Bożej.	 By	 to	 lepiej	 uargu-
mentować,	poddaje	analizie	możliwości,	w	jakie	dana	
rzecz	 może	 być	 obecna	 w	 jakimś	 miejscu.	 Pierwszy	
sposób	 to	 lokalny	 i	 uchwytny,	 a	więc	 taki,	w	którym	
da	się	zmierzyć	miejsce,	które	dana	rzecz	zajmuje.	Jest	
ono	 przy	 tym	 ograniczone	 miejscem,	 jakie	 zajmują	
inne	rzeczy	wokół	niej.	Na	przykład	wlewając	wino	do	
beczki	wypełniamy	nim	pustą	przestrzeń	w	beczce.	Ani	
wino,	ani	beczka	nie	łączą	się	i	nie	przenikają.	Drugi	to	
sposób	z	 jakiego	korzystają	aniołowie,	bądź	Chrystus	
po	swoim	zmartwychwstaniu.	Jest	 to	obecność,	której	
nie	da	się	uchwycić	w	kategoriach	zajmowanej	długo-
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ści,	szerokości	czy	wysokości.	Nie	wymaga	ona	także	
modyfikacji	 tych	 wymiarów	 u	 innych	 przedmiotów	 
w	danym	miejscu.	M.	Luter	podaje	przykład	Chrystusa,	
który	pojawił	się	wśród	uczniów	przez	zamknięte	drzwi.	
To	 nie	 wymagało	 stworzenia	 w	 drzwiach	 uchwytnej	
dziury,	w	której	ze	swoimi	wymiarami	zmieściłby	się	
Chrystus.	Tak	też	może	On	być	obecny	w	chlebie.	Tu-
taj	pobrzmiewa	u	Wittenberczyka	także	nuta	polemiki	
antyrzymskiej,	kiedy	dodaje,	że	w	takiej	sytuacji	istota	
chleba	 nie	 ulega	 przemianie.	 To	 zaś	 było	 sednem	 na-
uki	 o	 transsubstancjacji,	 która	 głosiła,	 że	w	konsekro-
wanym	 chlebie	 istota	 ciała	Chrystusa	 zastępuje	 istotę	
chleba	przy	zachowaniu	wszystkich	uchwytnych	cech	
zewnętrznych	 (takich	 jak	 smak,	 zapach	 itd.,	 zwanych	
przypadłościami	bądź	 akcydensami)	 chleba.	 Inny	 spo-
sób	 obecności	 to	 przypisana	 jedynie	 Bogu	 obecność	
nadprzyrodzona,	 zgodnie	 z	 którą	 jest	 On	 obecny	 jed-
nocześnie	we	wszystkich	miejscach,	przy	czym	nie	jest	
to	ani	uchwytne	w	kategoriach	długości,	szerokości	czy	
wysokości,	ani	też	nie	ograniczają	tej	obecności	przed-
mioty	czy	istoty	zajmujące	w	danym	miejscu	jakąś	dłu-
gość/szerokość/wysokość.
	 Ten	 wykład	 o	 sposobach	 obecności	 jest	 dla	 
M.	 Lutra	 podważeniem	 wizji	 U.	 Zwingliego	 i	 jego	
zwolenników,	że	Chrystus	musi	być	obecny	w	chlebie	
i	 winie	 na	 sposób	 cielesny,	 który	 odpowiada	 jedynie	
pierwszemu	ze	sposobów	wskazanych	przez	Wittenebr-
czyka.	Podkreśla	on,	że	Chrystus	jest	obecny	na	wszyst-
kie	 trzy	 sposoby.	 Lokalny	 i	 uchwytny	 (czyli	 cielesny,	
który	postulował	U.	Zwingli),	kiedy	chodził	po	ziemi.	
Nieuchwytny,	 kiedy	 po	 zmartwychwstaniu	 wchodził	

przez	 zamknięte	 drzwi,	 albo	 gdy	 jest	 w	 chlebie	Wie-
czerzy	Pańskiej.	Zaś	ze	względu	na	to,	że	Jego	ludzka	
natura	jest	w	unii	z	boską	w	ramach	osoby	Chrystusa,	
przysługuje	mu	także	ponadnaturalna	wszechobecność	
właściwa	Bogu.	Dając	wykład	o	możliwości	obecności	
Chrystusa	 w	 Wieczerzy	 Pańskiej	 M.	 Luter	 krytyku-
je	 też	wyobrażenie	prawicy	Bożej	 i	nieba	w	myśleniu	 
U.	 Zwingliego.	 Jest	 ono	 bowiem	 pojmowane	 jako	
miejsce	mające	swoją	szerokość,	wysokość,	itd.,	które	 
w	części	 są	zajęte	przez	Chrystusa.	Wittenberczyk	od-
rzuca	takie	wyobrażenie	nieba,	widząc	w	nim	nie	kon-
kretne	miejsce,	 ale	 bycie	 przy	wszechobecnym	Bogu.	
Co	za	tym	idzie,	dla	M.	Lutra	jest	wyobrażalne,	że	Chry-
stus	był	jednocześnie	z	uczniami	na	ziemi	i	był	z	Ojcem	 
w	niebie.	Wszystkie	 te	dość	szczegółowe	wywody	M.	
Luter	kwituje	kpiną	z	odwołań	U.	Zwingliego	do	środ-
ków	retorycznych,	a	poza	tym	stwierdza:	„Na	tym	chcę	
zakończyć	i	nie	mam	zamiaru	mówić	więcej	o	tej	spra-
wie.	Kto	 słuchał	wyjaśnień,	 temu	one	wystarczą.	Kto	
nie	chciał	 ich	przyjąć,	niech	sobie	 idzie.	Prostaczkom	
wystarczają	proste	słowa,	jakie	wypowiada	Chrystus	w	
Wieczerzy	Pańskiej:	 «To	 jest	 ciało	moje»”.	Widać	 za-
tem,	że	cała	argumentacja	jaką	rozwija	powyżej,	nie	jest	
dla	jego	myślenia	kluczowa.	Jest	ona	raczej	reakcją	na	
zarzuty	przeciwników	i	próbą	odpowiedzi	ich	językiem.	
Dla	 M.	 Lutra	 kluczowe	 pozostaje	 „proste	 brzmienie”	
zmieniającego	rzeczywistość	Słowa	Bożego,	które	gło-
si,	 że	 chleb	w	Wieczerzy	Pańskiej	 to	 ciało	Chrystusa,	 
a	wino	to	Jego	krew.

Pusty rynek. 

Nad dachami Gwiazda.

Świeci każdy dom.

W zamyśleniu, uliczkami idę,

tuląc świętość świąt.(...)

Gwiazdy niby łyżwy krzeszą śnieżne iskry,

cudów blask.

Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą-

czasie pełen Bożych łask!
                                      

      Joseph von Eichendorff

dr hab. Jerzy Sojka
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Trochę historii
W³adys³aw Sosna

Ludzie i wydarzenia
Odcinek 249

 29.11.1943:	 zginął	w	egzekucji	w	obozie	kon-
centracyjnym	w	Oświęcimiu	 adwokat	dr Władysław 
Michejda.	Był	najmłodszym	synem	gospodarza	na	ol-
brachcickiej	„Starzykówce”	Pawła	i	Ewy	z	Wałachów.	
Jego	 starszymi	 braćmi	 byli:	 ks.	 Karol,	 dr	 Paweł,	 Jan,	
oraz	inż.	arch.	Tadeusz;	miał	także	dwie	starsze	siostry:	
Joannę	 i	 Ewę.	Urodził	 się	 18.09.1896	 r.	w	Olbrachci-
cach.	 Śladem	 swoich	 braci,	 kształcił	 się	 w	 polskim	
gimnazjum	 macierzowym	 w	 Cieszynie,	 udzielał	 się	 
w	drużynie	skautowej.	W	roku	szkolnym	1916/17	został	
uznany	za	„dojrzałego”;	w	tym	czasie	odbywał	służbę	
wojskową.	 	 Jesienią	 1918	 r.	 znalazł	 się	w	 gronie	 pol-
skich	 żołnierzy	 spiskowców,	 uczestniczących	 w	 opa-
nowaniu	 garnizonu	 austriackiego	 w	 Cieszynie	 i	 pod-
porządkowaniu	go	komendzie	 polskiej.	Z	 początkiem	
1919	r.	brał	udział	w	walkach	pod	Lwowem,	a	następnie	
w	I	Powstaniu	Śląskim	(sierpień	1919).	Był	także	obec-
ny	w	Komitecie	Plebiscytowym.	W	takich	warunkach	
studiował	prawo	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim,	które	
ukończył	w	1922	r.	ze	stopniem	doktora	praw.	Od	1925	
r.	związał	się	z	Katowicami,	gdzie	prowadził	kancelarię	
adwokacką.	Obok	innych	był	także	współzałożycielem	
pisma	„Ewangelik	Górnośląski”	(1932).	
	 Jednym	 z	 bolesnych	 rozdziałów	 historii	 są	
dzieje	Kościoła	Ewangelickiego	 na	 tzw.	 polskim	Gór-
nym	Śląsku	od	1922	r.,	tj.	od	ostatecznej	decyzji	Rady	

Ambasadorów	 o	 po-
dziale	 Górnego	 Ślą-
ska	pomiędzy	Niemcy,	 
a	 Polskę	 (17.06.1922)	
i	 stopniowym	 przej-
mowaniem	 przyzna-
nego	terytorium	przez	
władze	polskie	 (18.06.	
–	 04.07.1922).	W	 tym	
samym	 czasie	 podpi-
sana	 została	 również	
Konwencja	 Genew-
ska,	 zabezpieczająca	
Niemcom	 na	 terenie	
polskiego	 Górnego	

Śląska	 znaczne	 swobody	
na	 okres	 15	 lat.	 Dotyczyła	
ona	 także	 Kościoła	 Unijne-
go,	 skupiającego	 zarówno	
Niemców,	 jak	 i	 ludność	 ślą-
ską	 o	 niezdecydowanych	
postawach	 narodowych.	 Po	
formalnym	 przejęciu	 rządów	 przez	 władze	 polskie,	
zaznaczył	 się	 znaczny	 ruch	 ludności:	 opuszczała	 pol-
ski	Górny	Śląsk	ludność	niemiecka,	w	tym	spora	ilość	
ewangelików,	 natomiast	 osiedlała	 się	 ludność	 polska	 
w	większości	wyznania	rzymskokatolickiego,	głównie	
z	sąsiedniej	Małopolski,	a	także	Śląska	Cieszyńskiego,	
zwłaszcza	 z	 Zaolzia,	 które	 po	 1920	 r.	 znalazło	 się	w	
granicach	Czechosłowacji.	Mimo,	iż	liczebność	parafii	
Kościoła	Unijnego	wydatnie	zmalała,	ubytków	tych	nie	
wyrównali	 napływowi	 polscy	 ewangelicy,	 co	 więcej,	
bramy	kościołów	unijnych	zostały	dla	nich	zamknięte.	
Toteż	w	1924	 r.,	 przy	wydatnym	wsparciu	ks.	Karola	
Kulisza,	powstało	Towarzystwo	Ewangelików	Polaków,	
które	rychło	wystąpiło	w	obronie	praw	wyznaniowych	
polskich	 ewangelików,	 pozbawionych	 dostępu	 do	 ko-
ścioła.	 Ich	 rzecznikiem	 stał	 się	 dr	Władysław	Michej-
da.	 Zyskał	 on	 poparcie	 wojewody,	 który	 na	 podsta-
wie	starego	prawa	pruskiego	rościł	sobie	pretensje	do	
podporządkowania	Kościoła	Unijnego,	 dopóty	 jednak	
obowiązywała	 Konwencja	 Genewska,	 niewiele	 mógł	
zdziałać.	Pomimo	pewnych	ustępstw	Kościoła	Unijne-
go,	zwłaszcza	po	1933	r.	(dojście	A.	Hitlera	do	władzy	
z	 Rzeszy),	 sytuacja	 stawała	 się	 coraz	 bardziej	 napię-
ta.	 Już	w	następnym	dniu	po	wygaśnięciu	Konwencji	
(16.07.1937)	wojewoda	wystąpił	 z	 inicjatywą	 ustawo-
dawczą	do	Sejmu	Śląskiego	o	przejściowej	organizacji	
Kościoła	 i	ustanowieniu	Tymczasowej	Rady	Kościoła.	
Jednym	z	jej	członków	został	dr.	Władysław	Michejda.			
Wobec	 impasu	w	prowadzonych	 rozmowach	 i	 	 odmo-
wy	podporządkowania	się	Kościoła	Unijnego	Tymcza-
sowej	Radzie,	wojewoda	pozbawił	superintendenta	ks.	
dr.	Hermana	Vossa	 urzędu	 i	 przemocą	 zajął	 akta	Kra-
jowej	 Rady	 Kościelnej	 (przed	 27.10.1937),	 wreszcie	
narzucił	 skład	Tymczasowej	Rady	Kościoła	 pod	 prze-
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wodnictwem	dr.	W.	Michejdy.	Duchowni	unijni,	prawie	
wyłącznie	Niemcy,		nie	posiadający	obywatelstwa	pol-
skiego,	musieli	opuścić	swoje	stanowiska	w	parafiach,	
a	w	ich	miejsce	wprowadzani	byli	pełniący	dotychczas	
funkcje	 katechetów	 polscy	 duchowni	 wyznania	 augs-
burskiego.	Wiele	 spraw	nie	doczekało	 regulacji,	 gdyż	
nad	Europą	zawisło	już	widmo	II	wojny	światowej.	
	 W	maju	1939	r.	dr.	W.	Michejda	przeniósł	się	do	
Cieszyna,	gdzie	otworzył	swoją	kancelarię	adwokacką	
i	objął	obowiązki	syndyka	w	Hucie	Żelaza	w	Trzyńcu.	
Po	wybuchu	II	wojny	światowej,	w	1940	r.	w	ramach	
akcji	oczyszczania	 terenu	z	osób	niebezpiecznych	dla	
Rzeszy	 hitlerowskiej,	 został	 uwięziony	 i	 wysłany	 do	
obozu	w	Dachau.	Po	uwolnieniu	 zamieszkał	w	Ustro-
niu,	gdzie		związał	się	z	podziemiem	ZWZ	–	AK	w	sie-
ci	 wywiadowczej	 Związku	Odwetu.	 On	 też	 przygoto-
wywał	memoriał	w	 sprawie	 przyszłych	 granic	 Śląska	
Cieszyńskiego	dla	potrzeb	Rządu	Londyńskiego.	Miał	
je	z	Wiednia	przekazać	Jan	Mrózek	do	polskiej	amba-
sady	w	Genewie.	Niestety,	na	skutek	aresztowania	Jana	
Mrózka,	dokument	wpadł	w	ręce	gestapo.	10.04.1943	r.	
dr	W.	Michejda	został	ujęty	 i	przekazany	do	Oświęci-
mia.	Tam,	wraz	z	70	innymi	uwięzionymi	stanął	przed	
sądem	doraźnym,	który	dla	wszystkich,	po	3–godzinnej	
„rozprawie”,	wymierzył	jednakowy	wyrok.	Jeszcze	tego	
samego	dnia	(29.11.1943)	wszyscy	stanęli	przed	ścianą	
śmierci...	
	 Stefania	 z	 Marquardtów,	 ur.	 17.07.1909	 
w	Żyrardowie,	od	1929	r.	żona	dr.	Władysława	Michej-
dy,	także	uwięziona	w	1943	r.,	przeszła	przez	gehennę	
obozu	 koncentracyjnego	 w	 Oświęcimiu,	 przerzucona	 
w	styczniu	1945	r.	do	Ravensbrueck,	a	następnie	Neu-
stadt	–	Gleve,	doczekała	w	1945	r.	wyzwolenia	przez		
wojska	kanadyjskie.	Zmarła	w	Warszawie	5.06.1972	r.	
Była	matką	Zbigniewa	i	Barbary.	

-	oOo	-
 03.12.1918:	 Księża	 ewangeliccy	 Śląska	 Cie-
szyńskiego	wystosowali	memoriał w sprawie przyłą-
czenia Księstwa Cieszyńskiego do Polski,	podpisany		
m.in:	 przez	 Franciszka,	 Karola	 i	 Oskara	 Michejdów,	
Karola	 Kotulę,	 Jerzego	 Kubaczkę,	 Karola	 Kulisza	 
i	 in.	W	memoriale	podkreślono,	że	ewangelicy	śląsko-
-cieszyńscy	 są	 Polakami.	 Upomniano	 się	 o	 Śląsk	 pru-
ski,	 Prusy	 i	 Pomorze,	Wielkopolskę.	Memoriał	 został	
odczytany	w	Paryżu	w	marcu	1919	r.	

-	oOo	-
 11.12.1718:	 zginął	 rażony	 kulą	 karabinową	
w	czasie	oblężenia	norweskiej	 twierdzy	 	Fredrikskald	
król	Szwecji	Karol XII.	Był	utalentowanym	wodzem	
o	 niesłychanej	 odwadze,	 ostatnim	 absolutystycznym	
władcą	Szwecji.	Wielokrotnie	ranny,	nie	unikał	niebez-
pieczeństw	na	granicy	ryzyka	utraty		życia.	W	postano-
wieniach	był	uparty	i	nieprzejednany.	Gardził	wystaw-
nym	życiem,	jadał	proste	potrawy,	sypiał	razem	ze	swoim	

wojskiem	 w	 po-
lowych	 warun-
kach.	 Był	 przeko-
nanym,	 starannie	
wykształconym	
luteraninem;	 jego	
„słabością”	 było	
niesienie	 pomocy	
w spó łwyzn aw -
com.	 Nie	 zdążył	
założyć	 rodziny.	
21	 lat	 jego	 pano-
wania	 to	 pasmo	
wojen	 prowadzo-
nych	 z	 otacza-
jącymi	 Szwecję	
wrogami	 nie	 go-
dzącymi	 się	 na	
jej	 hegemonię	 nad	 Bałtykiem.	 Doczesne	 szczątki	 Ka-
rola	XII	 złożono	w	 królewskiej	 nekropolii	w	 krypcie	
kościoła	 Riddarholm	 w	 Sztokholmie.	 Znienawidzony	
przez	wrogów,	w	pamięci	śląskich	ewangelików	zapisał	
się	 jako	 egzekutor	 postanowień	 pokoju	westfalskiego	 
z	 1648	 r.,	 wymuszając	 na	 cesarzu	 przywrócenie	 wol-
ności	wyznaniowej	w	księstwach	Legnicko	–	brzeskim,	
oleśnickim,	ziębickim	i	we	Wrocławiu,	a	w	wyniku	dal-
szych	pertraktacji	do	wyjednania	zgody	na	wystawienie	
sześciu	kościołów	poza	granicami	miast	na	terenie	tzw.	
śląskich	ziem	dziedzicznych	Habsburgów.	
	 Był	synem	króla	szwedzkiego	Karola	XI	i	kró-
lewny	duńskiej	Ulryki	Eleonory.	Urodził	 się	w	Sztok-
holmie	 27.06.1682	 r.	 Gdy	 miał	 lat	 piętnaście,	 zmarł	
ojciec	 (1697).	 Rządy	 regencyjne	 w	 kraju	 w	 oparciu	 
o	radę	królewską	przejęła	wdowa,	ale	na	krótko,	gdyż	
jesienią	 zebrany	 sejm	 uznał	 pełnoletniość	Karola	XII	 
i	powierzył	mu	koronę	Szwecji.	Licząc	na	nieporadność	
nieopierzonego	 sztubaka,	władcy	otaczających	Bałtyk	
państw	 postanowili	 wykorzystać	 sytuację,	 by	 znieść	
hegemonię	 Szwecji	 na	Morzu	Bałtyckim.	 Powodowa-
ny	ambicjami	dynastycznymi	elektor	saski,	od	połowy	
września	1697	r.	król	Polski	August	II	Mocny		przystą-
pił	do	montowania	koalicji	antyszwedzkiej,	w	skład	któ-
rej	oprócz	Saksonii	weszła	Dania	i	Rosja.		Niebawem	 
w	 1700	 r.	 wybuchła	 wojna	 północna,	 zwana	 trzecią.	
Rozpoczął	 ją	August	 II	 uderzeniem	wojsk	 saskich	 na	
trzymane	przez	Szwecję	 Inflanty	 i	 zajął	 twierdzę	Dia-
ment	 nad	 Dźwiną	 (luty	 1700).	 Dalszy	 postęp	 wojsk	
saskich	 powstrzymały	 oddziały	 szwedzkie.	 Prawie	
równocześnie	 na	 zachodzie	 Duńczycy	 wkroczyli	 do	
Holsztyna,	 zaś	 od	 wschodu	 w	 kierunku	 Narwi	 zmie-
rzały	wojska	rosyjskie.	Młody,	liczący	w	tym	czasie	18	
lat,	 Karol	 XII	 nie	 załamał	 się,	 ale	 postanowił	 rozpra-
wić	się	z	każdym	z	koalicjantów	osobno.	W	pierwszej	
kolejności,	korzystając	z	pomocy	sprzymierzonej	floty	
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angielsko	–	holenderskiej	dokonał	desantu	na	Zelandię	
i	 zmusił	 króla	Danii	 Fryderyka	 IV	 do	 zawarcia	 poko-
ju	 (18.08.1700).	 Także	 Ryga	 broniona	 w	 tym	 czasie	
przez	Szwedów	wytrzymała	 oblężenie	wojsk	 saskich;	
na	 wiadomość	 o	 niepowodzeniu	 Danii,	August	 II	 od-
stąpił	 od	 murów	 miasta.	 Już	 we	 wrześniu	 Karol	 XII	
wylądował	w	 Inflantach	 i	 szybkim	marszem	 zmierzał	
w	kierunku	broniącej	się	ostatkiem	sił	Narwi,	oblężonej	
przez	wojska	 rosyjskie.	Mimo	ponad	 trzykrotnej	prze-
wagi	wojsk	cara	Piotra	I,	Karol	XII	podjął	brawurowy	
atak	z	marszu	i	zadał	przeciwnikowi	druzgocącą	klęskę	
(30.11.1700).	Przyszła	teraz	kolej	na	kuzyna	Augusta	II	
Sasa.	Po	kolejnej	rozprawie	nad	Dźwiną	(19.07.1701),	
zajął	 Kurlandię	 i	 Litwę	 (Wilno	 1702).	 Przekraczając	
granice	Polski,	postawił	polskie	poselstwo	przed	żąda-
niem	 detronizacji	Augusta	 II,	 jako	warunek	 zawarcia	
pokoju	 i	przymierza	z	Polską	przeciw	wspólnym	wro-
gom.	Nie	czekając	na	dalszy	rozwój	wypadków,	armia	
szwedzka	 posuwała	 się	 w	 głąb	 kraju,	 24.05.1702	 r.	
Warszawa	otworzyła	przed	Karolem	XII	swoje	bramy.	
Do	kolejnej	zwycięskiej	rozprawy	z	wojskami	Augusta	
doszło	19.07.	pod	Kliszowem	(na	zachód	od	Sandomie-
rza),	 	 10.08.	 podstępem	 zajęty	 został	 Kraków	 13.10.,	
po	wielomiesięcznym	oblężeniu	 padł	Toruń.	Wysłany	 
z	początkiem	1704	r.	do	Warszawy	pełnomocnik	Karola	
XII,	by	przy	wsparciu	konfederacji	warszawskiej	dopro-
wadził	 do	 ogłoszenia	 detronizacji	Augusta	 II	 (14.02.),	
a	w	kilka	miesięcy	później	do	elekcji	(12.07.)	nowego	
króla	Stanisława	Leszczyńskiego,	faworyta	Karola	XII.	
Tymczasem			30.08.	August	II	zawarł	z	carem	Piotrem	
I	Wielkim	sojusz	zaczepno	–	odporny,	zezwalający	mu	
na	prowadzenie	wojny	 ze	Szwecją	 na	 terenie	Rzeczy-
pospolitej,	stwarzając	precedens	do	późniejszych,	wca-
le	nie	oczekiwanych	„wizyt”	wojsk	carskich.	Stojąca	po	
stronie	Augusta	II	konfederacja	sandomierska	zmusiła	
Stanisława	 Leszczyńskiego	 do	 opuszczenia	 Warsza-
wy	(5.09),	ale	wracający	z	wyprawy	na	Ruś	Karol	XII	 
z	początkiem	1705	r.	przywrócił	stolicę	faworytowi.	Je-
sienią	(18.11)	Leszczyński	zgodził	się	na	okupację	Pol-
ski	 i	 polityczno	 –	 gospodarcze	 jej	 podporządkowanie	
Szwecji.	 Ewangelicy	 polscy	 natomiast	 uzyskali	 pełne	
swobody	religijne	i	prawa	publiczne.	Niestety	istnienie	
swoistego	 dwukrólewia	 i	 popierających	 je	 konfedera-
cji,	 operowanie	 obcych	wojsk	 stwarzało	wiele	 okazji	
do	staczania	kolejnych	bitew	w	różnych	punktach	kraju.	
13.02.1706	r.	doszło	do	bitwy	wojsk	saskich	ze	Szwe-
dami	pod	Wschową.	Zwycięstwo	Szwedów	otworzyło	
Karolowi	XII	drogę	do	Saksonii.		Chcąc	jednak	zreali-
zować	swój	plan	ostatecznego	pogrążenia	Sasa,	musiał	
przemaszerować	 przez	 Śląsk,	 a	 tym	 samym	 naruszyć	
granice	 cesarstwa	 Habsburgów.	 Tu	 niespodziewanie		
Karol	XII	był	witany	nie	tylko	jako	wieki	triumfator	na	
polach	bitewnych,	ale	także	ten,	który	swoim	autoryte-
tem	gwaranta	postanowień	pokoju	westfalskiego	może	

się	 upomnieć	 u	 cesarza	 Józefa	 I	 o	 przywrócenie	wol-
ności	wyznaniowych	śląskich	protestantów,	całkowicie	
podeptanych	zwłaszcza	 za	 czasów	panowania	Leopol-
da	I.	Liczne	petycje	kierowane	do	króla	napełniały	go	
dumą.	 24.09.1706	 r.	Karol	XII	wkroczył	 do	 Saksonii		
i	 stanął	obozem	pod	Altranstadt	niedaleko	Lipska.	Tu	
podyktował	 Tajnej	 Radzie	 Regencyjnej	 upokarzające	
warunki	pokoju:	wyrzeczenie	się	korony	polskiej	przez	
Augusta	 II,	 uznanie	 króla	 Stanisława	 Leszczyńskiego,	
zerwanie	sojuszu	z	Rosją,	wreszcie	złożenie	wysokiej	
kontrybucji.	 Tymczasem	 26.10.	 pod	 Kaliszem	 doszło	
do	konfliktu	pomiędzy	zwolennikami	Leszczyńskiego	
i	Augusta	 II.	 Ponad	 dwukrotnie	 silniejsze	 wojska	 po	
stronie	Augusta	II	złożone	z	Polaków,	Sasów	i	liczebnej	
jazdy	carskiej	z	łatwością	rozgromiły	słabe	siły	szwedz-
kie,	także	wsparte	Polakami.	Zwycięstwo	Augusta	II	nie	
miało	 jednak	 żadnego	 znaczenia	 wobec	 postanowień	
traktatu	altransztackiego,	o	którym	ekskról	jeszcze	nie	
wiedział,	a	zarazem	tragicznym,	gdyż	po	obu	stronach	
niepotrzebnie	ginęli	Polacy,	 ale	 to	Sasa	najmniej	mar-
twiło.	Gdy	wreszcie	w	styczniu	1707	r.	August	II	zjawił	
się	w	Dreźnie,	nie	pozostało	mu	nic	innego,	jak	parafo-
wać	upokarzające	warunki	pokoju.	
	 Zatrzymanie	 się	Karola	XII	w	Saksonii	wzbu-
dziło	duży	niepokój	w	Wiedniu.	Austria	w	tym	czasie	
była	uwikłana	w	przedłużającej	się	wojnie	sukcesyjnej	
z	Francją,	na	Węgrzech	wybuchło	nowe	powstanie	an-
tyhabsburskie	 pod	 wodzą	 księcia	 Siedmiogrodu	 Fran-
ciszka	II	Rakoczego.	Zbliżenie	się	Szwecji	do	Francji	
i	 otwarcie	 nowego	 frontu	Austrii	 od	 północy	 groziło	
zagładą	monarchii.	Karol	XII	 tymczasem	konsekwent-
nie	 ściągał	 kontrybucję	w	Saksonii	 i	 powiększał	 swo-
ją	armię,	przygotowując	się	do	rozprawy	z	Rosją.	Ale	
także	 na	 linii	 austriacko	 –	 szwedzkiej	 nie	 brakowało	
zadrażnień.	 W	 końcu	 wobec	 kanclerza	 cesarskiego	
Jana	Wacława	Wratislawa	Karol	XII	ujawnił	przedmiot	
żądań	 dających	mu	 pełną	 satysfakcję:	 bezwarunkowe	
przywrócenie	 wolności	 wyznaniowych	 luteranom	 ślą-
skim,	zapewnionym	im	w	traktacie	westfalskim	z	1648	
r.	 Żądanie	 to	 wywołało	 burzę	 w	Wiedniu,	 gdyż	 było	
przejawem	wtrącania	 się	w	wewnętrzne	sprawy	cesar-
stwa,	jednak	zarówno	doradcy	cesarza,	jak	i	nalegania	
dyplomacji	angielskiej	i	holenderskiej	nakłoniły	Józefa	
do	ustępstwa.	1.09.1707	r.	Wratislaw	podpisał	konwen-
cję	 altranstacką,	 ratyfikowaną	 już	 6.09.	 Dalsze	wyko-
nawcze	 pertraktacje	Karol	XII	 powierzył	 pełnomocni-
kowi	Henningowi	v.	Strahlenheim,	a	sam	9.09.	zwinął	
obóz	 w	Altranstadt	 i	 wyruszył	 do	 Polski	 na	 zimowe	
leże,	 rozmieszczając	 swoje	 wojska	 w	 Wielkopolsce	
i	 w	 Prusach.	Wiosną	 1708	 r.	 Karol	XII	 ruszył	w	 kie-
runku	Moskwy.	Pod	Hołowczynem	(ob.	Białoruś)	roz-
bił	 trzykrotnie	 liczebniejsze	 siły	 carskie	 (14.07.1708),	
następnie	 pomaszerował	 pod	 Smoleńsk,	 odnosząc	 ko-
lejne	zwycięstwo	 (22.09.1708),	 ale	 śpieszący	z	zaopa-
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trzeniem	konwój	szwedzki	został	rozbity	(27.09.)	pod	
Propojskiem	(ob.	Sławograd	na	Białorusi).	Zachęcony	
deklaracją	ukraińskiego	hetmana	Iwana	Mazepy,	Karol	
XII	zmienił	kierunek	marszu	na	południowy.	Gdy	nad	
rzeką	 Desną	 doszło	 do	 spotkania	 z	 Mazepą	 (22.10.),	
okazało	się,	że	dysponował	jedynie	4000	przybocznych	
Kozaków.	 Doszły	 też	 do	 króla	 wieści	 o	 niepowodze-
niach	 militarnych	 Stanisława	 Leszczyńskiego.	 Karol	
XII	na	zimę	1708/1709	zaległ	w	okolicach		Hadziacza.	
Wiosną	1709	r.	ruszył	pod	Połtawę	w	nadziei	zdobycia		
zapasów	 żywności.	Wojska	 szwedzkie	 dobre	 w	 polu,	
nie	były	przygotowane	do	oblężenia.	Tymczasem	oblę-
żonej	Połtawie	śpieszyła	rosyjska	odsiecz.	8.07.1709	r.	
doszło	do	bitwy;	wyczerpane	wojska	szwedzkie	zostały	
rozbite,	ranny	Karol	XII	uratował	się	ucieczką,		dzięki	
pomocy	Stanisława	Poniatowskiego	 przedostał	 się	 do	
Turcji.	 Internowany,	 w	 końcu	 wydalony	 z	 Mołdawii	 
w	1713	r.	w	przebraniu	dotarł	do	Stralsundu,	a	następ-
nie	 Szwecji,	 gdzie	 podjął	 dalsze	 przygotowania	 do	 
walki	z	Danią.	Po	nieudanej	inwazji	na	wyspy	duńskie	
zaatakował	 sąsiednią	Norwegię.	Była	 to	 jego	ostatnia	
wyprawa.		

