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Rozważanie biblijne

Zawsze blisko Pana Jezusa
Refleksje na wakacje

„Dokąd ujdę przed duchem Twoim?

I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? …

Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy

I chciał spocząć na krańcu morza, 

Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, 

Dosięgłaby mnie prawica twoja. …

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś,

Cudowne są dzieła twoje

I duszę moją znasz dokładnie”.

Ps 139, 7.9. 14.

 Okres letni jest czasem najbardziej sprzyjającym wyjaz-
dom na urlop. Są to miesiące wakacyjne, kiedy szkoły na dwa mie-
siące stały się wyciszonym miejscem. Uczniowie mogą spokojnie  
wypoczywać. Nie posiadają stałych zajęć. Czy wobec tego w okre-

sie urlopowo-wakacyjnym jesteśmy cał-
kowicie nie ograniczeni i nie podlegamy 
niczemu i nikomu, gdy chodzi o nasze 
istnienie?

 Oceny wystawione, świadectwa rozdane, wakacje rozpoczęte. 
Uczniowie rozjeżdżają się po kraju, by udać się na zasłużony odpoczy-
nek lub spędzają czas wolny od obowiązków w domach. Za oknem co-

raz częściej świeci słońce, wskaźniki termometrów szybują w górę. Wkrótce i wielu dorosłych rozpocznie urlopy, 
wyjadą, by wypocząć. Nie możemy jednak zapominać, że ludźmi wierzącymi jesteśmy zawsze, nie tylko w dniach 
pracy. Od Pana Boga wakacji nie ma i być nie może. Jak przeżyć urlop, by nie wpłynął on negatywnie na życie 
duchowe?
 Często czekamy na urlop z wytęsknieniem, cały rok. Pragniemy go, myślimy o nim, chcemy maksymalnie 
nacieszyć się chwilami wolnymi od obowiązków. Jednak nie zmuszajmy Pana Boga, by w trakcie wakacji musiał 
na nas czekać. Nie zaniedbujmy swojej relacji ze Stwórcą tylko dlatego, że akurat przez kilka dni relaksujemy się, 
zamiast chodzić do pracy. Skoro przykazanie mówi: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”, to nic nie 
może być ważniejsze od Niego. Nic! Nawet upragniony urlop.
 Wakacje to czas odpoczynku. Zwalniamy tempo pracy, rytm życia. Dystansujemy się – jeśli możemy – 
wobec problemów, z którymi się zmagamy. Wyjeżdżamy w różne miejsca, aby zmienić klimat, środowisko. Nie-
kiedy może się zdarzyć, że ktoś pomyśli, że wakacje to taki czas tylko dla mnie czy mojej rodziny. Niestety, zdarza 
się także, że w wakacje ktoś zwalnia się nawet od wymagań duchowych. Ale czy człowiek może się zwolnić od 
stawiania sobie wymagań? Wakacje to nie jest czas odpoczynku od Pana Boga. Cały czas bowiem pozostajemy 
w relacji do Pana Boga i bez Boga nie potrafimy sobie poradzić. Bez Boga ginie stworzenie, a więc i człowiek. 
Ponadto, człowiek bez Boga nie jest w stanie sam siebie zrozumieć, kim jest i dokąd zmierza. Bóg jest nam taki 
bliski. Ogarnia nas swoimi rękami, dwoma rękami. Jedna ręka Pana Boga to jego prawo, druga to obietnica.
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Oko Boże czuwa nad nami

 Naturalnie, jako ludzie, potrzebujemy szcze-
gólnej beztroski i oczekiwanego wytchnienia od najróż-
niejszych obowiązków, by w czasie wolnym nabrać no-
wych sił i nowych chęci do tego, co jest naszym stałym 
okresowym zajęciem. Beztroska nie uwalnia nas od 
wszystkiego. Ludzie wypełnieni odpowiedzialnością 
i wiarą w Pana Boga posiadają szczególnego rodzaju 
wrażliwość. Są pewni tego, że we wszelkich okolicz-
nościach i w każdym czasie Pan Bóg czuwa nad nami. 
Tak więc, aby żyć, aby mieć energię, potrzebujemy 
wzmacniać swój organizm odpowiednim pokarmem. 
Regularnie w sposób odpowiedzialny. Mówimy i my-
ślimy bardzo często o właściwej, sprzyjającej naszemu 
życiu zdrowej żywności. Koniecznym staje się, by każ-
dy z nas miał odpowiedni, w okresie dobowym, czas 
na sen… Tak też  i z pola naszego widzenia nie może 
zniknąć myśl, że Pan Bóg jest wszędzie, gdzie jeste-
śmy. Jego dobre i pomocne zamiary względem nas nie 
ulegają osłabieniu. To jest najbardziej budująca sprawa 
i dająca każdemu z nas ogromny zasób nadziei i pozy-
tywnego myślenia. Przed zagłębieniem się w zupełną 
bezczynność i bardzo szeroką przestrzeń wypoczynku 
nie możemy zapomnieć, że Pan nas zawsze i wszędzie 
widzi i co więcej, chce czuwać nad nami, nad naszym 
życiem! Pracę możemy na jakiś czas od siebie oddalić. 
Obowiązki szkolne w okresie wakacji jakby na chwilę 
milkną, lecz o Panu Bogu nie można zapomnieć. Od 
Pana Boga nie ma ucieczki. „Dokąd przed obliczem 
twoim ucieknę?” Należy powiedzieć, że nie ma takiej 
opcji, to znaczy nie ma takiego miejsca, gdzie mogliby-
śmy powiedzieć: Tu Pan Bóg nas nie widzi, nie słyszy 
i tu nie podlegamy Jego ocenie. Historia Jonasza jest 
przypomnieniem, że nic nie jest w stanie nas oddzie-
lić od Pana Boga. Jonasz prorok uważał, że przeciwny 
kierunek od wskazanego przez Pana Boga będzie sku-
tecznym środkiem do odejścia od planów i zamiarów 
Pana Boga względem jego zadania, wskazanego przez 
Stwórcę. Nic bardziej mylnego i zwodniczego. Pan Bóg 
się upomniał o właściwe zadanie, jakie miał do speł-
nienia Jonasz. Pan Bóg Jonasza nie tylko odnalazł, ale 
dodatkowo sprowadzając go na właściwy sposób postę-
powania, w sposób bardzo roztropny go doświadczył. 
Nie zapominajmy o Panu Bogu. Nie uważajmy, że jest 
jakieś miejsce, w którym zdołamy się ukryć przed Pa-
nem Bogiem. On jest wszędzie, wszędzie nas widzi. 
Chce nas wszędzie strzec i czuwać nad nami. 

Pan Bóg posłał Jezusa Zbawiciela, abyśmy od-
najdywali cel życia

 Wypoczynek służy regeneracji naszych sił  
w bardzo szerokim zakresie. Chwilowe zajęcie myśli 
inną przestrzenią zajęć. Czasowy stan odstąpienia od 
wymaganego, nałożonego zadania, sprzyja odradza-
niu się możliwości działania w późniejszym okresie  
i lepszej umiejętności wykonywania naszych zadanych 
czynności. Podobnie i Pan Bóg zesłał na ziemię Pana 
Jezusa aby stałemu odrodzeniu mogło ulegać nasze 
duchowe istnienie. Tak jak w okresie urlopu niejed-
nokrotnie zmieniamy chwilowo miejsce przebywania 
i konfrontujemy się z nowym, jak sądzimy, ciekawym 
otoczeniem – tak i Pan Bóg przez posłanie na ziemię 
Pana Jezusa skonfrontował nas z nowymi możliwościa-
mi, jakie daje człowiekowi wzór, przykład, a przede 
wszystkim nauka Pana Jezusa. Można więc, mając wię-
cej czasu dla siebie, najbliższych i będąc razem, lepiej 
przemyśleć swoje życiowe zadania i własne przezna-
czenie. Czas wolny jest też możliwością zastanowienia 
się nad tym, czy w sposób właściwy korzystam z ży-
cia i czy żyję dla chwały Bożej. Bo Pan Jezus zachęcał 
wszystkich nas, by nie tylko pamiętać o Ojcu w niebie, 
ale być dobrym Jego świadkiem w każdych okolicz-
nościach. Takie myślenie nie jest zaprzątaniem naszej 
uwagi sprawami mało ważnymi, lecz należy do całego 
zespołu nabywania nowych sił i nowego spojrzenia na 
takie zagadnienia, jak: wierność powołaniu, odpowie-
dzialność za najbliższych jak umiejętność życzliwej 
służby dla bliźnich. Cudowność Bożego stworzenia jest 
wielkim zobowiązaniem do uświęcenia własnego życia. 
Jest zadaniem na każdą chwilę. W czasie intensywnych 
działań i w czasie wolnym nie wolno nam stawać się 
obojętnymi i nieczułymi na to, co Pan Jezus dla nas 
uczynił. On ofiarował samego siebie i Jego ofiara jest 
dla nas wielkim zobowiązaniem do życia w Bożej obec-
ności. Tego sobie życzymy i na czas wakacji. „Cudow-
ne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie”. 

