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OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne

Beata Macura

Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu 
jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. 
Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że 
jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, 
starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy 

uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy  
z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.                                                                                                             

Iz 53, 3 – 6.

Życie każdego z nas jest 
różnorodne, pewne ważne rzeczy przestają nas intere-
sować. Często to, co się dzieje wokół nas, również nas 
nie interesuje, stajemy się obojętni na krzywdę innych. 
Pewne prośby, sygnały, impulsy, w ogóle do nas nie 
docierają. Wydarzenia, które rozgrywają się wokół nas, 
odsuwamy gdzieś daleko od siebie. Dlaczego tak się 
dzieje? Czy powodem tego nie jest lenistwo, poczucie 
spokój, które może zostać naruszone??? 
 Pewien werset jest propozycją rozważania dla 
tych, którzy nie wiedzą, co dalej mają z sobą zrobić. 
Kiedyś przełożono te słowa na nasz współczesny język: 

„Choćby pogasły światła, choćby nastały ciemności, 
choć bym był samotny, chory i w strachu przed śmier-
cią, choćbym stał przed Tobą, Panie, obciążony winami 
i choćbym zgubił Twoją rękę, nie ulęknę się, że Cie-
bie zgubiłem; bo Ty jesteś ze mną. Pociesza mnie Twój 
Krzyż, znak Twojej miłości do mnie, znak Twojej bli-
skości i mojej przynależności do Ciebie". Mówić o tym 
Panu, to znaczy mówić o Jezusie Chrystusie. On idzie  
z nami ciemną doliną. Możemy Mu zaufać. 
 Być może i ty znasz takie ponure godziny, które 
wydają się trwać bez końca. Ale nie stanowią one roz-
wiązania spraw, które nas absorbują. Wręcz przeciwnie. 
Te sprawy nawarstwiają się i mamy wrażenie, że idzie-
my ciemną doliną. Psalm 23 w piękny sposób odzwier-
ciedla nasze wewnętrzne potrzeby, możemy wówczas 

„zaśpiewać”: … „Pan jest pasterzem moim, niczego mi 
nie braknie …bo Ty jesteś ze mną”.
 Wyobrażam sobie pewną sytuację: Jesteś po 
operacji, leżysz przerażony w łóżku i zastanawiasz się 
co będzie dalej działo się w twoim życiu, w rodzinie? 
Nikt nie może się całkowicie wczuć w twoje położenie, 

nikt nie może ci tak napraw-
dę pomóc. Odnosisz wraże-
nie, że jest to taka dziwna 
wędrówka we mgle! Jednak 
jeżeli masz koło siebie oso-
by, które cię naprawdę ko-
chają, to twoje zmartwienie 
jest zbędne. A jeżeli jesteś 
samotny, to prawdziwych 
przyjaciół można poznać  
w momencie, kiedy są najbardziej potrzebni. Ale naj-
ważniejsze problemy, troski możemy powierzyć nasze-
mu Pasterzowi, to On jest tym najwspanialszym wspar-
ciem i naszym przyjacielem. Wprawdzie obecność 
Pasterza nie zapobiega nieszczęściu, ale sprawia, że  
w nieszczęściu nie musisz się bać, bo mocno trzy-
mają cię ręce Pasterza. Pan rozpościera swój płaszcz, 
chroniąc pod nim wszystkich ludzi, którzy szukają 
ucieczki. To Jego ręce zapewniają nam bezpieczeństwo  
w wędrówkach ciemnymi dolinami naszego życia. Kie-
dy wydaje nam się, że to już koniec, że nie ma wyjścia, 
Jego ręce są blisko i pocieszają.
 Czy nasze rozmyślanie na temat Psalmu 23 nie 
jest też dla ciebie znakiem? Znakiem, że Dobry Pa-
sterz chce być blisko ciebie? Znajdź czas na rozmowę  
z Nim. Zaufaj Mu. A przede wszystkim nie zapomnij 
podziękować Mu za okazaną ci wielką dobroć! Pod 
Jego płaszczem znajdziesz bezpieczeństwo, które po-
zostanie nawet wtedy, kiedy wszystko inne się chwieje.
 To bezpieczeństwo pozwala ci powiedzieć z uf-
nością do Dobrego Pasterza: „Tyś ze mną". 

 Przeżywając czas pasyjny, chcemy w sposób szczególny przyjrzeć się drodze 
cierpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Patrzymy na wydarzenia z Golgoty z per-
spektywy dwóch tysięcy lat, ale okazuje się, że prorok Izajasz już siedemset lat przed 
narodzeniem Chrystusa oglądał w swej wizji proroczej mękę i śmierć sługi Pana. 
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Wielu żyjących w czasach, gdy Jezus chodził po tej ziemi, gorszyło się Nim. Zwłaszcza wtedy, gdy Chrystus został 
definitywnie odrzucony przez przywódców ludu żydowskiego i niesłusznie osądzony, wypełniło się proroctwo: 

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi”. Zadziwia wyrazistość i dokładność opisu męki proroctwa Izajasza. 
Ubiczowany, upodlony i upokorzony Jezus, uginając się pod ciężarem krzyża, idzie poza mury Jerozolimy na 
wzgórze Golgoty: „mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony 
tak, że nie zważaliśmy na niego.”
 Czy potrafimy spojrzeć na krzyż bardzo osobiście, dostrzegając, że Chrystus Pan cierpiał za nasze grzechy, 
za winy moje i Twoje? „Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.” Przecież to każdy z nas 
powinien cierpieć i umrzeć, ponosząc karę za grzechy. „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną 
drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich”.
 Jezus Chrystus ukrzyżowany uświadamia nam, jak bardzo Bóg nas kocha, pozwalając cierpieć i umrzeć 
swemu umiłowanemu Synowi, aby nas ocalić, zbawić. 
 Wydarzenia z Golgoty wydawać się mogły całkowitą porażką, ale wiemy, że z duchowego punktu widze-
nia to był największy sukces naszego Zbawiciela, całkowite wypełnienie Jego misji ocalenia grzesznego człowie-
ka od wiecznej śmierci.
 Wiemy, że Chrystus Pan nie pozostał w grobie na zawsze. Pokonał śmierć, powstał z martwych! Niechaj 
Jego zwycięstwo nad śmiercią będzie radością naszej Wielkanocy.

ks. Tomasz Chudecki

Chmurami szloch się jak strumień przelewa 
i tłuczą smęty się w umarłych dzwonach. 
- Patrzcie, Krzyż stoi — krzyk bolesny 

Drzewa, w niebo rzucone w cierpieniu ramiona.
Krzyż jest ogromny — po niebios granice, 

po okrąg ziemi i po bezkres świata. 
- Wołanie jego - gromkie błyskawice, 

cień jego - wicher, co progi gwiazd obmiata.
Na świat się cały cień Krzyża kładzie, 

gdy z grzechów dźwiga się i bied otchłani. 
- Ku czyjej wzniesion męce i zagładzie? 

O Eli, Eli, Lamma Sabachtani!
Lecz oto - patrzcie! Nad ramiony Krzyża 

świt pęka w jasność i lśni w blaskach słońce! 
Nad krzyżem światłość, a na jego wyżach 

palą się łuny jak zorze płonące.
Nad skargą Krzyża, nad skrwawioną męką 

tęczowa blasków złoci się korona! 
- To Bóg Swą świętą skinął na Krzyż ręką, 

to Boża łaska nad Krzyżem wzniesiona.
Wstańcie z otchłani tej, z prochu ziemi 

I Już Krzyż nie śmierci, ale Życia progiem. 
To Bóg noc ciemną w dzień jasny przemieni

i Krzyżem w niebo pokazuje drogę.
Podnieście oczy. Z dolin i grzechu w górę, 

ku tamtej koronie świetlistej! 
O krzyżu Łaski, o jasna pociecho, 

O Ty, co Życie nam niesiesz, o Chryste!
A. Fierla

KRZYŻ l KORONA
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Zbawcza moc Jezusa – odkupienie

 Nasze życie się zmienia, lecz nie zmienia się 
Boża prawda, którą Nowy Testament wyraża słowem 

„Odkupienie”. Nie zmieniły się też i nie przestały ist-
nieć niebezpieczeństwa zagrażające z powodu grzechu, 
śmierci i szatana. Nie zmieniła się też moc zbawcza 
jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Tylko jedynie On 
może nas prawdziwie oczyścić z winy i grzechu. On 
jest naszą nadzieją w chwili śmierci, gdyż tylko Chry-
stus naszą osobistą katastrofę, jaką jest śmierć, prze-
mienia w zysk (Flp 1, 21) i wyzwala z lęku przed 
śmiercią przez ożywienie nadziei życia wiecznego  
i zmartwychwstania. W nim mamy też obronę przed 
szatanem. Bóg „nas wyzwala 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 miło-
ści Bożej. Ta radosna Ewangelia rozstrzyga o naszej 
przynależności 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, jesteśmy 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 odłączyć nas od miłości Bożej w Chrystusie 
Jezusie (Rz, 38). Tego faktu naszej przynależności do 
Boga, nikt i nic nie może zmienić, nawet gdy jesteśmy 
podobni do syna marnotrawnego, możemy być pewni, 
jak on, że mamy Ojca, który się ucieszy z naszego po-
wrotu. Nasza małowierność, poczucie winy i depresja 
czy zwątpienie nieraz pragną ten fakt postawić pod zna-
kiem zapytania, lecz w takich chwilach możemy sobie 
powtarzać uporczywie i z mocą: jestem odkupiony. To 
jest fundament naszego zbawienia. „Albowiem funda-
mentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który 
jest założony, a którym jest Jezus Chrystus (I Kor 3, 11). 
Z tym faktem związane jest oczywiście radosne zobo-
wiązanie. Jak przynależność do rodziny zobowiązuje 
każdego członka rodziny, tym więcej przynależność do 
Boga Boga niesłychanie zobowiązuje: Już nie należy-

my 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 czło-
wiek, który pojął sens odkupienia właściwie, nie może 
sądzić, że ze swoim życiem może zrobić co mu się po-
doba, że jest ono jego osobistą prywatną własnością  
i że to wyłącznie jego sprawa. Przez odkupienie Jezus 
stał się naszym Panem. Panem naszych myśli, uczuć  
i postanowień. Jemu winniśmy być poddani nie w nie-
chętnym, niewolniczym i poniżającym posłuszeństwie, 
lecz w posłuszeństwie płynącym z miłości, która wy-
zwala, darzy radością i uszczęśliwiającą pewnością, że 
jesteśmy na właściwej drodze. To radosne zobowiąza-
nie wynikające w przynależności do Pana ujął Marcin 
Luter  w dalszym ciągu objaśnienia swego drugiego 
artykułu wiary: „Wierzę, że Jezus Chrystus, prawdziwy 
Bóg, z Ojca w wieczności zrodzony i zarazem praw-
dziwy człowiek z Marii Panny narodzony, jest moim 
Panem, który mnie zgubionego i potępionego człowie-
ka 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 własnością, w Jego królestwie 
żył, pod Nim i Jemu służył w wiecznej sprawiedliwo-
ści, niewinności i szczęśliwości, tak jak On zmartwych-
wstał, żyje i króluje na wieki. To jest istotną prawdą”. 
Pamiętajmy o tym, że więcej już Bóg dać nie może, 
niż dał w jedynym Synu Swoim umiłowanym, którego 
nie oszczędził z miłości do nas. Ta miłość i łaska z nią 
złączona jest bardzo droga. „Drogoście odkupieni”. Je-
śli to przyjmiesz z zimną obojętnością, to wzgardzisz 
najwznioślejszą miłością Bożego Syna, Jezusa. Wtedy 
Bogu pozostanie już tylko jedno: Spełnić zapowiedź Je-
zusa zawartą w zakończeniu podobieństwa o zbuntowa-
nych dzierżawcach winnicy: Królestwo Boże zostanie 
wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał 
Jego owoce” (Mt 21, 43). 
 Jeszcze jest czas łaski. Jeszcze jest zwiasto-
wana radosna Ewangelia o odkupieniu. Przyjmijmy ją  
z wdzięcznością i dajmy się pozyskać Jego miłości. 

Ruta Kornelia Lissowska

 Ktoś zadał mi pytanie: Jak wy możecie kochać 
krzyż? To przecież tak, jakbyście czcili narzędzie kaźni: 
szubienicę, rewolwer, albo karabin.
 A my jednak kochamy krzyż. I ten maleńki, za-
wieszony na szyi - bo to „dar macierzyńskiej, najczyst-

O, jak kocham ten szorstki krzyż...

szej miłości" (Asnyk), i ten krzyż czyniony palcem na 
czole, ustach i sercu - bo tak nas w domu nauczono, że 
myśli, słowa i uczucia, krzyżem mają być naznaczone. 
I ten krzyż zatknięty wysoko na wieży kościelnej — bo 
pod nim cichną burze, które targają sercem, bo pod nim 
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dobre Słowo Boże niejedną prostuje drogę, bo pod nim 
syn marnotrawny, tak często znajduje Ojca. I ten cmen-
tarny krzyż kochamy — bo wskazuje ku górze i budzi 
nadzieję, że matki i ojców znowu kiedyś spotkamy. 
Trudniej, o wiele trudniej kochać krzyże, które nakłada 
życie. Krzyże chorób, cierpień, klęsk i zawodów życio-
wych. Ale i te krzyże uczymy się kochać. Chociaż tak 
często są dla nas niezrozumiałe, chociaż doskwierają, 
bolą, uczymy się je kochać — bo pod nimi stajemy się 
uczniami Tego, który wezwał: weźcie krzyże swe na 
siebie! Pod nimi doznajemy dziwnego uczucia, jakby 
ktoś był z nami, jakby nam pomagał. Może nie „jakby", 
ale naprawdę. Ktoś jest przy nas i cicho mówi „Nie bój 
się, tylko wierz!"
 Te wszystkie krzyże to jednak jeszcze nie 
ten, który naprawdę kochamy. Ten jest szorstki, pełen 
drzazg. Jest zrazu odpychający, straszny. I czasami uda-
je mi się go znaleźć. Muszę wtedy zupełnie się uciszyć, 
muszę cały gwar życia odłożyć na bok i cicho stanąć 
pod nim i wpatrzeć się weń.
 Najpierw przenika mnie drżenie, lęk, bo wi-
dzę ogrom win całego świata, wszystkich ludzi. Także 
ogrom moich win. I one wszystkie spadają na Ukrzy-
żowanego. Odbywa się sąd, straszliwy, bezlitosny sąd. 
Tak, nawet Bóg odwrócił się od Tego, który wszystko 
wziął na siebie. Czy tutaj może być przebaczenie? Drżę 
i pytam: Czy i dla mnie jest przebaczenie? Nie mogę 
ukryć niczego. Wszystko muszę wypowiedzieć, wy-
znać. Muszę płakać, bo długa jest lista moich przewi-
nień i wszystkie muszę złożyć na Ukrzyżowanego. Tak, 
jakby On nie dość dźwigał ciężarów, muszę jeszcze 
całe swoje brzemię nań nałożyć. Cała moja duma, cała 
pycha gdzieś znika. Pod krzyżem staje grzesznik odar-
ty z wszystkich osłon, i upiększeń. Staje nagi, brudny  
i poraniony. Nogi same się uginają i usta same zaczy-
nają szeptać: Chryste! Chryste, zmiłuj się nade mną! Ja 

biedny, nędzny, grzeszny człowiek...
 I najpierw wydaje mi się, że Ukrzyżowany 
mimo, że zgładzony, zabity dla występków naszych, 
nie ma już ani jednego słowa dla nędznego grzeszni-
ka. Ale nie! On nie milczy. On widząc mnie w prochu,  
w nędzy, jakby na chwilę odrywa od krzyża dłoń i przy-
garnia mnie do siebie, jakby chciał mnie ze sobą zespo-
lić, jakby chciał mi powiedzieć: Moim jesteś!
 Nie znam potężniejszej mowy, jak ta, która 
spływa na mnie z krzyża. To tak, jakby sam Wszech-
mocny do mnie mówił: Patrz! Patrz dobrze! To mój 
umiłowany Syn za ciebie umiera, abyś był wolny, aby 
na tobie żadna wina nie ciążyła, abyś był moim dziec-
kiem na wieki. Dokonuje się cud miłości. Sprawiedliwy 
cierpi i umiera za niesprawiedliwych.
 Przyszedłem zły i brudny, a odchodzę wolny, 
usprawiedliwiony, obdarzony największą miłością. By-
łem skazańcem, a On mnie ułaskawił. Byłem bezdom-
ny, a On mi otworzył drzwi Ojcowskiego domu. Nie 
miałem nic, a On dał mi wszystko. I powiedzcie mi: 
Jak ja,mam nie kochać krzyża? Jakże mam stronić od 
krzyża? Jakże mam nie chlubić się krzyżem?
 Czasami w nocy, kiedy jest zupełnie ciemno  
i światło ulicznej lampy oświetla krzyż zawieszony na 
ścianie w moim pokoju, myślę o Nim i tęsknię do Nie-
go. Znowu chciałbym być blisko. Znowu chciałbym, 
aby dłoń Ukrzyżowanego przygarnęła mnie do siebie. 
Znowu chciałbym usłyszeć te dobre słowa: Moim je-
steś. Jam cię odkupił, nie złotem, ani srebrem, ale krwią 
moją. Nic cię już nie wyrwie z rąk moich.
 I dlatego nie znam droższego miejsca nad 
Golgotę. I nigdzie nie czuję się tak bezpieczny, jak 
pod krzyżem mojego Zbawiciela. Siostro, Bracie! Nie 
daj się nikomu ani niczemu zatrzymać. Ukrzyżowany 
Chrystus i do ciebie wyciąga swe poranione ręce!

ks. Tadeusz Terlik; 1984

Kilka myśli o Biblii

 SĄDZĘ, że każdy myślący człowiek stawia so-
bie czasem pytanie: Jak mam żyć w tym konkretnym 
świecie, jako chrześcijanin? Gdzie są ostateczne auto-
rytety życia, aby miało ono sens i wartość? Przed takimi 
pytaniami stanął również D. Bonhoeffer (1906—1945, 
duchowny i teolog ewangelicki, który za antyhitlerow-
ską postawę zapłacił życiem) i tak na nie odpowiedział: 

„Wierzę, że sama Biblia jest odpowiedzią na wszystkie 
pytania, my zaś powinniśmy nieustannie i pokornie py-
tać, aby otrzymać odpowiedź Biblii. Dlaczego Biblia 
jest tym ostatecznym autorytetem? — Bo w niej Bóg 
do nas mówi. Cała Biblia jest miejscem, gdzie   Bóg   
pozwala   się   znaleźć".
 Bóg to sprawił, że mówi do nas przez słowo 

Biblii. Nam zaś powinno tak na Biblii zależeć, jakby to 
rzeczywiście do nas przemawiał Bóg, który nas kocha 
i nie chce nas pozostawić sam na sam z pytaniami. Je-
śli takie będzie nasze podejście do Biblii, wtedy znaj-
dziemy w niej radość. Bonhoeffer podaje przykład, jak 
właściwie powinniśmy obchodzić się z Biblią: Tak, jak 
odnosimy się do słów ludzi, których kochamy, tak też 
powinniśmy traktować Biblię. Gdy chcemy pojąć jej 
Słowa, to nie możemy analizować ich, lecz tylko przy-
jąć i wzruszyć się nimi. Przyjmowanie i poznawanie 
słów Biblii nie powinno prowadzić do pychy i chwały. 
Pospieszne i niedokładne czytanie Biblii jest niegodne 
i nieodpowiednie, konieczne jest gruntowne i dokładne 
poznanie Pisma Świętego.
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Bonhoeffer mówi także o dwóch drogach, na których 
można znaleźć Boga. „Albo ja określam miejsce, na 
którym chcę znaleźć Boga, albo pozostawiam Bogu do 
wyznaczenia miejsce, na którym On chce być znale-
ziony". Dla Bonhoeffera istotna jest tylko druga możli-
wość. Kto bowiem korzysta z pierwszej drogi, zawsze 
znajduje Boga, który mu w jakiś sposób odpowiada, jest 
mu miły. Bonhoeffer wie, że jest to jednak tylko Boży 
sobowtór i tego należy się obawiać. Bóg sam powinien 
wskazać miejsce, na którym chce być przez nas znale-
ziony. Oznaczone przez Boga miejsce nie zawsze od-
powiada ludzkiej wiedzy i nie jest miłe. Tym miejscem 
jest bowiem krzyż Chrystusa. I kto Boga chce znaleźć, 
musi przyjść pod krzyż, wziąć go na siebie i z nim iść. 
To jest treść poselstwa obu Testamentów.
 Bonhoeffer czytał Biblię w przekonaniu, że Bóg 
przez jej słowo do niego przemawia. Czytał z pokorą i 
nadzieją. Nie wstydził się przyznać, że nie wszystkie 
wypowiedzi rozumie. Nie odważył się powiedzieć - we-
dług własnego uznania - to jest Boże, a to jest ludzkie 
słowo. Wyznał też, że nie mógłby żyć bez czytania Bi-
blii i radości, jaką w niej znajduje.
 W Biblii mówi do nas Bóg. Czy jesteśmy Bi-
blii posłuszni? Czy nasze własne myśli nie wydają się 
nam lepsze niż myśli Biblii? Jakże często nie czytamy 
Biblii poważnie! A przecież czytamy ją tylko dla sie-
bie! Biblia jest bowiem ostatecznym autorytetem dla 
chrześcijańskiego życia w tym konkretnym, rzeczy-
wistym świecie. Poselstwo Biblii zaś jest poselstwem 
krzyża. Pokorne przyjmowanie biblijnego słowa przez 
Bonhoeffera wynikało więc z teologicznego poznania, 
że Bóg pozwala się znaleźć w krzyżu Chrystusa. Krzyż 

to miejsce bardzo obce dla człowieka. Nie tylko Nowy 
lecz także Stary Testament (Izajasz 53!) zwiastuje, że 
krzyż jest miejscem, na którym Bóg chce pozwolić się 
znaleźć. W krzyżu Jezusa wypełniło się Pismo Świę-
te. Cała Biblia jest tym miejscem, na którym Bóg chce 
nam pozwolić się znaleźć. W Starym i Nowym Testa-
mencie słyszymy Słowo Boże, ponieważ w obu Testa-
mentach mówi ten sam Bóg. Bóg Starego Testamentu 
jest ojcem Jezusa Chrystusa. W Jezusie Chrystusie ob-
jawił się Bóg, który jest jedynym Bogiem w całej Biblii.  
W Biblii przemawia do nas Bóg miłości. Biblia zwia-
stuje, że Bóg jest miłością. Co to jest miłość, wie tylko 
ten, kto prawdziwie zna Boga. Abyśmy mogli poznać 
Boga, On sam musi się nam objawić. Jezus Chrystus 
jest objawieniem Boga. W tym, co czyni i w cierpieniu 
jest On jedyną definicją miłości. Wartość miłości Bo-
żej w Chrystusie według świadectwa Pisma Świętego 
wyraża się w pojednaniu człowieka z Bogiem. Istotą 
tej miłości jest pojednanie. Bóg, który stał się czło-
wiekiem, jest niezgłębioną tajemnicą Bożej miłości do 
świata i do człowieka. W zmartwychwstaniu stało się 
jasne, że Boża miłość do człowieka była i jest mocna, 
jak śmierć. Zmartwychwstanie Jezusa oznacza, że Bóg 
z miłości uczynił koniec śmierci i powołuje do życia 
nowe stworzenie - śle nowe życie. Doskonała miłość 
Boża spotyka ludzi w Chrystusie. Co spotkało Chrystu-
sa, spotyka w Nim wszystkich ludzi. Bóg miłuje świat 
w tym, który stał się Człowiekiem, Ukrzyżowanym  
i Zmartwychwstałym. Chrystus ludzi z Bogiem pojed-
nał. Boża miłość stała się znana tylko w Jezusie Chry-
stusie. Taki Chrystus stoi w centrum teologii Bonhoef-
fera.

R.B.

Zdradzony został mój Jezus
nie tylko przed dwoma tysiącami lat.

Zdradzony został nie tylko w Getsemane,
nie tylko przez swego ucznia Judasza.

Mój Panie,
wiele razy, przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj

byłeś zdradzany przeze mnie, w moim domu.
Nie zdradziłem Cię ani pozdrowieniem,

ani pocałunkiem,
ale zaniedbywaniem mojej wiary,

brakiem serdecznego słowa dla brata.
Panie! Spraw, abym nie skończył, jak Judasz!

Nie tylko Piotr zaparł się Ciebie, Panie!
Stało się to nie tylko w Wielki Czwartek.

Ja zapieram się Ciebie dużo częściej,
wstydzę się Ciebie,

a ludzie często odbierają mi odwagę,

bym Cię przed nimi wyznał.
Panie, daj mi nawrócić się, jak Piotrowi!

Ukrzyżowali Cię nie tylko Żydzi,
którzy wołali: „Ukrzyżuj Go!"

Nie tylko Piłat ukrzyżował Cię swoim wzrokiem.
I nie tylko żołnierze, którzy Cię biczowali'.
Mój Panie, jestem gorszy niż tamci Żydzi,
mój strach wyznania prawdy jest większy

niż strach Piłata.
Moja małowierność zadaje Ci większe rany

niż miecze żołnierzy.
O, Jezu, który modlisz się:

„Ojcze, odpuść im!",
przebacz mi moje grzechy,

aby moje dawne, grzeszne życie
zostało ukrzyżowane,

a w Tobie pozwól mi rozpocząć nowe i święte!

PASJA

ME
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500 lat Reformacji

Autor pieśni reformacyjnych 
MICHAEL WEISSE (z Nysy na Śląsku )

 Poprzez przybicie swoich 95 tez, dnia 31 paź-
dziernika 1517 r., Marcin Luter podjął ostatecznie decy-
zję, aby odmówić papieżowi i soborom bezwzględnego 
autorytetu, a postawić Pismo Święte jako jedyną pod-
stawę chrześcijańskiego przekonania i ukierunkowania, 
chrześcijańskich zmian i wędrówek. W ten sposób po-
prowadził chrześcijaństwo do jego praźródeł oraz ze-
wnętrzną i wewnętrzną jego formę, rdzeń, jądro oraz 
zawartość i treść naszej wiary poddał obejmującemu 
wszystko i wnikającemu głęboko odnowieniu.
 Jednym z obszarów, na którym ta „Reformacja" 
istnieje namacalnie aż do dni dzisiejszych, jest nasza 
poezja i muzyka pieśni religijnych. Do reformatorskich 
cech pieśni kościelnych, które wg słów Harnacka są - 
oprócz przetłumaczonej Biblii - tymi właściwymi doku-
mentami Reformacji, należą w pierwszym rzędzie ich 
związki, powiązania z Biblią. Nie dziwmy się więc, że 
pewna część Pisma Świętego, np. zbiór Psalmów, która 
wśród ksiąg biblijnych nie jest jedyna, lecz zawsze naj-
wartościowszą „liryczną wyspą”, dla poetów pieśniarzy 
stanowiła główne źródło ich twórczości. Przykładowo: 
siedem spośród 37 pieśni kościelnych M. Lutra stano-
wią twórcze - poetyckie przeróbki psalmów.
 Jeżeli dzisiaj słyszymy o poetyckich przerób-
kach i przetwarzaniu dawnych tekstów pieśni do na-
szego języka, to jesteśmy najczęściej przekonani, by 
mierzyć je innymi miarami wartości, niż ich pierwotne 
poezje. Wprawdzie skłania nas do tego większość na-
szych współczesnych tłumaczy poprzez silniejsze opar-
cie się o teksty oryginalne, jednak dotyczy to tych lep-
szych spośród nich. Kiedy Rudolf Alexander Schröder 
przetłumaczył Homera i Horacego na język niemiecki, 
to postępował wg starej reguły filologicznej: „Tłuma-
czyć tak wiernie jak możliwe i tak swobodnie jak jest 
potrzebne". W używaniu tej swobody rozwinął jednak 
pełnię swojej poetyckiej siły. Jednak również we wcze-
śniejszych stuleciach - tłumacz tekstu nie był tylko ja-
kimś połowicznym, lecz pełnym poetą, niekiedy o naj-
wyżej uznanej wartości. 

