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Rozważanie biblijne

Beata Macura

W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc — lz 30,15c

	 Pytania	o	jutro,	o	przyszłość,	to	pytania,	które	od	wieków	nurtują	każdego	czło-
wieka.	Im	czasy	trudniejsze,	im	bardziej	niepokojące,	tym	bardziej	gorączkowe	i	nie-
spokojne	stają	się	pytania	o	kolejny	dzień.
	 Co	będzie	jutro?	Jaka	przyszłość	czeka	nasze	dzieci?	Iluż	rodziców	zamartwia	
się	tym.	A	jednak	nikt	nie	jest	w	stanie	dać	nam	odpowiedzi	zadowalającej.	Jutro	nie	
należy	do	nas,	ono	jest	w	ręku	Bożym.	Nawet	Pan	Jezus	wzbraniał	się	od	odpowiedzi	
na	 podobny	 temat	 i	 ostro	 skarcił	 pytających	 o	 to	 uczniów.	 „Nie	wasza	 to	 rzecz”	—	
brzmi	Jego	zdecydowana	odpowiedź.	To	musi	i	nam	wystarczyć.	Bóg	nie	życzy	sobie	
zaglądania	w	sprawy,	które	do	nas	nie	należą.	Słowo	Boże	potępia	wszelkie	dociekania	 
i	zabiegi	wróżbiarskie	(3	Mż	19,31).	Pytania	o	jutro	złóżmy	ufnie	w	ręce	Boże	i	w	tej	
sprawie	posłuchajmy	rady	jednego	z	apostołów:	„Nie	troszczcie	się	o	nic,	ale	we	wszystkim	w	modlitwie	i	w	bła-
ganiach	z	dziękczynieniem	powierzcie	prośby	wasze	Bogu”	(Flp	4,6).
	 Jak	często	pojawiają	się	problemy	ze	starością,	jak	często	słyszymy,	że	ludzie	starzy	uskarżają	się	na	swą	
samotność	i	mówią,	że	wszyscy	o	nich	zapomnieli,	bo	nikomu	nie	są	już	potrzebni.	Tak	jest	rzeczywiście.	A	jaki	
jest	tego	powód?
	 Człowieka	starego	nie	można	we	wszystkim	zastępować,	a	raczej	zamiast	współczującej	opieki,	należało-
by	dać	mu	jakieś	konkretne	zadania.	Musi	mieć	jakieś	zajęcie,	z	tym,	że	jego	praca	powinna	go	napawać	przeko-
naniem,	iż	wykonuje	coś,	czego	młodsi	z	jakich	przyczyn	wykonać	nie	mogą.	W	przeciwnym	razie	jego	praca	nie	
przyniesie	mu	zadowolenia.	Oni	po	prostu	chcą	czuć	się	jeszcze	potrzebni.	
	 Bezczynność	przyspiesza	proces	 starzenia.	Powoduje,	 że	ciało	 staje	 się	mało	elastyczne,	po	czasie	do-
chodzą	problemy	zdrowotne,	którymi	ciągle	się	zamartwiają.		Starość	musi	być	czynna,	aktywna.	Człowiek	stary	
powinien	jak	najdłużej	oddawać	się	swoim	zwykłym	zajęciom	zawodowym.	Bezczynność	prowadzi	do	rychłego	
upadku	umysłu,	kondycji	fizycznej,	która	w	pewnym	stopniu	przy	wykonywanej	pracy	fizycznej	podtrzymywała	
ich	w	formie.	Wytrącenie	z	codziennych	obowiązków	prowadzi	najszybciej	do	załamań	z	urazem	psychicznym.	
Należy	zatem	ludziom	starym	stworzyć	możliwości	produktywnej	pracy,	aby	przez	nią	mogli	utrzymać	kontakt	
z	innymi	ludźmi	i	czerpać	z	niej	zadowolenie.	W	ten	sposób	można	zlikwidować	u	nich	uczucie	osamotnienia,	
niepotrzebności	i	nudy.	
	 Kochani	 rodzice	 i	dziadkowie,	mamy	początek	 roku	szkolnego,	w	 tym	okresie	wiele	naszych	pociech	
będzie	się	zmagało	z	różnymi	problemami.	W	tym	czasie	mamy	wiele	możliwości,	aby	w	różny	sposób	okazać	im	
naszą	troskę,	miłość	i	to,	że	zawsze	mogą	na	nas	liczyć.	Bądźmy	dla	nich	towarzyszami	w	odkrywaniu	nowych	
tajników	wiedzy.	

	 W	imieniu	Kościoła,	którego	jesteście	członkami	od	Chrztu	Św.	poprzez	
konfirmację,	pozdrawiam	was	w	nowym	roku	 szkolnym,	życząc	wiele	Bożego	
błogosławieństwa	w	nauce	i	codziennym	życiu.
	 Dziś	stoicie	na	progu	nowego	roku	szkolnego	i	spoglądacie	w	najbliższą	
przyszłość.	Jaka	ona	będzie?	Co	nam	przyniesie?	Czy	poradzimy	sobie	w	naszych	
obowiązkach	i	zadaniach.	To	są	pytania,	które	na	progu	nowego	etapu	w	życiu	
stawia	każdy	człowiek,	niezależnie	od	tego,	ile	ma	lat:	stawia	je	matka	i	ojciec	
stawia	człowiek	dojrzały,	ale	takie	pytania	stawiają	też	młodzież	i	dzieci.	Czego	
właściwie	potrzeba	wam,	abyście	sprostali	 tym	wszystkim	zadaniom	i	obowiąz-
kom,	które	stoją	przed	wami?
	 Musicie	być	mocni!	Potrzeba	wam	mocy	i	to	nie	tylko	fizycznej,	cielesnej,	
ale	także,	a	może	przede	wszystkim,	mocy	duchowej.
	 Ostatnio	słyszałem	wypowiedzi	młodych	ludzi,	którzy	w	zasadzie	wszyst-
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ko	 posiadali,	 co	 było	 potrzebne	 do	 studiów,	 a	 jednak	
byli	zrezygnowani	 i	załamani.	Brak	było	 im	 tej	mocy	 
i	chęci	do	dalszej	pracy,	o	której	mówi	prorok	Izajasz	 
w	 naszym	 tekście.	 Człowiek,	 który	 zda	 się	 tylko	 na	
swoje	siły,	zdolności	i	umiejętności	stwierdza	w	końcu,	
że	naprawdę	jest	słaby,	niespokojny	i	zawiedziony.
	 Czy	 jest	 taka	 moc	 na	 świecie,	 która	 mogła-
by	 nas	wesprzeć	wtedy,	 gdy	 będziemy	 zrezygnowani	 
i	 słabi?	 Refren	 jednej	 z	 naszych	 pieśni	 znajdujących	
się	w	Harfie		na	to	pytanie	tak	odpowiada:	„O	jest	moc	
—	moc,	 o	 przecudna	moc,	w	 świętej	 krwi,	 w	 świętej	
krwi.	O,	jest	moc,	moc,	zwycięstw	pełna	moc,	w	świę-
tej	Zbawicielowej	krwi”.	Pan	Jezus	jest	tą	naszą	mocą	
i	 siłą	 -	 jak	 śpiewamy	w	końcowej	 liturgii	naszych	na-
bożeństw.	On	bowiem	sam	powiedział:	„Dana	mi	 jest	
wszelka	moc	na	niebie	i	na	ziemi”.	W	zaufaniu	i	zupeł-
nym	oddaniu	 się	 Panu	 Jezusowi	 będziemy	mogli	 być	
codziennie	 na	 nowo	 wyposażeni	 w	 nadziemską	 moc.	 
I	wtedy,	gdy	ludzka	moc	okaże	się	zawodna,	Jego	moc	
wytrzyma	wszystkie	próby.	Wtedy,	gdy	w	nauce	i	pracy	
zrobimy	wszystko,	co	 jest	w	naszej	mocy,	a	mimo	 to	
będziemy	czuli	się	jeszcze	słabi,	wtedy	możemy	liczyć	
na	Jego	„zwycięstw	pełną	moc”.	Tej	mocy	będzie	nam	
potrzeba	zarówno	w	nauce	szkolnej,	jak	też	i	w	naucza-
niu	kościelnym,	które	wraz	z	nowym	rokiem	szkolnym	
rozpoczynamy.	Wszystkich	naszych	wielkich	i	małych	
problemów	sama	praca	nie	rozwiąże.	Wiedzieli	o	tym	
pierwsi	chrześcijanie	i	dlatego	trzymali	się	tej	zasady:	
„Ora	 et	 labora”	 tzn.	 „Módl	 się	 i	 pracuj!”	 Dziś	 powie-
dzielibyśmy:	„Pracując	módl	się”,	albo	„Nie	zapomnij	
o	modlitwie,	 gdy	 pracujesz”,	 bo	 przez	modlitwę	 daje	
nam	Pan	przeogromną	moc	do	pokonania	wielu	trudno-
ści,	Słowo	Boże	zresztą	też	podkreśla:	„Zdolność	nasza	
jest	z	Boga”.	Wszystko,	co	mamy,	pochodzi	od	Boga,	
jak	mówi	nasz	Reformator	ks.	dr	Marcin	Luter	w	Kate-
chizmie:	„...że	mi	dał	ciało	i	duszę,	oczy,	uszy	i	wszyst-
kie	członki,	rozum	i	wszystkie	zmysły...”
	 Należy	 tu	 następnie	 podkreślić	 to,	 co	 prorok	
Izajasz	wyraził	zaraz	w	pierwszym	słowie:	„W	ciszy...	
będzie	wasza	moc”.	Tę	myśl	można	by	jeszcze	inaczej	
wyrazić:	„W	pokoju...	będzie	wasza	moc”.

	 Pokój!	—	ile	głębokiej	 treści	kryje	się	w	 tym	
dzisiaj	zdewaluowanym	słowie.	Apostoł	Paweł	mówiąc	
o	 Chrystusie	 wprost	 powiada:	 „On	 jest	 Pokojem	 na-
szym”.	A	sam	Pan	Jezus	powiedział:	„Pokój	zostawiam	
wam,	mój	pokój	daję	wam;	nie	jak	świat	daje,	Ja	wam	
daję”	(Jan	14,27a).	Chrześcijanie	mają	być	czyniciela-
mi	i	nosicielami	pokoju	w	tym	niespokojnym	świecie	
(Mt	5,9).	Spytacie	może:	dlaczego?	Bo	tam,	gdzie	jest	
pokój,	gdzie	jest	cisza,	tam	jest	moc,	jest	rozwój	i	roz-
kwit,	tam	jest	mocne	społeczeństwo	i	naród,	a	także	sil-
na	Ojczyzna,	Kościół	i	cała	Boża	sprawa	w	tym	świecie.
Tylko	w	pokoju	i	ciszy	można	się	uczyć,	zdobywać	wie-
dzę	i	pomnażać	się	w	mądrości	i	łasce	u	Boga	i	u	ludzi	
(Łk	2,52;	1,80).
	 Jakże	 więc	 dziś	 powinniśmy	 Bogu	 Wszech-
mocnemu	dziękować	za	to,	że	żyjemy	w	czasach	ładu,	
pokoju	i	ciszy.
	 Wspominamy	dziś	o	tym	dlatego,	że	nie	zawsze	
tak	było	w	dziejach	naszego	Narodu	i	naszej	Ojczyzny.	
Oto	właśnie	przed	74.	laty	w	dniu,	w	którym	dzieci	po-
wracały	z	wakacji,	aby	rozpocząć	nowy	rok	szkolny	—	
1	września	1939	r.	—	wybuchła	okrutna	II	wojna	świa-
towa,	 której	 skutkami	 najbardziej	 dotknięty	 był	 nasz	
Kraj	i	nasz	Naród,	a	w	nim	miliony	dzieci	i	młodzieży.	
Wielu	z	nich	oddało	swe	życie,	życie	niewinne!	Wielu	
straciło	 ojców	albo	 rodziców.	Nastały	 koszmarne	 cza-
sy	dla	naszego	narodu.	Dla	naszego	narodu	nastały	lata,	
w	których	mowa	Reja,	Kochanowskiego,	Mickiewicza	
i	 Słowackiego,	 Konopnickiej	 i	 Prusa	 była	 zakazana	 
w	szkole	 i	kościele.	Ojczyzna	nasza	stała	się	prawdzi-
wym	cmentarzyskiem.	Te	wspomnienia	 napawają	 nas	
dzisiaj	głębokim	smutkiem,	tak	głębokim,	że	chciało	by	
się	zawołać	gromkim	głosem:	„Nigdy	więcej	wojny!”
	 Ale	 po	 udręce	 nad	 naszym	 Narodem	 i	 naszą	
Ojczyzną	 wypełniły	 się	 słowa,	 które	 niegdyś	 apostoł	
Paweł	 powiedział	 o	 chrześcijaństwie:	 „...jako	 umiera-
jący	a	oto	żyjemy;	jako	karani,	a	jednak	nie	zabici,	jako	
zasmuceni,	ale	zawsze	weseli,	jako	ubodzy,	jednak	wie-
lu	ubogacający,	 jako	nic	nie	mający,	 jednak	wszystko	
posiadający"	(2	Kr	6,	9b	–	10).

	 Człowiek	oddaje	swoje	serce	Chrystusowi	cał-
kowicie	w	cichości,	ponieważ	w	modlitwie	mówi	Bogu	
o	wszystkim	co	go	trapi	i	choć	bywa	skrzywdzony,	jeśli	
nie	chce	mieć	urazy	ani	złości,	zawsze	jest	skłonny	do	
pojednania.	Do	 tego	potrzeba	wewnętrznej	 siły,	 którą	
Bóg	daje,	jeśli	na	nim	we	wszystkim	polegamy.	Przez	tę	
cichość	w	wybaczaniu	nie	chowamy	urazy,	która	szko-
dzi	właśnie	duszy.	
	 Nasza	dusza	nie	może	być	obrażona	 i	zawsze	

musi	być	nastrojona	radośnie,	a	jej	łagodność	nie	może	
ulec	osłabieniu.	Takim	postępowaniem	może	człowiek	
innym	okazać,	że	nie	 traci	do	nich	zaufania,	że	przed	
nimi	jest	droga	otwarta	do	pokoju	i	do	poprawy.	
	 Każdy	 człowiek	 powinien	mieć	 szansę	 do	 na-
prawy	 swych	 błędów	 życiowych,	 bo	 może	 nadejść	 
w	jego	życiu	 taki	moment,	że	będzie	żałował	 tego	co	
uczynił	i	będzie	chciał	się	poprawić.	Poczekajmy,	aż	się	
pszenica	rozrośnie,	to	sama	kąkol	zagłuszy.	Tak	też	i	my	
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łatwiej	odniesiemy	zwycięstwo	przez	opanowanie	oraz	
przez	cierpliwość.	Musimy	urzeczywistniać	zasadę	św.	
Pawła,	gdzie	w	 liście	do	Rzymian	12,	21	pisze:	 „Nie	
daj	się	zwyciężyć	złu,	ale	zło	dobrem	zwyciężaj”.	Nas	
ludzi	powinien	cechować:	spokój,	cierpliwość,	ufność,	
łagodność	i	pogoda	ducha.	Śmierć	jest	naszym	kresem,	
ale	Bóg	jest	kresem	naszej	śmierci.	On	jest	naszym	po-
mocnikiem,	 ratownikiem	 naszą	 nadzieją.	My	 oczyma	

wiary	 i	 nadziei	 patrzymy	poza	 ten	 kres,	 poza	 granicę	
jaką	 naszemu	 życiu	 wyznacza	 śmierć.	 Kto	może	 nas	
przeprowadzić	przez	 ten	kres	 i	granicę,	 i	z	kim	może-
my	ją	przekroczyć?	Otóż	tylko	ze	Zmartwychwstałym	
i	 żyjącym	Naszym	 Panem,	 ponieważ	 On	 powiedział:	 
(J	14,	19)	„Ja	żyję	i	wy	żyć	będziecie”.	Człowiek	posia-
da	światłość,	której	żadna	burza	ani	śmierć	zagasić	nie	
potrafi,	a	tą	światłością	jest	nasz	Pan	–	Jezus	Chrystus!

Ruta Kornelia Lissowska

Z POKOJEM BOŻYM W SERCU W NOWY ROK SZKOLNY

Pokój mój daję wam - J 14,27

	 Z	 łaski	Bożej	możemy	 rozpocząć	kolejny	 rok	
szkolny.	 Jesteśmy	 w	 tym	 szczęśliwym	 położeniu,	 że	
przystępujemy	do	dalszej	 nauki	w	atmosferze	pokoju.	
I	 to	 jest	 pierwszy	 powód,	 dla	 którego	 przychodzimy	
teraz	wszyscy	 przed	Boże	 oblicze	 z	 dziękczynieniem.	
Szczególną	wdzięczność	czują	zapewne	przede	wszyst-
kim	ci,	którym	miniona	wojna	nie	pozwoliła	zdobyć	po-
trzebnego	wykształcenia,	a	mogą	teraz	uzupełniać	je	na	
kursach	i	studiach	zaocznych.
	 Pokój	jest	wielkim	dobrodziejstwem.	Szczegól-
nie,	 jeśli	 gości	w	 sercu.	Wiemy	 z	 doświadczenia,	 jak	
trudno	się	uczyć,	gdy	ogarnia	nas	niepokój.	Nie	potrafi-
my	się	skupić,	a	przecież	warunkiem	pracy	umysłowej,	
koniecznej	koncentracji,	przyswojenia	sobie	wiadomo-
ści	 jest	 spokój.	 I	 spokój	 zewnętrzny,	 przeciwieństwo	
hałasu	 i	 zamętu,	 a	 także	pokój	wewnętrzny,	duchowy,	
którym	 darzy	 nas	 Jezus.	 Znamy	 Jego	 słowa:	 „Pokój	
zostawiam	wam,	Mój	 pokój	 daję	wam;	 nie	 jak	 świat	
daje,	 Ja	wam	daję.	Niech	 się	 nie	 trwoży	 serce	wasze	 
i	niech	się	nie	lęka.	Uchwyćmy	się	tej	obietnicy	już	te-
raz	i	otwórzmy	dla	Jezusa	serca	na	progu	tego	nowego	
roku	szkolnego,	abyśmy	doznali	pokoju	Chrystusowe-
go.	Nic	do	stracenia.	Wszystko	do	zyskania.	Nie	wahaj-
my	się!
	 Bądźmy	 świadomi	 tego,	 że	 Bóg	 nie	 pozosta-
wił	 nas	 samym	 sobie.	Nadal	 sprawia	w	 nas	 „chcenie	 
i	 wykonanie”	 (Flp	 2,13).	 Budzi	 chęć	 i	 pomaga	 wy-
trwale.	Pamiętajmy	i	o	 tym.	Jakże	bowiem	często	nie	
znajdujemy	w	sobie	ani	„chęci",	ani	nie	potrafimy	„wy-
konać”	obowiązków.	Czasem	jest	w	nas	chęć,	ale	brak	
umiejętności	 wykonania.	 W	 takich	 przypadkach	 nie	
trzeba	 się	 zniechęcać,	upadać	na	duchu.	Trzeba	ugiąć	

kolana	przed	Ojcem	niebieskim	i	prosić,	aby	dał	nam	
jedno	i	drugie	jako	Ten,	który	jest	najlepszym	i	najpew-
niejszym	Sprawcą	i	Wykonawcą.
	 Nie	 pozwólmy	 sobie	 odebrać	 wewnętrznego	
pokoju,	bo	i	z	tym	musimy	się	liczyć.	Tak	bywa	w	chwi-
lach	niepowodzeń.	Z	doświadczenia	wiemy,	 że	 szuka-
my	w	takich	chwilach	przyczyny	nie	w	sobie,	ale	poza	
sobą.	Wystrzegajmy	 się	 takiego	 stawiania	 sprawy,	 bo	
to	 jest	pierwszy	krok	do	utraty	pokoju	wewnętrznego.	
Brak	bowiem	poczucia	winy	oddala	od	źródła	pokoju.	
Przyjrzyjmy	 się	 raczej	 sobie.	 Weźmy	 do	 ręki	 Słowo	
Boże,	 przejrzyjmy	 się	 w	 nim	 jak	 w	 zwierciadle.	 Za-
pewne	zobaczymy	wtedy	z	całą	wyrazistością,	że	wina	
leży	 po	 naszej	 stronie.	A	może	 będziemy	 się	musieli	
zadowolić	stwierdzeniem	Jezusa:	„Co	Ja	czynię,	ty	nie	
wiesz	teraz,	ale	się	potem	dowiesz”	(J	13,7),	to	znaczy,	
że	będziemy	musieli	uznać,	iż	nie	rozumiemy	przyczyn	
naszych	 niepowodzeń.	 Przede	 wszystkim	 jednak	 nie	
szukajmy	winnych	poza	sobą.	A	jeśli	znaleźliśmy	winę	
w	sobie,	udajmy	się	jako	winowajcy	do	Ojca,	aby	nam	
wybaczył	dla	zasług	naszego	Pana.	Tym	samym	zacho-
wamy	pokój	Boży	i	będziemy	mogli	dalej	owocnie	pra-
cować	nad	sobą.
	 I	 jeszcze	 jeden	 powód	 do	 wdzięczności.	
Wprawdzie	 Bóg	 sprawia	 „chęć	 i	 wykonanie”	 nie	 tyl-
ko	w	nas,	ale	i	we	wszystkich,	nawet	w	złych	ludziach.	
Zdajmy	 sobie	 jednak	 sprawę	 z	 tego,	 i	 przyjmijmy	 
z	 dziękczynieniem,	 że	 w	 naszym	 życiu	 to	 nastąpiło!	 
W	ten	bowiem	sposób	oddamy	cześć	w	Trójcy	Św.	jedy-
nemu	Sprawcy.	A	On	sam	niechaj	nam	obficie	ten	nowy	
rok	szkolny	błogosławi!

ks. Tadeusz Raszyk

Nasze pytania
	 Pytamy	 często	 siebie,	 jak	mamy	wykorzystać	
swój	czas	życia,	aby	osiągnąć	trwałe	szczęście	i	powo-
dzenie	w	życiu.	Na	to	jest	tylko	jedna	recepta:	iść	przez	
życie	z	Bogiem.	Nasz	czas	musimy	przyjmować	 jako	
Boży	dar	i	zrządzenie.	Bunt	przeciwko	życiu	nic	nam	

nie	pomoże.	Każda	bowiem	pora	 życia	 ludzkiego	ma	
swoje	radości,	ale	i	swoje	utrapienia.	Chodzi	o	to,	aby	
zapewnić	 sobie	 spokój	 i	 szczęście,	 które	 byłyby	 nie-
zależne	od	 zmiennych	kolei	 losu.	To	można	osiągnąć	
tylko	w	Bogu.	Różne	rzeczy,	sprawy	i	ludzie	mają	w	na-
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szym	życiu	swój	ograniczony	czas	trwania.	Tylko	Bóg	
jest	z	nami	zawsze.	Tylko	więc	z	Bogiem		jest	zawsze	
właściwy	czas	 i	pora.	Gdy	nasz	Zbawiciel	po	wniebo-
wstąpieniu	wrócił	do	nieba,	pozostał	nadal	obecny	na	
ziemi,	 przez	 obecność	 na	 niej	 Pocieszyciela	 –	Ducha	
Świętego.	
	 O	 przyjściu	 na	 świat	 Ducha	 Świętego	 powie-
dział:	„…	bo	przebywa	wśród	was	i	w	was	będzie…,	nie	
zostawię	was	sierotami,	przyjdę	do	was”	(J	14,	17-18).	
W	przekonaniu	o	realnej	obecności	Chrystusa	umacnia	
nas	 wiara,	 wszak	 mówił:	 „Jeśli	 kto	 mnie	 miłuje,	 sło-

wa	mego	przestrzegać	będzie	i	Ojciec	mój	umiłuje	go	 
i	do	niego	przyjdziemy	i	u	niego	zamieszkamy”.	Dzięki	
obecności	wśród	nas	Ducha	Świętego,	każdy	człowiek	
wierzący	odnajdzie	drogę	prawdy	i	jest	w	stanie	zrozu-
mieć	Pismo	Święte.	Bóg	 stworzył	 człowieka	na	wzór	
i	swoje	podobieństwo.	Głodu	i	duchowego	pragnienia	
nie	zaspokoi	nigdy	żadna	rzecz	materialna,	 lecz	 tylko	
„woda	życia”.	„Każdy	kto	pije	tę	wodę,	którą	Ja	mu	dam,	
nie	będzie	pragnął	na	wieki	lecz	woda,	którą	Ja	mu	dam,	
stanie	się	w	nim	źródłem	wody	wytryskującej	ku	żywo-
towi	wiecznemu”.	(J	4,	14)

Ruta Kornelia Lissowska

Czym Gasić ???

	 Czym	 gasić	 nasze	 pragnienie?	
Oto	 jest	 pytanie!	 Istnieje	 jedno	 źródło	
pewne,	obfite,	niewyczerpane.
	 Polecamy	 je	 z	 całego	 serca.	
Tym	źródłem	jest	Chrystus.	Opowiada-
nie	 o	 Chrystusie	 to	 nie	 tworzenie	 lite-
ratury.	 Czy	 jesteśmy	 w	 stanie	 znaleźć	
człowieka	bardziej	sprawiedliwego	niż	
On,	 bardziej	 doskonałego?	 Nigdy	 się	
nie	 nudził.	 Nigdy	 się	 nie	 wahał.	 Jego	
słowa	pachniały	czystością.	Obchodził	
się	 zdecydowanie	 z	 faryzeuszami.	 Ko-
chał	ciszę	i	dzieci.	Miał	pomysły,	które	
rozszerzały	 świat.	 Przyglądał	 się	 tym,	
na	których	nikt	nie	patrzył.	Mówił,	 że	
trzeba	 umieć	 przebaczać.	 Potrafił	 być	
prawdziwym	 przyjacielem.	 Umiał	
płakać.	Wierzył,	 że	w	 najbardziej	 zde-

moralizowanym	 człowieku	 znajdu-
je	 się	 jakieś	 zdrowe	 miejsce.	 Kochał	
grzeszników.	 Rozpoznawał	 wschody	 
i	zachody	słońca.	Uczył	jak	żyć,	nie	jak	
odpoczywać.	Żył	tak	jak	mówił.	Umarł	 
z	nadmiaru	miłości.
	 To	 prawda,	 że	 zarówno	 polity-
ka	 jak	 i	 psychologia,	 socjologia,filozo-
fia	czy	ekonomia	mogą	przyczynić	 się	
do	 uzdrowienia	 świata,	 ale	 środkiem	
najbardziej	 pewnym,	 najbardziej	 nie-
zawodnym	pozostanie	nauka	Chrystusa.	
Gdyby	wszyscy	ludzie	zechcieli	kochać	
się	 po	 chrześcijańsku,	 ziemia	 miała-
by	 inne	 oblicze	 i	 mogłaby	 zacząć	 się	
wreszcie	 kręcić	we	właściwym	kierun-
ku.

udostępniła: Grażyna Cimała 

„P” jak „pomyśleć”. 
„P” jak „powiedzieć”.

Pierwej

pomyśl

potem

powiedz

ponieważ

powiedzenie nie

przemyślane

powoduje

przykrość.  

Szpitalne refleksje

„Za późno...”

 Różne	 są	 przyczyny,	 że	 człowiek	 dostaje	 się	
do	szpitala.	Pacjenci	lubią	o	tym	mówić,	aby	wyrzucić	 
z	siebie	 strach,	upewnić	się,	że	podjęli	dobre	decyzje,	 
a	ich	pobyt	w	placówce	skończy	się	dobrze	i	otrzymają	
właściwą	pomoc.	Droga	przyjęcia	do	szpitala	jest	różna.	
Najszybciej	dostają	się	pacjenci	„z	wypadku”.	O	przy-
jęciu	 innych	 decyduje	 lekarz	 rodzinny	 lub	 specjalista.	
Czasem	zaskoczeni	są	decyzją	lekarza	i	próbują	odwlec	
pójście	 do	 szpitala.	Odwlekają	w	nieskończoność,	 do	
czasu	 gdy	 ból,	 krwawienie,	 osłabienie,	 krótkie	 utraty	
przytomności	wygonią	ich	w	końcu	do	lekarza.	Boją	się	
niewiadomego.	Wolą	nie	wiedzieć	–	chociaż	zdaniem	
lekarzy,	ci	co	wiedzą	o	stanie	swojego	zdrowia,	lepiej	

walczą	z	chorobą,	niż	ci	co	nie	wiedzą.	
	 Ale	 są	 też	 i	 tacy,	 którzy	 zdają	 sobie	 sprawę	 
z	nieuniknionego	więc	chodzą,	proszą,	chcą	znać	praw-
dę	 i	 dostać	 się	 di	 szpitala,	 a	 lekarz	 z	 niewiadomych	
przyczyn	odwleka,	a	ich	zdaniem	bagatelizuje.	Czekają	
cierpliwie	 i	 upragniony	dzień	nadchodzi.	Są	w	 szpita-
lu!	A	wtedy	 słyszą:	 za	późno.	 Jest	 to	 najgorsza	 rzecz,	
którą	 chcieli	 usłyszeć.	Wszystko	 jest	 teraz	w	Bożych	 
i	szpitalnych	lekarzy	rękach.	Nauczmy	się	słuchać	we-
wnętrznego	głosu,	a	także	mowy	swojego	ciała.	Nikt	za	
nas	tego	nie	zrobi,	aby	nie	było	za	późno!!! ZW
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W 130-lecie urodzin ks. Pawła Sikory

WSPANIAŁY ŚWIAT, PRAWDZIWY RAJ
Wspaniały	świat,	prawdziwy	raj	
wzniósł	Ojciec	dla	swych	dzieci;
ich	łany	jeden	zwilża	deszcz,	
im	jedno	słońce	świeci.
Lecz	przyszedł	grzech,	

synowie	się	od	Ojca	odwrócili,
nienawiść,	złość	skaziła	ich,	

swe	szczęście	utracili.
Ach,	Panie,	upamiętaj	nas,	
że	myśmy	Twoje	dzieci,

że	jeden	nas	orzeźwia	deszcz	
i	jedno	słońce	świeci.

Pokoju	balsam	pomóż	nieść	
dla	zranionego	świata

i	daj,	by	każdy	w	bliźnim	znów	
swojego	ujrzał	brata!

Słowa: Ks. Paweł SIKORA (1883-1972)
Muz. chór z organami: Mirosław BLIWERT (1927 – 2007)

WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA
Do	chwały	swej	Zbawiciel	w	Niebiosa	wznosi	się;	

zwycięstwem	uwieńczony,	do	domu,	
w	górne	strony,	do	chwały	wchodzi	swej!
Podnosi	się	nad	chmury,	w	jasną	biel,	
spełnione	dzieło,	osiągnięty	cel!

Otrząsa	z	siebie	ziemskiej	nędzy	pył,
bo	już	się	do	niebieskich	wyżyn,	

niebieskich	wyżyn	wzbił!	

Refren:	Nie	bój	się	zborze,	
wiernie	trwaj	w	pokorze,	patrz	dziś	tylko	wzwyż
A	pożegnalne,	pożegnalne	słowa	Jego	słysz:

„Po	wszystkie	dni,	po	wszystkie	dni,	
aż	do	skończenia	świata!

Jam	z	tobą	jest,	jam	z	tobą	jest,	
bom	z	tobą	się	pobratał,	bom	z	tobą	się	pobratał!..."

Już	w	Niebios	próg	
wspaniały	wziął	obłok	Pana	stąd;	

wysoko	ponad	ziemię,	nad	nędzne	ludzkie	plemię	
wstępuje	w	Nieba	gród!

Unoszon	w	górę,	pożegnania	śle,
Swym	uczniom,	których	serca	trwożą	się!
I	mówi:	głoście	światu	wszerz	i	wzdłuż:

Otwarte	Niebo	jest	dla	wszystkich,	dla	wszystkich	już!
Refren:

Nie	bój	się	zborze,	wiernie	trwaj	w	pokorze,...

Nie	widać	Go,	a	w	górze	srebrzyste	gwiazdy	lśnią;	
już	obłok	zakrył	Pana,	niezwykła,	dziwna,	

zmiana,	już	znikł,	nie	widać	Go.
Lecz	anioł	mówi:	Pan,	co	w	Niebo	wszedł,
powróci	znów	na	ziemię,	przyjdzie	wnet!
By	ciebie,	zborze	wziąć	do	chwały	swej,

w	obłokach	kiedyś,	
na	obłokach	kiedyś	z	tobą	spotka	się!	

Refren:	Nie	bój	się,	zborze,....

Słowa oryg.: Ks. Paweł SIKORA 
Muzyka: Tadeusz SIKORA 

ŻYCZENIA DARÓW BOŻYCH
Głębin	ci	pokoju	w	świecie	zgub,	
siły	życzę	i	przetrwania	prób,

Miłość,	co	do	nędzy	skłania	się,	karność,	
co	się	w	proch	przed	Bogiem	gnie,

Radość,	co	jak	słońca	jasny	zdrój	chmur,	
gniotących	smutkiem,	targa	zwój.
Męstwo,	co	go	nie	zastrasza	grom,	
które	czoło	stawi	twardym	dniom,

i	cierpliwość,	co	jest	zdolna	zmóc	słabość	bliźnich,	
win	i	złego	moc.

Także	wiara,	co	jak	orzeł	lot
swój	kieruje	do	niebiańskich	wrót,
cudów	dokonując	w	czasie	prób.

/:Takie	skarby	niech	wam	daje	Bóg!:/

Przyjmij	dzisiaj,	przyjmij	dary	te,	
Bóg	z	miłości	cię	wzbogacić	chce!	
Tej	miłości	pragnie	cały	świat,	
nieprzyjaciel,	jak	i	każdy	brat,

Patrz	na	radość	słońca,	wpatrz	się	weń,	
chociaż	pełny	trudów	każdy	dzień.
Możesz	mężnie	stawić	czoło	złu,	
odpocznienie	jest	po	trudnym	dniu.	

Bądź	cierpliwy	wobec	bliźnich	swych,	
Bóg	pomoże,	byś	zrozumiał	ich.	
Niech	twa	wiara	mocną	stanie	się,	
wnet	nadejdzie	jasnej	wiosny	dzień!
Zwyciężony	twój	odwieczny	wróg!
/:	Przyjmij	dary,	które	daje	Bóg!:/

Słowa: zwr.1: Ks.Paweł SIKORA
zwr.2: Tadeusz SIKORA 

Muzyka: Mirosław BLIWERT /1927 - 2007 /
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WIELBIM CIĘ, PANIE

Wielbim	Cię,	Panie,	wiecznie	żyjący,
Nieba	włodarzu	i	krain	wszech,
że	w	łasce	swojej	nieustającej

pomoc	swą	niesiesz	do	naszych	strzech!

Chór:	Chwal,	duszo,	Pana,	chwalże	Go,	chwal!
Z	wieczora,	z	rana,	w	niebieską	dal,
w	niebieską	dal	głos	wznoś	i	chwal!

Śpiewa	Ci	niebo,	wielbią	anieli,
Lud	twój	strudzony	ciężarem	dnia,

Pragnie	przed	twarzą	Twą	się	weselić,
zdrojem	ochłody	mu	bliskość	Twa!

Chór:	Chwal,	duszo,	Pana,	chwalże	Go,	chwal!

Tyś	jest	pokoju	hojna	krynica,
Skiniesz,	a	burze	uciszą	się!

Drogi	Twe	pysznym	są	tajemnicą,
chodzą	pokorni	w	jasności	Twej!

Chór:	Chwal,	duszo,	Pana,	chwalże	Go,	chwal!

Słowa: Ks. Paweł SIKORA
Muz.: Solo-organy-chór: Jan Gawlas (1901-1965)

TRWAJCIE PRZY WIERZE

	 Trwajcie	niezłomnie,	trwajcie	przy	wierze!
Wodzem	najlepszym	jest	Chrystus	Pan!

	Pragnie	wejść	z	wami	w	nowe	przymierze
W	mocy	swych	krwawych,	męczeńskich	ran,	

Chór:	Chcemy	przy	wierze	ojców	swych	trwać!
I	wzrastać	w	Niego,	Zbawcę	naszego,	
niezłomnie	trwać,	do	śmierci	trwać!

Trwajcie,	bo	wiara	świat	przezwycięża,
Słabym	odwagi	i	siły	da!

W	Słowie	szukajcie	Bożym	oręża,
Wszystko	przeminie,	lecz	Słowo	trwa!	

Chór:	Chcemy	przy	wierze	ojców	swych	trwać!

Trwajcie	w	miłości,	żywi	nadzieją!
Serca	w	modlitwach	podnoście	wzwyż!	
Burze	przeminą,	mgły	się	rozwieją,
Przetrwać	pomoże	Jezusa	krzyż!

Chór:	Chcemy	przy	wierze	ojców	swych	trwać!

Słowa: Ks. Paweł SIKORA
Muz.: Solo-organy- chór: Jan Gawlas

500 lat Reformacji
 Cykl refleksji dotyczących spuścizny Reformacji, kontynuujemy opracowania naszych zborowników i nie 
tylko, a naszych Czytelników zachęcamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami. 

	 Światowa	 Federacja	 Luterańska	 (ŚFL)	 opu-
blikowała	 raport	 specjalnego	 komitetu	 ds.	 500-lecia	
Reformacji.	 Dokument	 został	 przyjęty	 podczas	 posie-
dzenia	 Rady	 ŚFL,	 gremium	wykonawczego	 organiza-
cji,	 zrzeszającej	 obecnie	 142	 Kościołów	 luterańskich	
z	79	krajów,	w	tym	Polski.	W	skład	komisji	wchodzą	
przedstawiciele	 wszystkich	 siedmiu	 regionów	 ŚFL.	
Dokument	 przedstawia	 obecny	 stan	 przygotowań	 do	
obchodów	 500-lecia	 Reformacji,	 również	 w	 kontek-
ście	ekumenicznym,	oraz	zawiera	rekomendacje	i	cele	
wspólnego	świętowania	w	2017	roku.
	 Komisja	ŚFL	powstała	w	2011	roku.	Jej	pracę	
wspierał	departament	ŚFL	odpowiedzialny	za	teologię	
i	misję,	 a	 także	 sekretariat	 ds.	 ekumenicznych.	 Prace	
komisji	 odbywały	 się	w	 ścisłej	współpracy	 z	Biurem	

Komunikacji	 ŚFL,	 celem	 lepszej	 koordynacji	 działań.	
Dokument	 podejmuje	 szereg	 zagadnień	w	 kontekście	
500-lecia	Reformacji,	a	także	proponuje	konkretne	pro-
jekty	zarówno	w	okresie	poprzedzającym	symboliczny	
dzień	31	października	2017	roku,	 jak	 i	później,	posłu-
gując	się	wymowną	nazwą	„32	października”.	Zgodnie	
z	 decyzją	 Rady	 ŚFL	 obchody	 rozpoczną	 się	 w	 2015	
roku.

MAMY JUŻ

	 Mimo	 iż	 ŚFL	 zainauguruje	 obchody	 dopiero	
w	 2015	 roku,	 to	 w	 wielu	 krajach	 przygotowania	 do	
500-lecia	 Reformacji	 zainaugurowano	 tzw.	 Dekadą	
Lutra	 –	 przyjęcie	 dłuższego	 czasu	 umożliwiło	 wielu	

Rozkład jazdy na luterański jubileusz
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	 Szczególnie	 Wspólnota	 Anglikańska,	 a	 także	
Światowa	Wspólnota	Kościołów	Reformowanych	oraz	
globalna	 organizacja	 zrzeszająca	menonitów	wyraziły	
zainteresowanie	włączeniem	 się	 do	 obchodów	 500-le-
cia	 Reformacji.	 Rozmowy	 prowadzone	 są	 również	 
z	 przedstawicielami	 prawosławia	 oraz	 ruchu	 zielono-
świątkowego.	Każda	z	tradycji	na	swój	sposób	i	w	róż-
nym	zakresie	chce	zaznaczyć	swoją	obecność	w	2017	
roku.