 Modlitwa: Panie Boże, dziękuję Tobie za dar 
życia. Każdy dzień, wszelki wypoczynek i płynąca z nich 
radość są przejawem Twojej nieograniczonej opatrzno-
ści nad każdym z nas. Naucz nas Panie być wdzięczny-
mi Tobie za darowany czas urlopu i radości płynącej 
z wypoczynku. Miej nas w swojej opiece i nie pozwól, 
abyśmy mieli o Tobie zapomnieć. Amen. 

ks. Jan Badura
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Przeciw niebiańskim prorokom 
część 4.

 Ostatni fragment części drugiej pisma Marcina 
Lutra „Przeciw niebiańskim prorokom” skupia się na 
dalszej polemice z argumentami Andreasa Karlstad-
ta odnośnie Wieczerzy Pańskiej, które idą w kierunku 
możliwie racjonalnego wytłumaczenia tajemnicy tego 
sakramentu. W pierwszym z nich były współpracownik 
M. Lutra próbował wywodzić, że skoro w słowach usta-
nowienia jest mowa o chlebie jako o ciele Chrystusa, to 
należy takie utożsamienie stosować konsekwentnie. Co 
za tym idzie, należy uznać, że to nie ciało Chrystusa, 
ale chleb był wydany za grzechy. M. Luter w odpowie-
dzi przypomina, że tekst ewangeliczny brzmi: „to jest 
ciało moje za was wydane”, zaś interpretacja A. Karl-
stadta wymagałaby jakichś dalszych uzupełnień, zmie-
niających słowo „ciało” na „chleb”.
 Reformator kpi też z założenia, które miało 
stać za logiką A. Karlsdata, a które głosiło, że skoro 
wypowiedź „to jest ciało moje” odnosząca się do chleba 
została wypowiedziana w czasie teraźniejszym, to nie 
może się ona odnosić do przyszłej męki, ale ów chleb 
powinien być jednocześnie jedzony i ukrzyżowany.  
M. Luter wskazuje na inne miejsca z Ewangelii, w któ-
rych określano Jezusa słowami zapowiadającymi Jego 
przyszłą mękę, używając przy tym czasu teraźniejsze-
go (np. Jan Chrzciciel mówiący „Oto Baranek Boży”  
w Ewangelii Jana 1,28, czy też Jezus mówiąc o sobie 
jako o dobrym pasterzu kładącym życia za owce). Wy-
korzystuje też przeciw A. Karlstadtowi inny jego argu-
ment, mówiący, że Chrystus wypowiadając słowa „To 
jest ciało moje” wskazał nie na chleb, a własne ciało. 
Łącząc ten argument A. Karlstadta z logiką przytoczoną 
wyżej należałoby stwierdzić, że ciało Jezusa musiało-
by jednocześnie siedzieć przy stole i być ukrzyżowane. 
Jest to, zdaniem Reformatora, absurdalne.
 Podsumowując M. Luter wskazuje, że A. Karl-
stadt skupił się na swoim wewnętrznym przekonaniu, 
ludzkiej rozumności, której symbolem była występu-
jąca w tytule tej części pani Hulda, a nie na Słowie 
Bożym, które przychodzi do niego z zewnątrz. Takie 
wewnętrzne poznanie woli Bożej dotyczyło zdaniem 
Reformatora tylko samego Jezusa. Wszyscy inni mają 
je zapośredniczone przez Słowo Boże. Wysiłki na rzecz 
zinterpretowania słów „To jest ciało moje” tak, by ludz-
ki rozum je przyjął i uznał za racjonalne, są dla M. Lu-
tra bezcelowe. Słowa te należy albo przyjąć ze względu 
na oddanie Bogu czci i uznanie ich słuszności, bo prze-
kazuje je Bóg, albo należy okazać prawdziwą mądrość  
i zdać się na proste brzmienie języka, nawet jeśli wnio-