Tadeusz Sikora

 To, co obowiązywa-
ło M. Lutra, to jest ważne 
również dla innych twórców 
pieśni kościelnych, nazwa-
nych od niego. To samo obo-
wiązywało już przed trzema 
stuleciami również wobec wielkich świeckich twórców 
i poetów średniowiecza, np.: Henryka v. Veltecke, Hart-
manna v. Aue, Gotfrieda v. Strasburg oraz dla najważ-
niejszego i najbardziej chrześcijańskiego pośród nich 

- Wolframa v. Eschenbacha.
 Dla większości dzieł tych poetów istniały wzo-
ry łacińskie, celtyckie lub francuskie. Jeżeli powędruje-
my jeszcze dalej wstecz, nawet do klasycznej starożyt-
ności, wtedy dowiemy się, że sławni w tragediach poeci 
Greków, jak Ajschylos, Sofokles i Eurypides, ze szcze-
gólnym upodobaniem przekazywali utworom opraco-
wanym przez ich poprzedników nowe pobudki poprzez 
dramatyczne tłumaczenia poetyckie. Poprzez tego ro-
dzaju „poetyckie przekształcanie" mogły powstawać 
jedyne w swoim rodzaju dzieła sztuki, co wykazuje  
w jednorazowy sposób niemiecki poemat Goethego 

„Ifigenia w Taurydzie" (Iphigenie auf Tauris).
 Takie obszerne uwagi wstępne (do życia i dzia-
łania Michała Weissego) powinny służyć tylko do tego, 
aby użytkownikom naszych śpiewników (EKG, EG  
i SE) wskazać na drobny druk pod tekstami pieśni - tzw. 
notki biograficzne - np. „opracowanie....", lub „poezja 
na wzór", „tłumaczenie" itp. Tak podpisany tekst nie 
powinien kusić do tego i skłaniać nas, aby wartość pie-
śni, której zawdzięcza kompozytor swój „wynalazek”, 
a zbór ma do podziękowania za jej śpiew, ponieważ 
chodzi tylko o jakąś, „poetycką przeróbkę". Prócz tego 
wszystko, co powiedziano tu o poecie, dotyczy w rów-
nej mierze twórców w dziedzinie sztuk plastycznych, 
malarzy oraz rzeźbiarzy. Również oni, aby odświeżać 
swoje wspomnienia, hamować swoją fantazję, mu-
szą studiować pilnie chmury, widoki, drzewa i kwiaty,  
a w swojej pracy posługiwać się żywymi modelami. 

Biblioteka 500 lat Reformacji
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Również zwolennicy „sztuki abstrakcyjnej" nie ominą 
tego „źródłowego studium". Jeżeli wnet ustąpią z dro-
gi by przedstawić jakiś „przedmiot", wtedy muszą wy-
słuchać barwy, linie i kształty przedstawianych rzeczy  
i postaci.
Jednak historyczne osiągnięcie takiego człowieka, ja-
kim był Michael Weisse, polega na tym, że jego „Neues 
Gesangbüchlein" wydane zostało w 1531 r., czyli sześć 
lat po pojawieniu się niejednej pieśni M. Lutra, a swoim 
zasięgiem i zawartością usunęło daleko w cień wszyst-
kie dotychczas wydrukowane ewangelickie śpiewniki, 
co w całym niemieckim obszarze językowym wywoła-
ło uzasadnione poruszenie - sensację.
 Aby skompletować tak bogaty zbiór pieśni, 
Weisse dokonał wielu przeróbek i własnej poetyckiej  
twórczości pieśniarskiej, szczególnie umiłowanych 
wzorów pieśni.  Fakt  ten zakłada z naszej   strony wła-
ściwe zrozumienie dla metody i wartości sztuki - umie-
jętności ówczesnych przekładów. Lecz nowy śpiewnik 
Weissego - jak można przeczytać w przedmowie - był 
przeznaczony dla  zboru Bożego i chrześcijańskiego 
braterstwa w miejscowościach Landskron i Fulnek 
(Landskron - na Pd od Kotliny Kłodzkiej, Fulnek - na 
Pd-Zd od Ostrawy), a więc najpierw dla pewnego ogra-
niczonego morawskiego terenu.
 Z tego powodu potrzebna jest jeszcze dru-
ga wstępna uwaga odnosząca się do procesu rozwoju 
i  działalności „Braci Czeskich" (Böhmische Brüder), 
społeczności religijnej, która miała szczególne znacze-
nie dla historii naszej pieśni kościelnej. Przecież już za 
życia Jana Husa brzmiało głośno w kościele czeskim  
(w Bohemii) zawołanie o śpiew kościelny w języku na-
rodowym. Opracowane na wysokim poziomie śpiew-
niki (kancjonały) braterskie w czeskim i niemieckim 
języku przyczyniły się wybitnie do „Przygotowania 
ewangelickiego uświadomienia w narodzie. Johann 
Gottfried Herder (żył w XVIII w.) był świadomy tego, 
co powiedział, kiedy w roku 1781, czyli w rozkwicie 
czasu oświecenia, wyraził się w swoich „Historiach” 
dotyczących studium teologii następująco: „W śpie-
wach Braci Czeskich brzmi często prostoduszność - na-
iwność i modlitewne skupienie, serdeczność, żarliwość 
i braterska  społeczność, które musimy chyba im pozo-
stawić, ponieważ sami nie posiadamy takich cech".
 Społeczność Braci Czeskich rozwinęła się  
z husyckich utrakwistów, a więc tych, którzy wymagali 
przyjmowania wieczerzy świętej pod obiema postacia-
mi (chleba i wina). W przeciwieństwie do radykalnych 
taborytów stanowili oni skrzydło umiarkowane. Jako 
współzałożyciela Związku Braterskiego wymienia się 
również pewnego męża, na którego wpływ wskazywał 

wielokrotnie Lew Tołstoj: był nim Chelczyński Piotr 
(ok. 1390 – 1467), czeski myśliciel, pisarz, reformator 
religijny.   Pisma Chelczyńskiego wywarły duży wpływ 
na powstanie Kościoła Braci Czeskich (Böhmische 
Brüder); Lew Tołstoj podkreślał często jego wpływ na 
Kościół Cesko-Braterski.
 Piotr Chelczyński zabierał w Pradze (1410-
1420) często głos przeciwko używaniu przemocy  
w problemach wiary. Chociaż nie posiadał oficjalnego 
wykształcenia teologicznego - był typowym autody-
daktykiem (samoukiem), opracowywał liczne traktaty i 
pisma polemiczne, czym zyskiwał wielu zwolenników,  
u których obowiązywała podstawowa zasada dobro-
wolnego ubóstwa: bracia bogaci zarządzali i używali 
swoich dóbr dla dobra ubogich braci.
 Poza tym, jak dziwnie nieprzejrzysta jest hi-
storia ruchu braterskiego, widoczne jest na przykładzie,     
że ostatnio na miejscu Chelczyńskiego pewien szlach-
cic, imieniem Gregor, a przez swoich przeciwników na-
zwany - na zasadzie kpiny – „krawcem", widziany jest 
jako fundator, założyciel ruchu braterskiego. Jeżeli jed-
nak liczba braci, wbrew wszystkim prześladowaniom, 
rosła stale, to  przemawia to za tym, jak poważnie, rze-
telnie i uczciwie traktowali oni swoja naukę w zastoso-
waniu do prowadzenia swego osobistego życia!
 Niezaprzeczalnie jest i pozostanie nim drugi 
założyciel i duchowo najważniejszy przywódca Związ-
ku Braterskiego - Łukasz z Pragi, wybitny organizator 
i autor - wydawca, który pozostawił po  sobie ok. 169 
pisemnych opracowań. Jedna z wprowadzonych przez 
niego nowości polegała na tym,   że w miejsce jednego 
biskupa powierzał kierownictwo Związku wąskiej ra-
dzie czterech seniorów.  Typowym dla jego stanowiska 
wobec nauki Lutra było, że Bracia aż do jego śmierci 

- 11 grudnia 1528 r. - zachowywali wartą uwagi kon-
serwatywną karność i dyscyplinę kościelną oraz swoją 
konstytucję: Trzymali się mocno zasad celibatu księży, 
ilości siedmiu sakramentów, a zarzucili naukę M. Lu-
tra o usprawiedliwieniu. Dopiero po śmierci Łukasza  
z Pragi Bracia skierowali się najpierw do nauki luter-
skiej, później do nauki reformowanej. W ich nastawieniu 
do luteranizmu panował stosunek wzajemnej twórczej 
obopólności. Za wszystko co otrzymali od Reformatora 
z Wittembergi, mogli zaproponować wzajemny podaru-
nek. Za czasów, kiedy M. Luter tworzył swoje  pierw-
sze pieśni kościelne i wychowywał twórców pieśni jako 
swoich współpracowników -  kierunek braterski był już 
przykładem Kościoła śpiewającego, który stał się wzo-
rem dla naszego ewangelickiego śpiewu zborowego; 
tak przez ich bogactwo tekstów w języku ojczystym - 
macierzystym,   jak też przez ich melodie, w których 
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- jak to określił Leopold Ranke - przenikały do pieśni 
„stare tonacje  kościelne z ich powagą i zachęcającymi 
melodiami pieśni ludowej”.
Powróćmy znowu do Michała Weissego:
 Jeżeli popatrzymy na działania, którymi zasłu-
żył się Michał Weisse - nie tylko dla Jednoty Brater-
skiej, lecz dla całego ewangelickiego chrześcijaństwa 

- to stwierdzimy, że materiał faktograficzny, który mamy 
do dyspozycji nt. jego życia, jest pożałowania godny  
i skąpy, marny.
 Brak nam wiadomości o jego ojcu, znamy tylko 
imię jego ojca: Gregor. Miejscem jego urodzenia była 
Nysa (na Śląsku Opolskim). W sierpniu roku 1504 zo-
stał imatrykulowany na Uniwersytecie w Krakowie. 14 
lat później, w lecie 1518 r. uciekł, wspólnie z dwoma 
innymi mnichami, z klasztoru we Wrocławiu aż do 
czeskiego Leitomischl (Litomeřice, pn-Z. Czechy, nad 
Łabą). Tam, w domu Braci Czeskich, przyjął go niejaki 
Lorenz Krasonicky (na tymczasowe mieszkanie).
 Michał Weisse, którego datę urodzenia można 
przyjąć na rok 1488, pochodził więc z terenu dolno-
śląskiego, skąd wywodzą się działający o jedno stule-
cie później członkowie obu śląskich szkół poetyckich,  
a między nimi jedno znaczące nazwisko, jakim był 
dramaturg i liryk Andreas Gryphius z Głogowa, twór-
ca pieśni „Die Herrlichkeit der Erden muss Rauch und 
Asche werden" (EG 527, Śp. Ew. 954 „Zostawiam cię, 
mój świecie” (tłum.: Tadeusz Sikora). Jednak ducho-
wą ojczyzną dla urodzonego Ślązaka stała się „Unitas 
fratrum”. Jednota Braterska, czyli zbór. Dawny mnich 
poczuł się w kręgu troszczących się o odnowę życia 
chrześcijańskiego w narodzie, jak w domu. Już po czte-
rech latach został przewodniczącym dwóch zborów:  
w Landskron (na Pd od pruskiej Kotliny Kłodzkiej) 
oraz we Fulnek (na Pd-Zd od Ostrawy Obie miejscowo-
ści leżą na południowych stokach masywu górskiego 
Pradziada, gdzie w 1487 r. osiedlili się wygnańcy wiary 
z Monarchii Brandenburskiej, którzy byli pierwotnie 
Waldensami (to dawni francuscy reformatorzy Kościoła 
katolickiego, którzy w czasach około-reformacyjnych 
połączyli się z Husytami, Braćmi Czeskimi, a również 
z luteranami i Kalwinistami, a działali w Niemczech, 
Czechach i na Śląsku).
 W maju roku 1522 Weisse uczestniczył jako 
członek pewnego poselstwa późniejszemu biskupo-
wi zboru Janowi Horn (Rohowi) w podróży do Lutra 
w Wittemberdze; (Luter powrócił tam 7 marca 1522  
z Wartburgu, na wiadomość o niepokojach wśród ludzi 
atakujących obrazy, o ponownej banicji (wyjęciu spod 
prawa) i przeciwko grożącej mu niełasce swojego pana 
i schronieniu go na Wartburgu). W czasie rozmów w 
Wittemberdze chodziło m.in. o naukę o wieczerzy świę-
tej, w której większość braci przyłączyła się do ujęcia 
Lutra zaś Weisse - wg słów Lutra – „marzył nieco na te-

mat tego sakramentu", czyli miał na to nieco inne zdanie, 
myślał inaczej. W ciągu następnych dwóch lat Weisse 
odszukał Lutra jeszcze czterokrotnie. Ww. różnica zdań 
nie przeszkodziła jednak, aby w 1531 r., w miejsco-
wości Brandeis/Brandys w lesistej dolinie rzeki Stille 
Adler (na wschód od Lipska) Weisse nie został wyświę-
cony na pastora. Zamek Brandeis, położony na Pd-W 
od miasta, stał się później głównym, centralnym ośrod-
kiem działania Braci Czeskich, gdzie udzielono azylu 
jednemu z najznamienitszych ich członków - swemu 
biskupowi Amosowi Komenskiemu, ojcu nowoczesnej 
nauki o nauczaniu i wychowywaniu młodzieży.
Michał Weisse w ostatnich latach swego życia był czyn-
ny jako duszpasterz i kaznodzieja w zborze chrześci-
jańskich Braci w Landskron. Tam też został w 1532 r. 
wybrany na członka ścisłej rady zboru. Jaką strata dla 
Braci było wydarzenie, kiedy ten człowiek został przez 
śmierć w 1534 r. wydarty z ich grona! Z księgi zmar-
łych, prowadzonej przez kaznodziei zborów unijnych 
dowiadujemy się, że Adalbert v. Pernstein, który wśród 
braci czuł się bezpieczny, zaprosił Weissego i katolic-
kiego księdza z Landskron na poczęstunek, gdzie ser-
wowano m.in. mięso wilcze. Po tym posiłku obaj du-
chowni, a prawdopodobnie sam goszczący ich Adalbert, 
ulegli zatruciu i zmarli.
 Konkretne wnioski i wyjaśnienia nt. zasad-
niczych cech osobowości Michała Weissego w jego 
duszy  podają nam pewne autentyczne wydarzenia  
w jego życiu, przykładowo: ucieczka z klasztoru we Wro-
cławiu, opieka udzielona mu w zborze Braci Czeskich 
w Landskron, jego  skłonności wobec  M. Lutra. Lecz 
kto chciałby brać nam za złe, że chcielibyśmy wiedzieć  
o nim jeszcze więcej, że  chcielibyśmy - po ludzku są-
dząc - jeszcze bardziej zbliżyć się do niego, tego dziel-
nego bojownika za sprawę ewangelii, tego „wybornego 
niemieckiego poety”.
 Jeżeli  cokolwiek, ktokolwiek, to pomoże 
nam do tego jego ostatnia wola, zapis, jego śpiewni-
czek „Neu Gesangbüchlein", drukowany przez Jungena 
Bunzels w Bohemii, a zakończony przez Georga Wy-
lmschwerera w 1531 r., 12 marca. Książka ta, która dla 
rozwoju dzisiejszego śpiewu zborowego zajmuje wśród 
ważnych śpiewników jedno z pierwszych miejsc, była 
oczywiście wielokrotnie  dodrukowywana. Katarzyna 
Zell, małżonka pastora Mateusza Zella, człowieka na-
der zasłużonego  dla rozpowszechniania Reformacji  
w Strassburgu, składała razem zeszyty po kilka tuzi-
nów pieśni Weissego i sprzedawała je „po dwa, trzy lub 
pięć fenigów”. Tak była rozpowszechniana wśród  ludu  
w owych czasach ewangelicka pieśń religijna, reforma-
cyjna. Lwią część z praw wydawniczych tego śpiew-
nika z roku 1531 ponosił sam wydawca, chociaż - wg 
własnych słów Weissego - opierał  się  na czeskim 
śpiewniku Społeczności Braterskiej, jak też na łaciń-



Informator Parafialny nr 4/2014 (126)

kwiecień 2014 9

skim „Cantional". Z całej  ilości 157 pieśni - 137 zostało 
poetycko opracowanych na nowo wierszem, zaś 16 śpiewów 
przetłumaczył sam z języka czeskiego, a cztery z łacińskiego.
 W 1545 r. M. Luter przejął z tego zbioru  
Weissego 14 pieśni i włączył je do tzw. „Śpiewnika Babsta:   
„Geistige Lieder, gedruckt zu Leipzig durch Walentin Babst". 
W śpiewniku „EKG" (wydanie w b. NRD) znajduje się  
9 chorałów autorstwa tego wybitnego, znacznego poety pie-
śni w Kościele Braci Czeskich: jest to pożądany, chwalebny 
znak tego, że nasz współczesny śpiew kościelny czerpie na 
nowo z religijnych praźródeł, które były śpiewane od pierw-
szej połowy XVI wieku.
 W ujmującej balladzie Gottfrieda Augusta Bürger-
sa „Lenore", która dla Niemców obowiązywała długo jako 
wzorcowy utwór swego gatunku, jeździec na koniu wiezie 
swoją ukochaną, która wobec  Bożej opatrzności próbuje 
złorzeczyć i narzekać losowi; jadąc w nocnym świszczącym 
galopie poprzez łąkę, pastwisko, wrzosowisko i cały kraj". 
Kiedy oboje przejeżdżają koło pewnego cmentarza, pieśń 
opisuje to następująco: „Was klang dort für Gesang und 
Klang?" – „Co to za śpiew i dzwonienie tam brzmi? Dlacze-
go trzepocą się kruki? Posłuchaj dźwięku dzwonów, posłu-
chaj śpiewu umarłych! Pozwólcie nam pogrzebać to ciało! 
Teraz pochód zbliżył się ze zwłokami,   który niósł trumnę  
i zmarłego na marach”.
 Wyżej przytoczony chorał stał się godną zaszczytu 
formułą, a bez niego przez stulecia i wieki, daleko i szeroko 
w ewangelickim chrześcijaństwie nie odprawia się żadnego 
pogrzebu. Michał Weisse nie przejął tej swojej znanej łaciń-
skiej pieśni od Aureliusa Prudentiusa, lecz z czeskiego kan-
cjonału, który pochodził od Łukasza z Pragi. Swobodne tłu-
maczenie Weissego na język niemiecki ukazało się dopiero 
w jego zbiorze pieśni z roku 1531. W śpiewniku Babsta cała 
ta pieśń została przypisana Lutrowi, przeciwko czemu za-

Sylwetki dziejów Reformacji w Polsce

 BONER (Bonar) Jan, herbu Bonarowa. Był  
synem Seweryna Bonera, który używał również na-
zwiska Bonar. Seweryn należał do najbogatszych ludzi  
w ówczesnej Polsce, był nadwornym bankierem Zyg-
munta I, odgrywał u nas taką rolę jak Fuggerowie  
w Rzeszy. Piastował również urzędy państwowe, był 
burgrabią krakowskim, czyli zastępcą kasztelana, żup-
nikiem, starostą oświęcimskim, zatorskim, bieckim, 
rabsztyńskim, czchowskim.
 Jan Boner był uczniem humanisty Anzelma 
Eforyna, pochodzącego ze Śląska. W 14. roku życia wy-
ruszył ze swym wychowawcą i 12-letnim Stanisławem 
Aichlerem w podróż po Europie, która trwała siedem lat. 
Odwiedził Norymbergę, Augsburg, gdzie poznał Fug-

gerów, Fryburg, gdzie odwiedził Erazma z Rotterdamu, 
od którego otrzymał egzemplarz pism Terencjusza, ko-
mediopisarza rzymskiego, z dedykacją wielkiego hu-
manisty. Był też wówczas Boner w Zurychu i zetknął 
się tam z zwinglianizmem. Zwiedził Włochy, był w Pa-
dwie, w Rzymie, Neapolu, dotarł do Francji. Wrócił do 
kraju w 21. roku życia. Jako młody człowiek wszedł na 
arenę polityczną, był kasztelanem bieckim, chełmskim 
i oświęcimskim oraz wielkorządcą Krakowa.
 Jan Boner był zdecydowanym zwolennikiem 
Reformacji. Początkowo zbliżył się do ruchu wittenber-
skiego, potem do szwajcarskiego. Andrzej Trzycieski, 
humanista zaangażowany w ruchu reformacyjnym, na-
pisał o nim, iż „wiele wycierpiał dla Chrystusa". Boner 

oponował sam Luter następująco: „Ta pieśń którą 
śpiewa się nad grobem: „Nun lasst uns den Leib 
begraben" jest podpisana moim imieniem, lecz 
nie jest moją twórczością, więc moje imię należy 
jak najszybciej spod niej usunąć!", nie dlatego że 
ja odrzucam bo podoba mi się bardzo, a napisał 
ją dobry poeta imieniem Johann Weisse" (niestety 
Luter pomylił się przy imieniu Weissego).
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popadł w zatarg z Adrzejem Zebrzydowskim, biskupem 
krakowskim, i kapitułą krakowską, zarzucono mu bo-
wiem urządzanie zebrań „heretyków" na Wawelu oraz 
stałe popieranie zwolenników Reformacji w ich zabie-
gach o urzędy miejskie. W roku  1557 Boner interwe-
niował w kapitule krakowskiej z powodu napaści na 
kondukt pogrzebowy Reginy Filipowskiej, żony Hie-
ronima Filipowskiego, posła na sejm, jednego z przy-
wódców stronnictwa egzekucyjnego. Boner wstawiał 
się również u króla za Franciszkiem Lismaninem, spo-
wiednikiem królowej Bony, zaangażowanym w ruchu 
reformacyjnym. U Bonera w Balicach zatrzymał się Jan 
Łaski po powrocie do Polski i tam znalazł azyl.
 Dzięki wpływom Jana Bonera synod pinczow-
ski skierował do Krakowa Grzegorza Pawła, który jako 
duchowny ewangelicki odprawiał nabożeństwa w tzw. 
ogrodzie bonerowskim. Gdy Grzegorz Paweł znalazł 
się w roku 1562 w obozie ariańskim, Boner usunął go 

ze zboru. W tym samym roku odbyła się w Balicach 
u Bonera dysputa Sarnickiego, rzecznika Kościoła Re-
formowanego z Grzegorzem Pawłem. W roku 1558 
Boner wprowadził nabożeństwo ewangelickie w Ksią-
żu, był protektorem Marcina Krowickiego, duchowne-
go ewangelickiego tam działającego, autora: „Obrony 
nauki prawdziwej" dedykowanej Bonerowi. Jan Boner 
założył zbór w Osieku i w Balicach, gdzie posiadał ma-
gnacką rezydencję. Był również właścicielem zamku w 
Tęczynie.
 Utrzymywał też żywe kontakty z przedstawi-
cielami Reformacji za granicą, np. z Janem Sturmem, 
założycielem słynnego gimnazjum humanistycznego  
w Strasburgu, i innymi. Poparł słynnego matematyka 
Jana Rhetyka, dzięki czemu uczony mógł podjąć kosz-
towne doświadczenia. Jan Boner zmarł nagle 15 wrze-
śnia 1562 w czasie rozmowy z duchownymi ewangelic-
kimi, którzy przybyli do Krakowa.

Tropami Polskiej Reformacji  cz. I

 Gdy w końcu października 1517 roku dr Mar-
cin Luter przybijał słynne tezy na drzwiach kościoła  
w Wittenberdze, nikt nie przypuszczał, że wystarczy 
kilka miesięcy, by znała je cała Europa. Europa, a wraz 
z nią i Polska już na wiosnę 1518 roku chłonęły słowa 
jego pism i kazań. Pierwsze luterskie kazanie w Pol-
sce było właśnie wtedy głoszone z kazalnicy gdańskiej 
katedry. W 1520 r. słyszał je Toruń, w 1523 - Elbląg,  
a w 1525 - Kraków i Poznań.
 Nieco później dociera ze Szwajcarii nauka Kal-
wina, a w 1548 roku przybyli do Polski wygnani przez 
Habsburgów  Bracia  Czescy, reprezentujący jeszcze 
jeden odłam Reformacji. Atmosfera kraju sprzyjała Re-
formacji. Był to bowiem okres walki szlachty z moż-
nowładcami, królem i Kościołem Rzymskokatolickim  
o prymat w państwie. Początek wieku poprzez sejmową 
konstytucję ,,nihil novi" przyniósł wielkie zwycięstwo 
demokracji szlacheckiej, a później uchwalone prawa 
położyły kres wszechwładzy Kościoła.
 W 1552 roku sejm zakazał duchownym kato-
lickim nakładania kar za herezje, a osoby wyklęte przez 
Kościół nie miały tracić praw obywatelskich. Położy-
ło to kres nietolerancji  religijnej i stworzyło państwo 
bez stosów i nocy św. Bartłomieja, mimo bezsprzecz-
nie pojawiających się wypadków nienawiści religijnej 
i bezprawnych prześladowań innowierców. Zresztą Re-
formacja objęła szybko cały kraj od Śląska po Litwę, 
chętnie przyjmowana we wszystkich warstwach spo-
łecznych. Upadały zakony, około tysiąca parafii wpro-
wadziło nabożeństwa ewangelickie, gdzie ministrowie 
(jak ich wówczas nazywano) wygłaszali nieskażone 
Słowo Boże.

 Jednocześnie budowano nowe kościoły i szkoły 
protestanckie. Jak wiemy, wiek XVII przyniósł koniec 
rozwoju Reformacji w Polsce. Przyczyny były różne: 
rozbicie ruchu reformacyjnego na odłamy, kontrrefor-
macyjna działalność jezuitów, wzrost fanatyzmu kato-
lickiego, stosunek niektórych władców do Reformacji, 
wzrost konformizmu umysłowego, wojny XVII wie-
ku - wszystkie te czynniki sprawiły, że poza pewnymi 
ośrodkami, ewangelicka przeszłość Polski stała się tyl-
ko przeszłością historyczną. Pozostały do dzisiaj tylko 
nieliczne jej ślady, pamiątki architektoniczne, dzieła 
sztuki, książki. Są to ślady, z których powinniśmy być 
dumni jako z dziedzictwa pracy, walki, a może nawet 
męki naszych przodków. Szukajmy tych śladów, utrwa-
lajmy je, przekazujmy następnym pokoleniom. Ślady 
tych, którzy wnieśli w dziedzictwo narodu, co mieli 
najlepszego. Ślady tych - co dobry bój bojowali.
 W Małopolsce Reformację zawdzięczamy  
z jednej strony szlacheckim synom, którzy ucząc się 
poza granicami kraju nową naukę poznali, uznali za 
swoją i do kraju przenieśli, z drugiej strony przyby-
szom obcym, którzy korzystając z dogodnych warun-
ków osadnictwa, zakładali tu swe domy, parafie, szkoły 

— szerząc nową wiarę.
 Dla Reformacji szczególnie zasłużonych było 
kilka rodzin, między innymi chociażby rodzina Bo-
nerów. Wiele zawdzięczamy Sewerynowi Bonerowi 
(1486-1549), który będąc głównym bankierem Zyg-
munta I Starego, piastował szereg godności państwo-
wych, a poza tym był mecenasem nauki i sztuki. Jego 
stryj Jan Boner doprowadził do rozkwitu żup krakow-
skich, dostarczających srebro do mennicy królewskiej.

R.D.
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 Drugą rodziną małopolską ściśle związaną  
z rozwojem Reformacji była rodzina Decjuszy. Ludwik 
Jost Decjusz (1485-1545) - ekonomista i historyk, za-
rządca mennic, sekretarz Jana Bonera, a od 1520 r. sa-
mego króla, wprowadził monetę złotą. Skupiał wokół 
siebie humanistów, był autorem „De Sigismundi regis 
temporibus". Jego syn rozbudował kopalnie olkuskie.
 Do protektorów Reformacji w Polsce należała 
także rodzina Firlejów wykształconych na uniwersyte-
tach zachodnich, gorliwych wyznawców kalwinizmu. 
W rodzinie tej zasłynął Jan Firlej z Dąbrownicy (1521- 
1574) marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski, 
jeden z twórców unii lubelskiej, autor artykułów hen-
rykowskich i pacta conventa, uczestnik wielu synodów, 
na których występował o zgodę między wyznaniami. 
Czołowym dziełem jego życia był akt konfederacji war-
szawskiej. Reformację popierali także inni członkowie 
rodziny Firlejów: Andrzej ( + 1585) - kasztelan lubelski, 
i drugi Andrzej ( + 1650) wnuk Jana wojewoda sando-

mierski. Mikołaj Firlej ( + 1588) wojewoda lubelski, 
był założycielem parafii i słynnej szkoły w Lubartowie, 
organizatorem w 1580 roku synodu, na którym usiłował 
pogodzić kalwinów z arianami.
 W Wielkopolsce Reformację czynnie popiera-
ła rodzina Górków: Andrzej (1500-1551) - kasztelan 
poznański, jego syn Łukasz (1533-1573) - założyciel 
wielu parafii, i Stanisław (1538-1592) - obrońca ugo-
dy sandomierskiej i konfederacji warszawskiej, ostatni  
z rodu.
 Na Litwie Reformacja znalazła możnych pro-
tektorów w niektórych przedstawicielach rodziny Ra-
dziwiłłów: Mikołaju zw. Czarnym, który wydał „Biblię 
Brzeską", Mikołaju zw. Rudym, Krzysztofie zw. Pioru-
nem. Do nich dołączyła cała rodzina mniejszych rodów 
szlacheckich.

Henryk Dominik; 1981

Śpiew Wielkanocy

Dzwony śpiewają znów donośnie
„Chrystus zmartwychwstał”, też śpiewajmy, 

wszystko się budzi, jak to w wiośnie, 
więc swej radości upust dajmy!