CELE, WARTOŚCI, (POD)TEMATY

	 Dokument	wymienia	 trzy	 główne	 cele	 500-le-
cia	 Reformacji:	 wzmocnienie	 wspólnoty	 miedzy	 Ko-
ściołami	 członkowskimi	 we	 wspólnej	 pracy	 na	 rzecz	
sprawiedliwego,	 pokojowego	 i	 pojednanego	 świata;	
badanie	znaczenia	tożsamości	luterańskiej	oraz	wzmoc-
nienie	ekumenicznych	zobowiązań.

	 Wartościami,	 którymi	 ŚFL	 chce	 się	 kierować	
przy	organizacji	jubileuszu	reformacyjnego	jest	jedność	
w	 różnorodności,	 a	 także	 katolickość	 (powszechność)	
oraz	 kontekstualność,	 zawierająca	 wezwanie	 do	 nie-
ustannej	reformy	Kościoła.

	 Specjalna	komisja	ŚFL	rozważała	również	pro-
blematykę,	jaką	miałoby	się	zająć	Zgromadzenie	Ogól-
ne	 ŚFL	w	 2017	 roku.	Komisja	 zaproponowała	 temat:	
Wyzwoleni	 przez	Bożą	 łaskę.	Nad	przyjęciem	 tematu	
będą	debatować	konferencje	regionalne	ŚFL	oraz	Rada	
ŚFL.	Ponieważ	temat	wyzwolenia	posiada	ogromny	za-
kres	tematyczny	postanowiono	wyodrębnić	trzy	podte-
maty,	które	mają	pomóc	w	zgłębieniu	pojęciu	wolności	
w	aspekcie	teologicznym,	ekumenicznym,	diakonijnym	
i	społecznym:

	 Zbawienie	 –	 nie	 na	 sprzedaż	 (nauka	 o	 uspra-
wiedliwieniu	 we	 współczesności,	 znaczenie	 Lutrowej	
teologii	krzyża	w	konfrontacji	z	tzw.	ewangelią	sukcesu	
itd.)

	 Ludzie	 –	 nie	 na	 sprzedaż	 (konglomerat	 etycz-
no-moralnych	zagadnień	w	kontekście	wyzwań	i	zagro-
żeń	w	obszarze	polityki,	gospodarki	i	praw	człowieka)

	 Stworzenie	 –	 nie	 na	 sprzedaż	 (uwydatnienie	
teologicznej	 natury	 stworzenia,	 wzmocnienie	 świado-
mości	ekologicznej	Kościołów)

LITURGIA

	 Komisja	 zarekomendowała	 również	 podkre-
ślenie	 liturgicznego	wymiaru	 obchodów.	Okresy	 roku	
liturgicznego	mogą	pomóc	w	zilustrowaniu	i	pogłębie-

Kościołom	 dokładniejsze	 opracowanie	 koncepcji	 i	 te-
matów	na	poszczególne	lata	przed	2017	rokiem.	Doku-
ment	ŚFL	podaje	przykłady	ważnych	 inicjatyw,	które	
już	teraz	„pracują”	na	reformacyjny	jubileusz:

	 Globalna	 Sieć	 Młodych	 Reformatorów	
(GSMR)	–	projekt	koordynowany	przez	ŚFL,	którego	
celem	jest	zbudowanie	kontaktów	i	więzi	między	mło-
dymi	luteranami;	akcenty	zostały	położne	na	dziedzic-
two	reformacyjne,	tożsamość	luterańską	oraz	globalną	
łączność.	GSMR	pracuje	 również	 nad	własnym	wkła-
dem	w	centralne	uroczystości.

	 Regionalna	 sieć	 Biura	 ds.	 Kobiet	 w	Kościele	 
i	Społeczeństwie	–	inicjatywa,	zmierzająca	do	opowie-
dzenia	historii	Reformacji	z	perspektywy	kobiet,	które	
odgrywały	ważną	rolę	w	XVI	wieku,	a	także	dziś	stoją	
na	czele	Kościołów	lub	wspólnot	lokalnych.

	 Sieć	 seminariów	 i	 wydziałów	 teologicznych	
działa	od	2012	roku.	Jej	zadaniem	jest	pogłębienie	ba-
dań	teologicznych	i	próba	udzielenia	odpowiedzi	czym	
dzisiaj	jest	tożsamość	teologiczna	luteranizmu

	 Centrum	ŚFL	w	Wittenberdze	utworzone	przez	
Niemiecki	 Komitet	 Narodowy	 ŚFL	 oraz	 Zjednoczo-
ny	 Kościół	 Ewangelicko-Luterański	 Niemiec	 wraz	 
z	Ogrodem	Lutra	stanowią	teologiczną,	ale	i	symbolicz-
ną	bazę	wpisującą	się	w	teologiczne	zmagania	z	historią	
i	współczesnością	Reformacji.

EKUMENICZNIE

	 Do	 już	 osiągniętych	 lub	 prowadzonych	 dzia-
łań	 należą	 również	 relacje	 ekumeniczne.	Wychodząc	
z	założenia,	że	dialog	ekumeniczny	nie	jest	dodatkiem,	 
a	częścią	luterańskiej	tożsamości	ŚFL	od	początku	ist-
nienia	podejmuje	inicjatywy	ekumeniczne,	zmierzające	
do	 pogłębienia	więzi	między	Kościołami,	 co	 przyczy-
nia	się	również	do	rozwinięcia	i	szerszego	spojrzenia	na	
tożsamość	wyznaniową	luteranizmu.

	 Udało	się	opublikować	dokument	Od	konfliktu	
do	Komunii	:	Luterańsko-Katolickie	wspólne	Upamięt-
nienie	Reformacji	w	 2017	 roku,	 który	 jest	 niezwykle	
ważnym	i	historycznie	przełomowym	tekstem,	ukazują-
cym	wspólną	narrację	historyczną	Reformacji	oraz	do-
kumentującym	osiągnięte	zbliżenie	i	wciąż	pozostające	
różnice.	Dokument	ukaże	się	niedługo	w	j.	polskim.

	 W	bieżącym	 roku	wspólna	 komisja	 ŚFL	 i	 Pa-
pieskiej	 Rady	 ds.	 Popierania	 Jedności	 Chrześcijan	
wznowiła	 pracę,	 aby	 opracować	wspólne	materiały	 li-
turgiczne	w	kontekście	2017	roku.
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niu	reformacyjnej	refleksji	–	zarówno	historycznie,	jak	 
i	 w	 perspektywie	 dziejowej	 aż	 do	 dziś.	 I	 tak	 adwent	
symbolizować	może	 przyjmowanie	 oraz	 świętowanie	
odnawiającej	 mocy	 Ewangelii;	 czas	 pasyjny	 oznacza	
okres	pokuty	i	uzdrawiania	pamięci	(głównie	na	płasz-
czyźnie	ekumenicznej),	a	święto	Zesłania	Ducha	Świę-
tego	czas	 radości	 z	udziału	w	 jedności	Kościoła	 rozu-
mianego	jako	Dar	Boży.

	 Wiele	 z	 zaleceń	 zawartych	w	 tekście	 już	 dziś	
realizowane	są	przez	Kościół	Ewangelicko-Augsburski	
–	nie	tylko	poprzez	stronę	luter2017.pl,	lecz	także	dzia-
łalność	parafii	oraz	innych	instytucji	kościelnych.	Wpi-
sują	 się	one	we	wspomniane	powyżej	cele,	 jakie	ŚFL	
wyznaczyła	na	obchody	500-lecia	Reformacji.

Luter2017.pl

Być Kościołem po ewangelicku - deklaracja Kościołów 

ewangelickich w Austrii na 500-lecie Reformacji 

 Także	ewangelicy	w	Austrii	przygotowują	się	do	jubileuszu	500-lecia	Reformacji.	Podczas	obrad	Synodu	
Generalnego	Ewangelickiego	Kościoła	Augsburskiego	i	Helweckiego	Wyznania	w	Wiedniu	przyjęto	15	czerwca	
2013	r.	dokument	Być	Kościołem	po	ewangelicku.	500	lat	Reformacji,	w	którym	zarysowano	znaczenie	reforma-
cyjnych	obchodów	w	2017	roku.	Dokument	został	również	zaakceptowany	przez	przedstawicieli	Kościoła	meto-
dystycznego,	którzy	uczestniczyli	w	luterańsko-reformowanym	synodzie.
	 -	Dokument	podkreśla	nie	tylko	aktualne	znaczenie	Reformacji,	ale	jednocześnie	pokazuje,	jak	na	podsta-
wie	wspólnego	rozumienia	Reformacji	postrzegają	się	trzy	Kościoły	ewangelickie	w	austriackim	społeczeństwie	
–	powiedział	bp	Michael	Bünker,	zwierzchnik	Ewangelickiego	Kościoła	Augsburskiego	Wyznania	w	Austrii,	który	
jest	największym	Kościołem	ewangelickim	w	tym	kraju.
	 Tekst	18-punktowego	dokumentu	opisuje	 różne	korzenie	 i	wielopostaciowość	Reformacji,	oraz	 stawia	
pytanie	o	reformacyjną	odmowę	Kościoła	dzisiaj	i	w	przyszłości	w	kontekście	współpracy	Kościołów	chrześcijań-
skich.	–	Jubileusz	Reformacyjny	nie	jest	spoglądaniem	wstecz,	a	o	wiele	bardziej	refleksją	nad	głównymi	temata-
mi	reformacyjnego	przesłania	wiary	oraz	jego	konsekwencji	dla	ludzi	oraz	Kościoła	w	społeczeństwie	–	czytamy	
w	dokumencie.
	 W	tekście	nie	brakuje	również	teologicznych	rozważań	nad	treścią	Reformacji	oraz	ekumenicznego	apelu:	
"500-lecie	Reformacji	wzywa	całe	chrześcijaństwo,	bez	względu	na	konfesyjne	granice,	do	pytania	o	znaczenie	
Reformacji	dla	‘jednego,	świętego,	powszechnego	i	apostolskiego	Kościoła’,	dlatego	zapraszamy	wszystkie	Ko-
ścioły	ekumenii	do	wspólnego	obchodzenia	500-lecia	Reformacji."
	 W	bieżącym	roku	austriaccy	ewangelicy	koncentrują	się	nad	zagadnieniami	diakonii.	W	kolejnych	latach	
nacisk	zostanie	położony	na	edukację.	Z	kolei	ewangelicy	w	Niemczech	podkreślają	w	tym	roku	temat	Reforma-
cja	i	Tolerancja,	a	w	przyszłym	akcent	zostanie	położony	na	Reformację	i	Politykę.	Kościół	Ewangelicko-Augs-
burski	w	Polsce	obchodzi	w	roku	bieżącym	Rok	Reformatorów	–	w	2014	roku	upływać	będzie	pod	hasłem	Roku	
Katechizmu.

Luter2017.pl

Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, 
nie ma żywota.

To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, 
abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

1 Jan. 5;12-13
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Wdzięczność i troska

	 Błogosławieństwo	 jednorocznych	 dzieci	 to	
piękna	i	ważna	uroczystość	w	życiu	dziecka	i	 jego	ro-
dziny.	Oto	maleństwo,	które	niedawno	przyszło	na	świat,	
kończy	pierwszy,	najbardziej	niezwykły	rok	życia.	Sta-
je	u	progu	swego	życia	 i	 to	dosłownie,	bo	najczęściej	 
w	 tym	właśnie	momencie	 staje	 na	własnych	 nóżkach,	
robiąc	 ten	 pierwszy,	 wyczekiwany	 krok.	 Serce	 rodzi-
ców	przepełnia	w	tym	momencie	duma	i	wdzięczność.	
Ich	zadaniem	 jest	zachęcić	 je	do	podejmowania	kolej-
nych,	coraz	śmielszych	prób.	Wierzący	rodzice	wiedzą	
komu	należą	 się	dzięki	 za	 ten	pierwszy	 rok	życia	 ich	
dziecka.	To	Pan	Bóg,	któremu	powierzy-
li	 swe	 maleństwo	 kilka	 miesięcy	 temu	 
w	 czasie	 uroczystości	 Chrztu	 Świętego,	 
a	także	w	codziennych	modlitwach,	chro-
nił	je,	wspierał	i	błogosławił.	Troszcząc	się	 
o	 przyszłość	 swego	 dziecka	 pragną	wy-
posażyć	 je	 w	 coś	 bezcennego:	 w	 Boże	
błogosławieństwo	 na	 kolejne	 lata	 jego	
życia.	 Przy	 okazji	 tej	 pięknej	 uroczysto-
ści	 przypomina	 się	 słowa	 Pana	 Jezusa,	
które	 są	 najlepszą	 wskazówką	 jak	 Bóg	
chce,	 by	 rodzice	 postępowali	 ze	 swymi	
dziećmi:
	 „Pozwólcie	 dziatkom	 przycho-
dzić	do	mnie	i	nie	zabraniajcie	im,	albo-
wiem		 takich	 jest	 Królestwo	 Boże.	 Za-
prawdę	 powiadam	wam,	 ktokolwiek	 by	
nie	przyjął	Królestwa	Bożego	jak	dziecię,	

nie	wejdzie	do	niego.	I	brał	je	w	ramiona,	i	błogosławił,	
kładąc	na	nie	ręce..”	(Mk	10,	14-16)
	 Błogosławić	to	chcieć,	by	człowiek	był	szczęśli-
wy,	by	Bóg	uczynił	człowieka	szczęśliwym.	Czego	wię-
cej	można	pragnąć	dla	tego,	kogo	się	tak	mocno	kocha.	
	 Mam	to	szczęście,	że	w	mojej	rodzinie	w	roku	
minionym,	 obecnym	 i	 jak	 Pan	 da,	 to	 i	 w	 przyszłym,	
będziemy	przeżywać	tę	wspaniałą	uroczystość.	Dzieci	
są	darem	Pana	Boga	i	Panu	należy	się	wszelka	chwała	 
i	cześć,	i	uwielbienie.

„A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się; 

potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań!

Ona zaś otworzyła oczy swoje i, ujrzawszy Piotra, usiadła"

Dz. 9,40.
 

 Każdy	może	znaleźć	 się	w	potrzebie	poddania	 się	 czyjejś	opiece,	która	przybiera	 róż-
ne	formy,	a	pozbawiona	serca,	nawet	boli!	Dzieje	notują	imiona	symbole	niosących	dar	siebie	 
w	samarytańskiej	służbie.	Rośnie	niewymiernie	liczba	żądnych	pieczołowitości	fizycznej	i	du-
chowej.	Prośmy	Zbawiciela	o	pomnożenie	powołanych	do	dźwigania	ciężaru	miłosierdzia,	aby-
śmy	w	nieszczęściu	nie	zostali	skazani	na	obojętność.

Leon Krzemieniecki

Joanna Rucka-Czernik
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W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 186

Trochę historii

  6.09.1913: urodził	 się	 Tadeusz Staich,	 działacz	 PTTK	 
i	Związku	Podhalan,		redaktor	„Podhalanki”,	członek	redak-
cji	„Wierchów”,	poeta	(„Deszcz	za	oknem”,	„Tańczą	górale”),	
eseista	(„Drogami	skalnej	ziemi”,	„Dębno	cudami	słynące”),	
autor	przewodników	metodycznych	po	Podhalu,	znakomity	
prelegent.	 Patrz:	 odc.	 172	 –	 173,	w:	 „Wieści	Wyższobram-
skie”	2012/07	–	08,	s.	19	–	21.

********** 
   05.09.1563:	wyszła	spod	pras	drukarskich	pierwsza	w	języ-
ku	polskim	ewangelicka Biblia, zwana  Brzeską	–	drukowa-
na	w	Brześciu	Litewskim,	bądź	Radziwiłłowską,	gdyż	koszty	
druku	w	wysokości	3000	dukatów	pokrył	wojewoda	wileń-
ski,	marszałek	i	kanclerz	litewski	książę	Mikołaj	Krzysztof	
Radziwiłł,	 zwany	 Czarnym.	 Księga,	 zamknięta	 deskami	
oprawionymi	tłoczoną	skórą	z	klamrami	nosiła	tytuł:	„Biblia	
święta,	 tho	 iest	Księgi	 Starego	 y	Nowego	Zakonu	właśnie	 
z	 	 Żydowskiego,	Greckiego	 i	 Łacińskiego	 nowo	 na	 Polski	
język	 z	 pilnością	 i	 wiernością	 wyłożone.	 Brześć	 Litewski	
1653”,	została	bardzo	starannie	wydana,	poprzedzona	dedy-
kacją	 nakładcy	 dla	 króla	Zygmunta	Augusta	 z	wezwaniem	
do	jej	pilnego	studiowania	i	uwolnienia	Kościoła	od	błędów.	
Wydanie	 zawierało	 ponadto	 kalendarz	 biblijny	 z	wyznacze-
niem	tekstów	do	czytania	na	poszczególne	dni	w	roku,	skró-
tową	konkordancję	zawierającą	1400	haseł,	podsumowanie	
oraz	„argumenty”	–	krótkie	wstępy	do	poszczególnych	ksiąg	
z	komentarzami	na	marginesach.	W	dziejach	polskiej		Refor-
macji	było	to	wielkie	osiągnięcie.	
	 Zgodnie	 z	 ustanowieniem	 	 papieża	 Damazego	 I,	 
w	Kościele	Rzymskokatolickim	obowiązywał	 łaciński	prze-
kład	Biblii,	dokonany	w	latach	382	–	406	przez	św.	Hieroni-
ma,	bardziej	 znany	pod	nazwą	Wulgaty.	 Jej	 rękopiśmienne	
odpisy	obowiązywały	do	połowy	XVI	w.	Wcześniej	jednak,	
bo	w	1455	 r.	 pojawiło	 się	w	Moguncji	 pierwszych	165	 eg-
zemplarzy	drukowanych	przez	2	lata	tzw.	42	-	wierszowej	Bi-
blii,	arcydzieła	sztuki	typograficznej	zapoczątkowanej	przez	
Jana	Gutenberga.	W	1488	r.	w	Pradze	wydrukowano	pierw-
sze	czeskie	tłumaczenie	Biblii,	także	oparte	na	Wulgacie.	
	 Przełomem	w	biblioznawstwie	było	opublikowanie	
przez	wielkiego	 humanistę	Erazma	 z	Rotterdamu	 zaniecha-
nego	greckiego	oryginału	Nowego	Testamentu	 i	 jego	 łaciń-
skiego	tłumaczenia	wraz	z	komentarzami		(1506).	Obydwie	
księgi	miały	niebawem	stać	się	pierwowzorem	dla	twórców	
Reformacji	 europejskiej	 w	 tłumaczeniu	 Biblii	 w	 języki	 na-
rodowe.	 Pierwszego	 takiego	 tłumaczenia	 na	 język	 niemiec-
ki	dokonał	ks.	dr	Marcin	Luter.	W	1522	r.	ukazał	się	Nowy	
Testament,	 12	 lat	 później	 drukarnie	 opuściły	 pierwsze	 eg-
zemplarze	 całej	Biblii.	 Jest	 rzeczą	 ciekawą,	 że	 tymże	 roku	
(1534)	 przedstawiciele	 szlachty	 zgromadzonej	 na	 sejmie	 
w	 Środzie	 Wielkopolskiej	 domagali	 się	 wydania	 Biblii	 w	

języku	 polskim.	 Ona	 bowiem	 
w	 głównej	 mierze	 była	 zainte-
resowana	 „nowinkami”	 wyzna-
niowymi,	po	części	traktując	je	
jako	 rękojmię	 do	 ograniczenia	
przemożnej	 kurateli	 hierarchii	
Kościoła	 Rzymskokatolickie-
go	 i	 zdobycia	 oczekiwanych	
szlacheckich	 swobód	 obywa-
telskich.	 Mimo	 obstrukcji	 ze	
strony	zachowawczego	króla	Zygmunta	Starego,	Reformacja	
luterańska	cieszyła	się	uznaniem	wśród	dobrze	zorganizowa-
nego	mieszczaństwa	zwłaszcza	w	miastach	Prus	Książęcych	 
i	 Królewskich,	 po	 części	 także	w	Wielkopolsce,	 natomiast	
wyznanie	 kalwińskie	 miało	 więcej	 zwolenników	 wśród	
szlachty,	 zwłaszcza	 magnatów	 na	 terenie	 Litwy	 i	 w	Mało-
polsce,	gdyż	pociągał	je	demokratyzm	ustroju	tego	Kościoła,	
rozumianego	wyłącznie	w	ramach	stanu.	Dotąd	jednak	o	pol-
skim	wydaniu	Biblii	tylko	debatowano,	a	wszelkie	inicjatywy	
w	tej	mierze	spotykały	się	z	dezaprobatą	króla,	ulegającego	
opinii	 hierarchów	Kościoła.	 Tolerowane	 były	 jedynie	 Psal-
my,	 traktowane	 jako	zbiór	modlitw,	mający	niejako	charak-
ter	 ponadkonfesyjny.	 Z	 polecenia	 wojewodziny	 Katarzyny	
Górki	w	1539	r.	wyszedł	drukiem	„Zółtarz	Dawidów	przez	
mistrza	Walentego	Wróbla	z	Poznania	na	rzecz	polską	wyło-
żony”,	będący	dosłownym	tłumaczeniem	łacińskiej	Wulgaty.	
Odpowiedzią	 na	 nie	 było	 zapomniane	 tłumaczenie	Mikoła-
ja	 Reja	 „Psałterz	Dawidów”,	 noszące	 ślady	wykorzystania	
pism	Erazma,	wydane	około	1546	r.	a	dedykowane	Zygmun-
towi	Augustowi.	 Dopiero	 przy	 poparciu	 księcia	Albrechta,	
ks.	Jan	Seklucjan	w	1551	r.	w	Królewcu	wydał	„Ewangelię	
świętą	Pana	Jezusa	Chrystusa	wedle	Mattheusza	świętego	z	
greckiego	ięzyka	na	polski	przełożoną...”,	za	którym	poszły	 
w	dwóch	częściach	pozostałe	rozdziały	Nowego	Testamentu,	
by	wreszcie	w	1553	r.	ujrzało	światło	dzienne	pełne	wydanie	
noszące	 tytuł	 „Nowy	Testament	 Zupełny”.	Autorem	 tłuma-
czeń	był	polski	nadworny	pastor	księcia	pruskiego	Albrechta	
–	 	Stanisław	Murzynowski.	Wykorzystał	on	nie	 tylko	prace	
Erazma	z	Rotterdamu,	ale	sięgał	po	teksty	z	Biblii	Marcina	
Lutra	 i	popularnej	wówczas	czeskiej	Biblii	w	opracowaniu	
Henryka	Melantrycha,	ucznia	Filipa	Melanchtona,	wydanej	
w	 	Pradze	w	1549	 r.	Nie	 zaniedbał	 także	kwestii	 czystości	
języka,	a	nade	wszystko,	w	ślad	za	Mikołajem	Rejem,	starał	
się	oddać	znaczeniową,	a	nie	dosłowną	treść	przekazu	nowo-
testamentowego.	Ponadto	wyposażył	 czytelnika	w	materiał	
polemiczny,	 uzasadniający	 istotne	 różnice	 interpretacyjne	
ewangelickiego	rozumienia	treści	Biblii.	
	 Nowy	 Testament	 w	 przekładzie	 Murzynowskiego	
był	wielokrotnie	wznawiany	 i	w	jakiejś	mierze	zachęcił	do	
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przyśpieszenia	prac	nad	polskim	 tłumaczeniem	całej	Biblii.	
Wszak	w	listach	Jana	Kalwina	do	polskich	korespondentów	
znajdujemy	 wiele	 zachęt	 do	 podjęcia	 takich	 kroków.	 Tak-
że	 Jan	 Łaski	wspierał	 tę	 ideę.	 Sprawa	 rozbijała	 się	 jednak	 
o	brak	środków,	a	także	osobistości	dorównujących	talentem	
Stanisławowi	 Murzynowskiemu.	 Zwołane	 do	Wodzisławia	
synody	(1557,	1558)	powierzyły	Stanisławowi	Szafrańcowi,	
późniejszemu	 wojewodzie	 sandomierskiemu	 i	 krakowskie-
mu,	 zebranie	 stosownych	 funduszów	 oraz	 uznały	 pilną	 po-
trzebę	wydania	polskiego	przekładu	całej	Biblii.	Wcześniej,	
książę	Mikołaj	Radziwiłł	założył	w	Brześciu	Litewskim	dru-
karnię	(1553),	ściągając	do	niej	co	znakomitszych	drukarzy	
z	Krakowa	(m.	in.	Bernarda	Wojewódkę,	Macieja	Wirzbiętę),	
by	wydawać	różne	księgi	nabożne	(wśród	nich	m.	in.	„Kate-
chizmus	mniejszy”	 „Katechizmus	większy”,	 „Postylla”	Mi-
kołaja	Reja)	i	druki	polemiczne.	Wreszcie	około	1556	r.	do	
pracy	 translatorskiej	przystąpił	ośrodek	pińczowski	z	 rekto-
rem	 szkoły,	 znakomitym	 hebraistą	Grzegorzem	Orszakiem,	
być	 może	 wspomaganym	 przez	 Franciszka	 Stankara	 oraz	
greczystów	Piotra	Statoriusa	i	Jana	Thenauda	a	także	Marci-
na Krowickiego,	Jerzego	Szomana,	dorywczo	Jana	Łaskiego	 
i	Mikołaja	Reja,	wreszcie	Jakuba	Lubelczyka,		Andrzeja	Trze-
cieskiego	juniora	i	in.		Niestety	był	to	już	czas	narastających	
nieporozumień	 doktrynalnych	 w	 łonie	 zborów	 kalwińskich,	
zakończony	podziałem	na	Zbór	Większy	-	kalwinów	i	radykal-
ny	Zbór	Mniejszy	-	antytrynitarzy,	zwany	też	Braćmi	Polskimi.	
W	efekcie	w	1560	r.	„pińczowianie”	wyłączeni		zostali	z	praw	
uczestnictwa	w	dalszych	pracach.	Tymczasem	w	krakowskiej	
drukarni	 Scharffenbergów	 w	 1556	 r.	 dokończono	 druk	 No-
wego	Testamentu	pod	redakcją	Marcina	Bielskiego,	opartego	
na	Wulgacie	 i	bliżej	nieznanym	 	wcześniejszym	przekładzie	 
a	5	lat	później	katolickiej	Biblii	w	przekładzie	prof.	Akademii	
Krakowskiej	Jana	Leopolity.	W	tej	sytuacji	obóz	protestancki	
nie	mógł	tak	sobie	zaniechać	rozpoczętych	prac.	Kontynuowa-
li	je	dalej	pozostali	członkowie	gremium	redakcyjnego.	Spra-
wę	 przyśpieszyła	 gotowość	 pokrycia	 kosztów	 druku	 przez		
księcia	Mikołaja	Radziwiłła,	ale	przy	zupełnym	przemilczeniu	
wcześniejszych	 zabiegów	 Stanisława	 Szafrańca.	 Niespełna	 
2	 lata	 później	 (29.05.1565)	 książę	Radziwiłł	 zmarł.	 Jego	na-
stępcą	w	 urzędzie	 został	 syn	 tychże	 imion,	 zwany	 Sierotką.	
Nie	upłynęły	dwa	lata,	by	Sierotka	pod	wpływem	jezuity	Pio-
tra	Skargi	porzucił	kalwinizm.	Że	zmienił	wyznanie,	to	sprawa	
jego	sumienia.	Zresztą	w	tej	mierze	nie	był	żadnym	wyjątkiem.	
Natomiast	trudno	pojąć	to,	do	czego	przyłożył	ręki,	niwecząc	
wieloletni	 wysiłek	 obozu	 protestanckiego	 i	 swojego	 ojca:	
wydał	 znaczne	 więcej	 pieniędzy	 na	 wykupienie	 wydanych	
w	Brześciu	tytułów	literatury	protestanckiej,	w	tym	znacznej	
część	 nakładu	 świeżej	 jeszcze	 Biblii	 i	 wszystko	 uroczyście	
spalił	na	rynku	wileńskim!	
	 Wspomnijmy	jeszcze,	że	rok	po	wydaniu	Biblii	Brze-
skiej	pojawiło	się	pierwsze	wydanie	Nowego	Testamentu	Bra-
ci	Czeskich,	poprawione	i	oparte	na	oryginale	greckim	a	opra-
cowane	 przez	 biskupa	 Jednoty	 Braterskiej	 Jana	 Blahoslawa.	
Nowa	czeska	Biblia,	 tłumaczona	w	 latach	1577	–	1593,	dru-
kowana	najpierw	w	sześciu	częściach,	redagowana	przez	sze-
ściu	teologów	(Andrzeja	Stefana,	Jana	Aeneasza,	Jana	Capito,	
Pawła	Jeseniusa,	Albrechta	Nikolai,	Łukasza	Helitza)	wydana	
została	w	1596	r.	w	Kralicach	i	nosi	nazwę	Biblii	Kralickiej.	
Gdyby	książki	umiały	mówić,	opowiedziałyby,	 jakimi	droga-

mi	 dotarły	 do	Księstwa	Cieszyńskiego,	 znalazły	 się	w	 ręku	
miejscowych	 ewangelickich	 duchownych	 i	 co	 bogatszych	
szlachciców	 i	 mieszczan,	 a	 może	 nawet	 rodzin	 chłopskich,	 
a	ile	z	nich	po	latach	podzieliło	los	Biblii	Brzeskiej.	Dość	na	
tym,	że	pojedyncze	egzemplarze	zarówno	Biblii	Brzeskiej,	jak	
i	 Nowego	 Testamentu	 Blahoslawa	 i	 Biblii	 Kralickiej,	 obok	
innych	łacińskich	i	niemieckich	inkunabułów		są	ozdobą	cie-
szyńskich	Bibliotek	Zabytkowych.	

**********
   11.09.1838:	w	Kaliszu	urodził	 się	Adam Asnyk,	 syn	byłe-
go	 powstańca	 i	 sybiraka	 Kazimierza	 i	 Anny	 Zagurowskiej,	
szlachcianki	z	Wołynia.	Ojciec	zajmował	się	handlem	i	starał	
się	przekazać	swojemu	synowi	nawyki	wojskowe,	matka	wta-
jemniczała	go	w	arkana	poezji	i	muzyki.	Mając	lat	10	młody	
Adam	zaczął	pisać	wiersze,	ale	także	w	coraz	większym	stop-
niu	interesować	się	wszystkim,	co	wiązało	się	z	działalnością	
patriotyczną	 zwłaszcza,	 że	w	domu	Polska	 i	wolność	 odmie-
niana	była	we	wszystkich	przypadkach.	W	1856	 r.	 rozpoczął	
studia	 w	 Instytucie	 Gospodarstwa	 Wiejskiego	 w	 Marymon-
cie,	 ale	 po	 roku	w	Warszawie	 rozpoczął	 studia	 na	Akademii	
Medyko	–	Chirurgicznej.	By	uniknąć	aresztowania,	wyjechał	
do	Wrocławia,	 lecz	 i	 tam	po	 roku	przerwał	 studia	medyczne	 
i	ponownie	włączył	się	do	tajnej	działalności	komitetów	przy-
gotowujących	 Powstanie	 Styczniowe.	Uwięziony	w	Cytadeli	
Warszawskiej,	po	przeszło	miesiącu	został	zwolniony	z	powo-
du	braku	wystarczających	dowodów.	Stale	obserwowany	i	za-
grożony	ponownym	aresztowaniem,	zdecydował	 się	na	niele-
galny	wyjazd	do	Paryża	a	stamtąd	do	Heidelbergu,	gdzie	podjął	
studia	 na	Wydziale	 Filozoficznym	 tamtejszego	Uniwersytetu.	
Już	pod	koniec	1862	 r,	wrócił	 do	Warszawy,	 by	natychmiast	
zaangażować	się	w	Rządzie	Narodowym	po	 stronie	„czerwo-
nych”	 i	 wziąć	 udział	 w	 walkach	 partyzanckich.	 Po	 rozbiciu	
jego	 oddziału	 ponownie	 wyjechał	 zagranicę,	 czas	 poświęca-
jąc	 na	 zwiedzanie	Niemiec,	Holandii,	Włoch	 i	 Szwajcarii,	 a	
także	dokończenie	studiów.	W	wigilię	1866	r.	w	Heidelbergu	
uzyskał	tytuł	doktora	filozofii.	Miał	już	wówczas	w	swoim	do-
robku	 poetyckim	 cały	 cykl	 popowstaniowych	wierszy	 reflek-
syjnych,	w	większości	drukowanych	w	lwowskim	„Dzienniku	
Literackim”.	Jesienią	1867	r.	przybył	do	Lwowa.	Tu	wyszedł	
drukiem	pierwszy	tom	jego	poezji	z	poematem	„Sen	grobów”	i	
dwoma	cyklami	liryk	„Kwiaty”	i	„Mozaika”.	W	1870	na	stałe	
zamieszkał	wraz	z	rodzicami	w	Krakowie.	Tu	pokazał	się	dru-
gi	tom	poezji	z	„Albumem	pieśni”,	sonetami	„Ze	sceny	świa-
ta”	oraz	cyklem	„Z	motywów	ludowych”.	W	Krakowie	poeta	
czuł	 się	 źle,	 obco.	 Ciągle	 nękany	 przeżyciami	 po	 klęsce	 po-
wstania,	nie	umiał	się		pogodzić	z	galicyjskim	oportunizmem	i	
hołdowniczym	stosunkiem	do	miłościwie	panującego	cesarza.	 
W	szeregu	wierszy	dał	wyraz	swojej	dezaprobaty	dla	poglądów	
„Stańczyków”,	 wyszydzając	 ich	 „Historyczną	 nową	 szkołę”	 
i	w	strofach	„Epilogu	do	Snu	grobów’”.	Odrzucenie	jego	ręki	
przez	 Anielę	 Grudzińską	 (jesienią	 1870),	 śmierć	 ukochanej	
matki	(20.11.1871)	i	odezwanie	się	dolegliwości	zdrowotnych	
powiększyło	stan	przygnębienia.		Próbował	je	rozładować	licz-
nymi	wyjazdami	w	Tatry	i	pracą	nad	trzecim	tomem	poezji	wy-
danym	we	Lwowie	w	1880	r.,	a	mieszczącym	nowe	wiersze	do	
cykli	z	II	tomu	oraz	uroczy	zbiór	wierszy	„W	Tatrach”.	Właśnie	
w	Tatrach	na	wycieczce	poznał	 swoją	przyszłą	żonę,	Wielko-
polankę	Teofilę	Aleksandrę	Zofię	Kaczorowską,	którą	poślubił	 
w	 Poznaniu	 6.11.1875.	 Niestety	 małżeńska	 sielanka	 trwała	
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ledwo	niecały	rok.	Asnykom	urodził	się	syn	Włodek,	tydzień	
później	(16.10.1876)	żona	zmarła,	mimo	opieki	jej	ojca	lekarza.	
	 W	1882	r.	poeta	związał	się	pismem	liberałów	„Nowa	
Reforma”	i	choć	bez	przekonania,		z	ramienia	Stronnictwa	De-
mokratycznego	wszedł	w	skład	Rady	Miejskiej	Krakowa,	zy-
skał	mandat	poselski	do	Sejmu	Galicyjskiego,	obejmując	tekę	
w	Komisji	Szkolnictwa.	Główny	wysiłek	skierował	na	założe-
nie	 ze	 wszech	miar	 zasłużonego	 dla	 rozwoju	 oświaty	 Towa-
rzystwa	Szkoły	Ludowej,	którego	prezesem	pozostał	do	końca	
swoich	dni.	
	 Pisał	też	Asnyk	komedie	i	dramaty,	grywane	na	sce-
nach	 krakowskich,	 te	 jednak	 nie	 dorównywały	 jego	 liryce	
refleksyjnej	 i	filozoficznej.	W	czwartym	 tomie	 (1894),	w	30	
sonetach	„Nad	głębiami”	poszukiwał	odpowiedzi	na	pytania	 
o	 sens	 istnienia,	 w	 kontekście	 ograniczoności	 poznania	
wszechświata,	i	choć	z	nutką	zwątpienia,	przecież	nie	przekre-
ślał	wiary	w	zwycięstwo	dobra	nad	złem	na	mozolnej	drodze	
do	wyższych	form	istnienia,	zgodnie	z	odwiecznymi	prawami	
natury.	 	Najlepiej	 te	myśli	 oddają	dwa	wiersze	programowe	
„Do	 młodych”	 i	 „Daremne	 żale”.	Wierzył	 także	 niezłomnie	 
w	 uwolnienie	 się	 Polski	 z	 zaborczych	 kajdan	 z	 poetyckim	
przesłaniem:	

„Musisz do życia wkroczyć życia bramą:
Musisz być inną, choć będziesz tą samą!” 

	 W	ostatnich	latach	wiele	podróżował:	w	1888	r.	przez	
Włochy	do	Tunezji	i	Algerii,	w	1894	do	Indii.	Ostatnią	podróż	
dla	poratowania	zdrowia	odbył	do	Włoch	w	1896	r.	Niestety	
choroba	była	mocniejsza.	Zmarł	w	Krakowie	2.08.1897	r.,	le-
dwo	12	lat	po	sędziwym	ojcu	Kazimierzu	(88	lat).	Wbrew	jego	
życzeniu,	jego	doczesne	szczątki	złożono	w	panteonie	narodo-
wym	na	Skałce.	

