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OD REDAKCJI:

Beata Macura

  Drodzy Czytelnicy, w naszym życiu ważne 
są słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. Słowo dzię-

kuję jest bardzo istotne z tego względu, że za wszystko powinniśmy dziękować, na-
wet za najmniejsze, najdrobniejsze rzeczy. Dzisiejsze społeczeństwo często nie umie 
okazać wdzięczności. Dzieci i młodzież dzisiejszych czasów są różne - jedne grzecz-
ne, wdzięczne, inne zbuntowane, butne, bez kultury osobistej i z brakiem szacunku, 
wdzięczności. Powyższe stwierdzenia powinny mieć swoje uzasadnienie. Czy dany 
problem tkwi w złym wychowaniu? W jaki sposób wychowamy nasze dzieci, takie  
w przyszłości zbierzemy żniwo. 
 Wdzięczność powinniśmy okazywać w różnych sytuacjach i miejscach, ale 
często nie jest ona w ogóle odczuwana. Czy dzisiejsze społeczeństwo nie umie mówić 
dziękuję! Wiele się oczekuje, wymaga, jednak bez jakiejkolwiek podzięki. Czy to słowo tak trudno wychodzi  
z naszych ust? Łatwiej jest wytykać błędy, rzucać kamieniami, oceniać. Trudniej wytykać sukcesy, rzucać płatka-
mi kwiatów, nie doszukiwać się drugiego dna. Trudno mówić Dziękuję. Czyż nie powinniśmy otaczać się wzajem-
nym szacunkiem, sympatią bez elementów zazdrości, zawiści. Pan Bóg poświęcił swojego syna Jezusa Chrystusa, 
aby zmarł za nasze grzechy, czy Ty, Drogi Czytelniku, okazałeś wdzięczność i podziękowałeś za to Bogu?
 Często grzeszymy myślą i mową, ranimy swoich najbliższych; czy nie warto najpierw się za-
stanowić, zanim powiemy coś niewłaściwego? Znane jest powiedzenie, iż „pamiętać jest rzeczą ludz-
ką, zapomnieć Bożą". Mowa tu oczywiście o zapominaniu i przebaczaniu doznanych krzywd. Każ-
dy z nas wie, z własnego doświadczenia, ile kosztuje przebaczenie zadanego nam świadomie bólu czy 
krzywdy, a prawie niemożliwością jest wymazanie tych rzeczy z pamięci. Często słyszy się takie zdanie: 

„przebaczyć mogę, ale zapomnieć - nigdy!" Ludzie przyznają, że jest to ponad ich siły, że tego, co zostało raz  
w pamięci zarejestrowane, nie da się już wymazać. A jednak „coś tu nie gra". W głębi duszy czujemy, jeśli tylko 
umiemy przebaczać, że to nie wszystko.
 Dopóki stroną skrzywdzoną i przebaczającą jesteśmy my sami, wówczas może i nietrudno przyjdzie nam 
przyjąć postawę: „przebaczyć tak, ale zapomnieć, nigdy!" A gdy rzecz ma się odwrotnie, gdy nam zdarzyło się 
kogoś urazić czy boleśnie skrzywdzić, i gdy to sobie później jasno uświadomimy, wówczas bardzo zależy nam na 
tym, by nasza wina nie tylko została wybaczona, ale żeby zniknęła, przestała istnieć, żeby została wytarta nie tylko 
z serca, ale i z myśli, ze świadomości skrzywdzonego przez nas człowieka. Czujemy wtedy, że samo przebaczenie 
nie wystarczy, trzeba czegoś więcej. Trzeba wymazania winy. Jakąż cudowną pociechą i otuchą jest dla skruszo-
nej duszy ludzkiej zapewnienie Słowa Bożego, że Bóg nie tylko przebacza, ale i zapomina. Że On, jak gdyby  
w morską otchłań, wrzuca nasze nieprawości i nie wspomni ich nigdy więcej. Jak bardzo powinniśmy być wdzięcz-
ni naszemu Bogu, że sądzi nas nie według sprawiedliwości, ale według miłosierdzia.
 Krzyż na Golgocie i ofiara Jezusa Chrystusa sprawiły, że każdy człowiek, który przyzna się do swojego 
Zbawiciela, ma prawo do Bożego miłosierdzia. W ofierze Jezusa Chrystusa, który zawisł na krzyżu za nasze odku-
pienie, nastąpiła niepojęta rzecz: Bóg zrezygnował z wyciągnięcia wobec nas konsekwencji i darował nam nasze 
winy. Nie tylko darował i wybaczył, ale wymazał, zapomniał! Oto największy triumf naszego Zbawiciela, który 
po to przyszedł na świat, „aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny!".

„Dzisiaj powiedz proszę, przepraszam, dziękuję ...
Dzisiaj powiedz  kocham, bez Ciebie życie nie smakuje ...

 Dzisiaj przebacz i rękę swoją podaj ...
 Dzisiaj niech w Twym sercu zapanuje zgoda ...

 Dzisiaj bo Jutro ...
 Jutro możesz nie zdążyć ...

Jutra może nie być” ...
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Jest nadzieja - Jezus żyje!

 Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała.  
A płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch anio-
łów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego 
u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: 
Niewiasto! Czemu płaczesz? Rzecze im: Wzięli Pana 
mego, a nie wiem, gdzie Go położyli. A gdy to powie-
działa obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, 
a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: Niewiasto! 
Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że 
to jest ogrodnik, rzekła Mu: Panie! Jeśli ty Go wziąłeś, 
powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę. Rzekł 
jej Jezus: Mario! Ona obróciwszy się, rzekła Mu po 
hebrajsku: Rabbuni! Co znaczy: Nauczycielu! Rzekł 
jej Jezus: Nie dotykaj Mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem 
do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję 
do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga 
waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając 
uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. 

J 20, 11 - 18

 W minionym tygodniu przeżyliśmy istną huś-
tawkę nastrojów. Mimo, iż był to Wielki Tydzień, to 
można było znaleźć i przeżyć w nim wszystko. Rozpo-
czynaliśmy radością i szczęściem, gdy wspominaliśmy 
w Niedzielę Palmową tryumfalny wjazd Jezusa do stoli-
cy Izraela. Nawet dołączaliśmy do skandującego tłumu 
i wołaliśmy: „Hosanna, Synowi Dawidowemu. Błogo-
sławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Niech 
żyje król!” Jednakże ta radość szybko została zmąco-
na. Jakby Jezus nie spełnił naszych oczekiwań, marzeń  
i pragnień. Myśmy wraz z tłumem jerozolimskim skan-
dowali na Jego cześć i nazywaliśmy Go królem, a On 
nie poszedł do pałacu, ani nie zasiadł na tronie wyma-
rzonym przez nas, ale wszedł do świątyni. Tam pierwsze 
co zrobił, to skręcił bicz i wypędził handlarzy, weksla-
rzy. Oczyścił świątynię z bożków współczesnego życia. 
Jednakże Jezus wszedł także do naszej świątyni, do na-
szych serc, naszej duszy i także tam zrobił porządek, ale 
niekoniecznie było i jest  nam to na rękę. Tu, ta radość 
Niedzieli Palmowej została mocno zachwiana. Potem 
tylko atmosfera wokół Jezusa gęstniała. Przyszły wyda-
rzenia Wielkiego Czwartku, i Wielkiego Piątku. Teraz 
już z radości Niedzieli Palmowej pozostały tylko wspo-
mnienia. Teraz tryumfowała nienawiść, złość, uprzedze-

nie. Teraz tylko 
chęć uśmierce-
nia Jezusa. To 
się udało. Lud, 
który na dzie-
dzińcu Poncju-
sza Piłata skan-
dował: „Precz  
z Nim, ukrzyżuj 
Go!” odniósł 
sukces. Piłat 
wydał Go na 
rzeź. Potem by-
liśmy jeszcze 
na Golgocie  
i wszystko do-
skonale pamię-
tamy. Widzieliśmy, jak Chrystusa przybijali do krzyża. 
Byliśmy świadkami trzęsienia ziemi, zaćmienia słońca  
i do dnia dzisiejszego słyszymy wielkie słowa: „Ojcze 
w ręce Twoje polecam ducha mego”. Czy to nas uspo-
koiło? Nie! My potrzebowaliśmy całkowitego usunię-
cia Chrystusa. To było powodem, że pochowano Go 
w grocie skalnej w ogrodzie Józefa z Arymatii. To jest 
obraz Wielkiego Tygodnia.
 Jednakże nie wińmy ludzi współczesnych Je-
zusowi za to, co uczynili. To nie tylko oni. Wytęż swój 
duchowy wzrok i zauważysz wokół Jezusa wiele znajo-
mych twarzy. Tam byłeś ty i byłem ja. To my poprzez 
swój grzech skandowaliśmy – ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! 
I nagle jakieś współczucie nas ogarnia. Nagle jakaś 
wdzięczność nami targa. Może to ta sama wdzięczność, 
albo współczucie, które wypełniało serce Marii Magda-
leny. Ona po wielkim żydowskim świecie, po sabacie, 
skoro świt, gdy jeszcze całe miasto śpi, idzie do ogro-
du Józefa z Arymatii. Zastanawiające, po co ona tam 
idzie? Idzie z wdzięczności. Ona ma Jezusowi bardzo 
wiele do zawdzięczenia. Gdyby Pan nie stanął na jej 
drodze życia, to dalej byłaby na usługach mocy ciem-
ności. Dalej parałaby się rzeczami, które z Bogiem nie 
mają nic, a nic wspólnego. Pan Jezus odmienił jej życie. 
Maria Magdalena idzie do grobu Jezusa podziękować 
jeszcze raz za wszystko, co dla niej uczynił Pan. Zrób-
my tu małą odskocznię w nasze codzienne życie. Na 
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twojej i mojej drodze życia stanął już nie raz i nie dwa 
Pan Jezus. On uczynił dla nas bardzo wiele i codziennie 
obdarza nas różnymi darami: zdrowiem, siłami, domem, 
mamy chleb powszedni i nie musimy cierpieć głodu  
i niedostatku. Mamy kochającą rodzinę, możemy spo-
kojnie spotykać się w Bożym Domu. To daje nam Bóg. 
Kto z nas za to Mu dziękuje? Nim wyszedłeś dzisiaj  
z domu pomodliłeś się? Podziękowałeś za kolejny 
dzień Panu?
 Powróćmy do wielkanocnej Ewangelii. Ma-
ria Magdalena przy grobie przeżyła szok. Grób, który 
wcześniej był zabarykadowany potężnym głazem, do-
datkowo zaplombowany i strzeżony przez rzymskie 
straże był otwarty. Kamień barykadujący dostęp do 
grobu był rozwalony, roztrzaskany. Dodatkowo Ma-
ria Magdalena zauważyła, że w środku, w grobie nie 
ma ciała Chrystusa i to pogłębiło jej smutek. Nie dziw 
się, że ona płakała i to gorzko. Jednakże aniołowie,  
a przede wszystkim zmartwychwstały Pan zakomuni-
kował jej, że śmierć została pokonana. Kamień baryka-
dujący dostęp do Chrystusowego grobu, symbolizujący 
śmierć został zmieciony mocą Bożą. Wielkanoc daje 
nam żywego Zbawiciela. Boga nie można zamknąć  
w grobie. Boga, Jezusa Chrystusa nie można uśmiercić, 
jak chciano i czasem próbuje się i dziś to czynić. On 
jest nieśmiertelny. Alleluja, Jezus żyje, nasz Zbawiciel 
drogi żyje! To nie jest żaden slogan, ani frazes teolo-
giczny czy wielkanocny, ale to prawda, która zwycięża 
świat i wlewa w serca zasmucone nadzieję zbawienia i 
życia wiecznego. Czym jest dla ciebie i dla mnie Wiel-
kanoc? Czy to tylko dni wolne od pracy? Czy to tylko 
dni, kiedy można spotkać się w rodzinnym gronie, prze-
żyć wspaniałe, świąteczne nabożeństwo, wielkanocny 
koncert? Jeśli tak to nie poznałeś zmartwychwstałego 
Pana. Może Go słyszałeś jak pierwotnie Maria Mag-
dalena, ale ona myślała, że to ogrodnik. Dopiero, gdy 
usłyszała swoje imię, które z wielką czułością, ciepłem 
wypowiedział Pan, rozpoznała Jezusa. Tu nic się nie 
zmienia. Ten zmartwychwstały Jezus staje dziś także 
obok ciebie i mnie  i cicho i łagodnie woła nas po imie-
niu. On szepce do naszych uszu: „Moimi jesteście. Nie 
bój się i nie lękaj, tylko wierz i silnie wierz.” Co odpo-
wiadasz Jezusowi?

 Zmartwychwstały Pan nie chce być tylko Bo-
giem świątyni. On nie chce być zamknięty w murach 
Bożego domu i okowach nabożeństwa czy wielkanoc-
nych, rodzinnych tradycji. On zwraca się do każdego  
z nas, abyśmy jak Maria Magdalena poszli z wieścią  
o żywym Jezusie Chrystusie przez życie. Przekażmy tę 
wieść, że Jezus żyje naszym dzieciom, domownikom, 
współpracownikom, tym, których spotykamy na na-
szych drogach i ścieżkach życia. Dziś świat jest tak za-
biegany, tak zaabsorbowany swoimi sprawami, że cał-
kowicie zapomina o Chrystusie. Uczniowie ze strachu 
zamknęli się w jerozolimskim domu. Dopiero niewiasty 
poinformowały ich, że Chrystus wstał z martwych. My 
z wieścią o żywym Jezusie nie zamykajmy się do na-
bożeństw, ale przekażmy ją dalej, aby omamiony świat 
mógł poznać, że jedynym Zbawicielem i pośrednikiem 
zbawienia jest ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus 
Chrystus. Maria Magdalena nie potrafiła zachować tej 
prawdy dla siebie, ale pobiegła do uczniów i oznajmiła 
wielką, radosną nowinę Jezus żyje! Uczyńmy podobnie 
i nie wahajmy się swoim życiem, zachowaniem, postę-
powaniem i swoją mową pokazać Tego, który jest je-
dyną nadzieją świata. Nie bój się zaświadczyć, jak nasi 
ojcowie, przodkowie, przewodnicy wiary i to nie tylko  
w dobie kontrreformacji, i zawołajmy: „Jezus żyje!  
Z Nim i ja! Śmierci gdzież twej grozy cienie? Je-
zus żyje, więc mi da zmartwychwstanie i zbawienie!  
Do swej chwały przyjmie mnie, w tej nadziei wytrwać 
chcę.” ŚK 178, 1
 Wielkanoc jest wielkim świętem zwycięstwa, 
gdzie śmierć została pokonana i zwyciężona. Wielka-
noc daje nam żywego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 
Mając Go obok siebie i w sercu swoim nie musisz się 
lękać, bo On jest z tobą.  To On mocą Ducha swego 
Świętego pomaga wstać z martwych do życia z Bogiem 
i w Bogu. Kiedyś polski wieszcz Adam Mickiewicz 
powiedział: „Chrześcijaninie wiesz, że Jezus umarł  
i zmartwychwstał, ale biada tobie, jeśli nie zmartwych-
wstał w tobie.” To jest jedyna droga do zwiastowania 
wielkanocnej Ewangelii. Wówczas nasze wielkanoc-
ne świadectwo będzie prawdziwe, szczere i nieobłud-
ne. Tylko wówczas inni zobaczą w nas żywego Jezusa 
Chrystusa. Amen.

ks. st. kpt. Adam Glajcar

Póki  czas
 

Szukaj Boga póki pora,
zanim On cię nie odnajdzie.

bo gdy przyjdzie czas wieczora
On przed tobą drzwi Swe zamknie.

 
 

 
      Umiar

 
Jeden grosik - wart fortuny,

niech w kieszeni pewność  daje.
iż nie trzeba wielkiej sumy,
aby w życiu być bogatym.

Bronisław Sztuchlik
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Słońce tańczy w Dzień Zmartwychwstania

 Tak jak Boże Narodzenie kojarzy się nam  
z bielą śniegu, a noce adwentowe są ciche i święte, tak 
Wielkanoc to wschód słońca, jego tańczące promienie, 
świeże wiosenne powietrze. Oczywiście zdarza się też 
deszczowa, zimna Wielkanoc, ale nasze wyobrażenie 
wielkanocnego poranka związane jest przecież z tań-
czącymi promieniami słońca.
 Ludzie zawsze uważali słońce za znak Bożej 
opieki i miłości, za życiodajne źródło, za siłę, która od-
nawia. Poganie w najkrótszy dzień roku zwracali się do 
słońca, aby powróciło do nich znów, aby przybyło dnia. 
I tak zima zamieniała się w wiosnę, dni robiły się co-
raz dłuższe i błaganie okazywało się wysłuchane. Dla 
chrześcijan nowe życie w ciemne, zimowe dni pojawia 
się wraz z narodzinami Chrystusa. Na wiosnę, wraz 
z budzącą się do życia przyrodą, przychodzi zwycię-
stwo nad śmiercią, zimą i ciemnością, wyrażone okrzy-
kiem, który stał się częścią naszej wielkanocnej liturgii: 

„Chrystus zmartwychwstał! On zmartwychwstał praw-
dziwie".
 Czyż narodzenie, śmierć i zmartwychwstanie 
nie są jak słońce, które wschodzi, świeci i zachodzi, ale 
przecież ono świeci zawsze, zanika tylko na jakiś czas. 
Muszą być jakieś początki i jakieś końce, ale śmierć jest 
tylko takim chwilowym zniknięciem, przygotowaniem 
do przejścia w nowe życie, w nowym dniu. Łaska, jaką 
czujemy, mówiąc o Zmartwychwstaniu, jest podob-
na do uczucia ciepła, które ogarnia nas, gdy widzimy 

promienie słoneczne, tańczące po ziemi wczesnym ran-
kiem. Wiersz 6 Psalmu 30 wyraża to powiązanie nocy 
i dnia, śmierci i zmartwychwstania: „Bo tylko chwilę 
trwa gniew jego, ale życzliwość jego całe życie. Wie-
czorem bywa płacz, ale rankiem wesele".
 Przeczytaj ten Psalm. Znajdziesz tam też wspa-
niałe słowa: „Zmieniłeś skargę moją w taniec". Tak 
mieli zawołać i uczniowie Jezusa, gdy w chwili zwąt-
pienia i smutku poczuli znów obecność swego Pana.

„Wpuść o słońce wielkanocne swe promienie w serce
wpuść! Rozbudź życie w nim owocne, by się z Tobą
mogło zróść! Brzemię win do grobu rzuć, radość nową
we mnie wzbudź; Bym się cieszył z Wielkanocy,
odrodzony z Bożej mocy!”
 W tych słowach zawarta jest prostota, pewien 
romantyzm, a także głęboki symbolizm. W nich znaj-
dujemy powiązanie tego, co Bóg czyni w przyrodzie  
z tym, co czyni w życiu człowieka. I cała nasza biblij-
na i religijna literatura stanowczo potwierdzają, że Bóg 
nas ma w swojej opiece. Bóg do nas przychodzi. Bóg 
zbawia. Bóg nowym czyni. Tylko chwilę trwa gniew 
Boga, ale życzliwość Jego - całe życie! Szczęśliwych 
świąt! Niech promienie słońca tańczą i dla Ciebie w ten 
wielkanocny poranek!

ME
Zw. 1980 r

Na Golgocie pozostały trzy krzyże,
Może stojące, może na ziemię powalone,

Już ich tam żadna straż nie strzeże,
Już nie są tłumem okolone.

W piątek życie tu położył Syn Boży,
Za moje, za twoje, za całego świata grzechy,

Niech się żaden z nas już nie trwoży,
W swych zmaganiach dozna pociechy;
Opodal był ogród, a w nim nowy grób.

Bo jego wnętrza, do piekła Jezusie wstąpiłeś-,
Byś kres tam uczynił wszelkich prób,

Ty Jedyny - śmierć zwyciężyłeś.
W niedzielny ranek straże strwożone,

Ziemia zadrżała, głaz nie pieczętuje już grobu.
Anioł mówi: "Już zwyciężone

To, na co nie było sposobu.
Grób pusty. Dla niewiast oniemienie.

Dla żołnierzy i faryzeuszy przybór złości,
Lecz Jezus żyw, usuwa cienie,
Mariom lęk zmienia w radości.

Niewiasty uczniom zaniosły dobrą wieść,
Do innych Sam Jezus w drodze do Emaus dociera,

Objaśnia Księgi, przybliża treść,
łamiąc chleb, oczy im otwiera.

Pan nasz żyje! Grzech został pokonany,
Za naszą wolność Chrystus poniósł wszelkie ofiary,

Akt łaski został dokonany
Przez wylanej miłości dary.

Roman Rucki

ZMARTWYCHWSTANIE
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 Bez wyznania swej winy, bez prawdziwej pokuty jako szcze-
rego i radykalnego odwrotu od zła i grzechu, bez ukorzenia się przed 
Bogiem nie ma pojednania z Nim, nie ma odpuszczenia grzechów. 
Bez prawdziwego, jednoznacznego i bezwarunkowego poddania 
swego serca oraz  swej woli Wszechmocnemu Bogu nie ma prawdzi-
wego i rzeczywistego pokoju.
 Jest wielu ludzi, którzy zwracają się do Boga, jakby między 
nimi a Stwórcą wszystko było i układało się od zawsze w porząd-
ku, bez żadnych uchybień. Osoby te postępują dokładnie tak, jak to 
niegdyś uczynił opisany w Biblii pierwszy syn Adama i Ewy – Kain 
(1Mż 4). To, że był grzesznikiem i że grzech rujnował jego życie, 
wcale mu nie przeszkadzało. Zło w sposób naturalny panowało  
w jego sercu, umyśle i życiu. Żył w emocjonalnej huśtawce i swoją 
frustrację po części wyładowywał na polowaniach i innych okazjach. 
Był porywczy i niezrównoważony. Nie przyjmował i nie rozumiał 
też tego, co wcześniej Bóg mówił do niego: „Czemu się gniewasz 
i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdy-
byś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha 
grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować” (1Mż 4,6-7).
Kain nie rozumiał, że zapłatą za grzech jest śmierć, którą ściągnęli na 
rodzaj ludzki jego rodzice w Ogrodzie Eden (1Mż 2,17). Myślał, że 
jest w stanie uwielbić Boga i zadość Mu uczynić płodami przeklętej 
ziemi, z powodu swego ojca, Adama (1Mż 3,17). Miał nadzieję, że 
owocem własnej pracy i dziełem swoich rąk przybliży się do Święte-
go Boga. Tutaj ofiara Kaina nie została zaakceptowana, przyjęta, ale 
odrzucona (1Mż 4,5). Mamy tu pierwszą w historii tej ziemi wojnę 
i konflikt na tle religijnym. (1Mż 4,8). Dlaczego tak się stało? Są 
pojęcia, emocjonalne stany, które wiążą się z naszym życiem ducho-
wym. Bóg nie może przemilczeć grzechu człowieka i udawać czy 
robić wrażenie, że go nie widzi. Dotykamy więc problemu człowieka 
numer jeden na ziemi. Czym jest grzech, to destrukcyjne, niszczące 
pojęcie, w życiu człowieka i narodów? 
 Grzech może oznaczać jakiekolwiek przestępstwo, rozmyśl-
ne nieposłuszeństwo wobec Stwórcy. Jest też czynieniem niespra-
wiedliwości oraz wrogi i nieprzyjacielski stosunek do Niego (1 J 
3,4). Grzech jest separowaniem od Boga. Podwaliny pod tę duchową 
destrukcję położył upadły anioł, lucyfer, szatan (Iz 14,12-15; 1 J 3,8; 
1Mż 3,15). Grzech stał się pomostem dla ducha śmierci. Może być 
zwalczony tylko przez Jednego, Jedynego Syna Bożego i z Jego po-
mocą, Mesjasza Jeszuy (3Mż 4,3: Iz 53; Ps.22; Mt 26,28; 1P 2,24  
i 3,18). Grzech zasłania nam Boże oblicze i zrywa łączność ze Stwór-
cą (Iz 59,2). Jesteśmy jak żołnierz na polu walki bez łączności i do-
wództwa, albo jak sternik na jachcie bez przyrządów nawigacyjnych.
 Także i dziś podobnie, Pan Bóg nie może zaakceptować żad-
nej ludzkiej próby odsunięcia na bok Zbawiciela i zignorowania Jego 
odkupieńczego dzieła na rzecz innej, rzekomej drogi ratunku i pojed-

Kain

„Synu mój, oddaj Panu, Bogu Izraela, chwałę i złóż Mu wyznanie” 

(Joz.7,19)

nania. Nie ma takiej drogi.
 Tylko szczerze i prawdziwie 
pokutujący grzesznik znajduje u Boga 
łaskę i Pokój dzięki pojednawczej i za-
stępczej śmierci Jego Syna, Chrystusa-

-Mesjasza Jeszuy. Kto nie chce zerwać 
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Temu, który miłuje nas...