ski z niego płynące wydają się trudne do przyjęcia dla 
ludzkiego rozumu.
 Idąc tropem „prostego brzmienia języka”  
M. Luter wskazuje, że mówiąc o rozgrzanym żelazie „to 
jest ogień” wskazujemy, że w nim jest i ogień, i żelazo. 
Podobnie ma się rzecz z wypowiedziami odnoszącymi 
się do człowieka Jezusa: „To jest Bóg”, które mają po-
twierdzać, że jest On i człowiekiem i Bogiem. Tą samą 
logiką należy się kierować przy słowach ustanowienia, 
gdyż dotyczą one podobnej tajemnicy. Tak jak dla rozu-
mu obrazą jest, że człowiek może być Bogiem, tak też 
obrazą jest to, że w chlebie jest ciało Chrystusa. Witten-
berczyk podkreśla, że jeśli podważy się wykładnię słów 
ustanowienia, to konsekwentnie należy też podważyć 
analogiczny do nich artykuł wiary o bóstwie człowie-
ka Jezusa. Jednak trzeba pamiętać, że w tym momencie 
zaatakuje się podstawy chrześcijaństwa i powtórzy się 
herezje, które zwalczał już starożytny Kościół.
 To zaś, że Chrystus mówi o chlebie „To jest 
ciało moje” nie neguje tego, że jest to i chleb i ciało, 
gdyż mamy do czynienia z synekdochą, a więc „figurą 
stylistyczną, w której zastępuje się nazwę przedmio-
tu nazwą jego części (np. «dach» zamiast «dom»)”.  
W Piśmie Świętym zdaniem M. Lutra jest ona popularna 
(np. kiedy Paweł nazywa Koryntian członkami chleba 
i ciała w 1 Liście do Koryntian 10, choć z tego samego 
rozdziału wiadomo, że część z nich przyjmowała ciało  
i krew Chrystusa niegodnie) i należy ją stosować także 
w wykładzie słów ustanowienia. Te dwa powyższe ar-
gumenty, odnoszące się do dwóch natur w Chrystusie 
oraz figury synekdochy, trafią na stałe do luterskiego 
arsenału służącego do obrony realnej obecności ciała i 
krwi w chlebie i winie Wieczerzy Pańskiej. Będzie ich 
także używał w późniejszych polemikach, których adre-
satem oprócz A. Karlstadta będzie także Ulryk Zwingli.
 Kolejnym argumentem, z jakim mierzy się Wit-
tenberczyk, jest skupienie się A. Karlstadta na tym, jak 
należy spożywać chleb (a nie ciało Chrystusa) w sakra-
mencie. Wittenberczyk zarzuca przy tym A. Karlstadto-
wi, że swoje przekłamanie jakoby w słowach „bierzcie, 
jedzcie” chodziło o chleb, a nie o ciało Chrystusa, przy-
krywa atakami na papiestwo, chcąc z jednej strony ugo-
dzić papieża, z drugiej zaś okazać się w tym bardziej 
gorliwym od M. Lutra. Zarzuty A. Karlstadta dotyczyły 
tego, że papież głosi, iż przez chleb Bóg jest ludziom 
łaskawy, każe sprawować pamiątkę chleba zapomina-
jąc o ciele Chrystusa, wywyższa postać chleba zapo-
minając o męce Chrystusa, uroczyście każe spożywać 
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chleb, choć zapomina się przy tym o Chrystusie, czy też 
przez chleb odpuszczone zostają grzechy. Reformator 
wszystkie je uznał za kłamliwe i stanął w obronie pa-
pieża, gdyż takie oskarżenia A. Karlstadta przyczyniają 
się tylko do sukcesu dzieła papieskiego, który w innych 
sprawach zwodzi chrześcijan. Zaś tekst słów ustano-
wienia jest jasny i silny, i głosi, że w sakramencie są 
ciało i krew Chrystusa.
 Kolejny argument A. Karlstadta, z którym 
mierzy się M. Luter, odwołuje się do słów z Ewangelii 
Jana 6,63: „ciało nic nie pomaga”. Reformator zwraca 
najpierw uwagę, że ciało, o którym tutaj mowa, odnosi 
się do ludzkiej cielesności, rozumu i myśli, jak je Pa-
weł przedstawia na przykład w Liście do Rzymian 8,  
a nie do ciała Chrystusa, o którym jest mowa w słowach 
ustanowienia. Wittenberczyk uważa więc twierdzenie, 
jakoby ciało Chrystusa nie pomagało w sakramencie 
(sakramentalnie) za bluźnierstwo sprzeczne ze Słowem 
Bożym. To ostatnie zaś jest zbawienne dla tych, którzy 
wierzą, a dla niewierzących stanowi „truciznę i powiew 
do śmierci”.
 M. Luter odrzuca także interpretację A. Karl-
stadta, który kładzie nacisk na poznanie śmierci i zmar-
twychwstania w Wieczerzy Pańskiej, wyakcentowując 
ze słów ustanowienia nakaz czynienia jej na pamiątkę. 
Z perspektywy Wittenberczyka jest to niebezpieczna 
spekulacja, która skupia się na czymś pozornie więk-
szym niż wiara, ale samą wiarę zaniedbuje. Ta zaś jest 
konieczna, by z pożytkiem korzystać z sakramentu. 
Wiara ta ma przyjąć słowa ustanowienia, które w ciele 
i krwi Chrystusa za nas wydanych obiecują odpuszcze-
nie grzechów. Dla M. Lutra interpretacja A. Karlstadta 
prowadzi po pierwsze do obniżenia rangi sakramentu 
(choć ten ostatni twierdzi, że jego cel jest dokładnie od-
wrotny), po drugie zaś do rozumienia go w kategoriach 
nakazu i prawa. To ostatnie powoduje, że ważniejszy 
od przyjęcia wiarą obietnicy staje się ludzki uczynek 
właściwej pamięci, mający poprzedzić przystąpienie do 
sakramentu. Z tym łączy się Karlstadtowe odrzucenie 
pamiątki jako zewnętrznego wspomnienia na świa-
dectwo na rzecz pamiątki rozumianej jako właściwe 
wspomnienie w sercu. To dla M. Lutra burzy porządek 
wiary i świadectwa, jaki apostoł Paweł opisał w Liście 
do Rzymian 10,10, w którym wiara serca poprzedza 
wyznanie ust, nie zaś odwrotnie.
 Kolejnym przedmiotem sporu jest tekst z 1 Li-
stu do Koryntian 11,24, który w przekładzie Reforma-
tora brzmi: „Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was 
złamane”. A. Karlstadt w odniesieniu do tego tekstu 
starał się wykazać, że łamanie, o którym mowa, odnosi 
się tylko i wyłącznie do ciała Chrystusa i oznacza Jego 
cierpienie i mękę na krzyżu, nie ma zaś nic wspólnego 
z tym, że słowa ustanowienia odnoszą się zarówno do 
ciała i chleba. Jako jeden z kluczowych argumentów 

A. Karlstadt przytacza ewangeliczną relację o tym, że 
kości Chrystusa na krzyżu nie zostały złamane (zob. 
Ewangelia Jana 19,30-32). Dlatego w dyskutowanym 
fragmencie 1 Listu do Koryntian musi chodzić o meta-
foryczne znaczenie terminu „łamanie”. M. Luter odrzu-
ca spekulację A. Karlstadta, wskazując, że nie o tego ro-
dzaju łamanie tutaj chodzi, a tekst z Ewangelii Jana 19 
nie ma znaczenia w kontekście interpretacji 1 Listu do 
Koryntian 11,24. Jednocześnie wskazuje, że dużo prost-
szym wyjaśnieniem tego ostatniego tekstu jest stwier-
dzenie, że mówi on o ciele Chrystusa w chlebie, który 
był łamany i rozdzielany przystępującym do Wieczerzy 
Pańskiej.
 Piąty z zarzutów A. Karlstadta, który odpiera 
M. Luter dotyczy tego, jakoby Wittenberczycy naucza-
jąc, że w sakramencie jest odpuszczenie grzechów, ofe-
rowali Królestwo Boże za kawałek chleba. Reformator 
zarzuca w tym kontekście A. Karlstadtowi, że bezczel-
nie kłamie co do jego stanowiska. Ważniejsze jednak 
jest, że dochodzimy tutaj do istoty sporu między daw-
nymi współpracownikami. Reformator z Wittenbergi 
uznawał, że zgodnie z ustanowieniem Chrystusa rze-
czy zewnętrzne (a więc na przykład Wieczerza Pańska,  
w której spożywamy chleb i wino) ma znaczenie zbaw-
cze. A. Karlstadt zaś takie twierdzenie negował.
 M. Luter odrzuca zarzut A. Karlstadta jakoby 
nauczał, że poprzez szeptanie nad chlebem ten staje się 
lepszy. A. Karlstadt przypisuje tutaj Wittenberczykom 
właściwą średniowiecznemu Kościołowi wiernemu 
Rzymowi praktykę wypowiadania szeptem słów usta-
nowienia w czasie liturgii komunijnej. Nie ta insynu-
acja jednak wzburza M. Lutra, ale fakt, że A. Karlstadt, 
zdaniem Reformatora w złej wierze, przekręca całe wit-
tenberskie nauczanie o Sakramencie Ołtarza.
 Kluczowym w logice M. Lutra dla zrozumie-
nia działania sakramentu było znaczenie Słowa Bożego 
wypowiadanego nad chlebem. Nawiasem mówiąc, Wit-
teneberczyk zalecał je wypowiadać głośno, wyraźnie 
i w języku zrozumiałym dla uczestników nabożeństwa. 
W tym miejscu w piśmie „Przeciw niebiańskim proro-
kom” znaleźć można jeden z zasadniczych fragmentów 
jego pism, który legł u podstaw kluczowej dla witten-
berskiej teologa zasady solo Verbo [jedynie Słowo]. 
Mówi ona o tym, jak zbawienie, o którym mówią zasa-
dy solus Christus [jedynie Chrystus], a także sola gratia 
per fidem [jedynie z łaski przez wiarę] jest udzielane 
człowiekowi jedynie za pośrednictwem Bożego Słowa, 
które trafia do niego pod zewnętrznymi postaciami ka-
zania czy sakramentów.
 M. Luter odrzuca w „Przeciw niebiańskim pro-
rokom” twierdzenie, że kluczowe dla zbawczej sku-
teczności sakramentu są takie czy inne liturgiczne gesty 
wykonane przez człowieka. Podkreśla, że kluczowe jest 
wypowiedziane w liturgii Wieczerzy Pańskiej Słowo 
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wych partiach części drugiej pisma „Przeciw niebiań-
skim prorokom” do mozolnego zbijania kolejnych 
argumentów A. Karlstadta w sporze o rozumienie Wie-
czerzy Pańskiej. A. Karlstadt przyznał, że być może  
w pierwszej Wieczerzy Pańskiej, którą spożywał Jezus 
z uczniami, w chlebie było Jego ciało. Teraz jednak, 
jako że ze śmiertelnego stało się nieśmiertelne, nie ma 
już go tam. Wittenberczyk odrzuca tę koncepcję, pod-
kreślając, że nieśmiertelny Chrystus, który siedzi po 
prawicy Ojca, jest tym samym zabitym za nasze grze-
chy Barankiem Bożym (por. Objawienie Jana 13,8). Zaś 
uzyskane przezeń raz po wszystkie razy przebaczenie 
musi trafiać do kolejnych ludzi, którzy jako grzesznicy 
go potrzebują. Stąd też obecność Jego zbawczego ciała 
i krwi w chlebie i winie Wieczerzy Pańskiej.
 Przy tej okazji M. Luter obala inny popularny 
wśród jego przeciwników w wewnątrzprotestanckim 
sporze o Wieczerzę Pańską argument mówiący, że 
Chrystus w ciele siedzi po prawicy Bożej, nie jest więc 
w stanie być we wszystkich odprawianych Wieczerzach 
Pańskich, bo musiałby opuścić przynależne Mu miejsce 
w niebie. Dla M. Lutra argument ten jest wymierzony 
bezpośrednio we wcielenie. Gdyby bowiem Chrystus 
był w ten racjonalny dla rozumu ludzkiego sposób 
ograniczony, to wtedy niemożliwe byłoby Jego naro-
dzenie się z Marii. Wittenberczyk odrzuca myślenie  
o ciele Chrystusa jako ograniczonym przez miejsce,  
w którym przebywa. Tak jak Jego Królestwo, sam 
Chrystus jest wszechobecny (por. List do Efezjan 1,23). 
Jednocześnie w tym kontekście Reformator formułuje 
podstawową wytyczną swojego pojmowania Wieczerzy 
Pańskiej: „Nam nie polecono badać, jak to się dzieje, że 
nasz chleb staje się i jest ciałem Chrystusa; jest Słowo 
Boże, które to mówi, jego się trzymamy i w nie wierzy-
my”. Sensem chrześcijańskiego rozumienia Wieczerzy 
Pańskiej nie jest uchwycenie i ogarnięcie zagadnienia 
za pomocą dostępnych rozumowi narzędzi spekulatyw-
nego czy abstrakcyjnego myślenia, ale wiara w Słowo 
Boże zawarte w słowach ustanowienia. Innymi słowy, 
naszym zadaniem nie jest odpowiedź na pytanie, jak 
Chrystus jest obecny ciałem i krwią w chlebie i winie, 
ale wiara w to, że jest to prawdą i że ma to dla nas zna-
czenie zbawcze.
 Temu nie chce podporządkować się A. Karl-
stadt, który nie chciał uznać, że Ewangelia Łukasza 
22,20 mówi o przymierzu we krwi Chrystusa i stara się 
w tym wierszu dopatrzyć odniesienia jedynie do wina. 
Dlatego M. Luter nazywa go fałszywym prorokiem, 
który przebaczenie grzechów i życie wieczne, które 
niesie w sobie nowe przymierze, chce łączyć z winem, 
a nie z krwią Chrystusa, o której klarownie mówi tekst 
ewangeliczny.
 W tym kontekście Reformator odrzuca też pro-
pozycję A. Karlstadta, by słowa ustanowienia interpre-