**********
   14.09.1913:	w	Ustroniu	urodził	się	Jan Szczepański, syn 
gospodarza	Pawła	i	Ewy	z	domu	Cholewa.	Jak	wielu	w	tam-
tym	czasie,	mały	Janek	nie	był	wolny	od	wykonywania	pod-
stawowych	obowiązków	domowych.	Z	 lubością	zaglądał	do	
domu	 swojego	 wujka	 Jana	Wantuły,	 z	 żarliwością	 pielęgnu-
jącego	 	 swoje	 niewielkie	 gospodarstwo,	 a	 zwłaszcza	 nagro-
madzone	w	swojej	 izdebce	skarby	–	setki	książek,	będących	
podstawą	 jego	 samokształceniowej	 wiedzy	 i	 zainteresowań.	
Zacni	rechtorzy	szkoły	podstawowej	Jerzy	Michejda	i	Paweł	
Lipowczan	wnet	rozpoznali	zdolności	Janka,	toteż	przekonali	
rodziców,	aby	pozwolili	synkowi	kształcić	się	dalej	w	cieszyń-
skim	Gimnazjum	im.	A.	Osuchowskiego.	Ukończył	je	w	1932	
r.	W	 gimnazjum	 jednym	 z	 jego	 nauczycieli	 był	 Julian	 Przy-
boś,	który	zaszczepił	w	nim	zamiłowanie	do	pięknego	słowa.	
Nie	dziwne	zatem,	że	gimnazjalista	Jan	swoim	myślom	nadał	
kształt	 szeregu	młodzieńczych	 strof,	 których	 ślady	 znajduje-
my	m.in.	 w	 „Zaraniu	 Śląskim”.	 Jeszcze	 raz	 na	 jego	 drodze	
do	wiedzy	stanęła	wybitna	postać:	w	czasie	 studiów	na	Uni-
wersytecie	Poznańskim	(1932	–	1936)	znalazł	uznanie	u	prof.	
Floriana	 Znanieckiego,	 wybitnego	 socjologa,	 który	 zachęcił	
go	do	przygotowania	rozprawy	doktorskiej.	Przedtem	jednak	
zaliczył	 roczną	 służbę	 wojskową	 w	 Włodzimierzu	 Wołyń-
skim	i	w	Krakowie,	a	potem	ożenił	się	z	koleżanką	z	czasów	
studiów	 Eleonorą	 Odlanicką	 –	 Poczobut	 (1937).	 Lata	 1937	
–	1939	przepracował	w	Państwowym	Instytucie	Kultury	Wsi	 
w	Warszawie,	wiosną		1939	r.	wrócił	do	Poznania	na	stanowi-
sko	starszego	asystenta,	dwa	miesiące	później	otrzymał	nomi-

nację	doktorską.	Brama	do	wymarzonej	kariery	stała	otwarta,	
niebawem	brutalnie	zatrzaśnięta	wybuchem	II	wojny	świato-
wej.	Szczęśliwie,	jako	żołnierz	kampanii	wrześniowej	uniknął	
niewoli,	niewiele	ponad	rok	pomagał	ojcu	w	prowadzeniu	go-
spodarstwa,	ale	już	w	lutym	1941	r.	został	wysłany	na	roboty	
przymusowe,	najpierw	do	drukarni	we	Wrocławiu	a	potem,	od	
połowy	1942	r.	do	końca	wojny	pracował	jako	tokarz	w	Wied-
niu.	We	wrześniu	1945	r.	zgłosił	się	do	pracy	na	Uniwersytecie	
Łódzkim,	gdzie	przechodził	kolejne	stopnie	awansów	akade-
mickich	do	tytułu	profesora	zwyczajnego	(1962)	włącznie.	W	
międzyczasie	pełnił	obowiązki	prodziekana	Wydziału	Huma-
nistycznego,	dziekana	Wydziału	Filozoficzno	–	Historycznego,	
wreszcie		rektora	uczelni	(1952	–	1956).	Na	uczelni	zainicjo-
wał	szerokie	badania	socjologiczne,	a	wyniki	tych	prac	przed-
stawił	w	28	tomach	serii	objętej	tytułem	„Z	badań	klasy	robot-
niczej	i	inteligencji”	(1858	–	1964).	Przez	7	lat	(1961	–	1968)	
kierował	Międzyuczelnianym	Zakładem	Badań	nad	Szkolnic-
twem	Wyższym.	Nie	zabrakło	go	wśród	sygnatariuszy	„Listu	
34”	 potępiających	 zaostrzenie	 cenzury	 i	 ograniczenie	 przy-
działu	papieru	na	druk	książek	i	czasopism	(1964).	Pod	koniec	
1969	r.	głosami	zgromadzenia	Polskiej	Akademii	Nauk	został	
jej	członkiem		rzeczywistym	a	zarazem	członkiem	prezydium,	
ale	na	potwierdzenie	tego	aktu	musiał	czekać	blisko	pół	roku.	
W	1970	został	przeniesiony	na	stanowisko	samodzielnego	pra-
cownika	naukowego	w	Instytucie	Filozofii	i	Socjologii	Polskiej	
Akademii	Nauk	w	Warszawie.	Z	Instytutem	był	już	związany	
od	 1955	 r.,	 początkowo	 jako	 kierownik	 Zakładu	 Podstawo-
wych	Badań	Socjologicznych,	zastępca	dyrektora,	a	w	latach	
1968	–	1976	jako	dyrektor	Instytutu.	Obok	innych,	 	w	latach	
1971	–	 1973	kierował	 pracami	Komitetu	Ekspertów,	 którego	
celem	było	 opracowanie	 „Raportu	 o	 stanie	 oświaty	w	PRL”.	
Już	 1972	 r.	 został	 wiceprezesem	 PAN	 do	 spraw	 naukowych,	
zaś	w	latach	1977	–	1981	członkiem	Rady	Państwa.	Wcześniej,	
był	bezpartyjnym	posłem	na	Sejm	PRL	(1957	–	1961,	1972	–	
1985).	Obok	innych	przypomnijmy	także	jego	zaangażowanie	
w	Komisji	Nadzwyczajnej	 do	 kontroli	 realizacji	 porozumień	 
z	Gdańska,	Szczecina	i	Jastrzębia	Zdroju.	
	 Dzięki	wykładom	 na	 uniwersytetach	USA,	Kanady	
i	Niemiec,	a	 także	 licznym	publikacjom	naukowym	ogłoszo-
nym	zagranicą,	Światowy	Kongres	Socjologów	w	Evian	wy-
brał	 go	 przewodniczącym	 Międzynarodowego	 Stowarzysze-
nia	Socjologów	(ISA,	1966	–	1970).	Przez	kilkadziesiąt	lat	był	
członkiem	 rad	 redakcyjnych	dwóch	periodyków	naukowych	
za	granicą.	Tytułami	doktora	honoris	causa,	członkostwem	ho-
norowym	i	wyróżnieniami	obdarzyło	go	szereg	uczelni	 i	sto-
warzyszeń	za	granicą	i	w	Polsce.	
	 Żywo	 interesował	 się	 pamiętnikarstwem,	 będąc	
współzałożycielem	 (1969),	 a	 potem	 prezesem	 Towarzystwa	
Przyjaciół	 Pamiętnikarstwa.	 Sam	 zresztą	 był	 wspaniałym	
pamiętnikarzem.	 Udzielał	 się	 także	 w	 Radzie	 do	 spraw	 Lu-
dzi	Starszych,	Inwalidów	i	Osób	Niepełnosprawnych	(1982	–	
1991)	przy	prezesie	Rady	Ministrów.	Był	również	członkiem	
założycielem	Towarzystwa	Przyjaciół	Śląska	w	Warszawie.	
W	jego	dorobku	znajdujemy	ponad	1500	prac	naukowych,	po-
pularno–naukowych,	podręczników		i	esejów,	w	tym	około	300	
tytułów	książek,	wiele	z	nich	tłumaczonych	i	publikowanych	
za	 granicą.	Wymieńmy	 chociaż	 kilka	 z	 nich:	 „Elementarne	
pojęcia	socjologii”	(1963),	„Zagadnienia	socjologii	współcze-
snej”	(1965),	„Refleksje	nad	oświatą”	(1973),	„Sprawy	ludzkie”	
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(1978),	„Zapytaj	samego	siebie”	(1983),	„O	indywidualności”	
(1988),	„Chłopi	i	kultura	chłopska	w	społeczeństwie	polskim”	
(1988)	„Polskie	 losy”	(1993).	Na	osobne	wymienienie	zasłu-
gują	„Dzienniki	z	lat	1935	–	1945”	(2009),	a	zwłaszcza	pereł-
ka	literatury	wspomnieniowej	„Korzeniami	wrosłem	w	ziemię”	
(1984).	Pisał	w	nich:	„Pisałem	te	wspomnienia	dla	siebie,	żeby	
przypomnieć	sobie	i	uświadomić	z	jakiej	ziemi	wyrosłem	i	z	
jakiej	gleby	społecznej	czerpałem	składniki	formujące	umysł,	
wyobraźnię	i	charakter.	Wspomnienia	(...)	przedstawiają	świat,	
którego	 już	 nie	ma	 i	 nie	wróci.	Chciałem	go	 przywołać,	 by	
zrozumieć	 siebie,	by	 sprawdzić	korzenie	 tkwiące	 tam	ciągle	
(...),	by	zrozumieć	własne	przemijanie	i	zabłąkanie	w	świat	na-
uki,	polityki,	organizacji	międzynarodowych	(...).	Publikuję	te	
„miniatury”	dlatego,	by	czytelników	zachęcić	do	refleksji	nad	
swoimi	korzeniami,	nad	tym,	co	wzięli	i	co	z	siebie	chcą	dać.”	
Prof.	Jan	Szczepański	zmarł	w	Konstancinie	14.09.2004	r.	Po-
chowany	został	w	rodzinnym	grobie	na	cmentarzu	ewangelic-
kim	w	Ustroniu.	Wrócił	do	swoich	korzeni...	Stojąc	przy	jego	
ustrońskiej	mogile	 chciałoby	 się	wykrzyczeć:	 Przechodniu...	
powiedz	Polsce,	co	z	tej	Ziemi	wziął	i	co	z	siebie	dał...!	

**********
   15.09.1888:	zmarł		ks. Paweł Terlica,	długoletni	proboszcz	
parafii	ewangelickiej	w	Goleszowie.	Jego	zasługą	było,	że	na	
stałe	przerwał	okres	niestabilności	zboru,	a	zwłaszcza	wielo-
krotnego	braku	własnego	duszpasterza.	Po	ordynacji	w	Brnie	
(4.03.1838),	 ks.	 Terlica	 przybył	 do	 Goleszowa	 1.04	 i	 prze-
jął	zbór	z	 rąk	opiekuńczego	pastora	ustrońskiego	ks.	Karola	
Kotschego.	 Niespełna	 rok	 później	 nastąpiła	 jego	 instalacja.	
W	 „Kalendarzu	 Ewangelickim	 1899”	 anonimowy	 autor	 za-
pisał:	 „Jemu	zawdzięcza	 zbór	 swój	 rozwój.	Był	 to	 człowiek	
głębokiej	wszechstronnej	nauki	i	czystego	charakteru,	ulubio-
ny	kaznodzieja,	prawdziwy	ojciec	dla	zborowników,	niezmor-
dowany	 robotnik	we	winnicy	 Pańskiej.”	 	W	Goleszowie	 ks.	
Terlica	zastał	skromny	bezwieżowy	dom	modlitwy,	budowany	 
z	wielkimi	wyrzeczeniami	zborowników	przez	wiele	lat.	Już	
w	1849	r.	założył	trzy	cmentarze:	w	Goleszowie,	Godziszowie	
i	 w	Kozakowicach	Dolnych.	 10	 lat	 później	 powstał	 jeszcze	
cmentarz	w	Lesznej	Górnej.	W	1851	zainicjował	dobudowa-
nie	do	domu	modlitwy	wieży;	15.08.1850	r.	położono	kamień	
węgielny,	1.11.1851	r.	wieża	została	poświęcona.	Zadbał	także	
ks.	Terlica	o	rozwój	szkolnictwa	na	terenie	rozległego	zboru.	
Nową	szkołę	w	Lesznej	otworzono	w	1853,	osiem	lat	później	
zbudowano	 kolejne	w	Goleszowie	 i	Godziszowie.	Wreszcie	
przyszła	kolej	na	sam	kościół.	Pierwotnie	myślano	o	rozbudo-
wie	istniejącej	świątyni,	gdyż	dla	ówczesnych	potrzeb	zboru	
okazał	 się	 zbyt	mały.	 Zdecydowano	w	 końcu	 rozebrać	 dom	
modlitwy	i	dobudować	do	istniejącej	wieży	odpowiednio	prze-
stronną	 nawę	 kościoła.	Tym	 razem	 z	 pracami	 budowlanymi	
uporano	się	niezwykle	szybko.	Rozpoczęto	je	w	1877	r.	a	już	
15.08.1878	r.	nastąpiło	poświęcenie	nowego	kościoła.	W	1882		
r.,	 po	 ks.	 dr	Teodorze	Haasem	 objął	 	 urząd	 seniora	 diecezji	 
i	sprawował	go	do	końca	swoich	dni.	Z	urodzenia	był	Mora-
wianinem.	Pochodził	z	Wsetina	nad	Górną	Beczwą,	gdzie	uro-
dził	się	16.12.1810	r.	w	rodzinie	sukiennika	Pawła	i	Katarzyny	
z	 Rudolphów.	 Do	 gimnazjum	 ewangelickiego	 uczęszczał	 w	
Cieszynie.	Kolejne	lata	nauki	w	Liceum	Ewangelickim	w	Bra-
tysławie	dały	mu	kartę	wstępu	na	studia	teologii	ewangelickiej	
na	uniwersytecie	wiedeńskim,	rozpoczęte	w	1831	r.	Jakiś	czas	
po	studiach	był	prywatnym	nauczycielem	w	Trieście	i	w	Gory-

cji.	Po	zatwierdzeniu	petycji	zboru	goleszowskiego	o	uznanie	
samodzielności	w	1837	r.,	ks.	Terlica	otrzymał	skierowanie	do	
pracy	w	tym	właśnie	zborze.	Był	 to	 jego	pierwszy	i	 	 jedyny	
zbór,	w	którym	służył	51	lat.	Tu	także	pojął	córkę	ustrońskiego	
proboszcza	 ks.	Karola	Kotschego	 –	Luizę,	 z	 którą	 doczekał	
dwóch	 córek,	 późniejszych	 pastorowych	 i	 dwóch	 synów.	W	
Goleszowie	także	nauczył	się	języka	polskiego	i	w	nim	odpra-
wiał	nabożeństwa,	choć	w	przekonaniach	był	bliższy	ks.	sen.	
Teodorowi	Haasemu	i	cieszył	się	jego	względami.	

**********
   15.09.1913:	 urodził	 się	Karol	Kozieł,	 architekt,	 organiza-
tor	„Miastoprojektu”	w	Cieszynie;	projektował	m.in.	kościół	
ewangelicki	 w	 Cisownicy,	 domy	 parafialne	 w	 Skoczowie	 
i	w	Karpaczu.	Patrz:		odc.	130,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	
2009/1,	s.	17.		

**********
   19.09.1988:	w	Warszawie	zmarła	dr Maria Irena Mileska z 
domu	Książek,	żona	prawnika	i	działacza	Polskiego	Towarzy-
stwa	Tatrzańskiego,	kierownika	Centralnego	Biura	PTT	w	Kra-
kowie	(1930	–	1939)	Witolda	Mileskiego,	publicysty.	Obojga	
łączyło	zamiłowanie	do	turystyki	i	głębokiego	krajoznawstwa.	
	 Maria	 Irena	 Książek	 urodziła	 się	 w	 Krakowie	
17.11.1908	 r.	 Jej	 rodzicami	 byli	 Stanisław	 i	 Maria	 z	 domu	
Ryś,	którzy	zadbali	o	wykształcenie	córki.	Od	najmłodszych	
lat	związana	była	z	harcerstwem,	z	czasem	doszła	do	stopnia	
komendanta	 chorągwi	 krakowskiej.	 Studiowała	 na	 Uniwer-
sytecie	 Jagiellońskim	geografię	 i	 już	 tam	wyróżniła	 się	dzia-
łalnością	w	Akademickim	Oddziale	 PTT.	W	1933	 r.	wyszła	
za	mąż.	Tuż	przed	wybuchem	II	wojny	światowej	wyjechała	
wraz	z	mężem	do	Warszawy.	Z	początkiem	1940	r.	mąż	został	
aresztowany	przez	gestapo	i	zaginął	bez	wieści.	Maria	Irena	
zaangażowała	 się	w	 harcerskim	 ruchu	 podziemnym,	 czynna	
była	w	Wojskowej	Służbie	Kobiet.	W	czasie	Powstania	War-
szawskiego	udzielała	się	w	oddziale	łączności	AK,	awansowa-
na	 do	 stopnia	 porucznika	AK.	Po	 stłumieniu	Powstania	 osa-
dzona	w	stalagu	XI	B	w	Fallinghostel,	a	następnie	w	stalagu	
VI	C	w	Oberlangen,	 gdzie	 za	przyzwoleniem	zwierzchności	
obozu	 pełniła	 obowiązki	 komendanta.	 Doczekawszy	 zakoń-
czenia	 wojny	 i	 uwolnienia,	 wróciła	 do	 zrujnowanej	 stolicy,	
podejmując	obowiązki	pracownika	naukowego	na	Uniwersy-
tecie	Warszawskim.	W	1956	i	1959	r.	pojawiły	się	pod	jej	re-
dakcją	i	znacznym	udziale	autorskim	kolejno	dwa	grube	tomy	
„Słownika	geografii	turystycznej	Polski”.	Po	24	latach	wyszedł	
zaktualizowany	 i	 bardziej	 poręczny	 „Słownik	 geograficzno	
–	 krajoznawczy	 Polski”.	W	 tamtych	 czasach	 było	 to	 jedyne	
kompendium	 podstawowej	 wiedzy	 i	 rzetelnymi	 informacja-
mi	 terenowymi.	 dla	 wszystkich	 miłośników	 krajoznawstwa	
w	Polsce,	napisane	przystępnym	językiem.	Pozostawiła	także	
swój	współautorski	udział	w	książce	„Harcerki	1939	–	1945”.	

**********
   23.09.1863:	w	Kielcach	urodził	 się	Ludwik Józef Evert, 
syn	 potomków	 imigrantów	 francuskich	 Ludwika	 i	 Bronisła-
wy	z	Krojewskich.	 	Kształcił	się	 	w	gimnazjum	w	Radomiu	
a	następnie	w	Wyższej	Szkole	Handlowej	w	Warszawie.	Ce-
lem	zdobycia	praktyki	zawodowej,	wyjechał	do	Niemiec,	ale	
jako	zdeklarowany	Polak	został	stamtąd	usunięty	(1885).	Dal-
sze	obycie	zawodowe	zaliczał	we	Francji	i	w	Polsce.	W	1892	
r.	 zamieszkał	w	Moskwie,	 będąc	 przedstawicielem	 łódzkich	
firm	włókienniczych	na	całą	Rosję.	Żywo	 interesował	się	 lo-
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sem	Polonii	moskiewskiej,	w	1900	obejmując	wiceprezesurę	
a	 później	 prezesurę	 tamtejszej	 kolonii.	 Z	 chwilą	 wybuchu	 
I	 wojny	 światowej	 przyjął	 obowiązki	 prezesa	 Komitetu	 Po-
mocy	 Ofiarom	 Wojny	 i	 Zrzeszenia	 Niepodległościowego.	 
W	1918	r.	wrócił	do	kraju,	wśród	wielu	innych	założył	księgar-
nię,	a	wkrótce	potem	Towarzystwo	Wydawnicze	z	 rozpozna-
walnym	dla	każdego	bibliofila	znakiem	firmy	„Trzaska	–	Evert	
–	Michalski”.	W	1923	r.	przyjął	godność	prezesa	kolegium	ko-
ścielnego	 warszawskiej	 parafii	 ewangelicko	 –	 augsburskiej.	
Jako	prezes	Partii	Pracy,	powstałej	w	1925	r.,	został	wybrany	
w	1928	r.	senatorem,	w	kolejnych	kadencjach	z	listy	Bezpar-
tyjnego	Bloku	Współpracy	z	Rządem	i	z	nominacji	prezydenta	
RP.	Udzielał	się	w	komisji	gospodarczej.	Od	1930	r.	był	także	
członkiem	Rady	Miejskiej	Warszawy,	 	 starszym	Zgromadze-
nia	Kupców	i	prezesem	Komitetu	Pomocy	dla	Bezrobotnych.	
Na	tym	stanowisku	dołożył	też	wiele	starań	o	rozwój	szkolnic-
twa	zawodowego.	W	pierwszych	dniach	II	wojny	światowej	
z	poruczenia	gen.	Juliusza	Rómmla	stanął	w	szeregach	Oby-
watelskiego	Komitetu	Obrony	Warszawy.	 Po	 zajęciu	 stolicy	
przez	 wojska	 hitlerowskie	 został	 zakładnikiem.	 Jako	 prezes	
kolegium	 zborowego,	 nie	 mogąc	 zapobiec	 	 rozdzielaniu	 pa-
rafii	 na	 polską	 i	 niemiecką,	wyjednał	 uznanie	 istnienia	 para-
fii	polskiej	i	zapobiegł	podziałowi	majątku	parafii,	co	okupił	
chwilowym	internowaniem	we	własnym	mieszkaniu.	Po	wy-
buchu	 Powstania	 Warszawskiego	 schronił	 się	 w	 Grodzisku	
Mazowieckim	i	tam	zmarł	20.03.1945	r.	W	1971	r.	doczesne	
szczątki	zostały	ekshumowane	i	złożone	na	cmentarzu	ewan-
gelickim	w	Warszawie.	

**********
   24.09.1913:	urodził	się	ks. Jan Fussek,	wikariusz	w	Wiśle	i	
w	Cieszynie,	duszpasterz	Diakonatu	„Eben-Ezer”	w	Dzięgie-
lowie,	administrator	i	proboszcz	parafii	ewangelickich	w	Rup-
tawie,	Gołkowicach	 i	Wodzisławiu,	 gdzie	wydatnie	 przyczy-
nił	się	do	odbudowy	kościołów	po	zniszczeniach	wojennych.	
Patrz:	odc.	23,	w:	„Gazeta	Ewangelicka”	1999/09,	s.	39	–	40.	

**********
   26.09.1938:	zginął	pod	Hyrczawą	Witold Reger.	Jako	jeden	
z	ostatnich	został	z	honorami	pochowany	na	przykościelnym	
cmentarzu	ewangelickim	w	Cieszynie.	Ekshumowane	w	1955	
r.	szczątki	przeniesione	zostały	na	cmentarz	przy	ul.	Bielskiej,	
gdzie	spoczywają	do	dziś	w	nieco	zapomnianej	mogile.	
	 Był	 synem	 wybitnego	 działacza	 socjalistycznego	 
i	współtwórcy	Rady	Narodowej	Księstwa	Cieszyńskiego	Ta-
deusza	 Regera	 i	 Michaliny	 z	 domu	 Olearczyk.	 Urodził	 się	
11.02.1906	r.	w	Cieszynie.	Tu	także	w	1930	r.	ukończył	Wyż-
szą	Szkołę	Gospodarstwa	Wiejskiego.	Skierowany	na	prakty-
kę	do	gospodarstwa	rolnego	w	Szczypiornie,	już	w	następnym	
roku	wrócił	do	swojego	ukochanego	Cieszyna,	znajdując	pra-
cę	w	Ubezpieczalni	Społecznej.	Z	początkiem	1932	r.	ożenił	
się	z	Emilią	Sikorzanką.	Jeszcze	raz	przeniesiony	służbowo	do	
pracy	w	Ubezpieczalni	Społecznej	w	Bielsku,	po	dwóch	latach	
znów	wrócił	do	Cieszyna	(1936?).	
	 Witold	Reger,	to	przede	wszystkim	wybitny	działacz	
-	społecznik,	całym	sercem	oddany	służbie	harcerskiej.	Człon-
kiem	I	Drużyny	Harcerskiej	im.	Kazimierza	Pułaskiego	stał	się	
17.10.1920	 r.	Bardzo	 szybko	awansował	 i	 zdobywał	kolejne	
stopnie	sprawności.	Uczestniczył	nie	tylko	w	ogólnopolskich	
i		międzynarodowych	zlotach	harcerskich,	ale	na	miejscu	był	
organizatorem	kolejnych	drużyn	harcerskich	po	obu	stronach	

Olzy.	Do	 1937	 r.	 pełnił	 obowiązki	 instruktorskie	 jako	 jeden	
z	członków	Komendy	Głównej	Harcerstwa	Polskiego	w	Cze-
chosłowacji.	Zagrożony	aresztowaniem,	w	1937	r.	uzyskał	no-
minację	podharcmistrza	i	objął	komendę	hufca	ZHP	w	Cieszy-
nie.	W	1938	r.	powierzono	mu	przeprowadzenie	rozpoznania	
terenowego	usytuowania	bunkrów	 i	 rozlokowania	czechosło-
wackich	oddziałów	wojskowych	wzdłuż	granicy	polsko	–	cze-
chosłowackiej.	Pod	Hyrczawą	zaskoczony	przez	patrol,	został	
ugodzony	śmiertelną	kulą	w	tył	głowy	i	natychmiast	zasypany	
w	wykopanym	dole.	Dopiero	po	czterech	dniach,	po	stanow-
czej	interwencji	władz	polskich,	ciało	poległego	komendanta	
zostało	wydane.	2.10.1938	 r.	Wojska	Polskie	wkroczyły	bez	
jednego	wystrzału	 na	 Zaolzie.	 Dzień	 później	 chowano	 jedy-
ną	ofiarę	 tych	dramatycznych	wydarzeń	w	dziejach	rozdarte-
go	granicą	Śląska	Cieszyńskiego.	Pod	Pomnikiem	Legionów	
Naczelnik	ZHP	hm	Zbigniew	Trylski	pośmiertnie	awansował	
do	stopnia	harcmistrza	i	odznaczony	Złotym	Krzyżem	Zasługi	
przez	wojewodę	Michała	Grażyńskiego.	Na	miejsce	wieczne-
go	 spoczynku	 odprowadził	 go	 jego	 osobisty	 przyjaciel,	 har-
cerz,	ks.	Józef	Nierostek.	

**********
   27.09.1938:	w	Krakowie	zmarł	Wacław Zygmunt Anczyc, 
od	1885	r.	drukarz	podwawelskiego	grodu,	kontynuator	dzieła	
ojca	Władysława	 Ludwika.	 Spod	 pras	 jego	 drukarni	 wycho-
dziły	dzieła	co	przedniejszych	wydawców	m.in.	warszawskich	
Gebethnera	 i	Wolffa,	Arctów,	 Ferdynanda	Hoesicka	 a	 także	
lwowskiego	Ossolineum,	czy	Alfreda	Altenberga.	Jemu	także	
powierzano	druk	wydawnictw	Polskiej	Akademii	Umiejętno-
ści	i	Towarzystwa		Miłośników	Książki.	
	 Urodził	się	w	Warszawie	4.02.1866	r.	Arkana	wiedzy	
zdobywał	w	krakowskim	Gimnazjum	św.	Anny,	w	latach	1881	
–	 1883	 studiował	 historię	 na	 Uniwersytecie	 Jagiellońskim,	 
a	potem	w	Lipsku.	Przez	jakiś	czas	praktykował	w	zakładzie	
ojca,	którym	kierował	od	1885	r.	Piętnaście	 lat	później	prze-
niósł	drukarnię	na	ul.	Zwierzyniecką,	znacznie	ją	rozbudował,	
wprowadził	własną	czcionkę	drukarską	i	bardziej	nowoczesny	
model	 typograficzny	książki.	Specjalnością	drukarni	były	of-
fsetowe	reprodukcje	dzieł	malarskich	w	kolorze.	Przez	wiele	
lat	 drukarnia	Anczyca	 drukowała	 periodyki:	 „Świat”,	 „Silva	
Rerum”,	 „Przegląd	Biblioteczny”,	 tu	 także	wyszły	 pierwsze	
tomy	„Bibliografii	polskiej	XIX	stulecia”	Estreicherów.	Wyso-
ki	poziom	edytorski	drukarni	został	doceniony	na	Powszech-
nej	Wystawie	Krajowej	w	1929	r.	i	uhonorowany	najwyższym	
wyróżnieniem	„Grand	Prix”	w	dziedzinie	grafiki	i	księgarstwa.	
W	1937	r.	Wacław	Anczyc	został	wyróżniony	Srebrnym	Waw-
rzynem	Polskiej	Akademii	Literatury.	Dzięki	 jego	wysiłkom,	
w	1910	 r.	powstała	w	Krakowie	pierwsza	Szkoła	Uzupełnia-
jąca	Przemysłowa	Stowarzyszenia	Drukarzy	i	Litografów.	Był	
także	 fundatorem	 wielu	 bibliotek,	 zwłaszcza	 szkół	 zawodo-
wych.	Należał	do	kilku	organizacji	drukarskich,	już	od	1895	r.	
cieszył	się	nominacją	starszego	w	Gremium	Właścicieli	Dru-
karni.	Opublikował	 	 szereg	prac	na	 łamach	„Nauki	Polskiej”	 
i	w	krakowskim	„Czasie”	na	temat	„czarnej	sztuki”	i	kultury	
polskiej.	Był	także	wielkim	miłośnikiem	Tatr,	aktywnym	dzia-
łaczem	Polskiego	Towarzystwa	Tatrzańskiego	w	latach	1898	
–	1903	i	1918	–	1925.	Na	łamach	„Wierchów”	pozostawił	cen-
ne	wspomnienie	„O	dawnym	Zakopanem”.		Po	52	latach	pra-
cy	(1937),	przekazał	zakład	swojemu	synowi	Władysławowi,	 
w	czasie	wojny	straconego	w	Katyniu.	
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Pisane gwarą: 
Tak zaczyna się wojna

Bronisława Uher

	 Dziyń	 piyrszego	 września	 1939	 roku	 nie	 za-
pómnym	do	 śmierci.	Był	 to	poczóntek	 II	wojny	 świa-
towej.	Strasznej	wojny.	Miałach	wtedy	15	roków	i	nie-
wiele	jeszcze	widziałach	jaki	ciyrpiynia	dlo	ludzi	niesie	
każdo	wojna.	Kiej	mie	mama	łobudziła	cało	zapłakano	 
i	prawiła,	że	zaczyno	się	wojna,	zaczyłach	 jóm	pocie-
szać.	Hitlera	nasze	wojsko	pobije.	Polski	wojok	je	wa-
leczny,	a	jak	by	tak	co,	to	mómy	łobiecanóm	pomoc	łod	
Francji	i	Anglii.	Mama	na	moji	godani	machła	rynkóm	
„lepi	 porzóndnie	 porzykej	 do	 Pónbóczka,	 a	 nie	 món-
drujPrzeżyła	jusz	piyrszóm	wojne.	Żałowała,	że	se	nie	
nakupiła	forotu	jedzynio,	bo	do	końca	nie	wierzyła,	że	
bydzie	wojna.	Mama	o	 jodle,	a	mój	 tata	siedzioł	przy	
radiu	i	posłóchoł	co	to	się	robi.	Jego	wiadomości	były	
nie	 do	 uwierzynio.	Niymcy	 bombardujóm	 aji	Warsza-
we	i	kaj	yny	trefióm	opór	bijóm	i	zabijajóm	wiela	się	
do.	Hónym	żech	wstoła	 i	 łoblykła	 się	w	mój	 szkolny	
mundurek.	 Jeszcze	wieczór	biglowałach	pięknie	 fałdy	
przy	spódnicy,	choć	żech	wiedziała,	że	1	września	tego	
roku	nie	zacznie	się	rok	szkolny.	Skyrs	mobilizacji	do	
wojska	 szkoła	 była	 zawrzito.	 Po	 śniodaniu	mama	wy-
gnała	mojigo	 tate	do	miasta	by	 jeszcze	kupił	 jakigosi	
jedzynio.	Wszystki	 sklepy	 były	 pozamykane.	 Jeszcze	
kupił	chlyb	i	ogrómnóm	połeć	wyndzónej	szpyrki.	Pra-
wił,	że	mało	je	jusz	ludzi	na	mieście.	Mocka	rodzin	się	
ewakułowało,	głómb	Polski,	a	nikierzy	yny	na	dziedzi-
nie	do	 rodziny.	Mojigo	 tate	 tesz	wziyna	 tako	chyntka	
do	ucieczki,	ale	mama	odmówiła.	Mo	uciekać,	na	kaj?	
Chce	umrzić	w	Cieszynie.	Jakby	na	to	przyszło.	Ni	mó-
głach	się	moi	mamie	nadziwić	kiej	fórt	układała	jedzyni	
w	kredynsie	i	mówiła	tak	jakby	wojna	miała	być	dłógo.	
Mie	się	zdało,	że	chnet	się	skończy,	a	życie	nasze	by-
dzie	zaś	taki	same.	Wojna	trwała	6	roków.	Bo	i	mojóm	
młodość,	najpiękniejsze	roki	zeżrała.	Jusz	dobrze	po	10	
godzinie	zebrała	mie	mama	ze	sobóm	do	ciotki	Milki	na	
Bobrek,	by	przyniyść	do	chałupy	jakiś	ziymioki.	Mieli	
my	tam	nasz	cały	jedyn	zogón	i	nasadzónego	roztomaj-
tego	gryncajgu,	ale	tesz	ziymioki.	Ło	to	dboł	tata.	Kiej	
yny	przyszły	my	na	Rynek,	to	wedle	Ratusza	stoło	kap-
ke	ludzi,	a	w	postrzodku	nasz	Burmistrz	Halfar.	Ludzie	
się	 go	wypytowali	 ło	 roztomajte	wiecy,	 a	 łón	wszyst-
ko	wyjaśnioł.	Łod	niego	dowiedziały	my	się,	że	tukej	
w	Cieszynie	 i	 kole	 nie	 bydzie	 żodnej	 bitwy.	Naszego	
wojska	 tukej	 ni	ma	 je	 za	 Białkóm	 i	 że	 nimiecki	woj-
ska	sóm	jusz	po	drugi	strónie	Olzy.	Wiedzóm,	że	mosty	
sóm	zaminowane,	tósz	czakajóm	kiej	wylecóm	do	luftu.	
Prawił	nóm	tesz,	że	ło	godzinie	12	wyjedzie	z	Cieszy-
na	do	Bielska	łostatni	pocióng	i	kiery	by	jeszcze	chciał	
może	wyjechać.	Tak	to	Burmistrz	Halfar	do	końca	był	
z	Cieszyniokami.	Za	dwa	dni	Burmistrzym	nimieckim	

tu	w	Cieszynie	bydzie	jego	zastympca	Gabryś	i	łón	tu	
bydzie	rozkazywoł.	Tesz	ni	na	długo.	Po	ceście	na	Bo-
brek	 nie	 trefiły	my	 jakosi	 żodnych	 ludzi.	 Za	 naszym	
kierchowym	mijoł	 nas	poczet	 naszych	kawalerzystów	
na	kóniach	z	proporczykami.	Rajtowali	elegancko,	pu-
mału	ku	Bielsku.	Moja	ciotka,	jak	yny	nas	uwidziała,	za	
głowe	się	trzymała	i	strasznie	na	nas	wrzeszczała.	„Kaj	
mómy	rozum”.	Prawiła,	że	co	dziepro	przed	chwilom	
wybuchnył	na	Banotówce	jakiś	szrapnel,	aż	ziymia	się	
zatrzónsła.	Hónym	nóm	do	torby	nasypała	nakopanych	
swoich	ziymioków,	wyściskała,	do	Pónbóczka	powzdy-
chała	by	nas	strzeg	i	pognała	ku	chałupie.	Co	było	robić,	
tósz	my	szły	wylynkane	spatki	do	dómu.	Dóma	tata	dali	
siedzioł	przy	radiu	i	łopowiadoł	nóm	ło	walce	pocztow-
ców	w	Gdańsku	o	obsrzale	z	pancernika	naszej	placów-
ki	na	Westerplatte	i	o	bombardowaniach	naszych	miast.	
Było	 to	 straszne	 i	 nic	 dziwnego,	 że	 fórt	 rozmyśloł	 ło	
łucieczce.	 Kajsikej	 kole	 drugi	 godziny	 z	 ogromnym	
hukym	wylecioł	jedyn	nasz	most,	potym	drugi	i	trzeci	
kolejowy,	tyn	jakosi	najmiyni	się	rozlecioł.	Myślałach	
se,	że	teraz	tak	hónym	nimiecki	wojsko	się	do	nas	nie	
dostanie.	Kajby	tesz	teraz	jusz	se	mogli	przyńść	przez	
Olze,	 w	 kierej	 prawie	 nie	 było	 wiela	 wody.	 Bo	 była	
susza,	 jako	 i	 teraz.	 Pogoda	 słóneczno	 była	 dali	 przez	
cały	wrzesiyń,	co	Niymcóm	sprzyjało.	Dwie	paniczki	
co	 kole	 naszych	 łokiyn	 szły	 z	 pieskym,	 łopowiadały	
nóm,	 że	 pod	 zómkym	 cieszyńscy	 Niymcy	 witali	 wo-
joków	hitlerowskich	i	snoci	aji	czynstowali	wórsztym.	
Nimógłach	 w	 to	 uwierzyć	 i	 do	 dzisio	 nie	 wiym	 jaki	
to	tam	było.	Wrogów	witać?	Kiej	to	mój	tata	usłyszoł,	
hónym	do	aktówki	spakowoł	kapke	swoich	wiecy,	nas	
wyściskoł	 i	poszeł.	Prawił,	że	 je	 rezerwistóm,	zno	się	
na	wojnie,	kiej	na	piyrszej	był	całe	sztyry	roki	i	przido	
się	polskimu	wojsku	pobić	Hitlera.	Mama	nie	zdónżyła	
go	powstrzymać,	bo	go	już	nie	było.	I	 tak	zostały	my	
same.	Wrócił	dziepro	za	trzy	tydnie	aż	spod	Jarosławia.	
Nie	wojowoł	bo	do	wojska	go	 i	 tak	nigdzie	nie	wziy-
ni.	Dlo	nas	zostało	yny	rzykani	do	Ponbóczka,	a	 tego	
rzykanio	w	tym	czasie	było	i	było	moc	po	wszystkich	
dómach	tesz.	Przed	tym	jusz	cały	tydziyń	chodziły	my	
do	kościoła	na	pióntóm	rzykać	ło	pokój.	Kiej	dochodzi-
ła	teroz	ta	godzina	mama	może	kapke	się	boła,	ale	i	jóm	
tam	cióngło.	Tak	chónym	my	się	łoblykły	i	bocznymi	
cestami	łominyły	Rynek,	doszły	my	do	naszego	kościo-
ła.	Kościół	był	prózny,	nie	było	ludzi,	yny	pore	babek	
z	placu	kościelnego	kole	ołtorza,	a	przed	ołtorzyn	stoł	
ks.	Nierostek.	 Prawił,	 że	 nabożyństwa	 nie	 bydzie,	 bo	
w	Cieszynie	sóm	 jusz	Niymcy	 i	najbezpieczni	bydzie	
jak	każdo	snas	pujdzie	spatki	do	dómu.	Poklynkały	my	
kole	ołtorza,	zmówił	ksióndz	snami	Ojczy	nasz,	pobło-
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gosławił.	Wtedy	widziałach	łostatni	roz	ks.	Józefa	Nie-
rostka	przy	ołtorzu.	Zginół	w	obozie	w	Majdanku.	
	 Wracały	 my	 smutne	 do	 chałupy,	 kiej	 zaszły	
my	ku	schodóm	(ul.	Schodowa)	mamie	przyszła	chyńć	
slyść	i	z	daleka	się	podziwać	kieryndy	przez	Łolze	to	
wojsko	 idzie.	 Prawie	 nie	 maszyrowało	 tam	 nimiecki	
wojsko,	yny	jechały	ciynszki	armaty	cióngniynte	przez	
silne	 kónie.	Każdóm	 cióngły	 sztyry	 takowne	 kóniska,	
a	z	daleka	było	czuć	skórzane	oszerowani	i	kóński	pot.	
Jechało	 to	 gładko	 przez	 rzyke,	 a	 potym	 kole	 fabryki	
Lewiński,	 Przykopóm	 ku	 Zómku.	 Stoły	 my	 godnóm	
chwile	bez	słowa.	To	wszystko	było	na	naszych	oczach,	 
a	jechało	tego	i	jechało…
	 Jeszcze	 tego	 dnia	 uwidziałach	 w	 Cieszynie	
piyrszego	 gestapowca,	 a	 było	 to	 tak.	Na	 placu	Domi-
nikańskim	 kaj	 żech	 mieszkała,	 zrobił	 się	 jakiś	 ruch.	
Dziwóm	się	przez	 łokno,	a	spod	Ratusza	 idóm	chłopi,	

cywile,	a	kludzi	ich	gestapowiec	z	karabinym	gotowym	
do	strzylanio.	Wlyźli	po	schodkach	do	bramy	Ratuszo-
wa	nr	1.	Ledwie	wlyźli,	zaroz	wylyźli,	a	tyn	w	czornym	
mundurze	z	brónióm	stanył	w	bramie.	Dobrze	żech	se	
go	teraz	obezdrzyła.	Na	czopce,	kraglu,	wszyndzi	trupi	
głowy,	a	na	rynkowie	łopaske	czyrwónóm	z	hakynkroj-
cym.	Jeszcze	nie	wiedziałach	co	to	gestapo!
	 Przed	wojnóm	posterunek	policji	znajdowoł	się	
w	Cieszynie	w	Ratuszu,	a	tam	na	zatku	kajsi	mieścił	się	
tesz	harest.	Tam	siedziało	zawrzitych	z	ośmiu	Niymców,	
a	to	po	nich	przyszli	by	uwolnić	z	tego	haresztu,	a	że	ni	
mieli	kluczy	musieli	czakać,	aż	jakiś	ślusorz	im	łotwo-
rzy.	Widziałach	 jak	wychodzili	 i	każdy	śnich	dźwigoł	
rynke,	 isto	mówił	„Heil	Hitler”,	ale	wtedy	żech	 tymu	
nie	 rozumiała.	Taki	był	piyrszy	dziyń	wojny	w	moim	
życiu.	Jak	przeżywałach	ty	nastympne,	możne	tesz	jesz-
cze	łopiszym,	jeśli	mi	Pónbóczek	pozwoli.

