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OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne

Beata Macura

Idź i powiedz!
... ale idź do braci moich i powiedz im (...)  
I przyszła Maria Magdalena, oznajmia-
jąc uczniom, że widziała Pana i że jej to 

powiedział. J 20,17-18 

	 Są	 sytuacje	 w	 naszym	 życiu,	 kiedy	 to,	 co	 nowe,	 ciekawe,	 przestaje	 nas	 
interesować.	Wydarzenia,	które	rozgrywają	się	wokół	nas,	informacje	z	telewizji	i	gazet	
odsuwamy	gdzieś	daleko	od	siebie.	Rozglądamy	się	jedynie	za	czymś	sprawdzonym,	
pewnym,	i	może	wtedy	wypływają	słowa	Psalmu	23:	„Choćbym	nawet	szedł	ciemną	
doliną...".	Ten	werset	to	propozycja	rozważania	dla	tych,	którzy	nie	wiedzą,	co	dalej.	
Mówić	o	tym	Panu,	to	znaczy	mówić	o	tym	co	nas	trapi,	niepokoi,	boli…	Być	może	 
i	ty	znasz	ponure	godziny,	które	wydają	się	trwać	bez	końca.	Nic	dziwnego,	że	sięgamy	
wtedy	po	środki	nasenne.	Ale	nie	stanowią	one	rozwiązania	spraw,	które	nas	absorbują.	
Wręcz	przeciwnie,	 te	 sprawy	nawarstwiają	 się	 i	mamy	wrażenie,	 że	 idziemy	ciemną	
doliną.
	 Jak	często	w	dzisiejszych	czasach,	w	różnych	okolicznościach,	dochodzi	do	tragedii…	Leżysz	w	szpitalu	
po	ciężkim	wypadku.	Lekarze	i	pielęgniarki	robią,	co	mogą,	żeby	ci	pomóc.	Ale	nikt	nie	jest	w	stanie	powiedzieć,	
kiedy	możesz	liczyć	na	powrót	do	domu.	Co	będzie	dalej	działo	się	w	twoim	życiu,	w	rodzinie?	Nikt	nie	może	się	
całkowicie	wczuć	w	twoje	położenie,	nikt	nie	może	ci	tak	naprawdę	pomóc.	Odnosisz	wrażenie,	że	dziwna	taka	
wędrówka	we	mgle!	Życie	to	samotność.	Ta	samotność	nie	musi	jednak	być	i	twoim	udziałem.	Wprawdzie	obec-
ność	Pasterza	nie	zapobiega	nieszczęściu,	ale	sprawia,	że	w	nieszczęściu	nie	musisz	się	bać,	bo	mocno	trzymają	
Cię	ręce	Pasterza.	
	 Czy	nasze	rozmyślanie	na	temat	Psalmu	23	nie	jest	też	dla	ciebie	znakiem?	Znakiem,	że	Dobry	Pasterz	
chce	być	blisko	ciebie?	Znajdź	czas	na	rozmowę	z	Nim.	Zaufaj	Mu.	A	przede	wszystkim	nie	zapomnij	podzięko-
wać	Mu	za	okazaną	ci	niezasłużenie	wielką	dobroć!	Pod	Jego	płaszczem	znajdziesz	bezpieczeństwo,	które	pozo-
stanie	nawet	wtedy,	kiedy	wszystko	inne	się	chwieje.
	 To	bezpieczeństwo	pozwala	ci	powiedzieć	z	ufnością	do	Dobrego	Pasterza:	„Tyś	ze	mną".	Czyż	wspaniała	
wieść	o	Zmartwychwstaniu	Jezusa	nie	przepełnia	każdego	z	osobna.	Wielkanoc	to	znaczy:	Jezus	Chrystus,	mój	
Pan	wraz	ze	swym	zmartwychwstaniem	zniszczył	krąg	śmierci	wokół	mnie!	I	kto	w	to	wierzy,	ten	może	wypowie-
dzieć	słowa:	„Wiem,	jestem	pewien,	że	mój	Zbawiciel	żyje!"
	 W	ten	sposób	uczymy	się	przezwyciężać	naszą	bojaźń	przed	śmiercią,	przed	problemami	dnia	codzienne-
go.	Kto	się	tego	nauczył,	ten	uczy	się	ciągle	na	nowo	przezwyciężać	bojaźń	przed	życiem,	bojaźń	przed	przyszło-
ścią,	bojaźń	przed	problemami,	które	spotykamy	na	naszej	drodze.	Przezwyciężamy	strach	poprzez	zaufanie	temu,	
który	jest	większy	ponad	wszystko,	którzy	dla	nas	się	tak	bardzo	poświęcił.	
	 Nie	jesteśmy	sami	w	tym	skomplikowanym	świecie.	Żyjemy	w	Jego	pokoju.	Dlatego	ważne	jest	wnosze-
nie	nadziei,	miłości	i	pokoju	wśród	ludzi.	

	 1	 kwietnia	 -	 	 Poniedziałek	Wielkanocny!	 -	 Przeżywamy	 święta	 radości,	
zwycięstwa	i	nadziei!
	 Tak	 gorliwie	 się	 do	 nich	 przygotowaliśmy.	Nasze	 domy	 lśnią	 czystością	
-	generalne	porządki,	umyte	okna,	wyprane	firanki.	Mimo	coraz	skromniejszych	bu-
dżetów	domowych,	staraliśmy	się	o	to,	by	niczego	-	według	tradycji	-	nie	zabrakło:	
była	szynka,	„murzyny",	babki,	serniki,	„zajączkowe"	prezenty	dla	najmłodszych.	
Dzieci	z	pewnością	pamiętały	też	o	śmigusowych	zwyczajach,	przypuszczam,	że	
w	wielu	domach	trzeba	było	wycierać	podłogi	lub	zmieniać	przemoczone	ubrania.	
Radość,	śmiech,	zabawa.	I	co	dalej?
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	 Czy	zaraz	wszystko	się	skończy?	Odwiedzimy	
jeszcze	 tradycyjnie	 krewnych	 i	 -	 trochę	 przejedzeni	 -	
wrócimy	do	codzienności	-	naszego	szarego	życia,	peł-
nego	trosk	i	problemów?	Co	pozostanie?
Czy	 wielkanocne	 poselstwo:	 Jezus	 żyje,	 z	 nim	 i	 ja!	
odmieni	naszą	codzienność	i	da	nam	nowe	siły,	nowe	
motywacje,	 nową	 energię	 i	 zaowocuje	 niewzruszoną	
wiarą?	Wielkanoc	może	przecież	napełnić	nas	rado-ścią,	
weselem,	nadzieją,	może	 też	budzić	zdumienie,	niepo-
kój	i	niedowierzanie	-	jest	to	przecież		odwieczna	walka	
wiary	i	niewiary.	
	 Spróbujmy	 jeszcze	 raz	 rozpatrzeć	 świadec-
two	ewangelisty	Jana	z	20	rozdziału,	by	utwierdzić	się	 
w	wielkanocnej	wierze.
I.	Historia	zaczyna	się	od	łez.	Człowiek	przychodzi	na	
świat	wśród	łez	i	wśród	łez	schodzi	z	tego	świata.	Płacz,	
łzy,	 stanowią	 cząstkę	 naszego	 istnienia:	 niemowlę	 za-
czyna	swój	pierwszy	oddech	od	płaczu,	małe	dzieci,	jak	
skore	 są	do	 łez,	dorośli	 też	płaczą	przeżywając	 różne	
zawody,	cierpienia	i	choroby,	a	w	końcu	czeka	nas	grób	
-	a	tam,	gdzie	grób,	tam	płyną	łzy.	
	 Maria	 Magdalena	 stoi	 przy	 grobie	 i	 płacze.	
Straciła	wszystko	 -	Nauczyciela,	Mistrza,	 Przyjaciela,	
tego,	który	wskazał	jej	nowe	drogi	życia.	Teraz	zgasło	
światło	jej	duszy.	Znała	Pismo,	na	pewno	pamiętała	też	
słowa	Joba	-	męża	boleści:	Ja	wiem,	że	Odkupiciel	mój	
żyje!	Teraz,	stojąc	przy	grobie,	tych	słów	nie	pamiętała.	
Ona	widziała,	jak		jej	Zbawiciel	umierał	i	wraz	z	innymi	
niewiastami	 składała	Go	do	grobu.	To	wszystko	przy-
niosło	gorzkie	łzy.
	 Różne	 są	 ciemności	 naszego	 życia,	 zarówno	
ciemności	 oczu,	 jak	 i	 ciemności	 serca.	 Chyba	 najgor-
sza	 ciemność	 powstaje	wtedy,	 gdy	 człowiek	wykopie	 
w	swym	sercu	grób	swojemu	Zbawicielowi...
	 Pozostać	 sam	 na	 sam	 z	 problemami	 życia,	
śmierci	i	grobu,	to	zupełna	ciemność	i	bezradność.	Da-
-remne	 zdają	 się	 wtedy	 słowa	 pocieszenia,	 daremne	
nawet	pytania,	choćby	anielskie:		-	Niewiasto!	Czemu	
płaczesz?	-	Wzięli	Pana	mego	-	odpowiada	Maria.	I	nie	
wie,	że	chociaż	oko	nie	widzi,	ręka	nie	może	dotknąć,	
Jezus	żyje!	Maria,	to	obraz	człowieka	-	każdego	z	nas.	
Człowieka,	który	u	grobu	widzi	pustkę,	najwyżej	prze-
ścieradła,	chusty,	a	więc	przemijanie	 i	proch.	Pamięta	
tylko	słowa:	Prochem	jesteś	i	w	proch	się	obrócisz.	Ile	
razy	w	tym	roku	już	stawaliśmy	nad	grobami	naszych	
bliskich	czy	znajomych?
	 Tymczasem	inna	rzeczywistość	stoi	obok	i	cze-
ka,	by	człowiek	szerzej	otworzył	oczy	i	ujrzał	ją	i	ode-
tchnął.
	 Maria	odwróciła	się,	ujrzała	Jezusa	i	...	Go	nie	
rozpoznała.	Często	Pan	Jezus	jest	przy	nas,	a	czujemy	
się,	 jakby	Go	nie	 było.	 Patrzymy	na	 świat	 i	widzimy	
jedynie	przemijanie,	patrzymy	na	groby	 i	widzimy	 je-
dynie	proch.	A	tuż	obok	stoi	Ten,	który	jest	życiem,	na-
dzieją	i	zmartwychwstaniem!

II.	Wystarczyło	jedno	słowo	Jezusa:	-	Mario!	i		Maria	
od	razu	zawołała	po	hebrajsku:	-	Rabbuni!,	co	znaczy:	-	
Nauczycielu	mój!
	 Wielkanoc	czyni	cuda!	Jedno	słowo	Jezusa,	ży-
wego	 Jezusa,	 które	dotrze	nie	 tylko	do	uszu,	 ale	 i	 do	
serca,	 rodzi	 w	 człowieku	 żywą	 wiarę!	 Słowa	 Jezusa	
mogą	odbijać	się	od	naszych	uszu	całymi	latami,	często	
pozostajemy	 na	 nie	 głusi.	Na	 szczęście,	 nad	 grobami	
naszych	 bliskich	 Jezus	 także	 przemawia	 do	 nas.	 Nie	
zamykajmy	naszych	uszu	i	serc.	Gdy	rodzi	się	wielka-
nocna	wiara,	na	grobach	mogą	pojawić	się	kwiaty	wiel-
kanocnej	nadziei!
III.	Maria	z	pewnością	chciała	Jezusa	uścisnąć,	okazać	
Mu	swą	radość	 i	przywiązanie.	Jezus	powiedział	 jej:	 -	
Nie	dotykaj	mnie.	
	 Pomyślmy,	 jakie	 to	 ludzkie,	 bliskie	 każdemu	
z	nas.	Nawet	największych	 tajemnic	chcielibyśmy	do-
tknąć	 rekami,	 uchwycić,	 przekonać	 się.	 Tak	 było	 za-
wsze,	wspomnijmy	choćby	Mojżesza,	który	wołał:	-	Pa-
nie,	ukaż	mi	chwałę	swoją!	Usłyszał	wtedy,	że	oblicza	
Bożego	oglądać	nie	można.	 Jakże	często	 i	nam	wiara	
nie	wystarcza.	Chcielibyśmy	wszystko	poznać,	dotknąć,	
zmierzyć,	zdobyć	dowody...	Jednak	świat	rzeczywisto-
ści	Bożej	jest	niedostępny	dla	zmysłów	człowieka.	Nie-
którzy	zdobywają	się	więc	tylko	na	szyderstwa.	Ale	czy	
czasami	w	 naszym	 życiu	 nie	 „ocieramy	 się"	 o	wiecz-
ność?	 Wierzę,	 że	 wielu	 z	 nas	 mogłoby	 opowiedzieć	 
o	takich	swych	doświadczeniach.	A	Maria	Magdalena	
i	wielu,	wielu	wierzących	 na	 całym	 świecie	wie,	 jest	
pewnych,	że	Jezus	zmartwychwstał	i	żyje!	Ta	wiara	jest	
sednem	chrześcijaństwa!
IV.	Żyjąc	 tu	 i	 teraz,	 dzisiaj,	mamy	konkretne	 zadanie	
do	spełnienia.	Maria	usłyszała:	-	Ale	idź	do	braci	moich	 
i	powiedz	im:	Wstępuję	do	Ojca	mego	i	Ojca	waszego,	
do	Boga	mego	i	Boga	waszego.
	 Wielkanoc	 stawia	 zadanie:	 Idź	 i	 powiedz!	To,	
czego	 dowiedzieliśmy	 się,	 czegośmy	doznali	 i	 cośmy	
otrzymali,	musimy	 przekazać	 innym!	Maria	Magdale-
na	 spełniła	 polecenie	 Jezusa,	 uczniowie	 także	 -	 świat	
usłyszał	radosną	wieść:	Jezus	żyje!	Wieść	ta	czyni	cuda:	 
z	ludzi	bezradnych,	wątpiących,	czyni	charaktery	moc-
ne,	zdecydowane,	-	osusza	łzy	-	w	serca	wlewa	otuchę	
i	nadzieję.
	 Spójrzmy	wokół	siebie	-	czy	naszą	Wielkanoc	
chcemy	 zakończyć	 dzisiaj	 i	 czekać	 na	 radosną	wieść	 
o	 zmartwychwstaniu	 znów	 do	 następnego	 roku?	 
A	może	nie	wszyscy	otrzymamy	już	tę	szansę?
	 Ile	 wokół	 nas	 grobów,	 ciemności,	 łez...	 Gro-
by	 bywają	 różne:	 -	mogiły	 naszych	 bliskich;	 -	 groby,	 
w	których	człowiek	pochował		swe	plany,	zamierzenia,	
ideały,	marzenia;	-	groby,	które	w	naszym	życiu	kopie	
grzech,	 słabości,	 namiętności,	 nałogi...	Wiele	 domów	
podobnych	jest	do	grobów	-	pustka,	łzy,	rozpacz.
	 Dziś	przypomniane	nam	zostało	zadanie:	-	Idź	
i	powiedz!	Mamy	nie	tylko	słuchać	Bożego	poselstwa,	
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ale	 być	 zwiastunem	 tej	 radosnej	wieści	 o	 zmartwych-
wstaniu.	Mamy	czynić	dobro,	siać	nadzieję,	być	blisko	
drugiego	człowieka.	A	co,	gdy	sami	wątpimy?	Możemy		
wtedy	pocieszać	się	tak,	 jak	czynił	 to	nasz	reformator,	
ks.	Marcin	Luter:	w	trudnych	chwilach	swego	życia	po-

wtarzał	słowo:	Vivit!	-	Żyje!
	 Daj,	Panie	Boże,	w	naszych	sercach	taką	żywą	,	
płynącą	z	Wielkanocy,	wiarę!	Amen.
 

diakon Joanna Sikora

	 Wielkanoc	 jest	 triumfem	 Pana,	 dniem	 chwa-
ły,	zwycięstwa	Jezusa	Chrystusa.	Myśli	wierzących	są	
wtedy	 zwrócone	 ku	Niemu,	 Jego	wielbią.	 Jego	 czczą.	
Jemu	 oddają	 chwałę.	 To	On	 objawił	 zwycięstwo	 nad	
śmiercią.	On	ją	pokonał.	On	zniweczył	jej	grozę.
	 Ale	 zmartwychwstanie	 jest	 nie	 tylko	 wy-
darciem	 Jezusa	 śmierci.	Nie	 tylko	 o	Niego	 tu	 chodzi.	
Wszystko,	czego	dokonał	Jezus	uczynił	dla	człowieka.	
Wszystko,	co	się	z	Nim	stało,	ma	znaczenie	dla	nas.	A	
więc	 i	 zmartwychwstanie	 uwalnia	 od	 śmierci	 nie	 tylk 
o	 Jego,	 ale	 i	 człowieka.	 Tu	 nasuwa	 się	 myśl	 o	 przy-
szłym	powszechnym	zmartwychwstaniu,	którego	zapo-
wiedzią	jest	według	ap.	Pawła	triumf	Jezusa.	Wielkanoc	
jest	 pierwiastkiem,	 zaczątkiem,	 pierwszym	 kwiatem	
wiosennym	—	pierwiosnkiem	zapowiadającym	zmianę	
(l	Kor.	15,20).
	 Ale	 powszechne	 zmartwychwstanie,	 udział	 
w	przemienieniu,	powstanie	z	martwych	w	nowym	cie-
le	 jest	 uwarunkowane	 zmartwychwstaniem,	 o	 którym	
mówi	ap.	Paweł	w	Liście	do	Rzymian.
	 To	Chrzest	włącza	wierzących	w	krzyż	i	zmar-
twychwstanie	Pana.	Pamiętajmy	—	Chrzest	nie	jest	tyl-
ko	czynnością	symboliczną,	formalnym	obrzędem	kul-
towym.	Jest	on	aktem	Bożego	działania.	Przez	Chrzest	
Bóg	czyni	wierzących	uczestnikami	krzyża,	tego,	co	się	
stało	na	nim,	co	On	sprawia.	To	Chrzest	chce	przynieść	
tobie!
	 Krzyż	 jest	 ,,śmiercią	 grzechu".	 Bóg	 bowiem	
„Tego,	który	nie	znał	grzechu,	za	nas	grzechem	uczynił"	
(l	Kor.	5,21).	Czy	wierzysz	temu?	Krzyż	jest	więc	też	
,,śmiercią	 śmierci".	 Śmierć	 jest	 zapłatą	 za	 grzech	 (Rz	
6,23).	 I	 oto	 na	 krzyżu	 spełniło	 się	 proroctwo,	 że	 ,,po-
chłonięta	jest	śmierć	w	zwycięstwie"	(Oz.	14,14;	l	Kor.	
15,54).	Czy	wierzysz	temu?
To	 są	 realia	 krzyża.	To	właśnie	 stało	 się	 na	Golgocie.	
Dlatego	 ap.	 Paweł	mówi	w	Liście	 do	Rzymian:	 „My,	
którzy	grzechowi	umarliśmy",	to	znaczy	—	grzech	stał	
się	dla	nas	martwy.	Krzyż	złamał	panowanie	grzechu	
i	śmierci.	Wierzący	w	Chrystusie	są	włączeni	w	to,	co	
Chrystus	na	krzyżu	dla	nich	osiągnął.	Na	krzyżu	„nasz	
stary	 człowiek	 został	 z	 Nim	 ukrzyżowany"	 (Rz	 6,6).	
Golgota	 jest	 nie	 tylko	miejscem	 śmierci	 Jezusa	 z	Na-
zaretu,	 tam	 umarła	 cała	 stara,	 zniszczona	 grzechem	
ludzkość,	egzystująca	przed	tym	„w	Adamie"	(Rz	5,14).	
Pismo	 św.	 mówi,	 iż	 śmierć	 „panowała	 od	 Adama".	 
W	krzyżu	ten	stan	rzeczy	został	przekreślony,	uchylony.

Zmienia	 się	więc	 pozycja	 człowieka	w	 obliczu	Boga.	
Ustaje	 gniew,	 sąd,	 króluje	 łaska.	Powstaje	 nowa	 ludz-
kość,	wolna	od	grzechu	i	śmierci,	a	więc	uczestnicząca	
w	zmartwychwstaniu	(Kol.	1,20—22).	Oto	jest	chwała	
zmartwychwstania!	Czy	wierzysz	temu?
	 Zmartwychwstanie,	o	którym	mówi	ap.	Paweł	
w	 6.	 rozdziale	Listu	 do	Rzymian	 nie	 jest	 przeżyciem	
mistycznym,	jak	niektórzy	mniemają.	Mistyka	rozwija	
się	drogą	wysiłków	człowieka,	ćwiczeń,	kontemplacji,	
natomiast	 Ewangelia	 objawia	 działanie	 Boga.	 To	 On	
umożliwił	człowiekowi	nową	pozycję,	to	On	postawił	
człowieka	 w	 nowym	 położeniu	 wobec	 siebie,	 to	 On	
pozwala	uczestniczyć	człowiekowi	w	tym,	co	Chrystus	
przyniósł	 w	 krzyżu	 i	 zmartwychwstaniu.	 Tak	 powsta-
je	,,ciało	Chrystusowe".	Ap.	Paweł	mówi:	,,W	jednym	
Duchu	wszyscy	zostaliśmy	ochrzczeni,	w	 jedno	ciało"	
(l	Kor.	12,13).	W	ten	sposób	staliśmy	się	uczestnikami	
zmartwychwstania.	Tak	się	sprawdza	słowo	apostolskie,	
,,jeśli	ktoś	jest	w	Chrystusie,	nowym	jest	stworzeniem,	
stare	przeminęło,	a	oto	wszystko	stało	się	nowe"	(II	Kor.	
5,17).	Ci,	którzy	są	,,w	Chrystusie",	ci	w	Niego	włącze-
ni	są	uczestnikami	zmartwychwstania.	Oni	już	są	nowy-
mi	ludźmi	przed	obliczem	Boga,	oni	umarli	grzechowi	
(Rz	6,2).	Czy	to	znaczy,	że	pretendują	do	bezgrzeszno-
ści?	Nie,	mają	nadal	do	czynienia	z	grzechem	we	wła-
snym	życiu,	ale	„żyją	w	Bogu".	Grzech	stracił	prawo	do	
nich,	prawo	panowania	nad	nimi,	 stracił	 tytuł	własno-
ści,	prawo	pieczętowania	 ich	swoim	znakiem.	Grzech	
jest	w	ich	życiu,	ale	jest	rzeczą	obcą,	niepokojącą,	jest	
tym,	co	ich	boli,	zawstydza,	nie	są	jego	niewolnikami,	
pragną	być	,,sługami	sprawiedliwości",	,,wyzwoleni	od	
grzechu	są	oddani	w	służbę	Bogu	(Rz	6,18.22).	Zmar-
twychwstanie	w	tym	znaczeniu	nie	pokrywa	się	z	tym,	
co	nazywamy	odnową	moralną.	Zmartwychwstanie,	o	
którym	mówi	 ap.	 Paweł	 jest	 pojęciem	 szerszym.	 Od-
nowa	moralna	 jest	możliwa	 również	 u	 człowieka	 nie-
wierzącego,	wtedy	jest	ona	wynikiem	wysiłku	samego	
człowieka,	 jego	 sumienia,	 jego	woli.	Natomiast	 zmar-
twychwstanie,	o	którym	mówi	ap.	Paweł,	jest	skutkiem	
dzieła	Bożego.	Zmiana	pozycji	człowieka	wobec	Boga	
następuje	wskutek	postanowienia	Bożego,	a	przemiana	
moralna	jest	następstwem	tego	faktu.	Zmartwychwsta-
nie	 w	 tym	 znaczeniu	 obejmuje	 całą	 istotę	 człowieka,	
nie	tylko	sferę	życia	moralnego,	nie	tylko	stosunki	mię-
dzyludzkie.	Ono	stwarza	nową	perspektywę,	nową	wi-
zję,	daje	obietnicę	udziału	w	powszechnym	zmartwych-
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wstaniu,	a	więc	także	w	przemienieniu	ciała,	zapowiada	
życie	wieczne	całej	nowej	istoty	to	znaczy	—	życie	w	
zespoleniu	z	Bogiem.
	 Stąd	wielka	radość	chrześcijan,	radość	zwycię-

ska,	radość	tych,	którym	darowano	nieoczekiwane	zwy-
cięstwo	w	Panu.

Ks. T. Wojak; 1976 r. 

	 Miejscem	 pierwszej	 Wielkanocy	 był	 grób.	
Grób	Jezusa	w	ogrodzie	Józefa	z	Arymatei.	Tam	po	raz	
pierwszy	 świat	 usłyszał	 radosną	 wieść:	 „Nie	 ma	 Go	
tu!	Wstał	z	martwych!"	Tam	powstał	zalążek	Kościoła	
Chrześcijańskiego	—	pierwszy	zbór	wielkanocny.	Nie-
wiasty	najbardziej	oddane	swemu	Mistrzowi,	Jego	naj-
wierniejsi	uczniowie...	Tam	po	raz	pierwszy	zabrzmiał	
z	 ust	 anioła	 rozkaz:	 „Idźcie	 i	 powiedzcie...	 że	 zmar-
twychwstał!"
	 Dlatego	i	my	kierujemy	spojrzenie	na	ten	grób	
jedyny	i	najświętszy,	gdzie	w	Wielki	Piątek	wieczorem	
uczeń	 Jezusa,	 Józef	 z	Arymatei,	 złożył	 ciało	 ukrzyżo-
wanego	Zbawiciela.	Żydom,	a	nawet	uczniom	Chrystu-
sa	wydawało	się,	że	to	już	koniec,	że	ten,	który	uważał	
się	za	Syna	Bożego,	poniósł	druzgocącą	i	haniebną	klę-
skę.	Otwór	grobowy	przywalony	został	wielkim,	cięż-
kim	kamieniem,	opieczętowany	i	zabezpieczony	przez	
straż.
	 A	 dnia	 trzeciego?...	 „I	 oto	 powstało	 wielkie	
trzęsienie	 ziemi,	 albowiem	 anioł	 Pański	 zstąpił	 z	 nie-
ba	 i	 przystąpiwszy	 odwalił	 kamień,	 i	 usiadł	 na	 nim.	 
A	 oblicze	 jego	 było	 jak	 błyskawica,	 a	 jego	 szata	 bia-
ła	 jak	 śnieg.	 A	 strażnicy	 zadrżeli	 przed	 nim	 ze	 stra-
chu	 i	stali	się	 jak	nieżywi"	(Mt	28,2-4).	Bóg	wkracza	 
w	dzieje	świata,	ziemia	drży,	posłaniec	Wszechmocne-
go	odwala	kamień	grobowy,	strażnicy	jak	gromem	raże-
ni	padają	na	ziemię!	Chrystus	zmartwychwstał!

Patrz, światłość nad grobem! On witał, o radości! 
Spełniły się Pisma, skończyły żałości;

Witany przez niebian wychodzi wspaniale, 
I świat już zbawiony: Zwyciężył Pan w chwale«

I Odwalon już kamień i pieczęć zerwana, 
I straże pierzchnęły na głos niebios Pana, 

I otchłań zadrżała! Alleluja!
	 Wczesnym	 rankiem	 pierwszego	 dnia	 po	 saba-
cie	wyruszyły	niewiasty	w	drogę	do	grobu.	Grób	był	
jedynym	celem	ich	wędrówki,	nie	wiedziały	jeszcze	nic	 
o	zmartwychwstaniu.	Smutna	i	bolesna	była	to	wędrów-
ka!	Jezus,	który	był	dla	nich	wszystkim,	jedyną	treścią	
ich	 życia,	myśli	 i	 uczuć,	 teraz	odszedł	 już	na	 zawsze	 
i	nigdy	więcej	Go	nie	zobaczą.	Cóż	im	pozostało?	Tak	
jak	my	pamiętając	o	naszych	zmarłych	przynosimy	na	
ich	grób	kwiaty,	tak	i	one	niosą	zakupione	wonności,	by	
oddać	zmarłemu	Nauczycielowi	ostatnią	posługę.
	 Wędrówka	do	grobu!	Ilu	jest	jeszcze	ludzi,	któ-
rych	życie	podobne	 jest	 tej	wędrówce	niewiast.	Grób,	

Znaczenie zwycięstwa Wielkiej Nocy

śmierć	są	dla	nich	celem	i	końcem	życia,	poza	tym	ni-
czego	nie	widzą	Jakże	smutne	i	beznadziejne	jest	takie	
życie!	Chociaż	bowiem	los	uśmiechnie	się	do	nich	cza-
sem	i	obdarzy	ich	także	radosnymi	i	pięknymi	chwilami,	
to	jednak	myśl,	że	ze	śmiercią	skończy	się	wszystko,	że	
niewidzialna	ręka	nagle	przetnie	wątłą	nić	żywota,	kła-
dzie	na	ich	życiu	ciemne	i	ponure	piętno	i	nie	pozwala	
im	cieszyć	się	 szczerze	 i	 z	całego	serca.	Życie	 takich	
ludzi	 jest	 smutną	 i	 bezsensowna	wędrówką	 do	 grobu.	
Troski	 i	 zmartwiania,	którymi	obarcza	 ich	życie,	 spra-
wiają,	że	jeszcze	niżej	opadają	im	głowy.	Ze	wzrokiem	
wbitym	w	 ziemię,	 dostrzegając	 tylko	 to,	 co	 ziemskie,	
kroczą	do	grobu.
	 W	„Fauście"	Goethego	znajdujemy	scenę,	gdy	
zawiedziony,	 rozczarowany,	 o	 wszystkim	 wątpiący	 
i	w	nic	nie	wierzący	doktor	Faust	zamierza	zakończyć	
życie	i	bierze	do	ręki	puchar	z	trucizną.	Nagle	rozlegają	
się	 dzwony	wielkanocne.	 Sprawiają	 one	 na	 nim	 prze-
dziwne	wrażenie.	Słyszę,	mówi,	 tę	wieść	radosną,	ale	
nie	mogę	 uwierzyć.	 Lecz	mimo	 to	 puchar	 z	 trucizną	
odstawia.	 Już	 jeden	 promień	 nadziei	 sprawił	 cud.	 Za-
tliła	się	w	duszy	iskierka	wiary,	wiary	w	życie,	i	Faust	
wyrzekł	się	śmierci.
	 Stroskane	i	zasmucone	niewiasty	jako	pierwsze	
usłyszały	z	ust	anioła	radosne	poselstwo	wielkanocne:

„Nie bójcie się; wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowane-
go. Nie ma Go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; 
chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał"	(Mt	28,5—6).	
Odtąd	co	roku	rozbrzmiewa	nad	światem	radosna	wieść:	
Chrystus	zmartwychwstał!	I	 tak	jak	niewiasty	przepeł-
niła	 ona	 ,,wielką	 radością",	 tak	 poprzez	 całe	 stulecia,	
tak	i	dzisiaj,	gdziekolwiek	zabrzmi	triumfalny	okrzyk:	
„Chrystus zmartwychwstał!"	—	wysychają	 łzy,	 znika	
ból,	a	stroskane	twarze	rozjaśnia	radosny	uśmiech.
	 Co	znaczą	te	słowa	zwycięskie,	skąd	mają	moc	
tak	wielką,	że	wszędzie	budzą	radość	i	wesele?	„Chry-
stus	zmartwychwstał"	—	to	znaczy,	że	potwierdziły	się	
Jego	 słowa	 skierowane	 do	 uczniów:	 „Trzeciego	 dnia	
zmartwychwstanę",	 że	 Jego	 nauka	 była	 prawdziwa	 
i	 godna	 przyjęcia.	 „Chrystus	 zmartwychwstał"	 —	 to	
znaczy,	 że	 został	mocą	 Bożą	wywyższony	 z	 tego	 po-
niżenia,	 jakim	była	męka	 i	śmierć	na	krzyżu.	Apostoł	
Paweł	 pisze:	 Jezus	 Chrystus	 „uniżył samego siebie  
i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. 
Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył..."	(Flp.	2,8—9).	
,,Chrystus	 zmartwychwstał"	—	 to	 znaczy,	 że	 udowod-
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nił	 światu	 swoje	 Synostwo	 Boże,	 że	—	 jak	 czytamy	 
w	Liście	 do	Rzymian	—	„został	 ustanowiony	Synem	
Bożym	w	mocy	przez	zmartwychwstanie"	(1,4).	„Chry-
stus	zmartwychwstał"	—	to	znaczy	wreszcie,	że	wszyst-
kie	nasze	grzechy	zostały	wymazane,	że	grzech,	śmierć	
i	 szatan	 są	 pokonane	 i	 zwyciężone.	 „Połknięta jest 
śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci, zwycię-
stwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?... Ale 
Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo 
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (l	Kor.	15,	54)
	 A	 co	 znaczą	 dla	 nas	 te	 słowa	 radosne,	 dla	
nas,	 którzy	 jesteśmy	 Jego	wyznawcami	 i	 naśladowca-
mi?	„Chrystus zmartwychwstał"	—	to	znaczy:	Jestem	
uwolniony	od	wszystkich	moich	grzechów.	To	znaczy:	
Śmierć	nie	 jest	kresem	mojego	życia,	 tak	bowiem	jak	
Chrystus	zmartwychwstał	i	ja	kiedyś	z	martwych	wzbu-
dzony	będę.	On	przecież	powiedział:	„Ja	żyję	i	wy	żyć	
będziecie".	To	znaczy	wreszcie:	Szatan	nie	ma	już	od-
tąd	władzy	nade	mną.	Jeżeli	to	radosne	poselstwo	Wiel-
kiej	Nocy	przyjmiemy	do	swoich	serc,	 jakże	zupełnie	
innym	stanie	się	nasze	życie.	Nie	będzie	już	ono	smut-
ną	i	beznadziejną	wędrówką	do	grobu,	bo	poza	grobem	
jest	zmartwychwstanie	i	życie	w	wiecznej	radości".	Nie	
będzie	już	śmierć	celem	i	końcem	życia,	ale	przejściem	
do	życia	nowego,	lepszego	i	piękniejszego,	i	nie	będą	
nas	już	gnębić	ziemskie	troski	i	kłopoty.	Ze	wzrokiem	
wzniesionym	do	góry,	w	niebo,	iść	będziemy	przez	ży-
cie	z	radością	i	pokojem	w	duszy.	„Albowiem gdzie jest 

skarb twój — tam będzie i serce twoje"	(Mt	6,21).
Święto	Wielkanocy	—	to	 święto	zwycięstwa.	Nie	wy-
starczy	 jednak,	 jeśli	 zwycięską	 wieść	 o	 zmartwych-
wstaniu	Chrystusa	przyjmiemy	tylko	do	własnych	serc.	
Wielkanoc	stawia	przed	nami	wielkie	i	piękne	zadanie.	
Niewiastom	u	grobu	anioł	rozkazał:	„Prędko idźcie i po-
wiedzcie uczniom Jego, że zmartwychwstał"	(Mt	28,7),	
i	to	polecenie	powtarza	im	za	chwilę	sam	Zmartwych-
wstały.	A	one?	Czytamy:	„I odeszły prędko od grobu z 
bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego 
uczniom"	 (Mt	28,8).	To	 jest	 nasze	 zadanie	wielkanoc-
ne.	Iść	i	opowiadać	wszystkim	stroskanym	i	zbolałym	
sercom	o	wspaniałym	zwycięstwie	 jasności	 nad	 ciem-
nością,	życia	nad	śmiercią.	Syna	Bożego	nad	szatanem.	
Czyż	może	być	większe	i	piękniejsze	zadanie?	Budzić	
uśmiech	 na	 smutnych	 twarzach,	 osuszać	 łzy	w	 zapła-
kanych	oczach,	wlewać	radość	w	zbolałe	serca.	Radość	
najwyższą	 i	najpiękniejszą:	Chrystus	zmartwychwstał.	
On	żyje	 i	my	żyć	będziemy!	Nikt	nie	 jest	do	 tego	za-
dania	 za	 słaby	 albo	 za	mało	 przygotowany.	 Pierwszy-
mi	zwiastunkami	wielkanocnej	wieści	były	niewiasty!	
A	naszą	pomocą	i	wsparciem	będzie	Zmartwychwstały	
Chrystus,	Pan	życia	śmierci,	który	powiedział:	 ,,A oto 
Jam jest z wami po wszystkie dni aż do skończenia 
świata" (Mt	28,20).	Amen.

Ks. W. Preiss; 1981 r. 

	 Nasze	 życie	 się	 zmienia,	 lecz	 nie	 zmienia	 się	
prawda	 Boża,	 którą	 wyraża	 Nowy	 Testament	 przez	
słowo	 „odkupienie”.	 Nie	 zmieniły	 się	 i	 nie	 przestały	
istnieć	niebezpieczeństwa	 zagrażające	 z	 powodu	grze-
chu,	śmierci	i	szata.	Nie	zmieniła	się	też	moc	Zbawcza	
jaką	mamy	w	Jezusie	Chrystusie.	Jedynie	On	może	nas	
prawdziwie	oczyścić	z	winy	i	grzechu.	
	 On	jest	naszą	nadzieją	w	chwili	śmierci,	gdyż	
tylko	 Chrystus	 naszą	 osobistą	 katastrofę,	 jaką	 jest	
śmierć,	przemienia	w	zysk	(Flp1;	21)	i	wyzwala	z	lęku	
przed	śmiercią,	przed	ożywieniem	nadziei	życia	wiecz-
nego	 i	 zmartwychwstania.	W	 Nim	mamy	 też	 obronę	
przed	 szatanem.	Bóg	 „nas	wyrwał	 z	mocy	 ciemności	
i	 przeniósł	 do	 Królestwa	 Syna	 Swego	 umiłowanego,	
w	którym	mamy	odkupienie,	 odpuszczenie	 grzechów”	
(Kol	1,	13-14).	Odkupienie	jest	dziełem	Bożej	miłości	
działającej	w	Jezusie	Chrystusie,	darem	łaski	i	miłości	
Bożej.	Ta	radosna	Ewangelia	rozstrzyga	o	naszej	przy-
należności	 do	Boga.	 Przez	 odkupienie	 jesteśmy	Bożą	
własnością,	nie	tylko,	że	Bóg	nas	stworzył	lecz	przede	
wszystkim	dlatego,	że	Jezus	zapłacił	z	miłości	do	nas	
własnym	życiem.	Dzięki	 temu	stał	się	naszym	Panem,	
który	ma	do	nas	pełne	prawo.	Należymy	do	Boga,	jeste-

Odkupienie – Zbawcza moc Jezusa

śmy	w	Jego	ręce.	„Nikt	nas	nie	wyrwie	z	Jego	ręki	(J	10,	
28)	nawet	śmierć,	która	przecież	wszystko	człowiekowi	
zabiera	i	odłącza	od	wszystkiego,	nie	jest	w	stanie	odłą-
czyć	 nas	 od	miłości	 Bożej	 w	 Chrystusie	 Jezusie	 (Rz	
8,	38).	Tego	faktu	naszej	przynależności	do	Boga	nikt	 
i	 nic	 nie	może	 zmienić,	 nawet	 gdy	 jesteśmy	 podobni	
do	marnotrawnego	syna,	możemy	być	pewni	jak	on,	że	
mamy	Ojca,	który	się	ucieszy	z	naszego	powrotu.	Na-
sza	małowierność,	poczucie	winy,	depresja	i	zwątpienie	
pragną	 nieraz	 ten	 fakt	 postawić	 pod	 znakiem	 zapyta-
nia,	 lecz	w	 takich	 chwilach	możemy	 sobie	powtarzać	
uporczywie	 i	 z	mocą.	 Jestem	 odkupiony!	To	 jest	 fun-
damentem	naszego	zbawienia.	 „Albowiem	fundament	
innego,	nikt	nie	może	założyć	oprócz	 tego,	który	 jest	
założony,	 a	którym	 jest	 Jezus	Chrystus	 (1	Kor	3,	 11).	
Z	 tym	faktem	oczywiście	związane	 jest	 radosne	zobo-
wiązanie.	 Jak	 przynależność	 do	 rodziny	 zobowiązuje	
każdego	 członka	 rodziny,	 tym	 więcej	 przynależność	
do	Boga	 niesłychanie	 zobowiązuje.	 Już	 nie	 należymy	
do	siebie	samych.	Jezus	„Umarł	za	wszystkich,	aby	ci,	
którzy	żyją	już	nie	dla	siebie	samych	żyli,	lecz	dla	tego,	
który	umarł	za	nich	i	został	wzbudzony”	(2	Kor	5,	15).	
Ten	 człowiek,	 który	 pojął	 sens	 odkupienia	 właściwie,	
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nie	może	sądzić,	że	ze	swoim	życiem	może	zrobić	co	
mu	się	podoba,	że	jest	ono	jego	osobistą	prywatną	wła-
snością	i	że	to	wyłącznie	jego	sprawa	tylko.	
	 Przez	odkupienie	Jezus	stał	się	naszym	Panem.	
Panem	naszym	myśli,	uczuć	i	postanowień.	Jemu	win-
niśmy	 być	 poddani	 nie	w	 niechętnym,	 niewolniczym	
i	 poniżającym	 posłuszeństwie,	 lecz	w	 posłuszeństwie	
płynącym	 z	 miłości,	 która	 wyzwala,	 darzy	 radością	 
i	 uszczęśliwiającą	 pewnością,	 że	 jesteśmy	 na	 właści-
wej	 drodze.	To	wynikające	 z	 przynależności	 do	 Pana	
radosne	zobowiązanie	ujął	M.	Luter	w	dalszym	ciągu	
objaśnienia	swego	drugiego	artykułu	wiary:	„wierzę,	że	
Jezus	Chrystus,	prawdziwy	Bóg	z	Ojca	w	wieczności	
zrodzony	i	zarazem	prawdziwy	człowiek	z	Marii	Panny	
narodzony	 jest	moim	Panem,	 który	mnie	 zgubionego	
i	 potępionego	 człowieka	wybawił,	 odkupił	 i	 pozyskał	
od	 wszelkiego	 grzechu,	 od	 śmierci	 i	 władzy	 szatana,	
nie	złotem	ani	srebrem,	ale	krwią	swoją	świętą	i	drogą	 
i	niewinną	męką	i	śmiercią	swoją.	Abym	był	Jego	wła-

snością,	w	Jego	królestwie	żył,	pod	Nim	i	Jemu	służył	
w	wiecznej	sprawiedliwości,	niewinności	i	szczęśliwo-
ści,	tak	jak	On	zmartwychwstał,	żyje	i	króluje	na	wieki.	
To	 jest	 istotną	prawdą”.	Pamiętajmy	o	 tym,	że	więcej	
już	Bóg	 dać	 nie	może	 niż	 dał	w	 jedynym	Synu	Swo-
im	umiłowanym,	 którego	 nie	 oszczędził	 z	miłości	 do	
nas.	Ta	miłość	 i	 złączona	 z	 nią	 łaska	 jest	 bardzo	 dro-
ga.	„Drogoście	odkupieni”.	Jeśli	przyjmiesz	to	z	zimną	
obojętnością	 to	 wzgardzisz	 najwznioślejszą	 miłością	
Syna	 Bożego.	Wtedy	 Bogu	 pozostanie	 już	 tylko	 jed-
no:	Spełnić	zapowiedź	Jezusa	zawartą	w	zakończeniu	
podobieństwa	o	zbuntowanych	dzierżawcach	winnicy:	
„Królestwo	Boże	 zostanie	Wam	 zabrane,	 a	 dane	 naro-
dowi,	który	będzie	wydawał	jego	owoce”	(Mt	21,	43).	
Jeszcze	jest	czas	łaski	jeszcze	jest	zwiastowana	radosna	
Ewangelia	 o	 odkupieniu.	 Przyjmijmy	 ją	 z	wdzięczno-
ścią	i	dajmy	się	pozyskać	Jego	miłości!