Wierzący i jego Bóg

 Jak niegdyś psalmista Dawid, również i my ży-
jemy dzisiaj w „Ziemi zeschłej, spragnionej i bezwod-
nej”. Otaczający nas świat podobny jest do pustyni i nie 
jest w stanie zaspokoić duchowych potrzeb człowieka. 
Patrząc z zewnątrz, nie widzimy jednak jałowej i wy-
schniętej ziemi, ponieważ ten świat sprytnie to ukrywa, 
oferując człowiekowi różne przyjemności i rozrywki. 
To co proponuje, jest bardzo różnorodne i wielostronne, 
ale ma zasadniczą cechę wspólną – wszystko odbywa 
się bez Boga. Świat nie jest w stanie zaspokoić najgłęb-
szych potrzeb człowieka i nie daje mu wewnętrznego 

 Krew naszego Odkupiciela Pana Jezusa Chry-
stusa jest fundamentem doskonałego przebaczenia na-
szych grzechów, ponieważ była doskonałym zadość 
uczynieniem za nie wszystkie. Dlatego Bóg może te-
raz dać wierzącym swe zapewnienie: „A grzechów 
ich i nieprawości nie wspomnę nigdy więcej” (Hbr 
10, 11). Zostaliśmy usprawiedliwieni krwią Jego (Rz 5, 
9). Przez moc krwi Pana Jezusa człowiek przyjmujący 
wiarą zastępcze dzieło zbawienia dokonane na krzyżu, 
otrzymuje stan doskonałej prawości w Chrystusie. Bóg 
widzi jego osobisty grzech, jak został On zastępczo osą-
dzony w Zbawicielu oraz usunięty przez Jego śmierć.  
 
 Doskonałość niebiańskiej chwały, do której 
Pan Jezus wprowadza wierzących, jest miejscem obja-
wienia mocy tego usprawiedliwienia w jego pełnym i 
wiecznym blasku. Niebo jest miejscem, w którym będą 

ze swymi grzechami, ze swą grzeszną naturą i wolą, i 
złożyć je u stóp Zbawiciela, kto wzbrania się otwarcie 
wyznać Mu swe winy i grzechy, nie może oczekiwać, 
że Bóg go kiedykolwiek ułaskawi. Taki człowiek wcze-
śniej czy później musi spotkać się z surową sprawiedli-
wością Bożą. Pismo Święte wyraźnie mówi o tej czę-

sto przemilczanej i niechcianej prawdzie: „Straszna to 
rzecz wpaść w ręce Boga żywego” (Hbr 10,31).

(Korzystałem: „Dobry Zasiew” – 2016r.)
Wiesław Radwański

 Temu, który miłuje nas i który nas wyzwolił z naszych grzechów przez krew swoją 
i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca Swojego, niech będzie chwała i 
moc na wieki wieków”. Amen

J 1, 5-6

niezliczone rzesze zbawionych, lecz nie będzie tam naj-
mniejszego śladu jakiejkolwiek nieprawości naszego 
wykupienia. Krew Chrystusa była okupem, ceną, która 
była konieczna, aby nas wykupić z niewoli grzechu i 
śmierci oraz groźby sprawiedliwego sądu. Każdy, kto 
posiada osobisty udział w tym okupie, stoi pod osłoną 
krwi Chrystusa i jest przez nią chroniony przed wypeł-
nieniem wyroku Sądu Bożego. Chrystus zaprowadził 
pokój przez krew krzyża swego (Kol 1, 20). 
 
 W ten sposób przez krew Chrystusa jesteśmy 
obdarzeni zrozumieniem, że wszysko to, czego Bóg 
sprawiedliwie żądał od grzesznego człowieka, dosko-
nale zostało wykonane przez Chrystusa na krzyżu Gol-
goty. 

Ruta Kornelia Lissowska

pokoju, radości i szczęścia. 
 Wierzący człowiek żyjąc w takim świecie ma 
jednak Boga, do którego może przychodzić ze wszyst-
kimi swoimi pragnieniami i potrzebami. Każdego ranka, 
zanim rozpoczną się codzienne obowiązki, szuka spo-
łeczności ze swoim Bogiem, a gdy przyjdzie bezsenna 
noc, jego myśli są wypełnione Nim. O tym nam mówią 
6 i 7 werset psalmu, z którego pochodzi przytoczony na 
wstępie werset psalmu. 

 „Boże! Tyś jest Bogiem moim, z poranku Cię szukam, pragnie Cię dusza moja, 
tęskni po tobie ciało moje w ziemi suchej i upragnionej, w której nie masz wody”. 

Psalm 63, 1

Ruta Kornelia Lissowska
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Moja moja

 Gdy wracamy ze spaceru, wycieram wilgotną 
szmatką łapy Plamki, a ona wilgotnym jęzorem liże 
moje dłonie. Te miłe chwile wzajemnej troski o czystość 
kończą się nieraz spontanicznym uściskiem. Serdecznej 
toalecie na progu mieszkania towarzyszy jednak trochę 
szarpaniny, gderania, bo Plamka nijak nie potrafi na-
uczyć się liczyć do czterech i trzeba ją mocno trzymać 
za ostatnią łapę, podczas gdy trzy pozostałe, już czyste, 
pysk, tułów i ogon są daleko z przodu, niemal na środku 
przedpokoju. 
 I takie jest życie. Miłe przeplata się z trudnym, 
baraszkowanie z poszturchiwaniem, obejmowanie  
z okładaniem, śmiech z płaczem, wzloty z upadkami. 
 Rozkosze zabawy w "Jedzie pan kapitan, po 
tabakę, po tytoń, sługa za nim, ze śniadaniem, tu cię 
mam, tu cię mam, tu cię mam!" przeplatają się z peł-
nymi goryczy chwilami zakazów i kar, brawurowa jaz-
da na kolanach mamy czy taty, z pozorowanym upad-
kiem, ratunkiem i czułym moja moja, zastępowana 
jest, nieuchronnie, trudnymi stanami dyscyplinowania, 
pouczania, odosobnienia, stawiania granic. Cuda plato-
nicznych miłości przedszkolnych i szkolnych przepla-
tają się z bólami zawodów i nieporozumień. Uniesienia 
spacerów, sal koncertowych, kin, teatrów, plaż, base-
nów, gór, lasów, mieszają się z szarzyzną codziennych 
obowiązków, zadań, powinności. 
 Nie można, choćby się chciało, trwać w nie-
kończącym się, ciepłym uścisku. Nieraz przychodzi 
nam zmierzyć się z chłodem samotności. Nie raz, nie 
dwa, nie tysiąc razy, musimy szukać czułości na nowo. 
Tym bardziej winniśmy pielęgnować dobre wspomnie-
nia, wracać do chwil najmilszych, najpiękniejszych.
 Nieśmiałe, pierwsze objęcie dziewczyny ramie-
niem, pierwszy pocałunek, pierwsze objęcie żony, już 
jako żony, pierwsze, świadome przytulenie się córecz-
ki, drugiej córki... O tym wszystkim napiszę za parę lat,  
w paru tomach (tonach?), jak dojrzeję (na emeryturze?). 
 Póki co, opiszę sytuację, w której chciałem ob-
jąć wiele osób równocześnie i tego nie zrobiłem.  Moc-
no bolą niewykorzystane okazje, gdy można (trzeba) 
było uścisnąć serdecznie jedną czy dwie osoby, a zabra-
kło... odwagi, wyczucia, otwartości, spontaniczności?  
A co dopiero, gdy można (trzeba) było uścisnąć dwu-
dziestu, pięćdziesięciu, osiemdziesięciu?! 
 W takiej, mniej więcej, liczbie, jakieś ćwierć 
wieku temu, koncertowaliśmy przy ognisku, nad pięk-
nym mazurskim jeziorem. Kilka gitar, flet, bongołki  
i osiemdziesiąt młodych gardeł. Po czterech dniach 
przeszliśmy wzdłuż i wszerz rozległe pole namioto-

we i zapraszaliśmy wszystkich napotkanych ludzi na 
wspólny wieczór. Po osiemnastej rozpaliliśmy ognisko 
większe niż poprzednio, przygotowaliśmy dodatkowe 
pnie do siedzenia i... schowaliśmy się w największym 
namiocie, służącym za jadalnię, żeby się modlić o po-
prawę pogody. Zrobiło się bowiem dżdżysto i o dach 
namiotu uderzały pierwsze krople deszczu. Gdy po 
kwadransie wyjrzeliśmy nieśmiało, czy ktokolwiek 
zdecydował się, mimo wszystko, przyjąć nasze zapro-
szenie, ujrzeliśmy widok niezwykły: z różnych stron 
nadciągali ludzie z własnymi krzesełkami, materacami, 
kocami i tylko nieliczni mieli ze sobą parasole lub pe-
leryny. Przyszło ponad sto osób, deszcz przestał padać.  
Spotkanie trwało wiele godzin i było bardzo niezwykłe. 
Śpiewaliśmy piękniej niż kiedykolwiek, jakby w unie-
sieniu. Spontanicznie dzieliliśmy się swoimi przeżycia-
mi, opowiadaliśmy o doświadczaniu obecności Boga, 
o swojej wierze...  Tempo wystąpień regulował pod-
chmielony jegomość, który, gdy uznał, że ktoś przynu-
dza, wołał: „Dziękuję, dziękuję! Następny!" Stopniowo 
trzeźwiał,  sprawiał wrażenie kogoś, kto dowiaduje się 
o prawdzie, której od dawna szukał, odkrywa rzeczy-
wistość, której istnienia się spodziewał. Stawiał pytania 
jakby w imieniu wszystkich pozostałych, którzy stop-
niowo też się uaktywniali, zadawali coraz odważniej-
sze pytania, mówili o swoich wątpliwościach, obawach, 
przeżyciach. Ale dla mnie, jako jednego z liderów gru-
py, najbardziej zdumiewające było to, że na pytania na-
szych gości odpowiadali ci spośród nas, którzy zazwy-
czaj milczeli, a ich wypowiedzi były niezwykle trafne, 
poruszające! Siedzieliśmy wokół ogniska, ale miałem 
wrażenie, że wśród nas i w nas rozpalił się inny ogień, 
trawiący wszelką nieśmiałość, bariery, zahamowania, 
ograniczenia. 
 Z niektórymi uczestnikami tego ogniska roz-
mawialiśmy do rana. 
 Niektórzy dołączyli do naszego obozu, zostali 
naszymi przyjaciółmi. Na przykład Agnieszka, wów-
czas nastolatka, dziś dojrzała kobieta, odpowiedzialna 
matka. Przez dwadzieścia lat pracowała we Włoszech, 
opiekowała się osobami starymi, chorymi, dzięki oka-
zywanej im troskliwości i modlitwie przeżywała cuda: 
ktoś siadał, jadł, rozmawiał, chodził, choć przedtem 
leżał w odrętwieniu, niemocy, nie jadł, trwał w apatii 
i rozpaczy.  Albo Jurek, wtedy po studiach medycz-
nych, dziś doświadczony lekarz, poślubił jedną z na-
szych dziewczyn, wyjechał wraz z nią do Kanady, mają 
dwóch synów, z powodzeniem pracują i żyją w dalekim, 
północnym kraju.  
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 Z naszej grupy wyszło w Polskę, w świat, kil-
kunastu księży, misjonarzy, katechetek. Rozjechaliśmy 
się szeroko, nie ma szans, by się ze wszystkimi spotkać, 
uścisnąć, pogadać. Najważniejsze jednak, że stale przy-

tula nas ktoś, kto ma moc rozgrzewania serc, kto nas 
doskonale zna, rozumie i kocha. W duchowym moja 
moja możemy trwać bez przerwy, bez końca.

Marek Cieślar

500 lat Reformacji

Konferencja w 470. rocznicę śmierci 

ks. dra Marcina Lutra

 9 lutego br. w kaplicy ewangelicko-augsbur-
skiej przy ul. Strumykowej w Toruniu odbyła się konfe-
rencja teologiczna poświęcona teologii Marcina Lutra 
oraz Reformacji w kontekście zbliżającego się jubile-
uszu 500. rocznicy wydarzeń z 1517 roku. Konferencję 
zorganizowała Diecezja Pomorsko-Wielkopolska oraz 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu. Referaty 
wygłosili ks. prof. Johannes Schilling – przewodniczą-
cy Luther-Gesellschaft (Towarzystwo Lutra), nadrad-
ca ewangelicko-luterańskiego Kościoła Północnego  
w Niemczech, ks. dr Christoph Ehricht, dr Jerzy Sojka  
z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie oraz ks. prof. Marcin Hintz, biskup Diecezji Po-
morsko-Wielkpolskiej.
 Wśród duchownych luterańskich obecni byli  
księża z diecezji pomorsko-wielkopolskiej oraz diece-
zji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go w RP wraz z biskupem Janem Cieślarem. Wśród za-
proszonych gości byli także przedstawiciele środowisk 
akademickich, w tym historyk, profesor Janusz Małłek 
oraz ks. prof. Mirosław Michalski z Kościoła Polsko-
katolickiego, a także przedstawiciele Klubu Inteligencji 
Katolickiej z Torunia, studenci teologii ewangelickiej  
z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie i inni.
 Zebranych przywitał bp prof. Marcin Hintz, 
zwracając uwagę na ekumeniczny charakter Toru-
nia. Przypomniał o Colloquium Charitativum, debacie 
teologów różnych wyznań z 1645 r., która odbyła się  
w toruńskim ratuszu.
 Następnie ks. Michał Walukiewicz, proboszcz 
toruńskiej parafii luterańskiej, poprowadził modlitwę 
i wygłosił krótkie rozważanie, zwracając uwagę na 
współczesny wymiar kryzysu dotykającego Europę, za-

równo w znaczeniu gospodarczym, jak i duchowym.
 Jako pierwszy swój referat Dzisiejsza debata 
nad Lutrem – Jubileusz Reformacji 2017 wygłosił ks. 
prof. Johannes Schilling. Niemiecki teolog przedsta-
wił najważniejsze zagadnienia związane z obchodami 
500-lecia Reformacji w Niemczech, w szczególności 
próbował odpowiedzieć na pytanie: „czym w ogóle jest 
Reformacja i co jest w niej reformacyjnego?” Zaakcen-
tował ważność Reformacji także i dzisiaj, twierdząc, że 
nie możemy rozumieć jej jako wydarzenie historyczne, 
lecz jako trwający proces. Porównał poszczególne ob-
chody reformacyjnych jubileuszów z 1617, 1717, 1817 
i 1917, zwracając uwagę, że były one nastawione na 
różnice konfesyjne i podkreślanie roli protestantyzmu 
w kształtowaniu świadomości narodowej Niemców. 
Zwrócił szczególną uwagę na wyjątkowość przyszło-
rocznych obchodów, ich oderwanie od aspektu histo-
rycznego, narodowego i konfesyjnego i skupienie się 
na kwestiach ekumenicznych. Stwierdził, że Reforma-
cja nie jest wydarzeniem jedynie dla protestantów, lecz 
służyć może pojednaniu wszystkich chrześcijan.
 Następnie wykład pt. Luter – myśl i teologia  
w najnowszej debacie Światowej Federacji Luterańskiej 
wygłosił dr Jerzy Sojka. Zwrócił uwagę na trzy aspekty 
teologii Lutra będące przedmiotem współczesnej dys-
kusji: aspekt chrystocentrycznej hermeneutyki biblijnej, 
powiązanej z klasycznymi dla reformatora pojęciami 
Zakonu i Ewangelii, aspekt etyki politycznej, w której 
istotna jest koncepcja dwóch królestw (regimentów)  
i odniesienie jej do dzisiejszych relacji państwo-Ko-
ściół oraz aspekt etyki gospodarczej Lutra w nawiąza-
niu do krytyki nowoczesnej gospodarki rynkowej.
 Po krótkiej przerwie głos zabrał ks. dr Chri-
stoph Ehricht, który wygłosił referat dotyczący obcho-
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dów jubileuszu 500. urodzin Lutra z 1983 w podzielo-
nych Niemczech. Zwrócił uwagę na różnice pomiędzy 
obchodami w RFN i NRD. W szczególności wypowie-
dział się na temat tego, jak w NRD, pomimo oficjalnych 
obchodów poświęconych Karolowi Marksowi, Luter 
stał się krótkotrwałym symbolem propagandowym. 
Ks. Ehricht podkreślił, że w obu państwach niemiec-
kich istotne było zaangażowanie władz państwowych 
w obchody. W RFN brał w nich udział kanclerz Helmut 
Kohl, natomiast w NRD pierwszy sekretarz Erich Ho-
necker.
 Ostatni referat Myśl Lutra w recepcji polskiej 
myśli teologicznej w XX i XXI wieku wygłosił bp prof. 
Marcin Hintz. Przedstawił on w szczególności biblio-
grafię prac poświęconych biografii i teologii Lutra 

polskich i zagranicznych autorów wydanych w Polsce. 
W szczególności zwrócił uwagę na to, że publikacji  
w języku polskim, które dotyczą zagadnień Lutra i jego 
koncepcji, jest zdecydowanie niewiele.
 Wykłady w języku niemieckim tłumaczyli ks. 
Michał Walukiewicz i ks. radca Janusz Staszczak. Po 
wykładach odbyła się dyskusja, którą moderował bp 
Jan Cieślar.
 Na koniec słowa pozdrowienia od zwierzchni-
ka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, bp. Je-
rzego Samca przekazał ks. radca Piotr Gaś.

Filip Lipiński
Luter.2017

 Żyjemy we wrzaskliwym społeczeństwie. Kiedyś mówiło się: „życie jest błyskiem”. Dzi-
siaj powinno się powiedzieć: „życie jest wrzaskiem”. W miejscach, w których przebywasz, naj-
częściej panuje wszechobecny hałas radia i telewizji... Spokój nie ma nawet minuty wytchnienia. 
Jednak są ludzie, którzy żyją ciszą. Kto nie ma w sobie ciszy, ten nie ma w sobie Boga. Kto nie 
odkryje ciszy, ten nie odkryje Boga. Wykorzystujmy okazje, aby odnaleźć w sobie ciszę.
 Największe i najpiękniejsze zdarzenia, wspaniałe i szlachetne czyny rodzą się wyłącznie 
w ciszy.
 Rosa jest ciszą. Ciszą jest świt. Zmierzch jest ciszą. Zboże kiełkuje w ciszy. Tylko w ciszy 
kwiat wyśpiewuje swoją radość i zapach. A biała cisza śniegu? A niewyczerpana cisza kosmosu 
w jego bezkresie? A nie wyjaśniona cisza wiekuistego życia? Ciszą są łzy. Matczyna pierś, która 
bezszelestnie karmi dziecięce życie. Myśl jest ciszą. Ciszą jest śmierć. Także miłość, jeżeli jest 
wszystkim, nie da się jej wypowiedzieć.
BÓG  jest ciszą!
                           

                „...W ciszy znajduję Ciebie,
                     w ciszy słyszę Twój głos,
                     w ciszy poznaję Ciebie,
                     w ciszy zaufam Ci...”

                                                                                            (udostępniła: Grażyna Cimała) 
 

Za moje grzechy Chrystusie 
Z krzyża do piekła wstąpiłeś, 
Za mnie najdroższy Jezusie 

Gorzkich mąk kielich wypiłeś.
Za mnie walczyłeś z szatanem,

Zdeptałeś potęgę jego,
Tyś to został śmierci Panem,
By ratować mnie od złego. 

Poprzez Twoje zmartwychwstanie 
Zbawienia rękojmię dałeś, 

Przez nie najdroższy mój Panie, 

Ze śmierci szpon mnie wyrwałeś.
Jeśli pytam moje serce,

Czy nie próżna Twa ofiara?
Cóż odpowie w swej rozterce,

Gdy w nim grzechów dalej chmara? 
Najdroższy mój Zbawicielu 
Daj wspomożenie mej duszy. 

Ty Sam mnie prowadź do celu, 
Zew Twój serce niechaj słyszy.

Roman Rucki

CHRYSTUS MÓJ  ZBAWCA
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W³adys³aw Sosna

Trochę historii

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 217

 02.04.1891: urodził się Stanisław Lam, współ-
pracownik i redaktor wielu pism, inicjator serii Biblio-
teki Laureatów Nagrody Nobla, Biblioteki Dzieł Wy-
borowych, redaktor naczelny w wydawnictwie Trzaska 

– Evert – Michalski, gdzie zapoczątkował serie wydaw-
nictw słownikowych i encyklopedycznych. Patrz odc. 
204, w: „Wieści Wyższobramskie” 2015/03, s. 9 – 10.   

*****
 08.04.1941: w szpitalu więziennym, w Cher-
soniu (Ukraina) zmarł gen. bryg. Mariusz Zaruski, 
podróżnik, wytrawny żeglarz, wybitny taternik, pionier 
ratownictwa górskiego, publicysta. 
 Mariusz Zaruski urodził się 31.01.1867 r. na 
Podolu w wiosce Dumanów nad Smotryczem, drugi  
z trzech synów Seweryna i Eufrozyny z Iwanickich.  
Wykształcenie zdobył w gimnazjum w Kamieńcu Po-
dolskim a następnie na Wydziale Fizyczno – Matema-
tycznym Uniwersytetu w Odessie. W czasie wakacji 
zgłaszał się do służby na statkach morskich odbywa-
jących rejsy na Bliski Wschód, do Indii, Chin i Japo-
nii. Po ukończeniu studiów został ukarany więzieniem 
i zesłaniem na pięć lat na Syberię za demonstrowanie 
swoich propolskich i lewicowych przekonań. Po roku 
starań zezwolono mu na pobyt w Archangielsku, gdzie 
ukończył szkołę nawigacyjną i jako kapitan pływał na 
żaglowych jednostkach morskich po Morzu Arktycz-
nym. W 1899 r. wrócił do Odessy, rok później przybył 
do Krakowa i tu ożenił się z Izabelą Kietlińską (1880 

– 1971). Oboje podjęli studia: żona na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, Mariusz na Akademii Sztuk Pięknych. 
Ze względu na stan zdrowia żony, kolejnym miejscem 
zamieszkania zostało Zakopane (1904). Tu Mariusz Za-
ruski zadziwił nie tylko zakopiańczyków swoimi pio-
nierskimi zimowymi eskapadami na Przełęcz Zawrat, 
Kasprowy, Giewont i inne szczyty. Po ukończeniu stu-
diów w 1906 r. dokonał kolejnego przełomu w turystyce 
zimowej, zaliczając na prymitywnych nartach z więź-
bami i jednym kiju, z Zakopanego, wielodniową okręż-
ną eskapadę wokół Tatr Zachodnich. W 1907 odnoto-
wał kolejny sukces – zdobył na nartach  Kozi Wierch. 