Najstarsze drukowane Biblie (XV-XVII w.) 
w zbiorach Biblioteki i Archiwum 

im. Bogumiła Rudolfa Tschammera w Cieszynie

Cz. 5 - Osobne wydania  Starego Testamentu oraz jego pojedynczych ksiąg

Strona tytułowa Nowego Testamentu w języku greckim, 
wydanego w 1524 r. w Bazylei w oficynie Johanna Bebela

	 W	 ostatniej	 grupie	 szesnasto-	 i	 siedemnastowiecznych	 Bi-
blii	 Biblioteki	 i	Archiwum	 im.	 Tschammera	 znajdują	 się	 osobne	
wydania	Nowego	Testamentu	oraz	jego	pojedynczych	ksiąg.	Wśród	
pięciu	 edycji	 Nowego	 Testamentu,	 w	 których	 znajdują	 się	 cztery	
wydania	z	wieku	XVI	i	jedno	z	wieku	XVII,		występują	jednostko-
we	egzemplarze	w	języku	greckim	i	czeskim,	a	także	dwa	wydania	 
w	 języku	 łacińskim	 i	 jedno	 w	 wersji	 grecko-łacińskiej.	 Spośród	
szesnastowiecznych	 egzemplarzy	 najstarszy	 jest	 Nowy	Testament	
w	 języku	 greckim	 wydany	 w	 1524	 roku	 w	 oficynie	 Jana	 Bebela		 
w	Bazylei.	Z	wydań	łacińskich	na	szczególną	uwagę	zasługuje	Nowy	
Testament	 przygotowany	 przez	 Erazma	 z	 Rotterdamu,	 holender-
skiego	filozofa	 i	pedagoga	oraz	katolickiego	duchownego,	pisarza	 
i	myśliciela	chrześcijańskiego,	uważanego	za	najwybitniejszego	hu-
manistę	epoki	renesansu.	Podczas	swojego	pobytu	w	Belgii	zetknął	
się	on	z	 rękopisem	Wawrzyńca	Valli	pt.	Uwagi	do	Nowego	Testa-
mentu,	który	zawierał	krytykę	Wulgaty,	czyli	łacińskiego	przekła-
du	Pisma	św.	Pod	wpływem	tego	dzieła	holenderski	humanista	
przystąpił	do	opracowania	pierwszej	krytycznej	wersji	Nowego	
Testamentu	w	języku	greckim.	Wydał	ją	w	1516	roku	w	Bazylei	
wraz	z	jej	łacińskim	tłumaczeniem,	które	stało	się	potem	funda-
mentem	do	wszystkich	późniejszych	badań	nad	Nowym	Testa-
mentem.	Począwszy	od	czasów	Reformacji	przygotowany	przez	
niego	grecki	tekst	Nowego	Testamentu	posłużył	jako	podstawa	
do	tłumaczeń	Biblii	na	języki	narodowe.	Na	podstawie	tego	tek-
stu	powstało	niemieckie	 tłumaczenie	przygotowane	przez	Mar-
cina	Lutra,	a	także	polska	Biblia	gdańska.	W	zbiorach	Biblioteki	
im.	Tschammera	znajdują	się	dwa	wydania	łacińskiego	przekła-
du	Erazma	 z	Rotterdamu	wydrukowane	w	 1543	 i	 	 1551	 roku	 
w	Moguncji	przez	Iwo	Schöffera,	wnuka	Piotra	Schöffera	star-

szego,	który	w	1455	roku	wraz	z	Janem	
Fustem	 przejął	 drukarnię	 Jana	 Guten-
berga.	
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Przedmowa do Nowego Testamentu w języku 
greckim, wydanego w 1524 r. w Bazylei w 

oficynie Johanna Bebela

Strona tytułowa Pierwszego Listu św. Pawła 
do Koryntian, w tłumaczeniu Filipa Melanch-

tona wydanym w Wittenberdze w 1527 r.

Strona tytułowa łacińskiego przekładu Nowego Testamen-
tu, sporządzonego przez Erazma z Rotterdamu i wydane-

go w 1543 r. przez Iwo Schöffera w Moguncji

Początek Ewangelii św. Mateusza z łacińskiego 
przekładu Nowego Testamentu, sporządzonego 

przez Erazma z Rotterdamu i wydanego w 1543 r. 
przez Iwo Schöffera w Moguncji

	 Ostatnim	 szesnastowiecznym	 drukiem,	 za-
wierającym	 tekst	 Nowego	 Testamentu,	 jest	 czeski	
przekład	 tej	 księgi	 przetłumaczony	 z	 języka	 greckie-
go	 przez	 biskupa	 Jednoty	 Brackiej	 Jana	 Blahoslava.	
Księga	ta	ukazała	się	dwukrotnie	w	1564	i	1568	roku	
w	najstarszej	 siedzibie	drukarni	 Jednoty	Brackiej,	któ-

ra	 w	 latach	 1562-
1578	 znajdowała	 się	 
w	 Ivančicach	na	Mo-
rawach.	 Następnie	
tłumaczenie	 to,	 na	
nowo	 zredagowane,	
zostało	 opublikowa-
ne	 przez	 braci	 cze-
skich	 w	 latach	 1593-
1594	 oraz	 w	 1601	
roku	 jako	 część	 szó-
sta	 Biblii	 kralickiej,	 
a	 także	w	1596	roku	
w	 jednoczęściowej	
Biblii	kralickiej.	Edy-
cje	 te	 powstały	 już	 
w	 Kralicach,	 gdzie	
bracia	 czescy	 prze-
nieśli	 swoją	 drukar-
nię	w	1579	roku.		
 W	 zbiorach	
Biblioteki	 i	 Archi-
wum	 im.	Tschamme-
ra	znajduje	się	druga	

edycja	Nowego	Testamentu	Jana	Blahoslava	wydana	
w	 Ivančicach	w	1568	 roku.	 	Obok	niej	w	dziale,	 za-
wierającym	 osobne	 edycje	 Nowego	 Testamentu	 na	
szczególną	uwagę	zasługuje	grecko-łacińskie	wydanie,	
przygotowane	 przez	 arminianina	 Stefana	 Curcellaeu-
sa,	który	po	studiach	w	Zürichu,	Bazylei	i	Heidelbergu	

został	 najpierw	 kaznodzie-
ją	 i	 korektorem	 w	 drukar-
ni,	 a	 następnie	 profesorem	
gimnazjum	 remonstran-
tów	 w	 Amsterdamie.	 Tam,	
rok	 przed	 swoją	 śmiercią	
w	 1568	 roku	wydał	 po	 raz	
pierwszy	 zrewidowany	
przez	 siebie	 Nowy	 Testa-
ment,	 do	 którego	 dołączył	
naukowy	 wstęp.	 W	 zbio-
rach	Biblioteki	i	Archiwum	
im.	 Tschammera	 znajduje	
się	 wydanie	 wydrukowa-
ne	w	Amsterdamie	w	1699	
roku.
	 Ostatnią	grupą	starych	
druków,	 zawierających	 tek-
sty	 Biblii	 są	 wydania	 po-
jedynczych	 ksiąg	 Nowego	
Testamentu.	 Są	 wśród	 nich	
trzy	edycje	Listów	św.	Paw-
ła	 wydane	 w	 XVI	 wieku.	
Najstarszy	 z	 nich	 jest	 druk	
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w	języku	niemieckim	zawierający	Listy	św.	Pawła	do	
Rzymian	 i	 do	Koryntian	 z	 obszernymi	 komentarzami	
sporządzonymi	 przez	 jednego	 z	 czołowych	 przywód-
ców	 Reformacji,	 niemieckiego	 filologa,	 humanistę	 
i	teologa	Filipa	Melanchtona.	Dzieło	to	zostało	wydru-
kowane	w	Wittenberdze	w	1527	roku	przez	Józefa	Klu-
ga.	Nieco	młodsze	 są	dwie	 łacińskie	 edycje	 tej	 samej	
księgi	biblijnej,	przygotowane	do	wydania	i	opatrzone	
obszernymi	komentarzami	przez	luterańskiego	teologa	
i	profesora	uniwersytetu	w	Wittenberdze	Jerzego	Majo-
ra.	Te	dwa	współoprawne	ze	sobą	dzieła,	wydrukowa-
ne	w	1563	roku	w	Wittenberdze	w	oficynie	Jana	Luffta	
zawierają	 dwa	 Listy	 św.	 Pawła	 do	Tesaloniczan	 oraz	
pierwszy	List	do	Tymoteusza.	
	 W	skład	zbioru	Biblii	drukowanych	od	XV	do	
XVII	wieku	 i	przechowywanych	w	Bibliotece	 i	Archi-
wum		im.	Tschammera	oprócz	kilku	wydań	w	oryginal-
nych	językach	biblijnych,	a	więc	greckim	i	hebrajskim,	
wchodzą	także	przekłady	na	język	łaciński	i	nowożytne	
języki	 narodowe.	 Najwięcej	 jest	 przekładów	 w	 języ-
kach,	które	na	terenie	księstwa	cieszyńskiego	były	uży-
wane,	a	więc	niemieckim,	czeskim	i	polskim.	Oprócz	
tego	 są	 jeszcze	 Biblie	 w	 języku	 francuskim.	W	 prze-
kładach	 narodowych	 znaczną	 większość	 stanowią	 Bi-

blie	wydawane	przez	przedstawicieli	różnych	odłamów	
protestantyzmu.	Wśród	 Biblii	 niemieckich	 oprócz	 du-
żej	 liczby	wydań	Biblii	Lutra,	 znajdują	 się	 także	 edy-
cje	niemieckie	wydawane	na	terenie	Szwajcarii	(Biblia	
Jana	 Piscatora	 i	 Biblia	 Zwingliego).	 Biblie	 czeskie	
reprezentuje	 słynny	 przekład	 dokonany	 przez	 braci	
czeskich,	 zwany	 Biblią	 kralicką	 oraz	 Biblia	Melantri-
cha.	Wśród	Biblii	polskojęzycznych	oprócz	tzw.	Biblii	
Leopolity,	 pierwszego	 polskiego	 przekładu	 całości	 Pi-
sma	św.,	dokonanego	na	użytek	katolików,	znalazła	się	
najpopularniejsza	wśród	polskich	ewangelików	Biblia	
gdańska.	Wydania	w	innych	językach	europejskich	sta-
nowią	w	tym	zbiorze	niewielki	margines.	Są	wśród	nich	
dwie	 edycje	wydane	w	 protestanckiej	Genewie	 przez	
szwajcarskich	 reformatorów	 religijnych	 z	 tekstami	
Jana	 Kalwina	 oraz	 bardzo	 popularny	 wśród	 szwajcar-
skich	i	francuskich	ewangelików	przekład	Księgi	Psal-
mów	pióra	Klemensa	Marota	i	Teodora	Bezy.	Struktura	
językowa	 Biblii	 przechowywanych	 w	 Bibliotece	 im.	
Tschammera,	 będącej	 najstarszą	 biblioteką	 zborową	 
w	Cieszynie,	 odzwierciedla	wielokulturowy	 charakter	
regionu,	w	 którym	 biblioteka	 powstała	 i	 potrzeby	 du-
chowe	miejscowej	społeczności.	

Znam w pewnym mieście taką ulicę,
gdzie wśród zaułków i kamieniczek
w małym kramiku sprzedawca stary
sprzedaje zaczarowane okulary…

Ktoś ma na przykład taką wadę wzroku,
że nie dostrzega belki w swym oku,
natomiast w oku "bliźniego ho! ho!
dostrzega nawet najmniejsze źdźbło!

Zdarza się czasem oczom zachorzeć,
że widzą wszystko w czarnym kolorze,
gdy świat ci się wyda smutny i szary,
rozjaśnią wzrok te okulary. Cudowne okulary…

Pomogą ci się sensu dopatrzeć
w maleńkich sprawach szarego dnia,
przez okulary te słońce zobaczysz,
gdy się wydaje, że wkoło mgła. Cudowne okulary…

Daleko widzące będą twe oczy,
gdy ktoś zapragnie twojej pomocy,
w najgorszym łotrze nawet zobaczysz
głęboko skrytą iskrę dobroci. Cudowne okulary…

Dojrzysz Chrystusa w każdym przebraniu -
w uczonej książce, w człowieku prostym,
nie, to nie bajka, ani też czary -
to Okulary Miłości…

Cudowne okulary poprawią serca wzrok. 
Cudowne okulary za jeden tylko grosz. 
Inaczej spojrzysz zaraz na życie i na los, 
gdy takie okulary założysz na nos!

ZACZAROWANE OKULARY

Magdalena Ponichter

Jolanta Sztuchlik
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Kolejne pożegnanie w Zamarskach

Wydarzenia parafialne

	 W	ciągu	ostatnich	kilku	 lat	 przez	filiał	Zamar-
ski	przewinęło	się	kilku	opiekunów.	W	dniu	23	czerw-
ca	br.,	w	Pamiątkę	Założenia	 i	Poświęcenia	 	Kościoła	 
w	 Zamarskach	 licznie	 zebrany	 zbór	 żegnał	 swojego	
opiekuna,	który	przez	ostatni	czas	współpracował	z	pa-
rafianami.	 Podziękowania	 złożył	 Prezbiter	Albin	Wie-
cheć	w	imieniu	zamarskiego	zboru	i	Rady	Filiału	oraz	
Sylwia	Sikora	w	imieniu	rodziców	chórku	dzięcięcego	
prowadzonego	przez	księdza	Brudnego.	Wzruszającym	
akcentem	pożegnania	było	wręczenie	przez	każde	dziec-
ko	 róży	 ich	 ukochanemu	 księdzu,	 bowiem	 był	 to	 ich	
ostatni	występ	przygotowany	przez	księdza	Grzegorza.
	 W	tym	to	dniu	dziękowaliśmy	księdzu	za	posłu-
gę	w	naszej	parafii,	za	głoszone	Słowo	Boże,	za	pracę	
z	młodzieżą,	z	dziećmi.		Ten	czas		pracy	tutaj	był	nieła-
twym	okresem	zdobywania	różnorodnych	–	i	radosnych,	
i	 trudnych,	ale	zawsze	bezcennych	–	doświadczeń.	Je-
steśmy	wdzięczni	 za	 czas	 spędzony	 z	 nami,	 za	 owoc-

ną	współpracę,	 za	 pomoc	w	wychowywaniu	 naszych	
dzieci	oraz	młodzieży	w	naszych	szkołach,	za	dzielenie	
się	 cennymi	 spostrzeżeniami,	 żywe	 zainteresowanie,	
wsparcie	i	wszelką	pomoc	niesioną	na	co	dzień,	a	także	
za	otwartość,	życzliwość	oraz	serdeczność.	Doceniamy	
to,	że	przy	natłoku	obowiązków	zawsze	znalazł	ksiądz	
czas	i	siły,	aby	wyjechać		z	dziećmi	czy	dorosłymi	na	
organizowane	wycieczki	parafialne	do	 teatru,	aby	być	
z	nami	tak	często,	jak	to	tylko	możliwe.		Ksiądz	Grze-
gorz	Brudny	mawiał:	 „trzeba	hojnie	dawać,	bo	wtedy	
jeszcze	więcej	 się	 zyskuje”.	 Podziękowanie	 padło	 tak-
że	z	ust	księdza	za	dobrą	współpracę,	dobre	 i	życzliwe	
dorady,	 a	 także	za	wzruszające	życzenia	 i	kwiaty.	Miła	 
i	rodzinna	atmosfera,	która	panowała	w	kościele,	była	dla	
wszystkich	 dużym	 przeżyciem,	 jednak	 szczególna	 dla	
księdza,	który	z	ciężkim	sercem	opuszcza	filiał	Zamarski,	
w	którym	miał	możliwość	zżycia	się	ze	zborem,	młodzie-
żą	oraz	dziećmi.
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	 Na	łamach	Wieści	Wyższobramskich	składamy	
jeszcze	 raz	księdzu	Grzegorzowi	Brudnemu	podzięko-
wania	za	piękną	służbę	w	naszej	parafii	i	życzymy	księ-
dzu	 i	 całej	 rodzinie	 wiele	 Bożego	 Błogosławieństwa	 
w	dalszym	życiu	i	dalszej	służbie.	

Sylwia Sikora

	 Uroczyste	nabożeństwo	upiększone	było	wystę-
pami	dzieci,	które	pięknie	zagrały	i	odśpiewały	kilka	te-
matycznych	pieśni.	Część	instrumentalną	przygotowała	
Krystyna	Krzywoń,	natomiast	opiekun	filiału	ks.	Grze-
gorz	Brudny	część	wokalną.	Rada	Filiału	na	tegoroczną	
Pamiątkę	 zaprosiła	 ks.	 bp.	 Tadeusza	 Szurmana,	 który	
wyraził	 ogromną	 radość	 z	 zaproszenia	 i	 wdzięczność	
Bogu	za	to,	że	ten	wyjątkowy	dzień	może	spędzać	w	tak	
licznie	 zebranym	 gronie.	 Mogliśmy	 usłyszeć	 również	
występy:	 miejscowego	
chóru	 męskiego	 oraz	 mie-
szanego	Hażlach-Zamarski.	
	 Jak	co	roku	do	Pa-
miątki	Założenia	i	Poświę-
cenia	 przygotowują	 się	
gospodynie,	które	mają		tu	
również	duży	wkład.	Prze-
kazywane	 są	 nieodpłatnie	
produkty	–	ser,	mak,	mąka,	
masło,	 ogromne	 ilości	 ja-

jek	 itp.	oraz	wkład	pracy	włożony	do	pieczenia	 trady-
cyjnych	wyśmienitych	kołaczy,	które	zborownicy	mogą	
degustować	 po	 uroczystym	 nabożeństwie.	W	 imieniu	
organizatorów	dziękuję	za	przygotowanie	uroczystego	
nabożeństwa.	Nie	 jestem	w	 stanie	 każdemu	 z	 osobna	
dziękować	ponieważ	ilość	osób,	które	dołączyły	się	do	
współpracy,	 jest	mnóstwo…	Bóg	Wam	wszystkim	 za-
płać!!!! Uczestniczka



Informator Parafialny nr 8/2013 (119)

wrzesień 2013 21

Nabożeństwo rodzinne w Puńcowie

	 W	 czwartą	 niedzielę	 czerwca	 przeży-
waliśmy	w	naszym	puńcowskim		filiale	radosne	
nabożeństwo	rodzinne.	Powodów	do		świętowa-
nia	było	wiele.	Obchodziliśmy	bowiem		DZIEŃ	
MATKI,	DZIEŃ	OJCA,	DZIEŃ	DZIECKA,		no	
i	oczywiście	zakończenie	roku	szkolnego.	Przyj-
mowaliśmy	 także	 do	 naszej	 puńcowskiej	 	 spo-
łeczności	 małego	 Piotrusia,	 który	 miał	 chrzest	
tej	 niedzieli.	 Nabożeństwo	 prowadził	 opiekun	
filiału,	 zaś	 krótki	 program	 artystyczny	 przed-
stawiły	 dzieci	 ze	 szkółki	 niedzielnej.	 Poprzez	
wiersze	 dzieci	 skierowały	wiele	 pięknych	 słów	
do	 swoich	 kochanych	 matek	 i	 ojców.	 Rodzice	
mogli	posłuchać	jak	ważne	miejsce	zajmują	oni		
w	życiu	swoich	pociech.	Dzieci	zaśpiewały	także	
dwie	piosenki,	 a	na	zakończenie	wręczyły	 swo-
im	rodzicom	róże	oraz	laurki.	 	 	
	 	 	 Po	 skończonym	 nabożeństwie	
wszyscy	udali	się	do	salki	na	słodki	poczęstunek.		
Tutaj	mieliśmy	dobry	czas	na	rozmowę,	złożyli-
śmy	też		życzenia	i	zaśpiewali		tradycyjne	sto	lat	
jednej	ze	zborowniczek,	która	obchodziła	swoje	
urodziny.	

Grażyna Smoter

Wizyta w Schwabach

	 W	 połowie	 lipca	 2013	 roku,	 na	 zaprosze-
nie	 	 proboszcza	 	 ks.	 dr	Paul	Hermanna	Zellfeldera	 
z	Parafii	Ewangelicko-Luterańskiej	Św.	Marcina,		do	
Schwabach	 (Bawaria)	 udała	 się	 z	wizytą	 delegacja	
Rady	parafialnej.	Zainteresowanie	nawiązaniem	kon-
taktów	z	naszą	parafią	należy	zawdzięczać	występom	
naszego	 Chóru	Wyższobramskiego,	 który	 w	 lutym	
podczas	 tourne	 w	 Bawarii	 koncertował	 właśnie	 
w		Schwabach.	Ten	rejon	Bawarii	nazwany	Frankonią		
Szwajcarską	 jest	 historycznie	 protestancki,	 w	 prze-
ciwieństwie	 do	 pozostałych	 części	 Bawarii.	 Wiele	
podobieństw	łączy	naszą	parafię	z	parafią	w	Schwa-
bach.	 Parafia	w	Schwabach	 jest	 największą	 parafią	
luterańską	w	dekanacie	Schwabach	–	liczy	prawie	10	
tys.	wiernych.	Realizuje	obecnie	bardzo	duży	projekt	
związany	z	remontem	kościoła	Miejskiego	św.	Jana	Budynek starego ratusza z 1528 r. Z tyłu widać wieże kościoła  EA św. Marcina 

(budowany  1469-1495)
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Dziedziniec budynku Parafii św. Marcina: O. Lott, S. Hławiczka, ks. P.-H. 
Zellfelder, J. Król, M. Mrózek

W złotej sali starego ratusza: J. Król, A. Mantarlis, S. Hławiczka, burmistrz 
Dr R. Oeser, ks. Dr P.-H. Zellfelder

Na dachu remontowanego kościoła św. Marcina: M. Mrózek, ks. Dr P.-H. 
Zellfelder; Jan Król

i	Marcina.	Wartość	 projektu	 –	 5	mln.	 euro.	 Podobnie	
jak	u	nas,	 także	w	tym	kościele	zlokalizowana	jest	bi-
blioteka	z	ciekawym	historycznie	księgozbiorem.	Róż-
norodne	i	bogate	jest	 także		 	życie	religijno-kościelne,	
aczkolwiek	widać	wyraźnie	postępującą	sekularyzację	
społeczeństwa	niemieckiego.	
	 Podczas	 wizyty	 nasi	 przedstawiciele	 zaprezen-
towali	 gospodarzom	 sytuację	Kościoła	 Ewangelickiego	
w	 Polsce,	 oraz	 przedstawili	 życie	 religijno-kościelne	
naszej	 Parafii.	 Spotkało	 się	 to	 z	 dużym	 zainteresowa-
niem	 ze	 strony	 gospodarzy.	 Została	 powołana	 przez	
tamtejszą	 radę	 	 parafialną	 grupa	 robocza	 do	 współpra-
cy	z	parafią	w	Cieszynie.	Wstępnie	omówiono	kierunki	
możliwej	 współpracy	 w	 przyszłości.	 Określono,	 jako	
cel	 przyszłej	 	 współpracy,	 pobudzenie	 życia	 religij-
nego	 poprzez	 wymianę	 doświadczeń	 obydwu	 parafii.	 
W		szczególności	wskazano	następujące	kierunki	działań:
	 -	wzajemne	wizyty	 grup	 zainteresowań	 –	 naj-
bliższa	wizyta	grupy	roboczej	ze	Schwabach	w	Cieszy-
nie	w	 połowie	 października	 br..	 kolejna	wizyta	 dużej	
grupy	z	Schwabach	w	Cieszynie	na	pamiątkę	założenia	
w	maju	2014	roku,
	 -	nawiązanie	kontaktów	młodzieżowych	–	zor-
ganizowanie	wspólnego	obozu	dla	młodzieży	konfirma-
cyjnej	na	terenie	Beskidów		(Wisła	Jawornik),
	 -	współpraca	pomiędzy	chórami	obydwu	para-
fii,	udział	chórów	w	koncertach	organizowanych	przez	
obydwie	parafie,
	 -	wymiana	doświadczeń	w	organizacji	życia	re-
ligijnego	przez	rady	parafialne,
	 -	 wspólne	 uroczystości	 500-lecia	 Reformacji	 
w	2017	roku,
	 -	nawiązanie	współpracy	rodzin	np.	rolników	–	
wymiana	doświadczeń.
	 Ustalono,	że	dalsze	doprecyzowanie	kierunków	
współpracy	nastąpi	podczas		wizyty	w	Cieszynie		grupy	
roboczej	w	październiku	br.
 Podczas	 wizyty	 w	 Schwabach	 nasi	 przedsta-
wiciele	 zostali	 przyjęci	 w	 ratuszu	 przez	 burmistrza	 
Dr.	Rolanda	Oesera,	przekazując	zaproszenie	do	złoże-
nia	wizyty	w	Cieszynie.	Relację	ze	spotkania,	a	także	 
z	przebiegu	wizyty,	zamieściła	na	swych	łamach	miej-
scowa	 gazeta	 codzienna.	 Również	 zwiedzono	 gospo-
darstwo	 rolne	 państwa	 Edel	 położone	 na	 obrzeżach	
miasta	Schwabach.	Pani	Lisbeth	Edel	 jest	 członkiem		
rady	 parafialnej,	 a	 także	 została	 powołana	 do	 grupy	
roboczej	nawiązania	współpracy	z	naszą	parafią.	Nasi	
przedstawiciele	 zwiedzili	 największe	 przedsiębior-
stwo	działające	w	Schwabach	–	RIBE	Richard	Bergner	
Holding	GMBH	&	CO.KG	znane	z	produkcji	specjali-
stycznych	połączeń	śrubowych	do	przemysłu	motory-
zacyjnego.	
	 Wyrażamy	przekonanie,	 że	 nasza	współpraca	
przyniesie	dobre	owoce	ku	wzajemnemu		budowaniu	

się	 i	 pogłębianiu	 życia	 religijnego.	 Naszą	 parafię	 re-
prezentowali	 członkowie	 prezydium	 rady	 parafialnej	
–	Stanisław	Hławiczka,	Jan	Król	i	Marcin	Mrózek.

(JK)
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Pożegnanie roku szkolnego w Bażanowicach

	 23	czerwca	2013	roku	dzieci	z	Bażanowic	po-
żegnały	kolejny	rok	szkolny.	Rano	odbyło	się	uroczyste	
nabożeństwo,	 w	 trakcie	 którego	 zaśpiewały	 „Stokrot-
ki”.	Rozdane	zostały	też	nagrody	dla	dzieci	ze	szkółki	
niedzielnej.	
	 Po	 południu	 dzieci	 spotkały	 się	 jeszcze	 raz.	
Tym	 razem	 na	 wspólnym	 ognisku.	 Podczas	 tego	 spo-
tkania	obecny	był	ks.	Dariusz	Madzia	wraz	z	rodziną.	

	 W	 trakcie	 tych	 wspólnie	 spędzonych	 chwil	
można	było	pokosztować	pysznych	ciast	upieczonych	
przez	 niezawodne	mamy,	 były	 kiełbaski	 z	 grilla	 oraz	
wiele	wspólnych	zabaw.	Oczywiście	nie	zabrakło	śpie-
wu	i	wspólnej	modlitwy.	Najważniejsze	jednak	było	to,	
że	po	godzinnej	ulewie	wyjrzało	słońce	i	spotkanie	na-
leży	zapisać	do	bardzo	udanych.

Janina Szalbot

Opóźniona jajecznica w Marklowicach

	 Słowa	 Psalmu	 przeznaczone	 na	 7	 czerwca	
przypadło	właśnie	 na	 pierwszy	 piątek	 czerwca.	Wów-
czas	odbyło	się	kolejne	spotkanie	Koła	Pań	w	Marklo-
wicach	–	spotkały	się	panie	z	Pogwizdowa	i	Kaczyc.	
	 Po	 deszczowym	 i	 zimnym	 maju	 zaplanowali-
śmy	spotkanie	przed	kaplicą,	przy	„tradycyjnej	 jajecz-
nicy”.	Jednak	z	pewną	obawą	czy	ono	w	ogóle	dojdzie	
do	skutku.	I	nastąpił	ten	zaplanowany	dzień.	
	 Po	 przywitaniu	 uczestniczek	 i	 zaśpiewaniu	
pieśni	 „Dzisiaj	 jest	 dzień,	 który	 dał	 nam	Pan…”	mia-
łyśmy	wiele	powodów,	 aby	dziękować	Panu	
Bogu,	 ponieważ	 on	 w	 swej	 łasce	 uradował	
nas	i	podarował	ciepłe,	słoneczne	popołudnie.	
Pani	Małgosia	Herda	przywiozła	ze	swojego	
gospodarstwa	dorodne	jajka,	z	których	nasze	

„Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi…”

„kucharki”		-	Renia	Boruta	i	Gercia	Gabryś	-	usmażyły	
wyśmienitą	 jajecznicę.	 Słodki	 poczęstunek	 przygoto-
wała	 nasza	 czerwcowa	 solenizantka	Małgosia	 Sikora.	
Ciekawa	relacja	z	wycieczki	chóru	kościelnego	do	Kar-
pacza	 naszej	 opiekunki	 diakon	 Joanny	 Sikory	 zakoń-
czyła	nasze	spotkanie.	
	 Zapraszamy	na	 spotkania,	 które	 odbywają	 się	 
w	każdy	pierwszy	piątek	miesiąca.	Do	zobaczenia!!!

Uczestniczka
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Wymiana okien w Bażanowicach

	 W	czerwcu	zakończył	się	pierwszy	etap	wymiany	okien	
w	kościele	św.	Trójcy	w	Bażanowicach.	W	pierwszej	kolejności	
wymienione	 zostały	 okna	w	 ołtarzu.	 Całe	 przedsięwzięcie	 po-
przedziły	kilkutygodniowe	przygotowywania,	w	trakcie	których	
zamówiono	szyby,	a	potem	odpowiednio	je	przycinano.	Trzeba	
było	 również	 wymienić	 metalowe	 ramy,	 w	 których	 osadzone	
były	stare	szyby.	Samo	zakładanie	szyb	w	kościele	zajęło	kilka	
dni.	
	 Przed	nami	kolejny	etap.	W	dalszej	kolejności	wymie-
nione	zostaną	okna	od	placu	Kościelnego.	
	 Wymiana	była	konieczna,	bowiem	stare	okna	były	po-
pękane	i	w	każdej	chwili	groziły	wypadnięciem.	Ponieważ	jest	
to	przedsięwzięcie	dość	kosztowne	w	tym	roku	nie	uda	się	wy-

mienić	 szyb	w	całym	kościele,	 ale	parafianie	
wierzą,	że	z	Bożą	pomocą	w	przyszłym	roku	
uda	się	dokończyć	rozpoczętą	w	maju	akcję.

Janina Szalbot

Foto: Sabina Polok

Wizyta Anny Komorowskiej

	 Anna	 Komorowska	 odwiedziła	 Cieszyn	 
2	czerwca	2013	r.	O	wizycie	pisały	lokalne	media,	cho-
ciaż	wizyta	nie	była	specjalnie	nagłośniona,	miała	wła-
ściwie	kameralny	 charakter.	Małżonka	Prezydenta	RP	
została	zaproszona	przez	Stowarzyszenie	Klub	Kobiet	
Kreatywnych	 na	 otwarcie	 Uliczki	 Cieszyńskich	 Ko-
biet,	 które	miało	miejsce	 21	 kwietnia.	Wtedy	nie	mo-
gła	przyjechać,	 a	 teraz	 spacer	Uliczką	był	pretekstem	
do	 spotkania	 z	 działaczkami	 społecznymi	 Cieszyna,	
przedstawicielkami	 organizacji.	 Wybór	 uczestniczek	
był	subiektywny,	ale	zapraszał	organizator.	Wizyta	roz-
poczęła	 się	 od	 spaceru	Uliczką,	 tam	miałam	przyjem-
ność	opowiedzieć	krótko	o	zasługach	upamiętnionych	
kobiet.	Mimo,	 że	 nie	 jestem	 już	 członkinią	 Stowarzy-
szenia,	zostałam	zaproszona,	ponieważ	zainicjowałam	

i	doprowadziłam	do	odsłonięcia	9	nowych	lamp.	Wrę-
czyłam	Pierwszej	Damie	film	z	otwarcia	Uliczki	i	kom-
plet	książek,	które	napisałam	o	cieszyńskich	kobietach.	
Obiecała,	że	na	pewno	je	przeczyta.	Mam	taką	nadzieję,	
bo	przecież	większość	bohaterek	to	ewangeliczki,	a	na-
sza	historia	z	pewnością	pomoże	jej	zrozumieć	historię	
i	 specyfikę	 regionu.	Na	 prywatne	 pytanie,	 czy	 zamie-
rzam	pisać	o	żyjących	kobietach,	odpowiedziałam:	nie,	
jestem	przecież	historykiem,	a	nie	dziennikarką.	W	sali	
konferencyjnej	 Zamku	 na	 spotkaniu	 z	 działaczkami	
społecznymi	Cieszyna	Pierwsza	Dama	powiedziała,	że	
stworzenie	 uliczki	 upamiętniającej	 kobiety	 przybliża	
ludzi,	którzy	żyli	na	tym	terenie,	którzy	chodzili	 tymi	
samymi	 ulicami	 co	 my	 teraz.	 Inspiruje,	 by	 z	 ducha	
poprzednich	 pokoleń	 czerpać,	 a	 jednocześnie	 myśleć,	
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jak	 to	 poszerzać,	 rozwijać	 
w	obszarze	 aktywności	oby-
watelskiej.	A	macie	państwo	
możliwość	 wyjścia	 nawet	
poza	granice	kraju.	Ponadto	
zaznaczyła,	że	w	Polsce	jest	
wiele	ciekawych	inicjatyw,	a	
takie	spotkania	pokazują,	że	
Polska,	 właśnie	 z	 perspek-
tywy	 na	 przykład	 Cieszyna	
czy	 innych	 miejscowości,	
jest	 inna	 niż	 prezentowana	
w	 mediach.	 (...)	 Mam	 po-
czucie,	że	jestem	w	regionie,	
gdzie	 jest	masa	 różnorodnych	 inicjatyw,	 nie	 brakuje	 tu	 chęci	
do	działania.	Macie	panie	ogromną	pasję,	dajecie	z	siebie	mnó-
stwo	 energii,	 serca,	wiedzy,	 intelektu.	Bardzo	ważne	 jest,	 że	
nie	 rywalizujecie,	 tylko	 się	wspieracie.	 Spotkanie,	 przebiega-
jące	w	luźnej	atmosferze,	zakończyło	się	spacerem	na	dawny	
most	graniczny,	 skąd	Anna	Komorowska	odjechała	do	Wisły.	
Na	 twarzach	 wielu	 przechodniów	 malowało	 się	 zdziwienie	
na	 widok	 Pierwszej	 Damy	 spacerującej	 uliczkami	 Cieszyna.	 
Z	pewnością	nie	była	to	ostatnia	wizyta	w	Cieszynie,	szefowa	
kancelarii	jest	otwarta	na	dalsze	spotkania. Władysława Magiera

Karol i Roman Zagórowie z Brzezówki  
– laureatami konkursu „AgroLiga 2012”

	 We	 wtorek	 11	 czerwca	 Prezydent	 Bronisław	
Komorowski,	 podczas	 uroczystości	 w	 ogrodach	 Pała-
cu	Prezydenckiego,	wręczył	listy	gratulacyjne,	puchary	 
i	 dyplomy	 laureatom	 konkursu	 AgroLiga2012.	 Kon-
kurs	AgroLiga	ma	już	20-letnią	tradycję.	Przez	te	lata	
nagrodzono	kilka	tysięcy	najbardziej	przed-
siębiorczych	 polskich	 rolników	 i	 agrofirm.	
Kilkuset	z	nich	zostało	wyróżnionych	 i	no-
bilitowanych	na	 szczeblu	krajowym,	otrzy-
mując	 z	 rąk	 przedstawicieli	 najwyższych	
władz	 tytuły	 Mistrzów,	 Wicemistrzów	 
i	 Laureatów	 Krajowych	 AgroLigi.	 Miło	
nam	donieść,	że	w	edycji	konkursu	„Agro-
Liga	2012”	Laureatem	Krajowym	AgroLigi	
w	kategorii	Rolnicy	zostali		Karol	i	Roman	
Zagórowie	 –	 rolnicy	 z	 Brzezówki.	 Karol	
Zagóra	 i	 jego	 syn	Roman	prowadzą	nowo-
czesne	gospodarstwo	rolne	ukierunkowane	
na	tucz	trzody	chlewnej,	produkcję	jaj	zaro-
dowych	oraz	produkcję	roślinną	uprawiając	
głownie	pszenicę,	rzepak	i	kukurydzę.	
	 Podczas	spotkania	Prezydent	Broni-

sław	Komorowski	dziękując	 i	 gratulując	uczestnikom	
spotkania	 –	 laureatom	 tegorocznej	 edycji	AgroLigi	 –	
podkreślił	trud	ich	codziennej	pracy.	Zauważył,	że	pol-
ski	sektor	rolno-spożywczy	odniósł	w	ostatnich	latach	
ogromny	sukces,	a	nasze	rodzime	produkty	obecne	są	
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na	 rynkach	 całego	 świata.	
Z	 Laureatami	 spotkał	 się	
także	 minister	 rolnictwa	
i	 rozwoju	 wsi	 Stanisław	
Kalemba.
 Karol Zagóra to 
nie	 tylko	wzorowy	 rolnik.	
Jest	także	członkiem	Rady	
Filiału	w	Hażlachu,	wspie-
rają	życie	 religijne	Filiału	
w	Hażlachu.		
	 Gratulujemy	 wy-
różnionym	 naszym	współ-
wyznawcom.

(JK)

Nabożeństwo rodzinne w fotografii

	 23	 czerwca	 br.	 odbyło	 się	 ostatnie	 w	 tym	
roku	 szkolnym	 nabożeństwo	 rodzinne.	 Było	 ono	
podsumowaniem	 wzorowej	 frekwencji	 najmłod-
szym	 parafian.	 Dzieci,	 które	 uzyskały	 100%	 fre-
kwencję	 otrzymały	 od	 prowadzącej	 szkółki	 nie-
dzielne	w	Cieszynie	Pavli	Chudeckiej,	upominki.	
	 Nabożeństwo	to	prowadził	ks.	Dariusz	Ma-
dzia,	 który	 również	 podziękował	 dzieciom	 za	 tak	
pilne	uczęszczanie	na	nabożeństwa	wręczył	wszyst-
kim	pamiątkowe	dyplomy	i	życzył,	aby	ten	czas	za-
wsze	był	mile	wspominany.