-	oOo	-
 20.12.2018:	to	wielki	dzień	w	historii	Kościoła	
Ewangelickiego	na	Śląsku	Cieszyńskim:	dzień włącze-
nia kościołów śląsko – cieszyńskich do macierzyste-
go Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce,	
„połączenia	z	braćmi	według	wiary	 i	 języka”.	Aby	nic	
nie	 utracić	 z	 doniosłości	 tamtego	wydarzenia,	 pozwa-
lam	sobie	na	przytoczenie	 relacji	z	 tej	doniosłej	chwi-
li	zamieszczonej	w	„Pośle	Ewangelickim”	nr	1918/52	 
z	dnia	28.12.1918	r.:	„(...)	Zaproszony	przez	Radę	Na-
rodową	w	Cieszynie	i	wysłany	przez	ministerium	war-
szawskie,	przyjechał	do	Cieszyna	zwierzchnik	Kościo-
ła	Ewangelickiego	w	Polsce,	superintendent	generalny	
ks. Juliusz Bursche,	 aby	w	 imieniu	Konsystorza	Ko-

ścioła	Ewangelicko	
–	 Augsburskiego	 
w	Warszawie	objąć	
zarząd	 Kościoła	
Ewangel ickiego	 
w	 Księstwie	 Cie-
szyńskim.	
	 W	piątek,	dnia	
20.	grudnia,	odbyło	
się	 z	 tego	 powodu	
w	kościele	ewange-
lickim	w	Cieszynie	
uroczyste	 nabożeń-
stwo.	Kto	tylko	do-
wiedział	 się	 o	 nim,	

ten	przyszedł.	Kościół	był	pełny.	Przyszła	młodzież	pol-
ska	ze	swoimi	nauczycielami;	przyszedł	 liczny	zastęp	
żołnierzy	i	oficerów	polskich	z	brygadierem	Latinikiem	

na	czele;	byli	reprezentanci	Rady	Narodowej	i	Komisji		
Szkolnej,	a	potem	całe	tysiące	ze	zboru	cieszyńskiego	
i	 innych	zborów	śląskich,	aby	być	świadkami	niezwy-
kłego	w	historii	Kościoła	naszego	zdarzenia.	Z	duchow-
nych	śląskich	przyszli	prawie	wszyscy,	 razem	27,	nie-
obecni	byli	tylko	trzej	–	jeden	z	powodu	choroby,	dwaj	
inni	 musieli	 z	 powodu	 funkcji	 urzędowych	 pozostać	 
w	domu.	
	 Kiedy	 superintendent	 generalny	 razem	 z	 du-
chowieństwem	wszedł	do	kościoła,	 rozpoczęło	 się	na-
bożeństwo.	 I	 jakiego	 szczególnego	 znaczenia	 nabyły	
pieśni,	które	 śpiewano:	„Czas	byśmy	ze	 snu	powstali,	
Pana	czynem	uwielbiali.	Pan	nam	z	nieba	przypomina,	
że	nadeszła	już	godzina”,	a	potem	druga:	„Wszyscy	co	
składają	w	Panu	 swe	 ufanie,	 Stali	 zostawają	 	 zawsze	
niezachwianie,	jako	Syjon	nieporuszony	ze	żadnej	stro-
ny”.	A	nareszcie	modlitwa	o	obronę	Kościoła:	„Brońże	
Panie	nas	na	wieki	i	Kościoła	swojego...”.	
	 Po	 liturgii	 i	 odczytaniu	 ustępu	 z	 I	 Listu	 do	
Koryntów	 3,	 11	 –	 17,	 ks.	 pastor	Kubaczka,	 jako	 pro-
boszcz	miejscowy	powitał	 przed	 ołtarzem	dostojnego	
zwierzchnika	Kościoła	naszego	następującymi	słowy:	
	 „Przewielebny,	 czcigodny	 Księże	 Superinten-
dencie	Generalny!	W	tej	wielkiej,	a	niezmiernie	ważnej	
dziejowej	dobie	przewrotów	dotyczasowych	stosunków	
i	porządków	życia	politycznego	 i	publicznego	przyby-
wasz	do	nas	 i	 jawisz	 się	wśród	nas,	by	 jako	naczelny	
duszpasterz	Kościoła	 Ewangelickiego	w	 Polsce	 objąć	 
i	 nasz	 kościół	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim	 pod	 swoje	 du-
chowne	zwierzchnictwo.	W	tej	ważnej	i	dla	naszego	Ko-
ścioła	doniosłej	misji	witam	Cię		dostojny	pasterzu	jak	
najserdeczniej	i	jak	najuprzejmiej	w	tej	nam	wszystkim	
drogiej	świątyni,	tej	matce	kościołów	ewangelickich	na	
Śląsku	w	 tej	uroczystej	 chwili,	która	nas	 tu	na	Twoje	
życzenie	i	zaproszenie	zgromadziła.	A	czynię	to	miano-
wicie	w	imieniu	tutejszego	zboru	i	ludu	ewangelickiego.	
Jakkolwiek	pozornie	obcym,	w	rzeczywistości		jednak	
nim	dla	nas	nie	jesteś.	I	wtedy	bowiem,	gdy	dzieliły	nas	
granice	obcych	 i	wrogich	 sobie	 państw,	 znaliśmy	Cię	
już	z	Twojej	gorliwej	wiary	 	 i	 cenili	Cię	dla	 swojego	
ducha	i	zbożnej	pracy	i	działalności	w	Kościele	Ewan-
gelickim	w	Polsce.	Ponieważ	zjednałeś	sobie	wtedy	już	
nasze	uznanie	i	poważanie,	przeto	składam	Ci	wyrazy	
naszego	najzupełniejszego	zaufania.	A	gdy	teraz	wspól-
nie	zaniesiemy	nasze	modły	przed	tron	Wszechmocne-
go,	 w	 Trójcy	 Świętej	 jedynego	 Boga,	 tedy	 będziemy	
go	 błagać,	 by	 tej	 pracy	 Twojej	 i	 wśród	 nas	 obfitego	 
i	hojnego	raczył	użyczyć	błogosławieństwa,	tudzież	by	
ta	praca	posłużyła	na	pożytek	Kościoła	naszego	i	przy-
czyniła	się	ku	pomnożeniu	chwały	imienia	i	królestwa	
Pana	naszego	Jezusa	Chrystusa,	któremu	niech	będzie	
część	i	uwielbienie	na	wieki.”	
	 Takim	samym	uczuciom	wdzięczności	 i	wese-
la	 dał	 wyraz	 kurator	 zboru	 cieszyńskiego	 pan	 Kajzar	 
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z	Puńcowa,	który	otoczony	gronem	prezbiterstwa	prze-
mówił	następująco:	
	 „Racz	 pozwolić	 przewielebny	 Księże	 Super-
intendencie	Generalny,	że	 jako	zastępca	kuratora	 tego	
zboru	 powitam	Cię	 jak	 najserdeczniej	w	 imieniu	 zbo-
rowników	 kościoła	 Jezusowego,	 tej	 matki	 kościołów	
śląskich.	 Proszę	 też,	 czcigodny	 pasterzu,	 zechciej	 się	 
w	tych	ciężkich	czasach	zaopiekować	zborami	naszymi,	
aby	 jakiego	 uszczerbku	 nie	 doznały.	A	 ponieważ	Cię	
tu	czeka	wielkie	pole	pracy,	więc	niech	Stwórca	nasz	
niebieski	da	Ci	siły	 i	męstwa	 i	powodzenia.	Sam	Pan	
Zbawiciel	niech	Ci	utoruje	drogę,	abyś	mógł	doprowa-
dzić	nas	do	upragnionego	celu	i	pomógł	nam	budować	
królestwo	niebieskie,	co	niech	Trójca	Święta	zdarzy.”	
Kazanie	 superintendenta	 generalnego	 było	 oparte	 na	
słowie	z	księgi	proroka	Malachiasza	(4,	1	–	2):	„Bo	oto	
przychodzi	 dzień	 pałający	 jako	 piec,	w	 którym	wszy-
scy	pyszni	i	wszyscy	czyniący	niezbożność	będą	jako	
ściernisko,	a	popali	je	ten	dzień	przyszły,	mówi	Pan	Za-
stępów	tak,	że	im	nie	zostawi	korzenia	ani	gałązki.	Ale	
wam,	którzy	się	boicie	imienia	mego,	wznijdzie	słońce	
sprawiedliwości,	a	zdrowie	będzie	na	skrzydłach	jego”.	
Podniosłe	 słowa	 czcigodnego	 kaznodziei	 wywarły	
na	 wszystkich	 najgłębsze	 wrażenie.	 Toteż	 	 nasza	 ślą-
ska	 władza	 kościelna	 postanowiła	 wydać	 to	 kazanie	 
w	osobnej	broszurze,	aby	je	utrwalić	w	pamięci	tych,	co	
nie	byli	na	nabożeństwie,	a	podać	także	tym	wszystkim	
do	wiadomości,	których	w	kościele	nie	było.	
	 W	 krótkich	 słowach	 powitał	Ks.	 Bursche	 tak-
że	niemieckich	uczestników,	zapewniając	im	w	Polsce	
wszystkie	swobody,	o	ile	uszanują	prawa	i	ustawy	pań-
stwowe	i	zastosują	się	do	nich.	
	 Chór	mieszany	śpiewał	na	nabożeństwie	dwie	
pieśni,	 które	 były	 rzeczywiście	wyrazem	 tych	wszyst-
kich	myśli	i	pragnień	gorących,	jakie	w	tej	chwili	mieli	
zebrani.	„Królewski	strój	się	śpieszcie	nieść,	by	wódz	
na	tronie	siadł,	Oddajcie	Jezusowi	cześć.	Niech	królem	
głosi	 go	 cały	 świat”.	A	 pod	 koniec,	 już	 po	 błogosła-
wieństwie,	chór	zaśpiewał	hymn	narodowy	„Boże	coś	
Polskę”,	po	raz	drugi	w	tym	kościele.	Po	raz	pierwszy	
hymn	ten	w	kościele	śpiewano	na	nabożeństwie	szkol-
nym	w	Święto	Reformacji,	więc	zaraz	na	drugi	dzień	po	
objęciu	przez	Radę	Narodową	rządów	nad	Księstwem	
Cieszyńskim.	

******
	 Zaraz	po	nabożeństwie	dnia	20	grudnia	odbyło	
się	w	sali	zborowej	w	Cieszynie	zebranie	duchownych	
i	 świeckich	 przedstawicieli	 wszystkich	 zborów	 ewan-
gelickich	na	Śląsku	Cieszyńskim.	Celem	zebrania	było	
porozumienie	się	co	do	tymczasowego	zarządu	kościo-
ła	śląskiego.	
	 Przewodniczący	–	superintendent	generalny	ks.	
Bursche	sam	najpierw	przedstawił	sprawę	i	w	jaki	spo-
sób	należałoby	ją	załatwić.	

	 Zabiera	głos	ks.	dr	Schmidt	z	Bielska,	by	jako	
zastępca	 superintendenta	 dotychczasowej	 diecezji	mo-
rawsko	–	śląskiej	odczytać	pismo,	w	którym	superinten-
dent	w	porozumieniu	z	prezydentem	wiedeńskiej	Rady	
Kościelnej	oświadcza,	 że	aż	do	ostatecznego	 rozstrzy-
gnięcia	przynależności	Śląska	Cieszyńskiego	Naczelna	
Rada	Kościelna	pozostaje	najwyższą	władzą	kościelną,	
istnieją	 też	 i	urzędują	w	dalszym	ciągu	superintenden-
tura	morawsko	 –	 śląska	 i	 śląski	 urząd	 senioralny.	 Za-
strzeżenie	to	dołączono	do	protokołu,	a	przyłączyły	się	
do	 niego	 tylko	 trzy	 zbory:	 bielski,	 starobielski	 i	 mię-
dzyrzecki.	Od	siebie	dodał	 jeszcze	ks.	Schmidt,	 że	 to	
przecież	 nie	 tak	 ła-
two	zerwać	węzły	z	
kościołem,	z	którym	
się	 tak	 długo	 stano-
wiło	 jedną	 całość.	
Zbór	 bielski	 ma	
zakłady,	 które	 nie	
tylko	 jemu	 samemu	
i	 nie	 tylko	 seniora-
towi,	 lecz	 służyły	
całemu	 kościołowi	
austriackiemu,	 toteż	
na	 te	 zakłady	pobie-
rał	 zapomogi	 z	 pau-
szalu	 państwowego,	
a	 nawet	 wprost	 od	
rządu.	 Zapomogi	 te	
ustaną,	 jak	 skoro	 by	Kościół	 Śląski	 przeszedł	 pod	 za-
rząd	warszawski;	bez	tych	zapomóg	zaś	grozi	ich	byto-
wi	poważne	niebezpieczeństwo.	
 Ks. Franciszek Michejda	odpowiada,	że	Rada	
Kościelna	 może	 już	 być	 tylko	 władzą	 likwidacyjną,	
urząd	 senioralny	 jest	 za	granicą,	 z	 zagranicy	przecież	
nie	 można	 kierować	 naszymi	 sprawami	 kościelnymi.	
Gdyby	Rada	Kościelna	otrzymała	jeszcze	środki	dla	ca-
łego	kościoła	w	dawnej	starej	Austrii,	 to	i	nam	z	tego	
będzie	musiała	dać	tyle,	ile	się	nam	należy,	choć	byśmy	
już	 jej	władzy	nad	 sobą	nie	 uznawali.	 Jeżeli	 nam	zaś	
Rada	Kościelna	nic	nie	będzie	mogła	dać,	bo	sama	już	
nic	 nie	 dostanie,	 to	właśnie	 fakt,	 żeśmy	 się	 połączyli	 
z	 polskim	 Kościołem	 Ewangelickim	 upoważni	 nas,	
abyśmy	się	z	prośbą	o	podobne	zapomogi	zwrócili	do	
rządu	warszawskiego.	
	 Ks.	 Kulisz	 oświadcza,	 że	 ewangelicy	 polscy	
nie	 tylko	 rozumieją,	 że	 Niemcom	 niełatwo	 pożegnać	
się	z	dotychczasowymi	władzami	kościelnymi,	lecz	na-
wet	współczują	 z	 nimi.	 „Ośmielam	 się	 jednak	 stwier-
dzić	całkiem	inaczej	zapatrują	się	na	 to	nasze	polskie	
zbory,	 że	 nas	 to	 rozwiązanie	 nie	 boli.	 Stosunek	Rady	
Kościelnej	do	nas	nie	był	tego	rodzaju,	żebyśmy	za	nim	
mogli	tęsknić.	We	wielu	wypadkach	nasze	zbory	czuły	
jej	ciężką	rękę,	która	nie	dała	nam	w	całej	pełni,	co	się	
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nam	 sprawiedliwie	 i	 słusznie	 należało.	 Ja	 sam	 to	 nie	
raz	odczuwałem.	A	przecież	śmieliśmy	się	spodziewać,	
że	kościelne	władze,	choćby	nawet	literę	prawa	miały	
za	sobą,	będą	rządziły	według	ducha	tego	prawa.	Tym-
czasem	dla	zborów	naszych	miano	inną	miarkę.	Rada	
Kościelna	sama		przyczyniła	się	do	tego,	że	nas	to	po-
żegnanie	 się	 z	 nią	 nic	 a	 nic	 nie	 boli	 i	 te	 nowe	węzły	
odpowiadają	nam	zupełnie.	Moje	wyobrażenia	religijne	
wiążą	się	z	Biblią	 i	 różnymi	 innymi	książkami	naboż-
nymi,	któreśmy	mieli	w	domu.	I	wiem,	jak	często	jako	
chłopiec	mały	pytałem	się,	co	to	jest	ten	Gdańsk	i	co	to	
jest	ten	Królewiec,	gdzie	owe	książki	były	drukowane.	
Dlatego	z	całą	radością	witamy	ten	nowy	porządek	rze-
czy	i	nowe	naczelnictwo	kościoła.”	
	 Przewodniczący	zapytuje	ks.	dra	Schmidta,	czy	
oświadczenie	odczytane	na	początku	znaczy	tyle,	co	że	
przedstawiciele	owych	trzech	zborów	nie	chcą	w	obra-
dach	brać	udziału	ani	uznać	tego,	co	by	zebranie	mogło	
uchwalić.	Ks.	 Schmidt	 odpowiada,	 że	 ono	ma	więcej	
znaczenie	teoretyczne	i	zasadnicze.	
	 Uchwalono	tedy	jednomyślnie	uznać	Radę	Na-
rodową	Księstwa	Cieszyńskiego	jako	jedyną	prawowitą	
władzę	świecką	Śląska	polskiego,	zaś	Konsystorz	War-
szawski	 jako	 swą	władzę	kościelną.	 Jednocześnie	wy-
brano	tymczasowy	miejscowy	urząd	kościelny.	
	 Zarząd	składa	się	z	czterech	osób,	strona	polska	
narodowa	 sama	 od	 siebie	 przyznała	 zborom	 niemiec-
kim	dwa	miejsca	w	zarządzie.	Na	wniosek	ks.	Mamicy	
wybrano	 jednomyślnie	 seniorem	 zborów	 ewangelic-
kich	Księstwa	Cieszyńskiego	ks.	Franciszka	Michejdę	
z	Nawsia,	kuratorem	senioralnym	pana	Jerzego	Borutę	
z	Bobrku	w	zborze	cieszyńskim.	Pozwolono	przedsta-
wicielom	zborów	niemieckich,	że	oni	sami	zapropono-
wali	kandydatów	na	godności,	które	im	w	zarządzie	ko-
ścielnym	przyznano,	mianowicie	konseniora	i	zastępcę	
kuratora	 senioralnego.	 Na	 wniosek	 ks.	 dra	 Wagnera	 
z	Bielska	wybrano	 jednomyślnie	konseniorem	ks.	dra	
Artura	Schmidta	z	Bielska,	zastępcą	kuratora		senioral-
nego	pana	Roberta	Bathelta	z	Bielska	kuratora	zboru.	
	 Protokół	podpisany	przez	zebranych	pastorów	
i	 kuratorów	 zatwierdził	 teraz	Konsystorz	Warszawski,	
po	czym	wybrani	zaraz	zaczną	urzędować.	
	 Na	 zakończenie	 tego	 sprawozdania	 przytacza-
my	słowa,	 które	pod	koniec	wypowiedział	 ks.	Franci-
szek	Michejda,	nowo	wybrany	senior	zborów	ewange-
lickich	na	Śląsku	Cieszyńskim:	
	 „Czcigodni	 bracia	 w	 Chrystusie!	 Dziękuję	
Wam	za	 bratnie	 zaufanie,	 któreście	 położyli	we	mnie,	
stawiając	mnie	tymczasowo	na	czele	Kościoła	naszego	
w	Księstwie	Cieszyńskim,	ażby	się	stosunki	całkowicie	
ustaliły	i	wyjaśniły.	
	 Kościół	nasz,	poważna	ta	matka	nasza,	kościół	
Jezusów,	 czcigodne	 to	 stare	 gimnazjum	 ewangelickie,	 
w	którego	murach	obradujemy,	widziały	wielkie	i	waż-

ne	czasy	dla	naszego	Kościoła.	Były	czasy,	że	ten	Ko-
ściół	 śląski	 był	głową	 i	 przewodnikiem	ewangelictwa	
całej	monarchii	austriackiej.	Gimnazjum	to	wychowało	
nauczycieli	i	duszpasterzy		wszystkim	austriackim	kra-
jom	 i	 narodom,	 nie	 wyłączając	Węgrów	 i	 Słowaków.	
Czas	 potolerancyjny,	 zmiany	 narodowościowe	 wywo-
łane	rokiem	1848	sprawiły,	że	Cieszyn	potem	był	tylko	
jeszcze	„matką”	śląskich	zborów	i	stąd	też	nie	raz	spły-
nęły	na	nasz	lud	ewangelicki	strumienie	żywych	wód.	
	 I	 znowu	 przyszedł,	 według	 mego	 głębokiego	
przekonania,	dla	naszego	ludu	i	Kościoła	wielki	dzień.	
Pan	nawiedził	 lud	swój	–	obyśmy	poznali	czas	nawie-
dzenia	 naszego.	 Otwierają	 się	 nam	 szeroko	wrota	 do	
nowej,	błogosławionej	działalności.	Łączymy	się	z	na-
szymi	braćmi	według	wiary	i	języka	od	naszych	Karpat	
aż	do	Bałtyku.	Powinniśmy	im	spłacić	dług	zaciągnięty	
w	przeszłości,	gdy	od	nich	do	nas	szło	światło	Ewange-
lii.	Powinniśmy	się	stać	w	naszym	narodzie	solą	ziemi,	
miastem	na	górze.	Oby	nas	nie	spotkał	zarzut	Pana	na-
szego	Jezusa	Chrystusa:	a	nie	chcieliście.	Mierzmy	siły	
na	zamiary,	nie	zamiary	według	 sił.	To	 są	myśli	prze-
wodnie,	które	nam	powinny	przyświecać.”	
	 Zwrócony	 do	 zastępców	 niemieckich	 zborów,	
powiedział	po	niemiecku:	
	 „I	Wam	szanowni	bracia	dziękuję	za	zaufanie,	
żeście	się	zgodzili	na	mój	wybór.	Oświadczam	Wam,	że	
według	mej	najlepszej	wiedzy	i	sumienia	zechcę	mieć	
na	 oku	 tak	 ważne	 i	 wielkie	 sprawy	waszych	 zborów,	
będę	się	starał	o	pokój	i	wzajemną	zgodę,	a	jeżeli	bym	
kiedy	w	czymkolwiek	uchybił,	bądźcie	przekonani,	że	
to	z	krewkości	 ludzkiej,	a	nie	ze	złej	woli.	Czcigodni	
bracia!	Nie	bójcie	się	przynależności	waszej	do	Polski.	
Kiedy	 książę	Henryk	Walezy	miał	 zostać	 królem	 pol-
skim,	chciał	chytrze	ominąć	przysięgę	na	prawa	i	wol-
ności	dysydentów.	Wtenczas	przystąpił	do	tronu	senator	
Firlej,	wziął	do	ręki	krucyfiks	i	rzekł:	„Aut	jurabis,	aut	
non	regnabis”	–	albo	przysięgniesz,	albo	nie	będziesz	
panował.	Bądźcie	przekonani,	że	ten	duch	jeszcze	dziś	
żyje	w	Polsce.	
	 Powtarzam	wszystkim	słowa	podzięki	i	proszę:	
bądźcie	pomocnikami	moimi,	aż	tę	wzniosłą,	ale	twar-
dą	służbę	będę	mógł	złożyć	w	młodsze,	silniejsze	i	god-
niejsze	ręce.	
	 Ty	zaś	Panie	Jezu,	Arcypasterzu	dusz	naszych	
i	Głowo	 naszego	Kościoła,	 udziel	 nam	Ducha	 swego	
Świętego	i	nie	wypuść	nas	ze	swej	opieki.”	

-	oOo	-

Wspomnijmy ponadto: 

 08.12.1968: † ks. Karol Kotula,	 katecheta	 
w	Orłowej,	radca	i	wizytator	szkolnictwa	w	Wielkopol-
sce,	 założyciel	 i	 pierwszy	 prezes	 Polskiego	 Towarzy-
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stwa	Ewangelickiego	w	Poznaniu,	duszpasterz	i	założy-
ciel	polskiej	parafii	w	Łodzi,	członek	synodu	Kościoła	
Ewangelicko	-	Augsburskiego,	senior	diecezji	łódzkiej,	
biskup	Kościoła,	publicysta,	autor	codziennych	rozwa-
żań	„W	ciszy	i	skupieniu”.	Patrz:	odc.	131	w:	„Wieści	
Wyższobramskie”	2009/2,	s.	15	

 9.12.1993: † ks. Ryszard Trenkler,	wikariusz	
w	 Bydgoszczy,	 proboszcz	 w	 Toruniu	 i	 w	Warszawie,		
publicysta,	 opracował	 „Mały	 śpiewnik	kościelny”,	 au-
tor	trzech	zbiorów	kazań	i	ponad	400	artykułów,	przy-
czynił	się	do	odzyskania	kilku	kościołów	i	odbudowy	
m.in.	kościoła	św.	Trójcy	w	Warszawie.	Patrz:	odc.	167,	
w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2012/02,	s.	13	–	14.	

 10.12.1968:	 †	ks. Karol Barth,	 teolog	 szwaj-
carski,	jeden	z	najwybitniejszych	myślicieli	protestanc-

kich,	 profesor	 uniwersytetów	 w	 Getyndze,	 Münster	 
i	Bazylei,		twórca	teologii	dialektycznej,	autor	12	-	to-
mowej	 pracy	 „Dogmatyka	 chrześcijańska”.	 Patrz	 odc.	
158,	w:	„Wieści	Wyższobramskie	2011/05,	s.	11	–	12.	

 18.12.1968: † Stanisław Pigoń,	 historyk	 li-
teratury,	 profesor	 uniwersytetów	 w	 Poznaniu,	Wilnie	 
i	 w	Krakowie,	 członek	 PAN,	 autor	 wielu	 prac:	 „Kro-
nika	życia	i	twórczości	Mickiewicza”,	„Zarys	nowszej	
literatury	 ludowej”	 z	 „Wyborem	 pisarzy	 ludowych”,	
edytor	 dzieł	Adama	Mickiewcza.	Aleksandra	 	 Fredry,	
Stefana	 Żeromskiego,	 Władysława	 Orkana,	 Kazimie-
rza	Brodzińskiego	wraz	z	ich	biografiami,	epistologra-
fii	 romantyków,	 redaktor	Archiwum	Literackiego	 IBL	
–	PAN	(12	t.).	Patrz	odc.	150,	w:	„Wieści	Wyższobram-
skie”	2010/09,	s.	13	–	14.	