Ruta Kornelia Lissowska

Trudne decyzje

	 Szpital,	to	miejsce,	gdzie	czasami	trzeba	podjąć	szybko	decyzję	–	decyzję	dotyczącą	nie	tylko	chorego,	ale	
w	konsekwencji	bliskich.	
	 Serce	–	skomplikowany	mechanizm.	Werdykt	brzmi	operować!	Pacjent	musi	się	zgodzić	albo	…	Myśli	
więc,	modli	się,	radzi	się	bliskich,	znowu	woła	do	Boga.	Lekarz	cierpliwie	czeka,	co	chwilę	przychodzi	i	pyta	 
o	decyzję.	Chory	odpowiada:	jeszcze	nie	wie.	Po	półdniowym	boju	już	wie	–	zgodzi	się,	ale	lekarz	już	nie	przy-
chodzi.	Co	teraz?	Odpuścił	sobie?	Strach	o	życie	upewnia	o	podjętej	decyzji.	Lekarz	przychodzi	po	raz	ostatni.	Co	
za	ulga!!!	Żyje	i	ma	się	dobrze.	Dzięki	Ci	Panie	mój!

	 Ma	podjąć	decyzję	o	dalszym	leczeniu	w	innym	szpitalu.	Boi	się,	nie	wie	co	zrobić.	Ma	sen.	Wydaje	jej	się,	
że	leży	z	nią	anioł.	Odsuwa	się,	ale	z	drugiej	strony	też	widzi	anioła.	Budzi	się	ze	strachem.	Siada	na	łóżku,	modli	
się	i	z	ulgą	podejmuje	decyzję:	jeśli	dwaj	aniołowie	są	przy	mnie,	to	czego	się	bać!!!

	 Decyzja	o	zabiegu	podzieliła	lekarzy:	jeden	jest	za,	drugi	przeciw.	Którego	usłuchać?	Chory	modli	się.	
Przychodzi	trzeci	lekarz	–	specjalista	i	mówi	–	poczekać.	Chory	pakuje	rzeczy	i	fru…	do	domu,	a	migdałki	jeszcze	
przez	jakiś	czas	będą	pełnić	rolę	strażnika	i	zatrzymywać	to,	co	chce	się	przedostać	do	organizmu.	
	 Są	decyzje,	które	trzeba	podejmować	w	samotności,	na	własną	odpowiedzialność,	czasem	w	straszliwej	
samotności	duszy,	ale	w	takich	właśnie	chwilach	człowiek	nie	jest	sam.	Wtedy	Bóg	jest	z	każdym	tak	blisko,	jak	
nigdy	dotąd.	

Z.W.

Szpitalne refleksje

Kto nie ma w sobie ciszy, ten nie ma w sobie Boga. Kto nie odkryje ciszy, ten nie odkryje Boga.

Wykorzystajmy czas wielkiego Postu, aby odnaleźć w sobie ciszę.

Największe i najpiękniejsze zdarzenia, wspaniałe i szlachetne czyny rodzą się wyłącznie w ciszy.

Rosa jest ciszą. Ciszą jest świt. Zmierzch jest ciszą. Zboże kiełkuje w ciszy. Tylko w ciszy kwiat 

wyśpiewuje swoją radość i zapach. A biała cisza śniegu? A niewyczerpana cisza kosmosu w jego 

bezkresie? A nie wyjaśniona cisza wiekuistego życia? Ciszą są łzy. Matczyna pierś, która bezsze-

lestnie karmi dziecięce życie. Myśl jest ciszą. Ciszą jest śmierć. Także miłość, jeżeli jest wszystkim, 

nie da się jej wypowiedzieć.

BÓG  jest ciszą.
                                                  ( udostępniła: Grażyna Cimała ) 



Informator Parafialny nr 4/2013 (115)

kwiecień 2013 7

	 Tutaj		na	ziemi	wszystko	jest	przemijające,	tak-
że	 życie	 nasze	 ulega	 przemijaniu.	W	 otaczającej	 nas	
rzeczywistości	tylko	jeden	element	jest	trwały.	Jest	nim	
Stwórca	świata	Bóg.	To	On	jest	bowiem	przyczyną	za-
istnienia	 świata.	Także	 Jego	Słowo	 jest	 równie	wiecz-
ne,	trwałe	i	nie	tracące	swej	wartości	jak	On	Sam.	To	
Jego	słowo	przyniósł	na	świat	Syn	Boży,	który	stwier-
dził:	„Ja i Ojciec mój jedno jesteśmy”.	Słowo	Jego	jest	
więc	słowem	wiecznie	trwałym	i	nie	tracącym	wartości,	
słowem	samego	Boga.	Wszystko	co	zostało	stworzone	
przeminie,	Niebo	i	ziemia	przeminą,	ale	pozostanie	Bóg	
i	Jego	Słowo.	A	to	Słowo	zapewnia,	że	i	my	możemy	

mieć	udział	w	nieprzemijaniu	i	wieczności.	Ten	udział	
wynika	z	naszego	związku	z	Bogiem	i	Jego	Słowem.		
	 Tylko	budując	swe	życie	na	nieprzemijającym	
Słowie,	 możemy	 się	 oprzeć	 procesowi	 przemijania.	
Tylko	 żyjąc	 z	Chrystusem	przejdziemy	 z	 doczesności	
do	wieczności,	a	więc	przekroczymy	barierę	czasu.	Tyl-
ko	ON	może	i	chce	nas	uwolnić	od	konieczności	prze-
mijania.	
	 Wszystko	 przeminie,	 ale	 nie	 przeminie	 nasz	
Zbawiciel	i	Jego	Słowo,	a	dzięki	Niemu	i	przez	Niego	
także	naszym	udziałem	stanie	się	wieczność.	

Ruta Kornelia Lissowska

Przemijanie

500 lat Reformacji

Co nas czeka?

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

	 W	 ciekawym	 wywiadzie	 z	 Jerzym	 Pilchem	
pod	 tytułem	 „Luter	 tkwi	 w	 szczegółach”,	 jaki	 zamie-
ścił	Tygodnik	Powszechny	 (Nr	4	 z	 27	 stycznia	 2013)	
nasz	 znany	 pisarz	 i	 publicysta	 (uhonorowany	 nagro-
dą	 im.	 ks.	 Leopolda	Otto	w	 2013	 roku)	 ocenił	 i	 pod-
dał	 krytycznej	 refleksji	 stan	 naszego	 ewangelicyzmu	 
u	progu	obchodów	500	lat	Reformacji.	Wizja	przyszło-
ści	Kościoła	Ewangelickiego	w	Polsce	wg	Jerzego	Pil-
cha	jest	pesymistyczna.	Mówi	-	„myślę,	że	zostanie	on	 
(Kościół	ewangeliki)	-	wchłonięty	przez	Kościół	katolicki.	 
Nie	 zaraz,	 ale	 jak	 tak	dalej	 pójdzie,	 tysiąclecia	Refor-
macji	nie	dociągniemy”.	A	w	dalszej	 części	wywiadu	
stwierdza:	Mogę	 jako	protestant	pisać,	argumentować,	
figlować,	 ale	 Polska	 jest	 krajem	 katolickim	 i	 w	 tym	
kraju	 kwestią	 ewangelików	 jest	 pogodzić	 zachowa-
nie	własnej	 tożsamości	 z	 codziennym	życiem	 i	 pracą.	 
A	z	tym	jest	rozmaicie.	Model	wzorowego	życia	ewan-
gelickiego	pierzchnął	albo	stał	się	czystą	utopią.	Zatem	
albo	protestantyzm	zostanie	wchłonięty	przez	przewa-
żający	 katolicyzm,	 albo	 sam	 się	 wykiwa	 skłonnością	 

do	sekciarstwa.
	 Prognoza	 Jerzego	 Pilcha	 jest	 rzeczywiście	 pe-
symistyczna,	 ale	 patrząc	 na	 otaczającą	 nas	 rzeczywi-
stość	 chyba	 nie	 pozbawiona	 zupełnych	 podstaw.	 Czy	
faktycznie	 często	 lawirując	 pomiędzy	 rzymskim	 ka-
tolicyzmem,	 a	 różnymi	 nowinkami,	 nie	 zapominamy	 
o	Reformacji,	o	biblijnej	nauce	naszego	Kościoła	stresz-
czającej	się	do	czterech	zasad	:	sola	Scriptura	-	jedynie	
Pismo,	 solus	 Christus	 -	 jedynie	 Chrystus,	 solum	Ver-
bum	-	jedynie	Słowo,	sola	gratia	i	sola	fide	-	jedynie	ła-
ska	i	jedynie	wiara.	Bez	tych	zasad	możemy	łatwo	ulec	
współczesnym	 nurtom	 liberalnym,	 ateistycznym	 czy	
też	różnym	ruchom	religijnym,	mającym	często	 luźny	
związek	z	chrześcijaństwem	lub	też	całkowicie	zatracić	
swoją	ewangelicką	tożsamość.	Wywiad	Jerzego	Pilcha	
zmusza	 do	 przemyśleń	 naszej	 chrześcijańskiej,	 luter-
skiej	postawy	w	obchodzonej	właśnie	dekadzie	Lutra.	
Od	nas	także	zależy,	czy	spełni	się	wizja	przyszłości	lu-
teranizmu	zaprezentowana	w	wywiadzie	Jerzego	Pilcha.		

Zachowajmy czujność

	 Na	 ostatnio	 wyremontowanym	 budynku	 w	
Bażanowicach	 pojawił	 się	 napis	 „Beskidzkie	 Stowa-
rzyszenie	Biblijne”.	Pragniemy	ostrzec	wszystkich,	że	
pod	tą	niewinnie	brzmiącą	i	równocześnie	zachęcającą	
nazwą	 kryje	 się	 ruch	 religijny,	 którego	 podstawą	 jest	

kontrowersyjne	nauczanie	Biblii	zapoczątkowane	przez	
Williama	 Marriona	 Branhama.	 William	 M.	 Branham	
(1909-1965)	jest	uznawany	przez	swoich	zwolenników	
za	jednego	z	ostatnich	proroków	posłanych	do	Kościoła	
czasów	ostatecznych.	Jego	proroctwa,	kazania	i	wykła-

(JK)
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dy	Biblii	są	uważane	przez	nich	za	prawdziwe	źródło	
poznania	Boga.	Bliższe	zapoznanie	się	z	tym	jest	pora-
żające	i	budzi	zdumienie,	jak	można	takim	nauczaniem	
siać	wśród	wielu	szczerych	serc	zamęt	i	wielki	niepokój.	
A	oto	przykłady	nauczania	Branhama	zamieszczone	na	
stronie	 internetowej	 tego	 ruchu	 religijnego,	 rzekomo	
oparte	na	Biblii:
1.	„Adam został stworzony na podobieństwo Boże, on 
był synem Bożym. Jako syn Boży on nie mógł być ku-
szony i upaść. To by było niemożliwe. Więc Bóg wyjął z 
mężczyzny uboczny produkt, aby spowodować upadek. 
Kobieta nigdy nie wyszła wprost z ręki Bożej jako au-
tentyczny produkt Boży. Ona została stworzona z męż-
czyzny”.	–	cytat	z	wykładu	„Kobiety	Kaznodziejki”.
2. „Zanim Adam poznał cieleśnie Ewę, to szatan poznał 
ją już przed nim. A tym, który narodził się z tego, był 
Kain”	–	cytat	z	wykładu	„Dwa	drzewa	z	ogrodu	Eden”.	
3.	„Chcę wam udowodnić, że w świecie, w którym ży-

jemy, wykształcenie, nauka, cywilizacja i wszystkie te 
rzeczy, które dzisiaj wydajemy się tak bardzo lubić, są 
od szatana i one zniszczeją” –	cytat	z	kazania „Rzeczy 
które nastąpią”	z	05.12.1965.
	 Powyższe	świadczy	jak	daleko	można	oddalić	
się	 od	Boga	 bez	 reformacyjnej	 zasady	 sola	 Scriptura.	
Poczytajmy	 co	 na	 temat	 stworzenia	 człowieka,	 losów	
Adama	i	Ewy	mówi	Biblia	(1Mż),	a	na	temat	wykształ-
cenia	na	przykładzie	Apostoła	Pawła	pisze	Piotr	„umi-
łowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest 
dana, pisał do was;  tak też mówi we wszystkich listach, 
gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy 
niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie 
niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku 
swej własnej zgubie”	(2	P	3,	15-16)	czy	Księga	Przypo-
wieści	„Prostacy dziedziczą głupotę, lecz roztropnych 
wieńczy wiedza”	(Prz	14,	18).

(JK)

	 Znany	 katolicki	 pisarz	 amerykański	 George	
Weigel,	 autor	 bestsellerowej	 biografii	 Jana	 Pawła	 II	 
w	 wywiadzie	 dla	 Aleksandry	 Kaniewskiej,	 który	 za-
mieścił	 portal	 POLITYKA.PL	 z	 13	 marca	 scharakte-
ryzował	wyzwania	stojące	przed	Kościołem	Rzymsko-
katolickim	 w	 epoce	 gwałtownych	 zmian	 otaczającej	
rzeczywistości.	 Swoje	 przemyślenia	 George	 Weigel	
zawarł	także	w	najnowszej	swojej	książce	„Evangelical	
Catholicism:	Deep	Reform	in	the	21st-Century	Church”	
(„Katolicyzm	ewangeliczny:	głębokie	reformy	Kościo-
ła	 w	 XXI	 wieku”).	 W	 wymienionym	 wywiadzie	 po-
wiedział:	„Jedna	era	w	historii	Kościoła	się	skończyła,	
ale	 inna	właśnie	się	zaczyna.	Kontrreformacyjny	kato-
licyzm	ostatnich	czterystu	pięćdziesięciu	 lat	odchodzi	
i	 zostawia	miejsce	 dla	 nowego	 katolicyzmu,	 który	 ja	
nazywam	ewangelickim.	Wynika	to	ze	zmian	w	samej	
wspólnocie	 wiernych,	 ale	 i	 w	 świecie	 zewnętrznym”.	 
A	 dalej	 stwierdza:	 Katolicyzm	 ewangelicki	 wynika	
bezpośrednio	 z	ustaleń	 II	Soboru	Watykańskiego:	Ko-

ściół	to	wspólnota	wiernych-misjonarzy.	Wymaga	to	od	
każdego	wierzącego,	począwszy	od	zwykłego	członka	
Kościoła,	na	papieżu	kończąc,	żeby	uznał	swoje	powo-
łanie	do	ewangelizacji.
	 Czyżby	 była	 to	 zapowiedź	 zmian	w	Kościele	
Rzymskokatolickim?	Wskazywałaby	na	to	treść	kazania	
nowo	wybranego	papieża	Franciszka	w	dniu	14	marca	
w	Kaplicy	 Sykstyńskiej.	 Zgromadzonym	 kardynałom,	
którzy	uczestniczyli	w	konklawe	powiedział:	„Możemy	
robić	 cokolwiek	 chcemy,	 ale	 jeśli	 nie	będziemy	pozo-
stawać	w	wierze	Jezusa	Chrystusa,	 to	coś	 jest	nie	 tak.	
Nie	tak	buduje	się	Kościół.	Jeśli	ktoś	nie	modli	się	do	
Pana,	modli	się	do	diabła.”	–	cytat	za	„Rzeczpospolitą”	
z	15	marca.	Chciałoby	się,	aby	ta	wypowiedź	papieża	
nawiązująca	 do	 reformacyjnej	 zasady	 solus	Christus	 -	
jedynie	Chrystus	-	stała	się	powszechna	wśród	wszyst-
kich	chrześcijan	 i	obyśmy	my,	spadkobiercy	Reforma-
cji,	o	niej	nie	zapominali.	

(JK)  

Czy katolicyzm ewangelicki?

ZMARTWYCHWSTANIE
W bramy zamknięte nocą — krzyk świtów światłem uderza —

roztwórzcie swe wrzeciądze szeroko słońcu, na ścieżaj.
W światy zamarłe snami, w wieki zamknione wskroś ciszą —

hymny bijące w radość szumami w glos się kołyszą.
Więc ty się, duszo ludzka, jak rola ku słońcu nachyl: —
już blask pęcznieje w rosy i w blaskach złocą się dachy.
A kamień, co twe groby zamykał w śmierciach i w głuszy

na paździerz drobną się sypie i w miałkie prochy się kruszy.
Radość się rodzi drzewom, radość skowronkom i rosie 

wydobądź ze spichrzów ziarno i w dzień twój biały je posiej.

A.
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	 Podczas	 gdy	 prawosławni	 dopiero	 rozpoczy-
nają	 Wielki	 Post,	 chrześcijanie	 tradycji	 zachodniej,	
w	 tym	 także	 i	 luteranie,	 powoli	 zbliżają	 się	 do	 koń-
ca	 Czasu	 Pasyjnego.	 Jeśli	 porównamy	 ewangelicki	 
i	 rzymskokatolicki	 sposób	 przeżywania	 Czasu	 Pasyj-
nego	i	Wielkanocy	to	uwagę	zwraca	bogata	symbolika	
Kościoła	rzymskokatolickiego	oraz		pewna	wstrzemięź-
liwość,	 a	 nawet	 sceptycyzm	 luteran	 wobec	 niektó-
rych	 form	 pobożności.	 Czy	 zatem	Kościół	 luterański	
to	 tylko	 Kościół	 Słowa,	 niechętny	 rytuałom,	 gestom	 
i	symbolice?
	 Przeżywanie	wiary	 to	bardzo	osobista	 sprawa.	
Wiara	–	na	co	szczególną	uwagę	zwróciła	Reformacja	
–	 jest	 osobistym	 spotkaniem	 grzesznika	 z	 żywym	Bo-
giem.	Osobisty	charakter	wiary	nie	oznacza	jednak,	że	
wiara	 jest	 czymś	 prywatnym,	 czymś,	 co	 należy	 skry-
wać	i	zachować	jedynie	dla	siebie.	Wspólne	świętowa-
nie	niedzieli	podczas	nabożeństwa	i	przede	wszystkim	
przystępowanie	do	Sakramentu	Ołtarza	pokazuje	jedno-
cześnie	osobisty	i	wspólnotowy	wymiar	wiary.	Nikt	nie	
żyje	tylko	dla	siebie	i	nikt	nie	wierzy	tylko	dla	siebie	–	
już	same	słowa	Wyznania	Wiary	wypowiadane	podczas	
nabożeństwa	stawiają	nas	pośród	świadków	Ewangelii,	
żyjących	na	przestrzeni	wieków.	Kościół	jest	wspólnotą	
wiary,	w	ramach	której	nie	ginie	to,	co	osobiste,	to,	co	
odpowiada	naszej	wrażliwości	i	to,	jak	komunikujemy	
się	z	Bogiem.
	 Chrześcijaństwo	 zna	 różne	 formy	 pobożności,	
które	 nieobce	 są	 również	 tradycji	 luterańskiej.	 Także	
luteranie	 nie	 stanowią	monolitu:	 jedni	 najbardziej	 od-
najdują	 się	 w	 tradycyjnych	 formach	 pobożności,	 po-
śród	których	można	wyróżnić	i	takich,	którym	bliższe	
są	nabożeństwa	z	bardziej	uroczystą	oprawą	liturgiczną	
oraz	 tych,	 dla	 których	 surowość	 formy	 jest	 jednym	z	
ważnych	aspektów	duchowości.	Są	wreszcie	i	tacy,	któ-
rzy	nie	odrzucając	z	zasady	 tradycyjnych	form,	 lepiej	
odnajdują	 się	w	 liturgii	 z	 współczesnymi	 pieśniami	 i	
niestandardowymi	instrumentami	muzycznymi.	Ta	róż-
norodność	 jest	 bogactwem,	o	 ile	 służy	ona	 jedności	 i	
zbudowaniu	Kościoła.
	 Mimo	iż	luteranie	nie	posiadają	aż	tak	rozbudo-
wanej	symboliki	jak	prawosławni	czy	rzymscy	katolicy,	
nie	oznacza	to,	że	negują	rzeczywistość,	którą	wyrażają	
symbole.	 Nie	 odrzucają	 z	 zasady	 czynności	 określa-
nych	mianem	rytuałów.	Od	urodzenia	towarzyszą	nam	
różne	gesty,	które	mają	znaczenie	symboliczne	i	poma-
gają	uchwycić	się	tego,	co	nie	do	końca	da	się	wyrazić	
za	pomocą	słów.	Ta	symbolika	obecna	jest	również	w	
luteranizmie,	szczególnie	w	Czasie	Pasyjnym,	który	po-
siada	centralne	znaczenie	dla	luterańskiej	duchowości.
	 Zebraliśmy	dla	Was	kilka	pytań,	pojawiających	
się	w	 rozmowach	 z	 luterańskimi	 duszpasterzami,	ma-

KOŚCIÓŁ (BEZ) RYTUAŁÓW? 

jąc	nadzieję,	że	lepiej	pomogą	Wam	poznać	specyfikę	
luteranizmu	 w	 naszym	 kraju.	 Warto	 jednak	 zwrócić	
uwagę,	 że	 Kościół	 luterański	 obecny	 we	 wszystkich	
częściach	świata	zachował	bądź	rozwinął	różne	formy	
pobożności,	które	na	pierwszy	rzut	oka	niekoniecznie	
kojarzone	 z	 luteranizmem	 są	 w	 pełni	 uprawnionym	
sposobem	wyrażania	 chwały	Bogu	w	 danym	miejscu	 
i	czasie.

***
	 Niedziela	 Palmowa.	 Czy	 luteranie	 obchodzą	
Niedzielę	Palmową	i	czy	święcą	palemki?
Tak,	luteranie	obchodzą	Niedzielę	Palmową.	Podobnie	
jak	 w	 kalendarzu	 Kościoła	 rzymskokatolickiego	 jest	
to	6.	Niedziela	Czasu	Pasyjnego.	Podczas	nabożeństw	
czytane	są	fragmenty	z	Pisma	Świętego	przypominają-
ce	o	triumfalnym	wjeździe	Jezusa	do	Jerozolimy.	Litur-
giczną	ciekawostką	jest	to,	że	fragment	ten	jest	jedyną	
perykopą,	która	jest	dwukrotnie	czytana	w	roku	kościel-
nym	 (pierwszy	 raz	 podczas	 adwentu).	 W	 niektórych	
kościołach	 podczas	 nabożeństwa	 w	 Niedzielę	 Palmo-
wą	na	ołtarzu	umieszczane	są	palemki	przypominające	 
o	palmach,	którymi	witano	Chrystusa.	Nie	praktykuje	
się	jednak	święcenia	palemek	tzw.	wodą	święconą.
Czy	 zatem	 luteranie	 nie	 znają	w	 ogóle	 praktyki	 świę-
cenia?
	 Luteranie	zachowali	praktykę	święcenia	przed-
miotów	 i	 budynków	 przeznaczonych	 do	 użytku	 litur-
gicznego.	W	 agendach	 liturgicznych	 przewidziane	 są	
specjalne	formularze,	w	których	zapisane	są	odpowied-
nie	modlitwy	 i	 czynności.	 Jednak	 sama	 czynność	 po-
święcenia	odbywa	się	zgodnie	z	biblijnym	zwyczajem	
poprzez	poświęcenie	Słowem	Bożym.	Wynika	to	choć-
by	ze	słów	Pisma,	które	odnajdujemy	w	Księdze	Psal-
mów:	„Jeśli	Pan	domu	nie	zbuduje,	próżno	trudzą	się	ci,	
którzy	go	budują.	Jeśli	Pan	nie	strzeże	miasta,	daremnie	
czuwa	 stróż.”	 (Ps	 127,1).	 Również	 ap.	 Paweł	 naucza,	
aby	wszystko	 było	 poświęcone	 przez	modlitwę	 i	 Sło-
wo	Boże.	Poświęcenie	oznacza	zatem	modlitwę	Zboru,	
aby	Bóg	przyznał	się	do	służby	wykonywanej	w	Jego	
Kościele.	W	przypadku	przedmiotów	liturgicznych	(oł-
tarz,	 naczynia	 liturgiczne,	 dzwony)	 poświęcenie	 ozna-
cza	prośbę	modlitewną,	aby	Bóg	poprzez	ich	używanie	
ukierunkował	nasze	serca	i	umysły	ku	Ewangelii	o	Je-
zusie	Chrystusie	-	poświęcone	przedmioty	nie	posiadają	
jakiejś	 szczególnej	mocy,	nie	 są	one	„konsekrowane”,	
wyjęte	 z	 tego	 świata	 i	 o	 cudownych	 właściwościach.	
Pozostają	i	są	tylko	przedmiotami	używanymi	do	Służ-
by	Bożej.	Poświęcenie	odbywa	się	poprzez	odczytanie	
Słowa	Bożego,	a	także	uczynienie	znaku	Krzyża	Świę-
tego.
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Czy w Kościele luterańskim jest woda święcona?
	 W	 zdecydowanej	 większości	 Kościołów	 lute-
rańskich	na	świecie,	w	 tym	w	Kościele	w	Polsce,	nie	
praktykuje	 się	 święcenia	 wodą.	 Są	 jednak	 Kościoły	 
i	wspólnoty	 o	 charakterze	 luterańskim,	 które	 znają	 tę	
czynność.	 Woda	 przypomina	 wówczas	 o	 chrzcie	 raz	
dokonanym,	jednak	nie	ma	żadnych	szczególnych	wła-
ściwości,	 dzięki	 którym	 pokropiony	 wodą	 człowiek	
lub	przedmiot	staje	się	w	tajemniczy	sposób	dotknięty	
szczególną	łaską.

Czy w Czasie Pasyjnym pojawiają się w kościołach 
luterańskich jakieś szczególne symbole?

	 Tak.	Największą	symboliką	charakteryzuje	się	
Wielki	 Piątek.	W	 kontekście	 liturgii	 wielkopiątkowej	
pierwszym	 symbol	 to	 paradoksalnie	 „brak	 symbolu”	
–	 chodzi	 oczywiście	 o	 dzwony,	 które	 tego	 dnia	wyjąt-
kowo	milkną.	 Nakrycia	 ołtarzowe	mają	 czarny	 kolor,	 
a	krucyfiks	na	ołtarzu	przysłonięty	 jest	kirem	 (czarna	
tkanina).
	 W	 kościołach	 ewangelickich	 nie	 ma	 tradycji	
budowania	 Grobów	 Pańskich,	 jednak	 w	 niektórych	
Kościołach	luterańskich	znane	są	czynności	liturgiczne,	
które	podkreślają	dramat	Wielkiego	Piątku:	np.	ogoło-
cenie	ołtarza	po	liturgii	wielkopiątkowej	poprzez	zdję-
cie	nakryć	i	krucyfiksu.
	 O	obchodzeniu	Wielkiego	Piątku	w	tradycji	lu-
terańskiej	mówi	ks.	Michał	Makula,	proboszcz	łódzkiej	
Parafii	św.	Mateusza:

Czy luteranie święcą pokarmy w Wielką Sobotę?
	 Nie.	 Wielka	 Sobota	 jest	 czasem	 zadumy,	 re-
fleksji	 nad	 znaczeniem	 śmierci	 Chrystusa.	 Tego	 dnia	
w	 wielu	 parafiach	 odprawiane	 są	 na	 cmentarzach	 na-
bożeństwa	Słowa	Bożego.	Nie	ma	w	Kościele	luterań-
skim	 zwyczaju	 święcenia	 pokarmów	 tak,	 jak	 jest	 to	
praktykowane	 w	 ramach	 wielkosobotnich	 obrzędów	 
w	Kościele	 rzymskokatolickim	 w	 Polsce	 czy	 Kościo-
łach	 prawosławnych	 i	 starokatolickich.	 Zgodnie	 z	 tra-
dycją	 luterańską	 „święcenie	 pokarmów"	 powinno	 się	
odbywać	 codziennie	 poprzez	 modlitwę	 przed	 jedze-
niem	poprzez	krótką	„modlitwę	stołową".

Czy poza Czasem Pasyjnym luteranie przywiązują 
uwagę do czynności liturgicznych?

	 Zdecydowanie	 tak.	Ma	 to	ogromne	znaczenia-
epodczas	kluczowych	wydarzeń	naszego	życia	oraz	w	
chwili	kiedy	żegnamy	tych,	którzy	odeszli	do	wieczno-
ści.	Nie	 tylko	słowa,	ale	 i	gesty	dokonywane	podczas	
chrztu	 (uczynienie	 znaku	 krzyża,	 błogosławienie	mat-
ki),	ślubu	(błogosławieństwo	pary	młodej),	konfirmacji/
konwersji	(podanie	ręki	na	znak	złożonej	przysięgi)	czy	
pogrzebu	(posypanie	trumny/urny	ziemią)	są	ważnymi	
środkami	komunikacji,	które	angażują	nie	tylko	nasze	
zmysły,	 ale	 i	 ducha,	 ponieważ	 za	 pomocą	 biblijnych	 
i	starokościelnych	symboli	pozwalają	i	ułatwiają	zrozu-
mienie	 tego,	 co	 trudne	bądź	niemożliwe	do	wypowie-
dzenia.	Gesty	i	słowa	mają	doniosłe	znaczenie	podczas	
przeżywania	 Sakramentu	 Komunii	 Świętej,	 jednego	 
z	 dwóch	 punktów	 kulminacyjnych	 nabożeństwa	 lute-
rańskiego.	Znak	krzyża,	klęczenie	-	to	wszystko	wska-
zuje	 na	 wielką	 tajemnicę	 wiary,	 jaką	 przeżywamy	 w	
Sakramencie	Wieczerzy	Świętej.

Czy luteranie czynią znak krzyża?
	 Tak.	Już	w	Małym	Katechizmie	ks.	dra	Marci-
na	Lutra	czytamy:	„Rano,	wstawszy	z	łóżka,	przeżegnaj	
się	znakiem	krzyża	świętego	 i	powiedz:	W	imię	Ojca	 
i	Syna	i	Ducha	Świętego!	Amen.”	Znak	krzyża	czyniony	
jest	również	kilkakrotnie	podczas	liturgii	nabożeństwa	
niedzielnego	zarówno	przez	duchownego,	jak	i	zbór	np.	
po	 apostolskim	 życzeniu	 pokoju	 wypowiadanym	 po	
kazaniu,	 przy	 rozgrzeszeniu	 (absolucji),	 po	 przyjęciu	
Sakramentu	 Ciała	 i	 Krwi	 Pańskiej	 i	 na	 koniec	 nabo-
żeństwa	po	Błogosławieństwie	Aaronowym.	Luteranie	 
w	 Polsce	 mają	 dwa	 sposoby	 czynienia	 znaku	 krzy-
ża	–	 tradycyjny	poprzez	przeżegnanie	 się	 tzw.	dużym	
krzyżem,	 a	 także	 poprzez	 trzykrotne	 uczynienie	 zna-
ku	krzyża	na	czole,	ustach	i	sercu,	co	jest	szczególnie	
praktykowane	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim.	 Warto	 jednak	
podkreślić,	że	czynienie	znaku	krzyża	jest	dobrowolną	
praktyką	 i	nie	może	być	nakazane	 lub	w	 inny	sposób	
narzucane.	Podobnie	nie	może	być	zakazane.

www.luter2017.pl
Zachęcamy do korzystania z portalu luter2017.pl

Wielkanoc
„Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków 

przez Jezusa Chrystusa. Amen". Rzym. 16, 27
Nie zasnąłem tejże nocy. Czuwałem przy Twoim Grobie, 

Wspierając twarz o zimny kamień.O świcie Myśli żałobne Nabrały koloru tęczy:
Ja, Grzeszny

Spowiadam się...
Poszedłem ku ludziom

I losom uleczony światłem
Zmartwychwstania.

Leon Krzemieniecki
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W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 181

Trochę historii

   05.04.1913:	 zmarł	Jerzy Cienciała,	 rolnik	w	Mistrzowi-
cach,	 działacz	 narodowy,	 pierwszy	 polski	 poseł	 do	 Sejmu	
Śląskiego	w	Opawie	i	do	Parlamentu	Wiedeńskiego,	założy-
ciel	i	prezes	Towarzystwa	Rolniczego,	prezbiter	zboru	w	Cie-
szynie.	Patrz:	odc.	133,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2009/4,	
s.10.	

**********
   08.04.1888:	we	Lwowie	w	 rodzinie	 urzędnika	kolejowe-
go	 urodził	 się	 Juliusz Zborowski.	 Po	 ukończeniu	 szkoły	
podstawowej	 w	 Nowym	 Sączu,	 tam	 też	 rozpoczął	 naukę	 
w	Gimnazjum,	ale	dokończył	w	Krakowie.	Lata	1906	–	1908	
spędził	 na	 studiowaniu	 językoznawstwa	 na	 Uniwersytecie	
Jagiellońskim,	natomiast	studia	zakończył	w	Lipsku.	Dotąd	
nie	 wiemy,	 co	 było	 przyczyną	 braku	 uznania	 tytułu	 dok-
torskiego	mimo,	 iż	 praca	 taka	 została	 złożona.	Wróciwszy	 
w	1912	r.	do	Krakowa,	przez	rok	praktykował	jako	nauczy-
ciel	 w	 Gimnazjum	 im.	 Jana	 Sobieckiego,	 po	 czym	 prze-
niósł	 się	 bliżej	 Tatr,	 do	Nowego	Targu,	 pełniąc	 obowiązki	
zastępcy	nauczyciela	gimnazjalnego	do	1920	r.	Już	w	1918	
r.	 przez	 dwa	 lata	 był	 redaktorem	 „Gazety	 Podhalańskiej”.	 
I	tak,	pragnąc	początkowo	rozwinąć	badania	językoznawcze	
gwar	 podhalańskich,	 stopniowo	 wrastał	 w	 nowe	 środowi-
sko	i	poszerzył	krąg	swoich	zainteresowań	o	ludoznawstwo.	 
W	 latach	 1919	 –	 1920	 został	 ponadto	 kierownikiem	 biura	
prasowego	w	Komitecie	Plebiscytowym	Spisza	i	Orawy,	był	
także	 autorem	 licznych	 publikacji	 związanych	 z	 oboma	 re-
gionami.	Zainteresowania	 ludoznawcze	zbliżyły	go	do	Sek-
cji	Ludoznawczej	Towarzystwa	Tatrzańskiego.	Już	w	1918	r.	
został	wiceprezesem,	a	2	lata	później	prezesem	Towarzystwa	
Miłośników	 Muzeum	 Tatrzańskiego.	 Niebawem	 objął	 kie-
rownictwo	działu	etnograficznego	(1922),	a	wkrótce		potem	
powierzono	mu	 stanowisko	dyrektora	 całej	 placówki.	Spra-
wował	 ją	bez	przerwy	do	końca	swoich	dni.	 	Jak	się	miało	
okazać,	sprawdziło	się	powiedzenie:	właściwy	człowiek	na	
właściwym	miejscu.	Wcześniej,	bo	w	1921	r.	był	współzało-
życielem	Polskiego	Towarzystwa	Etnologicznego	w	Wilnie.	
Nie	zabrakło	go	w	Polskiej	Akademii	Umiejętności,	gdzie	od	
1918	r.	był	członkiem	Komisji	 Językowej,	zaś	od	1926	Ko-
misji	Geograficznej	i	Etnograficznej.	Przez	cały	czas	kustosz	
zmagał	się	z	niedostatkami	finansowymi,	a	mimo	to,	zdołał	 
z	 Muzeum	 Tatrzańskiego	 uczynić	 wzorową	 placówkę	 mo-
gącą	 się	 pochwalić	 bogatymi	 zbiorami	 kultury	 materialnej	 
i	duchowej	Podhala,	ale	także	uczynić	z	niej	zbiornicę	publi-
kacji	i	dokumentów	związanych	z	dziejami	regionu,	stworzyć	
pulsującą	życiem	placówkę	naukową.	
	 Swoistą	drogę	cierniową	przeszedł	w	czasie	II	woj-
ny	światowej.	Okupant,	realizując	separatystyczną	ideologię	
„Narodu	 Góralskiego”	 narzucił	 Muzeum	 swój	 scenariusz,	
który	rzecz	jasna,	był	przez	kustosza	nie	do	przyjęcia.	W	tej	
sytuacji	 kustosz	 wszelkimi	 siłami	 starał	 się	 przede	 wszyst-
kim	zabezpieczyć	te	zbiory,	które	mogłyby	być	przedmiotem	

konfiskat.	Bardzo	bolał	nad	fak-
tem,	 że	właśnie	w	 Zakopanem,	
w	 kolebce,	 gdzie	 dojrzewała	
myśl	 o	 odrodzeniu	 Polski,	 zna-
lazło	się	siedlisko	renegackiego	
„Komitetu	 Góralskiego”.	 Mimo	
olbrzymiego	 ryzyka,	 z	 własnej	
inicjatywy	 zaczął	 gromadzić	
materiały	 dotyczące	 tego	 ru-
chu,	a	także	wszelkie	dokumen-
ty	 związane	 z	 polskim	 podziemiem,	 spisywać	 wydarzenia	 
i	zbierać	prasę	konspiracyjną.	Już	po	wojnie,	w	uznaniu	za-
sług,	 	 poza	 licznymi	 odznaczeniami	 otrzymał	 tytuł	 człon-
ka	 honorowego	 Polskiego	 Towarzystwa	 Ludoznawczego,	
Związku	 Podhalan,	 honorowe	 obywatelstwo	 Zakopanego,	
wreszcie	 w	 1955	 godność	 profesora	 nadzwyczajnego	 Pol-
skiej	Akademii	Nauk.	
	 Dorobek	publicystyczny	Juliusza	Zborowskiego	jest	
ogromny,	obejmujący	prawie	600	pozycji	rozpraw,	przyczyn-
ków	naukowych,	recenzji	i	artykułów	zamieszczanych	głów-
nie	w	„Gazecie	Podhalańskiej”	i	„Podhalance”,	ale	także	w	
ponad	 siedemdziesięciu	 różnych	 periodykach.	 Wspomnieć	
trzeba	 także	 o	 bogatej	 korespondencji,	 będącej	 źródłem	 in-
formacji	o	różnych	wydarzeniach,	a	zwłaszcza	o	samych	ko-
respondentach,	którzy	w	większości	należeli	do	grona	zako-
piańskiej	bohemy.	Nieocenioną	wartość	mają	rękopiśmienne	
bibliografie	prac	 tematycznie	 związanych	 z	Podhalem	 i	Ta-
trami.	Zwieńczeniem	zainteresowań	kustosza	 jest	„Słownik	
gwary	podhalańskiej”,	 efekt	 ponad	40	 lat	 dokumentowania	
słownictwa	 mieszkańców	 Podhala.	 „Słownik”	 uzupełniają	
osobno	opublikowane	liczne	przykłady	gwary	podhalańskiej.	
Kilka	publikacji	poświęconych	jest	nazewnictwu	geograficz-
nemu	Tatr	 i	 Podhala.	 Jako	 jeden	 z	 pierwszych	 zastosował	
fonogram	do	zapisywania	bajd,	opowiadań,	pieśni	i	melodii	
„wierchowych”..	 Bliskimi	 kustoszowi	 były	 kwestie	 kultury	
ludowej.	Dał	temu	wyraz	w	artykule	„W	sprawie	programu	
badań	etnograficznych	na	góralszczyźnie”.	Osobną	dziedziną	
jego	zainteresowań	była	historia	regionu	i	ludźmi	z	nim	zwią-
zanymi,	także	historii	muzealnictwa.	
	 Juliusz	Zborowski	zmarł	w	Zakopanem	15.06.1965	
r.	 i	uroczyście	pochowany	na	„Pęksowym	Brzyzku”	wśród	
Najzacniejszych	 Ludzi	 Podhala.	 Władysław	 Krygowski	 
w	„Wierchach”	napisał	o	nim:	„(...)	był	przykładem	uczone-
go,	który	kocha	do	głębi	przedmiot	swoich	badań.	Miłość	gó-
ralszczyzny	uskrzydlała	każdą	jego	pracę	i	najskromniejszy	
przyczynek	etnograficzny;	 suchym	pozornie	 tematom	doda-
wała	ta	miłość	polotu	i	czyniła	z	niego	artystę.	(...)	Był	przy-
jacielem	niemal	wszystkich	twórców	i	wybitnych	postaci,	od	
Młodej	Polski	po	dzień	dzisiejszy	–	które	należą	również	do	
historii	Tatr	i	Podhala”.	