Boże w formie słów ustanowienia. Warto ten passus Lu-
trowej argumentacji przytoczyć dosłownie: „Taka jest 
jednak nasza nauka, że chleb i wino nic nie pomagają, 
a nawet ciało i krew w chlebie i winie nic nie pomaga-
ją. Powiem więcej, Chrystus na krzyżu z całym swo-
im cierpieniem i śmiercią nic nie pomaga, jeśli nawet 
jest «najżarliwiej, najgorliwiej, najserdeczniej rozpo-
znawany i wspominany», jak nauczasz. Musi przy tym 
wszystkim być jeszcze coś innego. Co takiego? Słowo, 
Słowo, Słowo. Słuchaj ty też kłamliwy duchu, Słowo to 
sprawia. Gdyż choćby Chrystus po tysiąckroć został za 
nas wydany i ukrzyżowany, byłoby to wszystko na dar-
mo, gdyby nie przyszło Słowo Boże i nie podzieliło się 
tym i nie podarowało mi tego i nie powiedziało «to ma 
być twoje, bierz i miej na własność»”. Zbawczy skarb 
sakramentu, zarówno Wieczerzy Pańskiej, jak i Chrztu, 
zawiera się w Słowie Bożym ujętym w słowa ustano-
wienia. Bez nich woda Chrztu byłaby zwykłą wodą,  
a nie kąpielą odrodzenia i nowego narodzenia, o jakiej 
pisze apostoł Paweł (List do Rzymian 6, List do Tytusa 
3,5), a chleb i wino Wieczerzy Pańskiej nie byłyby nio-
sącymi zbawienie ciałem i krwią Chrystusa.
 A. Karlstadt wzywa natomiast do gruntowne-
go i żarliwego poznania cierpienia Chrystusa. Zdaniem 
M. Lutra jego błąd polega na tym, że myli to, jak zba-
wienie zostało zdobyte, z tym, jak zostaje ono człowie-
kowi udzielone. Oczywiście Wittenberczyk podkreśla, 
że zbawienie (przebaczenie grzechów) zostało przez 
Chrystusa zdobyte tylko i wyłącznie na krzyżu. To 
jednak nie oznacza, że też na krzyżu jest ono przeka-
zywane ludziom. Do tego służy Słowo Boże udzielane  
w Ewangelii (kazaniu) i sakramentach. To dzięki Słowu 
Bożemu w nich zawartych obietnica przebaczenia staje 
się dla ludzi dostępna. Stąd też wezwania obecne często 
w pismach Reformatora, by ci, których sumienie jest 
obciążone grzechami, szukali pocieszenia w Wiecze-
rzy Pańskiej. To właśnie bowiem w niej oferowane jest 
człowiekowi Słowo Boże, które gwarantuje, że chleb  
i wino, które spożywają w sakramencie, to ciało i krew 
Chrystusa niosące przebaczenie grzechów.
 To także tłumaczy ostrość polemiki M. Lutra  
z A. Karlstadtem. Ten ostatni w oczach Wittenberczyka 
zaatakował fundamentalny artykuł wiary, który mówi  
o tym, jak zbawienie może być udziałem człowieka. 
Zaś kluczowe odkrycie Reformacji głoszące, że czło-
wiek jest zbawiony ze względu na Chrystusa jedynie  
z łaski przez wiarę, nie ma sensu, jeśli odrzuci się wiarę 
w to, jak jest ono człowiekowi udzielane. W tym spo-
rze nie chodzi więc o jakieś wyrafinowane spekulacje 
dotyczące rozumienia jakiegoś teoretycznego problemu 
teologicznego, ale o samą istotę chrześcijańskiej wiary  
i jej praktyczny wymiar.
 Dawszy wykład jednego z fundamentalnych 
wątków swojej teologii, M. Luter powraca w końco-
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tować podobnie jak inny bardzo kontrowersyjny frag-
ment, kluczowy dla sporów z papiestwem, pochodzący 
z Ewangelii Mateusza 16,18. W tym fragmencie Chry-
stus w jednej wypowiedzi łączy dwie sprawy: Piotra 
(skałę) i po raz drugi użyte słowo skała (opoka), które 
odnosi się do fundamentu Kościoła. Przy czym egze-
geci z kręgów reformacyjnych byli raczej zgodni, że  
w tym drugim przypadku nie chodzi personalnie  
o Piotra. M. Luter stwierdza, że nie ma analogii mię-
dzy oboma fragmentami, co więcej, nawet jeśliby się jej 
dopatrzyć, to jest ona zbyt słabym argumentem, by na 
jej podstawie ustanawiać artykuły wiary. Taka analogia 
byłaby przekonująca tylko jeśli jej istnienie byłoby do-
wiedzione na podstawie Pisma Świętego, nie zaś indy-
widualnych przekonań A. Karlstadta.
 Jako ostatni z rozważanych argumentów  
A. Karlstadta M. Luter odrzuca odniesienie do kwestii 
Wieczerzy Pańskiej tekstu z Ewangelii Mateusza 24,23. 
Tekst ten, zdaniem Reformatora, nie odnosi się do ciała 
Chrystusa, ale do Jego Królestwa. Chrystus przestrzega 
w tym tekście przed wiązaniem Jego Królestwa z jakimś 
konkretnym miejscem, gdyż jest ono od tego wolne. To 