A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki; dopóki 
jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby 

ich nie mieli; a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; a ci, którzy się 
weselą, jakby się nie weselili; a ci, którzy kupują, jakby nic nie 

posiadali; a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali; 
przemija bowiem kształt tego świata.

1 List do Koryntian 7,29-31

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie, naszym Panu,
Drogi Cieszyński Zborze 

	 Muszę	przyznać,	że	bardzo	się	ucieszyłem	kiedy	jakiś	czas	
temu	po	 raz	 pierwszy	 przeczytałem	biblijny	 fragment,	 który	 dzi-
siaj	wspólnie	rozważamy.	Po	pierwsze	dlatego,	że	po	raz	kolejny	 

 Drodzy Czytelnicy, w poprzednim numerze Wieści opublikowaliśmy kazanie wygłoszone przez 

pierwszego kandydata, którym, jak dobrze wiemy, był ks. Sławomir Sikora, w grudnowym natomiast, 

pragniemy zaprezentowć w fotorelacji i opublikować kazanie wygłoszone przez kolejnego kandydata 

na Proboszcza największej parafii w Polsce, którym był ks. Marcin Brzóska ze Świętochłowic. Nabo-

żeństwo odbyło się 14 października br. o godzinie 9.00.
Redakcja
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w	moim	 życiu	 i	 służbie	 przekonuję	 się,	 że	 Boże	 Słowo	 jest	
żywe	 i	 to	 ono	 odnajduje	 nas	w	 konkretnej	 sytuacji,	w	 której	
się	znajdujemy,	w	kontekście	naszego	życia.	Posłuchajcie,	czyż	
dzisiaj	nie	brzmią	znacząco	słowa:	A	to	powiadam,	bracia,	czas,	
który	pozostał,	 jest	krótki.	A	po	drugie	dlatego,	że	moim	zda-
niem	1	List	do	Koryntian,	to	jedna	z	najcenniejszych	biblijnych	
ksiąg	–	Słowo	na	nasze	czasy.	
	 Korynt	2000	lat	temu,	był	dużym	greckim,	europejskim	
portowym	miastem	i	wiele	problemów,	o	których	pisze	apostoł	
Paweł,	to	dokładnie	te	same	problemy,	z	którymi	zmagamy	się	
dzisiaj	my	–	w	rodzinach,	w	Kościele,	w	społeczeństwie.	
	 Zbór	w	Koryncie	musiał	stawić	czoła	wielu	problemom	
swoich	czasów.	Młodzi	 ludzie	żyjący	na	co	dzień	w	niechrze-
ścijańskim	otoczeniu	coraz	mniej	kierowali	się	w	swoim	życiu	
zasadami	 opartymi	 na	 Ewangelii.	 Wystarczyło	 zaledwie	 kil-
ka	lat	od	czasu,	gdy	apostoł	Paweł	założył	ten	zbór,	by	wiara	 
i	 zaangażowanie	wielu	 osób	 ostygły.	A	 z	 drugiej	 strony	 było	 
w	Koryncie	wielu	chrześcijan,	którzy	pełni	byli	wiary	i	nadziei, 
i	zastanawiali	się,	jak	dalej	budować	swój	zbór.		
	 Dlatego	właśnie	 apostoł	 Paweł	 przypomina	Koryntia-
nom,	jak	bardzo	wiele	duchowych	darów	posiadają,	jak	są	du-
chowo	bogaci.	Paweł	zachęca	ich	do	odwagi,	do	dawania	świa-
dectwa	i	do	śmiałego	kroczenia	naprzód.	Czy	my	
nie	potrzebujemy	dokładnie	 tego	samego	–	nasze	
zbory,	nasz	Kościół	 tu	–	w	Polsce	–	w	Cieszynie,	 
w	Świętochłowicach	i	w	każdym	innym	miejscu.
 A to powiadam, bracia, czas, który pozo-
stał, jest krótki; dopóki jednak trwa, winni również 
ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli;  
a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; a ci, którzy się 
weselą, jakby się nie weselili; a ci, którzy kupują, 
jakby nic nie posiadali; a ci, którzy używają tego 
świata, jakby go nie używali; przemija bowiem 
kształt tego świata. 
	 Kiedy	słyszymy	te	słowa,	myślę,	że	w	nas	
wszystkich	 rodzi	 się	 pewien	 wewnętrzny	 niepo-
kój.	 O	 co	 chodzi?	 Jak	 te	 myśli	 Pawła	 odczytać?	
Jak	 zmierzyć	 się	 ze	 słowami	 o	 krótkim	 czasie,	 
o	 przemijalności.	Ale	 myślę,	 że	 jeszcze	 bardziej	
poruszające	są	dalsze	stwierdzenia	apostoła:	Żona-
ci	mają	 żyć	 tak,	 jakby	nie	mieli	 żon,	 smutni,	 jak-
by	się	nie	smucili,	radośni,	jakby	się	nie	cieszyli...	 
O	co	w	tym	wszystkim	chodzi?	
	 Apostoł	 Paweł	 używa	 tak	 mocnych	 słów,	
żeby	wezwać	 nas	 do	 tego,	 żebyśmy	 na	 nasze	 ży-
cie	 spojrzeli	 z	 zupełnie	 innej	 perspektywy,	niż	 ta,	 
w	której	się	znajdujemy.	Czasem	tego	właśnie	po-
trzebujemy	 –	 zmiany	 punktu	 widzenia.	 Potrzebu-
jemy	 innego	 spojrzenia	na	 życie,	 żeby	odkryć	na	
nowo	jego	sens,	cel,	a	przede	wszystkim,	żeby	od-
kryć	Boże	działanie	w	naszej	codzienności.
	 Drodzy	małżonkowie,	czy	potrafimy	doce-
nić	to,	że	mamy	przy	nas	nasze	żony?	Drogie	żony,	
czy	doceniacie	to,	że	macie	przy	sobie	swoich	mę-

Zdjęcia: Oliwia Madzia
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żów?	Nieraz	jest	tak,	że	dopiero,	kiedy	tej	drugiej	osoby	
zabraknie,	okazuje	się,	jak	bardzo	jej	brakuje.	
	 Drodzy,	czy	potrafimy	docenić	wszystko	to,	co	
mamy	–	Boże	błogosławieństwo,	które	nas	otacza	każ-
dego	dnia	–	w	szczęściu	 i	w	chwilach	doświadczenia,	
smutku,	 troski.	Apostoł	Paweł	pisze,	 że	 tak	naprawdę	
nic	w	 naszym	 życiu	 nie	ma	 oczywistego,	 nic	 nie	ma-
automatycznego,	 nic	 nie	 jest	 oczywiste,	 ale	wszystko	
jest	darem	Bożej	łaski	dla	nas.	A	zatem,	czy	potrafimy	
dziękować	za	życie	–	za	dzisiejszy	dzień,	za	siebie	na-
wzajem?	Właśnie	do	tego	zachęca	nas	Paweł.			
 Czas, który pozostał, jest krótki; (...) przemija 
bowiem kształt tego świata. Jak	bardzo	niebezpieczna	
dla	 człowieka	 jest	 postawa,	 kiedy	myśli	 sobie,	 że	 za-
wsze	będzie	tak	jak	jest	teraz.	
	 Nieraz	zdarza	się	jednak,	że	w	miłości	nadcho-
dzi	rozczarowanie	i	człowiek	przekonuje	się,	że	szczę-
ście	nie	trwa	wiecznie.	Twarde	zderzenie	z	rzeczywisto-
ścią	życia.
	 Ale	 jeszcze	 więcej	 jest	 ludzi,	 którzy	 żyją	 
w	przekonaniu,	że	doświadczają	nieszczęścia,	które	ni-
gdy	się	nie	skończy,	że	zapadła	nad	nimi	wieczna	noc.	
Spotykam	wielu	ludzi,	którzy	żyją	w	poczuciu	całkowi-
tej	beznadziei.	
	 Dzisiaj	 czytaliśmy	 także	 fragment	 ze	 Stare-
go	Testamentu	o	zakończeniu	potopu.	 (1	Mż	8,18-22)	
Noe	wychodzi	 z	 arki	 i	 składa	Bogu	 ofiarę	 dziękczyn-
ną.	Czytałem	pewien	 żydowski	 komentarz	 do	 historii	
Noego	 i	zaciekawiła	mnie	pewna	myśl,	a	mianowicie,	
że	po	tygodniach	i	miesiącach	spędzonych	w	arce,	Noe	
przeżywał	głęboki	kryzys	i	był	pewien,	że	już	nigdy	nie	
wyjdzie	z	arki	żywy.	Bóg	nas	uratował,	ale	co	to	za	ży-
cie	-	myślał.	Noe	miał	wątpliwości.	Podobnie	Izraelici	
w	czasie	lat	wędrówki	do	Ziemi	Obiecanej	pytali:	Czy	
to	się	wreszcie	skończy?	Czasem	myśl	o	tym,	że prze-
mija kształt tego świata ma	też	swój	dobry,	pozytywny	
wymiar.						
 Przemija kształt tego świata –	szczęście,	ale	też	
nieszczęście,	radość,	ale	też	żałoba.	Przemija	dobrobyt	
i	przemija	bieda.	A	jeśli	tak	jest,	to	w	takim	razie	co	mi	
zostanie?	Co	 jest	 niezmiennym,	 niepodważalnym	 fun-
damentem	mojego	życia?
	 Czy	 pamiętacie	 pierwsze	 słowa,	 jakie	 wypo-
wiada	Pan	Jezus	w	Ewangelii	św.	Marka?	Wypełnił się 
czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i 
wierzcie ewangelii.(Mk	1,15)	Upamiętajcie	się,	to	zna-
czy	zmieńcie	sposób	swojego	myślenia!	Pomyślcie!	Co	
jest	w	życiu	ważne?	Czy	zadaliście	sobie	już	kiedyś	py-
tanie:	Co	mi	zostanie,	gdybym	wszystko	w	moim	życiu	
stracił?	
	 Któregoś	dnia	do	Pana	Jezusa	przyszedł	pewien	
młody	 mężczyzna,	 który	 z	 entuzjazmem	 powiedział:	
Panie	 Jezu,	 chcę	 iść	 za	 Tobą!	 Pamiętacie,	 co	 powie-
dział	mu	 Jezus?	Wspaniale!	Chodź,	 ale	najpierw	weź	

wszystko,	co	masz,	i	rozdaj	to.	Wtedy	on	odwrócił	się	
na	pięcie	 i	odszedł.	Nie	był	w	stanie	wyobrazić	sobie	
życia	bez	finansowego	zabezpieczenia,	a	raczej	nie	po-
trafił	wyobrazić	sobie	tego,	by	żyć	wyłącznie	w	oparciu	
o	zaufanie	Jezusowi.	
	 Apostoł	 Paweł	 kiedy	 przebywał	 w	 Koryncie,	
zwiastował	 mieszkańcom	 tego	 miasta	 właśnie	 o	 tym	
fundamencie	życia,	którym		jest	Jezus	Chrystus	i	Boża	
łaska,	 która	 daje	 człowiekowi	 wiarę	 i	 nadzieję.	 Tym	
fundamentem	jest	Boże	Królestwo,	czyli	Boże	panowa-
nie	w	ludzkim	sercu.	Boże	panowanie,	a	nie	panowanie	
zasad	tego	świata.	
	 Postawić	 wszystko	 w	 swoim	 życiu	 na	 Boże	
Królestwo.	Myślę	 teraz	o	wielu	świadkach	wiary,	któ-
rzy	w	swoim	życiu	tak	właśnie	zrobili.	Dla	mnie	osobi-
ście	od	 lat	niezmiennie	bohaterką	wiary	 jest	Ewa	Tie-
le-Winckler	 –	Matka	Ewa	–	 kobieta,	 która	 dosłownie	
mogła	mieć	 wszystko,	 a	 wszystko	 oddała	 Jezusowi	 –	
nie	tylko	wszystko	to,	co	miała,	ale	nawet	swoje	troski.	
	 A	druga	postać,	 to	jest	ks.	Marcin	Luter.	Prze-
cież	dzięki	wsparciu	swojego	ojca	duchowego	Staupit-
za	mógł	mieć	dostatnie	 i	 spokojne	życie,	mógł	zrobić	
karierę	na	uniwersytecie	i	w	kościelnej	hierarchii.	Ale	
on	 postawił	 wszystko	 na	 jedną	 kartę	 –	 na	 Boże	 Kró-
lestwo.	Potem	w	swojej	pieśni,	która	dziś	jest	naszym	
hymnem	pisał	–	 i	 to	były	 jego	bardzo	osobiste	słowa:	
Niech pozbawią źli: żony, dzieci czci, niech biorą, co 
chcą, ich zyski liche są. Królestwo nam zostanie!	 To	
znaczy:	Choćbym	miał	wszystko	 stracić:	 żonę,	dzieci,	 
a	nawet	dobre	imię,	to	nikt	i	nic	nie	odbierze	mi	Bożego	
Królestwa,	Bożej	łaski	i	miłości,	które	prawdziwie	dają	
życiu	sens.	Łaski,	która	mnie	podnosi,	kiedy	upadam	i	
która	daje	mi	siłę,	żeby	podejmować	nowe	wyzwania,	
zaczynać	od	nowa.			
	 W ł a ś n i e	 
o	 tym	 pisze	 w	 dzi-
siejszym	 Słowie	
Paweł	 –	 o	 tym,	 co	
daje	 człowiekowi	
bezgraniczne	 zaufa-
nie	 Jezusowi,	 które	
usuwa	 strach,	 lęk	 
i	 uwalnia	 do	 ży-
cia,	 i	 daje	 siłę	 do	
działania.	 Dlatego	 
w	Liście	do	Filipian	
apostoł	 Paweł	 pi-
sze:	Wszystko mogę 
w tym, który mnie 
wzmacnia, w Chry-
stusie (Flp	 4,13).	
Mam	 Chrystusa,	
mam	 Zbawiciela!	
Zmienia	 się	 kształt,	
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schematy	tego	świata,	ale	On	jest	niezmienny!
	 Dlatego	 wolny	 w	 Chrystusie	 i	 z	 Chrystusem	
mogę	działać.	Więcej	–	powinienem	działać	i	to	nie	ju-
tro,	ale	dzisiaj,	bo	czas	jest	krótki.	Jest	pewna	naukowa	
teoria,	która	mówi,	że	 jedną	z	konsekwencji	Reforma-
cji	w	Szwajcarii	było	powstanie	w	tym	kraju	zegarmi-
strzowskiego	 rzemiosła.	Ludzie	w	 tym	kraju	 czytając	
Boże	 Słowo	 zdali	 sobie	 sprawę,	 jak	 cennym	 Bożym	
darem	jest	czas,	jak	mamy	go	mało	i	nie	wolno	nam	go	
marnować,	ale	maksymalnie	wykorzystywać.
	 A	więc:		to powiadam, bracia, czas, który pozo-
stał, jest krótki.	Martin	Luther	King	powiedział	kiedyś:	
„Nasze	życie	zaczyna	się	kończyć	w	dniu,	w	którym	za-
czynamy	przemilczać	ważne	tematy.”	
	 Na	co	wykorzystujemy	swój	czas?	Na	co	mamy	
go	wykorzystywać?	Może	na	to,	by	zmienić	coś	w	swo-
im	życiu.	Może	na	to,	by	pogodzić	się	z	kimś,	a	może	
powiedzieć	komuś,	że	go	kocham.	Nie	 jutro,	 ale	dziś,	
bo	czas	jest	krótki,	i	dzisiaj	go	mamy	i	wszystko	może-
my	–	wolni	w	Chrystusie!
	 I	na	koniec	jeszcze	jedna	myśl.	
Myślę,	 że	 wielu	 z	 nas,	 zanim	 przyszliśmy	 dzisiaj	 do	
kościoła	na	nabożeństwo	sięgnęło	do	książki	Z Biblią 
na co dzień.	Ja	też	tam	zajrzałem.	Na	dziś	jest	tam	za-

pisany	werset	z	4	Mż	11,29:	Oby cały lud zamienił się  
w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego Du-
cha. Myślę,	że	to	jest	właściwe	Słowo	dla	nas	na	ten	czas,	
który	 wszyscy	 właśnie	 przeżywamy.	 Słowo	 o	 Duchu	
Świętym	który	powołuje,	buduje,	kieruje	nami	i	kieruje	
Kościołem	–	właśnie	On.	Życzę	wam	tego,	abyście	dzi-
siaj	i	w	całym	tym	szczególnym	czasie	odczuwali	Jego	
działanie	 i	moc.	Abyście	 doświadczali	 Jego	mądrości	 
i	prowadzenia.	Amen.	

Drogie Siostry i Bracia,

 Adwent, to czas, który niesie nam bardzo istotne Boże przesłanie – myśl o tym, że żyjemy pomiędzy Bożą 
obietnicą, a jej wypełnieniem, pomiędzy tym, co już się wydarzyło, a tym, co dopiero nadejdzie. 
 Razem z moją Rodziną w szczególny sposób przeżywamy tegoroczny Adwent, patrząc w stronę Cieszyna 
jako na czas pomiędzy „Już tak”, a „Jeszcze nie”. 
 Na tym miejscu pragnę podziękować Wam za Wasze zaangażowanie i liczny udział w nabożeństwach,  
w których ja i ks. Sławomir Sikora mogliśmy zwiastować Wam Słowo Boże. Dziękuję za wasze modlitwy o Cie-
szyńską Parafię i jej przyszłość. Dziękuję za liczny udział w Zgromadzeniu Parafialnym i wyborach proboszcza 

– za każdy oddany głos. Wdzięczny jestem za wszystkie słowa i życzenia skierowane do mnie i mojej Rodziny po 
dokonanym wyborze i za to, że nadal czujemy moc Waszej modlitwy. W szczególny sposób chcę podziękować ks. 
Sławomirowi Sikorze za dobre i cenne słowa opublikowane wraz z Jego kazaniem  w poprzednim numerze Wieści 
Wyższobramskich.   
 Przed nami czas Adwentu, Bożego Naro-
dzenia i wejście w Nowy Rok 2019, który stać bę-
dzie pod biblijnym hasłem z Psalmu 34,15: Szukaj 
pokoju i dąż do niego. (Biblia Ekumeniczna)
 Życzę Wam, całej Cieszyńskiej Parafii,  
a także parafianom ze Świętochłowic i Rudy Ślą-
skiej, którzy w tegorocznym Adwencie również 
żyją w oczekiwaniu na to, co nowe, Bożego pokoju. 
Życzę odwagi i sił do szukania go ponad wszyst-
ko. Byśmy mając Boży pokój w naszych sercach 
i samemu dążąc do pokoju, z nadzieją i ufnością 
potrafili patrzeć i iść w przyszłość.

Z adwentowymi pozdrowieniami,
Ks. Marcin Brzóska z Rodziną
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Uroczyste nabożeństwo  
z okazji 100-lecia 

odzyskania niepodleglości

	 W	ostatnim		okresie	nasz	kraj	przeżywał		obchody	odzyskania	
przez	Polskę	niepodległości.	Po	123.	 latach	niebytu	Polski	na	mapach	
politycznych	Europy,	w	wyniku	zakończenia	 I	wojny	światowej,	poja-
wiły	 się	 sprzyjające	 okoliczności	 do	 powstania	 niepodległej	 ojczyzny.	
To	wydarzenie	obchodzono	w	różnorodny	sposób;	niektóre	uroczystości	
budziły	emocje	wśród	polityków,	mediów	czy	nawet	naszych	obywate-
li.	Na	 tym	 tle	pozytywny	wydźwięk	miały	obchody	zorganizowane	w	
naszym	kościele.	W	niedzielę	22	października	w	Kościele	Jezusowym	 
o	godzinie	17	miało	miejsce	dziękczynne	nabożeństwo	
z	 okazji	 100-lecia	 odzyskania	 niepodległości	 przez	
Polskę	oraz	100.lecie	połączenia	Diecezji	Cieszyńskiej	 
z	 Kościołem	 Ewangelicko-Augsburskim	 w	 Polsce.	
Pomimo	 późnej	 pory	 oraz	 niedzieli	 (dla	 większości	
naszych	 wiernych	 było	 to	 przynajmniej	 drugie	 nabo-
żeństwo	w	tym	dniu)	Kościół	Jezusowy	był	całkowicie	
wypełniony.	Osoby	przybyłe	nawet	na	kwadrans	przed	
rozpoczęciem	miały	kłopoty	ze	znalezieniem	wolnego	
miejsca.	 Nabożeństwo	 zorganizowane	 zostało	 przez	
Diecezję	Cieszyńską	naszego	Kościoła	z	biskupem	Ad-
rianem	Korczago	na	czele.	Stąd	też	w	kościele	można	
było	 dostrzec	 nie	 tylko	 zborowników	z	 naszej	 parafii,	
ale	z	całej	Diecezji	przybyłych	 licznie	autobusami	do	
Cieszyna.	W	nabożeństwie	uczestniczyli	między	 inny-
mi:	 Biskup	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 bp	
Jerzy	Samiec,	biskupi	diecezjalni:	bp	Adrian	Korczago,	
bp	Marian	Niemiec,	bp	Paweł	Hause,	biskup	wojskowy	
Kościoła	bp	płk	Mirosław	Wola,	emerytowani	biskupi:	
bp	Jan	Szarek,	bp	Paweł	Anweiler,	bp	Rudolf	Pastucha,	
prezes	 Synodu	 Kościoła	 ks.	 dr	 Adam	 Malina,	 radcy	
Rady	 Synodalnej	 Kościoła:	 ks.	Waldemar	 Szajthauer,	
ks.	Marek	Londzin,	radcy	Konsystorza	Kościoła:	Adam	
Pastucha,	ks.	Piotr	Wowry,	ks.	Edwin	Pech,	Korneliusz	
Glajcar,	 Jan	Machalica,	Bożena	 Polak,	 radcy	 diecezji	
cieszyńskiej:	Tomasz	Bujok,	Krystyna	Penkała,	 radca	
diecezji	 katowickiej	 ks.	 Henryk	 Reske,	 siostra	 prze-
łożona	 Ewa	 Cieślar	 z	 Diakonatu	 Żeńskiego	
„Eben-Ezer,	 Generalna	Wizytator	 Nauczania	
Kościelnego	dk.	Ewa	Below,	Naczelny	Dusz-
pasterz	Więzienny	 ks.	 Piotr	 Janik,	 kapelani	
Ewangelickiego	 Duszpasterstwa	 Wojskowe-
go:	ks.	ppłk	Wiesław	Żydel,	ks.	ppłk	Sławo-
mir	Fonfara,	ks.	mjr	Tomasz	Wigłasz,	ks.	mjr	
Tadeusz	 Jelinek,	 ks.	 por.	Marcin	Konieczny,	
ks.	 por.	 Dawid	 Banach,	 ks.	 ppor.	Waldemar	
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Gabryś,	ks.	płk	SG	Kornel	Undas,	ks.	mjr	SG	
Marcin	 Pysz,	 prezes	 PTE	 Józef	 Król,	 prezes	
Bratniej	 Pomocy	 im.	Gustawa	Adolfa	 ks.	 Da-
niel	Ferek,	dyr.	Diakonii	Polskiej	Wanda	Falk,	
zespół	 ds.	 obchodów	 100-lecia	 odzyskania	
niepodległości	Danuta	Szczypka,	Renata	Czyż,	
Łukasz	 Barański,	 Marcin	 Gabryś,	 Władysła-
wa	Magiera,	ks.	Łukasz	Ostruszka,	ks.	Marcin	
Ratka-Matejko.	Z	gości	 ekumenicznych	w	na-
bożeństwie	 uczestniczyli:	 bp	 Marek	 Izdebski	 
z	 Kościoła	 Ewangelicko-Reformowanego,	 ks.	
superintendent	 Andrzej	 Malicki	 z	 Kościoła	
Ewangelicko-Metodystycznego,	 bp	 Tadeusz	
Rakoczy	 i	ks.	prof.	 Józef	Budniak	z	Kościoła	
Rzymskokatolickiego,	 bp	Marek	Maria	Karol	
Babi	 z	 Kościoła	 Starokatolickiego	 Mariawi-
tów.	 Władze	 rządowe	 reprezentowała	 Maria	
Nowak	 poseł	 na	 Sejm	 RP,	 pełnomocnik	 wo-
jewody	 śląskiego.	 Z	 władz	 samorządowych	
w	 nabożeństwie	 uczestniczyli	 między	 innymi	
Henryk	Mercik	 i	 Sylwia	 Cieślar	 radni	 Sejmi-
ku	 Województwa	 Śląskiego,	 Ryszard	 Macu-
ra	-	burmistrz	Cieszyna,	Janusz	Król	-	starosta	
cieszyński,	Gabriela	Staszkiewicz	-	przewodni-
cząca	Rady	Miasta	Cieszyn,	Ludwik	Kuboszek	
-	przewodniczący	Rady	Powiatu	Cieszyńskiego.	
Nabożeństwo	połączone	było	z	wręczeniem	te-
gorocznych	Nagród	im.	Ks.	Leopolda	Otto	oraz	
koncertem	 Chóru	Akademickiego	Wojskowej	
Akademii	 Technicznej	 pod	 dyrekcją	 Joanny	
Korczago	 i	 Wyższobramskiego	 Chóru	 Kame-
ralnego	 prowadzonego	 przez	 Piotra	 Sikorę.	
Nabożeństwo	 uświetniły	 pieśni	 w	 wykonaniu	
połączonych	chórów	diecezji	cieszyńskiej	pod	
dyrekcją	dk.	Joanny	Sikory.	Na	organach	grał	
Wojciech	Wantulok.	Wszystkich	zebranych	na	
uroczystym	 nabożeństwie	 powitał	 bp	 Adrian	
Korczago,	 akcentując	 znaczenie	 i	 rolę	Cieszy-
na,	Kościoła	Jezusowego	i	ewangelików	w	dro-
dze	do	niepodległości	Polski.	Uczestnicy	nabo-
żeństwa	 mogli	 zobaczyć	 prezentowane	 przez	
młodzież	banery	z	portretami	zasłużonych	dla	
odzyskania	niepodległości	ewangelickich	dzia-
łaczy.	Teksty	 biblijne	 z	 psalmu145,1-4.	 8	 -14.	
21	 czytali:	Tomasz	Bujok,	 Sylwia	Cieślar,	 ks.	
por.	Marcin	Konieczny,	siostra	przełożona	Ewa	
Cieślar,	ks.	mjr	Marcin	Pysz,	Krystyna	Penka-
ła.	Liturgię	wstępną	odprawił	proboszcz	parafii	
cieszyńskiej	ks.	 Janusz	Sikora,	a	bp	płk	Miro-
sław	Wola	odczytał	1Kor	15,57-58,	bp	Marian	
Niemiec	 czytał	 Ewangelię	 Łukasza	 12,27-34.	
Kazanie	wg	Psalmu	 25,1-6	wygłosił	 bp	 Jerzy	
Samiec.	 Przypominając	 historię	 Śląska	 Cie-
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szyńskiego	w	ostatnich	600.latach,	wskazał	na	rolę	
Reformacji	w	jego	dziejach.	Nie	bez	przyczyny	to	
właśnie	 19	 października1918	 r.powstał	 pierwszy	
polski	 organ	władzy	 na	 ziemiach	 II	Rzeczypospo-
litej	 —	 Rada	 Narodowa	 Księstwa	 Cieszyńskie-
go.	Kościół	 Jezusowy	był	zaś	miejscem,	gdzie	20	
grudnia	 1918	 r.	 nastąpiło	 administracyjne	 podpo-
rządkowanie	 parafii	 ewangelicko	 –	 augsburskich	
Śląska	Cieszyńskiego	Konsystorzowi	w	Warszawie.	
Stwierdził	 też,	 że	 okres	 100	 lat,	 który	 tak	 uroczy-
ście	świętujemy,	jest	przez	nas	postrzegany	z	dwóch	
perspektyw.	 Nie	 ma	 już	 wśród	 nas	 ludzi,	 którzy	
byli	 uczestnikami	 tych	 wydarzeń.	 Znamy	 jednak	 
i	 pamiętamy	 relacje	 naszych	 dziadków	 czy	 rodzi-
ców,	którzy	byli	 świadkami	czy	czynnymi	bohate-
rami	tego	okresu.	Może	ich	relacje	i	odczucia	były	
często	subiektywne,	ale	prawdziwe.	Z	drugiej	stro-
ny	minione	100	 lat	 doczekało	 się	wielu	historycz-
nych	opracowań	z	wykorzystaniem	naukowych	źró-
deł	i	analiz,	i	stąd	ocena	100	lecia	może	być	bardziej	
obiektywna.	Ewangeliccy	 przywódcy	 tacy	 jak:	 ks.	
Leopold	Otto,	ks.	Franciszek	Michejda,	ks.	Jan	Sze-
ruda,	bp	Juliusz	Bursche,	ks.	Karol	Kulisz,	musieli	
podejmować	trudne	i	odpowiedzialne	decyzje,	aby	
przygotować	grunt	pod	zryw	niepodległości	w	1918	
roku.	Napotykali	przy	tym	często	trudności	i	niezro-
zumienie.	Dzięki	jednak	ich	głębokiej	wierze	i	zaan-
gażowaniu	społecznym	na	rzecz	drugiego	człowie-
ka	udało	się	zrealizować	dążenia	do	niepodległości.	
Na	pewno	towarzyszył	 im	często	ból,	niepewność,	
zwątpienie	 i	wtedy	wiedzieli,	 że	 tylko	Bóg	może	
zmieniać	rzeczywistość	 i	za	królem	Dawidem	mu-
sieli	wołać	„Do	Ciebie,	Panie	wznoszę	duszę	moją.	
Boże	mój!	Tobie	ufam.	Obym	nie	 zaznał	wstydu!	
Niech	wrogowie	moi	nie	radują	się	z	mego	powodu!	
Zaiste,	wszyscy,	którzy	nadzieję	pokładają	w	Tobie,	
nie	zaznają	wstydu.	Zaznają	wstydu	ci,	co	bez	przy-
czyny	nie	dochowują	wiary.	Panie,	wskaż	mi	drogi	
swoje,	ścieżek	swoich	naucz	mnie!	Prowadź	mnie	 
w	prawdzie	 swojej	 i	 nauczaj	mnie.	Ty	bowiem	 je-
steś	Bogiem	zbawienia	mego,	Ciebie	tęsknie	wyglą-
dam	codziennie!	Pamiętaj,	Panie,	o	miłosierdziu	i	o	
łasce	swojej,	Gdyż	są	one	od	wieków!”	Na	zakoń-
czenie	biskup	Samiec	zaapelował,	aby	także	dzisiaj	
słowa	tego	psalmu	były	zachęceniem	dla	nas,	gdy	
szukamy	odpowiedzi	na	trudne	pytanie,	na	rozwią-
zanie	 naszych	 problemów.	Modlitwę	 powszechną	
zmówili	Kamil	Szuta,	Danuta	Szczypka,	ks.	 Jerzy	
Below,	Marzanna	Kunkel-Korczago	i	bp	płk	Miro-
sław	Wola.	Błogosławieństwa	końcowego	udzielił	
biskup	Kościoła	 Jerzy	Samiec,	 po	 czym	nastąpiło	
wyprowadzenie	sztandaru.
	 W	 drugiej	 części	 uroczystości	 jubileuszo-
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wych	 odbył	 się	 koncert	Chóru	Akademickiego	
Wojskowej	 Akademii	 Technicznej	 w	 Warsza-
wie	 pod	 dyrekcją	 Joanny	 Korczago,	 który	 za-
śpiewał	między	 innymi	 takie	 pieśni:	 „Pochwal	
mój	duchu”,	„Rota”,	„Modlitwa	obozowa”	oraz	
Wyższobramskiego	 Chóru	 Kameralnego	 pro-
wadzonego	 przez	 Piotra	 Sikorę,	 który	 wyko-
nał	 między	 innymi:	 „Ojcowski	 dom”,	 „Szumi	
jawor”.	W	 czasie	 koncertu	 wręczono	 Nagrody	
im.	 ks.	 Leopolda	 Otto.	 Statuetka	 jest	 nagrodą	
honorową	 autorstwa	 artysty	 rzeźbiarza	 Jana	
Hermy.	 Ideę	 Nagrody	 im.	 ks.	 Leopolda	 Otto	
przybliżył	 ks.	 Jerzy	 Below	 -	 redaktor	 naczel-
ny	 „Zwiastuna	 Ewangelickiego”	 czasopisma,	
którego	 założycielem	 był	 ks.	 L.	 Otto.	 Ks.	 Je-
rzy	Below	zaznaczył,	że	przyznano	w	tym	roku	
nagrody	 organizacjom,	 które	 powstały	 tuż	 po	
odzyskaniu	niepodległości	i	działają	do	dzisiaj:	
Ewangelickie	 Duszpasterstwo	 Wojskowe	 oraz	
Polskie	 Towarzystwo	 Ewangelickie.	 Laudację	
dla	 laurata	 -	 Ewangelickiego	 Duszpasterstwa	
Wojskowego	wygłosił	bp	Paweł	Hause,	a	statu-
etkę	odebrał	Ewangelicki	Biskup	Wojskowy	płk	
Mirosław	Wola.	Laudację	dla	drugiego	laureata	
Polskiego	Towarzystwa	Ewangelickiego	wygło-
sił	 prezes	 Synodu	 Kościoła	 ks.	Adam	 Malina,	
a	 statuetkę	 odebrał	 prezes	 zarządu	 głównego	
PTE	 Józef	 Król.	 Na	 zakończenie	 uroczystości	
jubileuszowych	 członkowie	 Rady	 Diecezjalnej	
:bp	Adrian	Korczago,	ks.	 radca	Waldemar	Szaj-
thauer,	kurator	Tomasz	Bujok	i	radca	Krystyna	
Penkała,	 wręczali	 jubileuszowe	 medale	 diece-
zji	 cieszyńskiej	 z	 okazji	 100-lecia	 niepodległo-
ści.	 Pierwszy	 medal	 odebrał	 bp	 Jerzy	 Samiec	 
i	dalej	zwierzchnicy	Kościołów	reformowanego	 
i	metodystycznego,	Kościoła	mariawitów,	oraz	
emerytowani	zwierzchnicy	diecezji	cieszyńskiej	
-	bp	Jan	Szarek,	bp	Paweł	Anweiler	i	bp	Tadeusz	
Rakoczy	 -	 biskup	 rzymskokatolickiej	 diecezji	
bielsko-żywieckiej,	 który	 wyraził	 wdzięczność	 
i	podziękowania	za	dialog	ekumeniczny	oraz	ży-
czył	wszystkim	ducha	 życzliwości	 i	 przebacze-
nia.	Medale	otrzymali	 również	przedstawiciele	
różnych	 kościelnych,	 państwowych	 i	 samorzą-
dowych	 struktur	 i	 instytucji.	 Medal	 otrzymał	
również	 proboszcz	 parafii	 cieszyńskiej	 ks.	 Ja-
nusz	Sikora	i	dk	Joanna	Sikora.	Uroczyste	nabo-
żeństwo	zakończono	pieśnią	„Boże	coś	Polskę”.

