
Informator Parafialny nr 7, 8/2015 (140)

lipiec, sierpień 2015 1

OD REDAKCJI:

Beata Macura

	 Wakacje,	 te	 wspaniałe,	 wymarzone,	 wyczekiwane	 
z	niecierpliwością	nie	tylko	przez	dzieci...	Jest	to	czas,	kiedy	 

czekają	na	ten	okres	„wolności”	od	nauki,	wczesnego	wstawania,	kiedy	pragną	w	końcu	
odpocząć	od	codziennych	obowiązków...
	 Czasami	odczuwamy	wielką	potrzebę	ciszy	i	spokoju,	potrzebę	dystansu	wobec	
codziennych	 problemów	 i	 kontaktów	 z	 ludźmi.	 Pragniemy	 choć	 przez	 chwilę	 nic	 nie	
widzieć,	nie	słyszeć,	a	nawet	-	jeśli	to	w	ogóle	możliwe	-	nie	myśleć...	Szukamy	ciszy,	
aby	porozmyślać,	zastanowić	się,	zatrzymać	się	chociaż	na	chwilę	i	pomyśleć	o	tym	co	
minęło,	co	jest	za	nami.
	 W	 tym	zamyśleniu	postawmy	 sobie	pytanie:	 „Jaki	 jest	mój	 stosunek	do	Boga,	
do	Jezusa	Chrystusa?	Kim	On	jest	dla	mnie?	Czego	On	ode	mnie	oczekuje?	Jaką	rolę	
odgrywa	w	moim	codziennym	życiu?	Potrzebujemy	takich	zamyśleń,	ale	nie	możemy	na	tym	poprzestać.	Byłaby		
to	postawa	izolacji,		nie	przynosząca	żadnych	owoców.	Na	te	pytania	powinniśmy	szukać	odpowiedzi	w	Jego	Sło-
wie,	które	i	dziś	ma	moc	przeobrażania	naszego	życia.	I	oto	teraz	mamy	szansę	takiego	uciszenia,	zatrzymania	się	 
w	biegu	pośród	codziennych	prac,	obowiązków	i	zmagań.	Taką	szansę	stanowi	czas	urlopu.	Nasze	ciało	i	dusza	po-
trzebują	odprężenia,	relaksu.	Potrzebujemy	spokojnego	snu	i	zwolnienia	tempa,	i	to	nie	tylko	raz	w	roku	w	czasie	
urlopu.	Nasz	Pan	i	Bóg	darował	nam	taki	dzień	odpoczynku	-	niedzielę,	za	który	powinniśmy	być	Mu	wdzięczni	 
i	właściwie	go	wykorzystać.	Wróćmy	jednak	do	urlopu	i	szansy,	jaką	nam	On	daje.	Ten	okres	wypoczynku	może-
my	wykorzystać	w	odpowiedni	sposób.	Co	najważniejsze,	poświęcić	go	rodzinie.	Często	w	okresie	roku	szkolne-
go	nie	ma	wystarczająco	dużo	czasu,	aby	spędzać	go	wspólnie.	Urlop	jest	dobrą	okazją	do	skoncentrowania	się	na	
spędzeniu	tego	okresu	z	bliskimi.	
	 Nasz	 świat	 ciągle,	w	 różny	 sposób,	 jest	 zanieczyszczany	 i	 niszczony	przez	 człowieka.	Znamy	dobrze	
skutki	przebywania	w	skażonej	atmosferze.	Ten	fakt	jest	wystarczającym	powodem,	aby,	gdy	tylko	będzie	to	moż-
liwe,	wyjechać	w	czasie	urlopu	w	okolice,	gdzie	organizm	zregeneruje	się	dzięki	świeżemu,	zdrowemu	powietrzu.	
Analogicznie	przedstawia	się	sprawa	naszej	istoty	wewnętrznej.	Żyjemy	bowiem	w	skażonej	przez	grzech	atmos-
ferze,	która	zatruwa	często	nasze	życie	osobiste,	rodzinne,	zawodowe	i	społeczne.	Skutki	grzechu	kłamstwa	czy	
chciwości.
	 Dlatego	więc	potrzebujemy	wejścia	w	czysty	klimat	obecności	Bożej	za	pośrednictwem	czytania	lub	słu-
chania	Słowa	Bożego	i	modlitwy.	Co	przez	nie	Pan	Bóg	ma	nam	do	powiedzenia?	Czy	znamy		takie	chwile	i	ich	
błogosławione	działanie?
	 Jednak	wróg	naszej	duszy	-	szatan	-	czyni	wszystko,	aby	do	tego	nie	dopuścić.	Owe	ciągłe,	dobrze	znane	
nam	stresy	mają	swe	źródło	w	ustawicznym	napięciu,	w	poleganiu	tylko	na	sobie.	Nic	też	dziwnego,	że	tak	obcią-
żony	system	nerwowy	zostaje	nadwyrężony	do	ostateczności.
	 W	tej	rzeczywistości	jakże	aktualne	są	Słowa	proroka	Izajasza	(30,15):	„W	ciszy	i	zaufaniu	będzie	wasza	
moc".	O,	jak	bardzo	potrzeba	nam	tej	ufnej	postawy	wobec	Tego,	który	chce	i	winien	być	najwyższym	autoryte-
tem,	a	zarazem	miłującym	nas	Ojcem	i	Zbawicielem.
	 Oby	urlop,	który	jest	przed	nami,	stał	się	dla	nas	okresem	regeneracji	nie	tylko	naszego	ciała,	ale	i	naszej	
duszy.	Tej	regeneracji,	odnowienia	wewnętrznego,	potrzebuje	każdy	z	nas.	Szukajmy	więc	okazji,	zwłaszcza	pod-
czas	urlopu,	do	pogłębienia	naszego	życia	duchowego	przez	udział	w	nabożeństwach,	Tygodniu	Ewangelizacyj-
nym	w	Dzięgielowie,	w	Tygodniach	Dobrej	Nowiny,	obozie	młodzieżowym,	rodzinnym,	proponowanym	również	
przez	nasz	Kościół,	oraz	spotkaniach	biblijnych	i	młodzieżowych.	Owoc	takiego	urlopu	będzie	błogosławionym	
zyskiem.	Tego	też	z	serca	życzę	sobie	i	wszystkim	drogim	Czytelnikom.

P I K N I K   D U S Z Y  
(czyli jak ustrzec się przed banalnymi wakacjami)

1. Baw się! Bądź wesoły! Smutek jest chorobą wakacji. Nie marnuj ich plotkami na plaży czy głupią nienawiścią 
do tych, którzy posiadają więcej czy mogą więcej.
2. Zdejmij nogę z gazu! Chodź bez pośpiechu. Zatrzymuj się o każdej porze, aby podziwiać to co piękne.
3. Odkrywaj duchowe bogactwo tych, których spotykasz nad morzem, poznasz w górach. Pamiętaj, że każdy czło-
wiek nosi w sobie więcej tajemnicy niż cały świat.
4. Wytnij z każdego dnia parę kawałków ciszy. Kto potrafi zamilknąć, widzi dokładniej, widzi dalej.
5. Pamiętaj, że dobre wychowanie, moralność, świadomość... nie mogą mieć wolnego. Czyż wakacje uprawniają 
nas do tego, aby przestać być uczciwym?
6. Kultura rymuje się z lekturą. Dlaczego nie pozwolić sobie codziennie na kilka „łyków” dobrej książki. Nie uży-
wajmy jej jedynie do podkładania sobie pod głowę.
7. Wszędzie możesz znaleźć okazję, aby pokrzepić duszę. Nad morzem możesz się modlić: „Daj mi, Panie, lazu-
rową wolność mewy; ciszę muszli, która tworzy perłę”, w górach: „Nasyć, Panie, moje oczy niebem, spraw bym 
widział zawsze rzeczy z wysoka...”

                                                                                                  
   ks. Pino Pellegrino (udostępniła: Grażyna Cimała )
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	 Na	międzynarodowym	spotkaniu	kobiet	w	Że-
leznej	Rudzie	(w	Czechach	w	pobliżu	granicy	z	Bawa-
rią),	które	odbyło	się	w	połowie	czerwca,	mogłam	wiele	
dowiedzieć	się	na	 temat	Jana	Husa,	który	sześćset	 lat	
temu,	w	dniu	06.07.1415	roku,	został	spalony	na	stosie	
za	 „herezje",	 które	 głosił	 z	 wielką	 odwagą	 i	 determi-
nacją.	 Sobór	 w	Konstancji	 bardzo	 szybko	 go	 osądził	 
i	skazał	na	tak	okrutną	śmierć.	Niewyobrażalne	musiało	
być	cierpienie	człowieka,	którego	podpalono,	a	potem	
obserwowano	jego	reakcje,	ale	on	z	pomocą	Bożą	god-
nie	umierał.	Nie	bez	powodu	mistrz	Jan	Hus	uważany	
jest	za	bohatera	narodowego,	a	Czeski	Kościół	Husyc-
ki	chętnie	wraca	do	haseł	głoszonych	przez	prekursora		
Reformacji,	która	rozpoczęła	się	w	XVI	wieku,	dzięki	
odwadze	 i	 determinacji	 innego	 odnowiciela	 Chrześci-
jańskiego	Kościoła	-	ks.	dra	Marcina	Lutra.
W	 dzień	 przyjazdu	 na	 wspomniane	 kilkudniowe	 spo-
tkanie,	wieczorem	odbyła	się	modlitwa	i	usłyszałyśmy	
rozważanie	w	oparciu	o	Psalm	121.
	 W	ostatnim	dniu	uczestniczyłyśmy	w	niedziel-
nym	nabożeństwie,	które	odbyło	się	w	kościele	luterań-
skim	w	Zwiesel	w	Bawarii,	a	po	nabożeństwie	zostały-
śmy	zaproszone	na	spotkanie	z	parafianami	przy	kawie	
i	 pysznym	 cieście.	 Sympatyczny	 duchowny	 na	 poże-
gnanie	podarował	nam	obszerną	broszurkę	na	temat	ży-
cia	swojej	parafii	i	niewielki	plecaczek,	w	którym	była	
niespodzianka:	 maleńki	 drewniany	 krzyż	 i	 karteczka,	
na	której	były	wydrukowane	dwa	początkowe	wersety	
z	 Psalmu	 121.	 Byliśmy	 w	 górach,	 a	 więc	 jak	 najbar-
dziej	 stosowny	 prezencik,	 a	 	 ja	 wtedy	 pomyślałam:	 
i	znowu	przekonuję	się,	że	w	życiu	człowieka	wierzące-
go	nie	ma	przypadków,	bo	wszystko	jest	przez	Boga	od	 
początku	do	końca	zaplanowane	i	układa	się	w	pewną	
całość!
	 To	 było	 dla	 mnie	 zaskakujące	 i	 bardzo	 mnie	
ucieszyło:	 na	 początek	 i	 na	 koniec	 czerwcowego	 spo-
tkania	z	zaprzyjaźnionymi	kobietami	z	Niemiec	i	Czech,	
otrzymałam	ten	sam	werset	biblijny,	tę	samą,	jakże	po-
trzebną	mi	obietnicę!
	 W	ostatnim	czasie	szczególnie	potrzebowałam	
Bożej	 pomocy,	 by	 pewien	 problem	 rozwiązać,	 ponie-
waż	męczył	mnie	od	kilku	miesięcy.	Wprawdzie	co	ja-

kiś	czas	modliłam	się	o	uwolnienie	od	tego	ciężaru,	ale	
moje	modlitwy	 nie	 były	 zbyt	 gorliwe.	Dopiero	w	 po-
dróży,	w	Czechach	i	w	Bawarii,	mocno	uświadomiłam	
sobie	coś,	o	czym	wiem	nie	od	dziś,	a	pomógł	mi	Psalm	
121.	Wzniosłam	więc	moje	oczy	ku	górze	i	po	raz	ko-
lejny	zawołałam	do	Tego,	który	uczynił	niebo	i	ziemię.	
Chyba	wołałam	inaczej	niż	wcześniej	i	dlatego	mogłam	
cieszyć	 się	 rozwiązaniem	 problemu,	 który	 od	 dawna	
mnie	dręczył	i	odbierał	radość	życia.	A	może	wreszcie	
nastąpił	ten	moment,	który	Bóg	uznał	za	najlepszy,	by	
mnie	od	tej	trudnej	sprawy	uwolnić?	Tego	nie	wiem,	ale	
przecież	nie	to	jest	ważne.	Ważne,	że	jest	we	mnie	wia-
ra	w	to,	że	pomoc	przyszła	z	góry,	od	Boga!
	 Człowiek	 wierzący	 postrzega	 swoje	 życie	
jako	dar	od	Boga,	a	 to,	co	go	w	życiu	spotyka	 -	 jako	
realizację	Bożego	planu	wobec	niego.	Każdy	jest	inny	 
i	każdemu	inaczej	Bóg	życie	zaplanował.	Jeżeli	chętnie	
pytamy	o	Bożą	wolę	 i	chcemy	ją	akceptować,	 łatwiej	
nam	 przychodzi	 przeżywanie	 trudnych	 momentów	 
i	doświadczeń.	Gdy	jednak	ten	niełatwy	okres	się	prze-
dłuża,	 jesteśmy	niezadowoleni,	 cierpimy,	a	nawet	 roz-
paczamy	i	bardzo	chcemy	zmiany	na	lepsze.	Wtedy	też	
gorliwiej	wołamy	do	Boga	i	błagamy	o	pomoc.	Wolno	
nam	to	czynić!	Wolno	nam	spoglądać	w	górę	i	wierzyć,	
że	nastąpi	odmiana	w	naszym	życiu,	że	jakiś	problem	
zostanie	 rozwiązany,	 przeszkoda	 usunięta,	 smutek	 za-
mieniony	w	radość	...
 Rozpoczął	 się	 czas	 wakacyjno-urlopowy,	 bę-
dziemy	więc	mieli	 okazję	wypocząć,	 pomyśleć,	 zrelak-
sować	 się.	 Może	 niektórzy	 będą	 wędrować	 po	 górach,	
albo	 przynajmniej	 spoglądać	 w	 stronę	 gór;	 może	 nie-
którzy	będą	odpoczywać	nad	morzem	lub	w	pobliżu	 je-
zior;	jeszcze	inni	zaplanowali	zwiedzanie	nowych	miejsc	 
i	zabytków.	Jedni	wyjadą	bardzo	daleko,	inni	pozostaną	 
w	domu,	ale	przecież	nie	 to	 jest	ważne,	gdzie	odpoczy-
wamy	 i	 nabieramy	 nowych,	 potrzebnych	 sił	 do	 pracy	 
i	nauki,	ale	ważne	jest	to,	jak	spędzamy	wolny	czas	i	czy	
mamy	chęć	również	spoglądać	ku	górze,	w	stronę	Boga,	
który	uczynił	niebo	i	ziemię,	a	nas	obdarował	życiem!	On	
nieprzerwanie	zaspokaja	wszystkie	nasze	potrzeby	i	 jak	
mówi	 psalmista:	 jest	 naszym	 stróżem,	 jest	 cieniem	 na-
szym,	by	słońce	nas	nie	raziło	w	dzień,	a	księżyc	w	nocy.

Rozważanie biblijne

POMOC  Z  GÓRY

„Oczy moje wznoszę ku górom: skąd nadejdzie mi pomoc?
  Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię.” 

( Psalm 121,1-2 )
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Droga człowieka do prawdziwego szczęścia

	 Siostry	 i	Bracia,	 chrześcijanie	nie	powinni	 za-
pominać,	że	w	szkole	Bożej	nie	ma	urlopów	czy	waka-
cji.	Bóg	widzi	nas	zawsze	 i	wszędzie,	 również	wtedy,	
gdy	odpoczywamy	od	 swoich	zawodowych	 lub	 szkol-
nych	obowiązków.	On	ma	prawo	wymagać	od	nas	tego,	
do	czego	 tak	pięknie	zachęca	Psalm	121.	Zechciejmy	
postanowić,	 że	 w	 tym	 czasie	 wakacyjno-urlopowym	
będziemy	spoglądać	ku	górze	i	stamtąd	oczekiwać	po-
mocy.	Ta	pomoc	jest	nam	potrzebna,	by	mądrze	i	przy-

jemnie	przeżyć	czas	darowany	nam	przez	Boga.
	 Życzę	Wam	i	sobie	Bożego	błogosławieństwa	
na	drodze,	która	przed	nami!	Nie	musimy		się	niczego	
bać,	bo	tę	drogę	wyznacza	nam	Ten,	który	uczynił	nie-
bo	i	ziemię	-	Bóg	wszechmogący	i	łaskawy.

       
          diakon Małgorzata Gaś

„Usta moje są pełne chwały twojej, cały zaś dzień wspaniałości twojej”
Psalm 71, 8

„Ledwie oczy przetrzeć zdołam, 
wnet do mego Pana wołam, 

do mego Boga na niebie, 
i szukam go koło siebie”. 

 Pewna	moja	myśl	po	przebudzeniu	kieruje	się	ku	górze,	do	naszego	Ojca	w	niebiesiech.	Pierwsze	słowa	
są	oddaniem	Panu	chwały	i	prośbą	o	Jego	ojcowskie	błogosławieństwo	na	ten	rozpoczynający	się	dzień.	Modlitwa	
poranna,	to	nie	tylko	dobry,	godny	pochwały	obyczaj,	ale	to	także	właściwy	początek	dnia,	każdego	dnia.	Dzień	
rozpoczęty	z	Bogiem	przeżyjemy	z	Bożym	błogosławieństwem.	Kiedy	nasze	usta	w	początku	dnia	pełne	są	wiel-
bienia	i	chwalenia	Pana,	wtedy	dzień	będzie	przepełniony	wspaniałością	Jego	łaski.	Wiele	zależy	od	tego,	czy	
potrafimy	zrobić	dobry,	właściwy	początek,	wybrać	odpowiedni	kierunek,	znaleźć	najlepszy	sposób	działania.		
	 Dotyczy	to	także	całego	naszego	życia.	Bez	Boga	nic	uczynić	nie	możemy.	Bez	jego	pomocy	wszystkie	
nasze	wysiłki	idą	na	marne,	nasz	trud	jest	bezcelowy.	Z	Bogiem	zaś	wszystko	jest	możliwe.	Jego	błogosławień-
stwo	zwielokrotnia	nasze	siły,	przynosi	wewnętrzny	spokój,	daje	pewność,	że	nasz	trud	nie	będzie	daremny,	że	
nawet	kłopoty	i	cierpienia	są	po	to,	abyśmy	doświadczali	wspaniałości	Bożej	łaski	i	miłości.	Poranna	modlitwa	
daje	nam	konieczną	pewność,	że	Bóg	jest	z	nami,	że	nasz	Ojciec	w	niebiesiech	będzie	błogosławił	i	ten	rozpoczy-
nający	się	dzień.	Poranna	modlitwa	daje	nam	pewność,	że	Bóg	jest	z	nami,	że	nasz	Ojciec	w	niebiesiech	będzie	
błogosławił	i	ten	nowy	dzień,	a	ja	mogę	powtarzać:	„Usta moje są pełne chwały twojej, cały zaś dzień wspaniało-
ści Twojej”. 

Ruta Kornelia Lissowska 

	 Człowiek	 powinien	 przede	 wszystkim	 swo-
ją	 drogę	 życia	 powierzyć	 Bogu	 i	 zaufać	Mu,	 bo	 On	
wszystko	 dobrze	 uczynił.	 Zaufać	 Bogu,	 to	 znaleźć	 
w	Nim	spokój,	to	spojrzeć	obiektywnie	i	z	dystansu	na	
to	wszystko,	o	co	tak	zabiegamy	jako	wartości,	które	są	
dla	nas	niezbędne	do	życia.	Trzeba	poznać	inne	warto-
ści,	które	zasługują	na	to,	aby	im	poświecić	życie.	
	 Tymi	 wartościami	 człowieka	 jest	 szczęście	 
i	błogosławieństwo	Boże.	Zaufanie	Bogu	i	powierzenie	

mu	swej	drogi,	daje	 spokój	wewnętrzny,	pewność,	 że	
Bóg	pobłogosławi	naszym	wysiłkom,	że	nas	obdaruje	
upragnionym	 szczęściem.	 Życie	 z	 Bogiem	 to	 wyrwa-
nie	się	z	gorączkowej	bieganiny	i	nieustannej	walki,	to	
spokój	i	radość	życia,	to	zadowolenie	z	każdej	przeżytej	
chwili,	 to	wiele	wolnego	czasu	na	dobro	 i	piękno,	na	
uszczęśliwienie	siebie	i	innych.	

Ruta Kornelia Lissowska
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500 lat Reformacji
Znaczenie Konfederacji Warszawskiej 

dla utrzymania dzieła Reformacji w Polsce - część II

	 Sprawa	 pokoju	między	 różniącymi	 się	w	wie-
rze	zjawiła	się	znowu	na	forum	sejmowym.	Rzecznicy	
Reformacji	zdawali	sobie	sprawę	z	tego,	że	Konfedera-
cja	warszawska,	która	ma	bronić	ich	dzieła,	nie	posiada	
rozporządzenia	 wykonawczego.	 Rozpoczęli	 więc	 sta-
rania	o	„proces	Konfederacji".	Po	 raz	pierwszy	złożo-
no	projekt	procesu	już	za	czasów	Stefana	Batorego	na	
zerwanym	sejmie	toruńskim	w	roku	1576.	Uchwaleniu	
procesu	sprzeciwił	się	 legat	papieski	Bolognetti.	Rów-
nież	na	sejmie	warszawskim	w	roku	1585	legat	wystąpił	
przeciw	procesowi	i	postawił	wniosek,	aby	unieważnić	
uchwałę	z	dnia	28	stycznia	1573	roku.	Można	więc	po-
wiedzieć,	że	za	czasów	Stefana	Batorego,	mimo	zacho-
wywania	praworządności,	przygotowywała	się	sytuacja,	
która	dojrzała	za	czasów	Zygmunta	III,	kiedy	ostatecz-
nie	podważono	znaczenie	Konfederacji	warszawskiej.
	 Wprowadzenie	w	życie	ustaw,	które	nie	posia-
dają	rozporządzeń	wykonawczych,	może	sparaliżować	
opinia	publiczna	przeciwna	tym	aktom.	W	czasie	elek-
cji	Zygmunta	 III	protestanci	 stanowili	 już	mniejszość,	
ale	taką,	z	którą	trzeba	było	się	jeszcze	liczyć.	Wskazu-
ją	na	to	ich	mocne	wystąpienia	na	sejmie	koronacyjnym	 
w	 roku	 1587,	 domagające	 się	 „procesu	 lub	 egzekucji	
Konfederacji	 warszawskiej".	 Stanisław	 Górka	 (lu-
teranin),	 wojewoda	 poznański,	 domagał	 się	 nawet	
opuszczenia	 granic	 państwa	 przez	 nuncjusza.	 Poparł	
go	 Stanisław	 Szafraniec.	 Sytuację	 zaostrzył	 nowy	 tu-
mult	krakowski	(8	maja	1587),	co	spowodowało	zjazd	
szlachty	 protestanckiej	 w	 Pokrzywnicy	 i	 ponowienie	
żądań	o	proces.	W	lipcu	1587	roku	odbyło	się	zebranie	
różnowierców	z	 	udziałem		Górki	 i	Szafrańca,	 	celem		
przygotowania	artykułów,	które	chciano	przedstawić	na	
sejmie	elekcyjnym.	Treść	ich	wskazuje	na	to,	że	obóz	
protestancki	 czuł	 się	 jeszcze	 na	 siłach,	 lecz	 także,	 że	
sytuacja	była	napięta.	Domagano	się	nietykalności	du-
chownych	 protestanckich,	 gwarancji	 prawnej	 dla	 wy-
głaszania	kazań,	prawa	zakładania	szkół.
	 Z	 drugiej	 strony	 wzrastający	 w	 siłę	 obóz	 ka-
tolicki	nie	chciał	dopuścić	do	prawnej	ochrony	dzieła	
Reformacji.	Episkopat	uchwalił,	 że	Konfederacja	war-
szawska	ma	być	wyklęta	i	żaden	z	biskupów	i	prałatów	

pod	karą	ekskomuniki	 i	utraty	dóbr	nie	może	wyrazić	
na	nią	zgody,	ani	jej	podpisać.
	 W	 decydującej	 chwili,	 gdy	 król	 przybył	 do	
Polski,	żadna	ze	stron	nie	miała	przewagi.	Król	zaprzy-
siągł	więc	w	Oliwie	„pacta	conventa",	a	także	artykuły	
„de	tranąuilitate	 inter	dissidentes".	Protestantom	to	nie	
wystarczało,	 domagali	 się	 zaprzysiężenia	 „procesu",	
katolikom	było	to	za	wiele,	założyli	protest	przeciw	ar-
tykułowi	o	pokoju.	Protestanci	usiłowali	przeforsować	
proces	Konfederacji	warszawskiej	przy	koronacji.	Byli	
jeszcze	na	tyle	silni,	że	pertraktacje	z	nimi	doprowadzi-
ły	nawet	do	zmiany	terminu	koronacji,	byli	jednak	zbyt	
słabi,	aby	wymóc	coś	więcej	niż	ogólne	potwierdzenie	
Konfederacji.	 Koronacja	 odbyła	 się	 27	 grudnia	 1587	
roku.	Król	zaprzysiągł,	że	dochowa	 tego,	co	uchwalił	
sejm	koronacyjny.
	 Dnia	7	stycznia	1588	roku	różnowiercy	posta-
wili	w	senacie	wniosek	o	utwierdzenie	Konfederacji.	Żą-
dali	sprawiedliwości	w	rozdawaniu	godności	i	urzędów	
państwowych	 i	miejskich,	 zaprzysiężenia	 urzędników,	
że	będą	strzec	pokoju,	zakazu	zmuszania	do	konwersji,	
uznania	 ślubów	 ewangelickich.	 Projekt	 ten	 odrzuco-
no.	 Drugi	wniosek:	 „Postępki	 i	 egzekucje	Konfedera-
cji	warszawskiej"	wykazuje	 rezygnację	 różnowierców	 
z	pozytywnych	żądań,	a	ogranicza	się	do	ochrony	przed	
gwałtem.	Ale	i	ten	projekt	upadł.	Sytuacja	musiała	być	
trudna,	 skoro	 różnowiercy	 ciągle	 wznawiali	 wnioski	 
o	prawną	ochronę	dzieła	Reformacji.	Na	sejmie	w	roku	
1589	 Stanisław	 Szafraniec,	 Gostomski	 i	 Jan	 Sienień-
ski	wnieśli	projekt	„przeciw	 tumultom",	 lecz	wniosek	 
oddalono.
	 Położenie	 protestantów	 coraz	 bardziej	 się	
komplikowało.	W	 roku	 1591	 doszło	 do	 ostatecznego	
zburzenia	 Brogu	 (kościoła	 protestanckiego)	 w	 Krako-
wie,	na	co	król	w	ogóle	nie	zareagował.	Rozwinęła	się	
wtedy	gorąca	polemika,	w	której	z	jednej	strony	wziął	
udział	 znany	 jezuita	 Piotr	 Skarga	 (broszury:	 „Upomi-
nanie	 na	 ewanieliki",	 „Proces"),	 a	 z	 drugiej	 anonimo-
wi	różnowiercy,	prawdopodobnie	Swiętosław	Orzelski,	
luteranin,	wielokrotny	marszałek	 sejmu	 lub	Hieronim	
Moskorzewski,	brat	polski,	unitarianin	(broszura:	„Re-
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spons	z	porywczą	dany"	i	inne).
	 W	 okresie	 tym	 różnowiercy	 utracili	 kilku	
swoich	 wypróbowanych	 przywódców:	 w	 roku	 1592	
zmarł	Stanisław	Górka,	ostatni	luteranin	swojego	rodu,	 
w	tym	samym	roku	ostatni	raz	wystąpił	w	sejmie	Stani-
sław	Szafraniec,	wieloletni	przywódca	szlachty.	W	roku	
1595	zmarł	Stanisław	Gostomski.	W	tym	samym	czasie	
mnożą	się	napady	na	cmentarze,	powtarzają	się	tumulty	
w	Poznaniu	i	Wilnie.
	 Różnowiercy	 wykorzystali	 dla	 przeforsowa-
nia	procesu	wyjazdy	króla	do	Szwecji	 (1593).	Wtedy	 
to	 Zamojski	 przeprowadził	 uchwałę	 przeciw	 niepo-
kojom	w	państwie,	ale	opartą	na	edykcie	Zygmunta	 I	 
z	roku	1520,	a	nie	na	Konfederacji	warszawskiej.	Wy-
znaniowy	charakter	zaburzeń	został	w	ustawie	zatarty	
i	miała	ona	obowiązywać	tylko	w	czasie	nieobecności	
króla	w	kraju.
	 Sprawę	wznowiono	w	roku	1595.	Miała	to	być	
„constitutia	 sejmu	 warszawskiego	 o	 tumulciech	 uczy-
niona...	 dokąd	 dopóki	 proces	 confoederationis	 namó-
wiony	 będzie".	Wniosek	 upadł.	Wtedy	 po	 raz	 ostatni	
próbowano	w	sejmie	zachować	moc	prawną	Konfede-
racji	warszawskiej.	Działo	się	to	w	ósmym	roku	pano-
wania	Zygmunta	III,	który	królował	lat	45.
	 Pod	koniec	XVI	wieku	zjawia	się	sprawa	unii	
brzeskiej	 (między	 Kościołem	 rzymskim	 i	 wschod-
nim).	 Unię	 forsowali	 jezuici.	 Wtedy	 naturalnym	 
sprzymierzeńcem	protestantów	stał	się	Kościół	wschodni.	 
Na	sejmie	-	roku	1596	-	postawiono	wniosek	o	ochronie	
kościołów	i	cmentarzy	wszystkich	wyznań,	ale	wniosek	
upadł.
	 Zebrał	się	burzliwy	sejm	w	roku	1606.	Na	wy-
mówki	króla,	że	nie	udało	mu	się	przeprowadzić	dotąd	
rozporządzenia	wykonawczego	w	 sprawie	Konfedera-
cji,	ponieważ	nie	było	na	to	zgody	wszystkich	stanów,	
różnowiercy	przypomnieli,	że	nie	poskromił	nawet	za-
burzeń	w	Krakowie,	które	działy	się	pod	jego	bokiem,	
choć	 był	 obecny	w	 stolicy.	Upór	 króla	 przyczynił	 się	
do	zasilania	przez	oponentów	gromadzącego	się	zjazdu	
rokoszowego	w	Stężycy.	Ale	król	wybierał	się	w	spra-
wach	dynastycznych	do	Szwecji.	Dla	spokoju	w	czasie	
nieobecności	 króla	 w	 kraju	 uchwalono	 umiarkowany	
projekt	uchwały	przeciw	niepokojom,	na	który	zgodzi-
ło	 się	 i	 duchowieństwo.	 Projekt	miał	 być	 następnego	
dnia	przyjęty	przez	 izbę.	Król	 jednak	przesłał	w	nocy	
kopię	 do	 oceny	 swemu	 spowiednikowi,	 jezuicie	Skar-
dze.	Skarga	obszedł	w	nocy	duchownych	 i	 świeckich	
dostojników	i	nazajutrz	wniosek	odrzucono.	Odtąd	pro-
testanci	 nadali	 Skardze	 przydomek	 -	 „prae-cipuus	 tur-
bator	rei	publicae".

	 Różnowiercy	 konsolidowali	 swoje	 siły	 na	
zjazdach.	W	lipcu	1591	odbył	się	zjazd	w	Chmielniku,	
gdzie	przewodniczył	Stanisław	Szafraniec.	Zwrócił	on	
uwagę	na	konieczność	szukania	sposobów	zachowania	
pokoju	publicznego	i	poddał	krytyce	postępowanie	kró-
la,	który	wbrew	złożonej	przysiędze	nic	nie	czynił	dla	
zabezpieczenia	wolności	sumienia.
	 Najpotężniejszą	 manifestacją	 różnowierców	
był	zjazd	w	Toruniu	w	sierpniu	1595	roku.	Obrady	pro-
wadził	 Świętosław	 Orzelski.	 Przedstawiono	 żałosny	
stan	 rzeczy	 i	 uznano,	 że	 „krzywdy	 te	 przeciw	 wszel-
kiemu	prawu	y	słuszności,	przeciw	wolnościom	oyczy-
stym	y	przeciw	confoederaciey	za	wspólną,	wszystkich			
stanów	królestwa	tego	uchwałą	postanowioney	y	przy-
iętey	y	 iego	Królewskiey	mości	naszego	miłościwego	
pana	przysięgą	utwierdzoney	bez	wszelakiey	kary	wy-
rządzone	bywaią".
	 Po	 raz	 ostatni	 odwołał	 się	 do	 Konfederacji	
zjazd	wileński	w	maju	1599	roku.	Był	to	wspólny	zjazd	
protestantów	 i	 przedstawicieli	 Kościoła	 wschodniego.	
Przyjęta	 rezolucja	 głosi:	 „My	 greckiey	 y	 ewangelic-
kiey	religii	ludzie,	stanąwszy	na	fundamencie	raz	przez	
Rzeczpospolitą	 założonym,	 na	 przypomnioney	 kon-
federacji	 generalney	 warszawskiej,	 względem	 ktorey	 
y	rzymskiego	nabożeństwa	ludziom,	którzy	w	spokoju,	
w	zgodzie	z	nami	żyć	chcą,	miłość,	życzliwość	y	wszel-
ką	braterską	powinność	nieodmiennie	oddawać	chcemy	
a	bezpieczeństwo	przeciw	gwałtom	obwarować...".	Od-
tąd	.już	do	Konfederacji	nie	powracano.	Po	roku	1606	
nastąpił	zupełny	upadek	Reformacji	w	Polsce.
	 Konfederacja	 warszawska	 nie	 uchroniła	 więc	
Reformacji	 przed	 naporem	 kontrreformacji.	 Jest	 jed-
nak	piękną	kartą	w	dziejach	Polski,	aktem,	do	którego	
różnowiercy	polscy	odwoływali	 się	w	obronie,	 i	 była	
wyrazem	najszlachetniejszej	myśli	 zdrowo	myślących	
przedstawicieli	narodu	owej	epoki.

ks. dr T. Wojak
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Trochę historii
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 208 - 209
   18.07.1965:	w	Karwinie	zmarł	Leon Derlich,	samouk,	wy-
bitny	 językoznawca	 o	wręcz	 nie	 do	 opisania	 harcie	 ducha.	 
W	Karwinie	też	się	urodził	28.11.1905	r.	Wiedza	o	jego	wcze-
snych	 latach	życia	 jest	bardziej	niż	nikła.	Wiemy	zaledwie,	
że	 pochodził	 z	 rodziny	 murarskiej,	 uczęszczał	 do	 szkoły	
ludowej	 i	wydziałowej	we	Frysztacie,	 próbował	 swoich	 sił	
w	Gimnazjum	Realnym	w	Orłowej,	 ale	nie	 znajdujemy	go	
na	 liście	 absolwentów.	 Miał	 zamiar	 podjąć	 naukę	 w	Wyż-
szej	 Szkole	 Przemysłowej	 w	 Krakowie,	 ale	 o	 wszystkim	
przesądziło	 ostre	 zapalenie	 stawów	kończyn	 górnych	 i	 dol-
nych,	które	przykuło	go	do	końca	życia	do	łóżka.	Mimo	to	
nie	 załamał	 się,	 a	mając	predyspozycje	naukowe,	w	 takich	
warunkach	rozpoczął	i	z	uporem	kontynuował	studia	lingwi-
nistyczne,	historyczne	i	folklorystyczne.	Pisał	także	artykuły	
do	prasy	zaolziańskiej,	domagając	się	w	nich	praw	dla	pol-
skiej	 ludności.	W	czasie	okupacji	niemieckiej	zaangażował	
się	w	ruchu	podziemnym,	kierując	komórką	niosącą	pomoc	
poszkodowanym	Polakom.	Po	zakończeniu	wojny	nawiązał	
współpracę	z	szeregiem	periodyków,	jak	„Zwrot”,	„Zaranie	
Śląskie”,	 „Język	Polski”	 czy	 „Kalendarz	Śląski”.	Nawiązał	
także	kontakt	z	Towarzystwem	Miłośników	Języka	Polskie-
go,	spisał	wiele	przykładów	tekstów	do	kartoteki	„Słownika	
gwar	polskich”,	zebrał	sporo	materiału	do	„Atlasu	językowe-
go	Śląska”.	Jest	także	autorem	rozprawy	o	nazwie	rzeki	Olza.	
Swoje	 prace,	 oznaczające	 się	 rzetelnością	 naukową,	 pisał	 
z	mozołem,	jednym	palcem,	na	przymocowanej	do	łóżka	ma-
szynie	do	pisania.	Pomocą	była	mu	matka	i	siostra,	a	także	
nieustająca	zachęta	kustosza	cieszyńskiego	Muzeum	i	kraja-
na,	dr.	Ludwika	Brożka.	

**********
   18.07.1990:	zmarła	Maria Pilch,	nauczycielka	w	Katowi-
cach,	 Siemianowicach	 i	w	Wiśle,	 folklorystka,	 publicystka,	
autorka	sztuk	scenicznych	i	kilku	pozycji	zwartych	z	historii	
i	etnologii	Wisły.	Patrz:	odc.	167,	w:	„Wieści	Wyższobram-
skie”	2012/02,	s.	14.	

**********
   19.07.1890: urodził	się		Ludwik Maria Staff,	brat	Leopol-
da,	liryk	(„Zgrzebna	kantyczka”),	powieściopisarz	(„Grzesz-
ne	 gołębie”).	 Patrz	 odc.	 190,	w:	 „Wieści	Wyższobramskie”	
2014/01,	s.	12.	

**********
   20.07.1915:	urodził	się	Marek Świstuń.	Zmarł	30.11.1969	
r.	Pochowany	został	w	głównej	alei	cmentarza	ewangelickie-
go	w	Cieszynie.	Jego	grób	zdobią	ułożone	jeden	na	drugim	
trzy	granitowe	głazy.	Na	górnym	z	nich	odczytać	możemy	
imię	i	nazwisko	i	daty	życia.	I	to	w	zasadzie	jest	wszystko,	co	

najpewniejszego	możemy	o	nim	
powiedzieć	i	osadzić	w	konkret-
nym	czasie.	
	 W	 mojej	 pamięci	 za-
chował	się	jego	wizerunek.	Był	
to	 wysoki,	 postawny	 pan,	 za-
wsze	 pogodny,	 którego	 często	
spotykałem	na	Głębokiej	gdzieś	
między	1956	a	1969	r.	Poruszał		się	powoli,	o	kulach,	z	nie-
odłącznym	aparatem	fotograficznym	na	piersiach.	Wówczas	
wiedziałem	o	nim	zaledwie,	że	nazywa	się	Świstuń,	że	dużo	
fotografuje,	 że	 jest	 działaczem	 PTTK.	 	 Przez	myśl	mi	 nie	
przeszło,	 że	 przyjdzie	mi	 kiedyś	 o	 nim	 cokolwiek	 napisać	
i	 że	 stanę	 zupełnie	 bezradny	 wobec	 lakonicznych	 wzmia-
nek	wymykających	 się	 z	 ram	ściślejszej	periodyzacji.	Ktoś	
bliski	 musiał	 podać	 do	 „Wierchów”	 króciutką	 wzmiankę	 
o	jego	zgonie	i	wspomnieć,	że	był	ofiarnym	działaczem	PTT	
–	PTTK.	Ten	jeden	przymiotnik	wiele	znaczy.	Tymczasem	w	
jubileuszowym	 wydawnictwie	 „Od	 PTT	 do	 PTTK	 na	 Zie-
mi	Cieszyńskiej”	możemy	go	znaleźć	na	fotografii	zarządu	
Oddziału	PTT	z	1948	r.,	ledwo	4	razy	wymieniono	jego	na-
zwisko,	 ale	 –	w	przeciwieństwie	 do	 innych	 	 -	 osobnej	 not-
ki	 biograficznej	mu	użyczono.	Z	okresu	międzywojennego,	 
w	skromnym	biogramie	słownikowym	wspomniano,	że	stu-
diował	na	Akademii	Handlowej	w	Krakowie,	której	 jednak	
nie	ukończył.	Był	doskonałym	pływakiem,	osiągając	dobre	
wyniki	w	zawodach	w	skali	ogólnokrajowej,	w	domyśle	–	już	
w	Cieszynie	 -	 był	 czynnym	 członkiem	 Sekcji	 Narciarskiej	
PTT	„Watra”.		W	czasie	II	wojny	światowej	zaangażował	się	
w	 ruchu	 podziemnym	AK	w	 Krakowie,	 odznaczony	 Krzy-
żem	Partyzanckim.	W	1945	 r.	wrócił	 i	uzyskał	pracę	w	Za-
kładach	Przemysłu	Cukierniczego	„Olza”,	ale	był	też	przed-
miotem	zainteresowania	UB,	które	przez	pół	roku	trzymało	
go	w	więzieniu.	W	dalszym	ciągu	udzielał	 się	w	„Watrze”,	
przyczyniając	 się	w	1948	 r.	 do	 uzyskania	 tytułu	 najlepszej	
Sekcji	 Narciarskiej	 w	 kraju.	 Jest	 też	 wymieniony	 w	 ka-
drze	 przodowników	 turystki	 górskiej,	 prowadził	wycieczki,	
udzielał	się	jako	trener	i	instruktor	narciarski,	w	1949	r.	prze-
wodniczył	Komisji	Robót	w	Górach,	odpowiedzialnej	za	stan	
szlaków	turystycznych.	Po	1952	r.	założył	Koło	PTTK	przy	
ZPC	„Olza”.	Prawdopodobnie	 już	wówczas	ujawniła	swoją	
moc	choroba	niedowładu	nóg,	która	wyłączyła	go	z	aktywnej	
działalności	turystyczno	–	sportowej.	Siłą	woli	nie	poddał	się,	
choć	zdolność	poruszania	się	została	wydatnie	ograniczona.	
Przez	kilka	ostatnich	 lat	 życia	 sprawował	 funkcję	 zastępcy	
dyrektora	ZPC	„Olza”.	
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**********
   22.07.1515: w Wiedniu został zawarty układ na przeży-
cie pomiędzy	królem	Czech	Władysławem	Jagiellończykiem,	 
a		cesarzem	Maksymilianem	I.	Układ	stanowił,	że	syn	Wła-
dysława	 –	 Ludwik,	 poślubi	 wnuczkę	 cesarza	 Marię,	 nato-
miast	jego	córka	–	Anna	wyjdzie	za	mąż	za	wnuków	cesarza	
Karola	V	lub	Ferdynanda	I.	Układ	był	finałem	wcześniejsze-
go	traktatu	pokojowego	zawartego	pod	koniec	1491	r.,	w	któ-
rym	przyszły	cesarz	Maksymilian	I,	korzystając	z	zatargów	
pomiędzy	braćmi	Jagiellonami	–	 Janem	Olbrachtem	a	Wła-
dysławem	 o	 tron	 węgierski,	 wymusił	 prawo	 dziedziczenia	
tronu	węgierskiego	po	śmierci	Władysława	lub	jego	następ-
ców.	Władysław	zmarł	w	1516,	Maksymilian	3	lata	później.	
Na	tronie	czeskim	i	węgierskim	osiadł	liczący	10	lat	Ludwik	
II	 Jagiellończyk.	Po	śmierci	Maksymiliana	cesarzem	został	
Karol	V,	starszy	od	Ludwika	II	o	6	lat.	Zgodnie	z	traktatem,	
Ludwik	 II	 poślubił	Marię	 w	 1521	 r.,	 a	 Ferdynand	 I	 (przy-
szły	król	Czech	i	Węgier)	pojął	jego	siostrę	Annę.	Zgodnie	
z	wolą	Węgrów,	Ludwik	II	siedział	prawie	wyłącznie	w	Bu-
dzie,	Czechami	się	nie	 interesował.	Słabość	rządów	Ludwi-
ka	II	wykorzystała	i	na	Węgrzech	i	w	Czechach	magnateria.	 
O	ile	w	Czechach	starano	się	znaleźć	drogi	do	złagodzenia	
skutków	 długoletnich	 wojen	 religijnych,	 na	Węgrzech	 ma-
gnateria	 zajmowała	 się	 wewnętrznymi	 rozgrywkami,	 zu-
pełnemu	 rozkładowi	 uległy	 	 finanse	 i	 obronność	 kraju	 i	 to	 
w	czasie,	gdy	u	południowych	granic	stanęli	Turcy.	Napręd-
ce	zebrane	siły	węgierskie	liczyły	20000	żołnierza,	podczas	
gdy	armia	Sulejmana	I	miała	ich	czterokrotnie	więcej.	Mimo	
ostrzeżeń	doświadczonych	dowódców	węgierskich	i	rażącej	
przewagi	przeciwnika,	Ludwik	II	parł	do	starcia.	Do	rozstrzy-
gającej	bitwy	doszło	pod	Mohaczem	29.08.1526.	Jej	wynik	
był	z	góry	przesądzony.	Ludwik	II	zginął	w	bliżej	nieznanych	
okolicznościach.	Różne	są	na	ten	temat	hipotezy.	Jedno	jest	
pewne:	 Ferdynand	 I	 palcem	nie	 ruszył,	 by	wspomóc	 szwa-
gra,	 gdyż	 pozbywając	 się	 rywala,	 bez	 przeszkód,	 zgodnie	 
z	prawem	(!)	przejął	po	nim	królestwa	Węgier	i	Czech.	W	ten	
sposób	na	prawie	cztery	stulecia	oba	królestwa	wraz	z	czę-
ścią	Śląska	podporządkowane	były	Habsburgom.	Taka	była	
cena	traktatu	na	przeżycie		1515	r.