W tymże roku zainicjował 
zorganizowanie, jednego  
z pierwszych w Zakopanem, 
kursu narciarskiego a wraz 
ze Stanisławem Barabaszem  
i Mieczysławem Karłowi-
czem założył Zakopiański 
Oddział Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego, prze-
mianowany później na Sekcję Narciarską TT. Jemu też 
przewodnicy tatrzańscy zawdzięczają nabycie umie-
jętności jazdy na nartach. Obok licznych artykułów 
propagujących narciarstwo jest autorem „Podręcznika 
narciarstwa według zasad alpejskiej szkoły jazdy na 
nartach” (1908), współautorem „Przewodnika po tere-
nach narciarskich Zakopanego i Tatr Polskich” (1913), 
szeregu broszur, takich jak „Zarys rozwoju narciarstwa 
i zimowej turystyki polskiej w Tatrach”, „Pierwsze 
przejście zimowe przez Tatry”. Dokonał także wielu 
pionierskich wejść na szczyty tatrzańskie, dając tym 
początek taternictwu zimowemu. Nieobce były mu 
także wspinaczki w okresie letnim, w tym wiele dróg 
skrajnie trudnych, a także penetracja wielu jaskiń ta-
trzańskich. Wszystkim tym zdobyczom towarzyszyła 
bogata działalność publicystyczna na łamach czaso-
pism, także o charakterze ideologicznym („Przyczynek 
do psychologii taternictwa”, „O istocie alpinizmu”). 
Już w 1907 r. powziął myśl o założeniu Tatrzańskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; jego powoła-
nie przyśpieszyła tragiczna śmierć w lawinie kompozy-
tora Mieczysława Karłowicza w 1909 r. Będąc pierw-
szym naczelnikiem TOPRu, traktował swój obowiązek 
niesienia pomocy taternikom i turystom z wyjątkową 
odpowiedzialnością, nie cofając się przed najtrudniej-
szymi wyprawami ratunkowymi, które także upamiętnił 
opisami („Ostatnim śladem Karłowicza”). Udzielał się 
także jako przewodnik wycieczek zbiorowych w Tatry. 
Pojmował zarówno turystykę letnią i zimową, a także 
taternictwo, w wymiarze społecznym, wychowawczym, 
jako szkołę charakterów, propagował zamiłowanie do 
przyrody. Dawał temu wyraz w ogłaszanych artykułach 
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i książkach, a zbiór „Na bezdrożach tatrzańskich” na-
leży do najlepszych przykładów literatury tatrzańskiej. 
Działał w różnych Sekcjach TT, między innymi Przyro-
dy, Ludoznawczej, Kartograficznej. 
Z chwilą wybuchu I wojny  światowej zgłosił się do 
służby w Zakopiańskiej Kompanii Strzelców, potem 
objął dowództwo Pułku Ułanów, w 1924 r. nominowa-
ny został do stopnia generała brygady Wojska Polskie-
go. Po zakończeniu służby wojskowej w 1926 r. roz-
winął szeroką działalność w harcerstwie, propagował 
jachting morski, był współzałożycielem i komandorem 
Yacht – Clubu Polski. Jako kapitan harcerskiego szku-
nera „Zawisza Czarny”, od 1935 r. organizował słynne 
rejsy europejskie i dalsze, na Pacyfik. W 1939 r. wraz 
z żoną znalazł się we Lwowie, skąd, po zajęciu mia-
sta przez sowietów, został uwięziony i deportowany do 
Chersonia. 
 Już w 1933 r. otrzymał godność honorowego 
członka PTT, jego imię nosi Dom Turysty w Zako-
panem i polski żaglowiec, a także Muzeum Morskie  
w Szczecinie. Na słynnym Pęksowym Brzysku w Zako-
panem znajduje się jego symboliczna mogiła. 
 Pozostawił po sobie wiele książek o tematyce 
morskiej. Znajdujemy wśród nich takie tytuły jak: „Na 
morzach dalekich. Kartki z pamiętnika marynarza Pola-
ka” (1920), „Wśród wichrów i fal” (1935), „Z harcerza-
mi na „Zawiszy Czarnym” (1937), zbiory poezji „Sone-
ty morskie”, „Sonety północne” (1902). Dopełniają je 
wspomniane wyżej książki o tematyce tatrzańskiej oraz 
niepoliczona ilość artykułów i relacji z podróży rozsia-
nych w czasopismach. 

*****
 09.04.1991: w Dzięgielowie zmarł mjr Karol 
Pustówka, zasłużony pilot samolotów komunikacyj-
nych w kraju i za granicą. Był synem równie zasłużo-
nego „rechtora” goleszowskiej szkoły podstawowej na 
Równi Pawła Pustówki i Marii z domu Bruk. Tam też 
urodził się 2.05.1907 r. Wyrastał pod troskliwą opieką 
rodziców, a po pierwszych klasach dalszą naukę kon-
tynuował w szkole wydziałowej, a następnie w Gimna-
zjum im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Od 
najmłodszych lat zainteresowany lotnictwem, po matu-
rze (1927) wybrał się na studia budowy samolotów w 
Ecoll Technique d’Aeronautique w Paryżu, zakończone 
uzyskaniem tytułu inżyniera (1930). Wezwany do odby-
cia służby wojskowej, ze Szkoły Piechoty w Krakowie 
został  skierowany do Szkoły Podchorążych Lotnictwa 
w Dęblinie, zdobywając kwalifikacje podchorążego 
pilota, a po dalszym kursie uzyskał licencję pilota ko-
munikacyjnego. Zatrudniony w Polskich Liniach Lot-
niczych „LOT”, obsługiwał krajowe i zagraniczne linie 
komunikacyjne. W 1939 r. stanął w szeregu dziewięciu 
pilotów wyróżnionych za zaliczenie miliona km w służ-
bie „LOT”. Ostatni lot odbył 2.09.1939 r. z Aten przez 

Bukareszt, z nakazem lądowania już nie na Okęciu,  
a w Grójcu. W warunkach wojennych odbył jeszcze dwa 
przeloty pasażerskie do Żabczyc (5.09.) i do Bukaresztu 
(12.09), ale z powodu awarii samolotu w dramatycznych 
warunkach wylądował w Hordence. Cała załoga wraz 
pasażerami przewieziona została przez granicę polsko – 
rumuńską w Serafince do Czerwieńca, skąd samolotem 

„LOTu” szczęśliwie przeleciała do Bukaresztu. Skoro 
okazało się, że przelot polskich samolotów z Rumunii 
do Anglii został udaremniony, nie tylko polscy lotnicy 
wszelkimi sposobami starali się wydostać z Rumunii.  
Z początkiem czerwca 1940 r. Karol Pustówka wymknął 
się z Bukaresztu i przez Konstancę dotarł do  Bejrutu 
w Libanie, gdzie stacjonowała Brygada Karpacka. Po 
trzech miesiącach lotnicy różnych narodowości z Pale-
styny szlakiem morskim naokoło Afryki przetranspor-
towani zostali do Anglii, gdzie zasilili szeregi RAFu 
(Królewskich Sił Powietrznych). Wiosną 1941 Karol 
Pustówka przeniesiony został na krótko do Eskadry 
Komunikacyjnej VIP pod Londynem, a następnie wraz 
z innymi pięcioma polskimi pilotami transportowymi 
o stażu co najmniej 5000 godzin  lotów przekazani do 
organizowanej 45 grupy Transport Command w Mont-
real (Kanada). Pilotom tej grupy, zdolnymi do obsługi 
różnych typów maszyn,  powierzony został przerzut sa-
molotów i wszelkiego sprzętu wojskowego ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki do wszystkich baz zachodnich 
sił zbrojnych, rozsianych po całym świecie. Ostatni taki 
lot Karol Pustówka odnotował  pod datą 29.05.1946 r. 
Miesiąc później został zdemobilizowany w stopniu ka-
pitana. Przeniósł się wówczas do służby w cywilnej jed-
nostce Irlandzkich Linii Lotniczych w Wilmington De-
laware (USA), ta jednak wkrótce uległa likwidacji. Tak 
zakończyła się służba lotnicza kpt. Karola Pustówki. 
Wylatał ogółem 6893 godziny na 32 typach samolotów; 
76 razy przelatywał nad Atlantykiem! Od lipca 1947 r. 
do emerytury (1972) pracował jako inżynier w dziale li-
tograficznym w amerykańskim towarzystwie kontynen-
talnym z siedzibą w Montrealu.  Aktywnie też udzielał 
się w „Polskim Skrzydle” Królewsko – Kanadyjskiej 
Asocjacji Sił Powietrznych. W 1969 r. na krótko stawił 
się w Polsce, by poślubić drugą żonę Herminę Dziadek. 
Z chwilą przejścia na emeryturę mógł nareszcie spełnić 
swoje marzenie powrotu do kraju na stałe. Pod koniec 
1972 r. osiadł w Dzięgielowie, gdzie w zaciszu domo-
wym spędzał ostatnie lata swojego aż nazbyt pełnego 
dramatycznych doświadczeń życia. Do licznych odzna-
czeń, w 1990 dopisał awans do stopnia majora. Zmarł, 
złożony chorobą, w niespełna 84 roku życia. 

*****
 10.04.1766: Po śmierci ostatniej Piastówny 
Elżbiety Lukrecji i bezpośrednim objęciu Księstwa 
Cieszyńskiego przez Habsburgów (1653), stopnio-
wo eliminowano z posiadłości miejscową szlachtę, 
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zastępując ją zasłużonymi dla cesarza uszlachcanymi 
oficjałami, którzy w podarowanych majątkach  rozwi-
nęli intensywną gospodarkę folwarczną, wbrew prawu 
obyczajowemu drastycznie zwiększali ciężary pracy na 
pańskim, zawłaszczali chłopskie mienie, podporządko-
wywali sobie wójtów, zmuszali do korzystania z obiek-
tów gospodarczych (młyny) i nabywania wyrobów 
folwarku. Szczytowym „osiągnięciem” było wydanie 
w 1666 r. przez Leopolda Lotaryńskiego osławionego 
przymusu propinacyjnego, wkładającego na wójtów 
obowiązek rozprowadzenia określonych kontyngentów 
rosolki z folwarcznych gorzelni lub wręcz „wyrówny-
wania”  niedopłaconego, ciężko zarobionego grosza, jej 
przydziałem.  Toteż nie dziwne, że raz po raz, mimo 
ponoszonych kar cielesnych,  chłopi doprowadzeni do 
nędzy posuwali się do desperackich buntów, wiele-
kroć pacyfikowanych przy pomocy wojska. Do szczy-
tu poniżania  i nieludzkiego wyzysku chłopów doszło  
w połowie XVIII w. zwłaszcza w dobrach Taffego. Tym 
razem bunt przyjął  nie notowane do tej pory rozmiary.
Właśnie 10.04.1766 r. chłopi pańszczyźniani z Piotro-
wic, Zawady, Kąkolnej, Piersnej, Darkowa i Starego 
Miasta - w odpowiedzi na uwięzienie wójta Andrzeja 
Foltyna ze Starego Miasta, który odważył się w Wied-
niu przedłożyć skargę na nieludzki wyzysk i trakto-
wanie przez hr. Mikołaja Taffe swoich poddanych 
– odmówili stawienia się do robót pańszczyźnianych, 
opuścili swoje domostwa i schronili się w nadgranicz-
nych lasach wzdłuż Olzy. Wyzyskanie właściwości 
terenu przez chłopów uniemożliwiło rozwinięcie sił 
nadesłanych wojsk pacyfikacyjnych gen v. Töröcka, co 
skłoniło dowódcę do podjęcia rozmów ze zbuntowa-
nymi chłopami; po zapewnieniu rozpatrzenia ich skarg, 
chłopi zgodzili się do powrotu do swoich domów. Za-
gaszenie jednego zarzewia buntu niewiele jednak dało, 
gdyż w ciągu najbliższych dni bunty chłopskie rosze-
rzyły się we wszystkich wielkopańskich dominiach  
w centralnej i północno-zachodniej części Księstwa 
Cieszyńskiego, obejmując łącznie 73 gminy. Co więcej, 
zarzewie buntów rozszerzyło się na pograniczne wioski 
Moraw i Śląska Opawskiego. Wybuch tak wielkiego 
buntu chłopstwa zmusił władze do podjęcia pewnych 
reform przez ograniczenia po raz pierwszy samowoli 
możnowładztwa i nieznacznego zelżenia pańszczyzny. 
Dodatkowym atutem były liczne ucieczki chłopstwa, 
w tym także wyznania ewangelickiego, za pruską gra-
nicę, co zresztą początkowo spotykało się z zachętą  
władz pruskich. Przypomnijmy, że był to okres wo-
jen śląskich (1740 – 1763), w wyniku których prawie 
cały Śląsk został podporządkowany królowi pruskiemu  
Fryderykowi II. 
 Ale zaszły także inne istotne wydarzenia.  
W 1765 r. zmarł mąż cesarzowej Marii Teresy – Fran-
ciszek I. Pozostające także w jego ręku Księstwo Cie-

szyńskie otrzymał w lenno jego najstarszy syn, później-
szy cesarz Józef II. Ten jednak już 1.02.1766 r. sprzedał 
Księstwo swojej matce, a ta z kolei oddała je pod koniec 
maja tego roku  w lenno swojej najbardziej ulubionej 
córce Marii Krystynie (1742 - 1798), mężatce księcia 
Alberta Kazimierza Augusta saskiego (1738 – 1822), 
syna niedawno zmarłego Augusta III Sasa, króla Polski. 
Zarówno książę, jak i współzarządzający państwem Jó-
zef II, wobec rosnącej przewagi Prus, dążyli do intensy-
fikacji kulejącej gospodarki austriackiej, kładąc nacisk 
na lepsze wyzyskanie dóbr naturalnych i rozwój prze-
mysłu ciężkiego. W tej sytuacji ubytek taniej siły robo-
czej był co najmniej niewskazany, co pośrednio przy-
czyniło się do poczynienia doraźnych ustępstw także 
na polu wyznaniowym (osławiony patent tolerancyjny – 
1781). Parcelacja najbardziej nierentownych folwarków 
Komory Cieszyńskiej (największego dominium Habs-
burgów) umożliwiła założenie huty żelaza w Ustroniu 
(1772), zatrudnienie setek chłopów nie tylko w hucie, 
ale w pozyskiwaniu i transporcie zarówno surowców, 
jak i gotowych wyrobów, a dotychczasowa pańszczy-
zna chłopów zamieniona została na nowy rodzaj harów-
ki (po 12 i więcej godzin) robotników i górników za psi 
grosz pod nadzorem armii urzędników technicznych  
i administracyjnych wyłącznie austriackich bądź zniem-
czonych Czechów. Duże zapotrzebowanie na  drewno 
jako paliwa do pieców hutniczych i  na stemplowania 
chodników w coraz liczniejszych kopalniach spowodo-
wało gwałtowną trzebież lasów z coraz dalszych stoków. 
Ubytki w zalesieniu starano się złagodzić zasiewem 
szybko rosnącego świerka także na terenach wypaso-
wych,  zmuszając górali do stopniowego ograniczania 
pogłowia owiec, by w 1853 r. całkowicie pozbawić ich 
serwitutów leśno – łąkowych,  wyrugować  pasterstwo 
w Beskidach i skazać mieszkańców gór na skrajną nę-
dzę. Wszelkie „lutunki” były ignorowane, a rozpacz-
liwe bunty (1796, 1798) uśmierzane egzekucjami. Po 
wojnach napoleońskich policyjne rządy przyśpieszyły 
radykalizację nastrojów poddańczej ludności na wielu 
płaszczyznach, wydatnie przyczyniając się do obalenia 
absolutyzmu i wybuchu Wiosny Ludów w 1848 r. Ale 
kto dziś chce o tym pamiętać? 

*****
 14.04.1916: w Krakowie urodził się Woj-
ciech Żukrowski. Tam też, w cieniu Wawelu wyrastał, 
uczęszczał do gimnazjum, w 1936 r. zadebiutował na 
łamach „Kuźni Młodych”. Po odbyciu służby wojsko-
wej, w 1937 r. rozpoczął - na życzenie ojca prawnika 

- studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, ale już w następnym roku przeniósł się na Wydział 
Filozoficzny. Niestety studia musiał przerwać z powodu 
wybuchu II wojny światowej. Uczestniczył  w kampa-
nii wrześniowej, został ranny w bitwie pod Różanem, 
dostał się do niewoli, z której udało mu się zbiec. Zna-
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lazł pracę w Zakrzówku pod Krakowem i Solvay’u jako 
robotnik kamieniołomów, ale jednocześnie nawiązał 
kontakt z podziemiem AK, redagował konspiracyjny 

„Miesięcznik Literacki”, starał się kontynuować studia 
w tajnych kompletach. W latach 1945 – 1947 był do-
wódcą batalionu samochodowego w dyspozycji gen. 
Aleksandra Zawadzkiego, gdy jednak wyszła na jaw 
jego działalność w AK, został zdegradowany i wyda-
lony z wojska. Wówczas przeniósł się wraz z żoną do 
Wrocławia, gdzie ukończył przerwane studia (1948) 
i gdzie mieszkał do 1953 r. Tam też nawiązał bliską 
współpracę z redagowanym przez Wilhelma Szewczy-
ka pismem „Odra”, udzielał się w katowickim i  wro-
cławskim oddziale Związku Literatów Polskich. Od 
1952 r. związał się na stałe z Warszawą, współpracował 
z „Widnokręgami” i „Nowymi Książkami”. W latach 
1953 – 1954 był korespondentem wojennym w Wietna-
mie, zwiedził Laos i Chiny (1955), dłużej zatrzymał się 
w Indiach, pracując  jako radca kulturalny w ambasa-
dzie polskiej (1957 – 1959). Był bezpartyjnym posłem 
na Sejm (1972 – 1989), prezesem Zarządu Głównego 
ZLP (1986 – 1989). W okresie stanu wojennego opo-
wiedział się po stronie rządowej, co spotkało się z ripo-
stą opozycji i bojkotem części jego czytelników. 
 Już w 1943 r. wydał w konspiracji właściwy 
debiut - tom poezji „Rdza”, a w 1946 r. także o tema-
tyce okupacyjnej książkę „Z kraju milczenia” i kolejną,  
poświęconą  pamięci bohaterskich żołnierzy września 

„Dni klęski” (1952) oraz „W kamieniołomach” (1954). 
Z podróży po Dalekim Wschodzie swoje obserwa-
cje i przeżycia odnotował w książce „Dom bez ścian” 
(1954), w zbiorze esejów „Wędrówki z moim Guru” 
(1960), „W królestwie miliona słoni” (1961) dał piękny 
obraz o Indiach.  Kilka dalszych tytułów przeznaczył 
dla młodego czytelnika („Porwanie w Tiutiurlistanie” – 
1946, „Córeczka – Opowiadania o dzieciach i zwierzę-
tach” – 1952, „Poszukiwacze skarbów” – 1953, „Mój 
przyjaciel słoń” – 1957). Wspomnienia ze swoich lat 
dziecinnych pomieścił w opowieści „Okruchy weselne-
go tortu”, zaś kolejna pozycja „Skąpani w ogniu” jest 
opisem pierwszych powojennych lat na odzyskanym 
Dolnym Śląsku z całą  złożonością problemów pomię-
dzy ludnością tubylczą i nowymi osadnikami. Tematykę 
Dalekiego Wschodu podjął jeszcze raz w baśniowym 
zbiorze opowiadań „Nieśmiały narzeczony” (1964),  
a zwłaszcza w dwutomowej powieści „Kamienne tabli-
ce” (1966), w których znajdujemy opis dramatu  mło-
dego dyplomaty węgierskiego rozgrywającego się na 
terenie Indii z ich pełnym uroku krajobrazem, ale też z 
zupełnie inną bogatą kulturą. Powieść ta doczekała 13 
wydań i ekranizacji. Egzotyczną tematykę z Chin i La-
osu znajdujemy także w opowiadaniach „Szczęściarz” 
(1967). „W głębi zwierciadła” (1973) jest obrazem  
o pisarzach i książkach. Refleksje z międzynarodowego 

zjazdu pisarzy przyniosła książka „Plaża nad Styksem” 
(1976). Wśród ostatnich utworów znajdujemy m.in. 
powieść „Zapach psiej sierści” (1980), „Rozmowy  
o książkach” (1989), „Za kurtyną mroku” (1995) i nie-
dokończone wspomnienia „Zsyp ze śmietnika pamięci” 
(2002). Jest też autorem kilku scenariuszy filmowych 
(„Kierunek na Berlin” – 1970, „Ostatnie dni”, także 

„Potop” i  „Pan Wołodyjowski – Henryka Sienkiewicza). 
Cieszył się wieloma przekładami na języki obce. 
 Laureat wielu nagród i wyróżnień, „mistrz form 
krótkich”, jeden z najlepszych krytyków literackich, 
pisarz o niemałym i bardzo zróżnicowanym dorob-
ku literackim, już za życia znalazł się między młotem  
i kowadłem skrajnie różnych ocen, dziś za sprawą 
krytyków pozostającym w cieniu zapomnienia. Tym-
czasem był uwielbiany przez czytelników „odnajdu-
jący(ch) w jego dziełach wyraz własnych tęsknot za 
światem, wywiedzionym nie z teoretycznych dywa-
gacji i przekonań ideologicznych, a przede wszystkim  
z obserwacji rzeczywistości i doświadczenia osobiste-
go, zmagań człowieka z bezlitosnym czasem, z historią,  
z przyrodą. Odnajdywali  i odnajdują zauroczenie 
kształtem, barwą i zapachem, całym pięknem i całą 
brzydotą świata, poczuciem wartości i godności życia 
w realnych i konkretnych sytuacjach, tu i teraz” (Janusz 
Termer). 

*****
 15.04.1841: urodził się Jan Kupiec, śląski po-
eta ludowy, zbieracz folkloru, inicjator biblioteki Towa-
rzystwa Czytelni Ludowych  w rodzinnej Łące, autor 
zbiorów: „Legendy i powiastki górnośląskie”, „Powie-
ści i bajki śląskie”, pisał także liryki osobiste i patrio-
tyczne. Patrz w odc. 141, w: „Wieści Wyższobramskie”  
2009/12, s. 13. 

*****
 15.04.1916: urodził się ks. Jan Noga, peda-
gog, nauczał w szkołach ustrońskich, po studiach teolo-
gicznych pastor w Nawiadach, następnie administrator  
i proboszcz parafii ewangelickiej w Skoczowie, od-
nowił kościół i budynki parafialne, rozpoczął budowę 
kościoła w Pierścu. Patrz odc. 166, w: „Wieści Wyższo-
bramskie” 2012/01, s. 14. 

*****
 15.04.1941: urodził się Adolf Dostal, przed-
wcześnie zmarły poeta regionalny, autor tomików: 

„Schody wiodą do nikąd”, „Struny powietrza”, „Poda-
nie ręki”. Patrz odc. 183, w: „Wieści Wyższobramskie” 
2013/06, s. 9. 

*****
 16.04.1866: w Rychułdzie urodził się Jerzy 
Obracaj, syn rolnika Jana i Marii z Kubików. Po ukoń-
czeniu niemieckiego Seminarium Nauczycielskiego  
w Cieszynie (1886), uzyskał pracę w szkole ludowej 
w Końskiej (Ropicy?). Kierownikiem tej placówki był 
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wówczas Adam Macura, oddany sprawie  pedagog, 
żarliwy działacz narodowy, którego zapał udzielił się 
młodszemu praktykantowi. W 1903 r. Jerzy Obracaj 
został kierownikiem szkoły ludowej w Dzięgielowie, 
pozostając na tym stanowisku do 1929 r. Udzielał się 
także w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, pro-
wadził Kasę Pożyczkową. Z chwilą zawiązania się 
Polskiego Stronnictwa Narodowego (1906), w więk-
szości skupiające ewangelików o polskich przekona-
niach, wstąpił w jego szeregi. W 1919 r. włączył się do 
prac Komitetu Plebiscytowego na Śląsku Cieszyńskim.  
Przez cały czas służył mieszkańcom wioski jako „se-
kretarz”, pomagając im w pisaniu różnego rodzaju pe-
tycji do urzędów. Będąc na emeryturze, współpracował 
z klimatologiem Władysławem Milatą, dostarczając 
mu aktualne zapisy wskazań aparatury meteorologicz-
nej. Zajmował się także homeopatią. Swoje codzienne 
refleksje notował do swojego „dziennika”. W pamięci 
starszych mieszkańców Dzięgielowa zapisał się jako 
sumienny,  niezwykle obowiązkowy  nauczyciel, gorą-
cy patriota, człowiek nie odmawiający nikomu pomocy. 
Zmarł w Cieszynie 4.01.1949 r., spoczął na cmentarzu 
ewangelickim w Dzięgielowie. 

*****
 19.04.1616: urodził się Ludwik IV Legnicki, 
uczestnik podróży po dworach europejskich, książę le-
gnicki, odbudował Legnicę po zniszczeniach wojny 30 
– letniej, sprzyjał osiedleniu protestantów, przyczynił 
się do rozwoju gospodarki, zwłaszcza  górnictwa złota  
i miedzi, podniósł obronność księstwa, mecenas kultury 
i oświaty. Patrz odc. 188, w „Wieści Wyższobramskie” 
2013 /11, s. 16.

*****
 23.04.1616: zmarł William Shakespeare, po-
eta, największy dramaturg świata, twórca dramatów 
historycznych („Henryk VI”, „Ryszard III”), komedii 
(„Stracone zachody miłości”, „Sen nocy letniej”, „We-
sołe kumoszki z Windsoru”), tragedii („Romeo i Ju-
lia”, „Hamlet”, „Otello”, „Makbet”) i in. Patrz William 
Shakespeare, odc.193, w: „Wieści Wyższobramskie” 
2014/4, s. 15 – 16.  