Tekst: Jan Król
Zdjęcia: Beata Macura
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	 Wiosna	Ludów	1848	r.	mocno	zachwiała	po	wojnach	napoleońskich	
uchwalonym	w	 traktacie	 wiedeńskim	 1815	 r.	 porządkiem	 Europy.	 Zniewo-
lone	narody	coraz	dobitniej	zaczęły	się	domagać	już	nie	 tyle	poszanowania,	
co	wręcz	wolności	narodowych.	Rozwój	przemysłu	związany	z	mechanizacją	 
i	 wprowadzanie	 gospodarki	 kapitalistycznej	 rozszerzył	 narastające	 wrzenie	
także	na	płaszczyznę	 stosunków	społecznych.	Rywalizacja	polityczno	–	go-
spodarcza	 i	 sprzeczności	 interesów	 pomiędzy	 przodującymi	 państwami	 Eu-
ropy	jednoznacznie	zapowiadały	wybuch	konfliktu	zbrojnego.	Przysłowiowa	
beczka		prochu	została	podpalona	w	Serbii	wypowiedzeniem	wojny	przez	Au-
stro	–	Węgry	(14.07.1914).	Zniewolone	narody	wiązały	z	nią	wielkie	nadzie-
je.	Nikt	 jednak	nie	spodziewał	się	 jej	 rozprzestrzenienia	na	 tak	duży	obszar	
Europy,	ani	też,	że	będzie	trwała	tak	długo	-	bo	aż	cztery	lata	-	i	że	pochłonie	
ponad	8,5	miliona	ofiar,	nie	mówiąc	o	 stratach	materialnych	 i	kulturalnych.	
Koniec	wojny	przyniósł	całkowitą	zmianę	mapy	Europy	z	nowymi	ogniskami	
zapalnymi		.
	 Wśród	 narodów	 domagających	 się	 wolności	 i	 restytucji	 swojego	
państwa	byli	także	Polacy,	ostatecznie	pozbawieni	bytu	państwowego	przez	
trzech	zaborców	w	1795	r.	Zarówno		zwycięzcy,	jak	i	pokonani	I	wojny		świa-
towej	godzili	się	na	jej		odrodzenie	pod	kuratelą	jednego	czy	drugiego	zaborcy,	
wreszcie	niezależne	państwo,	ale	bez	określenia	jej	granic!	O	te	było	trzeba	
dopiero	walczyć.	
	 Były	 też	 ziemie	 w	 przeszłości	 należące	 do	 Królestwa	 Polskiego,	 
w	 różnych	 okolicznościach	 oderwane	 od	 Królestwa,	 bądź	 pozostawione	
własnemu	 losowi,	 a	 ich	 ludność	potraktowana	 jak	pariasi	 na	własnej	 ziemi,	
zepchnięci	 na	 margines	 życia	 społecznego,	 zdominowani	 przez	 uprzywile-
jowaną	 ludność	napływową,	bądź	poddani	większym	czy	mniejszym	depre-
cjonującym	naciskom	politycznym	nowych	suwerenów.	Dziś	nazywa	się	 to	
współżyciem	kulturowym,	tworzącym	nową	jakość	danego	regionu,	kraju.		
	 Do	takich	regionów	należał	Śląsk	Cieszyński.	Na	skutek	niebywałej	
siły	 witalnej	 następców	 seniora	Władysława	Wygnanego,	 w	miarę	 upływu	
czasu	doszło	do	 rozdrobnienia	Śląska	na	 coraz	mniejsze	 i	 słabsze	księstwa.	
Jednym	z	 nich	 było	 powstałe	 około	 1290	 r.	Księstwo	Cieszyńskie,	 którego	
pierwszym	władcą	został	Mieszko	I	z	rodu	Piastów	śląskich.	Dynastia	ta	trzy-
mała	księstwo	przez	363	lata,	ale	już	w	krytycznych	dla	Polski	dzielnicowej		
momentach	zmuszona	do	podległości	lennej	króla	Czech	Jana	Luksemburga	
(który	wcale	Czechem	nie	był)	w	1327	r.	Po	dziś	nie	wyjaśniono	okoliczno-
ściach	 śmierci	króla	Czech	 i	Węgier	Ludwika	 Jagiellończyka	w	bitwie	pod	
Mohaczem	w	1526	 r.,	w	oparciu	o	wcześniejsze	postanowienia	wiedeńskie,	
dziedzictwo	 po	 nim	 i	 panowanie	 nad	 Śląskiem	 przejęli	 Habsburgowie.	 Po	
śmierci	 ostatniej	 Piastówny	 cieszyńskiej	 Elżbiety	 Lukrecji	 w	 1653	 r.,	 księ-
stwo	 cieszyńskie	 zostało	 dziedziczną	 ziemią	 rodziny	 Habsburgów	 aż	 do	
1918	r.	Jednym	z	istotnych		momentów	w	dziejach	Ziemi	Cieszyńskiej	było	
przeniknięcie	 na	 jej	 teren	Reformacji	 luterańskiej	 już	w	 pierwszej	 połowie	
XVI	w.	Spotkała	się	ona	z	życzliwym	przyjęciem	znacznej	części	mieszkań-
ców	Księstwa	wszystkich	stanów,		ale	z	nietolerancją	wiedeńskich	władców,	
w	wyniku	 czego	 do	 upośledzenia	 etnicznego	 i	 gospodarczego	 doszły	 także	
prześladowania	 religijne,	 formalnie	 zakończone	 w	 1861	 r.	 Zmagania	 o	 za-
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chowanie	wyznania	w	dużym	stopniu	powiązane	były	 
z	walką	o	ocalenie	języka	polskiego	w	jego	cieszyńskiej	
odmianie.	Wiosna	 Ludów	 upomniała	 się	 o	 prawa	 na-
rodowe,	 podsyciła	 kwestie	 uświadomienia	 narodowe-
go,	 zwłaszcza	na	Zjeździe	Słowiańskim	w	Pradze,	na		
którym	nie	zabrakło	przedstawicieli	ze	Śląska	Cieszyń-
skiego	 -	 Pawła	 Stalmacha	 i	 dr.	Andrzeja	Kotuli.	Acz-
kolwiek	 nie	 bez	 trudności,	 przesłanie	 Zjazdu	 zostało	
podjęte.	Determinacja	wyrastającej	z	chłopstwa	nowej	
inteligencji	 polskiej,	 zwłaszcza	po	ogłoszeniu	patentu	
lutowego,	 a	 potem	protestanckiego	w	1861	 r.,	walnie	
przyczyniła	 się	do	podniesienia	polskiej	 świadomości	
i	godności	narodowej	większości	miejscowej	ludności.	
Końcowym	 efektem	 tych	 wysiłków	 było	 samorzutne	
powołanie	 Rady	 Narodowej	 Księstwa	 Cieszyńskie-
go	 	 (19.10.1918),	 jako	 tymczasowego	 organu	władzy	
terenowej,	 deklarującej	 przynależność	 Księstwa	 Cie-
szyńskiego	 do	 odradzającej	 się	 Polski.	 Udane	 opano-
wanie	miejscowego	garnizonu	austriackiego	przez	słu-
żących	w	nim	po	polsku	czujących	oficerów	w	nocy	z	
31.10./1.11.1918	 r.	 	 przypieczętowało	 całkowite	 prze-
jęcie	władzy	Rady	Narodowej	na	Śląsku	Cieszyńskim,	
a	 dzień	 1.11.1918	 r.	 był	 pierwszym	Dniem	Niepodle-
głości	 tego	 skrawka	 śląskiej	 ziemi	 jako	 części	 Polski,	
której	proklamacja	nastąpiła	11.11.1918	r.		
	 Nie	wolno	tu	zapomnieć	o	jeszcze	jednym	waż-
nym	wydarzeniu.	 Już	 na	 początku	 urzędowania	Rady	
Narodowej	zjawiła	się	w	jej	siedzibie	delegacja	ducho-
wieństwa	 ewangelickiego,	 składając	 hołd	 uznania	 dla	
tymczasowej	 władzy	 terenowej	 z	 jednoczesną	 prośbą	 
o	wystąpienie	 Rady	 do	 stosownych	 władz	 w	Warsza-
wie	 o	 przyjęcie	 do	Kościoła	 Ewangelicko	 –	Augsbur-
skiego	w	Polsce	kościołów	ewangelickich	Śląska	Cie-
szyńskiego.	Petycja	została	pozytywnie	załatwiona.	Już	
20.12.1918	 r.	 odprawione	 zostało	 uroczyste	 nabożeń-
stwo	w	 kościele	 Jezusowym	w	Cieszynie	 z	 udziałem	
superintendenta	ks.	Juliusza	Burschego	i	przedstawicie-
li	władz,	a	następnie	odbyło	się	posiedzenie	duchowień-
stwa	i	świeckich	przedstawicieli	zborów	ewangelickich,	
na	którym	superintendent	ks.	Juliusz	Bursche	formalnie	
przyjął	zbory	śląsko	–	cieszyńskie	do	Kościoła	Ewan-
gelicko	–	Augsburskiego	w	Polsce,	ustanowił	diecezję	
cieszyńską	 i	 przeprowadził	 wybory	 pierwszego	 pol-
skiego	seniora	diecezji.	
	 Wszystkie	 te	 bezprecedensowe	 wydarzenia	
były	efektem	kilkudziesięcioletnich	wysiłków,	zmagań	
i	wyrzeczeń,	bezgranicznego	poświęcenia	dla	osiągnię-
cia	 jednego	 wspólnego	 celu,	 jakim	 był	 powrót	 ziem	
Śląska	Cieszyńskiego	do	odrodzonej	Polski,	a	zarazem	
potwierdzeniem	 ogromnego	 sukcesu	 obozu	 polskiego	
na	 Śląsku	Cieszyńskim,	w	 którym	 znaczącą	 rolę	 ode-
grali	polscy	ewangelicy.

-	oOo	-	

 Niezależnie od uroczystości miejskich i ko-
ścielnych, cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego pragnął przypomnieć wydarzenia 
1918 r. i oddać hołd naszym pradziadom, którzy do-
konali tak wielkiego dzieła. Jedną z pozycji rocznego 
planu pracy było przygotowanie Poranka Trzech Stu-
leci, zaplanowanego na dzień 13.10.2018 r. z takim 
wyprzedzeniem, aby nie kolidowały  z kalendarzem 
innych imprez. W ramach Poranku przewidziano trzy 
prelekcje: 
 1/ mgr Stefan Król: „Powstanie i działalność 
Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego jako wy-
raz dążenia do przynależności do państwa polskiego  
w oparciu o prawo i zasadę samostanowienia”;
 2/ mgr Wojciech Grajewski: „Heroiczna deka-
da. Dziesięć lat wysiłków i walk o polską państwowość 
oraz jej kształt na Śląsku Cieszyńskim (1914 - 1924)”;
 3/ ks. Jan Badura: „W drodze  do  Ojczystego  
Kościoła”. 
	 Pierwszy	 z	 prelegentów	 w	 zarysie	 przedsta-
wił	 genezę	Rady	Narodowej	Księstwa	Cieszyńskiego	
i	 najważniejsze	 pola	 jej	 działania,	 jak	 utrzymanie	 po-
rządku	 i	 bezpieczeństwa	publicznego,	 ciągłości	 pracy,	
zaopatrzenia	w	żywność,	a	 	nade	wszystko	włączenia	
Śląska	Cieszyńskiego	do	odrodzonej	Rzeczypospolitej	
Polskiej.	W	dalszych	punktach	manifestu	zapowiedzia-
no	śmiałe	reformy	gospodarcze,	jak	np.	8	–	godz.	dzień	
pracy	we	wszystkich	branżach	przemysłowych.	Usank-
cjonowano	 	 także	 przełamanie	 ograniczeń	 obyczajo-
wych,	przez	wprowadzenie	do	Rady	po	jednej	kobiecie	
w	każdym	z	 trzech	przedstawicielstw	ugrupowań	poli-
tycznych.	Godnym	szczególnego	podkreślenia	jest	fakt,	
że	wszystkie	trzy	ugrupowania	tworzące	Radę	(Związek	
Śląskich	 Katolików,	 Polskie	 Zjednoczenie	 Narodowe	
s(kupiające	głównie	 ewangelików)	 i	Polska	Partia	So-
cjalno	–	Demokratyczna)	pomimo	zasadniczo	różnych	
postaw	ideowych,	potrafiły	wznieść	się	ponad	wszelkie	
spory	dla	osiągnięcia	najważniejszego	celu:	odzyskanie	
niepodległości	i	połączenia	z	Polską.	Wszystkie	działa-
nia	Rady	oparte	były	o	uznaną	na	arenie	międzynarodo-
wej	 zasadę	 samostanowienia	 i	 poszanowanie	 dla	 obo-
wiązującego	prawa.	Niestety	dalsze	wypadki	potoczyły	
się	 w	 nieoczekiwanym	 kierunku,	 stały	 się	 wielką	 tra-
gedią	Śląska	Cieszyńskiego,	gdyż	w	ostatecznych	roz-
strzygnięciach	zadecydowały	nie	poszanowanie	prawa	
i	wola	ludności	uznającej	Radę	za	swojego	przedstawi-
ciela,	a	polityka	faktów	dokonanych	i	interesy	kapitału	
zagranicznego.		
	 Drugi	 z	 prelegentów	 -	 autor	 „Heroicznej	 de-
kady”	 przedstawił	 szersze	 tło	 cieszyńskich	 wydarzeń.	
Księstwo	 Cieszyńskie	 zostało	 oderwane	 od	 Polski	 
w	 XIV	 w.,	 poddane	 władzy	 królów	 Czech,	 a	 potem	
austriackich	Habsburgów	na	przeciąg	ponad	sześć	stu-
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leci.	Mimo	 to	 zachowało	 swój	 oryginalny	 etos,	ma-
nifestujący	się	głębokim	umiłowaniem	ojczystej	zie-
mi,	ojcowizny	 i	wartości	 	Słowa.	Cechy	 te	w	dużej	
mierze	 wzmocnione	 zostały	 wpływami	 Reformacji.	
Nie	oznacza	to,	że	życie	mieszkańców	było	sielanką.	
Choćby	wziąć	tylko	z	emfazą	przypominane	stare	do-
bre	czasy	pod	rządami	zawsze	dobrotliwych	cesarzy,	
miały	one	wcale	nie	marginalną	drugą	stronę	medalu	
w	postaci	upokorzeń,	nierówności	praw,	piętna	ludzi	
drugiej	kategorii.	I	 to	właśnie	społeczeństwo	parwe-
niuszy	wystawiło	w	1914	roku	samorzutnie	batalion	
legionów	wyposażony	z	własnych	środków	i	wysłany	
na	front,	by	walczył	o	wolność	Polski!	Gdy	obiecan-
ki	zaborców	o	wskrzeszeniu	Polski	okazały	się	iluzją,	
to	właśnie	w	Cieszynie	powstała	polska	Rada	Naro-
dowa,	pierwszy	lokalny	polski	rząd,	a	dzięki	spraw-
nie	 przeprowadzonemu	 bezkrwawemu	 przewrotowi	
wojskowemu	cieszyńskie	było	jednym	z	pierwszych	
skrawków	wolnej	Polski!		Rychło	okazało	się	jednak,	
że	niepodległość	wymaga	dalszych	ofiar,	a	o	granice	
Księstwa	Cieszyńskiego,	Śląska,	całej	Rzeczypospo-
litej	 trzeba	 staczać	 boje	 na	 kolejnych	 polach	 bitew,	
ale	też	w	dziedzinie	gospodarki	i	oświaty.	Na	wszyst-
kich	tych	odcinkach	spotykamy	ewangelików	ze	Ślą-
ska	Cieszyńskiego.
	 Trzeci	 	 prelegent	 na	 wstępie	 mocno	 zaak-
centował	 dwa	momenty	w	dziejach	 protestantyzmu	
na	Śląsku	Cieszyńskim:	Reformacja	trafiła	tu	na	po-
datny	grunt,	 ale	 co	ważniejsze,	 spotkała	 się	 z	 uzna-
niem	wszystkich	stanów	oraz,	gdy	tylko	pojawiły	się	 
w	 druku	 polskie	 książki	 nabożne,	 znalazły	 tu	 one	
chętnych	nabywców,	co	więcej,	były	nie	 tylko	księ-
gami	wiary,	 ale	 także	 podręcznikami	 czytania,	 kon-
serwatorami	mowy	ojczystej	wśród	ludu.	To	z	niego	
wyrosło	nowe	pokolenie	wodzów	ludu	i	zaczęło	toro-
wać	drogę	do	Ziemi	Obiecanej,	do	wolnej	Ojczyzny	 
i	do	macierzystego	Kościoła.	O	tym,	jak	oni	pojmo-
wali	 swoją	 misję,	 wystarczająco	 świadczą	 wysta-
wione	przez	nich	dokumenty	poparte	czynami,	które	
znalazły	 swój	 finał	 w	 uroczystym	 nabożeństwie	 w	
kościele	Jezusowym	w	Cieszynie	(20.12.1918),		speł-
niając	tym	samym	testament	ks.	dr.	Leopolda	Marci-
na	Otto,	połączenia	wszystkich	według	wiary	i	języ-
ka,	w	jednej	Ojczyźnie	i	w	jednym	Kościele.	
	 Każda	z	prelekcji	ilustrowana	była	także	ob-
razem,	a	poprzedzona	występem	Chóru	Kościelnego	
pod	kierunkiem	Joanny	Sikory.		Śpiewane	pieśni	nie	
tylko	urozmaiciły	 program,	 ale	 stwarzały	uroczysty	
nastrój.	
	 Cieszyliśmy	 się	 obecnością	 zastępcy	 burmi-
strza	miasta	 Cieszyna	 –	Aleksandra	 Cierniaka,	 pro-
boszcza	 Parafii	 ks.	 Janusza	 Sikory,	 kurator	 zboru	
Janiny	Wacławik	–	Syrokosz,	prezesa	Zarządu	Głów-
nego	 Józefa	Króla,	 przedstawicieli	Oddziału	 PTEw.	

Chór kościelny pod batutą Joanny Sikory 

Prelegent Stefan Król

Prelegent Wojciech Grajewski  

Prelegent ks. Jan Badura 
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w	Jaworzu	z	prezesem	Leopoldem	Kłodą.	
	 Jak	sądzę,	każdy	z	uczestników	Poranka	otrzy-
mał	wystarczająco	dużo	pobudek	do	wzruszeń,	ale	tak-
że	refleksji	nad	dokonaniami	naszych	Przodków.	Mnie	
osobiście,	patrząc	na	salę,	drążyła	nieodparta	myśl,	czy	
nasze	współczesne	pokolenie	po	zaledwie	stu	latach	za-

chowało	należytą	pamięć	i	szacunek	dla	naszych	dzia-
dów,	czy	doceniamy	wielkość	ich	wysiłku	i	szanujemy	
wywalczoną	dla	nas	wolność	bycia	ewangelikami	i		Po-
lakami	w	wolnej	Polsce?		

Tekst i zdjęcia: Władysław Sosna 

	 Proboszcz	 naszej	 cie-
szyńskiej	parafii	ks.	Janusz	Siko-
ra	40	lat	temu	19.11.1978	r	został	
w	Goleszowie	ordynowany	przez	
ks.	 biskupa	 Janusza	 Narzyńskie-
go.	 Razem	 z	 nim	 ordynowani	
byli	 mgr	 teol.	 Rudolf	 Bażanow-
ski,	 mgr	 teol.	 Adam	 Podżor-
ski,	 mgr	 teol.	 Tadeusz	 Szurman.	 
W	niedzielę	18.11.br.	pragnęliśmy	
przypomnieć	ten	fakt	i	świętować	
jubileusz	na	nabożeństwie	o	godz.	
10.00	 w	 	 kościele	 w	 Cieszynie.	
Kazanie	 wygłosił	 ks.	 Janusz	 Si-
kora.	Przypomniał	wszystkie	fak-
ty	i	całą	historię	swojej	służby	w	Kościele	Jezusowym.	Nabożeństwo	
uświetniły	połączone	chóry	parafii	cieszyńskiej	pod	dyrekcją	diakon	
Joanny	Sikory.	Wiele	delegacji	złożyło	księdzu	gratulacje.
	 Rada	Parafialna	przekazała	podziękowania	w	 imieniu	całej	
Parafii	słowami:
 Dziękujemy za słowa:

-słowa płynące z ambony – za zwięzłe i trafne kazania, poruszające 
serca 

-słowa z rozmów – napełniające nadzieją, wiarą i miłością
-słowa śpiewane w chórach i na spotkaniach przy gitarze
 Dziękujemy za wzruszenia, których mogliśmy doświadczyć 
podczas wielu wspaniałych uroczystości i koncertów w naszym Ko-
ściele. Pamiętamy obchody 300 lat założenia Kościoła, 500 lat Refor-
macji, wszystkie uroczystości patriotyczne i charytatywne, spotkania 
z Prezydentami. 
 Dziękujemy za patronowanie wszelkim formom działalności 
parafialnej w jej codziennej aktywności, za spotkania parafialne, wy-
miany międzynarodowe, wspólne wycieczki, a kiedyś obozy.
 Dziękujemy za dobrą atmosferę dla rozwoju edukacji w pla-
cówkach ewangelickich na wszystkich jej szczeblach od przedszkola 
po liceum.
 Dziękujemy za dbanie o dom, jakim jest Kościół Jezusowy: 

Piękny Jubileusz

Plakieta Tomasza Hermy i Urszuli Górnickiej-Hermy 
wykonana w brązie z wizerunkiem Kościoła Jezusowego.
Pod plakietą napis: Na pamiątkę 40. lat służby w Koście-

le Jezusowym w Cieszynie, Parafianie

wyremontowane organy, aktualny re-
mont kościoła, dbałość o budynki i sale 
parafialne, czyli o cały majątek Parafii.
 Dziękujemy za troskę o filiały – 
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Tekst: Kurator Parafii
Małgorzata Wacławik-Syrokosz

Zdjęcia: Marcin Gabryś

m.in. za wybudowany kościół w Ogrodzonej 
czy wyremontowany w Hażlachu. 

	 Na	 pamiątkę	 tego	wydarzenia	 Rada	
Parafialna	przygotowała	upominek	w	postaci	
plakiety	 na	 granitowej	 płycie,	 która,	 mamy	
nadzieję,	 będzie	 przypominać	 o	 dobrej	 służ-
bie	 ku	Bożej	 chwale	w	 środowisku	 cieszyń-
skich	ewangelików.