samo dotyczy Jego Ewangelii i sakramentu. Zwiasto-
wanie Ewangelii czy udzielanie sakramentów nie jest 
dla Wittenberczyka związane w sposób konieczny z ja-
kimś miejscem (np. budynkiem kościoła), ale powinno 
być odpowiedzią na ludzką potrzebę wiary.
 Swoje rozważania M. Luter kończy podkreśle-
niem, że chleb, który Wittenberczycy łamią w sakramen-
cie, jest ciałem Chrystusa, a wino jest Jego krwią. Prze-
strzega zaś wszystkich przed nauczaniem A. Karlstadta, 
który głosi swoje nauki bez właściwego powołania  
i tym samym staje się prorokiem, którego Bóg nie posłał 
(por. Księga Jeremiasza 23,21). Poza tym ignoruje „ko-
ronną część nauki chrześcijańskiej”, co jasno wskazuje, 
że działa z diabelskiej inspiracji, by nowymi, dziwnymi 
naukami burzyć spokój sumień i wprowadzać w błąd. 
Należy do nich wzywanie do szczególnych uczynków, 
które miałyby prowadzić do umartwiania ciała. Zatem 
z perspektywy Reformatora spekulacje teologiczne  
A. Karlstadta postawiły go na pozycji podobnej do Rzy-
mu, który także widział podstawę zbawienia w aktyw-
ności człowieka, w jego uczynkach.

 Postawmy na początku pytanie: Czy Biblia jest 
księgą ważną?
 Możemy bez wahania odpowiedzieć twierdzą-
co: „tak". Księga, która na przestrzeni tysięcy lat znaj-
duje się w centrum zainteresowania setek milionów 
ludzi, która wywiera wpływ na życie tak wielu osób, 
niezależnie od czasu historycznego i miejsca na ziemi, 
z pewnością jest w a ż n a,  nikt nie może jej ignorować. 
I rzeczywiście: nie ma innej księgi, którą kochano by 
tak bardzo, a z drugiej strony, którą by atakowano tak 
zaciekle, o którą toczono by wielkie boje, nie tylko na 
słowa.
 Biblia jest księgą, która wywarła i wywiera 
wpływ na wiele wybitnych postaci ze świata nauki, 
kultury, polityki, księgą, która wywiera wpływ na całe 
rzesze ludzi, na życie całych społeczeństw, narodów.

Wpływ Biblii na znaczące postaci ze świata polityki  
i nauki 

   
 Wybitny prezydent Stanów Zjednoczonych, 
Thomas Jefferson, wypowiedział się na temat Biblii 
następująco: „Zawsze podkreślałem i zawsze będę to 
powtarzał, że wytrwałe studiowanie Biblii przynosi 
bezcenne efekty: więcej jest dobrych obywateli, wię-
cej dobrych mężów i ojców". Jest to wypowiedź nad 
którą dzisiaj, w dobie rosnącej liczby rozwodów, nie 

chcianych dzieci i w ogóle kryzysu rodziny, warto się 
zastanowić. 
 Daniel Webster powiedział: „Jeśli jest cokol-
wiek godnego polecenia w moim sposobie myślenia, 
jest to zasługa moich kochanych rodziców, którzy od 
początku zaszczepili w moim umyśle miłość do  słów 
Pisma Świętego".
 Możemy postawić tu sobie ważne pytanie:  

„W jaki sposób my wychowujemy nasze dzieci? Kim 
będą one w przyszłości? Czy będzie cechować je po-
kora i głębia myśli dana Danielowi Websterowi?  Za-
cytujmy jeszcze jedną jego wypowiedź. Stwierdził on: 

„Przeczytałem Biblię wiele razy. Obecnie mam zwyczaj, 
by w ciągu roku przeczytać ją w całości kolejny raz. 
Jest to księga, która nieustannie inspiruje mnie w kwe-
stiach dotyczących życia świeckiego, jak i w kwestiach 
duchowych. Współczuję ludziom, którzy nie znajdują 
w Biblii inspiracji do głębokich przemyśleń i do prowa-
dzenia życia według właściwych, prawych zasad, wyni-
kających z jej nauki".

Co wyróżnia Biblię spośród innych ksiąg?
 
 Spróbujmy teraz sprecyzować, na czym polega 
wyjątkowość, unikalność Biblii.
 Po pierwsze - gdy mówimy o książce, myślimy 
o jej autorze. W przypadku Biblii mamy do czynienia 
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z niezwykłym,  podwójnym autorstwem.  Autorem Bi-
blii jest sam żywy Bóg,  a jednocześnie jest ona dzie-
łem człowieka. Z inspiracji Boga kilkudziesięciu auto-
rów, na przestrzeni około tysiąca pięciuset lat, stało się 
współtwórcami unikalnej, niepowtarzalnej księgi. Au-
torzy ci, poza kilku wyjątkami, nie znali siebie nawza-
jem, nie mieli możliwości kontaktu, wymiany myśli,  
a jednak księga, która powstała w ten sposób, stanowi 
zdumiewająco spójną całość, zawiera wspaniały Boży 
plan - plan zbawienia człowieka. Biblia ukazuje nam 
całą prawdę o niezawodnej drodze zbawienia, którą 
może iść każdy z nas. Jest objawieniem woli Bożej, ob-
jawieniem Bożej prawdy.  
 Możemy mówić o dwóch wcieleniach Słowa 
Bożego: o wcieleniu w ludzką mowę i w ludzkie cia-
ło. Syn Boży, Jezus Chrystus, upodobnił się do ludzi 
we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Tak samo spisane 
Słowo Boże jest pod każdym względem podobne do 
ludzkiej mowy, prócz tego, że nie może zawierać żad-
nego błędu. Jezus jest nie tylko podobny do ludzi;  jest 
prawdziwie człowiekiem i prawdziwie Bogiem. Podob-
nie Pismo Święte jest nie tylko  p o d o b n e  do ludzkiej 
mowy,   j e s t    l u d z k ą   m o w ą    w najpełniejszym 
sensie, pozostając cały czas Słowem Bożym. 

Boże natchnienie

 Biblia jest spisanym objawieniem Boga. Za-
wiera wszystko, co powinniśmy wiedzieć, byśmy mogli 
być zbawieni i by Bóg został uwielbiony.
 Na czym polega Boże natchnienie Biblii?  Na-
tchnienie to Boże prowadzenie i wspomaganie autorów 
Pisma Świętego, w bezbłędnym spisywaniu tego co 
Bóg im objawił.  Autorzy ci używali swego własnego 
stylu, lecz byli w taki sposób prowadzeni przez Ducha 
Świętego, że w żadnym ze słów oryginalnego zapisu 
nie ma nawet najmniejszego błędu. Na słowach Biblii 
można całkowicie polegać. Jezus Chrystus powiedział, 
jak czytamy w Ew. Jana: „Ojcze, słowo Twoje jest 
prawdą" (J 17,17). 
 Objawienie Boże dociera do człowieka przez 
Biblię. Nasze poznanie Boga jest możliwe dzięki temu, 

że zniżył się On do poziomu człowieka, by porozu-
mieć się z nami. Jak dorosły człowiek rozmawiający 
z małym dzieckiem, tak Bóg dostosował swój język i 
sposób wyrażania się do naszych możliwości. Jan Kal-
win powiedział, że przemawiając do nas „Bóg w pew-
nym sensie  s e p l e n i ,  jak piastunka, rozmawiająca  
z dzieckiem". 
 Bóg jest Osobą i jest w stanie porozumiewać 
się ze stworzonymi przez siebie istotami na ich pozio-
mie, tzn. przy pomocy języka.  W Biblii czytamy: „Czy 
ten, kto stworzył usta, nie umie mówić?" (Ps. 94,4) 

Boże objawienie

 Boże objawienie dzieli się na dwie zasadnicze 
części: objawienie ogólne, głównie w naturze i w sumie-
niu człowieka oraz objawienie szczegółowe w Jezusie 
Chrystusie i w Biblii.  Chrystus - Słowo Wcielone jest 
poznawany przez spisane Słowo Boże - Biblię.  Pozna-
nie Chrystusa jest oczywiście czymś o wiele bogatszym, 
niż sama znajomość biblijnej nauki o Nim. Chrystus, 
którego znamy dzięki osobistemu doświadczeniu, to ten 
sam Chrystus, o którym składa świadectwo Biblia. Nie 
ma żadnego innego Chrystusa.  Z drugiej strony Słowo 
pisane nie może być oddzielone od Słowa Wcielonego. 
Nie można właściwie interpretować Biblii inaczej, jak 
tylko z perspektywy żywej wiary w Chrystusa, który 
jest punktem centralnym, apogeum całego objawienia 
biblijnego. 