Choć była śmierć – jest życie nowe
Żab chóry nad stawem weselą,
 do góry więc podnieśmy głowę, 

radujmy się ptaków kapelą. 
Niech trwa dokoła radość życia

drogośmy wszyscy odkupieni, 
dlatego wdzięczni Panu Swemu, 
śpiewajmy hymn po całej ziemi!

Ruta Kornelia Lissowska

Wielki Piątek

Jeden jest taki piątek w roku, 
kiedy łza kręci się w moim oku. 

Piątek, którego wielkim nazywamy, 
bo Twoją śmierć za nas wspominamy.

Kiedy idziemy myślami pod krzyż na Golgotę 
z żalu krzyczeć mam wielką ochotę 

i przepraszać za wszystkie moje winy, 
które się do Twojej Jezu śmierci przyczyniły.
A Ty Panie cierpisz, krwawy pot wylewasz 

wisząc ukrzyżowany na pniu przeklętego drzewa. 
Tobie na głowę włożyli ciernistą koronę, 

po to byśmy my mieli grzechy odpuszczone.
A Ty w swym cierpieniu, z wnętrza swej miłości 

wołasz do Ojca w niebie aby im odpuścił.
 Nam - bośmy wszyscy wiele nagrzeszyli 
i nieraz nieposłuszni przykazaniom byli.

Dzięki Ci Ojcze żeś się nad nami zlitował 
i Syna swego jako ofiarę za grzechy darował. 

Wiemy też, że kto szczerze wierzy w Twego Syna 
temu odpuszczona będzie każda jego wina.

Dzięki Ci też Ojcze, żeś Syna swego wskrzesił 
i sadzając po prawicy swojej zwycięstwo ogłosił, 

nad śmiercią i nad szatana sidłami. 
Dzięki Ci Jezu, że się wstawiasz u Ojca za nami

Halina Podkówka 
Kwiecień 2011 r.
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W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 193

Trochę historii

   2.04.1914 r. w Cisownicy, w wielodzietnej rodzinie uro-
dził się Jerzy Berek. Po ukończeniu Gimnazjum im. Osu-
chowskiego (1935) i odbyciu służby wojskowej, rozpoczął 
studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie, musiał je jednak przerwać z powodu kiepskich warun-
ków materialnych. Jeszcze przed wybuchem II wojny świa-
towej mocno związał się ze Stowarzyszeniem Kulturalno 

– Oświatowym „Siła”, pełniąc w nim obowiązki sekretarza 
Zarządu Głównego i redaktora pisma „Oświata”. Jako żoł-
nierz września dostał się do niewoli; resztę okupacji przeżył 
w obozach jenieckich. Po powrocie, w 1945 r. zaangażował 
się w cieszyńskich władzach powiatowych, wsparł reakty-
wowanie Macierzy Szkolnej i założenie pisma „Głos Ziemi 
Cieszyńskiej”. Jako kurator Śląskiego Okręgu Szkolnego  
w Katowicach przyczynił się do rozbudowy szkoły podsta-
wowej w Cisownicy. W 1949 r. przeniósł się do Warszawy, 
gdzie najpierw był przewodniczącym ZHP, a następnie dy-
rektorem Departamentu Wychowania Pozaszkolnego w Mi-
nisterstwie Oświaty. Znalazł się także w gronie współorga-
nizatorów Pałacu Młodzieży w Warszawie, w latach 1954 

– 1978 sprawował obowiązki jego dyrektora. Przekształcił 
także warszawski Klub Cieszyniaków w Koło Macierzy, któ-
remu przez 16 lat prezesował i przez cały czas interesował 
się, co aktualnie dzieje się na Ziemi Cieszyńskiej. Zmarł  
w Warszawie 30.07.1994 r. i tam został pochowany. 

**********
   06.04.1914: w Kuklówce zmarł Józef Marian Chełmoń-
ski, jeden z najwybitniejszych malarzy polskich końca XIX 
w., mistrz rodzimego pejzażu i scen życia wiejskiego. 
 Urodził się 7.02.1849 we wsi Boczki nieopodal 
Łowicza. Rodzice, Józef Adam i Izabela z Łoskowskich, 
aczkolwiek z pochodzenia szlacheckiego, nie należeli do 
bogatych, utrzymywali się z dzierżawy na dobrach Radziwił-
łów. Przez wiele lat ojciec sprawował urząd wójta, cieszył 
się szacunkiem chłopów, sam gospodarzył wzorowo, żył  
z tego, co mozolnie wypracował a w wolnych chwilach sobie 
a muzom grał na skrzypkach i rysował. Mały Józio wyrastał 
więc w atmosferze szacunku do ziemi i do pracy, a być może 
odziedziczył ojcowski talent, gdyż malowanie było jego 
żywiołem. Zresztą to ojciec uczył go pierwszych kroków  
w rysunkach. Gdy chodził do szkoły podstawowej, jakiś czas 
przebywał u babci w Łowiczu, sprawiając jej swoją żywio-
łowością wiele kłopotów. Naukę kontynuował w gimnazjum 
realnym w Warszawie, i choć zdolny, nie przykładał się do 
niej, chociaż wyniki miał bardzo dobre. Ojciec nie dowierza-
jąc jego talentowi, z pewnymi obawami zgodził się na studia 
w Warszawskiej Klasie Rysunkowej (1867 – 1871), a także 

w prywatnej pracowni Wojcie-
cha Gersona. Ten momentalnie 
rozpoznał talent ucznia, ukie-
runkował go, zwracając uwagę 
na walory polskiego, zwłaszcza 
wiejskiego krajobrazu, a przy 
tym przekonał go, że zawsze na-
leży pozostać sobą. I takim oka-
zał się być do końca życia, ory-
ginalnym, rubasznym i niedbałym o własny wizerunek, ale  
o szczerej duszy artysty, w mgnieniu oka wydobywającego  
z zastanego obrazu najważniejsze jego szczegóły. Co najwy-
żej na miejscu obserwacji zrobił swobodny szkic, ale właści-
wy obraz powstawał zawsze w pracowni. Malował szybko, 
precyzyjnie, kończąc pracę okrzykiem „szoł”, co miało zna-
czyć - udało się. I zawsze się udawało! W czasie studiów żył 
w nader spartańskich warunkach razem z dwoma kolegami 
malarzami, cierpiąc głód i zimno, ale to mu nie wadziło: rwał 
się do pracy, malował. Życie miał przed sobą. Gdy zmarł oj-
ciec (1870), warunki bytowe jeszcze się pogorszyły. Dorabiał 
więc na korepetycjach u Żyda (od którego wziął wspomniany 
okrzyk), a któremu odpłacał wszystkim, co było do namalo-
wania. Wakacje spędzał w rodzinie ziemiańskiej, znów ma-
lując to, co go otaczało: nietknięty przez człowieka krajobraz 
i życie polskiej wsi w całym jego autentyzmie. Wówczas to 
powstały „Żurawie”, „Odlot żurawi”, „Pojenie koni”, „Przed 
kuźnią”. Dzięki wsparciu Józefa Brandta i Maksymiliana 
Gierymskiego - Chełmoński wyjechał na studia do Mona-
chium (1871 – 1874), gdzie zetknąć się nie tylko z dziełami 
sztuki europejskiej, ale zapoznał się z przebywającymi tam 
polskimi artystami, zwłaszcza ze Stanisławem Witkiewi-
czem, z którym się zaprzyjaźnił i dzielił się tym, czego miał 
najwięcej – biedą. Ale nie zaprzestał malować. Wówczas to 
powstał unikatowy obraz „Czwórka”, a także „Dziewczyna 
w saniach” i wiele, wiele innych. Po powrocie do Warszawy 
zamieszkał z Witkiewiczem i innymi kolegami w klitce na 
najwyższym piętrze Hotelu Europejskiego i nawet w takich 
warunkach malował (tu „Babie lato”), wystawiał, bez powo-
dzenia. Obrazy mistrza były dla warszawskiej publiczności 
zbyt prostackie, skrajnie różne od ufryzowanych obrazów 
epoki akademizmu. Za radą i wsparciem Cypriana Godeb-
skiego wyjechał więc do Paryża (1875 – 1887). Próba usamo-
dzielnienia się, głód i chłód zakończył się zapadnięciem na 
gruźlicę. Choroba, szczęśliwie w porę uchwycona, dzięki sil-
nemu organizmowi ustąpiła, co wówczas zdarzało się rzadko. 
Znów, jak w Monachium, oglądał galerie, pochylał się nad 
obrazami starych mistrzów, kopiował, uważnie przyglądał 
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się poszukiwaniom impresjonistów, ale pozostał sobą, ze 
swoim realizmem i polskim krajobrazem. I tak minęły dwa 
lata, gdy wreszcie wystawiona „Czwórka” zwróciła uwagę 
amerykańskiego milionera i  odmieniła los mistrza. Pierwszy 
raz w życiu zaczął na swoich obrazach zarabiać i ledwo na-
dążał z zamówieniami. Wartości pieniądza nie znał, nie umiał 
i nie chciał oszczędzać. W czasie kilku podróży do Włoch 
zapoznał kochankę, modelkę, ale wnet ta przygoda została 
przerwana. Podczas kolejnego wyjazdu do Warszawy ożenił 
się z poznaną w czasie podróży Marią Korwin–Szymanow-
ską (1878), która po powrocie z mężem do Paryża urządziła 
wystawne mieszkanie, jakiego dotąd mistrz nigdy nie miał, 
zadbane i uporządkowane, otwarte dla przebywających w Pa-
ryżu twórców. Dalej cieszył się niesłabnącym powodzeniem 
(namalował wówczas „Zamieć w nocy”, „Stare sosny”, „Targ 
na konie”), to wszystko do czasu, gdy w 1881 r. pojawiły się 
przepisy celne ograniczające wywóz dzieł sztuki do Ameryki. 
Ilość zamówień gwałtownie spadła, pozostała już tylko rola 
ilustratora w „Le Monde Illustré”, coraz dotkliwiej brakowało 
nowych tematów, które z taką łatwością znajdywał, obcując  
z polską przyrodą. Innego krajobrazu nie rozumiał i nie umiał 
przetworzyć. Poza tym wystawne życie kosztowało... Wyba-
wieniem okazał się Witkiewicz, który podał mu stosowne le-
karstwo:  wracaj do kraju! Powrót okupił Chełmoński utratą 
trójki dzieci. Towarzystwo Zachęty odrzuciło jego obrazy  
z wystawy, podczas gdy w Paryżu zdobyły Grand Prix (1889). 
Jak trudno być prorokiem... Rozterki łagodził podróżami po 
Litwie i Rosji. Przeto mistrz postanowił zaszyć się gdzieś 
na wsi, kupił drewniany domek i kawał pola w Kuklówce 
pod Grodziskiem, zajął się hodowlą koni i psów, sam upra-
wiał pole i...wrócił do siebie. Tematy znajdywały się same: 

„Droga w polu”, „Kuropatwy na śniegu”, które przyniosły 
mu kolejne wyróżnienia na wystawach w Berlinie i w... San 
Francisco. Żonie, przywykłej do miejskiego życia, trudno 
było znosić kolejne fanaberie męża i mozół wiejskiego by-
towania. Doszło do separacji bez wzajemnej wrogości; star-
sze córki poszły na pensję, najmłodsza pozostała przy matce.  
W domu pozostał sam i boleśnie odczuł tę samotność, choć 
nigdy nie uczestniczył i nie przepadał za życiem towarzyskim. 
Teraz korespondował, zwłaszcza z Adamem Chmielowskim, 
chętnie gościł rzadko pojawiających się znajomych. I na 
nowo przeżywał otaczający świat przyrody, kochał zwierzęta, 
nienawidził polowań, malował, pogrążając się w religijnym  
mistycyzmie. Spod pędzla wychodziły kolejne ujęcia: „Wi-
sła”, „Noc księżycowa”, „Świt na Polesiu”, kilka obrazów  
o treści religijnej „Pod Twoją obronę”, autoportret. Ożywił 
się, gdy wróciły do niego dorosłe córki (1900). Ale miaż-
dżyca robiła postępy, odzywało się serce. Wylew przerwał 
pasmo życia. Spoczął na wiejskim cmentarzu w Ojrzanowie. 
Dziś nie obchodzą nas jego nie zawsze stosowne zachowa-
nia, a podziwiamy owoce jego malarskiego talentu i wielkiej 
pracowitości, gdyż „nikt w obrazie nie dał tyle poezji, co on,  
i to jak najprostszymi środkami” (Wojciech Weiss). Można 
je głównie podziwiać w Muzeach Narodowych w Warszawie 
i Krakowie.

**********
   7.04.1914: urodził się Artur Cienciała, artysta rzeźbiarz, 
pedagog, autor licznych pomników i kilkudziesięciu popiersi 
czołowych postaci życia kulturalnego Polski, także nagrob-

ków i ołtarzy. Patrz: odc. 145, w: „Wieści Wyższobramskie” 
2010/4, s. 17. 

**********
   08.04.1964: w Lesznej Górnej zmarł Jan Kozieł, pracownik 
Banku Austro - Węgierskiego w Stanisławowie i Krakowie, 
potem Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, organizator 
jej Wydziału Kredytowego w Warszawie, dyrektor naczelny 
Banku Handlowego tamże. Patrz: odc. 86, w: „Informator Pa-
rafialny” 2005/05, s. 10

**********
   12.04.1814: w Miłomłynie zmarł ks. Jan Wrona, kape-
lan, później proboszcz parafii ewangelickiej w Miłomłynie 
na Mazurach. Pochodził z chłopskiej rodziny. Urodził się  
w Mazuchówce (giżyckie).  Niewiele umiemy powiedzieć  
o jego życiu. Wiadomo zaledwie, że w 1772 r. rozpoczął 
studia teologii ewangelickiej na Uniwersytecie w Królew-
cu, potem odnajdujemy go w szeregach regimentu drago-
nów v. Mansteina jako kapelana (1799 – 1806). Przez resztę 
życia sprawował  urząd proboszcza w Miłomłynie nieopo-
dal Ostródy. W tym czasie przetłumaczył z niemieckiego 
na polski dwa podręczniki J. G. Weissa: „Książka szkolna 
dla pierwszego ćwiczenia się w czytaniu i myśleniu” oraz 

„Nowy elementarzyk...”, oba wydane w Królewcu w 1808 r. 
Podręczniki te cieszyły się niezwykłą popularnością i w cią-
gu półwiecza były wydane 10 – krotnie. 

**********
   14.04.1889: w Suchej Beskidzkiej w kolejarskiej rodzi-
nie urodził się Walery Goetel. Nim zdążył podróść, mając 
zaledwie 14 lat, utracił ojca i odtąd sam musiał zabiegać  
o utrzymanie. Po szkole podstawowej w Krakowie nie zrezy-
gnował z dalszej nauki w Gimnazjum im. Nowodworskiego 
i pomimo niedostatków podjął studia na Uniwersytecie Ja-
giellońskim (1907 – 1910) a potem w Wiedniu (1910 – 1912). 
Już pod koniec lat gimnazjalnych bliżej zainteresował się Ta-
trami i zaczął uprawiać taternictwo, zaliczając w latach 1906 

- 1914 wraz bratem Ferdynandem, Mieczysławem  Świeżem  
i Władysławem Kulczyńskim szereg nowych wejść. Zimą 
natomiast wyruszał w góry na nartach, zaliczając wiele wejść 
na co ważniejsze szczyty Beskidów Zachodnich i Karpat 
Wschodnich, a także Alp. Na jednej z alpejskich eskapad 
uległ poważnej kontuzji, która w przyszłości miała zaważyć 
na ograniczeniu badań terenowych. Po studiach w 1912 r. 
był uczestnikiem austriackiej wyprawy poszukiwawczej do 
Gruzji. Rok później uzyskał tytuł doktora geologii i paleonto-
logii. Praca doktorska będąca zwieńczeniem prowadzonych 
od dwóch lat badań najmłodszych warstw górnego triasu  
w Tatrach. Prof. Władysław Szajnocha przyjął młodego dok-
toranta na stanowisko asystenta w gabinecie geologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dalsze badania nad stratygra-
fią i tektoniką dolomitów choczańskich oraz studium w języ-
ku niemieckim „Piętro retyckie i najdolniejszy lias reglowy  
w Tatrach” pozwoliły na uzyskanie habilitacji i tytułu pry-
watnego docenta (1917). Ponadto, od 1913 r. związał się  
z Towarzystwem Tatrzańskim, zwłaszcza z jego Sekcją 
Ochrony Przyrody Tatr,  Komisją Robót w Tatrach i Prze-
wodnictwa. W 1918 r. wszedł w skład Zarządu Głównego TT, 
stając się rychło jednym z najbardziej aktywnych i ofiarnych 
działaczy TT – PTT – PTTK. Już w 1919 r. został wicepre-
zesem ZG TT – PTT (do 1936) i prezesem jego Sekcji Tu-
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rystycznej (do 1921). Bezpośrednio po zakończeniu I woj-
ny światowej zaangażował się w Komitecie Obrony Spisza, 
Orawy, Czadeckiego i Podhala, a także orawsko–spiskim 
Komitecie Plebiscytowym (1919 – 1920) i w Komisji Deli-
mitacyjnej wyznaczającej granicę polsko – czechosłowacką 
na terenie Tatr, Spisza i Orawy (1924). 
 Rok 1920 r. otworzył nowy rozdział w jego życiu 
naukowym: został profesorem Akademii Górniczej w Kra-
kowie, gdzie od podstaw zorganizował Zakład Geologii 
Ogólnej i Paleontologii, kierując katedrą przez 5 lat. Rów-
nocześnie został członkiem Państwowej Komisji Ochrony 
Przyrody, przemianowaną później (1925) na Państwową 
Radę Ochrony Przyrody, w ramach której wystąpił z ideą 
utworzenia Parków Narodowych w Tatrach, Pieninach i na 
Babiej Górze. Był to zarazem czas narodzin nowej, rozwinię-
tej przez profesora nauki o ochronie przyrody i racjonalnym 
wykorzystywaniu jej zasobów – sozologii. Żywo także inte-
resował się rozwojem sportu, piastując w latach 1922 – 1939 
godność prezesa AZS. Profesor Goetel (od 1923 r. zwyczaj-
ny) był również (1925) współtwórcą Asocjacji Słowiańskich 
Towarzystw Turystycznych, od 1932 Międzynarodowej Unii 
Towarzystw Alpinistycznych, wreszcie od 1948 – Między-
narodowej Unii Ochrony Przyrody. W tymże 1925 r. uczest-
niczył w Międzynarodowym Kongresie Geograficznym  
w Egipcie, przy okazji zwiedzając Pustynię Arabską. Kolejna 
większa wyprawa miała miejsce przy okazji uczestnictwa w 
XV Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Trans-
walu. Przemierzył wówczas wraz z geografem prof. Jerzym 
Lothem ok. 20000 km, od Przylądka Dobrej Nadziei na po-
łudniu Afryki, aż do Aleksandrii nad Morzem Śródziemnym. 
Na Akademii Górniczej tymczasem czekały kolejne awan-
se: w latach 1930 – 1934 r. sprawował godność dziekana 
Wydziału Górniczego, prorektora (1936 – 1937), wreszcie 
rektora uczelni (1939). Pomimo tak dużego obciążenia za-
wodowego, w 1928 r. przyjął obowiązki redaktora naczelne-
go rocznika PTT „Wierchy” (do 1949), do 1972 r. zostając 
przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego pisma; już jako 
członek honorowy PTT (1933), w latach 1936 – 1947 pełnił 
obowiązki prezesa Zarządu Głównego PTT, do 1950 wice-
prezesa, a po utworzeniu PTTK przewodniczącego Komisji 
Turystyki Górskiej ZG PTTK (1950 – 1972)   
 Uniknąwszy szczęśliwie aresztowania (1939), po 
powrocie do Krakowa w 1940 r. założył i kierował Tech-
niczną Szkołą Górniczo – Hutniczo – Mierniczą, prowadził 
również tajne nauczanie. Po zdobyciu Krakowa przez Armię 
Czerwoną momentalnie przystąpił do odbudowy gmachu 
Akademii, pełniąc obowiązki rektora uczelni do 1951 r. W 
tym czasie założył Wydział Geologiczno – Mierniczy (1946), 
doprowadził do przekształcenia AG w Akademię Górniczo 

– Hutniczą (1949), zorganizował pierwsze stadium Ochrony 
Zasobów Przyrody a jako członek Międzynarodowej Unii 
Ochrony Przyrody (1948 - 1954) zabiegał o podjęcie racjo-
nalnej gospodarki zasobami geologicznymi i biologicznymi. 
Kolejnym osiągnięciem profesora było założenie Wydziału 
Geologiczno - Poszukiwawczego AG (1952). Wówczas też 
Polska Akademia Nauk mianowała go członkiem korespon-
dentem a w 1952 r. powołała na stanowisko profesora Ta-
trzańskiej Stacji Naukowej i zastępcę  kierownika Zakładu 
Ochrony Przyrody PAN (do 1962). Z chwilą utworzenia 

Tatrzańskiego Parku Narodowego (1955) profesor został 
członkiem Rady Naukowej TPN. a niedługo potem jej  prze-
wodniczącym (1956 – 1972). Na wniosek profesora, Kongres  
w Edynburgu rozszerzył nazwę organizacji na Międzynaro-
dową Unię Ochrony Przyrody i jej Zasobów. Jeszcze przez 5 
lat (1956 – 1961) profesor kierował Katedrą Geologii na AGH,  
w 1964 mianowany członkiem rzeczywistym PAN. Zdołał 
jeszcze przeforsować nadanie uczelni im. Stanisława Staszica. 
 Pozostawił około 500 prac naukowych, artykułów 
dotyczących ochrony przyrody, historii turystyki a także po-
staciom związanym z Tatrami; poza pismami naukowymi pu-
blikował swoje artykuły przede wszystkim w „Wierchach”. 
Na napisanie obszerniejszych wspomnień („Pod znakiem 
optymizmu”) zabrakło mu już czasu. Zmarł 6.11.1972 r. Spo-
czął na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, pozostawiając 
po sobie pamięć wybitnego naukowca, orędownika ochrony 
przyrody, ofiarnego działacza PTT – PTTK, znakomitego pu-
blicysty. 

**********
   17.04.1814: skapitulował ostatni punkt oporu wojsk Napo-
leona Bonapartego na Śląsku – twierdza w Głogowie. Zosta-
ła ona zdobyta przez Francuzów po 5 – dniowym oblężeniu 
6.12.1806 r. Od tego czasu, pozostawała w ich ręku przez  
7 lat. Aż trzykrotnie raczył zatrzymać się w mieście sam 
cesarz Napoleon Bonaparte (w lipcu 1807 oraz w maju i w 
grudniu 1812 r.). 
 Bitwa wojsk francuskich z armią rosyjską pod Bo-
rodino (5 – 7.09.1812) okazała się przełomową w karierze 
niezwyciężonego Napoleona, w znacznym stopniu ją osła-
biła; reszty – mimo wejścia Francuzów do Moskwy doko-
nała ostra zima i całkowite wyczerpanie wszelkich zapasów.  
W odwrocie resztek wojsk napoleońskich Śląsk stanowił ro-
dzaj korytarza do podległej jeszcze cesarzowi Saksonii, gdzie 
miała się rozegrać wielka „bitwa narodów” pod Lipskiem (16 

– 19.10.1813). Stopniowo wojska sojusznicze likwidowały 
ostatnie punkty oporu na Śląsku. Pomiędzy Legnicą a Złoto-
ryją, nad Kaczawą 26.08.1813 r. doszło do największej bitwy 
z jeszcze kontratakującą armią francuską i sprzymierzonymi 
wojskami prusko – rosyjskimi. W strugach deszczu doszło 
do masakry wojsk francuskich (30000 żołnierzy) i zmusze-
nie jej do wycofania się za Nysę Łużycką. Trzymała się jesz-
cze oblężona od 19.02.1813 r. twierdza głogowska mimo, iż  
z początkiem 1814 r. opuściły garnizon sprzymierzone  
z Francuzami wojska. Dalszy opór tracił sens wobec olbrzy-
miej przewagi oblegających i całkowitego odcięcia od głów-
nych sił. 10.04. francuski gen. Laplane podpisał akt kapitu-
lacji wyjednując prawo do wolnego opuszczenia twierdzy. 
Gdy tydzień później resztki francuskich obrońców wyszły 
z miasta, bez skrupułów wszystkich zapędzono do obozów 
jenieckich. Głogów nad Odrą, zachodnia strażnica Śląska, 
dwukrotnie stolica księstwa głogowskiego,  nie jeden raz 
przeżywała oblężenia, niektóre wytrzymywała, ale zawsze 
ponosiła wielkie ofiary w ludziach i w zniszczeniach zabu-
dowy miasta. Ostatnie (i oby ostatnie!) przeżyła, gdy władze 
hitlerowskie obok Wrocławia także Głogów uznały twierdzą. 
Oblężenie trwało wprawdzie niespełna 2 miesiące; twierdza 
skapitulowała 1.04.1945 r., ale miasto zostało prawie w cało-
ści zamienione w jedną wielką kupę gruzów. Po dziś widocz-
ne są niezaleczone rany  najgorszego ze wszystkich oblężenia. 
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********** 
   17.04.1889: z inicjatywy kierowników szkół Jerzego Mi-
chejdy z Ustronia i Jerzego Kubisza z Wisły, w Ustroniu 
zawiązało się Polskie Koło Pedagogiczne. Jego zalążki 
powstały w 1888 r. w postaci nieformalnego Kółka Nadwi-
ślańskiego. Jerzy Kubisz natychmiast przystąpił do opraco-
wania statutu, który w marcu 1889 r. doczekał zatwierdzenia.  
Na zebraniu konstytuującym stawiło się 10 nauczycieli i jeden 
pastor. W grudniu tego samego roku prezesurę Koła przejął 
po Michejdzie Jerzy Kubisz, a liczba jego członków podwo-
iła się. Celem Koła było zwiększenie uświadomienia naro-
dowego nauczycieli szkół ludowych, dążenie do wydatnego  
uzupełnienia ich wiedzy z historii i kultury narodu polskiego 
a także metodyki nauczania, popieranie Macierzy Szkolnej 
i kierowanie zdolnej młodzieży do polskiego Gimnazjum, 
występowanie w obronie statusu szkół ludowych zachowu-
jących polski charakter nauczania i wychowania. Pod ko-
niec 1891 r, zebrał się komitet organizacyjny, ustanawiający  
wydawanie „Miesięcznika Pedagogicznego”, którego pierwszy  
numer wyszedł z datą  1.01.1892 r. Pismo wychodziło do 
1939r., a ze względu na pomieszczany w nim materiał cieszyło  
się niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko wśród nauczy-
cieli. Jego długoletnim redaktorem był Jerzy Kubisz. Przy 
PTP powstał także pierwszy Chór Męski, którego założy-
cielem i wieloletnim dyrygentem był Andrzej Hławiczka. 
Po kilku latach Koło Pedagogiczne rozrosło się na tyle, że 
doprowadziło do utworzenia Polskiego Towarzystwa Pe-
dagogicznego z siedzibą w Cieszynie (1896). PTP walnie 
przyczyniło się do podniesienia oświaty i w dużej mierze do 
utrwalenia polskiego ducha narodowego wśród młodzieży. 

**********
   20.04.1964: zmarł Tadeusz Kubisz, litograf, fotograf, wła-
ściciel atelier fotograficznego w Cieszynie, wydawca pocz-
tówek. Patrz: odc. 92, w: „Informator Parafialny” 2005/11, s. 
13. 