**********
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   09.04.1713: Cesarz Karol VI	 ogłosił	 sankcję	 pragma-
tyczną	o	niepodzielności	dziedzictwa	Habsburgów	i	prawie	
dziedziczenia	tronu	także	w	linii	żeńskiej.	Co	z	tym	poniekąd	
wewnętrznym	-	rodowym	aktem	Habsburgów	ma	wspólnego	
księstwo	cieszyńskie?	Spróbujmy	mu	się	przyjrzeć	bliżej.	
 Karol	VI	 był	 synem	 osławionego	wroga	Reformacji	
Leopolda	 I,	 a	młodszym	bratem	 cesarza	 Józefa	 I.	 Po	 śmierci	
ostatniego	Habsburga	na	 tronie	hiszpańskim	Karola	 II	 (1700),	
pretendentem	do	objęcia	tronu	był	właśnie	Karol	(jako	hiszpań-
ski	–	III),	ale	pojawił	się	kontrkandydat	popierany	przez	Francję	
-	Burbon	-	Filip	V,	co	oczywiście	wywołało	konflikt	w	postaci	
trwającej	14	lat	wojny	sukcesyjnej.	To	ona	między	innymi	spo-
wodowała,	że	Józef	I	pod	naciskiem	króla	szwedzkiego	Karola	
XII	 dokonał	 szeregu	 ustępstw	na	 rzecz	 śląskich	 ewangelików	
i	zezwolił	na	wybudowanie	sześciu	„kościołów	łaski”,	ale	 też	
trzeba	 dodać	 -	 z	 wymuszonych	 darowizn	 i	 bezzwrotnych	 po-
życzek	za	wyświadczona	„łaskę”	ściągniętych	od	protestantów	
uzyskał	środki	na	pokrycie	kosztów	wojny		sukcesyjnej	zakoń-
czonej	częściowym	osiągnięciem	celu.	Niestety	 Józef	 I	 zmarł	
w	1711	 r.	 Jego	następcą	 został	Karol	 III,	 jako	 cesarz	 -	Karol	
VI.	Dzięki	wspaniałym	dowódcom	udało	się	mu	pokonać	Tur-
ków	 (1715	 -	1718)	 i	podnoszących	głowę	Hiszpanów	 (1718	 -	
1720).	W	kwestiach	wyznaniowych	kontynuował	politykę	ojca,	
wycofując	się	stopniowo	z	ustępstw	brata	wobec	protestantów,	
na	dworze	wprowadził	surową	etykietę	hiszpańską.	To	za	jego	
panowania	 ciągnął	 się	wieloletni	 proces	 posądzonych	o	pielę-
gnowanie	 pietyzmu	 duchownych	 cieszyńskich,	 zakończony	
jego	nakazem	ich	wydalenia	poza	granice	Śląska	(1730).	Przez	
szereg	 lat	 zbór	 cieszyński	 borykał	 się	 z	 trudnościami	finanso-
wymi,	tak	żywiołowo	rozwijające	się	życie	zborowe	i	szkolnic-
two	ewangelickie	zostało	zdezorganizowane	i	obezwładnione.	
 Cesarz,	 żonaty	 z	 księżniczką	 Elżbieta	 Krystyną	
v.	Wolfenbüttel	miał	dwie	córki:	Marię	Teresę	 i	Marię	Annę.	
Nie	 będąc	 pewnym	doczekania	męskiego	 potomka,	 zgodnie	
z	 tradycją	 rodową	 Habsburgów,	 traktowaną	 we	 wszystkich	
sprawach	 jako	 nadrzędną,	 ustanowił	 wspomnianą	 sankcję	
pragmatyczną,	nie	pytając	o	zdanie	poddanych	z	krajów,	prze-
cież	nie	z	własnej	woli	uzależnionych	od	Austrii.	Formalne	jej	
uznanie	przez	większość	państw	było	iluzoryczne,	co	natych-
miast	 	miało	się	okazać	po	śmierci	Karola	VI	 	 (20.10.1740)	 
i	przejęcia	władzy	przez	arcyksiężniczkę	Marię	Teresę.	Jej	mąż	
(od	1736)	Franciszek	Stefan	z	linii	Habsburgów	lotaryńskich	
do	czasu	wyboru	na	cesarza	w	1745	r.	w	kwestiach	państwo-
wych	jako	współregent	nie	wiele	miał	do	powiedzenia.	Z	kolei	
Maria	Teresa	została	tylko	żoną	cesarza,	ale	duma	rodu	nie	po-
zwoliła	jej	przyjąć	korony	cesarskiej	z	rąk	męża.	Pierwszym,	
który	podważył	majestat	Marii	Teresy	był	król	pruski	Fryde-
ryk	II.	Już	w	grudniu	1740	r.	wkroczył	ze	swoją	armią	na	Śląsk	 
i	nie	bacząc	na	jakiekolwiek	tradycje	terytorialne	w	odniesie-
niu	do	tej	historycznej	krainy,	anektował	ją	do	Prus,	pozosta-
wiając	Austrii	peryferyjne	księstewka	(Karniów,	Opawa,		Cie-
szyn),	w	sumie	1/8	całego	 terytorium.	Trwający	praktycznie	
do	 1763	 r.	 konflikt,	 przerywany	 krótkimi	 okresami	 „pokoju”	
niczego	nie	zmienił.	Nie	znaczy	to,	że	wymienione	księstwa	
pozostały	 w	 spokoju.	 Do	 Cieszyna	 wielokrotnie	 wkraczały	
wojska	pruskie,	nakładały	wielkie	kontrybucje,	a	gdy	okazało	
się,	że	nawiedzeni	nie	mają	ich	z	czego	pokryć,	nie	obeszło	się	
bez	grabieży,	mordów	i	podpaleń	resztek	mienia.	Czy	zatem	
może	dziwić,	że	dopiero	w	II	połowie	XVIII	w.	zaczęto	myśleć	
o	współczesnym	wystroju	wnętrza	kościoła	Jezusowego?	
	 Jeden	niewinny	zapisek	o	zgoła	„rodzinnym”	charak-
terze,	a	tyle	bolesnych	następstw.	

**********
   11.04.1563:	w	Pińczowie	zmarł	ks. Feliks Cruciger,	 za-
pisywany	 także	 jako	Krucygier,	 a	 nawet	Krzyżak.	Nic	 nie	
wiemy	o	jego	latach	młodości,	poza	lakoniczną	wiadomością,	
że	pochodził	ze	Szczebrzeszyna	i	był	synem	Andrzeja.		Lata	
1529	 –	 1535	 spędził	w	Krakowie	 na	 studiach	w	Akademii	
Krakowskiej,	gdzie	uzyskał	stopień	bakałarza	sztuk	wyzwo-
lonych.	Przez	kilkanaście	lat	pozostawał	na	stanowisku	pro-
boszcza	parafii	w	Niedźwiedziu,	i	tam	w	1546	r.	przeszedł	na	
protestantyzm,	a	parafię	niedźwiecką	przy	aprobacie	dziedzi-
ca	wsi	 i	apostaty	Stanisława	Stadnickiego	zamienił	na	zbór	
kalwiński.	W	1550	r.	brał	udział	w	obradach	pierwszego	sy-
nodu	kalwińskiego	w	Pińczowie,	na	którym	przełożeni	nie-
licznych	 jeszcze	 zborów	 kalwińskich	 przyjęli	 wspólne	 wy-
znanie	wiary.	Lecz		oto,	na	mocy	wydanego	w	1550	edyktu	
króla	Zygmunta	II	Augusta,	kapituła	krakowska	przystąpiła	
do	 ścigania	 odstępców	od	wiary	 katolickiej,	 zwłaszcza	 nie-
sfornych	duchownych.	Chcąc	uniknąć	kary,	Cruciger	schro-
nił	się	w	dobrach	wielkopolskiego	protektora	protestantyzmu	
Jakuba	Ostroroga,	gdzie	zetknął	się	z	pozostającymi	pod	jego	
opieką	Braćmi	Czeskimi.	Gdy	Stanisław	Szafraniec	zamienił	
w	1553	 r.	 kościół	 katolicki	w	zbór	kalwiński	w	Seceminie,	
Cruciger	stał	się	jego	przełożonym.	Dołożył	wówczas	wielu	
starań,	 aby	 luźnym	 zborom	 nadać	 trwalsze	 podstawy	 orga-
nizacyjne	na	obszarze	Małopolski.	W	wyniku	obrad	synodu	 
w	Słomnikach	w	1554	r.	został	podniesiony	do	godności	su-
perintendenta	z	zaleceniem,	aby	–	celem	wzmocnienia	zborów	
–	nawiązać	kontakty	z	Jednotą	Braci	Czeskich.	Po	wstępnych	
rokowaniach	na	 synodzie	w	Gołuchowie,	w	1555	 r.	doszło	 
w	Koźminku	do	zawarcia	unii	zborów	reformowanych	z	Jed-
notą	Braci	Czeskich.	Nie	przeszkadzało	 to	 jednak	w	wystą-
pieniu	Crucigera	do	teologów	szwajcarskich,	między	innymi	
do	Henryka	Bullingera.	W	odpowiedzi	teolodzy	szwajcarscy	
m.	in.	sugerowali	podjęcie	starań	o	założenie	własnych	szkół.	
Wizytacja	 przedstawicieli	 Jednoty	w	 zborach	małopolskich	
wykazała,	że	wypracowany	dokument	koźminiecki	pozostał	
tylko	na	papierze.	Z	czasem	coraz	większe	wpływy	w	zbo-
rach	małopolskich	zyskiwały	nauki	Jana	Kalwina,	a	po	1556	
r.	wpływy	Jana	Łaskiego,	dążącego	do	utworzenia	kościoła	
narodowego.		Do	pojednawczego	synodu	jednak	nie	doszło.	
Po	zgonie	Jana	Łaskiego	(1560),	którego	żegnał	ks.	Cruciger,	
sytuacja	pogorszyła	się,	gdyż	w	łonie	Kościoła	Kalwińskiego	
doszło	do	 rozłamu	 i	wydzielenia	 się	 ruchu	antytrynitarskie-
go.	Wprawdzie,	znając	przywary	ks.	Krucigera,	szlachta	na	
synodzie	w	Książu	ponownie	powierzyła	mu	urząd	superin-
tendenta,	 ale	 ten,	 jak	 się	wkrótce	miało	 okazać,	 ulegał	 już	
wpływom	 ideologów	 antytrynitaryzmu,	 zwłaszcza	 Jerzego	
Blandraty,	 oskarżonego	 przez	 Kalwina	 za	 odstępstwo	 od	
dogmatu	Trójcy	Świętej.	Superintendent	wystąpił	w	obronie	
Blandraty,	 co	 nie	 przekonało	 ani	Genewy,	 ani	 uczestników	
synodu	w	Wodzisławiu	(1561),	którzy	pozbawili	Krucigera	
urzędu,	a	rok	później	synod	krakowski	ostatecznie	pozbawił	
go	nawet	godności	seniora	i	zabronił	występowania	w	imie-
niu	zborów	małopolskich.	Niedługo	potem	ks.	Kruciger	utra-
cił		zaufanie	swojego	opiekuna	w	Seceminie	i	musiał	opuścić	
swój	dotychczasowy	zbór.	Udał	 się	wówczas	do	Pińczowa.	
Tam	w	czasie	kazania	wielkanocnego	zasłabł,	upadł	na	zie-
mię,	dzień	później	zmarł.	
	 Pomijając	 chwiejność	 przekonań	 ks.	 Krucigera,	
zwłaszcza	gdy	spotkał	się	z	silniejszą	indywidualnością,	trze-
ba	jednak	dodać,	że	„złota	wolność	szlachty”	w	dużym	stop-
niu	przyczyniła	się	do	przeniesienia	wzajemnej	rywalizacji	o	
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przywileje	także	do	naw	kościelnych,	stawiając	organizujące	
się	Kościoły	Reformacji	w	bardzo	trudnej	sytuacji,	którą	pró-
bował	opanować	Jan	Łaski,	ale	zabrakło	mu	życia.	Następcy	
nie	mieli	już	tej	charyzmy	i	nie	potrafili	wypracować	wspól-
nego	stanowiska		wobec	potęgującej	się	kontrreformacji.	

**********
   13.04.1913:	w	 	Wilnie	urodził	 się	Aleksander Jarosław 
Rymkiewicz,	 syn	prawnika	Wincentego	i	Anny	z	Ławryno-
wiczów.	 Mając	 świadectwo	 	 maturalne	 	 wileńskiego	 gim-
nazjum	i	idąc	śladem	ojca,	w	latach	1932	–	1937	studiował		
prawo	na	Uniwersytecie	Wileńskim.	Zasłynął	jednak	nie	jako	
prawnik	a	poeta,	redaktor	i	tłumacz	literatury	obcej.	Aczkol-
wiek	pisał	już	wiersze	jako	gimnazjalista	i	cieszył	się	kilko-
ma	wyróżnieniami,	 jego	debiutem	książkowym	był	poemat	
„Tropiciel”	(1936).	Publikował	ponadto	w	wielu	pismach	lite-
rackich,	między	innymi	w	„Żagarach”,	razem	z	Czesławem	
Miłoszem	 prowadził	 audycje	 satyryczne	w	 Polskim	 Radiu.	
Już	 jako	 aplikant	 sądowy	 zdążył	 jeszcze	 odbyć	 podróż	 do	
Belgii,	Francji	 i	Włoch	i	Austrii.	W	czasie	wojny	pracował	 
w	Wilnie	 jako	 handlarz	 i	 robotnik.	 Repatriowany,	 poprzez	
Białystok,	Skolimów	trafił	wreszcie	do	Warszawy,	zajmując	
różne	 stanowiska	 w	 Związku	 Zawodowym	 Literatów	 Pol-
skich,	Związku	Literatów	Polskich	i	innych.	Współpracował	
z	wieloma	pismami,	 głównie	katolickimi.	Cykl	 spotkań	 au-
torskich	na	terenie	Warmii	i	Mazur	w	1948	r.	w	dużej	mierze	
zadecydował	o	zmianie	charakteru	 jego	poezji.	O	 ile	wspo-
mniany	 poemat	 „Tropiciel”	 czy	 „Potoki”	 miały	 charakter	
ówcześnie	modnej	 poezji	 katastroficznej	 (przed	wybuchem	
II	wojny	światowej),	tomiki	„Z	Narodem”	i	poemat	„Wojen-
na	jesień”	odzwierciedlają	refleksje	i	przeżycia	czasów	woj-
ny,	i	noszą	już	znamiona	mickiewiczowskiego	romantyzmu	
i	dają	upust	tęsknotom	do	rodzinnego	skrawka	Ziemi.	Poeta	
świadomie	w	coraz	większym	stopniu	przeciwstawiał	poezji	
awangardowej,	ujawniając	narastający	sentyment	do	ludzi	i	
mazurskiego	krajobrazu,	najbliższego	okolicom	Wilna,	 stał	
się	bardem	mazurskiego	Pojezierza.	W	tym	duchu	utrzyma-
ny	 jest	 cykl	 „Wieniec	 jezior”,	 „Krajobrazy	 i	 ludzie”,	 „Zie-
mia	 serdecznie	 znajoma”,	 „Leśna	 nić	Ariadny”.	 W	 latach	
studenckich	fascynował	się	narciarstwem	i	żeglarstwem,	to-
też	w	 jego	dorobku	znajdują	się	 także	 	utwory	poświęcone	
zmaganiom	 sportowców:	 „Polarna	 ballada”,	 „Himalajskie	
namioty”,	 „Śnieżne	 i	 błękitne	 stadiony”.	 Obok	 utworów	 o	
tematyce	moralno	-	religijnej	(„Faryzeusze	i	patroni”),	znaj-
dujemy	 utwory	 biorące	 w	 obronę	 tradycję	 przed	 wciskają-
cym	 się	wszędzie	 nowatorstwem	 („Ślepi	 drwale”,	 „Polskie	
drzewa”).	Formę	poetyckiej	gawędy	historycznej	mają	„Ku-
fel	warszawski”	 i	 „Srebrny	 jeleń”.	Wreszcie	 sporo	miejsca	
zajmują	utwory	dla	dzieci,	choćby	„Przygody	Gucia	Pingwi-
na”	 i	 różne	 utwory	 sceniczne.	 Tłumaczył	 także	 przykłady	 
z	literatury	czeskiej,	słowackiej,	rosyjskiej,	bułgarskiej	i	wę-
gierskiej,	cieszył	się,	gdy	jego	utwory	popularyzowane	były	
w	 angielskim,	 niemieckim	 czy	 rosyjskim.	 Już	 pośmiertnie	
pokazały	 się	 niedokończone	 wspomnienia	 „Podróż	 do	 kra-
iny	szczęśliwości”.	Zmarł	w	Iławie	26.09.1983	r.,	spoczął	na	
warszawskim	Bródnie.	

**********
   15.04.1813:	w	Ustroniu	urodził	się		Teodor Kotschy,	syn	
miejscowego	 proboszcza	 parafii	 ewangelickiej,	 ks.	 Karo-
la	 Kotschego,	 wielkiego	 miłośnika	 przyrody,	 znakomitego	
sadownika	 i	 hodowcy	 kwiatów,	 szanowanego	 homeopaty.	
Zainteresowanie	 botaniką	 i	 wędrówkami	 po	 okolicznych	
szczytach	beskidzkich	udzieliły	się	synowi	do	 tego	stopnia,	

że	mając	zaledwie	12	lat	 już	służył	nawet	akademickim	go-
ściom	ojca	jako	przewodnik.	W	tymże	roku	z	ojcem	odwie-
dził	Kraków,	a	z	profesorami	wrocławskimi	wspiął	się	na	Ba-
bią	Górę.	Wysłany	przez	ojca	do	cieszyńskiego	gimnazjum	
ewangelickiego	(1830),	po	pół	roku	zrezygnował	z	nauki,	nie	
umiejąc	 się	 pogodzić	 z	 obowiązującymi	 rygorami.	 Ojciec	 
w	jego	oczach	był	dla	niego	wystarczająco	dobrym	nauczycie-
lem.	W	czasie	wycieczki	do	Niemiec	(1832)	zetknął	się	z	co	
większymi	luminarzami	nauki,	wśród	nich	z	obieżyświatem	
i	encyklopedystą	Fryderykiem	Humboldtem,	rozczytywał	się	
w	jego	książkach		podróżniczych.	Powróciwszy	z	wojaży,	ku	
zadowoleniu	 ojca,	 z	wyróżnieniem	 zdał	 końcowy	 egzamin	
gimnazjalny	i	za	jego	namową	wraz	z	bratem	Hermanem	wy-
jechał	do	Wiednia	na	studia	 teologiczne.	Te	–	 jak	się	zdaje,	
w	małym	stopniu	interesowały	Teodora;	każdą	wolną	chwilę,	
a	 zwłaszcza	 wakacje	 wykorzystywał	 	 na	 botaniczną	 pene-
trację	Węgier,	a	zwłaszcza	Alp,	skąd	przywoził	niezliczoną	
ilość	okazów	botanicznych	 i	mineralnych.	Oblany	egzamin	
po	 trzecim	 roku	ostatecznie	przesądził	 o	 dalszych	 studiach	
teologicznych.	Wolny	od	zajęć,	udał	się	do	Rumunii,	gdzie	
prowadził	 swoje	 badania	 botaniczne.	W	 1836	 r.	 skorzystał	 
z	zaproszenia	do	udziału	w	wyprawie	naukowej,	mającej	spe-
netrować	ziemie	pobrzeża	Nilu	pod	względem	mineralogicz-
nym.	Przez	Triest,	Ateny	wyprawa	przedostala	się	do	Alek-
sandrii	i	Kairu,	skąd	ruszyła	w	górę	rzeki.	Nie	bez	przygód,	
po	dwóch	latach	wyprawa	dotarła	do	Kotliny	Górnego	Nilu	
do	równoleżnika	o	szerokości	geograficznej	10°,	a	więc	do	
miejsca,	którego	dotąd	nie	osiągnęła	żadna	ekspedycja.	Dla	
prof.	 Russegera	 wyprawa	 zakończyła	 się	 sukcesem,	 gdyż	 
w	 końcu	 natrafił	 na	 złotodajne	 złoża,	 ale	 nie	 dla	 żądnego	
przygód	 Teodora	 Kotschego.	 W	 1839	 r.	 sprzedał	 wszyst-
kie	 zebrane	przez	 siebie	 zbiory	 afrykańskie	 i	 zorganizował	
własną	wyprawę	do	źródeł	Nilu,	na	którą	wyruszył	 jeszcze	 
w	 1939	 r.	 Nie	 wiedział	 jeszcze,	 że	 spotka	 go	 ze	 strony	
sponsorów	 zupełny	 zawód.	 Celu	 nie	 osiągnął,	 na	 wiosnę	
1840	 r.	 skrajnie	 wyczerpany	 i	 bez	 środków	 do	 życia,	 wró-
cił	do	Chartumu;	pół	roku	trwała	wędrówka	do	Aleksandrii.	
Wsparty	 przez	Dumreichera,	 	 wyruszył	 na	 nową	wyprawę,	
tym	 razem	przez	podległą	 Imperium	Osmańskiemu	Syrię	 i	 
Mezopotamię	 do	 Cesarstwa	 Persji.	W	 sierpniu	 1843	 r.	 do-
konał	niebywałego	wyczynu,	zdobywając	wulkaniczny,	naj-
wyższy	szczyt	w	paśmie	Elbursa	 -	Demawend	(5604	m)	w.	
Trzyletnia	wyprawa	zakończyła	się	pełnym	sukcesem.	Zebra-
ne	 okazy	 zoologiczne	 i	 botaniczne	 (27000	 roślin)	 pozwoli-
ły	mu	 całkowicie	 rozliczyć	 się	 z	 zaciągniętych	 pożyczek	 i	
długów.	 Jesienią	wrócił	 do	Ustronia	wraz	 ze	 swoim	 nieod-
łącznym	przyjacielem	–	Murzynem,	którego	wykupił	na	ka-
irskim	targowisku	7	lat	temu.	Tu	znów	uległ	namowom	ojca,	
by	dokończył	studia	teologiczne.	Wyjechał	więc	do	Wiednia,	
ale	po	kolejnych	niepowodzeniach		przeszedł	na	asystenturę	
przyrodniczą	 i	niebawem	ukończył	 studia	ze	stopniem	dok-
tora.	Wkrótce	wyruszył	na	kolejne	wyprawy	w	góry	Taurus	 
(Turcja),	 do	 Egiptu,	 wybrzeży	 północnej	Afryki	 i	 do	 Kur-
dystanu	 (dzisiejsze	 pogranicze	Turcji,	 Iraku	 i	 Iranu),	 gdzie	
nabawił	 się	 febry.	Wyleczony	 po	 przewiezieniu	 do	Europy,	
w	1862	r.	zaliczył	ostatnią	wyprawę	na	Bliski	Wschód.	Nie-
stety	zaczęły	się	pojawiać	różne	dolegliwości	sercowe,	resz-
ty	dokonało	zapalenie	płuc.	Zmarł	w	Wiedniu	11.06.1866	r.	
Pozostawił	 po	 sobie	wiele	prac	naukowych,	 a	 także	 zbiory	
mineralogiczne	i	faunistyczne	(razem	9000	okazów)	a	przede	
wszystkim	florystyczne	(600000).	Mimo	tak	wielkich	zasług	
dla	nauk	przyrodniczych,	jego	nazwisko	w	Polsce	jest	prawie	
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zupełnie	nieznane.	
**********

   16.04.1888:	w	Zatorze	urodził	 się	Jerzy Ludwik Adam 
Remer,	syn	kasjera	dóbr	Potockich	Edwarda	i	Marii	z	domu	
Grychowska.	 Po	 matuzre	 uzyskanej	 w	 wadowickim	 gim-
nazjum	Jerzy	Remer	 studiował	na	Wydziale	Filozoficznym	
Uniwersytetu	 Jagiellońskiego	 specjalizując	 się	 w	 zakresie	
archeologii	i	literatury	(1907	–	1914).	W	tym	czasie	też	od-
był	wiele	podróży	naukowych	do	Włoch,	Niemiec	i	Francji,	
próbował	także	pióra	w	dramaturgii	pisząc	5	–	aktową	sztukę	
„Walgierz	Wdały”.	Wiosną	1916	r.	podjął	pracę	w	charakterze	
praktykanta	w	Krajowym	Urzędzie	Konserwatorskim	w	Kra-
kowie.	Zaciągnięty	do	wojska	austriackiego,	z	powody	stanu	
zdrowia	został	zwolniony,		mimo	to	zgłosił	się	do	Legionów	
Polskich;	w	lutym	1918	r.	został	 internowany	do	Witkowic.	
Po	zakończeniu	wojny	został	 referentem	do	spraw	zabytko-
wych	 i	 muzealnych	 w	Wydziale	 Sztuki	 i	 Kultury	 Komisji	
Rządzącej	w	Krakowie.	Z	początkiem	roku	powierzono	mu	
urząd	konserwatora	zabytków	w	Częstochowie,	a	następnie	
w	województwie	kieleckim.	Lata	1922	–	1928	spędził	w	Wil-
nie	na	 stanowisku	konserwatora	w	urzędzie	wojewódzkim;	
jako	 zastępca	 profesora	 prowadził	 wykłady	 z	 historii	 sztu-
ki	i	konserwacji	na	Uniwersytecie	Wileńskim.	Jako	członek	
Państwowej	Opieki	nad	Zabytkami	oddelegowany	został	do	
nadzoru	 prac	 konserwatorskich.	 Pod	 koniec	 1928	 r.	 osiadł	
w	 Warszawie	 nominowany	 radcą	 ministerialnym,	 w	 1930	
podniesiony	 do	 godności	 pierwszego	 -	 generalnego	 kon-
serwatora	zabytków	w	Polsce.	Na	tym	stanowisku	mógł	na	
większą	skalę	prowadzić	rozpoczęte	wcześniej	prace	nad	in-
wentaryzacją	i	opracowaniem	mapy	zabytków	w	Polsce	oraz	
programem	prac	konserwatorskich.	Był	także	współautorem	
o	 ochronie	 zabytków	 (1928)	 i	 jednym	 ze	współzałożycieli	
Centralnego	Biura	Inwentaryzacyjnego	Zabytków.	Od	1929	r.	
zaczął	wychodzić	dodatek	do	„Ziemi”	–	„Wiadomosci	Kon-
serwatorskie”,	zaś	rok	później	pierwsze	tego	rodzaju	pismo	
„Ochrona	Zabytków”.	Z	tego	czasu	pochodzi	pierwszy	zapis	
kościoła	Jezusowego,	jako	zabytku.	Zaledwie	rok	pełnił	obo-
wiązki	konserwatora	w	Krakowie,	z	końcem	1938	r.	obejmu-
jąc	kierownictwo	nad	konserwacją	zabytków	w	okregu	war-
szawskim	i	białostockim.	Lata	okupacji	spędził	w	Warszawie	
jako	 rzeczoznawca	 antykwaryczny,	 wolne	 chwile	 poświę-
cając	 na	 opracowanie	 monografii	 zabytków	 Krakowa.	 Już	 
w	 październiku	 1945	 r.	 zgłosił	 się	 w	 Toruniu,	 gdzie	 zain-
cjował	 powołanie	 pierwszego	 w	 Polsce	 Studium	 Zabytko-
znawstwa	 i	Konserwatorstwa	 na	Wydziale	 Sztuk	 Pięknych	
Uniwersytetu,	zasłużonej	„toruńskiej	szkoły	konserwacji	za-
bytków”.	Dwa	 lata	później	doszły	obowiązki	konserwatora	
w	Urzędzie	Wojewódzkim	w	Bydgoszczy	oraz	kierownictwo	
Muzeum	Okręgowego	w	Toruniu.	Jemu	zresztą	staromiejski	
ratusz	 toruński	 –	 siedziba	muzeum	 zawdzięcza	 przeprowa-
dzenie	gruntownych	prac	konserwatorskich	i	podniesienie	go	
do	 rangi	 placówki	 naukowej	 oraz	 utworzenia	 kilku	 oddzia-
łów	w	odrestarurowanych	obiektach	m.in.	w	Domu	Mikoła-
ja	Kopernika.	Poza	cennymi	katalogami	zbiorów	i	redakcją	
„Rocznika	Muzeum	w	Toruniu”	jest	autorem	cennej	monogra-
fii	„Toruń,	Historia	–	Ludzie	–	Sztuka”.	Zbiór	jego	prac	poja-
wił	się	w	wydawnictwach	Ośrodka	Dokumentacji	Zabytków	
w	Warszawie	 jako	 „Studia	 z	Muzealnictwa	 i	 Konserwator-
stwa”	oraz	„Studia	z	Muzealnictwa”.	Mimo	tak	rozlicznych	
obowiązków	 udzielał	 się	 w	 wielu	 komitetach	 naukowych	 
a	 także	 organizacjach	 takich	 jak:	 Towarzystwach	 Nauko-
wych	w	Toruniu	 i	 w	Bydgoszczy,	 Stowarzyszeniu	History-

ków	 Sztuki,	 Towarzystwie	 Opieki	 nad	 Zabytkami,	 PTTK,	
Towarzystwie	Miłośników	Torunia	 i	 innych.	W	1976	 r.	 po-
żegnał	żonę	Emilię	z	Trzecieckich	po	64	latach	małżeństwa.	
Zmarł	niespełna	trzy	lata	później	–	16.02.1979	r.	w	Toruniu	 
i	tam	został	pochowany.	

**********
   25.04.1938:	 zmarł	Aleksander Henryk Świętochowski,	
historyk,	 filozof,	 ideolog	 i	 twórca	 manifestu	 polskiego	 po-
zytywizmu.	Dożył	sędziwego	wieku	89	lat.	Urodził	się,	gdy	
Polska	nie	istniała	na	mapie	Europy,	doczekał	jej	odrodzenia	 
i	 z	 niepokojem	 obserwował	 zagrażające	 jej	 niebezpieczeń-
stwa.	 Pochodził	 z	 Podlasia.	 Był	 synem	 szlachcica,	 nauczy-
ciela	 Feliksa	 i	 burmistrzanki	 Skupniewskiej.	 Urodził	 się	 
w	Stoczku	Łukowskim	18.01.1849	r.	Gdy	miał	zaledwie	ro-
czek,	rodzice	przenieśli	się	do	Kazimierza	nad	Wisłą.	W	tym	
miasteczku	stawiał	pierwsze	kroki	szkolne	i	ono	też	głęboko	
wryło	się	w	pamięć	swoim	wyjątkowym	czarem	mieszczań-
skich	kamieniczek	i	spichrzy	rozsianych	pod	kazimierzowską	
Golgotą.	Temu	miasteczku	zresztą	poświęcił	swój	debiut	w	
„Tygodniku	 Ilustrowanym”	 artykułem	 „Kazimierz	 dzisiej-
szy”	 (1859).	 Rok	 tylko	 uczęszczał	 do	 szkoły	 powiatowej	
w	Siedlcach,	 by	od	1861	kontynuować	naukę	w	 lubelskim	
Gimnazjum	Gubernialnym.	Po	maturze	rozpoczął	studia	na	
Wydziale	 Filozoficzno	 –	 Historycznym	 w	 Szkole	 Głównej	
w	Warszawie.	 Liberalna	 i	 negatywnie	 nastawiona	 do	 haseł	
pozytywizmu	profesura	zupełnie	nie	miała	wpływu	na	dobór	
lektury	studentów,	rozczytujących	się	w	najnowszej	literatu-
rze.	W	1869	r.	władze	carskie	zamknęły	uczelnię,	toteż	co	ak-
tywniejsi	studenci	skrzyknęli	się,	by	dalej	zdobywać	dalszą	
wiedzę	drogą	samokształcenia	i	ścierania	poglądów.	Wśród	
nich	był	także	Aleksander	Świętochowski.	Pod	koniec	1870	
r.	 związał	 się	 z	 niezależnym	 „Przeglądem	 Tygodniowym”.	
Niebawem	jego	artykuł	„My	i	wy”	pozytywiści	warszawscy	
przyjęli	jako	swój	manifest,	a	jego	autor	stanął	w	pierwszym	
szeregu	ideologów	pracy	organicznej	i	zdecydowanym	prze-
ciwnikiem	 romantycznej	 mitologii	 o	 wyjątkowości	 narodu	
polskiego.	 Rozwinięciem	 tych	 idei	 były	 dalsze	 artykuły:	
„Praca	 u	 podstaw”	 i	 „Nowe	 drogi”.	W	 1874	 r.,	mimo	 kiep-
skiej	znajomości	niemieckiego	wybrał	się	na	studia	do	Lip-
ska,	 słuchając	m.	 in.	 z	 Julianem	Ochorowiczem	wykładów	
twórcy	psychologii	doświadczalnej	Wilhelma	Wundta	 i	 już	
po	 trzech	 semestrach	 złożył	 pracę	doktorską	 „O	powstawa-
niu	praw	moralnych”,	którą	obronił	w	1875	r.	Nawiązaniem	
do	dysertacji	był	esej	„Dumania	pesymisty”.	Rok	wcześniej	
sukcesem	okazał	się	udział	w	konkursie	 literackim.	Pozyty-
wistyczny	dramat	„Niewinni”,	aczkolwiek	nie	bez	zastrzeżeń	
co	do	naruszenia	uznawanych	zasad	moralnych	uznawanych	
w	na	wskroś	konserwatywnym	Krakowie,	 jako	wyróżniony,	
dostał	się	na	deski	teatru	krakowskiego,	potem	we	Lwowie	i	
w	Warszawie.	Mniej	udane	niestety	okazało	się	małżeństwo	
z	Wanda	Trzcińską.	Także	zamiar	objęcia	katedry	filozofii	na	
Uniwersytecie	 Jagiellońskim	spotkał	 się	 z	odmową.	Młody	
doktorant	 skwitował	 odrzucenie	 jego	 kandydatury	 krótko:	
„To	 już	 nie	 stary	 gród,	 ale	 jezuicka	 twierdza.	 Zdaje	 się,	 że	
widzisz	na	wawelskich	wieżach	sztandary	Loyoli.”!	W	zdo-
byciu	 profesury	 we	 Lwowie	 ubiegł	 go	 Julian	 Ochorowicz.	
Po	druzgocącej	ocenie	 jury	 jego	kolejnej	 sztuki	piętnującej	
celibat	(„Ojciec	Makary”)	nie	miał	już	czego	szukać	w	Kra-
kowie,	wrócił	przeto	do	redakcji	„Przeglądu...”	w	Warszawie,	
na	krótko	zresztą	i	w	dramatycznie	trudnych	warunkach	ma-
terialnych	przeszedł	do	redakcji	„Nowin”,	gdzie	uprawiał	pu-
blicystykę	polityczno	–	społeczną	(„Socjalizm	i	jego	błędy”),	
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nowelistykę	(cykl	„O	życie”),	gdzie	m.in.	walczył	z	przesą-
dami	 społecznymi	 i	 bronił	 praw	 narodowościowych,	 także	
Ślązaków.	Dopiero	pod	koniec	1880	r.	uzyskał	koncesję	na	
własne	 pismo	 „Prawda”,	 której	 przewodnim	 hasłem	 była	
idea	solidaryzmu		humanistycznego.	To	na	jego	łamach	ogło-
sił	słynną	rozprawę	„Siedem	grzechów	głównych”,	pieczętu-
jąc	w	niej	swój	krytyczny	stosunek	do	Kościoła	Katolickiego	
i	potępiając	klerykalizację	życia	społecznego.	Ideę	wolności	
słowa	 rozwijał	w	cyklu	 artykułów	„Liberum	veto”.	 „Wska-
zaniami	politycznymi”	ściągnął	na	siebie	krytykę	wszystkich	
kierunków	politycznych.	Kolejny	romans	z	rozwódką	Alek-
sandrą	Bąkowską	 stał	 się	kanwą	dramatu	„Aspazja”,	 jeden	
z	całego	cyklu	„Duchy”.	Pisał	także	„bajki”-	drobne	utwory	
zaliczane	do	„arcydziełek	sztuki	narracyjnej”,	m.in.	 	„Dwu-
głos	miłości”,	„Hymn	niemych”,	„Wesele	Satyra”.	Zaznaczył	
się	 także	 w	 krytyce	 literackiej,	 wysoko	 oceniając	 tylko	 pi-
sarstwo	 Józefa	 Ignacego	 Kraszewskiego,	 Bolesława	 Prusa,	
bardzo	 krytycznie	 odnosił	 się	 do	 pisarstwa	Gabrieli	 Zapol-
skiej	i...	Henryka	Sienkiewicza.	Niezwykle	intensywna	praca	
literacka	i	publicystyczna,	a	także	utrata	syna,	doprowadziła	
do	 zachwiania	 jego	 równowagi	 zdrowotnej,	 przeto	w	1892	
r.	wykupił	dworek	na	obrzeżach	Dębe	Wielkie,	ostatecznie	
zerwał	z	Bąkowską,	ale	musiał	sprzedać	swoją	„Prawdę”,	by	
zapewnić	jej	i	dzieciom	minimum	środków	do	życia.		Choć	
osamotniony	 i	 schorowany,	 obserwował	 rozwój	wypadków	
politycznych,	powołał	do	życia	Związek	Postępowo	–	Demo-
kratyczny,	a	w	1906		r.	apolityczne	Towarzystwo	Kultury	Pol-
skiej,	w	latach		1908	–	1911	i	1913	–	1915	redagował	„Hu-
manistę	Polskiego”.	W	wybuchu	I	wojny	światowej	widział	
ostatnią	 szansę	 odzyskania	 niepodległości	 w	 powiązaniu	 

z	Rosją,	ale	i	tu	spotkał	się	z	krytyką	propagatorów	współpra-
cy	z	Niemcami.	Po	powstaniu	Generalnego	Gubernatorstwa	
do	czasu	odzyskania	niepodległości	w	1918	r.	wyłączył	się	 
z	działalności	politycznej	 i	zaszył	się	w	Gołotczyźnie	(wio-
sce	na	płd.	-		wsch.	od	Ciechanowa).		Wówczas	to	przystąpił	
do	pracy	nad		„Historią	chłopów	polskich”.	Druzgocącej	kry-
tyce	poddał	Józefa	Piłsudskiego	i	kolejne	efemeryczne	rządy,	
domagając	się	sankcji	narodu	w	demokratycznie	wybranym	
sejmie.	W	1920	r.	nawiązał	współpracę	z	„Gazetą	Warszaw-
ską”	i	stopniowo	przechodził	na	pozycje	Narodowej	Demo-
kracji,	karcąc	na	łamach	„Myśli	Narodowej”	żądania	mniej-
szości	narodowych	i	 	wbrew	swoim	pierwotnym	poglądom,	
odmawiał	 im	 praw	 do	 takich	 wystąpień.	Mimo,	 iż	 potępił	
zamach	majowy	Piłsudskiego,	 teraz	ocenił,	 że	ustrój	demo-
kratyczny	jest	dobry	w	społeczeństwach	światłych,	ale	nie	w	
Polsce,	„w	narodzie	analfabetów,	głuptasów,	karierowiczów	
i	 wichrzycieli”.	W	 1929	 r.	 ponownie	 schronił	 się	 w	 nowo	
wybudowanym	domu	na	Gołotczyźnie	i	przystąpił	do	spisy-
wania	swoich	wspomnień	„Z	pamiętnika”,	zamieszczanym	w	
odcinkach	w	„Wiadomościach	Literackich”.	W	1932	r,	ukoń-
czył	ostatnie	swoje	dzieło	„Genealogia	teraźniejszości”.	Stan	
zdrowia	stale	się	pogarszał;	trzeci	zawał	był	już	śmiertelny.	