Boże zbawienie

 Dzięki cudowi Bożej łaski, Jego objawienie się 
w Chrystusie i w Biblii ma charakter zbawczy. Bóg nie 
tylko informuje nas, ale też zbawia, nie tylko naucza 
nas, ale również przekształca. Bóg objawia nam nie tyl-
ko siebie, ale też swój zbawczy plan. W centrum tego 
planu jest krzyż, na którym Chrystus umarł za nasze 
grzechy. Uczynił to, by otworzyć nam drogę do pozna-
nia Boga, byśmy mogli powrócić do bliskiej, intymnej 
więzi z żywym Panem, naszym Stwórcą i Zbawicielem. 
 

	 Bardzo	się	będę	radował	z	Pana,	weselić	się	będzie	moja	dusza	z	mo-

jego	Boga,	gdyż	oblókł	mnie	w	szaty	zbawienia,	przyodział	mnie	płasz-

czem	sprawiedliwości	jak	oblubieńca,	który	wkłada	zawój	jak	kapłan,	 

i	jak	oblubienicę,	która	zdobi	się	we	własne	klejnoty.

Iz 61,10
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Odcinek 244 - 245

   04.07.1943: w katastrofie lotniczej na Gibraltarze, zgi-
nął gen. Władysław Eugeniusz Sikorski, wódz naczelny 
i premier rządu Rzeczypospolitej na Wychodźstwie. 
 Urodził się w Tuszowie Narodowym koło Miel-
ca 20.05.1881 r. Był synem niewykwalifikowanego na-
uczyciela wiejskiego i organisty Tomasza i Władysławy  
z Hawrowskich. W 1885 r. zmarł ojciec; cały ciężar wy-
chowania czwórki rodzeństwa spadł na barki matki. Od 
1898 r. młody Władysław kształcił się w seminarium na-
uczycielskim w Rzeszowie, a po przeniesieniu do Lwo-
wa, w gimnazjum. W 1902 został studentem Politechniki 
na Wydziale Inżynierii Dróg i Mostów. Zrazu pracował  
w administracji Namiestnictwa Galicji w resorcie prze-
mysłu naftowego, jednak w 1906 ochotniczo zgłosił się 
do rocznej służby w wojsku austriackim, gdzie skierowa-
ny został do szkoły wojskowej, po ukończeniu której 
uzyskał dyplom oficera oraz stopień podporucznika re-
zerwy. Aczkolwiek propagowana przez PPS ideologia 
dotycząca odzyskania niepodległości Polski była pocią-
gająca, postanowił ją urealnić wraz z Marianem Kukie-
lem, Kazimierzem Sosnkowskim i innymi, i założyć we 
Lwowie tajny Związek Walki Czynnej (1908), a dwa lata 
później Związek Strzelecki. Włączył się także do grona 
przywódców Stronnictwa Postępowo – Demokratyczne-
go. Z chwilą zawiązania się Naczelnego Komitetu Naro-
dowego (16.08.1914) został jego członkiem, awansował 
do stopnia podpułkownika i objął komendanturę Szkoły 
Podchorążych. Józef Piłsudski tymczasem nie godził się 
na podporządkowanie rekrutowanego wojska komendzie 
armii austriackiej i doprowadził do kryzysu przysięgowe-
go w szeregach legionów, w wyniku którego on sam zo-
stał osadzony w twierdzy w Magdeburgu, natomiast Si-
korski ponownie został wcielony 
do armii austriackiej i skierowany 
do komendy uzupełnień Polskie-
go Korpusu Posiłkowego. Gdy 
jednak Sikorski zaprotestował 
przeciw włączeniu Chełmszczy-
zny do Ukrainy (1918), został 
oskarżony o zdradę stanu i inter-
nowany. Po zwolnieniu nawiązał 

kontakt z gen. Tadeuszem 
Rozwadowskim, który powie-
rzył mu rekrutację do Wojska 
Polskiego na terenie Galicji  
i szefostwo sztabu dowódz-
twa WP w Galicji. W czasie 
wojny polsko – bolszewickiej 
Sikorski z powodzeniem dowodził różnymi jednostkami 
w trakcie ofensywy kijowskiej, w obronie Warszawy  
i Zamojszczyzny. Pod koniec 1922 r. marszałek Sejmu 
Maciej Rataj powołał go na szefa Rady Ministrów i zlecił 
objęcie resortu polityki wewnętrznej z zadaniem uspoko-
jenia napiętej sytuacji społecznej po zamachu na prezy-
denta Gabriela Narutowicza. Osiągnięciem  Sikorskiego 
było ostateczne uznanie Rady Ambasadorów wschodniej 
granicy Rzeczypospolitej (15.03.1923). Ostra rywaliza-
cja stronnictw politycznych, szereg zamachów bombo-
wych, utworzenie nowej koalicji związanej z paktem 
lanckorońskim doprowadziły do dymisji Sikorskiego 
(26.05.1923). W drugim  rządzie Władysława Grabskie-
go (1924 – 1925) został ministrem spraw wojskowych,  
a następnie dowódcą Okręgu Wojskowego we Lwowie. 
W wyniku dalszych rozgrywek, Józef Piłsudski odrzucił 
kandydaturę Sikorskiego na nowego premiera i doprowa-
dził do przewrotu majowego (12 – 14.05.1926). Powoła-
ny został nowy Rząd i wybrany nowy prezydent Ignacy 
Mościski. Opozycyjni generałowie zostali uwięzieni. 
Wśród niewygodnych znalazł się także gen. Sikorski,  po-
zbawiony dowództwa okręgu i wysłany na bezterminowy 
urlop. Do 1939 r. przebywał w nabytym dworku w Par-
chaniu koło Inowrocławia. W 1934 r. opublikował cenną 
książkę – ostrzeżenie: „Przyszła wojna – jej możliwości  
i charakter oraz związane z nimi zagadnienia obrony kra-
ju”. Publikacja spotkała się z dużym zainteresowaniem  
w Europie Zachodniej, w Polsce jej treść zupełnie zigno-
rowano. O trafności przewidywań zurlopowanego gene-
rała niebawem miał się przekonać cały świat. Póki co 
studiował w École Supérieure de Guerre, w 1936 r. stał 
się współtwórcą antysanacyjnego Frontu Morges, publi-
kował artykuły w „Kurierze Warszawskim”, wskazując 
na rodzące się niebezpieczeństwo ze strony Niemiec hi-
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tlerowskich i zachęcając do zawarcia sojuszu antyhitle-
rowskiego. W 1938 r. wrócił do kraju, licząc na przychyl-
ność marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza  
i przydzielenia go do jednostki frontowej. Wobec braku 
odpowiedzi, przez Rumunię dotarł do Francji, gdzie za 
zgodą aliantów przystąpił do tworzenia armii polskiej na 
wychodźstwie. Nie bez zawirowań politycznych, dzięki 
poparciu rządu francuskiego, a z nominacji prezydenta 
Władysława Raczkiewicza, został premierem rządu Rze-
czypospolitej, ministrem spraw wojskowych (30.09.1939), 
wreszcie  wodzem naczelnym (7.11.1939). Główny wysi-
łek skierował Sikorski na utworzenie armii polskiej we 
Francji. Już w 1940 r. Polskie Siły Zbrojne uczestniczyły 
w bitwie pod Narwikiem (27 – 31.05.1940), dwie dywi-
zje zaangażowane były w walkach obronnych we Francji, 
kolejne trzy jednostki powstawały we Francji i jedna  
w Syrii. Kapitulacja Francji (17.06.1940) była wielkim 
ciosem dla cieszącego się wielką estymą generała,  tym 
bardziej, że także wewnątrz rządu polskiego pojawiły się 
głosy o bezcelowości dalszego istnienia gabinetu Sikor-
skiego.  19.06.1940 gen. Sikorski podjął rozmowy z Win-
stonem Churchilem, doprowadzając do podpisania umo-
wy o odbudowie armii polskiej wszystkich rodzajów 
broni i utworzenia rządu polskiego w Wielkiej Brytanii 
(5.08.1940). Tu jednak doszło do poważnego rozdźwięku 
wewnętrznego  i braku zrozumienia pomiędzy prezyden-
tem i resztą gabinetu dla Sikorskiego zmierzającego do 
utworzenia na terenie ZSRR 300000 armii polskiej i prób 
nawiązania kontaktów ze Związkiem Radzieckim, uwa-
żanym za takiego samego wroga, jak Niemcy. Rada Na-
rodowa i grupa oficerów wymogła wycofanie dymisji 
generała, wydanej przez prezydenta Władysława Racz-
kowiecza, pod warunkiem rezygnacji z jakichkolwiek 
rokowań z sowietami. W ten sposób obóz sanacyjny od-
zyskał przewagę nad Frontem Morges Sikorskiego. Tym-
czasem hitlerowskie Niemcy rozpoczęły ofensywę na 
ZSRR (22.06.1941). Gen. Sikorski docenił całkowitą 
zmianę sytuacji politycznej i dobrą okazję do upomnienia 
się o wschodnią granicę Polski i zmianę położenia Pola-
ków, którzy po 17.09.1939 r. znaleźli się w granicach 
ZSRR. Także Churchilowi zależało na szybkim nawiąza-
niu kontaktów ze Stalinem. Ostatecznie 30.07.1942 r. zo-
stał podpisany układ Sikorski – Majski, uzupełniony 
układem wojskowym, w wyniku którego przebywający 
w ZSRR Polacy zostali objęci amnestią i będą mogli 
utworzyć  armię polską walczącą u boku wojsk sowiec-
kich pod komendą także amnestionowanego gen. Włady-
sława Andersa. Ambasador  Majski wyczuł intencje stro-
ny brytyjskiej, że bardziej zależy jej na wciągnięciu 
ZSRR do sojuszu wojskowego, niż spełnianie jakichkol-
wiek oczekiwań Polski, co postawiło Sikorskiego w bar-
dzo trudnej sytuacji także  co do wytargowanego zapew-
nienia, że ZSRR uzna wszystkie ustalenia z Niemcami  
z 1939 r. za nieważne. Rokowania te wywołały poważny 