BM
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Informacje 
Rady Parafialnej

 Kolejne	 w	 2013	 roku	 posiedzenie	 Rady	 Pa-
rafialnej	 odbyło	 się	 25	 czerwca	 w	 sali	 parafialnej	 pl.	
Kościelny	 6.	 Posiedzenie	 rozpoczął	 kurator	 Jan	Król,,	
witając	wszystkich	zebranych.	Następnie	ks.	Janusz	Si-
kora	odczytał	tekst	hasła	biblijnego	przypadającego	na	
dzień	 zwołania	 posiedzenia	Rady	 i	 zmówił	modlitwę.	
W	wyniku	głosowania,	jednogłośnie	przyjęto	podany	w	
zaproszeniu	porządek	posiedzenia.	 	Rada	przyjęła	pro-
tokół	z	poprzedniego	posiedzenia	Rady	Parafialnej	z	16	
kwietnia	2013	roku.		
	 Miłym	 akcentem	 posiedzenia	 było	 wręczenie	
kwiatów	 i	 podziękowanie	 księdzu	Grzegorzowi	Brud-
nemu	za	jego	służbę	w	naszej	parafii.	
	 Proboszcz	 Parafii	 ksiądz	 Janusz	 Sikora	 przed-
stawił	 sprawy	 związane	 z	 życiem	 religijno-kościel-
nym	 Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 w	 Cieszynie.	 
W	 szczególności	 omówił	 najważniejsze	 uroczystości	
kościelne	 w	 najbliższych	 miesiącach.	 Przedstawił	 ter-
minarz	 pamiątek	 poświęcenia	 kościołów	 na	 terenie	
naszej	parafii.	Przedstawił	 też	plan	urlopów	księży	na	
miesiące	 wakacyjne,	 omówił	 plan	 nabożeństw	 oraz	
związany	z	tym	system	zastępstw.	
	 Zasadniczym	 tematem	 porządku	 obrad	
Rady	 Parafialnej	 było	 omówienie	 i	 analiza	 pra-
cy	 z	 młodzieżą	 w	 parafii.	 Zagadnienie	 to	 referował	
ks.	 Tomasz	 Chudecki	 –	 odpowiedzialny	 za	 ten	 ob-
szar	 pracy	 parafialnej.	 Problematyka	 ta	 wzbudziła	

szeroką	 dyskusję,	 przedstawiano	 szereg	 wniosków	 
i	 propozycji	 mających	 na	 celu	 uaktywnianie	 	 pracy	 
z	młodzieżą.	Oprócz	ks.	T.	Chudeckiego,	relację	z	pracy	
z	młodzieżą	przedstawili	Radzie	księża	odpowiedzialni	
za	życie	religijne	w	poszczególnych	filiałach.		Rada	po-
stanowiła,	iż	tematyka	ta	winna	być	przedmiotem	częst-
szych	posiedzeń	Rady	Parafialnej	z	uwagi	na	jej	wagę	
dla	życia	religijnego.	
	 Zagadnienia	finansowe	i	gospodarczo-remonto-
we,	w	tym	realizację	zamierzeń	na	rok	bieżący	według	
stanu	na	koniec	 lipca	2013	 roku,	 przedstawił	Kurator.	
Utrudniona	jest	realizacja	wszystkich	planowanych	za-
mierzeń	z	uwagi	na	komplikacje	przy	sprzedaży	działek	
w	Hażlachu.	Dodatkowo	zwrot	części	poniesionych	na-
kładów	na	odnowienie	dzwonnicy	w	Gumnach	nastąpi	
najwcześniej	w	IV	kwartale	br.	
	 Pan	Józef	Rucki	przedstawił	Radzie	Parafialnej	
relację	 z	 jubileuszowego	 zjazdu	 Bratniej	 Pomocy	 im.	
Gustawa	Adolfa.	 Rada	 Parafialna	 zadecydowała	 o	 na-
wiązaniu	współpracy	 z	 parafią	 ewangelicką	w	Schwa-
bach	(Bawaria)	i	w	tym	celu	z	wizytą	roboczą	uda	się	
do	 Schwabach	 	 trzyosobowa	 delegacja	 Rady	 Parafial-
nej.	 	Następne	posiedzenie	rady	planowane	jest	na	ko-
niec	sierpnia	br.			
	 Na	zakończenie	posiedzenia	kurator	podzięko-
wał	 wszystkim	 za	 udział	 w	 zebraniu.	 Posiedzenie	 za-
kończono	Modlitwą	Pańską.

Jan Król

WSPOMNIENIE
ŚP. Emanuel Czech

 27	lipca	pożegnaliśmy	na	cmentarzu	komunal-
nym	w	Brzezówce	śp.	Emanuela	Czecha.	Zmarły	uro-
dził	się	w	Brzezówce	15	lutego	1930	roku	i	tutaj	przeby-
wał	aż	do	śmierci.	Z	zawodu	był	górnikiem.	Znany	był	
z	aktywności	społecznej	 -	od	wczesnej	młodości	 jako	
członek	miejscowej	ochotniczej	straży	pożarnej,	a	przez	
długi	okres	czasu	jako	jej	prezes.	Ta	jego	misja	niesie-
nia	pomocy	i	świadczenie	na	rzecz	bliźnich	wyraziła	się	
w	jego	drugim	powołaniu.	Zorganizował	kilkuosobową	
grupę	 pracowitych	 i	 uzdolnionych	 górników,	 którzy	
najpierw	po	pracy	zawodowej,	a	następnie	po	przejściu	
na	 emeryturę	 świadczyli	 usługi	 ciesielskie.	 W	 szcze-
gólności	 pracował	 przy	 budowie	 i	 remontach	 okolicz-
nych	kościołów,	między	innymi	przy	budowie	kościoła	 
w	Marklowicach,	przy	remoncie	wieży	kościoła	w	Haż-
lachu,	 a	 także	 przy	 innych	 kościołach	 ewangelickich	 
i	rzymsko-katolickich.

	 W	kazaniu	w	ko-
ściele	 w	 Marklowicach	
ks.	Janusz	Sikora,	nawią-
zując	 do	 prowadzonych	
przez	zmarłego	prac	przy	
wznoszeniu	 budynków,	
żegnał	 go	 słowami	Apo-
stoła	 Pawła	 „Wiemy	 bo-
wiem,	że	jeśli	ten	namiot,	
który	 jest	 naszym	 ziem-
skim	mieszkaniem,	 się	 rozpadnie,	mamy	 budowlę	 od	
Boga,	dom	w	niebie,	nie	rękoma	zbudowany,	wieczny."	
W	przemówieniu	 ks.	Tomasz	Wojtyła	 z	 Parafii	Rzym-
sko-Katolickiej	z	Pogwizdowa,	nawiązując	do	zaanga-
żowania	śp.	Emanuela	Czecha	w	pracach	remontowych	
kościoła	 w	 Pogwizdowie,	 podkreślił	 Jego	 niezwykłą	
gorliwość	i	troskę	o	Dom	Boży	i	ekumeniczną	postawę.	
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	 Na	cmentarzu	w	Brzezówce	mowy	pożegnalne	
wygłosili	 przedstawiciele	miejscowej	 ochotniczej	 stra-
ży	pożarnej	oraz	stowarzyszenia	górników.	Przy	dźwię-
kach	strażackich	syren		żegnaliśmy	„Maniusia”	–	czło-

wieka	czynu,	górnika,	cieślę,	sąsiada,	człowieka,	który	
„z	 dobrego	 skarbca	 swojego	 serca	 wydobywał	 dobro”	
(Łk	6,45).	

(JK)

 Kocham Cię, Ślubuję Ci miłość, wierność i 
uczciwość małżeńską, oraz, że Cię nie opuszczę aż do 
śmierci..., 
 Sąd uznaje Jana Kowalskiego za winnego za-
rzucanego mu czynu i skazuje go na dwadzieścia lat po-
zbawienia wolności. 
	 Czy	uważasz,	że	to	zwykłe	zdania?	Czy	zdajesz	
sobie	sprawę,	w	jaki	sposób	działają?
	 Słowo	 ma	 w	 sobie	 ogromną	 moc	 kreowania	 
i	 zmieniania	 rzeczywistości.	 Raz	 wypowiedziane	 jest	
w	 stanie	 spowodować	 całą	 lawinę	 następujących	 po	
sobie	 zdarzeń.	 Niektóre	 z	 nich	 zapamiętujemy	 na	 za-
wsze.	Niektóre	z	nich	nas	zmieniają.		Niektóre	ranią.	To	
ostatnie	wydaje	się	stwierdzeniem	nie	do	końca	praw-
dziwym.	W	jaki	sposób	można	zmierzyć	cierpienie	za-
dane	werbalnie?	Czy	rzeczywiście	jest	porównywalne	 
z	tym	fizycznym?	I	czy	mówiąc,	możemy	coś	lub	kogoś	
zniszczyć?	

Krzywdzenie słowem
	 Chyba	każdy	z	nas	wrócił	kiedyś	z	podwórka	
zalany	łzami,	żaląc	się	mamie:	,,Ona	mnie	przezwała...”	
Teraz	wspominamy	takie	sytuacje	z	uśmiechem		 i	nie	
widzimy	w	nich	problemu.	Ten	jednak	nie	znika.	Obe-
lga	 rzucona	w	naszą	 stronę,	 fałszywe	oskarżenie,	 szy-
dzenie	 	 z	 naszego	 koloru	 skóry,	 wyznania,	 orientacji	
seksualnej,	boli	niejednokrotnie	bardziej,	niż	uderzenie	
w	 twarz.	Czujemy	się	ofiarami,	nie	wiemy,	 jak	się	za-
chować	w	 takiej	 sytuacji.	Mamy	ochotę	 rzucić	 się	na	
tę	osobę	z	pięściami,	albo	rozpłakać	się.	Zastanawiamy	
się,	 dlaczego	 to	 tak	 strasznie	 zabolało.	 To	 doskonałe	
przykłady	na	to,	jak	słowo	wychodzi	ze	swej	pierwotnej	
roli	 i	 zaczyna	 żyć,	 tworzyć	 rzeczywistość,	 przekształ-
cać	ją	i	formować.	Zmienia	życie	ludzi,	wywołuje	skraj-
ne	emocje,	konkretne	czyny.		Może	być	bronią,	,,narzę-
dziem	zbrodni”,	ciosem.	Może		niszczyć,	ranić,	a	nawet	
zabijać.	Nie	ma	już	wątpliwości,	co	do	jego	potencjału.	
Jest	zatem	formą	przemocy,	może	nawet	groźniejszą	niż	
fizyczna.

Skąd ten ból?
	 Poznajemy	 świat	 i	 uczymy	 się	 go	 za	 pomo-
cą	 języka.	Jest	on	 jak	szyba,	przez	którą	patrzymy	na	
różne	zjawiska.	Nie	zdajemy	sobie	z	 tego	sprawy,	ale	
widzimy	 tylko	 to,	co	 jesteśmy	w	stanie	 jakoś	nazwać.	
,,Język	utrzymuje	ciało	nie	dlatego,	że	w	jakimś	sensie	
żywi	je	bądź	powołuje	do	życia.	Chodzi	raczej	o	to,	że	
społecznie	 określone	 istnienie	 ciała	 staje	 się	w	 ogóle	
możliwe	 jedynie	 	 dzięki	 jego	 interpretacji	 w	 ramach	
języka.”	 	 Bycie	 przezwanym	 to	 pierwsza	 forma	 języ-
kowego	zranienia,	jakiej	doświadczamy.	To	ingerencja	
w	naszą	 tożsamość,	 na	którą	nie	umiemy	 się	 zgodzić.	 www: Katarzyna Skibińska

Jak działają słowa?

Kiedy	rodzi	się	dziecko,	rodzice	nadają	mu	imię.	Ana-
logicznie	–		przezwanie	kogoś,	to	nadanie	mu	imienia,	 
a	tym	samym	demonstracja	władzy.	Inaczej	jest	z	groź-
bą	 –	 to	 z	 kolei	 zwizualizowana	 przyszłość,	 opisana,	
rzecz	jasna,	za	pomocą	języka.	Lęk	i	strach	pojawiają	
się	już	przez	samo	wyobrażenie	sobie	sytuacji,	w	której	
nigdy	nie	chcielibyśmy	się	znaleźć.	A	skoro,	ktoś	obie-
cuje	 lub	 przysięga,	 że	 zrobi	 nam	 coś	 złego,	 dlaczego		
nie	mielibyśmy	w	to	uwierzyć?

Kto to wymyślił?
 Zastanawialiście	się	kiedyś,	kto	wymyślił	słowo	
pedał?	Albo	inaczej:	kto	użył	go	po	raz	pierwszy	w	ob-
raźliwym	kontekście?	Nie	jesteśmy	w	stanie	tego	ustalić.	
Tak	jak	nie	jesteśmy	w	stanie	ustalić,	dlaczego	te,	a	nie	
inne	słowa	tracą	swoje	pierwotne	znaczenie,	by	zamie-
nić	się	w	wulgaryzm.	Pewne	jest	jedno:	słowo,	które	nie	
ma	autora,	jest	powtarzane	chętniej	i	częściej,	ponieważ	
żaden	z	wypowiadających	nie	czuje	się	za	nie	odpowie-
dzialny.	Obelga	jest	,,jedynie”	powtórzeniem	popularne-
go	zwrotu,	którego	przecież	używają	wszyscy.

To tylko puste słowa...
	 Moc	 słowa	 jest	 bagatelizowana.	 Powiedzieć	
komuś:	Zabiję	Cię,	to	przecież	nie	to	samo,	co	kogoś	za-
bić.	To,	że	kobieta	zostaje	nazwana	słowem	na	,,k”,	nie	
oznacza	 jeszcze,	 że	 się	 prostytuuje.	 Takie	 są	 schema-
ty	myślenia.	Jedną	z	najbardziej	rozprzestrzeniających	
się	,,chorób”	naszego	społeczeństwa	jest	nieświadome	
używanie	 języka,	 do	którego	na	 stałe	weszły	 już	wul-
garyzmy.	 Jak	wynika	 z	 badań	CBOS-u	 ,,Prawie	dwie	
trzecie	[Polaków]	(62%)	posiłkuje	się	przekleństwami	
w	 sytuacjach	 stresu,	 zdenerwowania	 –	 ogólnie	 rzecz	
biorąc	pod	wpływem	silnych	emocji,	być	może	również	
pozytywnych.	Co	dziewiąty	respondent	(11%)	deklaru-
je,	że	używa	niecenzuralnych	wyrazów	w	celu	„dookre-
ślenia”,	dosadnego	ujęcia	elementów	swojej	wypowie-
dzi.	Ogółem	zdecydowana	większość	Polaków		włącza	
do	swojego	codziennego	języka	wulgarne	słowa.”	Nie	
znalazłam	wyników	badań,	które	mówiłyby,	ilu	z	nich	
potrafi	określić	znaczenie	tych	słów,	ale	podejrzewam,	
że	byłby	to	niewielki	procent.	
	 Zatem	 nie	 ograniczam	 się	 tylko	 do	 stwierdze-
nia,	że	ktoś,	kto	grozi,	oskarża,	obraża,	chce	dokonać	
przemocy,	tak	samo	jak	ten,	który	napada	z	nożem	na	
ulicy	na	niewinnego	człowieka.	To	przede	wszystkim	
ten,	kto	nie	zdaje	sobie	sprawy	z	tego,	co	mówi.	Widzi,	
że	 jego	 słowa	 ranią,	więc	używa	 ich	 tylko	po	 to,	 aby	
zadać	cierpienie.	Być	może	chce	się	za	coś	zemścić,	zy-
skać	przewagę	albo	zwyczajnie	zdobyć	popularność.
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Be omide didar                

	 Świat	się	śpieszy.	Ludzie	idą	szybko	do	przodu.	
Nie	patrzą	wokół	siebie,	a	tym	bardziej	za	siebie.	Nie	
chcą	 widzieć	 ani	 słyszeć	 informacji	 o	 dziejących	 się	
dramatach	i	tragediach	w	swoim	otoczeniu	i	w	świecie.	
Jak	już	,	to	tylko	w	kategoriach	sensacji,	nie	wymagają-
cej	zaangażowania	i	przeciwdziałania	złu	i	krzywdzie.
	 Wielokrotnie	 na	 łamach	 naszych	 „Wieści”	
przybliżałem	 sytuację	 w	 	 świecie	 arabskim,	 pisząc	 
o	Libii,	a	w	tym	o	Benghazi.	Wyrażałem	nadzieję	i	mó-
wiłem	o	szybko	postępujących	zmianach	demokratyzu-
jących	tamtejszą	społeczność.	Niestety		tam	i	w	Tunezji,	
a	także	w		państwach		Bliskiego	Wschodu	wrze.	Silna	
polaryzacja	 sił	 religijnych,	 plemiennych	 i	 partyjnych	
nie	 umożliwia	 dojścia	 do	 porozumienia	 i	 normalne-
go		życia.	Wojna	domowa	w	Syrii.	Zmieszki	i	protesty	 

w	Tunezji.	 Regularne	 zamachy	 bombowe	w	 Iraku.To-
talna	rewolta	i	przeddzień	wojny	domowej	w	Egipcie.
	 Ponad	sto	 tysięcy	 ludzkich	ofiar	przekłada	się	
na	 tysiące	 codziennych	 	 tragedii	 i	 dramatów	w	 rodzi-
nach.	Masowo	 ginie	 ludność	 cywilna,	w	 tym	kobiety,	
dzieci	i	ludzie	starsi,	którzy	nie	mają	absolutnie	żadne-
go	wpływu	na	to	co	przyniesie	im	kolejny	dzień.	Bom-
bardowania,	 bezmyślny	ostrzał	 artyleryjski,	 	 zamachy	 
i		podpalenia,		wysadzanie		minami		i	bombami		autobu-
sów,		pociągów,	samochodów		i	podróżujących		w	nich,	
niczego	się	nie	spodziewająch	i	niewinnych	ludzi.	Tak	
wygląda	tam	codzienność.
	 Obok	 tego	zgiełku	 toczy	się	normalne	z	pozo-
ru	życie.	Wiele	zamożniejszych	rodzin	stara	się	szybko	
emigrować.	 Uciekają	 i	 wyjeżdżają	 w	 świat..	 Jadą	 do	
Kanady,	USA,	Francji	i	Niemiec.	Są	też	tacy	co	przyby-
wają	na	Cypr.	Od	lat	są	tutaj	obecni	z	całymi	rodzinami.	
Niektórzy	 zdążyli	 kupić	 mieszkania	 i	 domy.	 Najczę-
ściej	osiedlają	się	w	wioskach	i	miasteczkach	masywu	
górskiego	Troodos,	gdzie		znajdują	spokój	i	mogą	prze-
bywać	w		uroczych	,		zielonych		górach.	Blisko	mają	do	
wybrzeża	morskiego,	a	także	utrzymują		kontakt	z	osia-

dłą		już	tam	społecznością	muzułmańską.
Świat	 idzie	szybko	 i	bezwzględnie	dalej.	
Refleksyjnie	 widzimy	 zbieżność	 losów	
i	 tragedii	 naszych	 rodzin	 z	 przedednia		
ostatniej	 wojny	 światowej,	 w	 czasie	 jej	
trwania,	 jak	 i	po	 jej	 zakończeniu,	 z	 tym	
co	 dzisiaj	 dzieje	 się	 na	 Bliskim	Wscho-
dzie	i	w	Afryce	Północnej.	Żyjemy	sobie	
w	miarę	dobrze.	Losy	i	tragedie	,	dziejące	
się		tam		codziennie	nas	nie	dotyczą,	cho-
ciaż	są	tuż,	niedaleko.	Wtedy	też	nieliczni	
widzieli	i	przewidywali	zbliżający	się	na-
cjonalizm	 i	 faszyzm.	 Protestowali	 prze-
ciwko	administracyjnej,	politycznej	i	mi-
litarnej	przemocy.	Stali	się	jej	pierwszymi	
ofiarami.	Możni	tamtego	świata	zdali	się	
niczego	nie	zauważać,	bo	tylko	pozornie	 
i	 chwilowo	 byli	 bezpieczni	 i	 beztrosko		
pozwalano	im	żyć.
	 Niestety	 kroczymy	 nieustannie	 na-
przód.	 Krzywdy	 i	 tragedie	 ludzkie	 dzie-
ją	się	obok	lub	poza	nami	i	zdają	się	nas	
jakby	 	 nie	 dotyczyć.	 A	 historia,	 która	
powinna	być	nauczycielką	życia,	prawie	 
w	ogóle	nas	nie	przekonuje	i	nie	zmusza	
do	 wyciągnięcia	 wniosków	 i	 przeciw-
działania	 złu.	 Tylko	 w	 ostatnich	 tygo-
dniach	na	terytorium	Egiptu	splądrowano	
i	 częściowo	 zniszczono	 49	 (czterdzieści	
dziewięć)	 kościołów	 wspólnoty	 koptyj-
skiej,	katolickiej	i	protestanckiej.

Janek Schylla

Zza granicy
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Muzyczne ucztowanie

Inne wydarzenia

 Wcześniejsze niż zazwyczaj przy-
gotowania do druku wakacyjnego, podwój-
nego wydania „Wieści Wyższobramskich” 
spowodowało, iż dopiero teraz mogę po-
informować Szanownych Czytelników  
o wydarzeniach muzycznych, które miały 
miejsce jeszcze w czerwcu, a których nie 
można byłoby pominąć milczeniem. Otóż w 
jednym dniu 21 czerwca br. dane mi było 
wysłuchać dwóch jakże różnych, ale  jakże 
pięknych koncertów i to wszystko w Cze-
skim Cieszynie.

I
	 Najpierw	 o	 godz.	 17.	 w	 Kawiar-
ni	 „Avion”	 przy	 moście	 granicznym,	 niby	 skromny	
recital	„Krajobrazy	uczuć”		piosenkarki	Noemi	Bocek	 
z	akompaniamentem	Filipa	Macury	i	perkusisty	Micha-
ła	Wierzgonia.	Recital	wcale	już	nie	taki	skromny	i	mu-
zyka	wcale	już	nie	taka	lekka.	Sala	kawiarni	zapełniona	
do	ostatniego	miejsca,	a	muzyka	w	wykonaniu	sympa-
tycznego	tria	z	Zaolzia	bardzo	urozmaicona.
	 Noemi	 Bocek	 pochodząca	 z	 Oldrzychowic,	
uczennica	Gimnazjum	 z	 polskim	 językiem	nauczania	
w	Czeskim	Cieszynie,	dobrała	sobie	uzdolnionych	mu-
zyków	i	śpiewa	nie	tylko	piosenki		czy	pieśni,	kompo-
zycje	 swoje	 i	 różnych	autorów,	ale	 świetnie	czuje	 się	
również	w	utworach	jazzowych,		bluesie	czy	bossano-
wie.		Jej	skala	głosu,	niekonwencjonalne	interpretacje	 
z	dnia	na	dzień	rozwijający	się	talent	,	cały	czas	szko-
lony	muzycznie,	 pozwalają	 tej	 zwyciężczyni	Cieszyń-
skiej	Ligii	Talentów	z	2012	roku	wróżyć	w	przyszłości	
wielką	 muzyczną	 karierę.	 Trzeba	 jeszcze	
koniecznie	dodać,	że	Noemi	słynie	również	
z	 koncertów	 pieśni	 religijnych	 i	 obiecała	
mi,	że	24	listopada	br.	wystąpi	w	naszym	
kościele	w	koncercie	 zatytułowanym	„Za-
olzie	 ratuje	organy	kościoła	 Jezusowego”.	
Cieszymy	 się	 już	 bardzo	 na	 ten	 koncert,	 
a	młodej	artystce	życzymy	wielu	sukcesów.

II
	 W	 tym	 samym	 dniu	 o	 godz.	 19.	 
w	kościele	ewangelickim	Na	Niwach	odbył	
się	koncert	zatytułowany	„Muzyka	różnych	
wyznań	„	zorganizowany	przez	MK	PZKO	
Czeski	 Cieszyn	 Centrum	 i	 działający	 
w	jego	ramach	chór	mieszany	„Harfa”.Cze-
kała	 nas	 uczta	 muzyczna,	 śpiew	 chórów	 

w	 mistrzowskim	 wy-
konaniu,	ale	po	kolei.
	 W	 pierwszej	
części	 koncertu	 usły-
szeliśmy	 trzy	 hym-
ny.	 Katolickie	 „Ave	
verum	 	 corpus”	 an-
gielskiego	 kompozy-
tora	 Edwarda	 Elgara	 
w	 wykonaniu	 chóru	
mieszanego	 „Harfa”.	 Mimo	 faktu	 iż	 na	 Śląsku	 Cie-
szyńskim	nie	było	wielu	wyznawców	prawosławia,	ale	
piękno	muzyki	 cerkiewnej	 sprawiło,	 że	 organizatorzy		
włączyli	 	 do	 programu	 również	monumentalny	 hymn	
Sergiusza	 	Rachmaninowa	„Bogorodice	Djewo”,	a	na	
zakończenie		tej		części		koncertu		współczesny,		pełen	
półtonów	„III	Chichester	Psalm”	Leonarda	Bernsteina	

Noemi Bocek

„Vocalis”

Chór „Harfa”
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z	 hebrajskim	 tekstem.	 Te	 ostatnie	 utwory	
wykonały	połączone	chóry	„Harfa”	 i	 chór	
Kameralny	 „	 A	 Piacere”	 działający	 przy	
kole	naukowym	Instytutu		UŚ	w	Cieszynie.	
Dyrygował	 Tomasz	 Piwko,	 na	 organach	
akompaniował	 Paweł	 Seligman,	 a	 solo	
zaśpiewała	 Aleksandra	 Dyrna.	 Następnie	
zaprezentował	 się	 żeński	 chór	Kameralny	
„Vocalis”	działający	przy	Parafii	Ewangelic-
ko-Augsburskiej	w	Skoczowie.	Jest	zespo-
łem	ponadkonfesyjnym,	skupia	śpiewaczki		
różnych	 wyznań,	 które	 łączy	 umiłowanie	
muzyki	i	chęć	służenia	Bogu	pieśnią.	Chór	
prezentuje	repertuar	a	cappella,	śpiewa	pod	
kierownictwem	 Daniela	 Cichego,	 muzy-
kologa,	 publicysty	 muzycznego,	 pedago-
ga,	Redaktora	Naczelnego	Wydawnictwa	Muzycznego.		
„Vocalis”	 zaprezentował	 ponad	 półgodzinny	 program	
złożony	 w	 większości	 z	 ciekawych	 współczesnych	
opracowań	pieśni	ewangelickich	oraz	negro	 spirituals.	
Zespół	zachwycił	słuchaczy	muzyką,	brzmieniem	i	do-
borem	 repertuaru.	Prowadząca	koncert	p.	Ewa	Sikora	
przyznała,	że		niedawno	w	samo	południe	słyszała	bicie	
dzwonów	 i	 równocześnie	 cieszyński	 hejnał	 –	 heloka-
nie.	Wówczas	uświadomiła	sobie,	że	 te	dwie	melodie	
świetnie	 współbrzmią	 i	 uzupełniają	 się……	 muzyka	
świecka-ludowa	 i	 kościół”.	W	 ten	 sposób	wprowadzi-
ła	słuchaczy	w	wielkie	przeżycie,	które	nas	oczekiwa-
ło,	 bowiem	gwoździem	programu	było	 prawykonanie	
utworu	 Ryszarda	 Gabrysia	 „Tren	 dla	 Jana	 Sztwiertni	
na	biały	głos,	 instrumenty	beskidzkie	 i	 chór	 solistycz-
ny”.	Ryszard	Gabryś	to	wybitny	kompozytor,	pedagog	
i	 animator	 życia	 muzycznego	 pochodzący	 z	 Goleszo-
wa.	Jego	utwory	były	wykonywane	m.in.	na	Warszaw-
skiej	 Jesieni	 i	Śląskich	Dniach	Muzyki	Współczesnej,	
a	 także	 prezentowane	 w	 wielu	 krajach	 Europy	 oraz	
Nowym	 Jorku.	 Jest	 znawcą	 muzyki	 Jana	 Sztwiertni.	 
A	Jan	Sztwiertnia,	któremu	utwór	jest	poświęcony	–	to	
urodzony	 w	 1911	 roku	 wychowanek	 ewangelickiego	
domu	 sierot	w	Ustroniu,	 niezwykle	 utalentowany	mu-
zyk,	obiecujący	kompozytor,	autor	opery	„Sałasznicy”,	
zamordowany	w	1940	roku	w	obozie	koncentracyjnym	
w	wieku	29	lat.	Mottem	utworu	R.	Gabrysia	stał	się	po-
emat	Wilhelma	Przeczka	 „Tercet	 –	 Janowi	Sztwiertni	
-	twórcy	„Sałaszników”.	Zaprezentowania	tego	utworu	

podjęła	 się	 dyrygent	Danuta	Zoń-Ciuk,	 pracownik	 In-
stytutu	Muzyki	UŚ	w	Cieszynie	i	prowadzony	przez	nią	
chór	„A	Piacere”.	Gościnnie	wystąpił	Józef	Broda,	wy-
konawca	wielu	utworów	R.	Gabrysia	i	jak	to	ktoś	pięk-
nie	określił	w	internecie	-	człowiek	kreujący	atmosferę	
twórczej	wspólnoty:	mężczyzny	i	kobiety,	ludzi	i	Boga,	
ziemi,	 drzew,	 kwiatów,	 zbóż	 i	 zwierząt,	 przeszłości	 
i	 teraźniejszości….	A	Tren	 –	 utwór	 na	wskroś	współ-
czesny,	pełny	 szumów	 ,	 szelestów,	 tęsknego	zawodze-
nia,	pokrzykiwań	i	nawoływań,	z	trombitą,	kuciem	kosy,	
strzelaniem	z	bicza,	grą	na	listku	i	drumli…..	wywarł	na	
słuchaczach	niesamowite	wrażenie	i	został	nagrodzony	
gorącymi	owacjami	na	stojąco.
	 Na	koniec	znowu	zacytuję	świetnie	prowadzą-
cą	koncert	Ewę	Sikorę	„Na	Śląsku	Cieszyńskim	od	za-
wsze”	współżyły	 różne	 narodowości,	 religie,	 a	 co	 się	 
z	tym	wiąże,	rozbrzmiewała	różna	muzyka.	Trochę	inna	
w	kościołach	katolickich,	 inna	w	ewangelickich,	 inna	 
w	 synagogach,	 ale	 pomijając	 różnice	 liturgiczne,	 mu-
zyką	chwalili	nasi	przodkowie,	tak	jak	dzisiaj	my,	tego	
samego	Boga”.

Eugeniusz Raabe

 Ps. Wspominana przeze mnie Ewa Sikora jest 
prezesem chóru Harfa działającego MK PZKO w Cze-
skim Cieszynie Centrum, a jednocześnie pełni funkcję 
Skarbnika Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki, 
a na co dzień pracuje w oddziale polskim Biblioteki 
Miejskiej w Czeskim Cieszynie. 

	 Dobrze	się	stało,	że	biorący	udział	w	ramach	IX	
Festiwalu	Ekumenicznego	w	Ustroniu,	chór	parafii	pra-
wosławnej	 pw.	 Narodzenia	 Najświętszej	Marii	 Panny	 
z	Bielska	Podlaskiego,	zawitał	okazyjnie	do	Cieszyna	 
i	 15	 lipca	 o	 godz.	 17:00	wystąpił	w	Kościele	 Jezuso-

Piękne cerkiewne śpiewanie

wym	przed	dość	licznie	zebranymi,	jak	na	okres	waka-
cyjny	słuchaczami.
	 Była	 to	 też	 okazja	 do	 bliższego	 poznania	
oprócz	muzyki	cerkiewnej,	obrzędowości	i	historii	pra-
wosławia	w	Polsce,	o	której	można	było	się	dowiedzieć	

Chór „A Piacere”
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żeństwach	kościoła	prawosławnego.	Z	uwagi	na	to,	że	
utwory	 cerkiewne	 wykonywane	 były	 w	 języku	 staro-
cerkiewnosłowiańskim,		byliśmy	zapoznani	z	tłumacze-
niami	niektórych	tekstów.
	 Aby	uzupełnić	obraz	muzyczny	polskiego	Pra-
wosławia,	 chór	 zaprezentował	 również	 wschodniosło-
wiańskie	pieśni	ludowe	w	opracowaniu	chóralnym.
	 Koncert	 rozpoczęto	 utworem	 „Błahosłowi	 du-
sze	 moja	 Ho-
spoda”-	 komp.	
I p p o l i t owa -
- I w a n o w a ,	
który	 jest	
o p r a c o w a -
niem	 psalmu	
103	 –	 „Bło-
gosław	 duszo	
moja	 Panu”	 
i	wykonywany	
jest	 w	 każdej	
liturgii	 Świę-
tej	 tzw.	 Li-
turgii	 Słowa.	

z	 zapowiedzi	 prowadzącego	 koncert	 dusz-
pasterza	 i	 ładnie	 wydanej	 broszury	 o	 Para-
fii.		Bielsk	Podlaski	jest	jednym	z	podlaskich	
miast,	w	których	krzyżują	się	wpływy	religij-
ne	Wschodu	i	Zachodu.	Podlasie	jest	bowiem	
terenem	największego	skupienia	wyznawców	
Prawosławia	w	Polsce.	To	właśnie	na	jego	te-
renie	znajdują	się	tak	ważne	dla	Prawosławia	
miejsca	jak	święta	Góra	Grabarka,	klasztory	
w	Supraślu	czy	w	Zwierkach	oraz	inne	lokal-
ne	centra	kultu.	Można	wręcz	powiedzieć,	że	
Podlasie	 jest	 polskim	 centrum	Prawosławia.	
Znane	jest	ono	również	z	międzynarodowego	
festiwalu	muzyki	cerkiewnej	w	Hajnówce.
	 W	 prawosławnych	 świątyniach	 nie	
używa	 się	 instrumentów	 muzycznych,	 dla-
tego	kultura	śpiewu	na	wschodzie	rozwinęła	
się	w	dużym	stopniu.	Podlaskie	cerkwie	po-
siadają	 zespoły	 śpiewacze	 złożone	 z	 pasjo-
natów,	 najczęściej	 amatorów,	 których	 łączy	
umiłowanie	piękna	i	radość	wspólnego	śpie-
wania	na	chwałę	Boga.	Przykładem	takiego	
właśnie	zespołu	jest	chór,	który	gościliśmy.
	 Chór	 parafii	 prawosławnej	 pw.	 Na-
rodzenia	NMP	w	Bielsku	Podlaskim	śpiewa	
w	 czasie	 uroczystości	 świątecznych	 i	 nabo-
żeństw	 sprawowanych	w	 parafialnej	 świąty-
ni,	wykonując	muzykę	cerkiewną.	Bierze	też	
udział	w	 życiu	muzycznym	miasta	 i	 okolic.	
Od	sześciu	lat	z	zespołem	pracuje	Marta	Zin-
kiewicz	 –	 absolwentka	 Instytutu	 Muzyko-
logii	 na	Uniwersytecie	Warszawskim.	W	 tym	 okresie	
chór	uczestniczył	m.in.	w	Międzynarodowym	Festiwa-
lu	 Hajnowskie	 Dni	Muzyki	 Cerkiewnej	 w	 Hajnówce,	
gdzie	otrzymał	III	nagrodę	w	kategorii	chórów	parafial-
nych	miejskich.	
	 Zespół	 uczestniczy	 regularnie	 w	 Wieczorach	
Muzyki	 Cerkiewnej	 oraz	Wieczorach	Kolęd	w	Bielsku	
Podlaskim.	Chętnie	 przyjmuje	 zaproszenia	do	koncerto-
wania	 podczas	 licznych	 imprez	 muzycznych	 organizo-
wanych	m.in.	w	Białymstoku,	Siemiatyczach,	Terespolu,	
Warszawie	oraz	na	świętej	Górze	Grabarce.	Oprócz	kom-
pozycji	 sakralnych	 zespół	 wykonuje	 również	 wschod-
niosłowiańskie	pieśni	 ludowe.	Na	 tym	polu	odniósł	 już	
pierwszy	sukces	w	postaci	nagrody	na	tegorocznym	Kon-
kursie	Piosenki	Białoruskiej	w	Białymstoku.
	 Repertuar	 	 koncertu	 był	 tak	 dobrany,	 by	 po-
kazać	 różnorodność	 muzyczną	 obecną	 w	 podlaskich	
świątyniach	prawosławnych.	Poszczególne	utwory	po-
chodziły	bowiem	z	różnych	okresów	roku	liturgicznego,	
z	różnych	nabożeństw	oraz	różnych	kręgów	stylistycz-
nych	–	od	„klasyków	muzyki	cerkiewnej”	aż	do	kom-
pozytorów	 współczesnych.	 Przybliżono	 nam	 również	
sens	 poszczególnych	 śpiewów	 i	 ich	 miejsce	 w	 nabo-
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Później	 wysłuchaliśmy	 m.in.	 Tekst	 ośmiu	 błogosła-
wieństw	i	Ewangelii	św.	Mateusza	–	„W	Królestwie	
Twoim	 wspomnij	 o	 nas	 Panie,	 gdy	 przyjdziesz	 do	
Królestwa	Twego	„	–	komp.	 	Mironosickogo,	 	 „Try-
swiatoje”	-	Julianii	Denisowoj	-	czyli		„Święty	Boże,	
Święty	Mocny,	Święty	Nieśmiertelny,	zmiłuj	się	nad	
nami”.	Usłyszeliśmy	również	modlitwę	„Otcze	nasz”-	
Nikołaja	Kiedrowa.	
	 Zaprezentowano	 też	pieśni	 śpiewane	w	okre-
sie	 pasyjnym	 -	 Wielkiego	 Postu,	 który	 prawosław-
ni	 teolodzy	 określają	 okresem	 „Duchowej	 wiosny”	 
i	 „Świetlistego	 smutku”.	 Z	 tego	 okresu	 wysłuchali-
śmy	dwóch	kompozycji	 -	 „Krestie	Christow”	 (Krzy-
żu	 Chrystusa)-	 Szewcowa,	 w	 którym	 podkreśla	 się	
jaką	 pomoc	 czerpią	 wierzący	 z	 siły	 jego	 symbolu	
oraz	 	 	 „Wkusitie	 i	widitie”	w	opracowaniu	Biskupa	
Jonafana	 –	 	 utwór	 pochodzący	 z	 wielkopostnej	 Li-
turgii	 uprzednio	 poświęconych	 Darów.	 Utwory	 te	
niosą	 atmosferę	 mistycyzmu	 i	 zadumy.	 Przekonano	
słuchaczy	 również	 o	 tym,	 że	 muzykę	 cerkiewną	 pi-
sali	nie	tylko	Rosjanie,	bowiem	Chór	wykonał	utwór	
włoskiego	 kompozytora	 Giuseppe	 Sartiego	 -„Ra-
dujtiesia	 ludije”	 -	 utwór	 o	 tematyce	 wielkanocnej.	 
A	skąd	się	Włoch	znalazł?	Ponieważ	służył	carycy	Ka-

tarzynie	jako	nadworny	kompozytor.	
	 W	 dalszej	 części	 koncertu	 wykonano	 dwa	
utwory	świadczące	o	ogromnej	czci	jaką	Prawosławie	
darzy	 osobę	 Przenajświętszej	 Bogurodzicy,	 tym	 bar-
dziej,	że	chór	pochodzi	z	parafii	pw.	Narodzenia	NMP.	
Zaśpiewano	 więc	 „	 Zaprawdę	 godnym	 jest	 wielbić	
Cię	Bogurodzico	 -	„Dostojno	 jest’’	oraz	 	 	 „Radujsia	
Niewiesto	 Nieniewiestnaja	 –	 	 komp.	 J.	 Denisowoj.	
Koncert	kończyły:	utwór	 anonimowego	autora	będą-
cy	prośbą	–	modlitwą	o	okazanie	łaski	i	wyratowanie	
z	 głębin	 ludzkiego	 upadku	 „Molitwu	 proliju”,	 oraz	
kompozycja	Titowa	„Mnohaja	lieta”	–	będąca		trady-
cyjnym		wschodniosłowiańskim	życzeniem	wielu	lat.	
A	 zupełnie	 na	 zakończenie	 chór	 wykonał	 wiązankę	
tradycyjnych	 pieśni	 wschodniosłowiańskich	 -	 biało-
ruskiej,	 ukraińskiej	 i	 dwóch	 rosyjskich.	Występ	 chó-
ru	 prowadzonego	 pewną,	 profesjonalną	 ręką	 Marty	
Zinkiewicz,	podobał	się	słuchaczom,	został	ciepło	 	 i	
z	 sympatią	 przyjęty,	 co	 zaowocowało	 bisem.	Życze-
niem	chórzystów,	było	 	 aby	 słuchacze	 spędzili	przy-
jemnie	czas	w	spotkaniu	z	muzyczną	kulturą	bratniej	
religii	i	to	wykonawcom	w	zupełności	się	udało,	i	za	
to	jesteśmy	im	wdzięczni.

LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y Towarzystwa Ewangelickiego

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Przed	nami	nowy	rok	szkolny	2013/2014,	 jed-
nak	nim	go	rozpoczniemy,	jeszcze	kilka	informacji	pod-
sumowujących	poprzedni	rok	2012/2013.	
	 Świadectwa	 maturalne	 wystawione	 przez	
Okręgową	 Komisję	 Egzaminacyjną	 dotarły	 do	 nas	
29.06.2013	r.	Wszyscy	maturzyści,	a	 	było	 ich	31,	eg-
zamin	zdali.	O	wynikach	części	ustnej	pisaliśmy	wcze-
śniej,	zaś	tak	oto	kształtowały	się	wyniki		w	części	pi-
semnej,	gdzie	średnie	wyniki	w	przeważającej	 liczbie	
przedmiotów	były	wyższe	od	średniej	krajowej.	Na	po-
ziomie	podstawowym:	J.polski	-71,35%	wynik	wyższy	
od	średniej	krajowej	o	17%,	z	matematyki	–	85,%	wynik	
wyższy	o	30%,	z	j.angielskiego		-	97%	wynik	wyższy	
o	28%.	Na	poziomie	rozszerzonym	również	większość	
wyników	jest	wyższa	od	średniej	krajowej,	np.	z	infor-

matyki	PR	o	35%(1),	 geografii	 o	 23%,j.niemieckiego	 
o	16%,	z	chemii	o	12,5,	j.angielskiego	o	12,5%,	.	Naj-
więcej	100%	wyników	zdający	osiągnęli	z	j.angielskie-
go	na	poziomie	podstawowym	–	6	osób	 tj.19%	zdają-
cych.	Maksymalną	 liczbę	 punktów	otrzymały	 także	 3	
osobąyz	matematyki	na	poziomie	podstawowym.	Miej-
my	 nadzieję,	 że	 wyniki	 uzyskane	 przez	 naszych	 ma-
turzystów	pozwolą	na	otrzymanie	 indeksu	wybranych	
przez	nich	uczelni	wyższych.	
	 27.06.2013	 r.	wręczyliśmy	 świadectwa	 końco-
woroczne	uczniom	klas	I	i	II.	Najwyższy	wynik	uzyska-
ła	uczennica	klasy	II	pi	–	Nina	Krąkowska		4,21.	Ona	też	
została	 typowana	 do	 stypendium	 Prezesa	 Rady	Mini-
strów.	Na	uroczystości	zakończenia	roku	szkolnego,	za-
równo	w	kościele	jak	i	w	auli	szkoły,	obecni	byli	nasi	go-

Eugeniusz Raabe
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ście	z	RPA.		
	 	 Od	 21	
c z e r w c a	
gościliśmy	
16	 osobo-
wą	 grupę	
uczniów	 z	
z a p r z y j a ź -
nionego	Paul	
Roos	 Gym-
nasium	 w	
Stellenbosch	 
w	 RPA.	 Pro-
gram	 ich	
pobytu	 był	
bogaty:	 wy-
cieczka	 w	
Beskidy,	 do	
K r a k o w a ,	
do	Oświęcimia,	a	przede	wszystkim	
pobyt	 w	 szkole	 razem	 z	 naszymi	
uczniami	 oraz	 poznawanie	 miasta	
Cieszyna.	Uczniowie	mieli	okazję	do	
sportowych	zmagań	na	zorganizowa-
nym	w	hali	sportowej	UŚ	dniu	sportu,	 
a	 właściwie	 I	 Polsko-Południowo	
Afrykańskich	 Mistrzostwach	 Spor-
towych!	Przez	dwa	dni	towarzyszyła	
nam	 ekipa	 TV2,	 czego	 rezultatem	
był	 20	 minutowy	 program	 wyemi-
towany	we	wtorek	 30	 lipca	 2013	 r.	
Z	Cieszyna	goście	wraz	z	grupą	na-
szych	uczniów	wyjechała	jeszcze	do	
Wiednia,	 gdzie	 wspólnie	 poznawali	
zabytki	 tego	 miasta.	 Partnerstwo	
rozpoczęła	 i	 koordynuje	 germanist-
ka	–	Justyna	Sobota,	której	należą	się	

duże	słowa	uznania.
		 A	 przed	 nami	 nowe	 wyzwa-
nia	 –	 obchody	 20.	 lecia	 powstania	 LOTE.	
Jubileusz pragniemy zorganizować  
19 października 2013 r.	Uroczystość	rozpocz-
nie	się	o	godz.	11:00	w	Kościele	Jezusowym,	
następnie	spotykać	będziemy	się	z	absolwenta-
mi	w	budynku	szkoły,	a	o	godz.	19:00	na	balu	
jubileuszowym	w	hotelu	 „Diament”	w	Ustro-
ni.	Prosimy	o	zgłaszanie	chęci	uczestniczenia	 
w	 balu	 drogą	 mailową	 lub	 w	 sekretariacie	
szkoły	 oraz	 dokonanie	 wpłaty.	 Tradycyjne,	
coroczne	 spotkanie	 absolwentów	 odbędzie	
się	 jak	 zwykle	 w	 pierwszy	 piątek	 września,	 
tzn.	 6.09.2013	 r.	 o	 godz.	 16:00	 w	 budyn-
ku	 szkoły,	 podczas	 którego	 także	 będziemy	
przyjmować	 zgłoszenia	 na	 bal	 jubileuszowy.	 

Zapraszamy!
 Lidia Pałac

Goście z RPA razem z uczniami LOTE po nabożeństwie szkolnym

Uroczyste zakończenie nauki 

Koordynatorki projektu Alet Conradie  
i Justyna Sobota
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Gimnazjum TE

	 Wakacje	 już	 za	 nami.	 Młodzież	 i	 nauczycie-
le	wrócili	z	wojaży,	by	w	pełni	sił	zasiąść	2	września	 
w	szkolnych	ławach	oraz	przy	katedrach.	Ponieważ	rok	
szkolny	kończy	się	31	sierpnia,	jest	to	zatem	dobry	mo-
ment,	aby	dokonać	pewnych	podsumowań.
	 W	minionym	roku	szkolnym	do	naszego	Gim-
nazjum	uczęszczało	130	uczniów,	w	tym	46	wyznania	
ewangelickiego.	Młodzież	kształciła	się	w	6	oddziałach	
klasowych,	po	2	w	każdym	roczniku.	GTE	zatrudniało	
18	nauczycieli,	w	tym	10	na	pełnym	etacie.	

Wyniki klasyfikacji
 przedstawiają się następująco:

Ranking klas wg średnich ocen:
L.p.	 		Klasa	 Średnia	ocen
	1	 			3	ag	 4,59
	2	 			2	bg	 4,41
	3	 			2	ag	 4,38
	4	 			3	bg	 4,33
	5	 			1	ag	 4,18
	6	 			1	bg	 4,02

Średnia arytmetyczna ocen 
w całej szkole wynosi 4,32. 

	 Nauczyciele	 wysoko	 ocenili	 zachowanie	 swo-
ich	podopiecznych,	wystawiając	35	ocen	wzorowych	z	
zachowania	i	67	ocen	bardzo	dobrych.	Reszta	to	oceny	
dobre.	 Ocen	 poprawnych,	 nieodpowiednich	 i	 nagan-
nych	nie	wystawiono.
	 Wśród	130	uczniów	GTE	aż	33	(25,38%)	uzy-
skało	świadectwo	z	wyróżnieniem.	

Najwyższą	średnią	uzyskali:

Klasa I ag:
-	Karolina	Fromm	–	5,13
-	Wojciech	Krysta	–	5,07

-	Bartłomiej	Lazarek	–	4,80
-	Filip	Machalica	–	4,93

Klasa I bg:
-	Michał	Kryska	–	5,00

Klasa II ag:
-	Marcin	Chrapek	–	5,25
-	Elżbieta	Gabryś	–	5,00
-	Miłosz	Dyka	–	4,94
-	Adam	Szalbot	–	4,94
-	Magda	Kubala	–	4,81

-	Tymoteusz	Dobrucki	–	4,75

Klasa II bg:
-	Katarzyna	Puczok	–	5,25
-	Anita	Cieślar	–	5,19

-	Małgorzata	Błaszczyk	–	5,00
-	Julia	Mitas	–	5,00

-	Aleksandra	Goleniewska	–	4,88
-	Karolina	Dyrda	–	4,75

-	Aleksandra	Kawecka	–	4,75
-	Karol	Penno	–	4,75

Klasa III ag:
-	Sobota	Jędrzej	–	5,33
-	Szalbot	Konrad	–	5,06

-	Laskownicki	Jerzy	–	4,89
-	Stoch	Anna	–	4,89

-	Nikonowicz	Kinga	–	4,78
-	Rybicki	Jan	–	4,78

Klasa III bg:
-	Długosz	Jan	–	5,00

-	Kocyan	Aleksandra	–	5,00
-	Szarek	Natalia	–	4,89

-	Buława	Magdalena	–	4,83
-	Morkisz	Karolina	–	4,83
-	Dorda	Jakub	–	4,83
-	Sikora	Jakub	–	4,83

-	Wysłuch	Izabela	–	4,83

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 

	 Do	 egzaminu	 przystąpili	 wszyscy	 uczniowie	
klas	 trzecich,	 a	 więc	 44	 uczniów.	 Wyniki	 tegorocz-
nych	egzaminów	gimnazjalnych	przedstawia	tabela	na	
końcu	artykułu.	Dla	porównania	przedstawiono	w	niej	
także	średnie	wyniki	ze	szkół	w	powiecie	cieszyńskim,	 
w	województwie	śląskim	i	w	kraju.	Dla	nas	nauczycieli,	
najważniejszą	 informacją	 jest	 fakt,	 iż	uczniowie	GTE	
w	 każdej	 kolumnie	 osiągnęli	 wyniki	 zdecydowanie	
wyższe	 od	 średnich	powiatu,	województwa	 czy	kraju.	
Bardzo	wysokie	wyniki	egzaminu	są	efektem	dobrego	
przygotowania	naszych	uczniów	przez	nauczycieli,	dla-
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Klasa III ag wraz z wychowawcą, mgr Aleksandrą Szal

Klasa III bg wraz z wychowawcą, mgr Dawidem Śmieją

Jędrzej Sobota wraz Przewodniczącym RR, podczas odbioru nagrody

Leszek Kołodziej

tego	 z	 tego	miejsca	 pragnę	wszystkim	 nauczycielom	
jeszcze	raz	podziękować	za	trud	włożony	w	edukację	
uczniów	oraz	życzę	dalszych	sukcesów.	Dziękuję	tak-
że	Rodzicom,	za	codzienny	trud	polegający	na	mobili-
zacji	Waszych	Pociech	do	systematycznej	nauki.

	 26	czerwca	miała	miejsce	uroczysta	akademia	
pożegnalna	 klas	 III.	 Po	 przemówieniach	 Prezesa	 TE,	
ks.	Janusza	Sikory,	Dyrekcji,	obecnej,	jak	i	byłej,	prze-
szedł	czas	na	rozdanie	świadectw	z	wyróżnieniem	oraz	
wręczenie	nagród	za	osiągnięcia	szkolne	i	sportowe.	

	 Następnie	 Przewodniczący	 Rady	 Rodziców,	
pan	Jacek	Sobota,	wręczył	wraz	z	wychowawcami	kla-
sa	III	listy	gratulacyjne	dla	Rodziców,	którzy	w	szcze-

gólny	sposób	zasłużyli	się	dla	Szkoły.	
Kolejnym	 punktem	 było	 wręczenie	
pozostałych	świadectw,	po	czym	mło-
dzież	 przygotowała	 program	 arty-
styczny,	 z	 którego	 mogliśmy	 się	 do-
wiedzieć,	 kim	 kto	 zostanie	 za	 20	 lat	
(klasa	 3bg)	 oraz	 obejrzeliśmy	 przed-
stawienie	 i	 wysłuchaliśmy	 piosenki	
(klasa	 3ag).	 Po	 części	 oficjalnej	mło-
dzież	wybrała	się	na	komers,	gdzie	w	
rytmach	muzyki	bawiła	się	do	wieczo-
ra.
	 Większość	 absolwentów	 pra-
gnie	kontynuować	naukę	w	LOTE.

	 27	 czerwca	 o	 godzinie	 8.00	
miało	miejsce	uroczyste	 zakończenie	
roku	szkolnego	dla	uczniów	klas	I	i	II,	
po	czym	udaliśmy	się	na	nabożeństwo	
do	Kościoła	Jezusowego.	

	 W	 sobotę	 29	 czerwca	 odbyły	
się	 rozmowy	kwalifikacyjne	do	GTE.	
W	 wyniku	 naboru	 zadecydowano	 o	
utworzeniu	 trzech	 oddziałów	 klas	
pierwszych,	 po	 23	 uczniów	 w	 każ-
dym.	Wychowawczyniami	zostaną	pa-
nie:	mgr	 Jolanta	Woźniak,	mgr	Anna	
Sztwiertnia	i	mgr	Aleksandra	Szal.	
	 Należy	 dodać,	 że	 w	 dobie	
niżu	 demograficznego,	 fakt	 utworze-
nia	 trzech	 oddziałów	 świadczy	 o	 du-
żym	 zaufaniu	 społecznym	 do	Naszej	
Placówki,	 na	 co	 niewątpliwie	 miały	
wpływ	 bardzo	 dobre	 wyniki	 egzami-
nu	 gimnazjalnego	 i	 dobra	 promocja	
Szkoły.	
	 Do	zobaczenia	w	SZKOLE!!!
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Historia 
i WOS

Język 
polski

Przedmioty 
 przyrodnicze Matematyka Język obcy

PP
Język obcy 

PR

KLASA 3A 75,14% 82,19% 80,24% 78,71% 94% 82,95%

KLASA 3B 77,30 % 85,26% 80,96% 81,04% 94,35% 85,52%

ŚREDNIA
POWIATU

CIESZYŃSKIEGO
59,60% 63,03% 61,00% 50,18% 64,35% 44,95%

ŚREDNIA
WOJ. ŚLĄSKIEGO 58,20% 58,48% 58,79% 47,59% 61,98% 41,57%

ŚREDNIA
KRAJU 58% 62% 59% 48% 63%

Brak  
danych

Wręcznie nagród za świadectwo z wyróżnieniem

Dyrekcja (dawna i obecna)

Najlepsi uczniowie w SPTE:
6,0 Kisza Patrycja
5,92 - Niechaj Anna, Krystek Karolina, Blażek Denisa, 
5,83 - Forszpaniak Matylda, 
5,75 - Chudecka Maria, Filip Foltyn, 
5,67 - Lipka Barbara, Murańska Julia, 
5,58 - Królica Jakub, Łośko Laura, Czudek Aleksandra, 
5,50 - Krzyżanek Aleksandra, Wujak Julia, Król Natalia, Pietrusiak Kacper, 
5,42 - Stasica Julia, Woźniak Nina, 
5,33 - Machinko Adam, Chrapek Marta, Misiarz Nina, Cholewik Julia
5,25 - Zamarska Magda, Karnacz Daniel, Kłopacz Magdalena, Wadowska Zuzanna, Emilia Mielke
5,17 - Geronin Natalia, Dziadek Igor, Borus Kacper,  Brydny Joanna , Koczoń Emilia, Leszczuk Liliana, 
Wojacki Igor
5 - Wajda Marek, Tomica Berenika, Santarius Martyna, Hazuka Jakub, Lizak Martyna, Berek Miłosz, Biały 
Jan,  Myrta Natalia,  Pasternak Patrycja, Duława Paweł,  Jendrysik  Marcelina 

Szkoła Podstawowa TE

	 Rok	szkolny	2012/2013	zakończył	się	28.06.2013	r.	225	uczniów	otrzymało	promocje	do	następnej	klasy	
(	w	tym	44	ukończyło	szkołę)	.Średnia	ocen	SPTE	wyniosła	4,74	.	Aż	64	uczniów	otrzymało	świadectwo	z	wyróż-
nieniem.

Wyniki tegorocznych egzaminów gim-
nazjalnych przedstawia poniższa tabela
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4,92 - Podżorska Krystyna, Spandel Agnieszka, Gojniczek  Zuzanna, Jankowski Tobiasz, Knobloch Klaudia, 
4,83 - Bąkowski Robert, Biesok Paweł, Nowiński Błażej, Skrond Tomasz, Kostka Wojciech, Wodziński 
Krzysztof, Heller Zuzanna, , Kopel Justyna, 
4,75 - Glajcar Jan, Macura Monika, Korzeniewski Wojciech, Lipka Patrycja, Lizak Szymon, Brzózka Rado-
sław.
Klasy I-III
Bartosz Chłopek, Filip Gawlikowski, , Wiktoria Gerula, Agata Jaroszek, Amelia Koło, Martyna Rozum, , 
Oliwer Borowiak, Zuzanna Fuchs,Michał Król, Hanna Wadowska, Leon Młynek, Tola Glajcar, Weronika 
Stasica, , Dominik Michalik, Wiktoria Urbanek, Paweł Wojacki, Zuzanna Biesok.
Marta Chudecka, Marcelina Forszpaniak, Blanka Kania,  Helena Kasperek,  , Magdalena Macura, Mar-
tyna Matuszewska, Paweł Skrond, , Michał Szajor,  Martyna Winter, Olaf Woltman, Zofia Teper, Anabel 
Wołoszyn, Eryka Hławiczka, Kamil Szarzec, Filip Siekierka
Edyta Bolek, Aleksandra Kisza, Jagoda Fober, Dominika Bogdał, Mateusz Kowalski, , Marek Chudecki, 
Michał Lipka, Aleksandra Wąs, , Natalia Urbańczyk, Kamil Szturc, Łukasz Wesołowski, Bartosz Korzeń, 
Balbina Sikora , Oliwia Łośko, Paulina Panek, Iga Pyra , Mikołaj Swakoń, Mikołaj Łacek, Hubert Klrczek, 
Szymon Grzybek.

	 Szkolny	dzwonek	obwieścił	rozpoczęcie	nowego	roku	szkolnego	2013/2014.	Dwa	miesiące	wakacji	mi-
nęły	szybko	i	pora	wrócić	do	szkoły.	Podczas	wakacji	udało	się	przeprowadzić	prace	remontowe:	malarskie	(malo-
wanie	szatni,	stołówki,	wejścia	do	szkoły),	budowlane	(powiększenie	świetlicy	dla	młodszych	dzieci	-	wyburzenie	
ścian,	likwidacja	natrysków),	przeprowadzone	zostały	prace	remontowe	na	podwórku	szkolnym.

Joanna Gibiec-Smierna

Chóry, muzyka...
Koncert chórów w Jaworzu

	 22	czerwca	2013	roku,	w	sobotnie	popołudnie,	
odbył	się	w	Jaworzu	9.	Międzynarodowy	Koncert	Chó-
rów	Ziemi	Cieszyńskiej.	Naszą	parafię	reprezentowały	
chóry	z	Bażanowic	i	Cieszyna	pod	dyrekcją	diak.	Joan-
ny	Sikory,	które	tym	razem	zabrzmiały	w	połączonym	
składzie.
	 Koncert	 prowadzony	 był	 w	 dwóch	 blokach	
–	 pieśni	 religijnych	 i	 pieśni	 ludowych.	 Nasze	 chóry	 
w	 tym	 roku	 przygotowały	 blok	 ulubionych	 pieśni	 re-
ligijnych	 i	 tak	 zgromadzeni	w	 amfiteatrze	mogli	 usły-
szeć	m.	 in.	„Zbawco	prowadź”,	„Chwalmy	Pana”	czy	
„Hosanna	 Barankowi”.	 Ponadto	 wszystkie	 chóry	 śpie-
wały	połączone	pieśni.	Koncert	poprowadził	proboszcz	

jaworzańskiej	 parafii	 ks.	 Władysław	 Wantulok	 wraz	 
z	małżonką.
	 Jak	co	roku	na	scenie	wystąpili	również	artyści	
z	Teatru	Muzycznego.	Zaprezentowali	oni	najpiękniej-
sze	 przeboje	 operetkowe,	 porywając	 zgromadzonych	
do	wspólnego	śpiewania.	
	 Organizatorem	 koncertu	 od	 samego	 początku	
jest	parafia	w	Jaworzu	przy	współudziale	gminy	Jawo-
rze.	 Co	 roku	 udaje	 się	 pozyskać	 wsparcie	 finansowe,	
dzięki	któremu	każdy	chórzysta	otrzymuje	napoje	oraz	
gorący	posiłek.	

J. Szalbot

 A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które Ja wam dziś daję, 
miłując Pana, Boga waszego, i służąc mu z całego serca swego i z całej swojej 
duszy, to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie: jesien-
ny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę; on 
też będzie dawał na twoich polach trawę dla twego bydła, a ty będziesz jadał do 
syta.

5 Mż 11,13-15 



Informator Parafialny nr 8/2013 (119)

wrzesień 2013 39

Ratujmy Organy !!!
Czwarty koncert w drugiej edycji cyklu
"Ratujmy organy kościoła Jezusowego"

	 21	lipca	2013	r.	w	kościele	Jezusowym	odbył	się	
kolejny	czwarty	koncert	drugiej	edycji		w	ramach	akcji	
„Ratujmy	organy	kościoła	 Jezusowego”.	Wykonawców	
oraz	zebranych	gości	powitał	ks.	Janusz	Sikora.	Sylwet-
ki	wykonawców	oraz	poszczególne	utwory	przedstawił	
znany	organista	Paweł	Seligman.

	 Przed	 zgromadzoną	publicznością	wystąpili	
Jakub	Garbacz	–	organy	oraz	Joanna	Woszczyk-Gar-
bacz	–	flet.
	 Jakub	Garbacz	w	2000	roku	ukończył	z	wy-
różnieniem	studia	w	klasie	organów	prof.	Mirosława	
Pietkiewicza	 w	Akademii	 Muzycznej	 im.	 Grażyny	 
i	Kiejstuta	Bacewiczów	w	Łodzi.	Prowadzi	aktywną	
działalność	koncertową	i		dydaktyczną.	Pełni	funkcję	
pierwszego	 organisty	 w	 Bazylice	 Archikatedralnej	 
w	Łodzi.
	 Joanna	 Woszczyk-Garbacz	 w	 2001	 roku	
ukończyła	 z	 wyróżnieniem	 Akademię	 Muzyczną	 
w	Łodzi	w	klasie	fletu	prof.	Antoniego	Wierzbińskie-
go.	Uczestniczyła	w	wielu	krajowych	 i	międzynaro-
dowych	 konkursach,	 w	 których	 zdobyła	 szereg	 na-
gród.	Koncertuje	solo	i	z	innymi	muzykami.	Pracuje	
w	Akademii	Muzycznej	w	Łodzi	oraz	w	Filharmonii	
Łódzkiej.	Koncertuje	solo	oraz	w	Duo	Consonantes	 
z	 mężem	 Jakubem	 Garbaczem.	 (Szczegółowe	 ży-
ciorysy	artystyczne	 tych	artystów	znajdują	 się	w	nr	
7/2013	Wieści	Wyższobramskich	–	s.	66-67)
	 Koncert	rozpoczął	Jakub	Garbacz	wykonując	
Koncert	a-moll	na	organy	solo	(BWV	593)	Johanna	
Sebastiana	 Bacha	 (1685-1750).	 J.	 S.	 Bach	 jest	 naj-
większym	niemieckim	kompozytorem	epoki	baroku.	
W	swoich	kompozycjach	pozostał	wierny	tradycjom	

muzyki	 polifonicznej.	 Doskona-
le	 operował	 techniką	 chorałową,	
lecz	również	wariacyjną	i	koncer-
tującą.	 Skomponował	 wiele	 kan-
tat	 kościelnych	 i	 świeckich,	 cho-
rałów,	 oratoriów,	 kompozycji	 na	
różne	instrumenty,	w	tym	bardzo	
wartościowe	 kompozycje	 na	 or-
gany.	3-częściowy	koncert	a-moll	
(Allegro,	Adagio,	Allegro)	 skom-
ponowany	został	wg	Koncertu	na	
2	skrzypiec,	op.	3,	nr	8	A.	Vival-
diego.
	 Następnie	 wykonana	
została	 kompozycja	 J.	 S.	 Bacha:	
transkrypcja	 arii	 „Bist	 du	 bei	
mir”	(na	sopran	i	basso	continuo)	 
w	wykonaniu	na	flet	i	organy.



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl40 Odwiedź naszą stronę:

	 Kolejnym	utworem	była	Sonata	g-moll	na	flet	i	organy”	Car-
la	Philippa	Emanuela	Bacha	(1714-1788).	C.	P.	E.	Bach	oraz	 jego	
brat	Johann	Christian,	byli	synami	J.	S.	Bacha	i	byli	wysoko	cenio-
nymi	kompozytorami	XVIII	wieku.	Za	życia	byli	nawet	wyżej	ce-
nieni	niż	ich	wielki	ojciec.	Muzyka	C.	P.	E.	Bacha	stanowiła	pomost	
pomiędzy	ojcem	J.	S.	Bachem,	a	wielkimi	klasykami	wiedeńskimi	
Haydnem	i	Beethovenem,	zwłaszcza	w	zakresie	kształtowania	formy	
sonatowej.
	 Koncert	kontynuował	Jakub	Garbacz	wykonując	Andantino	
g-moll	na	organy	solo	Cesara	Francka.	C.	Franck	jest	bardzo	cenio-
nym	francuskim	kompozytorem,	pianistą,	organistą,	 chórmistrzem.	
Jego	 muzyka	 stanowi	 splot	 muzyki	 francusko-flamandzkiej	 z	 tra-
dycjami	Bacha	oraz	niemieckiej	muzyki	klasycznej	i	romantycznej.	
Harmonika	 utworów	 organowych	 jest	 typowa	 dla	 epoki	 późnego	
romantyzmu.	Jego	utwory	organowe	cechują	się	potężnym	brzmie-
niem	i	reprezentują	tzw.	symfonizm	organowy.	Wyczuwa	się	w	nich	
wpływ	Chopina,	Liszta,	a	nawet	Wagnera.
	 Joanna	Woszczyk-Garbacz	wykonała	Fantazję	a-moll	na	flet	
solo	Georga	Philippa	Telemanna	(1681-1767).	G.	P.	Telemann	jest	
cenionym	 niemieckim	 kompozytorem	 barokowym.	 Był	 organistą	 
i	 dyrektorem	muzycznym	 przy	 kościołach	 w	 Lipsku	 i	 Hamburgu.	
Jest	 przedstawicielem	 stylu	 galant	 w	muzyce	 niemieckiej	 i	 muzy-
ki	późnego	baroku.	Przebywał	też	w	Pszczynie,	Żorach	i	Krakowie.	
Stąd	 rytmy	 tańców	 polskich	 wykorzystywał	 w	 swoich	 kompozy-
cjach.	 Jest	 twórcą	 symfonii,	 koncertów,	 utworów	kameralnych,	 in-
strumentalnych	(też	klawesynowych	i	organowych),	wokalnych,	wo-
kalno-instrumentalnych	i	ok.	30	oper.
	 Następnym	utworem	była	transkrypcja	Andante	C-dur	na	flet	
i	organy	Wolfganga	Amadeusa	Mozarta.	W.	A.	Mozart	(1756-1791)	
jest	wielkim	 kompozytorem,	 przedstawicielem	w	 pełni	 dojrzałego	
stylu	klasycznego,	z	użyciem	technik	homofonicznych	i	kontrapunk-
towych.	Od	 lat	 dziecięcych	 dużo	 koncertował.	W	 swoim	 krótkim	
życiu	skomponował	wiele	dzieł	skrzypcowych,	fortepianowych,	ka-
meralnych,	orkiestrowych,	symfonii,	wokalnych,	oratoryjnych	oraz	
ponad	70	oper.																									
	 Stosunkowo	mało	znane	są	utwory	argentyńskiego	kompo-
zytora	i	akordeonisty	Astora	Piazzolli	(1921-1992).	A.	Piazzolla	był	
wszechstronnie	wykształconym	muzykiem.	Między	 innymi	 studio-
wał	kompozycję	u	słynnej	Nadii	Boulanger	w	Paryżu.	Największe	
sukcesy	 odniósł	 koncertując	 na	 bandoneonie	 -	 wersji	 akordeonu.	
Grając	i	komponując	tanga,	stworzył	oryginalny	styl	zwany	„nuevo	
tango”.	Nie	jest	to	tango	do	tańczenia,	lecz	stylizowana,	melancholij-
na	muzyka	do	słuchania.	W	wersji	na	flet	i	organy	wykonane	zostały	
dwie	miniatury:	„Tanti	anni	prima”	(transkrypcja	II	części	koncertu	
akordeonowego)	oraz	„Oblivion”.
	 Jako	ostatni	utwór	koncertu	Jakub	Garbacz	wykonał	słynną	
„Suitę	gotycką”	 (części:	 introdukcja-chorał,	menuet	gotycki,	modli-
twa	 i	 toccata)	op.	25	na	organy	 solo	Léona	Boëllmanna.	L.	Boëll-
mann	jest	francuskim	kompozytorem	i	organistą.	Skomponował	po-
nad	100	utworów	na	organy,	a	również		utwory	na	fortepian,	utwory	
kameralne	i	na	orkiestrę.	Koncertował	w	wielu	miastach	we	Francji	 
i	w	Anglii.	Jego	utwory	cechują	się	oryginalną	instrumentacją	i	śmia-
łą	harmoniką.	Suita	gotycka	jest	bodajże	najbardziej	znaną	i	lubianą	
kompozycją	a	zwłaszcza	piękna,	liryczna	modlitwa	oraz	wirtuozow-
ska	toccata.

	 Wirtuozowska	 gra	 organowa	 Ja-
kuba	Garbacza	jak	i	mistrzowska	gra	na	
flecie	 poprzecznym	 jego	 żony	 Joanny	
Woszczyk-Garbacz	 wywarła	 na	 słucha-
czach	 wielkie	 wrażenie.	 Wspólnie	 kon-
certując,	 tworzą	 wspaniale	 zgrany	 duet	
Duo	Consonantes.
	 Na	 zakończenie	 Paweł	 Selig-
mann	oraz	ksiądz	Janusz	Sikora	serdecz-
nie	podziękowali	artystom	oraz	zaprosili	
obecnych	słuchaczy	na	kolejny,	sierpnio-
wy	koncert.

                                                                                                                Stanisław Hławiczka    
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Piąty koncert w drugiej edycji cyklu
"Ratujmy organy kościoła Jezusowego"

	 W	niedzielę,	18	sierpnia	2013	
odbył	 się	 kolejny	 koncert	 w	 ramach	
akcji	„	Ratujmy	organy	kościoła	Jezu-
sowego”.	 Tym	 razem	 akcję	 wspoma-
gał	 chór	mieszany	 z	 towarzyszeniem	
orkiestry	kameralnej	z	Goleszowa.	Na	
organach	 zagrał	 solo	 oraz	 z	 towarzy-
szeniem	fletu	Adam	Pilch,	a	na	flecie	
grała	Joanna	Czerwińska.
	 Koncert	 rozpoczął	 powita-
niem	 oraz	 psalmem	 ks.	 proboszcz	
Janusz	 Sikora.	 Po	 czym	 zabrzmiały	
solo	organy	w	„Preludium	pro	organo	
pleno	 (BWV	552)”	Johanna	Sebastia-
na	 Bacha.	 Po	 krótkim	wstępie	 przed	
ołtarzem	 usadowiła	 się	 orkiestra	 ka-
meralna	prowadzona	przez	Jean-Clau-
da	 Hauptmanna	 oraz	 chór	 mieszany	
Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 
w	 Goleszowie	 prowadzony	 przez	
Annę	Stanieczek.	W	pierwszym	bloku	
koncertu	 chór	wykonał	 z	 towarzysze-
niem	 orkiestry	 5	 utworów.	 Pierwsza	
była	pieśń	„Będę	 śpiewał	Tobie”	 Jac-
ka	 Sykulskiego.	 Następnie	 zabrzmia-
ła	znana	wszystkim	modlitwa	„Ojcze	
nasz”	 w	 aranżacji	 Stanisława	 Mo-
niuszki.	 Następna	 była	 „Cudowna	
Boża	Łaska”	ks.	Johna	Newtona	oraz	
„Muszę	 kochać	 Cię”	 Elvisa	 Presleya.	
Wszystkie	 cztery	 utwory	 zostały	 wy-
konane	 przy	 akompaniamencie	 orkie-
stry,	 która	 wykonywała	 opracowanie	
stworzone	 przez	 dyrygenta	 orkiestry	
Jean	–	Clauda	Hauptmanna.	Na	koniec	

Dyrygentka chóru Anna Stanieczek
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pierwszego	 bloku	 zabrzmiała	 pieśń	 Palmera	
oraz	 A.	 Wójcickiego	 pt.	 „Ojcze	 wysłuchać”	
przy	stworzonym	przez	Pawła	Pustówkę	opra-
cowaniu	orkiestry.	W	tej	pieśni	solo	wykonali:	
Helena	 Bojda,	 Emilia	 Pinkas,	 Maria	 Stanie-
czek,	Karol	Niedoba	oraz	Karol	Bujok.	
	 Po	zakończeniu	pieśni,	chór	zajął	swo-
je	miejsca	 po	 obu	 stronach	orkiestry	 i	 rozpo-
czął	się	drugi	blok	koncertu.	Tym	razem	uszy	
wszystkich	zebranych	zwróciły	się	w	kierunku	
organów.	Joanna	Czerwińska	oraz	Adam	Pilch	
wykonali	 trzyczęściowy	 „Koncert	 fletowy	 
d-moll”	Carla	Philipa	Emanuela	Bacha.	Każda	
część	koncertu	była	poprzedzona	długim	wstę-
pem	organowym,	po	czym	dołączał	się	flet.	Po	
każdym	 fragmencie	 rozbrzmiewały	 oklaski	
zarówno	 słuchaczy	 jak	 i	 zabranych	 pod	 ołta-
rzem	chórzystów	i		instrumentalistów.	
	 Po	 gromkim	 aplauzie	 nadszedł	 czas	
na	kolejny	punkt	programu	–	występ	orkiestry	
kameralnej.	W	jej	wykonaniu	mogliśmy	usły-
szeć	 trzy	 utwory:	 „Romans”	 Józefa	 Podoli,	 
w	którym	solo	na	flecie	wykonała	Daria	Bran-
ny,	 „Intermezzo”	 Pietra	 Mascagni	 oraz	 „An-
dante”	Józefa	Podoli,	który	osobiście	przybył	
na		koncert	„Ratujmy	organy	kościoła	Jezuso-
wego”.	Tym	 razem	 solo	wykonał	 klarnecista	
Paweł	Glajcar.
	 Po	 tym	 utworze	 nadszedł	 czas	 na	
ostatni	 blok	 koncerty.	 Przed	 ołtarzem	 znów	
pojawił	się	chór	mieszany	z	Goleszowa.	Tym	
razem	 chór	 wraz	 z	 orkiestrą	 wykonał	 cztery	
pieśni.	Pierwszą	była	wspaniała	pieśń	cieszyń-
ska	 „Ojcowski	 dom”	w	 opracowaniu	Włady-

sława	Rakowskiego.	Solo	w	utworze	wykonali	Helena	Bojda	
oraz	Karol	Niedoba.	Następna	była	pieśń	Władysława	Hady-
ny	pt.	„Zanućmy	pieśń	wesołą”	z	opracowaniem	na	orkiestrę	
przez	Jean-Clauda	Hauptmanna.	Następnie	mogliśmy	usłyszeć	

Joanna CzerwińskaAdam Pilch i Joanna Czerwińska

Klarnecista Paweł Glajcar
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piękną	pieśń	 „Hosanna	barankowi”	 znów	z	opracowaniem	orkiestry,	 stwo-
rzonym	przez	dyrygenta	chóru.	Ostatnim	utworem	wykonanym	przez	gości	 
z	Goleszowa	była	kantata	„Za	rękę	weź	mnie	Panie”	,	w	której	solo	na	skrzyp-
cach	wykonała	Weronika	Wałga.	Partia	orkiestry	została	opracowana	przez	
Władysława	Rakowskiego,	a	solo	sopranowe	wykonały	Helena	Bojda	oraz	
Emilia	Pinkas.	
	 Na	 zakończenie	 koncertu	 ponownie	 zabrzmiały	 wspaniałe	 organy	
kościelne.	Tym	 razem	 	mogliśmy	 usłyszeć	 „Preludium	g-moll”	 Johannesa	
Brahmsa	w	wykonaniu	solowym	Adama	Pilcha.	
	 Po	 wykonaniu	 utworu	 nadszedł	 czas	 na	 podziękowania	 dla	 wyko-
nawców	–	 Joanny	Czerwińskiej	 -	 	 flet,	 	Adama	Pilcha	 –	 organy	 oraz	 chó-
ru	mieszanego	i	orkiestry	kameralnej	z	Goleszowa.	Podziękowania	zostały	
złożone	na	ręce	dyrygentki	chóru	Anny	Stanieczek	oraz	dyrygenta	orkiestry	
Jean	–	Clauda	Hauptmanna.	
	 Wszyscy	słuchacze	podziękowali	wykonawcom	gromkimi	oklaska-
mi	za	ich	wkład	w	akcję	ratowania	organón	kościoła	Jezusowego.