*****
 23.04.1891: w Przeworsku urodził się syn 
Aleksandra i Leopoldyny z Kasparów - Juliusz Woj-
ciech Saloni. Wstępne wiadomości zdobywał w szkole 
ludowej w Rzeszowie i w gimnazjum w Stanisławowie.   
W latach 1909 – 1913 studiował polonistykę  na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie. Zale-
dwie rok pracował w charakterze zastępcy nauczyciela 
języka polskiego w Męskim Seminarium Nauczyciel-
skim we Lwowie, gdyż został powołany do wojska. 
Dzięki reklamacji, po dwóch latach zwolniony, na nowo 
podjął pracę nauczycielską we Lwowie. Już wówczas  
w organie Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne-

go „Czasopismo Pedagogiczne” opublikował pracę  
„O ideale i celu wychowania narodowego”. Działał także  
w lwowskim Towarzystwie Nauczycieli Szkół Wyż-
szych, był projektantem reformy seminariów. W 1920 
r. zgłosił się do służby w Armii Ochotniczej; po zakoń-
czeniu wojny polsko – bolszewickiej wrócił do semina-
rium. W 1922 r., przeniósł się do Warszawy, przyjmu-
jąc obowiązki instruktora nauczania języka polskiego  
w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego, prowadził także innowacyjne zajęcia z języka 
polskiego w kilku szkołach średnich przy zastosowaniu 
środków scenicznych i  konkursów recytatorskich. Na 
podstawie rozprawy „Styl i kompozycja ‘Nocy listopa-
dowej’ Stanisława Wyspiańskiego” uzyskał na Uniwer-
sytecie Lwowskim tytuł doktora (1930). W tym czasie 
zainicjował też wydawanie cennego pisma „Polonista”, 
a w 1936 r. powołał Warszawski Klub Polonistów, ry-
chło przekształcony w Towarzystwo Polonistów RP  
z jego organem „Życie Literackie” (1937 – 1939). Był 
propagatorem nauczania „łącznego” z wykorzystaniem 
psychologii eksperymentalnej z naciskiem na pobudza-
nie zamiłowań czytelniczych. Pod tym kątem uczestni-
czył  w opracowaniu szeregu podręczników szkolnych, 
był autorem kilku poradników metodycznych, zwłasz-
cza dla seminariów nauczycielskich. Był także redak-
torem Instytutu Wydawniczego „Biblioteki Polskiej”. 
Szczególnie cenne były jego komentarze utworów Sta-
nisława Wyspiańskiego. Zniechęcony krytyką reformy 
programów licealnych, w 1936 zrezygnował z pracy  
w Ministerstwie, zadowolił się posadą kierownika 
ogniska metodycznego przy Państwowym Gimnazjum 
Królowej Jadwigi, nosił się z zamiarem przygotowa-
nia pracy habilitacyjnej. W czasie wojny udzielał się 
głównie w tajnym nauczaniu w Warszawie. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej zamieszkał w Łodzi, gdzie 
powierzono mu utworzenie uniwersytetu z równocze-
snym awansem na zastępcę profesora historii literatury 
polskiej. Nominacja spotkała się jednak z zastrzeżenia-
mi kilku członków Rady Wydziału Humanistycznego,  
w wyniku czego w 1949 r. Ministerstwo wycofało zgo-
dę na dalsze prowadzenie zajęć na Uniwersytecie mimo, 
iż w tym czasie wznowił działalność Towarzystwa Li-
terackiego  i Towarzystwa Spółdzielni Wydawniczej 

„Polonista”, w ramach której, obok cennych prac poja-
wiły się periodyki „Prace Polonistyczne”, „Polonista”  
i „Życie Literackie”.  Główny wysiłek skierował na wła-
ściwe nauczanie języka polskiego w szkołach, przygo-
tował wraz z Jerzym Kreczmarem szereg podręczników  
w postaci wypisów z literatury, był wziętym wykładow-
cą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. W 1947  rozpo-
czął wykłady w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 
w Warszawie, przejściowo także w Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych (1949 – 1951) w Łodzi. Jako do-
cent tej pierwszej, w 1961 r. przeszedł na emeryturę. 
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Był także kierownikiem literackim teatrów w Łodzi  
i w Kaliszu, pisał recenzje, przetłumaczył szereg dra-
matów na użytek teatrów. Ogłosił także kilka studiów 
poświęconych dramatom Stanisława Wyspiańskiego  
i Adama Mickiewicza, był wydawcą dwu tomów „Ksiąg 
humoru polskiego”, tłumaczem literatury niemieckiej  
i żydowskiej, autorem utworów dla dzieci („Poszła kurka  
w świat z podwórka”). Sporo prac pozostało w rękopisie, 
wśród nich praca „Wieści z czwartego wymiaru. Rzecz 
o wróżbach, proroctwach i przepowiedniach literackich 
przyszłości Polski”. Udzielał się też w Związku Litera-
tów Polskich, od 1946 r. wybrany członkiem korespon-
dentem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Zmarł 
w Warszawie 26.04.1963 r., pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim. Był trzykrotnie żonaty; drugą żoną  
(1936 – 1949) była polonistka Janina Kulczycka.  

*****
 29.04.1941: zginął w obozie w Dachau ks. 
Adolf Zmełty, ofiarny katecheta zboru Na Niwach  
w Czeskim Cieszynie, po powrocie z tułaczki  wojennej 
aresztowany. Patrz odc. 184 - 185, w: „Wieści Wyższo-
bramskie” 2013/7-8, s. 15. 

*****
 30.04.1941: zginął w obozie Mauthausen – 
Gusen  ks. Franciszek Gnida. W ślad za informacją  
ks. dr Woldemara Gastparego, lapidarną wzmiankę o 
nim znajdujemy w książce „W cieniu śmierci” (War-
szawa 1970). Przed uwięzieniem był katechetą ewan-
gelickim w Bystrzycy. To wszystko, co udało się w do-
stępnych źródłach odnaleźć. 

*****
 dd.04.1566: ks. Franciszek Lismanin, fran-
ciszkanin, spowiednik królowej Bony, prof. Akademii 
Krakowskiej, po konwersji superintendent Jednoty kal-
wińskiej w Małopolsce, doradca księcia Albrechta Ho-
henzollerna, autor pism polemicznych. Patrz: odc. 74, 
w: „Informator Parafialny”   2004/04, s. 19 – 20.

*****
 Pod koniec kwietnia 1891.: odbyła się „pierw-
sza podróż szkolna” uczniów szkoły ludowej w Ustro-
niu, zainicjowana i zorganizowana przez jej kierownika 
Jerzego Michejdę. Grupka 26 uczniów pod opieką czte-
rech nauczycieli wyruszyła z Ustronia do Wisły, gdzie 
chwilę zabawiono się w kręgielni u Raszki, zwiedzano 
kościół ewangelicki, wylęgarnię ryb i leśniczówkę, al-
tankę widokową w Czarnem; na Przysłopie zatrzymał 
wędrowców deszcz w ciasnej gajówce. Po ustaniu ule-
wy Doliną Kamesznicy wędrowcy dotarli do Węgier-
skiej Górki, korzystając z noclegu w octarni Blanków. 
Nazajutrz, po zwiedzeniu ziejącej wyziewami octarni 
ruszyli do Żywca, zmuszeni posilić się w restauracji za 

„słone pieniądze”, zwiedzili jeszcze papiernię i pocią-
giem dotarli do Bielska. Tu skorzystali z gościny alum-
natu ewangelickiego, pierwszy raz zobaczyli salę gim-

nastyczną. Nazajutrz zwiedzili bialską bóżnicę i przez 
Stare Bielsko powędrowali do Jaworza oglądnąć tam-
tejszy kościół ewangelicki, skąd pośpieszyli na dwo-
rzec do Jasienicy i pociągiem dojechali do Goleszowa. 
Do Ustronia „puszczono się piechotą (...), bo nasze fun-
dusze już były wyczerpane. Za 1 złoty reński było dość 
tej parady. Gdyby nie gościnność i nie fundusik zebrany 
przez Michejdę, bylibyśmy potrzebowali aspoń po 2,50 
złr. każdy na utrzymanie, kolej i zakupione pamiątki” 
(Jan Wantuła). 
 Cóż w tym wydarzeniu nadzwyczajnego, za-
sługującego na przypomnienie? Przecież ta wycieczka 
była jednym z drobnych epizodów w życiu szkoły, nie 
mówiąc o szerszym kontekście. Jan Wantuła w „Pa-
miętnikach” wspominał: „Nauczyciele urządzali każ-
dy rok wycieczki szkolne: na Równicę, Czantorię, raz 
byliśmy w Wiśle na Białce, w pobliżu wodospadu”. 
Ale już w następnym akapicie zapisał: „Najmilejszym 
jednak wspomnieniem są wędrówki szkolne”. Lecz to 
nie jedyny powód tej okolicznościowej refleksji. Ta,  
i dwie następne wycieczki były nowością nie tylko  
w działalności polskich szkół ludowych, ale także 
przełomem w historii turystyki, zwłaszcza szkolnej, na 
Ziemi Cieszyńskiej. Ich inicjator Jerzy Michejda tak 
je uzasadniał: „(...) podróże szkolne są zupełnie czym 
innym, niż kilkugodzinne wycieczki z dziatwą szkolną, 
lub podróże szkół fachowych (technicznych, rolniczych, 
wojskowych itp.), które mają jedynie na celu oglądanie 
i poznanie przedmiotów w zakres ich zawodów wcho-
dzących. Podróże szkolne mają cel dalszy, muszą prze-
to być pierwej dokładnie obmyślane, a następnie zupeł-
nie w duchu zasad pedagogicznych przeprowadzone.” 
Wycieczki te były częścią programu nauczania i wy-
chowania, starannie przygotowane i wykorzystywane 
w trakcie roku szkolnego. Jerzy Michejda musiał nie 
tylko przekonać do nich nauczycieli, ale przede wszyst-
kim rodziców, którzy uważali je za zbytek, wyrzucony 
ciężko zarobiony grosz. Po pierwszej „podróży” Jerzy 
Michejda ogłosił na łamach „Miesięcznika Pedago-
gicznego” w oparciu o najnowsze zasady pedagogiki 
zasady podróży szkolnych, przez co stał się pionierem 
szkolnego ruchu krajoznawczego w polskich szkołach 
ludowych na Śląsku Cieszyńskim. Co jednak dla Jerze-
go Michejdy było osiągnięciem, u innych spotkało się 
z napiętnowaniem nauczycieli z żądaniem pozbawienia 
ich praw nauczania za wszczepianie w młode umy-
sły nacjonalizmu i polityki! Szczytem „bezczelności”  
i „nielojalności” ustrońskich nauczycieli okazało się 
zorganizowanie kolejnej „podróży szkolnej” do Krako-
wa, a nie do Opawy czy Wiednia! Tak w praktyce, także 
na terenie szkolnym, wyglądała na przełomie XIX i XX 
w. owa dziś tak bezkrytycznie hołubiona „wielokulturo-
wość” i wzajemne poszanowanie praw obywatelskich. 
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Agnieszka Mrógała

 Agnieszka Kocur urodziła się w 1915 r. w Mi-
strzowicach (Zaolzie – Czechy). Wychowywała ją ro-
dzina Lanców, swojej biologicznej matki nie poznała 
nigdy, chociaż zawsze jej szukała. W tamtych czasach 
przybrane dzieci miały bardzo ciężko i jej dzieciństwo 
też do łatwych nie należało.
 Na świadectwie końcowym szkoły podstawo-
wej miała bardzo dobre oceny, ale ze względu na  sytu-
ację materialną nie mogła się dalej uczyć. Podjęła pracę 
w drukarni Kutzery w Czeskim Cieszynie. Za Adolfa 
Mrógałę (po wojnie zmienił imię na Roman) wyszła  
w 1942 r. i w tymże roku na świat przyszedł jej jedyny 
syn, Jerzy. Również w tym roku  mąż trafił do wojska, 
wrócił dopiero w 1945 r. Po zakończeniu wojny roz-
poczęła pracę w Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej, 
później przeniosła się do Fabryki Maszyn Elektrycz-
nych „Celma”. Żyła skromnie, była oszczędna i zaradna, 
dbała o dom i bliskich, do końca też utrzymywała kon-
takty z przybraną matką, którą syn uważał za  babcię.  
Z synem łączyła ją silna i pełna miłości więź, którą po-
tem przeniosła na jego rodzinę i wnuczki, którymi opie-
kowała się  od  narodzin. Wnuczka wspomina, że miała 
niesamowitą cierpliwość, potrafiła wszystko wytłuma-
czyć w odpowiedni dla wieku sposób, zawsze mogły 
liczyć na jej bezgraniczną miłość i wsparcie. Doczeka-
ła  prawnuków, które  kochała i rozpieszczała. Zresz-
tą po  przejściu na emeryturę pomagała jeszcze wielu 
rodzinom w opiece nad ich dziećmi, traktując je jak 
swoje własne wnuki. Nigdy nie oceniała innych, tylko 
próbowała zrozumieć, pomóc i wesprzeć. Zawsze dużo 
czytała, szczególnie lubiła książki biograficzne i histo-
ryczne. Interesowała ją też geografia, przyroda i psy-
chologia, z pasją  rozwiązywała krzyżówki. Prowadziła 

także zeszyt - pamiętnik, w którym zapisywała najważ-
niejsze wydarzenia z życia politycznego, kulturowego 
i duchownego Polski i świata, a także pogodę. Kiedy 
nie potrafiła już w pełni radzić sobie z codziennymi 
obowiązkami, postanowiła zamieszkać w cieszyńskim 
Domu Spokojnej Starości Betania, (1997). Wytłuma-
czyła rodzinie, że chce, aby wszyscy pamiętali ją jako 
sprawną osobę, a nie kogoś, komu trzeba we wszystkim 
pomagać. Miała w sobie coś takiego, co sprawiało, że 
zawsze wyglądała elegancko i zachowywała się dys-
tyngowanie i chciała taką pozostać we wspomnieniach. 
W „Betanii” postanowiła rozwijać swoją pasję i talent 
pisarski, bo wtedy dopiero miała czas, zaczęła  pisać. 
 Pisała z wielką lekkością, opisywała swoją 
młodość, przeżycia i spostrzeżenia dotyczące wszyst-
kich aspektów życia. Przelewała na papier uczucia nie 
zawsze w sposób poważny, często  z przymrużeniem 
oka. Wspominała zwyczaje, ale odnosiła się też do 
spraw bieżących. Rodzinę, przyjaciół i każdego kto ją 
odwiedzał, obdarowywała swoją twórczością. Jej wier-
sze  uświetniały spotkania w „Betanii”, a na specjalne 
okazje, takie jak urodziny, imieniny czy święta, pisała 
dla każdego specjalny wierszyk. Swoją radością obda-
rzała wszystkich, którzy się z nią zetknęli, nie narzekała 
na swój los, była pogodzona ze starością, której prze-
cież nie można cofnąć. Była samoukiem, znała języki, 
oprócz polskiego, czeski i niemiecki, do końca intereso-
wała się polityką i bieżącymi sprawami państwa i regio-
nu. Przed śmiercią w 2008 r. zdążyła jeszcze zobaczyć 
swój niewielki zbiorek zatytułowany Świat spod pióra, 
który ukazał się w tymże roku. Na jej pogrzebie w  Ko-
ściele Jezusowym odczytano kilka jej wierszy, wszak 
były one nieodłączną częścią jej życia. 

Władysława Magiera

Dzwony śpiewają znów donośniej
„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, 

Śpiew Wielkanocny

do góry więc podnieśmy głowę
radujmy się ptaków kapelą. 

Niech trwa dokoła radość życia, 
drogośmy wszyscy kupieni, 

dlatego wdzięczni Panu swemu
Śpiewajmy hymn po całej ziemi!

Drodzy Zborownicy!
 Niechaj to skromne rymowane śpiewanie autorstwa mej Przyjaciółki śp. Ani Więzik, przyniesie Wam zdro-
we, wesołe i pogodne Święta Wielkanocne. 

Ruta Kornelia Lissowska
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Wydarzenia parafialne
Światowy Dzień Modlitwy 

w Cieszynie 

 Z  kubańską werwą i ekumenicznie – tak 
w dwóch słowach można określić kolejne nabo-
żeństwo zorganizowane z okazji Światowego 
Dnia Modlitwy. W pierwszy piątek marca, jak 
nakazuje tradycja ŚDM, 4.3.2016 r., zostało od-
prawione w Kościele Jezusowym w Cieszynie 
nabożeństwo, do którego liturgię napisały  chrze-
ścijanki z Kuby. Hasło: Przyjmując dzieci, Mnie 
przyjmujecie -  jak nić kanwy przeplatało się po-
między dynamicznym śpiewem Chóru Kościel-
nego pod dyrekcją diakon Joanny Sikory, pieśnią 
solo w wykonaniu Piotra Sikory, liturgią - czyta-
ną przez uczennice  i młode  kobiety pod kierun-
kiem pastorowej Oliwii Madzi oraz rozważaniem 
Słowa, którym dzieliła się diakon Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk. Ekumenicznie -  bo Słowo 
Boże czytały:  rzymsko-katolicka teolożka, pani 
Jolanta Macura oraz  emerytowana Siostra Prze-
łożona Diakonatu Eben-Ezer, s. Lidia Gottschalk. 
 Piękne dekoracje przy ołtarzu oddające 
zamysł Kubanek, czyli kwiaty, elementy wizu-
alne na stoliku, przygotowały panie Małgorzata 
Duszka, Bożena Harwot-Podżorska i Wiktoria 
Matloch. W salce Pajty licznie zgromadzeni po 
nabożeństwie uczestnicy kubańskiej liturgii zo-
baczyli  przeźrocza z dalekiej wyspy, które zapre-
zentowała pastorowa Pavlina Chudecka. Podczas  
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konsumpcji smakołyków upieczonych  wedle kubań-
skich przepisów, degustacji sałatek owocowych – miały 
miejsce serdeczne rozmowy i radość ze wspólnoty, cze-
go przypieczętowaniem okazały się piękne papierowe 
kwiaty dla każdego uczestnika spotkania – jaśmin mo-
tyli wraz z wklejonym we wnętrze wersetem – wykona-
ne przez uczniów Grażyny Mrowiec.
 Kolekta zebrana w czasie nabożeństwa zosta-
ła przekazana w całości na potrzeby lokalnego ośrod-
ka Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem   
w Cieszynie.
 W Diecezji Cieszyńskiej , z okazji ŚDM odby-
ły się nabożeństwa w następujących Parafiach Ewange-
licko-Augsburskich: Bielsko-Biała, Bładnice, Cieszyn, 
Cisownica, Goleszów, Jaworze, Międzyrzecze i Ustroń.

                                                                                             
Aleksandra Błahut-Kowalczyk

Foto: Beata Macura
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Nabożeństwo pasyjne dla seniorów  
w Bażanowicach

 W niedzielę, 13 marca odbyło się  
w Bażanowicach uroczyste nabożeństwo po-
łączone ze spowiedzią i komunią świętą, do 
udziału w którym szczególnie gorąco zapro-
szeni zostali seniorzy bażanowickiego filiału.
 Podczas nabożeństwa zaśpiewał miej-
scowy chór kościelny pod dyrekcją diak. Jo-
anny Sikory, kazanie wygłosił ks. Łukasz Gaś. 
Seniorzy licznie przystąpili do Stołu Pańskie-
go. Po nabożeństwie wszyscy zaproszeni spo-
tkali się w salce parafialnej, gdzie miło spędzi-
li czas.

Tekst: J. Szalbot
Zdjęcia: S. Polok

Nabożeństwo pasyjne dla seniorów  
w Ogrodzonej

 W czasie, gdy coraz częściej, niekoniecznie  
z własnej woli, zamykamy się w swoich „czterech ścia-
nach”, żyjąc w nieustannym pośpiechu, narzekając na 
brak czasu, możliwość bycia razem, dzielić się swoimi 
smutkami i radościami z osobami, z którymi dawno się 
nie widzieliśmy, jest czymś bardzo oczekiwanym. Taką 
możliwością spotkania, szczególnie dla tych zborow-
ników z Ogrodzonej i Łączki, którym dane było nieco 
wcześniej się urodzić, w 4 Niedzielę Pasyjną było nabo-
żeństwo dla seniorów.                                         
 Przybyłych na nabożeństwo serdecznie przy-
witał ks. Łukasz Gaś. Żałował, że z powodu różnych 
przyczyn znaczna liczba seniorów musiała pozostać 
w domach lub przebywała w szpitalach. Społeczność 
nasza połączona była ze spowiedzią i komunią świętą. 
Niezwykle budującym, być może dlatego, że niestety 
coraz rzadszym w naszych zborach, był widok przy-

stępujących wspólnie do Stołu Pańskiego wielopoko-
leniowych rodzin. Po nabożeństwie cały zbór został 
zaproszony do salki na spotkanie przy kawie i herbacie. 
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Cieszyńscy Mistrzowie Ewangelii
 W sobotę, 12 marca, odbył się w Bielsku-Białej 
(już po raz dziewiąty) finał Konkursu Wiedzy Biblijnej 

„Sola Scriptura 2015/2016”, na podstawie Ewangelii św. 
Łukasza.
 O godz. 9.45 rozpoczeła się rejestracja uczest-
ników w aulii Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja,  
a o  10.00  miało miejsce uroczyste rozpoczęcie, które 

poprowadził biskup Marcin Hintz z Sopotu, nazywając 
wszystkich uczestników konkursu mistrzami oraz po-
gratulował uczniom studiowania Ewangelii, niezależ-
nie od wyników finału. Po koniecznych informacjach 
o godz. 10.30 rozpoczęła się pisemna część konkursu.  
Dzieci i młodzież zmagali się z pytaniami z Ewange-
lii Łukasza w 3 grupach: szkoła podstawowa - kl. 4-6, 

Stanisław Niedoba
Foto: Dariusz Kurzok

Gwar rozmów jakie towarzyszyły spotkaniu, utwierdził 
nas w przekonaniu o potrzebie i organizacji tego typu 
spotkań. Na zakończenie uczestnikom wręczono książ-
kę ks. Czembora „Za nas i dla nas”, zawierającą krótkie 
rozważania pasyjne. Kończąc spotkanie, ks. Gaś prze-
kazał życzenia od wszystkich księży parafii, a zawarł 
je w słowach pieśni „Chrystus Pan wstał z martwych 
po swych mękach twardych. Stąd mamy pociech wiele, 
Chrystus nasze wesele zmiłuj się Panie”. Życzył nam, 
aby poprzez treść tych słów móc patrzeć na naszą przy-
szłość z nadzieją, jednocześnie tęsknie oczekując spo-
tkania z Naszym Zmartwychwstałym Zbawicielem.                                               
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gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do godz. 
11.15. W czasie trwania konkursu opiekuno-
wie i rodzice mogli poczęstować się kawą  
i drożdżówką w sali w budynku Augustany. 
Także tam czekał poczęstunek dla uczest-
ników konkursu po oddaniu konkursowych 
prac. Następnie dzieci i młodzież udali się 
do kina Hepios na seans filmowy - dla dzie-
ci „Robinson Crusoe”, a dla młodzieży film 

"Zmartwychwstanie”. W tym czasie (10.30 - 
14.00) komisja sprawdziła zakodowane pra-
ce wszystkich 139 uczestników. 
 Po powrocie z kina wszyscy zostali 
posileni smacznym obiadem i o 15.15 udali 
się ponownie do auli Towarzystwa Szkolne-
go im. M. Reja, oczekując z wielkimi emo-
cjami na ogłoszenie wyników i zakończenie 
konkursu. Do zebranych przemówił biskup 
Adrian Korczago, a potem wraz z biskupem 
Marcinem Hintzem i biskupem Marianem 
Niemcem, wręczali uczniom nagrody. 
 W każdej grupie wiekowej statuetki 
otrzymali laureaci pierwszych trzech miejsc, 
a nagrody przyznano  dla pięiu  pierwszych 
miejsc. Poza tym, tytuł laureata konkursu 
uzyskali uczniowie, którzy napisali swe pra-
ce na ponad 75%. Wszyscy uczestnicy -  za-
równo laureaci, jak i finaliści -   otrzymali 
także pamiątkowe dyplomy. 
 W tej edycji konkursu nasi cieszyń-
scy uczniowie spisali się „na medal”! 
 Wyniki finału Ogólnopolskiego Kon-
kursu Biblijnego „Sola Scriptura 2015/2016”
1 grupa – szkoła podstawowa (nagrodzone 
miejsca 1-5)
1 miejsce: Edyta Bolek, Cieszyn – 41 punk-
tów

Maria Chudecka
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 Wśród 14 laureatów byli także: Michał Król,  
Cieszyn – 36 p.,  Sara Heczko, Cieszyn – 35,5 p.                                                                                       
Dominika Suchorab, Cieszyn – 34 p.
 2 grupa – gimnazjum (nagrodzone miejsca 1-5)
1 miejsce: Maria Chudecka, Cieszyn – 45 p.                                                                                                  
4 miejsce: Natalia Król, Cieszyn – 41 p.                                                                                                        
5 miejsce: Maciej Halicki, Cieszyn – 40  p.
 Wśród pozostałych laureatów była także  Marta 
Chrapek, Cieszyn – 34 p.
3 grupa – szkoły ponadgimnazjalne 
 1 miejsce: Renata Troszok, Cieszyn – 45,5 p.