**********
   26.04.1963:	w	Cieszynie	 zmarł	 prof.	dr Alojzy Gemba-
la,	historyk,	znawca	dziejów	starożytnych	Grecji	i	Bliskiego	
Wschodu,	 nauczyciel	 gimnazjów	 w	 Krakowie	 i	 w	 Cieszy-
nie,		wykładowca	WSP	w	Warszawie,	uczelni	w	Katowicach	
i	Krakowie,	 	prorektor	WSP	w	Opolu,	udzielał	się	w	wielu	
organizacjach	naukowych	i	kulturalnych.	Patrz:	odc.	75,	w:	
„Informator	Parafialny”			2004/05,	s.	16.	

Pisane gwarą: 
Wielkanoc w Jaszowcu

	 Bydzie	już	tymu	ze	40	roków,	kiej	mój	Tadeusz	
uznoł	se,	że	musi	cosi	zaradzić,	bych	roz	tesz	nie	musia-
ła	tela	robić	przed	Świyntami,	co	zawdy.	Łón	isto	mioł	
tesz	w	robocie	gón	i	wiela	by	mi	nie	móg	pomóc.	Wy-
myślił	i	zaroski	tesz	wykupił	mie	i	naszymu	synkowi	na	
tydzień	wczasy	w	Jaszowcu,	a	dlo	 siebie	yny	 jedzyni	
we	Świynta.	Nie	byłach	tymu	bardzo	rada,	bo	świynto-
wali	my	zawdy	w	chałupie,	alech	się	za	bardzo	tymu	nie	
wzbraniała.	Mój	zawiós	nas	tam.	Była	piekno	pogoda.	
Wiosna,	a	dolina	Jaszowca	zielóno	i	w	kwiotkach.	Peł-
niutko	krzoków	żółtych	forsycji,	a	kole	potoka	żółto	łod	
kaczyńców.	Słoneczko	 grzoło	 i	 człowiek	 jakosi	 zaros	
łodmłodnioł.	 Byli	 my	 umówieni,	 że	 we	Wielki	 Pión-
tek	przyjedzie	mój	po	nas	i	tak	jak	się	patrzy	pojadamy	
wszyscy	 do	 kościoła.	Tak	 tesz	 było.	Rano,	 po	 śnioda-
niu	słyszym,	że	ktosi	śpiywo	we	dwa	głosy	moc	szum-
nie	i	głośno.	Posłóchóm,	a	to	przeca	nasza	pieśniczka.	 
„O	głowo	poraniono…”	Przeca	za	komune	i	w	telkow-
nym	 wczasowym	 dómu	 było	 to	 niezwykłe.	 Śpiywali	
jeszcze	 insze	 pieśniczki	 o	 śmierci	 naszego	 Zbawicie-
la.	 Odwaga	 mie	 wzruszyła.	 Poszłach	 za	 tym	 głosym	
na	drugi	piyntro	i	znalazłach	dwiyrze	skónd	szeł	głos.	
Nie	 chciałach	 ich	 zaros	 szterować	 niech	 se	 dali	 śpiy-

wajóm.	Dziepro	kiej	jusz	było	cicho,	kajsi	za	godzine	
zaklupkałach	do	jejich	dwiyrzi.	Uprzejmie	mie	zaprosi-
li	do	środka.	Było	to	jusz	starsze	małżyństwo	z	Krako-
wa.	Prawiłach,	że	śpiyw	mi	się	podoboł	bo	przeca	móm	
też	we	wielki	Pióntek	Świynto.	Ucieszyli	się	 i	spytali	
czy	chcym	śnimi	przeczytać	Biblije	 tóch	 się	zgodziła.	
Czytoł	chłop,	ale	łóna	przed	tym	wziyna	szal	i	nakryła	
głowe.	Tak	je	przeca	napisane,	że	niewiasta	w	zgroma-
dzyniu	mo	nakryć	głowe.	
	 W	 tym	 szalu	 teraz	 wyglóndała	 jakosi	 młodzi,	 
a	łoczy	były	jakosi	weselsze.	Łotworzył	grubom	Biblije	
i	czytoł	pomału	 ło	śmierci	Pana	Jezusa	ze	wszystkich	
Ewangelii,	a	potym	pieknie	rzykoł,	a	my	razym	na	koń-
cu	Łojczynasz.	Wyszłach	tam	stela	pokrzepióno,	choć	
wiedziałach,	 że	 nie	 patrzóm	do	 naszego	wanielickigo	
Kościoła.	Zaś	mie	zaprosili,	ale	umówiłach	się	dziepro	
na	wtorek	i	to	na	szpacyr	po	dolinie	Jaszowca.	Bardzo	
piekno	pogoda	była	w	tym	Wielki	Pióntek,	ale	się	zaroz-
ki	zwyrtło.	W	nocy	nafujało	ogrómnie	moc	śniega,	isto	
aż	po	kolana	i	zaczyło	marznóć.	Ni	mieli	my	tam	żodnej	
ciepłej	 oblyczki,	 nie	 spóminać	 ło	 bótach.	 Przeca	mia-
ła	być	na	śwjynta	wiosna.	Tósz	mój	chłop	to	wiedzioł,	 
a	że	zawdy	ło	nas	się	staroł	pozbiyroł	z	chałupy	do	auta	

Bronisława Uher
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ciepłóm	 łoblyczke	 i	 zawiózł	do	 Jaszowca.	Po	cestach	
szpatnie	się	jechało,	ale	dziepro	ciynszko	było	tam	do	
kopca.	Moc	aut	stoło	na	dole	i	nie	dali	rade	wyjechać,	
ale	mój,	 już	 dóma	 pomyśloł	 i	 do	 auta	 wraził	 obción-
żyni	-	dwie	płyty	betonowe	chodnikowe	i	to	pumógło	
wyjechać	do	takigo	kopca.	Świynta	Wielkanocne	były	
biołe	jak	Wigilia.	Śniodani	świónteczne	nóm	tesz	szma-
kowało,	 gor	mie,	 kiej	 kole	 tego	 nie	musiałach	 nic	 ro-
bić	ani	palcym	kiwnąć,	bo	wszystko	mi	pod	nos	podali.	
Wszyscy	my	czuli,	choć	nie	powiadali,	że	dóma	byłoby	
nóm	lepszy.	Nigdy	wiyncej	na	żodne	jusz	świynta	my	
się	z	chałupy	nie	ruszyli.	Najśmiyszniejszy	był	śmigus.	
Żodyn	wczasowicz	ani	nie	pomyśloł	ło	loniu	wody,	yny	
na	polu	bili	się	śniegym.	Nikierzy	zaś	stawiali	bałwany,	
wielki,	małe.	Stoło	tego	sporo	we	Wielkanoc	w	Jaszow-
cu	i	było	wszyndzi	naprowde	moc	śmiychu.	Takigo	się	
czegosi	 też	nie	zapómino	 isto	każdy	bydzie	 tyn	śniyk	
spóminoł.	Wtorek	 był	 moim	 łostatnim	 dniym	 urlopu	 
w	Jaszowcu.	Umówiłach	się	przeca	z	mojimi	„Śpiywo-
kami”	to	tesz	zarozki	po	śniodaniu	poszlimy	razym	na	
szpacyr.	Szlimy	se	tak	we	trójke	pomalutku	i	łoglóndali	
co	śnieg	zrobił	z	pieknymi	forsycjami.	Smutnie	wyglón-
dały.	Moji	znajómi	(dzisio	nie	pamiyntóm	jak	się	nazy-
wali)	zaroski	zaczyni	mi	łopowiadać	ło	sobie.	Naprzód	
ón,	o	swojim	nawróceniu	co	tak	zaroski	nie	nastómpiło,	
musioł	moc	wiecy	przemyśleć	i	tesz	czegosi	poniechać.	
Jak	to	zawdy	bywo	przy	nawrócyniu.	Ciekawe	było	jeji	
nawróceni.	Do	dzisio	pamjyntóm	co	prawiła.	Pochodzi-
ła	z	jakisi	dziedziny	zza	Krakowa.	Jako	młodo	dziełcha	
poszła	za	robotóm	do	Krakowa.	Kierysi	jóm	roz	zebroł	
ze	sobóm	na	zebrani	ewangelizacyjne.	Posłóchała	i	tak	

rozmiłowała	się	w	Chrystusie,	że	 jusz	 tam	oddała	mu	
serce.	W	tej	wspólnocie	było	ji	dobrze	i	jusz	śnimi	sztu-
dyrowała	Pismo	Świynte.	Była	szczyńśliwo,	aż	kiej	po-
jechała	do	rodzinnej	wsi,	do	matki.	Zaczyna	wszystkim	
i	swoji	matce	łopowiadać	jak	poznała	i	nawróciła	się	do	
Chrystusa.	Tam	jóm	żodyn	nie	rozumiał.	Myśleli,	że	się	
pomiyszoł	 ji	 rozum.	Ona	obstowała	 twardo	przy	 swo-
jim,	choć	wszyscy	ty	herezje	wybijali	ji	z	głowy.	Wtedy	
matka	wziyna	porwóz	i	zaczyna	jóm	bić,	by	tego	diabła	
z	dziełuchy	wygnać.	Aji	wziyna	siekiere	i	zagroziła,	że	
jóm	zabije.	Uciykła	i	jusz	tam	nigdy	nie	wróciła.	Pozna-
ła	swoigo	męża,	wydała	się	 i	 razym	słóżóm	Jezusowi.	 
A	co	matka?	
	 Jeja	 matka	 roz	 przy	 spowiedzi	 łopowiedzia-
ła	ksiyndzu	jak	chciała	zabić	cere	i	jako	jóm	wygnała.	
Ksióndz	się	wylynkoł	i	nie	doł	rozgrzeszynio.	Mo	cere	
znóńść	 i	 się	 pojednać.	Tak	 się	 stało,	 że	 się	 pojednały,	
ale	każdo	dali	została	przy	swojim.	Po	tych	opowiada-
niach	zaczyni	mie	się	wypytywać	i	czułach,	że	chcóm	
mie	nawracać.	Na	to	żech	czakała,	by	łopowiedzieć	im	
ło	 nas	 tukej	 ewangelikach.	 Zaczynach	 od	Reformacji,	
ło	naszych	przodkach,	jak	po	chałupach	czytali	Biblije,	
ło	 prześladowaniach,	 ło	 naszych	 kościołach,	 aji	 o	 ka-
mieniu	na	Równicy.	Nimógli	uwierzyć,	że	tu	kole	gór	
je	tela	wanielików.	Łogrómnie	się	im	to	podobało.	Na	
odchodnym	my	się	społym	wyciskali,	wycałowali	jako	
ci,	co	należóm	do	Chrystusa	Zmartwychwstałego.	Oni	
jeszcze	tam	zostali,	a	jo	jusz	miarkowałach	się	ku	Cie-
szynu.	Myślym	se	tak	dzisio,	że	była	to	tam	w	Jaszowcu	
prawdziwo	ekumenia.	Każdy	snas	miłuje	Jezusa,	nasze-
go	Zbawiciela,	yny	że	po	swojimu.	

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

im. Bogumiła Rudolfa Tschammera w Cieszynie

Cz. 1 - Kompletne wydania Biblii – XV i XVI-wieczne przekłady na język niemiecki i łaciński 

	 Najcenniejszą	część	Biblioteki	 im.	Tschamme-
ra	 stanowią	 stare	 druki.	 Pod	względem	 tematycznym	
dominuje	wśród	nich	protestancka	 literatura	 teologicz-
na.	Przeważają	tu	dzieła	szesnastowiecznych	teologów	
protestanckich,	 związanych	 głównie	 z	 Wittenbergą,	
między	 innymi	 Marcina	 Lutra,	 Filipa	 Melanchtona,	
Jana	 Bugenhagena,	 a	 także	 ich	 następców	 i	 kontynu-
atorów	działających	w	XVII	i	XVIII	wieku	na	terenie	
innych	niemieckich	miast.	Są	tu	także	dzieła	teologów	
innych	 odłamów	 protestantyzmu	 powstałe	w	 różnych	
krajach	europejskich,	np.	w	Szwajcarii,	Francji,	Anglii,	
a	 także	w	Ameryce.	 	Wśród	tych	wybitnych	dzieł	 teo-
logicznych	znajdują	się	między	innymi	prace	z	zakresu	
dogmatyki	i	egzegezy,	są	też	kazania,	historia	Kościoła	
i	Reformacji,	a	także	kancjonały.

	 Jednak	ze	wszystkich	prac	religijnych	przecho-
wywanych	od	wielu	lat	w	Bibliotece	im.	Tschammera	
na	szczególną	uwagę	zasługują	różne	edycje	Biblii,	wy-
dawanych	od	drugiej	połowy	XV	do	końca	XVII	wieku.	
Pod	względem	językowym	dominują	wśród	nich	prze-
kłady	na	 język	niemiecki.	Nieco	mniej	 jest	 tłumaczeń	
na	język	łaciński,	czeski		i	polski.	Są	tu	również	Biblie	
w	 języku	 francuskim,	 greckim	 i	 hebrajskim.	 Bibliote-
ka	 posiada	 również	 jedną	 grecko-łacińską	 wersję	 No-
wego	Testamentu.	Ogólna	 liczba	Biblii,	które	ukazały	
się	 do	 końca	XVII	wieku	 i	 znajdują	 się	w	Bibliotece	
im.	Tschammera	wynosi	52	wydania	w	60	woluminach.	
Jest	wśród	nich	 jedna	 edycja	wydrukowana	w	dwóch	
woluminach	w	drugiej	połowie	XV	wieku.	Z	XVI	stule-
cia	pochodzą	32	wydania	(w	37	wol.).	Nieco	mniejszą	
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grupę,	bo	obejmującą	19	wydań	(w	21	wol.)	stanowią		
Biblie	wydane	w	XVII	wieku.	
	 Pod	 względem	 zawartości	 najwięcej,	 bo	 aż	
52	%	obejmują	pełne	wydania	Pisma	św.	oraz	osobne	
edycje	Księgi	Psalmów	 (25%).	O	wiele	mniejszą	gru-
pę	 stanowią	 samodzielne	wydania	Nowego	Testamen-
tu	 (10	%).	Najmniej	 jest	 druków	zawierających	Stary	
Testament	(2%)	i	jego	pojedyncze	księgi	(6%),	a	także	
osobne	wydania	ksiąg	Nowego	Testamentu	(5%).
	 Wśród	wszystkich	Biblii	wydanych	od	drugiej	
połowy	XV	do	końca	XVII	wieku,	przechowywanych	
w	Bibliotece	i	Archiwum	im.	Tschammera		największą	
grupę,	bo	liczącą	aż	27	edycji	stanowią	pełne	wydania	
Pisma	św.	Znajduje	się	w	nich	jedno	wydanie	z	XV	wie-
ku,	14	wydań	z	wieku	XVI,	12	wydań	z	wieku	XVII.	
Pod	względem	 językowym	dominują	 tu	 przekłady	 na	
język	niemiecki.	Znacznie	mniej	 jest	 tłumaczeń	na	 ję-
zyk	łaciński,	czeski,	polski	i	francuski.	
	 W	grupie	kompletnych	wydań	Biblii,	 czyli	 ta-
kich	 które	 zawierają	 jednocześnie	 tekst	 Starego	 i	No-
wego	 Testamentu,	 najstarsze	 jest	 Pismo	 św.	 wydane	 
w	 1483	 roku	 przez	 Antoniego	 Kobergera	 w	 Norym-
berdze.	 Ten	 niemiecki	 przekład,	 wydrukowany	 przez	
jednego	 z	 najwybitniejszych	 drukarzy	 niemieckich	
XV	wieku,	składa	się	z	dwóch	tomów	i	jest	ozdobiony	
licznymi,	ręcznie	kolorowanymi	drzeworytami.	Antoni	
Koberger	 przejął	 je	 z	 tzw.	Biblii	 kolońskiej,	wydanej	 
w	 1478	 roku	 przez	 Henryka	 Quentella	 w	 Kolonii.	
Książka	ta,	będąca	chyba	najsłynniejszą	ze	wszystkich	
ilustrowanych	 Biblii,	 zawierała	 125	 rycin,	 skompono-
wanych	 przez	 wybitnego,	 anonimowego	 artystę.	 Nie-
znane	 jest	 również	 nazwisko	 znakomitego	 drzeworyt-
nika,	który	pracował	według	jego	rysunków.	Wykonane	
przez	nich	drzeworyty,	wzorowane	na	iluminowanych	
rękopisach,	 nie	 ograniczały	 się	 tylko	 do	 zarysowania	
konturów,	ale	dzięki	 intensywnemu	szrafowaniu	nada-
wały	ilustracjom	plastyczną	formę.	Te	same	ryciny	wy-
korzystał	w	roku	1483	Antoni	Koberger	w	swojej	Biblii	
wydanej	w	Norymberdze.	Dzięki	 niemu	drzeworyty	 te	
rozpowszechniły	się	bardzo	szeroko	i	wywarły	znaczny	
wpływ	na	rozwój	ilustracji	biblijnej	późniejszych	czasów.	      
	 Wśród	 młodszych	 Biblii,	 zawierających	 kom-
pletne	wydania	Pisma	św.	znajduje	się	14	edycji	pocho-
dzących	z	XVI	wieku.	Obejmują	one	łącznie	21	wolu-
minów.	Najstarsza	z	nich	została	wydrukowana	w	1531	
roku	w	Lyonie,	a	najmłodsza	w	1598	roku	w	Wittenber-
dze.	Pod	względem	językowym	dominują	tu	tłumacze-
nia	na	język	niemiecki	i	łaciński.	Wśród	niemieckich	Bi-
blii	znajduje	się	pięć	wydań	protestanckiego	przekładu	
Pisma	św.,	dokonanego	z	 języków	oryginalnych	przez	
niemieckiego	 teologa	 i	przywódcę	 reformacji	Marcina	
Lutra.		W	pierwszej	kolejności	powstał	Nowy	Testament,	
który	Marcin	Luter	przetłumaczył	podczas	swojego	po-
bytu	na	zamku	w	Wartburgu,	opierając	się	na	greckim	
tekście	 przygotowanym	 przez	 Erazma	 z	 Rotterdamu.	

Biblia z 1535 roku, wydana w Strassburgu - we-
dług tłumaczenia Marcina Lutra

Jego	 pierw-
sze	 wydanie	
ukazało	 się	
we	 wrześniu	
1522	 roku	 
i	 otrzymało	
nazwę	 Sep-
temberbibel,	 
w	 odróżnie-
niu	 od	 na-
stępnej	 edy-
cji,	 którą	 z	
racji	wydania	 
w	 grudniu	
tego	 same-
go	 roku	 na-
zwano	 Dez-
emberbibel .	
Tłumaczenie	
Starego	 Testa-
mentu	Marcin	Luter	przygotował	we	współpracy	z	inny-
mi	wybitnymi	 działaczami	 reformacji,	między	 innymi	
Filipem	Melanchtonem,	Janem	Bugenhagenem	 i	 Justu-
sem	Jonasem.	Pierwsze	pełne	wydanie	Biblii	Lutra	uka-
zało	się	w	1534	roku	w	drukarni	Jana		Luffta.	Ponieważ	
w	 jego	drukarni	 do	 1550	 roku	ukazało	 się	 szereg	 edy-
cji	 Pisma	 św.	 i	 osobnych	wydań	Nowego	Testamentu	 
w	przekładzie	Lutra,	zyskał	on	z	czasem	miano	„druka-
rza	Biblii	Lutra”.	W	kolekcji	starych	druków	Biblioteki	
im	Tschammera		najstarsze	wydanie	Biblii	Lutra	zosta-
ło	wydrukowane	w	1535	roku	w	Strassburgu	w	oficynie	
Wolfganga	Köpfela,	który	był	gorliwym	zwolennikiem	
reformacji	 i	 po	
roku	 1524	 pu-
blikował	 prace	
n i em i e ck i ch	
reformatorów	
r e l i g i j n y c h ,	
między	 innymi	
Marcina	 Lutra	
i	 Marcina	 Bu-
cera,	 a	 także	
wydania	 Biblii	 
i	 dzieła	 auto-
rów	 klasycz-
nych.	 Nieco	
młodsza	 	 jest	
Biblia	 wydru-
kowana	w	1543	
roku	 w	Witten-
berdze	 przez	
Jana	 Lufta.	Ko-
lejne	 szesnasto-
wieczne	edycje	
Biblii	 Lutra	

Biblia, Nurnberg 1483
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Biblia z 1589 roku, wydana w Norymberdze - we-
dług tłumaczenia Marcin Luter

zostały	wydane	
już	 po	 śmierci	
Ojca	 Reforma-
cji.	 Pierwszą	 
z	 nich	 wytło-
czyli	 w	 1584	
roku	 spadko-
biercy	 Jana	
Kraffta	 w	 Wit-
tenberdze,	 dru-
gą	 wydała	 Ka-
tarzyna	Gerlach	
w	 1589	 roku	 
w	 Norymber-
dze.	 Ostat-
nia	 powstała	 
w	 1598	 roku	
staraniem	 Za-
chariasza	 Leh-
manna	 w	 Wit-
tenberdze.				
	 Wśród	 szesna-
stowiecznych	

wydań	Biblii	znajdują	się	także	edycje	przekładów	na	język		
łaciński.	Najstarsza		z	nich	została	wydana	w	1531	roku	 
w	oficynie	Jana	Mareschala	w	Lyonie.	Nieco	młodsze	
jest	Pismo	św.	wydrukowane	w	1564	roku	w	Zurychu.	
Jest	to	pierwszy	od	czasów	św.	Hieronima	przekład	całej	
Biblii	na	 język	 łaciński	dokonany	z	 języków	oryginal-
nych	 przez	włoskiego	 dominikanina	 Santesa	 Pagninu-
sa.	Biblia,	nad	której	tłumaczeniem	Pagninus	pracował	
trzydzieści	 lat,	 ukazała	 się	 staraniem	 Krzysztofa	 Fro-
schauera	młodszego,	bratanka	i	spadkobiercy	Krzyszto-
fa	Froschauera	 starszego	 (1490-1564),	który	był	 sław-
nym	drukarzem	Reformacji	 i	 od	1521	 roku	drukował	 
w	Zurychu	głównie	dzieła	reformatorów,	skupiających	
się	wokół	Zwingliego.	Ponieważ	z	 jego	warsztatu	wy-
szło	27	pełnych	wydań	oraz	40	osobnych	fragmentów,	

znany	jest	także	jako	drukarz	Biblii.	
	 Ogromne	 zasługi	 dla	 rozwoju	 przekładów	 bi-
blijnych	 miał	 również	 słynny	 francuski	 drukarz	 Ro-
bert	Estienne,	który	w	1528	roku	dokonał	pierwszego	
krytycznego	 wydania	 tekstu	 Wulgaty.	 Pracując	 nad	
swoim	 tłumaczeniem,	 Estienne	 nie	 zadowolił	 się	 tyl-
ko	i	wyłącznie	przedrukiem	istniejących	już	dzieł,	lecz	
porównywał	 swój	 tekst	 z	 oryginalnymi	 rękopisami.	
Jego	dzieło	zostało	sprawdzone	przez	wielu	 teologów.	 
W	 trakcie	 opracowywania	 swej	 Biblii	 zwracał	 uwagę	
na	absolutną	korektę	i	oryginalne	tłumaczenie,	a	także	
na	rozszerzenie	objaśnień,	aby	Pismo	św.	było	też	zro-
zumiałe	dla	przeciętnego	czytelnika.	Kolejne	wydania	
Biblii	w	przekładzie	R.	Estienne’a	ukazały	się	w	1532,	
1540	i	1546	roku.	Spotkały	się	one	z	ostrą	krytyką	ze	
strony	paryskiej	Sorbony,	która	w	1547	roku	zakazała	
jej	druku	i	sprzedaży.	
	 W	grupie	kompletnych	wydań	Biblii	Biblioteki	
i	Archiwum	im.	Tschammera	na	szczególną	uwagę	za-
sługuje	Pismo	św.	w	wydaniu	Wulgaty,	wydrukowane	
przez	Piotra	Santandreana	w	Lyonie	w	1574	roku.	Było	
to	szesnaście	lat	przed	oficjalną	edycją	tekstu	Wulgaty	
(1590),	zatwierdzoną	przez	władze	kościelne	w	Rzymie.	
Wielką	 ciekawostkę	 stanowi	 także	 dołączony	 do	 tego	
wydania	 Nowy	 Testament.	 Powstał	 on	 w	 1567	 roku	 
w	Genewie	staraniem	działającego	tam	w	latach	1562-
1582	Franciszka	Estienne’a,	syna	słynnego	francuskie-
go	drukarza	i	wydawcy	Roberta	Estienne’a.
	 W	zbiorach	Biblioteki	i	Archiwum	im.	Tscham-
mera	 jest	 jeszcze	 jedno	 szesnastowieczne	 komplet-
ne	wydanie	 Biblii	 wydrukowane	w	 języku	 łacińskim,	 
w	 formacie	80,	 ozdobione	drzeworytowymi	 ilustracja-
mi	i	zaopatrzone	w	renesansową	oprawę	z	metalowymi	
okuciami	 i	klamrami.	Jest	 to	niestety	egzemplarz,	któ-
rego	ze	względu	na	brak	karty	 tytułowej	 i	 końca,	nie	
udało	się	jak	na	razie	w	pełni	zidentyfikować.

Jolanta Sztuchlik

Wybacz Jezu – mój zbawicielu
Wybacz Jezu, że długo czekałeś

Wisząc i cierpiąc na krzyżu
Powinnam była, tak jak Magdalena 
klęczeć i szlochać u Twoich stóp. 

Wybacz moją opieszałość, 
lecz aby pod Twój krzyż chciałam
własnymi słowami pokonać smoka, 

który zagradzał widok Twój. 
I oto jestem słaba, zmęczona lecz ufam Tobie Jezu, 

bo jesteś miłością i wybacz zło. 
Zofia Fidler-Kordynaczny
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ŚDM 2013 – Cieszyn

Wydarzenia parafialne

	 Jak	 w	 wielu	 miejscach	 na	 świecie,	 
1.	marca	2013r.	,	w	kościele	Jezusowym	w	Cie-
szynie	 rozbrzmiało	 się	 radosne:	 bonjour,	 bon-
jour,	 bonjour.	 Młode	 nauczycielki,	 studentka	 
i	 uczennica	 wyznań	 ewangelicko-augsbur-
skiego	 i	 rzym.-katolickiego	 –	 zaprezentowały	
liturgię	 Światowego	 Dnia	 Modlitwy	 napisaną	
przez	 chrześcijanki	 z	 Francji.	 Hasłem	 prze-
wodnim	stały	się	słowa:	Byłem	przychodniem	
a	przyjęliście	mnie…Kazanie	na	ten	temat	wy-
głosiła	 diakon	 A.	 Błahut-Kowalczyk,	 stroną	
muzyczną	pokierowała	diakon	J.	Sikora,	śpiew	
chóru	 uczynił	 uroczystość	 pełniejszą	 i	 piękną.	 
W	trakcie	nabożeństwa	została	zebrana	kolekta	
na	 potrzeby	 lokalne,	 dla	 Stowarzyszenia	 Po-
mocy	 Wzajemnej	 „Być	 razem”	 w	 Cieszynie,	
hostelu	 Przeciw	 przemocy,	Wyrównać	 szanse.	
Część	 poświęcona	 prezentacji	 francuskiej	 kul-
tury,	 historii,	 tradycji,	 architektury,	 poprowa-
dzona	przez	cenionego	artystę	J.	C.	Hauptman-
na,	 skupiła	w	 sali	 parafialnej	wielu	 słuchaczy.	 

Foto: Beata Macura
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Ów	 Alzatczyk,	 Francuz	 i	 Eu-
ropejczyk	 w	 jednej	 osobie,	 jak	
przedstawił	 się	 znany	 nie	 tylko	
w	środowisku	ewangelickim	mu-
zyk,	od	lat	mieszkający	w	Polsce,	
ze	 swadą	 i	 finezją	 wprowadził	
zebranych	 w	 szczególny	 klimat.	
Francuskie	ciasta,	w	wielu	odsło-
nach,	 okazały	 się	 kunsztownym	
dodatkiem	dla	całości	spotkania.	

abk

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 
Członków Towarzystwa Ewangelickiego 

	 W	sobotę	9	marca	o	godzinie	10.00	 rozpoczę-
ło	 się	 Walne	 Zebranie	 Sprawozdawczo	 –	 Wyborcze	
Członków	 Towarzystwa	 Ewangelickiego.	 Przybyłych	
Członków	TE	przywitał	ks.	Janusz	Sikora,	który	odczy-
tał	 tekst	biblijny	przypadający	na	 ten	dzień	oraz	zmó-
wił	modlitwę.	Po	otwarciu	zebrania	dokonano	wyboru	
przewodniczącego	zebrania	oraz	protokolanta.	
	 Zostali	nimi	odpowiednio	pan	Adam	Pastucha	
oraz	pani	Zofia	Fober.	Następnie	ustalono	porządek	ze-
brania,	który	został	przyjęty	jednogłośnie	oraz	przyjęto	
protokół	z	poprzedniego	zebrania.	
	 Ks.	 Janusz	 Sikora	 przedstawił	 opisowe	 spra-

wozdanie	z	działalności	Towarzystwa	za	2012	r.,	pani	
Dorota	Klus	–	Raczek	przedstawiła	sprawozdanie	finan-
sowe		za	wspomniany	rok,	z	kolei	dyrektorzy	poszcze-
gólnych	placówek,	których	organem	prowadzącym	jest	
TE,	scharakteryzowali	pokrótce	podległe	im	placówki	i	
omówili	ważniejsze	wydarzenia	ostatniego	roku.	
	 Kolejnym	 punktem	 spotkania	 było	 sprawoz-
danie	Komisji	 Rewizyjnej,	 zatwierdzenie	 sprawozdań	
i	 udzielenie	 absolutorium	 Zarządowi.	 Podjęto	 także	
uchwałę	w	 sprawie	wyniku	finansowego.	Postanowio-
no,	 że	 cały	 zysk	 za	 rok	 2012	 zostanie	 przekazany	 na	
działalność	statutową	Towarzystwa.	

	 Z	 powodu	 zakończenia	 kadencji	 do-
tychczasowego	Zarządu,	 zostały	 przepro-
wadzone	 wybory.	 Skład	 nowego	 Zarzą-
du	Towarzystwa	 Ewangelickiego	 na	 lata	
2013	–	2016	przedstawia	się	następująco:
-	Prezes	–	Ks.	Janusz	Sikora
-	Wiceprezesi	–	Jacek	Sobota	i	Robert	Kry-
ska
-	Sekretarz	–	Zofia	Fober
-	Skarbnik	–	Lidia	Konik
-	Członkowie	Zarządu	–	Jerzy	Klus,	Hen-
ryk	 Kokotek,	 Janusz	 Stasica,	 Bogusław	
Gibiec,	 Aleksandra	 Trybuś,	 Marek	 Wa-
łach.
	 Skład	Komisji	Rewizyjnej:	
-	Danuta	Kawalec
-	Jan	Król
-	Henryk	Kubeczka
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Na	 zebraniu	 przedstawiono	 projekt	 planu	
pracy	i	planu	finansowego	na	rok	2013,	a	na-
stępnie	podjęto	uchwałę	w	sprawie	ww.	pro-
jektów.	
	 W	wolnych	wnioskach	 podjęto	 dys-
kusję	 dotyczącą	 spraw	 lokalowych	 przed-
szkola,	 zaproponowano	 stworzenie	 tablic	
przedstawiających	 historię	 poszczególnych	
placówek	 TE	 oraz	 zasugerowano	 większą	
aktywność	placówek	w	działaniach	prozdro-
wotnych.	
	 Zebranie	 zakończył	 modlitwą	 ks.	 
Janusz	Sikora.	

Leszek Kołodziej

ProChrist 
w Gumnach

	 W	dniach	4	–	11	marca	w	sali	naszej	
kaplicy	mieliśmy	możliwość	uczestniczenia	
w	ewangelizacji	satelitarnej	ProChrist.
	 Odpowiedni	sprzęt	do	odbioru	prze-
kazu	satelitarnego	udostępnił	i	zamontował	
Rafał	Kaleta	z	Ogrodzonej,	za	co	 jesteśmy	
mu	bardzo	wdzięczni.
	 Każde	 spotkanie	 rozpoczynaliśmy	
modlitwą	i	śpiewem	pieśni,	a	po	zakończe-
niu	transmisji	często	odbywała	się	dyskusja	

na	 tematy	poruszone	w	ewangelizacji.	Nasze	 spotkania	prowa-
dzili	księża:	Tomasz	Chudecki,	Mirosław	Podżorski,	Grzegorz	
Brudny	oraz	mgr	teol.	Bogusław	Czyż	z	Kostkowic.
	 Jak	 zwykle	 organizacyjny	 rozmach	 i	 zasięg	 ProChrist	 
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zasługuje	na	uznanie	i	podziw.	Dziękujemy	rów-
nież	 tłumaczom,	 którzy	 umożliwili	 nam	 zrozu-
mienie	 każdego	 słowa.	 Dowodem	 na	 trafność	
takiego	przedsięwzięcia	był	fakt,	że	niektóre	oso-
by	nie	opuściły	ani	 jednego	z	ośmiu	wieczorów.	 
W	 naszych	 spotkaniach	 uczestniczyli	 również	
parafianie	z	sąsiednich	miejscowości:	z	Zamarsk,	
Ogrodzonej,	 Kostkowic,	 Łączki,	 a	 nawet	 z	 Cie-
szyna.
Miłym	 dodatkiem	 w	 przeżywaniu	 wieczorów	
ProChrist	była	kawa,	herbata	i	ciasta	przygotowa-
ne	przez	nasze	panie.

Co nowego 
u „Młodzieży Dojrzałej” ?

Edward Figna
Foto: Edward Figna

	 Czas	 tak	 szybko	 leci.	 Dopiero	 co	 pisałam	 o	 naszej	
"Adwentówce",	a	tu	już	Święta	Wielkanocne	za	pasem.	W	tym	
czasie	różne	spotkania	i	uroczystości	miały	miejsce.	W	stycz-
niu,	oprócz	zwykłego	spotkania	03.01,	19.01.	odbył	się	już	po	
raz	czwarty	bal	Młodzieży	Dojrzałej	-	tym	razem	w	klimacie	
baśni	z	krainy	tysiąca	i	jednej	nocy.	

	 Na	lutowym	spotkaniu	graliśmy	w	„wa-
lentynkowe	kalambury"	(drużyna	pań	i	drużyna	
panów),	podczas	których	trzeba	było	odgadnąć	
różne	 biblijne	 wersety	 o	miłości	 pokazane	 ru-
chem,	gestem	lub	rysunkiem.	Ujawniły	się	ko-
lejne	ukryte	talenty,	zarówno	w	wymyślaniu	jak	
i	skojarzeniach.
	 Marcowe	spotkanie	w	większości	było	
poświęcone	kobietom,	ich	roli	w	życiu	mężczy-
zny.	 Nasz	 opiekun	 ks.	 J.	 Sikora	 	 opowiedział	 
o	problemach	z	kobietami	i	ich	niskiej	pozycji	
za	 czasów	 biblijnych,	 czym	 się	 nieco	 naraził	
obecnym	paniom.	Jednak	było	to	powiedziane	
w	 żartobliwym	 tonie,	 a	 kwiaty	 i	 słodkości	 do-
pełniły	reszty.	Panowie	także	mają	swoje	święto	
w	marcu	(10.03	-	Dzień	Mężczyzny),	więc	tak-
że	otrzymali	drobne	upominki	naszego	pomysłu	
i	własnej	roboty.
	 Nasze	 spotkania	 zawsze	 przebiegają	
w	bardzo	miłej,	życzliwej	atmosferze.	Czasem		
poważnej,	czasem	żartobliwej	-	jak	to	w	życiu.	
Ilu	 lu-
dzi	 tyle	
p o m y -
słów.	
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	 A	więc	są	pomysły	na	następne	spotkania	i	na	
wycieczkę.	
	 Jest	nas	coraz	więcej	na	spotkaniach,	a	więc	są	
one	potrzebne	i	odpowiadają	wszystkim.	Zdarza	się,	że	
z	powodu	choroby	ktoś	nie	może	z	nami	być,	ale	może	
liczyć	 na	 to,	 że	 ktoś	 z	 nas	 od	 czasu	 do	 czasu	 go	 od-
wiedzi.	Bronku,	pamiętamy	o	Tobie,	życzymy	zdrowia	

i	szybkiego	powrotu	do	nas.
	 Następne	 spotkanie	 odbędzie	 się	 już	 po	 świę-
tach,	06.04.o	godzinie	18.00,	a	więc	życzę	wszystkim	
radosnych	i	błogosławionych	świąt.	