**********
   23.04.1564: w Stratford on Avon (Anglia) urodziło trze-
cie dziecko (z ośmioro) Johna i Marii z Ardenów - William 
Shakespear (Szekspir). Okres jego życia, niewiele ponad 
pół wieku przypadł na czas panowania Elżbiety I z Tudorów  
i jej następcy Jakuba I z rodu Stuartów. Po krawych rządach 
siostry Marii I († 1558), królowa Elżbieta I (1558 – 1603) 
przywróciła akt supremacji z 1534 r. ustanawiający Kościół 
Anglikański; wolnością cieszyli się także poddani wyznania 
kalwińskiego. Nastąpił także poważny rozwój manufaktur, 
farmerstwa, floty handlowej. Rozbicie potęgi hiszpańskiej 
armady (1588) wyniosło Anglię do potęgi morskiej i stało 
się początkiem wielkiej kolonizacji krajów pozaeuropejskich. 
Wzrosło także zainteresowanie literaturą  i teatrem. Kolejny 
dynasta ze Stuartów (1603 – 1525) doprowadził do utwo-
rzenia Wielkiej Brytanii, przez połączenie Anglii ze Szkocją  
i Irlandią, stopniowo dążył do narzucenia władzy absoluty-
stycznej. 
 O ile powyższe daty i fakty w odniesieniu do oj-
czyzny Shakespeara nie budzą wątpliwości, w stosunku do 
niego, mimo iż przerósł sławą wymienionych władców, cały 
szereg szczegółów jego życiorysu i działalności wymyka 
się spod ścisłego datowania (łącznie z datą urodzenia) czy 
ustalenia następujących po sobie wydarzeń. Ojciec John po 

trochu rolnik i rękawicznik, właściciel kamienicy i sporego 
płachcia ziemi, radny i burmistrz miasta, choć analfabeta (!), 
sprawował także urząd probiercy, który z czasem wtrącił go 
do nałogu. William natomiast zachwycał się krajobrazem 
pięknej okolicy nad rzeczką Avon, wysłuchiwał przeróżnych 
bajd opowiadanych przez służbę, wreszcie zaczął chodzić 
do miejscowej szkoły, być może nawet średniej, ucząc się 
nieco łaciny, historii, historii literatury i retoryki. Bardziej 
jednak interesowały go występy wędrownych trup aktorów, 
wystawiających różne sztuki. Mając ledwo 18 lat ożenił się 
ze starszą o 8 lat Anne Holoway. Doczekali trójki dzieci, ale 
małżeństwo nie był trafione. Ulubiony syn zmarł wcześnie, 
pozostały niewykształcone córki. Zasmakował też w kłusow-
nictwie w pobliskich lasach, co spowodowało, że poszkodo-
wany wymusił na młodym Williamie opuszczenie Stratfordu 
(ok. 1886). Dosiadł więc William konia, opuścił żonę i podą-
żył do rozsiadłej nad Tamizą stolicy królestwa, urzekającej 
wieloma monumentalnymi budowlami. Ale on przeprawił się 
na drugi brzeg Tamizy, gdzie wyróżniała się wielka okrągła 
szopa bez dachu, nosząca pretensjonalną nazwę teatru „Pod 
kulą ziemską”, zawiadywaną przez wcześniej poznanego 
Burbage’a i gdzie jego syn był pierwszym aktorem. Przysiadł 
teraz William fałdów, by zapoznać się z ówczesną literaturą 
teatralną, a że miał wyostrzony zmysł obserwacji i szybko 
rozeznał się w gustach widowni, dość dowolnie przerabiał 
teksty już napisanych sztuk, wprowadzając do nich ele-
menty potęgujące napięcie widowni lub rozbawiające ją do 
łez. Czasami sam grywał podrzędne role, pozostawiając te 
pierwsze utalentowanemu zresztą synowi właściciela. Tak 

„poprawionych” sztuk celowo nie drukowano, aby zwiększyć 
konkurencyjność teatru Burbag'a. Aliści znalazł się krytyk, 
który na Williamie nie pozostawił suchej nitki, nie szczędząc 
mu złośliwych epitetów, ale też drugi, który te wszystkie na-
paści zdezawuował. Intensywne studia, zarówno sztuk, jak 
zwłaszcza burzliwych XV - wiecznych dziejów Anglii do-
starczyły Williamowi wiele tematów do dzieł orginalnych, 
jak „Henryk VI”, „Król Ryszard III”, „Król Ryszard II”, 

„Król Jan”, wreszcie pierwszych dramatów „obyczajowych”:  
„Stracone zachody miłosne”, „Komedia pomyłek”. Wkrótce 
potem pokazały się perełki tego gatunku: „Sen nocy letniej”,  
a zwłaszcza „Romeo i Julia” (1596) i dalsze: „Poskromienie 
złośnicy”, „Wesołe kumoszki z Windsoru”, „Wiele hałasu  
o nic”, „Wieczór trzech króli” (1599). Zdołał już William 
dorobić się fortuny, stał się współwłaścicielem teatru, za-
czął wykupywać domy i wydzierżawiać je, dokupywał ziemi,  
w Stratford wykupił okazałą kamienicę „na stare lata”, zy-
skał nawet herb szlachecki, co wydatnie podniosło prestiż 
całej rodziny. Jednak XVII w. rozpoczął się dla już sławne-
go dramaturga pasmem nieszczęść: w krótkim czasie utracił 
syna, brata - aktora, ojca oraz przyjaznych mu protektorów, 
nieoczekiwanie skazanych przez królową. Prysło sielankowe 
postrzeganie życia, zamieniło się w otchłań zła wyzwalające-
go całe pokłady szaleństw, zemsty i nienawiści, bezlitośnie 
wikłających w swoich sidłach wielkich i małych.  Powstały 
wówczas najwspanialsze sztuki, napełniające grozą tragedie: 

„Juliusz Cezar” (1600), wkrótce potem „Hamlet”, „Otello”, 
„Król Lear”, „Makbet”, „Antoniusz i Kleopatra” i inne. Do-
pełnieniem nieszczęść był pożar teatru „Pod Ziemską Kulą” 
(1613). Wraz z nim czerwony kur pochłonął wszystkie ręko-
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pisy mistrza, pozbawiając przyszłych badaczy istotnego ma-
teriału źródłowego, pozwalającego jednoznacznie uniknąć 
domniemań autorstwa i autentyczności tekstów. W tym cza-
sie Shakespear przebywał już w rodzinnym Stratford, od cza-
su do czasu odwiedzając Londyn, by załatwić różne sprawy 
majątkowe i spotkać się z kolegami po piórze, wśród których 
cieszył się wielkim mirem. Rodzinie zapewnił dobre warunki 
życia, choć ani żona, ani córki nie były świadome geniuszu 
ojca i jego zasług dla rozwoju dramaturgii i teatru nie tylko 
w Anglii;  nie uszanowały też pamiątek po nim. W 1614 r. 
miasteczko nawiedził pożar, ale jakimś dziwnym zbiegiem 
okoliczności ocalał dom. Przyjmował w nim Shakespear 
licznych gości, a całą resztę czasu poświęcał pielęgnowa-
niu ogrodów. Jako aktor i twórca utworów teatralnych nie 
mógł być pochowany w żadnym kościele, jako że owszem, 
aktorów oklaskiwano i podziwiano na scenie, ale poza nią 
byli traktowani jako wiecznie wędrujący rozpustni osobnicy, 
odgrywający w życiu nieswoje, przypisane im role, a więc 
ludzie fałszywi, godni pogardy. Shakespear zdołał jednak za 
sporą sumę pieniędzy wykupić miejsce swojego pochowku 
w miejscowym kościele św. Trójcy. Zmarł 23.04.1616 r.(?).  
Jego nagrobek z podobizną i stary ocalały domek rodziców 
dziś odwiedzają tysiące wielbicieli jego geniuszu, autora 
ponad 30 utworów dramatycznych, 150 mniej popularnych, 
aczkolwiek ciekawych sonetów i kilku poematów. 

**********
   23.04.1864: w Bieczu nad rzeką Ropą urodził się Jan Bo-
ziewicz, syn zarządcy dóbr bieckiego hrabiego - Ferdynan-
da i Kamili z Warmskich. Ukończywszy studia z zakresu 
farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1889 r. ożenił 
się z córką radomyślskiego aptekarza Bogumiłą Maslowską 
(1899), co pozwoliło mu usamodzielnić się i otworzyć wła-
sną aptekę w Jaworzu. Jego autorytet szybko wzrósł wśród 
mieszkańców dawnego kurortu, gdyż poza dr Zygmuntem 
Czopem był drugim we wsi, który znał się na medykamen-
tach i  potrafił w razie potrzeby przepisać stosowne leki,  
a nawet udzielić pierwszej pomocy. A że we wiosce nie było 
weterynarza, i w tej dziedzinie umiał zaradzić. W 1905 zna-
lazł się w gronie współzałożycieli i opiekunów Czytelni Ka-
tolickiej. Dwa lata później doprowadził do powstania Kasy 
Pożyczkowej Reiffeissena, będąc  przez 32 lata jej kasjerem. 
Kolejnym krokiem zakończonym sukcesem było założenie  
w 1910 r. w Jaworzu polskiej szkoły Towarzystwa Szkół Lu-
dowych. Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 r. zaangażo-
wał się w polskim komitecie plebiscytowym. Nie ciężko mu 
było użyczyć schronienia Zaolziakom, którzy po podziale 
Ziemi Cieszyńskiej musieli swoje rodzinne strony opuścić. 
Założył też w tym czasie Koło „Strzelca” (1920).  Korzy-
stając z możliwości, zakupił w 1928 r. parcelę, nie bez póź-
niejszych kłopotów wybudował dom do którego przeniósł 
swoją aptekę.  Budowa – z nakazu władz – piętrowego domu 
przekroczyła jego możliwości finansowe, zmuszając go do 
pobrania pożyczki, której nie był w stanie spłacić do koń-
ca. Z jego inicjatywy doszło także do wybudowania w par-
ku jaworzańskim Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.  
Z chwilą wkroczenia hitlerowców do Jaworza, cudem unik-
nął rozstrzelania, a jego dom został zajęty przez niemieckich 

lokatorów. W lipcu 1941 r. pożegnał żonę, w kilka miesięcy 
później odszedł on sam. Zmarł 11.09.1941 r., żegnany przez 
jaworzan w milczącym pogrzebie. Córka Zofia Ziemiańska, 
także farmaceutka, musiała szukać pokątnej pomocy u ob-
cych, szczęśliwie doczekała końca wojny. Przez szereg lat 
pracowała w aptekach bielsko - bialskich.  

**********
   23.04.1914: urodził się ks. Jan Niewieczerzał, superin-
tendent Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w Polsce, 
wielokrotny prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, redaktor 
pisma „Jednota”, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie. Patrz: odc. 104, w: „Informator 
Parafialny”   2006/11, s. 12. 

**********
   29.04.1939: w Ustroniu urodziła się Maria Dorda, z domu 
Bocek. Była córką pastorostwa – ks. Pawła Bocka i Hele-
ny ze Śmiłowskich. W niespełna pół roku później wybuchła  
II wojna światowa. Ojciec w 1940 r. został ofiarą nagonki ge-
stapo, rozpoczęła się jego wojenna poniewierka, dla rodziny 
czasy trudne, przepełnione strachem, ale też wiarą w prze-
trwanie. Wychowanie córek  spoczęło głównie na barkach 
matki. Przetrwały i doczekały zakończenia wojny i szczęśli-
wego powrotu ojca. Dla małej Maryśki rozpoczęły się lata 
szkolne w miejscowej szkole, w Ustroniu. A że już wówczas 
przejawiała wielkie zamiłowanie do muzyki, pobierała na-
ukę gry na fortepianie u Edyty Gawlas. Do gimnazjum, któ-
re ukończyła w 1956 r., uczęszczała w Wiśle a jednocześnie 
kontynuowała naukę gry na fortepianie u Jana Gawlasa. Po 
maturze, jako eksternistka do 1958 r. kontynuowała naukę 
gry na fortepianie w Państwowej Średniej Szkole Muzycz-
nej w Chorzowie, pod kierunkiem doc. Marty Gabryś – Fur-
manikowej, a ponadto grę na organach pod kierunkiem doc. 
Jana Gawlasa. Dwa lata później, 19.11.1960 r. poślubiła ks. 
Stanisława Dordę. W tym czasie, do 1963 r. była nauczy-
cielką gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej  
I stopnia w Cieszynie. W 1963 r. na krótko przeszła do pracy  
w Społecznym Ognisku Muzycznym w Ustroniu. Ostatnie 
lata (1970 – 1998) przepracowała w Społecznym Ognisku 
Artystycznym w Wiśle. We wszystkich placówkach nauczała 
nie tylko gry na fortepianie, ale także przysposobiła przy-
szłych organistów. Dużą wagę przywiązywała do stałego do-
skonalenie warsztatu, a także starała się u swoich uczniów 
rozwinąć zamiłowanie do muzyki kameralnej. Przez cały 
czas udzielała się jako organistka w Ustroniu, służąc swoją 
grą również w ustrońskich filiałach parafii, a od 1983 r. tak-
że w Bytomiu. Była współzałożycielką (1981) Kameralne-
go Zespołu Wokalnego „Ustroń”, który pod batutą jej i jej 
siostry Ewy Bocek – Orzyszek występował na licznych kon-
certach w kraju i za granicą. Niestety czas emerytury (1998) 
okazał się okresem tragicznym. Zapadła na ciężką chorobę, 
która doprowadziła do przedwczesnego zgonu 16.01.1999 r. 
Należała do grona sumiennych, pełnych oddania swemu po-
wołaniu pedagogów, była wychowawczynią wielu talentów 
muzycznych, wyróżniona wieloma odznaczeniami. 
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Pisane gwarą: 
Takóm Wielkanoc sie pamiynto

Bronisława Uher

 Był kwiecień 1945 roku i trwo dali wojna,  
w Cieszynie sóm jeszcze Niymcy, a łod Skoczowa  
i Strumiynio było słyszeć fórt strzylanine. Syryny fórt 
wyły, Roz snoci na alarm, a za chwile odwołanie. Na to 
my już przywykli i żodyn nie chowoł się do schronów 
w piwnicach. Przywykło się aji na lotajónce nad mia-
stym ruski kukurużniki z kierych strzylali po cestach. 
Po co? Każdy kiery yny usłyszoł warkot (samolotu) 
podobny do mielynio kawy we młynku, chowoł się hó-
nym do jakisi bramy i dziwoł się jak patróny skokały po 
tretuarach. Czakało się aż odleci i szło się dali swojóm 
cestóm. W Cieszynie nie było już wiela ludzi. Nimiecki 
rodziny już we styczniu, kiej yny Armia Czyrwóno do-
szła do Wisły, pouciekały i już nigdy nie wrócili. Za to 
przez Cieszyn przewalało się roztomajte wojsko jakisi 

„Volkszturmy” kwaterowali po szkołach, bo już żodne 
dziecka się nie uczyły. Mieszkałach na placu Domini-
kańskim i pamiyntóm jak jedyn roz na katolickóm fare 
skludzili się hitlerowcy, cało NSDAP z Bielska, każdy 
w żółtym mundurze ze sfastykóm na rynkowie i tesz 
tam długo nie pobyli. Fórt był w mieście jakisi ruch,  
a my w tym naszym małym kwartyrze siedzieli cichut-
ko jak mysz pod mietłóm. Była jeszcze snami moja sio-
stra ze synkym. Uciekli ze Zebrzydowic, kaj był frónt  
i chałupe ji postrzylali. Chodziłach jeszcze cały kwie-
ciyń do roboty, choć jusz niewiela fabryk szło. Niymcy 
ganc pogupli, kiej w Niedziele Palmowóm zganiali lu-
dzi do kopanio rowów obronnych w Brzezówce, Ka-
lembicach, Hażlachu. Chytali kaj yny kogo się dało 
to tam ich gnali. Mie tesz. Było to na nic, a ludziom 
rozgrzebali uprawióne jusz pola i narobili kupe ostu-
dy. Zbliżała się Wielkanoc. We Wielki Pióntek byli my  
w kościele. Łodprawioł ks. Badura, bo yny łón zostoł  
u nas na farze. Było w kościele mało ludzi, było smut-
nie. Każdy rozumiał Golgote i ofiare Chrystusa moc 
dobrze. Całóm Wielkóm Sobote uwijały my się z ma-
mom po kuchyni. Moja siostra się roznimógła, ani 
mówić ni mógła, tak jóm w karku bolało i ni mógła 
nóm pumóc. Jusz łod downa moja mama szporowała 
cukier, co dostowali my na kartki, by teraz na Świynta 
móc upiec jakómsi babke, no i baranka. Tak piło się 
czornóm kawe gorskóm albo ze sacharynóm, bo mly-
ka tesz nie było. Wojna, to chude czasy we wszystkim. 
Na szczyńści, znómy gospodorz, co se zabił na czorno 

prosioka, przyniós nóm konsek wyndzónego boczku  
i żarnówki na murzina. Miały my aż do wieczora co 
robić w tej kuchyni. Pomyć wszystko by na rano świyn-
tować Wielkanoc. Prawie kiej my jusz skończyły ło-
grómnie huknyło. Zdało się, że cały dóm się poruszył 
i kajsikej sypało się szkło. Strasznie my się zlynkły. Jo 
zaglóndłach na plac, nic nie było widać, bo tam było 
żółto łod czegosi  co tesz aji smerdziało. Dziepro teraz 
zaczyno wyć syryna na alarm. My się wszyscy ciepło 
pooblykali i hónym schodzili do piwnicy, do schronu. 
Siedzieli my tam skulóni i posłuchali, bo tam na placu 
był ogromny ruch. Słyszeli my auta i wrzaski, rozkazy 
wojoków, aji po schodach w naszej chałupie gónili. Sie-
dzieli my cichutko, a każdy wzdychoł do Pónbóczka, 
by my mógli zaś wylyść  z tej piwnicy. Dziepro po pore 
godzinach, jak na cestach ucichło, wyszli my spadki do 
naszego mieszkanio pryntko położyć się do spanio. Pa-
miyntóm, że anich się dobrze nie przykryła pierzinóm 
i jusz żech spała. Dziepro rano nóm łopowiadali co to 
było. Rusi z fligla (samolotu) spuścili na nas takóm ja-
kómsi bombę zapolajóncóm, fosforowóm, a jak pynkła, 
to śni się rozloła jakosi maś i zaroski gorała. Wyglónda-
ło to, że ściany, dachy się poliły, ale gorała yny ta maś. 
By łod ognia chałupy uchronić, to wojocy snoci sypali 
pioskym i to zdzierali. Najwiyncyj było z tym roboty na 
Nowym Mieście. Widziałach tesz nimieckich wojoków 
pomazanych po gymbie jakómsi czyrwónóm maściom 
łod poparzynio. Jak my jusz se wszyscy siedli rano ku 
świóntecznymu śniadaniu, to byli my tak Pónbóczkowi 
radzi, że prawie we łzach śpiewali my „Jezus żyje z nim 
i ja …”. Nie pamiyntóm czy nóm wszystko szmakowało, 
isto, że ja, ale to śpiewani móm fórt w pamiynci. Do ko-
ścioła na nabożeństwo szłach z moimi łojcami. Zwóny 
nasze zwóniły pieknie i długo, a my se szli pomalutku 
i posłuchali jak łoznajmujóm wszystkim Zmartwych-
wstani Chrystusa. Posłóchali my jako najpiękniejsze 
grani z nieba. Zwóniły w to rano yny nasze, bo ty insze 
kościoły ni miały już łod downa zwónów. Niymcy im 
pozbiyrali i przetopili na armaty. Na szczyńści ty nasze 
zwóny stalowe im się nie godziły na nic, i nóm ostały. 
Latoś raniutko we Wielkanoc zaś bydymy mógli po-
słuchać na nowo, kiej ich rozwiónżóm, ty nasze zwóny  
i zaś bydóm zwónić i rozgłaszać, jak wtedy, Chrystus 
zmartwychwstał. Jezus żyje. Alleluja!!!

 Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przy-
chodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie 
będzie.

J 6,35
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Wielkopióntkowo Cieszyńsko Pasyja

 To było zowdy doma wielki świynto! Cołko 
rodzina rychtowała sie do kościoła. Niedopomyślynio 
było, aby nie być na nabożyństwie. A do tego należała 
domowo cisza. To sie aji wtedy inaczyj traktowało. Dyć 
nie było pokuszynio dóma, bo mało kiery mioł radijo. 
My go mieli doma dziepro na dwa roki przed wojnóm. 
A rzyc też trzeja, że dziecka wtedy łojców wiyncyj po-
słóchały. Ja, a to też przeca muszym powiedzieć – nie 
było mowy cosi robić! Ani botków glancować. To trze-
ja było nejwyżyj we Wielki Czwortek dopołednia. A iść 
do sklepu też nie było możne. A dzisio widzym z łokna 
na wielkucny dom handlowy. Tam wiycie cały Wielki 
Piontek auto za autym jedzie, a naszych też nie brakuje! 
Do roboty też wiela ludzi niechodzowało. Słyszołech 
kiesi jak jedyn chłop prawił do drugigo, że kierownik 
kozoł mu zawołać we Wielkim Tydniu jednego wanieli-
ka i godo mu - to jutro mosz wolne. Ale potym prawi do 
tego piyrszego - a ty mi powiysz, czy łón był w kościele!
 Na „główne" sie szło rychli, aby mieć plac  
w ławce. A nieroz też trzeja było dłużyj poczkać przed 
kościołym, bo „spowiydź" trwała dłógo. Nie bywało 
wtedy po dziedzinach nabożyństw. Nó a jeszcze przeca 
też przedtym było „nimiecki" nabożyństwo.
 Ale mie idzie ło to, aby łopowiedzieć Wóm ło 
popołedniowym nabożyństwie. Było łono ło trzeci po-
połedniu. A mówiło sie, że sie „idzie na pasyje". To było 
ganc insze nabożyństwo. Pón pastor stoli cały czas na 
kazatelnicy. Nejpiyrw sie zaśpiywało pasyjnóm pieśń 
z kancynoła. Potym pón pastor czytali zestawionom 
Mynke Pańskóm ze sztyrech Ewangelij. Po przeczyta-
nej czyńści śpiywało sie drugóm pieśń i tak po koleji. 
Zoleżało wszycko łod tego jak se pón pastor podzielił 
ty czyńci. Było ich siedym, ale mógło być wiyncyj - ja-
kech prawił zoleżało łod tego jak były podzielóne! A to 

śpiywani nasze z kancynoła, to też było łopowiadani tej 
Mynki Pański, ja a jeszcze nawoływały do przeżycio – 

„Płacz Go człowiecze mizerny, widząc jak jest miłosier-
ny!". A śpiywało sie kapke wolnij, że aji małe dziecko, 
co jeszcze nie umiało dobrze czytać, poradziło nadón-
żyć poskłodać literki, bo i óno miało z tego cosi mieć. 
Wiycie jak se to tak przipóminóm, to nieroz ciarki go-
niły po plecach, kie pón pastor to jakosi swoim głosym 
tuplowoł, jak to Pan Jezus strasznie ciyrpioł. Hm, a tak 
se myślym, że dzisio nie wszyndzi sie tóm Ewangelije 
czyto w pióntki, - jyny malutki kónszczyczek z jednej 
Ewangelije.
 Po przeczytaniu całej pasyji i wyśpiywaniu pie-
śni, była modlitwa ksiyndza, a po ni my rzykali Ojcze 
nasz. - A dzwony nie dzwóniły, ani łorgany w nikie-
rych zborach nie grały we Wielki Piontek. I jeszcze roz 
to powiym, ludziom sie nikaj nie śpiychało. A nieroz 
chcóm, żeby Pon Bóg mioł dlo nich zawsze czas!
 Do dómu sie już szło na śćmiywku, a że sie po-
ściło, to ani na wieczerze sie nie śpiychało.
 A że dzieckóm zawsze cosi po głowie chodzi, 
to aji mie też. Toż też dlo mnie było to dziwne, że panu 
pastorowi kożom tam cały czas stoć, a my se wygodnie 
siedzymy. Czymuż mu tam kościelny nie do jaki stołek? 
To by se móg w czasie śpiywanio siednóć! Luto mi go 
było strasznie. Roz też był taki miynszy pastor, tak że jo 
z dołu z ławki widzioł niewiela wiyncyj jak jego głowe. 
Zaś żech myśloł, że mu kościelny móg podać małóm 
ryczke. Taki dziwy mi chodziły po głowie, ale to mi nie 
przeszkadzało myśleć też ło strasznej mynce Pański. To 
było namuduszu wielki przeżywani Wielkigo Piontku. 
To mi zostało na całe życi - Wielki Piontek zustoł za-
wsze naprowde wielki. er-jot

W poście wielkim ani myć sie,
ani czosać nie godzi.

Człowiek musi pokutować
w szarej pokorze chodzi.

Wyrzyko sie: fajki, wódki,
dzierży umiar w jedzyniu,

by mu Jezus Chryst odpuścił,
co go gryzie w sumiyniu.

Jak porzyko Jezusowi,
jak mu wszystko poleci,

jeszcze se w zielone świątki

pole ogniym oświeci.
Uwinie fachle szykowną

i napoi ją smołą,
potym z dzieckami zapoli

na miedzy za stodołą.

Z tym ogniym na długiej żerdce
rade oblecą dzieci

pole i bydom wołały,
niech go Pón Bóg oświeci:

„Oświyć Boże nasze zboże,
sąsiadowi też!” - Taki

to obyczaj tu w Cieszyńskim,
nie wiym jak tam kaj jaki.

WE   WIELKIM   POŚCIE
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A kiedy we Wielki Czwortek
na wiązani zadzwonią,
pozostali domownicy
po zogrodzie pogónią.

Potrząsać bydom drzewami,
by owoce wiązały,

bo inaczy by owocu
na jesieni nie dały.

We Wielki Piątek wczas rano,
prawie jeszcze o mroku,

chłop sie ze swoją rodziną
pójdzie umyć w potoku 

A potym pod gołym niebym
uklękną na kolana,

rzykanim i bicim w piersi
przeproszą Krysta Pana.
Polecać mu bydóm siebie

i całą swą chudobe,
by jich opatrzył od złego

i odegnoł chorobe.

Kiery nimocny w chałupie 
leży, jak na posztronku,

tymu som gazda z potoku
przyniesie wody we żbónku.
Dziołuchy, kiere sie umyją

wielkopiątkową wodą,
kierego chcą oczarują
we Wielkanoc urodą.

We Wielkanoc se słoneczko
trzykroć z radości skoczy,

a serca sie rozradują
roześmieją sie oczy.

„Alleluja do barana”
wezną sie na śniodani,
radzi pójdą do kościoła

wszyscy piyknie odziani.

We śmiergust, jak na goiczku
dzwoneczek sie rozśmieje,

to karwacz bydzie w robocie
i woda sie poleje.

Wajecznicy na śniodani
wiela kto zjy, dostanie,

ze sznytlokym – co to w polu
za koniczka zastanie.

Kiedy piyknej na Wielkanoc
Bóg użyczy pogody,

nasi gazdowie są iści
na swym polu urody.

Tak to haj downi bywało
i troche jeszcze bywo.

Jeszcze czasym pod oknami
gojiczek śpiywki śpiywo.

Bo cieszyńsko nasza ziymia
mo to jedno do siebie:

w komitywie z obyczajem
przy chrzcie, czy przy pogrzebie.

                                                                

Cieszyńsko Ziymio moja, ty rajski ogrodzie,
kaj se grónie i lasy w świętej Wisły wodzie

jako dziywki w zdrzadełku przeglądają gęby.
Kaj na gróniach z daleka widne łyse zręby
postrzód czornej zielynie beskidzkiego boru.
Kiedy słóńce z niziutka świyci ku wieczoru,

to na rębiskach onych iskierki zapala,
że zdają się, jak złotym posute, kie z dala
sie podziwosz i serce hyrą ci nabrzmiywo,

a duszyczka z radości przeogrómnej śpiywo
twą krasą urzeczóno,wzruszóno, spłakano...

Tu mi żyć i umiyrać, Ziymio ukochano,
rostomiło, przekrasno, rozkoszy zakątku !

Takuśki być raj musioł na świata początku,
kiedy go Pón Bóg stworzoł i kie dnia siódmego

utrudzóny spoczywoł rod z dzieła swojego.

Tuch jo sie urodziła. Tu z dziada, pradziada 
mój poplat sie wywodzi – czymuch z duszy rada.

Moja złoto Ziymeczko, siedmiorako krasna
jako dąga na niebie, jak słóneczko jasna!

Ni powiedzieć mi tego, co do Ciebue czuję!
Jakoch ci z serca rada i jak Cię miłuję!!

Emilia Michalska: 
„Zapach ziemi - Poezje”- Wisła,1973r.

(udostępniła: Grażyna Cimała)
 

   MOJA  ZIYMIO

 Emilia Michalska
„Zapach Ziemi-Poezje” Wisła, 1973 r.