**********
   25.07.1940:	 zginął	ks. Edmund Bursche,	 prof.	 historii	
Kościoła	na	Wydziale	Teologii	Ewangelickiej	Uniwersytetu	
Warszawskiego,	autor	i	tłumacz	wielu	prac	historycznych.	
Urodził	się	w	Zgierzu	17.07.1881	r.	Był	synem	ks.	Ernesta,	
długoletniego	 proboszcza	 parafii	 ewangelickiej	 w	 Zgierzu,	
superintendenta	 płockiego,	 i	 Marii	 Matyldy	 z	 Harmelów,	 
a	 przyrodnim	 bratem	 ks.	 bp.	 Juliusza	 Burschego.	 Do	 gim-
nazjum	uczęszczał	w	Łodzi.	W	1907	r.	ukończył	studia	teo-
logii	 ewangelickiej	 w	Dorpacie.	 Do	 czasu	wybuchu	 I	 woj-
ny	światowej	pełnił	obowiązki	duszpasterza	w	Pabianicach,	 
w	Warszawie	i	w	Łodzi.	W	czasie	wojny	padł	ofiarą	wywó-
zek	ewangelików	w	głąb	Rosji.	Pod	koniec	wojny	(1918)	po-
wrócił	 do	 Łowicza.	O	mało	 co	 nie	 został	 uwięziony,	 gdyż	 
z	kolei	pruskie	władze	okupacyjne	oskarżyły	go	o	propolską	
działalność	w	szkolnictwie	 i	 skazały	na	5	 lat	 twierdzy;	wy-
roku	nie	zdążono	wykonać,	gdyż	zakończyła	się	123	–	letnia	
nieobecność	Polski	na	mapie	Europy.	W	latach	1919	–	1920,	
jako	stypendysta,	zaliczył	studia	licencjackie	w	Bazylei.	Rok	
później	 rozpoczął	 wykłady	 z	 historii	 Kościoła	 na	 utworzo-

nym	Wydziale	 Teologii	 Ewangelickiej	 przy	 Uniwersytecie	
Warszawskim.	 Począwszy	 od	 1922	 r.,	 pięciokrotnie	 wybie-
rany	był	na	stanowisko	dziekana	Wydziału,	a	równocześnie	
uzyskał	nominację	profesora	nadzwyczajnego	teologii	histo-
rycznej.	Wśród	wielu	prac	odnotujmy:	„Program	polskiego	
uniwersalizmu	 chrześcijańskiego”	 (1927),	 „Czynniki	 wyja-
śniające	bieg	Reformacji	w	Polsce”	(1932),	„Historia	konkor-
datów”	 (1930)”;	dokonał	 także	 tłumaczenia	z	 łaciny	dzieła	
Stanisława	 Lubienieckiego	 „Historia	 reformacji	 w	 Polsce”	 
z	1685	r.	Udzielał	się	także	w	Towarzystwie	Badań	Dziejów	
Reformacji,	 	 Towarzystwie	Miłośników	Historii	Warszawy	 
i	innych	organizacjach.	W	1930	r.	otrzymał	tytuł	doktora	ho-
noris	causa	Uniwersytetu	w	Bazylei,	w	1939	r.	awansował	do	
stopnia	profesora	zwyczajnego.	Niestety	wybuchła	II	wojna	
światowa.	 Już	 7.10.1939	 r.	 został	wraz	 z	 braćmi	Alfredem	
(adwokatem)	 i	 Teodorem	 (architektem)	 aresztowany	 i	 osa-
dzony	najpierw	w	więzieniu	na	Daniłowiczowskiej,	a	następ-
nie	na	Pawiaku.	W	czasie	wizyty	reichsfürera	SS	Heinricha	
Himmlera	 nie	 skorzystał	 z	 szansy	 uratowania	 się	 kosztem	
wyrzeczenia	się	narodowości	polskiej.	Już	w	dniu	następnym	
(2.05.1940)	w	pierwszym	transporcie	został	wywieziony	do	
obozu	 koncentracyjnego	 w	 Sachsenhausen	 –	 Oranienburg,	 
a	stamtąd	przerzucony	do	Mauthausen	(28.05.1940).	Wynisz-
czająca	 organizm	 praca	 w	 kamieniołomie	 i	 zapalenie	 płuc	
szybko	przyniosły	zamierzony	efekt.	
	 Symboliczna	mogiła	Księdza	Profesora	znajduje	się	
na	cmentarzu	ewangelicko	–	augsburskim	w	Warszawie.	

**********
   27.07.1715: zmarł	ks. Marcin Bőhm,	 profesor	 filozofii	 
i	 teologii	 w	 Gimnazjum	 Toruńskim,	 historyk.	 Pochodził	 
z	Pasymia,	gdzie	urodził	się	w	1659	r.	Studiował	na	uniwer-
sytetach	w	Królewcu	i	w	Jenie.	W	latach	1685	–	1712	pełnił	
obowiązki	 profesora	 teologii	 i	 filozofii	 w	 słynnym	Gimna-
zjum	w	Toruniu.	Przez	dwa	kolejne	lata	był	rektorem	szkoły	
miejskiej	w	Malborku,	 skąd	wrócił,	 już	 niestety	 na	 krótko,	
do	 Torunia.	 Zajmował	 się	 teologią,	 filozofią,	 a	 największy	
ślad	po	sobie	pozostawił	jako	historyk	Torunia	i	Prus,	a	także	
jako	poeta.	Jest	autorem	szeregu	rozpraw	pisanych	po	łacinie,	 
m.	in.	o	bezkrólewiach	Polski	„Commentarius	de	interregnis	
in	Regno	 Poloniae...”,	 a	 także	 kronik	 obejmujących	 tereny	
Polski	i	Prus.	

**********
   02.08.1890:	 w	 Husiatyniu	 (tarnopolskie)	 urodził	 się	 dr 
Henryk Życzyński,	syn	Szczepana	i	Olimpii	z	Klefeldów.	Po	
ukończeniu	gimnazjum	w	Brzeżanach,	w	1910	r.	 rozpoczął	
studia	na	Wydziale	Filozoficznym	uniwersytetu	we	Lwowie.	
W	 listopadzie	w	 1914	 r.	 dobrowolnie	 zgłosił	 się	 do	 służby	
w	Legionie	Wschodnim,	ale	ze	względu	na	zły	stan	zdrowia	
został	zwolniony.	Wykorzystał	dany	mu	czas	i	1916	r.	obronił	
pracę	doktorską	„Estetyka	Pamiętnika	Warszawskiego	1815	–	
1822”.	Ponownie	wezwany	do	wojska,	służył	w	jednostkach	
w	Lublinie	i	Stanisławowie,	w	1918	r.	przeniesiony	do	szkoły	
aspirantów	do	Nowego	Miasta	na	Morawach.	Zwolniony,	lata	
1918	–	1920	przepracował	jako	wykładowca	w	polskim	gim-
nazjum	w	Orłowej,	po	czym	przeniósł	się	do	Cieszyna,	gdzie	
związał	 się	 z	 „Dziennikiem	 Cieszyńskim”	 (1921	 –	 1924),	 
a	 zwłaszcza	 z	 „Miesięcznikiem	 Pedagogicznym”,	 którego	
był	redaktorem	(1921	–	1927).	W	„Dzienniku”	ogłaszał	swo-
je	wiersze	o	tematyce	tatrzańskiej,	w	„Miesięczniku”	i	innych	
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pismach	cieszyńskich	swoje	prace	publicystyczne	z	zakresu	
historii	literatury	i	dydaktyki	języka	polskiego.	Wydał	także	
w	 tym	 czasie	 kilka	 pozycji	 książkowych,	m.in.	 podręcznik	
dla	nauczycieli	„Wzory	metodyczno	–	krytycznego	rozbioru	
literatury	pięknej”	(1921).	W	1927	r.	przeniósł	się	do	Lublina,	
obejmując	katedrę	polskiej	historii	i	literatury	na	Katolickim	
Uniwersytecie	Lubelskim.	Z	chwilą	wybuchu	II	wojny	świa-
towej	zasilił	kadrę	oficerską	Okręgu	Korpusu	I	–	Warszawa.	
Ostatni	 ślad	 po	 nim	 znaleziono	w	 czasie	 ekshumacji	Ofiar	
Katyńskich	w	1943	r.	

**********
   03.08.1940:	zginął	w	obozie	Mauthausen	–	Gusen	ks. Józef 
Mamica,	pastor	w	Błędowicach,	działacz	plebiscytowy,	ka-
pelan	Wojska	Polskiego.	
	 Józef	Mamica	urodził	się	w	Pruchnej	13.08.1878	r.	
Był	synem	chłopa	Pawła	i	Marii	z	Wowrzeczków.	Dzięki	na-
mowie	pruchnieńskiego	nauczyciela	Czyża,	ojciec	zgodził	się	
posłać	syna	na	dalsze	nauki	do	gimnazjum	ewangelickiego	w	
Cieszynie.	Tam,	od	1886	r.,	działała	tajna	organizacja	samo-
kształceniowa	gimnazjalistów	„Jedność”.	Józef	Mamica	był	
jej	członkiem,	a	w	roku	szkolnym	1898/99	także	„seniorem”	
wśród	wychowanków	Alumneum.	W	tymże	1899	rozpoczął	
studia	na	Wydziale	Teologii	Ewangelickiej	na	uniwersytecie	
w	Wiedniu,	a	ukończył	je	w	1903	r.	w	Bazylei.	15.11.1903	r.	
odbyła	 się	 uroczystość	 ordynacji.	 Przez	 kilka	miesięcy	 był	
pomocnikiem	ks.	Adama	Lisztwana	w	„Domu	Kandydatów”	
w	Starym	Bielsku.	Gdy	w	1904	 r.	 zwolniło	 się	 stanowisko	
drugiego	pastora	w	Dolnych	Błędowicach	stanął	do	pracy	u	
boku	proboszcza	ks.	Jerzego	Kubaczki.	Już	wówczas	zasma-
kował	 goryczy	 ze	 strony	 miejscowych	 ślązakowców.	 Gdy	
cztery	lata	później	ks.	Jerzy	Kubaczka	odszedł	do	Cieszyna,	
przejął	urząd	proboszcza,	ale	przez	szereg	lat	na	stanowisku	
w	dużym	zborze	pozostawał	sam.	Mimo	to	znajdywał	czas	
na	działalność	w	Kółku	Rolniczym,	Polskim	Towarzystwie	
Pedagogicznym	 i	Macierzy	 Szkolnej.	 Efektem	 jego	 organi-
zacyjnych	wysiłków	było	wybudowanie	 nowej	 szkoły	 i	 za-
łożenie	 ogrodu	 szkolnego.	 Uczestniczył	 także	 w	 zebraniu	
rady	 redakcyjnej	 postanawiającej	 w	 miejsce	 „Przyjaciela	
Ludu”	 wydawać	 nowe	 pismo	 „Poseł	 Ewangelicki”	 (1909).	
Dopiero	w	czasie	wojny,	w	1916	r.,	znalazł	pomoc	w	swojej	
pracy	duszpasterskiej	w	osobie	ks.	Karola	Tepera,	powołując	
go	na	stanowisko	osobistego	wikariusza.	Pod	koniec	1918	r.	
parafował	 „Głos	 polskiego	 duchowieństwa	 ewangelickiego	
w	sprawie	przyłączenia	Śląska	Wschodniego	(Księstwa	Cie-
szyńskiego)	do	Polski”.	Po	uroczystym	nabożeństwie	w	dniu	
20.12.1918	 r.,	 na	 zebraniu	 przedstawicieli	 zborów	 cieszyń-
skich,	poparł	wniosek	o	odrzucenie	zwierzchności	Naczelnej	
Rady	Kościelnej	w	Wiedniu	i	podporządkowanie	kościołów	
śląsko	 -	 cieszyńskich	Konsystorzowi	w	Warszawie,	 zaś	 do	
godności	seniora	diecezji	cieszyńskiej	wysunął	kandydaturę	
ks.	 Franciszka	Michejdy.	Gdy	 zatarg	 o	 Ziemię	Cieszyńską	
nabrał	 charakteru	 o	 znaczeniu	 międzynarodowym,	 ks.	Ma-
mica	 wraz	 z	 ks.	 Karolem	 Kuliszem,	 jako	 przedstawiciele	
Rady	 Narodowej	 Księstwa	 Cieszyńskiego,	 przedłożyli	 na	
Konferencji	Pokojowej	w	Paryżu	wniosek	o	rozstrzygnięcie	
polsko	–	czechosłowackiego	sporu	granicznego	drogą	plebi-
scytu	(8.03.1919).	Pół	roku	później	(17.09.1919)	zawiązał	się	
w	Cieszynie	Główny	Komitet	 Plebiscytowy;	 zastępcą	 prze-
wodniczącego	 Komitetu	 został	 ks.	 Józef	 Mamica.	 W	 tym	

też	 czasie	 napisał	 dwie	 broszury	 propagandowe:	 „Do	 ludu	
ewangelickiego”	oraz	„Polityczne	korzyści	z	przynależności	
do	Polski”.	Oczywiście	takie	zaangażowanie	się	ks.	Mamicy	
ni	 uszło	 uwadze	 bojówek	 antypolskich,	 które	 obok	 innych	
szykan	posunęły	się	nawet	do	wrzucenia	dwóch	granatów	do	
kancelarii	 zborowej	 (26.02.1920).	Po	ustanowieniu	granicy	
polsko	–	czechosłowackiej,	w	wyniku	arbitralnego	postano-
wienia	 Rady	Ambasadorów	 (28.07.1920),	 już	 jako	 delegat	
RP,	ks.	Mamica	po	raz	drugi	wyjechał	do	Paryża,	tym	razem	
w	sprawie	granicy	polsko	–	niemieckiej.	Tymczasem	władze	
czeskie		uznały	ks.	Mamicę	za	osobę	niepożądaną	na	terenie	
czeskiej	 części	 Śląska	 Cieszyńskiego.	Mimo	 to	 wziął	 jesz-
cze	udział	w	zebraniu	prezbiterstw	polskich	zborów	ewange-
lickich	na	Zaolziu,	postulujących	bądź	podległość	Kościoła	
Ewangelicko	–	Augsburskiego	Konsystorzowi	w	Polsce,	bądź	
zezwolenie	na	utworzenie	polskiego	Kościoła	Ewangelicko	–	
Augsburskiego	w	Czecho	 -	 	 Słowacji.	Deputację	 grzecznie	
odprawiono	 z	 kwitkiem.	 Ks.	Mamica	 zdążył	 zaangażować	
się	jeszcze	w	sierpniowym	zrywie	powstańców	śląskich,	po	
którym	został	powołany	do	Poznania	na	stanowisko	kapelana	
wojskowego	 i	 szefa	 duszpasterstwa	wojskowego	w	 okręgu	
poznańsko	–	pomorskim,	a	z	ramienia	Ministerstwa	Wyznań	
Religijnych	 i	Oświecenia	Publicznego	na	 rzeczoznawcę	do	
spraw	wyznaniowych	i	politycznych	na	ziemiach	byłego	za-
boru	 pruskiego.	 3.10.1920	 r.	 objął	 administraturę	 założone-
go	przez	ks.	Karola	Kotulę	polskiego	zboru	ewangelickiego	 
w	 Poznaniu,	 zostając	 jednocześnie	 proboszczem	 wojsko-
wym	 przy	 Dowództwie	 Okręgu	 Poznańsko	 –	 Pomorskim.	 
W	1921	r.	jeszcze	raz	zameldował	się	do	służby	w	szeregach	
powstańców	III	Powstania	Śląskiego.	Po	ustaniu	wszelkich	
walk	zaangażował	się	w	organizowanie	polskich	zborów	na	
terenie	Wielkopolski,	Pomorza	i	Mazowsza,	między	innymi	
w	Toruniu,	Bydgoszczy	i	Grudziądzu.	14.08.1921	r.	r.	odpra-
wił	 pierwsze	 po	wielu	 latach	 polskie	 nabożeństwo	w	Toru-
niu.	Niestety	z	tego	okresu	nie	znamy	bliższych	szczegółów	
działalności	ks.	Mamicy.	Będąc		 już	w	stopniu	pułkownika,	
w	październiku	1935	 r.	 na	własną	 prośbę	 przeszedł	w	 stan	
spoczynku.	Przeniósł	 się	wówczas	do	Mnicha,	gdzie	nabył	
niewielkie	 gospodarstwo	 wraz	 z	 dworkiem	 i	 tu	 doczekał	
czasu	II	wojny	światowej.	Niebawem	miał	się	przekonać,	że	
znalazł	się	na	liście	poszukiwanych.	Aresztowany	1.05.1940	
r.,	wywieziony	został	do	obozu	koncentracyjnego	w	Dachau,	
a	następnie	do	Mauthausen	–	Gusen.	I	tam	3.08.1940	r.	został	
pozbawiony	życia.	
	 Urna	 z	 prochami	 spoczywa	 na	 cmentarzu	 ewange-
lickim	w	Cieszynie.	

**********
   08.08.1890: zmarł	Bogusz Zygmunt Stęczyński,	zapalo-
ny	krajoznawca	i	wędrowiec,	zbieracz	folkloru	i	ciekawostek	
krajoznawczych,	 rysownik,	 autor	 wierszowanych	 własno-
ręcznie	ilustrowanych	opisów	krajoznawczych	Galicji	i	Ślą-
ska.	Patrz	odc.	190,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2014/01,	
s.	12	–	14.	

**********
   08.08.1890:	w	Kośminie	(lubelskie)	urodziła	się	Zofia Kos-
sak - Szatkowska,	 córka	mjr.	Wojska	 Polskiego	Tadeusza	 
i	Anny	 z	 Kisielnickich.	 Dzieciństwo	 spędziła	 w	 rodzinnej	
wiosce,	gdzie	korzystała	z	możliwości	nauki	domowej,	a	tak-
że	 zawartości	 	 obfitej	 biblioteki	 rodzinnej,	 ze	 szczególnym	
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zamiłowaniem	rozczytując	się	w	dziełach	Henryka	Sienkie-
wicza.	Mając	lat	16	zdobywała	wiedzę	na	Uniwersytecie	La-
tającym	w	Warszawie.	W	1910	r.	 rodzina	przeniosła	się	do	
dzierżawy	w	Skowrótkach	na	Wołyniu.	Ojciec,	także	malarz,	
wysłał	ją	w	1913	r.	do	Warszawy,	aby	tam	doskonaliła	swoje	
umiejętności	malarskie	w	Szkole	Sztuk	Pięknych,	a	następ-
nie	w	szkole	rysunkowej	w	Genewie.	Tymczasem	uzdolniona	
Zosia	miała	większe	 zacięcie	 do	 pióra,	 niż	 do	 pędzla	 i	 już	
w	1913	 r.	 zadebiutowała	opowiadaniem	o	 losach	pieska	pt.	
„Bulli	zaginął”.	Mając	lat	25	wyszła	za	mąż	za	administratora	
majątku	w	sąsiedniej	wsi	Nowosielicy	–	Stefana	Szczuckie-
go.	Oczywiście	 czas	 I	wojny	 światowej	do	 spokojnych	nie	
należał,	ale	to	najgorsze	przyszło	po	wybuchu	rewolucji	paź-
dziernikowej	w	1917	 r.,	 kiedy	Szczuccy	najzwyczajniej	 zo-
stali	wypędzeni		z	majątku.	Swoje	wojenne	przeżycia	opisała	
później	w	wielokrotnie	wydanej	powieści	„Pożoga”	(1922).	
Niestety	w	tym	samym	roku	we	Lwowie	zmarł	mąż.	Młoda	
wdowa	przeniosła	się	wówczas	do	ojca,	który	po	zwolnieniu	
ze	 służby	wojskowej	 nabył	 stary	 dworek	w	Górkach	Wiel-
kich.	I	tu	właśnie,	w	Górkach	Wielkich,	powstały	jej	najwięk-
sze	dzieła	 i	 tu	 także	poznała	swojego	drugiego	męża,	histo-
ryka	 wojskowości	 –	 mjr.	 Zygmunta	 Szatkowskiego.	 Śląsk,	
zwłaszcza	Cieszyński,	był	dla	niej	wielkim	odkryciem.	Jemu	
poświęciła	szereg	swoich	utworów:	otworzyły	je	przeznaczo-
ne	 dla	 młodego	 czytelnika	 „Kłopoty	 Kacperka	 góreckiego	
skrzata”	 (1926),	 ale	wkrótce	pokazały	 się	dalsze	opowiada-
nia	i	szkice:	„Wielcy	i	mali”	(1927),	„Nieznany	kraj”	(1932),	 
„Z	dziejów	Śląska”	(1933),	„Skarb	śląski”	(1937).	Swoją	zna-
jomość	 z	 Gustawem	Morcinkiem	 przypieczętowała	 napisa-
niem	wstępu	do	jego	zbioru	nowel	„Serce	za	tamą”	(1929).	
Żywo	 interesowała	 się	 skautingiem.	Współpracowała	 z	 po-
bliską	Szkołą	Instruktorską	na	Buczu	i	Szkołą	Instruktorów	
Zuchowych	w	Nierodzimiu,	 wspierała	 również	 działalność	
Uniwersytetu	Ludowego.	Harcerstwu	poświeciła	kilka	 swo-
ich	 prac:	 „S.O.S.	 Ratujcie	 dusze	 wasze”	 (1934),	 „Szukaj-
cie	 przyjaciół”	 (1934),	 „Laska	 Jakubowa”	 (1938).	 Przede	
wszystkim	 jednak	 była	 pisarką	 historyczną.	 Tematyka	 jej	
dzieł	w	głównej	mierze	poświęcona	była	wielkim	wydarze-
niom	 z	 historii	 chrześcijaństwa,	 zwłaszcza	 Kościoła	 Kato-
lickiego.	Do	głównego	dzieła	przygotowywała	się	kilka	 lat,	
odbyła	podróż	do	Ziemi	Świętej,	 zwiedziła	Egipt,	Stambuł,	
Ateny,	penetrowała	archiwa	w	Paryżu.	Owocem	tej	podróży	
była	książka	„Pątniczym	szlakiem”,	a	potem	4	–	tomowa	epo-
peja	„Krzyżowcy”	(1935),	uzupełniona	jeszcze	dwoma	tytu-
łami:	„Król	trędowaty”	(1936)	i	„Bez	oręża”	(1937).	Polskie	
tematy	historyczne	pojawiły	 się	w	powieściach	„Legnickie	
pole”	 (1930),	 „Bursztyny”	 (1936),	 „Warna”	 (1938),	 „Trem-
bowla”	(1939)	i	drukowana	w	odcinkach	„Suknia	Dejaniry”.	
Już	w	1936	r.	otrzymała	„Złoty	Wawrzyn”	Polskiej	Akademii	
Literatury	i	cały	szereg	innych	wyróżnień	i	nagród,	także	za-
granicznych.	Jej	utwory	cieszyły	się	ogromną	poczytnością,	
były	tłumaczone	na	wszystkie	najważniejsze	języki	europej-
skie,	a	zwłaszcza	słowiańskie.	
	 Z	chwilą	wybuchu	II	wojnie	światowej	schroniła	się	
w	Warszawie,	występowała	pod	różnymi	pseudonimami,	bar-
dzo	mocno	zaangażowała	się	w	ruchu	podziemnym.	W	1942	
r.	stanęła	na	czele	ruchu	inteligencji	katolickiej	„Front	Odro-
dzenia	polski”,	była	 redaktorką	 jego	organu	„Prawda”	 i	 au-
torką	 broszur	 dotyczących	 aktualnej	 sytuacji	 Polaków	 („Je-

stem	katolikiem	–	Jakim”?,	„Sprawiedliwie”.	„Pod	dyktatem	
Berlina”).	 	 Udzielała	 się	 także	 w	 Radzie	 Pomocy	 Żydom	
„Żegota”.	 Aresztowana	 w	 1943	 r.	 pod	 obcym	 nazwiskiem,	
przewieziona	 została	 do	 obozu	 koncentracyjnego	w	Oświę-
cimiu.	Po	ustaleniu	jej	właściwych	personaliów	przewiezio-
no	ją	na	powrót	do	Pawiaka	z	wyrokiem	śmierci.	Uratowana	
dzięki	staraniom	władz	podziemia,	uwolniona	w	lipcu	1944	
r.,	wzięła	udział	w	Powstaniu	Warszawskim,	przekazywała	
aktualności	 do	 „Biuletynu	 Informacyjnego”.	 Po	 Powstaniu	
chroniła	się	w	Częstochowie.	W	czerwcu	1945	r.	spotkał	ją	
niespodziewany	cios:	zbyt	znaną	była	i	jednoznaczną	w	dzia-
łaniu,	aby	 ją	unieszkodliwić,	przeto	zmuszono	 ją	do	wyjaz-
du	z	kraju.	W	sierpniu	 tego	 roku	przez	Szwecję	wyjechała	
do	Londynu.	Lata	1946	–	1956	-	wraz	z	mężem	prowadziła	
farmę	hodowlaną	w	Trossell.	Mimo	wyczerpującej	pracy	nie	
wypuściła	pióra	z	ręki.	Obok	wstrząsającego	obrazu	lat	woj-
ny	 „Z	 otchłani”	 (1946)	 powstał	 	 nostalgiczny	 „Rok	 polski,	
Obyczaj	i	wiara”	(1955)	a	zwłaszcza	pierwszy	tom	rodzinnej	
sagi	„Dziedzictwo”	(1956).	
	 Dopiero	 w	 1957	 r.	 mogła	 powrócić	 do	 kraju.	 Po	
krótkim	 pobycie	w	Warszawie	wróciła	 do	Górek	Wielkich,	
zamieszkując	w	 skromnym	domku	ogrodnika,	 gdyż	dawny	
dwór	 został	 zdewastowany.	 Z	 niewyczerpaną	 żarliwością	 
i	pomocą	męża	pisała	dalsze	dwa	tomy	„Dziedzictwa”	(1958),	
a	także	ostatnią	powieść	„Troja	północy”	(1960),	zbiór	legend	
„Ognisty	wóz”	i	inne.	Zmarła	w	bielskim	szpitalu	9.04.1969.	
i	zgodnie	z	życzeniem	pochowana	została	na	zwykłym	wiej-
skim	cmentarzu	w	Górkach	Wielkich.	
	 Poza	 wszelką	 wątpliwością	 należy	 do	 grona	 naj-
wybitniejszych	 polskich	 ludzi	 pióra.	 Była	 kontynuatorką	
XIX	–	wiecznej	 tradycji	 pisarstwa	historycznego.	 „Wiernie	
rekonstruując	 koloryt	 historyczny	 i	 lokalny	 opisywanych	
wydarzeń,	 pisarka	 wyraża	 przekonanie	 o	 niezmienności	 
w	czasie	hierarchii	wartości,	widząc	zarówno	w	dziejach,	jak	 
i	w	indywidualnych	losach	swych	bohaterów	realizację	nie-
zbadanych	 boskich	 planów”	 (Joanna	 Pyszny,	 Andrzej	 Za-
wada).	Dodajmy,	że	w	postępującej	ewolucji	 tego	kierunku	
literatury,	 autorka	 „Krzyżowców”	 -	 co	dziś	mocno	 się	pod-
kreśla	–	pozostała	wierna	fascynacji	sarmatyzmu,	ale	 także	
„co	stanowiło	(...)	znamienną	cechę	jej	pisarstwa,	świat	przed-
stawiony	został	wykreowany		w	sposób	zgodny	ze	światopo-
glądem	katolickim”	(Krystyna	Heska	–	Kwaśniewicz).

**********
   08.08.1940: to dzień umownego początku bitwy o Anglię, 
jednej	z	wielu,	jakie	stoczone	były	na	licznych	frontach	naj-
krwawszej	i	najokrutniejszej	w	dziejach	ludzkości	–	II	wojny	
światowej.	Była	to	zarazem	pierwsza	porażka,	jaką	poniosły	
Niemcy	hitlerowskie.	
	 Po	obezwładnieniu	Francji,	Hitler	szykował	się	do	
kolejnego	 skoku	 na	Anglię,	 wykorzystując	 fakt	 znacznego	
zbliżenia	się	wojsk	do	Wyspy	Brytyjskiej	przez	opanowanie	
południowego	wybrzeża	Kanału	 La	Manche.	 17.06.	wydał	
rozkaz	 przygotowania	 planu	 inwazji	 na	 Anglię	 i	 zgodnie	 
z	 taktyką	 „Blitzkriegu”	 jej	 błyskawicznego	 opanowania.	 
W	tym	celu	w	stan	gotowości	bojowej	postawionych	zostało	
150	 okrętów	 i	 1200	 barek	 desantowych,	 które	 miały	 prze-
rzucić	na	angielski	brzeg	25	dywizji	wojska	z	zadaniem	od-
cięcia	Londynu	od	reszty	kraju	od	strony	zachodniej.	Hitler	
i	 	 dowództwo	 niemieckie	 wiedziało,	 że	Anglia	 dysponuje	
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olbrzymią	 flotą	 morską,	 toteż	 postanowiono	 wykorzystać	
dwukrotną	przewagę	lotnictwa	niemieckiego	nad	angielskim.	
Niemcy	miały	w	tym	czasie	900	myśliwców	i	1300	bombow-
ców,	Anglia	 672	 myśliwce	 i	 tylko	 400	 bombowców.	 Luft-
waffe	 jednak	 nie	 była	 przygotowana	 do	 walk	 taktycznych	 
w	powietrzu,	gdyż	do	tej	pory	używana	była	jako	siła	wspie-
rająca	wojska	lądowe.	Co	miało	się	okazać	niezmiernie	istot-
ne,	Hitler	nie	wiedział	lub	nie	doceniał	faktu,	ze	dzięki	Pola-
kom	został	złamany	kod	jego	maszyny	szyfrującej	„Enigma”	
i	że	na	południowym	wybrzeżu	Anglii	zainstalowanych	jest	
80	stacji	radarowych,	zdolnych	do	wykrywania	przeciwnika	
w	 odległości	 ponad	 100	 km.	Dzięki	 zgranemu	dowództwu,	
Anglicy	wiedzieli	w	jakiej	sile,	nad	jaki	cel	i	 jakim	kursem	
lecą	 samoloty	 przeciwnika,	 zanim	 pojawią	 się	w	 przestrze-
ni	powietrznej	nad	Anglią.	Wystarczył	ledwo	kwadrans,	aby	
poderwać	eskadry	myśliwskie	i	nakierować	wprost	na	nadla-
tujące	roje	bombowców,	eskortowanych	przez	myśliwce.	Nie	
bez	znaczenia	było	także	dobre	wyszkolenie	pilotów	i	wypo-
sażenie	 ich	w	 doskonałe	maszyny	myśliwskie	 typu	 „Hurri-
can”	i	„Spitfire”.	
	 W	 pierwszej,	 wstępnej	 fazie	 zamierzonej	 inwazji,	
samoloty	 niemieckie	 kierowane	 były	 na	 niszczenie	 konwo-
jów	morskich	i	najbliższe	porty	z	zadaniem		wiązania	angiel-
skich	samolotów	w	bitwach	daleko	od	lądu.	Konwoje	jednak	
płynęły	dalej,	a	lotnicy	angielscy	nie	dali	się	„wyciągnąć”	za	
daleko	od	lądu.	Toteż	dowóca	Luftwaffe	Herman	Göring	wy-
dał	 kolejny	 rozkaz	 pod	 kryptonimem	 	 „Adler”	 z	 zadaniem	
zniszczenia	 lotnisk	 i	 przemysłu	 lotniczego,	 ale	 ten	w	więk-
szości	rozlokowany	był	bardziej	na	północ,	poza	zasięgiem	
bombowców	 niemieckich.	 15.08.	 ruszyły	 nad	 południową	
Anglię	niemieckie	bombowce	w	sile	prawie	1500	samolotów.	
Zniszczenia	 były	 ogomne,	 ale	 dzięki	 determinacji	 pilotów	
Królewskich	Sił	 Powietrznych	 (RAF)	 straty	Lufwaffe	 były	
równie	 dotkliwe.	Angielskie	 bombowce	odwzajemniały	 się	
nalotami	 nad	 Niemcy,	 a	 zwłaszcza	 na	 niszczenie	 floty	 in-
wazynej.	 Tymczasem	 angielski	 przemysł	 lotniczy,	 pozosta-
jący	 poza	 zagrożoną	 strefą	 ze	 zdwojoną	 siłą	 produkował	
coraz	 lepsze,	 szybsze	 	maszyny	o	coraz	większym	zasięgu.	
Nadeszła	chwila	decydująca.	Skoro	nie	można	było	złamać	
angielskiej	obrony,	Hitler	zdecydował	złamać	morale	ludno-
ści	 cywilnej.	 15.	września	 1940	 r.	wysłał	 nad	Londyn	 328	
bombowców	 i	 769	 myśliwców.	 Do	 obrony	 miasta	 wystar-
towało	250	myśliwców		RAFu.	Znaczna	część	miasta	legła	 
w	gruzach,	 londyńczycy	wykazali	 się	wyjątkowo	wysokim	
poczuciem	 solidarności.	 80	maszyn	 niemieckich	 nie	wróci-
ło	do	 swoich	baz	przy	26	 stratach	własnych.	Mimo,	 iż	 nie	
skończyły	się	naloty	i	jeszcze	27.09.	Niemcy	dokonali	zma-
sowanego	ataku,	siła	ich	wyraźnie	słabła,	coraz	częściej	ogra-
niczano	się	do	nocnych	nalotów	nękających.		31.10.	uważa	
się	za	datę	końcową	bitwy	o	Anglię	i	zmuszenie	Hitlera	do	
rezygnacji	z	inwazji,	ale	dzień	15	września	uznawany	jest	za	
przełomowy.	Bilans	 tej	bitwy,	poza	nie	do	obliczenia	znisz-
czeniami	 naziemnymi,	 jest	 jednoznaczny:	 lotnictwo	 RAFu	
strąciło	 1733	 samoloty	 niemieckie	 i	 643	 uszkodziło,	 straci-
ło	 915	 samolotów	własnych	 i	 450	uszkodzonych,	 poniosło	
śmierć	481	pilotów,	w	tym	33	Polaków.	W	bitwie	tej	wyróż-
niły	się	zwłaszcza	dywizjony	303	i	302,	które	na	swoim	kon-
cie	odnotowały	zestrzelenie	203	maszyn,	czyli	ponad	10	%	
strat	poniesionych	przez	Niemców.	Nie	bez	żalu	stwierdzili	

sami	Niemcy,	że	utracili	najlepszą	kadrę	lotniczą,	a	niemiec-
kie	siły	powietrzne	już	do	końca	wojny	nie	były	zdolne	do	
podjęcia	tak	spektakularnych	ataków.	
	 Po	 zakończeniu	 bitwy	 o	Anglię,	 premier	Winston	
Churchill	skwitował	zwycięstwo	lotników	znamiennym	zda-
niem:	„Jeszcze	nigdy	w	historii	wojen	tak	wielu	nie	zawdzię-
czało	tak	wiele	tak	nielicznym”!	

**********
   15.08.1940:	zginął	w	obozie	Mauthausen	-	Gusen	Karol 
Guńka,	pedagog,	metodyk,	działacz	ZNP.	Był	synem	górni-
ka	Jana	i	Magdaleny	z	domu	Knieżyk.	Urodził	się	w	Błędo-
wicach	Dolnych	23.03.1893	r.	Gdy	miał	2	latka,	utracił	ojca,	
który	zginął	w	katastrofie	górniczej	w	kopalni	Hohenegger	 
w	Karwinie.	Uczył	się	w	miejscowej	szkole	ludowej,	następ-
nie	wydziałowej	w	Cieszynie.	Po	maturze	w	1911	r.	rozpoczął	
pracę	jako	nauczyciel	w	szkole	ludowej	w	Łąkach	a	następ-
nie	w	Suchej	 	 Średniej.	Z	 chwilą	 podziału	Śląska	Cieszyń-
skiego	w	1920	r.	przeniósł	się	do	Szkoły	Ćwiczeń	przy	Semi-
narium	Nauczycielskim,	wówczas	w	Bobrku.	Działał	 także	 
w	Związku	Nauczycielstwa	Polskiego.	Od	1935	r.	był	redak-
torem	organu	Związku	–	„Miesięcznika	Pedagogicznego”.	Po	
zajęciu	 Ziemi	 Cieszyńskiej	 przez	 okupanta	 hitlerowskiego	
znalazł	się	na	liście	niepożądanych,	aresztowany	11.04.1940	
r.	przez	gestapo	i	przewieziony	do	obozy	koncentracyjnego	 
w	Dachau,	a	potem	do	Mauthausen	–	Gusen.	

**********
   20.08.1965:	 w	Cieszynie	 zmarł	Franciszek Bogocz, pe-
dagog,	filolog	klasyczny	i	botanik,	stenograf,	popularyzator	
pszczelarstwa	i	sadownictwa.	
	 Urodził	 się	 1.10.1880	 r.	 w	 Zebrzydowicach.	 Tam	
też	uczęszczał	do	szkoły	ludowej.	O	czym	mógł	marzyć	syn	
biednego	 chałupnika?	 W	 Cieszynie	 (1884)	 rozpoczął	 na-
ukę	 krawiectwa,	 nie	 został	 jednak	mistrzem	 igły.	Z	 chwilą	
otwarcia	polskiego	Gimnazjum	Macierzowego	w	Cieszynie	
stanął	w	 szeregu	pierwszych	 jego	uczniów,	które	ukończył	 
w	1903	r.	z	odznaczeniem	mimo,	iż	musiał	się	mocować	z	biedą	 
i	jej	„łataniem”	przez	dorabianie	do	skromnego	stypendium	
korepetycjami.	W	tymże	roku	rozpoczął	studia	z	zakresu	fi-
lologii	klasycznej	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim.	Rozwijał	
także	swoje	zainteresowania	sanskrytem,	filozofią,		botaniką	
i	stenografią.	Pierwszą	pracę	w	charakterze	pedagoga	podjął	
w	1907	r.	w	Bochni,	ale	po	roku	przeniósł	się	do	Krakowa,	
gdzie	 pozostał	 do	 1910	 r.	W	 tym	 czasie	 zaliczył	 egzamin	
główny,	a	w	1911	r.	zdał	egzamin	ze	stenografii	przed	komi-
sją	uczelnianą	we	Lwowie.	Już	jako	w	pełni	wykwalifikowa-
ny	nauczyciel	rozpoczął	nauczanie	w	gimnazjum,	z	którego	
wyszedł.	W	latach	1913	–	1925	dodatkowo	był	kierownikiem	
internatu	dla	„studentów”	gimnazjum	i	 seminarium	nauczy-
cielskiego.	Z	chwilą	przejścia		dyrektora	Franciszka	Popioł-
ka	w	stan	spoczynku,	przejął	jego	obowiązki	(1.12.1931).	Po	
reorganizacji	szkolnictwa	w	1938	r.,	został	dyrektorem	Gim-
nazjum	i	Liceum	im.	M.	Konopnickiej.	Na	czas	wojny	(1939	
–	1945)	schronił	się	w	Krakowie,	gdzie	udało	mu	się	zdobyć	
pracę	w	Izbie	Rolniczej	jako	instruktor	pszczelarstwa.	Na	ile	
pozwalały	 na	 to	warunki,	 śpieszył	 z	 pomocą	 zwłaszcza	 na-
uczycielom	z	cieszyńskiego.	Z	początkiem	maja	1945	r.	wró-
cił	 do	Cieszyna,	 obejmując	 kierownictwo	 I	 Liceum	 i	Gim-
nazjum	 Ogólnokształcącego.	 Tymczasem	 budynek	 szkolny	
zajmował	Urząd	Bezpieczeństwa.	 Ponad	 półtora	 roku	 było	



Informator Parafialny nr 7, 8/2015 (140)

lipiec, sierpień 2015 11

trzeba	 zabiegać	 o	 	 odzyskanie	 budynku;	 kolejne	 miesiące	
upłynęły	na	prowadzone	systemem	gospodarczym	prace	ada-
ptacyjne		 i	starania	o	wyposażenie	szkoły.	Bez	pomocy	cie-
szyńskich	zakładów	pracy	byłoby	to	niemożliwe.	Lata	wojny	
i	 pokonywanie	 nieoczekiwanych	 trudności	wyczerpały	 siły	
dyrektora,	który	z	dniem	28.02.1948	złożył	swój	urząd.	Na	
emeryturze	całkowicie	poświęcił	się	swoim	hobbystycznym	
zajęciom,	 prowadząc	 szeroką	 działalność	 popularyzatorską	
w	zakresie	 sadownictwa	 i	pszczelarstwa,	 ciesząc	 się	opinią	
znawcy	 przedmiotu,	 przyczynił	 się	 do	 założenia	 Spółdziel-
ni	Ogrodniczej	„Zagroda”	i	fabryki	środków	ochrony	roślin	
„Avenarius”.	Obok	licznych	odczytów	i	kursów	pisał	również	
artykuły	do	pracy	lokalnej	i	fachowej.	

**********
   23.08.1940:	zginął	w	obozie	ks. Władysław Pawlas, wi-
kariusz	 w	 Ustroniu	 i	 w	Wiśle,	 działacz	 i	 prezes	 Związku	
Polskiej	Młodzieży	Ewangelickiej	w	województwie,	 zginął	
w	obozie	w	Mauthausen	–	Gusen.	Patrz		odc.	120,	w:	„Infor-
mator	Parafialny”	2008/03,	s.	10.