Lidia Procner

Nabożeństwo 
dla seniorów 

w Bażanowicach

	 17	 marca	 br.,	 w	 piątą	 nie-
dzielę	 pasyjną,	 odbyło	 się	 w	 Baża-
nowicach	nabożeństwo	połączone	ze	
spowiedzią	 i	 komunią	 Święto	 prze-
znaczoną	dla	seniorów	filiału.	Słowo	
Boże	 głosił	 ks.	Łukasz	Gaś.	 Pieśnią	
służył	 miejscowy	 chór	 pod	 dyrek-
cją	diakon	Joanny	Sikory.	W	liturgii	
uczestniczyły	 dzieci	 ze	 szkółki	 nie-
dzielnej.	
	 Po	nabożeństwie	nasi	drodzy	
seniorzy	 spotkali	 się	w	 sali	 parafial-
nej.	Jako,	że	było	to	pierwsze	spotka-
nie	w	 tym	 roku,	w	 gronie	 seniorów	
powitano	 nowe	 osoby.	 Był	 to	 rów-
nież	 czas	modlitwy,	 rozważania	Sło-
wa	Bożego	oraz	wspólnych	rozmów.	
Zarówno	 przed,	 jak	 i	 po	 nabożeń-
stwie	 zgromadzonych	 w	 kościele	
zaproszono	 do	 udziału	w	 kiermaszu	
świątecznym	 przygotowanym	 przez	
panie	 z	 bażanowickiego	 filiału.	 Cał-
kowity	 dochód	 z	 kiermaszu	 prze-
znaczony	 został	 na	 zamontowanie	 
w	kościele	nowych	 tablic	wyświetla-
jących	numery	pieśni.	 Janina Szalbot

Foto: Sabina Polok



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl24 Odwiedź naszą stronę:

Zebranie przedstawicieli zarządów Oddziałów PTEw. 

	 2.	 marca	 2013	 r.	 odbyło	 się	 kolejne	 zebranie	
przedstawicieli	zarządów	współpracujących	Oddziałów	
Polskiego	Towarzystwa	Ewangelickiego,	 działających	
na	Śląsku	Cieszyńskim:	Bielska	–	Białej,	Cieszyna,	Ja-
worza	 i	 Ustronia.	 Gościem	 honorowym	 zebrania	 był	
prezes	ZG	PTEw.	mgr	 inż.	 Józef	Król.	Gospodarzem	
zebrania,	zgodnie	z	zasadą	rotacji,	był	Oddział	PTEw.	
w	Cieszynie.	
	 Celem	 zebrania	 było	 podsumowanie	 działal-
ności	oddziałów	w	ubiegłym	2012	roku.	W	trzech	Od-
działach	początkiem	 roku	odbyły	 się	przypadające	na	
ten	 rok	 zebrania	 sprawozdawczo–wyborcze,	w	 związ-
ku	z	czym	na	obradach	stawiły	się	delegacje	zarządów	
w	 zmienionym	 składzie.	 Oddziały	wymieniły	między	
sobą	uściślone	na	2013	r.	plany	pracy.	Najważniejszym	
punktem	zebrania	było	ustosunkowanie	się	Oddziałów	
do	 wypowiedzi	 na	 temat	 kondycji	 Polskiego	 Towa-
rzystwa	 Ewangelickiego,	 zamieszczonych	 w	 „Słowie	 
i	Myśli”	 nr	 2012/3.	 Zebrani	 wyrazili	 wdzięczność	 re-
dakcji	 „Słowa	 i	Myśli”	za	podjęcie	 trudnego	 i	ważne-
go	dla	PTEw.	tematu,	oczekując	jednocześnie,	że	w	tak	
istotnej	sprawie	zechcą	się	wypowiedzieć	zarządy	Od-
działów	diasporalnych.	
	 Z	 naciskiem	 podkreślono,	 że	 PTEw.	 pragnie	
być	 szczerym	 przedstawicielem	 myśli	 reformacyjnej,	
partnerem	 i	 sojusznikiem	 	 Kościoła	 i	 parafii	 zwłasz-
cza	na	odcinku	zachowania	i	umacniania	świadomości	
wyznaniowej	 i	 historycznej.	 W	 odczuciu	 zebranych	
stopień	tego	uświadomienia	w	ostatnich	czasach	został	
poważnie	 zachwiany,	 zwłaszcza	w	młodszych	pokole-
niach.	Co	więcej,	nasilają	się	tendencje	do	rozrywania	
więzi	 rodzinnych	 i	 środowiskowych	
społeczeństwa,	 	 izolowania	 grup	 poko-
leniowych,	 dla	 których	ważniejszy	 jest	
idol	 z	 antypodów,	 niż	 Ojcowski	 Dom,	
Ojcowizna	w	ogóle.	Byle	mieć,	i	to	dużo	
i	szybko.	Cała	reszta	jest	wapniactwem	
godnym	 tylko	 pogardy.	 Zebrani	 proszą	
i	 apelują	 do	 władz	 naszego	 Kościoła	
wszystkich	szczebli	o	większe	niż	dotąd	
poparcie	dla	działalności	PTEw.,	ale	tak-
że	poświęcenie	większej	uwagi	w	nauce	
religii	 na	 dzieje	 Reformacji	 i	 Kościoła	
Ewangelickiego,	 własnego	 zboru;	 pro-
szą	 kierownictwa	 szkół	 ewangelickich,	
aby	 dla	młodzieży	 ewangelickiej	wpro-
wadziła	dodatkowe	lekcje	fakultatywne.	
Celowe	wydaje	się	zwrócenie	uwagi,	że	

kościół	obok	podstawowej	funkcji	kultowej	 jest	 także	
pomnikiem	kultury	o	takim,	a	nie	innym	wystroju.	
	 Zauważono	także	zupełny	brak	książek,	na	któ-
rych	wychowane	były		starsze	pokolenia,	jak	skrótowe	
opracowania	 dla	 młodzieży	 przykładowo	 ks.	 J.	 Nie-
rostka,	czy	ks.	bp.	A.	Wantuły	 („Zwięzłe	wiadomości	
z	historii	Kościoła”),	 dla	nauczycieli,	 studentów	 i	dla	
starszych	dawno	wyczerpane	pozycje	przykładowo	ks.	
dr.	A.	Schoeneicha,	ks.	A.	Buzka,	ks.	prof.	W.	Gastpa-
rego,	 ks.	 dr	T.	Wojaka.	 Jeśli	 dla	 niektórych	będą	 one	
„archaiczne”,	 zebrani	 apelują	 o	 jak	 najszybsze	 współ-
czesne	opracowania	nowymi	technikami.	Do	wykorzy-
stania	pozostają	wydawane	przez	parafie	i	PTEw.	różne	
wydawnictwa	historyczne,	reprinty	i	pamiętniki,	także	
przewodniki	 i	 foldery,	 które	niestety	 z	powodu	niedo-
statecznej	 rekomendacji	coraz	bardziej	zakurzone	cze-
kają	na	nabywcę	i	czytelnika.	
	 Szczycimy	 się	wielkim	 potencjałem	 intelektu-
alnym,	wykształconymi	 ludźmi,	 ale	 jakoś	 tego	 poten-
cjału	z	nielicznymi	wyjątkami	nie	widać,	ani	w	życiu	
zboru,	ani	np.	w	PTEw.,	na	skutek	czego	wiele	działek	
aktywności	leży	zupełnym	odłogiem.	Co	więcej,	ci,	któ-
rzy	usiłują	jeszcze	coś	robić	bezinteresownie,	narażają	
się	na	śmieszność,	spotykają	się	z	obojętnością,	jeśli	nie	
niewybredną	 krytyką.	 Niedawno	 padł	 oddział	 PTEw.	 
w	 Wiśle.	 Pozostały	 na	 placu	 boju	 cztery	 oddziały,	
wszystkie	 skupiające	 ludzi	 starszych.	 Pozostają	 reto-
ryczne	pytania:	ile	mamy	zborów	w	Diecezji	Cieszyń-
skiej,	ilu	jest	członków	w	stosunku	do	liczby	parafian?	
Gdzie	ten	potencjał?	

Uwagi i postulaty zebrał i spisał: Władysław Sosna 
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	 W	niedzielę,	17	marca,	w	mroź-
ny,	 ale	 słoneczny	 poranek,	 uczniowie	
ze	Szkoły	Podstawowej	nr	6	zebrali	się	
w	kościele	Jezusowym	w	Cieszynie,	by	
aktywnie	uczestniczyć	w	nabożeństwie	
rodzinnym.	 Niektórzy	 z	 nas	 obawia-
li	 się	 trochę	 chwili,	 gdy	 trzeba	 będzie	
wyjść	na	środek	i	powiedzieć	kilka	słów	
do	 mikrofonu	 przed	 licznie	 zebranym	
zborem.	 Jednak	 mimo	 tremy,	 daliśmy	
radę.	 Recytowaliśmy	 wierszyki,	 które	
dotyczyły	tematu	naszego	zbawienia	na	
Golgocie.	 Wszystkim	 zebranym	 przy-
pomnieliśmy	o	 tym	 jak	bardzo	Pan	Je-
zus	musiał	cierpieć,	umierając	na	krzy-
żu	za	nasze	grzechy.	
Wierszyki	recytowali:	
Patrycja	z	kl.	I;
Martynka	i	Wojtek	z	kl.	III;	
Agatka,	Wiktoria,	Patryk	i	Kuba	z	kl.	IV	
oraz	Klaudia	z	kl.	V.
	 Zaś	 na	 zakończenie	 naszego	
programu	 Natalka	 z	 kl.	 VI	 wypowie-
działa	piękną	modlitwę	o	 tematyce	pa-
syjnej.	 Podczas	 liturgii	 teksty	 biblijne	
czytali:	Michał	i	Patrycja	z	kl.	VI.
	 Po	 naszym	 występie	 zaprosili-
śmy	wszystkie	dzieci	abyśmy	wspólnie	
zaśpiewali	 dwie	 pieśni:	 „Bóg	 tak	 umi-
łował	świat”	oraz	„Rysuję	krzyż	z	kro-
pelką	krwi”.	
	 Z	pewnością	wspólnie	przeżyte	
chwile	 pozostaną	 długo	 w	 naszej	 pa-
mięci.
	 Życzymy	 wszystkim	 wiele	
Bożego	 błogosławieństwa	 w	 przeży-
waniu	 wydarzeń	 Wielkiego	 Tygodnia	
oraz	dużo	radości	z	okazji	Świąt	Zmar-
twychwstania	Pańskiego.		
                                                                                           

Bożena Harwot

Marcowe Nabożeństwo Rodzinne w Cieszynie

Foto: Beata Macura
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Ewangelizacja ProChrist w Cieszynie

	 Tegoroczna	 ewangelizacja	 odbyła	 się	 
w	terminie		04	–	11	marca	2013	pod	hasłem	„Zwąt-
pienie	–	zdziwienie”.		Przez	te	8	kolejnych	wieczo-
rów	 spotykaliśmy	 się	w	 sali	 konfirmacyjnej	 o	 go-
dzinie	1800.	Był	to	bezpośredni	przekaz	satelitarny	
z	hali	Porsche	w	Stuttgarcie.	Głównym	mówcą	był	
ewangelista,	ksiądz	Urlich	Parzany.	Poruszał	tema-
ty	jakże	aktualne	w	naszej	codzienności,	stawiał	py-
tania	dotyczące	szczęścia,	jak	radzimy	sobie	z	grze-
chem,	cierpieniem.	Poruszał	temat	pieniędzy	–	co	
mają	wspólnego	z	wiarą.	Tematy	dotyczące	miłości,	
naszych	 wartości	 i	 przyszłości	 bardzo	 poruszyły	
nasze	serca,	ale	też	zrodziły	wiele	pytań.	Odpowie-
dzi	na	nie	możemy	znaleźć	w	osobie	Jezusa	Chry-
stusa,	 bo	 tylko	On	 jest	 najdoskonalszym	wzorem	
życia	duchowego.	Jest	wierny	w	swoim	słowie.	Powin-
niśmy	stale,	 codziennie	być	z	Nim	w	kontakcie,	 aby	

czerpać	 siły,	 radość,	 błogosławieństwo,	 aby	 przezwy-
ciężać	wszelkie	wątpliwości.	Ks.	Parzany	wielokrotnie	
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wskazywał	 na	 bezwarunkową,	 nieograniczo-
ną	miłość.	Taką	miłość	może	dać	tylko	Bóg!	
To	od	nas	zależy,	czy	z	tej	miłości	skorzysta-
my.	Pozwólmy	Bogu	działać	w	każdej	sferze	
naszego	życia.	Jeżeli	zaufamy	całym	swoim	
sercem,	On	wiernie	wypełni	swoje	dobre	pla-
ny	 jakie	ma	względem	nas.	Otwierajmy	 się	
na	 Jego	 działanie.	 Mimo	 naszych	 słabości	
i	 grzechów	 	 nie	 zrezygnował	 z	 nas.	Wręcz	
przeciwnie,	 dał	 nam	 wielki	 dar	 –	 zbawie-
nie.	Warunek	–	oddać	Mu	swoje	życie,	mieć	 
z	Nim	osobistą	 relację,	 czytać	Biblię,	 która	
jest	 mocnym,	 podstawowym	 fundamentem.	
Uczy	 nas	 trwać	 i	 wzrastać	 w	 Chrystusie.	
Ewangelista	 podkreślał	 między	 innymi,	 jak	
wielkie	znaczenie	w	naszym	życiu	powinna	
mieć	modlitwa.	To	ona	ma	wielką	moc	i	siłę.	
Sam	Bóg	w	Swoim	Słowie	 zachęca	 nas	 do	
modlitwy.	To	ogromny	przywilej.
	 Kolejne	myśli	dotyczyły	naszej	przy-
szłości.	Powinniśmy	analizować	i	sprawdzać,	
czy	 to,	 co	 nam	 oferuje	 świat,	 jest	 zgodne	 
z	 Bożą	 wolą.	 Ewangelista	 podkreślał	 i	 za-
chęcał	 do	 wiernego	 kroczenia	 za	 Jezusem	
Chrystusem	–	bo	 tylko	 takie	 życie	ma	 sens.	
W	 Biblii	 znajdujemy	 wiele	 obietnic.	W	 po-
konywaniu	różnych		trudności	i	doświadczeń,	
Bóg	nie	 zostawia	nas	 samych.	Obiecuje,	 że	
zawsze	będzie	z	tymi,	którzy	Go	miłują	i	pro-
szą,	 by	niósł	 ich	 ciężary.	Uczy	nas	 również	
akceptacji	tego,	czego	zmienić	się	nie	da.
Jesteśmy	bardzo	wdzięczni	Bogu	za	tydzień	
„ProChrist”.	Ufam,	że	były	to	błogosławione	
wieczory.
	 Szczególne	 podziękowania	 należą	
się	 Jasiowi	 Macurze	 i	 Markowi	 Polokowi.	
Dzięki	 	 pierwszemu	 mieliśmy	 bezpośred-
ni	 odbiór	 satelitarny	 w	 sali	 konfirmacyjnej,	
dzięki	 drugiemu	 mogliśmy	 uczestniczyć	 
w	przekazie	poprzez	internet	na	naszych	do-
mowych	komputerach.

Uczestniczka

Foto: Beata Macura
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	 W	 sobotę	 26	 stycznia	 2013	 po	 raz	
kolejny	 tradycyjnie	 w	 trzecim	 tygodniu	
stycznia	 spotkaliśmy	się	z	naszymi	braćmi	
katolikami	mieszkającymi	w	Marklowicach	
i	Pogwizdowie,	aby	wspólnie	pomodlić	się	
o	 Jedność	 Chrześcijan.	 Spotykamy	 się	 od	
kilku	 lat,	na	przemian,	w	 jednym	z	kościo-
łów	 w	 Maklowicach	 lub	 w	 Pogwizdowie	
aby	 razem	 słuchać	 Słowa	Bożego.	W	 tym	
roku	 mieliśmy	 okazję	 posłuchać	 także	 ko-
lęd	 w	 wykonaniu	 chóru	 działającego	 przy	
kościele	w	Pogwizdowie	i	dzieci	ze	szkółki	
niedzielnej	z	Marklowic.
	 Słowem	 Bożym	 służył	 nam	 pro-
boszcz	 parafii	 w	 Pogwizdowie	 ks.	 Karol	
Mozor,	który	zaprosił	nas	w	przyszłym	roku	
do	nowego	kościoła	katolickiego	w	Marklo-
wicach	 jeśli	 tylko	parafii	uda	 się	go	dopro-
wadzić	do	stanu,	w	którym	będą	się	mogły	
odbywać	w	nim	msze	święte.
	 Trzymamy	 kciuki	 i	 dziękujemy	 za	
zaproszenie.	

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Gabriela Staszkiewicz
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	 Zgodnie	 z	 naszą	 zapowie-
dzią	 i	 zaproszeniem	 zamieszczonym	 
w	 poprzednim	 numerze	 „Wieści	Wyż-
szobramskich”	 –	 26	 lutego	 br.	 w	 sali	
wystawowej	 Biblioteki	 Miejskiej	 
w	Cieszynie	odbyła	się	bardzo	ciekawa	
prelekcja	 poświęcona	Annie	 Szalbot	 –	
harcerce,	diakonisie,	konspiratorce.	
	 Licznie	 zebrani	 słuchacze	
mieli	 możliwość	 wysłuchania	 trojga	
prelegentów,	 którzy	 przekazali,	 z	 du-
żym	przejęciem,	mnóstwo	wiadomości	
mało	znanych,	jak	i	dotychczas	niezna-
nych	o	życiu	i	działaniach	bohaterskiej	
siostry	„Racheli”.	
	 I	 tak	 o	 jej	 działalności	 har-
cerskiej	 i	 konspiracyjnej	 opowiedział	 
z	 dziennikarską	 precyzją	 redaktor	 Ta-
deusz	Kopoczek,	którego	dociekliwość	
w	 zbieraniu	materiałów	 o	Annie	 Szal-
bot	musiała	słuchaczom	zaimponować.	
O	 służbie	 i	 aktywności,	 jako	 diako-
nisy,	 „Siostry	 Racheli”	 opowiedziała	
bardzo	ciekawie	Władysława	Magiera,	
zwracając	 uwagę	 na	 to,	 że	 najpraw-
dopodobniej	 imię	 „Rachela”	 –	 Anna	
Szalbot	 otrzymała	 już	 w	 służbie	 dia-
konackiej	w	Dzięgielowie.	Prelegentka	
poinformowała	 również,	 że	 tabliczka	
z	 nazwiskiem	 bohaterki	 oraz	 lampka	
poświęcona	Jej	pamięci,	pojawi	się	na	
Cieszyńskim	 Szlaku	 Kobiet	 w	 alejce	
przy	Zamku	Śląskim.	
	 Z	 olbrzymim	 poświęceniem	 
i	 wzruszeniem	 Danuta	 Kożusznik,	
krewna	 Anny	 Szalbot,	 wnuczka	 Jej	
siostry,	 przedstawiła	 w	 prezentacji	
multimedialnej	 informacje	 o	 rodzinie	
Szalbotów,	 a	 także	 uzyskane	 informa-
cje	 o	 bohaterce	 z	 przeprowadzonych	
wywiadów	 z	 osobami,	 które	 ją	 znały,	
spośród	krewnych,	znajomych,	a	także	
osób	 współuczestniczących	 w	 konspi-
racji.	Prezentacja	w	bibliotece	na	długo	
pozostanie	w	pamięci	uczestników.	
W	 grudniu	 ubiegłego	 roku	 przypadła	
70.	 rocznica	 bohaterskiej	 śmierci	 „Ra-
cheli”.	Warto	 i	 trzeba	 przypominać	 tę	
skromną,	 pracowitą,	 odważną,	 przepo-
joną	miłością	do	ludzi	 i	patriotyzmem	
postać.	

Eugeniusz Raabe

Pamiętajmy

Foto: Edward Figna
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	 Anna	 Szlbot	 urodziła	 się	 w	 1906	 r.	 w	Wiśle	
Malince.	Wychowywała	się	w	ciężkich	warunkach.	Po	
śmierci	 ojca,	matka	wyszła	 powtórnie	 za	mąż	 i	 zmar-
ła	 przy	 kolejnym	 porodzie.	Wtedy	 zabrali	 ją	 dziadko-
wie	do	Nydku	 i	 tam	chodziła	 do	 szkoły.	Tutaj	 też	 po	
raz	 pierwszy	 zetknęła	 się	 z	 harcerstwem.	 Po	 śmierci	
dziadków	wróciła	 do	Wisły	 i	 pracowała	 na	 gospodar-
stwie	Poloczków.	Po	 tragicznej	 śmierci	 narzeczonego	
zdecydowała	się	na	naukę	w	szkole	pielęgniarek	w	Za-
kładach	„Eben-Ezer”	w	Dzięgielowie.	Podjęła	decyzję	
o	służbie	bliźnim	jako	diakonisa,	wybrała	imię	Rachela	
i	 to	był	później	 jej	konspiracyjny	pseudonim.	Została	
wyświęcona	przez	biskupa	KE–A,	Juliusza	Burschego	
5	sierpnia	1927	r.	w	kościele	Jezusowym	w	Cieszynie.	
Praktykę	zawodową	 rozpoczęła	w	 szpitalu	Krajowym	
w	Cieszynie.	Później	została	skierowana	do	Golasowic,	
gdzie	prowadziła	stację	matki	i	dziecka,	a	jednocześnie	
wykonywała	zadania	repolonizacyjne.	Pielgrzymowice,	
gdzie	 zamieszkała,	 leżały	 przecież	 na	 granicy	 ze	 Ślą-
skiem,	ale	 już	w	dawnym	zaborze	pruskim.	Włączyła	
się	aktywnie	w	życie	miejscowych	Polaków,	organizo-
wała	wycieczki	w	polskie	góry,	założyła	drużynę	harce-
rek	i	została	drużynową.	
	 W	 1938	 r.	 wróciła	 do	Wisły	 i	 objęła	 funkcję	
siostry	 pierwszej	 pomocy.	 Żyła	 bardzo	 skromnie,	 po-
magała	najuboższym	podopiecznym,	zaopatrywała	ich	
w	 leki	 i	 udzielała	 porad.	 Nadal	 wspomagała	 drużyny	
harcerskie	w	Golasowicach	i	w	Wiśle,	a	także	budowę	
wiślańskich	szkół.	Była	aktywna	w	Kole	Polek.
	 W	czasie	 II	wojny	światowej,	po	 rozwiązaniu	
diakonatu,	 nadal	 aktywnie	 pomagała	 potrzebującym	
Wiślanom,	partyzantom	i	porzuconym	żydowskim	dzie-
ciom	-	zbierała	fundusze	i	kartki.	Pierwszym	kontaktem	
z	ruchem	oporu	było	odnalezienie	w	Dębowcu	cennej	
przesyłki	z	dokumentami	 i	pieniędzmi,	pozostawionej	
przez	pierwszych	cichociemnych,	 zrzuconych	w	1941	
r.	nad	Polską.	W	czerwcu	1941	 r.	została	zaprzysiężo-
na	 jako	 członek	 Batalionów	 Chłopskich.	 Rozpoczę-
ła	 działalność	 w	 batalionie,	 którego	 głównym	 celem	
była	pomoc	więźniom	w	Auschwitz.	Zaangażowała	się	 
w	zbiórkę	leków,	żywności,	ciepłych	rękawic,	skarpet,	
pieniędzy.	 Wykorzystywała	 nawiązane	 przed	 wojną	
kontakty,	 głównie	 w	 ramach	 działalności	 harcerskiej	 
i	 wśród	 rodzin	 ewangelickich.	 Jak	 pielgrzym	 –	 kwe-
starz,	niczym	ludzkie	sumienie,	chodziła	wśród	swoich	
znajomych	po	obu	stronach	Olzy.	Kwoty,	które	zebrała,	
stanowiły	w	początkach	działalności	grupy,	ponad	po-
łowę	budżetu	pomocowego.	Często	udawało	jej	się	zdo-
być	bezcenne	dla	więźniów	leki,	w	jaki	sposób	to	robiła,	
nie	dowiemy	się	 już	nigdy.	Była	bardzo	odważna,	ale	

Anna Szalbot ps. Rachela

też	 jej	 zadania	 były	
bardzo	 niebezpieczne.	 
W	 miejscach,	 w	 któ-
rych	 poza	 obozem	 
w	 ciągu	 dnia	 pra-
cowali	 więźniowie,	 
w	 ustalanych	 skryt-
kach	podkładano	pacz-
ki	z	żywnością,	lekami,	
odzieżą	i	koresponden-
cją.	W	drogę	powrotną	
zabierano	raporty	zbrodni	oraz	listy	do	rodzin.	„Rache-
la”	z	ampułkami	 leków	zaszywała	się	w	jakiejś	stodo-
le	pustego	gospodarstwa,	gdzie	oczekiwała	pacjentów	 
w	pasiakach,	by	aplikować	im	zastrzyki.	Kiedy	na	trop	
jej	 działalności	 wpadło	 gestapo,	 udało	 jej	 się	 cudem	
wyjść	z	okrążonego	domu	na	Górnym	Rynku	w	Cieszy-
nie.	Nie	mogła	wrócić	w	rodzinne	strony,	skierowano	ją	
do	Warszawy.	Została	jedną	z	najodważniejszych	łącz-
niczek	i	kolporterek	Komendy	Głównej	BCh,	działała	
teraz	 jako	Hela	Wodecka.	 Jeździła	nadal	do	Krakowa,	
przewoziła	 leki	 i	 listy	 dla	więźniów.	W	 czasie	 jednej	
z	 takich	 akcji,	 kiedy	w	Osieku	 przygotowywała	 pacz-
ki,	do	domu	wkroczyli	żandarmi.	Zginęła,	zastrzelona	
podczas	 próby	ucieczki	 30	 grudnia	 1942	 r.	Daremnie	
szukać	jej	mogiły	na	cmentarzach	Śląska	Cieszyńskie-
go	czy	w	bardziej	oddalonych	miejscowościach,	ciało	
spalili	hitlerowcy	w	obozowym	krematorium.
	 Drobna,	 niepokaźna,	 zgarbiona,	wątłego	 zdro-
wia,	często	udawała	staruszkę.	Ten	niepozorny	wygląd	
nieraz	 pomagał	 jej	 wymknąć	 się	 z	 niemieckich	 zasa-
dzek.	Wszyscy,	 którzy	 zetknęli	 się	 z	 nią,	 zapamiętali	
ją	 jako	 niezwykle	 serdeczną,	 bezinteresowną	 i	 odda-
ną	wszystkim	siostrę.	W	pracy	konspiracyjnej	 słynęła	 
z	odwagi	 i	odpowiedzialności.	Otaczała	opieką	każde-
go	potrzebującego	 i	 to	 opiekuńcze	podejście	do	 ludzi	
wyżłobiło	 nawet	 jakiś	 specyficzny	 rys	 na	 jej	 twarzy	 -	
tak	 pisał	 o	 niej	Wojciech	 Jakiełek,	 dowódca	 oddziału	
Batalionów	Chłopskich,	do	którego	należała.	
	 Siostry	diakonise	żyją	dla	Boga	 i	dla	człowie-
ka,	ich	działanie	to	służba	chrześcijańska,	pełniona	bez	
względu	 na	 środki	 materialne,	 mocą	 poświęcenia,	 to	
służba	miłosierdzia.	Taką	służbę,	pełną	wyrzeczeń	i	mi-
łości	bliźniego	do	końca	wykonywała	„Rachela”.	Dzia-
łała,	 narażając	 codziennie	 życie,	 niosąc	 pomoc	 tym,	
którzy	 najbardziej	 jej	 potrzebowali,	 więźniom	 obozu	
zagłady.	
	 Po	wojnie	została	odznaczona	Orderem	Krzyża	
Grunwaldu	III	klasy	i	Krzyżem	Oświęcimskim.	

Władysława Magiera
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	 Tak	 jak	 co	 roku,	 informujemy	 na	 naszych	 ła-
mach	Szanownych	Czytelników	o	przyznaniu	Nagród	
Miasta	Cieszyna	w	dziedzinie	twórczości	artystycznej,	
upowszechniania	 i	 ochrony	 kultury	 jak	 i	 za	 wysokie	
wyniki	sportowe	w	2012	roku.	Nagrody	te	zostały	przy-
znane	 uchwałami	 Rady	Miejskiej	 na	 sesji	 w	 dniu	 21	
marca	2013	roku.	Tego	roku	czynimy	to	z	tym	większą	
przyjemnością,	bowiem	jednym	z	dwojga	laureatów	w	
tej	pierwszej	kategorii	za	całokształt	działalności	został	
proboszcz	naszej	parafii	ks.	Janusz	Sikora.	Obok	Niego	
taką	 samą	 nagrodę	 przyznano	Annie	 Gociek	 –	 chore-
ograf	Z.	P.	i	T.	Z.	C.	im.	Janiny	Marcinkowej.	
Pomimo	 tego	 iż	 oboje	 Laureaci,	 i	 ich	 osiągnięcia,	 są	
bardzo	dobrze	znane,	zgodnie	z	tradycją	przedstawiamy	
ich	 sylwetki,	 przytaczając	 uzasadnienia	 do	wniosków	 
o	przyznanie	Nagrody	złożonych	przez	radnych	Klubu	
Wspólnota	dla	Cieszyna	i	p.	dyrektor	Z.	P.	i	T.	Z.	C.

 

Nagrody

 Ks. proboszcz Ja-
nusz Sikora	 urodził	
się	 w	 Kozakowicach	
na	Śląsku	Cieszyńskim.	
Teologię	 ewangelicką	
studiował	 w	 Chrześci-
jańskiej	 Akademii	 Teo-
logicznej	w	Warszawie	
w	 latach	 1973-1978.	
Praktykę	 kandydacką	
odbył	 w	 Parafii	 Ewan-
gelicko-Augsburskiej	
w	 Rynie	 na	 Mazurach.	
Następnie,	 z	 dniem	 or-
dynacji,	 która	 odbyła	
się	 19	 listopada	 1978	

roku	w	Goleszowie,	został	 skierowany	na	stanowisko	
wikariusza	parafii	w	Cieszynie.
	 Od	września	1980	do	listopada	1984	pełnił	obo-
wiązki	Ogólnopolskiego	Duszpasterza	Młodzieżowego.	
W	latach	1986	-	2000	był	proboszczem	pomocniczym	
w	parafii	cieszyńskiej.	W	2000	roku	Zgromadzenie	Pa-
rafialne	Parafii	w	Cieszynie	wybrało	ks.	Janusza	Sikorę	
na	urząd	Proboszcza	Parafii.	Funkcję	tę	pełni	do	dziś.
	 Od	1992	do	2008	 roku	był	 przewodniczącym	
Komisji	 ds.	 Chórów	 i	 Orkiestr	 Diecezji	 Cieszyńskiej	
Kościoła.	Uczestniczył	w	 licznych	 teologicznych	kon-
ferencjach	zagranicznych.	W	 latach	1996	 -	2006	czło-
nek	 Synodu	 Kościoła.	 Przez	 dwie	 kadencje	 w	 latach	
2001-2011,	zasiadał	w	Konsystorzu	Kościoła.
Jest	 założycielem	 i	 Prezesem	 Towarzystwa	 Ewange-
lickiego	 w	 Cieszynie,	 które	 prowadzi	 Liceum	 Ogól-

nokształcące	 (od	 1993),	Gimnazjum	 (od	 1999),	 Szko-
łę	Podstawową	(od	2005)	oraz	Przedszkole	(od	2006).	
Obok	 celów	 edukacyjnych,	 placówki	 te	 szeroko	 reali-
zują	program	edukacji	kulturalnej,	zaszczepiając	wśród	
dzieci	 i	młodzieży	zamiłowanie	do	aktywnego	uczest-
nictwa	w	kulturze,	rozbudzając	i	rozwijając	z	powodze-
niem	ich	zainteresowania,	zdolności	i	pasje	artystyczne.	
Tak	 szerokie	 uwzględnienie	 problematyki	 kulturalnej	
w	programach	nauczania	tych	placówek	jest	wynikiem	
świadomej	 polityki,	 u	 podstaw	której	w	dużej	mierze	
stoją	przekonania	ks.	Janusza	Sikory	o	istotnej	roli	kul-
tury	w	procesie	wychowania.	Przekonania	te	poparte	są	
determinacją,	skutecznością	działania	i	jego	osobistym	
przykładem	aktywności.
	 Obok	 swej	 działalności	 duszpasterskiej	 ks.	 Ja-
nusz	Sikora	daje	się	poznać	jako	miłośnik,	propagator,	
mecenas	i	aktywny	uczestnik	życia	kulturalnego	parafii	
i	 miasta.	 Będąc	 gospodarzem	 największego	 w	 okoli-
cy	obiektu	sakralnego,	wykazuje	wielką	przychylność	 
i	 życzliwość	dla	wszelkich	 inicjatyw	kulturalnych,	za-
równo	o	charakterze	religijnym,	jak	i	świeckim.	Tutaj	
odbywały	 się	 koncerty	 w	 ramach	 cieszyńskich	 festi-
wali:	Viva	 il	 canto,	Era	Nowe	Horyzonty,	Wakacyjne	
Kadry,	Dekada	Muzyki	Organowej,	Chóralnej	i	Kame-
ralnej,	doroczny	koncert	„Karol	Stryja	in	Memoriam”,	
koncerty	orkiestr	symfonicznych,	chórów,	a	także	reci-
tale	 organowe.	 Chcąc	 wyeksponować	 walory	 brzmie-
niowe	tego	zabytkowego	instrumentu	i	doprowadzić	go	
do	 stanu	dawnej	 świetności,	ks.	proboszcz	podejmuje	
wraz	ze	swoimi	współpracownikami	ogromny	trud	zdo-
bycia	środków	finansowych	na	 jego	 renowację.	 Jedną	 
z	 form	 zdobywania	 pieniędzy	 jest	 organizowany	 od	
2011	r.	cykl	koncertów	organowych,	z	udziałem	zarów-
no	mistrzów	tej	profesji,	jak	i	muzyków	młodych,	zgro-
madzonych	 wokół	 idei	 ratowania	 organów	 kościoła	
Jezusowego.	Jako	proboszcz	parafii	zapewnia	warunki	 
do	 prowadzenia	 i	 rozwijania	 działań	 artystycznych,	
szczególnie	w	zakresie	krzewienia	kultury	śpiewaczej.	
Działające	 tu	z	wielkim	powodzeniem	chóry	 skupiają	
w	 swoich	 szeregach	 wykonawców	 w	 różnym	 wieku,	 
a	 utrzymanie	 niezmiennie	 wysokiego	 poziomu	 wyko-
nawczego	możliwe	 jest	 dzięki	właściwie	 ustawionym	
priorytetom,	 świetnej	 pracy	 merytorycznej	 i	 organi-
zacyjnej	 oraz	 wagi,	 którą	 przywiązuje	 się	 do	 pracy	 
u	 podstaw,	 rozwijając	 zamiłowanie	 do	 śpiewu	 już	 
u	 najmłodszych	 dzieci.	 Będąc	 równocześnie	 probosz-
czem	 i	 chórzystą,	 staje	 się	 pozytywnym	 przykładem,	
motywując	 innych	 do	 aktywności.	 Spektakularnym	
osiągnięciem	 zespołu	 organizatorów	 pracujących	 pod	
kierunkiem	ks.	 Janusza	Sikory	były	 zakrojone	na	 sze-
roką	 skalę	 obchody	 -	 300	 lecia	 kościoła	 Jezusowego	 
w	Cieszynie.	Cykl	różnych	wydarzeń	o	charakterze	re-
ligijnym	i	kulturalnym	na	długo	pozostanie	w	pamięci	
mieszkańców	naszego	grodu.
	 Z	dużym	zaangażowaniem	włączył	się	w	pracę	
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na	rzecz	konserwacji	zabytków	oraz	poprawy	wizualnej	
zabudowań	 zlokalizowanych	w	pobliżu	 siedziby	 para-
fii,	poszerzając	w	ten	sposób	strefę	miasta	stwarzającą	
korzystne	 wrażenie,	 szczególnie	 w	 ocenie	 odwiedza-
jących	 miasto	 gości.	 W	 imieniu	 parafii	 ewangelicko-
-augburskiej	 uczestniczył	 wraz	 z	 innymi	 instytucjami	
miasta	Cieszyna	w	realizacji	projektu	„Ochrona	i	kon-
serwacja	 cieszyńskiego	 dziedzictwa	 piśmienniczego”,	
który	był	współfinansowany	ze	środków	Mechanizmu	
Finansowego	 Europejskiego	 Obszaru	 Gospodarczego	
oraz	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego.	
W	 ramach	 projektu	 wykonano	 adaptację	 i	 moderniza-
cję	 pomieszczeń	 przeznaczonych	 na	 bibliotekę,	 archi-
wum	 i	 muzeum	 w	 kościele	 Jezusowym	 oraz	 w	 czy-
telni,	 oczyszczenie	 i	 dezynfekcję	 całego	księgozbioru	
oraz	 zasobu	 archiwum,	 skatalogowanie	 i	 inwentaryza-
cję	 czterech	 tysięcy	woluminów	 starych	 druków	oraz	
wszystkich	 archiwaliów,	 digitalizację	 najcenniejszych	
zbiorów,	między	innymi	metryk	parafialnych	i	materia-
łów	dotyczących	historii	Kościoła	Jezusowego	(łącznie	
27	300	stron).	Bezpośrednim	następstwem	zrealizowa-
nego	projektu	było	otwarcie	Muzeum	Protestantyzmu,	
które	 obok	Biblioteki	Tschammera,	 udostępnia	 swoje	
zbiory	 naukowcom,	 pasjonatom	 oraz	 turystom.	 Mu-
zeum	 znalazło	 się	 na	 „Cieszyńskim	 szlaku	 książki”,	
który	jest	jedną	z	miejskich	propozycji	turystycznych.
	 Ksiądz	 Janusz	 Sikora	w	 2003	 roku	 został	 od-
znaczony	„Medalem	Komisji	Edukacji	Narodowej”	za	
szczególne	zasługi	dla	oświaty	i	wychowania.