 Tytuł laureata otrzymała także Paulina Kopel, 
Cieszyn – 38 p.
 Dla młodszych klas szkoły podstawowej (kl.1-
3) zorganizowano konkurs plastyczny, w którym dzie-
ci „malowały plasteliną” obrazki z Ewangelii Łukasza. 
Nadesłano 100 prac, wśród których 2 miejsce zdobyła  
Iwona Sitek z  kl. 3, Cieszyn.
 Wszystkim szczerze gratulujemy i życzymy, 
by studiowanie Ewangelii przyniosło w ich życiu Boże 
błogosławieństwo!

Bażanowicki kulig

 W niedzielę, 21 lutego, wczesnym 
popołudniem zborownicy z Bażanowic wy-
ruszyli w stronę Istebnej na kulig. Niestety  
w tym roku pogoda nie dopisała i spod kościo-
ła wycieczka wyruszyła w strugach deszczu.
 Deszcz padał również na Kubalonce, 
gdzie czekały na nas sanie. Na szczęście sanie 
były zadaszone. Czterema zaprzęgami udali-
śmy się na Stecówkę, gdzie mieliśmy krótki 
przystanek. Dzieci mogły poszaleć na śniegu, 
a padający deszcz w niczym im nie przeszka-
dzał. 
 Po krótkim postoju ruszyliśmy  
w drogę powrotną na Kubalonkę gdzie cze-
kała na nas ciepła strawa w kolibie góralskiej. 
Po posileniu się i ogrzaniu przy gorącym ko-
minku dorośli śpiewali pieśni ludowe w to-
warzystwie gawędziarza, który przygrywał 
na akordeonie. Dzieci zaś wybrały zabawy na 
śniegu. Szaleństwom nie było końca.
 Wieczorem przemoczeni ale zadowo-
leni wróciliśmy do Bażanowic.
 Z tego miejsca chciałabym jeszcze 
podziękować p. Janowi Polokowi za zorga-
nizowanie wyprawy i czuwanie nad całością. 
Dziękujemy! 

Tekst: J. Szalbot
Zdjęcia: S. Polok

Joanna Sikora
Foto: Zwiastun.pl
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 W niedzielę 21 lutego w Kościele 
Jezusowym w Cieszynie odbyło się kolejne 
nabożeństwo rodzinne. Słowo Boże ze Stare-
go Testamentu odczytał członek Rady Para-
fialnej Piotr Sikora, a lekcję Nowotestamen-
tową przeczytała tegoroczna konfirmantka 
Joanna Misiarz. Podczas nabożeństwa mia-
ła miejsce uroczystość rozdania nagród w 
konkursie „Co opowiedziałby nam Kościół 
Jezusowy, gdyby potrafił mówić”. Konkurs 
ogłoszony został jakiś czas temu na łamach 
Wieści Wyższobrasmkich i skierowany był 
do uczniów szkół podstawowych. Autora-
mi wyróżnionych prac są: Nikola Czekaj, 
Marcelina Szymala, Ewa Boruta, Marcin 
Pierzgalski, Dorota Orzechowska, Aleksan-
dra Kunszke, Patrycja Chmiel, Magdalena 
Macura, Martyna Stoszek, Natalia Piotrak, 
Aleksandra Janik, Tatiana Archacka, Domi-
nika Suchorab, Klaudia Bączkiewicz, Hania 
Biały. Wszystkie dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i upominki. Następnie przed 
ołtarzem zgromadzili się wszyscy najmłodsi 
uczestnicy nabożeństwa, którzy przy akom-
paniamencie gitary zaśpiewali piosenki: 

„Bóg tak umiłował świat” i „O, Panie Jezu, 
dziękuję Ci, że z Tobą mówić śmię”. Kaza-
nie oparte na liście św. Pawła do Rzymian 
wygłosił ks. Dariusz Madzia. Podzielił się 
ze zborem przemyśleniami nad zrozumie-
niem trudnego pojęcia „usprawiedliwienia”. 
Aby przybliżyć je najmłodszym, posłużył 
się ciekawą historią z własnego dzieciń-
stwa, która z pewnością pomogła dzieciom 
zrozumieć problem usprawiedliwienia, któ-
re może zagwarantować nam jedynie Bóg. 
Tylko zwrócenie się do Jezusa, który zmarł 
za nasze grzechy, może zagwarantować nam 
prawdziwy pokój, który daje nam usprawie-
dliwienie z wiary. Z tą nadzieją udaliśmy się 
do swoich domów. 

Nabożeństwo rodzinne w lutym

Piotr Sikora

Konfirmantka Joanna Misiarz, członek Rady Parafialnej Piotr Sikora

Foto: Beata Macura
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Konkurs rozstrzygnięty
 W październikowych Wieściach w roku 2015  
w kąciku dla dzieci został ogłoszony konkurs pt. „Wszy-
scy należymy do Kościoła Jezusowego w Cieszynie.  
O czym opowiedziałby Kościół, gdyby potrafił mó-
wić?”. Przy współpracy katechetek zostało zebranych 
w sumie 15 najlepszych prac, jednak wśród nich zosta-
ło wyłonionych 9 najlepszych, które otrzymały wyróż-
nienie. Na łamach Wieści Wyższobramskich chcemy 
zaprezentować wyróżnione prace oraz nagrodzonych 
uczestników. 

Wyróżnione dzieci:
1. Nikola Czekaj z kl. 2
2. Marcysia Szymala z kl. 2
3. Ewa Boruta z kl. 3                           
4. Marcin Pierzgalski z kl. 6         
5. Dorota Orzepowska z kl. 6        
6. Aleksandra Kunszke z kl. 4       
7. Patrycja Chmiel z kl. 4                 
8. Magdalena Macura z kl. 5             
9. Martyna Stoszek z kl. 6

 Dzieci, które zostały nagrodzone pamiątko-
wym dyplomem oraz małą niespodzianką:

10. Natalia Piotrak z kl. 2
11. Aleksandra Janik z kl. 4         
12. Tatiana Archacka z kl. 4          
13. Dominika Suchorab z kl. 4       
14. Klaudia Bączkiewicz z kl. 5
15. Hania Biały z kl. 5                      

 Na lutowym nabożeństwie rodzinnym 
uczestnicy konkursu odebrali nagrody i wyróżnie-
nia.  Zostały rozdane dyplomy, których autorem 
jest katechetka Gabriela Sikora oraz bransoletki  
z chrześcijańskim znaczkiem – rybką, którą sprezen-
tował ksiądz Jan Byrt ze Szczyrku-Salmopola, linijkę  
z zakładu „Pilch – wyczarowane z drewna”, zna-
czek z Kościołem Jezusowym oraz książkę, którą 
sfinalizowała parafia dla autorów wyróżnionych 
prac. Ofiarodawcom serdeczne podziękowania - Bóg 
Wam zapłać. Prace okazały się bardzo różnorodne, 
w ciekawy sposób został ujęty temat, pojawiły się 
pomysłowe opracowania. Dzięki współpracy z ka-
techetkami cieszyńskich szkół podstawowych udało 
się zrealizować ogłoszony konkurs, który jest zwią-
zany również z „Jubileuszem 500-lecia Reformacji”. 
Tego typu atrakcje łączą dzieci z parafią i kościołem, 
wpływają na ich zainteresowanie oraz na przyciąga-
nie ich do kościoła i parafii!

Wyróżnione prace:

 Jestem waszym domem, więc przychodźcie do 
mnie i lepiej poznacie Boga i zbliżycie się do niego. Je-
stem przestrzenią, w której poczujecie się bezpiecznie. 
Pomagam wam wytrwać w wierze więc przekazujcie 
innym wiarę własnym przykładem. Jestem szczególnym 
miejscem do rozmowy z Bogiem. Kto przychodzi do 
mnie uczy się słowa Bożego. Możecie się tutaj pomodlić 
w skupieniu, oddać cześć Bogu i lepiej odczuwać jego 

Nikola Czekaj, Natalia Piotrak, Patrycja Chmiel, Martyna Stoszek

Natalia Piotrak

Martyna Stoszek

Foto: Oliwia Madzia
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obecność. W kościele możecie pomodlić się – po-
dziękować za zdrowie, przeprosić za grzechy. Znaj-
dziecie tu siłę, odwagę i chęć do życia i pracy. Moje 
drzwi są zawsze dla was otwarte. 

Nikola Czekaj, klasa 2 

 Jestem szczególnym miejscem więc musicie 
o mnie wyjątkowo dbać. Przez setki lat słyszę pieśni 
i modlitwy płynące z serc tych, którzy przychodzą 
żeby tu w moich murach spotkać się z Panem Je-
zusem. Jest przecież napisane, że gdzie dwóch lub 
trzech spotyka się w imieniu Pana, to on jest pośród 
nich. Jestem czymś więcej niż tylko murami bo tak 
naprawdę kościołem są dzieci Boże. 

Ewa Boruta, klasa 3

 Kościół Jezusowy jest jednym z najwięk-
szych kościołów w Polsce. Moim zdaniem kościół 
gdyby potrafił mówić byłby zadowolony ze zborow-
ników, którzy regularnie uczęszczają na nabożeń-
stwa. Natomiast jego smutek bierze się z tego, że 
dzieci jak i młodzież często rozmawiają, przeszka-
dzają, niektórzy nawet półgłosem. Zdarzają się 
nawet takie sytuacje kiedy dzieci zdrapują lakier 
z ławek w czasie słuchania kazania – czy nie po-
winni skupić się na słowie Bożym. W tym momen-
cie nic nie wynoszą z nabożeństwa. Sprawiają tym 
ogromny smutek rodzicom, księdzu, który dostrzega 
podobne sytuacje. Dlaczego tak sie dzieje? Robią to  
z nudów? Nie wiem, ja nie jestem idealna, ale staram 
sie skupiać, gdyż chcę jak najwięcej z nich wynieść. Ko-
ściół Jezusowy jest ogromny i bardzo zachwyca mnie 
jego wielkość. Na pewno się cieszy, że się o niego dba, 
jest przecież zabytkiem. Organy są remontowane z po-
wodu uszkodzeń szkodników. Cieszy się z tego, że wie-
le ludzi uważa go za miejsce, gdzie można się schronić, 
pomodlić. Kościół Jezusowy jest cudownym, wspania-
łym obiektem sakralnym. Jego wielkość i potęga mnie 
zachwyca i czuję się w nim bezpieczna.

Magdalena Macura, klasa 5

 Kościół powiedziałby, że mamy szanować  
i miłować Pana Naszego. Ale są na świecie tacy ludzie, 
którzy go nie szanują, a co gorsze w Niego nie wierzą. 
Powiedziałby również, że ci którzy chodzą do kościoła 
i modlą się każdego wieczora zostaną zbawieni i pójdą 
do Królestwa Niebieskiego. Powiedziałby, że jest do-
mem Bożym i że Pan Bóg jest dla nas wszystkich Ojcem. 
Nie zapomniałby też dodać, że jesteśmy jedną wielką 
kochającą się rodziną. Powiedziałby, że gdyby nie było 
Pana Boga nie byłoby świata, ani ludzi. Nie mogliby-
śmy się uczyć, ponieważ nie byłoby szkół. 

Patrycja Chmiel , klasa 4

 Myślę, że gdyby kościół potrafił mówić na po-
czątku opowiedziałby mi historię swojego powstania, 
o wiernych, którzy go zbudowali w jakim celu. Po-
wiedziałby o wiernych, którzy przez te lata odwiedzali 
go, o tym jak ważne jest chodzenie do kościoła, miłość  
i wiara w Pana Boga. 

Marcysia Szymala, klasa 2

 Moi drodzy zborownicy! Bardzo cieszę się gdy 
przychodzicie do mnie, aby sie pomodlić. Niestety, za-
uważam, że nie wszyscy potrafią cierpliwie wytrwać do 
końca nabożeństwa. 
 Dzieci! Proszę Was, abyście nie niszczyły ławek, 
w których siedzicie po odśpiewaniu piosenek. Zapew-
niam, że to nie wygląda jak prawdziwe dzieła sztuki. 
Mimo to przyjemnie jest, kiedy przychodzicie i ogrze-
wacie moje mury od środka. Zimą bywa na dworze tak 
chłodno, że co niedzielę czekam z utęsknieniem na od-
wiedziny. 
 Każdego ranka podziwiam pierzaste chmury, 
które mkną szybko po błękitnym niebie. Przypominają 
mi one Was, ludzi, kiedy przychodzicie na nabożeństwa 
tylko dla zasady – żeby wejść i wyjść. Proszę zastanów-
cie się nad tym. 
Dziękuję, że wysłuchaliście mnie i mam nadzieję, że  
weźmiecie moje słowa głęboko do serca. 

Martyna Stoszek, klasa 6

Nikola Czekaj

Dorota Orzepowska, Marcin Pierzgalski, Tatiana Archacka, Aleksandra Kunszke

Foto: Gabriela Sikora
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 Drodzy Parafianie, cieszę się, że chodzicie do 
Domu Jedynego Pana Boga, że modlicie się, składacie 
ofiary, że po prostu wierzycie w Boga. Jestem już bar-
dzo stary ale nadal dbacie o mnie. Pamiętajcie, Bóg 
zawsze będzie Was wspierał i pomagał w Waszych cięż-
kich sytuacjach. Jeżeli będziecie całe życie wierni Jedy-
nemu Panu Bogu, to Bóg zadba o to, żebyście znaleźli 
się w niebie. Pamiętajcie, że gdy w jakiejś sytuacji bę-
dzie Wam źle, to zawsze możecie pomodlić się do Pana 
Boga. Nie dokuczajcie innym, ponieważ to nie da Wam 
przepustki do nieba. Jeżeli zdarzy Wam się dokuczyć 
lub zrobić złą rzecz, to pomódlcie się i na pewno nasz 
Zbawiciel wybaczy grzechy. 
PS.: Kochajcie Boga!

Marcin Pierzgalski ki. 6a

 Jestem kościołem ponad 300-letnim. Potrzebu-
ję remontu i nowych, bardzo dużych organów. Opowiem 
trochę o parafii, która się mną opiekuje. Największą 
władzą w parafii jest zgromadzenie parafialne. Należą 
do niego wszyscy członkowie parafii, posiadający bier-
ne prawo wyborcze (ukończone 18 lat i opłaconą skład-
kę kościelną).
 Zaniepokoiło mnie, że coraz mniej ludzi chodzi 
do kościoła. Czyżby ludzie już nie chodzili do kościo-
ła, bo nie wierzą w Boga? Jedyne wydarzenia, pod-
czas których jest w kościele pełno ludzi to konfirmacja, 
Boże Narodzenie i Wielkanoc. Ale w inne niedziele nie 

ma prawie nikogo. Nie będę już zanudzał, więc może 
opowiem trochę o moim powstaniu. Powstałem chyba 
w 1709 roku, nie pamiętam dokładnie, w końcu mam 
ponad 300 lat. 
 Jestem Domem Bożym i tak samo jak Bóg ko-
cha wszystkich ludzi, ja też. Chciałbym, żeby znów się 
we mnie roiło od ludzi.

Dorota Orzepowska ki. 6a, SP 1

 Dzień dobry! Nazywam się Kościół Jezusowy. 
Mam już 306 lat odkąd zaczęli mnie budować. Początek 
budowy był w 1709 roku, a koniec w 1722. Budowano 
mnie 13 lat. Jestem zbudowany w małym mieście Cie-
szyn, w Polsce. Bardzo lubię, kiedy co niedzielę odwie-
dzają mnie tłumy ludzi by porozmawiać z Bogiem i za-
śpiewać Mu na chwałę. Często turyści lub ludzie, którzy 
widzą mnie pierwszy raz, robią mi zdjęcia.
 Ludzie dbają o mnie i sprzątają. Jestem bardzo 
dużym kościołem. Mam tu u siebie zbiórkę na nowe or-
gany. Są duże brązowe drzwi i bardzo długie, duże lam-
py. Zachęcam wszystkich ewangelików do odwiedzania 
mnie. Można sobie usiąść np. na balkonach. Są tutaj 
też ławki zrobione z ładnego drewna. Myślę, że w każdą 
niedzielę i święta będziecie do mnie przychodzić. Pa-
miętajcie też, że Bóg nigdy o Was nie zapomni i zawsze 
będzie z Wami, w każdej nawet trudnej sytuacji.

Aleksandra Kunszke ki. 4b, SP 1

Wspomnienie - śp. Bronisławy Wiecheć

„Jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, osta-
ną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze 

potomstwo i wasze imię”.    
 Iz 66, 22

 Śp. Bronisława Wiecheć ur. się 20 sierpnia 
1938 r. w Kostkowicach, jako córka Karola i Marii  
z d. Polok. Z czasem rodzina przeprowadziła się do 
Pastwisk. Po ukończeniu szkoły podstawowej podję-
ła dalszą naukę w Szkole Nauczania Przedszkolnego  
w Bielsku-Białej. Pracę rozpoczęła najpierw w Strumie-
niu, potem w Pastwiskach, a następnie w Zamarskach.
 Po założeniu rodziny z Karolem Wiechciem za-
mieszkali w Pastwiskach i podjęli się budowy domu w 
Zamarskach systemem gospodarczym. Trwało to sześć 
lat zanim mogli powiedzieć: jesteśmy w naszym, wła-
snym domu.
 W przedszkolu w Zamarskach pracowała jako 
siła fachowa, a potem objęła stanowisko dyrektorki.  
Z racji pełnionego zawodu, jako pedagog z powołania, 
tj. w pełni zaangażowany nauczyciel i wychowaw-
ca, starała się wpisać w umysły i serca dzieci wiedzę 

i wartości uznawane po-
wszechnie za podstawo-
we i w życiu najpotrzeb-
niejsze. Jako katechetka, 
to jest nauczyciel religii 

– bo i tego zadania pod-
jęła się na naszą prośbę, 
po wprowadzeniu lekcji 
religii do szkół - ucząc  
w miejscowej szkole 
dzieci młodsze, podob-
nie jak pan kierownik 
Rudolf Mizia, dzieci 
starsze, na rzecz Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, starała się 
wskazać wartości i ideały najwyższe. Wreszcie, jako 
matka starała się dołączyć do tego wszystkiego naj-
piękniejsze uczucia macierzyńskie i objąć nimi dwójkę 
swoich chłopców, a potem wnuki.
 Nie było jej łatwo. Po piętnastu latach mał-
żeństwa tragicznie zginał mąż. Została sama z małymi 
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dziećmi, gospodarstwem domowym i wszystkimi pro-
blemami życia. Podziwialiśmy jej dzielność, jak mądrze, 
energicznie i wytrwale radziła sobie na każdym odcin-
ku i każdym polu działania. Bo była także aktywistką i 
działaczką społeczną, m.in. w miejscowym Kółku Rol-
niczym, którym interesowała się do końca, w Kole Pań 
w Zamarskach i w wielu innych aktywnościach i ak-
cjach społecznych. Zostało to docenione przyznaniem 
jej Złotego Krzyża Zasługi.
 Zaangażowała się w pomoc przy wychowywa-
niu wnuków, najpierw starszego, a potem młodszego. 
Utrzymywała aktywne kontakty z rodziną. Szczególną 
empatią darzyła osoby doświadczone przez życie, cho-
re, cierpiące, potrzebujące pomocy, wsparcia, modli-
twy. Umacniała też kontakt z Kościołem, starając się, 
jak tylko mogła, być na każdym nabożeństwie. Zawsze 

aktywna, dużo czytała, lubiła 
śpiew, kwiaty, które hodowa-
ła w ogródku i w domu, ale 
szczególnie związana była  
z wnukami. Chciała dożyć 
konfirmacji wnuka w maju br., 
ale Pan wezwał ją do siebie, i 

– jak mówi Pismo Święte – bę-
dzie mogła mieć społeczność 
z nami w obłoku świadków, 
którzy są już u Pana.
 Tam właśnie nasz 
tekst kieruje nasze spojrze-
nie…  

   ks. Emil Gajdacz

Zasłużona

Nasza koleżanka w finale Konkursu Krasomówczego

 W dniach 11-13 marca odbył się w Pszczynie III Ogólnopolski 
Konkurs Krasomówczy o tytuł „Przewodnik – krasomówca”. Nasza 
koleżanka Władysława Magiera, aktywnie uczestnicząca w zjazdach 
przewodników ewangelickich, zajęła IV miejsce. W konkursie wzięli 
udział przewodnicy z różnych zakątków Polski. Składał się z dwóch 
etapów: eliminacji, po których do finału kwalifikowało się 5 osób. 
Konkurs odbywał się na zamku w Pszczynie, a finał w pięknej sali lu-
strzanej. W finale opowiadała o cieszyńskiej uliczce kobiet i osiągnię-
ciach upamiętnionych tam kobiet. Słuchaczom bardzo się podobało. 
Specjalnie wybrała aktywne w XIX i XX wieku na Ziemi Cieszyńskiej 
ewangeliczki: Mariannę Górniak-Cienciałową z Sibicy (Cz.Cieszyn), 
żonę Franciszka Górniaka - twórcy Domu Narodowego, Emilię Kołder 
z Suchej Średniej, autorkę Kuchni Śląskiej, Agni Pilchową, bioenergo-
terapeutkę i „jasnowidzącą” z Wisły. 
 Na pszczyńskim zamku miała miejsce nie tylko wielka pro-
mocja regionu, ale słuchacze mogli się dowiedzieć wiele o naszych 
współwyznawczyniach. Zachęceni pięknymi opowieściami koleżan-
ki przewodnicy na pewno będą organizowali wycieczki do Cieszyna. 
Przewodnicy przecież są tymi, którzy zawsze promują najlepiej region, 
a opowieści o wyjątkowych cieszyńskich kobietach na pewno zachę-

cą do odwiedzenia cieszyńskiej uliczki 
kobiet, na której większość upamiętnio-
nych, to ewangeliczki.

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy

 tylko co nieważne jak krowa się wlecze 
 najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 

 potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
 jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy

 kiedy myślimy o kimś zostając bez niego 
ks. Jan Twardowski 
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Starki i babcie                                 Dylemat 

Były kiedyś cieszyński starki,                                             Czasem gdy się budzę 
twarze pomarszczone, głowy oczepióne                             pustkę czuję w głowie,
we spódnicach i jaklach obleczóne.                                    Bo ja nie z tych czasów, ale  z dawnych lat

Czasy się zmieniły, starki pogubiły.                                    młodości naszej inny świat.
Teraz nasza młodzież inny żywot wodzi,                            Teraz, by żyć modnie
nasze młode babcie nie noszą                                              trzeba nosić spodnie,
ani szatki, ani czepca.                                                          by być modną lwicą
                                                                                             trza siąść za kierownicą.
One są dziś młode i lansują mode,                                      Tamte czasy już za nami
babcia ma suknię od Diora.                                                   nie ma sukien z falbankami,
Babcie pracują, chcą być zadbane,                                        gdy chcesz płynąć z prądem wody
kosmetyczki odwiedzają, o fryzury dbają.                            Poddaj się nakazom mody.
Dziś kobieta się nie boi
Samochód prowadzi, jest energiczna i sobie radzi,
świat przed nią otworem stoi.
Nowe czasy tego świata, mają babcie młode lata.
Teraz babcia pani modna 
uśmiechnięta i pogodna.