**********
   27.08.1940:	w	Wiśle	Jaworniku	zginął	Józef Korol,	praw-
nik,	powstaniec	śląski,	starosta,	organizator	podziemia	i	do-
wódca	ZWZ	–	AK	na	Śląsku	Cieszyńskim.	
	 Urodził	 się	 w	 Strzelcach	 Opolskich	 10.12.1900	 r.	
jako	syn	pracownika	 	kolejowego	Karola	 i	Gertrudy	z	Wol-
nych.	Po	ukończeniu	gimnazjum	w	Opolu	w	1919	r.	 rozpo-
czął	studia	na	Wydziale	Prawa	Uniwersytetu	Wrocławskiego.	
Po	roku	przerwał	 je,	gdyż	zaangażował	się	w	II	Powstaniu	
Śląskim,	a	potem	w	akacji	plebiscytowej	i	w	III	Powstaniu	
Śląskim.	Na	 skutek	 rozgraniczenia	 części	 Śląska	w	 1922	 r.	
przeniósł	 się	 do	 Siemianowic,	 uzyskał	 pracę	 w	 starostwie,	
jednocześnie	 kontynuował	 swoje	 studia	 na	 Uniwersytecie	
Jagiellońskim.	Z	chwilą	ukończeniu	studiów	w	1927	r.	został	
starostą	 świętochłowickim,	 nie	 zaniedbując	 aktywnej	 dzia-
łalności	społecznej	w	wielu	organizacjach,	zwłaszcza	w	Na-
rodowo	–	Chrześcijańskim	Zjednoczeniu	Pracy,	utrzymywał	
bliskie	 kontakty	 z	 działaczami	 Związku	 Polaków	w	Niem-
czech	na	terenie	Śląska	Opolskiego.	W	1931	r.	został	starostą	
w	Tarnowskich	Górach,	gdzie	także	ujawnił	swój	talent	orga-
nizacyjny	 i	 gdzie	 z	 równym	zainteresowaniem,	 jak	Święto-
chłowicach,	opiekował	 się	 ruchem	harcerskim	 jako	honoro-
wy	prezes	Komendy	Hufca	Harcerzy	Tarnogórskich,	 został	
także	 członkiem	 Zarządu	Głównego	 Związku	 Powstańców	
Śląskich.	Po	6	latach	służby	w	Tarnowskich	Górach,	w	1937	
r.	 ofiarowano	mu	 stanowisko	 dyrektora	 biur	 Zarządu	Miej-
skiego	w	Chorzowie,	a	dwa	lata	później	urząd	wiceprezyden-

ta	miasta	Chorzowa.	Wszędzie	przeciwstawiał	się	wywrotnej	
działalności	 organizacji	 niemieckich,	 toteż	 nie	 dziwne,	 że	
znalazł	 się	na	„specjalnej	 liście	poszukiwanych”	przez	wła-
dze	 hitlerowskie.	 Po	 wkroczeniu	 wojsk	 niemieckich	 jako	
człowiek	spalony,	ukrył	się	pod	innym	nazwiskiem	w	Kato-
wicach	 –	Ligocie,	 inicjując	 organizowanie	 grup	 ruchu	 pod-
ziemnego.	Już	w	listopadzie	1939	r.	udało	mu	się	nawiązać	
kontakt	z	Komendą	Okręgu	Krakowskiego	„Służby	Zwycię-
stwu	Polski”.	Dowództwo	Okręgu	powierzyło	mu	wówczas	
komendę	nad	wszystkimi	powstającymi	komórkami	podzie-
mia	na	Śląsku.	Pod	koniec	roku	został	komendantem	utwo-
rzonego	 Okręgu	 Śląskiego	 Związku	 Walki	 Zbrojnej,	 obej-
mującego	 teren	 od	 Śląska	Opolskiego	 po	 Cieszyński	wraz	 
z	Zaolziem.	I	tu	bardzo	przydały	się	zdolności	organizacyjne,	
dzięki	którym	szeregi	śląskich	oddziałów	ZWZ	znacznie	się	
rozrosły	i	prowadziły	szeroką	akcję	sabotażową,	a	zwłaszcza	
wywiadowczą.	Komendant,	w	 obawie	 przed	wsypą,	 często	
zmieniał	miejsce	swojego	pobytu.	W	sierpniu	1940	r.	zatrzy-
mał	się	w	ustronnej	willi	„Lusia”	w	Wiśle	Jaworniku.	Był	to	
czas,	gdy	gestapo	obchodziło	wszystkie	lepsze	wille	w	Wiśle,	
celem	 ich	 zajęcia.	Nieszczęście	 chciało,	 że	 27.08.	 podeszli	
również	do	willi	„Lusia”,	a	że	zastali	 ją	zamkniętą,	gotowi	
byli	odłożyć	wizytę	na	inny	dzień.	Tymczasem	ukrywający	
się	w	niej	komendant	mniemając,	że	został	zdradzony,	zaczął	
palić	dokumenty	ZWZ.	Uchodzący	kominem	dym	wskazał,	
że	ktoś	jednak	w	domu	musi	być.	Po	włamaniu	doszło	do	wy-
miany	strzałów,	w	wyniku	których	komendant	został	śmier-
telnie	 ranny.	 „Wizytujący”	 gestapowcy	nie	wiedzieli,	 kogo	
zabili,	ale	ich	uwagę	zwróciły	niedopalone	kartki...	Tak	oto,	
przez	przypadek,	doszło	do	generalnej	wsypy	całego	Okręgu	
ZWZ	i	masowych	aresztowań	ich	członków.	Było	trzeba	wie-
le	wysiłku,	aby	od	podstaw	zbudować	nową	siatkę	polskiego	
podziemia	na	Śląsku.	Szczęśliwie	łączniczce	-	żonie	Włady-
sławie	z	Lazarów	udało	się	wymknąć	z	kotła	masowej	inwi-
gilacji,	ale	matka	niestety	podzieliła	los	więźniarki	obozu	w	
Auschwitz.	Nieznany	gestapowcom	z	nazwiska	Korol	pocho-
wany	został	na	cmentarzu	komunalnym	w	Cieszynie.	Dopie-
ro	po	wojnie	na	płycie	uwidoczniono,	kto	pod	nią	spoczywa.	

**********
   29.08.1940:	zmarł	Jan Sztwiertnia,	utalentowany	muzyk,	
nauczyciel	w	 szkołach	wiślańskich,	 twórca	 i	 dyrygent	 chó-
rów,	kompozytor,	twórca	opery	ludowej	„Sałasznicy”,	zginął	
w	obozie	w	Gusen.	Patrz	odc.	159.	w:	„Wieści	Wyższobram-
skie”	2011/6,	s.	9	–	10	

Jan HUS – 600 lat śmierci bohatera HistoriaHistoria

Stoję przed wami i milczę. O sądzie,
Wy nie jesteście dla mnie sądem Boga!
Wiem, już się stos mój dymi, a u proga

Już kipi tłum ten, co mnie wieść nań będzie …
 To	 fragment	 wiersza	 M.	 Konopnickiej	 pt.	 Jan	
Hus	-	Przed	obrazem	Brożika,	a	jednocześnie	wspomnie-
nie	kaźni,	która	spotkała	J.	Husa	na	soborze	w	Konstan-
cji.	W	Republice	Czeskiej	odbywają	się	obchody	okrągłej	

rocznicy	śmierci	bohatera	narodowego.	Na	Hradczanach	
obok	czeskiej,	a	zamiast	prezydenckiej,	powiewa	husycka	
flaga	z	kielichem.	90	lat	temu	pierwszy	prezydent,	Tomasz	
G.	Masaryk,	także	wywiesił	flagę	husytów.	Wywołało	to	
początek	wieloletniego	konfliktu	na	linii	Praga-Watykan,	
a	Pragę	ostentacyjnie	opuścił	nuncjusz	papieski.	Mottem	
nowej	republiki,	które	trafiło	do	godła	państwa,	były	sło-
wa	z	jednego	z	traktatów	Husa	–	„Pravda	vitezi"
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	 Do	dnia	dzisiejszego	to	hasło	czyli	Prawda	zwy-
cięża	jest	wypisane	na	fladze	prezydenckiej.	Sto	lat	temu,	
kiedy	 wspominano	 uroczyście	 500	 lecie	 męczeńskiej	
śmierci	J.	Husa,	postawiono	na	rynku	staromiejskim	w	
Pradze	 ogromny	 pomnik	 bohatera.	 W	 końcu	 istnienia	
monarchii	 habsburskiej	 kult	Husa	w	Czechach	 był	 już	
tak	silny,	że	-	mimo	trwania	wojny	–	Austriacy	zgodzili	
się	na	odsłonięcie	pomnika.	Przedstawia	on	zwycięskich	
wojowników	 husyckich	 i	 protestantów,	 którzy	 zostali	
zmuszeni	 do	 emigracji	 200	 lat	 po	 J.	 Husie	 (po	 bitwie	
pod	Białą	Górą)	 oraz	młodą	matkę,	 która	 symbolizuje	
odrodzenie	narodowe.	Dla	Czechów	J.	Hus	jest	nie	tylko	
reformatorem	 religijnym,	 ale	 również	 tym,	 który	 zapo-
czątkował	odrodzenie	narodowe	i	walkę	z	niemieckimi	
wpływami	nie	tylko	w	Kościele.	Uważany	jest	nadal	za	
męczennika	narodowego	 i	nazywany	mistrzem.	W	cza-
sach	późniejszych	wielu	odnowicieli	narodowego	ducha	
czeskiego	było	także	protestantami.
	 Został	 odkryty	 na	 nowo	 jako	 mistrz	 słowa	 
i	twórca	literackiego	języka	czeskiego.	Reformator	prefe-
rował	język	ojczysty	zamiast	łaciny,	wypracował	czeską	
ortografię	ze	specjalnymi	znakami	diakrytycznymi.	Jak	
przekonują	prascy	filolodzy,	język	czeski	stał	się	w	XV	
wieku	najbardziej	rozwiniętym	językiem	słowiańskim	i	
miał	być	wzorcem	nawet	dla	literackiego	języka	polskie-
go.	Hus	zrobił	bardzo	wiele	dla	popularyzacji	ojczyste-
go	języka,	pisał	po	czesku	i	w	tym	języku	wydał	swoją	
Postyllę.	Starał	 się	oczyścić	czeszczyznę	z	 licznych	za-
pożyczeń	niemieckich,	proponował	czeskie	zamienniki,	
które	na	ogół	się	przyjęły.	Zwalczał	również	naleciałości	
łacińskie.	 Propagował	 poprawną	 wymowę	 wg	 wzorca	

staroczeskiego,	 dbał	 o	 przejrzystość	 stylu	 i	 demokraty-
zację	języka,	oraz	o	zmniejszenie	różnicy	między	wersją	
mówioną	 i	 pisaną.	Wyrazów	 z	 języka	 potocznego	 uży-
wał	w	swoim	tłumaczeniu	Biblii,	w	ten	sposób	chciał	do-
trzeć	do	jak	najszerszych	warstw	społecznych.	Ogromne	
znaczenie	miało	dzieło	Husa	De	orthographia	bohemica	
(1410),	 które	 wprowadziło	 do	 języka	 czeskiego	 wła-
śnie	 te	proste	znaki	diakrytyczne,	czyli	znaki	graficzne	
umieszczane	nad,	pod	czy	obok	litery,	które	tworzą	nową	
literę.	Jego	działalność	na	tym	polu	miała	ogromne	zna-
czenie,	znaki	wprowadzone	przez	Husa	przejęły	następ-
nie	języki:	łużyckie,	chorwacki	i	słoweński.	
	 Najbardziej	znanym	cytatem	z	Jana	Husa	są	jego	
słowa	o	prawdzie	„Szukaj	prawdy,	słuchaj	prawdy,	ucz	
się	prawdy,	miłuj	prawdę,	mów	prawdę,	wspieraj	praw-
dę,	broń	prawdy	aż	do	śmierci”.	Słowa	jakże	adekwatne	
dla	życia	rektora	praskiego	uniwersytetu,	który	pozosta-
wił	nie	tylko	swoim	współczesnym,	ale	i	następnym	po-
koleniom	klarowne,	ale	i	trudne	dla	człowieka	przesłanie	
o	zgodności	myśli,	słów	oraz	czynów.	Wszak	dążenie	do	
prawdy	i	powrót	Kościoła	ku	Objawionej	Prawdzie	były	
dla	Husa	w	jego	działalności	najważniejszym	nakazem	
sumienia.	Współcześnie	husytyzm	w	swojej	pierwotnej	
postaci	nie	istnieje,	jednak	jego	idee	przetrwały	habsbur-
ską	 rekatolicyzację.	Do	mistrza	 Jana	 i	 jego	 przekonań	
nawiązują	w	 dzisiejszej	Republice	Czeskiej	m.in.	 dwa	
Kościoły:	 powstały	 w	 1920	 r.	 Kościół	 Czechosłowac-
ki,	 który	w	 1971	 r.	 przyjął	 nazwę	Czechosłowackiego	
Kościoła	 Husyckiego	 oraz	 Czeskobraterski	 Kościół	
Ewangelicki.		 Na	 początku	 1920	 r.	 powstał	 „Kościół	
czechosłowacki"	otwarcie	zrywający	z	Rzymem.	Nazwa	
wskazywała,	że	założyciele	nowej	wspólnoty	chcą	stać	
się	wyznaniem	państwowym	w	republice.
	 Husyci	 długo	mieli	 nadzieję,	 że	 prezydent	Ma-
saryk	zgodzi	się	zostać	głową	państwowego	Kościoła	na	
wzór	królów	Anglii,	ale	Masaryk,	protestant,	jednak	tego	
nie	chciał.	Życzliwy	dla	husytów	jako	siły	osłabiającej	
pozycję	katolików,	wspierał	z	kasy	państwa	budowę	no-
wych	świątyń	z	symbolami	krzyża	i	kielicha	–	znakiem	
husytów,	nie	tylko	w	Czechach,	ale	i	na	Słowacji.	Obec-
nie	 znanym	 wyznawcą	 Czechosłowackiego	 Kościoła	
Husyckiego	jest	były	prezydent	Wacław	Klaus.
	 600-lecie	śmierci	mistrza	Jana	Husa	jest	bardzo	
uroczyście	 obchodzone	 za	 naszą	 południową	 granicą,	
prawie	 codziennie	 telewizja	 emituje	 programy	 poświę-
cone	bohaterowi,	a	jego	słowa	uczeni	analizują	pod	roż-
nymi	kątami.	Pokazywany	jest	wpływ	Mistrza	na	kulturę	
i	 dzieje	Europejczyków.	Wszędzie	 są	wystawy	poświę-
cone	 narodowemu	bohaterowi,	 oczywiście	 dzień	 kaźni	
–	 6	 lipca	 -	 jest	 świętem	państwowym	 i	 dniem	wolnym	 
od	pracy.
	 W	Polsce	Kościół	Ewangelicko	–	Reformowany	
ogłosił	rok	2015	-	rokiem	Husa.

Władysława Magiera
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Wydarzenia parafialne
Pamiątka wytyczenia miejsca pod budowę 

Kościoła Jezusowego 

	 W	 czwartą	 niedzielę	 maja	 tradycyjnie		 
w	 naszej	 Parafii	 obchodzimy	 	 Pamiątkę	 wyty-
czenia	 miejsca	 pod	 budowę	 kościoła	 Jezusowe-
go	w	Cieszynie.	W	tym	roku	obchodziliśmy	już	
306.	 rocznicę	 tego	 wydarzenia,	 a	 uroczystość	
przypadła	na	24	maja	w	Święto	Zesłania	Ducha	
Świętego.	Już	od	samego	rana	z	niepokojem	ob-
serwowaliśmy	niebo	z	nadciągającymi	ciemnymi	
chmurami	 i	 zadawaliśmy	sobie	pytanie,	 czy	 rok	
bieżący	 przyniesie	 inną	 pogodę	 aniżeli	 dotych-
czasowa	 historia	 Pamiątek,	 począwszy	 od	 roku	
Jubileuszowego	2009.	Dobry	Bóg	sprawił	jednak,	
że	nasze	obawy	szybko	się	 rozwiały	 i	w	 trakcie	
uroczystego	 nabożeństwa	 deszcz	 przestał	 padać,	
a	 rześka	 temperatura	 nie	 sprawiała	 niedogodno-
ści,	wręcz	 przeciwnie,	 zachęcała	 później	 uczest-
ników	do	skorzystania	z	szerokiej	oferty	kulinar-
nej	 przygotowanej	 jak	 zwykle	 dla	 parafian,	 po	
uroczystym	nabożeństwie.	
	 Uroczystość	 rozpoczęła	 się	 procesjo-
nalnym	 wejściem	 do	 kościoła	 Rady	 Parafialnej	 
i	Księży.	Gościem	nabożeństwa,	 a	 zarazem	 	 ka-
znodzieją	 był	 proboszcz	 parafii	 z	 Pszczyny	 
ks.	radca	Jan	Badura.	W	tym	roku	uroczyste	nabo-
żeństwo	połączone	było	z	30	rocznicą	powstania	
chórku	dziecięcego	„Hosanna”.	W	związku	z	tym	
do	kościoła	przybyli	obecni,	a	także	byli	członko-
wie	chórku	„Hosanna”.	Towarzyszył	im	chór	mie-
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szany	naszej	Parafii.	 	Nabożeństwo	rozpo-
czął	koncert	chórku	dziecięcego	„Hosanna”	
pod	dyrekcją	Beaty	Macury.	Wraz	 z	 chór-
kiem	 wystąpił	 zespół	 instrumentalny.	 Na-
stępnie	dzieci	śpiewały	wspólnie	z	parafial-
nym	chórem	mieszanym.	Warto	dodać,	że		 
w	 skład	 chóru	mieszanego	wchodzi	 obec-
nie	 kilka	 osób	 z	 powstałego	 30	 lat	 temu	
chórku	 dziecięcego	 „Hosanna”.	 Wielkim	
przeżyciem	było	wysłuchanie	wspólnie	od-
śpiewanej	pieśni:	„Radość	tchnij”	w	szcze-
gólny	 sposób	 słuchaczom	 utkwiły	 słowa	
refrenu:	 „...śpiewaj	 hosanna,	 śpiewaj	 ho-
sanna	 śpiewaj	 Panu,	 który	 królem	 jest...”.	
Nie	obyło	się	od	podziękowań	–	pod	adre-
sem	 inicjatorki	 powstania	 chórku	 dziecię-
cego	i	pierwszej	dyrygentki	–	diakon	Joan-
ny	 Sikory	 oraz	 obecnej	 dyrygentki	 Beaty	
Macury.	Nikt	nie	spodziewał	się	wówczas,	
że	 towarzysząca	 połączonym	 chórom	 gra	
na	 organach	 Śp.	Mirosława	Berka	 będzie	
ostatnim	 akordem	 służby	 organisty	 w	 ko-
ściele	 Jezusowym.	 Po	 liturgii	 przed	 ołta-
rzem	pojawili	się	pierwsi	członkowie	chór-
ku	Hosanna	sprzed	30	lat	i	odśpiewali	kilka	
utworów.	
	 Po	 odśpiewaniu	 przez	 zgroma-
dzony	 zbór	 na	 stojąco	 hymnu	 kościoła	
„Warownym	 grodem”	 kazanie	 wygłosił	
ks.	radca	Jan	Badura	na	tekst	wyznaczony	
przez	Kościół	na	pierwsze	Święto	zesłania	
Ducha	Świętego	wg	Ewangelii	Jana	14,	23-
26.	„Odpowiedział	 Jezus	 i	 rzekł	mu:	Jeśli	
kto	mnie	miłuje,	 słowa	mojego	 przestrze-
gać	będzie,	 i	Ojciec	mój	umiłuje	go,	 i	do	
niego	przyjdziemy,	i	u	niego	zamieszkamy.	
Kto	mnie	 nie	miłuje,	 ten	 słów	moich	 nie	
przestrzega,	 a	 przecież	 słowo,	 które	 sły-
szycie,	 nie	 jest	 moim	 słowem,	 lecz	 Ojca,	
który	mnie	posłał.	To	wam	powiedziałem	
z	 wami	 przebywając.	 Lecz	 Pocieszyciel,	
Duch	Święty,	którego	Ojciec	pośle	w	imie-
niu	moim,	nauczy	was	wszystkiego	i	przy-
pomni	wam	wszystko,	co	wam	powiedzia-
łem."	W	kazaniu	poruszył	istotę	Kościoła,	nawiązując	
do	wcześniejszego	śpiewu	chórku	dziecięcego	„Hosan-
na”	–	a	jest	nią	miłość.	Stwierdził,	że	winniśmy	stać	się	
jak	dzieci	aby		wejść	do	Królestwa	Bożego.	Nawiązał	
przy	 tym	 do	 przebudzenia	 religijnego	 na	 Śląsku	 Cie-
szyńskim	 w	 minionym	 okresie,	 głównie	 wśród	 ludzi	
młodych.	Na	 tej	podstawie	wskazał	na	obecne	powin-
ności	 członków	 rodzin	 w	 kształtowaniu	 właściwych	
postaw	dzieci	w	 celu	 	 przygotowania	 ich	do	wyzwań	
płynących	ze	świata	zewnętrznego.	Jeżeli	tak	przygoto-
wani	pójdziemy	za	Panem	Jezusem,	 	 jako	Jego	świad-

kowie,	dodatkowo	wyposażeni	w	moc	Ducha	Świętego,	
możemy	całym	swoim	życiem	śpiewać	radosne	Hosan-
na	na	cześć	naszego	Pana	Jezusa	Chrystusa.	
	 Po	kazaniu	wystąpili	jeszcze	raz	pierwsi	człon-
kowie	chórku	Hosanna,	odśpiewując	m.in.	utwór	„Jesteś	
święty”.	Po	ofierze	ołtarzowej	cały	zgromadzony	zbór	
zmówił	modlitwę	Pańską.	Nabożeństwo	zakończyło	się	
liturgią	końcową	oraz	błogosławieństwem	i	wspólnym	
odśpiewaniem	pieśni	„Dziękujmy	Bogu	wraz”

Jan Król
Foto: Edward Figna
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Piknik na Placu Kościelnym
	 Od	sześciu	lat	na	Placu	Kościelnym	
odbywa	 się	 piknik	 parafialny	 w	 ramach	
Pamiątki	 Założenia	 kościoła	 Jezusowego.	
Oprócz	różnorodnych	atrakcji	nie	zabrakło	
również	tradycyjnego	smażenia	jajecznicy,	
tradycja	 ta	wiąże	 się	 z	 przypadającym	 na	
ten	dzień	Świętem	Zesłania	Ducha	Święte-
go	czyli	Zielone	Światki.	
	 Przygotowania	 do	 tradycyjnej	 ja-
jecznicy	 odbywają	 się	wcześniej	 –	 smaże-
nie	 boczku...	Wykonana	 została	 z	 450	 ja-
jek.	Wszystkim	 zajmuje	 się	 niezastąpiona	
„Młodzież	Dojrzała”.	W	tym	roku	smażenie	
odbywało	się	na	placu	Kościelnym,	ponie-
waż	 niesprzyjająca	 pogoda	 spowodowała	
fatalne	 warunki	 w	 ogrodzie	 parafialnym.		
Wyśmienita	 jajecznica,	 świeży	chleb	–	 ist-
ny	 rarytas,	 którym	 mogli	 się	 delektować	
młodzi	 muzycy	 z	 Katowic,	 przed	 koncer-
tem	odbywającym	się	również	w	tym	dniu	
w	kościele.	Było	to	dla	nich	wielkim	zasko-
czeniem,	 ponieważ	 nie	 znali	 takiego	 zwy-
czaju,	który	panuje	w	cieszyńskiem.	
	 Bardzo	dziękujemy	za	poczynione	
wszelkie	przygotowania	oraz	za	pyszny	po-
częstunek.	

BM
Foto: Beata Macura

Złota Konfirmacja
	 Mija	czas,	dzień,	miesiąc,	rok...	i	nagle	nadszedł	
ten	wyczekiwany	dzień	 jubileuszu,	kiedy	 to	przed	50-
ciu	 laty	 złożyliśmy	 ślubowanie	 konfirmacyjne	 i	 przy-
stąpiliśmy	do	Stołu	Pańskiego.	Po	50-ciu	latach	trudno	
odnaleźć	 wszystkie	 osoby,	 które	 były	 konfirmowane,	 
a	było	nas	149,	w	tym	83	chłopców	i	66	dziewczyn.	
	 Zastanawiając	 się	 nad	 zorganizowaniem	 tej	
pięknej	uroczystosci,	 czytając	książkę	„Strumienie	na	
Pustyni”,	którą	otrzymałam	na	zebraniu	młodzieżowym	
od	 naszej	 „cioci”	 p.	 Janiny	 Bruell,	 odnalazłam	 cytat,	
który	przyświecał	mi	w	postawionym	przez	siebie	we-
zwaniu,	a	mianowicie:

„Gorzkie będą me odkrycia, 
ciężka będzie chwila ta, 

lecz ja zawsze pragnę ufać, 
z pieśnią stale naprzód iść, 

przed trudnością się nie cofać,
troskom nie dać w serce wnijść”.

Zawiązał	się	Komitet,	który	podjął	się	zorganizowania	
tego	pięknego	jubileuszu	w	osobach:	Łucja	Macura,	Ja-
nina	Lukas,	Lidia	Broda,	Renata	Macura.	Była	to	trud-
na	 i	 żmudna	praca,	 gdyż	 zostały	 zmienione	nazwiska	
dziewczyn	oraz	adresy	zamieszkania.	Bardzo	nam	po-
mogła	nasza	koleżanka	Ewa	Raszyk,	która	z	wielkim	
zaangażowaniem	 odszukiwała	 i	 powiadamiała	 osoby,	
które	zamieszkiwały	Dzięgielów,	Puńców	i	okolice.
	 Wyznaczyliśmy	 datę	 7	 czerwca,	 aby	 uczcić	
święto	„Złotej	Konfirmacji”.		

„Oto dzień, który Pan uczynił
Weselny się i radujmy się z nim”. 

Psalm 118, 24
	 W	 przededniu	 Jubileuszu,	 w	 dowód	 pamięci	
i	wdzięczności,	 złożyliśmy	 kwiaty	 na	 grobie	 naszego	
Księdza	dra	Alfreda	Jaguckiego,	który	nas	przygotowy-
wał	do	konfirmacji.	Pamiętaliśmy	 także	o	naszej	pani	
katechetce	 Janinie	 Kisza-Bruell,	 której	 wręczyliśmy	
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zaproszenie,	 ale	 ze	 względów	 zdrowotnych	 nie	
mogła	się	z	nami	spotkać,	więc	koleżanki	Janecz-
ka	 i	Renia	wręczyły	 jej	bukiet	kwiatów,	z	czego	
bardzo	się	ucieszyła	i	przesłała	nam	pozdrowienia	
i	życzenia	wierszem	pisane,	autorstwa	Matki	Ewy.	
Również	 nie	 zapomnieliśmy	 o	 zaproszeniu	 pani	
Heleny	Gajdacz,	która	była	Panią	od	religii	oraz	
jej	męża	księdza	Emila	Gajdacza,	który	w	tamtych	
czasach	prowadził	zebrania	młodzieżowe	i	karmił	
nas	słowem	Bożym.	
	 Nadszedł	 ten	 oczekiwany	dzień	 7	 czerw-
ca	br.	W	piękny,	słoneczny,	niedzielny	poranek	na	
placu	Kościelnym	przed	kancelarią	zaczynają	się	
zbierać	grupki	osób,	które	próbują	się	rozpoznać.	
Było	ciekawie	i	radośnie	spotkać	kogoś	sprzed	lat.	
Do	 naszej	 grupki	 „Złotych	 Konfirmantów”	 
(38	osób)	dołączyły	3	osoby	konfirmowane	przed	
60-ciu	laty.	O	zaproszenie	osób	z	tego	rocznika	za-
troszczył	się	Jan	Boruta.	
	 Po	chwili,	tak	jak	przed	laty,	ustawiliśmy	
się	 dwójkami,	 przechodząc	 do	 kościoła	 Jezuso-
wego.	Cały	orszak	prowadził	ks.	Dariusz	Madzia	
oraz	diakon	Helena	Gajdacz.	Przy	dźwiękach	or-
ganów	weszliśmy	 do	 świątyni,	 gdzie	 usiedliśmy	
w	 zarezerwowanych	 ławkach.	W	 skupieniu	 i	 za-
dumie,	każdy	z	nas	słuchał	słów	kazania	naszego	
duszpasterza	księdza	Madzi,	po	którym	przystąpi-
liśmy	do	Stołu	Pańskiego	przyjąć	komunię	świętą.	
Nie	 zabrakło	 też	 odśpiewania	 naszego	 „Hymnu	
Konfirmacyjnego”	 –	 „Chcemy	 do	 śmierci	 Jezu-
sie	być	Twoim”,	którego	nikt	 nie	 zapomniał.	Po	
nasyceniu	 się	 Słowem	 Bożym,	 wszyscy	 razem	
zrobiliśmy	 zdjęcie	 przed	wejściem	głównym,	 na	
schodach	kościoła.	
	 Potem	ksiądz	Madzia	oprowadził	nas	po	
Muzeum	 Protestantyzmu,	 które	 znajduje	 się	 w	
naszym	kościele.	Opowiedział	historię	o	zgroma-
dzonych	 eksponatach	 i	 wystawach.	 Trochę	 zmę-
czeni,	ale	bardzo	zadowoleni,	przeszliśmy	do	salki	 
w	Pajcie,	gdzie	odbył	się	poczęstunek.	Po	obiedzie,	
a	przed	kawą,	herbatą	 i	ciastkiem,	każdy	z	obec-
nych	 konfirmantów	 zechciał	 opowiedzieć	 parę	
słów	o	sobie.	Miło	spędziliśmy	ten	czas	także	na	
słuchaniu	 pieśni	wykonanych	 przez	 nasze	 skrzy-
paczki:	Małgosię	Borutę	i	Monikę	Macurę,	które	
należą	do	Parafialnego	Zespołu	Instrumentalnego.	
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Nowa kadencja Rady Parafialnej

Nasza	 koleżanka	 Łucja	 Macura,	 odczytała	 nam	 po-
zdrowienia	 i	 życzenia	 przesłane	 od	 Janiny	Kisza-Bru-
ell.	 Również	 wręczała	 każdemu	 z	 uczestników	 tego	 
jubileuszu	 na	 pamiątkę	 książeczkę	 Buscha	 „Jezus	 na-
szym	 przeznaczeniem”.	 Nasze	 spotkanie	 przeminęło	

w	bardzo	miłej	atmosferze	do	późnych	godzin	popołu-
dniowych.	
	 Z	 tej	 okazji	 chcieliśmy	 podziękować	 Panu	
Bogu	za	darowany	nam	wspólnie	spędzony	czas.	Dzię-
kujemy	także,	że	mogliśmy	odczuć	potrzebę	spotkania	

się	po	latach	i	cieszymy	się,	że	zasiane	Boże	
Słowo	 na	 lekcjach	 religii	 i	 na	 nauce	 konfir-
macyjnej	–	„Żyje	w	nas	nadal	i	daje	nam	siłę	
na	każdy	dzień”.	Modlitwą,	o	którą	poprosili-
śmy	diakon	Helenę	Gajdacz	i	odśpiewaniem	
pieśni	 „Pobłogosław	 Panie”	 zakończyliśmy	
wspólny	Jubileusz	Konfirmacyjny.	

Renata Macura
Foto: Beata Macura

Dziękujmy Bogu wraz
I sercem i ustami

Bo wielkość Jego spraw
Objawia się nad nami.

  Śp. Ew. 593

	 Mija	 kolejna	 kadencja	 Rady	 Parafialnej.	 Pięć	
lat	wypełnionych	 staraniami	o	dobro	parafii,	 o	 jej	 jak	

najlepsze	 funkcjonowanie,	 o	 jej	 rozwój,	 zarówno	 du-
chowy,	 jak	 i	materialny.	Wymagało	 to	zaangażowania	
wszystkich	jej	członków,	co	było	widoczne	nie	zawsze	
w	jednomyślności,	ale	zawsze	celem	wszystkich	człon-
ków	 było	 dobro	 parafii.	 Dlatego	 serdecznie	 dziękuję	
wszystkim	członkom	Rady	Parafialnej	za	solidnie	prze-
pracowaną	kolejną	kadencję,	 za	 każdą	dobrą	 radę,	 za	
odpowiedzialność,	za	podejmowane	decyzje,	za	troskę	
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i	za	modlitwy	o	naszą	wspólnotę.	Szczególne	podzięko-
wania	kieruję	w	 stronę	Prezesa	Rady	Parafialnej	 Jana	
Króla,	który	swoimi	kompetencjami	i	zaangażowaniem	
uporządkował	 wiele	 spraw	 dotyczących	 	 funkcjono-
wania	 naszej	 parafii.	 Dziękuję	 członkom	 Prezydium	
Rady	Parafialnej:	Marcinowi	Mrózkowi	i	Stanisławowi	
Hławiczce	za	solidne	wypełnianie	swoich	obowiązków.	
Dziękuję	tym	członkom	Rady	Parafialnej,	którzy	z	róż-
nych	 powodów	 nie	 kandydowali	 na	 kolejną	 kadencję	
–	 tj.	Rudolf	Barabosz,	Stanisław	Hławiczka,	Ewa	Kaj-
zar-Zachurzok,	Jerzy	Klus,	Jan	Król,	Tadeusz	Matuszek,	
Renata	 Michalik,	 Joanna	 Sikora,	 Jerzy	 Stekla,	 Albin	
Wiecheć,	 Krystyna	 Kisiel	 –	 przewodnicząca	 Komisji	
Rewizyjnej	oraz	Irena	Polok,	Anna	Sikora,	członkinie	
Komisji	Rewizyjnej	
	 Grono	nowych	członków	Rady	Parafialnej	two-
rzą	–	Tomasz	Cendrowski,	Ewa	Cienciała,	Mariola	Lu-
bojańska,	Grzegorz	Pustówka,	Krystian	Raczek,	Piotr	
Sikora,	Krzysztof	Stoszek,	Małgorzata	Wacławik-Syro-
kosz	 i	Marek	Wałach.	Zastępcami	zostali	Józef	Rucki	 
i	Roman	Barcz.	Komisje	Rewizyjną	tworzą	Halina	Cza-

derna,	Dorota	Klus-Raczek,	Roman	Łyżbicki.
		 Nowy	skład	Rady	Parafialnej	pełni	swoją	funk-
cję	od	wprowadzenia,	 tj.	od	niedzieli	28	czerwca,	któ-
re	nastąpi	w	czasie	nabożeństwa	głównego	o	godz.	10.	
Członkom	Rady	Parafialnej	nowej	kadencji	życzę	wy-
trwałości	w	budowaniu	parafii,	tym	bardziej,	że	przed	
nami	dzieło	zakończenia	remontu	organów	w	kościele	
Jezusowym	i	Jubileusz	500	lecia	Reformacji,	a	Cieszyn	
otrzymał	 tytuł	Miasta	Reformacji.	To	 jest	wielkie	wy-
zwanie.	Wierzę,	że	i	tym	wyzwaniom	sprostamy	z	Bożą	
pomocą.	

Na Pana złóż swe drogi
I zaufaj Jemu

On ci wszystko da
Troski twoje zna

On twój Bóg i twój Pan.

    ks. Janusz Sikora

Jubileusz Ks. Jana Melcera

Jedno ze spotkań dla seniorów

Kościół Minster w Bazylei 175 lecie Micji Bazylejskiej

 „Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode 
mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych." Mt 11,29

 W	 sierpniu	 bieżącego	 roku	 kończy	 80	 lat	 ży-
cia	długoletni	proboszcz	naszej	parafii,	ks.	Jan	Melcer.	
Jako	członek	rady	parafialnej	w	latach	urzędowania	do-

stojnego	Jubilata,	pragnę	podzielić	się	
z	czytelnikami	kilkoma	refleksjami						
	 Ksiądz	 Jan	 Melcer	 wraz	 
z	 księżmi:	 Andrzejem	 Czyżem	 i	 Sta-
nisławem	 Dordą	 był	 ordynowany	 w	
wiślańskim	kościele	ap.	Piotra	i	Pawła,	
w	niedzielę,		dnia	27	września	1959	r.	
przez	Ks.	Biskupa	Prof.	Dr.	Andrzeja	
Wantułę	w	asyście	ówczesnego	wiślań-
skiego	 proboszcza,	 ks.	 radcy	Roberta	
Fiszkala	 i	 proboszcza	 ustrońskiego,	 
ks.	Pawła	Bocka.
	 Nasz	 Jubilat	 urodził	 się	 dnia	 
5	sierpnia	1935	r.	w	Wiśle.	Po	ordynacji	
kilka	miesięcy	służył	w	Diecezji	Kato-
wickiej,	a	następnie	został	mianowany	
przez	 Kościół	 wikariuszem	 najwięk-
szej	 parafii	 ewangelickiej	 w	 Polsce	 –	 
w	Cieszynie.	Po	odbyciu	wikariatu	zo-
stał	 tutaj	w	roku	1970	wybrany	przez	
Zgromadzenie	 Parafialne	 najpierw	 II	
proboszczem,	a	po	11	latach,	od	roku	
1981	 do	 czasu	 przejścia	 w	 stan	 spo-
czynku	 w	 lutym	 2001	 roku,	 był	 pro-
boszczem.	
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tów	wysyłanych	na	misje	zagraniczne.	W	
zborze	cieszyńskim	rozwinął	działalność	
charytatywną,	 był	 inicjatorem	 założenia	
„Kół	 Odwiedzinowych”	 we	 wszystkich	
placówkach	 zboru,	 w	 okresie	 kryzysu	
realnego	 socjalizmu	 organizował	 trans-
porty	 żywności	 i	 innych	 potrzebnych	
produktów	 dla	 potrzeb	 zborowników	 i	
innych	 osób,	 bez	 względu	 na	 wyznanie,	
które	 zwróciły	 się	 o	 pomoc.	 Zajmował	
się	 także	 organizowaniem	 transpor-
tu	 lekarstw	 i	 sprzętu	 medycznego	 dla	
Szpitala	 Śląskiego.	 Godnym	 podkre-
ślenia	 było	 kontynuowanie	 tej	 pomocy	 
w	czasie	stanu	wojennego.	Umiejętnie	ks.	
Melcer	przeprowadził	parafię	przez	zmia-
nę	 systemu	 polityczno-gospodarczego	
w	roku	1989.	Wielkim	wyzwaniem	było	

organizacyjne	przygotowanie	do	powrotu	religii	do	43	
placówek	oświatowych	na	 terenie	 funkcjonowania	pa-
rafii.	
	 Wiele	 uwagi	 poświęcał	 dzieciom	 i	młodzieży	 
z	ubogich	rodzin,	dla	których	starał	się	o	stypendia	za-
graniczne.	 Organizował	 też	 działania	 mające	 na	 celu	
pozyskanie	funduszy	z	zagranicy,	zdobywał	środki	od	
miejscowych	 sponsorów	na	pokrycie	kosztów	kolonii	 
i	 obozów	 dla	 biednych	 dzieci.	 Poprzez	 Polską	 Radę	
Ekumeniczną	 występował	 o	 skierowanie	 na	 leczenie	
dzieci	 w	 Centrum	 Zdrowia	 Dziecka.	 Między	 innymi	
znalazł	 sponsora	 zagranicznego	 na	 pokrycie	 kosztu	
wykonania	 skomplikowanej	 operacji	 ortopedycznej.	
Nie	zaniedbywał	 także	potrzeb	ubogich,	 rodzin	wielo-
dzietnych,	 schorowanych	osób	 starszych	 i	 samotnych,	
dla	 których	 organizował	 paczki	 żywnościowe	 i	 udzie-
lał	 zapomogi	 na	 zakup	 niezbędnych	 rzeczy.	 Głęboko	
utkwiły	 w	 pamięci	 seniorów	 naszej	 parafii	 organizo-

wane	spotkania	dla	osób	starszych,	
połączone	 z	 bogatym	 programem	
religijno-artystycznym.
	 Na	 oddzielną	 uwagę	 zasłu-
guje	 działalność	 Księdza	 Jubilata	 
w	 propagowaniu	 życia	 muzycz-
nego	 w	 parafii.	 Był	 założycielem	
chórów	w	Bażanowicach	 i	w	Puń-
cowie.	 W	 Cieszyńskim	 Chórze	
Parafialnym	 zainicjował	 wpro-
wadzenie	 do	 repertuaru	 chóru	 re-
gionalnych	 pieśni	 świeckich,	 co	 
w	połączeniu	 z	występami	w	 stro-
jach	ludowych,	zwłaszcza	za	grani-
cą,	spotkało	się	z	entuzjastycznym	
przyjęciem,	 stanowiąc	 zarazem	
promocję	 Śląska	 Cieszyńskiego.	
Był	 także	 założycielem	 młodzie-
żowych	 zespołów	 teatralnych	 w	

Odbiór prestiżowej nagrody im. św. Brata Alberta  Muzeum Narodowe w Warszawie  
15 lipca 1991 roku

Poświecenie kościoła w Bażanowicach 13 września 1981 roku

	 Ks.	Jan	Melcer	należy	do	kręgu	najdłużej	pra-
cujących	 duchownych	w	historii	 zboru	 cieszyńskiego.	
Tylko	 dwóch	 księży	 w	 historii	 parafii	 po	 1709	 roku	
może	poszczycić	się	dłuższym	stażem.	
	 Najważniejszą	 działalnością	 ks.	 Jana	Melcera	
stała	 się	 służba	 kaznodziejska	 w	 Cieszynie	 i	 filałach		
parafii.	To	niezliczona	ilość	kazań,	pogrzebów,	ślubów,	
chrztów	 czy	 konfirmowanej	 młodzieży.	 Był	 niezłom-
nym	 kaznodzieją,	 zwracając	 uwagę	 zawsze,	 zgodnie	 
z	zasadami	Reformacji,	iż	Kościół	jest	zgromadzeniem	
świętych,	w	którym	się	wiernie	naucza	Ewangelii	i	na-
leżycie	 udziela	 sakramentów.	Obok	 pracy	 kaznodziej-
skiej	 ks.	 Jan	Melcer	 działał	 jako	 katecheta	 na	 terenie	
parafii,	a	w	okresie	późniejszym	pełnił	obowiązki	orga-
nizacyjno-administracyjne.	Przez	10	lat	był	członkiem	
koordynatorem	do	spraw	Misji	Bazylejskiej,	 jedynym	
reprezentantem	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	
z	 całego	 bloku	 wschodniego,	 opiniodawcą	 kandyda-
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Cieszynie	 i	 w	 Hażlachu,	 gdzie	
opracowywał	scenariusze	i	był	re-
żyserem	wielu	 przedstawień	 pre-
zentowanych	na	terenie	całej	Die-
cezji.	Wniósł	także	duży	wkład	w	
realizację	 zamysłu	 otwarcia	 czy-
telni	przy	Bibliotece	Zborowej	im.	 
B.	Tschammera,	celem	szerszego	
udostępnienia	zbiorów	dla	celów	
naukowych.	 Z	 determinacją	 bro-
nił	pozostawienia	zbiorów	tej	bi-
blioteki	w	Cieszynie.	
	 Do	dnia	dzisiejszego	mo-
żemy	podziwiać	osiągnięcia	Księ-
dza	 Jana	Melcera	w	zakresie	bu-
downictwa	sakralnego	na	terenie	
Parafii.	Będąc	przewodniczącym	
Społecznych	Komitetów	Budów,	prowadzących	prace	 
w	systemie	gospodarczym,	doprowadził	do	powstania	
kościoła	 w	 Bażanowicach,	 Marklowicach,	 Puńcowie,	
kaplicy	 cmentarnej	 w	 Cieszynie,	 budynku	 parafial-
nego	 w	 Hażlachu	 i	 dwukrotnej	 rozbudowy	 kościoła	 
w	Zamarskach.	Dzięki	jego	staraniom	przeprowadzono	
także	remonty	kaplicy	w	Gumnach	oraz	Dzięgielowie,	
a	 także	 gruntowny	 remont	 pokrycia	 dachowego,	 	wy-
malowanie	wnętrza	 i	 remont	 instalacji	oświetleniowej	
kościoła	Jezusowego.	
	 Podkreślić	 należy	 także	 starania	 Księdza,	 
z	chwilą	powstania	takich	warunków,	w	procesie	rewin-
dykacji	majątku	parafialnego	–	Plac	Wolności	4	(budy-
nek	byłej	policji)	 czy	 też	 innych	 składników	majątko-
wych,	dzięki	czemu	dzisiejsze	gospodarowanie	parafią	
jest		o	wiele	łatwiejsze.	
	 Niestrudzony	 duszpasterz,	 z	 chwilą	 przejścia	
na	emeryturę	pozostał	przy	swoich	zborownikach,	peł-
niąc	 funkcję	kapelana	szpitalnego,	
czy	też	w	miarę	sił	służy	pomocą	w	
parafii	 podczas	 nabożeństw.	 Służ-
bę	kapelana	ks.	 Jan	Melcer	pełnił	 
z	 niezwykłą	 ofiarnością,	 przy-
nosząc	 pokrzepienie	 chorym	 
w	ówczesnych	obydwu	 szpitalach	 
cieszyńskich.		
	 Za	 działalność	 budowy	
obiektów	 sakralnych	 i	 pracę	 eku-
meniczną	Ks.	 proboszcz	 Jan	Mel-
cer	 otrzymał	 	 w	 dniu	 15	 grudnia	
1999	r.	w	Warszawie	katolicką	na-
grodę	im.	Brata	Alberta,	natomiast	
„za	 działalność	 charytatywną,	 po-
moc	 dzieciom	 z	 ubogich	 rodzin,	
działalność	 kulturalno-oświatową,	
założenie	 dwóch	 młodzieżowych	
zespołów	 teatralnych	 w	 Cieszy-
nie	i	Hażlachu,	udział	w	założeniu	 

Przekazanie daru ks. proboszczowi F. Schmidtowi od cieszyńskiego chóru kościelnego Eisenberg

Tournee do Niemczech z chórem Hażlach Zamarski sierpień 1988 rok

w	 Cieszynie	 Oddziału	 Polskiego	 Towarzystwa	 Ewan-
gelickiego	oraz	za	obecne	pełnienie	obowiązków	kape-
lana	 szpitalnego”,	 otrzymał	 prestiżowy	 laur	 „Srebrnej	
Cieszynianki	2006.”		
	 Obecnie	ks.	Jan	Melcer	przebywa	na	emerytu-
rze	w	Cieszynie,	a	stan	zdrowia	nie	pozwala	mu	brać	na	
siebie	zbyt	wielkiej	aktywności	parafialnej.	Dotychcza-
sową	całą	swoją	działalność	na	terenie	parafii	pełnił	na	
chwałę	naszego	Pana	 Jezusa	Chrystusa,	 biorąc	na	 sie-
bie	jarzmo	Zbawiciela,	a	czynił	to	w	cichości	i	pokorze	
serca.	Życzymy	Mu	jeszcze	dużo	sił,	Błogosławieństwa	 
i	 Bożego	 prowadzenia.	 Sto	 lat	 Zacny	 Jubilacie.	 Pluri-
mos	Annos.