(udostępniła: Grażyna Cimała)
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Wspomnienia
Dr inż. Władysław Kołder

 Urodził się 
w Boguminie  
w 1905 r. Ukończył 
studia na Uniwer-
sytecie Jagielloń-
skim, na wydzia-
le rolniczym. 
Został ichtiologiem,  
a specjalizację wy-

brał z zamiłowania. Przed wojną pracował w 
Krajowym Towarzystwie Rybackim w Krako-
wie, był sekretarzem i inspektorem. Podlegało 
mu krakowskie i Śląsk, często też w ramach 
służbowych wyjazdów odwiedzał rodzinę  
w Cieszynie. Wyjeżdżał często na konferencje 
ichtiologów i na jednej z nich poznał dr Hansa 
Thiela, który w okresie okupacji był referentem 
rybactwa w rządzie Generalnej Guberni, spo-
tkali się przypadkowo w Krakowie. To spotka-
nie miało dalekosiężne skutki, obaj wszak byli 
ichtiologami z pasją, a ich oczekiwania okazały 
się zbieżne. Niemiec chciał się wykazać osią-
gnięciami wobec zwierzchników, a Władysław 
dążył do rozwoju rybactwa, nie chciał dopuścić 
do niszczenia dorobku polskich ichtiologów. 
Argument wysuwał przekonujący – wszak nie-
miecka armia potrzebowała żywności i ryby 
były potrzebne. Doskonale władał językiem 
niemieckim i potrafił przekonać o konieczno-
ści inwestowania w rozbudowę osadników za-
rybieniowych. Wierzył, że po odzyskaniu nie-
podległości te obiekty będą służyły potrzebom 
rybactwa polskiego.
           Trzeba dodać, że władze niemieckie nie 
rozwiązały organizacji rybackich i wędkarskich 
uznając je za organizacje gospodarcze wyższej 
użyteczności. Naczelną organizacją był Zwią-
zek Organizacji Rybackich, któremu podlegały 
okręgowe towarzystwa. Od roku 1941 siedzi-
bą ZOR stał się Kraków. Działalność koncen-
trowała się przede wszystkim na zachowaniu  
i ochronie istniejącego rybostanu oraz na mak-
symalnym wykorzystaniu dostępnych funduszy 
na budowę ośrodków zarybieniowych. Zasługi 
W. Kołdera w tej dziedzinie były ogromne. Ob-
darzony niezwykłym zmysłem organizacyjnym, 
doskonale wykorzystał swoje umiejętności.  
W okresie okupacji pełnił obowiązki kierowni-
ka Związku Organizacji Rybackich w Krako-

wie, któremu to Związkowi podlegało Krajowe Towarzystwo 
Rybackie. Wielu podziwiało wtedy jego pełne energii i zapa-
łu wysiłki, aby rybactwo rozwijało się i nabrało rozmachu dla 
późniejszych potrzeb już w wolnej Polsce.
          Był wyjątkowym kolegą i zwierzchnikiem. Ratował 
wielu, np. stanowisko kierownika działu rybactwa stawowego 
oddał w ręce właściciela stawów k.Zatora, którego wywłasz-
czyli Niemcy. Zaś prawnik, prof. T. Dziurzyński, prorektor UJ, 
został radcą prawnym. W krakowskim biurze organizacji odby-
wały się tajne spo-
tkania profeso-
rów, którzy snuli  
plany na przy-
szłość i rozmawiali  
o szkolnictwie  
w wolnej już  
Polsce.
          Ma też W. Koł-
der ogromne zasłu-
gi jako pedagog. 
W okresie wojny 
wykładał rybac-
two w Technikum 
Mel ioracyjnym, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
rybactwa stawo-
wego. Wykształcił 
wielu fachowców 
– meliorantów, 
którzy po wojnie 
zajęli ekspono-
wane stanowiska  
w branży.  Wspo-
minają, że za-
wdzięczają mu 
wiele swoich 
umiejętności. Po-
nadto szkoła da-
wała zatrudnienie 
wielu profesorom 
uniwersyteckim. 
Dzięki niemu pra-
cownicy unikali 
łapanek, na czas 
uprzedzani o nie-
bezpieczeństwie 

– znał doskonale 
niemiecki, mógł 
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podsłuchiwać rozmowy. Potrafił też zdobywać dla 
pracowników duże przydziały rożnych artykułów 
żywnościowych, które z uwagi na niskie zarobki 
były ogromną pomocą w przeżyciu tego trudnego 
okresu. Organizował różnego rodzaju kursy rybac-
kie, które chroniły wielu ludzi przed wywozem na 
przymusowe roboty do Niemiec, a wydawane na 
kursach legitymacje potwierdzały „pseudozatrud-

nienie”. Między innymi zorganizował kurs „łowców piżma-
ków”, stwarzając nowy zawód dający zatrudnienie i ochronę 
przed wywozem do Rzeszy. Był znawcą tematu, już przed 
wojną publikował artykuły i prace o walce ze szczurem piż-
mowym i niebezpieczeństwie gospodarczym, jaki niesie ze 
sobą zaniechanie z nim walki. Po to, by działacze AK mogli 
się spotkać, nie wzbudzając niczyich podejrzeń, stworzył 
zespół zwalczania piżmaków. Jednak pewnego razu grupa 
10 mężczyzn stojących na grobli wzbudziła zainteresowa-
nie przejeżdżających drogą Niemców. Nie chcieli uwierzyć 
w tłumaczenie, że dyskutują o piżmakach. Na szczęście  
w tym momencie piżmak wskoczył do zastawionej pułapki, 
a oni właśnie udawadniali, że sprawdzają skuteczność urzą-
dzenia. Niemcy więc przyjęli wyjaśnienia.
 Dr W. Kołder należał, jak większość jego pra-
cowników, do AK. Samochodami Związku przewozili dla 
partyzantów środki wybuchowe, zaopatrywali dezerterów  
z armii niemieckiej, głównie ze Ślaska, w papiery i ubra-
nia, organizowali spotkania działaczy w swoich lokalach. 
Został aresztowany w 1944 r. W więzieniu przesiedział 
dwa miesiące. Udało mu się wyjść na wolność, bo jeden ze 
znajomych, profesor, muzyk B. Romaniszyn, znał wysoko 
postawionego pracownika policji, Austriaka. Razem łowili 
ryby i dzięki niemu wielu udało się uratować z więzienia,  
w tym także dr. W. Kołdera.
           W latach 1940-45 powstały dzięki jego inicjatywie  
i zabiegom ośrodki i gospodarstwa pstrągowo – łososiowe 
w Dolinie Będkowskiej, Mszanie Dolnej, Rożnowie, Czat-
kowicach, Zawoji, ośrodek zarybieniowy dla wód nizinnych 
w Święcanach i wiele innych w Polsce południowej.
Utrzymywał w czasie wojny ścisłe kontakty z kolegami 
przebywającymi w obozach jenieckich, przesyłał im mate-
riały potrzebne do odbywania studiów, pomagał rodzinom 
aresztowanych, zatrudniał w ośrodkach zarybieniowych 
osoby zagrożone politycznie, często narażając własne życie.
            Po wojnie został pracownikiem naukowym Zakładu 
Biologii Wód PAN w Krakowie. Wykazał się także ogromną 
inwencją na odcinku wydawniczym. Napisał szereg broszur 
na temat hodowli karpia i pstrąga i właśnie z jego osobą 
wiążą się początki produkcji pstrąga, w Polsce. Ogromne 
znaczenie miała książka „Hodowla pstrągów w stawach”, 
wydana w 1948 r. Później wydał wiele prac na temat biolo-
gicznych właściwości wód dorzeczy Dunajca, Soły i Raby, 
które były bardzo pomocne przy opracowywaniu planów 
gospodarczych i zarybieniowych dla tych wód. Jego realne 
spojrzenie na zagadnienia ichtiologiczne, umożliwiało czę-
sto nawet jego zwierzchnikom, wybranie najwłaściwszych 
rozwiązań.
            Był pogodnym człowiekiem, z dużym poczuciem hu-
moru, bardzo naturalny, otwarty i łatwy w kontaktowaniu się 
z ludźmi. Młodzi, praktykujący pod jego okiem, dostrzegali 
pracowitość i wielkie oddanie sprawom rybactwa – swój za-
wód bardzo kochał, tak jak kochał przyrodę i turystykę. Bar-
dzo popularny i lubiany, a jego uczynność i życzliwość zjed-
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Kołder Władysław, Hodowla pstrągów w stawach, 
Warszawa 1948

Wspomnienia
WOJENNE  LISTY  BRACI  GRYCZÓW - Część I

 Sto lat to cztery pokolenia. Pierwsza wojna 
światowa dla młodych, dziś przytłaczanych nadmierną 
ilością informacji, to ubiegły wiek, przeszłość, daw-
na historia. Dla mojego, najstarszego już pokolenia,  
I wojna światowa jawi się ożywiana wielokrotnie  wspo-
mnieniami opowiadań ojców (mój ojciec, rok ur. 1892; 
dwa lata służby wojskowej, a potem cztery lata wojny) 
i dziadków. Przypadkiem zdarzyło się, że przekazano 
mi, z prośbą o jakieś uporządkowanie, wielką, starą 
szufladę pełną listów, a potem jeszcze pełną skrzynię 
różnych zapisków, rachunków, dokumentów w języku 
polskim, niemieckim i czeskim, w większości sprzed 
100 lat, a nawet ponad 180 lat. W stulecie wybuchu  
I wojny światowej chciałbym pokrótce przedstawić naj-
ciekawszą dziś i najcenniejszą ich część – wojenne listy 
braci Gryczów.
 28.06.1914 roku, Sarajewo w Bośni, będącej 
jednym z krajów należących do monarchii austro-wę-
gierskiej. Serb Gawriło Princip, członek organizacji 
patriotycznej Młoda Bośnia, strzela do następcy tro-
nu austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda  
i jego żony Zofii, którzy w kilka godzin później umie-
rają. Gawriło Princip, dla jednych  terrorysta, morder-
ca, podpalacz świata, dla innych patriota, bohater, po 
dwóch latach umiera w ciężkim austriackim więzieniu. 
Po wojnie ekshumowany (szczątki rozpoznano po am-

putowanym palcu), pochowany został jako narodowy 
bohater Serbii.
 Zamach uruchomił lawinę działań. Austria 
postawiła Serbii niemożliwe do spełnienia ultimatum. 
28.07.1914 roku Austria wypowiedziała Serbii wojnę. 
Po stronie małej Serbii opowiedziała się Rosja, w której 
ogłoszona została mobilizacja. Niemcy zażądały odwo-
łania mobilizacji i wypowiedziały Rosji, a następnie 
Francji wojnę. Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom. 
Lawina potoczyła się dalej, wciągając do wojny kolej-
ne państwa. Ruszyła rzeź, tragedia milionów – wojna 
światowa. Wojna miała trwać trzy miesiące – „Na świę-
ta będziecie w domu” – obiecywał żołnierzom cesarz 
niemiecki Wilhelm II. 
 A jak to było przeżywane w rodzinach, których 
synowie poszli na front? Początkiem XX wieku w Gór-
nej Lesznej pod numerem 63 mieszkał Jerzy Grycz, rol-
nik, właściciel gospodarstwa, które w większości znaj-
dowało się na zboczach Tułu. Jerzy Grycz miał sześciu 
synów: Jan (r. ur. 1893), Paweł (1896), Józef (1898), 
Karol (1905), Franciszek (1908), Jerzy (1914) oraz pięć 
córek, z których trzy umarły we wczesnym dzieciństwie. 
Do służby wojskowej w latach I w. św. powołani zosta-
li znajdujący się odpowiednim wieku Paweł, następnie 
Jan. Obaj bardzo tęsknili za rodzicami i Górną Leszną, 
co trwale wyraziło się w szczęśliwie zachowanej sprzed 

nywały mu wielu oddanych przyjaciół, dla których był 
wzorem dobrego, solidnego człowieka i Polaka. Cały 
czas utrzymywał kontakty ze swoją parafią w Krakowie, 

gdzie proboszczem był krajan  
z Zaolzia, Karol Kubisz,  
syn twórcy Płyniesz Olzo  
z Gnojnika.
        Zmarł w 1976 r., pozostawił 
troje dzieci. Córka wspomina, 
że był bardzo rodzinny, świę-
ta zawsze celebrowano, a dom 
rozbrzmiewał kolędami. Dzie-
ci podróżowały z nim w czasie 
wakacji, zabierał je do ośrodków 
zarybieniowych, które wizyto-
wał, był to dla nich bardzo inte-
resujący czas.



Informator Parafialny nr 4/2014 (126)

kwiecień 2014 23

stu lat ich korespondencji.
 
 Paweł Grycz, ur. 1896, 28 listów. Paweł prze-
bywał początkowo w miejscowości Gross Heilendorf 
Bein Hohenstat na Morawach. Wszystkie jego listy 
(Feldpostkorrepondenzkarte) są skromne w treści  
i mają dość typową formułę (zachowano pisownię 
oryginału; dla ułatwienia odczytania tekstu w niektó-
rych miejscach zastosowano interpunkcję). W zakresie 
języka polskiego w listach widać wielką różnicę mię-
dzy oryginalnymi tekstami matki i synów. Matka pisze 
dawną, często trudną do odczytania gwarą, dowolną or-
tografią i bez interpunkcji. Synowie – ci ze szkół jesz-
cze austriackich, piszą jakby językiem pośrednim, a ze 
szkół powojennych, polskich – bardzo poprawnym już, 
prostym, ale ciekawym językiem.
 Kochani Rodzice   Zasyłam wam serdeczne po-
zdrowienia i Dowiadujem się o waszym zdrowiu i powo-
dzeniu. Moje powodzenie rozmaite jak zwykle na wojnie,   
oto my w sobote byli szajby strzelać. dali jak od nas do 
Cieszyna. Strasznie tu w sobote tak od 11 do 2 padoł 
deszcz, tak przykopami tak jeny churczała woda. Teras 
się nom poprawiło bo chleba momy więcej. Rszy [rży 

– żyta - red.] tu zaczynajom sięć. Mom tu znomych Gła-
wiczke a dwoch z Ustronio jednego Gawlasa a drugiego 
Kocyjana,   odpiszcie mi...
 Ostatnia nadesłana karta pocztowa datowana 
stemplem pocztowym „6.VII.15” jakby już wieszczy 
tragiczny koniec.
 ...Moje powodzenie jest jusz Wojynne bo my  
w Polsce. A jechali jusz my Sany [rzeka San] w Jarosła-
wiu. A pydziałku idymy pieszo do ruska.  dy bych się tak 
powrócił z tej Wojny to bych wam nieco opowiedzioł. ... 
Adresse wam poszlym jak Bydym na miejscu.   -   Adresu 
już nie wysłał.
 Paweł Grycz podzielił los poległych i bezi-
miennie pogrzebanych żołnierzy I wojny światowej. 
Ostatnia korespondencja, już urzędowa, skierowana 
jest do: 

„Szan. Pani  Anna Grycz  LESZNA-GÓRNA nr. 63  
p. Trzyniec, Śląsk.  
P. T.  Syn Wasz Paweł Grycz z 100.pp. 4.komp. rodz.  
w roku 1896 poległ na polu walki dnia 22. lipca 1915, 
co Wam dajemy do wiadomości.  Z poważaniem  13/X-
1915.  Biuro informacyjne SEKRETARYATU KATO-
LICKIEGO w Cieszynie ( - )”

 Jan Grycz, ur.1893, 109 listów. Najstarszy  
z braci Gryczów chorowity,   cierpiał na astmę, powoła-
ny do wojska w lipcu 1915 r. Wojna trwała już od roku, 
bez wyraźnych postępów walczących stron. Mobili-
zacja obejmowała wszystkich zdolnych do walki. Być 
może wtedy powstało, jakby w szwejkowskim już sty-
lu, powiedzenie: zdrowy czy niezdrowy – na zastrze-

lenie dobry. Jan początkowo przebywał w Schőnbergu 
(Šumperk) pod Jesenikami na Morawach  Pisze: ...teraz 
goniemy po potokach i gorach jak łunas Czantoryja ... 
ale już po miesiącu jest w szpitalu  ...nate samom cho-
robe jakoch to miewoł doma... Po trzech tygodniach 
wraca do kompanii, gdzie znowu ćwiczenia, ćwicze-
nia i marsze. Końcem listopada jego jednostka zosta-
je skierowana do Włoch, które w I wojnie światowej 
były po stronie państw Ententy, a w II wojnie światowej 
razem z Niemcami przeciwko tym aliantom. Jan pisze  
z Karyntii: Tu som taki gronie asz po same chmury. Tam 
na Śląsku niema ani jednego gronia takiego. ... jeszcze 
sami  nie wiemy kiedy pujdymy do frontu... Dłuższy czas 
przebywają w miejscowości  Steinfeld, zakwaterowani 
u miejscowych gospodarzy. W Boże Narodzenie 1915 r. 
pisze: ...jeszcze bych chciał się z wami raz widzieć ale 
to już bodej kiedy w życiu bedzie...   Przez pięć miesięcy 
Jan regularnie, raz w tygodniu i częściej, pisze Feld-
postkorrespondenzkarte lub list do swoich rodziców.  
W ostatniej wiadomości z dnia 11.06.1916 r. pisze m.in.: 
Dawam wiedzieć żech jestem zdrowy. Korespondencja 
się urywa. W tydzień później, 18.06.1916 r. Jan Grycz 
umiera w szpitalu w Trient. Gott sei Ihr Trost –  napisał 
w zawiadomieniu o śmierci Herman Mang, Feldkurat.
Dwóch braci Gryczów poszło na wojnę. Obaj polegli.
 
 Lata międzywojenne. W latach 20. w życiu ro-
dziny Gryczów z Lesznej Górnej nastąpiły zasadnicze 
zmiany. Spółka będąca w posiadaniu Goleszowskiej 
Fabryki Portland Cementu uzyskała informację, że ja-
kaś firma szwajcarska zamierza wykupić tereny Tułu, 
doprowadzić do Lesznej bocznicę kolejową z Trzyńca 
i wybudować cementownię. Ażeby ubiec konkurentów, 
spółka rozpoczęła u właścicieli gruntów usilne zabiegi 
o wykupienie części terenów Tułu. Moi rodzice wspo-
minali: „Wozili ich po najdroższych gospodach, gorzoł-
ka się loła jak nigdy.” Gryczowie i inni gospodarze 
Lesznej zdecydowali się na sprzedaż. Według zachowa-
nego dokumentu z dnia 25 marca 1929 r. za około 17 
ha gruntu rolnego i budynek mieszkalny cementownia 
miała zapłacić Gryczom, łącznie z odsetkami za rok 
1928, w dolarach USA 10.614.70 $, co po ówczesnym 
kursie dolara – 8,90 zł, dawało 94.470.78 zł. Ponadto 
Gryczowie sprzedali cementowni tereny pastwiskowe 
i łąkowe na zboczach Tułu, za które uzyskali znaczne 
dalsze kwoty, których wysokości nie ustalono. Łączna 
suma była ogromna, a spłacanie należności w ratach 
trwało do 1938 r. Gryczowie mądrze wydali wielkie 
pieniądze – kupili różne gospodarstwa w Brzezówce, 
Cisownicy i Pogwizdowie, wyposażyli dzieci. W ten 
sposób nazwisko Grycz, także przez ożenki, pojawiło 
się w Cisownicy pod numerami domów: 33, 35, 98.
 II wojna światowa. Do służby wojskowej  
w Wehrmachcie powołani zostali Jerzy, Franciszek i Jó-
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zef. Karol uniknął wojny, bo wraz z żoną gospodarował 
na kilkunastu hektarach ziemi w Cisownicy.
  
 Jerzy Grycz, ur. 1914, 202 listów. Powołany do 
Wehrmachtu w grudniu 1940 r., nie miał volkslisty, nie 
znał języka niemieckiego. Niemcy z obszarów (Śląsk) 
wcielonych do Reichu powoływali do Wehrmachtu 
wszystkich do 40. roku życia, którzy nie odbyli służby 
w wojsku polskim lub stanowczo nie określali się jako 
Polacy. Jerzy służbę rozpoczął w Schweidnitz (Świdni-
ca). W pierwszym liście 5/XII.1940 pisze: ... użyliśmy 
zimy, bo nas transportowali w byczokach. Miasta i wsie 
są piękne i widać dość bogate. Jerzy, znający się na 
pracy z końmi, został przydzielony do artylerii konnej. 
Listy ze Świdnicy jeszcze mają wydźwięk dość optymi-
styczny. Znajdujemy w nich też swoisty, czarny humor: 
13/XII.40 ...Z naszej sali są już w dwaj w Lazarecie,  
1 z Wisły ten przyszedł zarażony na chorobym wenerycz-
ną, 2-gi się rozchorował dzisio na prz... ...Dostaliśmy 
już karabin i gazmaske, to czyszczenie to niech go hole-
ra weźmie... Co do oficerów to się z nami bardzo dobrze 
obchodzą... każdy może iść wieczór piwo czy wódke wy-
pić... Chodzymy do dentysty, bo muszemy, ja dostanym 
2 zęby nowe a 1 blombowany... 19/XII. 40 ... Piszą mi tu 
od Cieślara ze Żłobin w sprawie syna, byłem z nim za 
4 ry dni po tym wypadku... koń chcioł go kopnąć, całe 
szczęście  że był blisko... on go jeni tak odchynył...
 Święta Bożego Narodzenia. ... na gwiazdkę 
którą bedym pamiętał dosyć długo. Dostaliśmy każ-
dy 1 mkp, piwo flaszowe, 2 czekolady, 3 jabłka, notes 
i cukierków... to było już wszystko nagotowane w sali... 
Każdy jeden czy zwykły czy haupt. [kapitan] Dostali jed-
nakowo..., ...  do jedzenia po 20 dkg kiełbasy gotowanej, 
pół litra wina i ziemniaków smacznie urządzonych. ... 
był ks. Który także powitał ewangelików i pięknie prze-
mówił wspomnienia z 14 roku wojny światowej. 
Boże Narodzenie też obchodzono odświętnie. Rok 1940 
– Niemcy rozgromiły Francję; przegrały powietrzną bi-
twę z Anglią, ale nazizm czuł się w triumfie.
 
 Rok 1941 – od początku w listach pojawiają się 
złowieszcze wiadomości. Schweidnitz,, 1/I.41 ...Byłem 
u doktora wczora i to jak zawsze powie „gut”. ...  Przy-
chodzą do doktora tacy ludzie, tak że można powiedzieć, 
że to całkiem żebrak jest, a uznany zostanie za zdrowe-
go, bo ludzi brak.... 
2/I. 41 ... ten cały wyjazd do tej Francji mi się nie wi-
dzi. Mamy wyjechać na miejsca tamtych żołnierzy,  
a oni odchodzą na ? ? ? front. ... Młodzieńcy po 18 lat ... 
tam pozbyli, ten rękę czy nogi... poszli [na front] zdrowi  
a teraz są żebrakami.
6/I. ...dziś o godzinie pół 3 naraz rozkaz wszystko pako-
wać i jutro w rano odjazd...
Frankreich-Saarburg. 12/I  ... 2 dni i 2 noce jechaliśmy 

w klasach i było ciepło. ...w Eisenach widziałem zamek 
Marcina Lutra... Francuzi zostawali kasarnie popalone, 
poniszczone...
2/II.  ... Ja, ja [tak, tak] gdzie się podziały złote czasy, 
albo kiedy nadejdą, całkiem udręczenie ludzi, wszystko 
klnie, czy wojsko czy ludzie. ...
9/II.41 ...Gałuszka od początku w warsztacie i ćwicze-
nia go nie obchodzą. Konderla z pod Wróżnej jest zdro-
wy i jest znów w warsztacie malyrskim, jeno chodzi ofi-
cyrom pokoje malować.
 W każdym liście Jerzy pyta o sprawy domowe, 
rodzinne i gospodarskie oraz doradza, co należy robić.
15/II. ...Co do zarobku z koniem [w domu] to ja już nie 
wiem, ale jakby nie było korzyści, jeno strata, to niech 
kasztan [koń] stoi i robi gnój. A czasem go przeluw-
tować. Krowy się słabo doją i już isto  nie odsyłacie 
mleka i nie będziecie mieć żodnego przychodu. ... telki 
owies oddany, czy to było muszone czy też jaki szwin-
del był w tem. Czem się będzie futrować i czem sioć. 
Na gołębie, jeśli z sypanio nie schodzą kocury, to się 
podziwej i zatkej dziury.
18/II ... dopołednia nas po raz pierwszy zakludzili 
do kościoła i sprawiło mi to wielka uciechy, bo mnie 
już było teskno po kościele... posyłam wam  pakiet  
1 l rumu, 1 l koniaku, 1 biksle kompotu figowego...
16/III ...ludzie orzą, sięją... W polu orzą 2 pary koni 
w jednym pługu, a pachołka tam nima. ...konie są  tak 
nauczone, że same chodzą, są to konie takiej budowy, 
jako Malec ma tego nowego fuksa... ...co do wszyst-
kiego to 10 razy lepszy jest przy artylerji, jako przy 
piechocie, bo w piechocie gonią jak psami...
29/III ... już nie jestem w Saarburgu. ... W które stro-
ny my wyjechali, to nimogę pisać, bo jest zakazane. ... 
Mój adres. Soldat Grycz Georg. Feldpostnumer 47423 
D
2/IV ... Tu w tech stronach [Lotaryngia] widać dużo 
kościołów ewan., bo na każdym kościele jest kogut...
ludzie z jednej strony są pobożni, a z drugiej strony 
bardzo zepsuci, są tu takie miejsca tak zwane b...
14/IV ... w wielki piątek ku spowiedzi... W wielkanoc 
zaszedłem sam z kolegami na cywilne nabożeństwo... 
u nas w święta główne... pełne kościoły, a tu ludzi wyj-
dzie z kościoła jak u nas w zwykłą niedzielę...
1/V ...  Dziś jest 1 maj, mamy święto, więc wolna chwi-
la jest iść na miasto zwiedzić wielki cyrk... Na tym 
cyrku, co nie widziałem jeszcze, to tu widzę 1 krowe 
z 5 nogami, 2 krowe z 6 nogami, barana, co ma rogi 
między przednimi nogami, zwierząt dzikich...
Kőnigretz 6/V ... przejeżdżam przez Śląsk przez Szwe-
idnice  na Oderberg [Bogumin] Jadym już 3 dzień ... 
ale my w Neisy [Nysa] skręcili na Częstochowę, War-
szawe, Lublin itd. 4 dni się jechało bez przestanku... 
mieszkamy w szkole, rz[eka] – Bug.
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Testament Jerzego
 „Krótki opis mego Życzenia w razie jakbym nie 
powrócił. Wam Mamo dobre życie mają zabespieczyć 
jakby żaden tego nie chciał odebrać to sprzedać pierw-
sze prawo mają przociele i dalsi znajomi a Wam Mamo 
wymowe te samą co ja miałem dać i zrobić pogrzeb jaki 
sobie życzycie. Teraz potomka nie mam żadnego i długu 
tesz więc te pieniądze co będą 1.) dać groby porząd-
nie zrobić i pomnik na nich z dopisem mego nazwiska,  
i wyrok pisma św. pasowny do naszego życia. 2. coś na 
kościół w Goleszowie i w Ustroniu. Resztą się równą 
częścią podzielić między sobą do podziału ku Wam Bra-
cia i Siostry należy Heluś i ten sam dział co wy to moje 
było życzenie.
Pisane dnia 20 czerwca 1941 roku   Georg Grycz.”

Od autora.
 Artykuł „Wojenne listy braci Gryczów” ukazał się  
w całości w „Kalendarzu Goleszowskim 2014”, a w „Głosie Zie-
mi Cieszyńskiej” zamieszczono niewielką ilość cytatów z listów 
braci Gryczów. Ze względu na ograniczony nakład  Kalenda-
rza zwrócono się do mnie o zamieszczenie artykułu również  
w „Wieściach Wyższobramskich”, ale w dwóch częściach, na 
co z satysfakcją wyraziłem zgodę. Z dotychczasowych odgło-
sów sądzę, że lektura fragmentów unikatowego zbioru listów 
dla wielu Czytelników może  być  interesująca. 

Jan Puczek

„Ja jestem winien, Panie, Twojej śmierci.
On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze.”                                                                                  

                                                                                  Izajasz, 53,5

Nie jestem winien, Panie, Twojej śmierci!
To faryzeusze czyhali na Twoje życie - nie ja.

Lud żydowski domagał się Twojej śmierci - nie ja.
Piłat podpisał wyrok, żołnierze go wykonali - nie ja.

Nie ja uciekłem od Ciebie,
nie ja zapierałem się Ciebie,

nie ja przekupiłem lud,
nie ja przybiłem Cię do krzyża - to wszystko uczynili inni!

Nie dołożyłem do tego swej ręki,
nie było mnie przy tym - jestem niewinny!

Panie, ja wiem, nie jestem szczytem doskonałości,
moje konto obciążone jest różnymi grzechami,
chodzę nieraz własnymi drogami obok Twojej,

ale nie możesz twierdzić, że to ja.....
Dlaczego tak boleśnie uśmiechasz się na moje zapewnienia?

Chyba nie chodzi Ci o to, że milczałem w pociągu,
gdy współpasażer drwił z Ciebie i Twoich uczniów,

ani o to, że nikt w pracy nie wie, jakiego jestem wyznania,
ani o to, że w restauracji nie modlę się przed jedzeniem...

Widzisz, nie chcę z siebie robić widowiska,
to tylko drobne ustępstwa dla świętego spokoju, nic więcej...
Mówisz, że Piotr też chciał mieć święty spokój, nic więcej...

Wiem, moje życie nie różni się niczym od życia innych, 
ale, Panie, takie jest życie, tak żyją wszyscy!
Ja nie potrafię, ja boję się płynąć pod prąd!

Mówisz, że tamci też nie chcieli płynąć pod prąd,
nie chcieli się wychylać, nie chcieli się narażać...
Tylko chcieli być razem z innymi, tacy jak inni,
tylko chcieli przypodobać się zwierzchnikom,

tylko chcieli wykonać rozkaz,
tylko chcieli mieć święty spokój...