Odgłosy świata                               Porządek świata

Biorę poezji piórko                                                             Co się dzieje z naszym światem
otwieram okno, siadam za biurkiem.                                  Kiedyś wiosna była wiosną, a lato latem
Pod niebem słońce świeci                                                   Złota jesień odchodziła mroźna zima tu rządziła
gdzieś słychać głosy dzieci.                                                Teraz, kiedy ruszą lody 
Niesie się wiatru wiew                                                        Inne trendy są przyrody
od łąk ptasi śpiew.                                                               My mówimy coś o wiośnie, lecz temperatura rośnie
Rzeka szumi gdzieś z daleka                                               Słońce zieleń ogrzewa już budzą się drzewa
wodospad swe odgłosy ma                                                  Szybko tygodnie mijają 
na strunach harfy swe melodie gra                                      Sady zakwitają
Głos dzwonu na skrzydłach się niesie                                Wiosna gdzieś się zapodziała latu pierwszeństwo dała
nasze serca melancholią pieści.                                           Już lato gorące, przyroda i słońce
Lot odrzutowca nad chmurami                                            Przyszedł sierpień, czas żniwowy
echo motorów idzie górami                                                 Kłosy przed deszczem skłaniają głowy
stukot ekspresu po szynach dzwoni                                     Deszczowy sierpień, deszczowe żniwa
świat żyje w biegu, pośpiechem goni                                  Kiedy się sierpień za chmurą skrywa
motoryzacja na klaksonach gra                                           Wrzesień przyniósł nadzieję
światowy rozmach dziś batutę ma.                                      Niebo w błękicie słońce grzeje
Pióro poezji swoje wiersze pisze                                         Chociaż kwiaty znać nam dają
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Poznajmy się lepiej

Piotr Sikora

 Jestem szczęśliwym człowiekiem. Od dziecka mieszkam w Cieszy-
nie i sprawy naszej parafii są mi bardzo bliskie. Wychowywałem się w cie-
niu Kościoła Jezusowego, który traktuję jako mój duchowy dom. Również 
tutaj pracuję w Szkole Podstawowej i Liceum Towarzystwa Ewangelickie-
go jako nauczyciel języka niemieckiego. Praca z dziećmi i młodzieżą daje 
mi wiele radości i satysfakcji, choć czasem bywa trudna. Kilka wieczorów  
w tygodniu spędzam na próbach chórów, które są nieodłączną częścią mojego 
życia i jednocześnie polem mojej działalności w parafii. Śpiewam od 31 lat. 
Najpierw przez 20 lat w Hosannie, którą prowadziła moja mama. Aktualnie 
jestem członkiem Chóru Męskiego, Chóru Kościelnego, Chóru w Bażanowi-
cach, a od 2006 roku prowadzę Wyższobramski Chór Kameralny. Współpra-
cuję również jako solista z Orkiestrą Kameralną Jean-Claude’a Hauptmanna.  
W wolnym czasie lubię pracować w ogrodzie i słuchać muzyki.
 W 2012 roku wraz z grupką zapaleńców zainicjowaliśmy akcję 

„Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego”, której efekty przerosły nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Wszystko na to wskazuje, że 31 października pod-
czas nabożeństwa reformacyjnego nasze organy zabrzmią ponownie z wiel-
ką mocą na chwałę Pana Boga – marzenia się spełniają! Cieszę się również, 
że dzięki znajomości języka niemieckiego mogę być pomocny w utrzymy-
waniu kontaktów z naszą partnerską parafią w Schwabach.
 To moja pierwsza kadencja w Radzie Parafialnej. Cieszę się,  
że mogę tu współpracować z ludźmi, dla których ważne jest dobro naszej 
społeczności. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się poprowadzić parafię 
w tych niespokojnych czasach. Przed nami wielkie obchody 500-lecia Re-
formacji, które przyjdzie nam przygotowywać i przeżywać.    

Chciałbym, żeby przyczyniły się 
one do wzmocnienia naszej ewan-
gelickiej tożsamości i pomogły 
nam na nowo odkryć przesłanie 
Reformacji. Mam nadzieję, że bę-
dzie to impuls dla nas wszystkich 
do bliższego zaangażowania się  
w Kościele. 

Grzegorz Pustówka

 Jestem mężem najwspanialszej kobiety na Zie-
mi oraz ojcem najcudowniejszych dzieci, Krysi (4 lata) 
i Antosia (1,5 roku), które dał mi Pan.
 Od ośmiu lat mieszkam w Oświęcimiu, ok. 80 
km od Cieszyna, ale pomimo tej odległości dalej ser-
cem jestem z parafią w Cieszynie, gdzie spędziłem naj-
piękniejsze chwile mojego życia. 
 Pracując jako dyrektor w międzynarodowej 
korporacji oraz prowadząc własną firmę zajmującą 
się termoizolacjami i zarządzaniem nieruchomościa-
mi, spełniam się zawodowo. Życie jednak nie powin-
no opierać się na samej pracy, ale także na służbie.  
Zawsze część mojego życia była poświecona pracy  
dla Pana. Począwszy od śpiewania w chórach naszej parafii,  
poprzez wydawanie informatorów parafialnych  
w Gliwicach, Kielcach i Radomiu, a skończywszy 
na byciu członkiem Synodu Diecezji Cieszyńskiej.  
Kolejnym etapem tej służby jest członkowstwo w Ra-
dzie Parafialnej. 

 Każdy z nas, jako narzędzie w rękach Boga ma 
pewną pracę do wykonania, z której zostaniemy roz-
liczeni. Jako Skarbnik naszej parafii oraz Przewodni-
czący Komisji Gospodarczo – Remontowej postaram 
się jak najlepiej wykorzystać wszystkie talenty, jaki-
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mi mnie Pan obdarzył, pamiętając jednocześnie słowa 
Psalmisty: „Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą 
się ci, którzy go budują” (Ps. 127,1).
 Pamiętajmy, że każdy z nas, Ty i ja, zostaliśmy 

obdarzeni przez Boga ogromną ilością talentów – da-
rów. Nie zakopuj ich i nie marnuj. 
 Rozwijaj je i dzięki nim rozwijaj naszą parafię 
– Twoją parafię.

Z okazji 90. rocznicy urodzin Panu Rudolfowi Mizia,
oddanemu współpracownikowi naszego miesięcznika 

- Wieści Wyższobramskich - z serdecznym podziękowaniem 
za wieloletnią pomoc, regularne przesyłanie ciekawostek, wierszy 

oraz zamówionych artykułów do redakcji, składamy najlepsze 
życzenia, by łaskawy  Bóg dodawał sił i prowadził w dalszej 

wędrówce przez życie. Do życzeń dołączamy Słowa:
„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie" 

Flp 4;1,3

 Sto lat dla Pana Oskara Plinty z okazji 85. urodzin oraz 60 lat 
pożycia małżeńskiego z wierną i kochaną Danusią - dużo szczęścia, 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego życzy Halina Kisza.

PS. Bóg Wam zapłać za pomoc i opiekę.

Pan… posłał mnie, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. 
Iz 61, 1-2

Ks. radca Jan Kozieł, Kapelan Szpitalny 

Szpitala Śląskiego w Cieszynie

 Czcigodny Jubilacie, tak się składa, że w kwietniu 
rozpoczniesz kolejne dziesięciolecie swojego życia. Takie 
okoliczności sprzyjają refleksji. Patrzymy na Twoją błogo-
sławioną służbę we Wrocławiu, w Karpaczu, w Cisownicy  
i dalszy jej ciąg w parafii cieszyńskiej i w cieszyńskim szpitalu. Twoja służba 
koresponduje z dzisiejszym hasłem biblijnym: „Pan Cię posłał i posłuszny 
temu poselstwu poszedłeś z Jego słowem, słowem Ewangelii”. Cieszymy się, 
że na drodze Twojego życia znalazł się i Cieszyn, i że wśród nas możesz głosić 
Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie na nabożeństwach, w szpitalu 
cieszyńskim i służyć swoimi darami w chórach męskim i mieszanym.
 Niech Pan Bóg posyła Cię nadal i używa w swojej służbie, niech obdarza 
Cię zdrowiem, swoim błogosławieństwem i pokojem, abyś budował, wzmac-
niał, pocieszał i poruszał serca wszystkich nas.
             
 

W imieniu parafii: ks. Janusz Sikora

Redakcja
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Ratujmy Organy
Kolejna dotacja z budżetu miasta 

na konserwację 
organów kościoła Jezusowego

 W styczniowym numerze nasze-
go informatora parafialnego pisaliśmy  
o zakończonym II etapie konserwacji orga-
nów Kościoła Jezusowego, który uzyskał 
dofinansowanie z budżetu naszego miasta  
w wysokości 60 tys. zł. W tym roku defini-
tywnie kończymy całościowy remont orga-
nów, który w takiej skali przeprowadza się 
mniej więcej raz na sto lat. Końcem ubiegłe-
go roku rozpoczęliśmy też już ostatni etap re-
nowacji, w trakcie którego obecnie jesteśmy. 
Naprawiane są drewniane elementy wiatrow-
nic, mocno zniszczone przez kołatka, wymie-
niane są oskórowania i filce różnego rodzaju 
zaworków, dodatkowo rekonstruowane jest 
część drewnianych piszczałek, których nie 
można było już uratować. Przed nami jesz-
cze między innymi poskładanie instrumentu oraz jego 
intonacja aby brzmiały tak jak nowe. Trzeci etap jest 
najdroższy, gdyż pochłonie połowę całego budżetu  
remontu instrumentu, tj. 323.820 zł, przy czym całość 
to ok. 650 000 tys. zł., jednakże również w tym roku 
Parafia uzyskała wsparcie z budżetu miasta w wyso-
kości 70 tys. zł, za co serdecznie dziękujemy, tak Rad-
nym Miasta, którzy jednogłośnie przyznali dotację, jak 
i komisji konkursowej, która w pierwszej kolejności 
analizowała wniosek złożony przez Parafię. Na re-
mont największych zabytkowych organów na Śląsku 
Cieszyńskim z budżetu miasta Cieszyna przeznaczono 
łącznie 130 000 zł.
 Wymienione powyżej kwoty są ogromne i cza-
sami docierają różne głosy, czy było to konieczne ? Jed-
nakże w tym momencie musimy sobie uświadomić, iż 
o wiele większy wysiłek kosztował naszych przodków 
sam zakup tego instrumentu za równie ogromną kwotę 
160000 koron czeskich (szalejąca jeszcze w 1923 roku 
inflacja sprawiła, iż zakupiono organy w walucie cze-
skiej), za tę kwotę można było w tym czasie zakupić 
duże gospodarstwo rolne, a jeszcze większy wysiłek  
i to nie tylko finansowy, ciążył na budowniczych ko-

ścioła i budynków parafialnych. Oczywiście przod-
kowie mogli zakupić o wiele tańszy instrument, który 
zapewne równie dobrze grał i służył, jednakże, pomi-
mo szalejącego kryzysu związanego z końcem I woj-
ny światowej, kształtowania się państwowości, ogólnej 
biedy, szeregu wydatków, które było trzeba ponieść  
w związku ze szkodami jakie poniosła Parafia w cza-
sach wielkiej wojny, zakupiono piękne i bardzo warto-
ściowe organy, w jednej z najlepszych ówczesnych firm, 
z myślą o następnych pokoleniach, aby w ten sposób 
podkreślić więź i przywiązanie do kościoła na Wyższej 
Bramie.
 Zgodnie z harmonogramem prac, organy po-
winny być gotowe do końca lipca br., a rozpoczęcie ofi-
cjalnej ich „służby” zaplanowano na 31 października, 
kiedy to o godzinie 10.00 nabożeństwem w Kościele 
Jezusowym nastąpi ogólnokościelne rozpoczęcie Roku 
Jubileuszowego 500 lat Reformacji, a w godzinach po-
południowych odbędzie się uroczysty koncert, na który 
już dziś serdecznie zapraszamy. 

Marcin Gabryś
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Z zagranicy ...
Be omide didar

 U nas 20 marca 2016 r., w Iranie rozpoczyna 
się wtedy Nowy 1395 Rok. Taki stan rzeczy bierze się 
stąd, że muzułmanie przyjmują swój kalendarz od okre-
su utworzenia nowej monoteistycznej religii przez Ma-
hometa, Jego szybkiej ucieczki w 622 roku z Mekki do 
Medyny, powołania przez kilka lat pierwszego państwa 
islamskiego, ze strukturami administracyjnymi i wy-
znaniowymi na dużej części Półwyspu Arabskiego, jak 
również tryumfalnego w 630 roku powrotu do Mekki. 
Odtąd jest to miejsce kultu i wielomilionowych piel-
grzymek wyznawców z całego świata. Według założeń 
wiary każdy muzułmanin przynajmniej raz w życiu po-
winien przybyć do Mekki. Są specjalne linie samoloto-
we i autobusowe, które zajmują się przede wszystkim 
organizacją wyjazdów i pobytów.
 Wszyscy znający ten świat wiedzą, że przez 
najbliższe dwa tygodnie, szczególnie w Iranie, zbyt 
wielu spraw się nie załatwi. Część firm i urzędów pra-
cuje tylko umownie. Ustanowiło Państwo pięć dni świąt, ale ludzie 
biorą urlopy i wyjeżdżają do rodzin, w góry czy nad Morze Kaspij-
skie. Umiejętność świętowania i bawienia się to immanentna cecha 
Irańczyków. O tradycyjnych rytuałach związanych z pożegnaniem 
Starego Roku, oczyszczającej roli ognia i innych zwyczajach, cza-
sem zbieżnych z naszymi chrześcijańskimi, pisałem już w WW w po-
przednich latach.
 Wraz z Nowym Rokiem pojawiają się zapowiedziane zmiany 
liberalizacyjne w życiu codziennym. Zniesione sankcje gospodarcze 
umożliwiają prowadzenie normalnej wymiany gospodarczej. Jak by-
łem tam dwa tygodnie temu, cztery główne banki podjęły już współ-
pracę z bankowym systemem USA i Europy. Dla gospodarki i ludzi 
ma to kolosalne znaczenie. I jest to odczuwalne na każdym kroku. Po-
nad dwadzieścia lat ludzie oczekiwali normalności, oderwania się od 
skostniałych systemów strategicznych, bajdurzenia i straszenia przez 
małych umysłem i sercem polityków, często wplatających do swoich 
urojonych, egoistycznych, a przede wszystkim nacjonalistycznych 
teorii i mrzonek, dobro ludzi. W Iranie nikt już takiego przedstawie-
nia i projekcji świata „ nie kupi".
 Społeczeństwo, którego zdecydowaną część stanowią młodzi 
,nie ulega już politykom i politykierom. Stąd wynik ostatnich wybo-
rów i postawienie na nowoczesność i zbliżenia ze światem. Skom-
promitowani politycy powoli godzą się z przyjściem nowej generacji 
młodych i wykształconych, w tym coraz większej liczby kobiet. Or-
todoksyjni mułłowie muszą zmienić sposób postrzegania współcze-
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snego świata i uświadomić sobie oczekiwania nowej generacji, 
w tym wyzwań, jakie dzisiaj dyktuje codzienność.
 Irańczycy to bardzo dumny, ale mądry i rozsądny naród, 
mający w swoich genach perską tożsamość. Uświadomienie  
sobie takiego stanu rzeczy jest bardzo istotne przy wartościowa-
niu zwykłych ludzi i wyrobieniu sobie przekonania, że desygnat: 
Pers (Irańczyk), czy Arab, nie może być tożsame z terroryzmem 
i terrorystą.
 Przewrotnie zacytuję tutaj Alberta Camus: Kto rzeczy 
nie nazywa po imieniu, przyczynia się do nieszczęścia świata.

Jan Schylla

LOTE SPTE

Liceum 
Ogólnokształcące TE

GTE

 W marcu w LOTE miało miejsce kilka cieka-
wych wydarzeń, o których warto wspomnieć, a które 
świadczą, że pozytywnie zakręconych ludzi w na-
szej szkole nie brakuje. Otóż w piątek, 4 marca 2016 
r. uczniowie klas maturalnych, przygotowujący się 
do egzaminu maturalnego z chemii, postanowili wraz 
ze swoją nauczycielką Wiolettą Zamarską, spędzić  
w szkole nie tylko dzień, ale tak-
że noc. Jeden z uczestników rela-
cjonuje: „Z piątku 4.03 na sobotę 
5.03 już po raz drugi wzięliśmy 
udział w maratonie chemicznym 
przygotowanym przez naszą wy-
chowawczynię Wiolettę Zamar-
ską. Od godziny 19.00 do 3.00 
liczyliśmy zadania. Naprawdę 
jest to możliwe!!! Razem prze-
liczyliśmy 564 zadania, rekor-
dzistą okazał się Konrad Szalbot, 

który przeliczył 61 zadań. Brawo! Wspomagaliśmy się 
kawą, ciastem, pizzą  i czym kto miał, i było super! Dal-
sza część nocy była już tylko filmowa. Gratulacje dla 
wszystkich uczestników za wytrwałość.”
 Kolejnym ciekawym wydarzeniem był trady-
cyjny już Dzień Liczby Pi, który zorganizowała klasa 
1a pod okiem matematyka Tomasza Glajcara. Dzień ten 
oczywiście musiał się odbyć 14.03, bo to cyfry składa-
jące się na tę magiczną liczbę. Jak zwykle była pizza 
o wymiarach liczby Pi i niezwykły konkurs przygoto-
wany dla gimnazjalistów, który polega na zapamięta-
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niu jak największej liczby cyfr po przecinku. Po-
jemność młodych umysłów jest nieprawdopodobna. 
Tę konkurencję wygrała Marysia Chudecka, która 
zapamiętała ciąg ponad trzystu cyfr. Niedowiary!  
W dalszej części licealiści zgłębiali tajniki matema-
tyki, słuchając prezentacji przygotowanych przez 
kolegów i koleżanki.
 Od 8.03 do 13.03.2016 r. odbywała się wy-
miana uczniów z Korsyki. To już siódmy raz ucznio-
wie liceum z miejscowości Il’Rousse na Korsyce 
odwiedzili Cieszyn. Kontakt prowadzi romanistka 
Małgorzata Hauptmann. Tak relacjonuje tę wizytę 
nasza młodzież:
 „W wymianę zaangażowani są głównie 
uczniowie uczący się języka francuskiego zarów-
no w LOTE jak i GTE. Nasi korsykańscy goście 
zwiedzili Cieszyn (Kościół Jezusowy, Teatr im.  
A. Mickiewicza, Rynek, Wzgórze Zamkowe), Ka-
towice (budynek NOSPRu, Muzeum Śląskie), te-
ren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz 

- Birkenau, Kraków - Fabrykę Schindlera, kra-
kowski Kazimierz, Wawel, Rynek i Stare Miasto.   
W ramach poznawania naszej szkoły uczestniczyli   
w lekcjach geografii, matematyki, informatyki i re-
ligii w LOTE i GTE. W ramach zajęć edukacyjnych  
z przedsiębiorczości zwiedzili firmę Diehl - Me-
tering w Bażanowicach. W sobotę, przy niezbyt 
sprzyjającej pogodzie, odwiedzili Beskidy -  Rezy-
dencję Prezydenta RP, Chatę Kawuloka oraz Skocz-
nię Narciarską im. A. Małysza. Wprawdzie wozami, 
a nie saniami mieli okazję poznać Dolinę Białej Wi-
sełki, a później pospacerować po Wiśle. W niedzie-
lę wcześnie rano powiedzieliśmy sobie "Au revoir" 
i już teraz cieszymy się na wrześniową rewizytę na 
uroczej i ciepłej Korsyce.” 
I jeszcze relacja uczennicy biorącej udział w wy-
mianie ze szkołą Paul Roos w Stellenbosch w RPA. 
O tej egzotycznej podróży wspominaliśmy już  
w poprzednim numerze Wieści Wyższobramskich. 
Dziś relacja Natalii, która tak opisuje tę niezwykłą 
podróż:
 „W dniach od 8 do 20 lutego 2016 r. kilku-
nastu uczniów LOTE wraz z dwoma nauczycielka-
mi miało okazję uczestniczyć w jednej z najbardziej 
niesamowitych i obfitujących we wrażenia wymian, 
jakie szkoła może zaproponować swoim wycho-
wankom. Już cel podróży może wzbudzać wiele 
emocji, gdyż nieczęsto słyszy się o wyprawie aż 
do Republiki Południowej Afryki. To już trzeci raz 
uczniowie LOTE spotkali się na półkuli południo-
wej z afrykańskimi przyjaciółmi. Dzięki słonecznej 
pogodzie, jak i równie ciepłemu przywitaniu, jakie 
zgotowali nam uczniowie Paul Roos Gymnasium 
wraz z nauczycielami i rodzinami, zaaklimatyzo-
waliśmy się bardzo szybko. Każdy dzień obfitował 

Nocne zmagania chemiczne

Wizyta uczniów z Korsyki

Wizyta w RPA         
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w coraz to nowe doświadczenia, których 
niezrównanym źródłem były na pewno 
zajęcia w szkole. Podczas nich mieliśmy 
szansę wymienienia się wiedzą na temat 
swoich ojczyzn i doskonalenia języka 
niemieckiego, czego owocem były pre-
zentacje i dyskusje wokół ważnej kwe-
stii wolności na świecie. Po lekcjach naj-
częściej odbywały się wycieczki w takie 
miejsca jak: Kapsztad, Góra Stołowa, 
Oceanarium czy Robben Island. Szko-
ła zorganizowała też wyjazd na spek-
takl „Othello” do amfiteatru, zwiedzanie 
muzeum w Stellenbosch i Franschhoek. 
Wszystkie te miejsca były okazją do po-
znania afrykańskiej kultury, historii i podziwiania pięk-
na jej natury. Był też czas na relaks na plaży i spędza-
nie wolnego czasu z rodzinami. Nauka i zabawa były  
w planie w idealnych proporcjach. Na pewno w pamięci 
zostanie też na długo wizyta w Domu Wyszehradzkim, 
na zaproszenie pani Anny Raduchowskiej-Brochowicz 

– Ambasador Polski w RPA. Była to okazja do poroz-
mawiania z Polakami mieszkającymi od dłuższego już 
czasu w Kapsztadzie na tematy polityczne i kulturowe, 
a także poznania paru ważnych osobistości z innych 
krajów. Było to bez wątpienia cenne doświadczenie. 
 Wszystko co dobre jednak kiedyś się kończy 

i bezlitosny upływ czasu dał się we znaki także nam. 
Wspomnienia z pobytu w afrykańskim kraju na pewno 
pozostaną w naszych sercach na długo. Żal było opusz-
czać nowych przyjaciół, ich rodziny, a także szkołę Paul 
Roos Gymnasium. Pozostaje jednak nadzieja na kolej-
ne spotkania.
 Niezależnie jednak od tego czy kiedykolwiek 
dane nam będzie jeszcze się zobaczyć, jedno jest pew-
ne: wszyscy wróciliśmy do kraju bogatsi o międzykul-
turowe doświadczenia, wrażenia i nowe umiejętności.”