	 Łaska	 Pana	 naszego	 Jezusa	 Chry-
stusa,	miłość	Boga	Ojca	i	społeczność	Du-
cha	Świętego	niechaj	będą	z	nami	wszyst-
kimi.
	 W	 księdze	 Objawienia	 Świętego	 Jana	 w	 dru-
gim	rozdziale	czytamy	takie	słowa	-	Bądź wierny aż do 
śmierci a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy niechaj 
słucha.
 Drodzy,	jutro,	19	listopada	minie	40	lat	od	mo-
jej	ordynacji.	 	 	19	 listopada	1978	roku	czterech	absol-
wentów	 teologii:	 Rudolf	 Bażanowski	 z	 Kiczyc,	 Tade-
usz	Szurman	w	Simoradza,	Adam	Podżorski	z	Ustronia	
i	ja,	zostaliśmy	przez	biskupa	Janusza	Narzyńskiego	or-
dynowani	 na	 duchownych	naszego	Kościoła.	Tydzień	
później	 stałem	 już	w	 ołtarzu	 kościoła	 Jezusowego	 ra-
zem	z	księdzem	Janem	Melcerem,	który	mnie	przedsta-
wił	cieszyńskiemu	zborowi.	
	 Drodzy,	pozwólcie,	że	dzisiaj	nie	będzie	 to	 ta-

 Kazanie 

Jubileuszowe

kie	 zwykłe,	 normalne	 kazanie,	 zwiastowanie	 Bożego	
Słowa,	ale	pozwolę	sobie	na	odrobinę	prywatności.	Je-
stem	z	wami	40	lat,	czyli	jesteśmy	razem	40	lat	i	muszę	
powiedzieć,	 że	 jesteśmy	 szczęśliwcami,	 bo	 przyszło	
nam	żyć	w	bardzo	bogatym	w	czasach.	Normalnie,	na	
co	dzień	nie	zdajemy	sobie	z	tego	sprawy,	ile	przeżyli-
śmy,	w	czym	braliśmy	udział	i	dlatego	chciałbym	wam	
to	wszystko	przypomnieć.	
	 Końcówka	 lat	 70,	 początek	 lat	 80,	 to	 był	 dla	
naszego	kraju	niełatwy	okres,	ale	w	parafii	cieszyńskiej	
zaczęło	się	dziać	coś	niesamowitego.	Dzięki	mądrości	
proboszcza	 i	 Rady	 Parafialnej	 wybudowaliśmy	 ko-
ścioły	w	Bażanowicach,	w	Marklowicach	w	Puńcowie,	 
w	Hażlachu,	 w	Ogrodzonej	 i	 dom	 zborowy	w	Hażla-
chu.	Dzięki	temu,	że	parafia	ze	swoimi	filiałami	tworzy	
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jedność,	byliśmy	w	stanie,	dzięki	mądremu	planowaniu	
to	wszystko	zrobić.	Żaden	filiał	samodzielnie	nie	byłby	
w	stanie	wybudować	kościoła.	Wymagało	to	i	wymaga	
dzisiaj	 	niesamowitej	mądrości,	bo	jest	czymś	normal-
nym,	 że	 każdy	 chciałby,	 żeby	 były	 realizowane	 jego	
plany.	To	wymaga	 odpowiedzialności	 i	 spojrzenia	 na	
parafię,	jako	na	całość.
	 Kiedy	 zacząłem	 pracę,	 to	 zająłem	 się	 przede	
wszystkim	pracą	z	młodzieżą	w	Cieszynie,	w	Bażano-
wicach	i	w	Marklowicach.	Organizowaliśmy	spotkania	
młodzieży,	jeździliśmy	na	obozy	do	Rynu.	Reperkusją	
tamtych	wydarzeń	 są	 dzisiaj	 spotkania	 dla	młodzieży	
dojrzałej,	 to	 znaczy	 dla	 tej	młodzieży,	 która	 była	 fak-
tycznie	młodzieżą	w	latach	80-tych.	Z	tego	się	bardzo	
cieszę,	że	po	latach	znów	się	spotykamy.
	 Nastał	stan	wojenny,	kontrole,	utrudnienia,	ale	
także	coś	nowego,	z	czym	parafia	do	tej	pory	nie	mia-
ła	do	czynienia,	a	mianowicie	pomoc	Zachodu,	paczki.	
Wtedy	 bardzo	 znacznie	 się	 zwiększyła	 czasowo	 ilość	
naszych	parafian.	
	 Nadszedł	 czas	 zmiany	 wieku	 -	 Sylwester	 
z	 1999/2000r.	 Podsumowania	 XX	 wieku	 -	 dwie	 woj-
ny,	czas	socjalizmu,	czas	zmiany	ustroju,	prognozy	na	
nowy	wiek,	które	nie	były	zawsze	optymistyczne.
Minęło	parę	lat	i	uprzytomniliśmy	sobie,	że	zbliża	się	
300-	lecie	naszego	kościoła.	Cała	rzesza	ludzi	pracowa-
ła	nad	przygotowaniem	tych	uroczystości.	Była	konfe-
rencja	naukowa,	było	historyczne	przedstawienie,	gdzie	
hrabią	 Zinzendorfem,	 był	 sam	 biskup	Adrian	Korcza-
go,	przejazd	ze	Wzgórza	Zamkowego	do	Kościoła	 Je-
zusowego.	Proporzec	cesarski	wbity	w	ziemię	na	znak	
zgody	na	budowę.	Potem	uroczyste	dwa	nabożeństwa	
na	placu	Kościelnym	i	w	kościele,	tysiące	ludzi	-	tego	
wszystkiego	byliśmy	częścią.
	 Minęły	3	lata	i	zaczęła	się	akcja	„Ratujmy	orga-
ny	kościoła	Jezusowego”.	Grupa	zapaleńców	naciskała,	
aby	wyremontować	nasze	organy.	Przez	3	lata	zbierali-
śmy	fundusze	i	nazbieraliśmy	ponad	650	000	zł,	co	było	
więcej	niż	było	potrzebne	na	remont.	Skończyła	się	ak-
cja	ratowania	organów,	a	nasz	organista	nie	zdążył	już	
na	nich	zagrać…	
	 Nastał	 jubileuszowy	 rok	 500-	 lecia	 reforma-
cji.	 Pamiętamy	wszyscy	 bardzo	wielkie	 nabożeństwo.	 
Z	 tego,	 co	 	 pamiętam,	 	 ten	 jeden	 jedyny	 raz	wstawia-
liśmy	 do	 kościoła	 krzesła	 w	 wolnych	 przestrzeniach,	
gdzie	 można	 je	 było	 wstawić.	 Zostało	 postawionych	
prawie	300	krzeseł,	a	ludzie	jeszcze	stali,	ale	serce	rosło.	
Jeszcze	emocje	związane	z	500-	lecie	nie	opadły,	a	tu	
gruchnęła	 wieść,	 że	 z	 urzędu	 Marszałkowskiego	 do-
staniemy	17	000	000	zł	na	generalny	remont	kościoła	
Jezusowego.	Rozpoczęły	się	w	prace	i	znowu	wzrusza-
jąca	hojność	was	wszystkich.	Przez	parę	miesięcy,	na	
wkład	własny,	 który	wynosi	 3	miliony,	 nazbieraliśmy	
już	koło	200	000	zł.	

To	są	cuda,	które	w	tych	40-tu	latach	się	zdarzały.	Jedno	
się	kończyło,	drugie	się	zaczynało	i	to	trwa.
Na	koniec	ostatnie	uroczystości,	znowu	piękne	wielkie	
nabożeństwo	 na	 stulecie	 odzyskania	 niepodległości.	
Nabożeństwo,	 którego	 byliśmy	 uczestnikami	 i	 współ-
twórcami.
	 Tak	mija	40	lat,	a	po	drodze,	co	też	chcę	zazna-
czyć,	bo	brałem	w	tym	udział,	powstaje	Towarzystwo	
Ewangelickie,	 prowadzące	 przedszkole,	 szkołę	 pod-
stawową,	 jeszcze	 resztki	 gimnazjum	 i	 liceum	 ogólno-
kształcące.	To	wszystko	się	tworzyło,	to	wszystko	żyje.
	Czy	nie	było	to	bogate	40	lat,	które	razem	przeszliśmy?	
A	pomiędzy	tymi	„filarami”,	które	wymieniłem,	o	któ-
rych	powiedziałem,	 toczyło	 się	 życie	 ze	 swoimi	 rado-
ściami,	troskami	–	nabożeństwa,	chrzty,	śluby,	pogrze-
by,	rozmowy.	Muszę	powiedzieć,	że	najtrudniejsze	dla	
mnie	były	pogrzeby	tych,	którzy	chodzili	na	spotkania	
młodzieżowe,	które	prowadziłem	i	umarli	jako	młodzi	
ludzie.	Jednym	z	trudniejszych	był	też	pogrzeb	naszego	
byłego	organisty.	To	wszystko	trzeba	było	przeżyć.
	 Na	 koniec,	 drodzy,	 jeszcze	 trochę	 prywaty.	 
W	czasie	kiedy	byliśmy	ordynowani	nie	wolno	się	było	
księdzu	 żenić	 przez	 2	 lata.	 Taki	 był	 wymóg	 biskupa.	
Byliśmy	pierwszym	rocznikiem	księży,	którym	biskup	
pozwolił	się	ożenić	po	roku	i	jesienią	w	1979	roku	od-
były	się	4	śluby,	po	prostu	się	ożeniłem	(a	wtedy	nie-
którzy	mówili,	że	po	moim	ślubie	mniej	dziewczyn	bę-
dzie	chodzić	do	kościoła,	ale	nie	wierzę,	żeby	to	była	
prawda).	Teraz	poważnie.	W	tych	40	latach	bardzo	waż-
ną	rolę	wypełnia	moja	żona	i	dorosłe	już	dzieci.	Asiu,	
tobie	 chcę	 podziękować	 za	 te	 39	 lat	wspierania	mnie	 
w	pracy	i	za	to,	że	sama	tak	wiele	dla	tej	parafii	robisz.	
Muszę	powiedzieć,	że	moja	żona	może	być	wzorem	dla	
wszystkich	 pastorowych,	 ponieważ	mi	 nie	 „schlebia”.	
Nie	jest	we	mnie	wpatrzona	jak	w	obrazek,	ale	zawsze	
zwraca	mi	uwagę,	kiedy	 to,	co	 robię,	 robię	źle,	kiedy	
połykam	 końcówki,	 źle	 akcentuję,	 a	 jeżeli	 czasami	 
„zasłużę”,	to	i	pochwali.	Dziękuję	także	moim	dzieciom,	
które	 mi	 towarzyszą	 przez	 37	 lat.	 Mogę	 być	 z	 nich	 
dumny.
	 Drodzy,	 wam	 wszystkim	 dziękuję,	 że	 jeste-
ście	ze	mną.	Tym,	którzy	mi	w	tej	drodze	towarzyszy-
cie,	dziękuję		za	życzliwość,	za	wsparcie,	za	modlitwy.	
Przepraszam	tych,	których	w	jakikolwiek	sposób	urazi-
łem,	czy	zraniłem.	Na	pewno	nie	było	to	moją	intencją.	
Przede	wszystkim	dziękuję	jednak	Panu	Bogu,	że	mnie	
tu	postawił,	że	mi	pomaga	w	pracy,	i	że	dzięki	jego	bło-
gosławieństwu	mogliśmy	 razem	 tyle	wspaniałych	 rze-
czy	przeżyć.	Bogu	niech	będzie	chwała.	Amen

ks. Janusz Sikora
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 300 wycieczek cieszyńskiego 
Oddziału PTEw. 

	 Jak	 zwykle,	 wcześniej	 opracowany	 
został	 w	 szczegółach	 plan	 naszych	 wycieczek	 
z	 przypisaniem	 każdej	 określonego	 numeru	 po-
rządkowego
	 Na	 pierwszą	 wycieczkę	 ruszyliśmy	
3.05.2018	r.	Zaproszeni	przez	p.	Pawła	Staniecz-
ka,	zatrzymaliśmy	się	w	Goleszowie,	by	zwiedzić	
Izbę	 Pamięci	 Więźniów	 filiału	 Obozu	 Koncen-
tracyjnego	 w	 Oświęcimiu,	 gdzie	 w	 Gminnym	
Ośrodku	Kultury	oglądnęliśmy	zebrane	pamiątki	
goleszowskiego	podobozu,	 a	 także	film	z	przed-
stawieniem	tragicznych	dziejów	jednego	wagonu,	
którego	końcową	stacją	po	10	mroźnych	dniach	
„przetaczania”	była	Svitawa	koło	Brna.	Z	86	więź-
niów	stłoczonych	w	zamkniętym	wagonie	 towa-
rowym,	 12	 zmarło	 z	 głodu,	 4	 wkrótce	 zmarło	
już	po	otwarciu	wagonu.	Resztą	tego	czegoś,	co	
przypominało	 ledwo	 stojące	 szkielety,	 zaopieko-
wali	się	Szindlerowie.	
	 Przez	Leszną	dojechaliśmy	do	przysiółka	
Bystrzycy	 -	Na	Pasiekach,	 gdzie	 przystąpiliśmy	
do	 rytualnego	opiekania	kiełbasek.	Tak	posileni	
pojechaliśmy	 do	 centrum	 Nydku,	 gdzie	 oczeki-
wał	na	nas	p.	Adam	Cieślar.	Część	grupy	poszła	
piechotą	szlakiem	do	przysiółka	Zakamień,	mniej	
sprawnych	 swoim	 samochodem	 lokalną	 drogą	
wywiózł	nasz	opiekun	do	przysiółka,	skąd	ścieżką	
dotarliśmy	do	leśnej	świątyni	pod	wierzchołkiem	
przystokowej	 ambony	 skalnej.	Na	 czole	 ścianki	
wierzchołka	wyryty	jest	krzyż	i	nieczytelna	data.	
Z	drugiej	strony,	u	stóp	ambony	,umieszczona	zo-
stała	tablica	pamiątkowa	w	400	–	setną	rocznicę	
urodzin	ks.	Jerzego	Trzanowskiego.	Świątynia	le-
śna	położona	na	Zakamieniu	na	zachodnim	zbo-
czachWielkiej	Czantorii	 jest	 jedną	 z	 ośmiu	 (nie	
licząc	 domniemanej	 pod	 Kościelcem)	 zachowa-
nych	w	Beskidzie	Śląskim	miejsc	odbywania	się	
potajemnych	nabożeństw	ewangelickich	w	okre-
sie	prześladowań	religijnych,	umownie	w	latach	
1654	–	1709.		Dziś	stanowią	one	świadectwo	głę-
bokiej	wiary	naszych	przodków.	
	 Po	obiedzie		w	Bystrzycy	przez	Trzyniec	
i	Leszną	wróciliśmy	do	Cieszyna.	

-	oOo	-		
	 Druga	 nasza	 wycieczka	 –	 31.05.	 była	
połączona	 z	 tradycyjnym	 smażeniem	 jajecznicy.	

Na Pasiekach 

Kościół leśny na Zakamienia 

Jajecznica na pod Sułowem 
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Mieliśmy	 ją	 celebrować	 w	 Starych	 Hamrach,	
ale	nie	doceniliśmy	faktu,	że	w	Republice	Cze-
skiej	 kawiarnie	 otwierane	 są	 dopiero	 w	 połu-
dnie,	a	wiele	obiektów	uruchamianych	jest	do-
piero	w	sezonie	letnim,	a	myśmy	zawinszowali	
sobie	wycieczkę	 o	 dzień	wcześniej.	 Ostatecz-
nie	wylądowaliśmy	na	Sułowie,	także	nie	bez	
mamrania	tubylca,	czy	nie	mamy	dość	miejsca	
w	Polsce,	że	musimy	aż	tu	przyjeżdżać	smażyć	
jajecznicę!	Okazało	się,	że	obydwa	schroniska	
(czeskie	i	słowackie)	były	zamknięte.	Zadowo-
liliśmy	 się	 ławeczkami	 przy	 prowizorycznym	
barku	 piwnym	 i	 już	 bez	wstrętów	 przystąpili-
śmy	do	sporządzenia	jajecznicy.	
	 W	drodze	powrotnej	zatrzymaliśmy	się	
w	Starych	Hamrach,	by	zwiedzić	kościół	ewan-
gelicki,	 ongiś	 najbardziej	 odległy	 filiał	 zboru	 
w	Ligotce	Kameralnej,	powstały	w	1876	r.,	któ-
rego	 pierwszym	proboszczem	był	 ks.	 Jan	Bo-
ruta	 z	Cieszyna.	 	 Potem	 zaliczyliśmy	 jeszcze		
spacer	po	śródmieściu	Frydka.	W	niespełna	pół	
godziny	 później	 oglądaliśmy	 wysłonecznioną	
panoramę	naszego	kochanego	miasta.	

-	oOo	-
Kolejna	 nasza	 wycieczka	 zaplanowana	 na	
dzień	21.06.	z	głównymi	punktami	zwiedzania	
Parku	 Etnograficznego	 w	 	 Chorzowie	 i	 Mu-
zeum	 Śląskiego	 w	 Katowicach	 została	 odwo-
łana	z	powodu	braku	chętnych.	Całą	wcześniej	
„wystudiowaną”	 	 numerację	 wycieczek	 licho	
wzięło.	

-	oOo	-
	 Tak	 więc	 następną	 wycieczką	 była	
trzydniówka	(12.07.	–	14.07.)	na	Dolny	Śląsk	
i	to	z	tą	nadzieją,	że	uda	nam	się	zrównoważyć	
zeszłoroczne	niepowodzenie	zdobycia	Śnieżki.	
Pierwszy	dzień	przeznaczony	był	na	dojazd	do	
bazy	w	 Jeleniej	Górze.	 Przez	 stolice	 śląskich	
księstw	Opawę	i	Karniów,	ocierając	się	o	gra-
nicę	polsko	–	czeską,	dotarliśmy	do	Widnawy,	
granicznego	 miasteczka,	 ongiś	 siedziby	 semi-
narium	duchownych	katolickich,	w	którym	stu-
dia	teologiczne	zdobywali	także	pochodzący	ze	
Śląska	 Cieszyńskiego	 kandydaci	 do	 stanu	 du-
chownego.	Po	krótkim	postoju,		przez	Przełęcz	
Lądecką	 w	 Górach	 Bialskich	 przedzierzgnę-
liśmy	 się	 do	 najstarszego	 uzdrowiska	 sudec-
kiego	w	Lądku	Zdroju.		Po	zwiedzeniu	zdroju	 
z	reprezentacyjnym	sanatorium	„Wojciechem”,	
pojechaliśmy	 do	 centrum	miasta,	 gdzie	 ongiś	 
w	 pięknej	 stylowej	 kamieniczce	 	 funkcjono-
wała	wyborna	restauracja.	Zamiast	niej	czynne	
były	na	rynku	kawiarnia	i	trzy	niewielkie	bary	
z	 lichym	 wyborem	 dań	 do	 piwa.	 Na	 domiar	

wiatr	przypędził	nad	miasteczko	ciemną	chmurę,	która	akurat	
teraz	wyładowała	z	siebie	cały	zapas	rzęsistego	deszczu.	Zwie-
dzanie	miasteczka	mieliśmy	z	głowy.	Przy	pochmurnym	nie-
bie,	bocznymi	drogami	dotarliśmy	do	Polanicy	Zdroju.	Czas	
nie	pozwalał	nam	się	tu	zatrzymać.	Bokiem	Dusznik	Zdroju	i	

W kościele ewangelickich w Starych Hamrach 

W kościele ewangelickich w Starych Hamrach 

Kościół Wang w Karpaczu 
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Kudowy	Zdroju	w	Nachodzie	znów	wje-
chaliśmy	 do	 Republiki	 Czeskiej.	 Liczy-
łem,	że	 jadąc	główną	drogą,	nadrobimy	
stracony	czas.	Nic	z	 tego.	Nie	dość,	 że	
zostaliśmy	 skierowani	 na	 długi	 objazd,	
to	 jeszcze	 poza	 nim	 traciliśmy	 na	 kil-
ku	 odcinkach	 z	 ruchem	 wahadłowym	
cenne	 minuty.	 Na	 rogatkach	 Trutnowa	
zabrakło	 drogowskazu	 do	 polskiej	 Lu-
bawki;	był	tylko	mały	drogowskazik	do	
ostatniej	nadgranicznej	czeskiej	wioski!	
Przed	Lubawką	skręciliśmy	pod	przełęcz	
Okraj	i	przez	kolejną	Przełęcz	Kowarską	
z	godzinnym	opóźnieniem	dotarliśmy	do	
Kowar.	Na	szczęście,	obsługa	Parku	Mi-
niatur	Obiektów	Zabytkowych	Dolnego	
Śląska	 jeszcze	 nas	 przyjęła.	 Było	 po-
chmurno,	szaro,	mżyło.	W	pośpiesznym	
tempie	zwiedziliśmy	Park,	według	mojej	
skromnej	 oceny	 najpiękniejszy,	 jaki	 do-
tąd	oglądałem.	Wspięliśmy	się	nawet	na	
Śnieżkę	 ze	 słynnymi	 „Spodkami”	 i	 ka-
plicą	 św.	Wawrzyńca	 oraz	 kościółkiem	
Wang	u	jej	podnóża.	Już	prawie	o	zmro-
ku	dojechaliśmy	do	naszej	bazy	w	Jele-
niej	Górze	–	Campingu	„Park”.	
	 Ranek	 13.07.	 był	 pochmurny;	
tylko	 momentami	 zdawało	 się,	 jakby	
słonko	chciało	się	przedrzeć	przez	kilka	
warstw	 szybko	 przemieszczających	 się	
na	 niebie	 chmur.	 Po	 obfitym	 śniadaniu	
ruszyliśmy	w	kierunku	Karpacza,	ale	im	
wyżej	tym	gorzej,	mglisto,	kropiło.	Pod-
jechaliśmy	pod	nową	kolejkę.	Życzliwy	
GOPRowiec	użyczył	nam	informacji:	na	górze	5	°C,	silny	wiatr,	
zachmurzenie	całkowite.	W	tych	warunkach	nawet	spacer	z	Kopy	do	Ślą-
skiego	Domu	 tracił	 sens.	 Z	wielkim	 żalem	odjechaliśmy	 do	 kościołka	
Wang	z	nikłą	nadzieją	poprawy	pogody	na	tyle,	by	dojść	do	Samotni.	Nie-
stety	dalej	padało,	i	to	mocniej.	Po	zwiedzeniu	kościółka,	okrężną	drogą	
pojechaliśmy	do	Cieplic	Zdroju.	Gdy	zatrzymaliśmy	się	na	parkingu	nie-
opodal	kościoła	ewangelickiego,	wyjrzało	słońce!	Przy	pięknej	pogodzie	
zaliczyliśmy	spacer	i	zwiedzili	nasz	kościół	z	1779	r.	o	późnobarokowym	
wystroju	wnętrza	z	ołtarzem	zwieńczonym	organami.	Zawitaliśmy	jesz-
cze	do	 centrum	 Jeleniej	Góry,	 na	 podwieczorny	 spacer	 do	otoczonego	
arkadowymi	 kamienicami	 rynku.	Kościół	Łaski	 o	 tej	 porze	 już	 był	 za-
mknięty.	Jadąc	do	naszej	bazy	,daremnie	wyglądaliśmy	stożkowatej	kopy	
Śnieżki,	dalej	kryjącej	się	w	chmurach.	
	 III	dzień	naszej	wycieczki	–	14.07.	Niebo	bezchmurne,	 świeci-
ło	słonko.	Jadąc	w	kierunku	Bolkowa	było	widać	blady	stożek	Śnieżki.	
Po	 raz	 drugi	 sprawiła	 nam	figla.	 Zatrzymaliśmy	 się	w	Strzegomiu,	 by	
oglądnąć	ukończony	w	1410	r.	kościół	św.	Piotra	i	Pawła,	cały	wzniesio-
ny	z	granitowych	i	bazaltowych	ciosów,	z	koronkowymi	portalami	wy-
kutymi	w	piaskowcu,	z	galerią	epitafiów	w	środku.	Stąd	już	jeden	skok	

W kościele ewangelickim w Cieplicach 

Na zamku Książ 

W Kościele Pokoju w Świdnicy
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do	 Książa,	 powiązanego	 z	 dziejami	
pszczyńskiego	 pałacu.	 Byliśmy	 na	
umówiony	 czas,	 ale	przed	kasą	usta-
wiona	 była	 długa	 kolejka.	 Na	 szczę-
ście	 obsługa	 zamku	 wyłowiła	 nas	 
z	 tłumów	przed	wejściem	 do	 bramy	
zamkowej	 i	 skierowała	 do	 kasy	 dla	
grup	 zorganizowanych.	Dzięki	 temu,	
nie	 tracąc	 cennego	 czasu	 w	 kolejce,	
mogliśmy	 zwiedzić	 najważniejsze	
pomieszczenia	zamkowe.	Z	podziemi	
i	 ogrodów	musieliśmy	 zrezygnować,	
gdyż		i	bez	tego	wyczerpaliśmy	limit	
czasu.	Nie	mogliśmy	pozostać	dłużej,	
gdyż	czekała	nas	 jeszcze	daleka	dro-
ga	do	domu,	a	do	zwiedzenia	wszyst-
kich	ciekawostek	zamkowych	byłoby	
trzeba	co	najmniej	pół	dnia	i	co	nieco	
kondycji.	
	 	 Z	 małym	 opóźnieniem	 do-
tarliśmy	do	Kościoła	Pokoju	w	Świd-
nicy,	znów	tracąc	dodatkowo	czas	na	
objazdach	 ulicami	miasta	 z	 powodu	
prowadzonych	wykopków.	 Przywita-
ni	serdecznie	z	Kościele	Pokoju,	wy-
słuchaliśmy	prelekcji,	kierując	wzrok	
na	opisywane	detale	wystroju.	Moje	
myśli	 uciekały	w	głąb	 dramatycznej	
historii	tego	kościoła,	który	za	„łaską”	
cesarza	 Ferdynanda	 III	 po	 okrutnej	
wojnie	30	–	letniej	miało	być	zwykłą	
pozamiejską	szopą	nie	przypominają-

cą	w	niczym	świątyni,	zbudowaną	z	nietrwałych	materiałów.		Dziś	jest	to	
zabytek	Światowego	Dziedzictwa	Kultury	zapisany	na	kartach	UNESCO,	
a	przede	wszystkim	pomnik	nieopisanej	ofiarności	i	wiary	śląskich	ewan-
gelików.	Byliśmy	tu	już	wielokrotnie,	ale	za	każdym	razem	wychodzimy	
stąd	 oczarowani	 pięknem	 tego	miejsca	 i	 z	wdziecznością	Bogu,	 że	 aż	
dotąd,	przez	ponad	350	lat,	mimo	wojen	i	burz,	ten	kościół	stoi	pośród	
nas.	
	 Nie	będąc	pewny,	czy	dostaniemy	się	w	okolice		rynku	i	kościo-
ła	św.	Stanisława	i	Wacława,	 także	godnego	zwiedzenia	 i	natrafimy	na	
otwartą	i	dostępną	dla	nas	restaurację,	postanowiłem	jechać	dalej	licząc,	
że	po	drodze	zatrzymamy	się	w	przydrożnym	zajeździe.	Ale,	jak	stwier-
dził	 sarkastycznie	 nasz	 kierowca,	 ludzie	 przestali	 chodzić	 do	 kościo-
łów,	w	większości	szczelnie	zamkniętych,	 to	 i	gospody	poznikały!	Ani	
w	Łagiewnikach,	ani	w	Strzelinie	nic	po	drodze	nie	było.	Na	szczęście	
tuż	przed	wjazdem	na	autostradę	w	Przylesiu	zbudowano		nowy	zajazd.	
Już	zniecierpliwieni	i	głodni	zatrzymaliśmy	się	na	spóźnionym	obiedzie.	
Dalej	pomknęliśmy	autostradą,	mijając	Górę	św.	Anny	i	rogatki	Gliwic,		
zjechaliśmy	w	kierunku	Mosznej	i	przez	Zebrzydowice,	znów	nadziewa-
jąc	się	na	objazd,	w	końcu	dobrnęliśmy	prawie	punktualnie	do	Cieszyna.	
Jeszcze	nigdy	nie	mieliśmy	na	naszej	trasie	tylu	objazdów.	