Jan Król

Do opracowania artykułu wykorzystano materiały  
śp. ks. Jana Grossa
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Księże Proboszczu, Dostojny Jubilacie!

 Z okazji 80. rocznicy Urodzin składam jak najserdeczniejsze życzenia Bożego prowadzenia, sił i 
łask na każdy dzień, wszystkiego tego, co zawiera się w słowie błogosławieństwo. Do życzeń dołączam 
werset Słowa Bożego z Psalmu 40,10-11:     

     „Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, 
Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie, Ty wiesz o tym,
 Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości twojej, 
Opowiadałem o wierności twojej i zbawieniu twoim;

Nie zataiłem łaski i wierności twojej wobec wielkiego zgromadzenia.”
 Przepiękne to wyznanie sługi Żywego Słowa. Radość wielka, gdy pokolenia ochrzczonych, konfir-
mantów, zborowników idą śladem Zbawiciela. Spełniło się to w Księdza wypadku. Jest to dowód szczegól-
nego Bożego błogosławieństwa. 
 Jako jeden z tych, którym „opowiadane było o cudownych sprawach Bożych”, pozwolę sobie przy 
tej okazji podziękować nie tylko za wszystko, co jako zborownik mogłem od Księdza otrzymać, ale zwłasz-
cza za ten piękny dla mnie czas współpracy, kiedy to jako student miałem przywilej pomagać w cieszyńskiej 
parafii. Dziękuję za najlepsze możliwe wzorce, za przykład, jakim powinien być ksiądz, proboszcz, człowiek 
kierujący grupą współpracowników. W Księdzu Proboszczu znalazłem ten wzór godny naśladowania: ob-
raz człowieka niezmiernie pokornego, choć stanowczego w wypełnianiu Bożej woli i wizji, o najwyższej 
kulturze, a zarazem wymagającego – w pierwszej jednak kolejności sobie samemu stawiającego najwyższą 
poprzeczkę. Wszystkie te cechy, wraz z poczuciem wielkiej odpowiedzialności, sumiennością, a zarazem 
sercem otwartym zawsze do pomocy każdemu potrzebującemu, niezmiernie zaimponowały młodemu stu-
dentowi, który na dodatek w osobie swego drogiego Szefa znalazł z czasem Przyjaciela.

  ks. Janusz Kożusznik

Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana?  
I Mż 18,14

Nie bój się, tylko wierz. Mk 5,36

 Takie	 są	 hasła	 biblijne	 przeznaczone	 na	 5	 sierpnia	 tego	
roku,	dnia	80.	urodzin	naszego	wieloletniego	proboszcza,	ks.	Jana	
Melcera,	wielkiego	budowniczego	cieszyńskiej	parafii.	W	trudnych	
czasach,	pod	Jego	przewodnictwem	powstały	kościoły	w	Bażano-
wicach,	Marklowicach	i	w	Puńcowie,	nastąpiła	rozbudowa	kościo-
ła	w	Zamarskach	oraz	powstał	dom	zborowy	w	Hażlachu.	Czy	było	
dla	Niego	coś	niemożliwego?	Na	pewno	odpowiedziałby,	tak,	jest	
wiele	rzeczy,	którym	bym	nie	sprostał,	ale	wszystko	mogę	w	tym,	
który	mnie	wzmacnia,	w	Jezusie	Chrystusie.	U	Boga	wszystko	jest	
możliwe,	dlatego	„Z	Bogiem,	z	Bogiem	każda	sprawa…”	Do	takiej	postawy	życiowej	trzeba	wiary	i	odwa-
gi,	a	nie	bojaźni	i	asekuracji.	
	 Za	taką	właśnie	postawę	wiary	i	odwagi	chcemy	podziękować		naszemu	Duszpasterzowi	i	Jubila-
towi.	Służyłeś	parafii	cieszyńskiej	wiele	lat	i	jeszcze	po	przejściu	na	emeryturę	pozostałeś	jej	wierny	jako	
kapelan	szpitalny.	
	 Pamiętam	pierwszą	niedzielę	grudnia	1978	roku,	kiedy	przed	ołtarzem	kościoła	Jezusowego	przed-
stawiałeś	mnie	zborowi	cieszyńskiemu,	jako	nowego	wikariusza	parafii.	Czas	tak	szybko	umyka…
	 Z	okazji	80.	urodzin	składamy	Księdzu	serdeczne	życzenia	czynienia	rzeczy	niemożliwych	w	Panu,	
prawdziwej,	odważnej	wiary,	która	pokonuje	wszystkie	bariery,	 jak	najwięcej	zdrowia,	 życzliwości	oto-
czenia	i	Bożego	błogosławieństwa.	Tego	życzą	duchowni	parafii,	Rada	Parafialna,	katecheci,	chóry	parafii,	
koła	pań,	dzieci,	młodzież	i	wszyscy	parafianie.
        W ich imieniu
        ks. Janusz Sikora
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Cieszyńska Noc Muzeów

	 Po	 raz	 siódmy	 nasza	 Parafia	 wzięła	 udział	
w Cieszyńskiej Nocy Muzeów,	 która	 jak	 co	 roku	mia-
ła	 miejsce	 tydzień	 po	 ogólnopolskiej	 nocy	 muzeów,	 
z	piątku	na	sobotę	22	na	23	maja.	W	tym	roku	po	obu	
stronach	Olzy	przygotowanych	było	na	„nocnych	tury-
stów”	aż	26	instytucji	i	organizacji	kultury.	

	 Zwiedzający	 Muzeum	 Protestantyzmu	 mogli	
zobaczyć	 eksponaty	 i	wysłuchać	 historii	 z	 nimi	 zwią-
zanej	dotyczącej	Kościoła	luterańskiego	na	Śląsku	Cie-
szyńskim.	Oprócz	wystawy	 stałej	 przygotowana	 była,	
specjalnie	na	noc	muzeów,	wystawa	czasowa	Duchowe 
i materialne dziedzictwo kulturowe ewangelików Ślą-

ska Cieszyńskiego,	 gdzie	 zwiedzający	 mo-
gli	 zobaczyć	m.in.	 rękopisy	kazań	księży	ze	
Śląska	 Cieszyńskiego,	 ks.	 superintendenta	
Traugotta	Bartelemusa	z	XVIII	w.,	ks.	 Jerze-
go	Bogusława	Heczki	i	ks.	Wilhelma	Raschki	
z	XIX	w.,	czy	też	rękopis	modlitw	na	każdy	
dzień	 z	 XVII	 w.	 szlachcica	 Krzysztofa	 Ber-
narda	 Skrbańskiego.	 Ponadto	 goście	 mogli	
obejrzeć	wystawę	 fotograficzną	Ratujmy Or-
gany Kościoła Jezusowego	 i	wystawę	 z	Hal-
le	 (Niemcy)	Halleński pietyzm i Reformacja. 
August Hermann Francke śladami Marcina 
Lutra.	 	Zaprezentowano	również	jeden	z	bia-
łych	 kruków	 parafialnej	 Biblioteki	 Tscham-
mera,	a	mianowicie	inkunabuł	Kronika świata 
(Weltchronik)	Hartmanna	Schedla,	przy	czym	
prezentowane	dzieło	nie	 jest	oryginałem	wy-
danym	 w	 Norymberdze	 w	 1493	 r.,	 a	 podro-
bioną,	nielegalną	kopią	z	1496	r.,	drukowaną	
w	Augsburgu	 przez	 Johanna	 Schönspergera.	
Dzieło	 to	ze	względu	na	okrojoną	wersję	no-
rymberdzkiego	 oryginału	 zwane	 jest	Małym 
Schedlem,	 a	 co	 ciekawe,	 zostało	 wydane	 na	
gorszej	 jakości	 papierze	 i	 z	 tego	powodu	za-
chowało	 się	 do	 dziś	 mniej	 egzemplarzy	 ani-
żeli	oryginału.	W	sumie	wystawy	w	kościele	
Jezusowym	przyciągnęły	przeszło	300	osób.
 mg

Foto: Kornelia Dorighi

Różne są drogi…

Różne są drogi - są drogi piaskowe,
drogi kamienne lub asfaltowe,
Ale jest jedna, droga jedyna 

Droga Krzyżowa Bożego Syna.
Szedł nią Pan Jezus, szedł ciągle w zwyż,

raniąc swe nogi dźwigał swój krzyż.
Była to droga Miłości –

cierpienia za nasze grzechy – 
Wynagrodzenia, 

droga najdalsza ze wszystkich dróg,
wybrał ją Jezus - Człowiek i Bóg! Udostęp

nił: R
udolf M

izia
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	 W	 sobotnie	 popołudnie	 23	 maja	 br.	 przez	 za-
rząd	 filiału	 w	 Zamarskach	 zostało	 zorganizowane	 
i	przygotowane	kolejne	spotkanie	seniorów.	Tym	razem	
miało	ono	inny	przebieg,	ponieważ	zostało	poprzedzo-
ne	 nabożeństwem	połączonym	ze	 spowiedzią	 i	 komu-
nią	 świętą.	 Sakrament	 Ołtarza	 sprawował	 ks.	Marcin	 
Podżorski.	
	 W	 drugiej	 części	 spotkania	 przywitaliśmy	

Ciekawe spotkanie seniorów 

wśród	 nas	 ks.	 biskupa	 Jana	 Szarka,	 który	 przybliżył	
nam	 postać	 Juliusza	 Burschego,	 ewangelickiego	 bi-
skupa	 Polski	międzywojennej,	 rzecznika	 normalizacji	
stosunków	 między	 Państwem,	 a	 Kościołem	 Ewange-
licko-Augsburskim,	 przejmującego	 diecezję	 cieszyń-
ską	 pod	 zwierzchnictwo	 konsystorza	 warszawskiego	
i	który	w	czasie	wojny	był	więźniem	zamęczonym	w	
obozie	koncentracyjnym	Oranienburg	–	Sachsenhausen.	 

W	ciekawym	wykładzie	multimedialnym	ks.	
bp	Szarek	przedstawił	 trudne	drogi	pojedna-
nia	narodów	niemieckiego	 i	polskiego,	 i	 na	
tym	 tle	 upamiętnienie	 postaci	 biskupa	 Bur-
schego	w	formie	kamiennej	tablicy	w	„jego"	
celi	więziennej.
	 	 Spotkanie	 seniorów	 zakoń-
czyło	się	wspólnym	posiłkiem	serwowanym	
przez	 usłużne	 panie	 filiału.	 Na	 odchodnym	
szanownym	seniorom	złożono	miłe	życzenia	
dalszego	zdrowia,	błogosławieństwa	Bożego	
i	wielu	życzliwych	serc	w	otoczeniu.

Rudolf  Mizia
Foto: Edward Figna
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Rodzinny piknik w Hażlachu

	 W	 niedzielę	 31	 maja	 w	 Haż-
lachu	 odbył	 się	 tradycyjny	 piknik	 ro-
dzinny	 z	 okazji	 dnia	 matki	 i	 dziecka.	 
O	 godzinie	 10.00	 rozpoczęło	 się	 nabo-
żeństwo	rodzinne,	w	którym	śpiew	pro-
wadziła	 grupa	młodzieży.	 Był	 też	 czas	
na	 występ	 chórku	 dziecięcego	 Gloria	
oraz	 zespołu	 młodzieżowego.	 Kazanie	
również	nawiązywało	do	tematu	rodziny	
i	 poruszyło	 temat	 czwartego	 przykaza-
nia.	Po	nabożeństwie	odbyła	się	dalsza	
część	 pikniku	 w	 ogrodzie	 parafialnym.	
Jak	 zwykle	 na	 uczestników	 czekało	
mnóstwo	 pysznego	 jedzenia,	 był	 trady-
cyjny	 gulasz	 z	 sarny,	 grochówka	 i	 bo-
gracz.	Parafianie	przygotowali	też	ciasta,	
kawę	i	herbatę.	Przy	stołach	był	również	
czas	na	wiele	rozmów.	
	 Pogoda	dopisała,	dlatego	mogły	
się	odbyć	także	przygotowane	dla	dzieci	
atrakcje	-	był	oczywiście	mocno	oblega-
ny	zamek	dmuchany	do	skakania,	piłka-
rzyki	na	magnesach	oraz	wielkie	klocki	
„jenga".	 Najmłodsi	 korzystali	 również	 
z	huśtawek	i	drabinek	w	ogrodzie	para-
fialnym.	
	 Ważnym	punktem	było	 losowa-
nie	 nagród	 dla	 uczestników,	 którzy	 za-
kupili	specjalne	„cegiełki".	
	 Warto	 podkreślić	 bardzo	 duży	
wkład	 pracy	 wielu	 parafian	 z	 Hażla-
cha	 i	Brzezówki,	którzy	pomagali	przy	
wszystkich	pracach	przygotowawczych,	
przynosili	nagrody,	a	także	wpłacali	pie-
niądze	na	pokrycie	kosztów	organizacji	
pikniku.	Wszystkim	składam	serdeczne	
podziękowanie	„Bóg	zapłać".
	 W	pikniku	uczestniczyło	około	
300	osób,	nie	tylko	z	Hażlacha,	ale	rów-
nież	z	okolicznych	miejscowości.	Swoją	
obecnością	zaszczycił	nas	również	wójt	
gminy,	Grzegorz	Sikorski.
	 Mam	nadzieję,	że	w	przyszłym	
roku	jak	Pan	Bóg	pozwoli,	zorganizuje-
my	kolejny	piknik.

ks. Marcin Podżorski 
Foto: Marcin Gabryś
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	 W	 poniedziałek	 Zielono-
świątkowy,	 25	 maja	 br.,	 w	 kościele	 
w	 Zamarskach	 odbyło	 się	 nabożeń-
stwo	z	okazji	Święta	Zesłania	Ducha	
Świętego.	
	 Po	nabożeństwie	tym	odbyło	
się	tradycyjnie	już	smażenie	jajeczni-
cy.	Mimo	tego,	iż	pogoda	nie	dopisała	 
i	 wszyscy	 musieli	 przenieść	 się	 do	
salki	 parafialnej,	 a	 jajecznicę	 trzeba	
było	smażyć	na	piecu	gazowym,	 jed-
nak	wszyscy		byli	zadowoleni.	
	 W	 spotkaniu	 uczestniczyło	
ponad	30	osób.	

Klaudiusz Wiecheć.

Zielone Świątki w Zamarskach

	 Tradycyjnie	 każdego	 roku	 w	 miesiącu	 maju	
Koło	Pań	z	Brzezówki	wybiera	się	na	wycieczkę.	Tym	
razem	odbyła	się	ona	27	maja	br.	
	 Po	 wyborze	 ks.	Wojciecha	 Prackiego	 na	 pro-
boszcza	 parafii	w	Opolu,	 nie	 było	wątpliwości	 co	 do	
docelowego	miejsca	wycieczki	–	 tylko	Opole.	 Już	bo-
wiem	w	poprzednich	latach	niektóre	panie	proponowa-
ły,	aby	na	tradycyjną	wycieczkę	wybrać	się	do	Warsza-
wy	–	i	tam	odwiedzić	ks.	Prackiego,	który	Koło	Pań	w	
Brzezówce	prowadził	przez	5	lat.	Jedynie	zagadnienie	
odległości	stało	na	przeszkodzie	urzeczywistnienia	tych	
zamiarów.	Obecnie,	z	chwilą	powołania	ks.	Prackiego	
do	Opola,	sytuacja	uległa	zmianie	i	 jednomyślnie	zde-

Kolejna wycieczka Koła Pań

cydowano	o	 takim	właśnie	wyborze.	Obecny	opiekun	
naszego	Koła,	ks.	Marcin	Podżorski,	dołożył	do	progra-
mu	wycieczki	kolejne	punkty:	Parafię	w	Pokoju	i	zamek	
w	Mosznej	(zapewne	też	z	sentymentu,	ponieważ	swoje	
dzieciństwo	spędził	w	północnej	części	Opolszczyzny	
w	parafii	w	Wołczynie).	
	 Tak	 więc	 wycieczka	 tym	 razem	 obfitowała	 
w	wydarzenia	pod	względem	programowym	i	była	wy-
jątkowo	 liczna.	 Ks.	 Prackiego	 koniecznie	 chciały	 od-
wiedzić	 nie	 tylko	 panie	 z	Brzezówki,	 ale	 również	 pa-
nie	z	Hażlacha,	które	tradycyjnie	już	od	kilu	lat	biorą	
udział	w	tych	wyjazdach.	Na	stronie	parafii	w	Opolu	w	
aktualnościach	pojawiła	się	informacja	„Cztery	Koła	w	
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Opolu”-	chodziło	oczywiście	o	Koła	Pań,	
bo	oprócz	pań	i	kilku	panów	z	Brzezówki	 
i	Hażlacha,	na	wycieczkę	wybrały	się	rów-
nież	panie	z	Zamarsk	 i	Zebrzydowic.	Po	
raz	pierwszy	50	osobowy	autobus,	którym	
nas	 zawsze	 wozi	 niezawodny	 pan	 Cze-
sław	 Mrozik,	 nie	 pomieścił	 wszystkich	
wycieczkowiczów	i	panowie	z	Brzezówki	
jechali	 samochodem	 osobowym	 za	 auto-
busem.	Pierwszym	punktem	programu	na-
szej	wycieczki	była	parafia	w	Pokoju.	
	 Pokój	 jest	miejscowością	 położo-
ną	30	km	na	północ	od	Opola.	Liczy	obec-
nie	około	1400	mieszkańców,	i	jej	historia	
związana	 jest	 ściśle	 z	 luteranizmem	 na	
tych	 terenach.	 W	 1748	 roku	 książę	 Ka-
rol	 Wirtemberski	 wybrał	 tamte	 okolice	
na	 założenie	 letniej	 rezydencji,	 która	 zo-
stała	 nazwana	–	Carlsruhe	 -	 stąd	obecna	
w	języku	polskim	Pokój.	Wraz	z	budową	
zamku	 w	 latach	 1765-1775	 wybudowa-
no	 kościół	 i	 na	 cześć	 małżonki	 księcia		
nadano	mu	nazwę	Kościół	księżnej	Zofii.	
Odprawiane	były	w	nim	nabożeństwa	do	
połowy	 XIX	 wieku	 w	 języku	 	 polskim	 
i	 niemieckim	 (później	 tylko	 w	 niemiec-
kim).	 Kościół	 katolicki	 wybudowano	
w	 Pokoju	 dopiero	 na	 początku	 XX	 wie-
ku.	 Z	 czasów	 świetności	 przedwojennej	
miejscowości,	 która	 liczyła	 kilka	 tysięcy	
mieszkańców,	 pozostały	 tylko	 kościoły	 
i	 nieliczne	 rzeźby	 na	 cmentarzu	 ewange-
lickimi	 w	 parku	 im.	 Webera.	 Z	 historią	
kościoła	 i	parafii	zaznajomił	nas	ks.	Ene-
asz	Kowalski	(był	wikariuszem	w	parafii	 
w	Skoczowie).	Kościół	w	Pokoju	w	rzucie	
poziomym	ma	kształt	owalny	z	czterema	
kwadratowymi	 przybudówkami.	 Kościół	
pomalowany	jest	na	biało	z	rokokowymi	
balkonami	 (pawlaczami)	 i	 lożą	 książęcą	
z	 osobnym	 wejściem.	W	 ołtarzu	 znajdu-
ją	 się	 obrazy	 znanych	malarzy	Beuthesa	
„Ostatnia	 Wieczerza”	 i	 „Przemienienie	
Pańskie”	oraz	Ernsta	„Zmartwychwstanie”	
i	 „Wniebowstąpienie”.	 Na	 zewnątrz	 ko-
ściół	jest	odrestaurowany,	ale	wnętrze	wy-
maga	remontu.	Parafia	na	dzień	dzisiejszy	
liczy	 około	 100	 parafian	 i	 swoim	 zasię-
giem	 obejmuje	 okoliczne	 wsie	 i	 miasto	
Namysłów.	Obecny	proboszcz	administra-
tor	 wraz	 małżonką	 -	 teologiem	 -	 prowa-
dzą	 różne	 formy	 aktywności	 parafialnej:	
godziny	biblijne,	spotkania	młodzieżowe,	
pikniki	 wspólnie	 z	 sąsiednimi	 parafiami.	
Wsparciem	w	działaniach	gospodarczych	

Kościół w Pokoju

Dziedziniec na Zamku w Mosznej

Konmaty w Zamku

Piękne ogrody otaczające Zamek w Mosznej
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	 Chociaż	na	tym	niemalże	kończy	się	znajomość	
języka	 niemieckiego	 autorki	 niniejszego	 tekstu,	 posta-
ram	się	wytłumaczyć,	dlaczego	tak	się	cieszę,	dlaczego	
cieszyli	 się	 i	 cieszą	 nadal	wszyscy	 członkowie	 chóru	
Kościelnego	z	Cieszyna	i	co	ma	to	wszystko	wspólnego	
z	niemieckim	tytułem		zamieszczonym	powyżej.
	 Zaczęło	 się	 wszystko	 trzy	 lata	 temu,	 kiedy	
to	Wyższobramski	 Chór	 Kameralny	 podczas	 tournée	 

Ich Freue mich…

jest	stowarzyszenie	byłych	parafian,	na	pomoc	których	
oczekuje	się	w	dalszych	planach	remontu	kościoła.
	 Kolejny	 punkt	 programu,	 i	 najważniejszy,	 to	
wizyta	w	parafii	w	Opolu,	w	której	oczekiwał	na	nas	
gospodarz	 ks.	W.	 Pracki.	 Po	 radosnym	 powitaniu	 po-
znaliśmy	 historię	 i	 dzień	 dzisiejszy	 parafii	 opolskiej.	
Do	parafii	w	Opolu	należą	filiały	w	Gogolinie,	Osinach	
i	Ozimku.	Sytuacja	w	 filiałach	podobna	 jest	 do	 stanu	
parafii	 w	 Pokoju,	 gdzie	 przeważają	 parafianie	 w	 po-
deszłym	 wieku.	 Natomiast	 w	 samym	 mieście	 Opolu	
sytuacja	 jest	 zgoła	 odmienna,	 przeważają	 ludzie	mło-
dzi	 -	 jest	 sporo	 dzieci,	 są	 i	 studenci.	W	parafii	 sporo	
się	 dzieje	 -	 żywe	 są	 kontakty	 ekumeniczne,	 co	 jest	
niewątpliwie	 zasługą	 poprzedniego	 opolskiego	 bisku-
pa	 rzymsko-katolickiego	Alfonsa	Nosola.	 Ewangelicy	
opolscy	są	obecni	w	lokalnych	mediach,	znani	ogółowi	
społeczeństwa	 chociażby	 z	 racji	 prowadzenia	 Hospi-
cjum	w	mieście.	Na	 to	wszystko	zapracował	poprzed-
ni	proboszcz	parafii,	 ks.	 dr	Marian	Niemiec	 -	 obecny	
biskup	 diecezji	 katowickiej.	Ks.	Wojciech	 Pracki	 jest	
godnym	kontynuatorem	działań	 swojego	 poprzednika.	
Jego	małżonka,	Dorotka	pełni	w	parafii	funkcję	organi-
sty,	prowadzi	chórek	dziecięcy	i		pracuje	w	Hospicjum.	
Razem	budują	życie	parafialne	200	osobowej	ewange-
lickiej	społeczności.	Córeczka	Julia	idzie	już	we	wrze-
śniu	do	szkoły,	a	panie	z	Brzezówki	pamiętają,	jak	sześć	
lat	temu	w	listopadową	środę	ks.	Pracki	nas	opuścił,	bo	
w	 szpitalu	 w	 Cieszynie	 przychodziła	 na	 świat	 Julcia.	

Dobrze	nam	było	spotkać	się	z	naszym	byłym	
opiekunem	Czterech	Kół.	
	 Trochę	 brakło	 czasu	 na	 wspomnienia,	
ale	przed	nami	był	kolejny	punkt	wycieczki	 -	
Zamek	w	Mosznej.	Zamek	w	Mosznej	należał	
w	 latach	 1866-1945	 do	 rodziny	 Tiele-Winc-
klerów,	 potentatów	 przemysłowych	 Górnego	
Śląska.	 Głównym	 budowniczym	 okazałego	
zamku,	 który	 przetrwał	 zawieruchę	 wojenną,	
był	 Hubert	 von	 Tiele-Winckler	 -	 ojciec	 Mat-
ki	Ewy	z	Miechowic.	Słuchając	przewodnika	
opowiadającego	 historię	 tego	 miejsca	 i	 ludzi	 
z	nim	związanych,	nam	ewangelikom	jest	tro-

chę	chyba	smutno,	że	nie	wspomina	się	nic	o	wielkim	
dziele	Matki	 Ewy.	Może	w	 tym	miejscu	warto	wspo-
mnieć,	 że	 budowniczymi	 potęgi	 przemysłowej	 Kato-
wic	 i	 całego	Górnego	Śląska	byli	członkowie	 rodziny	
Tiele-Winckler.	Tej	rodzinie	zawdzięcza	swe	powstanie	
również	parafia	ewangelicka	w	Katowicach.	To	właśnie	
na	 zaproszenie	 ks.	 biskupa	T.	 Szurmana	 potomkowie	
rodziny,	którzy	w	1945	opuszczali	zamek	w	Mosznej,	
uczestniczyli	 w	 uroczystościach	 nadania	 praw	 miej-
skich	miastu	Katowice.	
	 Po	 zwiedzeniu	 wszystkich	 zaplanowanych	
miejsc	 szczęśliwie	 wróciliśmy	 do	 naszych	 domów.	
Wszystkie	 nasze	 poprzednie	 wyjazdy	 organizowane	
były	do	okolicznych	parafii	w	naszej	diecezji	cieszyń-
skiej	 czy	 katowickiej,	 lub	 też	 na	 Zaolzie	 o	 podobnej	
historii	 i	 dniu	 dzisiejszym.	 Ten	 wyjazd	 pobudził	 nas	
szczególnie	 do	 refleksji	 w	 aspekcie	 zbliżających	 się	
uroczystości	 związanych	 z	 500-leciem	 Reformacji.	
Miejsca,	 które	w	 trakcie	 tej	wycieczki	 odwiedziliśmy,	
miały	bardzo	dużo	wspólnego	z	Reformacją,	zawdzię-
czają	jej	okresy	swojej	świetności.	Ma	się	jednak	wra-
żenie,	że	nikt	 już	 tego	w	tym	miejscu	nie	wie	 lub	nie	
dostrzega.	
	 Myślę,	 że	 w	 przyszłym	 roku	 będziemy	 kon-
tynuować	 naszą	 tradycję	wycieczkową	 i	 uda	 nam	 się		
wspólnie	odwiedzić	równie	ciekawe	miejsca.

Krystyna Król
Foto: Jan Król

w	ramach	akcji	„Ratujmy	Organy”	wystąpił	w	niemiec-
kim	 mieście	 Schwabach.	 Nawiązano	 wówczas	 pierw-
sze	kontakty	i	tak	powoli	powstawała	idea	wzajemnej	
współpracy	i	partnerstwa,	poprzedzona	wielokrotnymi	
spotkaniami	 i	 rozmowami	 określającymi	 jej	 warunki	 
i	 zakres.	 Reasumując,	 obie	 strony	 zainteresowane	
współpracą,	 czyli	 Parafia	 Ewangelicko-Augsburska	 
w	 Cieszynie	 oraz	 Evangelisch-Lutherische	 Kirchen-
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gemeinde	 Schwabach-St.Martin	 postanowiły	 zawrzeć	
umowę	 partnerską.	 Data	 zawarcia	 porozumienia		 
powiązana	została	z	uroczystościami	otwarcia	Kościo-
ła	św.	Jana	i	św.	Marcina	w	Schwabach,	który	z	powo- 
du	remontu	przez	okres	przeszło	czterech	lat	niedostęp-
ny	 był	 dla	 zborowników	 oraz	 zwie-
dzających.
	 O	tym,	że	i	my,	chórzyści,		zo-
staliśmy	zaproszeni	do	wzięcia	udzia-
łu	w	uroczystościach,	 było	wiadomo	
już	od	ponad	roku,	jednak	od	stycznia	
prace	nad	przygotowaniem	repertuaru	
ruszyły	pełną	parą.	Oj,	nie	było	nam	
do	 śmiechu,	 kiedy	 po	 raz	 pierwszy	
zobaczyliśmy	 teksty	 nowych	 pieśni	
do	 przygotowania	 w	 związku	 z	 wy-
jazdem,	 oj	 nie.	 Zwłaszcza	 ci,	 którzy	
nigdy	 nie	 uczyli	 się	 języka	 niemiec-
kiego	 mieli	 nietęgie	 miny	 (włącznie	
z	 autorką).	Ale,	 że	 języki	 obce	 nam	
nie	straszne,	 już	po	kilku	tygodniach	
intensywnych	 ćwiczeń	 podczas	 
dodatkowych,	 poniedziałkowych	
prób,	śpiewaliśmy		prawie	jak	rodowi-
ci	Niemcy	 (chociaż	podobno	słówko	
„prawie”	może	czynić	wielką	różnicę).	
Nasza	Dyrygentka,	diakon	Joanna	Si-
kora	 dokonała	 tego,	 że	 śpiewaliśmy	
nie	 tylko	po	niemiecku,	ale	 także	po	
angielsku	 i	 po	 łacinie.	 Przez	 długie	
zimowe	 i	 wczesnowiosenne	 ponie-
działkowe	 wieczory	 staraliśmy	 się	 
z	 całych	 sił,	 żeby	 podczas	 plano-
wanych,	 czerwcowych,	 wspólnych,	
obcojęzycznych	 dla	 nas	 	 pieśni,	 nie	
wypaść	 blado	 	 na	 tle	 niemieckich	 
kolegów.
	 W	 końcu	 nadszedł	 ten	 ocze-
kiwany	dzień.	 4	 czerwca,	wczesnym	
rankiem,	wyruszyliśmy	pełni	entuzja-
zmu,	radości,	nadziei	i	wiary,	
że	z	Bożą	pomocą	wszystko	
nam	 się	 uda.	 Nerwowym	 i	
bardziej	niecierpliwym	zdra-
dzę,	że	tak	też	się	stało.…
Pogoda	 „jak	 dzwon”,	 torby	 
i	walizki	w	bagażniku,	stroje	
cieszyńskie	 na	 wieszakach	
w	 specjalnej	 „przyczep-
ce”,	 wszyscy	 na	 miejscach,	
jeszcze	 wspólna	 pieśń	 
i	 błogosławieństwo	 księdza	
proboszcza	 Janusza	 Sikory	
na	wspólną	drogę	 i….	nach	
Dresden!!!

	 Zwiedzanie	 tego	 miasta	 	 położonego	 we	
wschodnich	 Niemczech,	 nad	 malowniczą	 rzeką	 Łabą,	
zajęło	 nam	 około	 dwóch	 godzin.	 Obejrzeliśmy	 m.in.	
Zamek	 i	 rokokowy	 zespół	 pałacowy	 Zwinger.	 Monu-
mentalne	 budynki	 wykonane	 z	 solidnych	 bloków	 ka-
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miennych	 odbudowane	 zostały	 po	 II	 wojnie	
światowej,	 ciemniejsze	 fragmenty	 są	 pozo-
stałościami	wydobytych	z	ruin,	zachowanych	
fragmentów	 budowli.	 Zwiedziliśmy,	 również	
zrekonstruowany	 po	 wojnie	 luterański	 Ko-
ściół	 Najświętszej	 Marii	 Panny	 (Freuenkir-
che)	 i	 zrobiliśmy	 sobie	 pamiątkowe	 zdjęcie	
przed	pomnikiem	Marcina	Lutra.
	 Późnym	 popołudniem	 dotarliśmy	 do	
Chemnitz,	 gdzie	 mieliśmy	 zapewniony	 noc-
leg	w	schronisku	młodzieżowym.	Schronisko	
położone	 jest	 na	 peryferiach	 miasta	 w	 bar-
dzo	 zielonej	 okolicy.	 Cicho,	 czysto	 i	 schlud-
nie.	Posiedzieliśmy	troszkę	w	ogrodzie,	miło	
było	móc	wreszcie	na	spokojnie	porozmawiać	 
i	oczywiście	pośpiewać	pod	jasnym	księżyca	
„spojrzeniem”.
	 Rano,	w	 piątek,	 	 po	 smacznym	 śnia-
danku,	wyruszyliśmy	w	dalszą	trasę.	Kierunek	
na	Schwabach,	ale	po	drodze	jeszcze	zwiedza-
nie.	 Odwiedziliśmy	 dwa	małe	 urokliwe	mia-
steczka	 Górnej	 Frankonii	 -	 Bayreuth,	 przez	
który	 przepływa	 rzeka	Czerwony	Men	 	 oraz	
Bamberg,	położony	nad	rzeką	Regnitz.	Mieli-
śmy	czas	wolny	na	zwiedzanie,	mogliśmy	też	
spróbować	Bambergs	 Spezialität	 –	 dymnego	
piwa	Schlenkerla	Rauchbier.	 I	 ja	 tam	byłam,	
dymne	piwo	piłam	i...	stwierdzam,	że	całkiem	
smaczny	ten	napój	z	Bamberga.
	 Po	południu	dojechaliśmy	na	miejsce,	
tzn.	 do	 Schwabach,	 autokar	 zaparkował	 pod	
samym	Domem	Zborowym,	gdzie	już	czekała	
na	nas	spora	grupa	serdecznie	uśmiechających	
się	 osób,	 	 z	 	 proboszczem	parafii	 św.	Marci-
na,	 ks.	 dr.	 Paulem-Hermannem	Zellfelderem,	 
na	czele.
	 Po	 miłym	 i	 entuzjastycznym	 	 powi-
taniu	 wszyscy	 odnaleźliśmy	 swoje	 rodziny	
(czyli	 te,	 u	 których	 mieliśmy	 się	 zatrzymać	
podczas	 pobytu	 w	 Schwabach)	 i	 zostaliśmy	
zabrani	 do	 domów,	 celem	 rozlokowania	 się	 
i	odświeżenia		przed	wieczorną	uroczystością.
	 Wieczorem	 zostaliśmy	 dowiezieni	
przez	 naszych	 wspaniałych	 Gospodarzy	 do	
domu	Zborowego,	 gdzie	 czekało	 nas	 uroczy-
ste	przyjęcie	i	ponowne,	serdeczne	powitanie.
	 Na	marginesie	muszę	dodać	od	siebie,	
że	bardzo	mnie	wzruszyło	i	wywarło	na	mnie	
ogromne	 wrażenie	 przebywanie	 wśród	 tak	
licznej	grupy	osób	wyznania	ewangelickiego.	
Doświadczenie	 takiej	wspólnoty	 jest	 napraw-
dę	bezcennym	doznaniem.
	 Ale	 wracając	 do	 tematu	 głównego,	
wśród	 znamienitych	 Gospodarzy,	 znaleź-
li	 się	 między	 innymi	 wymieniony	 już	 pro-

boszcz	ks.	dr	Paul-Hermann	Zellfelder,	ksiądz	dziekan	Klaus	
Stiegler,	burmistrz	Miasta	Schwabach,	dr	Roland	Oeser,	oraz	
przewodnicząca	Gustav-Adolf-Werk	do	spraw	diaspory,	Heike	
Groschel-Pickel,	a	 także	wiele	innych	osób,	zaangażowanych	 
w	spotkanie	i	organizację	uroczystości,	nie	sposób	tutaj	wymie-
nić	wszystkich	z	imienia	i	nazwiska.
	 Po	uroczystych	przemowach	(wspaniale	z	niemieckie-
go	na	polski	tłumaczył	dla	nas	Piotr	Sikora)	podpisana	została	
umowa	partnerska	pomiędzy	Parafią	Ewangelicko-Augsburską	
w	 Cieszynie	 oraz	 Evangelish-Lutherische	 Kirchengemeinde	
Schwabach-St.Martin.	 Dokumenty	 podpisane	 zostały	 odpo-
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wiednio	przez	proboszcza	ks.	 Ja-
nusza	Sikorę	oraz	proboszcza	ks.	
dr.	Paula	–	Hermanna	Zellfeldera.
	 Po	 części	 oficjalnej,	
uwieńczonej	 gorącymi	 brawami	
ze	strony	zarówno	gości	jak	i	go-
spodarzy,	 podano	 wspaniały	 po-
częstunek,	 w	 postaci	 specjałów	
kuchni	frankońskiej.
	 I	nie	 jest	prawdą,	że	 	au-
torka	 niniejszego	 tekstu	 należy	
do	 wielkich	 łakomczuchów,	 nie,	
wcale...,	 ale	 jeszcze	 do	 tej	 pory	
na	samo	wspomnienie	chrupiącej	
skórki	 na	 	 Schäuferle,	 	 nieświa-
domie	przełyka	ślinę.	Niewtajem-
niczonym,	 a	 zainteresowanym		
powiem,	 że	 jest	 to	 nader	 smacz-
na	wieprzowinka,	pieczona	w	jakiś	tajemniczy	sposób	
tak,	że	gruba	skórka	na	wierzchu	tak	apetycznie	skrzypi	 
w	zębach.	No	i	do	tego	smakuje	wyśmienicie.
	 W	 miłej	 atmosferze	 upłynął	 piątkowy	 wie-
czór,	 rozmowy	 w	 językach	 angielskim	 i	 niemieckim,	
a	 także	 „migowym”,	 toczyły	 się	 do	 późnych	 godzin	 
wieczornych.
	 Rankiem	następnego	dnia	zebraliśmy	się	przed	
autokarem,	by	wyruszyć	do	Norymbergi.	Po	przyjeździe	
podzieliliśmy	się	na	dwie	grupy,	by	móc	zwiedzać	mia-
sto	z	dwoma	przemiłymi	polskimi	przewodniczkami.
	 Spacerowaliśmy	po	tym	przepięknym	mieście,	
wsłuchując	się	w	historyczne	fakty	i	ciekawe	opowieści.
	 Z	terenów	górującego	nad	miastem	zamku	mo-
gliśmy	 podziwiać	 panoramę	miasta,	 a	 spacerując	 uro-
kliwymi	uliczkami,	zachwycać	się	urodą	zabytkowych	
kamienic,	z	charakterystyczną	zabudową	szachulcową	
(tzw.	mur	pruski).	Z	Norymbergi	pochodzi	m.in.	sławny	
malarz	 	Albrecht	Dürer	 (1471-1528),	wybitny	malarz,	
grafik,	rysownik,	uważany	za	największego	artystę	nie-
mieckiego	renesansu.
	 Z	miastem	 tym	 	 związana	 jest	 również	 	 inna	
sławna	postać,	mianowicie	Wit	Stwosz,	którego	dzieła	
mogliśmy	podziwiać	m.in.	w	kościołach	ewangelickich		
św.	Sebalda	i	św.	Wawrzyńca.
	 O	zapierającej	dech	w	piersiach,	strzelistej	uro-
dzie	tych	świątyń,	można	by	pisać	bez	końca		i	pewno	
napisano	 wiele,	 jednak	 najwykwintniejsze	 nawet	 epi-
tety	nie	 są	w	stanie	oddać	niesamowitego	ducha	 tych	
miejsc.
	 Po	 uczcie	 duchowej	 znalazł	 się	 również	 czas	
dla	ciała	i	kto	miał	ochotę	mógł	spróbować	norymber-
skiego	specjału	-	grillowanych	kiełbasek.	Kiełbaski	te	
są	chronione	znakiem	„Chronione	Oznaczenie	Geogra-
ficzne”	 i	mają	 określony	 skład,	wielkość	 i	 gramaturę.	
Podawane	na	cynowych	talerzach,	w	ściśle	określonych	
konfiguracjach	 (6,8,10	 lub	 12	 sztuk)	 w	 towarzystwie	

kapusty	kiszonej	lub	sałatki	ziemniaczanej.	Dobre!
	 Wieczorem,	 po	 dosyć	 intensywnym	 dniu,	 oj,	
pogoda	dopisała	nam	tym	razem	„aż	nadto”,	gdyż	 ter-
mometr	zatrzymał	się	na	33	stopniach,	mieliśmy	zapla-
nowaną	wspólną	próbę	z	Chórem	Gospodarzy.
	 Spotkaliśmy	się	w	Kościele,	który	po	general-
nym	 remoncie	 zachwycał	 gotyckim	 pięknem,	 strzeli-
stością	 sklepienia,	 przepięknymi	 witrażami,	 ołtarzem	
głównym,	amboną...	Właściwie	wymieniać	można	jesz-
cze	długo	i	zachwycać	się	pięknem	i	wspaniałą	atmos-
ferą,	jaka	panuje	wewnątrz.
	 Pozwolę	 sobie	 przytoczyć	 cytat	 z	 ulotki,	 jaka	
została	przygotowana	w	języku	polskim,	dla	odwiedza-
jących	Parafię.	„Na	szczególną	uwagę	zasługuje	ołtarz	
główny	kościoła	 farnego:	przy	 jego	ponad	15	metrów	
wysokości	i	więcej	niż	sześć	i	pół	metra	szerokości	na-
leży	on	do	największych	ołtarzy	skrzydłowych	późnego	
gotyku.	Wywodzi	on	się	z	warsztatu	Michaela	Wolge-
mut,	nauczyciela	Albrechta			Dürera,	który	ukończony	
został	w	roku	1508.	Te	cztery	duże	figury	przedstawiają	
obydwu	 patronów	 kościoła,	 świętego	 Jana	 i	Marcina,	
koronowanie	Marii	przez	Jezusa	Chrystusa.	Większość	
ekspertów	 przyznaje,	 że	 figury	 te	 zostały	 wyrzeźbio-
ne	 przez	 sławnego	 norymberskiego	 rzeźbiarza,	 Wita	 
Stwosza...”
	 Wnętrze	 kościoła	 wydaje	 się	 emanować	 wła-
snym	 światłem,	 na	 pewno	 przyczynia	 się	 do	 tego	 ko-
lorystyka	utrzymana	w	 tonacji	kremowej	 i	żółtej	oraz	
złotej,	 co	 potęguje	 wrażenie	 jasności,	 czystości	 tego	
miejsca	i	wprowadza		pogodny,	ciepły	nastrój.
	 Mieliśmy	 troszkę	 tremę,	 zastanawialiśmy	 się	
jak	wypadniemy	 na	 tle	 znacznie	większego	 chóru	 na-
szych	 nowych	 przyjaciół	 ze	 Schwabach,	 jednak	 dyry-
gent,	energiczny	i	charyzmatyczny	pan	Klaus	Peschik,	
szybko	 i	 sprawnie	 skoordynował	 oba	 zespoły	 śpiewa-
cze,	tak,	że	próba	trwała	chyba	tylko	około	godziny.
	 Wreszcie	nastała	niedziela	–	„Dzień	ponowne-
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go	otwarcia”,	jak	ładnie	napisano	w	polskiej	wersji	pro-
gramu	uroczystości.
	 My,	 chórzyści	 z	 Cieszyna,	 przywieźliśmy	 ze	
sobą	cieszyńskie	stroje	regionalne.	Panowie	mieli	nowe,	
pięknie	haftowane		kamizelki.	Nie	będzie	chyba	wielce	
nieskromnym	stwierdzenie,	że	prezentowaliśmy	się	oka-
zale	w	naszych	paradnych	uniformach.	Ustawiliśmy	się	
w	szyku,	wraz	z	pozostałymi	uczestnikami	uroczystości	
(ze	strony	Gospodarzy	również	wiele	osób	miało	stro-
je	 ludowe,	 przede	wszystkim	bawarskie).	Ruszyliśmy	
więc	 barwnym	 korowodem	 od	 kościoła	 Spitalkirche	
(służącego	zborownikom	przez	4	lata	trwania	remontu),	
uliczkami	miasta,	przy	dźwiękach	 towarzyszącej	nam	
orkiestry	dętej.	W	pochodzie,	oprócz	 	duchowieństwa,	
maszerowali	 także	przedstawiciele	pocztów	sztandaro-
wych	 organizacji	 z	 Schwabach,	 przedstawiciele	 Rady	
Parafialnej.
	 Pochód	dotarł	do	rynku,	gdzie	odbył	się	występ	
puzonistów,	którzy	zagrali	również	z	wieży	kościelnej,	
zwracając	się	kolejno	na	cztery	strony	świata.
O	godzinie	10.00	dziekan	Klaus	Stiegler	zainaugurował	
uroczyste	 rozpoczęcie	 świętowania,	 po	 czym	 pochód	
uczestników	skierował	się	do	Kościoła,	by	uczestniczyć	
w		nabożeństwie.
	 A	było	ono	piękne,	kościół	pełen	ludzi,	my,	cie-
szyniacy	staliśmy	po	obu	stronach	ołtarza	(panie)	i	pa-
nowie	przed	ołtarzem,	natomiast	Kantorei	Schwabach	
–	 pośrodku.	 Myślę,	 że	 wszystko	 wspaniale	 się	 udało,	
było	 uroczyście,	 wzruszająco,	 serdecznie	 i	 po	 prostu	
WSPÓLNIE.	 Czyli	 tak,	 jak	 sobie	wyobrażaliśmy,	 tak	
jak	oczekiwaliśmy,	a	może	nawet	jeszcze	piękniej.
	 Po	południu,	o	godzinie	14.00,	odbył	się	nasz	
koncert.	Trema	była	spora,	kościół	wypełniony	ludźmi	
prawie	po	brzegi,	wszyscy	patrzą...	oj,	troszkę	nogi	się	
trzęsły…,	mimo,	że	to	nie	pierwsze	śpiewanie	przecież,	
ale,	może	też	było	tak,	że	występowaliśmy	za	granicą,	
wobec	 czego	 chcieliśmy	 jak	 najlepiej	 się	 zaprezento-
wać,	żeby	nasi	Gospodarze	mieli	co	„spóminać”.
	 Chyba	 się	 dobrze	 postaraliśmy,	 bo	 były	 duże	
brawa,	nawet	na	stojąco,	masa	uśmiechów,	serdeczno-
ści,	a	później	miłe	słowa	uznania	i	uściski	rąk	ze	strony	
mniej	lub	bardziej	znajomych	osób.
	 To	tylko	na	marginesie,	bo	nie	śpiewamy	prze-
cież	 dla	 tych	 oklasków	 czy	 słów	 zachwytu...	 ale	 jed-
nak	jest	to	miłe,	gdyż	dowodzi	tego,	że	nasze	starania	
i	 kilkumiesięczne	 próby	 przyniosły	 zamierzony	 efekt	
-	 trafiły	 do	 ludzkich	 serc.	 Mimo,	 iż	 posługujemy	 się	
różnymi	językami	-	tutaj	nie	trzeba	nawet	rozumieć	po-
szczególnych	słów,	mowa	muzyki,	ludzkiego	uśmiechu	
i	serdecznego	spojrzenia	w	zupełności	wystarczy.
	 Przy	tej	okazji	pragniemy	zachęcić	wszystkich	
Państwa,	 którzy	 jesteście	 nieśmiali,	 niezdecydowani,	
„chcielibyście,	 a	 boicie	 się”,	 a	 czujecie,	 że	 potraficie	
śpiewać	 (choćby	 trochę,	 resztę	 się	 da	 wypracować)	 -	
wpadnijcie	na	próbę	chóru,	w	środę	o	godzinie	18.00.