Dyrygenta orkiestry
 Jean – Clauda Hauptmanna 

 Wiktor Brzuchacz (organy)	ur.	w	1986	
w	Wołominie.	Od	6	roku	życia	gra	na	instrumen-
tach	klawiszowych.	Uczęszczał	do	Salezjańskie-
go	Gimnazjum	
i	 Liceum	w	 Legionowie.	 Ukończył	 Szkołę	Mu-
zyczną	II	st.	im.	Karola	Szymanowskiego	w	War-
szawie.	
	 W	 latach	 2003-2005	 uczył	 	 się	 impro-
wizacji,	harmonii	 i	kompozycji	u	prof.	Mariana	
Sawy.	 Uczestniczył	 w	 kursach	 mistrzowskich	
interpretacji	 i	 improwizacji	w	 kraju	 i	 zagranicą	
m.in.	pod	kierunkiem	prof.	José	Enrique	Ayarra	
Jarné	z	Hiszpanii,	prof.	Maija	Lehtonen	z	Finlan-
dii	czy	prof.	Pierra	Pincemailla	z	Francji.
		 W	2006	roku	zdobył	„Złoty	Laur	Młodego	Organisty”	na	XXIX	Międzynarodowym	Festiwalu	Organo-
wym	w	Giżycku.	Występował	m.in.	na	Międzynarodowym	Festiwalu	Muzyki	Organowej,	Chóralnej	i	Kameralnej	
w	Bazylice	Mariackiej	w	Gdańsku,	Wakacyjnym	Festiwalu	Muzyki	Organowej	w	Siedlcach,	Międzynarodowym	
Festiwalu	Muzyki	Organowej	i	Kameralnej	w	Giżycku,	Festiwalu	Organowym	w	Katedrze	Gnieździeńskiej,	Fe-
stiwalu	Organowym	w	Nowej	Rudzie.	Koncertował	również	m.in.	w	Warszawie,	Jastrzębiej	Górze,	Miłkach,	Prza-
snyszu,	Węgrowie,	Legionowie.	

Zaproszamy na Szósty koncert w drugiej edycji cyklu
„Ratujmy organy kościoła Jezusowego”

22 września 2013 r., godz. 17.00 serdecznie zapraszamy na ko-
lejny koncert w ramach drugiej edycji akcji 

„Ratujmy organy kościoła Jezusowego”.
 Tym razem wystąpią: Wiktor Brzuchacz (organy)  i Cezary 
Wieprzowski (saksofon). W Programie m.in. J.S. Bach, C.F. 

Telemann i muzyka filmowa.
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	 W	2009	roku	dostał	się	do	Konserwatorium	w	Saint-Germain-en-Laye	we	Francji	do	klasy	improwizacji	
prof.	Pierra	Pincemailla	uważanego	za	jednego	z	najwybitniejszych	improwizatorów	organowych	na	świecie.	
W	2010	roku	ukończył	Akademię	Muzyczną	w	Gdańsku	w	klasie	organów	pod	kierunkiem	prof.	Bogusława	Gra-
bowskiego.	
	 W	2011	roku	dokonał	nagrania	płyty	z	Barbarą	Żarnowiecką	(sopran)	z	okazji	beatyfikacji	Papieża	Jana	
Pawła	II.
	 Po	ukończeniu	Konserwatorium	we	Francji	artysta	prowadzi	działalność	koncertową,	pedagogiczną	oraz	
zajmuje	się	organizacją	koncertów	muzyki	klasycznej.	
	 Wiktor	Brzuchacz	jest	Dyrektorem	Artystycznym	"Koncertów	poetycko-muzycznych"	w	Pałacu	w	Chrzę-
snem,		jest	członkiem	„Towarzystwa	przyjaciół	Aleksandra	Tansmana”	z	siedzibą	w	Paryżu	oraz	należy	do	stowa-
rzyszeń	zajmujących	się	popularyzacją	polskiej	muzyki,	animacją	kultury	i	sztuki	w	kraju	i	za	granicą.	

 Cezary Wieprzowski	 (saksofon)	w	 trakcie	 studiów	na	Politechnice	Często-
chowskiej	ukończył	Państwową	Szkołę	Muzycznej	II	stopnia	w	klasie	fagotu	i	sakso-
fonu	w	Katowicach.	Jego	wielką	pasją	jest	muzyka	baroku,	zwłaszcza	kompozycje	J.S.	
Bacha	oraz	G.	F.	Telemanna.	Dokonał	wielu	 transkrypcji	oraz	własnych	opracowań	
utworów	z	innych	instrumentów	dętych		jak	fagot,	obój	czy	flet	(m.in.	sonaty		na	fagot	
F.G.	Telemanna,	arie	na	sopran	J.S.Bacha).	Jako	solista	wykonuje	utwory	na	saksofo-
nie	sopranowym,	tenorowym,	jak	również	na	syntezatorze	dętym	EWI	AKAI.	Artysta		
występuje		również	z	towarzyszeniem	organów,	fortepianu	oraz	innych	instrumentów	
solowych.	
	 Uczestniczył	 w	 XXIII	 Międzynarodowym	 Festiwalu	Muzyki	 Kameralnej	 –	
Muzyczne	Lato	w		Sokolnikach,	w	XI	Festiwalu		Kultury	Chrześcijańskiej	-	Gaude	
Mater	w	Częstochowie	oraz	w	 licznych	koncertach	organizowanych	przez	Miejskie	
Urzędy	Kultury.			
	 W	latach	2005	-2010	występował	z	kubańskim	gitarzystą		Manuelem	Rodri-
guezem.	Owocem	tej	współpracy	było	kilka	projektów	z	muzyką	latynoamerykańską,	 
a	głównie	–	kubańską.
	 W	latach	2007-2010	współpracował	z	grupą	jazz-rockową		Liermann,	z	którą	nagrał		płytę		z	pieśniami		
Franciszka		Shuberta		w		aranżacji	jazzowo-rockowej.	Koncertował	również	z	hiszpańską	mezzosopranistką	Su-
zanną	Rasso	(w	latach	2008	–	2011).	W	ich	wspólnym	repertuarze	znalazły	się	liczne	utwory	galicyjskich	kompo-
zytorów,	między	innymi	E.	Granadosa,	a	także	aranżowane		do	poezji	F.	Garcia	Lorci.	Od	2005	roku	współpracuje	
z	Filharmonią	Częstochowską.

 ,,Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda 
od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią  
i w pokorze obcował ze swoim Bogiem” – Mi 6,8.

Czego chcesz od nas, Panie?
Nie żądasz za wiele?...

Co dnia potykam się pięciokroć na uginającej się pod stopą glebie, 
rozglądając się za strawą, za przyjaznym progiem.

Co krok czyhają nędze, kłopoty i żale...
Łykam gorzkie pigułki zielsk, oddycham stężonym powietrzem.

Zziębnięte uczucia nic wyciągają ramion do bliźnich; 
samorodek pozornie lśniący zaduszony gliną.

Zerwanie z Tobą oznacza niewolę.
Przykazaniem godzi się spełnienie.

Wszak nie żądasz, lecz radzisz z miłością.
Niech Ci służy pokora z wytrwałością w wierze.

Leon Krzemieniecki

Joanna Sikora
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Młodzież, dzieci
Wycieczka szkółki niedzielnej z Cieszyna

      W	niedzielę	30	czerwca	pomi-
mo	 niesprzyjającej	 pogody	 poje-
chaliśmy	 na	 szkółkową	 wyciecz-
kę.
	 	 	 	 	 	 Na	 początku	 uczestniczyli-
śmy	 w	 nabożeństwie	 w	 żorskiej	
parafii.	 Zaśpiewaliśmy	 razem	 
2	 pieśni.Po	 nabożeństwie	 udali-
śmy	 się	 w	 kierunku	 naszego	 au-
tobusu,	który	czekał	gotowy,	więc	
wyruszyliśmy	do	Parku	Twinpigs	
w	 Żorach.	 Na	 szczęście	 pogoda	
się	 poprawiła,	 więc	 mogliśmy	
zacząć	 się	 bawić.	 Sami	 nie	 wie-
dzieliśmy	 od	 czego	 zacząć:	 czy	
od	 treningu	 strzelania	 na	Akade-
mii	 Szeryfa,	 czy	 od	 kina	 5	 i	 6D,	
a	może	od	płukania	złota?	Można	
też	było	poćwiczyć	rzucanie	lassa,	
oglądnąć	napad	na	bank,	oraz	wy-
doić	sztuczną	krowę.	Dopiero	po	
odjeździe	 uświadomiliśmy	 sobie,	
że	nie	byliśmy	na	Dzikim	Zacho-
dzie	.	.	.
	 	 	 	 Wycieczka	 bardzo	 się	 udała	 
i	 myślę,	 że	 było	 to	 dobre	 rozpo-
częcie	wakacji.

Marysia Chudecka
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Tydzień Dobrej Nowiny:
... w Hażlachu

	 „Idź	do	mrówki	leniwcze,	spójrz,	jak	
pięknie	pracuje,	będziesz	po	tym	mądrzejszy,	
czasu	nie	zmarnujesz(…)”	-	to	słowa	piosen-
ki,	która	stała	się	hymnem	naszego	tegorocz-
nego	Tygodnia	Dobrej	Nowiny	w	Hażlachu.	
W	ciągu	4	dni	poznawaliśmy	równe	zwierzę-
ta	oraz		ich	cechy,	po	to,	by	historie	biblijne	
stały	się	dla	nas	bardziej	czytelne	i	zrozumia-
łe.	Wspólnie	mogliśmy	uwielbiać	Boga	śpie-
wem,	 brać	 udział	 w	 zawodach	 sportowych	
oraz	wykonywać	różne	prace	plastyczne.		
	 Każdego	dnia	degustowalismy	pysz-
ne	wypieki	 naszych	mam	 i	 babć.	Mimo,	 iż	
w	TDN	uczestniczyło	łącznie	(dzieci	i	osób	prowadzą-
cych)		ok.	50	osób,	nigdy	tych	smakołyków	nie	zabra-
kło.		Na	zakończenie	każdego	dnia	słuchaliśmy	opowie-

ści	(opartej	na	faktach)	pt.	„Mały	urwis”,	gdzie	główny	
bohater	 Anthony	 Rossi	 właściciel	 firmy	 ,,Tropicana’’	 
w	 pewnym	 momencie	 swojego	 życia	 wyznał	 „Boże	
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chcę,	 żebyś	 został	 moim	 Zbawicielem,	
od	 teraz	 chcę	 stawiać	 Ciebie	 na	 pierw-
szym	 miejscu,	 przed	 moją	 pracą,	 moją	
żoną	i	przed	samym	sobą”.	
	 W	piątek	o	godz.	9	15	wyruszy-
liśmy	na	wycieczkę	do	Żor,	by	zwiedzić	
Miasteczko	 Twinpigs.	 Czekały	 tam	 na	
nas	 różnego	 rodzaju	 atrakcje	 m.in.	 płu-
kanie	złota,	karuzele,	filmy	i	widowiska.	

Grażyna Pilich

Około	godziny	15.00	zmęczeni,	ale	peł-
ni	wrażeń	wróciliśmy	do	Hażlacha.	
	 Jeszcze	 raz	 dziękuję	 wszyst-
kim,	którzy	poświęcili	swój	wolny	czas	
wakacji,	 bądź	 urlopu,	 by	 zaangażować	
się	w	organizację	i	przygotowanie	TDN	 
w	Hażlachu.	 	 	 	

... w Cieszynie

	 W	 pierwszym	 tygodniu	 lipca	
br.	 na	 parafii	 Ewangelicko-Augsbur-
skiej	 w	 Cieszynie	 odbył	 się	 Tydzień	
Dobrej	Nowiny,	na	którym	pojawiła	się	
spora	 grupa	 dzieci	 i	młodzieży	 z	Cie-
szyna	 i	 okolic,	 bo	 aż	 37	 osób.	Temat	
tegorocznego	 spotkania	 ewangeliza-
cyjnego	 brzmiał:	 „Tajemnica	 rozwią-
zana”.	Dzieci	 brały	 udział	w	 różnych	

zabawach	 detektywistycznych,	
w	 których	 o	 zwycięstwie	 decy-
dowała	 zdolność	 szybkiego	my-
ślenia	 oraz	 spostrzegawczość.	
Uczestnicy	konkurowali	ze	sobą	
w	dyscyplinach	zarówno	sporto-
wych	–	takich	jak	wyścigi	jak	i	w	



wieœci wy¿szobramskie

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

zadaniach	intelektualnych	–	zagadki,	rebusy.
	 Pierwszy	 dzień	 zaczął	 się	 od	 po-
dzielenia	uczestników	na	cztery	grupy:	 zie-
lonych,	 niebieskich,	 żółtych	 i	 pomarańczo-
wych.	Każdy	 otrzymał	 plakietkę	 ze	 swoim	
imieniem,	które	 zostało	napisane	na	kartce	
w	 odpowiednim	 kolorze.	Gdy	 już	wszyscy	
przybyli	i	zostali	przydzieleni	do	swojej	dru-
żyny,	Tydzień	Dobrej	Nowiny	mógł	się	ofi-
cjalnie	 rozpocząć.	Tradycyjnie	każdy	dzień	
rozpoczynał	 się	od	wspólnego	zaśpiewania	
kilku	 pieści	 przy	 akompaniamencie	 gitary	
(Michał	Malinowski)	oraz	pianina	 (Samuel	
Czyż).	Uczestnicy	 	 śpiewali	 głośno	 i	 ocho-
czo.	 Codziennie	 dzieci	 uczyły	 się	 nowej	
pieści.	 W	 poniedziałek	 była	 to	 piosenka	
pt.	„Szukaj,	szukaj	każdego	dnia”.	Gdy	już	
wszyscy	 się	 jej	 nauczyli,	 nastąpiła	 nauka	
wersetu	 biblijnego.	 Pierwszym	 był	 werset	 z	 Listu	 do	
Hebrajczyków	2,18	–	„A	że	 sam	przeszedł	przez	cier-
pienie	i	próby,	może	dopomóc	tym,	którzy	przez	próby	
przechodzą.”	 Po	 sprawdzeniu	 czy	 wszyscy	 znają	 już	
werset	 na	 pamięć,	 rozpoczął	 się	 temat.	W	pierwszym	
dniu	 dzieci	 dowiedziały	 się	 o	 „Kuszeniu	Pana	 Jezusa	
na	 pustyni”.	 Po	nauce	 historii	 biblijnej	 grupy	przystą-
piły	 do	 narysowania	 herbu	 oraz	 wymyślenia	 nazwy	
dla	 swojej	 drużyny.	Mieli	 również	 za	 zadanie	 naryso-
wać	odcisk	stopy	w	kolorze	swojej	drużyny,	na	którym	
umieszczane	były	punkty	zdobywane	za	 zadania	 i	 po-
prawne	 odpowiedzi	 na	 pytania	 konkursowe.	 Po	 usta-
leniu	nazw	oraz	przydzieleniu	każdej	grupie	opiekuna,	
drużyny	 przystąpiły	 do	 konkursu	 wiedzy.	 Dostawali	
pytania	dotyczące	tematu	oraz	mieli	za	zadanie	powie-
dzieć	z	pamięci	werset,	którego	się	nauczyli.	Gdy	któ-
raś	grupa	dostała	punkt,	wybierała	jednego	członka	by	
umieścił	 swój	odcisk	palca	na	 rysunku	 stopy.	Po	kon-
kursie	przyszedł	czas	na	zrelaksowanie	się	nad	pracami	
plastycznymi.	 Dzieci	 miały	 za	 zadanie	 stworzyć	 wła-
sny	pojemnik	na	ołówki	ze	słoika	ozdobionego	koloro-
wym	papierem	lub	sznurkiem.	Po	wyczerpującej	pracy	
nadszedł	 czas	 na	 to	 co	 wszystkie	 dzieci	 lubią	 najbar-
dziej	–	na	poczęstunek.	Składał	się	on	głównie	z	ciast	
przygotowanych	przez	rodziców	naszych	uczestników.	
Po	„naładowaniu	akumulatorów”	dzieci	ustawiły	się	w	
grupy	 i	 razem	 udały	 się	 na	 podwórko	 Szkoły	 Podsta-
wowej	Towarzystwa	Ewangelickiego	na	gry	 i	 zabawy	
ruchowe.	W	pierwszym	dniu	mieli	za	zadanie	odnaleźć	
koperty	 poukrywane	 na	 boisku	 i	 dopasować	 znajdują-
ce	się	tam	przedmioty	z	opisami,	które	każda	drużyna	
dostała	na	samym	początku	rozgrywki.	Każdy	mocno	
się	angażował	w	poszukiwania,	nawet	ci	najmłodsi.	Po	
zmaganiach	na	świeżym	powietrzu	uczestnicy	rozeszli	
się	do	domów,	zostawiając	wcześniej	swoje	plakietki	w	
specjalnie	przygotowanym	na	to	pudełku.

	 Drugi	 dzień	 zaczął	 się	 tradycyjnie	 od	 wspól-
nego	 śpiewu.	 W	 tym	 dniu	 pieśnią,	 której	 dzieci	 się	
uczyły	 była	 pieśń	 pod	 tytułem	 „On	może”.	Dla	więk-
szości	uczestników	nie	była	ona	nowością,	więc	nauka	
poszła	im	bardzo	szybko.	Gdy	już	wszyscy	znali	ją	na	
pamięć,	nadszedł	czas	aby	przypomnieć	sobie	pieśń	z	
poprzedniego	dnia	oraz	na	sprawdzenie	ile	osób	pamię-
ta	werset,	którego	uczyli	się	dzień	wcześniej.	Drużyna,	
z	której	osoba	powiedziała	go	poprawnie	dostała	za	to	
punkt.	Gdy	wszyscy	już	sobie	przypomnieli	co	działo	
się	poprzedniego	dnia	nadszedł	czas	na	naukę	nowego	
wersetu.	Tym	razem	był	to	cytat	z	Listu	do	Filipian	2,8	
–	„Dopełnijcie	radości	mojej	i	bądźcie	jednej	myśli,	ma-
jąc	tę	samą	miłość,	zgodni,	ożywieni	jednomyślnością.”	
I	 tym	 razem	nauka	wersetu	nie	 sprawiła	 uczestnikom	
większego	 problemu.	 Po	 nauce	 wszyscy	 razem	 przy-
stąpili	do	modlitwy,	po	której	nadszedł	czas	na	 temat.	
W	 drugim	 dniu	 dzieci	 usłyszały	 o	 „Cudzie	 w	 Kanie”	
czyli	pierwszym	cudzie	dokonanym	przez	Pana	Jezusa	
–	zamienieniu	wody	w	najlepsze	wino.	Po	nauce	trzeba	
było	sprawdzić	ile	osób	uważało	i	znów	drużyny	przy-
stąpiły	do	wspólnego	konkursy	wiedzy.	Gdy	już	padły	
odpowiedzi	na	wszystkie	pytania,	nadszedł	czas	dokoń-
czenia	pojemników	na	ołówki.	Dziś	wszyscy	mieli	za	
zadanie	ozdobić	je	techniką	decoupage.	Gdy	już	wszy-
scy	 skończyli,	 nadszedł	 czas	na	zebranie	 sił	 przed	na-
stępną	konkurencją	na	świeżym	powietrzu.	Tym	razem	
znów	pomagały	w	tym	różne	rodzaje	ciast.	Tego	dnia	
konkurencja	polegała	na	szybkim	rozszyfrowaniu	wia-
domości	oraz	ustaleniu	o	kim	w	niej	mowa.	Jedne	dru-
żyny	działały	szybciej,	inne	wolniej.	Jednak	wszystkim	
udało	się	ukończyć	zadanie.	Gdy	punkty	za	wykonanie	
zostały	 już	przydzielone,	uczestnicy	z	uśmiechami	po	
udanym	dniu	rozeszli	się	do	swoich	domów.
	 Środa	 rozpoczęła	 się	 podobnie	 jak	 poprzed-
nie	dni.	Tym	razem	jednak	pieśnią,	której	wszyscy	się	
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uczyli	była	pieśń	pt:	„Nie	możesz	zmienić	siebie	sam”.	
Nie	sprawiła	ona	żadnych	trudności	uczestnikom,	więc	
szybko	 przeszli	 to	 przypominania	 sobie	 pieśni	 z	 po-
przednich	dni	oraz	wersetu.	Tym	razem	nowym	werse-
tem	był	 fragment	Ewangelii	Mateusza	16,16	–	„A	od-
powiadając	Szymon	Piotr	rzekł:	Tyś	jest	Chrystus,	Syn	
Boga	żywego.”	Werset	krótki	toteż	jego	nauka	nie	zaję-
ła	zbyt	dużo	czasu,	ani	nie	sprawiła	nikomu	większych	
problemów.	Po	modlitwie	nadszedł	czas	na	naukę	histo-
rii	biblijnej.	W	tym	dniu	tematem	było	„Przemienienie	
na	górze”.	Po	ponownym	sprawdzeniu	ilu	uczestników	
uważało	 i	 ile	 osób	 pamięta	 jeszcze	 werset,	 nadszedł	
czas	na	pracę	plastyczną.	I	tym	razem	lekkie	zaskocze-
nie.	 Przed	 uczestnikami	 zostały	 rozsypane	 „perełki”,	 
z	których	każdy	miał	ułożyć	dowolny	kształt,	po	czym	
zanieść	 go	 do	 opiekunów,	 którzy	 prasowali	 (dosłow-
nie)	dzieła	podopiecznych	by	powstały	z	nich	jednolite	
kształty.	Gdy	 już	wszyscy	wykonali	 swoje	prace,	nad-
szedł	czas	na	przepyszne	ciasta.	Po	poczęstunku	w	każ-
dej	drużynie	zostały	wybrane	następujące	
osoby	–	niemy,	niewidomy,		dwie	kulawe	
osoby,	 osoba	 z	 obumarłą	 ręką	 i	 nieżywa	
osoba,	na	którą	był	wybierany	najmłodszy	
członek	drużyny.	Tego	dnia	zabawa	pole-
gała	na	„leczeniu”	chorych	poprzez	wyko-
nywanie	zadań.	Niemy,	który	miał	zakle-
jone	usta	musiał	za	pomocą	gestów	opisać	
przedmioty	 tak	 by	 pozostali	 członkowie	
mogli	odgadnąć	co	to	jest.	Kulawi,	którzy	
byli	związani	w	kostce,	mieli	za	zadanie	
w	ciągu	minuty	zebrać	 jak	najwięcej	ryb	
i	 chlebów.	 Jednak	każdy	mógł	wziąć	 tyl-
ko	jedną	rzecz	na	raz.	Niewidomy	–	oso-
ba	 z	 zawiązaną	 chustą	 na	 oczach	musia-
ła	 odgadnąć,	 jaki	 przedmiot	 znajduje	 się	 
w	jej	 rękach	oraz	określić	czy	należy	on	

do	morza	(można	go	spotkać	nad	morzem,	na	
plaży)	czy	raczej	nie.	Osoba	z	obumarłą	ręką	
miała	za	zadanie	wyłowić	za	pomocą	wędki	
trzymanej	 tylko	 zdrową	 ręką	 jak	 najwięcej	
rybek	w	określonym	czasie.	Gdy	osoby	wy-
konały	 zadanie	 odzyskiwały	 zdrowie.	 Naj-
trudniejsze	 zadanie	 stało	 przed	 wszystkimi	
członkami	drużyny	by	ożywić	osobę	umarłą,	
którą	był	najmłodszy	członek	grupy	noszony	
cały	czas	przez	jednego	ze	zdrowych	uczest-
ników.	Wszyscy	 członkowie	 drużyny	 mieli	
za	zadanie	włożyć	nogi	do	małej	miski	z	zim-
ną	wodą,	tak	aby	jak	najwięcej	nóg	się	w	niej	
zmieściło.	Na	zimną	wodę	dzieci	reagowały	
piskiem	zaskoczenia	oraz	śmiechem.	Mimo	
początkowych	narzekań	wszyscy	rozeszli	się	
z	uśmiechami	na	ustach.
	 Czwartek	 był	 dla	 dzieci	 dniem	 z	 …	

niespodzianką.	 Spotkanie	 zaczęło	 się	 tradycyjnie	 od	
śpiewu,	 nauki	 pieśni	 pt.	 „Idź	 na	 cały	 świat”	 i	 przy-
pomnieniem	 pieśni	 z	 poprzednich	 dni.	 Po	 modlitwie	
nastał	 czas	 na	 historię	 o	 „Zmartwychwstaniu	 Pana	
Jezusa”.	 Podczas	 realizowania	 tematu	 część	 opieku-
nów	 zabrała	 się	 do	 przygotowywania	 niespodzianki	 –	 
a	mianowicie	przygotowania	ciasta	na	…	PIZZĘ.	Cio-
cia	Klaudia	 oraz	Ciocia	Kornelia	 podjęły	 się	 zadania	
rozwałkowania	ciasta	oraz	umieszczenia	go	na	blasze.	
Zadanie	wykonywały	w	 kuchni	 Przedszkola	Towarzy-
stwa	Ewangelickiego	pod	czujnym	okiem	miejscowych	
kucharek.	Gdy	podstawa	była	już	gotowa	blachy	zostały	
zaniesione	na	salę	szkółkową.	Dzieci	podzieliły	się	na	
grupy	i	każdy	robił	pizzę	z	tym	co	lubi.	Mieli	do	dyspo-
zycji	ser,	kiełbasę,	kilka	rodzajów	wędlin	oraz	pieczar-
ki.	Opiekunowie	również	stworzyli	swoje	własne	dzieła.	
Gdy	wszystko	było	gotowe	pizze	zostały	przeniesione	
do	kuchni	przedszkola	 i	umieszczone	w	piekarnikach.	
Podczas	oczekiwania	na	pyszności	dzieci	oglądały	film	
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animowany	 pt:	 „I	 ty	 możesz	 zostać	 bohate-
rem”.	 Jednak	 wszyscy	 niecierpliwie	 czekali	
,by	 spróbować	 swoich	własnych	potraw.	Gdy	
już	pizze	były	gotowe,	szybko	znikły	z	talerzy	
naszych	podopiecznych,	więc	wszyscy	wróci-
li	do	domu	z	pełnymi	brzuchami.	
	 Piątek	różnił	się	nieco	od	poprzednich	
dni.	 W	 tym	 dniu	 nie	 było	 żadnych	 nowych	
pieśni	 tylko	 w	 trakcie	 śpiewu	wszyscy	 przy-
pominali	sobie	piosenki,	których	nauczyli	się	
w	 trakcie	 całego	 tygodnia.	 Po	 historii	 o	 Za-
cheuszu	wszyscy	 ochoczo	wzięli	 się	 za	 pała-
szowanie	ciast.	Jednak	w	powietrzu	czuć	było	
napięcie,	 gdyż	 żaden	 z	 uczestników	 nie	 spo-
dziewał	się	jaka	zabawa	będzie	organizowana	
w	tym	dniu.	Po	poczęstunku	wszystkie	grupy	
zostały	 zaprowadzone	 na	 podwórko	 i	 każda	 
z	nich	opuszczała	je	co	pewien	czas.		 	
W	 tym	 dniu	 nadszedł	 czas	 na	 …	 podchody.	
Opiekunowie	dzień	wcześniej	wybrali	miejsca	
naokoło	 parafii,	 w	 których	 nasi	 podopieczni	
mieli	za	zadanie	wykonać	polecenia	by	zdobyć	punkt.	
Były	to	kolejno:
-Znalezienie	pierwszej	wskazówki	przy	studni	przed	pa-
rafią;
-	Przejście	na	bosaka	ulicą	Wyższa	Brama	i	uważne	ob-
serwowanie	okolicy
-	 Odpowiedź	 na	 pytania	 związane	 z	 Wyższą	 Bramą	 
(np.	czy	znajduje	się	tam	jakiś	hotel?)	
-	Spacer	ulicą		3	Maja,	znalezienie	i	nazwanie	5	różnych	
gatunków	roślin;
-	Rzucanie	„jajkiem”	za	Kinder	niespodzianki	do	celu;
-	Zafarbowanie	kawałka	materiału	5	różnymi	kolorami,	
znalezionymi	w	lasku	miejskim	(np.	liściem,	ziemią)
-	Przeniesienie	na	„krzesełku”	 jednej	osoby	z	drużyny	
na	odcinku	100	metrów;
-	Odgadniecie	„co	to	za	przedmiot”	z	zawiązanymi	ocza-

mi,	z	możliwością	dotykania	go	tylko	nogami.
Gdy	 któraś	 drużyna	 skończyła,	 miała	 czas	 wolny	 na	
podwórku	SPTE.	Po	obliczeniu	punktów	i	ogłoszeniu	
wyników	nadszedł	czas	na	słodką	niespodziankę,	jaką	
były	LODY.	Wszyscy	bardzo	się	z	tego	ucieszyli.
Tym	słodkim	akcentem	zakończył	 się	Tydzień	Dobrej	
Nowiny	w	2013	roku.
	 W	 imieniu	 wszystkich	 uczestników	 i	 opieku-
nów	 pragnę	 podziękować	 rodzicom,	 którzy	 wspierali	
nas	każdego	dnia	przepysznymi	ciastami	oraz	zakupem	
składników	do	pizz.	Dziękuję	również	pani	Agnieszce	
Panek	za	pomoc	z	przygotowaniem	ciasta	do	pizzy.
	 W	 szczególności	 dziękuję	 pani	 Pavli	 Chudec-
kiej	za	zorganizowanie	TDN.

Kornelia Dorighi
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... w Gumnach

„Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, 
ja zaś tylko za nim kroczę. Siły na dziś On 
daje mi, o jutro już się nie troszczę, bo mój 
Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja 

zaś tylko za nim kroczę.”
 We	wszystkim	ku	dobremu	–	 te	sło-
wa	 towarzyszyły	 nam	 w	 czasie	 tegoroczne-
go	Tygodnia	Dobrej	Nowiny,	który	odbywał	
się	w	dniach	15-19.07.2013	r.	w	gumieńskiej	
kaplicy.	Spotykaliśmy	się,	by	poprzez	histo-
rię	Józefa,	 jego	rodziny,	 i	 tych	których	Bóg	
postawił	na	jego	drodze,	uczyć	się,	że	dla	na-
szego	Stwórcy	nie	ma	rzeczy	niemożliwych.	
We	wszystkim	ku	dobremu	–	tak,	Bóg	ma	dla	
nas	plan,	chce	się	o	nas	troszcyć.	On	nawet	
w	największych	troskach	jest	pry	nas	i	nigdy	
nas	 nie	 opuści	 –	 historia	 życia	 Józefa	 jest	
cudownym	 przykładem	 celowości	 Bożego	
działania.	Wszystko	co	się	dzieje	w	naszym	
życiu	ma	swoją	przyczynę,	bo	Bóg	niczego	
nie	zostawia	przypadkowi.	Te	prawdy	utrwa-
laliśmy	 dzień	 po	 dniu	 poprzez	 słuchanie,	
wspólny	 śpiew,	 naukę	 wersetów,	 modlitwę	
oraz	zabawę.
	 W	piątek	–	na	zakończenie	Tygodnia	
Dobrej	 Nowiny	 –	 pojechaliśmy	 autokarem,	
wspólnie	z	dziećmi	z	bażanowickiego	filiału,	
na	wycieczkę	do	ostrawskiego	zoo.	Na	miej-
scu	mieliśmy	możliwość	zobaczyć	egzotycz-
ne	 zwierzęta,	 posłuchać	 śpiewu	 barwnych	
ptaków	i	pobiegać	na	placach	zabaw,	a	także	
zjeść	orzeźwiające	lody.	Zmęczeni,	ale	pełni	
wrażeń	 wsiedliśmy	 do	 autobusu,	 który	 bez-
piecznie	zawiózł	nas	do	Gumien.
	 Tydzień	Dobrej	Nowiny	2013	już	za	
nami	i	z	ogromną	wdzięcznością	dziękuję	za	
jego	współtworzenie	Izie	Frydzie,	Ani,	Iwon-
ce,	 Kasi,	 Zosi,	 Zuzi,	Mateuszowi,	Michało-

wi	za	przygotowywanie	pysznych	kanapek,	które	błyskawicznie	
znikały	z	talerzy,	p.	Ani	i	p.	Ewie,	p.	Janowi	Frydzie	oraz	całej	
Radzie	 Filiału,	 p.	 Fignie,	 który	 corocznie	 odwiedza	 nasz	TDN	 
i	robi	piękne	zdjęcia.	Dziękuję	także	ks.	Łukaszowi	Gasiowi,	któ-
ry	organizował	i	umożliwił	nam	wspólny	wyjazd	do	zoo.	Rodzi-
com,	babciom	za	pyszne	domowe	wypieki.	Słowa	podziękowania	
kieruję	dla	wszystkich	dzieci,	które	codziennie	przychodziły	na	
nasze	spotkania	–	to	dzięki	WAM	Tydzień	Dobrej	Nowiny	mógł	
się	odbyć. Bożena Kawulok

ZOO w Ostrawie
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... w Puńcowie

	 W	dniach	od	11	do	13	sierpnia	odby-
wały	się	w	naszym	puńcowskim		filiale	Dni	
Dobrej	 Nowiny	 	 dla	 dzieci.	 Podczas	 tego-
rocznych	spotkań	nasi	milusińscy	 	udali	 się	 
w	podróż	na	„Dziki	Zachód’”.	 	 	
	 W	 pierwszym	 dniu	 dzieci	 poznały	
postać		Jozjasza,	który	to	nauczał,	iż	tylko	Bi-
blia	wskazuje	nam	właściwy	kierunek	naszej	
życiowej	drogi.	I	tak	jak	Indianin	rozpoznaje	
drogę	dzięki	przyrodzie	a	kowboj	posługuje	
się	 kompasem,	 tak	 my	 mamy	 Boże	 Słowo,	
dzięki	 któremu	 nie	 zbłądzimy	 ale	 możemy	
kroczyć	 za	 Bogiem.	 Następnego	 dnia	 oma-
wiana	 była	 historia	 o	miedzianym	wężu	 na	
podstawie	 tekstu	 z	 IV	 księgi	 Mojżeszowej.		
Dzieci	dowiedziały	się	,że	tak	jak	mieszkań-
cy	Dzikiego	Zachodu	wystrzegają	 się	węży		
gdyż	 ukąszenie	 groziło	 śmiercią,	 tak	 i	 my	
ludzie	 wierzący	 powinniśmy	 	 wystrzegać	
się	grzechu.	W	trzecim	dniu	dzieci	usłyszały	 
o	dziewczynce,	która	była	służącą	Naamana.	
Dzięki	 	 tej	 postaci	 dowiedziały	 się,	 	 że	 po-
winniśmy	w	każdym	miejscu,	gdziekolwiek	
Pan	Bóg	nas	postawi,	głosić	Jego	słowo	i	być	
Jego	świadectwem.
	 Każdego	 dnia	 dzieci	 słuchały	 także	
historii	misyjnej	pt.”	Powołani	do	Chin”.	Śle-
dziły		one	losy		Betty	i	Johna,	którzy	to	słu-
żyli	Panu	Bogu	i	poświęcili	swoje	życie,	żeby	
zanieść	 ewangelię	 w	 miejsca	 gdzie	 ludzie	
bardzo	jej	potrzebują.	Dzieci,	oprócz		pozna-
wania	różnych	postaci		biblijnych,	modlitwy,	
śpiewu,	 uczyły	 się	 wersetów	 oraz	 wykony-
wały	 ciekawe	 prace	 plastyczne	 związane	 
z	tematem	w	danym	dniu.	Pogoda	była	pięk-
na	 ,więc	 korzystały	 także	 z	 zabaw	 na	 świe-
żym	 powietrzu.	 Dla	 uczestników	 tygodnia	
przygotowane	były	także	pyszne	smakołyki.
	 Dziękujemy	 Panu	 Bogu,	 że	 kolej-
ny	 już	 raz	 mogliśmy	 zorganizować	 TDN	 
w	 naszym	 filiale,	 szczególnie	 	 dziękujemy		
paniom:	 Ewie,	 Karinie	 i	 Natalii	 za	 poświę-
cony	 	 czas	 i	 całą	 organizację	 tych	 dni.	 Już	
dzisiaj	serdecznie	zapraszamy	na	szkółki	nie-
dzielne,	zaczynamy	po	wakacyjnej	przerwie.

Grażyna Smoter
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	 Powyższy	 tytuł	 jest	 nazwą	
projektu	 realizowanego	 przez	 Pa-
rafię	w	 oparciu	 o	 umowę	 z	Burmi-
strzem	Miasta	Cieszyna	i	uzyskane	
tym	samym	dofinansowanie.	W	Ry-
nie	 realizowano	 zadanie	 publicz-
ne	w	 ramach	 	 „Polityki	 społecznej	 
i	 przeciwdziałaniu	 wykluczeniu	
społecznemu”.
	 W	 „Alternatywnym	 spo-
sobie	 spędzenia	 wakacji”	 wzięło	
udział	20	młodych	ludzi	z	Cieszyna	
oraz	 4	 opiekunów.	 Na	 mazurskiej	
ziemi	spędziliśmy	10	dni.	Każdego	
dnia	 odbywały	 się	 dwa	 warsztaty	
wpisujące	 się	 w	 tematykę	 zorga-
nizowanego	 wyjazdu.	 W	 oparciu	 
o	przykłady	biblijne	przepracowano	
różne	 aspekty	 społecznego	 wyklu-
czenia,	 zwrócono	 uwagę	 nie	 tylko	
na	 powody,	 które	 legły	 u	 podstaw	
wykluczenia	 poszczególnych	 osób,	
ale	 też	była	możliwość	podejścia	z	
empatią	do	osób,	które	zostały	odtrą-
cone	przez	innych.	W	rozważaniach	
pojawiła	się	także	kwestia	do	jakich	
konsekwencji	 może	 doprowadzić	
społeczne	 wykluczenie.	 Była	 też	
możliwość,	 by	 zastanowić	 się	 nad	
własnym	 środowiskiem	 życia	 i	 po-
szukać	osób,	które	z	jakiś	powodów	
znalazły	 się	 na	marginesie	 społecz-

Alternatywny sposób spędzenia wakacji 
– Ryn sierpień 2013 r.
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nej	 grupy.	Wyjazd	 do	Rynu	nie	 był	 jednak	 tyl-
ko	 roztrząsaniem	 teoretycznych	 zagadnień,	 ale	
przysłużył	się	do	zawarcia	nowych	znajomości,	
przyjaźni	pomiędzy	młodymi	ludźmi.
	 Pomiędzy	zajęciami	warsztatowymi	ko-
rzystano	 z	miejskiej	 plaży	 nad	 jeziorem	Ołów,	
w	mniej	 słoneczne	 dni	 organizowano	 gry,	 kon-
kursy	 i	 zabawy	 na	 terenach	 rekreacyjnych	 na-
leżących	 do	 Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	
w	 Rynie.	 Wzięliśmy	 też	 udział	 w	 pokazach	
na	 miejscowym	 zamku,	 które	 przeniosły	 nas	 
w	czasy	 średniowiecza.	Co	ważne,	 pokazy	 nie	
były	tylko	ucztą	dla	oczu,	ale	każdy	mógł	wziąć	
udział	w	 przygotowanych	 przez	 organizatorów	
atrakcjach.	Nauczyć	się	dawnych	tańców,	wziąć	
udział	w	konkurencjach	sprawnościowych,	jakie	
niegdyś	 były	 prowadzone	w	 średniowiecznych	
zamkach,	miastach	 i	osadach.	Kto	chciał	mógł	
się	poczuć	prawdziwym	rycerzem	poprzez	zało-
żenie	zbroi,	czy	też	poszczególnych	elementów	
rycerskiego	rynsztunku.
	 Nasz	wakacyjny	wyjazd	nie	ograniczał	
się	do	stacjonarnego	pobytu	w	Rynie.	Mieliśmy	
okazję	 odbyć	 3	 rejsy,	 między	 innymi	 na	 naj-
dłuższej	 trasie	 z	 Giżycka	 do	 Rucianego	 Nidy,	
zobaczyć	 malownicze	 wysepki	 podczas	 rejsu	
na	Wyspy	Łabędzie	do	Szynortu,	czy	wreszcie	
wypłynąć	na	największe	polskie	jezioro	–	Śniardwy.	Uczest-
nikom	 „Alternatywnego	 sposobu	 spędzenia	 wakacji”	 bar-
dzo	przypadł	do	gustu	spływ	kajakowy	rzeką	Sapiną,	który	
miał	miejsce	po	niedzielnym	nabożeństwie,	w	którym	wzięła	
udział	 nasza	 grupa,	 śpiewając	 2	 przygotowane	 pieśni.	 Od-
wiedziliśmy	 też	 3	muzea:	 sprzętu	militarnego	w	Mrągowie,	
Wilczy	Szaniec	w	Gierłoży,	a	także	Muzeum	Protestantyzmu	 
w	Mikołajkach.
	 Z	 tego	miejsca	chcę	podziękować	ks.	Bogusławowi	
Juroszkowi,	który	przedstawił	nam	historię	kościoła	św.	Trój-
cy	w	Mikołajkach,	rys	życia	tamtejszej	parafii	oraz	przedsta-
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grupa	wraz	z	opiekunami	jest	obecna,	dzieląc	się	
wrażeniami	z	pobytu	w	Rynie,	 ale	 też	 tym,	co	
dotyczy	ich	na	co	dzień.

ks. Dariusz Madzia

wił	pod	kątem	naszego	wyjazdu	działania	prowadzone	w	domu	
opieki	w	Ukcie,	w	którym	dzienną	bądź	całodobową	opieką	są	
objęci	 ludzie	 z	 dysfunkcjami	umysłowymi	oraz	problemami	
z	rozmaitymi	nałogami.	Dziękujemy	także	naszemu	gospoda-
rzowi	w	Rynie,	ks.	Janowi	Neumannowi,	który	wspierał	nasze	
działania	jeszcze	przed	wyjazdem,	choćby	poprzez	wskazanie	
lokalu	 gastronomicznego,	 w	 którym	 spożywaliśmy	 obiady,	 
a	w	trakcie	pobytu	zawsze	mogliśmy	liczyć	na	podpowiedzi	 
w	sprawach	lokalnych,	czy	wreszcie	usłyszeć	historię	o	trud-
nych	losach	Mazurów	w	czasie	i	po	drugiej	wojnie	światowej.	
	 Generalnie	 wyjazd	 można	 uznać	 na	 udany,	 czego	
świadectwem	 jest	 choćby	 chęć	młodych	 ludzi	 do	 zorganizo-
wania	 wyjazdu	 także	 w	 następnym	 roku	 oraz	 założony	 za-
mknięty	profil	na	portalu	społecznościowym,	na	którym	cała	

Kącik dla dzieci
Kochane Dzieci!