-	oOo	-
	 9.08.2018:	 Słowacja	 to	 piękny	 górzysty	 kraj	 z	 zawiłą	 i	 boga-
tą	historią	 i	wspaniałymi	zabytkami	przeszłości,	 	niestety	dla	nas	dość	
odległy,	 bo	 zanim	dojedzie	 się	do	granicy,	 trzeba	 co	najmniej	 godzinę	
czasu	i	drugie	tyle,	by	dotrzeć	do	większego	węzła	drogowego	(np.	Żi-
liny),	skąd	dopiero	można	pomiędzy	kolejnymi	łańcuchami	karpackimi	
dojechać	 	 do	wybranego	 punktu.	Krąg	 tras	 jednodniowych	 już	 dawno	
wyczerpaliśmy,	wszystko	inne	kwalifikuje	się	na	wycieczki	wielodniowe,	
a	to	jest	związane	z	dużymi	kosztami,	zwłaszcza	za	noclegi.	Czekała	nas	
długa	trasa,	właściwie	już	poza	granicą	wycieczki	jednodniowej.	Doliną	
Olzy,	za	Przełęczą	Jabłonkowską	już	w	Słowacji	Doliną		Kisucy	dotarli-
śmy	do	Żiliny,	a	stąd	dalej	Doliną	Rajecką	pomiędzy	Małą	Fatrą	a	Góra-
mi	Strażowskimi	dojechaliśmy	do	zdrojowiska	Rajecke	Teplice.	Tu	nie	
sposób	było	chociaż	na	chwilę	nie	pospacerować	po	parku	zdrojowym	
i	 odwiedzić	 reprezentacyjny	Dom	Zdrojowy	 „Afrodyta”	 z	 gustownym	
westybulem	i	nastrojową	kawiarenką.	Posmakowawszy	kawy	po	wiedeń-
sku,	ruszyliśmy	dalej	na	południe.	Po	pokonaniu	Przełęczy	Faczkowskiej	

Kawiarenka w Domu Zdrojowym w Rajskich 
Teplicach

Sanatorium Thermia Palace w Pieszczanach 
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Nabożeństwo Żniwowe w Bażanowicach

zjechaliśmy	do	rozczłonkowanej	południowo	–	zachod-
nimi	pasmami	karpackimi	Doliny	Nitrzańskiej,	mijając		
górnicze	 miasta	 Priewidza,	 Partizanske,	 Topolcziany.		 
Z	 lewej	mijaliśmy	krystaliczne	pasma	Żiaru,	Wtaczni-
ka	i	Tribeca,	z	prawej	południowe	rozłogi	wapiennych	
Gór	Strażowskich,	na	przedłużeniu	których	ułożyło	się	
także	krystaliczne	pasmo	Poważskiego	Inowca.	Na	po-
łudniowym	skraju	tego	ostatniego,	przez	Przełęcz	Haw-
ran	wjechaliśmy	do	doliny	Wagu	i	położonego	nad	nim	
europejskiej	 sławy	kąpieliska	uzdrowiskowe	Pieszcza-
ny.	Aczkolwiek	właściwości	tutejszych	wód	opisane	już	
były	w	połowie	XVI	w.,	właściwy	rozwój	uzdrowiska	
nastąpił	 na	 przełomie	XIX	 i	 XX	w.	 dzięki	 staraniom	
Aleksandra	Wintera	 i	 jego	 synów.	Do	 najokazalszych	
należy	rozplanowane	na	łuku	wieloczłonowe	secesyjne	
sanatorium	„Thermia	Palace”	 z	1912	 r.	W	1940	 r.	 na-
stąpiło	 upaństwowienie	 i	 osadzenie	 „kapitalisty”	 Liu-
dowita	Wintera	w	twierdzy	w	Terezinie.		Po	uzyskaniu	
statusu	miasta	kąpielowego	nastąpiła	dalsza	rozbudowa	
uzdrowiska	o	nowe	socrealistyczne,	 imponującej	wiel-
kości	obiekty	uzdrowiskowe.	Dopiero	w	1993	r.	rodzina	
Winterów	została	zrehabilitowana.	
	 Centrum	zabudowane	jest	głównie	architekturą	
klasycystyczną	i	secesyjną.	Na	deptaku	restauracja	koło	
restauracji,	 z	wszelkim	możliwymi	 kuchniami	 świata,	
o	 absolutnie	dla	nas	nie	kojarzących	 się	 z	niczym	po-
trawach.	 Na	 szczęście	 natrafiliśmy	 na	 restauracyjkę	
słowacką,	 gdzie	 zaserwowaliśmy	 sobie	 słowacki	 spe-
cjał	 -	 bryndzowe	 haluszki.	Żar	 lał	 się	 z	 nieba;	wśród	

roznegliżowanych	Słowaczek	spotykaliśmy	częściowo	
lub	całkowicie	zakwefione	Arabki	w	czarnych	sukniach	
otaczających	przeważnie	o	barokowych	kształtach	już	
po	europejsku	ubranego	Araba.	Po	posiłku	udaliśmy	się	
przez	kolonadę	na	nadważański	ostrów	(półwysep	obla-
ny	wodami	Wagu),	podziwiając	zwłaszcza	wspomniany	
„Thermia	 Palace”,	 a	 dalej	 współczesne	 giganty,	 które	
pomimo	zróżnicowanych	fasad	ustępowały	jednak	uro-
dzie	wcześniejszej	architektury.	
	 Ku	 naszej	 radości,	 nasz	 autobusik	 miał	 kli-
matyzację,	 więc	 z	 lubością	 schowaliśmy	 się	 w	 jego	
wnętrzu	i	ruszyli	w	powrotną	drogę	w	górę	rzeki	Wag,	
pomiędzy	Białymi	Karpatami	z	lewej	i	Inowcem,	a	po-
tem	Górami	Strażowskimi		z	prawej	strony.	Raz	po	raz	
mijaliśmy	pozostałości	 starych	 strażnic	nadważańskie-
go	traktu,	największe	w	Beckowie,	a	potem	w	Trenczy-
nie,	które	w	przeszłości	wyznaczały	granice	Imperium	
Rzymskiego,	bądź	były	związane	z	osadnikami	kultury	
puchowskiej.	Wreszcie	po	lewej	pokazały	się	Jaworniki,	 
a	w	głębi	Mała	Fatra,	to	znak,	że	zbliżaliśmy	się	do	Żi-
liny.	Przez	nowy	chlmecki	tunel	przedostaliśmy	się	do	
doliny	Kisucy,	zatrzymując	się	na	uzupełnienie		płynów	
w	 sympatycznym	 zajeździe	 na	 rogatkach	 Kisuckiego	
Miasta.	 Przez	 Czadcę	 i	 Jabłonków,	 porządnie	 wypie-
czeni,	wróciliśmy	do	Cieszyna.	

	 W	 niedzielę,	 23	 wrze-
śnia,	odbyło	się	w	Bażanowicach	
uroczyste	 nabożeństwo	 z	 okazji	
Święta	 Żniw.	 Słowo	 Boże	 głosił	
ks.	Zbigniew	Kowalczyk.	Pieśnią	
służył	 chór	 kościelny	 pod	 dyrek-
cją	diakon	 Joanny	Sikory.	Swoje	
dary	przed	ołtarz	przyniosły	dzie-
ci.	 Dzieci	 ze	 szkółki	 niedzielnej	
przygotowały	 wierszyki.	 Na	 za-
kończenie	 tego	 uroczystego	 na-
bożeństwa	każdy	mógł	zabrać	do	
domu	bochenek	chleba.
	 W	 tym	 uroczystym	 dniu	
chórzyści	 przeżywali	 szczególne	
chwile.	Jubileusz	pracy	z	chórem	
obchodziła	 pani	 dyrygentka	–	 Jo-

Tekst i zdjcia: Władysław Sosna
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anna	Sikora.	 35	 lat	 temu	dyrygo-
wała	 bażanowickim	 chórem	 po	
raz	 pierwszy.	 Jak	 odnotowano	 
w	kronice	chóru,	pierwszy	występ	
pod	wodzą	 nowej	 dyrygentki	 od-
był	się	w	Bażanowicach	podczas	
Dziękczynnego	 Święta	 Żniw	 30	
października	1983	roku.	
	 Pani	 dyrygentce	 życzy-
my	zdrowia,	wielu	sukcesów	oraz	
Błogosławieństwa	Bożego!

Tekst: Janina Szalbot
Foto: Sabina Polok

Świeto 
Niepodległości 

w Kościele 
Jezusowym

	 Jakże	pięknie	się	złożyło,	iż	świętowa-
nie	100-lecia	niepodległości	przypadło	akurat	
na	 niedzielę.	 Mogliśmy	 dzięki	 temu	 spotkać	
się	w	trochę	szerszym	gronie,	niż	ma	to	miej-
sce	zazwyczaj	podczas	tego	typu	uroczystości.	
Zgodnie	z	zasadą,	która	obowiązuje	w	naszym	
mieście,	 narodowe	 święto	 majowe,	 z	 okazji	
uchwalenia	pierwszej	w	naszym	kraju	 i	Euro-
pie	Konstytucji,	odbywa	się	w	kościele	Marii	
Magdaleny,	 natomiast	 listopadowe	 Święto	
Niepodległości	 gości	 w	 kościele	 na	Wyższej	
Bramie.
	 Wspólne	 świętowanie	 odbyło	 się	 
w	porze	naszego	głównego	nabożeństwa.	Sło-
wem	 Bożym,	 skierowanym	 okolicznościowo	
do	 zebranych,	 służył	 gość	 ekumeniczny,	 ks.	
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Jacek	Gracz,	 proboszcz	 parafii	 rzymsko-kato-
lickiej	 przy	kościele	Marii	Magdaleny.	W	na-
bożeństwie	brali	 udział	 także	dwaj	duchowni	
z	naszej	parafii	–	proboszcz	ks.	Janusz	Sikora,	
który	 powitał	 zgromadzonych	 i	 ks.	 Dariusz	
Madzia,	 który	 był	 aktywny	 w	 liturgicznych	
częściach	nabożeństwa.	Jak	zawsze	przy	waż-
nych	 uroczystościach	 uświetnił	 je	 śpiewem	
chór	kościelny.
	 Nabożeństwo	 było	 sposobnością	 do	
podziękowania	Bogu	za	wolną	ojczyznę,	czas	
pokoju	i	wzniesienie	prośby	o	Jego	dalsze	pro-
wadzenie,	ochronę	i	błogosławieństwo	dla	kra-
ju	i	zamieszkującej	go	ludności.

Tekst: ks. Dariusz Madzia
Zdjęcia: Beata Macura
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Pan Eugeniusz Raabe nagrodzony

	 Z	 przyjemnością	 infor-
mujemy,	 że	 nasz	 współwyznaw-
ca	 Eugeniusz	 Raabe	 w	 dniu	 19	
października	 2018	 r.,	 podczas	
uroczystego	 koncertu	w	 cieszyń-
skim	 teatrze,	 otrzymał	 nagrodę	
za	osiągnięcia	w	dziedzinie	twór-
czości	 artystycznej,	 upowszech-
niania	i	ochrony	kultury.	Została	
ona	 przyznana	 jednogłośnie	 na	
wniosek	 Koła	 Macierzy	 Ziemi	
Cieszyńskiej	nr	2	na	ostatnim	po-
siedzeniu	Rady	Miasta	mijającej	
kadencji.
	 Pan	Eugenusz	Raabe	jest	
znanym	 w	 Cieszynie	 z	 działalności	 na	 niwie	 kultury	 i	 sa-
morządności.	Jego	aktywność	widoczna	 jest	we	wszystkich	
formach	życia	środowiskowego,	szczególnie	macierzowego.	
Członkiem	Macierzy	Ziemi	Cieszyńskiej	jest	od	1994	r.
Początkowo	należał	do	Koła	nr	1	w	Cieszynie,	gdzie	został	
członkiem	Komisji	Rewizyjnej,	 a	później	 jej	 przewodniczą-
cym.	Następnie	 przeniósł	 się	 do	Koła	 nr	 2	 "	Mały	 Jaworo-
wy",	gdzie	od	2008	roku	pełni	funkcję	Prezesa.	Koło	jest	już	
od		4	lat	najliczniejszym	Kołem	Macierzy	(skupia	ponad	150	
członków).
	 Jest	 pomysłodawcą,	 organizatorem	 i	 realizatorem	
wielu	imprez,	spotkań,	prelekcji,		benefisów,	wieczornic,	ob-
chodów	Świąt	Narodowych,	wycieczek,	które	mają	na	celu	
poznanie	Zaolzia,	Górnego	Śląska,	a	 także	atrakcyjnych	za-
kątków	Czech	i	Słowacji,	zorganizował	ok.	50	wycieczek.	Do	
najbardziej	znanych	przedsięwzięć,	które	weszły	na	stałe	nie	
tylko	do	kalendarza	macierzowego	ale	i	miejskiego,	należą:	
festyn	„Bawimy	się	na	Podgórzu"	z	udziałem	gwiazd	estrady,	
sportowców	i	zespołów	folklorystycznych	z	kraju	i	z	zagrani-
cy	(13	edycji)	oraz	Dyskusyjny	Klub	Propozycji	"Podgórze",	
do	którego	zaprasza	znane	osoby	z	 różnych	dziedzin	życia:	 
z	kraju,	Zaolzia,	a	nawet	egzotycznych		krajów.	Odbyło	się	
już	ponad	160	spotkań.
	 E.	Raabe	był	przez	4	kadencje	radnym	Rady	Miejskiej	
Cieszyna,	uczestnicząc	głównie	w	pracach	Komisji	Oświaty,	
Kultury	i	Sportu.	W	różnych	okresach	był	Przewodniczącym	
Komisji	 Statutowej,	 członkiem	 Komisji	 Zdrowia	 i	 Patolo-
gii	 Społecznej,	 Komisji	 Rewizyjnej.	 Wielokrotnie	 zgłaszał	
kandydatury	do	Nagrody	Miasta	za	zasługi	dla	kultury	(13)	
i	do	Lauru	Srebrnej	Cieszynianki	(4),	które	Rada	aprobowa-
ła.	Przyczynił	się	w	znacznym	stopniu	do	podpisania	umowy	
partnerskiej	z	Puckiem.

	 Udzielał	się	przez	20	lat	w	Samorządzie	
Spółdzielni	Mieszkaniowej	 „Cieszynianka",	bę-
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dąc	przez	jedną	kadencję	członkiem	Rady	Nadzorczej,	
a	 przez	 4	 kadencje	 Przewodniczącym	 Rady	 Osiedla	
„Podgórze"
	 Brał	 aktywny	 udział	 w	 pracach	 Społecznego	
Komitetu	 Odbudowy	 Pomnika	 Legionistów	 Śląskich	
i	 przyczynił	 się	 do	 jego	 odsłonięcia	w	 2008	 r.,	 za	 co	
został	wyróżniony	pamiątkowym	medalem.	Zorganizo-
wał	trzy	koncerty	pt.	„Artyści	z	obydwu	stron	Olzy	dla	
ratowania	 organów	 Kościoła	 Jezusowego"	 w	 Cieszy-
nie.	Współorganizował	 także	3	koncerty	młodych	wy-
konawców	ze	szkół	muzycznych	Polski	i	Niemiec	pod	
nazwą	„Clasic	met	Pop"	w	kościele	na	Wyższej	Bramie.

	 Za	działalność	społeczną	i	zawodową	otrzymał	
wiele	wyróżnień	i	odznaczeń,	w	tym	za	działalność	na	
rzecz	 Macierzy	 został	 uhonorowany	 Medalem	 Paw-
ła	 Stalmacha,	 a	w	 2017	 r.	Walne	Zebranie	Członków	
Macierzy	przyznało	mu	godność	Członka	Honorowego	
Macierzy	Ziemi	Cieszyńskiej.
	 Nadal	 jest	 osobą	 niezwykle	 aktywną,	 chętnie	
służącą	 radą	 i	 doświadczeniem,	 a	 swoją	działalnością	
społeczną	 i	 samorządową	 nadal	 przybliża	 i	 promuje	
region	oraz	tradycje	regionalne.	Jest	człowiekiem	god-
nym	naśladowania.

Władysława Magiera

	 Jednym	 z	 ostatnich	 elementów	 reali-
zowanego	 wraz	 z	 parafią	 partnerską	 w	 Dol-
nym	Kubinie		projektu	pn.	Razem wędrujemy 
już 500 lat	 było	 spotkanie	 na	 jego	 zakończe-
nie.	W	 sobotę	 rano	 27	 października	 br.	 –	 po	
modlitwie	zmówionej	prze	ks.	Łukasza	Gasia	
–	wyruszyliśmy	z	Cieszyna	w	drogę	do	Dolne-
go	Kubina,	by	tam	na	miejscu	zobaczyć	efekty	
realizowanego	projektu,	tj.	wielkiego	remontu	
zewnętrznego	 i	 wewnętrznego	 kościoła.	 Po	
dotarciu	do	celu	zostaliśmy	przyjęci	–	zresztą	
jak	zawsze	–	bardzo	ciepło	i	smakowicie,	gdyż	
czekali	na	nas	parafianie	z	partnerskiej	parafii,	
z	 proboszczem	 ks.	 Rastislavem	 Stančekiem	
i	 	Kuratorem	Parafii	Zuzanną	Kubačkovą	 na	
czele,	 którzy	 przygotowali	 obfite	 i	 smaczne	
śniadanie.	Następnie	udaliśmy	się	do	kościoła,	
gdzie	 już	 na	 zewnątrz	można	 było	 zobaczyć	
pięknie	odnowioną	elewację,	zaś	w	środku	ko-
ściół	prezentował	się	jeszcze	piękniej.	Po	pęk-
nięciach	w	ścianach	i	na	suficie	nie	było	śladu,	
a	odnowione	i	uzupełnione	malowidła	ścienne	
prezentowały	 się	 wspaniale.	Mogliśmy	 zoba-
czyć	 nowe	 okna,	 podłogę,	 dodatkowe	 oświe-
tlenie	 oraz	 ołtarz	 i	 prospekt	 organowy	 po	
konserwacji.	Zaprezentowano	też	wystawę	na	
rollupach	 przygotowaną	 w	 ramach	 projektu.	 
W	 kościele	 przywitał	 wszystkich	 proboszcz	
parafii	 ks.	 R.	 Stanček,	 który	 przedstawił	
wszystkie	 prace,	 które	 zostały	 zrealizowane	
w	 kościele	 w	 ramach	 projektu	 oraz	 dodatko-
we	prace	i	remonty	wykonane	poza	projektem	

Razem wędrujemy już 500 lat 

- z wizytą w partnerskiej parafii 

w Dolnym Kubinie

Słowa pozdrowienia burmistrza Dolnego Kubina

Wnętrze kościoła po renowacji
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przez	parafian	w	ramach	pracy	społecznej	
służby	na	 rzecz	wspólnej	parafii.	 	W	ko-
ściele	mogliśmy	usłyszeć	też	mini	koncert	
organowy	w	wykonaniu	 	 Rastislava	 Sta-
nčeka	 –	 syna	 proboszcza	 –	 który	 zapre-
zentował	kościelne	organy.
	 Po	 jakże	 miłych	 doznaniach	 wi-
zualno-muzycznych	udaliśmy	się	do	sali	
zborowej	w	budynku	parafialnym,	w	któ-
rej	 na	 czas	 remontu	 kościoła	 odbywały	
się	 nabożeństwa.	Wszystkich	 zebranych	
przywitał	 burmistrz	 Dolnego	 Kubina		
Roman	Matejov,	 który	 wraził	 radość	 ze	
współpracy	między	parafiami.	Następnie	
przedstawiono	 i	 omówiono	 realizację	 kończącego	 się	
projektu,	jego	aspekty	finansowe	i	efekty	realizacji,	któ-
re	widzieliśmy	 i	podziwialiśmy	na	miejscu.	Podsumo-
wując	efekty	projektu,	życzyliśmy	sobie	wzajemnie	aby	
i	po	nim	współpraca	nadal	się	rozwijała	i	zacieśniała,	co	
zapewne	nastanie,	gdyż	już	dziś	planowane	są	kolejne	
spotkania	i	w	Polsce,	i	na	Słowacji.	Tymczasem	space-
rem	po	Dolnym	Kubinie	powędrowaliśmy	na	obiad	do	
pobliskiej	 restauracji,	 by	 nabrać	 sił	 do	 dalszego	 zwie-
dzania	i	poznawania	Słowacji.
	 Kolejnym	punktem	wycieczki	było	zwiedzanie	
kościoła	artykularnego,	a	mianowicie	kościół	w	Świę-
tym	Krzyżu	(Svätý	Kríž)	koło	Liptowskiego	Mikułasza	
na	 Liptowie.	 Kościoły	 artykularne	 powstały	 końcem	
XVII	 i	 na	 początku	 XVIII	 wieku,	 ich	 budowa	 była	
związana	z	prześladowaniami	protestantów	na	Słowacji	
(wówczas	Górne	Węgry),	jakich	dopuszczali	się	włada-
jący	również	Węgrami	austriaccy	Habsburgowie.	Prze-
śladowania	 i	 działania	 kontrreformacyjne	doprowadzi-
ły	 do	 powstania	 antyhabsburskiego,	 dzięki	 któremu	
doszło	 do	 porozumienia	 na	 sejmie	w	Sopronie	 (1681,	
dziś	Węgry),	a	dwa	z	zawartych	tam	artykułów	porozu-
mienia	(stąd	nazwa	kościołów)	zezwalały	ewangelikom	
na	budowę	kościołów.	Jednakże	kościoły	mogły	zostać	
wybudowane	pod	pewnymi	warunkami,	a	mianowicie:	
wybudowane	poza	osadami,	drewniane,	bez	użycia	ka-
mieni	i	żelaza	(aby	zbyt	długo	nie	przetrwały	i	uległy	
szybkiemu	 zniszczeniu),	 bez	wieży	 i	 dzwonnicy	 (aby	

nie	przypominały	kościołów),	wejście	do	kościoła	nie	
mogło	być	od	strony	osady.	Do	dziś	zachowało	się	pięć	
kościołów	artykularnych,	w	 tym	największy	z	nich	w	
Świętym	Krzyżu	 z	 1693	 roku.	Pierwotnie	 kościół	 ten	
stał	w	wiosce	 Paludzi,	 jednakże	wioska	 ta	wraz	 z	 in-
nymi	 okolicznymi	 została	 przeznaczona	 pod	 zbiornik	
retencyjny	na	rzece	Wag	(dziś	Liptowska	Mara),	który	
wykonano	w	 latach	 1969-1975.	 Ze	względu	 na	 to,	 iż	
kościół	 już	 był	 cennym	 zabytkiem,	 został	 rozebrany	 
i	przeniesiony	na	dzisiejsze	miejsce.
	 Ostatnim	 punktem	 wspólnego	 spotkania	 był	
pobliski	 Liptowski	Mikulasz,	 a	 dokładnie	 kościół	 św.	
Mikołaja	 (obecnie	 rzymskokatolicki),	 który	 był	 ostat-
nim	 kościołem	 na	 drodze	 słowiańskiego Lutra	 –	 ks.	
Jerzego	Trzanowskiego,	rodem	z	Cieszyna.	W	podróży,	
po	 tych	 jakże	ciekawych	miejscach	 towarzyszyli	nam	
przyjaciele	 ze	Słowacji	 z	 proboszczem	pomocniczym	
Janą	 Pabákovą,	 którzy	 zorganizowali	 spotkanie	 i	 tak	
serdecznie	nas	przyjęli,	za	co	serdecznie	dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: Marcin Gabryś

	 W	 październiku	 br.	 zostały	wymienione	 okna	
w	 kościele	w	Krasnej.	 	Wymiana	 była	 konieczna,	 po-
nieważ	podczas	deszczowych	dni	woda	wlewała	się	do	
wewnątrz,	ponadto	w	okresie	zimowym	ciepło	bardzo	
szybko	 uciekało	 na	 zewnątrz	 poprzez	 	 nieszczelności	 
w	metalowej	oprawie.			

Nowe okna w Krasnej

	 Obecnie	są	to	dwuszybowe	-	aluminiowe	okna	
o	dobrym	współczynniku	termicznym.		Pracę	wykonała	
firma	zewnętrzna,	wymieniono	sześć	okien.	
	 Przed	 nami	 jeszcze	 wiele	 prac,	 ale	 jesteśmy	
wdzięczni	Bogu	za	 to,	że	 ten	kolejny,	niezbędny	krok	
został	z	powodzeniem	wykonany.	

Spotkanie w sali parafialnej 
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Stare okna

Nowe okna

Tekst i zdjęcia: Mariola Lubojańska

 „Ewangelicy Niepodległej” złożyli w hołdzie 
swe sny, marzenia, serce, codzienne zaangażowa-
nie (…) W roku jubileuszowym 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości pragniemy (…) wspomnieć  
ojców naszej wiary”	–	bp	Adrian	Korczago,	zwierzchnik	 
Diecezji	Cieszyńskiej	Kościoła	Ewangelicko-Augsbur-

Prelekcja „Ewangelicy Niepodległej” w ZSB

skiego	w	RP.
	 W	dniu	23.11.18	r.	w	Zespole	Szkół	Budowla-
nych	w	Cieszynie	odbyły	się	prelekcje	pt.	„Ewangelicy	
Niepodległej”,	w	których	wzięli	udział	uczniowie	klas	
IIIB,	IIA,	IVA	oraz	ks.	Jakub	Kuliński.	Organizatorką	
spotkania	była	Joanna	Lazar-Chmielowska.
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	 Póki	 warunki	 atmosferyczne	 pozwalają	 prace	
remontowe	na	wieży	trwają.	W	ostatnim	okresie	nałożo-
no	na	część	oczyszczonych,	wzmocnionych	i	zaimpre-

gnowanych	ścian	na	wieży	nowe	tynki,	które	nakładano	
odpowiednimi	warstwami.	Zdjęto	dwie	tarcze	(północ-
ną	i	południową)	zegara.	Wyciągnięto	też	dziesięć	gór-

Prelegentem,	 podczas	 spotkań,	 był	 Marcin	
Gabryś,	 kustosz	 Muzeum	 Protestantyzmu	 
w	Cieszynie,	historyk	-	muzealnik	-	autor	ksią-
żek	i	bedekerów,	który	przedstawił	zebranym	
najistotniejsze	fakty	historyczne	oraz	sylwetki	
najważniejszych	 postaci	 Śląska	 Cieszyńskie-
go	związanych	z	odzyskaniem	wolności	przez	
Polskę	w	1918	r.	
 „W połowie XIX w. Ewangelicy stali 
w pierwszym szeregu budzącego się ruchu na-
rodowego (…) służyli na wielu obszarach ży-
cia gospodarczego, społecznego, kulturalnego 
czy naukowego, nierzadko odgrywając wiodą-
cą rolę” –	Marcin	Gabryś.	
Wszystkich	 zebranych	 przywitał	 dyrektor	
szkoły	 Adam	 Wojaczek,	 a	 potem	 kustosz	
Gabryś	 przybliżył	 słuchaczom,	 m.in.,	 nastę-
pujące	fakty,	iż	w	domu	pastorostwa	Stonaw-
skich	 mieścił	 się	 Komisariat	 Legionów	 Pol-
skich.	 Przypomniał	 kim	byli,	 np.;	 Jan	Łysek	
–	nauczyciel,	poeta,	oficer	Legionów	Polskich,	
autor	dramatu	„Śpiący	Rycerze”;	Jan	Michej-
da	–	doktor	prawa,	 członek	prezydium	Rady	
Narodowej	 Księstwa	 Cieszyńskiego;	 ks.	 bp	 Juliusz	
Bursche	 	 -	 zwierzchnik	 Kościoła	 Ewangelicko-Augs-
burskiego	w	Polsce,	więzień	 obozu	koncentracyjnego	
w	 Sachsenhausen-Oraniengurgu,	 zamęczony	 w	 hitle-
rowskim	więzieniu	w	Berlinie,	11.11.2018	pośmiertnie	
odznaczony	przez	prezydenta	RP	Andrzeja	Dudę	Orde-
rem	Orła	Białego	– „Prezydent zaznaczył podczas prze-
mówienia, że każdy z odznaczonych z całą pewnością 
był polskim patriotą";	Paweł	Bobek	–	nauczyciel,	jeden	
z	inicjatorów	powołania	RNKC;		Karol	Pindór	–	konsul	
w	San	Francisco	 i	Szanghaju;	 Józef	Buzek	–	profesor	
prawa,	współzałożyciel	i	pierwszy	dyrektor	Głównego	
Urzędu	Statystycznego;	Józef	Kiedroń	–	w	latach	1923-
25	minister	przemysłu	i	handlu	w	rządzie	Władysława	
Grabskiego;	Nina	Górniak	–	projektantka	mody,	z	któ-
rej	projektów	korzystała	Coco	Chanel;	Maria	Kossow-

ska-Michejda	–	została	pierwszą	kobietą	lekarzem	–	to	
tylko	wybrane	postacie	przedstawione	podczas	wykła-
du.	

Joanna Lazar-Chmielowska
    

Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 
Śląska poprzez wykonanie prac 
budowlano-konserwatorskich 

w Kościele Jezusowym w Cieszynie.  Część III
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nych	 okien	 w	 kościele,	 
a	 otwory	 zabezpieczono,	
co	 mogliśmy	 odczuć	 na	
własne	 oczy	 gdyż	 obec-
nie	 jest	 nieco	 ciemniej	 
a	 następnie	 zostały	 prze-
wiezione	do	piaskowania,	
galwanizowania	 i	 malo-
wania	 proszkowo,	 aby	
tak	 przygotowane	 ramy	
mogły	 pojechać	 do	 za-
kładów,	 które	 przygotują	 
i	dopasują	na	wymiar	szy-
by	 zespolone.	 W	 ostat-
nim	czasie	też	wykonano	
studzienki	 i	 wykonano	
przyłącze,	 co	 pozwoliło	
na	 odprowadzanie	 wody	 
z	drenów	za	ołtarzem.
	 P r a g n i e m y	
wszystkim	najserdeczniej	
podziękować	 za	 każdą	

Obrzutka  przed właściwym nałożeniem tynkuŚciany po zdjęciu tarczy zegara

Nakładanie tynkuNowe tynki na wieży

Odprowadzenie wody z drenów zza ołtarza

ofiarowaną	złotówkę	na	cel		remontu	Kościoła	Jezusowego.	Darowizny	wspierają	
fundusz	związany	z	wkładem	własnym	(potrzebne	ok.	3	500	000	zł).	
	 Dziękujemy,	a	zarazem	prosimy	o	dalsze	wspieranie	tego	wielkiego	przed-
sięwzięcia.
 