kryzys w rządzie polskim i krytykę Sikorskiego, do 
wstrzymania jego pełnomocnictw w tej mierze. Sikor-
skiemu jednak bardziej zależało na uwolnieniu Polaków 
spod jurysdykcji sowieckiej, niż oczekiwanie na bardziej 
krytyczne położenie militarne i ewentualną większą ule-
głość w rokowaniach. Na własną odpowiedzialność układ 
z ambasadorem Iwanem Majskim podpisał w obecności 
Winstona Churchila i ministra Anthony Edena. W trakcie 
wizyty organizujących się oddziałów polskich w Kujby-
szewie doszło także do rozmów Sikorskiego ze Stalinem, 
który nawet za cenę odcięcia się od polityki Polski sana-
cyjnej wobec ZSRR nie zgodził się na wyprowadzenie 
armii polskiej do Iranu, a jedynie na utworzenie 8 forma-
cji w sile około 126000 żołnierzy w ZSRR. Gdy rzeczy-
wiste zamiary  Stalina o znacznym przesunięciu granic  
Polski na zachód przeciekły do Anglii, Sikorski wystąpił 
z ostrym protestem przeciw zamiarowi naruszania przed-
wojennych granic Rzeczypospolitej. Udało się jedynie 
uzyskać poparcie obu mocarstw dla planu wyprowadze-
nia części wojsk polskich z ZSRR. Nieugięta postawa 
Sikorskiego nie tyle zaważyła na ledwo co złagodzonych 
stosunkach z Rosją, co na całym sojuszu zachodu z ZSRR, 
który nie miał zamiaru folgować zdesperowanemu gene-
rałowi, nie kryjąc swojej irytacji. Niebawem doszło do 
zaostrzenia tych stosunków po komunikacie Rzeszy 
(13.04.1943) o odkryciu 4000 ciał rozstrzelanych przez 
NKWD polskich oficerów pochowanych w zbiorowych 
mogiłach w lesie katyńskim. Minister Joseph Goebbels 
dołożył wszelkich starań, aby fakt odkrycia zbrodni ka-
tyńskiej  wykorzystać maksymalnie dla rozsadzenia za-
wartych sojuszy od środka. Sikorski odrzucił odmowę 
odpowiedzialności ZSRR za dokonaną zbrodnię i zażądał 
śledztwa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.  
W odpowiedzi Stalin zerwał stosunki  dyplomatyczne  
z rządem RP i uwarunkował ich przywrócenie po zmianie 
rządu i jednocześnie powołał Związek Patriotów Pol-
skich w ZSRR i przystąpił do organizowania I dywizji 
piechoty pod nominalnym dowództwem gen. Zygmunta 
Berlinga. Dla Sikorskiego pociągnięcia Stalina miały jed-
noznaczną wymowę i spotkały się początkowo z jego cał-
kowitą dezaprobatą. W połowie 1943 r. gen Sikorski udał 
się na inspekcję Wojska Polskiego na Bliski Wschód. 
Wracając, zatrzymał się na Gibraltarze. 4 lipca o godz. 
23.07 Liberator II AL. 523  wystartował do ostatniego 
lotu. 16 sekund po starcie runął do morza...  Wraz z gene-
rałem zginęła jego córka Zofia, szef sztabu Tadeusz Kli-
mecki i siedem dalszych osób. Uratował życie tylko cze-
ski pilot. Tajemnica katastrofy dotąd nie została 
przekonująco wyjaśniona. Odnalezione ciało generała 
zostało przetransportowane na pokładzie statku ORP 

„Orkan” do Plymouth  i po uroczystościach pogrzebo-
wych pochowane na cmentarzu lotników polskich w Ne-
wark koło Nottingham. W 1993 r. dokonano ekshumacji  
i przewiezienia doczesnych szczątków generała do War-
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szawy, a następnie ponownie pochowano w krypcie św. 
Leonarda w katedrze wawelskiej. 
 Zarówno po katastrofie, która szerokim echem 
odbiła się nie tylko wśród Polaków na emigracji i w kra-
ju i okryła ich głęboką żałobą, nie brakło tych, którym 
śmierć generała przyniosła satysfakcję, jak i tych, którzy 
kwestionują jego wawelski pochówek. 

********** 
   05.07.1993: w Gliwicach zmarł inż. Oskar Goszyk. Po-
chodził z Simoradza, gdzie urodził się 20.07.1916 r.  Ma-
turował w 1934 r. w cieszyńskim gimnazjum. Rozpoczę-
te przed wojną studia na Akademii Górniczo - Hutniczej  
w Krakowie ukończył po wojnie w 1946 r. Zatrudnienie 

znalazł w Odlewni Żeliwa w Gliwi-
cach, w latach 1950 – 1956 r. peł-
nił obowiązki głównego inżyniera 
w Hucie „Łabędy”, a następnie  
w Hucie „Kościuszko” w Chorzo-
wie. Od 1960 r. był wicedyrektorem, 
a potem dyrektorem technicznym 
w Zjednoczeniu Hutnictwa Żelaza  
i Stali w Katowicach. W 1973 r. 
objął stanowisko dyrektora naczel-

nego  Biura Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut”  
w Gliwicach. W tym czasie z desek „Biprohutu” schodzi-
ła dokumentacja budowy Huty „Katowice”. Mimo przej-
ścia na emeryturę (1979), Goszyk pozostawał w kontak-
cie z „Biprohutem” jako projektant i doradca dyrektora 
do spraw rozwoju hutnictwa. Jego talent organizacyjny 
i wielkie doświadczenie połączone z głęboką wiedzą 
wydatnie przyczyniły się do rozwoju hutnictwa żelaza w 
Polsce. Przez wiele lat udzielał się także w Towarzystwie 
Przyjaciół Gliwic, przez 10 lat jako wiceprezes zarządu. 