To prawda, Panie, ja jestem jednym z nich,
to przeze mnie i za mnie umarłeś na krzyżu.
Ja jestem winien, Panie, Twojej śmierci!
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Wydarzenia parafialne

Światowy Dzień Modlitwy 2014

 W pierwszy piątek marca, 7.3.2014 w kościele 
Jezusowym w Cieszynie odbyło się ekumeniczne na-
bożeństwo ŚDM. Przygotowane przez diakon Joannę 
Sikorę, skupiło uwagę słuchaczy dzięki  aktywnemu 
udziałowi  w uroczystości młodzieży i młodych kobiet. 
Liturgia zaproponowana w 2014 r. przez chrześcijanki 
z Egiptu, o charakterze pokutno-pochwalnym, z pasją 
przeczytana została przez panie: Oliwię Madzię, Be-
atę Macurę, Grażynę Mrowiec i Halinę Stoszek; nato-

miast scena rozmowy Samarytanki z Panem Jezusem,  
przed ołtarzem i scenografią przybliżającą to szczegól-
ne miejsce w Sychar, została odegrana przez uczniów  
i studentkę ChAT: Monikę Macurę, Maksymiliana Ga-
dowskiego i Wiktorię Matloch. Słowo Boże czytały:  
s. Daniela Makulska ze Zgromadzenia Sióstr Elżbie-
tanek w Cieszynie, s. Wanda Wieczorek z Diakonatu 
Eben-Ezer w Dzięgielowie, kazanie wygłosiła diakon 
Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Chór Kościelny pod ba-

Foto: Marcin Gabryś
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tutą dk. Joanny Sikory zadbał o muzyczne tło, łącznie  
z refrenami  zaśpiewanymi w języku arabskim.  Ko-
lektę zebraną podczas nabożeństwa przeznaczono  na 
lokalne potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla 
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (Cieszyn,  
ul. Mała Łąka 17a).
 Po nabożeństwie, w sali parafialnej w Pajcie, 
liczne grono zainteresowanych miało okazję dowie-
dzieć się od pracownicy POWdODP, pani Ilony Boruty,  

o potrzebach 
i działalności 
ośrodka, oraz 
uczestniczyć  
w multimedial-
nej prelekcji  
ks. Tomasza Bujoka na temat Egiptu i  podróży na Górę 
Synaj. Spotkanie zakończyło się degustacją egipskich 
specjałów.

abk

„Czyż Chrystus jest podzielony?” (1 Kor1,1-17)

 Pod takim hasłem przeżywaliśmy tegoroczny 
Tydzień Modlitw o Jedność  Chrześcian, który trwał 
od 18 do 25 stycznia. Wzorem minionych lat, na jego 
zakończenie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne  
w nowo wznoszonej świątyni w Cieszynie – Marklowi-
cach pod wezwaniem św. Jana Sarkandra.
 W czasie wygłoszonego kazania proboszcz pa-
rafii ewangelickiej w Cieszynie – ks. Janusz Sikora – 

nawiązując  do słów Księgi Proroka Izajasza podkreślił 
obowiązek życia według nauki Bożej. Zwrócił także 
uwagę na odpowiedzialność wszystkich chrześcijan za 
założony przez Chrystusa Kościół.
 Nabożeństwo, w którym uczestniczyli przed-
stawiciele obu wyznań, uświetnił swym śpiewem chór 
Allegrija parafii św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie 
pod batutą Urszuli Wiśniowskiej, wykonując piękne 
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kolędy. Tegoroczne nabożeństwo ekumeniczne było 
połączone z koncertem Chóru Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej oraz kapeli pod batutą Piotra Gru-
chela. Przedstawili oni „Jasełka Cieszyńskie”, pozwa-
lając jeszcze lepiej zrozumieć sens przyjścia Jezusa na 
ziemię.

 Zarówno nabożeństwo jak i koncert spotkały 
się z wielkim uznaniem uczestników.

Na podstawie tekstu ks. prob. Karola Mozora 
(miesięcznik Nepomuc)
Gabriela Staszkiewicz

Koło robótek ręcznych

 Już od kilkunastu lat na terenie parafii w Cie-
szynie spotyka się grupa pań, które przy pomocy pro-
stych instrumentów (szydełko, druty, igła) wykonują 
niezwykłe dzieła.
 Wykrochmalone aniołki, dostojne, pięknie 
i różnorodnie wykonane, mogą zdobić choinkę na 
święta, bieżnik czy serwetki przydają się do upięk-
szenia naszych mieszkań, koszyki, jajka różnej wiel-
kości mogą znaleźć się na świątecznym stole, stroiki 
wielkanocne mogą dekorować okna, ciekawie wyko-
nane korale oraz ozdobne szale można sprezentować 
swoim najbliższym. Takie i jeszcze wiele innych rze-
czy powstaje podczas środowych spotkań. Można się 
czegoś nowego nauczyć, podzielić doświadczeniem, 
a przy okazji mile spędzić czas, w przerwie porozma-
wiać przy kawie i herbatce. Grupa liczy ok. 10 osób, 
którym przewodzi pani Irena Terlik. 
 Zapraszamy wszystkie Panie, które są zain-
teresowane nauką robótek ręcznych lub same chcą 
podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz 
mile spędzić czas. Spotkania odbywają się w każdą 
środę w „Pajcie” w sali na parterze (wejście od strony 
ogrodu) w godzinach od 15.00 do 17.30.
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„Młodzież Dojrzała” wspomina dawne czasy

 Nieważne czy jesteśmy młodsi czy 
starsi – któż  z nas  nie lubi  dostawać prezen-
tów? Na spotkaniach „Młodzieży Dojrza-
łej” jest jeden dzień w roku, kiedy dajemy 
sobie prezenty. Dzieje się tak w okolicach 
Dnia Kobiet. Wtedy nasi zacni panowie 
organizują się i obdarowują nas kwiatkiem- 
zwykle bywał to tulipan, jako że niedługo 
tej daty wiosna. A że 10 marca w kalen-
darzu jest Dzień Mężczyzny, wiec i my 
przygotowujemy jakąś małą niespodzian-
kę, bo kwiatek to tak nie bardzo wypada.  
W tym roku spotkaliśmy się akurat 8 marca  
i nasi panowie bardzo się postarali. Star-
sze czytelniczki Wieści pewnie pamiętają 
czasy, kiedy wszystkie panie otrzymywały 
na Dzień Kobiet czerwony goździk (wte-
dy były do wyboru czerwony lub biały)  
i pudełko rajstop (też za dużego wyboru nie 
było: brązowe lub czarne, bez dodatków  
z mikrofibry lub lycry). Nasi panowie, sko-
ro są uczestnikami Młodzież Dojrzała, też 
jeszcze pamiętają tamte czasy i wymyślili 
dla nas prezent: goździki (w różnych ko-
lorach!), rajstopy, kupon Toto-Lotka oraz 
słodkości. Za to oni dostali twarzowe mu-
chy na specjalne okazje. Każda z pięknym 
samochodem. Młodzież chociaż Dojrzała, 
nie musi być poważna. Trzeba się cieszyć 
z tego, że umiemy i możemy się śmiać  
i cieszyć nawet z małych rzeczy. Śmialiśmy 

się też podczas czyta-
nia zabawnych różnic, 
jakie są między kobie-
tami a mężczyznami:                                                     
Mężczyzna jest mniej 
skomplikowany do roz-
szyfrowania niż kobieta. 
Kobiecie wystarczy, by  
dobrze poznała jedne-
go mężczyznę, żeby 
zrozumieć wszystkich. 
Mężczyzna może po-
znać wszystkie kobiety, 
a nie zrozumie żadnej.                                                                                                                                          
  Mężczyzna, któremu 
się wiedzie to taki, któ-
ry zarabia więcej niż 
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jego żona jest w stanie wydać. Poważniejszym akcen-
tem było krótkie opowiadanie o dwóch bryłach lodu, 
które  tak jak ludzie potrzebują siebie nawzajem oraz 
przypomnienie naszego opiekuna ks. J. Sikory o tym, 
że zaczął się okres pasyjny. Podarował nam „Post, któ-
ry podoba się Panu” czyli w punktach zebrane nakazy, 
jak powinniśmy się zachowywać, szczególnie w tym 
czasie. Inne bardzo sympaczne spotkanie odbyło się w 
lutym czyli „Walentynki”, które mają swój akcent w de-
koracji stołu, pieśniach i temacie o miłości do bliźniego, 
bo „Każdemu wolno kochać…”                
  Również w lutym odbył się nasz kolejny  bal 

karnawałowy, tym razem w klimacie lat 50. i 60. Bawi-
liśmy się świetnie do białego rana. Niech żałują ci, któ-
rzy być nie mogli na którymkolwiek spotkaniu. Właści-
wie każde nasze spotkanie jest wyjątkowe, na każdym 
jest inaczej, coś innego się dzieje, o czymś innym roz-
mawiamy. Po prostu chcemy być razem. Jeden dzień  
w miesiącu to mało, ale może właśnie dlatego tak cze-
kamy na te wyznaczone soboty, nieraz dostosowując 
inne swoje prywatne sprawy czy plany.  
 Kolejne nasze spotkanie odbędzie się 
12.04.2014r. o godz. 18.00. Zapraszam.

Lidia Procner

Marcowe nabożeństwo rodzinne (fotomigawki)

Foto: Beata Macura
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Śledziówka puńcowskiego chóru

 W sobotnie popołudnie 2 marca br. 
zebraliśmy się całą chórową rodzinką na tra-
dycyjnej ,,śledziówce’’. Oprócz chórzystów  
i ich współmałżonków obecni byli także księża:. 
J. Melcer z małżonką oraz opiekun T. Chudec-
ki z rodzinką. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy 
modlitwą oraz wspólnie zaśpiewaliśmy pieśń 
,,Dziękujemy Ojcze Ci..’’  Potem częstowaliśmy 
się smakołykami, które znajdowały się na na-
szych stołach a były to pyszne śledzie, sałatki, 
ciasta oraz pączki, oczywiście z niespodzianką. 
Jak na chórzystów przystało, dużo śpiewaliśmy 
i to nie tylko przy akompaniamencie organów, 
ale także przy akordeonie, na którym grał nasz 
organista pan J. Hławiczka. Dzięki prezentacji 
multimedialnej mogliśmy powspominać sobie 
wspólnie spędzone chwile na różnych chóro-
wych spotkaniach i występach. Ksiądz Chudec-
ki podzielił się z nami krótkim rozważaniem na 
temat zbliżającego się czasu pasyjnego. Całe 
popołudnie szybko nam minęło na rozmowach, 
śpiewie i słuchaniu słowa Bożego w wesołej, 
rodzinnej atmosferze. 
 Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że ko-
lejny rok nasz chór mógł spotykać się na pró-
bach i służyć  pieśnią  na nabożeństwach. Zda-
jemy sobie sprawę, że jest nam coraz trudniej 
śpiewać, ponieważ jest nas za mało, ale wierzy-
my też, że jeżeli Pan Bóg pozwoli i będzie to 
Jego wolą,  to będziemy dalej służyć i  śpiewać 
Jemu na chwałę. Dlatego też kierujemy  zapro-
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szenie do Was Drodzy Zborownicy Puńcowa słowa-
mi Psalmu  147: ,,Chwalcie Pana, Albowiem dobrze 
jest śpiewać Bogu naszemu, Bo to wdzięczna rzecz; 
pieśń chwały jest miła’’. Jeżeli czujecie potrzebę słu-
żenia Panu Bogu  właśnie pieśnią, to zapraszamy Was  
w każdy poniedziałek na godz. 18-tą. 

Grażyna Smoter

Dramatyczny epizod z czasów wojny w Zamarskach

 Działo się to w kwietniu pod koniec II wojny światowej. Trwała 
zacięta walka armii niemieckiej z nadciągającą siłą wojsk radzieckich 
w rejonie Strumienia, Drogomyśla, Rudnika. Zamarski były zapleczem 
tego frontu. Drogą od Pikiet w kierunku Zamarsk szło dwóch wyższych 
rangą Wehrmachtowców. Przystanęli przed ewangelicką kaplicą. Zacie-
kawieni, a wkrótce oburzeni, zauważyli w okrągłym okienku nad drzwia-
mi wejściowymi sześcioramienną Gwiazdę Dawida. W ich mniemaniu 
budynek był obiektem żydowskim, który już dawno powinien być spa-
lony. Napotkany chłopiec gorąco zapewniał, że jest to ewangelicka, a nie 
jakaś żydowska kaplica. Wehrmachtowcy nie dali wiary. Do środka nie 
udało im się wejść, więc w podnieceniu 
spenetrowali cały cmentarz w poszuki-
waniu nagrobków żydowskich. Takich 
nie znaleziono, ale dużo do myślenia 
dało im napotkanie pomnika z napisem 
niemieckim - był to grób poległego  
w roku 1943 żołnierza armii niemiec-
kiej. Trochę uspokojeni wehrmachtow-
cy udali się do burmistrza Jerzego Si-
kory, zabierając ze sobą chłopca w celu 
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weryfikacji jego opowiadań. Tam do-
wiedzieli się prawdy - napotkany obiekt 
to rzeczywiście kaplica ewangelicka,  
a znak Gwiazdy Dawida świadczy tyl-
ko, że chrześcijaństwo, a więc również 
ewangelicyzm, wywodzi się z wierzeń 
starotestamentowych Żydów. Chłopcu 
podziękowano za wiarygodność.

PS.: 
 1. W roku 1970 - w związku 
z oddaniem do użytku rozbudowanej  
i zmodernizowanej kaplicy - w okrągłym okienku nad drzwiami wejścio-
wymi pojawiła się w kolorach na szkle malowana "Róża Lutra" - dzieło 
Edka Figny.
 2. Natomiast w roku 1980 - w związku z obchodami 50-lecia chó-
ru i 100-lecia założenia cmentarza - ku zdumieniu niektórych obserwato-
rów - w okienku ponownie pojawiła się Gwiazda Dawida. Wytłumaczenie 
było banalnie proste - na szkle malowana "Róża Lutra" po prostu pękła.
 3. Od roku 1982 wszystkich wita odnowiony znak "Róży Lutra".

 Napotkanym chłopcem w swej młodości był znany wszystkim nam Gustaw Pastucha - jego relację spisał  
i w nowsze dane uzupełnił - Rudolf Mizia

Poznajmy się bliżej ...

Bronisława Uher 
- kilka słów o sobie

 Od pięciu lat Redakcja Wieści Wyższobram-
skich współpracuje z panią Bronisławą Uher. Współ-
praca zawiązała się i trwa nieprzerwanie do dnia dzi-
siejszego dzięki pani Zofii Wojtas, która wytrwale jest 

„łącznikiem” pomiędzy autorką tekstów, a redakcją.  
W kąciku gwarowym pani Bronisławy mogliśmy prze-
czytać wiele ciekawych historii związanych z Parafią 
Cieszyńską, Wyższą Bramą oraz wiele wspomnień bli-
skich jej sercu. W tym roku autorka tekstów obchodzi 
swoje 90-te urodziny i jednocześnie już 5 lat współpra-
cuje z Redakcją – to dwa (bardzo duży i trochę mniej-
szy) Jubileusze - dlatego postanowiliśmy przybliżyć 
Czytelnikom jej osobę.

 1. Jak zaczęła się Pani przygoda z Wieściami? 
Czy jakieś wydarzenie lub ktoś zachęcił Panią do publi-
kowania wspomnień? 
 Był to marzec czy kwiecień, gdy już od prawie 
roku znałam panią Zofię Wojtas. Był to rok 2009 i nasze 
rozmowy toczyły się koło 300-letniej rocznicy założe-

nia naszego 
kościoła Je-
z u s o w e g o . 
Dużo jej 
o p o w i a d a -
łam jak to w 
200 rocznicę powieszono na krzyżu kościoła wieniec. 
Wtedy Zosia energicznie orzekła, że to muszę opisać. 
Kto by się nie zgodził? Zosia przejęła na siebie stara-
nie o publikowanie tych wspomnień w Wieściach Wyż-
szobramskich. Tak to już całych 5 lat odbiera ode mnie 
napisany materiał, robi poprawki i zanosi do Redakcji 
Wieści pani Redaktor, a 20 tekstów zostało nagrane  
w radiu CCM dla programu „Po prostu”. 

 2. Dla dzisiejszej młodzieży gwara cieszyńska 
powoli staje się językiem niezrozumiałym, można po-
wiedzieć obcym. Jak Pani skomentuje ten fakt, że dzi-
siejsza młodzież pyta co znaczy „to” słowo, a co „tam-
to” mówione bądź pisane „po cieszyńsku”?

Foto: Edward Figna
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 Myślę, że obecnie jest bardzo mało rodzin, któ-
re używają w potocznej mowie gwarę, więc skąd miała-
by młodzież ją znać. Młodzieży życzyłabym, by pozna-
ła dobrze nasz polski język i nim się na co dzień pięknie 
posługiwała. 

 3. Cieszyńska gwara jest jednym z najciekaw-
szych wyznaczników tożsamości naszego miasta i jego 
mieszkańców. W coraz mniejszym stopniu można ją dzi-
siaj usłyszeć. Jak „ją” pielęgnować, aby po prostu nie 
zaginęła, aby trwała tutaj na naszej ziemi?
 Ziemia nasza od XIV wieku nie należała do 
Polski. Rządzili tutaj Czesi, Austriacy, przewalały się 
najróżniejsze armie, a gwara nasza przetrwała jako 
gwara polska. Czy nie warto ją przechować? Podobnie 
jak przy uroczystościach stroimy się w nasz strój cie-
szyński to i korzystajmy z gwary. Ładnie by było łodpy-
tunek przy konfirmacji zmówić po naszymu, kiedy już 
się wystroiło w suknie cieszyńską?

 4. Może teraz powie nam Pani kilka słów o so-
bie – skąd Pani pochodzi, gdzie Pani uczęszczała do 
szkoły, gdzie pracowała itd.?
 Czytając już 5 lat moje opowiadania myślę, że 
czytelnicy dobrze mnie poznali, bo piszę o sobie i mojej 
rodzinie. O szkole i nauczycielach z Placu Kościelnego 
jeszcze kiedyś napiszę, jeśli Pan da mi zdrowie. 

 5. Czy w jakiś sposób była Pani związana emo-
cjonalnie z naszą Cieszyńska Parafią?
 Zawsze podkreślam i piszę Kościół Jezusowy 
to mój drugi dom na tej ziemi, bo ten prawdziwy bę-
dzie tam u Pana. Jako młoda dziewczyna byłam mocno 

zaangażowana pracą w Szkółce Niedzielnej, w latach 
1946-1956. Ten okres życia był chyba najszczęśliw-
szym, rosłam duchowo. 

 6. Rodzina, dzieci, wiem, że ma Pani syna. 
Może coś o synu, wspomnienie nieżyjącego męża?
 Jestem 9-ty rok wdową. Mąż Tadeusz odszedł 
po niespełna 50 latach małżeństwa i to jest bardzo trud-
ne rozstanie. Mam syna i rodzinę. Mieszkam nadal  
w naszej Uherówce, też starej jak ja. Nawet drzewa na 
ogrodzie usychają ze starości, tylko wiosną moje śnie-
życzki i ranniki cieszą nadal przechodniów. O moich 
ogrodach też chciałabym kiedyś napisać. 

 7. Na zakończenie – co chciałaby Pani przeka-
zać „po naszymu” wszystkim Czytelnikom wieści Wyż-
szobramskich?
 Zbliżają się Święta Wielkanocne, więc wszyst-
kim czytelnikom Wieści Wyższobramskich już teraz: 

„Winszujym Wóm na latosióm Wielkanoc by słónecz-
ko kiej trzy razy podskoczy, pieknie świyciło i grzało, 
kiej pójdziecie wszyscy do kościoła. Winszujym Wóm 
tam Mocka radości ze Zmartwychwstałego Chrystusa. 
Śpiywejcie mu pieknie głośno, że zwyciynżył śmierć na 
zawsze. Winszujym Wóm byście wszyscy zdrowi byli, 
murzyny i szynki szmakowały, upieczonego baranka 
i wajec popróbowali, a potym za to wszystko pieknie 
Pónbóczkowi tesz podziynkowali. Alleluja!!!

 Bardzo dziękuje za rozmowę i życzę dużo zdro-
wia, siły, Bożego prowadzenia oraz dalszej współpracy 
z Wieściami i kolejnych tak wspaniałych artykułów!!!

Wywiad przeprowadziła: Beata Macura

Beskidzie nasz miły,
Beskidzie zielony,

Beskidzie podniebny,
bądźże pochwalony!

Rostomiłe gronie,
malownicze zbocza,
porżnięta rzeczkami

kraino urocza!

W twej wiecznej zieleni,
w źródłach, w twardych skałach

jest głęboka piękność,
piękność doskonała.

Przyniewala oczy,
przyniewala uszy,

wzrusza najtajniejsze
głębie ludzkiej duszy.

BESKIDZIE  NASZ  MIŁY...

Emilia Michalska
„Zapach Ziemi-Poezje” Wisła, 1973 r.
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Wieści z Dzięgielowa
Wieczór uwielbienia

 Chwalcie Pana wszystkie narody – zachęcają 
słowa Psalmu 117, zaś w innych fragmentach Księgi 
Psalmów znajdujemy wskazówki, żeby robić to między 
innymi śpiewem i graniem. I właśnie dlatego sobotni 
wieczór 8 marca 2014 rozbrzmiewał w naszym kościele 
śpiewem i graniem dla naszego Boga, ponieważ już po 
raz trzeci mogliśmy uczestniczyć w Wieczorze Uwiel-
bienia 40+, czyli skierowanym głównie do pokolenia 
czterdziestolatków (i wzwyż).
 Zatem w takim gronie, wspólnie z braćmi i sio-
strami z innych okolicznych zborów, spędziliśmy ten 
wyjątkowy wieczór uwielbiając Boga pieśniami, któ-
rych obecnie nie śpiewa już się tak często, więc dobrze 

było je sobie przypomnieć, a może nawet przywołać 
związane z nimi wspomnienia duchowych przeżyć… 
 Program całego wieczoru został przygotowany 
i wspaniale poprowadzony przez nasz zborowy zespół 

„Grupa Piątkowa”, a gościem specjalnym był brat Sta-
nisław Kujawa z Czeskiego Cieszyna, który podzielił 
się z nami swoimi „muzycznymi zamyśleniami” oraz 
świadectwem tego, jak Bóg znalazł drogę do jego serca 
poprzez muzykę właśnie.
 Zakończyliśmy ten szczególny wieczór roz-
mowami z przyjaciółmi i spotkaniami z dawno nie 
widzianymi znajomymi, oczywiście z kawą/herbatą  
(i ciasteczkiem) w ręku. 
 Dziękujemy Bogu za muzykę, poprzez którą 
możemy Go uwielbiać!

Śniadanie dla kobiet 

 „Czujniej niż wszystkiego innego 
strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło 
życia!” - te słowa zaczerpnięte z Przypowieści 
Salomona 4,23 były mottem wykładu, jaki wy-
głosiła Doris Schulte na śniadaniu dla kobiet 15 
lutego 2014. XXII śniadanie odbyło się w nie-
co innej konwencji – wymagała tego spora fre-
kwencja Pań, które i tym razem nie zawiodły! 
 Doris Schulte (na co dzień zaangażo-
wana w pracę misyjną w organizacji Mission-
swerk Neues Leben w Niemczech) znana pew-
nie sporemu gronu słuchaczek za sprawą cyklu 
wykładów, jakie wygłosiła w Dzięgielowie  
w 2012 podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego, 
i tym razem podzieliła się z uczestniczkami 
cenną prawdą biblijną. A temat był bardzo ko-
biecy… uczucia.
 Uczucia – nieodłączny element nasze-
go życia. Z pewnością niejedna z nas ponownie 
uświadomiła sobie, jak bardzo wpływają na na-
sze codzienne postępowanie, relacje z innymi 
oraz reakcje na rzeczywistość dokoła… Do-
brze, gdy potrafimy nad nimi panować, gorzej, 
gdy to uczucia biorą górę i wymykają nam się 
spod kontroli.
 Na szczęście mamy obietnicę, że Boży 
pokój i odnowienie umysłu jest możliwe. Moż-
liwe, jeśli tylko staniemy otwarcie przed Pa-
nem, szczerze prosząc o pomoc i pod warun-
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kiem, że zechcemy uchwycić się jego wskazówek. On 
wie, co jest naszym problemem – lęk, gniew, zazdrość, 
zwątpienie… Wszystkie nasze uczucia mogą stać się 
dobre, pozytywne i motywujące, jeśli Bóg będzie mógł 
wpływać na nasz sposób myślenia.
 Bóg pomaga przez swoje Słowo przyrównane 
przez Doris do liny ratunkowej. A zatem jeśli chcesz 
strzec swego serca i kontrolować uczucia:
 - uwolnij swoje uczucia
 - staw im czoła i bądź realistką
 - szczerze rozmawiaj o nich z Bogiem
 - bądź gotowa na pomocniczą linę.
 Dobrze jest spojrzeć na siebie przez pryzmat 

Bożego Słowa, a Bóg sam obiecał, że będzie nas pro-
wadził, uczył i oczyszczał. Jego pomocne liny nigdy nie 
przychodzą za późno!
 Jak zawsze śniadaniu towarzyszyła oprawa mu-
zyczna oraz poczęstunek. Tym razem, za sprawą stoiska 
księgarni Warto, panie miały możliwość zapoznania się 
z ofertą wydawnictw chrześcijańskich. Swoją powieść 

„Mocniejsza niż śmierć” podpisywała w tym czasie Li-
dia Czyż.
 Czym zaskoczy nas kolejne śniadanie? Czas 
pokaże. Z pewnością będziemy modlić się o kolejne 
spotkanie, ponieważ chcemy budować się jako Boże 
Kobiety. DM

Mężczyzna poszukuje sukcesu

 Sukcesem było już samo to, że udało się prawie 
na cały tydzień w połowie lutego zaprosić do Dzięgie-
lowa małżeństwo Doris i Wilfrieda Schulte z Niemiec. 
On jest dyrektorem misji „NEUES LEBEN”. Zaś jego 
żonę, myślę, wielu kojarzy jako pierwszą kobietę-

-ewangelistkę na naszym Tygodniu Ewangelizacyjnym 
w roku 2012. Nasza parafia nie jest egoistką 
więc podzieliliśmy się Nimi z innymi parafiami 
co sprawiło, że goście mieli zapełniony grafik 
po brzegi. Byli m.in. w Drogomyślu, Ustroniu  
i Malince, gdzie prowadzili różne spotkania.  
Także w Dzięgielowie byli „wykorzystani”  do 
maksimum: rekolekcje w Diakonacie, wykład 
na Śniadaniu dla Kobiet, kazanie na nabożeń-
stwie, rekolekcje dla księży. 
Uff; pracowity tydzień.
 Ale wracajmy do owego mężczyzny  
i jego poszukiwań sukcesu.
 W niedzielne popołudnie 16 lutego gru-
pa prawie pięćdziesięciu mężczyzn odpowie-
działa pozytywnie na zaproszenie i pojawiła się 
o godz. 16-tej w naszym Centrum Parafialnym 
SALEM przy ul. Słonecznej. Przekrój wiekowy 
był bardzo szeroki; od kilkunastoletnich mło-
dzieńców poprzez  dojrzałych panów aż po sta-
tecznych dziadków. Przyjechali z różnych stron 
naszego powiatu: reprezentowali m.in. Drogo-
myśl, Ustroń, Cieszyn, Wisłę Jawornik i Malin-
kę, Zamarski, Goleszów, Cisownicę, Bładnice, 
Bielsko.
 Gospodarzem spotkania był oczywiście 
Proboszcz ks. Marek Londzin, który czuwał nad 
poszczególnymi punktami programu. Jak to  
u nas w zwyczaju, było dużo śpiewu z akom-
paniamentem gitary i pianina. Ale wszyscy z 
niecierpliwością czekali na wykład p. Wilfrieda 
Schulte, którego tematem był SUKCES. 

 Na początku mogliśmy się wiele dowiedzieć  
o działalności misji Neues Leben. 
 Potem, już wykorzystując przykłady z literatury 
świeckiej ale i chrześcijańskiej, wykładowca przedsta-
wił różne zrozumienie sukcesu. Najczęściej sukcesem 
określane jest osiągnięcie celu jaki sobie postawimy 
w swoim życiu.  Sukces bardziej absorbuje mężczyzn 
niż kobiety. Mężczyzna potrzebuje być „kimś”, mieć 
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odpowiednią pozycję, rangę. Dla jednych może to być 
stanowisko, znajomość z kimś znanym lub bycie rozpo-
znawalnym, niezależność, sława, bogactwo, dla innych 
spokojna praca, szczęśliwa rodzina. Często sukces oku-
piony jest bardzo wielkimi kosztami i należy sobie za-
dać pytanie czy warto się aż tak poświęcać. Osiągnięcie 
sukcesu jest obecnie podniesione do rangi bóstwa, jest 
ustawione na piedestale. Jako człowiek sukcesu przed-
stawiony został biblijny Salomon, który powiedział 
jednak coś zupełnie niepasującego do naszych czasów: 

„wszystko jest marnością”. Cokolwiek byśmy więc tu 
na ziemi zdobyli, to tutaj zostawimy. Nic ze sobą do 
wieczności nie zabierzemy. Więc sukcesem dla nas nie 
powinno być osiągnięcie własnych celów ale to, kie-
dy dzięki Chrystusowi osiągamy wieczność. Sukcesem 
jest to, gdy żyjemy zgodnie z Bożymi celami.
 Oto kilka innych ciekawych myśli: „Sukces jest 
konsekwencją - nigdy nie jest celem samym w sobie”. 