Tekst: Marcin Gabryś, 

foto z prac budowlanych: Piotr Orłowski
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

JUBILEUSZ 25 lat LOTE

	 Jubileusz	 zawsze	 skłania	 do	 spoj-
rzenia	w	przeszłość,	zadumania	się	nad	tym	 
co	było,	co	zostało	 już	dokonane.	Ale	skła-
nia	 także	 do	 spojrzenia	 w	 przyszłość,	 na	
nowe	 perspektywy	 i	możliwości.	 Pierwsze	
spojrzenie	 warunkuje	 drugie.	Wszak	 trady-
cja	 im	dłuższa	 i	 bogatsza,	 tym	bardziej	 zo-
bowiązuje.	
	 25	 lat	 istnienia	 Liceum	 Ogólno-
kształcącego	Towarzystwa	Ewangelickiego,	
nie	jest	długim	okresem,	jednak	historia	po-
wstania	naszego	liceum	wiąże	się	z	prawie	
300	 letnim	rozwojem	szkolnictwa	przy	Pla-
cu	Kościelnym	w	Cieszynie	i	tym	momencie,	
jako	 kontynuatorzy,	 czujemy	 ogrom	 odpo-
wiedzialności	 i	 zobowiązań	 wobec	 wszyst-
kich	naszych	poprzedników.	
Przy	 tej	 okazji	 należy	 wspomnieć	 najbar-
dziej	 kluczowe	wydarzenia	 związane	 z	 po-
wstaniem	szkoły:
•	 20	 czerwca	 1991	miało	miejsce	 pierwsze	
założycielskie	zebranie	Towarzystwa	Ewan-
gelickiego,	którego	pierwszym	prezesem	zo-
stał	Jan	Puczek
•	23	września	1992	odzyskano	budynek	przy	
ul.	Sienkiewicza	2
•	1	września	1993	nastąpiła	inauguracja	roku	
szkolnego	 LOTE	 –	 jednak	 pierwsza	 klasa	
rozpoczęła	 naukę	 w	 gościnnych	 progach		
Liceum	Osuchowskiego
•	1	września	1994	inauguracja	roku	szkolne-
go	w	murach	wyremontowanego	już	budyn-
ku	przy	ul.	Sienkiewicza	2.
	 Do	tej	chwili	naukę	w	LOTE	zakoń-
czyło	 908	 absolwentów,	 a	 obecnie	w	 8	 od-
działach	uczy	się	179	uczniów.	
 Celem dyrekcji i nauczycieli jest 
wychowanie młodzieży w atmosferze otwar-

tości, tolerancji, odpowiedzialności i protestanckiego etosu pra-
cy oraz zapewnienie wysokiego poziomu nauczania. 
	 To	 zdanie	 zawiera	podstawowe	założenia	 jakie	 są	 reali-
zowane	w	naszej	szkole	przez	25	kolejnych	lat.	Otwartość	i	tole-
rancja	jest	kształtowana	między	innymi	poprzez	liczne	wymiany	
międzynarodowe	 młodzieży	 i	 współpracę	 ze	 szkołami	 partner-
skimi	 na	 Litwie,	 Korsyce,	 Reunion,	 Poczdamie	 i	 Berlinie	 czy	
wreszcie	w	RPA	i	nasz	najnowszy	kontakt	-	Ojonax	we	Francji.	
Wyjazdy	zagraniczne	są	tradycją	tej	szkoły	i	na	stałe	wpisują	się	
w	kalendarz	 roku	szkolnego.	Współpracujemy	z	Kościołem	Lu-
terańskim	 ze	 Stanów	Zjednoczonych	 oraz	 z	 europejskimi	 szko-
łami	protestanckimi	w	Europie.	Wyjazdy	i	kontakty	zagraniczne	
są	 jednym	z	elementów	kształcenia	 języków	obcych,	które	 jest	
jednym	z	priorytetów	w	LOTE.		O	wysokim	poziomie	nauczania	
świadczą	 wyniki	 egzaminów	 maturalnych	 i	 ogólnopolskie	 ran-
kingi	oraz	sukcesy	naszych	uczniów	w	olimpiadach	i	konkursach	
przedmiotowych.	Szczególnie	cieszy	nas	zdobywany	od	kilku	lat	
tytuł	 ZŁOTEJ	 SZKOŁY	w	 ogólnopolskim	 rankingu	 tygodnika	
PRESPEKTYWY.	W	ostatnim	roku	plasujący	nas	na	47	miejscu	
w	Polsce,	2	miejscu	w	woj.	śląskim	i	1	miejscu	w	powiecie	cie-
szyńskim.	
	 Wszechstronny	 rozwój,	 obok	 nauki,	 	 gwarantuje	 re-
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alizacja	 projektów	 arty-
stycznych,	 społecznych	 
i	 wolontariackich,	 które	 
w	 praktyczny	 sposób	 uczą	
wrażliwości,	 otwartości	 na	
drugiego	 człowieka	 i	 od-
powiedzialności,	 kształtują	
postawy	naszych	uczniów.
	 Wszystkie	 te	 dzia-
łania	 nie	 byłyby	 możliwe	
gdyby	 nie	 zaangażowani,	
profesjonalni	 nauczyciele,	
którzy	 potrafią	 zarażać	 pa-
sją	 i	 dzielić	 się	 swoja	 wie-
dzą.	 Pozostali	 pracownicy,	
którzy	 zawsze	 chętnie	 nas	
wspierają	oraz	rzesza	wielu	
życzliwych	 ludzi	wokół,	 którzy	nieformalnie	 towarzy-
szą	naszej	działalności.	
	 Jednak	to,	co	 jest	bardzo	szczególne	w	naszej	
szkole,	 to	 niepowtarzalna	 atmosfera.	 Atmosfera	 wza-
jemnego	zaufania,	zrozumienia,	szacunku,	życzliwości	
i	wzajemnej	sympatii.	
	 I	zawsze	w	tle	jest	Kościół	Jezusowy.	To	tutaj	
jest	 rozpoczęcie	 i	 zakończenie	 roku	 szkolnego,	 tutaj	
przychodzimy	 przed	 świętami	 i	 we	 wszystkie	 ważne,	
jak	dzisiaj,	okazje.
	 Wierzę,	że	wyzwania	jakie	czekają	przed	nami	
w	 obliczu	 zmian	 w	 systemie	 edukacji	 pozwolą	 nam	 
w	 dalszym	 ciągu	 pozostać	 prestiżową	 szkołą,	 której	
ukończenie	daje	szerokie	możliwości	jej	absolwentom.	
Aleksandra	Trybuś-Cieślar
	 Relacja	 z	obchodów	zamieszczona	przez	Ada-
ma	Jaronickiego	na	stronie	LOTE:
	 W	 sobotę	 27	 października	 2018	 r.	 uroczyście	
obchodziliśmy	 jubileusz	25-lecia	 istnienia	LOTE.	Ofi-
cjalne	uroczystości	rozpoczęły	się	o	godz.	15.00	w	Ko-
ściele	Jezusowym.	
	 W	części	pierwszej,	nabożeństwo,	poprzedzone	
preludium	organowym	w	wykonaniu	Wojciecha	Wantu-
loka,	poprowadzili	ks.	Piotr	Sztwiertnia	oraz	ks.	Marcin	
Kotas	 –	 absolwenci	 LOTE.	 Podczas	 nabożeństwa	 zo-
stał	odczytany	Psalm	111,	zaś	po	kazaniu	wygłoszonym	
przez	 ks.	 Sztwiertnię,	 Piotr	 Sikora,	 także	 absolwent	
LOTE,	wykonał	pieśń	„Za	rękę	weź	mnie,	Panie”,	któ-
ra	towarzyszy	nam	we	wszystkich	ważnych	dla	szkoły	
momentach.	 Na	 zakończenie,	 wybrzmiały	 przepiękne	
słowa	i	melodia	pieśni	„Ojcowski	dom”.
	 Na	 początku	 części	 drugiej,	 dyrektor	 LOTE	
Pani	 Aleksandra	 Trybuś-Cieślar	 powitała	 gości,	 a	 bi-
skup	Diecezji	Cieszyńskiej	Kościoła	E-A	w	RP	ks.	dr	
Adrian	Korczago	skierował	do	zgromadzonych	pozdro-
wienia.
	 W	 kolejnych	 wystąpieniach	 głos	 zabrali:	 ks.	

Janusz	Sikora	–	długoletni,	były	prezes	TE,	pan	Jacek	
Sobota	–	obecny	prezes	TE,	pierwsza	Dyrektor	Szkoły	
pani	Danuta	Molin-Puczek	oraz	była	Dyrektor	Szkoły	
pani	Lidia	Pałac	(której	wystąpienie	zamieszczamy	po-
niżej).
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	 Wystąpienia	 mówców	 przeplatane	 były	 mu-
zycznymi	 „perełkami”.	 I	 tak:	 uczennica	 LOTE	 Kata-
rzyna	Piwko	zagrała	Nokturn	Es-dur	F.	Chopina,	absol-
wentka	 LOTE	Marta	 Cienciała	 zaśpiewała	 „Czas	 nas	
uczy	 pogody”,	 szkolna	 psycholog	 Natalia	 Bukowska	
zaśpiewała	„Małe	 tęsknoty,”	zaś	uczennica	LOTE	An-
drea	Cabrera-Blanco	wykonała	utwór	„You	will	never	
know”,	śpiewając	i	akompaniując	sobie	na	gitarze.	Pio-
senkę	„Wyśniłam	sen”	z	musicalu	„Nędznicy”	zaśpie-
wała	uczennica	LOTE	Matylda	Forszpaniak.	Na	zakoń-
czenie	 części	 drugiej,	 absolwentka	LOTE	Julia	Mitas,	
przy	 akompaniamencie	 swojego	 Taty,	 brawurowo	 za-
grała	na	skrzypcach	Czardasza.
	 Trzecią	 część	 oficjalnych	 uroczystości	 stano-
wiła	 prezentacja	 słowno-muzyczna	 „Moje	 miejsce”,	
przygotowana	 (na	 podstawie	 opowiadań	 Kornela	 Fi-

lipowicza)	 i	 wyreżyserowana	 przez	 polonistkę	 LOTE	
Katarzynę	 Słupczyńską.	 W	 mini-spektaklu	 wystąpili	
obecni	oraz	byli	uczniowie	naszej	Szkoły.
	 Po	 części	 oficjalnej,	 zgromadzeni	 przeszli	 do	
LOTE,		przy	ulicy	Sienkiewicza	2,	by	tam	–	przy	kawie	
–	 wspominać	 szkolne	 lata.	 Osoby,	 którym	 to	 nie	 wy-
starczyło,	mogły	kontynuować	spotkanie,	udając	się	do	
hotelu	Jaskółka	w	Ustroniu	na	bal	jubileuszowy,	gdzie	
przy	wspaniałej	muzyce	i	w	atmosferze	wspomnień	ba-
wili	się	absolwenci,	obecni	i	byli	nauczyciele	oraz	sym-
patycy	naszej	Szkoły.
 

	 Dyrektor	Lidia	Pałac	zwróciła	się	do	zebranych	
tymi	słowami	:
 
 
  

 Wiele już zostało powiedziane, ale Jubileusz 
to właśnie wspominanie i dziękowanie. Ja z dziękczy-
nieniem wspominam prawie 16 lat, w czasie których 
miałam przywilej i przyjemność pracować w LOTE.
Kiedy obejmowałam funkcję dyrektora LOTE w 2001 
r. Ministerstwo Edukacji Narodowej właśnie wprowa-
dzało reformę oświatową na poziomie szkół średnich. 
W 1999 r. powołano do życia gimnazja (w budynku 
LOTE też już istniały dwie klasy GTE prowadzone 
przez dyr. Zofię Fober), zaś w 2002 r. tworzone były 
3.letnie licea profilowane, a te 4-letnie odchodziły do 
lamusa. Więc przez cały rok szkolny 2001/2002 two-
rzyliśmy dokumenty niezbędne do funkcjonowania 
nowej wersji szkoły: statut, wewnątrzszkolny system 
oceniania, nowe programy, wymagania edukacyj-
ne, uczyliśmy się nowych zasad organizowania matur 
i opracowywaliśmy procedury ich przeprowadzania, 
a także rozpoczęliśmy rozbudowę budynku szkolne-
go – adoptowaliśmy strych zyskując 5 klas. W jednym 
budynku bowiem działały 3 organizmy szkolne: kil-
ka klas 4.letniego liceum, gimnazjum i pierwsze klasy 
3.letniego liceum. Brzmi jakoś współcześnie i aktualnie.
Kiedy kończyłam pracę w styczniu 2017 r. Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej wprowa-
dzało reformą oświatową – gimnazja znika-
ją, 3-letnie licea znikają, tworzy się 4.letnie licea.
Mój czas w LOTE rozciągnął się od reformy do reformy. 
Ponieważ nastąpił powrót do tego co było wcześniej, mo-
głabym mieć poczucie, że tych 16 lat było niepotrzebnych.
Ale tak nie jest. W historii szkoły był to waż-
ny i dobry czas, mamy za co dziękować:
 • Wykształciliśmy w tym czasie kilka setek ab-
solwentów, którzy z powodzeniem studiowali i studiują 
na przeróżnych uczelniach wyższych w kraju i za grani-

cą. Wielu wykonuje odpowiedzialne zawody – spotykam 
ich w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Cieszynie, 
czy Goleszowie. Są mądrzy, twórczy, ambitnie, solidni. 
Jestem dumna, że byłam częścią ich historii szkolnej.
 • Dzięki reformie sprzed 16. lat wprowadzono 
egzaminy zewnętrzne – porównywalne w całym kraju. 
Uwiarygodniły wysoką markę szkoły, a konstruowane 
na podstawie wyników maturalnych rankingi plasują 
szkołę w 1.szej pięćdziesiątce szkół licealnych w Pol-
sce. To wielki sukces, który przyciąga do szkoły kolej-
ne roczniki uczniów, a LOTE stało się rozpoznawalne 
nie tylko w powiecie, ale i w województwie i w kraju.
 • Prowadziliśmy projekty unijne rozszerza-
jąc ofertę seminariów, ale też innych ciekawych za-
jęć. Wprowadziliśmy program j.niemieckiego DSD.
 • Wspominam ciekawe wymiany, wy-
jazdy, które otwierały naszą młodzież na lu-
dzi i świat, ucząc tolerancji, szacunku do innych.
 • Wspominam nasze jubileusze, uroczy-
stości szkolne, piękne koncerty, przedstawienia 
teatralne i zawsze z rozrzewnieniem otwieram 
księgi pamiątkowe i kroniki szkolne.  Aż trudno 
uwierzyć ile różnych działań się podejmowaliśmy.
Tęsknię za młodzieżą, za kadrą nauczycielską – mądrą, 
oddaną, zawsze gotową na ponadprzeciętny wysiłek. Bra-
kuje mi Pani Wandzi, Pana Andrzeja, i tak jak absolwen-
tom – bułeczek pani Soni. JEST ZA CO DZIĘKOWAĆ!

 Życzę Wam kochani kontynuatorzy sił, stabilno-
ści  w rzeczywistości oświatowej, mądrości w prowadze-
niu młodzieży w następne 25. lecie i następne 100. lecie 
naszej Niepodległej . Niechaj nigdy nie zabraknie Wam 
entuzjazmu i zapału, a dobry Bóg niech Wam błogosławi.

Szanowni Państwo,

Lidia Pałac

Aleksandra Trybuś-Cieślar
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Szkoła Podstawowa TE

	 Listopad	2018	w	SPTE	był	miesiącem	
wyjątkowym	 z	 uwagi	 na	 setną	 rocznicę	 nie-
podległości.	Zawsze	świętujemy	11	 listopada,	
ale	w	 tym	 roku	 świętowaliśmy	w	wyjątkowy	
sposób.	Młodsze	klasy	wzięły	udział	 	w	kon-
kursie	 „BAWIMY	 SIĘ	 SŁOWAMI	 O	 NIE-
PODLEGEJ”.	Każdy	uczestnik,	który	zakwali-
fikował	się	do	etapu	szkolnego,	zaprezentował	
swoją	interpretację	wybranego	tekstu	o	Polsce.	
Było	patetycznie,	nostalgicznie	i	radośnie,	ale	
w	 narodowych	 barwach.	 9	 listopada	 o	 godz.	
11.11	przyłączyliśmy	się	do	akcji	„Rekord		dla	
NIEPODLEGŁEJ”.	 Uczniowie	 i	 nauczyciele	
o	 wyznaczonej	 godzinie	 zaśpiewali	Mazurka	
Dąbrowskiego,	 tak	jak	pozostałe	szkoły	w	ca-
łej	Polsce.	
	 Starsze	klasy	uczestniczyły	w	lekcjach	
muzealnych	pt.:	„Lot	orła	białego”,	„Stulecie	
odzyskania	 niepodległości”,	 które	 zaplanowa-
ła	E.	Drozd,	która	tradycyjnie	też	przygotowała	
prelekcję	dla	SPTE		połączoną	z	zaśpiewaniem	
pieśni	patriotycznej	o	marszałku	J.	Piłsudskim	
w	 wykonaniu	 klasy	 5a	 wraz	 z	 wychowawcą	 
P.	Sikorą.	Ważną	lekcję	historii	poprowadziła	p.	
Irena	 French	 na	 temat	 dziejów	Księstwa	Cie-
szyńskiego	oraz	losach	Polaków	po	pierwszej	
wojnie	 światowej	 po	 obu	 stronach	Olzy.	 Jest	
to	trudna	historia,	której	uczniowie	w	szkołach	
się	 nie	uczą,	 dlatego	przybliżenie	 jej	 naszym	
uczniom	 było	 ważne.	 Dla	 upamiętnienia	 tej	
ważnej	daty,	jaką		jest	11	listopada,	uczniowie		
klas	1-3	zatańczyli	uroczyście	poloneza	w	ga-
lowych	strojach	z	kotyliona-
mi	w	barwach	biało-czerwo-
nych.
	 Uczniowie	 SPTE	
bardzo	 chętnie	 włączają	
się	 w	 akcje	 	 charytatywne.	
Co	 roku	 zbieramy	 karmę,	
koce,	 miski	 dla	 mieszkań-
ców	 ze	 schroniska	 zwie-
rząt	w	 ramach	akcji	 „Podaj	
łapę”.	 Podczas	 szkolnego	
apelu	 stanowiącego	 podsu-
mowanie	 zbiórki,	 ucznio-
wie	 mogli	 zaprezentować	
swoje	 adoptowane	 koty	
i	 psy,	 które	 obecnie	 są	
mieszkańcami	 ich	 domów.																																																																																																																																											
	 	 	 Zakończyliśmy	 akcję	
„prezent	pod	choinkę”,	którą	

Śpiewamy hymn

Bowimy sie slowami
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prowadzimy	 co	 roku.	 Zbieramy	 artykuły	
spożywcze,	papiernicze,	odzieżowe,	higie-
niczne	dla	dzieci	z	Ukrainy,	aby	mogły	się	
cieszyć	 ze	 świątecznego	 prezentu.	 Prócz	
akcji	 charytatywnych,	 organizowaliśmy	
wyjścia	 do	 teatru	 w	 ramach	 lekcji	 języ-
ka	polskiego	i	„spotkań	z	kulturą”.	Klasy	
8ab	mogły	obejrzeć	w	cieszyńskim	teatrze	
„Małego	 Księcia”,	 natomiast	 klasy	 7ab	
udały	się	do	teatru	„Banialuka”	w	Bielsku	
Białej	na	„Ballady	 i	 romanse”	A.	Mickie-
wicza.
	 Także	 w	 listopadzie	 promowali-
śmy	 zdrowe	 odżywianie	 w	 ramach	 akcji	
„śniadanie	 daje	 moc”.	 Tu	 głównie	 zaan-
gażowani	 byli	 uczniowie	 klas	 I-III.	 Przy-
gotowali	 kanapki	 z	 zieloną	 sałatą,	 rzod-
kiewką,	 szczypiorkiem,	 wędliną,	 rukolą,	
itp.	Odbyła	się	także	prelekcja	dietetyczki	
Beaty	Filak	na	 temat	zasad	zdrowego	od-
żywiania.	
Przed	nami	adwent,	 a	później	Święta	Bo-
żego	Narodzenia,	 dlatego	 już	 teraz	 zapra-
szamy	 na	 świąteczny	 kiermasz,	 który	 bę-
dzie	odbywał	się	w	naszej	szkole.	Można	
będzie	zakupić	ozdoby	choinkowe	i	deko-
racje	świąteczne.

                   Joanna Gibiec

	 „Zatrzymaj	 się	 jeszcze	 dziś…	 i	 spró-

buj	 odszukać	 tego,	 który	 daje	 sens	 każdemu	 istnieniu.																																																												

Jeżeli	Go	odnajdziesz,	twoje	jutro	będzie	inne,	piękniejsze.”

	 Życzymy	wszystkim	czytelnikom	i	sympatykom	naszej	szkoły	

radosnych,	 błogosławionych	 świąt	 Bożego	 Narodzenia,	 aby	 ma-

giczny	czas	wypełnił	nie	tylko	grudniowe	dni,	ale	cały	nad-

chodzący	rok.

                                                                                                                       
 Joanna Gibiec

Mali dla niepodległej 

Podaj łapę
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UWAGA!!!!
 7 grudnia br. odbędzie się w SPTE DZIEŃ OTWARTY 
DLA	WSZYSTKICH	DZIECI	 I	RODZICÓW,	KTÓRZY	ROZWA-
ŻAJĄ	ZAPISANIE	 SWOJEJ	 POCIECHY	DO	NASZEJ	 SZKOŁY,	 
A	TAKŻE	DLA	TYCH,	KTÓRZY	NIE	WYBRALI	ŚCIEŻKI	EDU-
KACYJNEJ	 SWOJEGO	 DZIECKA	 I	 CHCIELIBY	 ZOBACZYĆ	
JAK	WYGLĄDA	NASZA	SZKOŁA	I	DOWIEDZIEĆ	SIĘ,	CO	SIĘ	
W	NIEJ	DZIEJE	.

	 Informuję	rodziców	obecnych	klas	III,	że	będzie	prowadzony	nabór	do	klasy	4	na	rok	szkolny	2019/2020,	
zainteresowanych	proszę	o	kontakt	z	sekretariatem.

Chóry, muzyka ...

Listopadowe koncerty WCK

	 W	 poprzednim	 numerze	Wieści	Wyższobram-
skich	opisaliśmy	intensywny	czas	naszych	 jesiennych,	
w	dużej	mierze,	patriotycznych	koncertów.	Koniec	paź-
dziernika	i	listopad	również	obfitował	w	muzyczne	wy-
darzenia,	w	których	mieliśmy	możliwość	uczestniczyć.	
Oto	krótka	relacja.

Uroczyste nabożeństwo i koncert w Cieszynie

	 W	niedzielę	28	października	w	Kościele	 Jezu-
sowym	 odbyło	 się	 uroczyste	 nabożeństwo	 połączone	 
z	 koncertem	 z	 okazji	 100-lecia	 odzyskania	 niepodle-
głości	 przez	 Polskę	 oraz	 włączenia	 Diecezji	 Cieszyń-
skiej	do	struktur	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	 
w	Polsce.	
	 Przypadł	 nam	 zaszczyt	 aktywnego	 uczestnic-

twa	 w	 tym	 wyjątkowym	 wydarzeniu.	 O	 oprawę	 mu-
zyczną	 nabożeństwa	 zadbały	 połączone	 chóry	 naszej	
diecezji,	 które	 prowadzone	 ręką	 Joanny	 Sikory	 wy-
konały	wspólnie	 dwie	pieśni:	 „Bóg,	Ojczyzna,	Pokój”	
oraz	„Modlitwę	za	Ojczyznę”	autorstwa	Tadeusza	Siko-
ry.	My	zostaliśmy	poproszeni	o	wykonanie	dwóch	pie-
śni	sprzed	ołtarza.	Widok	wypełnionego	po	brzegi	ko-
ścioła	i	tak	wielu	duchownych	oraz	gości	zrobił	na	nas	
duże	wrażenie.	W	trakcie	nabożeństwa	zaśpiewaliśmy	
pieśń	 autorstwa	Norberta	Blachy	 „Modlitwę	 o	 Pokój”	 
z	 pięknym	 tekstem	Mirosławy	Hanusiewicz.	 Po	 kaza-
niu	wykonaliśmy	również	„Moją	Piosnkę”	Józefa	Świ-
dra	do	słów	Cypriana	Norwida.	Specjalnie	na	tak	ważną	
uroczystość	założyliśmy	piękne	cieszyńskie	stroje,	ale	
wśród	nas	znaleźli	się	również	górale	–	Ania	i	Wojtek.	
W	trakcie	nabożeństwa	siedzieliśmy	przy	ołtarzu	i	mie-

Śniadaie daje moc
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liśmy	 możliwość	 wysłuchania	
brzmienia	 połączonych	 chórów,	
z	 którymi	 zwykle	 również	 śpie-
wamy.	 Wszyscy	 byliśmy	 pod	
ogromnym	 wrażeniem	 i	 stwier-
dziliśmy,	że	każdy	z	chórzystów	
powinien	 choć	 raz	 w	 życiu	 być	
tam,	 po	 drugiej	 stronie,	 i	 wsłu-
chać	się	w	te	cudowne	dźwięki!	
	 Po	 nabożeństwie	 odbył	
się	koncert,	podczas	którego	wy-
stąpił	 Chór	 Akademicki	 Wojskowej	 Aka-
demii	Technicznej	 z	Warszawy	 pod	 dyr.	 Joan-
ny	Korczago	 oraz	my	 -	Wyższobramski	 Chór	
Kameralny.	 Podczas	 koncertu	 wręczane	 były	
Nagrody	im.	ks.	Leopolda	Otto.	Pomiędzy	lau-
dacjami	 oba	 chóry	 wykonywały	 na	 przemian	
znane	 pieśni	 patriotyczne.	 Do	 programu	 włą-
czyliśmy	 także	 znane	 cieszyńskie	 pieśni	 ludo-
we:	 „Po	 naszych	 Beskidach”,	 „Szumi	 jawor”,	
„Płyniesz	Olzo”,	czy	„Ojcowski	dom”,	który	za-
śpiewali	z	nami	wszyscy	zebrani	w	kościele.	To	
uroczyste	nabożeństwo	z	pewnością	zapadanie	
nam	długo	w	pamięć.

Międzynarodowa konferencja naukowa

 W	dniach	 9-11	 listopada	w	 Cieszynie	
odbywała	się	międzynarodowa	konferencja	na-
ukowa	pod	hasłem:	Rok	1918:	Polska,	Czechy,	
Słowacja.	Dialog	kultur	 i	społeczeństw	wobec	
przyszłości.	Wydarzenie	 zorganizowane	 zosta-
ło	przez	Konferencję	Rektorów	Uniwersytetów	
Śląskich	i	Stowarzyszenie	Samorządowe	Ziemi	
Cieszyńskiej.	 W	 ramach	 konferencji	 po	 obu	
stronach	Olzy	odbyło	się	wiele	ciekawych	spo-
tkań	 i	wykładów,	 na	 których	 poruszano	 nastę-
pujące	tematy:	Kultura	na	pograniczach,	Style	
życia	codziennego	i	Ekumena	wartości.
	 Jakiś	 czas	 temu	 zostaliśmy	 popro-
szeni	 o	 występ	 dla	 uczestników	 konferen-
cji.	 W	 piątkowy	 wieczór,	 9	 listopada,	 udali-
śmy	 się	 do	 restauracji	 „U	Vavry”	w	Czeskim	
Cieszynie,	 gdzie	 zaśpiewaliśmy	 kilka	 pieśni	 religij-
nych	 oraz	 patriotycznych,	 a	 na	 zakończenie	 cieszyń-
skie	 pieśni	 ludowe.	 Nasze	 audytorium	 składało	 się	 
z	przedstawicieli	naukowych	z	Polski,	Czech	i	ze	Sło-
wacji,	którzy	bardzo	ciepło	nas	przyjęli	 i	 zaprosili	do	
wspólnego	stołu.	Była	to	okazja	do	ciekawych	rozmów	
na	 różne	 tematy	 i	 spróbowania	 fantastycznej	 „święto-
marcińskiej	gęsi”.	Serdecznie	dziękujemy	ks.	Józefowi	
Budniakowi	za	zaproszenie	i		wspólnie	spędzony	czas.