Lidia Pałac

Gimnazjum TE

 Miesiąc marzec z pewnością należy  
podsumować jako czas szczególnie wytężonej 
pracy naszych uczniów. Z przyjemnością może-
my  obserwować  bardzo dobre efekty tej pracy, 
bowiem znane są nam wyniki etapu wojewódz-
kiego Przedmiotowych Konkursów Kuratoryj-
nych. Z dumą możemy ogłosić, że w tym roku  
aż 8 razy nasi uczniowie wywalczyli tytuł lau-
reata. Oto oni:
 - język polski – Maria Chudecka 2b,  Aleksan-
dra Czudek 2b, Julia Pilarczyk 3a
(przygotowanie: Katarzyna Słupczyńska oraz  
Dorota Kisiała)
 - matematyka - Jakub Królica 3b, Laura Meis-
sner 3b 
(przygotowanie: Jolanta Woźniak)
 - historia - Maria Chudecka 2 b,  Filip Foltyn 
2b
(przygotowanie: Janusz Gabryś)
 - geografia - Maria Chudecka 2 b
(przygotowanie: Gabriela Waliczek oraz Alek-
sandra Trybuś – Cieślar)

Wizyta w RPA         

Zawody pływackie w Skoczowie         
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 Serdeczne gratulacje zarówno dla sa-
mych konkursantów, jak i dla przygotowujących 
ich do tego wyzwania nauczycieli! Uczniowie 
noszący tytuł laureata zwolnieni są z pisania 
odpowiedniego zakresu egzaminu gimnazjalne-
go, który weryfikuje wiedzę na poziomie szkoły 
gimnazjalnej po trzeciej klasie. 
 Wśród naszych uczniów jest także spo-
re grono, które poszczycić się może znaczącą 
wiedzą i znajomością Pisma Świętego. Są to 
laureaci Ogólnopolskiego Biblijnego Kon-
kursu Sola Scriptura 2015/ 2016.  Finał tegoż 
konkursu odbył się 12 marca w sobotę w Biel-
sku-Białej w auli Towarzystwa Szkolnego im.  
M. Reja. Uczestnicy przygotowywali się z za-
kresu  Ewangelii św. Łukasza. Wyniki uczniów 
GTE są następujące:
1 miejsce: Maria Chudecka klasa 2b
3 miejsce: Szymon Kluz klasa 1b 
4 miejsce: Natalia Król klasa 1b.
 Do grona laureatów, którzy zdobyli po-
wyżej 75% punktów z testu należą także :
 Marta Chrapek klasa 2b i Zuzanna Gabryś kla-
sa 1b.
 W finale wzięli także udział: Patrycja 
Kisza - 3b, Magda Zamarska - 3b, Jan Glajcar 

-3c i Nicola Więcław - 3a, która jako uczestnicz-
ka 6 finałow otrzymała Dyplom Honorowy dla 
Superfinalistki i w nagrodę czytnik do e-bo-
oków.
 Ponadto uczniowie GTE licznie brali 
udział w konkursach organizowanych rokrocz-
nie w szkołach w całej Polsce. Tradycyjnie w 
marcu miały miejsce ogólnopolskie  konkur-
sy: Fox - konkurs z języka angielskiego (31 
uczniów biorących udział z GTE), Kangur  - 
konkurs matematyczny (35 uczniów biorących 
udział z GTE), Lwiątko – konkurs z fizyki (15 
uczniów biorących udział z GTE).  Z niecierpli-
wością czekamy na wyniki…
 Do sukcesów naukowych należy do-
dać także sukces sportowy, jakim jest awans 
drużyny chłopców naszej szkoły do etapu re-
jonowego  w zawodach pływackich. 14 marca 
na szczeblu powiatowym  nasza 
reprezentacja zajęła II miejsce. 
Naszą szkolę reprezentowali:
Adam Skałka 1bg, Tobiasz Jan-
kowski  1bg, Dawid Mielke 1ag, 
Patryk Wójtowicz 2bg, Paweł 
Szawara 2bg, Sebastiano Tanzola 
3ag, Cyprian Ziebura 3bg, Jakub 
Hazuka 3cg, Kacper Żelazny 3cg.
 Dzień 14 marca był 
szczególny również za sprawą 

Kangur Matematyczny

Archipelag skarbów 
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matematyki. Razem z całym światem święto-
waliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. 
Zarówno gimnazjum jak i liceum zebrało się 
w auli, aby uczestniczyć w obchodach tego 
rewelacyjnego matematycznego święta. Klasa 
1a liceum wraz z wychowawcą – Tomaszem 
Glajcarem - zapewniła uczniom rozrywkę w na-
ukowej atmosferze. Do konkurencji, w których 
brali udział gimnazjaliści, należała między in-
nymi recytacja cyfr po przecinku stanowiących 
rozwinięcie liczby Pi. Rezultaty uczniów są 
imponujące. Pięcioro z nich zdołało zapamiętać 
ponad 100 cyfr po przecinku. Najlepszy wynik 
należy do Laury Meissner z klasy 3b  - jest to 
351 cyfr po przecinku!!!
 Matematyczną ciekawość licealistów 
w dalszej części programu zaspokoiły referaty 
prezentowane przez uczniów Liceum.  W celu 
zwieńczenia tego wspaniałego święta, uczest-
nicy pożywili się matematyczną pizzą o obwo-
dzie równym 3,14 m, przygotowaną specjalnie 
na tę okazję przez pizzerię BATI w Cieszynie.
 W drugiej połowie miesiąca klasy dru-
gie GTE brały udział w dedykowanym im pro-
gramie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag 
Skarbów”. W ramach tego działania przeprowa-
dzone zostały dwudniowe warsztaty poprzedzo-
ne  spotkaniem dla rodziców oraz szkoleniem 
dla grona pedagogicznego. Pod okiem trenerów 
Pracowni Rozwoju Społecznego młodzież mia-
ła okazję zastanowić się nad  istotnymi tema-
tami życiowymi takimi jak: seksualność, zako-
chanie, emocje oraz  uzależnienia.
 Istotnym wydarzeniem dla całej spo-
łeczności szkolnej była organizacja Dnia Otwar-
tego. 10 marca w godzinach popołudniowych, 
uczniowie klas szóstych wraz z rodzicami za-
witali w murach Gimnazjum, aby zapoznać się  
z atmosferą szkoły, proponowaną przez nas  
ofertą oraz poznać  ewentualnych przyszłych 
kolegów i nauczycieli. Samorząd szkolny przy-
gotował na tę okazję bogaty program artystycz-
ny. W przedstawieniu na podstawie scenariusza 
Niny Woźniak (uczennicy klasy 2b), gimnazja-
liści starali się rozwiać wątpliwości odwiedza-
jących nas gości, w sprawie podjęcia decyzji  
o nauce w naszym gimnazjum. W drugiej części 
spotkania nasi goście udali się w grupach na cie-
kawe warsztaty przedmiotowe, które pozwoliły 
im na kontakt z nowymi przedmiotami naucza-
nymi w gimnazjum oraz na zapoznanie z kadrą 
nauczycielską. Odbyły się następujące warszta-
ty: chemiczno-fizyczne, językowe, biologiczne, 
geograficzne, matematyczne oraz historyczne. 
Nie zabrakło także gimnastyki – mózgu. W tym 

Dzień otwarty  

Archipelag skarbów

Dzień otwarty  

Dzień otwarty  



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl38 Odwiedź naszą stronę:

czasie rodzice przyszłych kandydatów mieli możliwość 
na rozmowy z Dyrekcją szkoły. Zwiedzając naszą szko-
łę, przyszli gimnazjaliści mogli liczyć na opiekę star-
szych kolegów, którzy starali się jak najlepiej spełnić 
rolę dobrych gospodarzy.
 
 Serdecznie dziękujemy wszystkim za odwie-
dziny! Tym, którzy nie mogli do nas zawitać, przeka-
zujemy informację, że rekrutacja do GTE potrwa do 
końca maja. O szczegółach  rekrutacji można przeczy-

tać na stronie internetowej GTE:  www.gte.tecieszyn.pl  
w zakładce rekrutacja. Tam znajdą Państwo także poda-
nie o przyjęcie do szkoły, które należy wypełnić i złożyć 
w sekretariacie szkoły. Chętnie odpowiemy na wszelkie 
pytania o szkołę pod numerem telefonu: 33 852 12 37.

Dagmara Jagucka-Melke

Szkoła Podstawowa TE

 Po wakacyjnej przerwie zimowej wró-
ciliśmy do szkoły pełni energii, nowych po-
mysłów i wiadomości. Cieszymy się z wyniku 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z języka polskiego, w którym tytuł laureata 
uzyskali: Edyta Bolek, Paulina Panek, Łukasz 
Wesołowski. Natomiast w Wojewódzkim Kon-
kursie z matematyki na tytuł finalisty zapraco-
wali, podobnie jak w polonistycznym: Edyta 
Bolek i Łukasz Wesołowski.                                                                                     
 Bardzo dobrze wypadliśmy także w 
Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym „Sola 
Scriptura”: 1 miejsce zajęła Edyta Bolek, tytuł 
laureata przypadł: Michałowi Królowi i Ola-
fowi Woltmanowi, a natomiast tytuł finalisty: 
Marcie i Markowi Chudeckim.
 Ważnym wydarzeniem w życiu naszej 
szkoły było pożegnanie p. Stanisława Wojta-
chy, który przeszedł na emeryturę. Nasz szkol-
ny woźny, który pracował w SPTE ponad 10 
lat, a wcześniej wiele lat w Technikum Mecha-
niczno-Elektrycznym, był osobą uśmiechnię-
tą, serdeczną, przyjazną i lubianą przez naszą 
szkolną społeczność. Z tej okazji uczniowie 
przygotowali pożegnalny wiersz oraz podzię-
kowanie w formie laurki. Podarowaliśmy p. 
Staszkowi także fotel ogrodowy, żeby mógł 
miło i wygodnie spędzać czas w ogrodzie. Li-
czymy na to, że będzie  o nas pamiętał i miło 
wspominał. 
 Udało się także podsumować szkolny 
konkurs matematyczny „Mistrz rachunków”, 
w którym udział wzięli uczniowie i nauczy-
ciele, rodzice, nawet babcie i dziadkowie. 
Najlepszymi geniuszami okazali się: p. To-
masz Glajcar (I miejsce) Łukasz Wesołowski, 
Joanna Markuzel (II miejsce), Edyta Bolek (3 
miejsce).W tym roku nie było bezbłędnej pra-
cy, nawet mistrzom zdarzyły się pomyłki.                                                                           

Mistrz rachunków
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 W marcu obchodziliśmy 
DZIEŃ LICZBY PI.  W tym roku 
do wykonania było tylko jedno za-
danie. Na ścianach drugiego piętra 
rozwieszonych zostało kilkadzie-
siąt cyfr z rozwinięcia dziesiętne-
go liczby Pi. W różnych miejscach 
na szkolnych korytarzach można 
było odnaleźć 19 kopert z kartecz-
kami. Zapisano na nich dziwne 
zdania, czasem tylko pojedyncze 
słowa. Zadanie polegało na tym, 
aby ułożyć wszystkie karteczki  
w odpowiedniej kolejności - tak, 
aby utworzyły wiersz. Wiersz jed-
nak nie byle jaki… Jego autorką 
jest bowiem Wisława Szymborska, 
a jego tytuł brzmi „Liczba Pi”. 
 Tradycyjnie odbyły się  
w marcu szkolne rekolekcje. Nasi uczniowie uczestniczyli 
w nabożeństwach w Kościele Jezusowym i Marii Magda-
leny.
 
                                                                                                                      

Joanna Gibiec-Smierna

W związku z nadchodzącymi świętami życzymy 

Państwu: „Aby Święta Wielkanocne upłynęły  

w zdrowiu, radości, wzajemnej życzliwości”. 

Przedszkole TE

Co nowego w przedszkolu

 W marcu w naszym przedszkolu 
odbył się „Dzień otwarty”. Na spotka-
nie przyszły dzieci ze swoimi rodzicami.  
W każdej sali była przygotowana inna 
aktywność dla maluchów. Jako pierwsze 
zapraszały panie Małgosia i Beata, któ-
re zachęcały dzieci do wspólnych zabaw  
z muzyką, następnie panie Agata i Sabina 
przygotowały zabawy logopedyczne, do 
zabaw sensorycznych zapraszały pani Ka-
rina i Marta, a w ostatniej sali dzieci brały 
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udział w zabawach z tablicą interaktywną, któ-
re prowadziła pani Agnieszka. Wszystkie dzieci 
bardzo chętnie brały udział w zajęciach. Ostatnim 
punktem naszego spotkania był poczęstunek i za-
bawa. Rodzice w tym czasie dowiedzieli się wie-
le szczegółów dotyczących przedszkola. Zachętą 
do zapisania przez rodziców pociech do naszego 
przedszkola był niewątpliwie nowy okazały plac 
zabaw. „Rysy” bo tak nazywa się urządzenie, kusi 
dzieci atrakcyjną zabawą. Przedszkolaki już nie 
mogą doczekać się wiosny żeby się tam pobawić.
 Dbając o wszechstronny i atrakcyjny  
rozwój dzieci, odbyły się w przedszkolu zajęcia  
z elementami sensoplastyki. To metoda  wspie-
rania rozwoju osób w każdym wieku poprzez 
działania plastyczne. W metodzie tej wykorzystu-
je się tylko i wyłącznie produkty spożywcze. Do 
wspólnej zabawy zostali też zaproszeni rodzice 
podczas warsztatów wiosennych. Spotkania te  
przebiegają w bardzo miłej atmosferze, ponieważ 
nikt nie liczy ile kto ma lat - bawimy się wszyscy.

OGŁOSZENIE
 20 kwietnia o godzinie 16.00 w Przed-
szkolu Towarzystwa Ewangelickiego odbę-
dzie się bardzo ciekawe spotkanie z lekarzem 
panią Agnieszką Tobiczyk-Teper, podczas któ-
rego będzie omawiany temat „Wczesne wy-
krywanie, wczesna interwencja”. Serdecznie 
zapraszamy.

Grażyna Podżorska

Lekcja religii ewangelickiej tematem było przybliżenie reformacji

Nowy plac zabaw

Prace z elementami sensoplastyki

Przygotowania do wiosny

Przygotowania do wiosny
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Chóry, muzyka ...
Wyższobramski Chór Kameralny w Zgierzu

 W sobotę, 12 marca 2016 r. wyru-
szyliśmy do Zgierza, by wziąć udział w ju-
bileuszowym V Koncercie Pieśni Pasyjnych, 
organizowanym przez miejscową parafię 
ewangelicką. Jak dowiedzieliśmy się od po-
mysłodawcy koncertu, Leszka Orawskiego,  
w ubiegłych latach zgierska parafia gości-
ła chóry stowarzyszeń muzycznych z Łodzi  
i Zgierza, chóry kameralne działające przy 
akademiach muzycznych oraz chóry parafii 
ewangelickich w Pabianicach i Warszawie. 
Tym razem nam przyszło wystąpić w roli go-
ści z odległej Diecezji Cieszyńskiej. Zgierska 
parafia należy do Diecezji Warszawskiej na-
szego Kościoła i znajduje się na północ od 
Łodzi. Jej proboszczem jest ks. Marcin Undas.
 Podróż, mimo niesprzyjającej pogo-
dy i niebezpiecznej przygody na autostradzie, 
minęła nam szczęśliwie i szybko. Na miejscu 
już oczekiwał nas ks. Marcin Undas, Leszek 
Orawski i chórzyści Concordii – chóru gospo-
darzy, który przygotował dla nas pyszny po-
częstunek. Nie było jednak zbyt wiele czasu 
na rozmowy, gdyż czekała nas wspólna próba 
finałowego utworu, który mieliśmy razem wy-
konać na zakończenie koncertu. Tuż przed go-
dziną 16.00 kościół wypełnił się słuchaczami, 
którzy licznie przybyli na jubileuszowy kon-
cert. Rozpoczął Ewangelicki Chór Concordia 
pod dyr. Magdaleny Szymańskiej, który przed-
stawił bardzo ciekawy program. Usłyszeliśmy 
m.in. pieśni: „Siedem Słów Chrystusa” Ka-
zimierza Bukata, „Patrz na Golgocie Tam” – 
Fridricha Silchera, czy „On zdruzgotany był 
za nasze winy” z Kantaty Misyjnej Eugena 
Clarka. Całość przeplatana była recytacją Pa-
sji wg Ewangelii. Akompaniowała pastorowa 
Janina Marek-Undas. Zgierski chór zachwycił 
nas pięknym, szlachetnym brzmieniem, nie-
naganną dykcją i wielkim zaangażowaniem 
w śpiew. Zauważyliśmy również, że to bardzo 
młody zespół, który pod okiem pani dyrygent 
osiągnął już bardzo wysoki poziom kultury 
muzycznej. Występ nagrodzony został grom-

kimi brawami.
 Jako goście wystąpiliśmy w drugiej części koncertu. 
Przygotowaliśmy dziesięć pieśni: „Per Crucem Tuam”, „Do 
Getsemanii”, „Dlaczego w twym oku”, „Dziękuję Ci mój 
Boże”, „Jezu, mój Jezu”, „O, mój Jezu”, „Gethsemane”, „Arię 
na strunie G”, „Eli, Eli” i „Gdy patrzę na cudowny krzyż”. 
Akompaniował nam niezastąpiony Wojtek Wantulok. Na za-
kończenie koncertu przyszła pora na niespodziankę. Oba chóry 
połączyły swoje siły i zabrzmiało gromkie „Alleluja” Haendla, 
które przypomniało wszystkim, że po zadumie Wielkiego Piąt-
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ku czeka nas radosny triumf Zmartwychwstałego. 
 Po koncercie spędziliśmy miło czas przy 
wspólnym stole, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami  
z koncertu, pracy chóralnej i parafialnej. Zaskoczeniem 
były dla nas słowa jednej z chórzystek zgierskiego chó-
ru kościelnego, która stwierdziła „…wasz chór też jest 
w sumie dość młody…”. Uśmiechnęliśmy się, bo w na-
szych cieszyńskich realiach chóralnych WCK uchodzi 
za zespół młody… Wniosek: Młodzi ludzie, wstępujcie 
do chórów kościelnych! Pokażmy, że w naszej diecezji 
też mamy rozśpiewaną młodzież! Obie strony wyraziły 

również chęć dalszych kontaktów pomiędzy naszymi 
zespołami i parafiami. Mamy nadzieję, że chór Concor-
dia przyjedzie w niedalekiej przyszłości do Cieszyna. 
W drodze powrotnej rozmawialiśmy jeszcze o różnej 
sytuacji ewangelików na Śląsku Cieszyńskim i w dia-
sporze. Mamy nadzieję, że dzięki naszym muzycznym 
kontaktom uda się budować przyjazne kontakty pomię-
dzy różnymi diecezjami naszego Kościoła. Do Cieszy-
na wróciliśmy późnym wieczorem, zmęczeni, ale zado-
woleni z naszej kolejnej chórowej przygody.

Piotr Sikora

Hej, Maryś, dziołucho ściyrej ławy!
Naworz też garczysko dobrej kawy!

Zarób hónym ciasto na krepliki
bo jadą z paradą zalotniki.
Czystą ławą, dobrą kawą,
krepliczkami, oczyczkami

żynicha se kupisz!
Maryś prędko ławy pościyrała

i dobrej kawulki zgotowała,
ledwie brzyg kreplików usmażyła,

przed siynią kolasa przystanyła.
Wysiadają, poglądają,

włosy, fusy przygładzają,
zmiyrzają do siyni.

Kie ich Maryś oknym uwidziała,
to prędko w kumorze sie schowała,

bo tak czekać na nich nie pasuje,
niech nie wióm, że sie im tak raduje.

Drzwi w tej chwili odewrzyli,
czopki sdjeli, pozdrowili:
„Bądźże pochwalony!”.

Maryśce w kumorze serce bije,
z wielkiego przejęcio ledwo żyje,

bieluśką chusteczke trzymo w rączce
i trzęsie sie cało jak w gorączce.

Tatulkowie, gazdoszkowie,
och, witają, zapraszają -

zolytnikóm radzi!
Klyta sie rozgodoł jak płacony,
galan sie rozglądo zamyślony,

kaj też jego dziołcha sie schowała,
czy go na łozaist bydzie chciała?

Ta sie była swojiła
już z kumory dziurką zdrzyła

na synka miłego!
Kiedy już to, owo, omówili,

klyta kapke zamilkł, a po chwili,
wstoł z ławy, skłonił sie i powiado:

Nie wiym, czy Marysia bydzie rado,
bochmy o to przyszli po to,

pieknie pytać, pieknie klytać,
byście nóm ją dali!

Tatowie na siebie spoglądają,
do gości sie mile uśmiychają,

pomału z przechwołką wyliczają
jaki to Marysi wiano dają:

Konia, krowy, grosz gotowy,
jeszcze z czasym szlog pod lasym

do tego dołożą.
Hnet dziywcze do izby zawołali,

by sie ji sóm klyta zapytali.
Kie weszła, jak róża sie spłoniła
i pieknie sie gościom pokłoniła.

Oj, jak miło ji to było,
kie ją klyta  pieknie pyta,

jakby jaką panią.
Zaś galan, jak sornik ku ni skoczył,
pieknie ją ramiyniym wpół otoczył,

rzyk: - „My sie ku sobie downo mieli,
nie kożcie mi czekać na wiesieli!”

Już po słowie. Tatulkowie
sie wzruszają, przyrzekają,

z wiesielim nie zwlykać.
A potym tatulek za stół proszą,
mamulka krepliki, kawe znoszą.
Maryś sie uśmiycho bardzo rada,

na prośbę galana z nimi siada.
Kie pojedli, dziękowali,
ku wieczoru odjechali.

Taki zmowy były.

Emilia Michalska, 1973 r. 
(udostępniła: Grażyna Cimała)

                          

K  L  Y  T  Y  -  ( Swaty)



Informator Parafialny nr 4/2016 (148)

kwiecień 2016  43

Młodzież, dzieci ...
Obóz młodzieżowy w Brennej

 W dniach od 15 do 22 lutego, jak co roku, odbył 
się obóz w Brennej. Młodzi ludzie z Cieszyna i okolic 
mogą odpocząć na nim od miejskiego i technologiczne-
go zgiełku. Miejsce pobytu bowiem to mała drewniana 

chatka u podnóża Błatniej, w której nie ma niepotrzeb-
nych sprzętów elektronicznych, takich jak telewizory 
czy komputery.
 Pierwszego dnia, w poniedziałek o godzinie 

7.30 odbyła się zbiórka, by wspólnie do-
trzeć na miejsce. Po przyjeździe chatkę 
trzeba było doprowadzić lekko do po-
rządku oraz, przede wszystkim, rozpalić 
w kominku. Na marginesie, to właśnie 
był jeden z naszych codziennych obo-
wiązków. Należało cały czas donosić 
drewna i pilnować ognia, ponieważ gdy 
tylko w kominku wygasło, w chatce ro-
biło się lodowato. Kolejnym naszym 
obowiązkiem było przygotowywanie po-
siłków – wszystkie robiliśmy sobie sami. 
Codziennie rano wyznaczona osoba je-
chała do sklepu po potrzebne nam pro-
dukty. Potem, zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem, osoby odpowiedzialne 
przygotowywały kolejne posiłki.
 Na początku było nas około piętnaścio-
ro, ale nikomu to nie przeszkadzało, aby 
świetnie i miło spędzać czas. Tym bar-
dziej, że prawie każdego dnia witaliśmy 
przyjeżdżających albo żegnaliśmy wraca-
jących do domu. Dlatego liczba domow-
ników często ulegała zmianie. Nie pogar-
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szało to jednak dobrej atmosfery. W czwartek 
nieco zwiększyła się liczba mieszkańców chat-
ki, ponieważ dotarło do nas kilkanaście osób, 
w tym członkowie młodzieżówki z Marklowic. 
Nowi uczestnicy wyjazdu szybko przyzwycza-
ili się do panujących zasad oraz chętnie dosto-
sowali do zaplanowanych punktów programu. 
Tych było natomiast naprawdę sporo.
 Podczas pobytu w Brennej każdego 
wieczoru zbieraliśmy się razem, aby słuchać 
przygotowanego tematu, dotyczącego poję-
cia wiary oraz śpiewać pieśni na chwałę Bogu. 
Braliśmy także udział w dyskusjach, których 
głównym założeniem było poszerzenie naszego 
patrzenia na otaczający nas świat oraz prawi-
dłowego postrzegania innych ludzi czy samego 
Boga. Poranki przeznaczaliśmy na tzw. ,,cichy 
czas”, czyli godzinę przeznaczoną na modlitwę 
i pogłębianie osobistego kontaktu z Bogiem.
 Ze względu na deszczową pogodę, czas 
płynął nam leniwie... Do piątku! Spędziliśmy 
go na grach integracyjnych oraz – z racji pojawienia 
się długo wyczekiwanego śniegu – zabawach na dwo-
rze, co okazało się megaatrakcją. W sobotę część z nas 
udała się do centrum miejscowości na lodowisko. Po 
obiedzie pojawiła się także propozycja wyjścia na Błat-
nią, z której kilkoro z nas skorzystało. Inni w tym czasie 
wybrali się na spacer po Brennej lub pozostali w chatce, 
korzystając z możliwości wyciszenia się i odpoczyn-
ku. W niedzielę nasz wyjazd oficjalnie dobiegł końca  
i z mnóstwem niezapomnianych wspomnień wrócili-
śmy do domów. 
 Wyjazdy do Brennej są organizowane od wie-

lu lat i mają dla nas ogromne znaczenie. Panująca tam 
atmosfera sprawia, że z niecierpliwością oczekujemy 
na kolejny wyjazd. Pobyt w Brennej to nie tylko moż-
liwość spędzenia czasu z innymi ludźmi, integracja 
poprzez gry i wspólne rozmowy. To przede wszyst-
kim czas na rozwijanie relacji z Bogiem, odzyskanie 
wewnętrznego spokoju i duchowej równowagi. Jeśli 
chciałbyś pojechać z nami, to zapraszamy w piątki,  
o godz. 17 (na drugie piętro cieszyńskiej parafii) na 
spotkania młodzieżowe, na których organizacja obozu 
nigdy nie przechodzi bez echa!