Anna Gociek 
urodzona	 dnia	 11	
kwietnia	 1954	 r.	
w	 Cieszynie,	 od	
9.	 roku	 życia	 roz-
poczęła	 przygodę	 
z	 folklorem	 
w	 Dziecięcym	
Zespole	 Pieśni	 
i	 Tańca	 Ziemi	
Cieszyńskiej	 pro-
wadzonym	 wtedy	
przez	 pana	 Tade-
usza	 Bara.	 Kon-
tynuowała	 swoje	

zainteresowania	 folklorem	 w	 grupie	 dorosłej,	 gdzie	
była	 jedną	 z	 najlepszych	 tancerek.	 Już	 będąc	w	 szko-
le	 średniej	 tj.	w	Technikum	Budowlanym,	podjęła	 się	
prowadzenia	 szkolnego	 zespołu	 regionalnego	 w	 Koń-
czycach	Wielkich	 (od	 1973	 roku),	 jednocześnie	 cały	
czas	 będąc	 członkiem	ZPiTZC	 oraz	 członkiem	 klubu	
tańca	towarzyskiego	w	Cieszynie,	prowadzonym	przez	
pana	 Edwarda	 Ubdę,	 uzyskując	 klasę	 „C”.	 W	 1976	
roku	 ukończyła	 kurs	 kwalifikacyjny	 II	 stopnia	 z	 dzie-
dziny	taniec	towarzyski,	co	upoważnia	do	podejmowa-

nia	 pracy	w	 placówkach	 kulturalno	 -oświatowych	 na	
stanowiskach,	 na	 których	 wymagane	 są	 kwalifikacje	
na	poziomie	średnim	zawodowym.	Folklor	towarzyszy	
Jej	przez	cały	czas:	kiedy	pracowała	w	Wielobranżowej	
Pracowni	Projektowej	KBO	„Beskid”,	a	potem	w	Rejo-
nowym	Przedsiębiorstwie	Remontowo	-	Budowlanym	
w	Cieszynie.	 Od	 roku	 1977	 przez	 kolejne	 10	 lat	 pro-
wadziła	rytmikę	dla	dzieci	i	kursy	tańca	w	Kolejowym	
Klubie	Kultury	w	Zebrzydowicach.	Od	1981	roku	pod-
jęła	 również	 wyzwanie	 jako	 choreograf	 Dziecięcego	
Zespołu	„Wisełka”	w	Wiśle	Czarnym.	Cały	czas	pracu-
jąc	z	dziećmi,	postanowiła	zmienić	zawód	i	tak	podjęła	
pracę	jako	nauczyciel	w	Przedszkolu	nr	9	w	Cieszynie.	
Swoje	wykształcenie	w	tym	kierunku	uzupełniła	w	Stu-
dium	Nauczycielskim	w	Bielsku	-	Białej,	zdobywając	
wymagane	 uprawnienia.	Od	 1992	 roku,	 oprócz	 pracy	
zawodowej,	podjęła	się	prowadzenia	rytmiki	w	jednej	 
z	czterech	grup	dziecięcych,	podlegających	pod			Zespół	
Pieśni	 i	Tańca	Ziemi	Cieszyńskiej.	Po	dwóch	latach	z	
czterech	grup	została	tylko	ta	prowadzona	przez	panią	
Gociek.	 Grupa	 ta	 istnieje	 po	 dziś	 dzień,	 pod	 nazwą:	
Dziecięcy	Zespół	Pieśni	i	Tańca	Ziemi	Cieszyńskiej	im.	
Janiny	Marcinkowej	i	stanowi	integralną	część	ZPiTZC.	
Przez	DZPiTZC	przewinęła	się	i	nadal	przewija	ogrom-
na	ilość	dzieci	i	młodzieży.	Część	z	nich	z	czasem	zasila	
szeregi	grupy	dorosłej	ZPiTZC;	w	czasie	swojej	pracy	
z	dziećmi	otrzymała	wiele	wyróżnień,	dyplomów	i	od-
znaczeń.	Do	najważniejszych	z	nich	należy	zaliczyć:

- 1975 r. - Srebrna Odznaka ZZPHiS
- 2002 r. - Zasłużony Działacz Kultury
- 2010 r. - Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego.	
	 Osiągnięcia	DZPiTZC	są	również	imponujące.	
Występy	 odbywają	 się	 nie	 tylko	 na	 terenie	 Cieszyna	 
i	 okolic,	 uświetniając	 imprezy	 lokalne.	 Zespół	 bierze	
udział	w	licznych	przeglądach,	festiwalach	krajowych	
i	zagranicznych:	Słowacja,	Czechy,	Macedonia,	Bułga-
ria,	Turcja.	Dzięki	sukcesom	na	przeglądach	wojewódz-
kich,	podczas	których	zespół	zawsze	zdobywa	I	bądź	II	
miejsce,	 został	 zakwalifikowany	 do	 różnych	 festiwali	
krajowych	o	wysokiej	randze:

- „Święto Dzieci Gór” - Nowy Sącz (2006 r)
- „V Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dzieci i Mło-
dzieży TĘCZA” - Ełk (2008)

- „Dziecięce Spotkania z Folklorem” - Kraków (2011 r.)
- „Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne” - Jaro-
cin (2011 r.)

- Finał Konkursu „Śląskie Śpiewanie” - Koszęcin (2012 
r.) - II miejsce

- Ogólnopolski Festiwal Zespołów Pieśni i Tańca  
„Z Przytupem” - Zakrzewo (2012 r.)
- Międzynarodowy Przegląd Folklorystyczny „Folklor 
Świata” - Zduńska Wola (2012 r.)-III miejsce
	 DZPiTZC	 już	 dwukrotnie	 otrzymał	 certyfi-
kat	 przyznawany	 przez	 Międzynarodową	 Radę	 Sto-
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warzyszeń	 Folklorystycznych,	 Festiwali	 i	 Sztuki	
Ludowej	 CIOFF.	 Certyfikat	 taki	 upoważnia	 do	 repre-
zentowania	Polski	za	granicami	kraju,	podczas	licznych	
festiwali	 folklorystycznych.	Co	 roku	przybywa	dzieci	 
w	DZPiTZC,	w	chwili	obecnej	jest	ich	około120.	Dzie-
ci	 podzielone	 są	 na	 cztery	grupy	wiekowe,	 o	 różnym	
poziomie	 zaawansowania.	 Program	 DZPiTZC	 jest	
różnorodny	-	od	 tańców	naszego	regionu	po	Kaszuby.	
Młodzi	artyści	śpiew	i	taniec	ćwiczą	dwa	razy	w	tygo-
dniu,	 każda	 grupa	 po	 1,5	 h.	Dodatkowo	 dwie	 najstar-
sze	grupy	co	roku	wyjeżdżają	na	zgrupowania	i	obozy	
przygotowawcze.	Razem	tworzą	zgraną	rodzinę,	która	
jest	w	 swoim	 żywiole.	Do	 osiągnięcia	 takiego	 efektu	
bez	wątpienia	przyczyniła	się	pani	Anna	Gociek,	która	
wkłada	całe	swoje	serce	w	pracę	z	małymi	tancerzami.

	 A	 oto	 nagrodzeni	 sportowcy,	 którzy	 zdobyli	
najwyższe	laury	na:	Olimpiadzie,	Mistrzostwach	Świa-
ta,	Europy	i	Polski:	
Nagrody II stopnia: 
Janusz	 Rokicki	 –	 lekkoatletyka	 osób	 niepełnospraw-
nych	KS	MOSiR
Mirosław	Madzia	–	lekkoatletyka	osób	niepełnospraw-
nych	KS	MOSiR
Gabriela	 Patoła	 -	 lekkoatletyka	 osób	 niepełnospraw-
nych	KS	MOSiR
Katarzyna	Słomka	-	lekkoatletyka	osób	niepełnospraw-
nych	KS	MOSiR

Sebastian	Matuszyński	 -	 lekkoatletyka	 osób	 niepełno-
sprawnych	KS	MOSiR
Paweł	Jabłoński	–	sekcja	skata	KSMOSiR
Nagrody III stopnia:
Piotr	Szymala	–	karate	SHOTOKAN	–	KS	„SHINDO”
Patrycja	Krzak	–	karate	KUMITE	–	KS	„SHINDO”
Jakub	Baron	–	karate	KATA	–	KS	„SHINDO”
Karolina	Gajdek	–	judo	–	KS	MOSiR
Piotr	Cieślik		-	lekkoatletyka	osób	niepełnosprawnych	
KS	MOSiR
Adam	 Tomiczek	 –	 Klasa	 MX2	 Junior	 -	 Uczniowski	
Klub	Sportowy	–	„Wiraż”
Paweł	 Szymkowski	 –	Euduro	 –	Cieszyński	Klub	Mo-
torowy
Wacław	Skolarus	–	Klasa	E-1	–	Cieszyński	Klub	Mo-
torowy
Maciej	Gańczarczyk	–	Klasa	Junior	50	–	Enduro	–	Cie-
szyński	Klub	Motorowy

	 Wszystkim	 nagrodzonym	 składamy	 najser-
deczniejsze	 gratulacje,	 życząc	 dalszych	 wspaniałych	
osiągnięć	i	sukcesów.	

Eugeniusz Raabe

 P.S. Wręczenie Nagród Laureatom odbędzie się 
3 maja br. Na tę uroczystość serdecznie zapraszamy do 
Sali Sesyjnej Ratusza. 

 29 stycznia 
br. pożegnaliśmy 
p. Annę Sokalską, 
długoletnią	 członki-
nię	 Cieszyńskiego	
Koła	 Odwiedzino-
wego.	
	 Wspominając	
p.	 Annę	 nasuwają	
mi	 się	 słowa	 poety	
skierowane	 do	 cór-
ki	 „…	 kłaniaj	 się	

ludziom	 „małym”,	 bo	 to	 są	 ludzie	 „ogromni”,	 żebyś	
wiedziała	…”.	Taką	osobą	była	p.	Anna,	szczupła,	nie-
pozorna,	pełna	pokory,	ale	jakże	wielka	duchem.	Często	
zastanawiałem	się,	 skąd	czerpie	siłę	do	pełnienia	obo-
wiązków,	 których	 bezinteresownie	 się	 podjęła.	 Przez	
ponad	25	lat,	co	tydzień,	a	czasem	i	częściej,	przez	pe-
wien	okres	czasu	z	p.	prezbiter	Heleną	Stefek	i	p.	Julią	
Macurą,	 również	 członkiniami	 koła	 odwiedzinowego,	

Kwiaty wdzięczności nigdy nie więdną

dbała	o	ołtarz	i	ambonę	(kwiaty,	nakrycia	liturgiczne)	w	
kościele	Jezusowym.	
	 Z	wielką	radością	śpieszyła	także	do	swoich	27	
podopiecznych	–	chorych,	samotnych,	starszych	człon-
ków	naszego	 zboru	 -	 niosąc	pociechę	 i	 pomoc.	Brała	
czynny	 udział	w	 organizowaniu	 różnych	 parafialnych	
uroczystości,	szczególnie	tych	dla	seniorów.	
Poznając	 lepiej	 p.	 Annę,	 zrozumiałem,	 że	 źródłem	
jej	 siły,	 pogody	ducha	 było	 umiłowanie	Boga,	 swego	
Kościoła,	 ludzi.	W	 rozmowach	często	wyznawała	 tak,	
jak	czynił	to	Psalmista:	„To	wiem,	że	Bóg	jest	ze	mną.	
Bogu	ufam,	nie	lękam	się”.	
	 Tę	 postawę	 zaufania	 Bogu	 dostrzec	 można	
było	w	życiu	p.	Anny,	Jej	działaniu,	służbie.	Uczciwa,	 
spolegliwa,	 czując,	 że	 siły	 Jej	 słabną	 i	 nie	 może	 już	
pełnić	 służby	 z	 taką	 gorliwością	 jak	 dotychczas,	 pro-
si	 o	 przydzielenie	 dla	 swoich	 podopiecznych	 nowej	 
opiekunki.	 Była	 to	 dla	 Niej	 trudna	 chwila,	 trudna	 
decyzja,	 ale	 doskonale	 zdawała	 sobie	 sprawę	 z	 tego,	 
że	nastaje	czas,	o	którym	mówimy,	że	nam	się	nie	podo-

Anna Sokalska z lat modości
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ba	i	tak	musi	postąpić.	
	 „Ona	co	mogła,	to	uczyniła”	i	za	to	jesteśmy	p.	
Annie	wdzięczni.	 Zachowamy	 Ją	w	 pamięci.	Odeszła	
do	Boga,	którego	umiłowała	całym	sercem,	duszą.	Wie-

rzę,	że	jak	mówi	Psalmista,	także	p.	Anna	po	życiowych	
trudach,	 kłopotach,	 ujrzy	dobroć	Pana	w	krainie	 żyją-
cych.	

                                                                       

 ks. Jan Melcer

	 20	 lutego	w	 tym	roku	minęła	48.	 rocznica	na-
szego	 ślubu,	 zaś	w	szufladzie	mego	biurka	znalazłam	
kopię	listu	napisanego	przed	laty	do	ks.	Alfreda	Jakuc-
kiego,	 kiedy	 jeszcze	 żył	 i	 mieszkał	 w	 Dzięgielowie.	
Wzruszona	 tym	 odkryciem,	 postanowiłam	 przekazać	
niektóre	fragmenty	tego	listu	do	„Wieści	Wyższobram-
skich”,	pomijając	dokładne	daty:

„Nasz zacny, kochany Księże doktorze Alfredzie!
 Wychodząc wczoraj z nabożeństwa pasyjnego 
w Cieszynie, dowiedziałam się od p. Janeczki Bruello-
wej o chorobie ks. doktora i o tym, że powrócił już ze 
szpitala do domu. Nic nie wiedząc o tym, wybieraliśmy 
się z moim mężem w marcu do Dzięgielowa, aby tam 
odwiedzić moją stryjenkę Annę Bołdyriw i przy okazji 
też złożyć życzenia Tobie drogi księże Doktorze i Twojej 
Małżonce Agusi. Wobec takiego stanu rzeczy, który nas 
trochę zasmucił, postanowiłam teraz nawiązać kontakt 
pisząc ten list do Niego. Chcę też , abyś wiedział, jak 
Cię bardzo lubimy i cenimy. Zawsze też będziemy pa-
miętać okres, kiedy zostałeś powołany do pracy w Cie-
szynie, jako pierwszy proboszcz naszej parafii, a zwłasz-
cza ten radosny dzień 20 lutego 1965 roku, kiedy przed 
ołtarzem naszego kościoła Jezusowego udzielałeś nam 
Ślubu kościelnego. 
 Wciąż mamy z tym żywe wspomnienia, bo jak 
pamiętasz małżonek mój był katolikiem z Poznania. Pa-
miętamy do dziś dokładnie Twe słowa kazania ślubnego 
ten Twój wspaniały gest, kiedy to przy ołtarzu podaro-
wałeś nam egzemplarz Nowego Testamentu z wpisany-
mi doń życzeniami błogosławieństwa i łaski Bożej na 
wspólnej drodze życia z zaznaczeniem słów będących 
tematem kazania. Kazanie Twoje zaś oparte było na 
słowach Listu Ap. Pawła do Filipin 4, 4-7 „Radujcie 
się zawsze w Panu, powtarzam radujcie się. Łagodność 
wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan bli-
sko. Nie troszczę się o nic, ale we wszystkim przez mo-
dlitwę i prośbę z dziękczynieniem, żądania wasze będą 
objawione przed Bogiem. A pokój Boży, który przewyż-
sza wszelki rozum, będzie strzegł serc i myśli Waszych  
w Jezusie Chrystusie”. 
 Chcę Ci napisać Drogi Księże Alfredzie, że te 
Słowa idą z nami przez całe nasze wspólne życie. Do-
słownie tylko Pan Jezus jest naszą ostoją we wszystkich 
sytuacjach naszego życia, choć doznaliśmy wiele także 

Wspomnienia

i trudnych przeżyć. Wielu kłopotów ze zdrowiem z pracą 
naszą, smutnych pożegnań z naszymi Rodzicami, to jed-
nak wiem, że każdy człowiek i każdy naród musi przejść 
lekcje doświadczeń na Bożym „Uniwersytecie”. 
Codziennie jednak radujemy się w Panu i staramy się 
kierować tylko Jego wolą, bo nade wszystko miłujemy 
Boga, boimy się Go i mu ufamy. 
 Tobie zaś dziękuję Drogi Księże doktorze, nasz 
przewodniku wiary za ukierunkowanie naszego wspól-
nego życia. Dziękuję za słowa świadczące o Twej głębo-
kiej wiedzy i wierze gorącej”. 

Od lewej: ks. Alfred Jagucki, ks. bp Wantuła i ks. Wegert na Pamiątce 
Założenia Kościoła w Zamarskach w 1970 roku

Od lewej: ks. Wrzecionko, ks. Alfred Jagucki i ks. Emil Gajdacz przed 
Domem Opieki w Dzięgielowie w latach 70.

Ruta Kornelia Lissowska
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Zza granicy
Jan Kliber

Śladami Parafii „potolerancyjnych” na Morawach i w Czechach                                                                               

Parafia w Brnie   odc. 8                    

	 Morawy	 były	 znane	 z	 tego,	 że	 na	 ich	 te-
renie	 –	 tak	 szczególnie	 –	 zasada	 wolności	 religij-
nej	 była	 stosowana.	 	 Znaczna	 część	 brneńskiego	
mieszczaństwa	 była	 zaangażowana	 w	 ruchu	 refor-
macyjnym	 i	 należała	 do	 Kościoła	 ewangelickiego.		
Po	 Bitwie	 na	 Białej	 Górze	 następuje	 okres	 reka-
tolizacji,	 a	 z	 wolności	 religijnej	 nic	 nie	 pozostało.																																																																																																																														
Po	 wydaniu	 Patentu	 Tolerancyjnego	 w	 1781	 roku,	 
w	Brnie	nie	zgłosił	 się	ani	 jeden	czeski	ewangelik,	
tak	 wzorowo	 była	 przeprowadzona	 akcja	 rekatoli-
zacji.	 Pomiędzy	 obcokrajowcami	 była	 tylko	 jedna	
rodzina	ewangelicka	i	kilka	pojedynczych	osób.	W	
1782	 roku	 został	 założony	 zbór	 augsburski	 składa-
jący	się	w	większości	z	ewangelików	niemieckiego	
pochodzenia	 pracujących	w	 fabrykach	 tekstylnych.	
Pierwsze	nabożeństwo	odprawiono	25	grudnia	1782	
roku	w	pomieszczeniach	fabryki		Leopolda	von		Kőf-
fillera.	Tam	gromadzili	się	ewangelicy,	dopóki		nie	
urządzili	sobie	własnego	domu	modlitwy	przy	ulicy	
Husa,	 adaptowanego	 z	 byłej	 	 stanowej	 ujeżdżalni/
stajni.	Pierwszym	duchownym	w	zborze	został	ma-
gister	Viktor	Heinrich	Riecke	–	„pastor	brneńskich	
fabryk	sukna”	–	tak	był	określony	w	dekrecie	z	dnia	
23	 grudnia	 1782	 roku.	 Działał	 tam	 do	 roku	 1803.	
Liczba	ewangelików	w	Brnie	pomału	 rosła,	dzięki	
nowym	kolonistom.																																																																																																													
	 Przybywało	 także	 Czechów.	 W	 Niedzielę	
Trójcy	św.	1819	r.	i	Poniedziałek	Wielkanocny	1841	
roku	odprawiono	nabożeństwa	z	Wieczerzą	Pańską	
w	języku	czeskim.	Już	w	roku	1787	był	wydany	ka-
lendarz	w	języku	czeskim.	Do	drugiej	połowy	XIX	
wieku	w	zborze	nie	było	problemów	narodowościo-
wych	pomiędzy	Niemcami	i	Czechami.	Sytuacja	się	
zaogniła,	kiedy	czeska	część	zboru	w	większości	re-
formowana,	zażądała	reformowanego	wikariusza.	W	
1874	zbór	augsburski	przemianowano	na	unijny,	aby	
formalnie	mogli	do	niego	należeć	i	ewangelicy	hel-
weckiego	wyznania,	jednak	ostatecznie	czescy	ewan-
gelicy	zbór	opuścili	w	roku	1878.	W	1883	r.	opiekę	
duszpasterską	objął	nad	nimi	wędrujący	kaznodzie-
ja	Vaclav	Pokorny.	Na	nabożeństwa	dojeżdżali	z	są-
siedniego	Nosislaviu,	którego	 stacją	kaznodziejską	
w	roku	1882	ustanowiono	Brno.	Zborownicy	czescy	
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byli	 biedni	 i	 początkowo	gromadzili	 się	w	domu	na	 Joštove	7,	
potem	na	Rudolfove	1.	W	1890	roku	powstało	Koło	Młodzień-
ców	 i	 chór.	 Po	 zebraniu	 odpowiedniej	 kwoty	 pieniężnej	 m.in.	 
w	Holandii	i	Niemczech	w	1892	roku,	5	czerwca	1894	roku	roz-
poczęto	budowę	własnego	kościoła,	w	którym	odbyło	się	pierw-
sze	nabożeństwo	23	maja	1895	roku,	kościół	nazwano	„Betlejem-
ski”.	29	stycznia	1906	roku	dotychczasową	stację	kaznodziejską	 
ustanowiono	 samodzielnym	 czeskim	 zborem	 helweckiego	 
wyznania.																																																																																																																																																																		
	 Ewangelicy	 augsburscy	 odprawiali	 swe	 nabożeństwa	 
w	 domu	 modlitwy	 do	 roku	 1867.	 Po	 ogłoszeniu	 Patentu	 Pro-
testanckiego	 niemieccy	 ewangelicy,	 będący	 elitą	 tego	 miasta,	
ogłosili	konkurs	na	projekt	kościoła,	w	którym	wzięło	udział	10	
architektów.	W	1862	roku	wybrano	zwycięski	projekt,	był	to	pro-
jekt	prominentnego	architekta	wiedeńskiego	Heinricha	Ferstela,	
projektanta	kościoła	„Wotywnego”	w	Wiedniu,	a	także	ostatniej	
przebudowy	kościoła	„Zbawiciela”	w	Bielsku	na	pl.	Marcina	Lu-
tra.	Miejsce	pod	kościół	wybrano	nie	przypadkowo,	w	prestiżo-
wej	dzielnicy,	z	którą	miejscowi	ewangeliccy	przedsiębiorcy	byli	
związani.		Dozór	nad	budową	powierzono	budowniczemu	miej-
skiemu	Moritzovi	Kellnerovi	von	Brännheimowi,	kierownictwo	
budowy	objął	główny	inżynier	ziemskiego	urzędu	budowlanego	
Franz	Thanabauer,	a	prace	budowlane	wykonywała	firma	budow-
niczego	Arnolda.	7	września	1863	roku	ks.	superintendent	Jan	Je-
rzy	Lumnitzer	poświęcił	kamień	węgielny	pod	kościół.	Budowa	
neogotyckiego	kościoła	z	surowych	czerwonych	cegieł	przebie-
gała	w	latach	1863-1865.	W	niedzielę	25	sierpnia	1867	dokona-
no	uroczystego	poświęcenia	kościoła	w	obecności	elit	miejskich,	
architekta	 oraz	 osobistości	 kościelnych.	Kościół	 nosił	 niemiec-
ką	nazwę	„Christuskirche”.	Był	i	jest	jedną	z	najznakomitszych	 
i	najwartościowszych	budowli	miasta	Brna	oraz	Moraw,	gdy	cho-
dzi	o	pierwszy,	tak	wielki	i	o	takim	znaczeniu	niekatolicki	kościół	
w	tej	części	Europy!	Kościół	zbudowany	jest	w	stylu	północno	
niemieckiego	gotyku.	Jego	długość	wynosi	45	metrów,	a	wyso-
kość	wieży	–	50	m.	Jego	wnętrze	 jest	ascetyczne	 i	 jednorodne,	
ozdabiają	go	prace	rzeźbiarskie	wykonane	przez	Franza	Schőn-
thalera,	na		mensie	ołtarzowej	i	na	emporze	organowej.		Wnętrze	
kościoła	oświetlały	wielkie	okna	wypełnione	kolorowym	szkłem.	
W	prezbiterium	stoi	mensa	ołtarzowa	zdobiona	płaskorzeźbami,	
marmurowa	 ambona	 z	 symbolami	 czerech	 ewangelistów	 oraz	
chrzcielnica.	Organy	pochodzą	z	1887	roku	z	firmy	Rieger	z	Kar-
niowa.		Trójnawowe	wnętrze	posiada	żebrowe	sklepienie,	oparte	
na	6	parach	kolumn.	Na	wieży	zwieńczonej	ażurowym	kamien-
nym	hełmem,	umieszczono	trzy	dzwony	odlane	w	roku	1866.		
	 Po	 I	 wojnie	 światowej	 	 zbór	 augsburski	 przystąpił	 
do		Niemieckiego	Kościoła	Ewangelickiego	w	Czechach,	Mora-
wach	i	Śląsku.	
	 Po	II	wojnie	kościół	przekazano	Kościołowi	Czeskobra-
terskiemu	 i	przemianowano	go	na	kościół	 Jana	Amosa	Komen-

skiego.	 Pierwsze	 nabożeństwo	 czeskobrater-
skie	 odbyło	 się	w	 nim	 	 20	maja	 1945	 roku.	
W	kościele	oprócz	nabożeństw	odbywają	się	
także	koncerty.	

 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu 
swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wie-
rzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem 
Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

Rzym. 10,9-10
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	 W	 Iranie	 koniec	 starego	 roku	 i	 nadejście	 nowego	 obcho-
dzone	jest	bardzo	uroczyście.
Świętowanie	Nowego	Roku	 ,	 czyli	Nawruzu	 	 trwa	każdego	 roku	
co	najmniej	dwa	tygodnie.	Wiele	osób	wyjeżdża	do	swych	rodzin	
rozsianych	po	całym	kraju,	a	trzeba	nam	pamiętać,	iż		terytorium	
tego	państwa		mierzy	ponad	1,5	mln	kilometrów	kwadratowych.
	 Często	rodzice	jadą	odwiedzić	swoje	dzieci	uczące	się	za	
granicą.	Tysiące	młodych	 Irańczyków	 	 studiuje	w	 	Anglii,	 USA,	
Kanadzie	 i	 Rosji.	 Wyjeżdżają	 uczyć	 się	 zarówno	 chłopcy	 jak	 
i	dziewczęta.	
	 Lotniska	w	Teheranie	są		aktualnie	oblegane	przez	miliony	
pasażerów	–	aglomeracja	teherańska	liczy	16	mln	ludzi.	Praktycz-
nie	odnosi	się	wrażenie	powszechnego	świętowania	i	celebrowania	
nadejście	Nawruzu.	Nas	 to	 zjawisko	 nie	 dziwi,	 bo	 od	 lat	 często	
jesteśmy	w	czasie	 różnych	świąt	w	Iranie.	Sami	bierzemy	nieraz	
udział	w	tych	uroczystościach.
	 Coraz	 częściej	 Persowie	w	 czasie	 dni	wolnych	 od	 pracy	
wyjeżdżają	 zwiedzać	 świat.	 Spotkać	 ich	 można	 również,	 gdzie	
przyjeżdżają	z	całymi	rodzinami,	na	Cyprze.	Decydujące	znaczenie	
odgrywa	stosunkowo	bliskie	położenie	tej	wyspy,	ale	także	znajdu-
jące		się	tam	zabytki.	Zaciekawia	wielość	i	różnorodność	budowli	
sakralnych.	
	 Niewątpliwie	 wszyscy	 chcą	 zobaczyć	 miejsce	 	 śmierci	 
i	 pochówku	 Umm	 Haram	 kuzynki	 Proroka	 Mahometa.	 	 Zespół	 
w	miarę	dobrze	utrzymanych	budynków	-	Hala	Sultan	Tekke	–	jest	
zlokalizowany	w	pobliżu	Słonego	 Jeziora.	Do	 tej	 pory	 z	 tego	 je-
ziora	 pozyskuje	 się	 	 zimą	 sól.	Wiosną	 jezioro	 zapełnia	 się	wodą	 
i	odżywa.	Wokół	kwitną	krzewy	i	kwiaty	,	przylatują	ptaki.	Jest	to	
miejsce	odwiedzane	przez	muzułmanów	z	całego	świata.
	 Ulubionymi	 	 miejscami	 wypraw	 i	 chętnie	 zwiedzanymi	
przez	 irańskich	 turystów	 	 są	Góry	Troodos.	Wszyscy	mają	 ambi-
cję	znaleźć	się	na	szczycie	tych	gór,	z	których	szczytu	Olympusa	,	
rozciągają	się	przepiękne	widoki	/często	przypominające	rodzime	
stoki	irańskie/.	Na	zboczach	tych	gór	spotkać	można	małe	urokliwe	
bizantyjskie	cerkwie,	ale	także	większe	obiekty	sakralne.	M.	inny-
mi	mieliśmy	możliwość	częściowego	zwiedzenia	klasztoru	Cypryj-
skiego	Kościoła	Prawosławnego.	Według	relacji		oprowadzającego	

Be omide didar                 

nas	 popa	 jest	 to	 miejsce	 modlitwy,	 kon-
templacji	 i	 wypoczynku.	 Przjeżdżają	 tam	
również	 członkowie	 rodziny	 królewskiej	 
z	Arabii	Saudyjskiej.
	 Większość	 przybyłych	 Persów	
chce	 bliżej	 poznać	 postać	 	Makariosa	 III.		
Droga	zwiedzania	prowadzi	więc	do	klasz-
toru	Kykkos,	gdzie	można	zapoznać	się	z	
działalnością	 	 zwierzchnika	 Cypryjskiego	
Kościoła	 Prawosławnego	 w	 	 latach	 1950-
1977	 ,	 pierwszego	Prezydenta	Cypru	oraz	
pochylić	się	nad	Jego	grobem.

Janek Schylla

 Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do 
was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest 
napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psal-
mach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I 
rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia 
zmartwychwstać i że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma 
być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszcze-
nia grzechów.

Łuk. 24,44-46
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LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y Towarzystwa Ewangelickiego

	 Sukcesy	 naszych	 uczniów	 cieszą	 najbardziej,	
dlatego	 od	 takich	 informacji	 rozpoczynam	 marcową	
relację	z	LOTE.
	 W	dniach	14	–	16	marca	2013	r.	w	Poznaniu	
odbył	się	finał	XXXVI	Olimpiady	Języka	Francuskie-
go,	do	którego	zakwalifikowała	się	uczennica	klasy	1b	
–	Zofia	Bisch.	W	 tym	ostatnim	 już	 etapie	 centralnym	

Ania Adamus odbiera nagrodę za uzyskanie I miejsca 

Sola Scriptura

Liceum TE

wzięło	udział	61	osób	z	43	szkół	w	Polsce	wyłonionych	
w	etapach	wojewódzkich,	a	wcześniej	w	etapach	regio-
nalnych,	 do	 których	 przystąpiło	 ponad	 2500	 uczniów	
z	318	szkół	w	kraju.	W	Poznaniu	uczniowie	wykazać	
musieli	 się	 ogromną	 znajomością	 nie	 tylko	 języka	
francuskiego,	 ale	 także	 rozległą	 znajomością	 historii	
Francji	 oraz	 dzieł	 kultury	 tegoż	 kraju.	 W	 kwalifika-
cjach	ustnych	należało	zaprezentować	wybraną	lekturę	
i	odpowiedzieć	na	 szereg	pytań	związanych	z	 lekturą.		 
Z	ogromną	radością	informuję,	że	Zosia	Bisch	uzyskała	
tytuł	 LAUREATA!	 Zdobyte	 przez	 nią	 punkty	 uplaso-
wały	ją	na	9	miejscu	w	Polsce.	Nagrody	i	dyplomy	dla	
21	laureatów	finału	wręczone	zostały	na	gali	w	pięknej	
auli	Lubrańskiego	w	budynku	głównym	Uniwersytetu	
im.A.Mickiewicza	w	Poznaniu.	W	uroczystości	oprócz	
laureatów	 i	finalistów	udział	wzięło	wielu	dostojnych	
gości:	prorektor	UAM,	dziekan	Wydziału	Neofilologii,	
ambasador	Szwajcarii,	konsul	Francji,	kurator	wielko-
polski,	przedstawiciel	MEN	i	inni.	Wiele	ciepłych	słów	
skierowano	 do	 laureatów	 i	 finalistów	 olimpiady	 oraz	
przygotowujących	 ich	 nauczycieli.	 Gratulujemy	 Zosi,	 
a	 także	 Małgorzacie	 Hauptmann,	 za	 przygotowanie	
swojej	uczennicy.	

	 W	 sobotę	 16	 marca	 2013	 r.	 w	 Biel-
sku-Białej	 miał	 miejsce	 finał	 szóstej	 edy-
cji	 Ogólnopolskiego	 Konkursu	 Biblijnego	
„Sola	 Scriptura	 2012/2013”.	 I	 tutaj	 także	
wiele	 radości	 dostarczyli	 nam	 nasi	 ucznio-
wie.	Ania	Adamus	z	1b	uzyskała	1	miejsce	 
i	tytuł	LAUREATA	w	kategorii	szkół	ponad-
gimnazjalnych.	Laureatami	zostali	 także	Ja-
kub	Skałka,	Katarzyna	Bulandra	i	Ania	Kry-
ska.	W	tym	roku	uczestnicy	musieli	wykazać	
się	perfekcyjną	znajomością	Ewangelii	Ma-
teusza.	 Wszystkim	 laureatom	 gratulujemy	 
i	 dziękujemy.	 Szczegóły	 dotyczące	 uroczy-
stości	opisane	zostały	w	artykule	GTE.
	 Kolejnym	 zwycięstwem	 w	 konkursie,	
którym	możemy	 się	 poszczycić,	 to	 1	miej-
sce	 w	 IX	 Festiwalu	 Piosenki	 Francuskiej	
w	Krakowie,	 który	miał	miejsce	 15	marca	
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Gimnazjum TE

2013	r.	Ola	Malina	z	1c	zdobyła	1	miejsce	w	kategorii	
szkół	 ponadgimnazjalnych!	W	 kategorii	 gimnazjalnej	 
3	miejsce	uzyskała	Martyna	Franek!	Gratulujemy!		Ola	
Malina	otrzymała	 również	 zaproszenie	na	 IV	Między-
narodowy	Festiwal	Piosenki	Francuskiej	 -	Grand	Prix	
Edith	 Piaf,	 który	 odbędzie	 się	w	Krakowie	w	 dniach	
14.06.	-	16.06.2013	r.
Sukcesy	uczniów,	wysokie	pozycje	w	rankingach	świad-
czą	o	szkole,	dlatego	warto	o	nich	pamiętać	podczas	po-
dejmowania	decyzji	o	wyborze	szkoły.	Dla	gimnazjali-
stów,	którzy	już	wkrótce	dokonać	będą	musieli	wyboru	
szkoły	ponadgimnazjalnej,	 	 zamieszczamy	 informacje	
o	naborze	do	LOTE.	Pełna	informacja	znajduje	się	na	
naszej	stronie	internetowej:	www.lote.tecieszyn.pl 
Warunki naboru na rok 2013/2014
	 W	 tym	 roku	 szkolnym	 proponujemy	 naukę	 
w	dwóch	oddziałach	(	44	miejsc).	Szkoła	prowadzi	na-
bór	elektroniczny.	O	przyjęciu	do	szkoły	decyduje	licz-
ba	punktów	uzyskanych	przez	kandydata.	
	 Punkty	przyznawane	są	w	następujący	sposób:	
					I.		Maks.	100	punktów	za	wynik	egzaminu	gimna-
zjalnego,	przeprowadzonego	przez	OKE	
					II.	Maks.	76	punkty	za	oceny	na	świadectwie	ukoń-
czenia	gimnazjum	z	następujących	przedmiotów:	
	-	język	polski	
	-	matematyka	
	-	język	angielski	
	-	historia/geografia/biologia/chemia/fizyka
Punktacja:	
	-	celujący	–	19	pkt.	
	-	bardzo	dobry	–	16	pkt.	
	-	dobry	–	13	pkt.	
	-	dostateczny	–	9	pkt.	
	-	dopuszczający	–	0	pkt.	
					III.		Za	świadectwo	ukończenia	gimnazjum	z	wyróż-
nieniem	5	punktów.	
					IV.	Maks.	12	punktów	za	udział	w	finale	wojewódz-

kim	 konkursów	 przedmiotowych	 organizowanych	
przez	Kuratorium	Oświaty	
					V.	Maks.	5	punktów	za	osiągnięcia	sportowe,	arty-
styczne	(indywidualne	lub	zespołowe)	lub	inne	konkur-
sy,	co	najmniej	na	szczeblu	powiatowym
	 	 	 	 	VI.	Maks.	 60	 punktów	 za	 rozmowę	 kwalifikacyj-
ną	 przeprowadzoną	 przez	 komisję	 szkolną	 w	 dniu	
11.06.2013	r.	(Nie	dotyczy	uczniów	GTE,	którzy	otrzy-
mują	30	pkt.	„gratis”	za	kontynuację,	zaś	o	przydziele-
niu	pozostałych	punktów	decyduje	Rada	Pedagogiczna).
					VII.	2	punkty	za	wolontariat
Maksymalna	liczba	punktów	wynosi	260.
 Ważne terminy:
 - od 13.05.2013 r. do 25.06.2013 r.  do godz. 12:00 
wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie do-
kumentów do szkoły; 
 - 11.06.2013 r./wtorek / godz. 15:00 rozmowa kwali-
fikacyjna przeprowadzona z kandydatami. Rozmowa 
odbywać się będzie w siedzibie szkoły;
 - od 28.06.2013 r. do 1.07.2013 r. do 15:00  dostar-
czanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej ko-
pii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia  
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 
(kopie oznaczone nr 1);
 - 5.07.2013 r. godz.10:00 ogłoszenie przez dyrektora 
szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły;
 - do 9.07.2013 r. do godz. 10:00  potwierdzenie przez 
kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły po-
przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego
 - 10.07.2013 r. do 9:00 ogłoszenie przez dyrektora 
szkoły listy przyjętych.
       