„Osiąga sukces ten, kto potrafi służyć innym”. „Sukces 
nie zmienia ludzi - on ich demaskuje”. 

 Najbardziej utkwił mi w pamięci wiersz:

Dzisiaj mamy większe domy ale mniejsze rodziny,
Mamy więcej wygody a coraz mniej czasu,

Mamy większą wiedzę 
ale mniejszą zdolność rozróżnienia dobra i zła,

Mamy więcej doradców i coraz więcej problemów,
Mamy więcej bogactwa i coraz więcej głodu i biedy,

Mamy wiele konferencji pokojowych 
a konfliktów nie ubywa.

 Czy to są sukcesy naszej współczesności?
 Prawie godzinny wykład był oczywiście w 
języku niemieckim, ale dzięki ks. Karolowi Macurze  
z Drogomyśla stał się dla nas wszystkich całkiem zro-
zumiały.
 Kiedy wykładowca wyczerpał temat, był czas 
na dyskusję. Wypowiedzi uczestników potwierdziły, że 
jest to ważny aspekt życia nie tylko indywidualnie dla 
poszczególnych mężczyzna, ale również dla całej spo-
łeczności jaką jest Kościół. Padła też sentencja nawią-
zująca do hasła tego roku, że największym sukcesem/ 
szczęściem powinno być poczucie bliskości Boga.
 Całe spotkanie zakończone zostało wspólnym 
poczęstunkiem. Faceci nie wybrali się na polowanie, 
ale po prostu zamówili pizzę. Była również kawa i her-
bata oraz smakowite kołaczyki, a rozmowy trwały jesz-
cze dłuuuugo …..
 Było to dobrze wykorzystane niedzielne popo-
łudnie. Nikt nie żałował  poświęconego czasu. 

Zbyszek Krzemień

Konferencja Młodych

 Już po raz 8. Parafia Ewangelicko – Augsbur-
ska w Dzięgielowie i działająca w niej aktywnie gru-
pa młodzieżowa skupiona na portalu www.dlatego.org 
zorganizowała Konferencję Młodych 2014 w sobotę 15 
marca. Jak w minionych latach, Konferencja odbyła 
się w gościnnym Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom 
Narodowy”  Tegoroczny temat został ujęty w haśle:  

„W budowie” (o co w tym chodziło to za chwilę).  
W sobotnim popołudniem sala w Domu Narodowym 
wypełniła się bardzo szybko przez 160 osobowa grupę 
młodzież yz różnych parafii naszej cieszyńskiej diece-
zji i spoza niej. Podczas rejestracji wszyscy zgłoszeni 
uczestnicy dostali identyfikatory i na pamiątkę oko-
licznościowy długopis. Scenografia holu i sali przypo-
minała nam, że jesteśmy na placu budowy, ale o jakie 
budowanie nam chodziło? Chodziło nam o budowanie 
naszego życia jako ludzi młodych na trzech płaszczy-
znach: 1. budowanie naszego życia na płaszczyźnie 
inwestowania w wykształcenie, zawód, realizację na-
szych marzeń i życiowych planów i ambicji, 2. budo-
wanie naszego życia i relacji w małżeństwie, rodzinie. 
3. temat to nasze zaangażowanie i odpowiedzialność za 
moją parafię, Kościół, życie duchowe.
 Wysłuchaliśmy więc trzech bardzo ciekawych 
wykładów:
 1. „Ty tu rządzisz!” przedstawił nam Olek Ma-
cha z wykształcenia architekt , z wyboru i pasji właści-
ciel dużej firmy, biznesmen, a zarazem człowiek który 
kocha Boga i jego stawia na pierwszym miejscu we 
wszystkich planach swojego życia, firmy i rodziny !
 2. „Bądź bohaterem w swoim domu” - ten wy-
kład przygotowało młode małżeństwo Lucyna, z wy-
kształcenia psycholog, i Tymoteusz Bujok, absolwent 
teologii ewangelickiej, obecnie na praktyce przedor-
dynacyjnej. Temat opracowali wspólnie, ale o tym jak 
budować relacje małżeńskie, rodzinne, i być bohaterem 
w swoim domu zgodnie z wolą Bożą, przedstawił nam 
sam Tymek.
 3. „Budujesz, remontujesz, porzucasz?” - ten 
ostatni temat przygotował ks. Leszek Czyż , proboszcz 
parafii w Wiśle Malince. Zachęcił on nas do zaanga-
żowania się w życie duchowe swojej parafii. Wezwał, 
abyśmy nie szli na łatwiznę, rezygnowali albo porzu-
cali swoje marzenia. Kościół nas młodych potrzebuje! 
Swój wykład oparł o przykład Nehemiasza, który po-
mimo trudności, zniechęcenia, przeciwności życia i ata-
ków wrogów, odbudował mury Jerozolimy.

 Były oczywiście przerwy, czas na rozmowy, 
pytania oraz poczęstunek smacznymi wypiekami przy-
niesionymi przez młodzież z Dzięgielowa. Czekała na 
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nas kawa, herbata, zimne napoje, a jak 
ktoś chciał zjeść coś „konkretnego” to 
organizatorzy zadbali z rabatu w loka-
lu gastronomicznym.
 Szczególnym momentem kon-
ferencji był wieczorny koncert zespo-
łu „Cześć” z parafii Wisła Malinka. 
Bóg podarował nam szczególny czas 
uwielbienia go w pieśniach, cudownej 
duchowej atmosferze i społeczności! 
Słowem o budowaniu na pewnym fun-
damencie naszego życia czyli na Sło-
wie Bożym, Biblii, mówił Filip Król. 
 Bardzo dziękujemy młodzieży 
z parafii w Dzięgielowie za trud orga-
nizacji konferencji i bardzo ciekawy  
i ważny temat oraz dobór wspaniałych 
wykładowców. Prosimy Boga,  aby za 
rok pomógł parafii w Dzięgielowie 
zorganizować kolejną Konferencję 
Młodych, tak ważną i potrzebną jako 
azymut życia dla młodych w tym po-
gmatwanym dziś świecie.

uczestnik

Zwisam rozpięty na krzyżu
okrutny ciężar ran

Ty konasz obok rozpięty
Przedziwny Człowiek

Pan
Lecz Ty bez zmazy baranek

Ty Bóg
Ty królów król

a ja to grzechy same
a ja to lęk i ból

Pomnij o Zbawicielu 
w Królestwie wspaniałym swym 

że ufam Ci bezgranicznie, 
że kocham przez krew przez łzy.

KRZYŻ

Tadeusz K
ordyasz
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Zza granicy
Jan Kliber

Śladami Parafii „potolerancyjnych” na Morawach i w Czechach                                                                               

Parafia w Habrine odc. 16.                    

 Miejscowość po raz pierwszy jest 
wymieniana w roku 1426. Jako część skła-
dowa Państwa Usteckiego, Habřina była 
podległa zwierzchności zakonu jezuickie-
go. Ewangelicka tajna społeczność prze-
trwała jednak te trudne czasy, jako jedna 
z nielicznych niemieckojęzycznych wsi w 
Czechach, gdzie większość mieszkańców 
była ewangelikami.  W roku 1780 wieś 
miała 48 budynków, a w 1820 51 z 271 
mieszkańcami.  To przejawiło się zwłasz-
cza po patencie tolerancyjnym, kiedy po-
wstał zbór augsburski w 1784 roku, jeden 
z najstarszych w Czechach. Wkrótce we 
wschodniej części miejscowości zbudowa-
no dom modlitwy. W roku 1787 zbudowa-
no szkołę ewangelicką.
 Dzięki ofiarności miejscowej ludności oraz 
Towarzystwu Gustawa Adolfa, w północnej części 
wsi w latach 1850-1853 zbudowano późno-empiro-
wy kościół z prostokątną nawą i półokrągłą absydą,  
w 1851 roku plebanię mieszczącą szkołę jednokla-
sową, która istniała tam od roku 1862. W 1861 roku 
założono cmentarz ewangelicki.  Kościół był centrum 
ewangelików z północnych Czech od  Děčína i Růžo-

vé. W 1908 roku zbudowano budynek nowej szkoły, 
która istniała do 1924. W 1921 roku we wsi mieszkało 
2 Czechów i 298 Niemców. 
 Po II wojnie, kiedy nastąpiło wypędzenie lud-
ności niemieckiej, miejscowość opustoszała, parafia 
ewangelicka przestała istnieć, a nowym mieszkań-
com kościół nie był potrzebny. Miejscowość miała 55 
budynków, zasiedlonych było 29.  Kościół przejęło 
miejscowe Państwowe Gospodarstwo Rolne, które po 
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roku 1948 urządziło w nim kurnik, a potem 
składowało w nim siano, z tych czasów nad 
głównym wejściem jest wykuty duży otwór. 
Plebanię uratowali przed dewastacją miejsco-
wi „chałupnicy” (właściciele starych domów 
adaptowanych na cele rekreacyjne). Kościół 
powoli zmieniał się w romantycznie wyglą-
dającą ruinę, której brakowało już dachu. Zli-
kwidowano też cmentarz ewangelicki.  Do 
niedawna kościół był bardzo zniszczony, nie 
używany, w stanie katastrofalnym, bez skle-
pienia i dachu. Wypełnienia otworów okien-
nych są zniszczone, tynk odpadający, ogólnie 
dostępny, we wnętrzu ślady współczesnych 
przeróbek. Od 2008 roku przebiega jego 
remont, a właściwie zabezpieczanie przed 
dalszą dewastacją. Została wykonana  nowa 
więźba  i dach. Dzisiaj miejscowość liczy 
55 mieszkańców. Kościół jak i miejscowość 
znajdują się przy drodze z Úštěka do Lewina 
Kłodzkiego. 

Janek Schylla
Be omide didar                    

 Obecnie u Persów trwa rozliczanie się  z  mi-
nionym rokiem. Prawie przez dwa tygodnie uczest-
niczą w przeróżnych  obrzędach i uroczystościach,  
w czasie których  snują przemyślenia co zrobiliśmy źle, 
gdzie nie spełniliśmy oczekiwań naszych bliskich, cze-
go lekkomyślnie zaniechaliśmy? Co należy poprawić  
w Nowym Roku i uczynić go pomyślniejszym, by po-
zyskać akceptację najbliższych, sąsiadów, znajomych  
i współpracowników, a także jak osiągnąć życiową sa-
tysfakcję?
 Irańczycy są narodem bardzo rodzinnym i dla-
tego spotykają się z okazji świąt całe klany. Uprzywi-
lejowane miejsca w czasie spotkań rodzinnych zajmuje 
starszyzna rodu, ale wszyscy hołubią dzieci i one otrzy-
mują najwięcej prezentów.
 Jednak przed świętowaniem spotykają się przed 
domami, również na ulicach miast, by palić ogniska. 
Obrzęd ten wywodzi się z zoroastryzmu i ma korzenie 
w religii staroperskiej. Wyznawcy tej religii przyjmu-
ją, że w życiu toczy się nieustanne ścieranie pomiędzy 

bogiem światła, dobra, prawdy 
i miłości, a wyniszczjącymi 
siłami wszelkiego zła. Stąd pa-
lenie  oczyszczających ognisk  
i animistyczny kult ognia.
      Całe rodziny przez kilkana-
ście dni, a są to dni wolne od 
pracy, biesiadują w domach, ale 
bardzo często wyjeżdżają w góry, aby u ich podnóża 
przy spływających potokach, na rozłożonych dywa-
nach i kocach, na zielonych już trawach, obok kwitną-
cych drzew i kwiatów, święcić przyjście Nowruzu, czy-
li  irańskiego Nowego Roku. 
 Natępuje przewartościowanie i istotna zmiana 
w stosunkach pomiedzy Iranem  a Izraelem. Pierwszy 
raz od 25 lat  prezydent Izraela Szimon Peres z okazji 
irańskiego Nowego Roku złożył życzenia, a w wygło-
szonym orędziu przypomniał o przyjaznych stosunkach, 
jakie łączyły te państwa i narody. Zaprosił do współpracy 
gospodarczej i wspólnego działania w dziedzinie prze-
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ciwdziałania siłom militarystycznym 
oraz do pozytywnego kontynuowania 
porozumienia w sprawie wzbogacania 
uranu i  irańskich instalacji atomowych. 
Orędzie Sz. Peresa jest rozpowszech-
niane w Iranie przez  opozycyjną prasę 
oraz  pozarządowe rozgłośnie radiowe, 
w tym  Radio Wolna Europa  /Farda/.
 Z narastającym niepokojem 
musimy jednak patrzeć na sytuację  
w Syrii. Coraz częściej jest widoczny 
i potwierdzany udział w tej wojnie do-
mowej dżihadystów z Europy /Niemcy, 
Francuzi, Anglicy/. Młodzi ludzie uro-
dzeni w tych państwach bez problemu 
wyjeżdżają do Libanu i Syrii, gdzie  
w obozach Hezbollahu przechodzą 
szkolenie bojowe. Z jakim bagażem do-
świadczeń wrócą oni do domu i czym 
będą się zajmować? Na te i inne pyta-
nia musimy sobie odpowiedzieć, ma-
jąc  przed oczyma  niedawne zamachy terrorystyczne 
w Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii oraz usiłowanie 
zamachu na lotnisku w Dusseldorfie.
 Natomiast my, przy wsparciu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Gospodarki,  
wspólnie z naszymi przedsiębiorcami, przygotowuje-
my wyjazd na merytoryczne rozmowy gospodarcze  
z partnerami irańskimi. W dniu 26.02.2014 r.  w sie-
dzibie Grupy MARAT odbyło się spotkanie właścicieli 
i prezesów firm Śląska z I Sekretarzem Ambasady RP 

w Teheranie panem Łukaszem  Zającem, który w spo-
sób kompetentny przedstawił specyficzne uwarunko-
wania handlu z firmami irańskimi. Wśród uczestników 
spotkaliśmy panów: Jerzego Socholika i Henryka Żyłę  
z Mar-Metu, jako przedstawicieli przedsiębiorców  
cieszyńskich. Istotne wnioski w sprawie  międzynaro-
dowej wymiany handlowej przedstawił pan Przemysław 
Małecki, właściciel Grupy MARAT. Spotkanie  współ-
organizował i prowadził pan dyrektor Marek Michalski .

„Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwałą 
na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen".

Wielkanoc

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 Krze
mien

iec
ki

Rz 16, 27
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LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y Towarzystwa Ewangelickiego

Liceum 
Ogólnokształcące TE

Sophie Bisch - laureatka Olimpiady Języka Francuskiego 

 Uczniowie LOTE biorą udział  
w licznych olimpiadach i konkursach wie-
dzy. Jesienią odbywały się etapy szkolne,  
w styczniu ci, którzy mieli szczęście za-
kwalifikować się do etapów wojewódzkich, 
pisali i odpowiadali na kolejne trudne py-
tania, zaś obecnie trwają ostatnie, centralne 
etapy olimpiad, w których udział biorą naj-
lepsi. W dniach od 13 do 15 marca 2014 r.  
w Poznaniu odbył się etap centralny XXXVII 
Olimpiady Języka Francuskiego. LOTE re-
prezentowane było przez uczennicę klasy IIb 

– Sophie Bisch. Zawody etapu centralnego 
podzielone zostały na część pisemną i ustną. 
Zakres materiału był bardzo obszerny. Poza 
znajomością języka francuskiego uczestnicy 
musieli wykazać się wiedzą z zakresu histo-
rii, literatury oraz kulturoznawstwa Francji 
i krajów francuskiego obszaru językowego. 
W sobotnie przedpołudnie, po dwudniowych 
zmaganiach, wszyscy uczestnicy i ich opie-
kunowie zgromadzili się w Sali Lubrańskie-
go, w budynku Collegium Minus Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza na uroczystości, 
podczas której zostały ogłoszone wyniki  
i podana została lista laureatów i finalistów. 
Spośród 62 osób 20 otrzymało tytuł laureata, 
pozostali natomiast uhonorowani zostali ty-
tułem finalisty. List gratulacyjny otrzymała 
także Małgorzata Hauptmann, nauczycielka 
j. francuskiego. Sophie już po raz drugi zo-
stała laureatką. Gratulujemy !!! Przed nami 
jeszcze zmagania na etapie centralnym Olimpiady Geo-
graficznej, która już wkrótce odbędzie się w Puławach. 
Na tę olimpiadę zakwalifikował się Robert Troszok z kl. 
2b, przygotowywany przez Annę Hussar – nauczyciel-
kę geografii. Robertowi życzymy powodzenia.

 17 marca gościem liceum był europoseł dr Jan 

Olbrycht, który w bardzo interesujący sposób opowie-
dział o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego, od-
powiedział na liczne pytania, między innymi dotykają-
ce kryzysu na Ukrainie i sprawy referendum na Krymie. 
Biuro poselskie Jana Olbrychta przygotowuje wyciecz-
kę dla licealistów powiatu cieszyńskiego do Brukseli 
od 24 do 29.03.2014 r., w której LOTE reprezentować 
będzie uczeń klasy Ia, Szymon Słupczyński. Relację  
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z pobytu Szymon przygotuje do następnego nu-
meru, ponadto, jako redaktor radia szkolnego, ma 
za zadanie przygotować audycję, którą posłuchać 
będzie można na naszej stronie internetowej.

Lidia Pałac

Gimnazjum TE

 Marzec w GTE obfitował w wydarzenia  
o różnym charakterze.
 18 lutego drużyny naszej szkoły zajęły  
I miejsce w Mistrzostwach Cieszyna Szkół Gim-
nazjalnych w Drużynowych Zawodach Pływac-
kich Chłopców oraz II miejsce w Mistrzostwach 
Cieszyna Szkół Gimnazjalnych w Drużynowych 
Zawodach Pływackich Dziewcząt.
 W piątek 21 lutego odbył się w naszej 
szkole etap rejonowy Konkursu Wiedzy Biblijnej 

„Jonasz" dla uczniów szkół podstawowych. Do na-
szej szkoły zjechały się drużyny z kilku okolicz-
nych szkół wraz ze swoimi opiekunami. 
 5 dni później uczniowie GTE wybrali się 
do I LO im. A. Osuchowskiego, aby uczestniczyć 
w „Jonaszu” w swojej kategorii wiekowej. W wy-
niku zmagań do finału zakwalifikowali się: Rafał 
Herma, Nicola Więcław, Karol Penno, Tymoteusz 
Dobrucki, Karol Raszka, Filip Machalica, Michał 
Kryska, Ewa Żydek, Marcin Chrapek i Miłosz 
Dyka.
 24 lutego odbyła się II część Szkolnego 
Festiwalu Projektów. Oto zaprezentowane tematy:

- „Zabytki na terenie naszej gminy" - Karolina 
Krajewska, Agnieszka Górnik, Simona El-Sayed 
(opiekun: mgr Janusz Gabryś),

- „Ciekawe zjawiska – pioruny" - Maciej Szarek, 
Wiktor Bacza, Bartłomiej Lazarek (opiekun: mgr 
Izabela Pękowska),

- „Miłość niejedno ma imię" - Justyna Bednarczyk, 
Joanna Heller, Anna Polok (opiekun: mgr Dorota 
Kisiała),

- „Silniki – rodzaje, zastosowania" - Mateusz Pru-
sik, Jerzy Pilch, Jakub Romik, Kacper Grusiecki 
(opiekun: mgr Izabela Pękowska),

- „Środki perswazji stosowane w reklamie" - Adam Ju-
reczek, Mateusz Nytra, Jakub Mężyk, Jakub Soboszek 
(opiekun: mgr Dorota Kisiała),

- „Alternatywne źródła energii" - Maciej Szarfenberg, 
Adrian Kłoda (opiekun: mgr Izabela Pękowska).

 W dniach 3,4 i 6 marca odbyły się próbne egza-
miny gimnazjalne dla uczniów klas trzecich. 4 marca 25 

uczniów GTE przystąpiło do konkursu z języka angiel-
skiego FOX, którego wyniki poznamy w czerwcu.
 14 marca 2013 roku w LOTE i GTE miały miej-
sce obchody Międzynarodowego Dnia Liczby π. Pomy-
słodawcą i organizatorem tego wydarzenia był mgr To-
masz Glajcar. W organizacji pomogła również klasa 3 π. 
Pierwszym punktem programu były konkurencje klas 
gimnazjalnych. Obejmowały one m.in. rozwiązywanie 
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Projekt Silniki - rodzaje i zastosowanie
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zadań matematycznych oraz konkurencję, która wzbu-
dziła chyba najwięcej emocji – recytowanie kolejnych 
cyfr po przecinku liczby π. Rekordzista „wyrecytował” 
598 cyfr! Nagrodą dla zwycięskiej klasy była ogrom-
na pizza o średnicy 1 m, czyli o obwodzie równym 

π (metrów). 
Specjalną piz-
zę przygoto-
wała pizzeria 
PA L E R M O , 
m i e s z c z ą c a 
się w Cieszy-
nie przy ulicy 
Wyższa Bra-
ma 33. Na ko-
niec nadszedł 
czas na wykła-
dy o liczbie π 
dla klas I i II 
liceum.

  Jak co roku, 
u c z n i o w i e 

GTE wzięli udział w Powiatowym Konkursie Recy-
tatorskim organizowanym przez Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Istebnej, który odbył się 14 marca. Tym 
razem było szczególnie uroczyście, ponieważ była to 
jubileuszowa, dziesiąta edycja. Wśród 26 uczestników 
zmagań recytatorskich panowała przyjazna atmosfera, 
ponieważ niektórzy z nich spotkali się na tym konkur-
sie już po raz kolejny i widać było, że, poza oczywistą 
atmosferą lekkiej konkurencji, trzymają za siebie na-
wzajem kciuki.
 Nikt, kto nie stanął na takim konkursie twa-
rzą w twarz z ogromną publicznością i członkami jury, 
nie wie, ile wysiłku trzeba włożyć w taką prezentację. 
Na szczęście my mamy uczniów, którzy mają ochotę 
podjąć się takiego wysiłku. I wyjść z tego z sukcesem. 
W tym roku były to Karolina Dyrda i Martyna Franek, 
pracujące pod opieką Katarzyny Słupczyńskiej. Obie 
otrzymały ex aequo II miejsce i przeszły do kolejnego 
etapu, który odbędzie się w Bielsku – Białej już pod ko-
niec marca. I miejsce otrzymała Martyna Bujok, uczen-
nica gimnazjum w Istebnej, trzeciego miejsca nie przy-
znano. 
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 Nie sposób przy okazji X – lecia konkursu nie 
wspomnieć o Janku Tarnowskim, obecnie maturzy-
ście naszego liceum, który trzy razy z rzędu zdobywał  
w Istebnej tytuł laureata i do tej pory widnieje tam jego 
zdjęcie na tablo poświęconym konkursowi z dopiskiem:
 „Bezkonkurencyjny Jan Tarnowski”!
 20 marca na całym świecie odbył się Kon-
kurs Kangur Matematyczny. W naszej szkole wzięło 
w nim udział ponad 50 uczniów. W zawodach mogli 
uczestniczyć wszyscy uczniowie  z oceną bardzo do-
brą na półrocze oraz deklarujący swój udział. Każdy 
uczeń zgłoszony do konkursu otrzymał prezent. Udział 
w konkursie ma charakter zabawy z matematyką i jest 
treningiem logicznego myślenia. Młodzież wszystkich 
krajów uczestniczących w konkursie otrzymuje te same 
zadania wspólne dla danej kategorii wiekowej. Ideą 
konkursu jest zbliżenie dzieci i młodzieży całego świa-
ta poprzez masowy udział we wspólnej zabawie mate-
matycznej. Wyniki poznamy w czerwcu.

 W chwili zamykania numeru miało miejsce 
ważne wydarzenie w GTE, mianowicie Igrzyska Spor-
towe, o których poinformuję Państwa szczegółowo  
w następnym numerze „Wieści”. Wtedy także dowiecie 
się Państwo, kto z siódemki uczniów GTE biorących 
udział w III etapie Wojewódzkich Konkursów Przed-
miotowych, został ich laureatem.
  
 Zapraszam serdecznie na Dzień Otwarty Gim-
nazjum Towarzystwa Ewangelickiego, który odbędzie 
się we wtorek, 8 kwietnia. Osoby zainteresowane pro-
szone są o uzgodnienie godziny wizyty pod nr telefonu 
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. 

Leszek Kołodziej

Szkoła Podstawowa TE

W   SPTE - 3 laureatki konkursów 

przedmiotowych!!! 

Klasy Iab z nauczycielem Michałem Legierskim

Laureatki od lewej Matylda Forszpaniak, Marysia Chudecka, Aleksandra Czudek

 Znamy już wyniki wojewódzkich kon-
kursów przedmiotowych. W tym roku szkolnym 
tytuł laureatki uzyskały: Aleksandra Czudek 
(konkurs polonistyczno-historyczny), Matylda 
Forszpaniak (konkurs matematyczno przyrodni-
czy) oraz Marysia Chudecka, która jest laureatką 
konkursu zarówno polonistycznego, jak i mate-
matycznego.
 W lutym nasz szkolny zespół muzycz-
ny udał się z wizytą do zaprzyjaźnionej szkoły  
w Trzyńcu. Było to spotkanie poswięcone po-
ezji i muzyce .Dzieci chętnie zaprezentowały 
swój program artystyczny, który przygotowały  
z p. Grażyną Mrowiec. Poznały także swoich 
rówieśników po drugiej strony granicy i mogli 
nawiązać nowe kontakty.
 Klasy młodsze II i III  uczestniczyły  
w lekcji muzycznej w Domu Narodowym. Tym 
razem prezentowany był królewski instrument- 
harfa. Poznały budowę i historię tego piękne-
go instrumentu i jego subtelne brzmienie. Dla 
pierwszaków wychowawczynie zorganizowały 
lekcję muzyczną w klasie. Nasz katecheta Mi-
chał Legierski zaprezentował brzmienie gitary 
elektrycznej, co zrobiło na dzieciach duże wra-
żenie.
 Marzec to miesiąc konkursów. Nasi 

uczniowie brali udział w konkursach ogólnopolskich: „FoX”- 
z języka angielskiego oraz „Kangurze matematycznym”. Cze-
kamy obecnie na wyniki. Joanna Gibiec-Smierna
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Przedszkole TE

 W naszym przedszkolu, jak zwykle, 
dużo się dzieje. Po dniu babci i dziadka przy-
szedł czas na zbiórkę karmy i rzeczy, które mogą 
się przydać w schronisku dla zwierząt. Dzieci 
przynosiły do przedszkola dary, które wspólnie 
przekazaliśmy. W zamian za naszą pomoc do 
przedszkola przyszedł pies Dukat i kotka Bal-
binka. Opiekunka zwierząt opowiedziała, jaką 
rolę pełnią właśnie te zwierzęta oraz zaprosiła 
dzieci do udziału w aukcji prac. Przedszkola-
ki przygotowały prace które zostaną sprzedane, 
a dochód zostanie przeznaczony na potrzeby 
schroniska.
 Następnym wydarzeniem w przed-
szkolu były zajęcia z ruchu drogowego, które 
zostały przeprowadzone przez panów z Poli-
cji i maskotkę Sznupka. Na zakończenie zajęć 
dzieci otrzymały odblaski oraz kolorowanki, za 
co pięknie podziękowały gościom. Ciekawym 
wydarzeniem były też warsztaty fotograficzne. 
Na warsztatach zostały zaprezentowane aparaty 
fotograficzne – dawniejsze i współczesne, po-
znały też technikę wykonania zdjęć, na koniec 
zobaczyliśmy teatrzyk przygotowany przez or-
ganizatorów warsztatów. To jednak nie ostatnia 
atrakcja w tym miesiącu. Oglądaliśmy też te-
atrzyk „Przygody Koguta Pablito”, który przy-
jechał do nas z Krakowa.
 Kontynuując zajęcia muzyczne, do 
przedszkola przyszły dzieci ze Szkoły Muzycz-
nej, które przygotowały dla nas zajęcia z in-
strumentami smyczkowymi. Z pewnością nie-
jedno dziecko z przedszkola po takiej zachęcie 
pójdzie do szkoły muzycznej na przesłuchania  
z chęcią dalszej nauki. Życzymy powodzenia.

Grażyna Podżorska
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Nietypowt koncert

Chóry, muzyka...
 6 marca 2014 roku Parafialny Zespół 
Instrumentalny po raz pierwszy wystąpił poza 
parafią kościoła Jezusowego i jednocześnie za 
granicą, a mianowicie w Szkole Muzycznej  
w Czeskim Cieszynie. 
 Został tam zaproszony przez miejsco-
wą nauczycielkę fortepianu panią: Grygierova 
Dana. PZI otwierał występy popisowe uczniów 

- w tym jednej ze skrzypaczek - Justyny Kuś. 
 Dziewczyny, pod batutą Kornelii Dori-
ghi, wykonały utwór „Mały Chińczyk", zaaran-
żowany przez dyrygentkę zespołu. 
 Zespół został nagrodzony gromkimi 
brawami. Po czym rozpoczęła się główna część 
popisów uczniów.