Andrzej Kaczmarczyk

Rekolekcje dla gimnazjalistów
 W dnia od 7 do 9 marca b.r. odbywały się  
w Kościele Jezusowym rekolekcje dla uczniów  
z gimnazjum. Całość prowadził ks. Marcin Podżorski.  
W pierwszym dniu tematem był Jezus. Na początku za-
śpiewaliśmy 3 piosenki, a później ksiądz „puścił” nam 
4 filmiki. Pierwszy z nich pokazywał w prosty sposób, 
m.in. na ludziach i przyrodzie, to, co Jezus dla nas zro-
bił. Umarł za nasze grzechy, byśmy mogli wejść do nie-
ba. Drugi przedstawiał historię pewnego rapera, który 
dosięgnął prawie „dna”, lecz nawrócił się, uwierzył 
w Boga i teraz poprzez rap głosi dobrą nowinę oraz 
podbudowuje ludzi, którzy go słuchają. Kolejny był  
o dziewczynie, serferce, którą zaatakował rekin i od-
gryzł jej rękę. Dziewczyna prawie wykrwawiła się, ale 
Bóg zatrzymał ją przy życiu. Uwierzyła w niego w wie-
ku 5 lat. Wypadek zdarzył się, gdy miała 13, a obecnie 
jest dorosłą kobietą i pomimo braku kończyny serfu-

je, odnosząc sukcesy oraz zajmuje się tym zawodowo.  
W ostatnim filmiku różni ludzie odpowiadali na pytanie: 
Kim jest Jezus? Jeszcze raz przybliżone zostało nam 
jego poświęcenie i wielka miłość do nas. Na koniec po-
modliliśmy się i każdy rozszedł się w swoją stronę.
 Drugi dzień był poświęcony nadziei. Ksiądz 
zadał nam na początku pytanie: Co to jest pesymizm? 
I wokół tego zagadnienia tyczyły się rozmowy oraz 
prezentowane rzeczy. Usłyszeliśmy wywiad przepro-
wadzony z dziećmi, które miały odpowiedzieć na to 
pytanie. Później ksiądz opowiedział nam następującą 
historyjkę: „W domku mieszkało dwoje dzieci – pe-
symista i optymista. Na święta, pod choinkę, pierw-
szy z nich dostał dużą paczkę, a w niej najnowsze tory  
z czerwonym pociągiem. Drugie dziecko otrzymało 
mały prezent, w którym była „kupa” od konia. W szko-
le pani nauczycielka spytała pesymistę co dostał. Ten 
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z grymasem na twarzy odpowiedział, że 
jakąś taką nieciekawą kolejkę. Kolor nie-
ładny, a torów nawet nie składał, bo zaraz 
się rozlecą. Optymista zaś odpowiedział: 

„Ja otrzymałem ślicznego konika, tylko mi 
gdzieś uciekł”. Miało to nam przybliżyć 
znaczenie pesymizmu w praktyce. Od-
wrotnością jest optymizm i nadzieja. Tutaj 
ksiądz przywołał nam fragment z Biblii 

– Jr 29,11. Na potwierdzenie tego wysłu-
chaliśmy bajki o smutnym smutku, a tak-
że obejrzeliśmy filmik o człowieku, który 
przynosi nadzieję innym – Nicku Vujicicu. 
Człowiek ten nie ma ani rąk, ani nóg, tyl-
ko jedną stopę, a mimo to żyje pełnią życia 
i pokazuje ludziom, że w takim stanie fi-
zycznym też można być szczęśliwym. 
 W trzecim dniu tematem było 
szczęście. No, właśnie. Co to jest? Dla 
jednych są to rzeczy materialne, zdrowie, 
a dla innych uczucia lub pasje. Wysłucha-
liśmy świetnie obrazującej szczęście bajki 
o zwierzętach, które rozmawiały na ten te-
mat. W Biblii pisze, że Bóg chce, byśmy 
byli szczęśliwi. Powinniśmy być nienasy-
ceni i nierozsądni, wyznaczać sobie nowe 
cele, a nie stać w miejscu. To od nas zależy, 
czy będziemy szczęśliwi. Musimy pamię-
tać, że szczęście, to nie ilość pieniędzy, któ-
re mamy, lecz ludzie, którzy pomagają nam 
stworzyć piękne wspomnienia.
 Tak właśnie rekolekcje dobiegły 
końca. Przez ten czas można było choć na 
chwilę zatrzymać się i pomyśleć o naszym 
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zachowaniu, czynach oraz o tym, że 
jest okres pasyjny, a więc przygotowa-
nie na śmierć Jezusa. Pomimo trudów 
w życiu nie możemy zapominać, że 
jest on z nami i wspiera nas oraz chro-
ni, gdziekolwiek będziemy i cokolwiek 
zrobimy. Rekolekcje bardzo mi się po-
dobały. Były fajnie urozmaicone, róż-
nymi filmikami i historyjkami. Cieszę 
się, że brałam w nich udział.

Spotkanie młodzieży w Cieszynie 
(fotomigawki)

„Przeżyjmy to jeszcze raz”

Monika Macura Foto: Beata Macura
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„Wieczór Gier” dla dzieci w Bażanowicach
 Można powiedzieć, że powoli tra-
dycją stały się już nasze spotkania w cza-
sie ferii zimowych. Panie z naszej szkółki 
niedzielnej co roku przygotowują wspólne 
zebranka, aby umilić nam wolny czas. Daw-
niej spotykaliśmy się na  wieczorach filmo-
wych, zaś w lutym tego roku zebraliśmy 
się w naszej salce by, o ile dobrze pamię-
tam,  już po raz trzeci  rywalizować ze sobą 
w grach planszowych. Prawie każdy z nas  
przyniósł swą ulubioną grę.  Największym 
zainteresowaniem cieszyły się gry: Mono-
poly,  Farmer, Kości i Stratego.          
 W spotkaniu wzięło udział również 
kilkoro gimnazjalistów. Młodzież i dzieci  
bardzo dobrze się bawiły, o czym świadczy-
ły głośne i wesołe okrzyki. O dziwo, nikt się 
nie kłócił i  nikt się nie obrażał, kiedy szala 
zwycięstwa przechylała się w stronę  kolegi 
lub koleżanki. Widać, że zasady zdrowego 
współzawodniczenia mamy już opanowane. 
W przerwach mogliśmy  spałaszować upie-
czone przez rodziców ciasta oraz objadać 
się pysznymi chrupiącymi tostami, których 
zjedliśmy niewyobrażalną ilość. Miło było 
razem spędzić ten czas.     
 W imieniu wszystkich uczestników 
chciałam podziękować rodzicom za słodkie 
przekąski oraz pani: Janeczce i Bożence za 
zorganizowanie nam, po raz kolejny, wspa-
niałego wieczoru. I jeszcze jedno, korzystając z okazji 
chciałam zaprosić wszystkie dzieci, które jeszcze nie 
należą do naszego grona, koniecznie przyjdźcie  na 

Szkółkę Niedzielną. Czekamy na was w każdą niedzie-
lę o  8.30. Przyjdź i dołącz do naszej szkółkowej paczki!  
  Do zobaczenia!!!

Uczestniczka

Pasyjne dni skupienia w Bażanowicach i Ogrodzonej
 Jak co roku w Czasie Pasyjnym, dzieci i mło-
dzież z Bażanowic i Ogrodzonej spotykały się na swo-
ich rekolekcjach. Łącznie w spotkaniach codziennie 
uczestniczyło prawie 70 osób.
 Wersetem przewodnim naszych spotkań były 
słowa z Listu do Hebrajczyków (18,3): Jezus Chrystus 
wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Przez trzy dni zasta-
nawialiśmy się, co to znaczy dla nas?
 Przybliżając sobie historię pasji Pana  
Jezusa, zwróciliśmy uwagę na to, że samo przyjście,  
jak i śmierć naszego Zbawiciela na krzyżu, nie były 
przypadkowe. Pan Bóg nigdy nie działa w sposób 
przypadkowy, ale ma swój plan, którego czasem mo-
żemy nie rozumieć, ale który zawsze służy ostatecznie  

naszemu dobru.   
 Dlatego pierwszego dnia przypomnieliśmy so-
bie, że Pan Bóg od samego początku obiecał przyjście 
Mesjasza i dotrzymał słowa. Pan Bóg zawsze dotrzy-
muje każdego swojego słowa, dlatego zawsze możemy 
Jemu ufać. 
 Drugiego dnia uświadomiliśmy sobie, co zna-
czy, że Pan Jezus jest z nami dzisiaj? Jak to jest możliwe, 
skoro wiemy, że wrócił w dniu swojego Wniebowstą-
pienia do Ojca. Dzieci dowiedziały się, że Chrystus jest 
ciągle z nami przez swojego Ducha Świętego, którego 
dał nam z Nieba po swoim Wniebowstąpieniu. Duch 
Święty nazwany jest przez Pana Jezusa Duchem Praw-
dy i naszym Pocieszycielem. Tłumaczyliśmy sobie co 
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to znaczy. Dzięki Niemu nigdy w swoim życiu nie je-
steśmy sami. On nas wzmacnia w naszej wierze i po-
maga nam zrozumieć Słowo Boże. Dlatego, że Duch 
Boży mieszka i działa w tych, którzy uwierzyli w Syna 
Bożego – Jezusa Chrystusa. (Ga 2,20; Rz 8,26)
 Ostatniego, trzeciego dnia, odpowiedzieliśmy sobie  
na pytanie co znaczy, że Jezus Chrystus jest zawsze ten 
sam i na wieki? Przypomnieliśmy sobie, że Pan Jezus 
każdemu z nas obiecuje, że przyjdzie znowu i wtedy 
zabierze wierzących do siebie, do Bożego Królestwa. 
(J 14,3)
 Czas rekolekcji był okazją do uświadomie-

nia sobie kolejny raz, jak wiele Pan Jezus 
z miłości do nas znosił i wycierpiał, żeby 
pokonać grzech, szatana i śmierć. Dlaczego 
poświęcił swoje życie dla ludzi?  Na czym 
polega nasza chrześcijańska radość w życiu, 
której ten świat dać nam nie może?
 Każdemu z nas czas rekolekcji miał 
uświadomić, że radość i nadzieja Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego mają swo-

je źródło w pustym grobie Pana Jezusa, który chce  
z nami mieszkać w przyszłości w swoim Bożym Króle-
stwie. Dlatego codziennie w modlitwie dziękowaliśmy 
Panu Jezusowi za Jego miłość i życie, za Jego obietni-
cę naszego zmartwychwstanie i życia. Oczywiście nie 
zapomnieliśmy o wydarzeniach Wielkiego Czwartku  
i Piątku. Dziękowaliśmy za to, że Pan Bóg jest gotowy 
wybaczać nam nasze wszystkie grzechy, które przed 
nim wyznamy. Przypomnieliśmy sobie, że z pomocą 
Ducha Świętego mamy jednak każdego dnia starać się 
w swoim życiu ze wszystkich sił, jak najlepiej naślado-
wać Pana Jezusa.

... w Bażanowicach
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 Rekolekcje w Bażanowicach i Ogrodzo-
nej prowadził ksiądz Łukasz Gaś. W zajęciach 
w Bażanowicach pomagały panie nauczycielki  
z miejscowej szkoły podstawowej, którym bar-
dzo dziękuję za pomoc. Wszystkim, którzy 
każdego dnia troszczyli się, żebyśmy mogli cie-
szyć się smacznym ciastem i przyczynili się do 
zorganizowania rekolekcji, bardzo serdecznie 
dziękuję.     
 ks. Łukasz Gaś

Rekolekcje pasyjne w Cieszynie – szkoły podstawowe

 Jak co roku rekolekcje dla uczniów cieszyń-
skich szkół odbywały się po czwartej niedzieli czasu 
pasyjnego. Tym razem przypadły one na dni od 7 do 

9 marca. Podobnie do lat wcześniejszych, centralnym 
miejscem spotkań był Kościół Jezusowy. Nad całością 
rozważań przeznaczonych dla szkół podstawowych 

czuwała Janina Boruta, która jest katechet-
ką, pracującą m.in. w Szkole Podstawowej 
Towarzystwa Ewangelickiego.
 Każdego dnia prowadziła ciekawe za-
jęcia. Nie było to łatwe, bo mimo podzia-
łu na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III  
i IV-VI, każdorazowo w kościele pojawia-
ła się spora gromadka uczniów. By zainte-
resować młodych słuchaczy musiały być 
używane rozmaite metody aktywizujące, 
jak też sięgano do rozmaitych środków dy-
daktycznych. W żadnym razie nie można 
było powiedzieć, że zajęcia, przynajmniej 
w sferze tematycznej, powielały jakiś jeden 

... w Ogrodzonej
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schemat. Co prawda takowy pojawił się w realizowaniu 
myśli przewodnich, ponieważ każdego dnia odwoływa-
no się do jakiegoś naczynia związanego z biblijną hi-
storią, za pomocą którego starano się ukazywać głębszą 
prawdę.
 Pierwszego dnia głównym rekwizytem była stą-
giew. Ona przywodziła na myśl cud dokonany w Kanie 
Galilejskiej, kiedy to Jezus wyszedł naprzeciw trudnej 
sytuacji pana młodego i przemienił wodę w wino. Nie 
skupiono się tu na samym historycznym opisie cudu do-
konanego przez Nauczyciela z Nazaretu. Wskazano na 
fakt, iż ma On moc przemienić ludzkie życie. Odmienić 
je na piękniejsze, doskonalsze w oczach Boga. Wartość 
dokonującej się przemiany została podparta krótkim 
animowanym filmikiem, ukazującym przemianę gąsie-
nicy w motyla.
 Drugiego dnia przewodnim tematem było po-
słuszeństwo. Tu jako rekwizyt posłużył dzban związa-
ny z historią poszukiwań żony dla Izaaka. Dzban, po-
nieważ przy jego pomocy Rebeka napoiła wielbłądy  
i Eliezera, nie wiedząc, że tym samym spełnia znak,  
o który porosił ów sługa Abrahama, by znaleźć właści-
wą żonę dla syna swego pana. Sam Eliezer był posłusz-
ny realizowanej misji, nakazowi udzielonemu przez 
Abrahama. Tak i Rebeka usłuchała głosu zaproszenia, 
udając się do swego nowego miejsca zamieszkania. Ich 

ks. Dariusz Madzia
Foto: Beata Macura
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posłuszeństwo z czasem przyniosło 
przeobfity owoc. Powstał wielki na-
ród, a w Nim przyszedł na świat sam 
Chrystusa Pan.
 Ostatni dzień wspólnych 
pasyjnych spotkań w kościele przy-
niósł najtrudniejszy chyba temat. 
Jego założeniem było ukazanie, iż 
Bóg kształtuje charakter swych dzie-
ci. Tu posłużył jako rekwizyt srebrny 
kubek, który wpisany był w histo-
rię spotkania Józefa z jego braćmi  
w Egipcie. Choć w przedstawianej 
historii głównym bohaterem był 
Juda. Można było zaobserwować 
zmianę w jego nastawieniu do ży-
cia, rodziny, do czego doszedł przez 
osobiste cierpienia i doświadczenia. 
One zmieniły jego serce, charakter, 
życiowe postawy. On zmienił się  
z kogoś, kto bez wahania sprzedał 
rodzonego brata do niewoli, w kogoś, 
kto był w stanie oddać swe życie, by 
uratować najmłodszego brata Benia-
mina, a przez to nie dokładać cierpie-
nia swemu ojcu.
 Pani Janina każdego dnia 
dbała o to, aby uczestnicy rekolekcji 
utrwalili wiadomości w organizowa-
nych konkursach. Każdego dnia tak-
że uczono się przewodniego wersetu, 
który był odniesieniem do głównej 
tematyki dnia.
 Warto podkreślić, iż w owe 
rekolekcyjne dni oprawę muzyczną 
zapewniali: Proboszcz – ks. Janusz 
Sikora, a także ks. Marcin Podżorski 
oraz pan Michał Legierski. W pierw-
sze dwa dni konfirmanci z piątkowej 
grupy wprowadzali w temat odgry-
waną scenką.
 Kończąc, wyrażamy nadzieję, 
iż zakończone dni skupienia pozosta-
wią trwały ślad w pamięci młodych 
ludzi i przyczynią się do większej 
otwartości ich serc wobec Boga. Bo 
przecież właśnie to stanowi o tym czy 
rekolekcje były udane, czy też nie.
 

ks. Dariusz Madzia
Foto: Beata Macura
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Kącik dla dzieci
Michał Legierski

Pusty grób

 Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem kobiety udały się do grobu Jezusa. Szły i zasta-
nawiały się: „Kto nam odwali kamień od drzwi grobu?” (Mk 16,3), ponieważ był wielki i ciężki. Kiedy 
się zbliżyły, zauważyły jednak, że kamień jest już odwalony, a grób – otwarty! Przerażone tym co zastały, 
weszły do środka. Ku ich zdziwieniu w środku siedział ubrany na biało młodzieniec. Ponieważ się wystra-
szyły, rzekł do nich: 
„Nie trwóżcie się! Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego; wstał z martwych, nie ma go tu, 

oto miejsce, gdzie go złożono. Idźcie powiedzcie to Jego uczniom.” (Mk 16,6) 
Kobiety wystraszyły się i uciekły, nic nikomu nie powiedziały, bo się bały. 
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 Grób był pusty 
i ciała Jezusa nie było. 
Czy to nie wspaniała 
wiadomość, o której 
chciałoby się innym 
powiedzieć, a nawet 
głośno zakrzyczeć, by 
wszyscy to usłyszeli: 
„Grób jest pusty. Jezus 
zmartwychwstał. On 
żyje.” A ty co robisz  
z tą radosną wiadomo-
ścią, czy masz odwagę 
przekazywać ją innym? 
Czy może bojąc się, że 
inni nie uwierzą wolisz 
zachować to dla siebie?

 Do grobu Jezusa 
przyszła też Maria Mag-
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dalena, ale dla niej pusty grób nie był radosna nowiną. 
Płakała i rozpaczała myśląc, że ktoś zabrał ciało jej pana 
i ukrył go nie wiadomo gdzie.  Lecz gdy i ona zajrzała do 
środka, okazało się, że na miejscu gdzie leżało ciało Pana 
Jezusa, siedzieli tym razem dwaj aniołowie. Zapytali ją: 
„Niewiasto! Czemu płaczesz?” Odpowiedziała: „Zabrali 
Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli.” (J 20,13) Gdy 
powiedziała te słowa, odwróciła się i ujrzała stojącego  
w oddali człowieka. Myśląc, że to ogrodnik, zawołała: 
„Panie! Jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położy-
łeś, a ja go wezmę.” ( J 20,15) Gdy tylko usłyszała swoje 
imię „Mario!” już wiedziała, że to jest Jezus. Teraz dla 
niej ten pusty grób nie był już powodem do smutku. Bo 
jej Nauczyciel zmartwychwstał i żyje. I tą wspaniałą wia-
domością postanowiła podzielić się z uczniami. Nie przej-
mowała się tym, że jej nie uwierzą, może nawet wyśmieją. 
Dla niej była to tak wspaniała nowina, że musiała się nią 
dzielić z wszystkimi. A ty czy masz odwagę mówić innym 
o tym, że Jezus żyje? 

Pomóż Marii znaleźć drogę do grobu pana Jezusa
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Zadanie: 
Wykreśl z diagramu wypisane niżej słowa, a litery które zostaną utworzą hasło.

ogrodnik, Jezus, Maria, anioł, cud, 

kobieta, uczniowie, grób, ciało

Hasło: .............................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

Nie zasnąłem tejże nocy. 
Czuwałem przy Twoim Grobie, 

Wspierając twarz o zimny kamień.
O świcie

Myśli żałobne
Nabrały koloru tęczy:

Ja
Grzeszny

Spowiadam się...
Poszedłem ku ludziom I losom

Uleczony światłem Zmartwychwstania.
Leon Krzemieniecki
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Śluby:                                            Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

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

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

Ga 3,27
Chrzty:                                           

2016-02-06
2016-02-07
2016-02-07
2016-02-14
2016-02-14
2016-02-21
2016-02-21

Mikołaj Pilch
Jagoda Wawrzyczek
Maciej Michał szkutek
Filip Plinta Tyralik
Malwina Małgorzata Parchańska
Zofia Harok
Zuzanna Babiżska

Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn

2016-02-01
2016-02-01
2016-02-03
2016-02-04
2016-02-05
2016-02-06
2016-02-09
2016-02-09
2016-02-09
2016-02-17
2016-02-22
2016-02-24
2016-02-25

śp. Waleria Mrózek zd. Parchańska
śp. Janusz Bartłomiej Zender
śp. Jan Klimek
śp. Helena Gabzdyl zd. Kisza
śp. Władysław Wantulok
śp. Anna Maria Wowry zd. Wawrosch
śp. Karol Bujok
śp. Eugeniusz Bogusław Comber
śp. Helena Krzemień zd. Konieczny
śp. Ewa Panek zd. Cieślar
śp. Jaromir Gawłowski
śp. Jan Śliwka
śp. Bronisław Macura

lat 81
lat 74
lat 59
lat 70
lat 81
lat 75
lat 79
lat 66
lat 93
lat 80
lat 51
lat 91
lat 85

Marklowice
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Krasna
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

W lutym śluby się nie odbyły

60 Jubileuszowy Wiosenny Zjazd Chórów, 
Zespołów i Orkiestr

24.04.2016 (niedziela)
Kościół Jezusowy godz. 10.00 

Już o godz. 9:45 połączone chóry wraz z orkiestrą wykonają na schodach Kościoła 
Jezusowego pieśń „Chór Niewolników" z opery Nabucco G. Verdiego.

ZAPRASZAMY
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Informacje, ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy na spotkania, 

które odbywają się w każdy wtorek o godz. 18:30, 

w budynku parafialnym 

przy placu koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

 Środa 6 kwietnia: Chrystus w Starym Testamencie - wykład Marka Cie-
ślara, dziennikarza, redaktora audycji radiowych „Po prostu” (z cyklu poświęco-
nego treściom mesjańskim ksiąg historycznych, poetyckich i prorockich ST) 

 środa 13 kwietnia: Duchowy autorytet przewodników wiary - wykład 
diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk, mgr teologii, autorki zbiorów felietonów, 
esejów, wierszy oraz radiowych rozważań biblijnych 

 środa 20 kwietnia:Poselstwo Księgi Objawienia św. Jana - wykład  
ks. Adama Podżorskiego, proboszcza parafii ewangelickiej w Skoczowie,
wykładowcy Szkoły Biblijnej (z cyklu poświęconego proroctwom i symbolom  
Księgi Apokalipsy) 

 środa 27. kwietnia: Praktyczne życie chrześcijanina - wykład  Ilony Ha-
jewskiej, sędzi w stanie spoczynku, prowadzącej mediacje sądowe w sprawach 
małżeńskich i rodzinnych 

Serdecznie zapraszamy na „Wieczory z Biblią” 
w każdą środę o godz. 18.00

 „Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa  
i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski.” Obj.1.3 
 Spotkania odbywają się w sali naprzeciw kancelarii parafialnej w Cieszynie, 
Plac Kościelny 6
 Przyjdź – zaproś innych!!! 
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz plan  

na kwiecień

2016 ro
k

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. 

  

Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I poniedziałek miesiąca Koło Odw. godz. 16.00
Cieszyn II czwarte miesiąca godz. 17.00
Zamarski II poniedziałek miesiąca godz. 16.00
Gumna ostatni poniedziałek miesiąca godz.  17.00 
Marklowice I piątek miesiąca godz. 16.00 
Ogrodzona II wtorek miesiąca godz. 17.00
Bażanowice co 2 tygodnie godz. 16.00
Brzezówka III środa miesiąca godz. 15.00
Hażlach III czwartek miesiąca godz. 16.00

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

Oferuje:
 - piękne wydanie książeczki dla dzieci: religijne i świeckie
 - kasety magnetofonowe z ewangelizacji ProChrist
 - popularne powieści religijne
 - literaturę dotyczącą wychowania dzieci i młodzieży
 - kazania i rozmyślania
 - darmowy prezent – Nowy Testament z Psalmami i bez
 - ciekawe książki o pracy misjonarzy
Zapraszamy serdecznie – nie marnujcie czasu, bo czas to nasze życie. 

Bibliotekarki

07.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Mariusz Zaruski  (75 – lecie śmierci) 

14.04.: otwarcie sezonu wycieczkowego 

21.04: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Wojciech Żukrowski  (100 – lecie urodzin)

28.04:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Stanisław Jerzy Lec (50 – lecie śmierci)
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Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 19.00

Cieszyn Chór męski środa godz. 17.00
Cieszyn Paraf. Zespół Instr. sobota godz.   9.00 
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz. 10.00 
Bażanowice Chór mieszany czwartek godz. 18.00
Bażanowice Chór dziecięcy czwartek godz. 16.00
Hażlach Chór mieszany piątek godz. 19.00
Hażlach
Hażlach

E.G. „Gloria”
Chór młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz. 15.45
godz. 18.00

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
* (M) - młodzież;    (D) - dzieci

Cieszyn piątek godz. 17.00
Bażanowice piątek w Ogrodzonej godz. 18.00
Gumna piątek godz. 19.00
Hażlach 2 i 4 sobota miesiąca godz. 18.00
Marklowice piątek godz. 18.30
Puńców piątek godz. 18.00
Zamarski 1 i 3 sobota miesiąca godz. 17.00
Ogrodzona piątek godz. 18.00

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

w Cieszynie
godz. 18.00
> każda środa

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 środa miesiąca

Muzeum Protestantyzmu
Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

- Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej 

lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

w godz. 15.30 – 19.00 (pl. Kościelny 6, II piętro)

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Wieczory z Biblią:
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

Projekt okładki: A. Macura              
Korekta: ks. Jan Sztwiertnia
               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
janusz.sikora
@luteranie.pl

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redaktor naczelna: 
Beata Macura
Kontakt:
Tel: 798 491 941 
e-mail:  bmacura@vp.pl 
Skład komputerowy: B i A Macura
             

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

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

tel. kom. 501 290 486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 
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