Nie	zwlekajcie	zbyt	długo	z	decyzją.	Wierzcie,	napraw-
dę	warto.	Czas	zawsze	się	znajdzie,	a	możliwość	odna-
lezienia	w	sobie	pasji,	do	tego	dzielonej	w	grupą	Przy-
jaciół	jest	naprawdę	bezcenna.
	 Po	 uroczystym	 nabożeństwie	 i	 koncercie	mie-
liśmy	 czas	 wolny	 i	 mogliśmy	 posilić	 się	 smacznymi	
potrawami	 serwowanym	 przez	 Organizatorów.	 Była	
smaczna	Kartoffelsuppe,	kiełbaski	w	bułce,	karkówka,	
masa	pysznych	ciast...	itp.
	 Wieczorem	zebraliśmy	się	ponownie	w	Koście-
le,	gdzie	uczestniczyliśmy	w	ekumenicznej	modlitwie	
(ewangelickiej,	katolickiej	i	greko	katolickiej).
	 Nie	 znający	 niemieckiego,	 wsłuchując	 się	 
w	słowa	prelegentów	mogli	jednak	zrozumieć	kontekst	
-	każdy	z	przedstawicieli	duchowieństwa	podchodził	do	
ołtarza	i	mówił	„Ich	freue	mich...”-	czyli,	że	cieszy	się	
i	mówił	z	czego,	co	jest	powodem	jego	radości.	Z	tego,	
co	udało	mi	 się	zrozumieć,	 (nie	znając	niemieckiego)	
najwięcej	osób	cieszyło	 się	 tym,	 że	może	brać	udział	 
w	tym	przedsięwzięciu,	w	tej	modlitwie,	w	tych	uroczy-
stościach,	w	tym	nabożeństwie...
	 Było	 to	 jakby	 dopełnienie	 pewnej	 całości,	 za-
mknięcie	 pewnych	 ram.	 Na	 koszulkach	 duchownych	
oraz	 wszystkich	 pracowników	 Parafii	 w	 Schwabach	
widniało	takie	właśnie	hasło:	”Ich	freue	mich...”
	 Na	pewno	jednak	nie	 tylko	na	koszulkach.	Ta	
radość	 widoczna	 była	 w	 działaniu,	 w	 oddaniu,	 w	 po-
święceniu	 się	 temu	 ogromnemu	 przedsięwzięciu,	 któ-
re	mimo,	 że	musiało	 kosztować	 naszych	 niemieckich	
przyjaciół	 sporo	wysiłku,	 zaangażowania	 i	 na	 pewno	
wielu	poświęceń	-	wypadło	znakomicie.
	 Jak	 zwykle,	 wszystko	 co	 dobre,	 szybko	 się	
kończy.	Ale	na	szczęście	mamy	pamiątkowe		fotografie,	
mamy	wspomnienia	i	nawiązaliśmy	przemiłe	znajomo-
ści	i	przyjaźnie	z	goszczącymi	nas	Rodzinami.	Współ-
praca	ruszyła	pełną	parą.
	 Poniedziałek,	ostatni	dzień	naszej	podróży,	był	
czasem	długiego	powrotu	do	domu.	W	planie	mieliśmy	
jeszcze	 zwiedzanie	Regensburga,	 ale	 rozpętała	 się	 bu-
rza,	więc	musieliśmy	zrezygnować.
	 Dziękujemy	 Gospodarzom	 -	 Parafii	 Ewange-
licko-Luterańskiej	 Schwabach-St.Martin	 za	 zaprosze-
nie,	za	możliwość	udziału	w	uroczystościach,	za	czas	
wspólnego	 śpiewania,	 a	 goszczącym	 nas	 Rodzinom	
za	wspaniałe	 i	serdeczne	przyjęcie	(a	 także	za	pyszne	
śniadanka	 na	 tarasie).	Dziękujemy	 również	 naszej	 dy-
rygentce,	 diakon	 Joannie	 Sikorze,	 która	 z	 niesamowi-
tą	 cierpliwością	 i	 zaangażowaniem	 przygotowała	 nas	
do	 koncertów,	 naszemu	 księdzu	 proboszczowi,	 który	
wspierał	nas	modlitwą	 i	dobrym	słowem	oraz	oczywi-
ście	prezesowi	chóru,	Henrykowi	Kubeczce,	który	jak	
zwykle,	 perfekcyjnie	 opracował	 dla	 nas	 program	 wy-
cieczki,	z	tej	bardziej	turystycznej	strony.
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	 W	każdy	poniedziałek	o	godz.	10.00	 
w	 sali	 naprzeciw	 kancelarii	 parafialnej	 zbie-
ra	 się	 grupa	 tzw.	 seniorów.	 W	 spotkaniach	
uczestniczy	 od	 10	 do	 prawie	 20	 osób.	 Opie-
kunem	spotkań	jest	ks.	Marcin	Podżorski.	Go-
dzinny	czas	wypełniony	jest	modlitwą,	wspól-
nym	śpiewem	i	 rozmowami	na	różne	 tematy.	
Niektóre	 spotkania	 były	 dodatkowo	 urozma-
icone	filmami,	czy	wyświetlanymi	zdjęciami.	
Kilka	 razy	 grupa	 seniorów	 była	 też	 zapro-
szona	 do	 przedszkola	 Towarzystwa	 Ewange-
lickiego,	 gdzie	 dzieci	 przedstawiały	 ciekawy	
program,	czy	to	z	okazji	dnia	babci	i	dziadka,	
czy	 innych	 okazji.	Wielką	 tradycją	 tych	 spo-
tkań	 jest	 też	 wyjazd	 na	 placki.	 Kolejny	 taki	
wyjazd	 odbył	 się	 w	 poniedziałek	 8	 czerwca.	
Kilkanaście	osób	wyjechało	do	izby	regional-
nej	„U	Brzezinów"	w	Cisownicy.	Był	czas	na	
wiele	rozmów	przy	kawie,	herbacie	i	ciastach	
i	przede	wszystkim	delektowanie	się	plackami		
z	wyrzoskami.
	 Serdecznie	 zapraszamy	 wszystkich	
seniorów	na	nasze	poniedziałkowe	spotkanie	
na	godz.	10:00

ks. Marcin Podżorski

Smaczne podsumowanie

	 Jak	 co	 roku,	 w	 pierw-
szych	dniach	czerwca,	członkinie	
Koła	 Odwiedzinowego	 z	 Cieszy-
na	 oraz	 Koła	 Pań	 z	 Marklowic	 
i	 Pogwizdowa	 spotkały	 się	w	pa-
rafialnym	 ogrodzie	 (1.06.)	 oraz	
przed	kościołem	w	Marklowicach	
(9.06.)	 na	 tradycyjnym	 smażeniu	
jajecznicy.	 Pogoda	 dopisała,	 hu-
mory	 również.	 Był	 czas	 na	 wza-
jemne	rozmowy,	informacje	o	pa-
rafialnych	wydarzeniach,	wspólny	
śpiew	 i	 życzenia	 dla	 czerwco-

Czerwcowe spotkania Kół Pań

wych	solenizantek,	które	poczęstowały	zebranych	pysznymi	słodkościami.	
A	jajecznica	ze	szczypiorkiem,	usmażona	na	prawdziwym	ogniu	i	podana	
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na	kromce	chleba,	naprawdę	smakuje	wyśmie-
nicie,	 całkiem	 inaczej,	 niż	 ta,	 przygotowana	 
w	domu.		
	 Chociaż	 dawno	 wyrosłyśmy	 z	 lat	
szkolnych,	 przed	 nami	 także	 czas	 wakacji,	
urlopów	 i	 odpoczynku.	 Jeśli	 Pan	 Bóg	 po-
zwoli,	spotkamy	się	znów	-	w	Marklowicach	 
w	piątek,	 7	 sierpnia,	 a	w	Cieszynie	w	ponie-
działek,	 24	 sierpnia,	 by	 przygotować	 spotka-
nie	 dla	 seniorów	 naszej	 parafii,	 które	 zapla-
nowane	 jest	 po	 nabożeństwie	 ze	 spowiedzią	
i	 komunią	 świętą	 w	 niedzielę,	 30	 sierpnia	 
o	godz.	10.00.	
	 Drogie	Panie!	Czekamy	na	Was	i	ser-
decznie	 zapraszamy	 na	 spotkania	 oraz	 zapla-
nowaną	wycieczkę	do	Salmopola		w	pierwszą	
sobotę	września!

Joanna Sikora

Członkinie Koła Odwiedzinowego z Cieszyna

Koła Pań z Marklowic  

i Pogwizdowa
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	 Dnia	 13	 czerwca	 2015	 roku,	
w	 Kościele	 Jezusowym	 w	 Cieszynie	
odbyło	 się	 „Spotkanie	modlitewne	 za	
chrześcijańską	 rodzinę”	 poprowadzo-
ne	przez	parafian	kościoła	Sióstr	Boro-
meuszek	w	Cieszynie.	
	 Wszyscy	 zebrani	 mogli	 połą-
czyć	 się	we	wspólnej	modlitwie	 oraz	
pieśni	 którym	akompaniował	Parafial-
ny	 Zespół	 Instrumentalny	 z	 kościoła	
Jezusowego.	 Wspólnie	 wykonali	 pie-
śni	 –	 „Barka”,	 „Jak	 w	 uczniowskim	
zeszycie”	 (na	 rozpoczęcie	 spotkania)	
oraz	„Gdy	szukasz	Boga”	i	„Pod	Twą	
obronę”	 (na	 zakończenie).	W	 trakcie	
wszyscy	 wykonywali	 kanony	 Taize,	
które	 przeplatały	 modlitwy	 i	 Słowo	
Boże.	Słowa	kazania	można	było	usły-
szeć	z	ust	ks.	Dariusza	Madzi.	
	 Na	 zakończenie	 pan	Bertrand	
Bisch	 zaprosił	 wszystkich	 zgroma-
dzonych	na	niedzielę	(14	czerwca)	na	
przemarsz	 oraz	 piknik	 związany	 z	 te-
matyką	rodziny	chrześcijańskiej.

Spotkanie modlitewne 

Kornelia Dorighi
Foto: Patryk Górecki

Kto bogatemu zabroni? ... 
Czyli wycieczka Młodzieży Dojrzałej na Morawy 

	 Tym	razem	wybraliśmy	się	pod	austriacką	gra-
nicę	do	Czech	(12-14	czerwca	br.).	Kto	choć	raz	trafi	do	
Czech,	na	południe	Moraw,	zauroczy	go	magiczny	trój-
kąt	stworzony	przez	 trzy	niezwykłe	miejsca:	Mikulov,	
Lednice	i	Valtice	związane	ze	słynnymi	rodami	i	wielo-
wiekową	 historią.	 Pierwszym	 przystankiem	 na	 naszej	
trasie	 było	Uherske	 	Hradiste,	w	 którym	oglądaliśmy	
najnowocześniejszy	kościół	katolicki,	wybudowany	na	
1150	rocznicę	przybycia	na	Morawy		Cyryla	i	Metode-
go,	znajdujący	się	w	pobliżu	wykopaliska	dawnego	ko-
ścioła,	w	którym	ci	misjonarze	działali.	Proboszcz	tego	
kościoła	 chętnie	 nam	 opowiedział	 jak	 budowano	 ten	
kościół.	Kawałek	dalej	dotarliśmy	do	Velehradu	-	cze-
skiej	Częstochowy,	gdzie	znajduje	 się	Bazylika	Wnie-
bowzięcia	Najświętszej	Maryi	Panny	i	świętych	Cyryla	
i	Metodego	–	miejsca	wielu	pielgrzymek.	Blisko	weleh-

radskiego	klasztoru	znajduje	się	zrekonstruowany	wiel-
komorawski	gród	–	Archeoskansen	Modrá.	W	skanse-
nie	 moża	 zobaczyć	 budynki	 i	 warsztaty	 ówczesnych	
mieszkańców,	dowodzące	o	ich	wysokiej	kulturze.	Od-
bywają	 się	 tam	 także	 pokazy	 średniowiecznych	 rze-
miosł	i	tradycji.		Następnie	zahaczyliśmy	o	Buchlovice.	
W	 samym	centrum	Buchlowic	 znajduje	 się	 barokowy	
zamek,	zbudowany	w	końcu	XVII	wieku	w	stylu	wło-
skiej	willi.	Zamek	 jest	 otoczony	 francuskim	ogrodem	
przechodzącym	 w	 angielski	 park.	 W	 parku	 zostało	
umieszczone	 centrum	 pielęgnacji	 fuksji,	 które	 należy	
do	największych	w	swym	rodzaju	w	Europie.	Po	ogro-
dach	 przechadzają	 się	 pawie	 i	 inne	 ptactwo.	 Podczas	
przechadzki	można	się	ochłodzić	w	czekoladziarni	(kli-
matyzacja!),	gdzie	podają	pyszną	czekoladę	na	gorąco,	
lody	i	można	kupić	przeróżne	figurki	z	czekolady.	Pod	
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wieczór	dojechaliśmy	do	miasteczka	Nowe	Mlyny	na	
camp	Palava,	gdzie	mieliśmy	noclegi.	Kiedy	się	rozlo-
kowaliśmy	 -	warunki	 istnie	młodzieżowe	 (ale	 nie	 sły-
szałam,	 żeby	 ktoś	 narzekał!)	 pojechaliśmy	 do	 jednej	 
z	winnych	piwniczek	na	degustację	wina.	Drugi	dzień	
rozpoczął	się	od	śniadania	-	tym	razem	mieliśmy	poda-
ne	do	stołu	i	dziewczyny	miały	wolne!	Pojechaliśmy	do	
Valtic.	W	tym	momencie	rozpoczęła	się	przygoda	z	ro-
dem	Lichtensteinów,	którzy	posiadali	na	własność	pra-

wie	 całe	 Morawy	 przez	 prawie	 600	 lat,	 
i	mnóstwo	pieniędzy,	i	wznosili	rozmaite	bu-
dowle	w	zależności	od	kaprysu.	Kto	bogate-
mu	 zabroni?	 Jednym	z	 najbardziej	 znanych	 
w	 Valticach	 zabytków	 kulturalno-historycz-
nych	jest	niewątpliwie	barokowy	pałac.	Przy-
lega	 do	 niego	 park	 krajobrazowy	 w	 angiel-
skim	stylu.	Kolumnada,	znana	jest	także	pod	
nazwą	 „Reistna”	 –	 od	 nazwy	 wzgórza,	 na	
której	 została	 zbudowana.	Była	wzorowana	
na	kolumnadzie	pałacu	Schönbrunn	w	Wied-
niu.	 Stanowi	 ona	 świetny	 punkt	 widokowy.	
Rozciąga	się	z	niej	 	panorama	okolicy	–	od	
miasta	 Mikulov,	 przez	 wzgórza	 Pálavy,	 pa-
smo	 lasów	w	pobliżu	Lednic,	aż	do	 równin	
Morawskiego	 Pola	 w	Austrii.	 Zbudował	 ją	
książę	 Jan	 I	 w	 hołdzie	 swojemu	 ojcu	 Fran-
ciszkowi	oraz	swoim	braciom	Józefowi	i	Fi-
lipowi.	 Kolumnada	 miała	 stanowić	 symbol	
czci	dla	cnót	przodków,	o	czym	świadczy	na-
pis	 na	 attyce	 “Syn	 ojcu,	 brat	 braciom”.	 Po	
zejściu	ze	wzgórza	weszliśmy	w	podziemny	
labirynt	winnych	piwniczek,	gdzie	mogliśmy	
oglądać	dawne	urządzenia	do	produkcji	wina,	
a	 także	ochłodzić	się	w	piwnicznych	tempe-
raturach,	gdzie	upał	nie	miał	wstępu.	Następ-
nym	przystankiem	na	trasie	był	klasycystycz-
ny	Graniczny	Zamek	nad	stawem	z	fontanną	
Diany	na	dziedzińcu,	gdzie	młode	pary	biorą	
ślub-	akurat	podczas	naszej	wizyty	tam	-	ślub	
się	odbył.	No	i	dotarliśmy	do	Lednic-		miej-
scowości	 	 zwanej	 Perłą	 Moraw	 Południo-
wych.	W	Lednicy	główną	atrakcją	jest	pałac	
letni	z	1856	roku	w	stylu	neogotyckim,	z	za-
chowanymi	 pełnymi	 przepychu	 wnętrzami,	
przepięknie	 położony	 w	 zadbanym	 parku	 
w	stylu	angielskim.	Drzewa	i	krzewy,	znajdu-
jące	 się	na	 terenie	całej	posiadłości,	 zostały	
specjalnie	 przywiezione	 z	Ameryki	 Północ-
nej,	 dokąd	 książęta	wyruszyli	 na	 czteromie-
sięczną	wyprawę	wyłącznie	w	 celu	 sprowa-
dzenia	egzotycznych	gatunków.	Część	 flory	
dobrze	się	zaaklimatyzowała	w	czeskich	wa-
runkach,	 natomiast	 dla	 tych	 najbardziej	wy-
magających,	 przywożonych	 także	 z	 innych	
miejsc	 świata,	 powstała	 w	 1844	 roku	 pal-

miarnia.	W	wielkiej	(92	metry	długości,	13	–	szerokości	
i	 10	 –	wysokości),	wspartej	 na	 żelaznych	 kolumnach,	
hali	 krytej	 szklanymi	 płytkami,	 zgromadzono	 kilka-
dziesiąt	drzew,	z	których	najstarsze	ma	ponoć	450	lat.	
Sama	 szklarnia	 stanowi	 architektoniczne	 cacko	 (wraz	 
z	żeliwnymi,	rzeźbionymi	donicami	czy	takimiż	ławka-
mi),	a	jej	jedynym	minusem	jest	fakt,	że	niektóre	palmy	
urosły	 już	 zbyt	 wysoko	 i	 muszą	 nienaturalnie	 zginać	
swe	 korony,	 ponieważ	 nie	 mieszczą	 się	 pod	 dachem.	
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Przechadzając	 się	 alejkami	 parku,	można	 oglądać	 cie-
kawe	 rośliny.	Park	 ten	 jest	uznawany	za	 jeden	z	pięk-
niejszych	w	 Europie.	 Błękitne	 stawy	 łączy	 sieć	 kana-
łów,	ścieżki	wiodą	między	wiekowymi	drzewami.	Tak	
wędrując,	doszliśmy	do…	minaretu.	Jest	to	najwyższa	
tego	typu	budowla	w	krajach	niemuzułmańskich,	nigdy	
nie	pełniła	funkcji	religijnej.	Zawdzięczamy	ją	irytacji	
jednego	 z	 właścicieli	 tych	 gruntów,	 który	 w	 połowie	
XIX	wieku,	nie	dostawszy	pozwolenia	na	postawienie	
kościoła	katolickiego,	na	złość	oponentom,	wybudował		
pomiędzy	stawami	60-metrową	wieżę	–	symbol	islamu.	
Konstrukcja	wzorowana	 jest	 na	 klasycznych	
minaretach	stylu	ottomańskiego,	 jednak	ustę-
puje	 im	 nieco	 pod	 względem	 ornamentyki	 
i	barwności.	Budowla	stoi	na	specjalnych	pa-
lach,	 chroniących	 ją	 przed	 osunięciem	 się	 
w	bagienne	podłoże.	Po	pokonaniu	302	dość	
krętych	schodków,	można	z	galeryjki	ogarnąć	
wzrokiem	 całą	 okolicę	 –	 niezmierzone	 prze-
strzenie	pełne	wzgórz,	wody,	grobli,	dzikiego	
ptactwa,	lasów,	pól,	traw	i...	rozsianych	gdzie-
niegdzie	 pomiędzy	 bujną	 przyrodą	 klasycy-
stycznych	 budowli	 (m.in.	 urwanego	 w	 poło-
wie	akweduktu,	zaprojektowanego	w	oparciu	
o	wzory	rzymskie).	Można	dojść	do	wniosku,	
że	 Lichtensteinowie	 mieli	 urozmaicone	 ka-
prysy	i	pomysły.	Po	nasyceniu	oczu	przyszła	
pora,	 aby	 nasycić	 żołądki.	Wróciliśmy	więc	
na	nasze	obozowisko,	chłopcy	rozpalili	ogni-
sko,	upiekli	kiełbaski.	Dużym	powodzeniem	
cieszył	się	chleb	ze	swojskim	smalcem.	Były	
rozmowy,	dyskusje,	ale	przede	wszystkim	był	
śpiew	 i	 to	 taki	 pod	 niebo!	 Mamy	 nowy	
„hymn”,	 który	 śpiewaliśmy	 na	 cztery	 głosy	
„Będę	 śpiewał”.	 Zapowiadała	 się	 burza,	 ale	
chyba	 nasz	 śpiew	 ją	 przegonił.	Rankiem	 po	
śniadaniu	 spakowaliśmy	 się	 i	 po	 śniadaniu	
znów	 wyruszyliśmy	 na	 wędrówkę.	 Na	 ten	
dzień	Marek	wybrał	dość	forsowne	trasy,	ale	
daliśmy	 radę	 (no,	 może	 nie	 wszyscy!)	 Naj-
pierw	 wspinaliśmy	 się	 na	Wzgórze	 Palawy,	
do	ruin	Dziewiczego	Zamku.	Trochę	przypo-
minał	ruiny	w	naszych	Chęcinach.	Wycisnęli-
śmy	 siódme	poty	 (upał),	 ale	warto	było.	Wi-
dok	 był	 piękny!	 Potem	 pojechaliśmy	 do	
Mikulova.	 Siedmiotysięczny	 Mikulov	 poło-
żony	 na	 południu	 Moraw	 z	 pewnością	 zali-
czyć	 można	 do	 najpiękniejszych	 czeskich	
miasteczek,	a	przy	słonecznej	pogodzie,	która	
w	tych	okolicach	jest	normą,	nie	ma	on	sobie	
równych.	Miasto	usytuowane	jest	niesamowi-
cie	malowniczo	–	na	skraju	równiny	i	wzgórz	
Palavy,	 przy	 czym	 nad	 samym	 Mikulovem	
górują	trzy	wzgórza,	na	których	szczytach	są:	
tutejszy	pałac,	kościół	oraz	obronny	gród.	Ca-

łość	 czyni	 wrażenie	 niemal	 magiczne,	 przywodzi	 na	
myśl	najciekawsze	opowieści	podróżnicze	i	kieruje	nas	
geograficznie	w	zupełnie	inne	rejony	świata,	choćby	do	
Toskanii,	zwłaszcza	że	na	okolicznych	wzgórzach	naj-
powszechniej	uprawianą	 rośliną	 jest	winorośl.	Wędro-
waliśmy	wąskimi	uliczkami,	wśród	kolorowych	kamie-
nic,	gdzie	dawniej	było	żydowskie	getto	i	doszliśmy	do	
synagogi.	Jest	to	budynek	z	XVI	w.	w	stylu	podobnym	
do	budowanych	na	ziemiach	polskich,	będący	obecnie	
częścią	muzeum	miejskiego.	Zobaczyć	w	nim	można	
pamiątki	 po	 zamieszkującej	Mikulov	 ludności	 żydow-
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Godzina Biblijna inaczej

	 Od	ponad	roku,	z	inicjatywy	kilku	osób,	istnie-
ją	w	Zamarskach	Godziny	Biblijne.	Prowadzi	 je	opie-
kun	filiału	ks.	Marcin	Podżorski	i	odbywają	się	zawsze	
w	1	i	3	środę	miesiąca.	Od	początku	na	kolejnych	spo-
tkaniach	omawiana	była	po	kolei	I	księga	
Mojżeszowa.	W	czasie	godzin	biblijnych	
był	 czas	 na	 wspólny	 śpiew	 oraz	 wspól-
ną	 dyskusję	 nad	 kolejnymi	 fragmentami.	
Prowadzący	wzbogacał	dyskusję	o	wiele	
ciekawostek	wynikających	z	tła	historycz-
nego,	dzięki	czemu	jeszcze	lepiej	można	
było	 zrozumieć	 poszczególne	 fragmenty	 
i	znaleźć	 ich	zastosowanie	w	naszym	ży-
ciu.	W	spotkaniach	uczestniczą	także	oso-
by	 z	Hażlacha,	 a	 cała	grupa	 liczy	od	10	
do	 nawet	 20	 osób.	W	 środę	 17	 czerwca	
zakończyliśmy	wspólne	 studium	 tej	księ-
gi	i	w	podsumowaniu	mogliśmy	zobaczyć	
na	 mapach	 wyświetlanych	 z	 komputera	
poszczególne	miejsca,	w	których	toczyły	
się	 najważniejsze	 wydarzenia.	 Były	 też	
ciekawe	wykresy,	 drzewa	 genealogiczne,	
które	przypomniały	różne	historie.
	 Po	 spotkaniu	 uczestnicy	 prze-
jechali	 do	 Brzezówki,	 gdzie	w	 ogrodzie	 
u	p.	Dziadków	odbyło	się	ognisko	i	dalsze	
rozmowy.	Warto	 podkreślić,	 że	w	 godzi-
nach	biblijnych	uczestniczą	całe	 rodziny,	
od	uczniów	i	studentów,	po	seniorów.		 	
											Po	przerwie	wakacyjnej	zaprasza-
my,	 od	września,	 wszystkich	 na	 kolejne	

spotkania.	Zawsze	w	1	i	3	środę	miesiąca	o	godz.	18.00	 
w	 salce	 pod	 kościołem	 w	 Zamarskach.	 Tym	 razem	
chcemy	rozpocząć	studium	listu	do	Rzymian.

Uczestniczka

skiej,	a	także	zdjęcia	z	okresu	przed	II	wojną	światową,	
portretujące	tą	społeczność.	Raz	w	roku	odbywa	się	tu	
nabożeństwo,	częściej	koncerty.	Idąc	dalej,	znaleźliśmy	
się	na	Wzgórzu	Zamkowym,	gdzie	dominuje	strzegący	
od	wieków	drogi	z	Austrii	na	Morawy	zamek,	pierwot-
nie	 romański,	 ale	 w	 obecnym	 kształcie	 wzniesiony	 
w	 1719	 r.	 Pałac	 został	 pięknie	 odnowiony	 po	 wojen-
nych	zniszczeniach	(spłonął	w	czasie	II	wojny	świato-
wej)	i	dziś	można	go	podziwiać	z	zewnątrz,	jak	i	warto	
wejść	do	środka,	by	zwiedzić	 jego	wnętrza	oraz	zoba-
czyć	 ekspozycje	 zamkowe	 –	 eksponaty	 muzeum	 wi-
niarstwa	(unikat	w	tej	części	Europy).	Tuż	obok	rynku	
stoi	barokowy	kościół,	który	od	wieków	pełni	funkcję...	
grobowca	 rodu	 Dietrichsteinów-kolejnego	 bogatego	
rodu.	Ich	miejsce	tutaj	jest	ze	wszech	miar	uzasadnione	
–	zapisali	się	oni	na	wieki	w	historii	miasteczka,	włada-
jąc	nim	przez	400	 lat,	aż	do	1945	r.	Kiedy	większość	 
z	naszej	wycieczki	zasiadała	w	licznych	kafejkach	wo-
kół	 rynku,	 14-osobowa	 grupa	 wytrwałych	 piechurów	

zdobyła	 Święty	 Pagórek.	 Jest	 	 to	 magiczne	 miejsce.	
Sprawia	 to	 zapewne	 wyjątkowość	 tutejszej	 natury	 –	
samo	 miejsce	 jest	 chronionym	 rezerwatem	 przyrody,	 
w	którym	występują	rzadkie	gatunki	roślin	i	zwierząt	–	
z	architekturą	sakralną	i	z	widokami	daleko	w	głąb	re-
gionu.	 Do	 kaplicy	 św.	 Sebastiana	 prowadzi	 14	 kapli-
czek	najstarszej	drogi	krzyżowej	w	Czechach	-	co	roku	
w	 pierwszą	 niedzielę	 września	 odbywa	 się	 tu	 piel-
grzymka.	I	chyba	każdy,	kto	kiedyś	wspiął	się	aż	tutaj,	
potwierdzi,	że	z	tego	miejsca	zyskuje	się	pewną	wyjąt-
kową	 wewnętrzną	 perspektywę	 i	 spokój.	 Widoki	 są	
przepiękne!	Niestety,	to	był	ostatni	punkt	naszego	pro-
gramu.	Czas	było	wracać	na	ziemię	i	do	domu.	Do	Cie-
szyna	 wróciliśmy	 wszyscy	 cali	 i	 zdrowi,	 i	 pożegnali-
śmy	 się	 na	 całe	 długie	wakacje.	Następna	wycieczka,	
miejmy	 nadzieję-za	 rok,	 ale	 nasze	 spotkanie	 trochę	
wcześniej.	Zapraszam	5	września	2015.	Udanych	waka-
cji,	przyjemnego	odpoczynku	i	do	zobaczenia!								
                                                                          Lidia Procner
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Pamiątka Poświęcenia kościoła  
w Marklowicach

	 Niedziela	21	czerwca,	była	dla	parafian	z	filiału	w	Marklo-
wicach	niedzielą	 szczególną.	To	właśnie	w	nią	 przypadła,	 już	28,	
rocznica	poświęcenia	miejscowego	kościoła.	Niby	niedziela	jakich	
wiele,	ale	jednak	bardziej	uroczysta.	W	specjalnie	przygotowanym,	
wysprzątanym	 i	 przystrojonym	większą	 ilością	 kwiatów	 kościele,	
spotkali	 się	 na	 uroczystym	 nabożeństwie	 parafianie,	 ich	 rodziny,	
przyjaciele	 i	 specjalnie	 zaproszeni	 goście.	 Jeszcze	 przed	 rozpo-
częciem	można	było	porozmawiać,	powspominać	i	zaopatrzyć	się	 
w	ciasta	do	popołudniowej	kawy.
	 Punktualnie	 o	 10.00	 rozpoczęło	 się	 nabożeństwo.	 Uro-
czystość	 prowadził	 opiekun	 filiału	 ks.	 Janusz	 Sikora.	 Był	 wspól-
ny	śpiew,	ale	też	ten	specjalny,	w	wykonaniu	zaproszonego	chóru	 
z	Ustronia	 Polany.	 Ich	występ	 sprawił,	 że	 na	wielu	 twarzach	 po-
jawił	 się	 uśmiech	 uznania	 i	 zadowolenia.	 Jednak	 przede	 wszyst-
kim	 zebraliśmy	 się,	 by	wysłuchać	Słowa	Bożego.	W	 jego	 rozwa-
żaniu	poprowadził	nas	zaproszony	gość,	ks.	Piotr	Wowry	z	parafii	 
w	Ustroniu.	Wybrał	tekst	z	ewangelii	Łukasza	19,1-10	o	Zacheuszu.	
Dla	mnie	 trochę	 zaskakujący,	w	 jaki	 sposób	można	 go	 powiązać	 
z	pamiątką	poświęcenia?	Jednak	do	dziś	towarzyszy	mi	pytanie	czy	
jestem	gotowa,	jak	Zacheusz	odpowiadać	na	Boże	zawołanie?	Zo-
stawić	 to	 czym	 się	 zajmuję,	 co	mnie	 absorbuje,	 
i	pójść	za	Jezusem,	i	przyjąć	go	z	radością?	
	 Życzę	sobie,	jak	i	wszystkim	parafianom	
w	Marklowicach	 (i	 nie	 tylko),	 byśmy	 w	 każdą	
niedzielę	chcieli	pójść	z	radością	do	kościoła,	do	
tego	 szczególnego	 miejsca,	 w	 którym	 możemy	
spotkać	się	z	Panem	Bogiem.

Tekst i foto: Ludmiła Walica
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Ratujmy Organy
CiesZyńskie Organy w remoncie

Podłoga pomieszczenia miecha przed oczyszczeniemWymieniony kątownik łączący szafę III manuału z prospektem

Blok zaworów łączników III manuału po otwarciu Blok zaworów łączników III manuału po renowacji

Blok łączników pedałowych przygotowany do montażu Łączniki manuałowe po konserwacji gotowe do montażu
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Zawory zwrotne łączników pedałowych - wymienioneZawory zwrotne łączników pedałowych - zużyte

Mieszek łącznika manuałowego z widoczną wadą materiałową Jeden z mieszków łączników

Odrestaurowane kanały Odrestaurowane mieszki wykonawcze łączników

Nowe mieszki membranowe łączników pedałowych
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Elementy przyłacza kanałów odrestaurowaneElementy przyłącza kanałów zastane

Zawory końcóki łącznika Super III-I po rozbiórce

Wymienione mieszki membranowe końcówki łącznika Duper III-I

Odrestaurowane mieszki łączników manuałowych gotowe do montażu

Zawory łaczników pedałowych po rozbiórce
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	 W	 październiku	 ubiegłego	 roku	 rozpoczął	 się	
długo	oczekiwany	remont	największych	zabytkowych	
organów	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim	 w	 kościele	 Jezuso-
wym,	który	co	miesiąc	w	postaci	fotorelacji	był	przybli-
żany	czytelnikom	na	łamach	Wieści	Wyższobramskich	
czy	stronach	internetowych	www.ratujmyorgany.pl	lub	
Facebooku.	 Jak	 już	 też	 nie	 raz	 było	 wspominane,	 re-
mont	przewidziany	jest	na	okres	prawie	dwóch	lat,	od	
października	2014	do	lipca	2016	r.	i	ze	względów	finan-
sowania	tak	dużego	przedsięwzięcia	został	podzielony	
na	trzy	główne	etapy.	Pierwszy	etap	renowacji	polega-
jący	 na	 przeprowadzeniu	 szeregu	 prac	 przygotowaw-
czych,	 zabezpieczających	 i	 dokumentacyjnych	 został	
zakończony	końcem	maja	br.	W	wyniku	czego	zdemon-
towano	instrument	wyjmując	niemalże	wszystkie	pisz-
czałki,	 kanały	 powietrzne	 wraz	 z	 miechami,	 oczysz-
czono	 i	 zabezpieczono	 chemicznie	wnętrze	prospektu	
organowego,	elementy	konstrukcyjne	instrumentu,	wia-
trownice,	 ławeczki	 piszczałkowe,	 pomosty	 i	 inne	 ele-
menty	wewnętrzne	organów	oraz	części	bezpośrednio	 
z	nimi	związane.	Zaprojektowano	i	wykonano	instalację	
oświetleniową	 wewnątrz	 organów	 oraz	 bezpiecznych	
drabin	schodowych.	Przeprowadzono	demontaż,	doku-
mentację	i	oczyszczenie	traktury	instrumentu,	wymianę	
mieszków	stopnia	 rozdzielczego	 i	 I	 stopnia	przekaźni-
ków	 pneumatycznych,	 wymianę	 nakrętek	 skórzanych,	
filców	orzeszków,	oskórowania	i	ofilcowania	zaworów	
stopnia	 rozdzielczego	 i	 I	 stopnia	 przekaźników	 pneu-
matycznych.	 Zdemontowano	
łączniki	 i	 je	 oczyszczono,	 po-
czym	w	łącznikach	wymieniono	
mieszki	 tonowe,	 wykonawcze,	
filce	i	nakrętki.
	 Wyżej	 wymienione	
pokrótce	 prace	 związane	 z	 za-
kończonym	 I	 etapem	 remontu	
zostały	 odebrane	 komisyjnie	
24	 czerwca	 br.	 Odbiór	 prac	 do-
konała	 komisja	 w	 składzie	 pro-
boszcz	Parafii	ks.	Janusz	Sikora,	
kurator	Parafii	 Jan	Król,	 rzeczo-
znawca,	 prof.	 Julian	Gembalski,	
przedstawicielka	 Wojewódzkie-
go	 Urzędu	 Ochrony	 Zabytków	 
w	 Katowicach	 Delegatury	 
w	Bielsku-Białej	Marta	Dąbrow-
ska,	 przedstawiciel	 komisji	 do	
spraw	 remontu	 organów	 Piotr	

Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego

I etap remontu zakończony

Sikora,	 pracownik	 Parafii	 Marcin	 Gabryś	 oraz	 wyko-
nawca	prac,	organmistrz	Olgierd	Nowakowski.	Komisji	
przewodniczył	 rzeczoznawca,	 wybitny	 organista,	 pe-
dagog,	kompozytor,	 założyciel	pierwszego	w	Europie	
Środkowo-Wschodniej	 muzeum	 organów	 w	 Katowi-
cach,	prof.	Julian	Gembalski	z	Akademii	Muzycznej	im.	
Karola	 Szymanowskiego	 w	 Katowicach.	 Po	 zapozna-
niu	się	z	dokumentacją	i	wykonanymi	pracami	I	etapu	
konserwacji,	prace	zostały	przyjęty	bez	zastrzeżeń	i	jak	
zauważył	prof.	J.	Gembalski	wręcz	wzorcowo.
	 Całkowity	 koszt	 renowacji,	w	 tym	 prace	 kon-
serwatorskie	oraz	zakup	materiałów	w	I	etapie	wyniósł:	
159	037,	25	zł.
	 Kolejny	 rozpoczęty	 już	 II	 etap	 remontu	 orga-
nów	 polegający	 na	 konserwacji	 zasilania	 powietrzne-
go	 organów,	 poprzez	 renowację	 miechów,	 kanałów	
powietrznych,	 usunięciu	 nieszczelności,	 wymianie	
oskórowania,	montażu	 dodatkowego	wentylatora	 zasi-
lającego	III	manuał	i	pedał	oraz	całościowej	renowacji	
kontuaru	 i	 innych	 niezbędnych	 prac	 przewidzianych	 
w	 planie	 konserwatorskim,	 przewiduje	 się	 zakończyć	
w	 październiku	 br.	 Całościowy	 przewidywany	 koszt	
remontu		II	etapu	sięga	157	790	zł,	przy	czym	na	prace	
związane	z	konserwacją	II	etapu	Parafia	otrzymała	do-
finansowanie	z	budżetu	miasta	Cieszyna	w	wysokości	
60	000	zł,	za	co	serdeczne	dziękujemy.						
    

Teks i foto: Marcin Gabryś
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Muzyka pasją 
- wspomnienie o śp. Mirosławie Berku 

	 Słowa	 Psalmu	 39	 stanowiły	 podstawę	 poże-
gnalnego	kazania	naszego	wieloletniego,	parafialnego	
Organisty,	śp.	Mirosława	Berka.

	 Myślę,	 że	 nikt	 z	 nas	 nie	 mógł	 uwierzyć	 wia-
domościom,	 które	 pojawiły	 się	 nagle	 na	 klepsy-
drach,	 a	 także	 na	 stronie	 internetowej	 naszej	 parafii: 

"Zmarł śp. Mirosław Berek 
 Z wielkim smutkiem informujemy, że 27 maja 
2015 r. przeżywszy 57 lat zmarł nagle długoletni orga-
nista kościoła Jezusowego śp. Mirosław Berek. Grał na 
naszych organach ponad 35 lat... Pozostawił żonę, 2 sy-
nów z rodzinami, mamę, siostrę z rodziną. Jego pogrzeb 
odbył się w sobotę 30 maja o godz. 13:00 w Kościele 
Jezusowym w Cieszynie. Został pochowany na cmenta-
rzu przy ul. Bielskiej w Cieszynie.
 Niestety, nie doczekał ukończenia remontu jego 
ukochanego instrumentu... Wielka strata dla rodziny, 
przyjaciół i całej cieszyńskiej parafii.
 Niech spoczywa w pokoju i gra już na niebiań-
skich organach!
 Cześć Jego pamięci!"
	 Niemalże	 całe	 życie	 Mirka	 związane	 było	 

Mirosław Berek był organistą w kościele Jezusowym od 30 lat. fot. Joanna Urbańska  

Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich,
Abym wiedział, jak jestem znikomy!

Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a kres mojego życia jest jak nic przed tobą...
A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? W tobie jest nadzieja moja.

.                                                                                                            Ps 39,5-6.8

z	naszym	miastem.	W	Cieszynie	ukończył	naukę	w	I	Li-
ceum	Ogólnokształcącym		im.	A.	Osuchowskiego,	rów-
nolegle	uczęszczał	do	Państwowej	Szkoły	Muzycznej	 
I	i	II	stopnia	im.	Ignacego	Paderewskiego,	poznając	taj-
niki	 fortepianu	 i	organów.	Chociaż	 swoje	 życie	 zawo-
dowe	związał	z	Elektroniką	Medyczną,	którą	studiował	
w	Zabrzu,	co	zaowocowało	najpierw	pracą	w	Szpitalu	
Śląskim,	 a	 później	 rodzinną	 firmą	 związaną	 ze	 sprzę-
tem	medycznym,	jednak	fascynacja	muzyką	pozostała.	
Skończył	 średnią	 szkołę	muzyczną	w	 klasie	 organów	
prof.	Henryka	Klaji.
	 W	 czasie	 swej	 długoletniej	 pracy	 jako	 organi-
sta	kościoła	Jezusowego,	pozostał	człowiekiem	bardzo	
skromnym,	 nie	 lubiącym	 zaszczytów	 i	 rozgłosu,	 naj-
lepiej	czującym	się	za	kontuarem	organów.	Gdy	przed	
pięciu	 laty	 udało	 nam	 się	 namówić	Go	 na	włączenie	
Jego	 30-lecia	 pracy	 w	 Jubileusz	 85-lecia	 Chóru	 Ko-
ścielnego,	pani	Joanna	Urbańska	z	„Gazety	Codziennej"	
przeprowadziła	z	Nim	krótki	wywiad,	jedyny,	jaki	uda-
ło	mi	się	znaleźć:			
 „Mirosław Berek do organów w kościele Je-
zusowym zasiada jako jedyny, niezmiennie od ponad 
ćwierć wieku. Jak sam podkreśla, jego praca zaczęła 
się właściwie przez przypadek. - Organista zachoro-

wał i miałem tylko chwilowo go 
zastąpić. Tymczasem zostałem 
na trzydzieści lat - mówi z uśmie-
chem. A jego fascynacja muzyką 
narodziła się właśnie w tym ko-
ściele. - W czasie każdego na-
bożeństwa zachwycałem się grą 
ówczesnego organisty, Edwarda 
Kalety. Wtedy nawet nie przyszło-
by mi do głowy, że sam będę tutaj 
grał - podkreśla.
 Mirosław Berek podczas ju-
bileuszowego koncertu wykonał 
m.in. utwory Jana Sebastiana 
Bacha. — Ta praca to dla mnie 
jednocześnie przyjemność i obo-
wiązek. Nie jest łatwo, bo tutaj 
wchodzą w grę wszystkie uroczy-
stości, nabożeństwa, pogrzeby. 
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Pamiątka Założenia i Jubileusz 30-lecia Hosanny - ostatni wspólny wystep

Przy tymczasowych  organach

Życzenia kuratora z okazji 35-lecia pracy organisty w czasie jubileuszu 90-lecia chóru 

Trzeba być dyspozycyjnym. Jed-
nocześnie robię to, co jest moją 
pasją - dodaje."
	 Jak	 wiele	 wspomnień	
związanych	 z	 życiem	 muzycz-
nym	 naszej	 parafii,	 łączy	 się	 
z	 osobą	Mirka!	Wspólne	 muzy-
kowanie	 z	 zespołem	 profesora	
Hilarego	 Drozda	 (była	 to	 taka	
„parafialna	 orkiestra	 salonowa")	
czy	 wokalne	 próby	 kwartetu,	 
a	 nawet	 oktetu.	 	W	pamięci	 po-
zostanie	nam	uśmiechnięta	twarz	
Mirka	i	Jego	spokój	-	nawet	wo-
bec	wizyt	biskupów		i	prezyden-
tów,	 którzy	 odwiedzili	 kościół	
Jezusowy.
	 Mirosław	Berek	był	nie	
tylko	 świetnym	 organistą,	 ale	
także	 świetnym	 akompaniato-
rem	 -	 wielu	 muzyków	 zjawia-
ło	 się	 w	 ostatniej	 chwili,	 przed	
samym	 ślubem	 czy	 pogrzebem,	
chcąc	 zagrać	 na	 skrzypcach,	
trąbce	 czy	 flecie	 -	 Mirek	 bez	
przygotowania	brał	nuty...	i	grał.	
	 Jakże	często	akompanio-
wał	także	Chórowi	Kościelnemu	
w	 różnych	 nowych	 pieśniach	 
i	utworach.	Jako	dyrygentka	mo-
głam	Mu	całkowicie	ufać	-	odno-
śnie	tempa,	interpretacji,	głośno-
ści.	 Pozostanie	 chyba	 jedynym	
organistą,	 z	 którym	 gotowa	 by-
łam	 zaśpiewać	 	 z	 chórem	 bez	
próby.
	 W	 niedzielę,	 24	 maja,	 
w	 czasie	 306	 pamiątki	 wyzna-
czenia	miejsca	pod	budowę	Jego	
ukochanego	 kościoła	 Jezuso-
wego,	 zagrał	 swoje	 ostatnie	 na-
bożeństwo.	 Poprzedniego	 dnia	
przyszedł	 ćwiczyć	 na	 organach,	
by	 -	 jak	mówił	 -	 nic	 nie	 stracić	 
z	 pięknej	 harmonii	 nowego	
utworu	Sally	 deFord,	 opracowa-
nego	 na	 chór	 dzieci,	 chór	 mie-
szany,	organy	i	flet.	W	tym	dniu	
przypadły	 także	 Jego	57	urodzi-
ny,	a	myśmy	zapomnieli	o	złoże-
niu	Mu	urodzinowych	życzeń...
	 Był	 człowiekiem,	 które-
go	pamięta	się	nawet	po	krótkim	
spotkaniu.	Gdy	byliśmy	ostatnio	
w	 partnerskiej	 parafii	w	 Schwa-
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bach,	 kantor	 tamtejszej	 parafii,	 Klaus	 Peschik,	 który	
także	 koncertował	w	 kościele	 Jezusowym,	wspomina-
jąc	 śp.	 Mirosława	 Berka,	 poprosił	 tłum	 zebrany	 pod-
czas	świątecznego	nabożeństwa	o	uczczenie	Go	minutą	
ciszy...
	 Gdy	wchodzę	 do	 kościoła	 Jezusowego,	 nadal	 
w	uszach	 brzmi	mi	muzyka	Mirka...	 	 Jego	wspaniałe	
preludia	 na	 „wejście"...,	 delikatne	 towarzyszenie	 księ-
żom	 w	 czasie	 liturgicznych	 śpiewów,	 	 z	 wyczuciem,	
każdemu	 z	 księży	 trochę	 inaczej...,	 	 niepowtarzalne	
brzmienie	 liturgii	 komunijnej	 i	 Słów	Ustanowienia....,	
świetne	 improwizacje,	które	każdej	niedzieli	brzmiały	
po	słowie	„Amen",	kończącym	Wyznanie	Wiary...,			co-
raz	mocniej	brzmiące	organy	w	ostatniej	pieśni,	z	cha-

rakterystycznymi	 powtórkami...,	 potężne	 postludia...	
Jaka	szkoda,	że		nie	ma	u	nas	tradycji	wysłuchania	na	
siedząco	końcowego	postludium,	by	docenić	grę	orga-
nisty	-	w	przypadku	Mirka	-	niestety,	szansa	już	nie	do	
nadrobienia!
	 Na	starym	cmentarzu	przy	kościele	Jezusowym,	
koło	pamiątkowego	kamienia,	została	posadzona	biała	
magnolia,	ufundowana	przez	panią	Sylwię	Szudygę,	ku	
pamięci	śp.	Mirosława	Berka.	
	 Dziękujmy	Panu	Bogu	za	muzyczną	pasję	Mir-
ka,	którą	mógł	nam	i	Najwyższemu	tak	pięknie	służyć	
przez	wiele	lat!
 A teraz, czego mam się spodziewać, Panie?  
W tobie jest nadzieja moja.  

Wojciech Wantulok 
– nowy organista kościoła Jezusowego

 W bieżącym numerze przedsta-
wiamy Wojciecha Wantuloka, który od 
czerwca zasiada przy organach kościoła 
Jezusowego. Poprosiliśmy go o kilka słów 
o sobie.
	 ...	 Zastanawiałem	 się,	 co	 mam	 
o	 sobie	 napisać.	 Wiele	 myśli,	 i	 jak	 się	
okazało,	 wiele	 sprzeczności.	 Dzieciń-
stwo	 spędziłem	w	Wiśle,	 ale	 gimnazjum	
i	liceum	ukończyłem	w	Cieszynie.	Zosta-
łem	 organistą,	 a	 naukę	 gry	 rozpocząłem	 
w	Wiśle	 na	 fortepianie,	 potem	w	Cieszy-
nie	 na	 organach.	 Obecnie	 jestem	 studen-
tem	 dyrygentury	 symfoniczno-operowej	
Akademii	 Muzycznej	 im.	 Karola	 Szy-
manowskiego	 w	 Katowicach.	 Teraz	 pi-
szę	 tekst	 do	 Wieści	 Wyższobramskich…	
Dziwny	świat	zaprawdę.	
	 Nazywam	 się	 Wojtek	 Wantulok.	 Urodziłem	
się	w	Cieszynie	1	kwietnia	1994	r.	 (Prima	Aprilis	ma	
znaczenie…).	 Ukończyłem	 z	 wyróżnieniem	 naukę	 
w	Państwowej	Szkole	Muzycznej	I	st.	w	Cieszynie,	filia	
w	Wiśle	w	 klasie	 fortepianu	mgr	Cezarego	Drzewiec-
kiego,	 a	 w	 2013	 roku	 zakończyłem	 z	 wyróżnieniem	
edukację	w	PSM	II	st.	w	Cieszynie	w	klasie	organów	
dra	Tomasza	Orlowa	i	mgr.	Pawła	Seligmana.	Obecnie	
studiuję	 w	 Akademii	 Muzycznej	 im.	 Karola	 Szyma-
nowskiego	w	Katowicach,	w	 klasie	 dyrygentury	 sym-
foniczno-operowej	dr.	hab.	Szymona	Bywalca.	Jestem	
zwycięzcą	 III	 Konkursu	 Utworów	 Fortepianowych	 
w	Katowicach	 oraz	 zdobywcą	wyróżnienia	w	 I	Ogól-
nopolskim	Konkursie	Młodych	Pianistów	im.	Teodora	
Leszetyckiego	 w	 Łańcucie.	 Jestem	 finalistą	 III	 Ogól-
nopolskiego	Konkursu	Harmonicznego	im.	Franciszka	

Wesołowskiego	w	Łodzi.	Równolegle	z	nauką	w	szkole	
muzycznej	uczyłem	się	w	Gimnazjum,	a	następnie	Li-
ceum	Towarzystwa	Ewangelickiego.	Tam	miałem	przy-
jemność	 śpiewać	w	chórze	 szkolnym,	który	prowadzi	
Jean-Claude	 Hauptmann,	 w	 którym	 rozpocząłem	 na	
poważnie	przygodę	z	chórami.	Poznałem	tam	również	
moich	przyjaciół	z	Wyższobramskiego	Chóru	Kameral-
nego.		Swoje	pierwsze	kroki,	jako	organista,	stawiałem	
podczas	ewangelickich	nabożeństw	w	kaplicy	pw.	Św.	
Jadwigi	Śląskiej	przy	Zamku	Prezydenta	RP	na	Zadnim	
Groniu	w	Wiśle.	Miałem	to	ogromne	szczęście	móc	po-
znać	ludzi,	którzy	wywarli	silny	wpływ	na	to,	co	dziś	
robię.	Pozwólcie,	że	wymienię	kilku	z	nich.
Jean-Claude	 Hauptmann,	 który	 pokazał	 mi	 świat	 mu-
zyki	chóralnej,	a	potem	obdarzył	ogromnym	zaufaniem	 
i	 pozwolił	 mi	 współpracować	 już	 jako	 dyrygent,	 za-

Joanna Sikora
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Z życia kościoła ...
152. Zjazd Bratniej Pomocy 

im. Gustawa Adolfa

	 W	 dniu	 4	 czerwca	 2015.r.	 w	 Parafii	 Ewange-
licko	 –	Augsburskiej	 w	Gołkowicach	 odbył	 się	 kolej-
ny	Zjazd	Bratniej	Pomocy	im.	Gustawa	Adolfa.	Wśród	
licznie	zgromadzonych	delegatów	z	całego	kraju	była	
także	 reprezentacja	 naszej	 parafii	 w	 osobach:	Helena	
Nowak,	Jan	Gaura	i	Józef	Rucki.
	 Obradom	Zjazdu	przewodniczył	ks.	Daniel	Fe-
rek,	prezes	Bratniej	Pomocy	im.	Gustawa	Adolfa	w	Pol-
sce,	jednocześnie	proboszcz	Parafii	Ewangelicko	–	Au-
gsburskiej	w	Wodzisławiu	 Śląskim.	Otwierając	Zjazd	
przywitał	delegatów	hasłem	biblijnym	i	modlitwą.	Od-
śpiewano	także	pieśń	„Kiedy	ranne	wstają	zorze”	(	Ś.E.	
Nr	480	).
	 Od	 wyborów	 w	 2014.r.	 Zarząd	 BPGA	 działa	 
w	składzie:
		 -	ks.	Daniel	Ferek	–	prezes
		 -	ks.	Marcin	Makula	–	wiceprezes	-	Parafia	E.A.	
w	Golasowicach
		 -	ks.	Mirosław	Sikora	–	sekretarz	–	Parafia	E.A.	
w	Rybniku
		 -	Anna	Czudek	–	skarbnik	–	Parafia	E.A.	w	Go-
leszowie.
	 Siedziba	Zarządu	znajduje	się	w	Wodzisławiu	
Śląskim.
	 Zgromadzenie	 przyjęło	 jednogłośnie	 zapropo-
nowany	porządek	obrad,	jak	też	zatwierdziło	protokół	 
z	zebrania	w	2014	r.	w	Katowicach.
	 W	 dalszej	 części	 zostało	 przedstawione	 spra-
wozdanie	zarządu	BPGA,	oprócz	projektu	podziału	ze-
branych	w	2015	r.	środków	dla	wnioskujących	o	nie	pa-
rafii,	opracował	nowy	formularz	dla	ubiegających	się	o	

równo	z	Chórem	GTE/LOTE,	 jak	 i	z	orkiestrą	parafii	
w	Goleszowie.	
	 Piotrek	 Sikora,	 na	 początku	 Pan	 w	 tenorach,	
który	 „dobiegał”	 na	 próby,	 a	 teraz	 Piotrek,	 z	 którym	
między	innymi	mogę	śpiewać	w	WCK.	
	 Paweł	Konik,	który	był	moim	przewodnikiem	
po	Akademii	Muzycznej.	
	 Wśród	 nich	 był	 też	 Mirosław	 Berek.	 Śmiało	
mogę	powiedzieć,	że	był	on	dla	mnie	na	swój	sposób	
wzorem	organisty	–	osobą	 ciepłą,	 niezwykle	doświad-
czoną,	 o	 nieustającym	 humorze,	 który	 od	 samego	 po-

czątku	obdarzał	mnie	 zaufaniem	 i	bez	ogródek	 tłuma-
czył	mi,	gdzie	mam	szukać	nut	i	„jak	to	się	w	Cieszynie	
gro”.	 W	 mojej	 pamięci	 ciągle	 pozostaje	 niespodzie-
wane	 spotkanie	na	 rynku	w	Cieszynie,	 gdy	po	prostu	
trafiliśmy	na	siebie	i	siadając	na	ławce	przy	fontannie	
rozmawialiśmy	 przez	 co	 najmniej	 godzinę	 o	muzyce,	
kościele,	 liturgii.	 Stąd	 wielka	 odpowiedzialność	 jaką	
czuję	 i	 zaszczyt,	 że	 teraz	mogę	 pisać	 ten	 tekst	mając	
nadzieję,	że	zostaję	godnym	następcą	tak	niezwykłego	
człowieka.	

Wojciech Wantulok

dofinansowanie,	zawierający	m.in.	plan	i	sprawozdanie	
z	wykonania,	analizował	 także	możliwość	pozyskania	
środków	finansowych	z	innych	źródeł,	mobilizował	pa-
rafie	do	pełnego	i	terminowego	wykorzystania	dotacji.
	 Zbiórka	pieniędzy,	odbywająca	się	wiosną	bie-
żącego	roku,	przyniosła	następujące	rezultaty:
-	Diecezja	Cieszyńska																											zł	112	432
-	Diecezja	Katowicka																												zł			83	705
-	Diecezja	Mazurska																														zł				7	728
-	Diecezja	Pomorsko	–	Wielkopolska				zł			8	449
-	Diecezja	Warszawska																										zł				5	545
-	Diecezja	Wrocławska																										zł		12	890
Ogółem	zebrano	zł	230	749.
	 Zarząd,	kierujący	się	zgłoszonymi	potrzebami	
i	przeprowadzoną	wizją	lokalną	parafii,	zaproponował	
podział:
Diecezja Cieszyńska
	 Dzięgielów																																			zł	10	000
	 Diakonat	Żeński	„Eben	–	Ezer”			zł	10	000
	 Ustroń	(Filiał	Ustroń	–	Dobka)			zł	35	000
Diecezja Katowicka
	 Jastrzębie	Zdrój																												zł	25	000
	 Kluczbork	(Filiał	Gorzów	Śl.)				zł	18	000
	 Tychy																																												zł	18	000
	 Zabrze	(Filiał	Z.	-	Mikulczyce)		zł	14	000
	 Wołczyn	(Filiał	w	Gierałcicach		zł	30	000
Diecezja Mazurska
	 Olsztyn	(Filiał	w	Olsztynku)								zł	15	000
	 Pisz																																																zł			7	000
Diecezja Warszawska
	 Piotrków	Trybunalski																				zł	28	000
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Diecezja Wrocławska
	 Lubań	(Filiał	w	Bogatyni)											zł	32	000
	 Ogółem	 podzielono	 na	 parafie	 zł	 242	 000.	
Kwota	powyższa	pokrywa	prawie	w	całości	zgłoszone	
zapotrzebowania	(zł	252	000).
	 Po	 przedstawieniu	 propozycji,	 rozpoczęła	 się	
dyskusja;	głos	zabrali:	ks.	Henryk	Reske	(Orzesze),	ks.	
Cezary	Królewicz	(Lubań),	ks.	Jan	Raszyk	(Jastrzębie	
–	Zdrój),	ks.	Marek	Londzin	(Dzięgielów),	Ks.	Wiesław	
Żydel	 (Piotrków	 Tryb.),	 ks.	 Dariusz	 Dawid	 (Zabrze),	
przedstawiciel	Parafii	E.A.	z	Kluczborka.	Księża	wyra-
zili	podziękowania	za	przyznaną	pomoc	i	scharaktery-
zowali	swoje	zamierzenia	remontowe.
	 Po	 dyskusji	 ks.	 Daniel	 Ferek	 poddał	 pod	 gło-
sowanie	projekt	dotyczący	podziału	środków	–	projekt	
został	zatwierdzony	jednogłośnie.	Zatwierdzono	także	
sprawozdanie	 Zarządu	 i	 udzielono	 mu	 absolutorium.	
Ustalono	ponadto,	że	następny,	153.	zjazd	BPGA	odbę-
dzie	się	w	Sycowie	w	Diecezji	Wrocławskiej	–	zapro-
szenie	przywiózł	osobiście	ks.	Rafał	Miller,	proboszcz	
Parafii	E.A.	w	Sycowie.

	 Zebranie	zakończono	modlitwą	i	pieśnią	„Dzię-
kujmy	Bogu	wraz”	(Ś.K.	593).
	 Po	 przerwie	 zebrani	 udali	 się	 do	 kościoła	 na	
uroczyste	 nabożeństwo,	 które	 rozpoczął	 liturgicznym	
pozdrowieniem	 ks.	Daniel	 Ferek.	 Podał	 także	wyniki	
zbiórki	 środków	 na	 BPGA	 oraz	wysokość	 udzielonej	
pomocy	 poszczególnym	 parafiom.	 Liturgię	 wstępną	
prowadzili	 ks.	 Marcin	 Makula,	 ks.	 Mirosław	 Sikora	 
i	ks.	Daniel	Ferek;	trafiające	do	serca	kazanie	wygłosił	
ks.	Tadeusz	Makula	–	prezes	senior	BPGA.
	 Po	 kazaniu	 pozdrowienia	 przekazali:	 ks.	Hen-
ryk	Reske	 –	w	 imieniu	 biskupa	Diecezji	Katowickiej	 
i	 ks.	 Fridhelm	 Hans	 –	 przedstawiciel	 Gustaw	 Adolf	
Werk	Landau	/	Pfalz	z	Niemiec.	Podpisano	także	umo-
wę	 partnerską	 między	 GAW	 w	 Niemczech,	 a	 BPGA	 
w	Polsce	o	wzajemnej	współpracy	i	pomocy.
	 Modlitwę,	 liturgię	 końcową	 i	 błogosławień-
stwo	prowadził	ks.	Henryk	Reske.
	 Nabożeństwo	zostało	wzbogacone	piękną	opra-
wą	muzyczną	(organy)	oraz	solową	grą	na	skrzypcach.

Józef Rucki
 
 Macierz Ziemi Cieszyńskiej 

– Towarzystwo Miłośników Regionu
	 W	sobotę	13.06	obchodzono	130	–	lecie	powsta-
nia	 Macierzy	 Ziemi	 Cieszyńskiej.	 Uroczystość	 miała	
miejsce	w	Domu	Narodowym	i	wzięli	w	niej	udział	de-
legaci	wszystkich	kół	Macierzy	oraz	zaproszeni	goście.	
Spotkanie	 rozpoczęło	 się	 odśpiewaniem	 hymnu	macie-
rzowego	 czyli	 pieśni	Płyniesz Olzo,	 a	 na	 zakończenie	
zebrani	 zaśpiewali	 na	 stojąco	 Ojcowski dom.	 Organi-
zacja,	która	początkowo	nosiła	nazwę	Macierz	Szkolna	
dla	Księstwa	Cieszyńskiego	 powstała	 z	 inicjatywy	 teo-
loga	ewangelickiego,	pochodzącego	z	Bażanowic,	Paw-
ła	 Stalmacha.	 Jej	 pierwszy	 program	można	 by	 streścić	 
w	 dwu	 słowach:	 oświata	 i	 narodowość.	 Dzisiaj	 działa-
niom	Macierzy	przyświeca	hasło	–	w	szacunku	tym	co	
byli	 i	 w	 darze	 tym,	 co	 będą.	 Kontynuowana	 jest	 dzia-
łalność	wydawnicza,	utalentowana	młodzież	może	starać	
się	o	stypendia,	prowadzona	jest	nadal	działalność	edu-
kacyjna.	 Historię	 Macierzy	 przypomniał	 Mariusz	 Ma-
kowski,	a	występy	zespołów	regionalnych	-	tanecznego	
„Kończaneczki”	i	grupy	śpiewaczej	Strumień,	uświetniły	
uroczyste	obchody.	Wielu	 zasłużonych	działaczy	otrzy-
mało	odznaczenia	i	dyplomy.
	 Poza	 Śląskiem	 Cieszyńskim	 koła	 skupiają	 cie-
szyniaków,	którzy	znaleźli	 się	daleko	od	„ojcowskiego	
domu”.	 Tak	 się	 złożyło,	 że	 ostatnio	 gościłam	 w	 kole	
Macierzy	w	Krakowie	 i	w	Warszawie.	Uczestnicy	 spo-
tkań	 z	wielkim	wzruszeniem	 słuchali	 opowieści	 z	Cie-
szyna,	 byli	 ciekawi	wszystkiego.	Członkami	 są	 najczę-
ściej	osoby	starsze,	które	zamieszkały	tam,	bo	znalazły	
ciekawą	 pracę,	 bardzo	 często	 na	wyższych	 uczelniach.	 

W	obu	miastach	spotkania	macierzowców	odbywają	się	 
w	 budynkach	 parafii	 ewangelickich	 i	 członkowie	 kół	
bardzo	chwalą	 sobie	 taki	układ.	Są	 to	prawie	 rodzinne	
spotkania	przy	kawie	i	ciasteczkach,	a	często	uczestniczy	 
w	nich	gospodarz,	czyli	proboszcz.	Zebranie	jest	nie	tyl-
ko	towarzyską	rozrywką,	ale	przede	wszystkim	ciekawą	
wymianą	myśli	 oraz	powrotem	do	 czasów	dzieciństwa	 
i	młodości,	a	tego	chyba	wszyscy	od	czasu	do	czasu	po-
trzebujemy. Władysława Magiera
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LOTE SPTEGTE

Liceum 
Ogólnokształcące TE

Maj	w	LOTE	zakończyliśmy	 imprezą	o	zasięgu	
powiatowym	 –	 Dniem	 Chemii	 2015.	 	 Imprezę	
tę	 zorganizowało	 Stowarzyszenie	 Inżynierów	 
i	Techników	Przemysłu	Chemicznego	wraz	z	na-
uczycielką	chemii	w	LOTE	i	GTE	–	Wiolettą	Za-
marską.	Uczniowie	klasy	II	A,	którzy	pod	kierow-
nictwem	pani	W.	Zamarskiej	przygotowali	część	
programu,	 	 spisali	 się	 rewelacyjnie.	Krótkie	pre-
zentacje	przedstawiali	w	różnych	językach:	fran-
cuskim,	 hiszpańskim,	 angielskim,	 niemieckim,	
łacińskim	i	czeskim.	Publiczność	była	pod	abso-
lutnym	wrażeniem	płynności	i	swobody	w	posłu-
giwaniu	się	językami	obcymi.	A	że	język	chemii	
jest	językiem	uniwersalnym,	toteż	z	komunikacją	
i	 rozumieniem	przedstawianego	zagadnienia	nie	
było	 problemu.	Były	 też	warsztaty	 dla	 uczestni-
ków	i	konkurs.	W	imprezie	uczestniczyło	około	
80	osób,	także	z	Zaolzia.
	 W	pierwszych	dniach	czerwca	uczniowie	
klas	 I	 wyjechali	 na	 wymianę	 na	 Litwę.	W	 pro-
gramie	tradycyjnie	znalazł	się	cmentarz	na	Rosie,	
Ostra	Brama,	muzeum	Mickiewicza,	Uniwersytet,	
zamek	Witolda	w	Trokach,	oraz	wizyta	i	spotka-
nie	w	zaprzyjaźnionej	szkole	w	Rudominie	koło	
Wilna.	
	 W	tym	samym	czasie,	od	1	do	12.06.2015	
r.	 chór	 LOTE/GTE	 wyjechał	 w	 egzotyczną	 po-
dróż	 na	 wyspę	 Reunion,	 położoną	 na	 Oceanie	
Indyjskim,	 na	 półkuli	 południowej.	 Podróż	 mo-
gła	 dojść	 do	 skutku	 dzięki	 współpracy	 LOTE	 
z	Lycée	Pierre	Poivre	z	Saint	Joseph	na	Reunion.		
Reunion	 jest	 zamorską	 posiadłością	 Francji,	 po-
dobnie	 jak	 Gujana,	 Gwadelupa	 czy	 Martynika,	
a	 jej	 powierzchnia	 to	 zaledwie	2500	km².	Choć	
wyspa	oddalona	jest	od	Europy	ponad	9	tys.	km,	
jednak	jako	departament	Francji,	jest	częścią	Unii	
Europejskiej.	Młodzież	wystąpiła	w	5	koncertach,	
a	spektakl	pt.	Chaja	&	Edith,	przygotowany	przez	

Na wulkanie

Uczestnicy wyjazdu na Reunion wraz z gospodarzami

Krater
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się	 jakbyśmy	 się	 znaleźli	 na	 powierzchni	 Księżyca!	
Najpierw	 ujrzeliśmy	mniejsze	 kratery	 i	 zastygłą	 lawę	 
o	różnych	barwach	i	kształtach.	Potem	ogromne	formy	
skamieniałej	lawy	układającej	się	w	kształt	powrozów,	
popioły	i	niewielkie	kamyki	–	pumeksy	o	niemal	czar-
nej	barwie.	Po	takim	podłożu	podchodziło	się	najtrud-
niej,	jednak	w	miarę	przybliżania	się	do	krateru,	zasty-
gła	lawa	tworzyła	coraz	twardsze	podłoże,	ale	też	coraz	
bardziej	strome.	W	końcu	po	3	godzinach	wspinaczki	 
i	 przy	 niewiarygodnie	 szybko	 zmieniającej	 się	 pogo-
dzie,	dotarliśmy	na	stromy	stok	stożka	krateru.	Zacho-
wując	zrozumiałą	ostrożność,	zaglądaliśmy	w	rozległe	
oko	krateru.”	
Choć	 podróż	 na	 tę	 rajską	 wyspę	 jest	 daleka	 i	 męczą-
ca,	to	jednak	wszystko,	czego	mogli	tam	doświadczyć		
uczniowie,	warte	było	wysiłku.	Podpisana	przez	szko-
ły	 umowa	 o	współpracy	 daje	 nadzieję	 na	 ciąg	 dalszy	
przygód.	Zdjęcia,	 filmy	 i	 relacje	na	 stronie	www.lote.
tecieszyn.pl	
	 To	już	ostatni	tydzień	nauki,	ale	ponieważ	oce-
ny	są	już	wystawione,	można	czas	szkolny	zagospoda-
rować	inaczej	niż	zwykle.	W	środę	24.06.15	r.	ucznio-

wie	LOTE	spotkali	się	w	auli	szkoły,	aby	
posłuchać	 kolegów	 i	 koleżanki,	 którzy	
przedstawiali	 swoje	pasje	 i	 ostatnie	 do-
konania.	 I	 tak	 np.	 Kuba	 Dorda	 zapre-
zentował	 skonstruowany	 przez	 siebie	
dron,	jego	możliwości	i	krótki	film,	jaki	
dzięki	 swojemu	 urządzeniu	 mógł	 na-
kręcić.	Kuba	Sikora	 zaś	pokazał	 swoje	
badania	i	eksperymenty	z	dziedziny	che-
mii,	 jakie	wspólnie	z	kolegą	z	bielskie-
go	VLO	przeprowadził	w	 laboratorium	
w	ATH.	 Pracowali	 nad	 wytworzeniem	
powłoki	 polimerowej,	 którą	 pokryć	 bę-
dzie	można	kredę	szkolną,	tak,	aby	była	
kredą	 niebrudzącą.	Młodzi	 	 konstrukto-
rzy	i	wynalazcy		z	LOTE	zapewne	mają	
przed	 sobą	 ciekawą	 naukową	 karierę.	
Zaprezentowano	 także	 językowe	 poka-
zy	chemiczne	i	ciekawie	opowiedziano	
o	 wyprawie	 na	 wyspę	 Reunion.	 Janek	
Ch.,	 który	 wyjeżdża	 na	 obóz	 języka	
chińskiego	 do	 Pekinu	 opowiedział,	 jak	
znalazł	 organizatora	 wyjazdu	 (Uniwer-
sytet	Jagielloński)	i	jak	aplikował.
	 	 Na	koniec	wyniki	klasyfikacji	
końcoworocznej	klas	I	i	II,	które	są	bar-
dzo	dobre.	Średnia	ocen	szkoły	wynosi	
4,25!	A	oto	uczniowie,	którzy	otrzymali	
świadectwo	z	wyróżnieniem:
 IA: Chrapek Marcin (5,44!!), Deme-
traki-Paleolog Olimpia, Gabryś Elżbie-
ta, Gluck Michał, Goryczka Agnieszka
 IB: Cieślar Anita, Goleniewska Alek-

Małgorzatę	 i	 Jean-Claude	 Hauptmannów,	 bardzo	 się	
podobał.	Prestiżowy	koncert	w	sali	koncertowej	Urzę-
du	Miasta	Saint	Denis	(stolicy	wyspy)	zorganizowany	
przez	 LionsClub,	 otrzymał	 owacje	 na	 stojąco	 i	 wiele	
ciepłych	recenzji.	
	 Uczniowie	 LOTE	 i	 GTE	 wraz	 ze	 swoimi	 ró-
wieśnikami	 z	 Reunion	mogli	 cieszyć	 się	 piękną	 i	 eg-
zotyczną	 przyrodą	 tego	 miejsca.	 Zwiedzili	 ogród	 bo-
taniczny,	gdzie	 rosły	drzewa,	 z	których	pozyskuje	 się	
przyprawy:	pieprz,	wanilię,	 cynamon,	goździki,	 gałkę	
muszkatołową,	 kurkumę,	 itp.	 Bananowce,	 różnora-
kie	palmy,	drzewa	liczi,	awokado	czy	papaje	rosną	 tu	 
w	przydomowych	ogrodach,	osłaniając	od	słońca	miesz-
kańców.	Dużą	atrakcją	był	rejs	po	oceanie,	podczas	któ-
rego	można	było	oglądać	bawiące	się	delfiny,	zaś	wy-
cieczki	na	wulkan	Piton	de	la	Fournaise	(2632	mn.p.m.)	
na	pewno	nikt	z	uczestników	nie	zapomni.	Emocje	były	
tym	większe,	że	jest	to	jeden	z	najbardziej	aktywnych	
wulkanów	na	świecie.	Ostatnia	duża	erupcja	miała	miej-
sce	w	2010	r.,	a	niewielkie	wyrzuty	lawy	zdarzyły	się	 
w	 maju	 br.	 Uczniowie	 LOTE	 tak	 opowiadają	 o	 wy-
prawie:	„Widoki	były	 tak	niecodzienne,	że	wydawało	

Wizyta w ogrodzie botanicznym

Wspólne zdjęcie po koncercie w Saint Denis
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sandra, Herma Rafał, Jeglorz Zuzanna, Kawecka 
Aleksandra, Puczok Karolina, Szalbot Adam, Szlęk 
Karolina
 IIA: Szalbot Konrad
 IIB: Chmielowski Jan, Dorda Jakub, Kotas 
Marcin, Polok Mateusz, Stoch Anna, Szarek Natalia, 
Wałach Jakub.

Lidia Pałac

	 Zarówno	wyróżnionym	uczniom	 jak	 i	wszyst-
kim	 pozostałym,	 którzy	 również	 ciężko	 pracowali	 
i	osiągnęli	duże	postępy,	serdecznie	gratuluję.	Dziękuję	
gronu	pedagogicznemu,	które	uczy,	motywuje,	prowa-
dzi	do	mądrości	swoich	wychowanków.	Na	czas	waka-
cji	życzę	zasłużonego	odpoczynku	i		wyłącznie	dobrych	
i	miłych	doświadczeń.     

	 Upłynął	 ostatni	miesiąc	 nauki.	 Czer-
wiec	to	czas	podsumowań,	po	którym	ucznio-
wie	radośnie	udają	się	na		zasłużony	odpoczy-
nek.	Oto	co	działo	się	w		tym	miesiącu	w	GTE.
Pierwszego	 dnia	 czerwca,	 za	 sprawą	 XIII	
Powiatowego	 Konkursu	 Wiedzy	 o	 Regio-
nie	„Śląsk	Cieszyński	–	moja	mała	ojczyzna	
wczoraj	i	dziś”,			nasza	szkoła	gościła	w	swo-
ich	murach	uczniów	z	6	szkół	gimnazjalnych	
naszego	 powiatu.	 Warto	 przypomnieć,	 że	
uczniowie	GTE	wygrali	edycję	zeszłoroczną	
i	 to	 nam	 przypadł	 zaszczyt	 organizacji	 tego-
rocznej	edycji.
	 W	 tym	 roku	 reprezentowali	 nas	
uczniowie	 klas	 trzecich:	 Agnieszka	 Kantor,	
Dominika	 Pietrzyk	 oraz	 Sebastian	 Przybyła.	
Uczestników	 przywitała	 wicedyrektor	 Dag-
mara	 Jagucka-Mielke	 oraz	 posłanka	 Alek-
sandra	 Trybuś-Cieślar.	 Patronat	 honorowy	
nad	 konkursem	 objął	 premier	 Jerzy	 Buzek,	
który	 ufundował	 główną	 nagrodę	 –	 wyjazd	
do	 Parlamentu	 Europejskiego	 w	 Brukseli.	
Pytania	 konkursowe	 zostały	 przygotowane	
przez	 przewodników	 cieszyńskich,	 a	 kon-
kurs	przebiegał	w	dwóch	etapach.	Pierwszym	 
z	 nich	 była	 część	 testowa,	 obejmująca	 wie-
dzę	z	zakresu	historii	 i	geografii	naszego	 re-
gionu,	a	także	znajomość	gwary	cieszyńskiej.	
Następnie,	w	czasie	gdy	komisja	sprawdzała	
testy,	uczestnicy	mieli	krótką	przerwę	na	po-
częstunek.	Przygotowano	smakołyki	z	jakich	
słynie	nasze	miasto:	cieszyńskie	kanapki	oraz	
czekoladowe	wafle	Prince	Polo.	Po	przerwie		
młodzież	uczestniczyła	w	prelekcji	Ryszarda	
Mazura,	 który	 dzielił	 się	 swoją	 pasją	 prze-
wodnika,	 opowiadając	 o	 naszym	 regionie	 
i	pokazując	przepiękne	slajdy.	Po	ogłoszeniu	
wyników	pierwszej	części	konkursu	okazało	
się,	że	drużyna	GTE	przeszła	do	następnego	
etapu.	Razem	z	nami	(zajęliśmy	drugie	miej-
sce)	 przystąpili	 do	 niego	 także	 uczniowie	 
z	 Gimnazjum	 z	 Goleszowa	 i	 ze	 Skoczowa.	
Etap	drugi	polegał	na	pracy	grupowej.	Po	zsu-
mowaniu	 wszystkich	 punktów	 z	 obu	 części	

Gimnazjum TE

Festyn w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie      
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zdobyliśmy	pierwsze	miejsce!	Jako	zwycięzcy,	ponow-
nie	będziemy	gospodarzami	konkursu	za	rok.	Najwyż-
szy	 wynik	 indywidualny	 zajął	 Jakub	 Stebel,	 gimna-
zjalista	 ze	 Skoczowa.	W	 ten	 sposób	 główna	 nagroda	
(wyjazd	do	Brukseli)	przypadła	właśnie	jemu.	Poziom	
wiedzy,	jaki	reprezentował,	był	naprawdę	imponujący!
	 Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymali	 pamiątkowe	
upominki,	a	trzy	najlepsze	drużyny	nagrody	książkowe	
ufundowane	przez	posłankę	Aleksandrę	Trybuś-Cieślar.
	 2	 czerwca	 w	 Bielskim	 Centrum	 Kultury	 mia-
ło	miejsce	uroczyste	wręczenie	nagród	laureatom	oraz	
finalistom	 konkursu	 wiedzy	 biblijnej	 „Jonasz”.	 Re-
prezentantka	 naszej	 szkoły	Marysia	 Chudecka	 razem	 
z	 opiekunką,	 diakon	 Joanną	 Sikorą	 odebrały	 pamiąt-
kowe	 dyplomy	 dla	 naszych	 uczniów.	 Tegorocznymi	
laureatami	zostali:	Maria	Chudecka	oraz	Wojciech	Dec	 
z	klasy	1bg,	finalistami	zaś	są:	Karolina	Fromm	i	Filip	
Machalica	z	klasy	3	bg.

	 Podobnie	 jak	 przed	 rokiem,	
w	 	 maju	 oraz	 czerwcu	 rozgrywano	
turniej	 Piłki	 Plażowej,	 w	 tym	 roku	
nasi	siatkarze	:	Jakub	Hazuka	z	klasy	
2cg	oraz	Michał	Kryska	z	klasy	3bg,		
wywalczyli	 na	międzyszkolnych	 za-
wodach	w	Cieszynie	 pierwsze	miej-
sce.	Ta	wygrana	pozwoliła	im	awan-
sować	 do	 rozgrywek	 na	 szczeblu	
powiatowym.	 21	 maja	 w	 Ustroniu	
ponownie	 pokazali	 wysoki	 poziom	
swoich	 umiejętności	 siatkarskich	
oraz	 ducha	 walki.	 Zajęli	 pierwsze	
miejsce	 i	awansowali	do	rozgrywek	
na	szczeblu	rejonowym.	10	czerwca	
po	 zaciętej	 walce	 w	 miejscowości	
Suszec,	zajęli	II	miejsce.
	 W	sobotę	13	czerwca	 	ucznio-
wie	 koła	 chemicznego	 GTE	 pod	
opieką	 Wioletty	 Wędrowczyk-Za-

marskiej	wzięli	udział	w	pikniku	SP1,	który	miał	miej-
sce	przy	OSP	w	Boguszowicach.	W	ramach	zajęć	poza-
lekcyjnych	wystąpili	z	barwnym	pokazem	chemicznym,	
przygotowując	 dla	 młodszych	 kolegów	 i	 koleżanek	
szereg	ciekawych	doświadczeń,	które	wzbudziły	duże	
zaciekawienie	 oraz	 entuzjazm	 wśród	 zebranych	 wi-
dzów.	 Zaprezentowano	 następujące	 doświadczenia:	
„Węże	 	 Faraona”,	 „Lampa	Aladyna”,	 „Chemiczne	 ko-
lorowanki”,	„Bita	Śmietana”,	„Trąba	Słonia”,	„Wulkan	
chemiczny”,	„Glut	czyli	super	lepka	ciecz”	oraz	„Tajny	
atrament”.	Wszystkim	bardzo	spodobała	się	chemia	w	
wydaniu	„na	wesoło”,	a	uczniowie	naszej	szkoły	poka-
zali,	 że	 są	w	 stanie	 zaczarować	 świat	 za	pomocą	che-
micznych	 odczynników.	 Pokaz	 ten	 był	 zwieńczeniem	
realizacji	 projektu	 unijnego	 „Już	w	 gimnazjum	 zapla-
nuj	swoją	przyszłość”,	 realizowanego	w	GTE	w	roku	
szkolnym	2014/2015.
	 18	czerwca	13	uczniów	GTE	przystąpiło	do	eg-

zaminu	 Instytutu	
Goethego	 „Fit	 in	
Deutsch	 2”.	 Eg-
zamin	 sprawdza	
umiejętności	 ję-
zykowe	 ucznia	 na	
poziomie	A2	zgod-
nie		z	wytycznymi	
„Europe j sk iego	
Systemu	 Opisu	
Kształcenia	 Języ-
kowego”.	 Zdając	
egzamin	A2	uczeń	
zaświadcza	 o	 tym,	
że	 potrafi:	 zrozu-
mieć	 wypowiedzi	
w	 sytuacjach	 z	 ży-

Kółko teatralne                 

Piłka plażowaLaureatka Marysia Chudecka
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cia	codziennego,	informacje	z	radia	i	krótkie	
rozmowy,	a	także	wiadomości	przekazywane	
przez	telefon.	Ponadto	potrafi	napisać	krótką	
wypowiedź	na	własny	temat,	przedstawić	się	
i	odpowiedzieć	na	pytania	dotyczące	własnej	
osoby,	formułować	typowe	prośby,	apele	lub	
pytania	w	sytuacjach	życia	codziennego	 i	 re-
agować	na	nie.
	 19	czerwca	klasy	pierwsze	GTE	wraz	
z	wychowawcami	udały	się	do	Teatru	Adama	
Mickiewicza	 w	 Cieszynie	 na	 spektakl	 mu-
zyczny	szkoły	tańca	Pe	De	Be.	Był	to	musical	
zatytułowany	„Czarodziejska	Lampa”	–	spek-
takl	 z	bogatą	 scenografią	oraz	ze	wschodnią	
muzyką	oparty	na	baśni	„	Alladyn”	z	Księgi 
tysiąca i jednej nocy.	W	widowisku	 tym	wy-
stąpiło	kilka	uczennic	z	klas	pierwszych,	tak	
więc	rówieśnicy	mogli	podziwiać	 talent	 i	pa-
sję	swoich	koleżanek.
	 Również	 19	 czerwca	 grupa	 uczniów	
naszego	 gimnazjum,	 pod	 opieką	 Izabeli	 Pę-
kowskiej,	 wyjechała	 na	 warsztaty	 fizyczne	
do	Katowic.	Uczniowie	mogli	poczuć	się	jak	
prawdziwi	 studenci,	 ponieważ	 zajęcia	 odby-
wały	 się	 na	 Uniwersytecie	 Śląskim	 na	 wy-
dziale	fizyki.	Uczniowie	mieli	do	wykonania	
doświadczenia	 z	 dynamiki,	 prądu	 stałego,	 fal	 mecha-
nicznych	i	optyki.	Po	wykonaniu	doświadczeń	musieli	
przeprowadzić	analizę	pomiarową	(tak	jak	to	robią	stu-
denci	na	zaliczenie	zajęć	w	laboratorium).	Dzięki	takim	
wyjazdom	uczniowie	mogą	rozwijać	swoje	zaintereso-
wania	i	łatwiej	będzie	im	podjąć	decyzję	o	swojej	przy-
szłości.	Wyjazd	odbył	się	w	ramach	projektu	unijnego,	
dzięki	czemu	koszt	warsztatów	był	o	połowę	niższy.
	 Kolejnym	 wydarzeniem	 scenicznym	 był	 wy-
stęp	 uczniów	 szkolnego	 koła	 teatralnego.	 22	 czerwca	
uczniowie	 	 pod	 kierownictwem	 Katarzyny	 Słupczyń-
skiej	 wystawili	 dla	 nas	 sztukę,	 nad	 którą	 pracowali	
przez	 ostatnie	 trzy	 miesiące.	 Przedstawienie	 zatytu-
łowane	 „Lektury	 na	 wesoło”	 zostało	 entuzjastycznie	
przyjęte	przez	 rówieśników,	którzy	przy	 tej	okazji	po-
wtórzyli	sobie	treść	niektórych	lektur	szkolnych.
	 W	 tym	 dniu	 miała	 także	 miejsce	 konferen-
cja	 klasyfikacyjna,	 zatwierdzająca	 wyniki	 nauczania	 
w	roku	szkolnym	2014/15.
	 Ostatni	 tydzień	 nauki	 upłynął	 pod	 znakiem	
różnego	rodzaju	atrakcji.	24	czerwca	odbył	się	„Dzień	
Sportu	w	GTE”:	klasy	I	 i	 II	wzięły	udział	w	Turnieju	
Siatkówki	GTE	na	hali	sportowej	MOSiR	w	Cieszynie.
25	czerwca		po	południu	miało	miejsce	uroczyste	poże-
gnanie	uczniów	klas	 III,	podczas	którego	zostały	wrę-
czone	świadectwa	ukończenia	 szkoły	 trzydziestu	dzie-
więciu	gimnazjalistom.	Podczas	uroczystej	gali	rodzice	
uczniów	z	najwyższymi	wynikami	nauczania	odebrali	
listy	gratulacyjne	oraz	dyplomy.	Na	zakończenie	wzię-

liśmy	 udział	 w	 programie	 artystycznym,	 przygotowa-
nym	przez	klasy	trzecie.	
	 26	czerwca	o	godzinie	8.00	miało	miejsce	uro-
czyste	wręczenie	świadectw	w	klasach	I	i	II,	po	czym	
udaliśmy	się	do	Kościoła	Jezusowego	na	nabożeństwo	
z	okazji	zakończenia	roku	szkolnego.	
	 	 Wszystkim	 uczniom,	 ich	 rodzicom	 oraz	 Ra-
dzie	Pedagogicznej	życzę	dobrego	wypoczynku,	dużo	
słońca	i	bezpiecznego	powrotu	do	szkoły	we	wrześniu.
           