 Okres Pasyjny to czas refleksji, zasta-
nowienia się nad sensem śmierci Jezusa. To 
również czas spotkań rekolekcyjnych. W tym 
roku w Hażlachu rekolekcje pasyjne dla dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej zaczęły się w środę 
5 marca i trwały do piątku 7 marca. Podczas 
tych trzech dni uczniowie nie mieli zajęć  
w szkole, w zamian za to spotykali się w salce 
przy kościele ewangelickim w Hażlachu. Na-
sze spotkania odbywały się według pewnego 
schematu: zaczynaliśmy wspólnym śpiewem, 
który prowadził nasz katecheta Marcin Pod-
żorski; piosenką przewodnią, którą mieliśmy 
okazję poznać, była piosenka „Tam na krzy-
żu”. Następnie dzieliliśmy się na 2 grupy, 
podczas których dokładnie mogliśmy prze-
analizować mękę i śmierć Jezusa, a także 
uświadomić sobie, że Jezus umarł na krzyżu 
za każdego z nas. 
 Kolejnym elementem naszych reko-
lekcji był słodki poczęstunek. Tutaj bardzo 

Kornelia Dorighi

Dzieci i młodzież
Rekolekcje dla dzieci w Hażlachu

pomocni okazali się uczniowie klasy 5 i 6, na których bez wąt-
pienia mogliśmy liczyć. Ostatnią część stanowiły wspólne pra-
ce plastyczne, których celem było utrwalenie omawianej wcze-
śniej historii. 
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 Wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do 
tego, by nasz rekolekcyjny czas 
upłynął miło, serdecznie dziękuję.

Grażyna Pilich

Kącik dla dzieci
Magda Brudny

 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16) 

 Drogie dzieci, nadchodzi czas, kiedy będziemy przeżywać Święta Wielkanocne. Już od paru 
tygodni przygotowujemy się do tego wydarzenia, które na zawsze zmieniło życie nas, ludzi. Pan Bóg 
ofiarował swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby zmarł na krzyżu za grzechy każdego z nas. Nasze serca 
nie zawsze są czyste. Często bywa tak, że zostają zabrudzone poprzez złe zachowanie. Pan Jezus jest 
miłosierny i oczyszcza je od wszelkiego grzechu. Przyjmijmy Pana Jezusa do swojego serca.
 Zachęcam do lektury Kącika dla Dzieci.
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 Dla chrześcijan radość Wielkanocy jest nierozerwalnie związana  
z historią cierpienia i śmiercią Jezusa. Dlatego Wielki Tydzień powinien być 
włączony do okresu świątecznego, rozpoczyna się on Niedzielą Palmową. 
Dzień ten upamiętnia przybycie Jezusa do Jerozolimy. W Nowym Testamen-
cie przedstawiony jest Jego wjazd do miasta na ośle. Ludzie przyjmują Go 
z radością. Na drodze rozkładają swoje ubrania, a także gałązki palmowe 
i oliwne. Wołają przy tym: „Hosanna Synowi Dawidowemu! Niech będzie 
błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pana. Hosanna na wysokości”. 
Niedziela Palmowa przypomina o tym wydarzeniu. Łączy się ona ściśle  
z następującym po niej tygodniem Męki Pańskiej.
 Dla wiary chrześcijańskiej ma on bardzo istotne znaczenie, ponieważ 
przypomina o Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa.
 Wielki Czwartek jest to dzień, w którym Jezus ze swoimi uczniami 
spożywał posiłek. To Jego Ostatnia Wieczerza, a zarazem pożegnanie z przy-
jaciółmi. Wielki Czwartek jest dniem smutku, ponieważ Jezus przeczuwa 
swoją śmierć i odczuwa strach.
 Według Ewangelii Wielki Piątek jest dniem śmierci Jezusa. Tego 
dnia miał miejsce sąd, ukrzyżowanie i pogrzeb w Jerozolimie. Wielki Piątek 
jest dniem postu, spędzanym w ciszy i smutku. W kościołach odbywają się 
nabożeństwa wielkopiątkowe. W tym dniu dzwony kościelne nie biją.
 Wielka Sobota to dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie. Ponieważ 
w dniu szabatu – święta żydowskiego – nie wolno było pracować, Jezusa po-
grzebano jeszcze w piątek. Przed grobem postawiono straże, aby nie można 
było wykraść zwłok.
 Wielka Niedziela jest dniem Zmartwychwstania. W Biblii znajduje-
my zapisy dotyczące pustego grobu, zapowiedź anioła o Zmartwychwstaniu 
i ukazaniu się Jezusa Marii Magdalenie i Apostołom. Dla chrześcijan Zmar-
twychwstanie Jezusa jest centralnym wydarzeniem, ponieważ dzięki temu 
Jezus przezwyciężył śmierć. Jego przesłanie jest nadal aktualne dla wszyst-
kich ludzi – wzmacnia wiarę i daje nadzieję na życie wieczne.
 Z tego wydarzenia można czerpać siłę do życia. Do dni świątecznych 
zalicza się także Poniedziałek Wielkanocny, będący radosnym świętem.

Gdy świt się różowił

Noc się skończyła – świt się różowił,
Lecz świat wciąż jeszcze spał.
Zmęczona straż u grobu spała

- Ciało bezpieczne wśród skał!
Cienie pierzchają – świt się różowił,

Przez ziemię przebiegł dreszcz...
„Obudź się świecie! Dzień nowy wschodzi!”

Woła natchniony wieszcz.

Cienie zniknęły – zorza zakwita,
Gdy nagle zagrzmiał grom!

Ziemia zadrżała strachem okryta,
Chwieje się skalny złom!

Pieczęć zerwana, kamień się toczy,
Otwarty ciemny grób.

Siła szatańska w złości się mroczy...
Zmartwychwstał Jezus – Bóg!

Noc przeminęła – nastał dzień nowy,
Niech wstaje śpiący lud!

Bóg zerwał śmierci, piekła okowy,
Zmartwychwstał! Cudów – cud!

Maria Konopnicka
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 Kochane dzieci, zapraszam Was do krainy krzyżówek, z któ-

rych dowiecie się wiele ciekawych rzeczy. Oczywiście zachęcam 

do ich pokolorowania i życzę miłej zabawy!!!
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Widziałam skrzata dzisiaj w parku
przysiadł cichutko pod wielkim klonem 

z radości cały rozpromieniony
szukał od wiatru cieplejszej strony.
Krzyczał wesoło, że już nie długo

przyjdzie nam gościć wspaniałą damę,
której to przyjścia oczekujemy 
i bardzo chętnie witać chcemy.
Wołał radośnie,że za dni kilka 

przyjdzie tu wiosna cała w motylkach

trzeba więc sprzątać sniegi i lody
by nie stanowić żadnej przeszkody.

Już pierwsze pąki widać na brzozie 
już pierwszy dzięcioł stukał w korze

Nieśmiało krokus i sasanka
ujrzały słonce tego ranka.

Jest jeszcze chłodno by na dobre biegać po kołdrze 
trawy mokrej lecz gdy ociepli się na dobre

będzie nam wtedy bardzo dobrze.
    Olśnieni pięknem bzów i malw

    wsłuchani w ptaków piękny śpiew
    będziemy czuć aromat ziemi 
    co się wokoło pawiem mieni.

Wiosna 
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Cykl opowiadań Krystyny Rojowej: 
„Bez Boga na świecie”. Część XV; ostatnia.

Poczytaj mi mamo

 -Mam już zbudowaną - tam!... a dziękuję Wam 
za wszystką dobroć... Podźwignęły go niewiasty i pod-
wyższyły mu pościel   pod   głową.

-Sen klei mu oczy - mówiła grabarzowa.  Zasypia.
 Z trudem otworzył Marcinek jeszcze raz cięż-
kie powieki. Józko rzucił się na niego i płakał.

- Nie płacz! - cieszył się Marcinek i położył gorącą rękę 
swoją na jego głowę; drugą lizał mu Burek. - Nie płacz! 
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzone-
go dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny... i  ty...
Darmo czekały gospodynie, że powie jeszcze więcej; 
westchnął i usnął.

- Zostawcie go, radził grabarz, niech śpi, będzie mu lżej! 
Właśnie  poczynało  dnieć.   Grabarzowa spojrzała  na   
Marcinka.

- Cioteczko! - krzyknęła na Hudcową. On już nie  
oddycha!
Stało się to tak, jak te góry przepowiedziały. Przyszedł 
Pan Jezus i zabrał Marcinka. Nie na darmo żegnało go 
tak słonko z wieczora; nie ujrzy go już więcej.
 Gdy przed piętnastu laty Marcinkową mateczkę 
chowano, miała ona ludzi na pogrzebie, jak jaka pani. 
Ale takiego pogrzebu, jaki miał Marcinek, Raszowianie 
nie pamiętali. Wszystkie dziewczyny we wsi przyozdo-
biły się kwiatami, wszyscy młodzieńcy chcieli nieść 

jego trumnę. Pan nauczyciel kazał się zejść wszystkim 
dzieciom szkolnym; ponieważ Marcinek szkołę tak po-
ważał, chciał go nauczyciel za to uczcić należycie. Na 
trumnie złożono wieniec z samego rozmarynu, a dru-
gi z wstążkami zawieszono na krzyżu. Najpierwszy za 
trumną szedł biedny Józko z odkrytą głową. Pogrze-
bano Marcinka obok jego matusi. Grabarzowi, gdy po 
odejściu wszystkich, zasypywał grób, tak się łzy toczy-
ły po licach, jak jeszcze nigdy.

- Niechże ci ta ziemia lekką będzie, Marcinku! - szeptał.
Przyjdzie wiosna, przyjdzie! Zakwitną znowu łąki  
i zazielenieją się góry i wyglądać będą Marcinka, żeby 
przyszedł ze stadem raszowiańskim, ale na próżno! On 
już nie przyjdzie! Odszedł do owej ziemi dalekiej, gdzie 
widzi już Boga i Pana Jezusa. Tam będzie się przecha-
dzał, gdzie drzewa dwanaście razy w roku rodzą owo-
ce; tam gdzie nie ma śmierci, ani nędzy, ani   boleści,   
natomiast   zawsze  sama  radość,   anielskie   chwały 
i rozkoszne śpiewy w tym mieście prześlicznym z per-
łowymi bramami i ze złotymi ulicami, gdzie domy są  
z samych diamentów.
 Pochowali Roszowianie Marcinka i zapłakali 
nad nim, bo już nigdy nie mieli równego jemu pastusz-
ka, coby tak miłował Boga, szanował ludzi i doglądał 
stado. Niedola pasterza Marcinka skończyła się. A Józ-
kiem zaopiekował się Pan Bóg.

  Iżeście byli naonczas bez Chrystusa, ... nadziei nie mający i bez Boga na świecie. Ale 
teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzyście niekiedy byli dalekimi, staliście się bliskimi przez krew 
Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym . .. Ef 2,12-14

Prośba
Błogosław Boże rolnika dłoni,

nie dopuść nigdy do głodu,
gdy sieje niech mu skowronek dzwoni,

gdy zbiera - użycz mu chłodu.
 Błogosław ludziom, którzy Twą wolę 

spełniają w bratniej miłości. 
Jasną im ciszą opromień dolę 
Twój anioł niech u nich gości.

Mieczysław Romanowski
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Terminy koncertów III edycji 
„Ratujmy Organy kościoła Jezusowego” 

w kościele Jezusowym w Cieszynie w 2014 roku:

Koncert w ramach akcji „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego”

13 kwietnia 2014, godz. 16.00, Kościół Jezusowy w Cieszynie
„Pod krzyż Twój pójdę” – koncert pieśni i poezji pasyjnej

CHÓRY PARAFII CIESZYŃSKIEJ

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ TOW. EWANGELICKIEGO w CIESZYNIE

24 maja 2014, godz. 18.00, Kościół Jezusowy w Cieszynie
KAROL STRYJA IN MEMORIAM

Koncert pamięci prof. Karola Stryji
Wykonawcy:

Śląska Orkiestra Kameralna

Chór Filharmonii Śląskiej

Jarosław Wolanin - dyrygent

Elżbieta Kolorz - sopran

Magdalena Pilarczyk - alt

Sylwester Targosz-Szalonek - tenor

Jarosław Kitala - baryton

Program:

Jan Sebastian Bach - Msza luterańska G-dur BWV 236

Adrian Robak - prawykonanie utworu na chór i orkiestrę smyczkową

Koncert w ramach akcji „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego”

25 maja 2014, godz. 13.30, Kościół Jezusowy w Cieszynie
ORKIESTRA I POŁĄCZONE CHÓRY PARAFII EWANGELICKICH NA ZAOLZIU 

EWALD DANEL - dyrygent

Koncert w ramach akcji „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego”

8 czerwca 2014, godz. 17.00, Kościół Jezusowy w Cieszynie
II koncert „Artyści z Zaolzia dla ratowania organów kościoła Jezusowego”

CHÓR DZIECIĘCY TRALLALA z Czeskiego Cieszyna

CHÓR MĘSKI GOROL z Jabłonkowa

WŁADYSŁAW CZEPIEC – tenor

Koncert w ramach akcji „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego”

28 września 2014, godz. 17.00, Kościół Jezusowy w Cieszynie
„Classic & Pop” – koncert na chór, zespół i organy

Ratujmy Organy
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 W każdym miesiącu w Wieściach Wyższobramskich będą 
się ukazywały poszczególne pozycje książkowe w promocyjnej 
cenie. Zapraszamy Was, Drodzy Czytelnicy, do korzystania z in-
teresujących książek. 
 W miesiącu kwietniu polecamy książkę ks. Ryszarda Ja-
nika „Daj, bym głos Twój słyszał” – Postylla do tekstów Sta-
rego Testamentu. 
 Kazanie związane jest nierozdzielnie z wygłaszającym je 
kaznodzieją. To przez jego usta Bóg przemawia w kościele do 
zgromadzonego ludu Chrystusa. Uprzednio jednak Duch Święty 
napełnia światłem wiary serce i umysł kaznodziei, który pochyla 
się nad Słowem Bożym. Chociaż kazanie kończy się słowem Amen, 
to jednak nadal drąży ono umysł i budzi owoce wiary w życiu słu-
chaczy. Może też ono na nowo poruszyć serca, dzięki wspaniałym 
wynalazkom człowieka, jakim są pismo i druk.
 Oto otrzymaliśmy opublikowane w formie książki kazania 
ks. Ryszarda Janika, wygłaszane przez lata duszpasterskiej pracy 
głównie na terenie jaworzańskiej parafii. Za kazaniem przelanym 
na papier również stoi kaznodzieja, ten który stał na ambonie, głosił Słowo Boże, wzywał do upamiętania 
i szczerej wiary. Ktokolwiek weźmie do ręki postyllę autorstwa ks. Ryszarda Janika i zacznie ją czytać 
z modlitwą, musi też mieć przed oczyma stojącego na ambonie autora. Nie można jej czytać inaczej  
i na nowo przeżywać spisanych kazań, jak tylko mając w pamięci niepowtarzalny sposób mówienia, nie-
ustanne zagadywanie słuchacza, styl wypowiedzi wieloletniego duszpasterza z Jaworza. Dzięki niniej-
szej postylli w wielu domach, wielokrotnie, znów przemówi jaworzański proboszcz ku błogosławionemu 
pożytkowi. „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich 
życia, naśladujcie wiarę ich" (Hbr 13,7).

ks. prof. Manfred Uglorz
Cena: 10 zł

Polecamy ...

PAWEŁ SELIGMAN – organy

WYŻSZOBRAMSKI CHÓR KAMERALNY 

ZESPÓŁ MACIEJA MUSZYŃSKIEGO

11 października 2014, godz. 16.30, Kościół Jezusowy
KONCERT GALOWY z okazji 80-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej 

im. I. Paderewskiego w Cieszynie

Koncert w ramach akcji „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego”

18 października 2014, godz. 17.00, Kościół Jezusowy
KONCERT JUBILEUSZOWY z okazji 90-lecia 

Chóru Kościelnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie 

pod dyr. Joanny Sikory
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Zapisane w księgach parafialnych
Chrzty:                                           

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

Mt 28,19

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

J 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

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

1 Krn 29,15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 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

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

2014-02-02
2014-02-02
2014-02-02
2014-02-02
2014-02-16

Emilia Krupa
Adam Jerzy Krwawnik
Lena Lose
Julia Danuta Szmytkowska
Elżbieta Henryka Piechaczek

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

Śluby w lutym nie odbyły się

2014-02-13
2014-02-15
2014-02-18
2014-02-19
2014-02-26
2014-02-26
2014-02-27

śp. Zbigniew Rybica
śp. Maria Barabosz zd. Krzywoń
śp. Danuta Jadwiga Błahut-Zaleska
śp. Jerzy Marian Grycz
śp. Anna Samińska zd. Kowala
śp. Jan Stanieczek
śp. Karol Stanisław Chrapek

lat 63
lat 92
lat 65
lat 83
lat 92
lat 92
lat 79

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pl
an  

na kwiec
ień

 2014

 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi 
 ks. Tomasz Chudecki
  - W Cieszynie - drugi czwartek miesi¹ca,  godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
diakon Aleksandra B³ahut-Kowalczyk
 - W Marklowicach - pierwszy pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
diakon Joanna Sikora
 - W Ogrodzonej - druga środa miesi¹ca, o godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
teolog Janina 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. 15.00, potkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, potkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski

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 

Informacje, ogłoszenia

03.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
             Prelekcja: Józef Marian Chełmoński  (100 – lecie śmierci)  

10.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Prof. Walery Goetel  (125 – lecie urodzin) 

17.04.: WIELKI CZWARTEK  

24.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Wiliam Shakespeare  (450 – lecie urodzin) 
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Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 18.30

Cieszyn Chór męski środa godz. 17.00
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz.   9.00 (M)* 
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz. 10.00 (D)*
Bażanowice Chór mieszany czwartek godz. 18.00
Bażanowice Chór dziecięcy czwartek godz. 16.00
Hażlach Chór mieszany piątek godz. 19.00
Hażlach E.G. „Gloria” piątek godz. 16.00
Puńców Chór mieszany poniedziałek godz. 18.00
Zamarski Chór męski czwartek godz. 18.00
Zamarski Chór dziecięcy środa godz. 16.15

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

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.org.pl,

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 piątek w Ogrodzonej godz. 18.00
Gumna piątek godz. 19.00
Hażlach piątek godz. 17.00
Marklowice piątek godz. 18.00
Puńców piątek godz. 18.00
Zamarski sobota godz. 17.00
Ogrodzona piątek godz. 18.00

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn

> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

godz. 17.00
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W dniu 7 czerwca 1964 roku grupa 165 konfirmantów przystąpiła 
do uroczystego ślubowania wierności Bogu i Kościołowi. 

Po 50-ciu latach pragniemy się spotkać by podziękować Bogu 
za minione lata na: 

UROCZYSTYM NABOŻEŃSTWIE W DNIU 
8 czerwca 2014 ROKU 

W KOŚCIELE JEZUSOWYM W CIESZYNIE O GODZ. 10.00. 
Po nabożeństwie serdecznie zapraszamy na wspólny obiad 

i wspomnienia do Sali w „Pajcie”.
Zgłoszenia pod nr. tel. 338579669 oraz 665 609 531

Imienne wpłaty na cele organizacyjne (85 zł) 
na nr konta Banku Spółdzielczego 

w Cieszynie: 39 8113 0007 2001 0045 0036 0001 
„Złota Konfirmacja”. 

Jubileusz Złotej Konfirmacji 
(1964- 2014)            
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Do Konfirmantów z 1944 roku!
Szanowne Koleżeństwo,

ochotnych i będących w stanie do udziału w 70-leciu naszej konfirmacji 

zachęcam do wspólnych dziękczynień:

W NABOŻEŃSTWIE W KOŚCIELE JEZUSOWYM 

- NIEDZIELA 08 CZERWIEC 2014; GODZ. 10.00.

Zbierzemy sie przed Alumneum na Placu Kościelnym do 9.45, 

by razem udać się do kościoła. 

Nigdy nie dosyć naszych dziękczynień Bogu. - jeden z Was.

 Zgłoście swój udział w kancelarii parafialnej w Cieszynie: te. 33/8579669.
 

  Wszystkich gimnazjalistów  
i uczniów szkół średnich zapraszamy na 
obóz młodzieżowy w Pieninach. Obóz 
jest organizowany wspólnie z Parafią  
w Skoczowie, będzie więc to okazja do 
zawarcia nowych znajomości. W pięk-
nej górskiej okolicy będziemy zakwate-
rowani w ośrodku H.A.T.A w Niedzicy 
niedaleko jeziora czorsztyńskiego. 

W programie: 
- rozmowy w grupach i wspólne społeczności
- spływ pontonami po Dunajcu
- wycieczki w góry (m. in. Trzy Korony)
- kąpiel nad jeziorem czorsztyńskim (plaża, 
rowery wodne)
- rejs statkiem i zwiedzanie zamku w Niedzi-
cy 

- warsztaty, zajęcia sportowe
Termin: 21-31 lipiec 2014

Miejsce: Ośrodek H.A.T.A w Niedzicy 
(http://www.hata.pl)

Cena: 730zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem na miejsce, zakwaterowanie w ośrodku i wszystkie 

posiłki, program.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w kancelarii parafialnej. 

Obóz młodzieżowy w Pieninach
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 W dniach od 1 do 4 maja br. (czwartek - niedziela) w Sycowie na Dolnym 
Śląsku odbędą się drugie Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzieży Ewangelic-
kiej. Są one reaktywacją spotkań i rywalizacji sportowej młodzieży ewangelickiej 
dawnych Olimpiad.

Pierwsze Mistrzostwa miały miejsce w roku 2012 w Poznaniu.
 Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzieży Ewangelickiej to projekt kierowany do 
wszystkich członków Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, niezależnie od wieku, choć 
przede wszystkim do młodzieży. Organizatorem Mistrzostw jest parafia w Sycowie przy 
współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Duszpasterstwem Młodzieży Kościoła. 

Na stronie informacyjnej Mistrzostw napisano:
 "Chcemy by młodzi luteranie z wielu krajów Europy mogli się wspólnie spotkać, po-
znać, nawiązywać nowe kontakty, ale przede wszystkim wspólnie chwalić Pana!"

 Pamiątki poświęcenia kościołów w parafii cieszyńskiej:

 18 maj, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Puńcowie, kazanie: ks. Tomasz 
Bujok

 25 maja, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, kazanie: 
ks. radca Piotr Gaś ; 13:30 - koncert: Orkiestra i połączone chóry Parafii Ewangelickich na Za-
olziu, dyrygent, p. Edward Danel.

 22 czerwca, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Marklowicach

 29 czerwca, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Zamarskach,  
ks. Adam Podżorski

 13 lipca, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Krasnej

 7 września, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Ogrodzonej, kazanie: ks. radca 
Piotr Wowry; Diecezjalna Orkiestra

 14 września, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Bażanowicach (8:00 poranek 
pieśni), kazanie: ks. Władysław Wantulok, ks. Jan Raszyk.

 21 września, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Hażlachu, kazanie: ks. Adam 
Podżorski 

 28 września, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Gumnach i Dziękczynne 
Święto Żniw
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Zaproszenie

 Afisze i ogłoszenia parafialne zapraszają wszystkie panie naszej parafii na Pierwsze Cie-
szyńskie Śniadanie dla Kobiet w dniu 12 kwietnia br. (sobota) o godz. 9.00 do sali, naprzeciw 
kancelarii. Jeśli ilość zgłoszeń przekroczy nasze oczekiwania (na co bardzo liczymy) to Śniada-
nie odbędzie się w „Pajcie”. Takie spotkania odbywają się już w innych parafiach, a najstarsze  
w Dzięgielowie. Zachwyciłam się taką formą spotkań. Przyszłość Kościoła zależy nie tylko  
od tego co parafia robi dla nas, ale także od tego, co my robimy dla parafii, dla kościoła Jezuso-
wego, dla siebie. Pomóżmy naszym księżom ożywić życie parafialne. Pracy jest wiele, a każdy 
ma jakiś talent. Spotkajmy się, aby się poznać, zachęcić, porozmawiać. Podarujmy sobie w tym 
dniu „miłość do siebie” (Miłuj bliźniego swego jak siebie samego Rz 8, 9). 
 Zachęcam do uczestnictwa w parach. Zgłoście swoje matki, córki, wnuczki, sąsiadki.  
Razem dużo możemy zrobić. Jeśli nie my – to kto? Pójdźmy razem z Jezusem w Jego pasyjnej 
drodze. 

Pierwsze Cieszyńskie Śniadanie dla Kobiet
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

zaprasza wszystkie Panie na:
I Śniadanie dla Kobiet w Cieszynie

W dniu 12 kwietnia br. (sobota) na godz. 9.00
do Sali naprzeciwko Kancelarii Parafialnej

W programie:
- śpiew, modlitwa

- śniadanie
- wykład mec. Ilony Hajewskiej z Bielska-Białej

- refleksje pasyjne
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia swego uczestnictwa na nr :

33 857 9669 – kancelaria parafialna
607 523 273 – I. Grzegorzek

Serdecznie zapraszamy!!!

ZAPROSZENIE

 W sobotę, 10 maja 2014r., w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej, odbędzie się organi-
zowana corocznie przez Diecezjalną Komisję Kobiet Diecezji Cieszyńskiej KEA w RP Konferencja 
Delegatek Kół Pań.

Temat: Granice słowa dawniej i dziś
Wykłady poprowadzą: Lidia Szkaradnik: Katechizm Kotschego

Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Słowo drogowskazem czy zaporą?
Słowem Bożym usłuży: Diakon Ewa Below

śpiew poprowadzi: Zespół muzyczny z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie 

 Serdecznie zapraszamy po dwie, trzy delegatki z poszczególnych Kół Pań Diecezji Cieszyńskiej. 
Potwierdzenie przybycia proszę kierować do 30 kwietnia br. na adres mailowy A.Błahut-Kowalczyk: 
al_kow@interia.pl lub nr telefonu: Anna Wantulok 600 335 827
            W imieniu Diecezjalnej Komisji Kobiet 

                                                                                                      Aleksandra Błahut-Kowalczyk

W imieniu organizatorek 
Zofia Wojtas
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Biblioteka Parafialna 
czynna po  

każdym  
niedzielnym nabożeństwie. 

Bibliotekarki

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. 

Malarstwo
Malowanie, odnawianie, odświeżanie mieszkań lub domów; 

kontakt telefoniczny: 33 85 294 46, 887 731 940

 Poznam w celu matrymonialnym - miłą, sympatyczną, 

atrakcyjną z dużym temperamentem, wolną współwyznaw-

czynię (50-60 lat). Telefon: 885 730 060.

Drodzy Czytelnicy! 
 Od 6 marca br. Redakcja Wieści Wyższobramskich została prze-
niesiona do budynku parafialnego na II piętro i dzieli pomieszczenie  
z Biblioteką Tchamera. Został również zmieniony nr telefonu: 798 491 941.
 Serdecznie zapraszamy do nowego biura, zachęcamy do współpracy, 
do nowych, ciekawych propozycji oraz do zaopatrywania się w kolejne nu-
mery. 
 Gazeta parafialna jest wspaniałałym łącznikiem między parafią, a zbo-
rownikiem. Więc jeżeli wiecie, że ktoś z jakichkolwiek powodów nie czyta 
naszej gazety zgłoście to w Kancelarii Parafialnej, albo sami dostarczajcie 
nasze pismo, aby wiele innych osób również mogło z niego skorzystać. 

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

Zaprasza do skorzystania z naszych usług:

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

Firma Sprzątająca Świetliki 

Rozwijamy się dla Ciebie! 
Zapraszamy do naszego biura. 

Cieszyn; Plac Wolności 3 (2 piętro) 
Zapraszamy: poniedziałki, środy, piątki od 16-17. 

Przyjdź, zapytaj i wybierz ofertę dla siebie!

 Poszukuję dodatkowej lub stałej pracy jako profesjonalny  

kierowca oraz traktorzysta – prawo jazdy kat – A, B, C, D, E – duże 

doświadczenie. Telefon 885 730 060

Humor:
- Tato, czy wiesz, który pociąg ma największe opóźnienie? 
- Nie mam pojęcia! 
- To ten, który obiecałeś mi na zajączka w zeszłym roku.
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

ks. Łukasz  
Gaś
33 852 75 64
608 299 833

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redaktor naczelna: Beata Macura
Kontakt:            Tel: 798 491 941;              

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

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

tel. kom. 501 290 486

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

mgr teol. Marcin 
Podżorski
33 856 96 94
506 505 062

Skład komputerowy: B i A Macura
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