 Początkiem wakacji każdemu z nas wydawało się, że okres dwóch 
miesięcy jest bardzo długi, jednak po czasie okazuje się, że bardzo szybko 
się skończył. Gdzie tkwi przyczyna, czy przypadkiem nie jest to spowodo-
wane przyjemnym spędzaniem czasu z rodzicami, dziadkami, czy spędza-
niem czasu u kuzynostwa? 
 Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Jeszcze co prawda wszyscy jeste-
ście pod wrażeniem drugowrześniowych uroczystości, ale jak wiadomo 
już wkrótce zacznie się ciężka, codzienna praca. Trzeba będzie nie tylko 
wkuwać różnego rodzaju materiały, lecz także po powrocie do domu odra-
biać zadanie domowe. Och ile bywa z tym czasami kłopotów! I jak bardzo 
chwilami czujecie się zmęczeni… Życzę Wam cierpliwości i zapału do pra-
cy. Z pomocą Pana Boga zawsze jest łatwiej i raźniej. Więc podczas roku 
szkolnego nie zapominajcie o Nim, ale jemu również powierzajcie swoje 
problemy i troski!!!

Beata Macura
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HENIEK Z DOMU DZIECKA

	 Heniek	M.,	o	którym	chcę	wam	opo-
wiedzieć,	jest	dopiero	od	trzech	dni	w	domu	
dziecka.	I	już	od	pierwszego	dnia	dzieci	kłó-
cą	się	o	to,	które	z	nich	będzie	siedziało	przy	
stole	obok	Heńka.	Podczas	spaceru	szukają	
jego	 towarzystwa.	 Częstują	 go	 cukierkami 
i	ofiarowują	mu	swoje	skarby	-	kolorowe	re-
klamówki	samochodów.	Wyraźnie	starają	się	
o	jego	względy.
	 Dlaczego	tak	się	dzieje?	Czyżby	He-
niek	czymś	się	wyróżniał?	Nie.	Jest	wesołym,	
miłym	 chłopcem,	 całkiem	 zwykłym	 dziec-
kiem.	Może	tylko	jest	nieco	grzeczniejszy.
Zanim	 przybył	 do	 domu	 dziecka,	 mieszkał	
u	babci.	Ktoś	go	tam	oddał,	gdy	jeszcze	był	
bardzo	mały,	 i	babcia	go	zatrzymała.	To	na-
turalnie	nie	była	jego	prawdziwa	babcia.	Na-
wet	nie	byli	ze	sobą	spokrewnieni.	Dlaczego	
go	zatrzymała?	Nie	pytajcie	mnie	o	 to.	Nie	
wiem.	 Może	 wzruszyło	 ją	 ufne	 spojrzenie	
maleńkiego	dziecka?
	 Gruba	 Kasia	 z	 sąsiedztwa	 kiwała	 
z	powątpiewaniem	głową,	mówiąc:
-	 Ta	 Gruszkowa	 chy-
ba	postradała	zmysły.	
Jak	można	w	jej	wie-
ku	brać	sobie	na	kark	
takie	małe	dziecko?!
Lecz	 babcia	 Grusz-
kowa	nie	przejmowa-
ła	się	tym	gadaniem.
-	Co	tam	-	powiedzia-
ła	 wtedy	 -	 przecież	
dziecko	 to	 nie	 prze-
syłka,	 którą	 można	
przekazywać	w	coraz	
to	 inne	 ręce.	Dopóki	
to	 będzie	 możliwe,	
pozostanie	u	mnie.
Babcia	 Gruszkowa	
mieszkała	 w	 małym	
domku	 obok	 placu,	
gdzie	 handlowano	
warzywami	 i	 owo-
cami.	 W	 domu	 tym	
był	duży	pokój,	mała	
kuchenka	 oraz	 poko-
ik.	 Obok	 stał	 kiosk	 
z	gazetami,	w	którym	
sprzedawała	 babcia	
Gruszkowa.	 Heniek	
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wyrastał	 w	 budce	 przepełnionej	 za-
pachem	 tytoniu	 i	 farby	 drukarskiej.	
Niestrudzenie	 czepiał	 się	 spódnicy	
babci,	 gdy	 ta	 wędrowała	 pomię-
dzy	 kioskiem	 i	 domem.	 W	 całym	 
mieście	nie	było	bardziej	nierozłącz-
nej	pary.
	 Od	czasu	do	czasu	przycho-
dziła	do	nich	pani,	 którą	nazywano	
kuratorem,	i	pytała	o	Heńka.	Babcia	
była	 wtedy	 trochę	 podenerwowana,	
wygładzała	 obrus	 na	 stole	 i	 ręka-
wem	 wycierała	 odrobinę	 kurzu	 na	
komodzie.	 Heniek	 za	 to	 śmiał	 się	 
i	robił	wrażenie	bardzo	szczęśliwego.	
Pani	kurator	odchodziła	zadowolona,	 
z	przekonaniem,	iż	chłopiec	znalazł	
u	babci	swój	dom.	I	nie	myliła	się.
Tak	 mijały	 lata.	 Heniek	 wyrósł	 
i	zmężniał.	Chodził	do	szkoły	i	jakoś	
sobie	radził.	Zwinny	i	sprawny,	był	
bardzo	 dobry	 w	 gimnastyce.	 Poza	
tym	miał	piękny	i	czysty	głos.	Nato-
miast	jego	zeszyty,	niestety,	nie	były	
piękne.	 Nauczycielka	 oglądając	 je	
marszczyła	 czoło,	 a	 Heniek	 uśmie-
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chał	 się	 do	 niej	 z	 zakłopotaniem.	 Było	 mu	 przykro.	
Przecież	nie	chciał	 jej	przysparzać	zmartwień.	Gdyby	
tylko	miał	więcej	czasu,	chętnie	zajmowałby	się	tym	co	
dla	nauczycielki	było	takie	ważne.	Ale	było	tyle	innych	
rzeczy,	którymi	sam	musiał	się	zajmować!
	 Babcia	 Gruszkowa	 nie	 była	 już	 najmłodsza.	
Miała	wiele	dolegliwości,	które	przychodzą	z	wiekiem.	
Przez	całe	życie	od	rana	do	wieczora	dreptała	w	kiosku.	
Teraz	 nogi	 odmawiały	 jej	 posłuszeństwa.	W	przerwie	
obiadowej	 kładła	 się	 na	małej	 kanapie	w	 kuchni.	He-
niek	gotował	obiad.	Robił	to	doskonale.	Babcia	mówiła	
mu,	co	i	jak	ma	zrobić.	Potem	chłopak	nakrywał	do	sto-
łu,	 a	po	obiedzie	 sprzątał,	 zmywał	naczynia,	zamiatał	
podłogę.	Wszystko	robił	po	to,	aby	babcia	mogła	trochę	
wypocząć	przed	powrotem	do	kiosku.
	 Na	dalsze	 spacery	babcia	 już	prawie	w	ogóle	

nie	wychodziła.	Sił	starczało	jej	jeszcze	tylko	na	to,	aby	
w	niedzielę	pójść	do	kościoła.
-	Widziałyście	 -	 mówiła	 nieraz	 gruba	 Kasia.	 -	 Grusz-
kowa	już	ledwie	chodzi.	Ten	chłopak	wykonuje	za	nią	
wszystkie	prace.
	 Heniek	rzeczywiście	pracował	dużo.	Mylą	się	
jednak	ci,	którzy	sądzą,	że	należało	mu	współczuć.	He-
niek	uważał,	że	tak	być	powinno.	Przecież	babcia	przez	
wiele	 łat	 opiekowała	 się	 nim,	 gdy	 nikt	 go	 nie	 chciał.	
Troszczyła	się	o	niego	jak	matka.	Czy	on	miałby	ją	te-
raz	zostawić	tylko	dlatego,	że	się	zestarzała?!
	 Babcia	nie	mogła	już	dużo	i	szybko	chodzić.	Za	
to	on	potrafił	biegać.	Miał	przecież	zdrowe,	młode	nogi.	
Mógł	biegać	za	dwóch.	Biegał	więc	do	piwnicy	po	wę-
giel	i	ziemniaki,	biegał	do	apteki	po	maść	do	nacierania	
i	 proszki,	 biegał	 do	 piekarza,	 rzeźnika,	 domu	 towaro-
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wego;	kupował	wszystko,	o	co	babcia	prosiła.
-	Ten	chłopak	zalata	się	na	śmierć	-	mówiła	współczują-
co	gruba	Kasia.	-	Nie	mogę	na	to	patrzeć.
	 Pewnego	dnia	miła	pani	 kurator	przyszła	 zno-
wu.	Była	właśnie	pora	obiadowa	i	Heniek	z	babcią	sie-
dzieli	przy	stole.	W	małej	kuchni	babci	panował	idealny	
porządek,	jak	wtedy,	gdy	babcia	była	młoda	i	zdrowa.
Z	czasem	Heńkowi	doszły	nowe	obowiązki:	codziennie	
po	 południu	 pomagał	 w	 kiosku.	 Podawał	 kupującym	
różne	rzeczy,	przynosił	 je	zza	kotary,	żeby	babcia	nie	
musiała	wstawać	z	miejsca.
	 Tak	minęło	 lato,	 potem	 jesień	 i	 zima.	Babcia	
Gruszkowa	nie	mogła	już	wstawać	z	łóżka.
-	Myślę,	że	powinnaś	iść	do	domu	starców	-	powiedziała	
jej	kiedyś	Kasia.
-	Co?!	-	zawołała	babcia.	-	A	co	będzie	z	chłopcem?	Czy	
słyszałaś,	żeby	dzieci	zabierano	do	domu	starców?
-	O	chłopca	się	nie	martw	-	pocieszała	ją	Kasia.	-	Heniek	
może	iść	do	domu	dziecka.
-	Dom	dziecka?!	-	babcia	była	bardzo	oburzona.	-	Czy	
sądzisz,	że	ja	dopuszczę	do	tego,	aby	Heniek	znalazł	się	
w	domu	dziecka?	O	nie,	Kasiu,	nigdy!

-	Czy	chcesz,	żeby	się	u	ciebie	zaharował	na	śmierć?
Babcia	 Gruszkowa	 spojrzała	 na	 Kasię	 i	 cicho	 powie-
działa:
-	Ty	tego	nie	zrozumiesz.
	 Jednak	 Kasia	 miała	 trochę	 racji.	 Heniek	 rze-
czywiście	pracował	 za	dużo,	 choć	nigdy	nie	narzekał.	
Zaczęła	 jednak	 narzekać	 nauczycielka.	 Lubiła	 Heńka,	
więc	patrzyła	na	niektóre	sprawy	przez	palce.	Rzadko	
kiedy	krzyczała	na	niego.	Nie	wpisywała	mu	uwag,	gdy	
się	 spóźniał	 do	 szkoły.	Nie	mogła	 się	 jednak	 zgodzić	
na	 to,	 aby	 przez	 kilka	 dni	 nie	 przychodził	 do	 szkoły,	
gdyż	musiał	prowadzić	kiosk.	Pewnego	dnia	do	małego	
domu	przyszła	miła	pani	kurator.	Była	to	już	jej	ostatnia	
wizyta	w	tym	domu.
	 Heniek	 znalazł	 się	w	 domu	dziecka.	A	 co	 się	
stało	 z	 babcią,	 gdy	 zabrakło	Heńka?	Poszła	 do	domu	
starców.	 Przedtem	 jednak	 zajechała	 samochodem	 na	
podwórze	domu	dziecka.	Zobaczyła	Heńka,	który	wła-
śnie	szedł	na	plac	zabaw.	Tam	czekały	na	niego	dzieci.	
Widziała	jego	radosną	twarz.	I	wtedy	zrozumiała,	iż	Ka-
sia	miała	rację.	O	Heńka	nie	musiała	się	martwić.

Poczytaj mi mamo

	 „Gdybyście	wszyscy	byli	takimi	uczniami,	jak	
Marcinek	 byłoby	 radością	 być	 waszym	 nauczycie-
lem.	Podczas	gdy	wy	się	bijecie	i	kłócicie,	on	zawsze	
wszystkiego	 się	 nauczy,	 powiadał	 raz	 po	 raz	 pan	 na-
uczyciel.	Lubił	on	Marcinka	i	dlatego,	że	był	schludny	
i	bardzo	usłużny.	Marcinek	z	Józkiem	zawsze	pierwszy	
przychodził	do	szkoły,	a	jeżeli	spostrzegł,	że	kantorowa	
klasy	nie	zamiotła,	to	sam	to	czynił,	klasą	przewietrzył,	
uprzątnął	papiery	z	pod	 ławek	 i	uporządkował	 rzeczy	
na	stole	pana	nauczyciela.	Przynosił	wody	w	konwi,	po-
tem	siadłszy	powtarzał,	czego	się	nauczył,	a	gdy	przy-
szły	 najmniejsze	 dzieci,	 powtarzał	 z	 nimi.	 Lubiły	 go	
one	bardzo,	 lubiły	słuchać,	gdy	 im	opowiadał	o	Panu	
Jezusie,	jak	umarł	za	nas,	lub	z	biblijnej	historii,	czego	
się	właśnie	uczyły.	W	taki	sposób	je	zabawiał,	póki	się	
nauka	nie	rozpoczęła,	żeby	po	ławkach	nie	skakały.	Bo	
dobrze	sobie	zapamiętał,	co	pewnego	razu	pan	nauczy-
ciel	powiedział:
-	Dzieci,	ten	kurz,	którego	wy	narobicie	nim	ja	przyjdą,	
zabije	mię	kiedyś!

Cykl opowiadań Krystynt Rojowej:
„Bez Boga na świecie”. Cz. VIII

	 Niekiedy	dzieci	nie	chciały	słuchać	historii	bi-
blijnych.	Wtedy,	żeby	tylko	cicho	siedziały,	opowiadał	
im	o	ptaszkach,	jakie	który	gniazdko	robi	w	górach,	jak	
wiewiórki	skaczą,	jak	wielkiego	węża	widział,	jak	Bu-
rek	w	 porębie	 spłoszył	 zająca.	 Niekiedy,	 gdy	 pan	 na-
uczyciel	 do	 klasy	wchodził,	 stały	 dzieci	wokoło	Mar-
cinka,	 słuchając	w	najgłębszym	milczeniu	 jak	zaklęte,	
czasem	 śmiały	 się	w	 około	 niego	 do	 rozpuku.	 Jużcić	
nie	miał	jeszcze	nauczyciel	w	Raszowie	takiego	ucznia,	
któryby	się	tak	za	trud	nauczania	odwdzięczał,	ani	go	
mieć	nie	będzie!
	 A	nie	było	dla	Marcinka	rzeczą	łatwą,	chodzić	
do	 szkoły	 i	 żywić	przy	 tym	dwoje	 ludzi.	Gospodynie,	
gdy	Marcinek	teraz	ni	pozostawał	stale	na	ich	usługach,	
dawały	chłopcu	tylko	obiad.	Dopóki	wystarczały	zapa-
sy,	które	Jóźko	w	jesieni	na-gromadził,	i	 to,	co	Marci-
nek	za	kosze	 i	za	miotły	dostał,	dopóty	chłopcy	odpę-
dzali	troski,	lecz	cóż	będzie	potem?
Marcinek	miał	nieraz	ręce	popękane	i	skrwawione,	tak	
pilnie	w	środy	i	soboty,	gdy	do	szkoły	po	południu	nie	
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chodził,	w	domu	plótł	lub	z	Jóźkiem	drwa	u	kogo	rżnął	
i	rąbał.
	 A	Pan	Bóg	też	o	chłopcach	nie	zapomniał;	nie	
cierpieli	głodu.	Marcinek	chwalił	się	nawet,	że	jeszcze	
nigdy	tyle	ciepła	nie	użył,	co	tej	zimy.	W	szkole	zawsze	
się	w	piecu	 paliło,	 a	 do	 domu	nanosili	 sobie	 chłopcy	
we	dwóch	za	pozwoleniem	leśniczego	spory	zapas	su-
chych	gałęzi.	Starczyło	im	do	wiosny	zu¬pełnie.	—	Nie	 
spostrzegli	się	nawet	chłopcy,	jak	zima	minęła,	i	zakwi-
tła	wiosna!
	 Tego	 roku	nie	miał	Marcinek	z	wczesnej	wio-
sny	szczególniejszej	 radości,	 raz	dlatego,	że	z	wiosną	
kończyła	się	nauka	szkolna,	a	potem	i	dlatego,	że	nie	
mógł	do	kościoła	chodzić	latem,	gdy	musiał	paść	bydło.	
Ach,	 gdy	 po	 raz	 pierwszy	w	 jesieni	 do	 kościoła	 przy-
szedł	i	na	ostatnim	usiadł	miejscu,	wtedy	nie	wiedział	
zgoła,	 w	 którą	 stronę	 ma	 najprzód	 spojrzeć.	 Obcho-
dzono	właśnie	pamiątkę	poświęcenia	kościoła	i	święto	
żniwne.	W	wielkich	żyrandolach	pod	sklepieniem	i	na	
ołtarzu	 paliły	 się	 migotliwe	 świece,	 organy	 brzmiały	
wspaniale,	ludzie	śpiewali.	Ksiądz	opowiadał	ludziom,	
że	niegdyś	takie	były	czasy,	że	nie	wolno	było	się	scho-
dzić	do	wspólnej	modlitwy	i	słuchania	Słowa	Bożego.	
Później	 jednak	dozwolono	wybudować	 ten	dcm	Boży.	
Należało	 się	 za	 to	Bogu	 szczere	dziękczynienie;	 lubo	
Bóg	wszędzie	 jest	 i	wszędzie	 ludzi	 słyszy	 i	widzi,	 to	
jednak	 dobrze	 jest,	 że	mają	 taki	wspólny	 dom,	 gdzie	
im	nic	podczas	nabożeństwa	nie	przeszkadza.	Tu	mogli	
Panu	 Jezusowi	 w	 spokoju	 wszystko	 powiedzieć,	 po-
dziękować	Mu	i	przedłożyć	swoje,	tu	mogli	słuchać	ka-
zania	o	Bogu.	Potem	przypomniał	ksiądz	ludziom,	jak	
hojnymi	plonami	obdarzył	ich	tego	roku	Bóg	na	polach	
i	w	ogrodach.	Marcinek	najchętniej	byłby	tym	słowom	
głośno	przyświadczył.
	 Po	 kazaniu	 była	 ofiara.	 Marcinek	 w	 dobrej	
wierze,	że	przez	ofiarę	Bogu	okazuje	się	wdzięczność,	
wysypał	wszystkie	grosze,	które	miał	w	woreczku,	acz	
były	one	 już	przeznaczone	na	kupno	różnych	potrzeb-
nych	rzeczy.
	 Odtąd	nie	opuścił	Marcinek	ani	jednej	niedzieli,	
lecz	na	chór	między	parobków	nie	chodził,	spostrzegł	
bowiem	 z	wielką	 zgrozą,	 jak	 się	 tam	 szczypali,	 sztur-
chali	 i	 jak	szeptali.	Wolał	z	Józkiem	zająć	miejsce	na	
żebraczej	ławce	pod	schodami	blisko	drzwi,	tam	im	nikt	
nie	 przeszkadzał.	 W	 spokoju	 mogli	 kazania	 słuchać,	
modlić	 się	 i	 śpiewać,	 gdy	 śpiewano	 jaką	 znaną	pieśń.	
Śpiewali	najprzód	z	pamięci,	później	już	i	z	Jóźkowej	
książki.	Nieraz	oglądały	się	kobiety	na	Marcinka,	miał	
on	 taki	czysty	głos,	 jak	dzwonek	srebrny,	 lub	 jak	mu-
zyka	w	górach,	taki	słodki	i	wzniosły,	a	śpiewał	z	całej	
duszy	Bogu.	Radością	było	patrzeć	na	chłopców,	gdy	
czysto	 i	 schludnie	 ubrani,	 zdążali	 do	kościoła	 i	 cicho	
a	skromnie,	jak	na	takim	świętym	miejscu	przystoi,	na	
swojej	ławeczce	siadali.

	 Będzie	ich	ludziom	brakowało,	gdy	chodzić	do	
kościoła	 przestaną.	W	 końcu	 nadeszła	 wiosna,	 ustało	
szczęście	 Marcinkowe.	 Ale	 na	 wiosnę	 też	 przyszedł	
do	 wsi	 obcy	 człowiek,	 pod-różny;	 sprzedawał	 Pismo	
Święte	 i	 różne	 inne	 książki.	 Idąc	 przez	 wieś	 wstąpił	
też	do	chaty	pasterskiej.	Wiedział,	jak	tu	chłopcy	sami	
mieszkają	i	zabawił	u	nich	dłuższą	chwilę.	Chłopcy	po-
częstowali	 go	 chlebem,	który	 im	wczoraj	 grabarzowa	
dała.	Kolporter	—	bo	tak	nazywano	obcego	—	pokazał	
chłopcom	książki	 i	 rozmaite	piękne	obrazki,	 a	 zauwa-
żywszy,	że	Marcinek	pragnąłby	mieć	taki	mały	Nowy	
Testament,	który	mógłby	brać	z	sobą	w	pole,	 i	że	nie	
miał	 czym	 zapłacić	 darowano	 obydwu	 chłopcom	 dał	
jeszcze	 po	 jednym	 obrazku.	 Na	Marcinkowym	 nama-
lowane	było	niebo	i	biały	gołąbek	niosący	w	dziobku	
listek	z	napisem:	„Ja	miłuję	tych,	którzy	mię	miłują,	a	
którzy	mię	rano	szukają,	znajdą	mię,	—	mówi	Pan”.
Na	Jóźkowym	zaś	był	wianek	z	kwiatów,	w	środku	któ-
rego	widniały	słowa:	„Synu	mój,	daj	mi	serce	swoje!
Marcinek	nie	mógł	się	tym	słowom	nadziwić	i	nasycić	
się	nimi.	
	 Czy	to	jest	tak,	rzekł	do	kolportera,	że	mnie	Pan	
Jezus	miłuje,	 a	 szukając	Go	wcześnie	 i	 pilnie,	 znajdę	
Go?	To	On	przecież	żąda,	żebyśmy	Mu	serce	swoje	dali.
Długo	 rozmawiał	kolporter	z	chłopcami,	mimo	 to	nie	
zdąży	 odpowiedzieć	 na	 wszystkie	 pytania.	 Marcinek	
znowu	dużo	dowiedział	się	o	Panu	Jezusie	i	o	owej	in-
nej	ziemi	i	życiu	wiecznym.	
	 Trzy	 dni	 bawił	 kolporter	 we	 wsi,	 a	 każdego	
wieczora	wracał	do	chłopców.	Gdy	odchodził,	a	było	to	
w	sobotę,	odniósł	mu	Marcinek	kuferek	z	książkami	do	
najbliższego	miasta,	acz	go	ten	ciężar	prawie	do	ziemi	
przygniatał,	chłopiec	przecie	za	nic	w	świecie	me	dałby	
sobie	wziąć	go,	że	 i	on	sam	mógł	raz	choć	Pismo	św.	
nosić;	i	nie	ciążyło	mu	wcale.
	 Idźcie	z	Panem	Bogiem,	drogi	przyjacielu!	—	
życzył	kolporterowi	na	rozstaniu.
Niech	wam	Pan	Jezus	będzie	pomocą,	żebyście	wszyst-
ko	 sprzedali,	 żeby	 sobie	 dużo	 ludzi	 te	 święte	 książki	
kupiło	i	aby	w	nich	czytali,	a	nie	żyli	więcej	bez	Boga	
na	świecie.
	 Daj	to,	Panie	Boże,	mój	synu!	—	mówił	kolpor-
ter.	Naśladuj	 tylko	wiernie	Pana	 Jezusa,	 aż	przyjdzie;	
żebyśmy	 sobie	 tam	 przed	 twarzą	 Jego	 mogli	 znowu	
ręce	podać.	A	Marcinku"	gdy	ci	kiedy	było	źle	na	świe-
cie,	wtedy	tym	się	pocieszaj	że	Pan	Jezus	powiedział:	
„W	 domu	Ojca	mego	 wiele	 jest	 mieszkań;	 idę,	 abym	
wam	zgotował	miejsce.	Znowu	przyjdę	i	wezmę	was	do	
Siebie.”
	 Przyrzekł	Marcinek,	że	sobie	to	zapamięta.	Gdy	
mu	potem	kolporter	za	drogę	chciał	zapłacić,	Marcinek	
się	omal	nie	rozpłakał.
Cdn.	
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Zapisane w księgach parafialnych
Chrzty:                                            Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 

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

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

1 Kron. 29,15

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

J 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

śp.	Wanda	Urszula	Brudny
śp.	Franciszek	Tyrna
śp.	Halina	Pustówka	zd.	Hołubowicz
śp.	Gertruda	Kupka	Kołder	zd.	Obracaj
śp.	Renata	Golla	zd.	Buchwałdek
śp.	Ewa	Wanda	Kasztura	Gogółka	zd.	Wawrzyk
śp.	Rudolf	Sitek
śp.	Jan	Szurman
śp.	Władysław	Smierna
śp.	Paulina	Hadyna	zd.	Sikora

2013-06-01
2013-06-05
2013-06-17
2013-06-19
2013-06-21
2013-06-22
2013-06-24
2013-06-24
2013-06-28
2013-06-29

lat	78
lat	87
lat	87
lat	78
lat	57
lat	53
lat	85
lat	84
lat	82
lat	82

Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski

2013-06-02
2013-06-02
2013-06-02
2013-06-09
2013-06-09
2013-06-09
2013-06-09
2013-06-16
2013-06-16
2013-06-23
2013-06-30

Filip	Jan	Rakus
Hanna	Olimpia	Macura
Wiktor	Mateusz	Ferfecki
Sabina	Sylwia	Stańczyk
Iga	Szlauer
Jan	Franciszek	Rykała
Adam	Mateusz	Krysta
Wiktoria	Anna	Guznar
Amadeusz	Krzysztof	Kazimierczak
Piotr	Sikora
Jakub	Jan	Barański

Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Puńców
Cieszyn

2013-06-01

2013-06-01

2013-06-01

2013-06-09

2013-06-22

2013-06-22

2013-06-29

2013-06-29

Grzegorz	Krzysztof	Kałużny
Ewelina	Anna	Chrapek
Łukasz	Leszek	Chrapek
Katarzyna	Chrapek
Łukasz	Seweryn	Zawada
Nina	Marta	Sztoler
Sebastian	Tadeusz	Stańczyk
Sylwia	Edyta	Stańczyk
Mateusz	Seweryn	Lubojański
Mariola	Helena	Szczypka
Marcin	Robert	Czarniecki
Sandra	Barbara	Drobisz
Wojciech	Wacławik
Agnieszka	Słomska
Zbigniew	Huczała
Aleksandra	Wojnar

Bażanowice

Bażanowice

Cieszyn

Hażlach

Cieszyn

Cieszyn

Hażlach

Cieszyn
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pl
an  

na wrzesień
 2013

 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie prowadzi diakon 
Anna Kajzar
 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi diakon 
ks. Tomasz Chudecki
  - W Cieszynie - drugi czwartek miesi¹ca,  godz. 17.00, spotkanie prowadzi diakon Alek-
sandra B³ahut-Kowalczyk
 - W Marklowicach - pierwszy pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00, spotkanie prowadzi diakon 
Joanna Sikora
 - W Ogrodzonej - drugi wtorek miesi¹ca, o godz. 17.00, spotkanie prowadzi teolog Jani-
na Boruta
 - Ko³o Odwiedzinowe w Cieszynie - pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, o godz. 16.00, 
spotkanie prowadzi diakon Joanna Sikora
 - W Ba¿anowicach- co 2 tygodnie o godz. 16.00, spotkanie prowadzi teolog Romana 
Szmidt-Król
 - Brzezówka - trzecia środa miesiąca, o godz. 15,30,  
- Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, 

Informacje, ogłoszenia

Biblijne spotkania dla kobiet:

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

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

Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

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

budynek parafii (pl. Koœcielny 6) na drugim piêtrze

05.09.: Wycieczka (7) do Brna 

12.09:  godz. 15.00: Klub PTEw. 
   450 – lecie wydania Biblii Brzeskiej  
	(Sesja	popularno	–	naukowa	–	szczegóły	patrz	witrynka	PTEw.)	

19.09.: godz. 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Adam Asnyk (175 - lecie urodzin) 

26.09.: Wycieczka (8) do Szczyrku 
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	18.30

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

Cieszyn

> każda środa

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

Muzeum Protestantyzmu
czynne w pi¹tki o godz. 14:30 Informacje  

w Kancelarii Parafialnej  

lub w innym dogodnym terminie 

po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 

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

www.biblioteka.cieszyn.orgpl,

lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

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

Zachęcamy 
do 

słuchania !!!

*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice sobota godz.	16.00
Gumna piątek godz.	19.00
Hażlach piątek godz.	18.45
Marklowice piątek godz.	18.00
Puńców piątek godz.	18.00
Zamarski piątek godz.	17.45
Ogrodzona sobota godz.	18.00

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

godz.	17.00

 M£ODZIE¯ STUDIUJ¥C¥ I PRACUJ¥C¥ 
SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIA, KTÓRE ODBYWAJ¥ SIÊ W KA¯DY 

WTOREK O GODZ. 18:30, W BUDYNKU PARAFIALNYM 
PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIÊTRZE
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Biblioteka Parafialna 
czynna po  

każdym  
niedzielnym nabożeństwie. 

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

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

Serdecznie zapraszamy na uroczystość założenia  

i poświęcenia kościoła połączoną z jubileuszem  

150 - lecia szkoły w Gumnach  

i Dziękczynnym Świętem Żniw  

22 września 2013 o godzinie 10.00 

Słowem Bożym służyć będzie ks. Alfred Borski. 

Uroczystość poprzedzi koncert orkiestry dętej  

z Trzanowic pod dyrekcją Jana Pietra  

o godzinie 9:30.

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza i zachęca do skorzysta-

nia z salki (byłej kaplicy chrztów) znajdującej się w Kościele Jezusowym specjalnie 

przystosowanej dla dzieci. Podczas uroczystości kościelnych dzieci moga się bawić, ry-

sować, a rodzice w tym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwie oglądając go na tele-

wizorze.

Opinia rodzica:
Jeżeli masz małe dziecko i chcesz pójść do kościoła to zapraszam serdecznie do Kościoła Jezusowego 
w Cieszynie. Nie musisz już biegać za swoją pociechą po całym kościele, bo ruszyła salka przysto-
sowana specjalnie do tego celu. Są tam zabawki dla najmłodszych oraz telewizor na którym można 
oglądać nabożeństwo nie przeszkadzając innym.
 Więc nie siedź w domu i przyjdź na nabożeństwo do kościoła.
Moja córeczka już przetestowała i było super.
Polecam wszystkim rodzicom małych pociech.

GP
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 Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Więź realizuje projekt " Mogę Więcej" fi-
nansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest to program integracji i zwiększania kompetencji 
społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla osób borykających się z problemami zdrowia psychiczne-
go oraz dla ich rodzin w ramach 
wyżej wymienionego projektu 
uruchomione zostało Centrum 
Doradztwa Aktywizującego "En-
ter". Centrum Doradztwa oferu-
je bezpłatne porady i konsulta-
cje następujących specjalistów: 
prawnik, pracownik socjalny, do-
radca zawodowy, lekarz psychia-
tra i psycholog. Chcielibyśmy 
dotrzeć do jak największej ilości 
osób potrzebujących tego typu 
wsparcia. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt pod nr tel.: 885 
119 631 lub osobiście w Centrum 
Doradztwa w Cieszynie przy ul. 
Bielskiej 4., bud. 12 (na terenie 
Szpitala Śląskiego).

Cross Bike Dzięgielów
7 września 2013
Zawody rowerowe dla Dzieci  
i Młodzieży o godzinie 10.00

Zawody zostaną przeprowadzone o godz. 10.00 na byłym boisku piłkarskim w 5 
grupach wiekowych dla uczniów:

• Przedszkola – dystans 20 metrów
• 1 i 2 klasy – dystans 400 metrów
• 3 i 4 klasy – dystans 700 metrów
• 5 i 6 klasy – dystans 1400 metrów
• Gimnazjum – dystans 2100 metrów

Nagrody i dyplomy przewidziano w 5 grupach wiekowych w klasyfikacji dziewcząt 
i chłopców.
Uczestnictwo w zawodach  jest bezpłatne. 
UWAGA!!!
Każdy uczestnik Cross Bike zobowiązany jest do jazdy w kasku. Udział w zawo-
dach możliwy będzie tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, któ-
rzy wyrażą pisemną zgodę (stosowne deklaracje dostępne są na stronie interne-
towej i w biurze zawodów).
Zawody rowerowe MTB  o godzinie 12.00
• Dystans MINI – 15 km
• Dystans MEGA – 45 km
Rejestracja zawodników odbywać się będzie od godziny 8:00  
w BIURZE ZAWODÓW - teren przy strażnicy OSP w Dzięgielowie (ul. Lipowa).
Więcej informacji na stronie internetowej
 www.nasportowo.dziegielow.org.pl
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Biuro Organizacji Turystyki i Konferencji „ALISTRA”

Organizujemy dla grup:
 - wycieczki krajowe i zagraniczne

 - zielone szkoły
 - spotkania integracyjne

Serdecznie zapraszamy 
do skorzystania z naszej oferty!

Kontakt: Alina Kisiała
502 034 240
biuro@alistra.pl
www.alistra.pl

BUDAPESZT
28-29 września 2013 r.

W programie:

• Wzgórze Zamkowe z największą rezydencją Węgier, Starówką z kościołem św. 
Macieja i Basztą Rybacką
• Hala Targowa – bardzo fotogeniczne miejsce, gdzie można wypić kawę, kupić 
przyprawy, paprykę

• Góra Gellerta – panorama miasta
• Plac Bohaterów z Pomnikiem Milenijnym
• Bazylika św. Stefana – największy kościół stolicy Węgier
• Parlament – symbol Budapesztu
• Rejs statkiem po Dunaju

Koszt: 360 zł/ os.

 Cena zawiera: przejazd autokarem, 1 x nocleg w hotelu***, 1 x śniadanie, 1 x 
obiadokolację, rejs po Dunaju, opiekę pilota i przewodnika budapeszteńskiego przez 
dwa dni, ubezpieczenie, podatek VAT.

 Dodatkowo płatne dla chętnych: bilety wstępu ok. 1500 HUF (kościół św. Ma-
cieja, bazylika św. Stefana) oraz obiad w drugim dniu (szwedzki stół bez ograniczeń, w 
tym piwo i wino) od 11e/ os. przy grupie 40 osób. Zgłoszenia przy zapisie na wycieczkę.

Wyjazd:
- Skoczów 4:10 (dworzec autobusowy)
- Wisła  4:30 (plac targowy)
- Ustroń 4:45 (przystanek naprzeciw „Sawii”)
- Cieszyn 5:00 (plac przesiadkowy przy ul. Hajduka)

Przewidywany powrót ok. 21:00 – 22:00
Zgłoszenia i wpłaty do 15 września 2013 r.
Minimalna liczba osób: 40
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Cross	Bike	Dzięgielów

7	września	2013

Zawody	rowerowe	dla	Dzieci	i	Młodzieży	o	godzinie	10.00

Zawody	zostaną	przeprowadzone	o	godz.	 10.00	na	byłym	boisku	piłkarskim	w	5	grupach	wiekowych	dla	
uczniów:

•	 Przedszkola	–	dystans	20	metrów
•	 1	i	2	klasy	–	dystans	400	metrów
•	 3	i	4	klasy	–	dystans	700	metrów
•	 5	i	6	klasy	–	dystans	1400	metrów
•	 Gimnazjum	–	dystans	2100	metrów

Nagrody	i	dyplomy	przewidziano	w	5	grupach	wiekowych	w	klasyfikacji	dziewcząt	i	chłopców.

Uczestnictwo	w	zawodach		jest	bezpłatne.	

UWAGA!!!
Każdy	uczestnik	Cross	Bike	zobowiązany	jest	do	jazdy	w	kasku.	Udział	w	zawodach	możliwy	będzie	tylko	w	
obecności	rodziców	lub	opiekunów	prawnych,	którzy	wyrażą	pisemną	zgodę	(stosowne	deklaracje	dostępne	
są	na	stronie	internetowej	i	w	biurze	zawodów).

Zawody	rowerowe	MTB		o	godzinie	12.00

•	 Dystans	MINI	–	15	km
•	 Dystans	MEGA	–	45	km

Rejestracja	zawodników	odbywać	się	będzie	od	godziny	8:00	w	BIURZE	ZAWODÓW	-	teren	przy	strażnicy	
OSP	w	Dzięgielowie	(ul.	Lipowa).

Więcej	informacji	na	stronie	internetowej
 
www.nasportowo.dziegielow.org.pl
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Humor:

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

Firma Sprzątająca świetliki 
Zaprasza do skorzystania z naszych usług:

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

Malarstwo
Chcesz pomalować – odnowić 

mieszkanie lub dom, 
zadzwoń. 
Wojnar Józef

Tel. 33 85 294 46; 887 731 940

Idzie myśliwy przez las i śpiewa:
- Na polowanko, na polowanko...
Z tyłu wychodzi miś, klepie go po ramieniu i pyta:

- Co, na polowanko?
- Nie! Słowo daję, że na ryby
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

księży:

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

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

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

ks. Łukasz  
Gaś
33	852	75	64
608	299	833

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

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