	 Zapraszamy
       
  Lidia Pałac

	 Marzec	w	GTE	obfitował	w	wydarzenia	o	różnym	charakterze.
	 W	 pierwszym	 dniu	marca	 odbył	 się	Konkurs	Wiedzy	 Pożarniczej.	
Brali	w	nim	udział	ochotnicy	z	gimnazjów	i	liceów	powiatu	cieszyńskiego.	
Konkurs	składał	się	z	dwóch	części	–	pisemnej	i	ustnej.	Po	ciężkich	zmaga-
niach,	Konradowi Szalbotowi z klasy III ag,	udało	się	wywalczyć	trzecie	
miejsce	wśród	gimnazjów	powiatu	cieszyńskiego,	zdobywając	tym	samym	
puchar.	
	 2	marca	2013	r.	obyły	się	tradycyjne	Igrzyska	Sportowe	LOTE	i	GTE.	
Obok	sprawności	 i	umiejętności	fizycznych,	 jurorzy	oceniali	pomysłowość	 
i	atrakcyjność	strojów	poszczególnych	klas.	Oto	wyniki	klasyfikacji:
-	I	miejsce	-	klasa	III	ag
-	II	miejsce	-	klasa	I	bg
-	III	miejsce	-	klasa	II	bg
-	IV	miejsce	-	klasa	II	ag K
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-	V	miejsce	-	klasa	III	bg
-	VI	miejsce	-	klasa	I	ag
	 Rodzice	 przygotowali	 pyszne	 ka-
napki,	 słodycze	 oraz	 napoje,	 a	 nad	 bez-

Igrzyska - klasa 1ag

Igrzyska - tor przeszkód

Igrzyska - nauczyciele GTE podczas pomiaru czasu

pieczeństwem	 uczniów	 czuwali	 nauczyciele	 oraz	 
rodzice.	
	 4	marca	klasy	I	i	II	wybrały	się	do	Biblioteki	
Miejskiej	na	prelekcję	dotyczącą	literatury	sensacyj-
nej	zatytułowaną	„Morderstwo	w	bibliotece”.	W	tym	
samym	dniu	odbył	się	także	w	Istebnej	Powiatowy	
Konkurs	Recytatorski	dla	uczniów	szkół	gimnazjal-
nych.	 Nasze	 gimnazjum	 reprezentowały:	 Karolina	
Dyrda	i	Martyna	Franek,	obie	z	klasy	II	bg.	Spośród	
26	uczestników	jury	wytypowało	do	dalszego	etapu	
tylko	 3	 osoby.	Wśród	 nich	 znalazły	 się:	Karolina	 -	
laureatka	I	miejsca	oraz	Martyna	-	III	miejsce.	Ser-
decznie	gratulujemy	i	życzymy	dalszych	sukcesów.
Czy	nauka	języka	niemieckiego	może	być	przyjem-
nością	i	zabawą?	Jasne,	że	klar!	Pod	takim	hasłem	
Instytut	 Goethego	 działający	 w	 Polsce	 stara	 się	
rozpropagowywać	 nauczanie	 języka	 niemieckiego	 
w	naszym	kraju.	Sama	akcja	nosi	nazwę	Deutsch-Wa-
gen-Tour.	Lektorzy	nauczający	języka	niemieckiego	
na	 zaproszenie	 różnych	 placówek	 edukacyjnych	 
w	całym	kraju	przyjeżdżają,	by	w	niekonwencjonal-
ny	 i	 innowacyjny	 sposób	 poprowadzić	 zajęcia	 dla	
osób,	które	dopiero	co	zaczęły	uczyć	się	tego	języka	
lub	zastanawiają	się	nad	podjęciem	nauki.
	 5	marca	na	krótko	przed	godziną	8	na	ulicę	
Sienkiewicza	 zajechał	 specjalnie	 oznakowany	VW	
Caddy,	wypakowany	po	brzegi	różnymi	materiałami	
informacyjnymi	i	edukacyjnymi,	z	pomocą	których	
przez	 następnych	 kilka	 godzin	 pani	 Beata	 Hadasz	
prowadziła	zajęcia	dla	uczniów	GTE.
Uczniowie	mieli	okazję	doświadczyć	nowatorskich	
sposobów	 nauczania	 języka	 niemieckiego,	 zoba-

czyć,	że	nauka	przez	zabawę	i	rywalizację	w	różnego	rodzaju	grach	
i	konkursach	sprawia	wiele	przyjemności	i	że	język	niemiecki	nie	
jest	taki	straszny,	jak	go	w	niektórych	stereotypach	malują.	Ucznio-
wie	mieli	też	okazję	rozwijać	społeczne	kompetencje,	jak	np.	praca	
w	grupach	-	umiejętność	tak	potrzebną	w	dzisiejszych	czasach	na	
rynku	pracy.	
	 Po	 zakończeniu	 zajęć	w	Gimnazjum	Towarzystwa	 Ewan-
gelickiego	rozstrzygnięty	został	zapowiedziany	wcześniej	konkurs	
plastyczny	pt.	„Deutschland	mit	meinen	Augen”	(Niemcy	w	moich	
oczach),	a	zwycięzcy	Natalia	Minczanowska	(1.	miejsce),	Agniesz-
ka	Goryczka	(2.	miejsce)	i	Jakub	Soboszek	(3.	miejsce)	zostali	na-
grodzeni	nagrodami	rzeczowymi.
	 Tegoroczne	 rekolekcje	 przebiegały	 pod	 przewodnim	 ha-
słem	 „Bóg	 zmienia	 życie	 człowieka”.	Na	 przykładzie	 biblijnych	
postaci	przypominano	różne	sytuacje,	które	mogą	stać	doświadcze-
niem	także	współczesnego	człowieka.
	 W	pierwszym	dniu	rekolekcji	przewodnią	postacią	była	Li-
dia,	jak	często	się	powiada,	pierwsza	osoba	na	terenie	Europy,	która	
przyjęła	chrześcijaństwo.	Na	jej	przykładzie	dowodzono,	iż	osoba	
szukająca	szczerze	Boga,	odnajdzie	Go,	zyskując	sens	życia.
	 Kolejny	dzień	stał	się	podstawą	do	rozważań	nad	postacią	
Pawła,	którego	religijne	działanie	zyskało	fanatyczne	zabarwienie.	
Został	odnaleziony	przez	Boga,	a	 jego	zapał	został	wykorzystany	
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do	 budowania,	 tworzenia	 społeczności	
wiernych.	 Z	 prześladowcy,	 stał	 się	 naj-
gorliwszym	apostołem	Chrystusa.	
	 Ostatni	rekolekcyjny	dzień	przy-
niósł	postać	Szymona,	zwanego	Piotrem.	
On	był	dobrym	przykładem	by	wskazać,	
iż	 Bóg	 w	 swej	 miłości	 poszukuje	 czło-
wieka	i	sam	wkracza	w	jego	codzienność,	
by	pochwycić	 i	 powieść	do	nowego	ży-
cia.
	 14	 marca	 2013	 roku	 w	 LOTE	 
i	GTE	miały	miejsce	obchody	Międzyna-
rodowego	Dnia	Liczby	 π.	 Pomysłodaw-
cą	 i	organizatorem	tego	wydarzenia	był	
Tomasz	Glajcar.	W	organizacji	pomogła	
również	klasa	2	π.	Pierwszym	punktem	
programu	 były	 konkurencje	 klas	 gim-
nazjalnych.	 Obejmowały	 one	 m.in.	 roz-
wiązywanie	zadań	matematycznych	oraz	
konkurencję,	która	wzbudziła	chyba	naj-
więcej	 emocji	 –	 recytowanie	 kolejnych	
cyfr	po	przecinku	 liczby	π.	Rekordzista	
„wyrecytował”	 223	 cyfr!	 Został	 nim	 Ja-
kub	 Mężyk.	 Drugie	 miejsce	 zajął	 Woj-
ciech	 Krysta	 (199	 cyfr).	 Nagrodą	 była	
ogromna	 pizza	 o	 średnicy	 1	 m,	 czyli	 
o	 obwodzie	 równym	 π	 (metrów).	 Spe-
cjalną	 pizzę	 przygotowała	 pizzeria	 PA-
LERMO	 mieszcząca	 się	 w	 Cieszynie	
przy	ulicy	Wyższa	Brama	33.	Na	koniec	
nadszedł	czas	na	wykłady	o	liczbie	π	dla	
klas	I	i	II	liceum.
	 W	 sobotę,	 16	 marca	 br.,	 odbył	
się	w	Bielsku-Białej	finał	już	szóstej	edy-
cji	Ogólnopolskiego	Konkursu	Biblijne-
go	"Sola	Scriptura	2012/2013",	na	temat	
treści	Ewangelii	Mateusza.	Na	poziomie	
parafii	w	konkursie	wzięło	 udział	w	 ca-

Deutsch Wagen Tour - nauka kolorów

Deutsch Wagen Tour - zwycięzcy konkursu plastycznego

Deutsch Wagen Tour - VW Caddy

łym	kraju	ok.	1100	dzieci	i	młodzieży,	finał	pisało	138	
osób,	w	trzech	grupach	wiekowych:	4-6	klasy	szkoły	
podstawowej,	gimnazja	oraz	szkoły	ponadgimnazjal-
ne.	Najliczniej	reprezentowane	były	diecezje	cieszyń-
ska	 i	 katowicka,	 ale	 dzieci	 przyjechały	 również	 ze	
Szczecina,	Grudziądza,	Wrocławia,	Poznania,	Rypina,	
Opola,	Warszawy	i	Mazur.	
	 Uczestników	 przywitał	 w	 kościele	 biskup	
Paweł	Anweiler,	 rozważając	 	 słowa	 Prz	 11,27a.	 Po	
konkursowych	 zmaganiach	dzieci	 i	młodzież	wzięli	
udział	w	seansie	kinowym,	a	potem,	wraz	z	opieku-
nami,	wszyscy	zostali	poczęstowani	obiadem.	Część	
popołudniową	otworzył	 bp	Tadeusz	Szurman,	 który	
przypomniał	 historię	 i	 cele	 konkursu.	 Spotkanie	 za-
kończyło	 się	 wręczeniem	 wszystkim	 uczestnikom	
dyplomów	 oraz	 egzemplarzy	 Nowego	 Testamentu	
w	 przekładzie	 ekumenicznym,	 ofiarowanym	 przez	
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Dzień liczby PI - mgr Tomasz Glajcar podczas wykładu o liczbie PI 
dla pierwszoklasistów

Pi - 5a

Towarzystwo	Biblijne	w	Warszawie.	Tytuły	 laureatów	
konkursu	uzyskali	uczniowie,	którzy	udzielili	popraw-
nych	odpowiedzi	na	powyżej	75	%	wszystkich	pytań.	
Laureaci	 pierwszych	 pięciu	 miejsc	 w	 każdej	 grupie	
otrzymali	dodatkowe	nagrody	(m.in.	 tablety,	pendrivy,	
książki).

	 Pięknie	spisali	się	uczniowie	placówek	
oświatowych	 prowadzonych	 przez	 Towarzy-
stwo	 Ewangelickie	 w	 Cieszynie.	 	 Maria	 Chu-
decka,	uczennica	SPTE,	została	laureatką	5-go	
miejsca,	podobnie	Karolina	Fromm,	uczennica	
GTE,	 również	 została	 laureatką	 5-go	 miejsca	
w	 kategorii	 gimnazjum.	 Tytuły	 laureatów	 zdo-
byli	także	uczniowie	GTE:	Aleksandra	Kocyan,	
Marcin	Chrapek	 i	Miłosz	Dyka.	1-sze	miejsce	
w	kategorii	szkół	ponadgimnazjalnych	zdobyła	
uczennica	LOTE	-	Anna	Adamus,	4-te	miejsce	
zdobył	Jakub	Skałka	(LOTE),	6-	te	miejsce	zdo-
był	Wojciech	Kopel	 (LO	 im.	A.	Osuchowskie-
go),	 laureatami	zostały	 także	Katarzyna	Bulan-
dra	i	Anna	Kryska	-	również	uczennice	LOTE.
	 Na	 zakończenie	 głos	 zabrał	 generalny	
wizytator	nauczania	kościelnego,	ks.	dr	Adrian	
Korczago,	 który	 pogratulował	 i	 podziękował	
uczestnikom	i	organizatorom	konkursu	oraz	ka-
techetom	i	rodzicom,	pomagającym	w	przygoto-
waniu	się	naszej	młodzieży	do	konkursu.
	 W	 chwili	 zamykania	 numeru	 miały	
miejsce	 ważne	 wydarzenia	 w	 GTE,	 takie	 jak:	
warsztaty	geograficzne	dla	uczniów	klas	pierw-
szych,	 konkurs	 „Kangur	 matematyczny”,	 kon-
kurs	fizyczny	„Lwiątko”	czy	warsztaty	fizyczne,	
o	 których	 poinformuję	 Państwa	 szczegółowo	
w	 następnym	 numerze	 „Wieści”.	Wtedy	 także	
dowiecie	się	Państwo,	kto	z	dziewiątki	uczniów	
GTE	 biorących	 udział	w	 III	 etapie	Wojewódz-
kich	 Konkursów	 Przedmiotowych,	 został	 ich	
laureatem.
	 W	 Wielką	 Środę	 wszyscy	 uczniowie	

Sola Scriptura   

oraz	nauczyciele	wzięli	udział	w	nabożeństwie	
w	Kościele	Jezusowym.	

	 Zapraszamy	serdecznie	na	Dzień	Otwarty	Gim-
nazjum	Towarzystwa	Ewangelickiego,	który	odbędzie	
się	w	poniedziałek,	8	kwietnia.	Osoby	zainteresowane	
proszone	są	o	uzgodnienie	godziny	wizyty	pod	nr	tele-
fonu	33	852	–	12	–	37.

	 Z	 okazji	 Świąt	Wielkanocnych	 życzę	 wszyst-
kim	Czytelnikom	 spokoju	w	przeżywaniu	Wielkopiąt-
kowej	 zadumy	 oraz	 radości	 ze	 Zmartwychwstałego	
Pana	w	WIELKANOCNY	NIEDZIELNY	PORANEK.	
Niechaj	owa	radość	trwa	jak	najdłużej.	

Artykuł zredagowali: Joanna Sikora, 
Anna Sztwiertnia i Leszek Kołodziej.
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Szkoła Podstawowa TE

	 Po	 przerwie	 zimowej	 rozpoczęliśmy	 ostatni	
etap	nauki	w	tym	roku	szkolnym.
	 W	klasach	III		odbyły	się	lekcje	otwarte	,	w	któ-
rych	 uczestniczyli	 	 rodzice.	Celem	 	 zajęć	 było	 przed-
stawienie	 osiągnięć	 i	 umiejętności	 dzieci.	 Klasa	 IIIb		
utrwalała	tabliczkę	mnożenia	poprzez	zadania	tekstowe	
oraz	zabawę	w	„toto-lotka”.	Natomiast	temat	w	klasie	
IIIa	 był	 związany	 poznaniem	 	wynalazków	
i	 odkryć.	 Uczniowie	 mogli	 zaprezentować	
swoją	wiedzę	 i	 zainteresowania.	Po	podzie-
leniu	klasy	na	grupy,	nauczyciel	przydzielił	
zadania	 	 praktyczne	 np.	 odmierzanie	 odpo-
wiedniej	 ilości	wody,	wyjaśnianie	 trudnych	
wyrazów	 –	 praca	 ze	 słownikiem,	 rozwiązy-
wanie	sytuacji		problemowych.	Rodzice		byli	
pod	 wrażeniem	 współpracy	 dzieci	 ich	 wie-
dzy	i	umiejętności.
	 Tradycyjnie,	jak	co	roku,	uczęszcza-
liśmy	na	rekolekcje	do	kościoła	Jezusowego	
i	 Marii	 Magdaleny.	 Czas,	 który	 uczniowie	
spędzali	 w	 kościołach	 na	 słuchaniu	 sło-
wa	 Bożego	 i	 śpiewie	 ,był	 wprowadzeniem,	 
a	 jednocześnie	 przypomnieniem	 o	 zbliżają-
cej	się	pamiątce	śmierci	i	zmartwychwstania	
Jezusa	Chrystusa.
	 W	marcu	obchodziliśmy	„Światowy	
dzień	 liczby	π”	 .	Uczniowie	 	 rozwiązywali		
różne	 	 zadania	 matematyczne	 rozwieszone	
na	 tablicach,	 a	 także	 zdobywali	 informa-
cje	 o	 	 wybitnych	 matematykach.	 Obchody	
„Światowego	 dnia	 liczby	 π”	 zakończyły	 się	
konkursem	 „Mistrz	 rachunków”-	 45	 zadań	
w	45	minut.		Uczestnicy-	uczniowie,	rodzice,	
dziadkowie	 	z	wielkim	skupieniem	zmagali	
się	 z	 działaniami.	 Niektórzy	 oddali	 rozwią-
zania	już	po	15	minutach!!!
	 Także	 w	 marcu	 odbyły	 się	 powia-
towe		mistrzostwa			szkół	podstawowych	w	
mini	piłce	siatkowej,	w	których	SPTE	zajęła	
I	miejsce.	Najwyższe	miejsce	na	podium	wywalczyli:	
Adam	Machinko,	Robert	Bąkowski,	Michał	 Sikora,		
Robert	Misiarz,	Konrad	Pludra,	Jakub	Hazuka,	Alek-
sander	Karpiński,		Maciej	Jagiełło,	Wojtek	Kostka.
Oprócz	 sukcesów	 sportowych	 mamy	 osiągnię-
cia	 polonistyczne.	 Do	 etapu	 centralnego	 konkursu	 
„Z	 poprawną	 polszczyzną”	 zakwalifikowali	 się:	 Ja-
goda	Fober,	Łukasz	Wesołowski,	Natalia	Król,	Alek-
sandra	Czudek,	Denisa		Blażek.	Znamy	także	wyniki	
konkursu	wojewódzkiego		z	matematyki	z	elementa-
mi	przyrody	–	laureatem	został	Jakub	Królica.
Cieszymy się z sukcesów i gratulujemy osiągnięć.
	 W	 związku	 ze	 zbliżającymi	 się	 świętami	 

życzę	wszystkim	czytelnikom	Wieści	Wyższbramskich:

Zdrowych, błogosławionych Świąt Wielkanocnych,
Pełnych wiary , nadziei i miłości,

Serdecznych spotkań w gronie rodziny.

                                                                                                             Joanna Gibiec-Smierna
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Przedszkole TE

	 Styczeń	to	miesiąc	wielkich	przygotowań	do	Dnia	Babci	i	Dziad-
ka.	W	tym	roku	świętowaliśmy	cały	tydzień,	ponieważ	ze	względu	na	dużą	
liczbę	gości	–	 co	nas	bardzo	cieszy	 -	każda	grupa	dzień	 ten	obchodziła	
osobno.	 Jako	 pierwsze	 do	 przedszkola	 swoich	 dziadków	zaprosiły	 4-lat-
ki	czyli	grupa	Biedronek,	we	wtorek	gospodarzami	były	Motylki-3-latki,	 
w	środę	6-latki	czyli	Sówki	w	czwartek	Żabki	i	jako	ostatnie	wystąpiły	dla	
swoich	gości	Pszczółki.	Tradycyjnie	przedszkolaki	do	przedszkola	zapro-
siły	„Babcie	 i	Dziadków”	z	Poniedziałkowych	spotkań	oraz	dwie	grupy	
pojechały	 do	Domu	EMAUS	w	Dzięgielowie.	Wszystkie	występy	 przy-
niosły	wiele	radości	i	uśmiechu.	Mamy	nadzieję,	że	za	rok	odwiedzi	nasze	
przedszkole	przynajmniej	tyle	samo	dziadków	co	w	tym	roku.
	 Po	 wielkiej	 pracy	 jaka	 była	 związana	 z	 dniem	 Dziadka,	 przy-
szedł	czas	na	bal	przebierańców	dla	dzieci.	Stroje	były	bardzo	wyszukane	 
i	kolorowe.	Taka	liczba	księżniczek,	batmanów	czy	kowbojów	zdarza	się	
tylko	raz	w	roku.	Dzieci	bawiły	się	od	9.00	do	11.00,	ale	dla	niektórych	
przedszkolaków	był	to	bardzo	wyczerpujący	czas,	brakowało	sił	żeby	zjeść	
obiad,	maluszki	nie	mogły	doczekać	się	 leżakowania.	Następny	 taki	bal	

już	za	rok.
		 4	lutego	w	naszym	przed-
szkolu	było	wyjątkowe	spotkanie,	
przyjechał	 kierownik	 Agencji	
Restrukturyzacji	 i	 Moderniza-
cji	 Rolnictwa	 w	 Międzyświeciu	
pan	Andrzej	 Lasoń	 i	 w	 obecno-
ści	 zastępcy	 pani	 Sylwii	 Sikory	
i	 pana	 policjanta	Roberta	Wajdy	
wręczył	 wszystkim	 dzieciom	 ka-
mizelki	odblaskowe.	Teraz	mamy	
nadzieję	 być	 bardziej	 widoczni	
podczas	 spacerów	 i	 wyjazdów	 
z	przedszkola.
		 Po	 feriach	 młodsze	
grupy	 pojechały	 do	 sali	 zabaw	 
w	Cieszynie	–	do	Fikołka.	Zaba-
wa	była	tak	wyczerpująca,	że	nie-
którzy	 z	 nas	 nie	mieli	 siły	 zjeść	
obiadu,	 a	 spało	 się	 w	 tym	 dniu	
wyjątkowo.	 Starsze	 grupy	miały	
w	 zamian	 gości	 z	Anglii.	 Gości-
liśmy	 autora	 programu	 „Alfred	
radzi”	 pastora	 Petera	 Greena.	
Hasłem	 przewodnim	 spotkania	
było	 „bądź	 grzeczny	 –	 będziesz	
bezpieczny”.	 Alfred	 –	 kukiełka,	
która	 była	 bohaterem	 spotkania,	
uwagę	 dzieci	 skupiała	 na	 posłu-
szeństwie	 małych	 ludzi	 wobec	
dorosłych,	którzy	się	nimi	akurat	
opiekują.	Historyjki	opowiadane	
przez	 gościa	 były	 bardzo	 cieka-
we,	a	mimika	twarzy	i	bogata	ge-
stykulacja	 dodawała	 dramaturgii	
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Starsze grupy na zajęciach miały gości z Anglii

poszczególnym	 scenom.	 Kończąc	 spotkanie,	
Pastor	 zilustrował	 dzieciom	 postać	 grzechu,	
dzieci	 same	 doszły	 do	 tego,	 że	 grzechów	nie	
klasyfikujemy	 na	mniejsze	 i	większe.	 Spotka-
nie	zakończyło	się	wspólną	modlitwą	w	języku	
polskim	i	oczywiście	angielskim.

Grażyna Podżorska

 A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, któ-

rzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają na-

dziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak 

też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.  

A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozosta-

niemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy 

zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bo-

żej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chry-

stusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwa-

ni będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze 

będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

1 Tes. 4,13-18
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Chóry, muzyka...
Bawarskie tournne 

Wyższobramskiego Chóru Kameralnego
 9 koncertów w ciągu ośmiu dni, 2700 
przebytych kilometrów, mnóstwo śpiewu, śmie-
chu, spotkań z ciekawymi ludźmi i 19 tysięcy 
złotych zebranych na rzecz ratowania cieszyń-
skich organów – tak krótko można by podsu-
mować nasze lutowe tournee po Bawarii. Dla 
nas, członków Wyższobramskiego Chóru Ka-
meralnego, była to przede wszystkim misja, ale 
również niesamowita przygoda, którą pokrótce 
postaramy się Wam przybliżyć.
 Przygotowania	 -	 Pomysł	 zorganizo-
wania	 tournee	 zrodził	 się	 w	 głowie	 naszego	
chórowego	 przyjaciela,	 Gerharda	 Lachnera	 
z	Gustaw-Adolf-Werk.	Poznaliśmy	się	w	ubie-
głym	 roku	 podczas	 krótkiej	 wizyty	 we	 Für-
stenfeldbruck,	 o	 której	 informowaliśmy	 na	
łamach	Wieści.	Kiedy	Gerhard	dowiedział	się	
o	 akcji	 „Ratujmy	Organy	Kościoła	 Jezusowe-
go”	 od	 razu	 postanowił	 działać.	 Perfekcyjnie	
zaplanował	cały	pobyt,	 znalazł	parafie	chętne	
do	 organizacji	 koncertów,	 co	 wiązało	 się	 też	
ze	znalezieniem	rodzin	gotowych	przyjąć	nas	
do	 swoich	domów!	Wszystko	zostało	dopięte	
na	 ostatni	 guzik.	 Otrzymaliśmy	 szczegółowy	
plan	całego	pobytu,	w	którym	zaznaczone	były	
miejsca	 koncertów,	 osoby	 odpowiedzialne	 za	
nasze	noclegi,	podane	numery	dróg	i	autostrad,	
a	nawet	odległości	pomiędzy	poszczególnymi	
etapami	tournee	i	czas	potrzebny	do	ich	poko-
nania.	Wszelkie	koszty	związane	z	wyjazdem	
pokrył	organizator	–	Gustaw-Adlof-Werk	Bay-
ern.	My	 ze	 swej	 strony	 intensywnie	 ćwiczyli-

Koncert w Monachium

śmy,	aby	sprostać	wyzwaniu	i	dobrze	przygotować	się	do	
codziennych	koncertów.
 Koncerty	 -	 Muzyczną	 przygodę	 rozpoczęliśmy	
w	 sobotę,	 16	 lutego.	 Wcześnie	 rano	 wyruszyliśmy	 do	
Niemiec,	 by	 wieczorem	 dać	 pierwszy	 ponad	 godzinny	
koncert	 w	 Neustadt	 an	 der	Aisch	 w	 tamtejszym	 koście-
le.	W	kolejnych	dniach	wystąpiliśmy	w	miejscowościach:	
Schwabach,	Steinsfeld,	München,	Würzburg,	Oberlaurin-
gen,	 Auhausen,	 Emskirchen	 oraz	 Windsbach.	 Niemiec-
kiej	 publiczności	 prezentowaliśmy	 przede	 wszystkim	
bogaty	repertuar	pieśni	pasyjnych	różnych	epok	i	stylów.	
W	programie	znalazły	 się	 również	pieśni	 ludowe	Śląska	
Cieszyńskiego	 oraz	 piosenka	 „Rodzina,	Rodzina”,	 którą		 
w	wersji	„Familie,	Familie”	nucili	z	nami	wszyscy	zebrani.	

koncert w Neustadt

koncert w Schwabach
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Każdą	z	pieśni	staraliśmy	się	jednak	
krótko	przetłumaczyć	na	 język	nie-
miecki,	 aby	 naszym	 słuchaczom	
łatwiej	było	odebrać	i	zrozumieć	to,	
co	 chcieliśmy	 im	 przekazać.	 Tłu-
maczenie	zabawnych	treści	naszych	
śląskich	pieśniczek	wcale	nie	było	
łatwym	zadaniem,	ale	u	wszystkich	
wywoływały	 one	 uśmiech.	 	 Do-
datkową	 atrakcją	 koncertów	 były	
utwory	 organowe	 wykonywane	
przez	 naszego	 chórowego	 kolegę	
Wojtka	Wantuloka,	 który	miał	 oka-
zję	 zagrać	 dzieła	 Bacha	 na	 kilku	
ciekawych	 instrumentach.	 Stałym	
punktem	 wszystkich	 koncertów	
było	 również	 wystąpienie	 organi-
zatora	 naszego	 tourne,	 Gerharda	
Lachnera.	 Przy	 pomocy	 przygoto-
wanej	 specjalnie	 prezentacji	 multi-
medialnej	 opowiadał	 o	 Polsce,	 jej	
najznakomitszych	 postaciach	 kul-
tury	 i	 nauki	 oraz	miejscach,	 które	
warto	odwiedzić.	Nie	zabrakło	rów-
nież	informacji	o	Kościele	Ewange-
lickim	w	Polsce,	naszej	parafii	oraz	
projekcie	„Ratujmy	Organy”.	
 Atrakcje	 –	 Organizator	 na-
szego	tournee	zadbał	o	to,	aby	czas	
spędzony	 pomiędzy	 koncertami,	
nie	 był	 czasem	 spędzonym	 tylko	
w	 samochodach,	 choć	 dla	 chłop-
ców	 z	 nowo	 zdobytym	 prawem	
jazy,	poruszanie	się	po	niemieckich	
autostradach	 było	 wielką	 frajdą!	
Sam	 fakt	 stałego	 przemieszczania	
się,	 dał	 nam	 możliwość	 zwiedze-
nia	 wielu	 pięknych	 miejscowości,	
w	których	występowaliśmy.	Udało	
nam	się	 jednak	odwiedzić	również	
inne,	 z	 których	 wspomnieć	 warto	
Augsburg.	 W	 tym	 starym,	 założo-
nym	 przez	 Rzymian	 mieście	 roze-
grały	 się	 ważne	 dla	 ewangelików	
wydarzenia,	 które	 powtórzyliśmy	
sobie	 zwiedzając	 wystawę	 poświę-
coną	 Reformacji	 w	 kościele	 św.	
Anny.	Podobnie	jak	w	zeszłym	roku,	
niezawodnym	 przewodnikiem	 po	
licznych	 kościołach	 okazał	 się	 ks.	
Ulrich	Wagner	z	Monachium,	który	
zaopiekował	 się	 nami	 w	 Augsbur-
gu.	Innym	razem	wybraliśmy	się	do	
urokliwego	miasteczka	Rothenburg	
ob	der	Tauben.	Wszyscy	zapamięta-

koncert w Steinsfeld

WCK w Augsburgu

koncert w Windsbach
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liśmy	charyzmatyczną	81-letnią	panią	pastorową,	która	
z	wielką	pasją	opowiadała	nam	o	historii	miasta	i	kate-
dry.	Odwiedziliśmy	tam	Niemieckie	Muzeum	Bożego	
Narodzenia	i	znajdujący	się	w	nim	całoroczny	sklep	ze	
świątecznymi	 dekoracjami	 Käthe	 Wolfahrt	 –	 szaleń-
stwo!	Na	zakończenie	spacer	po	zachowanych	komplet-
nie	murach	miejskich,	z	których	rozciągał	się	wspania-
ły	widok	na	pamiętającą	czasy	średniowiecza	starówkę.	
Kolejnym	 ciekawym	 przeżyciem	 była	 wycieczka	 do	
Norymbergii,	do	której	zabrał	nas	ks.	Wolfgang	Layh,	
przewodniczący	 bawarskiego	 oddziału	 Gustaw-Adolf-
-Werk.	 Pokazał	 nam	 odbudowane	 ze	 zniszczeń	 wo-
jennych	 stare	 miasto	 z	 pięknym	 zamkiem	 i	 licznymi	
zabytkami.	 Mieliśmy	 także	 możliwość	 skosztowania	
typowych	 Nürnberger	 Bratwürste,	 czyli	 tradycyjnych	
pieczonych	kiełbasek	 serwowanych	 	 z	kapustą	 lub	 sa-
łatką	 ziemniaczaną	oraz	na	deser	pysznych	norymber-
skich	pierników	–	mniam!
 Ludzie	–	Gerhard	Lachner	nawiązując	do	śpie-
wanej	przez	nas	piosenki	„Rodzina”	podkreślał,	 że	 je-
steśmy	wielką	Boża	 rodziną,	dla	której	nie	ma	granic	 
i	podziałów.	Tak	też	się	czuliśmy!	Co	dzień	nocowali-
śmy	gdzie	indziej,	poznawaliśmy	nowych	ludzi,	którzy	
zapraszali	nas	do	swoich	domów	i	przyjmowali	bardzo	
gościnnie.	Była	to	wspaniała	lekcja	języka	–	niemiecki,	
angielski	 i	migowy	-	próbowaliśmy	wszystkiego.	Naj-
ważniejsze	 były	 jednak	 bezpośrednie	 kontakty,	 chęć	
rozmowy	 i	 wzajemnego	 poznania	 się.	 Wiele	 godzin	
spędziliśmy	w	 domach	 z	 naszymi	 gospodarzami,	 czę-
sto	 zdziwionymi,	 że	 jesteśmy	 ewangelikami	 z	 Polski.	
Była	 to	 znakomita	 okazja,	 aby	 opowiedzieć	 im	 o	 na-
szym	kraju,	mieście	i	parafii.	W	kilku	miejscowościach	
zorganizowano	dla	nas	wspólne	posiłki	w	salkach	para-
fialnych,	które	 spożywaliśmy	 razem	z	naszymi	gospo-
darzami,	co	bardzo	nam	się	podobało.	Odbywały	się	też	
wieczorne	spotkania	ze	śpiewem,	gdzie	uczyliśmy	się	

nawzajem	polskich	i	niemieckich	
szlagierów.	Bardzo	 często	 spoty-
kaliśmy	również	Polaków,	miesz-
kających	 na	 stałe	 w	 Niemczech,	
często	 nie	 związanych	 z	 para-
fiami,	w	których	przebywaliśmy.	
Dowiadywali	 się	 przypadkowo	
o	koncertach	i	przychodzili	żeby	
posłuchać	i	porozmawiać	z	nami	
po	polsku	–		bardzo	miłe!	
  Kontakty	–	Wielką	za-
letą	nocowania	u	rodzin	niemiec-
kich	 była	możliwość	 budowania	
osobistych	 relacji	 i	 nawiązywa-
nia	 kontaktów	 z	 gospodarzami.	
Miłym	 zaskoczeniem	 były	 dla	
nas	 odwiedziny	 Maximiliana	
Mayr,	 którego	 poznaliśmy	w	 ze-
szłym	 roku	 w	 Fürstenfeldbruck.	

Dowiedział	 się	o	naszym	przyjeździe	 i	pojawił	 się	na	
koncercie	w	Monachium.	Ucieszyliśmy	się,	że	nas	pa-
mięta	i	chciał	się	znów	z	nami	zobaczyć	i	porozmawiać.	
Tym	 razem	mieszkaliśmy	 w	 bardzo	 różnych	 miejsco-
wościach,	 zaczynając	 od	wielkiego	miasta,	 jakim	 jest	
Monachium,	a	na	małej	rolniczej	wiosce	kończąc.	Roz-
maite	warunki	 i	zawsze	 inni	 ludzie.	W	czasie	 tournee	
każdy	 z	 nas	 nocował	 w	 8	 różnych	 domach.	 Niemal	 
z	 każdego	wrócił	 z	 nową	wizytówką,	 adresem	mailo-
wym,	numerem	telefonu.	Pierwsze	listy	zostały	już	wy-
słane,	dostaliśmy	zdjęcia	z	koncertów,	wycinki	z	gazet,	
odwdzięczamy	się	dobrym	słowem,	dziękujemy.	 	 Jest	
szansa,	że	zobaczymy	się	znów!	W	ubiegłym	tygodniu	
otrzymaliśmy	maila	z	zaproszeniem	naszego	chóru	na	
koncert	w	ramach	Dni	Muzyki	Chóralnej	w	Schwabach.	
Kiedy?	 5	 lipca	 2015r.	 o	 godz.	 19:30	w	kościele	miej-
skim	w	Schwabach!	Wielkie	zaskoczenie,	ale	też	wielka	
radość.	Trudno	planować	z	takim	wyprzedzeniem,	ale	
jeśli	Pan	Bóg	pozwoli,	znów	pojedziemy	do	Bawarii.	
 Radość	–	Cieszymy	się,	że	mogliśmy	szczęśli-
wie,	w	dobrym	zdrowiu	 i	 zgodzie	wrócić	do	naszych	
domów.	Z	Bożą	pomocą	pokonaliśmy	2700	km,	z	tego	
1200	 po	 samych	 Niemczech.	 Przeżyliśmy	 intensyw-
ne,	 ale	 bardzo	 piękne	 dni,	 poznaliśmy	 wspaniałych	
ludzi	 i	mogliśmy	 śpiewać	 na	 Bożą	 chwałę.	 Dziękuje-
my	 wszystkim,	 którzy	 wspierali	 nas	 swoją	 modlitwą	
w	wypełnieniu	powierzonego	nam	zadania.	Cieszy	nas	
również	wynik	finansowy	tournee.	Podczas	wszystkich	
koncertów	 w	 Bawarii	 zbieraliśmy	 datki	 na	 rzecz	 re-
montu	 naszych	 kościelnych	 organów.	W	 sumie	 udało	
się	 uzyskać	 19.000zł,	 które	 są	 cegiełką	WCK	w	 tym	
wielkim,	czekającym	naszą	parafię,	zadaniu.	
       
  Piotr Sikora

WCK w Norymberdze
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Niespodziewana wizyta
	 Niedziela,	 24	 lutego	 to	 dzień,	
kiedy	miał	miejsce	finał	 zakrojonej	 na	
szeroką,	międzypowiatową,	skalę	akcji.	
Ale	zacznijmy	od	początku.
	 Początek	 lutego,	 piątkowy	
wieczór,	 rozmowy	 (oczywiście	 po	 pró-
bie	 –	 w	 czasie	 próby	 przecież	 się	 nie	
rozmawia	 :))	 na	 temat	 solenizantów	 z	
bieżącego	miesiąca.	Pada	nazwisko	Un-
das,	Kornel	Undas.	Chodzi	oczywiście	 
o	naszego	opiekuna	sprzed	blisko	10	lat,	
który	obecnie	pełni	funkcję	proboszcza	
parafii	w	Mikołowie.	Z	zakamarków	na-
szej	 pamięci	 wydobyliśmy	 informację,	
że	24	 lutego	będzie	On	obchodził	swo-
je	 45.	 urodziny,	 a	 że	 chórzyści	 nie	 by-
liby	sobą	gdyby	czegoś	nie	wymyślili,	 
i	wówczas	pojawił	się	pomysł	wyjazdu	
–	niespodzianki.
	 Po	 rozpoznaniu	 terenu	 i	 po-
twierdzeniu	 obecności	 Proboszcza	
na	 nabożeństwie,	 postanowiliśmy,	 że	
24	 lutego	 zaśpiewamy	 w	 Mikołowie.	 
W	niedzielę,	 o	 godzinie	 7.30	wszyscy	
zameldowali	 się	 (o	 dziwo	 punktual-
nie)	przed	 salą	parafialną	w	Hażlachu	
i	po	zapakowaniu	się	do	samochodów	
ruszyliśmy	 w	 drogę.	 Po	 ok.	 45	 minu-
tach	 przepisowej	 jazdy	 dotarliśmy	 do	
celu	naszej	podróży.	Czujne	oko	Pana	
Kościelnego	wypatrzyło	 4	 samochody	
na	obcych	rejestracjach,	ale	nie	zdążył	
ostrzec	Gospodarzy	przed	naszą	wizytą,	
więc	jakież	było	ich	zdziwienie,	kiedy	
po	otworzeniu	drzwi	na	schodach	zobaczyli	17	znajomych	
i	uśmiechniętych		twarzy.	Szkoda,	że	naszemu	fotografo-
wi	nie	udało	się	uchwycić	tego	momentu	ponieważ	mina	
ks.	 Undasa	 była	 w	 tym	 momencie	 bezcenna.	 Po	 wzru-
szającym	przywitaniu	 i	złożeniu	 jubilatowi	życzeń	przy-
szła	kolej	na	próbę,	bo	przecież	nie	mogliśmy	dać	plamy	 
w	takim	dniu.
	 W	czasie	nabożeństwa	zaśpiewaliśmy	pieśni,	któ-
re	jednocześnie	były	życzeniami	zarówno	dla	ks.	Kornela	
jak	 i	 dla	 całego	mikołowskiego	 zboru.	 Na	 zakończenie	
zrobiliśmy	 pamiątkowe	 zdjęcie,	 a	 następnie	 zostaliśmy	
zaproszeni	do	sali,	gdzie	przy	herbacie	oraz	pysznych	cia-
stach	miło	spędziliśmy	czas	na	rozmowach	z	Gospodarza-
mi	i	parafianami	z	Mikołowa.	Pieśń	„Chcę	chwalić	Boga	
dziś”	przypomniała	nam	próby	sprzed	 lat,	kiedy	śpiewa-
liśmy	 ją	 	 wspólnie	 z	 ks.	 Kornelem	 i	 jego	 żoną.	Myślę,	 
że	łzy,	które	pojawiły	się	w	wielu	oczach	były	najlepszym	
dowodem,	 że	 ten	 czas	 spędzony	w	Hażlachu	 jest	 przez	



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl50 Odwiedź naszą stronę:

wielu	bardzo	ciepło	wspominany.
	 Niestety	wszystko	co	dobre	szybko	się	kończy	
i	około	południa	nadszedł	czas	powrotu	do	domu.	Bar-
dzo	cieszyliśmy	się	z	 tego	spotkania	 i	mamy	nadzieję,	
że	 była	 to	 obustronna	 radość.	 Serdecznie	 dziękujemy	
za	 gościnę	 ks.	 Undasowi	 oraz	 jego	 żonie,	 Brygidzie,	 
a	 także	wszystkim	tym,	z	którymi	było	nam	dane	spo-
tkać	się	tej	niedzieli	i	jeszcze	raz	życzymy	Bożego	bło-
gosławieństwa	 na	 kolejne	 lata	 życia	 i	 służby	 naszego	
Drogiego	Solenizanta.
	 Spod	 mikołowskiego	 kościoła	 odjeżdżaliśmy	
z	nadzieją	na	 szybkie	 spotkanie,	 a	w	uszach	brzmiały	
słowa	pieśni,	którą	zakończyliśmy	nabożeństwo	–

 „I nim znowu się spotkamy, Bóg niech dłonią Swą ochrania Cię.”
Piotr Witoszek

„Potrójna Niedziela” 
Wyższobramskiego Chóru Kameralnego

	 Lubimy	 pieśni	 pasyjne.	 Po-
ruszają	 zarówno	 wykonawców,	 jak	 
i	 słuchaczy	 swoją	 piękną,	 molo-
wą	 melodią,	 ale	 przede	 wszystkim	
głęboką	 treścią.	 Tegoroczny	 czas	
pasyjny	 był	 dla	 nas	 rekordowy	 pod	
względem	ilości	występów.	Podczas	
pobytu	 w	 Niemczech	 główną	 część	
naszego	 programu	 stanowiły	 wła-
śnie	utwory	o	charakterze	pasyjnym,	
które	 śpiewaliśmy	 na	 wszystkich	
dziewięciu	koncertach.	Wiele	z	nich	
nauczyliśmy	się	nawet	na	pamięć,	co	
bardzo	 nam	 się	 przydało,	 gdyż	 cze-
kała	 nas	 jeszcze	 rozśpiewana	V	nie-
dziela	Wielkiego	Postu.