 Dagmara Jagucka-Mielke

Szkoła Podstawowa TE

	 W	 Szkole	 Podstawowej	 Towarzystwa	 Ewan-
gelickiego	 rozpoczęły	 się	 wakacje,	 co	 nie	 znaczy,	 że		 
w	murach	budynku	nastanie	cisza	i	spokój.	Planowane	
są	 remonty,	 aby	 z	 nastaniem	nowego	 roku	 szkolnego,	
w	którym	będziemy	obchodzić	jubileusz	10-lecia	zało-
żenia	szkoły,	uczniowie	rozpoczęli	naukę	w	odświeżo-
nych	przyjemnych	wnętrzach.	 II	półrocze	 	nauki	zwy-
kle	mija	szybko,	a	to	za	sprawą	konkursów	i	wycieczek	
szkolnych.	W	maju	 Rada	 Rodziców	 i	 Grono	 Pedago-
giczne	przygotowało	piknik	 szkolny,	 podczas	którego	
było	sporo	atrakcji	(prezentacja	samochodu	strażackie-
go,	konie,	 samochód	rajdowy,	zabawy	 i	gry	sportowe,	

Warsztaty w Katowicach       
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teatrzyki,	 kiermasz	książek).	 Jeszcze	przed	piknikiem	
odbyły	 się	 tradycyjne	 obchody	 „Dnia	Matki”,	 na	 któ-
ry	klasy	1-3	przygotowały	bogaty	program	artystyczny	 
z	poczęstunkiem	dla	mam	i	tatusiów.	
	 W	klasach	starszych	odbyły	się	lekcje	otwarte:	
z	przyrody	(lekcja	laboratoryjna,	utrwalająca	wiadomo-
ści	 z	 zakresu	 cieczy)	 i	 z	 języka	 niemieckiego	 (lekcja	 
z	gramatyki,	utrwalająca	odmianę	rodzajników).	W	lek-
cjach	uczestniczyli	 rodzice,	którzy	mogli	obserwować	
pracę	swojego	dziecka	na	lekcji,	a	także		nauczyciele.		
	 W	ostatnim	tygodniu	maja	otrzymaliśmy	wyni-
ki	 sprawdzianu	 szóstoklasisty,	 które	 przedstawiają	 się	
następująco:
 

W podziale na przedmioty

Część druga sprawdzianu – test z języka angielskiego
 
	 Cieszymy	 się	 z	 sukcesu	 naszych	 szóstokla-
sistów,	ponieważ	 jest	 to	bardzo	dobry	wynik,	 co	daje	
SPTE	miejsce	w	czołówce	 szkół	powiatu	 cieszyńskie-
go,	a	zdecydowanie	I	miejsce	w	powiecie	z	języka	an-
gielskiego.	 Sukces	 odnieśli	 także	V–klasiści	 –	Hanna	
Matus	i	Łukasz	Wesołowski,	którzy	zostali	laureatami	
„W	 bielskim	 konkursie	 matematycznym	 szkół	 podsta-
wowych”.	
	 Czerwiec	 jest	 miesiącem	 podsumowującym	 
całoroczną	 pracę.	 W	 gronie	 najlepszych	 uczniów	 
znaleźli	się	:
 4a:	 Marta	 Chudecka,	 Marcelina	 Forszpa-
niak,	Adam	Gawlas,	Marcin	Hanczaruk,	Blanka	Kania,	 
Helena	Kasperek,	Magdalena	Macura,	Martyna	Matu-
szewska,	 Iga	Santarius,	 Paweł	Skrond,	Michał	Szajor,	
Mikołaj	Szojda,	Martyna	Winter,	Olaf	Woltman,	Paweł	
Wróbel,	Szymon	Wyra,
 4b:	 Eryka	 Hławiczka,	 Klaudia	 Karolak,	Woj-
ciech	 Kłósko,	 Hanna	 Matus,	 Antonina	 Picha,	 Jan	 
Radulski,	 Bartłomiej	 Siekierka,	 Filip	 Siekierka,	 Ka-
mil	 Szarzec,	Zofia	Teper,	Anabel	Wołoszyn,	Zuzanna	 
Zgoda
 5a: Dominika	 Bogdał,	 Edyta	 Bolek,	 Marek	
Chudecki,	 Jagoda	 Fober,	 Aleksandra	 Kisza,	 Mate-
usz	 Kowalski,	 Kamila	 Mokrysz,	 Michał	 Lipka,	 Julia	
Raszka,	 Natalia	 Urbańczyk,	Aleksandra	Wąs,	 Maciej	 
Zgondek
 5b:	Szymon	Grzybek,	Hubert	Kleczek,	Bartosz	
Korzeń,	Mikołaj	Łacek,	Oliwia	Łośko,	Paweł	Markuzel,	
Nikolas	Mokrysz,	Paulina	Panek,	Iga	Pyra,	Balbina	Si-
kora,	Mikołaj	Swakoń,	Łukasz	Wesołowski
 6a:	 Joanna	 Brudny,	 Natalia	 Król,	 Lilianna	
Leszczuk,	 Korneliusz	 Minczanowski,	 Magdalena	 No-
wak,	Kacper	Pietrusiak,	Igor	Wojacki
 6b:	 Kacper	 Borus,	 Julia	 Cholewik,	 Wiktoria	
Gluck,	Klaudia	Knobloch,	Jan	Konarzewski.
Średnia	szkoły	wyniosła:	4.83.
	 Wszyscy	 otrzymali	 świadectwo	 z	 	 wyróżnie-
niem	 i	 nagrody	książkowe.	Nagodą	dla	uczniów	były	
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także	 wycieczki	 szkolne.	 Klasy	 3	 od-
wiedziły	muzeum	 techniki	w	Ostrawie.	
Natomiast	klasy	2		skorzystały	z	„Zielo-
nej	szkoły”	w	Porąbce.	Uczniowie	klas	
IV	 zwiedzali	 zabytki	w	 Jurze	Krakow-
sko–Częstochowskiej	a	V	w	Pieninach.	
Natomiast	klasy	6	były	na	wycieczce	na	
Słowacji.
	 Skończył	się	kolejny	rok	szkol-
ny,	który	był	rokiem	dobrym,	co	potwier-
dzają	wyniki	uczniów,	przeprowadzone	
ewaluacje,	konkursy	przedmiotowe,	ak-
tywność	dzieci		w	zajęciach	pozalekcyj-
nych.
	 Teraz	 mamy	 wakacyjną	 prze-
rwę.	Od	września	naukę	w	Szkole	Pod-
stawowej	Towarzystwa	Ewangelickiego	
rozpocznie	250	uczniów.
	 Wszystkich	 rodziców	 zaintere-
sowanych	zapisem	dziecka	do	szkoły	na	
rok	szkolny	2016/2017	informuję,	że	re-
krutacja	rozpoczęła	się	1	czerwca	2015r.	
	 Pozdrawiam	wszystkich	 czytel-
ników	Wieści	 Wyższobramskich,	 sym-
patyków	naszej	szkoły.	Kolejny	artykuł	
już	we	wrześniu.	
                                                                                                        

Joanna Gibiec-Smierna

Festyn szkolny    

Dzień dziecka    

Festyn szkolny    

Dzień dziecka    

Dzień dziecka    

Festyn szkolny    
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Przedszkole TE

	 W	 Przedszkolu	 Towarzystwa	 Ewange-
lickiego	w	Cieszynie	maj	podporządkowany	jest	
Dniu	Matki	 i	 Ojca.	 Każda	 grupa	 przygotowuje	
program	 artystyczny	 oraz	 upominki.	 Święto-
wać	 zaczęliśmy	 w	 czwartek,	 a	 do	 przedszkola	
swoich	gości	zaprosiły	dwie	grupy	Sówki	 i	Bie-
dronki.	W	piątek	gościliśmy	rodziców	Motylków	 
i	Pszczółek.	Natomiast	Żabki		rodziców	zaprosiły	
do	Cisownicy.	Grupa	dzieci	z	nauczycielką	Aga-
tą	Wierońską	 przygotowała	 program	 regionalny	
dostosowany	 do	 otoczenia,	 ponieważ	 byliśmy		 
w	Izbie	regionalnej	u	Brzezinów.	Spotkanie	to	zo-
stało	połączone	z	 tradycyjną	majówką,	którą	or-
ganizuje	Stowarzyszenie	Miłośników	Cisownicy.	
Dzieci	swój	program	zaprezentowały	wszystkim	
gościom.	Prezentacja	wierszy,	piosenek	i	tańców	
spotkała	 się	 z	 wielkim	 podziwem	widzów,	 każ-
dy	element	programu	zbierał	wiele	oklasków.	Po	
występie	 dzieci	 zostały	 zaproszone	 do	 zwiedza-
nia	skansenu	i	mogły	zapoznać	się	z	przedmiota-
mi	codziennego	użytku	sprzed	lat.	Niewątpliwie	
wielką	atrakcją	dla	dzieci		i	ich	rodziców	była	tra-
dycyjna	„wajecznica”,	którą	zostali	poczęstowani	
wszyscy	 goście.	Wszystkie	 grupy	wystąpiły	 dla	
swoich	rodziców,	ale	 to	nie	koniec	świętowania	
w	 naszym	 przedszkolu.	 Mamy	 i	 Tatusiowie	 są	 
w	 różnym	 wieku	 i	 przedszkolaki	 do	 przedszko-
la	zaprosiły	 troszkę	starsze	Mamusie	 i	Tatusiów	 
z	parafii.	W	poniedziałek	przyszli	Seniorzy,	któ-

rym	program	wycisnął	wiele	łez,	zaś	w	środę	przedszkolaki	
życzenia	 złożyły	 Chórzystom	 z	 Chóru	 Mieszanego.	 Na	 za-
kończenie	obchodów,	związanych	z	jednym	najważniejszych	

świąt	 w	 przedszkolu,	 jest	 organizo-
wany	Festyn	Rodzinny.	Na	Festynie	
czekało	 wiele	 atrakcji	 na	 wszyst-
kie	 dzieci	 i	 rodziców.	Od	 rana	 przy	
przedszkolu	 dzieci	 	 mogły	 skakać	
na	 dmuchanym	 zamku,	 zaś	 zabawę	
na	festynie	przy	pomocy	nauczycieli	 
z	 przedszkola,	 poprowadzili	 	 anima-
torzy	z	grupy	„Pozytywka”.	
		 1	 czerwcza	 w	 przedszkolu	
wielki	dzień	 -	Dzień	Dziecka,	wszy-
scy	 z	 tej	 okazji	 zwiedziliśmy	 PSP	 
w	Marklowicach,	każdy	mógł	zostać	
małym	 strażakiem.	 Tydzień	 później	
byliśmy	 na	 przedstawieniu	 w	 te-
atrze,	a	starsze	grupy	brały	udział	już	 
w	 ostatnich	 zajęciach	 „Kino	 przed-
szkole".	 Tradycyjnie	 rok	 szkolny	
kończymy	wycieczką,	tym	razem	po-
jechaliśmy	do	zoo	w	Ostrawie.	Ostat-
nią	 uroczystością	 w	 naszym	 przed-
szkolu	 jest	 pożegnanie	 starszaków.	
Dzieci	pod	okiem	swoich	nauczycieli	

Dzień mamy       

Festyn   
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pilnie	uczyły	się	ról	z	bajki	Brzydkie kaczątko,	po	przed-
stawieniu	 spektaklu	 przyszedł	 czas	wręczenia	 nagród	 
i	oczywiście	zabawa-festyn	w	przedszkolnym	ogródku.
Grono	Pedagogiczne	 jeszcze	 raz	wszystkim	absolwen-
tom	życzy	samych	sukcesów	w	zdobywaniu	wiedzy.

Grażyna Podżorska

 Ogłoszenie
 Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego od 1 września otwiera nowy oddział dla dzieci urodzonych w 
2013. Zapraszamy wszystkich rodziców 2,5-latków do zapoznania się z naszą bogatą ofertą na stronie i profilu 
na facebooku i zapisania swojego Szkraba do naszej placówki. Mało liczne grupy zapewniają dzieciom rodzinną 
atmosferę w gronie kolegów.
 Od 1 września proponujemy także wczesne wspomaganie, czyli kształcenie specjalne. Dzieciom proponu-
jemy zajęcia indywidualne  z psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapię pedagogiczną, logopedię. Nie trzeba 
być naszym przedszkolakiem, żeby skorzystać z ww. zajęć. Chętnych zapraszamy do przedszkola.

 Podziękowanie
 Panu Jerzemu Frydrychowskiemu właścicielowi firmy ogrodniczej z Puńcowa oraz właścicielom skle-
pu ogrodniczego "Zagroda", serdecznie dziękujemy za przekazanie nam roślin ozdobnych. Nasze przedszkole 
jest ukwiecone i kolorowe dzięki różnorodnym kwiatom.

Chóry, muzyka...
Koncert Chórów Diecięcych Diecezji Cieszyńskiej

	 Przypadający	na	ten	rok	piękny	Jubileusz	
30-lecia	chóru	dziecięcego	HOSANNA	z	Cieszy-
na	odbył	się	w	Pamiątkę	Założenia	kościoła	Jezu-
sowego.	Wszelkie	plany	i	pomysły	rozpoczęły	się	
w	ubiegłym	roku:	w	jaki	sposób	zorganizować	tak	
wyjątkowy	 dzień?	 Przyznam,	 że	 wiązało	 się	 to	 
z	wielkim	stresem	i	kombinacją.	
	 I	 tak	 początkiem	 roku	 zgłosiłam	 się	 do	
Proboszcza	 Parafii	 ks.	 Janusza	 Sikory,	 z	 dwie-
ma	 propozycjami	 odprawienia	 jubileuszu,	 ku	
mojemu	 wielkiemu	 zdziwieniu	 dwa	 pomysły	
bardzo	się	spodobały	–	uroczysty	koncert	na	na-
bożeństwie	 w	 Pamiątkę	 Założenia	 kościoła	 Je-

Chórek z Pruchnej
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zusowego,	podczas	którego	wystąpi	chór	Jubilat	 
z	byłymi	 chórzystami	oraz	połączony	 z	 chórem	
Kościelnym	 z	 Cieszyna	 oraz	 koncert	 Chórów	
Dziecięcych	 Diecezji	 Cieszyńskiej.	 	 Wcześniej-
sze	przygotowania,	plany,	zaproszenia	odbywały	
się	z	początkiem	roku.	Udało	się	zdobyć	numery	
telefonów	do	 15	 dyrygentek	 prowadzących	 chó-
ry	 w	 różnych	 parafiach	 Diecezji	 Cieszyńskiej,	 
z	 tego	 zdeklarowało	 się	 13	 chórków.	Dzwoniąc	
do	 poszczególnych	 dyrygentek,	 zapraszając	 
Je	z	ich	chórami	na	ważny	dla	Parafii	cieszyńskiej	
dzień	 byłam	 bardzo	 zadowolona	 gdy	 następo-
wało	 potwierdzenie	 uczestniczenia	 w	 koncercie	 
(z	 małymi	 wyjątkami	 wynikającymi	 z	 proble-
mów	prywatnych).	Była	to	dla	mnie	niesamowita	 
radość	 móc	 kontaktować	 sie	 z	 koleżankami	 
po	„fachu”.	

	 Pierwsza	 część	 Jubileuszu	 (główna,	
uroczysta)	 	 miała	 miejsce	 w	 kościele.	 Część	
mniej	oficjalna	odbyła	 się	24	maja	br.	na	Placu	 
Kościelnym,	 gdzie	 odbył	 się	 Koncert Chórów 
Dziecięcych Diecezji Cieszyńskiej.	W	godzinach	
południowych	 do	 Cieszyna	 zaczęły	 zjeżdżać	 
samochody,	 autokary	 z	 dziećmi,	 które	 o	 godz.	
13.00	 miały	 upiększyć	 popołudniowy	 program	
wieńczący	dwie	ważne	uroczystości.	Pogoda	nie-
stety	nie	sprzyjała.	Zimny,	mocny	wiatr	przeszka-
dzał	w	trakcie	odbywającego	się	koncertu.	Jednak	
miła,	 ciepła,	 rodzinna	 atmosfera,	 która	 panowa-
ła	oraz	 radosny	 śpiew	dzieci	 rozgrzewały	nasze	 
serca.	
	 Jako	 pierwszy	 wystąpił	 chór	 Jubilat,	
który	odśpiewał	dwie	piosenki:	„Dzień	po	dniu”	 
i	„Gdy	szedłem	raz	sam”.	Towarzyszył	chórkowi	
Parafialny	Zespół	 Instrumentalny,	który	 tworzył	
akompaniament.	Kolejnym	wykonawcą	był	 chó-
rek	z	Pruchnej,	który	przygotowała		Ewa	Kurczyk.	
Odśpiewał	on	piosenki,	w	których	znajdowały	się	
układy	 ruchowe:	 „Bóg	kocha	mnie”,	 „Ram	 tam	
tam”,	„Radość	dziś	mam”.	Usłyszeliśmy	również	
chórek	„Świetliki”	z	Berennej,	prowadzony	przez	
katechetkę	Bogusławę	Jaworską,	chórek	przygo-
tował	 trzy	 piosenki:	 „Jesteś	 święty”,	 „Alleluja”	
oraz	 „Małe	 rzeczy”.	 Chórkowi	 akompaniowała	
grą	na	skrzypcach	-	uczennica	Szkoły	Muzycznej	
w	Cieszynie.	Według	planu	przyszła	kolej	na	chó-
rek	„Promyki”	z	Goleszowa,	od	11	lat	prowadzo-
ny	 przez	 diakon	 Karinę	 Chwastek-Kamieniorz.	
Odśpiewał	cztery	piosenki:	dwie	pierwsze	dedy-
kowane	mamom,	które	obchodziły	swoje	święto:	
„Wasza	miłość”,	 „O	mamo	 jedyna”,	 oraz	 „Jezus	
Chrystus	 przyszedł	 na	 ziemię”	 i	 „Ja	 kocham	
Zbawcę”.	Chórek	z	 Jaworza,	prowadzony	przez	
Erykę	Binek-Pytlowany,	zaprezentował	piosenki	

Chórek z Wisły Malinki

Chórek z Jaworza

Chórek z Goleszowa

Chórek z Brennej

Chórek z Cieszyna
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wykonane	na	dwa	głosy:		„Złóż	swe	ręce”,	„Chro-
nisz	mnie”,	„O	mnie	się	nie	martw”.	Swoim	aniel-
skim	śpiewem	upiększył	koncert	chórek	z	Wisły	
Malinki	pod	batutą	Małgorzaty	Rymorz.	W	jego	
wykonaniu	 usłyszeliśmy:	 „Chwalcie	 dziś	 Pana”,	
„Tylko	jedno	jest	Imię”	oraz	„Nasz	Bóg	jest	wiel-
ki”.	Dołączył	do	naszego	śpiewania	chórek	z	Wi-
sły	Centrum,	który	w	bardzo	okrojonym	składzie,	
w	pięknych	odświętnych	strojach	cieszyńsko-gó-
ralskich,	zaśpiewał:	„Będzie	pasł”,	„Nikt	nie	jest	
za	mały	dla	Zbawcy”	i	„El	Shaddai”.	Chórkiem	
dyryguje	Urszula	Cypcer.	Kolejnym	gościem	był	
chórek	 z	 Wisły	 Jawornika,	 prowadzony	 przez	
Patryję	 Czyż.	 Dzieci	 przy	 akompaniamencie	 gi-
tary	 zaśpiewały	 trzy	 piosenki:	 „Flaga”,	 „Szczę-
śliwi,	którzy	w	domu	Twym”	oraz	„Radość	dziś	
mam”.	Muszę	przyznać,	że	najliczniejszym	chór-
kiem,	odkąd	pamiętam,	 jest	 chór	dziecięcy	„Na-
dzieja”	ze	Skoczowa	liczy	on	około	pięćdziesiąt	
dzieci.	Prowadzony	jest	przez	Dorotę	Podżorską	
oraz	 Anetę	 Żwak;	 przygotowały	 piosenki	 przy	
akompaniamencie	 pianina,	 które	 zastąpił	 key-
board.	 Dzieci	 odśpiewały	 trzy	 piosenki:	 „Halo,	
Panie	 Boże	 to	 ja”,	 „Jezus	 Chrystus	 Król”,	 „Ca-
łym	 sercem”.	Kolejnym	wykonawcą	był	 chórek	
-	 Zespół	 instrumentalno-wokalny	 z	 Marklowic,	
prowadzony	 przez	 Sabinę	 i	 Janusza	 Stasiców,	
którzy	od	wielu	lat	prowadzą	szkółkę	niedzielną	
oraz	 podjęli	 się	 prezentowania	 filiału	 zespołem	
szkółkowym.	Przygotowane	pieśni	 -	przy	akom-
paniamencie	 keyboardu,	 skrzypiec,	 gitary	 oraz	
bębenka:	„Niech	Alleluja	Bogu	brzmi”,	„Ci	któ-
rzy	Jahwe	ufają”,	„Hallelujah”.	Przyszła	kolej	na	
nasze	koleżanki	i	kolegów	z	Bażanowic	–	chórek	
„Stokrotki”,	które	pod	batutą	Doroty	Gaś	odśpie-
wały	piosenki:	„Ktoś	Cię	dzisiaj	woła”,	„Bóg	nas	
kocha”,	„Ty	wskazałeś	drogę	do	miłości”.	Jedna	
z	 piosenek	była	wzbogacona	grą	 na	 fletach	pro-
stych	przez	starsze	chórzystki;	brzmienie,	układ	
trzygłosowy	był	bardzo	efektowny.	Ostatnim	wy-

Chórek z Wisły Centrum

Chórek z Hażlacha i Zamarsk

Chórek z Bażanowic

Chórek z Marklowic

Chórek ze Skoczowa

Chórek z Wisły Jawornika
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konawcą	były	chórki	z	Hażlacha	 i	Zamarsk,	które	po-
stanowiły	 wspólnie	 odśpiewać	 przygotowany	 repertu-
ar.	Chórek	dziecięcy	z	Zamarsk	prowadzony	jest	przez	
Michała	 Malinowskiego,	 natomiast	 chórkiem	 Hażla-
skim	dyryguje	Marta	Cienciała,	pod	czujnym	okiem	ks.	
Marcina	Podżorskiego,	który	grą	na	keyboardzie	towa-
rzyszy	chórkom.	Zostały	zaśpiewane	piosenki:	„Jesteś	
życiem	mym”,	„Boży	bohater”,	„Prawdziwie	żyje	Pan”.	
Każdy	chórek	po	występie	był	częstowany	tradycyjnym	
cieszyńskim	 kołaczykiem,	 grillowaną	 kiełbasą	 oraz	
soczkiem.	
	 Po	 występie	 wszystkich	 chórków	 przedstawi-
ciel	komisji	ds.	Chórów	Diecezji	Cieszyńskiej	pan	Jó-
zef	Król	na	ręce	dyrygentki	chóru	Hosanna	z	Cieszyna,	
w	 ramach	 jego	 Jubileuszu,	 wręczył	 pamiątkowy	 dy-
plom	oraz	kwiaty,	życząc	dalszej,	wytrwałej,	kierowa-
nej	Bożą	ręką	służby.	
	 Tą	drogą	jeszcze	raz	bardzo	dziękuję	wszystkim	
uczestnikom	–	dyrygentkom,	dzieciom	oraz	kochanym	
rodzicom	za	poświęcony	czas,	za	piękne	wykonie	róż-
norodnych	pieśni,	za	to,	że	w	tym	jakże	ważnym	dniu	

byliście	 razem	z	nami,	Bóg	Wam	zapłać.	Dziękujemy	
Panu	Bogu,	że	przez	cały	okres	przygotowań	czuliśmy	
jego	obecność,	że	pozwolił	nam	szczęśliwie	spędzić	ten	
dzień,	że	pogoda,	nad	którą	ciągle	czuwaliśmy,	w	miarę	
nam	dopisała.	Do	zobaczenia...

Beata Macura

	 24	 maja	 	 2015	 r.	 o	 godzinie	 17-tej	 w	 koście-
le	 Jezusowym	w	Cieszynie	 odbył	 się	 kolejny	 koncert	
Karol Stryja in memoriam,	w	którym	filharmonicy	ślą-
scy	uczcili	swojego	dyrygenta	i	mistrza,	pochodzącego	 
z	Cieszyna.	W	 lutym	 tego	 roku	minęła	 100.	 rocznica	
urodzin	Karola	Stryi.	Pierwsza	część	koncertu	poświę-
cona	była	pamięci	zasłużonego	kompozytora	śląskiego	
Józefa	Świdra,	który	zmarł	rok	temu,	22	maja	2014	r.
	 Licznie	obecnych	na	koncercie	słuchaczy	przy-
witał	 ks.	 Janusz	 Sikora.	 Sylwetki	 Józefa	 Świdra	 oraz	
Karola	Stryi,	repertuar	koncertu	i	wykonawców	przed-
stawił	Piotr	Gruchel.
 Józef Świder	 (19.08.1930	 -	 22.05.2014)	 jest	
znanym	polskim	kompozytorem.	Studiował	
w	katowickiej	Państwowej	Wyższej	Szkole	
Muzycznej	 kompozycję	 (prof.	 B.	 Woyto-
wicz),	teorię	muzyki	(prof.	A.	Mitschy)	oraz	
fortepian	 (S.	 Allilówna).	 Studia	 kompozy-
torskie	 uzupełniał	 u	 prof.	 G.	 Petrassiego		 
w	Accad.	Nazionale	di	S.	Cecilia	w	Rzymie.	
Od	1952	r.	uczył	w	Akademii	Muzycznej	w	
Katowicach.	Piastował	również	stanowiska	
dziekana	 i	 prorektora.	Od	1975	 	 r.	 był	wy-
kładowcą	 na	 Filii	 Uniwersytetu	 Śląskiego	
w	Cieszynie.	W	 latach	 1985-1999	 był	 tam	
dyrektorem	 Instytutu	 Pedagogiki	 Muzycz-
nej.	 Za	 swoją	 twórczość	 kompozytorską	 
i	 pedagogiczną	 był	 wielokrotnie	 nagradza-

Pamięci Karola Stryi i Józefa Świdra

ny,	 m.in.	 otrzymał	 3-krotnie	 Nagrodę	 Laureata	Woje-
wództwa	Katowickiego,	Nagrody	I	i	II	stopnia	Ministra	
Kultury	 i	 Sztuki,	Nagrodę	Premiera	 za	 twórczość	 dla	
dzieci.	 Odznaczony	 został	 też	 Kawalerskim	 i	 Oficer-
skim	Orderem	Odrodzenia	Polski.	J.	Świder	pozostawił	
bogatą	spuściznę	kompozytorską:	koncerty	na	fortepian	
i	 różne	 instrumenty,	 utwory	 instrumentalne	 -	 kantaty,	
pieśni,	 utwory	na	 chóry,	 opery.	Główny	nurt	 twórczo-
ści	J.	Świdra	stanowi	muzyka	chóralna.	Kompozycje	te	
wzbogaciły	 repertuar	wielu	 chórów,	 a	 zwłaszcza	 dzia-
łających	w	Filii	UŚ	w	Cieszynie.	Utwory	 cechują	 się	
współczesnymi	 środkami	 wyrazu,	 lecz	 równocześnie	
słychać	związki	z	muzyką	z	dawniejszych	epok.	
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	 Chór	 Uniwersytetu	 Śląskiego	 Har-
monia	w	Cieszynie	po	dyrekcją	Izabeli	Zie-
leckiej-Panek	 wykonał	 4 pieśni a capella  
J. Świdra: Liberame (utwór żałobny), Pater 
noster, Cantus gloriosus i Wierzę.	Pieśni	te	
zostały	 wyśmienicie	 wykonane	 przez	 cie-
szyński	chór.		Pieśni	brzmiące	współcześnie,	
na	 granicy	 tonalności	 dur-moll,	 z	 zastoso-
waniem	 środków	 polifonicznych,	 przyję-
te	 zostały	 przez	 słuchaczy	 z	 dużą	 uwagą,	 
a	 chór	 nagrodzony	 został	 gromkimi	 okla-
skami.	
	 	W	2.	części	koncertu	z	cyklu	Karol 
Stryja in memoriam wystąpiła	Śląska	Orkie-
stra	Kameralna	z	Katowic.	
 Karol Stryja	 (2.02.1915	 –	
31.01.1998)	ukończył	w	Cieszynie	szkołę	podstawową,	
następnie	 gimnazjum	 i	 Seminarium	 Nauczycielskie.	 
W	latach	1935-1939	studiował	w	Śląskim	Konserwato-
rium	w	Katowicach.	W	1951	r.	ukończył	studia	w	zakre-
sie	dyrygentury.	W	tym	samym	roku	objął	stanowisko	
drugiego	dyrygenta	Filharmonii	Śląskiej.	W1953	roku	
był	 już	 pierwszym	 dyrygentem,	 a	 od	 1982	 roku	 był	
dyrektorem	naczelnym	i	artystycznym.	W	latach	1968-
84	 był	 dyrygentem	 orkiestry	 symfonicznej	w	Odense	
(Dania).	 Uhonorowany	 został	 wielu	 nagrodami,	 m.in.	
nagrodą	 artystyczną	 miasta	 Katowic	 (1957)	 oraz	 na-
grodą	 Związku	 Kompozytorów	 Polskich	 (1977)	 oraz	
bułgarskim	Orderem	Cyryla	 i	Metodego	 I	 kl.	 (1976).	
Otrzymał	wiele	odznaczeń,	w	tym	Krzyż	Wielki	Orderu	
Odrodzenia	Polski	 (1995).	K.	Stryja	był	 cenionym	 in-
terpretatorem	i	propagatorem	muzyki	polskiej	i	współ-
czesnej.	Filharmonia	Śląska	co	roku	przyjeżdża	do	Cie-
szyna	z	okolicznościowym	koncertem	Karol	Stryja	 in	
memoriam.
	 W	 części	 koncertu	 ku	 pamięci	 Karola	 Stryi,	
Śląska	 Orkiestra	 Kameralna	 pod	 dyrekcją	 Mirosława	
Jacka	 Błaszczyka	 wykonała	 dwa	 utwory:	 III Koncert 
brandenburski G-dur (BWV	1048)	Jana	Sebastiana	Ba-
cha	oraz	Mszę G-dur (D	167)	Franciszka	Schuberta.			
	 Jan	Sebastian	Bach	(1685-1750)	jest	wybitnym	
niemieckim	 kompozytorem	 i	 organistą	 epoki	 baroku.	 
W	 swej	 twórczości,	 obejmującej	 ogromny	 repertu-
ar	 kompozycji,	 wierny	 był	 tradycjom	 muzyki	 polifo-
nicznej	 baroku.	 Wśród	 wielu	 koncertów	 napisanych	
na	 różne	 instrumenty,	 ważne	 miejsce	 zajmuje	 sześć	
Koncertów	 brandenburskich.	W	 koncertach	 tych	 J.	 S.	
Bach	 prezentuje	 różne	 typy	 concerto	 grosso.	 W	 każ-
dym	wyeksponowane	są	inne	instrumenty	koncertujące.	
Koncerty	te	posiadają	3-cześciową	budowę	w	układzie	
część	szybka-wolna-szybka.	
	 W	wykonanym	III Koncercie brandenburskim 
występuje	 nietypowo	 cykl	 2	 części	 szybkich	 rozdzie-
lonych	1-taktowym	Adagio.	W	koncercie	 tym	kompo-
zytor	 posługuje	 się	 techniką	 koncertującą	 3	 zespołów	

instrumentów	smyczkowych.
	 Franciszek	 Schubert	 (1797-1828),	 wybitny	
kompozytor	austriacki,	w	swoim	krótkim	życiu	 skom-
ponował	 bardzo	 dużo	 różnych	 utworów	 instrumental-
nych,	 orkiestrowych,	 scenicznych,	 a	 zwłaszcza	 pieśni	
na	głos	solowy.	Pozostawił	też	10	mszy.	W	pierwszych	
latach	utwory	jego	nawiązywały	do	wiedeńskiego	stylu	
klasycznego.	W	wielu	utworach	widoczny	 jest	wpływ	
wczesnoromantycznej	literatury.	Był	najwybitniejszym	
melodystą	swej	epoki	i	równocześnie	doskonale	opierał	
się	na	systemie	dur-mol.	Muzykę	wczesnego	romanty-
zmu	prezentują	jego	msze	i	2	requiem.	
	 Zaprezentowana	Msza G-dur na głosy solowe, 
chór i orkiestrę smyczkową (D	 167)	 skomponowana	
została		zgodnie	z	liturgią	w	wyniku	jego	bliskich	kon-
taktów	z	rodzinną	parafią	i	pełniła	funkcję		missa	bre-
vis.	 Części:	 1.	Kyrie,	 2.	Gloria,	 3.	 Credo,	 4.	 Sanctus,	 
5.	Benedictus,	6.	Agnus	Dei.	Msza	ta	wykonana	została	
w	 kościele	 Jezusowym	 przez	 Śląską	 Orkiestrę	 Kame-
ralną	oraz	Chór	Uniwersytetu	Śląskiego	Harmonia	pod	
dyrekcją	Mirosława	 Jacka	 Błaszczyka.	 Partie	 solowe	
śpiewali	 Elżbieta	Kolorz	 –	 sopran,	Tomasz	Dziwisz	 –	
tenor	oraz	Michał	Schoppa	–	baryton.	(Chór	przygoto-
wała	Izabela	Zielecka-Panek).
	 Wykonane	 przez	 Śląską	 Orkiestrę	 Kameralną	
utwory	 przyjęte	 zostały	 gorącymi	 oklaskami.	 Licznie	
zebrani	 słuchacze	 mieli	 wielką	 ucztę	 muzyczną,	 bo-
wiem	 repertuar	 był	 ciekawy	 i	 bardzo	 urozmaicony,	 
a	realizacja	muzyczna	na	wysokim	poziomie.	
	 W	dniu	koncertu	w	kościele	Jezusowym	ekspo-
nowana	była	wystawa	fotograficzna	prezentująca	Karo-
la	Stryję	-	jego	sylwetkę	jako	twórcy	muzycznego	oraz	
zdjęcia	rodzinne.			
	 Ks.	Janusz	Sikora	i	Piotr	Gruchel	podziękowali	
gorąco	wszystkim	wykonawcom	koncertu.	Przekazany	
został	również	apel	wspierania	finansowego	akcji	„Ra-
tujmy Organy kościoła Jezusowego”.               

Stanisław Hławiczka
Foto: Stanisław Konopka
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	 W	niedzielę	07-06-2015	na	zaprosze-
nie	 naszego	 byłego	 chórzysty	 Władka	 Cie-
ślara	oraz	proboszcza	parafii	w	Lasowicach	
Wielkich	ks.	Ryszarda	Pierona,	pojechaliśmy	
na	 uroczystość	 konfirmacji.	 Konfirmantami	
byli	 synowie	 naszego	 kolegi,	 bliźniacy	 Flo-
rian	i	Daniel.
	 Fosowskie	 leży	 około	 40	 km	 od	
Opola,	 a	 do	 filiału	 należy	 tylko	 8	 parafian.	
Konfirmacja	 ta	 	 była	 pierwszą	 	 od	 czasów	
powojennych	 w	 tej	 miejscowości,	 więc	 dla	
wszystkich	było	 to	wielkie	przeżycie.	Nabo-
żeństwa	odbywają	 się	 tylko	 raz	w	miesiącu	
gdyż	 kościół	 znajduje	 się	 około	 50	 km	 od	
parafii	w	Lasowicach	Wielkich,	a	do	parafii	
należy	w	 sumie	 5	 filiałów.	Kościół	 jest	 nie-
wielki,	 ale	 bardzo	 urokliwy	 i	 zadbany,	 lecz	
nie	 oparł	 się	 wandalom,	 którzy	 wykradli	
wszystkie	elementy	metalowe	organ.
	 Na	miejsce	dotarliśmy	dosyć	szybko	
i	była	możliwość	zrobienia	próby	oraz	ustalić	
szczegóły.	 Podczas	 próby	 dotarł	 proboszcz	
ks.	 Ryszard	 Pieron	 wraz	 z	 małżonką	 i	 bar-
dzo	 serdecznie	 nas	 przywitał.	 Dzięki	 opera-
tywności	księdza,	który	zorganizował	dojazd	 
z	 pozostałych	 filiałów,	 frekwencja	 na	 nabo-
żeństwie	była	bardzo	duża.	Pół	godziny	przed	
nabożeństwem	 urządziliśmy	 poranek	 pieśni.	
Podobnie	jak	u	nas,	nabożeństwo	rozpoczęto	
procesjonalnym	wejściem	do	kościoła	księży,	
rady	 parafialnej	 oraz	 konfirmantów	 z	 rodzi-
cami.	 Uroczystość	 poprowadzili	 wspólnie	
proboszcz	oraz	nasz	opiekun	ks.	Marcin	Pod-
żorski,	który	służył	Bożym	Słowem.	Kazanie	
księdza	 Podżorskiego	 było	 skierowane	 do	
konfirmantów	 lecz	 także	 do	 każdego	 z	 nas,	
aby	 przypomnieć	 sobie,	 co	 przyrzekaliśmy	

Chór Hażlach-Zamarski w Fosowskiem

WCK we Wrocławiu

podczas	 konfirmacji.	 Na	 nabożeństwie	 zaśpiewaliśmy	 jeszcze	
kilka	pieśni.	
	 Kończąc	 uroczystość,	 gospodarz	 jeszcze	 raz	 podzięko-
wał	wszystkim	uczestnikom	oraz	zaprosił	wszystkich	do	wspól-
nego	 zdjęcia.	W	 godzinach	 popołudniowych	wracaliśmy	w	 do-
brych	humorach	do	domu.

Piotr Witoszek

	 Początkiem	 lutego	 tego	 roku	 mieliśmy	 okazję	 za-
śpiewać	 na	 III	 Europejskiej	 Konferencji	 "Spotkanie	 z	 in-
nymi"	w	Krzyżowej	obok	Świdnicy,	zorganizowanej	przez	
SIPCC	 (tłum.	 Stowarzyszenie	 Duszpasterstwa	 i	 Poradnic-
twa	 Kulturalnego)	 zrzeszające	 w	 swoich	 kręgach	 osoby	 
z	wszelkich	stron	świata.	Tym	bardziej	byliśmy	mile	zasko-
czeni,	że	w	czerwcu	zaproszono	nas	ponownie,	tym	razem	
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do	Wrocławia.
	 Ruszyliśmy	 14	 czerwca	 po	 południu,	
wsiadając	 do	 rozgrzanych	 cudnym	 letnim	 słoń-
cem	 samochodów,	 stąd	 nasza	 podróż	 nie	 trwa-
ła	 długo	 i	 wnet	 postanowiliśmy	 zatrzymać	 się	
na	 standardowe	 w	 trasie	 lody	 w	 McDonald’s.	
Pierwsze	 rozmowy	 na	 temat	 planów	 wakacyj-
nych,	 opowieści	 o	 pracy,	 sesjach,	 ustalanie	 pla-
nów	kolejnych	 koncertów,	 ślubów,	wszak	 pracy	
mamy	 wiele.	 Zażywszy	 ochłody,	 ruszyliśmy	
dalej.	 	 Piękna	 polska	 autostrada	 powiodła	 nas	
wprost	do	Wrocławia,	w	którym	już	oczekiwano	
naszego	 przyjazdu.	 Przywitali	 nas	 ks.	 Grzegorz	
Giemza	i	ks.	bp	Ryszard	Bogusz,	ale	co	ważniej-
sze,	przywitały	nas	gorące	uśmiechy	uczestników	
konferencji,	 którzy	 pamiętali	 nas	 jeszcze	 z	Krzyżowej.	To	
napawało	nas	nadzieją,	że	tamten	koncert	zachował	się	pozy-
tywnie	w	ich	pamięci	-	zdradzę,	wyprzedając	narrację,	że	tak	
było.	Szybkie	przebieranie,	rozśpiewanie	i	drobne	poprawki	
interpretacyjne	(niezastąpiony	Piotr	Sikora).		Weszliśmy	do	
przytulnej,	kameralnej	sali	parafialnej		z	małą	sceną.	Stamtąd	
wyszliśmy	na	dziedziniec	parafialny	z	pięknym	kasztanow-
cem	na	środku.	Usiedliśmy,	złapaliśmy	oddech	i	czekaliśmy,	
aż	uczestnicy	konferencji	się	zejdą	i	rozpocznie	się	wspólny	
wieczór.	Zapowiedź	organizatorów	wywołała	u	nas	szok.	Oto	
miał	wystąpić	chór,	który	cytując:	„zmiecie	publikę,	rozłoży	
ją	na	łopatki”.	Tu	chwila	naszego	zastanowienia,	czy	to	aby	
pozytywna	czy	jednak	negatywna	zapowiedź.	Nie	było	czasu	
na	dyskusję.	Wchodzimy	na	 scenę.	Pierwszy	blok	naszego	
występu	to	pieśni	sakralne.	W	przerwie	odbyła	się	kolacja,	na	
którą	również	zostaliśmy	zaproszeni.	Podczas	kolacji	chwila	
czasu	na	 rozmowy	z	uczestnikami,	wspomnienia	spotkania	
w	Krzyżowej.	Napojeni	i	najedzeni	wracamy	do	sali	na	dru-
gą	część	koncertu.	Tym	razem	zabrzmiała	muzyka	popularna,	
rozrywkowa,	ale	również	śląskie	pieśni	ludowe.	To	niesamo-
wite,	 jak	mimo	 różnic	 kulturowych	 i	 językowych,	 poprzez	
muzykę	można	wejść	w	interakcję	z	innymi,	co	nam	się	udało	
i	w	efekcie	wieczór	zakończyliśmy	na	wspólnej	nauce	jednej	
z	naszych	pieśni	w	kilku	językach.	Ku	naszemu	zaskoczeniu,	
po	opanowaniu	melodii	i	 tekstu,	 	udało	się	nawet	wspólnie	
zaśpiewać	w	 czterogłosie.	Gromkie	 brawa	 i	 owacja	 na	 sto-
jąco	 zawsze	 sprawiają,	 że	 w	 głowie	 pozostaje	 miłe	 wspo-
mnienie	takiego	koncertu.	Tym	bardziej,	że	ciepłych	słów	po	
naszym	występie	również	nie	brakowało.	Pożegnaliśmy	się,	
a	że	wieczór	był	ciepły	i	przyjemny,	nie	omieszkaliśmy	sko-
rzystać	z	uroków	wrocławskiego	rynku.	Kolejna	sposobność	
do	ciekawych	rozmów,	śmiechu	i	żartów.		
	 Droga	 powrotna	 okazała	 się	 być	 nieco	 bardziej	 za-
wiła,	 niż	 się	 spodziewaliśmy.	 Parkując	 nieopodal	 kościoła	
przeoczyliśmy	znak	 i	w	efekcie	otrzymaliśmy	blokady	kół	

od	 wrocławskiej	 Straży	Miejskiej...	 Na	 szczę-
ście	 załatwienie	 formalności	 nie	 trwało	 zbyt	
długo.	Nocna	podróż	do	domu	minęła	 szybko	 
i	 nadszedł	 czas	 pożegnania	 na	 Placu	 Kościel-
nym,	kiedy	w	głowie	nadal	pozostawało	ciepłe	
wspomnienie	 kolejnego	 spotkania	 ze	 społecz-
nością	SPICC.	
      