100 Lecie Niepodległości - nabożeństwo w Kościele Jezusowym fot. S. Brandys

Koncert w Czeskim Cieszynie

Koncert z Orkiestrą Artis w Katowicach fot. Objektiv

Obchody Dnia Niepodległości w Katowicach

	 We	 wtorek,	 13	 listopada,	 w	 okrojonym	 skła-
dzie	 wyruszyliśmy	 do	 Katowic,	 by	 wraz	 z	 Orkiestrą	
Kameralną	Artis	 pod	 dyr.	 Jean-Claude’a	Hauptmanna	
wystąpić	 podczas	 obchodów	 Dnia	 Niepodległości	 w	
Katowicach.	Uroczystość	zorganizowana	została	przez	
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Koncert w Istebnej

Nagrywanie teledysku z Chórem Niemym UŚ

Wojewódzką	Komendę	Straży	Pożarnej	w	Cen-
trum	 Kultury	 im.	 Krystyny	 Bochenek	 przy	
placu	Sejmu	Śląskiego.	W	trakcie	spotkania	w	
ogromnej	 sali	 wypełnionej	 strażakami	 wielo-
krotnie	 podkreślano	 ich	 wkład	 w	 odzyskanie	
niepodległości,	 wręczono	 również	 nominacje	
na	wyższe	 stopnie	 zawodowe	 i	 okolicznościo-
we	nagrody.
Na	 zakończenie	 przyszedł	 czas	 na	 część	 arty-
styczną	 –	 koncert	Orkiestry	Kameralnej	Artis,	
która	wykonała	najpiękniejsze	utwory	polskiej	
muzyki	filmowej.	Utwory	instrumentalne	prze-
platane	były	znanymi	pieśniami	patriotycznymi,	
które	śpiewaliśmy	my	–	członkowie	WCK.	Dla	
części	z	nas	był	to	debiut,	jeśli	chodzi	o	śpiewa-
nie	wprost	do	mikrofonu,	co	znacznie	różni	się	
od	 śpiewania	 chóralnego.	 Chyba	 daliśmy	 jed-
nak	radę,	gdyż	udało	nam	się	rozśpiewać	trochę	
strażaków,	 którzy	 po	wielu	 namowach	 prowa-
dzącego	koncert	ks.	Adama	Grajcara,	włączyli	
się	do	wspólnego	śpiewania.	Cieszymy	się,	że	
kolejny	raz	mogliśmy	wystąpić	z	Orkiestrą	Ka-
meralną	Artis	i	to	w	tak	zacnym	budynku,	który	
przez	wiele	lat	był	siedzibą	NOSPRu.	

Nagrywamy teledysk! 

	 16	 listopada,	 w	 zimy	 jesienny	 wie-
czór,	 spędziliśmy	 kilka	 godzin	 w	 murach	 na-
szego	 pięknego	 kościoła.	Dlaczego?	 Jedna	 z	 naszych	
chórzystek	Ania	Wojtas-Rduch	 jest	 od	 kilku	 lat	 dyry-
gentką	 Niemego	 Chóru	 Uniwersytetu	 Śląskiego!	 Tak,	
niemego	 chóru!	 Jak	 to	 możliwe?	Ania	 to	 pasjonatka	
języka	 migowego.	 Już	 jako	 studentka	 Uniwersyte-
tu	 Śląskiego	 uczestniczyła	 w	 kursach	 jęz.	 migowego,	
które	 były	 organizowane	 przez	 Koło	 Naukowe	 Peda-
gogów.	Od	 kilku	 lat	 prowadzi	 dla	 dzieci	 i	młodzieży	
z	 Cieszyna	 i	 okolic	 warsztaty	 języka	migowego.	 Pra-
cowała	 przez	 5	 lat	 jako	 tłumacz	 jęz.	 migowego	 na	
wydziale	 artystycznym	 2013-2018,	 a	 w	 2016	 r.	 pod	
Kołem	 Naukowym	 Pedagogów,	 którego	 jest	 opieku-
nem	 naukowym,	 spontanicznie	 wraz	 ze	 studentami	
założyła	Niemy	Chór	UŚ,	który	odnosi	liczne	sukcesy	 
i	uświetnia	wiele	uroczystości.	Od	pewnego	czasu	na-
grywają	 również	 „migowe”	 teledyski	 do	 znanych	pio-
senek,	które	można	zobaczyć	na	ich	kanale	na	youtube.
	 W	 tym	 roku	 nasza	 Ania	 zdecydowała,	 że	 
w	nowym	świątecznym	teledysku	wykorzystają	nagra-
ną	przez	Wyższobramski	Chór	Kameralny	kolędę	„Bóg	
w	Betlejem	znalazł	dom”	.	Bardzo	się	ucieszyliśmy,	że	
poza	muzyką	postanowiła	wykorzystać	i	nas,	zaprasza-
jąc	do	wspólnego	kolędowego	„migania”.	Wspomniana	
kolęda	należy	do	naszych	ulubionych,	w	dodatku	klip	
nakręcony	miał	być	w	naszym	pięknym	kościele!	

	 Nagrania	 poprzedzone	 zostały	 treningiem	 po-
szczególnych	fraz	i	gestów,	których	naśladowanie	spra-
wiało	nam	na	początku	troszkę	trudności,	ale	jednocze-
śnie	mnóstwo	 frajdy.	W	 dniu	 nagrań	 dołączył	 do	 nas	
profesjonalny	Niemy	Chór	UŚ	i	razem	daliśmy	z	siebie	
wszystko.	Na	efekty	naszej	współpracy	musimy	jeszcze	
trochę	poczekać,	 ale	 przed	 świętami	warto	 śledzić	 na	
youtube	kanał	Niemego	Chóru	UŚ	i	Wyższobramskiego	
Chóru	Kameralnego.	

Sesja historyczna w Koniakowie

	 Już	wiosną	ś.p.	ks.	Alfred	Staniek	zapraszał	nas	
na	jesienny	koncert	do	Istebnej.	Niestety,	nie	było	nam	
już	dane	spotkać	się	na	uroczystości,	którą	tak	wspania-
le	zaplanował.	W	niedzielę,	18	 listopada,	 spotkaliśmy	
się	w	karczmie	„Pod	Ochodzitą”	w	Koniakowie,	gdzie	
odbyła	 się	 sesja	 historyczna	 z	 okazji	 100-lecia	 odzy-
skania	niepodległości.	W	spotkaniu,	które	poprowadził	
ks.	Waldemar	Szajthauer	z	Wisły,	wzięli	udział	 zapro-
szeni	 goście,	 samorządowcy	 z	 Trójwsi	 oraz	 licznie	
zgromadzeni	parafianie.	Program	spotkania	składał	się	 
z	 trzech	 prezentacji:	 „Ewangelicy	 Niepodległej”,	 któ-
rą	przedstawił	pan	Leszek	Bujok,	„Kapitan	Jan	Łysek”	
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Wycieczka konfirmantów 
do Zawoji

Młodzież, dzieci

	 W	dniach		2	oraz	3	listopada	wybraliśmy	się	
na	wycieczkę	konfirmantów	do	Zawoji.	Jak	się	póź-
niej	okazało,	Zawoja	jest	piękna.	W	pierwszym	dniu-
,po	 przybyciu	 na	miejsce	 rozpakowaliśmy	 się	w	po-
kojach	i	chwilę	później	udaliśmy	się	do	sklepu.	Sklep	
był	 całkiem	 daleko	 od	 naszego	 hostelu,	 więc	 przy	
okazji	 zaliczyliśmy	 spacer	 na	 świeżym	 powietrzu.	
Podczas	 naszego	wyjazdu	 pogoda	 była	wyśmienita.	
Było	 ciepło	 oraz	 przez	 całą	 wycieczkę	 towarzyszy-
ło	nam	słońce.	W	pierwszym	dniu	wyruszyliśmy	na	
wyprawę	w	góry.	Otaczał	nas	piękny,	leśno	górzysty	
krajobraz.	 Moim	 zdaniem	 najlepszym	 momentem	
podczas	wycieczki	w	góry	było	dojście	do	wodospa-
du,	 gdzie	 robiliśmy	 sobie	 zdjęcia,	 ponieważ	był	 on	
niesamowity.	
	 Na	wyjeździe	nie	zabrakło	 również	atrakcji,	
takich	jak	malowanie	na	szkle	czy	wizyta	górala,	któ-
ry	 opowiadał	 nam	 o	 góralskich	 tradycjach	 oraz	 co-
dziennym	życiu.	Podczas	wycieczki	integrowaliśmy	
się	poprzez	 różnego	rodzaju	zabawy	oraz	 rozmowy.	
Pod	koniec	pierwszego	dnia	oglądaliśmy	drugą	część	
filmu	pod	tytułem	„	Bóg	nie	umarł	".		 	
Bardzo	nam	się	podobał	ten	wyjazd	i	nie	możemy	się	
doczekać	kolejnego.	 

Tekst:Kamil Szarzec
Zdjęcia: ks. Dariusz Madzia

przedstawionej	 przez	 pana	 Krzysztofa	 Kieresia	 oraz	
prezentacji	na	temat	życia	ks.	biskupa	Juliusza	Bursche,	
którą	 przedstawił	 ks.	 Szajthauer.	Między	wystąpienia-
mi	prelegentów	był	czas	na	występy	artystyczne.	Nasz	
chór	 zaśpiewał	 kilka	 patriotycznych	 pieśni,	 a	 w	 dru-
giej	części	wystąpili	nauczyciele	ogniska	muzycznego	 
w	Wiśle.	 Na	 zakończenie	 wręczono	 nagrody	 w	 kon-
kursie	 plastycznym	 zorganizowanym	 przez	 istebniań-
ską	 parafię.	 Dzieci	 otrzymały	 nagrody	 i	 wyróżnienia,	
a	 wszyscy	 zaproszeni	 zostali	 na	 wspaniały	 poczęstu-
nek.	 Drogo	 powrotna	 do	 domu	 sprawiła	 nam	 trochę	
kłopotów,	gdyż	jeden	z	naszych	samochodów	nie	miał	

jeszcze	zimowych	opon	i	wydawało	się,	że	nie	wróci	z	
nami	 do	Cieszyna…	Z	pomocą	 przyjaciół	 udało	 nam	
się	jednak	dotrzeć	do	domów,	za	co	jesteśmy	im	bardzo	
wdzięczni!
	 Udział	w	 sesji	 historycznej	w	Koniakowie	 za-
kończył	 naszą	 długą	 przygodę	 z	 pieśnią	 patriotyczną,	
która	towarzyszyła	nam	przez	ostatnich	kilka	miesięcy.	
Teraz	z	radością	przystąpiliśmy	do	ćwiczenia	pieśni	ad-
wentowych	i	kolęd,	które	wykonamy	podczas	koncertu	
adwentowego	16	grudnia	o	godz.	16.00	w	Kościele	Je-
zusowym.	Serdecznie	zapraszamy!

Piotr Sikora
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Kącik dla dzieci

 Czy wiecie, kto bardzo się ucieszył, czyli uradował, na widok gwiazdy? Byli to mędrcy ze wscho-
du, którzy wypatrzyli na niebie szczególną gwiazdę, której pojawienie oznaczało narodziny nowego  
króla. Pewnie już doskonale wiecie, że tym królem był Pan Jezus. A powyższy werset z Ewangelii Mate-
usza został wybrany na biblijne hasło miesiąca grudnia. Zresztą pewnie dla wielu z nas, zarówno dzieci jak  
i dorosłych, grudzień kojarzy się z radością. Przecież ten ostatni miesiąc roku kalendarzowego to czas 
Adwentu, Mikołaja, wigilii, Bożego Narodzenia i sylwestra. To również czas świątecznej przerwy w szko-
le i pewnie sporej ilości prezentów, szczególnie dla Was, dzieci. Ale nikt z nas nie powinien zapominać,  
z czego powinniśmy cieszyć się najbardziej. Mówią o tym hasła biblijne poszczególnych tygodni Adwentu.

                     

„Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali”
 Mt 2,10

Gabriela Sikora
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 Źródłem naszej nie-

ustającej radości winien być 

fakt, że Bóg przybrał postać 

zwykłego człowieka, że uro-

dził się tak, jak każdy z nas. 

Żył na ziemi, tak jak każdy  

z nas i umarł, a właśnie tak 

zakończy się życie każdego 

z nas na ziemi. Ale Jezus też 

zmartwychwstał. I właśnie 

taką samą drogę przejdzie 

każdy z nas. Dlatego powin-

niśmy cieszyć się codzien-

nie, nie tylko w grudniu, że 

Jezus, Boży Syn, urodził się 

kiedyś w Betlejem, bo Bóg ko-

cha każdego z nas i dał nam  

w Jezusie największy prezent 

i najwspanialszy powód do 

 Jak dobrze jest starać się być źródłem radości dla innych możecie przeczytać w opowiadaniu 
Radość babci Helenki.

„Radość babci Helenki”

	 Babcia	 Helenka	 mieszkała	 w	 małym	 domku	
na	końcu	ulicy	Świerkowej.	Albo	na	jej	początku,	a	to	
zależało	 od	 tego,	 czy	 się	 dopiero	wchodziło	 na	 ulicę	
Świerkową	czy	 też	 już	się	 ją	opuszczało.	Domek	bab-
ci	był	najmniejszy	w	okolicy	ale	dla	jego	lokatorki	był	 
w	sam	raz.	A	nawet	mógł	pomieścić	gości,	których	bab-

cia	 często	przyjmowała.Ulubionymi	gośćmi	babci	He-
lenki	byli	Lenka,	Michał	 i	Szymek	czyli	 trójka	dzieci,	
które	mieszkały	również	na	ulicy	Świerkowej	i	razem	
chodziły	do	pobliskiej	szkoły,	do	klasy	czwartej.	Cała	
trójka	bardzo	chętnie	odwiedzała	babcię	Helenkę	wra-
cając	ze	szkoły.	Babcia,	kiedy	nie	była	jeszcze	babcią,	
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pracowała	w	szkolnej	bibliotece	i	to	w	tej	samej	szkole,	
do	której	 teraz	chodzili	Lenka,	Michał	 i	Szymek.	Dla-
tego	dzieci	wprost	uwielbiały	wpadać	do	najmniejsze-
go	domku	na	ulicy	Świerkowej,	 żeby	 razem	z	babcią	
odrobić	 lekcje	 (to	 w	 pierwszej	 kolejności),	 a	 potem	
posłuchać	ciekawych	opowiadań	babci,	których	znała	
naprawdę	 dużo.	Oczywiście	 o	 tych	wizytach	wiedzie-
li	 rodzice	 naszych	 bohaterów	 i	 wcześniej	 rozmawiali	
z	panią	Heleną	(bo	dla	dorosłych	to	była	pani	Helena,	
tylko	dzieci	mogły	nazywać	ją	babcią	Helenką),	ustala-
jąc	zasady	tych	praktycznie	codziennych	wizyt.	Dzieci	
musiały	 się	 grzecznie	 u	 babci	 zachowywać,	 żeby	 nie	
męczyć	jej	zbytnio.	Miały	też	pomagać	babci,	na	przy-
kład	w	małych,	codziennych	porządkach	czy	drobnych	
zakupach,	które	robiły	dla	babci	wracając	ze	szkoły.	Te	
większe	 sprawunki	 pomagali	 załatwiać	 rodzice	 albo	
Lenki,	albo	Michała,	albo	Szymka,	którzy	między	sobą	
ustalili	zakupowe	dyżury.	Dzięki	temu	wszyscy	byli	za-
dowoleni	–	rodzice,	że	 ich	dzieci	korzystają	z	wiedzy	
pani	Heleny	 i	 uczą	 się	 pomagania	 starszym,	 a	 nawet	
szczęśliwi	 –	 jak	 babcia	Helenka,	 że	 nie	 jest	 samotna	 
i	 oczywiście	 dzieciaki,	 że	 spędzają	 tak	 pożytecznie	 
i	ciekawie	swój	wolny	czas.
	 Zbliżały	 się	 święta	 Bożego	 Narodzenia.	 Cała	
ulica	 Świerkowa	 była	 już	 pięknie	 udekorowana.	 Na-
wet	 przed	najmniejszym	domkiem	 stała	 śliczna,	mała	
choinka,	na	której	często	na	krótką	chwilę	przysiadały	
ptaszki.	 I	 właśnie	 te	 krótkie	 chwile,	 podczas	 których	
mogła	 poobserwować	 skrzydlatych	 gości,	 sprawiały	
babci	 Helence	 wiele	 radości.	 Zresztą	 Lenka,	 Michał	 
i	Szymon	 też	z	 tego	 faktu	się	cieszyli,	bo	babcia	opo-
wiadała	 im	potem	 jakie	ptaki	 tego	dnia	przysiadły	na	
jej	 choince,	 dodając	 wiele	 ciekawostek	 dotyczących	
ptasich	zwyczajów.	Około	dwóch	tygodni	przed	wigilią	
rodzice	zapytali	dzieciaki,	czy	myślą	 już,	co	podarują	
pani	Helenie	jako	bożonarodzeniowy	prezent.	I	tu	poja-
wił	się	problem.	Żadne	z	przyjaciół	jeszcze	nie	zastana-
wiało	się	nad	prezentem	dla	babci.
-	Może	postawimy	przed	domem	babci	wielkiego	Miko-
łaja,	który	stoi	przed	moim	domem?	–	zaproponowała	
Lenka.
-	A	może	podarujemy	babci	wieniec	z	dzwoneczkiem?	
Taki	wisi	na	drzwiach	mojego	domu	–	powiedział	Szy-
mon.
-	Nie,	lepiej	dajmy	babci	mojego	renifera	–	zawołał	Mi-
chał.	–	Razem	z	saniami.	Widzieliście	go	przed	moim	
domem.
-	Jesteście	pewni,	że	te	rzeczy	sprawią	pani	Helenie	ra-
dość?	Może	 zastanówcie	 się	 jeszcze	 nad	 tym.	Znacie	
jakiegoś	przyjaciela	pani	Heleny,	może	taki	ktoś	wam	
doradzi,	co	wybrać?	–	powiedzieli	rodzice.
-	Tak,	to	jest	to!	Super	pomysł.	Poprosimy	o	radę	pana	
Władysława.	To	dobry	znajomy	babci	Helenki.	Jest	te-
raz	bibliotekarzem	w	naszej	szkole	–	zawołały	dzieci.

	 Następnego	 dnia	 Lenka	 i	 Michał	 poszli	 do	
szkolnej	biblioteki	 i	przedstawili	panu	Władysławowi	
swój	problem.	Szymek	wtedy	musiał	podlać	wszystkie	
kwiatki	w	klasie,	bo	był	dyżurnym	w	tym	tygodniu.	
-	Co	sprawia	teraz	babci	Helence	największą	radość?	–	
zapytał	pan	Władysław,	który	chyba	jako	jedyny	doro-
sły	zwracał	się	do	pani	Heleny	tak,	jak	dzieci.	
-	No	nie	wiem	–	powiedział	Michał.	–	Może	nasze	od-
wiedziny?	
-	Ale	 to	babcia	Helenka	ma	przez	cały	 rok.	Raczej	po-
myślcie,	co	jej	sprawia	radość	teraz,	zimą	–	powiedział	
bibliotekarz.
-	 Już	wiem!	 –	 zawołała	Lenka.	 –	Zimą	 największą	 ra-
dość	babci	Helence	sprawiają	ptaszki,	które	odwiedzają	
jej	choinkę.
-	Zgadza	się!	–	potwierdził	Michał.	–	Ale	one	zatrzymu-
ją	 się	 na	 choince	 babci	 tylko	 przez	 chwilkę.	Musimy	
wymyślić	 sposób,	 żeby	 ptaki	 przysiadały	 na	 choinko-
wych	gałęziach	dłużej.	Ma	pan	jakiś	pomysł,	jak	to	zro-
bić?	–	chłopiec	zapytał	pana	Władysława.
-	A	wiecie,	że	nawet	mam?	–	uśmiechnął	się	pan	Wła-
dysław.	–	Będziemy	potrzebowali	dużo	różnych	nasion	 
i	smaczny	tłuszczyk,	który	je	połączy.	Zrobimy	bombki	
dla	ptaków,	właśnie	z	tych	nasion.	Na	pewno	będą	im	
smakować	 i	dłużej	przysiądą	na	choince,	 a	babcia	bę-
dzie	mogła	je	wtedy	dokładnie	obserwować.
-	To	jest	genialny	pomysł!	Dziękujemy	panu	–	zawołali	
jednocześnie	Lenka	i	Michał.	–	Pomoże	nam	pan	przy	
tych	ptasich	bombkach?	–	poprosiły	dzieci.
-	Oczywiście,	że	wam	pomogę.	Spotkajmy	się	w	piątek	
po	 lekcjach.	Przynieście	nasionka,	 ja	zajmę	się	 resztą.	
Już	 nie	 mogę	 doczekać	 się	 miny	 babci,	 gdy	 zobaczy	
swoją	choinkę,	przystrojoną	ptasimi	przysmakami	–	po-
wiedział	pan	Władysław.
-	My	też!	–	potwierdziły	dzieci.
	 O	 pomyśle	 pana	Władysława	 Szymon	 dowie-
dział	się	od	swoich	przyjaciół.	W	piątek	wszyscy	byli	
gotowi	 do	 pracy.	 Wczesnym,	 sobotnim	 rankiem	 cho-
inka	 babci	 została	 odpowiednio	 przystrojona,	 co	 już	
chwilę	później	zauważyły	ptaki.	A	dwie	chwile	później	
o	 specjalnym	prezencie	dowiedziała	 się	babcia	Helen-
ka,	którą	do	okna	najpierw	przyciągnął	świergot	ptaków,	 
a	później	głosy	dzieci	i	pana	Władysława,	którzy	wspól-
nie	namawiali	babcię	do	wyjścia	na	dwór.	Babci	długo	
nie	trzeba	było	namawiać	do	wyjścia.	
A	kiedy	już	wszyscy	stali	przy	choince,	dzieci	opowie-
działy	 babci	 o	 wymyślaniu	 najlepszego	 prezentu	 dla	
niej	i	o	wspólnej	pracy	nad	jego	wykonaniem.	I	w	koń-
cu	Lenka	odważyła	się	zapytać:
-	Babciu,	podoba	ci	się	nasz	prezent?
-	Ależ	oczywiście	moi	kochani.	Jeszcze	nigdy	nie	dosta-
łam	 tak	 oryginalnego	 prezentu,	 który	 zapewni	mi	 od-
wiedziny	skrzydlatych	gości	przez	całą	zimę.	Dziękuję	
wam	wszystkim	–	powiedziała	wzruszona	babcia.



Wieœci Wy¿szobramskie

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

	 Dzieci	 razem	 z	 panem	Władysławem	 ustalili	
plan	dostawy	nowych,	ptasich	bombek	na	całą	zimę.	
A	wieczorem	i	Lena,	i	Michał,	i	oczywiście	Szymek	po-

Czy potraficie znaleźć na obrazku 

rzeczy, o których nie ma mowy 

w opowiadaniu? Napiszcie, które 

to rzeczy.

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

wiedzieli	swoim	rodzicom:
-	Wiecie	co?	Super	jest	sprawiać	radość	innym.
 

Podpiszcie, który domek należy do babci, a w których mieszkają Lena, Michał i Szymon.
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 Już wiecie, jak Lena, Michał, Szymon i pan Władysław sprawili radość babci Helence. A jak Wy 
możecie sprawić radość swoim najbliższym? Zastanówcie się i zapiszcie swoje pomysły w prezencie. Bo 
radość to jeden z najlepszych prezentów, który możecie dać innym.
 
 

Który z wersetów z tego kącika 

najbardziej pasuje do obrazka? 

Znajdź i zapisz.

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………….

………………………………

Pokoloruj obrazek.
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Zaproszenie 

na TRADYCYJNY WIECZÓR KOLĘD 

w Kościele Jezusowym

w Święto Epifanii 6 stycznia 2019 o godz. 17.00

**************************************

**
**

**
**

**
**

*

**
**

**
**

**
**

***************************************

Zapisane w księgach parafialnych

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

Prz 18,22

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

Ga 3,27

Chrzty:                                           

07.10.2018
07.10.2018
14.10.2018
28.10.2018
28.10.2018

Karol	Kamil	Szczypka
Milena	Julia	Owczarzy
Kaja	Krystyna	Gorgól
Marika	Pierchała
Franciszek	Maciej	Gola

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Marklowice

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

20.10.2018

20.10.2018

Przemysław	Marek	Zawada
Agnieszka	Monika	Porwol
Artur	Krystian	Gawłowski
Natalia	Justyna	Kabiesz

Cieszyn

Hażlach

06.10.2018
09.10.2018
13.10.2018
15.10.2018
20.10.2018
31.10.2018

śp.	Władysław	Wacławik
śp.	Jan	Szalbot
śp.	Zdenka	Raszyk	zd.	Kamińska
śp.	Anna	Twardzik	zd.	Lipsa
śp.	Helena	Borkała	zd.	Stanieczek
śp.	Helena	Klus	zd.	Matula

lat	84
lat	69
lat	88
lat	93
lat	95
lat	96

Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
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**
**

**
**

**
**

*

Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pla
n  

na Grudzień

2018 rok

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. 

06.12.:	godz.: 15.00: Klub PTEw.
Prelekcja: ks. bp. Karol Kotula (50 – lecie śmierci)

13.12.:	godz.: 15.00: Klub PTEw.
Prelekcja: ks. sen. Ryszard Trenkler (25 – lecie śmierci)

20.12.: godz.: 15.00: Wigilijka PTEw 

27.12.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
Prelekcja: Wspomnijmy to jeszcze raz	–	Przegląd wydarzeń 
w  obrazach w Cieszyńskim Oddziale PTEw w 2018 r. 

Drodzy Zborownicy, serdecznie zachęcamy do nabycia ściennego kalendarza, 
który będzie cegiełką na remont Kościoła Jezusowego, jest to dobra okazja, 
aby już teraz zaopatrzyć się w prezent świąteczny dla najbliższych i nie tylko, 

wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kancelarii parafialnej.
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Suita Adwentowo-Bożonarodzeniowa 
- Koncert na rzecz remontu 

Kościoła Jezusowego

 Pewnie wielu z Was pamięta, że w ubiegłym roku postanowiliśmy, że również w cieszyńskiej 

parafii będziemy organizować koncerty adwentowe. Pierwszy z nich odbył się w III niedzielę adwen-

tu, 17 grudnia 2017 roku. Chór Kościelny i Wyższobramski Chór Kameralny wykonały wówczas  

wspólnie „Kantatę na Boże Narodzenie” Sally DeFord. Kościół Jezusowy wieczorną porą, mnóstwo świec  

i piękna muzyka trafiająca do serc słuchaczy. Wtedy otwarliśmy swoje serca na potrzeby małego  

Szymka, którego czekała kosztowna operacja. Cieszymy się, że przyjęliście nasze zaproszenie i prze-

żyliśmy wspólnie piękne chwile, dołączając swoją cegiełkę do wielkiego dzieła pomocy.

 Również w tym roku chcemy zaprosić Was na adwentowy koncert do Kościoła Jezusowego. 

Tym razem chcemy w ten sposób włączyć się do zbiórki pieniędzy na trwający remont naszego kościo-

ła, zbierając w czasie koncertu datki na ten cel. Liczymy, że przyjmiecie nasze zaproszenie, a  adwen-

towa muzyka i pieśni wprowadzą nas wszystkich w nastrój zbliżających się radosnych Świąt Bożego  

Narodzenia.

Serdecznie zapraszamy na 

Suitę Adwentowo-Bożonarodzeniową 

– Koncert na rzecz remontu Kościoła Jezusowego.

Koncert odbędzie się w III niedzielę adwentu, 

16 grudnia 2018r. o godz. 16.00

W Kościele Jezusowym

Wystąpią:

Chór Kościelny pod dyr. Joanny Sikory

Wyższobramski Chór Kameralny pod dyr. Piotra Sikory

W programie:

Pieśni adwentowe 

Dobre Słowo

Suita Bożonarodzeniowa Hal Hopsona 

na chór i orkiestrę kameralną
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 Oddam, za darmo dziecięcy wózek uży-

wany w dobrym stanie. Komplet składa się 

z trzech części: wózka głębokiego, nosidełka  

i części spacerowej, oprócz podstawowych 

części dołączona jest jeszcze moskitiera oraz 

folia. Telefon kontaktowy: 603 360 361
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Wieczory z Biblią w czasie Adwentu nie odbędą się

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. 

 Biblioteka Parafialna pragnie zaspokajać po-

trzeby czytelników przez kupno książek  

„na życzenie” wg zgłaszanych propozycji  

- do rozpatrzenia. 

 Zgłoszenia przyjmowane będą w czasie dyżu-

rów - tzn. po każdym nabożeństwie  

niedzielnym lub wkancelarii parafialnej. 

 Zachęcam i zapraszam. 

Wieczory z Biblią

Zofia Wojtas
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Cieszyn Wyż.	Chór	Kam. piątek godz.	19.00
Cieszyn Chór	Kościelny środa godz.	18.00

Cieszyn Chór	męski środa godz.	17.00
Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
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

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:
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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