VII Ekumeniczny Wieczór Pasyjny, Opole

WCK w Radlinie-Głożynach Wojtek Wantulok
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	 17	marca	 rano,	 przy	 pięknej	 słonecznej	 pogo-
dzie,	wyruszyliśmy	do	Radlina-Głożyn.	Była	to	nasza	
trzecia	 wizyta	 w	 	 kościele	 pw.	 Niepokalanego	 Ser-
ca	 Maryji,	 gdzie	 zaprosił	 nas	 miejscowy	 proboszcz.	
Organistką	 w	 głożyńskim	 kościele	 jest	 nasza	 chóro-
wa	 koleżanka,	Wiola,	 stąd	 nasze	 kolejne	 odwiedziny	 
w	 tamtejszym	 kościele.	 Poprzednio	 występowaliśmy	
tam	 z	 programem	 adwentowym	 oraz	 kolędami.	 Tym	
razem	 zaprezentowaliśmy	 nasze	 pieśni	 pasyjne.	 Po	
koncercie	ksiądz	zaprosił	nas	do	sali	parafialnej,	gdzie	
ogrzaliśmy	 się	 przy	 kawie	 i	 pysznych	 drożdżówkach	 
z	 borówkami	 z	 Istebnej!	 Posileni	 wyruszyliśmy	 auto-
stradą	do	Opola.
	 Na	miejscu	przywitał	nas	ks.	Marian	Niemiec,	
który	przedstawił	nam	krótko	historię	oraz	realia	życia	
parafialnego	 na	 Opolszczyźnie.	 Parafia	 Ewangelicko-
-Augsburska	w	Opolu	nie	posiada	w	mieście	własnego	
kościoła,	 dysponuje	 natomiast	 dużym	 budynkiem	 pa-
rafialnym	z	ogrodem,	kaplicą	i	przytulną	salą	zborową.	 
W	budynku	parafialnym	znajdują	się	też	pokoje	dla	stu-
dentów,	z	których	korzystają	także	Cieszyniacy.	Ksiądz	
Niemiec	zaprosił	nas	na	pyszny	obiad,	po	którym	czekał	
nas	drugi	występ	tej	niedzieli.	Udaliśmy	się	do	Hospi-
cjum	Opolskiego	 „Betania”,	 które	 świadczy	 fachowe	
usługi	 opiekuńcze	 16	 osobom	w	 końcowej	 fazie	 cho-
roby	nowotworowej.	Śpiewaliśmy	na	półpiętrze	klatki	
schodowej,	 tak,	 aby	 dźwięk	 docierać	 mógł	 do	 pokoi	
chorych	na	obu	piętrach	budynku.	Wizyta	w	tym	miej-
scu	wywarła	na	nas	ogromne	wrażenie,	a	 tekst	 jednej	
ze	śpiewanych	pieśni	nabrał	dla	nas	jeszcze	większego	
znaczenia:	 „Pod	 krzyż	 Zbawiciela	 śpiesz	 ufnie	w	 złe	

dni,	zabierze	twe	troski,	osuszy	twe	łzy,	ukoi	cierpienia,	
utuli	twój	żal,	a	wszystkie	tęsknoty	odlecą	uśpione,	hen	
w	dal…	On	tak	cię	miłuję,	On	życie	swe	dał,	On	umarł	
na	 krzyżu,	 lecz	 powstał,	 byś	 ty	 życie	 miał…”	 Kolej-
nym	punktem	planu	był	krótki	spacer	po	mieście,	gdyż	
o	godz.	16:30	w	kościele	oo.	Franciszkanów	rozpoczął	
się	VII	Ekumeniczny	Wieczór	Pasyjny.	Organizatorem	
koncertu	był	ks.	Niemiec,	który	pełni	 funkcję	prezesa	
stowarzyszenia	 prowadzącego	 hospicjum.	 Wystąpi-
liśmy	 obok	 Chóru	 Kameralnego	 Państwowej	 Szkoły	
Muzycznej	II	stopnia	w	Opolu	oraz	zespołu	„Attonare”	
z	Komprachcic.	Na	pięknych	40-głosowych	organach	
firmy	Sauer	(podobnie	jak	nasze	cieszyńskie)	grał	nasz	
kolega	 Wojtek	 Wantulok.	 Koncertowi	 towarzyszyła	
zbiórka	na	 rzecz	hospicjum.	Na	zakończenie	wszyscy	
wykonawcy	 oraz	 darczyńcy	 otrzymali	 żonkile	 -	 kwia-
ty	symbolizujące	nadzieję.	Po	koncercie	pożegnaliśmy	
się	 i	 ruszyli	do	Cieszyna,	 a	nasi	 studenci	do	Katowic	 
i	Krakowa.
	 „Potrójna	Niedziela”	-	tak	ją	nazwaliśmy,	była	
dla	 nas	 kolejnym,	 wspólnie	 spędzonym	 dniem,	 któ-
ry	 Pan	 Bóg	 pobłogosławił	 nam	 piękną	 pogodą.	 Tego	
dnia	 daliśmy	 trzy	 koncerty,	 trzeci	 raz	 zaśpiewaliśmy	 
w	Radlinie,	do	Opola	udało	nam	się	pojechać	na	 trze-
cie	 z	 kolei	 zaproszenie	 ks.	 Niemca,	 gdyż	 wcześniej	
dwukrotnie	zmuszeni	byliśmy	mu	odmawiać,	z	powo-
du	 nagrania	 płyty	 oraz	 wieczoru	 kolęd	 w	 Cieszynie.	 
Wystąpiliśmy	w	 składzie:	 trzy	 soprany,	 trzy	 alty,	 trzy	
tenory,	i	tylko	2	basy,	ale	podróżowaliśmy	również	trze-
ma	samochodami.

 Chórzyści z Wyższej Bramy

Modrą się wstęgą toczą jasne zdroje, 
Szumi gaj miody i trawy na łanie, 

Za życie ziemi i kwiatów i moje Dzięki Ci, Panie!

Słońca my Twego czekali z tęsknotą 
Przez długą zimę, przez śnieżne zawieje, 

Aż nam jaskółki przyniosły wieść złotą, że wiosna dnieje

I serce moje tak śpiewa, jak ptaszę, 
I wzrok w błękity ku Tobie ulata... 

Czuję, jak wieje nad pola, nad nasze 
Chrystusa szata.

On to znów stopką najświętszą chodzi 
Przez nasze miasta i łany i wioski, 

A jego sladem kwiat cudny się rodzi 
I pokój Boski!

W powiewach ranka, w piosence słowika, 
W rozkwitłych lasów szumiącej zieleni 

Słyszę glos Jego, co ziemie przenika: Błogosławieni!

Maria Konopnicka

MODLITWA WIOSENNA
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	 Z	 radością	 informujemy,	 że	 w	 kwietniu	 zain-
augurowany	 zostanie	 kolejny,	 drugi	 cykl	 koncertów	 
w	ramach	akcji	„Ratujmy Organy Kościoła Jezusowe-
go”. Sądzę,	że	idei	tych	koncertów	nie	trzeba	nikomu	
przypominać.	 Po	 dwóch	 miesiącach	 przerwy,	 w	 na-
szym	kościele	 znów	częściej	 zabrzmi	piękna	muzyka.	
Ponownie	 udało	 się	 zaprosić	 wielu	 wspaniałych	 arty-
stów,	 którzy	 przyjadą	 do	 Cieszyna,	 by	 podzielić	 się	 
z	 nami	 swoim	 talentem	 i	 w	 ten	 sposób	 wesprzeć	 na-
sze	działania.	Mam	nadzieję,	że	wszyscy	włączymy	się	 
w	akcję,	przychodząc	na	koncerty	i	dołożymy	swoją	ce-
giełkę	w	tym	ważnym	i	trudnym	projekcie.
	 Koncert	inauguracyjny	zatytułowany	„O Zmar-
twychwstały” odbędzie się 14 kwietnia o godz. 17:00,  
w drugą niedzielę po Wielkanocy i utrzymany będzie 
w radosnym świątecznym nastroju. Wystąpią: Michał 
Markuszewski – organy oraz Andrzej Sikora – trąb-
ka. Obaj	artyści	związani	są	w	pewnym	sensie	z	naszą	
akcją.	 To	 właśnie	 pan	 Markuszewski,	 wybitny	 mu-
zyk,	 organista	 	 kościoła	 ewangelicko-reformowanego	
w	 Warszawie,	 zajmujący	 się	 problematyką	 ochrony	 

Ratujmy Organy

„O Zmartwychwstały”

KONCERT 
w ramach akcji 

Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego
Niedziela, 14. kwietnia 2013 r., godz. 16:00

Kościół Jezusowy w Cieszynie

Wykonawcy: 

Michał Markuszewski (Warszawa) - organy
Andrzej Sikora (Wisła) - trąbka

W programie m.in.: J. Gawlas i M.Markuszewski
 improwizacje na tematy pieśni wielkanocnych
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RATUJMY ORGANY – zaczynamy!
Koncert „O Zmartwychwstały” 14.04.2013

i	 restauracji	 zabytkowych	organów	w	całej	Polsce	od-
wiedził	Cieszyn	w	lutym	ubiegłego	roku	i	zachęcił	do	
podjęcia	starańo	przeprowadzenie	kapitalnego	remontu	
cieszyńskich	organów.	
	 Z	 jego	 inicjatywy	 i	 pod	 jego	 nadzorem	w	 la-
tach	 2004-2008	 odrestaurowano	w	Warszawie	 podob-
ny	zabytkowy	romantyczny	instrument	z	1900	r.	firmy	
Schlag	und	Söhne	ze	Świdnicy.		Andrzeja	Sikorę	i	pięk-
ny	 dźwięk	 jego	 trąbki	 znamy	dobrze	 z	 płyty-cegiełki,	
prezentującej	 brzmienie	 koncertu	 m.in.:	 Preludium	
i	 Fuga	F-dur	 op.13	 n.t.	 chorału	 „Nawiedź	 nas	Duchu	
Święty”	 skomponowana	 z	myślą	 o	 cieszyńskich	 orga-
nach	 przez	 Jana	Gawlasa	 oraz	 ciekawe	 improwizacje	
Michała	Markuszewskiego	 na	 temat	 znanych	 ewange-
lickich	pieśni	wielkanocnych,	którą	można	 jeszcze	na-
być	w	kancelarii		-	serdecznie	polecam!
 
 W imieniu organizatorów akcji serdecznie za-
praszam na tę wyjątkową muzyczną ucztę!
       
        Piotr Sikora
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Dzieci i młodzież
Młodzieżowy Obóz w Brennej

	 Godzina	 12.	 Mróz.	 Pod	 para-
fią	 ewangelicką	 w	 Cieszynie	 zbiera-
ją	 się	 ludzie.	 To	 grupa	 młodzieżowa	
wyjeżdża	 na	 obóz	 do	 Brennej.	 Jak	 co	
roku	 pod	 sam	 domek	 musieliśmy	 iść	
na	piechotę	ze	względu	na	śnieg,	zaspy	 
i	trudne	warunki,	ale	na	miejscu	czekał	
już	 na	 nas	 ogień	 płonący	 w	 kominku	 
i	 pyszne	 ciasto.	Rozdzieliliśmy	pokoje,	
rozpakowaliśmy	 się	 i	 rozpoczęliśmy	
coroczną	brennową	rozrywkę,	czyli	grę	
we	wszelkie	 gry	 planszowe	 i	 karciane.	
Wieczorem	 dojechała	 reszta	 uczestni-
ków	i	po	kolacji	pierwszą	społecznością	
oficjalnie	 rozpoczęliśmy	 zimowy	 obóz	
w	 Brennej.	 Cowieczorne	 społeczności	
składały	się	ze	śpiewania	na	cześć	Boga,	
pieśni	które	sami	wcześniej	zapropono-
waliśmy	i	rozważania	Słowa	Bożego.		
	 Pierwsza	 noc	 była	 zimna,	 ale	
wszyscy	 ciepło	 ubrani	 poradzili	 sobie	 
z	 chłodem.	 Rano,	 według	 wcześniej	
ustalonej	 rozpiski,	 wybrane	 osoby	 zro-
biły	śniadanie	przed	którym	zaśpiewali-
śmy	kilka	pieśni.	Po	śniadaniu	był	cichy	
czas,	podczas	którego	każdy	 indywidu-
alnie	rozważał	wcześniej	przygotowane	
teksty.	 Przed	 obiadem,	 każdy	 robił	 co	
chciał	-	 jedni	grali	w	karty,	 inni	bawili	
się	w	śniegu.	Po	obiedzie	mieliśmy	czas	
bardziej	 zorganizowany:	 w	 poniedzia-
łek	 stawialiśmy	 czoła	 bardzo	 męczą-
cemu	śnieżnemu	 torowi	przeszkód,	we	
wtorek	 i	 czwartek	 rozdawaliśmy	 w	 centrum	 Brennej	
Nowe	Testamenty.	Rozdaliśmy	 ok.	 55	 sztuk,	 z	 czego	
jesteśmy	bardzo	zadowoleni.	Na	początku	obawialiśmy	
się,	czy	sobie	z	 tym	poradzimy,	 lecz	potem	szło	nam	
coraz	lepiej,	bo	wiedzieliśmy,	że	podążamy	z	misją	od	
Boga.	W	 środę	 po	 południu	 bawiliśmy	 się	w	 domku,	 
a	po	społeczności	mieliśmy	wieczór	świadectw	i	każdy	
kto	 chciał	 i	 czuł	 taką	potrzebę	mógł	 powiedzieć	 swo-
je	świadectwo.	We	wtorek	wszyscy	którzy	czuli	się	na	
siłach	by	wyjść	na	wysokość	900	m	n.p.m.	wyruszyli	
by	zdobyć	Błatnią.	W	czwartek	wieczorem	oglądaliśmy	
film	pt:	„	October	Baby”	(serdecznie	zachęcam	do	obej-
rzenia).	W	piątek	po	śniadaniu,	spakowaliśmy	się,	po-

sprzątaliśmy	i	mieliśmy	ostatnią	społeczność,	w	czasie	
której	ostatni	raz	wspólnie	się	pomodliliśmy.	I	tak	oto	
po	zapakowaniu	 się	do	 samochodów	 i	ostatnich	poże-
gnaniach	pojechaliśmy	każdy	do	swojego	domu.	
	 Bardzo	się	cieszę,	że	pojechałam	i	jako,	że	by-
łam	pierwszy	raz	mam	nadzieję	że	nie	ostatni.	Było	to	
bardzo	fajne	przeżycie,	poznałam	wielu	ciekawych	lu-
dzi	i	przybliżyłam	się	do	Boga.	Serdecznie	wszystkich	
zapraszam	na	następny	obóz,	który	odbędzie	się	w	let-
nie	wakacje	lub	w	kolejne	ferie.

Ania Makula
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	 Biblia	 to	 księga	pełna	pięknych	 i	mądrych	hi-
storii.	Mądrych,	bo	ludzie	którzy	je	spisali,	natchnieni	
byli	 Bożym	 Duchem	 Świętym.	 Mamy	 jednak	 wśród	
tych	wielu	ksiąg	takie,	które		zadziwiają	i	skłaniają	nas	
wszystkich	 do	 głębokiej	 refleksji	 i	 	 zadumy.	 Jedną	 z	
nich	jest	historia	o	Zmartwychwstaniu	Pana	Jezusa.	Po	
wszystkich	cierpieniach	jakie	spotkały	Jezusa	w	Jerozo-
limie,	nasze	serduszka	wypełniły	się	smutkiem,	żałobą	i	
tęsknotą	za	Nim.	Jeszcze	dziś	pamiętamy	jak	Pan	Jezus	
przybity	do	krzyża,	resztkami	swoich	sił	mówił	o	prze-
baczeniu	i	miłości.	Nie	skarżył	się	na	swój	los,	nie	krzy-
czał	i	nie	bronił	się	przed	ludźmi,	którzy	zadali	mu	tak	
wielki	ból.	On	im	przebaczył.	Jak	to	możliwe?		Tak	samo	
jak	 uczniowie,	 zastanawialiśmy	 się	 co	 dalej	 będzie....	
jaki	będzie	świat	bez	Jezusa?	Jak	to	dobrze,	że	historia	 
o	Panu	Jezusie	nie	zakończyła	się	na	Jego	śmierci.	Apo-
stołowie	zadbali	o	to,	abyśmy	dzisiaj	wiedzieli	że	to	nie	
koniec.	Tak,	to	nie	koniec.	To	dopiero	początek	czegoś	
wspaniałego.	Pan	Bóg	nie	pozwolił	aby	Jego	Syn	tak	po	
prostu	umarł.	Pan	Bóg		wiedział,	że	człowiek	nie	może	
zostać	 sam.	 Pozwolił	 aby	 Pan	 Jezus	 zmartwychwstał.	
Aby	żył	i	był	z	nami.	Ale	zapytacie	jak	to	możliwe?	Ko-
chani,	odpowiedź	jest	bardzo	prosta.	Dla	Pana	Boga	nie	

Kącik dla dzieci
  Jezus żyje!!!

Kochane Dzieci! ma	nic	niemożliwego!!!	Jest	bowiem	Bogiem	potężnym	
i	mocnym,	 a	 Jego	możliwości	 przekraczają	wszystko,	
nawet	to,	co	dla	nas	wydaje	się	niemożliwe.	Niedzielny	
poranek	wielkanocny	zmienił	życie	uczniów	i	zmienia	
życie	 każdego	 chrześcijanina.	Wypełniła	 się	wreszcie	
obietnica,	która	dana	była	przez	Pana	Boga	ludziom	już	
dawno,	dawno	temu.	Tak	dawno,	że	niektórzy	już	nawet	
o	niej	zapomnieli.	Początkowo	uczniom	trudno	było	w	
to	 uwierzyć,	 że	 Pan	 Jezus	 naprawdę	 żyje.	 Ta	 wielka-
nocna	wiadomość	była	dla	nich	zaskoczeniem,	budziła	
niepewność	 i	 lęk.	Ale	w	sercach	 tliła	 się	nadzieja,	bo	
Pan	Jezus	wiele	 razy	mówił	o	swoim	zmartwychwsta-
niu,	lecz	oni	jeszcze	wtedy	nie	rozumieli	o	co	chodziło	
ich	nauczycielowi.	Jezus	żyje!	Jezus	żyje!	–	słyszeli	od	
kobiet,	które	rankiem	wybrały	się	do	grobu	aby	obmyć	
i	namaścić	wonnościami	ciało	Jezusa.		 	
One	były	pierwszymi	 świadkami	 tego,	 że	 Jezus	 zmar-
twychwstał.	Niektórzy	z	uczniów	pobiegli	nawet,	żeby	
to	 sprawdzić	 i	mieć	pewność,	 inni	 się	bali.	Ale	kiedy	
sam	Pan	Jezus	osobiście	przyszedł		do	nich	i	powiedział	
:	„Pokój	wam”,	już	przestali	się	bać.	A	kiedy	niedowie-
rzającemu	Tomaszowi	pokazał	rany	po	gwoździach	na	
swoich	dłoniach	i	stopach,	to	już	nie	mieli	żadnych	wąt-
pliwości.	Jezus	żyje!	Jezus	żyje!	Słowa	te	zmieniły	ich	
życie,	słowa	te	stały	się	dla	nich	nowym	życiem.	Chcie-

li	 tą	 radością	 dzielić	 się	
z	 całym	 światem.	 Dziś	
na	 nowo	 dzielą	 się	 tym	
z	 nami	wszystkimi.	 Sło-
wa	„Jezus	Żyje”	stają	się	
sensem	 naszego	 życia.	
To	 cudowne	 wydarze-
nie	 zmartwychwstania	
pozostaje	dla	nas	 ciągle	
wielką	 tajemnicą.	 Po-
winniśmy	 się	 nią	 umieć	
mądrze	dzielić	z	innymi.	
Jak?	 Tak	 po	 prostu	 każ-
dego	 dnia	 musimy	 żyć	
tak,	 żebyśmy	 nie	 mu-
sieli	 wstydzić	 się	 przed	 
Panem	 Jezusem,	 bo	 On	
nas	 uratował,	 dał	 nam	
nowe	 życie.	A	 my?	 Co	
my	 możemy	 dać	 mu	 
w	zamian?	Tylko	 jedno:	
swoją	miłość.	

Joanna Prochaska-Pellar



Informator Parafialny nr 4/2013 (115)

kwiecień 2013 55

	 A	 pierwszego	 dnia	 tygodnia,	 wczesnym	 ran-
kiem,	gdy	jeszcze	było	ciemno,	przyszła	Maria	Magda-
lena	do	grobu	i	ujrzała	kamień	odwalony	od	grobu.	Po-
biegła	więc	i	przyszła	do	Szymona	Piotra	i	do	drugiego	
ucznia,	którego	miłował	Jezus,	i	rzekła	do	nich:	Wzięli	
Pana	z	grobu	i	nie	wiemy,	gdzie	go	położyli.	Wyszedł	
tedy	Piotr	i	ów	drugi	uczeń,	i	szli	do	grobu.	A	biegli	obaj	
razem;	ale	ów	drugi	uczeń	wyprzedził	Piotra	i	pierwszy	
przyszedł	 do	 grobu,	 a	 nachyliwszy	 się,	 ujrzał	 leżące	
prześcieradła;	jednak	nie	wszedł.	Przyszedł	także	i	Szy-
mon	Piotr,	który	 szedł	 za	nim,	 i	wszedł	do	grobowca	 
i	ujrzał	leżące	prześcieradła	oraz	chustę,	która	była	na	
głowie	jego,	nie	leżącą	z	prześcieradłami,	ale	zwiniętą	
osobno	na	jednym	miejscu.	A	wtedy	wszedł	i	ów	drugi	
uczeń,	który	pierwszy	przybiegł	do	grobowca,	i	ujrzał,	
i	 uwierzył;	 albowiem	 jeszcze	nie	 rozumieli	Pisma,	 że	
musi	powstać	z	martwych.	Odeszli	więc	znowu	ucznio-
wie	do	domu.	Ale	Maria	stała	zewnątrz	grobu	i	płakała.	
A	płacząc	nachyliła	się	do	grobu	i	ujrzała	
dwóch	 aniołów	w	 bieli	 siedzących,	 jed-
nego	 u	 głowy,	 a	 drugiego	 u	 nóg,	 gdzie	
leżało	 ciało	 Jezusa.	A	 ci	 rzekli	 do	 niej:	
Niewiasto!	Czemu	płaczesz?	Rzecze	im:	
Wzięli	Pana	mego,	a	nie	wiem,	gdzie	go	
położyli.	A	gdy	to	powiedziała,	obróciła	
się	 za	 siebie	 i	 ujrzała	 Jezusa	 stojącego,	 
a	nie	wiedziała,	że	to	Jezus.	Rzekł	jej	Je-
zus:	Niewiasto!	Czemu	płaczesz?	Kogo	
szukasz?	 Ona,	 mniemając,	 że	 to	 jest	
ogrodnik,	 rzekła	mu:	 Panie!	 Jeśli	 ty	 go	
wziąłeś,	powiedz	mi,	gdzie	go	położyłeś,	
a	 ja	go	wezmę.	Rzekł	 jej	 Jezus:	Mario!	
Ona	 obróciwszy	 się,	 rzekła	 mu	 po	 he-
brajsku:	 Rabbuni!	 Co	 znaczy:	 Nauczy-
cielu!	Rzekł	jej	Jezus:	Nie	dotykaj	mnie,	
bo	jeszcze	nie	wstąpiłem	do	Ojca;	ale	idź	
do	braci	moich	i	powiedz	im:	Wstępuję	
do	Ojca	mego	i	Ojca	waszego,	do	Boga	
mego	i	Boga	waszego.	I	przyszła	Maria	
Magdalena,	 oznamując	 uczniom,	 że	 wi-
działa	Pana	i	że	jej	to	powiedział.	A	gdy	
nastał	 wieczór	 owego	 pierwszego	 dnia	
po	 sabacie	 i	 drzwi	 były	 zamknięte	 tam,	
gdzie	 uczniowie	 z	 bojaźni	 przed	 Żyda-
mi	byli	 zebrani,	 przyszedł	 Jezus,	 stanął	
pośrodku	 i	 rzekł	 do	 nich:	 Pokój	 wam!	 
A	to	powiedziawszy,	ukazał	im	ręce	i	bok.	
Uradowali	się	tedy	uczniowie,	ujrzawszy	
Pana.	 I	 znowu	 rzekł	 do	 nich	 Jezus:	 Po-
kój	wam!	 Jak	Ojciec	mnie	 posłał,	 tak	 i	
Ja	was	posyłam.	A	to	rzekłszy,	tchnął	na	
nich	i	powiedział	 im:	Weźmijcie	Ducha	

Świętego.	 Którymkolwiek	 grzechy	 odpuścicie,	 są	 im	
odpuszczone,	 a	 którym	 zatrzymacie,	 są	 zatrzymane.	 
A	Tomasz,	 jeden	z	dwunastu,	 zwany	Bliźniakiem,	nie	
był	z	nimi,	gdy	przyszedł	 Jezus.	Powiedzieli	mu	 tedy	
inni	uczniowie:	Widzieliśmy	Pana.	On	zaś	im	rzekł:	Je-
śli	nie	ujrzę	na	rękach	jego	znaku	gwoździ	i	nie	włożę	
palca	mego	w	miejsce	gwoździ,	i	nie	włożę	ręki	mojej	
w	bok	jego,	nie	uwierzę.	A	po	ośmiu	dniach	znowu	byli	
w	domu	uczniowie	 jego	 i	Tomasz	z	nimi.	 I	przyszedł	
Jezus,	gdy	drzwi	były	zamknięte,	 i	stanął	pośród	nich,	 
i	rzekł:	Pokój	wam!	Potem	rzekł	do	Tomasza:	Daj	tu	pa-
lec	swój	i	oglądaj	ręce	moje,	i	daj	tu	rękę	swoją,	i	włóż	
w	bok	mój,	a	nie	bądź	bez	wiary,	lecz	wierz.	Odpowie-
dział	 Tomasz	 i	 rzekł	mu:	 Pan	mój	 i	 Bóg	mój.	 Rzekł	
mu	Jezus:	Że	mnie	ujrzałeś,	uwierzyłeś;	błogosławieni,	
którzy	nie	widzieli,	a	uwierzyli.	I	wiele	innych	cudów	
uczynił	Jezus	wobec	uczniów,	które	nie	są	spisane	w	tej	
księdze;	 	 te	zaś	są	spisane,	abyście	wierzyli,	że	Jezus	
jest	Chrystusem,	Synem	Boga,	i	abyście	wierząc	mieli	
żywot	w	imieniu	jego.

Ewangelia Jana 20, 1-29

Joanna Prochaska-Pellar
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Poczytaj mi mamo

Wykopawszy	grób,	poszli	każdy	w	swoją	stronę.
	 Tej	 nocy	 Marcinek	 nie	 spał.	 Nie	 mógł	 oka	
zmrużyć.	 Przecież	 nareszcie	 dowiedział	 się	 czegoś	 
o	Jezusie.
Tak	 sobie	 myślał...	 Jeśli	 On	 był	 Synem	 Bożym,	 toć	
wprost	od	Boga	przyszedł;	a	było	pewnie	nie	mało	ta-
kich	łudzi,	jak	ja,	co	nic	nie	wiedzieli	o	Bogu,	ani	o	owej	
innej	ziemi,	tym	więc	wszystko	opowiedział.	I	będąc	ta-
kim	słynnym	lekarzem,	On	to	niechybnie	nauczył	ludzi	
poznawać	 korzonki	 i	 zioła.	Wszak	 doskonale	 pewnie	
wiedział,	przeciwko	jakiej	chorobie	stworzył	każdą	ro-
ślinkę	Ojciec	Jego;	a	gdy	Jezusa	już	nie	było,	wiedzieli	
przynajmniej	ludzie,	czym	się	w	chorobach	leczyć.	Ach,	
że	też	Go	zabili,	że	też	Go	zabili	i	to	tak	okrutnie!	Lecz	
tych	złoczyńców	pewnie	Bóg	 tam	pozabijał,	 Jego	zaś	
wziął	do	siebie.
	 I	pewnie	On	tam	teraz	tych	ludzi,	których	Bóg	
bierze	do	siebie,	uczy,	jak	się	mają	sprawować,	bo	tam	
bez	wątpienia	wcale	inne	są	obyczaje.	Może	ich	tak	wo-
dzi,	 jak	 pasterz	 stado.	Wszak	 jest	 przecież	 pasterzem,	 
a	gdy	nie	pasie	owiec,	lecz	ludzi,	toby	mię	może	przyjął	
za	pasterza	do	owiec,	gdy	umrę	—	i	będąc	dla	ludzi	tak	
dobrym,	pozwoliłby	mi	pójść	czasem	w	góry	popatrzeć,	
co	tu	robią?
	 Po	krótkiej	drzemce	przyszła	mu	nowa	myśl	—	
jeżeli	Bóg	wszystkich	zmarłych	do	siebie	bierze,	wtedy	
są	tam	i	ci,	którzy	Jezusa	zabili?	—	Chłopiec	aż	zerwał	
się	z	pościeli.	Ja	bym	ich	tam	nie	ścierpiał.	Wstrząsnął	
głową:	 Nie,	 ich	 tam	 nie	 ma.	 Lecz	 gdzież	 wtedy	 są?	 
O	gdyby	mi	kto	umiał	jeszcze	to	powiedzieć?	W	chwil-
kę	potem	rozległ	się	dzwon	poranny	i	Marcinek	musiał	
wstać	i	pójść	do	trzody.	
—	Inni	pójdą	do	kościoła	 i	usłyszą	o	Bogu,	o	 Jezusie,	 
a	ja	muszę	iść	w	góry.	Znów	nic	nie	usłyszę.	Czemuż	to	
tylko	ja	jeden	na	świecie	jestem	bez	Boga?	
Zobaczyły	 gospodynie,	 że	 Marcinek	 jest	 zapłakany	 
i	smutny.	Pytały	go,	co	mu	dolega,	ale	on	nic	nie	powie-
dział;	wszakby	mu	i	tak	żadna	nie	pomogła!
	 Dziś	 nie	 pędził	 bydła	 aż	 pod	 las,	 pasł	 niżej	
wzdłuż	potoka,	 tam	kędy	 się	 szło	do	Brzezówki.	Led-
wo	zjadł	swój	kawałek	chleba,	a	resztę	podzielił	między	
Burka	 i	 ulubioną	 owieczkę	 Beruśkę:	 wtem	 zobaczył	
jakiegoś	podróżnego,	który	 szedł	 sobie	drogą.	Był	on	
jeszcze	 młody,	 bez	 wąsów,	 ubrany	 z	 pańska,	 u	 boku	
miał	torebkę,	a	w	ręku	parasol.
—	Dzień	 dobry	 pastuszku,	 odezwał	 się	 z	 daleka.	Czy	

Cykl opowiadań Krystyny Rojowej: 
„Bez Boga na świecie”. Cz. IV

dojdę	tą	drogą	do	Raszowa?
	 Marcinek	 zdjął	 z	 głowy	 kapelusz	 i	 odpowie-
dział:	 Dojdziecie,	 panie!	Tylko	 trzymajcie	 się	wierzb	 
i	potoka,	bo	trochę	niżej	rozchodzi	się	droga	w	trzech	
kierunkach!
Uśmiechnął	się	obcy;	spodobał	mu	się	pastuszek	z	pięk-
ną,	opaloną	od	słońca	twarzą	i	czarnymi	oczami.
—	Czy	ci	tu	nie	smutno,	gdyś	tak	sam?	—	pytał	chłopca	
podróżny.
—O,	nie!	Tylko	czasem	w	niedzielę,	gdy	inni	idą	do	ko-
ścio¬ła,	a	ja	muszę	paść!
—	Nie	smuć	się	z	tego	powodu,	jest	dużo	takich	ludzi,	
którzy	nie	pasą,	a	do	kościoła	też	nie	chodzą.
—	A	wy	gdzie	idziecie?
—	Do	Raszowa!	A	potem	muszę	iść	dalej	w	świat.
—	A	czemu	tak	chodzicie?
—	Widzisz,	ja	się	uczę	w	szkołach,	a	tam	potrzebujemy	
dużo	 pieniędzy,	musimy	więc	 chodzić	 i	 zbierać	 u	 do-
brych	ludzi.
—	Biedni!	 i	 czegóż	się	w	 tych	szkołach	uczycie?	Nie-
znajomy	roześmiał	się,	a	głos	jego	zabrzmiał	jak	dzwon,	
aż	się	góry	odezwały.
—	Czego	się	uczymy,	tego	ci	opowiedzieć	nie	mogę,	ale	
ci	powiem,	czym	potem	będziemy,	gdy	się	wyuczymy!
—	Czemże	będziecie?
—	Jedni	doktorami,	drudzy	adwokatami,	jedni	księżmi,	
inni	nauczycielami,	rejentami.
—	A	wy	czym	będziecie?
—	Ja,	księdzem.
—	Ach,	uradował	się	Marcinek,	pewnie	żebyście	innych	
uczyć	mogli?	 Pewnie	 uczą	was	 o	Bogu	 i	 opowiadają	
Wam	o	Chrystusie;	wy	pewnie	już	wszystko	o	Nim	wie-
cie?
Obcy	znów	się	roześmiał.
—	O,	wiem	już	niemało	i	mógłbym	nawet	kazanie	po-
wiedzieć.	Dziś	 po	 południu	 prawdopodobnie	 będę	 za-
stępował	waszego	księdza.
—	Proszę	was	pięknie,	 ja	 jeszcze	nigdy	nie	 słyszałem	
kazania;	powiedzcie	mi	kazanie,	do	śmierci	wam	będę	
za	to	wdzięczny!
—	Tobie?	No	dobrze!	Lecz	najprzód	powiedz	mi,	co	już	
wiesz	o	Chrystusie	Panu.
Chłopiec	opowiedział,	co	słyszał	od	kobiet	i	od	graba-
rza.	Zdumiał	się	nieznajomy.
—	Ależ,	chłopcze,	to	ty	bez	Boga	i	bez	Chrystusa	żyjesz	
na	świecie,	jak	ja	mam	ci	kazać,	kiedy	tak	mało	wiesz?
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	 Marcinek	musiał	pobiedz	do	krów:	„Kwiatulę"	
trzeba	 było	 odpędzić	 na	 bok,	 bo	 bodła	 się	 z	 drugimi.	
Gdy	wrócił,	nieznajomy	siedział	na	skale,	w	ręku	trzy-
mał	książkę	i	czytał.	Marcinek	usiadł	u	jego	nóg	i	cze-

kał	z	upragnieniem.
—	Już	wróciłeś?	—	odezwał	się	obcy.	—	Patrz!	Książ-
ka	ta	ma	napis:	Nowy	Testament	Pana	naszego,	Jezusa	
Chrystusa.	Cdn.	

Zapisane w księgach parafialnych
Chrzty:                                           

 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

Mat 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.

Jan 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

2013-02-02
2013-02-04
2013-02-08
2013-02-08
2013-02-09
2013-02-11
2013-02-18
2013-02-28

śp.	Jerzy	Kaleta
śp.	Zuzanna	Mikuła	zd.	Śliwka
śp.	Maria	Lipowczan	zd.	Sowa
śp.	Stanisław	Karol	Golasowski
śp.	Emilia	Wdówka	zd.	Żyła
śp.	Emil	Niemiec
śp.	Łukasz	Białek
śp.	Józef	Bronowski

lat	79
lat	81
lat	88
lat	79
lat	89
lat	85
lat	16
lat	70

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Marklowice
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn

2013-02-03
2013-02-10
2013-02-17
2013-02-17
2013-02-17

Mateusz	Filip	Ścisło
Milena	Wiktoria	Szturc
Tymoteusz	Grzegorz	Hławiczka
Adrian	Krystian	Krop
Laura	Weronika	Paprota

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice

2013-02-03 Kazimierz	Bąk
Irmgarda	Brunhilda	Mięciel

Marklowice
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pl
an  

na kwiec
ień

 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 
Anna Kajzar 
  - 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, spotkanie prowadzi ks. Grzegorz 
Brudny w Domu Wiejskim    
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, spotkanie prowadzi ks. Grzegorz 
Brudny       

04.04.:  godz. 15.00: Klub PTEw.
             Prelekcja: Jerzy Cienciała  (100 – lecie urodzin)
             godz. 17.00: Zebranie zarządu 
11.04.: godz. 15.00: Klub PTEw.
             Prelekcja: Juliusz Zborowski  (125 – lecie urodzin)
18.04.: godz. 15.00: Klub PTEw.
              Prelekcja:  Prof. Alojzy Gembala  (50 – lecie śmierci) 
25.04.: godz. 15.00: Klub PTEw.
              Prelekcja:  Aleksander Świętochowski  (75 – lecie śmierci) 

                 

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
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn Chór	Kościelny środa godz.	18.00
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	dzięcy piątek godz.	16.00

Cieszyn

> ostatnia niedziela
 miesiąca
> 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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 Przed pięćdziesięcioma laty, 26 maja 1963 roku w kościele Jezu-
sowym w Cieszynie odbyła się uroczysta konfirmacja, do której przy-
stąpiło 164 konfirmantów. Po pięćdziesięciu latach pragniemy znów 
wspólnie się spotkać podczas uroczystego nabożeństwa –16 czerwca br. 
 Po nabożeństwie planowany jest wspólny obiad w budynku starej 
szkoły (pajcie).  
 Bliższe informacje i zgłoszenia można uzyskać 

pod nr tel. 33 857 96 69 

Jubileusz Złotej Konfirmacji

Serdecznie zapraszamy!

„Ochotnego dawcę Bóg miłuje”. 
 Przed Świętami Bożego Narodzenia zainicjowałam zbiórkę pieniężną na rzecz dzieci w pa-
rafii Olsztynek. W akcję włączyły się: Koło Odwiedzinowe, Koło Niewiast i Chór Misyjny z Cieszyna, 
Chór z Puńcowa i Międzyparafialne Koło Modlitewne Pań oraz osoby indywidualne. Ponieważ chór 
z Puńcowa przesłał bogaty dar w kwocie 800 zł bezpośrednio obdarowanym, pieniądze zebrane 
przeze mnie podzieliłam na dwie części. Na Boże Narodzenie przesłałam 500 zł, a na Wielkanoc 
kolejne 500 zł oraz indywidualne wpłaty na adres rodziny wielodzietnej. Nasze dary pokrywają 
przejazdy młodzieży na olimpiady, ewangelizacje itp., potrzeby dzieci i kobiet. Opiekunka parafii 
Renata Rabe mądrze gospodaruje darami Waszych serc, jest spolegliwa i wdzięczna. Bóg zapłać!!!

Mam więc DAM!!!

Zofia Wojtas
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 - uprawnienia zawodowe nr: 2483, 11142
 - ubezpieczenie; OC
 - sprzedaż, kupno, najem, dzierżawa nieruchomości
 - kredyty hipoteczne
 - zarządzanie nieruchomościami
 - weryfikacja i regulacja stanu prawnego 
nieruchomości
 - sprawy spadkowe
 - wzory umów
 - doradztwo w sprawach dotyczących 
nieruchomości

tel. kom.: 608 884 061
517 614 686
biuro@akwadrat.org.pl

tel.: 33 474 02 07
fax: 33 444 60 79
www.akwadrat.org.pl
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WILLA SENIORA 
Ul. Jama 1002

43-374 Buczkowice
Tel. 33/ 817 62 84
Kom. 515 47 80 40

e-mail: recepcja@willaseniora.com.pl
www.willaseniora.com.pl

WILLA SENIORA

 ZAPRASZAMY DO WIL-
LI SENIORA JEST TO DOM 
OPIEKI POŁOŻONY W CI-
CHEJ SPOKOJNEJ OKOLICY 
POŚRÓD ŁĄK I LASÓW  
ZAPEWNIAMY:
 POBYTY MIESIĘCZNE LUB 

DŁUGOTERMINOWE W POKOJACH  
Z ŁAZIENKĄ, PRYSZNICEM, TV, WI- FI 
ORAZ BALKONEM
 CAŁODOBOWA OPIEKA, OPIE-
KA LEKARZA RODZINNEGO I SPE-
CJALISTY
 CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE  
Z UWZGLĘDNIENIEM DIETY
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO 
POPRZEZ RÓŻNE WARSZTATY, ZAJE-

CIA, SPOTKANIA. PRANIE, PRASOWANIE, SPRZĄTANIE. MOŻLIWOŚĆ KO-
RZYSTANIA Z ATRAKCJI OŚRODKA: SALKA DO ĆWICZEN, SAUNA, JACUZZI, 
OPIEKA DUSZPASTERSKA.
 U NAS ZAWSZE SWIECI SŁOŃCE! 

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
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 Mam 55 lat jestem 
szczupłym, średniego 
wzrostu szatynem, mam 
wyższe wykształcenie, 
stanu wolnego. 
 Poznam Panią – 
wdowę, samotnie wycho-
wującą matkę z dziec-
kiem, posiadam dom 
jednorodzinny, w któ-
rym pragnę zamieszkać 
z wybranką.  
 Telefon: 42 73 79 
57 943

Tu jest miejsce na 

Twoją reklamę
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Humor Egzamin na wydziale radiotechniki. Profesor siedzi i stuka palcami w blat, studenci piszą coś  
w skupieniu, tylko jeden nic nie kuma. Nagle dwóch studentów zerwało się, podbiegło, wzięło wpisy 
i wyszło. Potem jeszcze kilku. Potem cała reszta. Na koniec został tylko biedny niekumaty.
Profesor mówi do niego:

- Chodź pan, wpiszę dwóję...
- Ale dlaczego? Nie sprawdził pan mojej pracy, a innym pan powpisywał od
ręki...

- Panie kolego. Wystukiwałem w blat Morsem: "Kto chce piątkę niech
podchodzi... Kto chce czwórkę niech podchodzi..."
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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. Grzegorz 
Brudny: 
33	856	96	94
609	092	552

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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