        Wojtek Wantulok
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Ostatnia Próba

	 W		czwartek	(18	czerwca)	członkowie	dzie-
cięcego	zespołu	„Gloria”	z	Hażlacha	spotkali	się	na	
pożegnalnym	 ognisku,	 podsumowującym	 bogaty	 
w	występy	rok.	Były	kiełbasy	i	ciasta,	dużo	śmiechu	
i	 ruchu	 –	 m.in.	 zabawy	 z	 chustą	 animacyjną	 (naj-
większą	 furorę	 zrobiła	gra	w	 rekina,	 polegająca	na	
wciąganiu	przez	wybraną	osobę	pozostałych	uczest-
ników	pod	rozłożoną	na	ziemi	płachtę)	i	mecz	piłki	
nożnej	 (drużyny	Marty	 i	 ks.	Marcina	 zremisowały	
po	zaciętym	boju	okupionym	przez	obie	strony	zdar-
tymi	kolanami	i	plamami	z	trawy	na	spodniach).	Co	
do	wspomnianego	bogactwa	prób	i	występów	w	mi-
nionym	roku	szkolnym...	Dzieci	spotykały	się	w	każ-
dy	czwartek	o	17.00	w	salce	przy	kościele.	Śpiewały	
na	nabożeństwach	w	hażlaskim	filiale	oraz	-	razem	 
z	 chórkiem	dziecięcym	z	Zamarsk	 -	w	 teatrze	pod-
czas	wieczoru	kolęd	i	na	obchodach	trzydziestolecia	
działalności	 chóru	 dziecięcego	 „Hosanna”	 w	 Cie-
szynie.	Najmłodszy	członek	Glorii	ma	4,	najstarszy	 
14	lat.		 	
	 Od	 września	 ruszają	 kolejne	 próby	 i	 pra-
ca	 nad	 nowym	 repertuarem.	To	 świetna	 okazja,	 by	
dołączyć	do	 zespołu.	Zapraszamy	wszystkich	miło-
śników	muzyki	 i	 dobrej	 zabawy!	Zespół	 prowadzą	
Marta	Cienciała	i	ks.	Marcin	Podżorski

Ania Stoch

Ratujmy Organy
Koncert Neue 

Kantorei Weilheim  

w Cieszynie
	 Za	 nami	 kolejny	 koncert	w	 ramach	
akcji	 „Ratujmy	Organy	 Kościoła	 Jezusowe-
go”,	 podczas	którego	można	było	wesprzeć	
remont	 naszego	 instrumentu.	 W	 środowy	
wieczór	3	czerwca	o	godz.	18.00	w	cieszyń-
skim	 kościele	 wystąpili:	 niemiecki	 zespół	
Neue	 Kantorei	 Weilheim	 pod	 dyr.	 Waltera	
Erdta	 oraz	 Chór	 Kościelny	 Parafii	 Ewan-
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gelicko-Augsburskiej	 w	 Cisownicy	 pod	 dyr.	
Wiesława	Jakubika.
	 Chórzyści	 z	 Niemiec	 przyjechali	
na	 Śląsk	 Cieszyński	 na	 zaproszenie	 chóru	 
z	 Cisownicy,	 który	 był	 współorganizatorem	
i	 zarazem	 wykonawcą	 koncertu.	 Muzycy	 
z	 dekanatu	 Weilheim	 prowadzą	 ożywioną	
działalność	 artystyczną,	 koncertując	 w	 wie-
lu	 krajach	 Europy.	 Na	 swoim	 koncie	 mają	
występy	 w	Austrii,	 Francji,	 Szkocji,	 krajach	
bałtyckich,	Czechach,	na	Słowacji	i	Ukrainie.	 
W	Polsce	wystąpili	wcześniej	we	Wrocławiu	
i	 w	 Krakowie.	 Ostatnim	 punktem	 ich	 kon-
certowego	planu	w	naszym	kraju	był	występ	
właśnie	w	Cieszynie.	Organizatorzy	koncertu	
w	 materiałach	 informacyjnych	 zapowiadali,	
że	Neue	Kantorei	Weilheim	podbija	serca	pu-
bliczności	ciekawym	repertuarem	oraz	znako-
mitym	wykonaniem	prezentowanych	utworów.		
Myślę,	że	potwierdzili	 to	również	swoim	wy-
stępem	w	Cieszynie.	
	 Program	 koncertu	 był	 bardzo	 am-
bitny	 i	 ciekawy.	 Usłyszeliśmy	 m.in.:	 Mszę	 
E-dur	Josepha	Gabriela	Rheinbergera,	Agnus	
Dei	 Samuela	 Barbera,	 motet	 „Warum	 toben	
die	Heiden"	Felixa	Mendelssohna,	czy	słynne	
„Otče	náš"	Leoša	Janačka	z	brawurową	partią	
solową	w	wykonaniu	młodego	 tenora	Nicola-
sa	Stegmanna.	Chór	brzmiał	pięknie.	Wielkie	
wrażenie	 zrobił	 na	mnie	 również	 akompania-
ment	 organowy	 Friedricha	 Saulera,	 bardzo	
zróżnicowany	dynamicznie	 i	 idealnie	dopaso-
wany	brzmieniowo	do	partii	wokalnych	chóru.	
W	kilku	utworach	usłyszeć	można	było	harfę,	
dość	 niespotykany	 w	 kościelnych	 wnętrzach	
instrument,	na	której	grała	Angela	Holzschuh.	
W	 połowie	 koncertu	 oba	 zespoły	 wystąpiły	
wspólnie.	Występ	 chóru	 z	Cisownicy	 bardzo	
urozmaicił	poważny	program	chóru	z	Niemiec.	
Chórzyści	 pod	 dyrekcją	 Wiesława	 Jakubika	
wykonali	 kilka	 pięknych	 pieśni	 kościelnych	 
z	wielkim	 zaangażowaniem	 i	widoczną	 rado-

ścią,	 która	 udzieliła	 się	 słuchającym.	Na	 zakończenie	 zgroma-
dzona	publiczność	nagrodziła	oba	zespoły	gromkimi	brawami.
	 Kolejne	akcyjne	koncerty	zaplanowane	są	na	jesień.	Już	
dziś	 zapraszamy	na	koncert	 znakomitych	zaolziańskich	zespo-
łów,	które	ponownie	połączą	swoje	siły	 i	wystąpią	w	kościele	
Jezusowym.	Kolejną	muzyczną	atrakcją	będzie	występ	„Lutni”,	
wspaniałego	 chóru	 ze	 Strumienia	 o	 ponad	 stuletniej	 tradycji.	
Szczegóły	we	wrześniowym	numerze	Wieści	Wyższobramskich.
      Piotr Sikora

Foto: Beata Macura
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Wielka wakacyjna atrakcja muzyczna!!!

 W ramach koncertów 
z cyklu „Ratujmy Orga-
ny Kościoła Jezusowego” 
gościliśmy już w naszym 
kościele wielu wspaniałych 
artystów z Polski, Czech, 
Niemiec i USA. Tym razem 
czeka nas prawdziwa egzo-
tyczna niespodzianka w po-
staci wyjątkowego koncertu 
chórzystów z Filipin! Praw-
dziwa uczta dla oka, ucha i 
ducha! 

 Koncert Chóru Uniwersytetu Filipińskiego w Manilii 

odbędzie się w piątek, 10 lipca o godz. 18.00 w kościele Jezusowym. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy całe rodziny na to wyjątkowe wydarzenie!

              Piotr Sikora

	 Dyrektorem	 muzycznym	 chóru,	 założone-
go	w	lipcu	1992	r.	przez	grupę	studentów,	jest		Em-
manuel	P.	de	Leon	Jr.	Tworzą	go	zarówno	studenci,	
wykładowcy	jak	i	absolwenci	uniwersytetu	w	Ma-
nilii.	Repertuar	zespołu	jest	bardzo	zróżnicowany,	
poczynając	od	muzyki	sakralnej,	poprzez	muzykę	
renesansu,	 klasyczną,	współczesną,	 a	 kończąc	na	
ludowej	 muzyce	 Filipin.	 Chór	 wykonuje	 utwory	
kompozytorów	 takich	 jak:	 Biebl,	 Lukaszewski,	
Rossini,	Hogan,	czy	Stroope,	a	także	rodzimą	mu-
zykę	 chóralną	 kompozytorów	 filipińskich:	 Lucio	
San	Pedro,	Eudenice	Palaruan,	Nilo	Alcala,	Ryan	
Cayabyab,	Joela	Navarro,	Johna	Augusta	Pamintu-
ana,	Josefino	Chino	Toledo,	Felipe	de	Leona,	Fran-
cisco	Feliciano	i	Fidela	Calalanga.	
	 Chór	ma	za	sobą	siedem	europejskich	tras	
koncertowych.	 Bierze	 udział	 i	 odnosi	 sukcesy	 

Chór Uniwersytetu Filipińskiego w Manilii
(University of the Philippines Manila Chorale – UPMC) 

w	 wielu	 międzynarodowych	 konkursach	 i	 festi-
walach	muzyki	 chóralnej,	gdzie	 zdobył	 już	wiele	
nagród	w	 kategoriach	muzyki	 sakralnej	 i	 spirytu-
alnej.	W	latach	2007,	2009	i	2011	grupa	odnosiła	
sukcesy	 na	międzynarodowym	 festiwalu	Chórów	
im.	Antona	Brucknera	w	Linz	(Austria),	otrzymu-
jąc	 trzykrotnie	 złoty	 dyplom	w	 kategorii	 chórów	
mieszanych	oraz	dwukrotnie	srebrny	dyplom.		
	 W	 roku	 2014	 chór	 miał	 okazję	 wystąpić	
pod	dyrekcją	 światowej	 sławy	 szwedzkiego	dyry-
genta	 Freda	 Sjöberga,	w	 tym	 samym	 roku	 grupa	
została	 zaproszona	 jako	 gość	 specjalny	 festiwalu	
chóralnego	Karuizawa	 International	 Choral	 Festi-
val	odbywającego	się	w	Japonii.	W	2015	roku	chór	
ponownie	odwiedza	Europę	i	wystąpi	m.in.	w	Cie-
szynie.
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Dzieci i młodzież
Wzniesienie Rastoczne

	 W	 dniu	 29	 maja	 br.	 grupa	 młodzie-
żowa	 z	Marklowic	 na	 czele	 z	 ks.	Dariuszem	
Madzią	 wyruszyła	 na	 trzydniową	 wycieczkę.	
W	 godzinach	 popołudniowych	 wyruszyliśmy	
samochodami	 w	 kierunku	 naszych	 gór.	Miej-
scem	docelowym	było	wzniesienie	Rastoczne	
(890	 m	 n.p.m.).	 Po	 zostawieniu	 naszych	 sa-
mochodów	w	Wiśle	Malince,	wyruszyliśmy	w	
dalszą	 „podróż”.	 W	 trakcie	 wędrówki	 mieli-
śmy	okazję	podziwiać	piękne	widoki	na	Beski-
dy	i	przyrodę.	Momentami	mieliśmy	problem	
z	 przejściem,	 ze	względu	 na	 ostatnie	 ulewne	
dni.	W	trakcie	wędrówki	po	górach,	mieliśmy	
okazję	ugasić	nasze	pragnienie	nieskazitelnie	
czystą,	źródlaną	wodą.		Po	ponad	trzech	godzi-
nach	dotarliśmy	do	chatki	na	Rastocznym.	Po	
rozlokowaniu	się	piekliśmy	kiełbaski,	które	po	
wysiłku	 związanym	 z	wędrówką,	 smakowały	
szczególnie	dobrze.	Wieczór	 i	 część	nocy	 zo-
stał	 poświęcony	 rozmowom	 i	 przyniesionym	
ze	sobą	grom.
	 Drugiego	dnia	dokonana	została	pew-
na	 korekta	 do	wcześniejszych	 planów.	Część	
grupy	powróciła	do	Cieszyna	na	pogrzeb	pana	
Mirosława	Berka,	a	pozostałymi	zaopiekował	
się	tata	ks.	Darka,	oprowadzając	ich	po	górach.	
Grupa	miała	okazję	zobaczyć	źródła	i	wykapy	
Wisły	–	królowej	naszych	rzek.	Poruszano	się	
malowniczymi	 trasami	 z	 przepięknymi	 wido-
kami.	 Udało	 się	 też	 osiągnąć	 grupie	 najwyż-
szy	szczyt	w	okolicy	–	Baranią	Górę	-	i	wejść	
na	 wieżę	 widokową.	 Trzeba	 podkreślić,	 że	
wycieczka	 odbyła	 się	 w	 idealnym	 czasie,	 bo	
podczas	dobrej	pogody.	Po	powrcie	do	chatki	
zaczęło	mocno	padać,	co	już	niestety	odczuła	
na	 sobie	grupa	powracająca	 z	Cieszyna.	Wie-
czorną	część	dnia	rozpoczęliśmy	krótkim	roz-
ważaniem	Słowa	Bożego,	a	później	po	kolacji	
powtórzyliśmy	wydarzenia	z	piątkowego	wie-
czora.
	 W	 ostatnim	 dniu	 poświęciliśmy	 czas	
na	 słuchanie	 słowa	 Bożego,	 które	 dotyczyło	
Święta	 Trójcy	 Świętej	 i	 zaśpiewaniu	 dwóch	
pieśni.		Po	zjedzeniu	pysznej	jajecznicy,	wyru-
szyliśmy	w	drogę	powrotną,	tym	razem	wraca-

liśmy	inną	trasą,	które	w	jednym	momencie	była	dość	stroma,	
ale	 wszyscy	 sobie	 poradzili.	 Swoistą	 atrakcją	 podczas	 po-
wrotu	była	możliwość	zobaczenia	tropu	rysia.	Około	godziny	 
14	przyjechaliśmy	do	Cieszyna.
	 Na	zakończenie	relacji	składamy	podziękowanie	Kołu	
Łowieckiemu	„Jarząbek”	w	Wiśle,	z	którego	gościnności	ko-
rzystaliśmy,	przebywając	w	chatce	na	Rastocznym.

Maksymilian Gadowski
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Kącik młodzieżowy

Sztandar w Hażlachu

	 W	 związku	 ze	 zbliżającym	 się	 zakończe-
niem	roku	szkolnego,	w	niedzielę	21.06.2015	zawi-
tał	do	naszego	kościoła	poczet	sztandarowy	Szkoły	
Podstawowej	 im.	Trzech	Braci	w	Hażlachu.	Wraz	 
z	pocztem	gościliśmy	panią	zastępcę	dyrektora	Beatę	
Foltyn	 oraz	 nauczycielkę	 Patrycję	Grzybek.	 Sztan-
dar	 ten	został	ufundowany	w	ubiegłym	roku	przez	
Radę	Rodziców	w	związku	ze	120-leciem	istnienia	
szkoły.	 Jednocześnie	 w	 tym	 samym	 nabożeństwie	
wzięła	 udział	 psycholog	mgr	Renata	Liszka,	 która	
z	 inicjatywy	 naszego	 wójta,	 Grzegorza	 Sikorskie-
go,	 przedstawiła	 prelekcję	 na	 temat	 szkodliwości	
używania	narkotyków	 i	dopalaczy.	Prelekcje	 te	od-
bywają	się	we	wszystkich	kościołach	naszej	gminy	
ze	 środków	Gminnego	Programu	Przeciwdziałania	
Narkomanii.	
	 Celem	 prelekcji	 było	 uświadomienie	 tak	
młodzieży,	jak	i	rodzicom,	skutków	używania	środ-
ków	odurzających,	a	także	możliwości	rozpoznawa-
nia	osób	będących	pod	ich	wpływem.

Piotr Witoszek

Wygodna wybiórczość
	 Tak	 się	 składa,	 że	 w	 życiu	 niektóre	 rzeczy	
przyjmuję	z	aprobatą	i	bez	oporów,	a	inne...	no	cóż,	po-
wiedzmy	w	tym	miejscu,	że	bez	aprobaty	i	z	oporami.	
Gdybym	 jednak	 chciał	 użyć	 ostrzejszych	 słów,	 mógł-
bym	 powiedzieć,	 że	 w	 przypadku	 niektórych	 rzeczy	
prędzej	zostanę	księdzem,	niż	coś	przyjmę,	zaakceptuję,	

Wyższa niższość

zastosuję	się.	(Dodam	tak	na	marginesie,	że	niektórzy	
zostali	księżmi,	a	potem	musieli	pewne	rzeczy	zaakcep-
tować.)
	 Nie	 inaczej	 jest	 z	 pewnymi	 prawdami	 biblij-
nymi.	 Łatwo	 zgodzić	 się	 na	 usprawiedliwienie	 z	 ła-
ski	przez	wiarę.	Dlaczego?	Bo	 to	ZA	DARMO,	czyli	
bezwarunkowo	(wiara	 też	czasem	wymaga	niemałego	
wysiłku,	 ale	 jak	 to	mawiali	 starożytni	Rzymianie:	„to	
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już	inna	para	kaloszy	[gumioków]”).	Łatwo	zgodzić	się	 
z	 fragmentami	mówiącymi	o	 tym,	 że	Bóg	 jest	Zbawi-
cielem,	że	kocha	wszystkich	ludzi,	że	chce	nam	poma-
gać	w	 codziennym	życiu.	To	wszystko	 jest	 nam	prze-
cież	„na	rękę”.	Ale	co	z	fragmentami,	które	wymagają	
od	nas,	jak	się	wydaje,	„za	dużo”?	Na	przykład	„w	po-
korze	uważajcie	 jedni	drugich	za	wyższych	od	siebie”	
(List	do	Filipian	2,3b).	O	nie,	Boże.	Chcesz	ode	mnie	
czasu	 –	 znajduje	 go	 w	 moim	 grafiku	 wypełnionym	
zwiedzaniem	internetów.	Chcesz	ode	mnie	dziesięciny	
–	 przełykam	 ślinę,	 zaciskam	 zęby	 i	 daję	 Ci	 kasę,	 któ-
rą	mogę	 przecież	wydać	 na	 czipsy	 (ewentualnie	 inne	
zainteresowania).	Ale	mam	się	uważać	za	niższego?	–	
newerinmajlajf!

Być deczko niższym
	 A	 jednak.	 „Ktokolwiek	 by	 chciał	 być	między	
wami	wielki,	niech	będzie	sługą	waszym”	(Ewangelia	
Mateusza	20,26).	Ach…	 ta	Boża	 logika.	Ale	przecież	
przyjmując	usprawiedliwienie	z	 łaski	przez	wiarę,	nie	
narzekaliśmy	na	Bożą	logikę.	Wniosek:	mamy	uważać	
innych	za	wyższych	od	siebie	i	już.	Koniec	kropka.
Spotkałem	 kiedyś	 gościa,	 którego	 uważałem	 za	 wyż-
szego.	Ale	to	dlatego,	że…	był	wyższy.	O	jakieś	20	cm.	
I	w	dodatku	 szerszy,	 szczególnie	w	barach.	Wyglądał	
też	 na	 silniejszego	 ode	 mnie.	 Tak	 mi	 się	 wydawało.	 
I	chociaż	robię	codziennie	kilka	pompek,	wolałem	nie	
sprawdzać	czy	moje	przypuszczenia	są	słuszne.
	 Pewnych	ludzi	nietrudno	uważać	za	wyższych.	
Ale	 co	w	 przypadku	 ciecia	 z	 szatni,	 innowierców,	 cy-
ganów	 żebrzących	 w	 tramwaju,	 niedzielnych	 kierow-
ców?	Oni	 też	są	wyżsi	od	nas?	Powinni	być.	Nie	mo-
żemy	dodać	do	swojego	wzrostu	nawet	jednego	łokcia	

(Ewangelia	Mateusza	6,27).	To	fakt.	Ale	tu	chodzi	o	coś	
przeciwnego.	Bo	żeby	inni	byli	wyżsi	od	nas,	musimy	
pomniejszyć	siebie.	Łokieć,	może	dwa.	Zależy	jak	bar-
dzo	 urośliśmy	 w	 swoich	 oczach.	 To	 jest	 właśnie	 naj-
trudniejsze.	Tak,	tak.	Pora	zmazać	te	wszystkie	kreski	
i	daty,	które	zrobiliśmy	na	futrynach	drzwi	własnej	sa-
mooceny.	Oczywiście	 nie	mówię	 o	 zdrowej	 samooce-
nie.	Mówię	o	zbyt	wysokim	mniemaniu	o	sobie,	które	
wyrosło	niczym	wieża	Babel	na	zdrowym	fundamencie	
samooceny.

Uniżenie na maksa
	 Myśleliście	 kiedyś,	 jak	 to	 jest	 być	 Bogiem	 
i	stać	się	człowiekiem?	Zakładam,	że	nie.	Jezus	praw-
dopodobnie	 o	 tym	 myślał.	 Prawdopodobnie	 każdego	
dnia,	 którego	 chodził	 po	 ziemi.	 (Piszę	 prawdopodob-
nie,	bo	kto	by	tam	wiedział,	co	Jezus	sobie	myślał).	Sęk	
w	tym,	że	gdyby	nie	uznał	nas	za	wyższych	od	siebie,	
gdybyśmy	nie	byli	dla	Niego	cenniejsi	niż	Jego	własne	
życie,	 to	nie	byłoby	żadnego	zbawienia.	Chyba,	że	 to	
przez	Zakon.	Ale	to	jest	kosmos.	Nie	do	zrobienia.
	 I	 tak,	 my	 chrześcijanie,	 którzy	 trąbimy	 na	
prawo	 i	 lewo,	 że	 trzeba	 naśladować	 Chrystusa,	musi-
my	teraz	stanąć	przed	ciężkim	wyborem.	Naśladować	
Mistrza,	a	to	znaczy	z	pokorą	uznawać	innych	za	wyż-
szych	od	siebie,	czy	nie	uznawać	innych	za	wyższych	
od	siebie	i	tym	samym	naśladować	Chrystusa	„tylko	po	
części”.	Też	wam	coś	mówi,	że	ta	druga	opcja	to	„szem-
rane	uczniostwo”?

ks. Tymoteusz Bujok 
Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa

artykuł pochodzi z portalu niewiemcomyslec.pl

 Lato to pełnia świateł i kolorów.
Morele tryskają słońcem. Kwitną beztroskie maki o śmiesznych i naiwnych oczach. Gorące słońce przegląda się 
w morzu. To jego światło obudziło wszystko: promienie pulsującego życia zamienionego w jaszczurki, fruwającą 
radość przemienioną w biedronki. Lato budzi drozdy i szpaki podkradające czereśnie, susły drzemiące w trawie, 
błyszczące w zbożu świetliki i pszczoły w białych kwiatach akacji.
 Światło i życie: dwaj główni bohaterowie lata. I we dnie i w nocy.
Blask wieczornego księżyca szczelnie wypełnionego cykaniem świerszczy!
Wszystko dookoła pulsuje życiem.
U podnóża górskich skał rosną wyśpiewujące ciszę miliony świerków, jeszcze wyżej, ponad nimi, zatopione w bia-
łej modlitwie pokryte śniegiem szczyty.
Nawet wieczorne morze jakby szeptało modlitwę, uderzając łagodnie falami o brzeg plaży, by znów powrócić do 
siebie.
Tak, nie można się temu nadziwić. Bądź uważny na wszystko, napełnij się tym pięknem, by starczyło ci go na długo.
Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie lato w szarości?

                                                                                        (udostępniła: Grażyna Cimała)  
                                                                                 

                                                                      

L A T O
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Kącik dla dzieci
Magdalena Brudny

Drogie dzieci! 
 Czas mija bardzo szybko. Rok szkolny przeleciał w mgnieniu oka i nareszcie doczekaliśmy się 
wakacji. Dla każdego czas wakacji będzie czasem spędzonym na różne możliwe sposoby.
 Jedni wyjadą w dalekie podróże, inni będą leniuchować w domu, a jeszcze inni uczestniczyć będą 
w różnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych w okolicy. Dla każdego dziecka będzie to czas odpoczynku 
od szkoły, od obowiązków, od lekcji.
 Wakacje to czas spotkań z koleżankami i kolegami, czas gier i zabaw bez końca. Jednak pamię-
tajcie drogie dzieci, że nie można bez końca tylko spać, lub tylko się bawić. Pomyślcie jakbyście mogli 
pożytecznie spędzić czas wakacyjny?  Może warto by uporządkować swoje stare książki, zeszyty, 
posprzątać pokój, pomóc rodzicom. A może warto nauczyć się czegoś nowego?
 W kąciku dla dzieci znajdziecie kilka ciekawych propozycji na nudę. Może chcielibyście zrobić 
swoją żaglówkę marzeń z origami? Albo pomalować balon wakacyjny rozwiązując kilka matematycz-
nych zadań? Zachęcam do lektury kącika dla dzieci.
 Życzę udanych, wspaniałych wakacji. Pełnych radosnych chwil z Bożym Błogosławieństwem.

„Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci 
miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.”

4 Mż 6, 24- 26

—	 Wstawać,	śpiochy!...	Wstawać!	—	wołał	ojciec.	
Zaspany	Heniek	obrócił
się	na	drugi	bok,	a	Ela	ziewając	powiedziała:
—	 Jeszcze	chwilkę...
—	 A	więc	nie	chcecie	iść	złapać	tych,	którzy	znisz-
czyli	wasz	domek?
Ledwie	 jednak	 ojciec	 wypowiedział	 te	 słowa,	 dzieci	
wyskoczyły	na	równe	nogi	i	prędko	zaczęły	się	ubierać.	
Zmęczenie	i	senność	zniknęły.
—	 Może	 zjedlibyście	 śniadanie?!	 —	 zawołała	
matka.
—	 O	nie	—	odmówił	kategorycznie
ojciec	—	śniadanie	zjemy	po	powrocie.
Teraz	czeka	nas	praca.
O	tej	porze	dzieci	jeszcze	nigdy	nie	wstawały.	Ela	dzi-
wiła	się,	że	trawa	jest	taka	mokra.	—	Brr	—	powiedzia-
ła	—	przecież	tutaj	nie	można	iść.
—	 Nie	bój	się	—	rzekł	ojciec.	—	Nie	szkodzi,	jeśli	
zmoczysz	trochę	nogi.	Kto	chce	być	detektywem,	musi	

zrezygnować	z	wygód.
—	 Czy	nocą	padał	deszcz?	—	zapytała	Ela.
Nim	ojciec	zdążył	odpowiedzieć,	Heniek	już	tłumaczył:
—	 Głuptasie,	 przecież	 to	 tylko	 rosa,	 która	 pada	
nocą.
—	 Dzięki	niej	 rośliny	 i	kwiaty	otrzymują	wilgoć,	
gdy	deszcz	nie	pada	—	uzupełnił	ojciec.
W	czasie	marszu	Heniek	zauważył,	że	o	tej	porze	ptaki	
śpiewają	daleko	głośniej,	aniżeli	w	ciągu	dnia.	Właśnie	
chciał	 o	 tym	 powiedzieć	 ojcu,	 gdy	 wszyscy	 troje	 za-
uważyli	 blisko	 zająca,	 który	 siedział	 w	 trawie	 na	 tyl-
nych	łapach,	a	przednimi	czyścił	nos.	Kiedy	ich	zauwa-
żył,	natychmiast	zniknął	w	zaroślach.
Wkrótce	doszli	do	lasu.	Ela	rozejrzała	się	i	przerażona	
zapytała:
—	 A	gdzie	 jest	słońce?...	przecież	chmury	nie	są	
takie	gęste,	a	słońca	nie	widać.
—	 Ależ,	Elu	—	śmiał	się	ojciec	—	przecież	słońce	
musi	dopiero	wyjść.	 Jest	 tak	wcześnie,	że	 jeszcze	nie	

Złapany nieprzyjaciel
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wstało.
—	 Ach	tak	—	powiedziała	Ela	—	ono	jest	jeszcze	
u	dzieci	w	innych	krajach.
Cała	trójka	ukryła	się	w	zaroślach	na	skraju	lasu	—	nie-
daleko	domku.	Podniecony	Heniek	podczołgał	się	jesz-
cze	o	metr	naprzód,	aby	lepiej	widzieć.	Należało	zacho-
wać	ciszę	i	absolutny	spokój.	Wolno	płynął	czas,	nic	się	
nie	działo	i	konieczność	przedłużającego	się	bezruchu	
stawała	się	męcząca.	Ela	zaczęła	marudzić:
—	 Kiedy	wreszcie	przyjdą	ci	złoczyńcy?
—	 Musimy	mieć	cierpliwość	—	powiedział	szep-
tem	ojciec.	—	Jeżeli	chce	się	osiągnąć	dobry	 rezultat,	
nie	można	się	śpieszyć.
Wtem...	 coś	zatrzeszczało	w	zaroślach.	Nadsłuchiwali	
z	 napięciem.	Lecz	wszędzie	 panowała	 niezmącona	 ci-
sza.	Czas	mijał	powoli.	Na	horyzoncie	daleko	za	łąka-
mi	ukazało	się	słońce.	Był	cudowny	poranek.	Pierwsze	
promienie	padły	wreszcie	i	na	nich.	Nie	mogli	 jednak	
patrzeć	w	tę	jasność.	Oślepiała	ich.
—	 Gdybym	zabrał	osmolone	szkło	—	szeptał	He-
niek	—	mógłbym	oglądać	spokojnie	wschód	słońca.
—	 Popatrz,	jak	trawa	błyszczy	—	dziwiła	się	Ela.
—	 Cicho	—	szepnął	Heniek.	Lecz	i	on	zauważył	
błyszczące	w	słońcu	krople	rosy.	A	ojciec	pokazał	 im,	

jak	w	kropli	rosy			można	widzieć	wszystkie	kolory	tę-
czy.
	 Zajęci	 tymi	 nowymi	 odkryciami,	 zapomnieli	
zupełnie,	 po	 co	 tutaj	 przyszli.	 Ponowne	 trzeszczenie	 
w	zaroślach	przestraszyło	ich.	Heniek	mocniej	ścisnął	
kij.	Zabrał	go	na	wszelki	wypadek,	nigdy	przecież	nie	
wiadomo...
	 Znowu	 ciche	 trzaski.	 Coś	 się	 poruszyło...	 i	 z	
lasu	wyszła	sarna.	Popatrzyła	w	lewo	i	w	prawo	i	wy-
biegła	na	łąkę.	Za	nią	wybiegła	druga,	a	potem	trzecia.
	 Heniek	czuł	się	w	tej	chwili	jakoś	dziwnie.	Na-
gle	zachciało	mu	się	kasłać.	Czuł	w	gardle	takie	drapa-
nie,	iż	myślał,	że	nie	wytrzyma.	Jeżeli	będę	kaszlał,	to	
sarny	uciekną"	—	pomyślał.	Wtem...	 sarny	odwróciły	
się	i	wielkimi	skokami	pobiegły	do	lasu.
—	 Pewnie	 ktoś	 idzie	—	 szepnął	 Heniek.	 Ojciec	
jednak	machnął	ręką	i	powiedział:
Sarny	nas	zwąchały.	—	To	one	mają	taki	dobry	węch?	—	
zdziwiła	się	Ela.	Heniek	przysłonił	jej	ręką	usta.	Myślał	
stale	o	tajemniczych	osobach,	które	zburzyły	domek.
	 Czas	wlókł	 się	niemiłosiernie,	Heniek	przypo-
mniał	 sobie	książkę,	którą	kiedyś	czytał.	Kilku	chłop-
ców	 budowało	 na	wyspie	 namiot.	Na	wyspie	 tej	 byli	
przestępcy,	którzy	bali	się,	że	chłopcy	ich	zauważą.	Aby	
chłopców	przestraszyć,	podpalili	stóg	słomy.	Milicja	na	
szczęście	złapała	całą	tę	bandę.
„Może	i	tutaj	są	jacyś	przestępcy"	—	pomyślał	Heniek.	
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Nagle	usłyszał	 stąpanie	 i	dziwne	odgłosy	dochodzące	
od	strony	ich	domku.	Ktoś	musiał	iść	drogą,	prowadzą-
cą	przez	zarośla	do	lasu.
	 Ale	to	przecież	były	krowy!	Pierwsza	zbliżyła	
się	do	 chatki	 i	 całym	ciałem	zaczęła	 się	ocierać	o	 jej	
róg.	Inne	uczyniły	to	samo.	A	jedna	po	prostu	przeszła	
przez	sam	środek	i	poszła	dalej.	Kiedy	krowy	zniknęły,	
piękny	szałas,	który	kosztował	ich	tyle	pracy,	był	tylko	
stertą	drzewa	i	chrustu.
	 Kiedy	 wracali	 po	 świeżej	 trawie	 do	 domu,	
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stwierdzili,	że	był	to	jednak	piękny	poranek.
—	 Tatusiu	—	powiedział	Heniek	—
jeszcze	 nigdy	 nie	widziałem	 tak	 dużo	 ciekawych	 rze-
czy.	Ale	chyba	nawet	ty	nie	przypuszczałeś,	iż	to	krowy	
niszczą	nasz	szałas?
Ojciec	wstrzymał	się	z	odpowiedzią.	Już	poprzedniego	
dnia	 zauważył	 odciski	 kopyt	w	 pobliżu	 zniszczonego	
domku.	Po	chwili	powiedział:
—	 Jeżeli	 się	nie	ma	pewności,	nie	wolno	nikogo	
podejrzewać.

Wakacje Heńka

	 Heniek	Dobrowolski	wyjechał	 na	wakacje	 do	
wujka	Pawła.	Elunia	 została	w	 domu.	 Jest	 jeszcze	 za	
mała,	aby	samotnie	albo	tylko	w	towarzystwie	brata	po-
dróżować.
	 Heniek	w	pierwszym	 liście	pisał,	 że	czuje	 się	
osamotniony,	 że	 nie	ma	 towarzysza	 zabaw,	 że...	Cała	
rodzina	czekała	w	napięciu	na	następny		list.	Nadszedł	
po	długim	czasie.	W	poniedziałek	rano	Ela	odebrała	go	
od	listonosza.	Heniek	pisał:

„Kochani Rodzice i Eluniu!
 Kiedy pisałem ostatni list, nie tylko pogoda 
była deszczowa, ale wszystko dla mnie było szare. Te-
raz jest inaczej. Czuję się tu naprawdę dobrze. Kiedy 
czułem się taki sam i nie wiedziałem, co robić, po-
modliłem się, powiedziałem o tym Zbawicielowi. Na-
stępnego dnia przyszedł wprawdzie nie przyjaciel, ale 
list od Tatusia. To była odpowiedź na moją modlitwę. 
Powiedziałem sobie: postaram się dobrze wykorzystać 

czas. Wybudowałem   nad   strumykiem  mały
młyn wodny. Cały jest z drzewa, a dach ma tekturowy. 
Działa doskonale.
 Mógłbym i tutaj mieć przyjaciela. Nazywa się 
Jaś. Ale on jest tak strasznie brudny, nie znaczy to, że 
jest nie umyty, ale jego mowa... — nie, nie podoba mi 
się, wolę zostać sam. To mnie jednak już nie martwi.
 Dziękuję Ci, Tatusiu, za list, ale tak źle jak  
z Danielem, to ze mną nie było. A teraz powiem Wam 
to, co sprawiło i sprawia mi największą radość.
 Wczoraj byliśmy z wujkiem Pawłem u znajo-
mych, którzy mieszkają w bardzo starym  domu.  Daw-
niej  był to  młyn.
 Przed domem stoją jeszcze duże kamienie.  
W środku jest przepięknie, tylko na zewnątrz dom wy-
gląda staro. Obok płynie prawdziwy młyński potok — 
ma trzy metry szerokości i pół metra głębokości. Woda 
w nim jest tak czysta, że widać dno. W potoku są ryby. 
Tam poznałem kapitalnego chłopca. Jest trochę star-
szy ode mnie i ma składany kajak. Pływaliśmy nim 
po stawie młyńskim. To była radość. Jego rodzice za-
prosili mnie, abym znowu przyszedł, i jutro tam pójdę. 
Bardzo się na to cieszę. 2al mi, że już niedługo muszę 
wyjeżdżać. Dla Eli mam wielką niespodziankę. Ale się 
zdziwi!
 Muszę  kończyć,  czas na obiad. Napiszcie za-
raz. Pa.

Wasz Heniek”
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Śluby:                                           

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

Ga 3,27

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

Prz 18,22

 Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł 
go zatrzymać. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nie jest zwol-
niony od walki, a bogactwo nie uratuje tych, którzy je posiadają.

Kz 8,9

Pogrzeby:

Chrzty:                                           

2015-05-08
2015-05-08
2015-05-13
2015-05-22
2015-05-25
2015-05-26
2015-05-30

śp.	Franciszek	Nowak
śp.	Witold	Gustaw	Prawdzik
śp.	Anna	Zmełty	zd.	Szurman
śp.	Marta	Szlauer	zd.	Marosz
śp.	Anna	Czyż	zd.	Madzia
śp.	Zuzanna	Gaś	zd.	Raszka
śp.	Mirosław	Wiktor	Berek

lat	65
lat	86
lat	93
lat	84
lat	76
lat	87
lat	57

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn

2015-05-02
2015-05-09
2015-05-09
2015-05-16
2015-05-17
2015-05-17
2015-05-31
2015-05-30

Paul	Arnold
Iga	Danuta	Sośnica
Nina	Kamińska
Amelia	Krzemień
Mateusz	Tomasz	Dawid
Laura	Szeląg
Oliwier	Jerzy	Pustówka
Lena	Szurman

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2015-05-23 Artur	Marcin	Węglorz
Dorota	Pierchała

Hażlach



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl74 Odwiedź naszą stronę:

  

Polskie Towarzystwo Ewangelickie
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 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie prowadzi 
ks. Marcin Podżorski
 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi 
 ks. Tomasz Chudecki
  - W Cieszynie - drugi czwartek miesi¹ca,  godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
diakon Aleksandra B³ahut-Kowalczyk
 - W Marklowicach - pierwszy pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
diakon Joanna Sikora
 - W Ogrodzonej - drugi wtorek miesi¹ca, o godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
teolog Janina Boruta
 - Ko³o Odwiedzinowe w Cieszynie - pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, o godz. 16.00, 
spotkanie prowadzi diakon Joanna Sikora
 - W Ba¿anowicach- co 2 tygodnie o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
teolog Romana Szmidt-Król
 - Brzezówka - trzecia środa miesiąca, o godz. 15.00, spotkanie prowadzi 
ks. Marcin Podżorski
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
ks. Marcin Podżorski

Informacje, ogłoszenia

Biblijne spotkania dla kobiet:

Zastrzegamy możliwość zmian w 
programie.

Szczegóły o naszych imprezach 
podajemy w osobnych ogłosze-

niach.
Bliższe informacje pod nr tel. 338 

52 37 55 
Spotkania Klubu PTEw. odbywa-

ją się
w sali Macierzy Ziemi Cieszyń-

skiej przy ul. Stalmacha 14. 

02.07: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
   Prelekcja: Ludwik Skrzypek (50 – lecie śmierci) 

09.07: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
           Prelekcja: Jan Hus (600 – lecie męczeńskiej śmierci)

16.07:	wycieczka do Liptowskiego Mikulasza  (Słowacja) 

23.07.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Maria Pilch (25 – lecie śmierci) 

30.07.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Ks. Józef Mamica  (75 – lecie śmierci) 

06.08.: wycieczka do Buczowic (CzR) 

13.08.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Ks. prof. Edmund Bursche (75 – lecie śmierci) 

20.08.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Zofia Kossak – Szatkowska   (125 – lecie urodzin) 

27.08.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Ks. Władyslaw Pawlas (75 – lecie)

03 – 05.09:  wycieczka do Bratysławy (Słowacja) 
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	18.30

Cieszyn Chór	męski środa godz.	17.00
Cieszyn 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:

Cieszyn
godz. 17.00
> każda środa

Godziny	
Biblijne	
w	parafii:

Zamarski
godz. 18.00

> 1 i 3 środa miesiąca

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

- zwiedzanie wtorki i czwartki od godz. 14.30

(zbiórka w kancelarii Parafii) lub w dogodnym terminie po jego uprzednim uzgodnieniu.

- 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
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Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

Bibliotekarki

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

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 

 Serdecznie zapraszamy dzieci z filiału w Ogrodzonej i w Baża-

nowicach oraz dzieci z sąsiednich filiałów na Tydzień Dobrej Nowiny:

 - Ogrodzona od 14 do 17 lipca w godz. 9.00-12.30 w salce w kościele 

 - Bażanowice od 28 do 31 lipca w godz. 9.00-12.30 w salce w ko-

ściele.

 Spotkania te będą podsumowane wycieczką.

 Serdecznie zapraszamy na promocję książki  

Władysława Sosny pt. „BARWY LUTERANIZMU  

NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM”,  

która będzie miała miejsce 

11 lipca br. o godz. 16:00 w „Pajcie” .
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PRZYGOTOWANIE 

DO EGZAMINÓW 

POPRAWKOWYCH  

Z MATEMATYKI I FIZYKI

 telefon: 511-445-747

 Potrzebna pilnie osoba spokojna 

opanowana i uczciwa do przewożenia 

osoby niepełnosprawnej wózkiem in-

walidzkim na bliższe odległości w Cie-

szynie w hatakterze wolontarialnym 

numer kontaktowy 725 726 730

- koparo-ładowarka  
CATERPILLAR 

- koparko-ładowarka 
KRAMER 416 

- koparka gąsienicowa  
K 408 

- koparka Km251 WŁÓKA
- wykopy kanalizacyjne 
wodociągowe gazowe  

i inne...
- rekultywacja stawów, 
rowów i terenu, funda-

menty
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

	 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

Skład komputerowy: B i A Macura
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