**********
   12.07.1793: w Przemyślu urodził się Gwalbert Pawli-
kowski, syn Mieczysława. Był absolwentem Liceum we 
Lwowie. Od 1822 r. przebywał w Wiedniu, zatrudniony 
jako urzędnik kancelarii cesarskiej. W Wiedniu też zapo-
znał się z Józefem Maksymilianem Ossolińskim, który 
wprowadził młodego urzędnika w tajniki bibliotekarstwa. 

Upoważniony przez Stany Galicyj-
skie, po śmierci Ossolińskiego do-
konał inwentaryzacji jego zbiorów 
i w 1827 r. przewiózł je do Lwowa, 
gdzie utworzony został Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich, udostępnio-
ny publiczności w 1832 r. Wkrótce 
Pawlikowski został zastępcą dyrek-
tora Zakładu (1834 – 1840)  i dru-
gim jego kuratorem (1837 – 1849). 

W odziedziczonym po ojcu majątku w Medyce założył 
własną bibliotekę, liczącą 20000 egzemplarzy różnych 
książek, broszur, druków ulotnych, rękopisów, zbiorów 
grafik, map, numizmatów, pieczęci a także ekslibrisów. 

Zbiory te w 1849 r. zostały przewiezione do Lwowa.  
W okresie Wiosny Ludów Pawlikowski był członkiem 
Przybocznej Rady Gubernatora, zaliczony do elitarnego 
grona Stowarzyszenia Ziemiańskiego. Z zamiłowania 
botanik, przy medyckim dworze założył ogród botanicz-
ny, wypielęgnowany przez czeskiego ogrodnika Józefa 
Blażka, szkółkę drzew i krzewów krajowych, a także 
otworzył pierwszą na ziemiach polskich 4 – letnią szko-
łę praktycznego ogrodnictwa. Ożeniony był z Henryką 
Dzieduszycką, miał syna Mieczysława (1834 – 1903).  
Zmarł 30.01.1852 r. we Lwowie. 

**********
   12.07.1943: po wielu wcześniejszych uzgodnieniach 
doszło do powołania Zrzeszenia Ewangelików Pola-
ków z siedzibą w Londynie. Cele Zrzeszenia ujęte zostały  
w czterech punktach:
1/ zrzeszanie Polaków i osób polskiego pochodzenia 
wszystkich wyznań protestanckich;
2/ umożliwianie członkom korzystania  z posług religij-
nych ich Kościołów i pielęgnowanie tradycji polskich 
wyznań protestanckich; 
3/ pogłębianie braterstwa wśród członków ZEP; 
4/ utrzymanie stosunków z instytucjami chrześcijańskimi 
i ich organizacjami, a w szczególności protestanckimi; 
5/ prowadzenie akcji informacyjnej o polskim protestan-
tyzmie. 
 Tymczasowy zarząd pod przewodnictwem dr. 
Bogusława Kożusznika przystąpił do opracowania statu-
tu i zorganizowania zjazdu Polaków Ewangelików prze-
bywających na Wyspach Brytyjskich (30 – 31.10.1943). 
Kościół św. Trójcy w Londynie, związany od marca 1943 
r. z pierwszą parafią polsko  - ewangelicką, której probosz-
czem został ks. dr Andrzej Wantuła, wypełniło ok. 200 de-
legatów, wśród nich dwóch przedstawicieli Rządu RP na 
Wychodźstwie oraz delegaci Kościołów Protestanckich  
i Prawosławnego. W wyniku wyborów wybrano oficjalny 
zarząd ZEP z prezesem dr. Bogusławem Kożusznikiem 
na czele. W trakcie II Zjazdu Polaków ewangelików  
w Edynburgu (luty 1945) rozciągnięto działalność od-
działu na teren Szkocji. W tym też czasie ks. Władysław 
Fierla przystąpił do wydawania powielaczowego pisem-
ka „Poseł Ewangelicki”. Pod koniec maja 1945 r. powstał 
w Rzymie „włoski” oddział ZEP, pozostający pod opieką 
ks. Władysława Fierli. Od tego momentu „Poseł Ewange-
licki” stał się organem oddziału, a gdy w 1947 r. wojska 
2 Korpusu Polskiego zostały przemieszczone do Anglii, 
stało się organem całego Zrzeszenia. Objazd ks. W. Fierli 
po ośrodkach ewangelickich na Środkowym Wschodzie 
w listopadzie 1945 r. zaowocował założeniem kolejnego 
oddziału ZEP „Środkowy Wschód”. Zwalnianie Pola-
ków z wyzwolonych różnego rodzaju obozów i więzień, 
głównie na terenie Niemiec,  dało asumpt do utworzenia 
delegatury ZEP na terenie Niemiec (kwiecień 1946). Po 
zjeździe członków ZEP w Londynie (8.03.1947), w listo-
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padzie ks. dr Andrzej Wantuła przekazał swoje obowiązki 
w Polskich Siłach Zbrojnych i w parafii londyńskiej ks. 
Władysławowi Fierli i w lutym następnego roku powrócił 
do kraju. 
 Dużym osiągnięciem ZEPu było otwarcie Domu 
Polaka Ewangelika w Londynie (luty 1949). W oparciu 
o dekret prezydenta z połowy grudnia 1952 r. na urząd 
biskupa powstałego Polskiego Kościoła Ewangelicko – 
Augsburskiego na Obczyźnie powołany został ks. Wła-
dysław Fierla. Na pierwszym synodzie pod koniec 1953 
r. podjęto uchwałę o ustanowieniu siedziby Kościoła  
w Londynie i objęciu pieczy nad wszystkimi polski-
mi parafiami ewangelicko – augsburskiemu w krajach,  
w których emigranci polscy uznawali polityczną orienta-
cję Londynu. Od tego momentu „Poseł Ewangelicki” stał 
się pismem Kościoła, a Zrzeszenie zostało zwolnione z 
obowiązków dla Kościoła, stało się świecką organizacją, 
dla której podstawowe kierunki działania zasadzały się 
na kwestiach społeczno – narodowych. W 1974 r. ZEP 
miało poważne osiągnięcia między innymi w działalno-
ści charytatywnej; Koło Ślązaków Cieszyńskich wydat-
nie wspierało darami Szpital Śląski w Cieszynie i budowę 
Domu Polskiego im. F. Żwirki i S. Wigury w Cierlicku na 
Zaolziu.  Niestety z upływem lat wykruszały się szeregi 
pionierskich działaczy ZEP i stopniowo zanikała aktyw-
ność Zrzeszenia. Po zmianie statutu, zjazd ZEPu w 1986 r. 
otworzył nową kartę jego działalności. Duchowym jego 
opiekunem został ks. Alfred Bieta. Wśród wielu orga-
nizowanych uroczystości należy wymienić jubileusz 50 

– lecia działalności ZEP, na które złożyło się okoliczno-
ściowe nabożeństwo i sesja naukowa oraz wystawa ilu-
strująca wkład i udział polskich protestantów w kulturze 
polskiej. Wyrastające nowe pokolenie i jego stopniowa 
asymilacja w angielskim otoczeniu przyczyniały się do 
pogłębiania podziałów. Parafie w Bradford i Manchester 
przeszły do Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii, 
a ich dziekanem został ks. Walter Jagucki. Z kolei para-
fia w Cambridge zwróciła się do konsystorza Kościoła 
Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce o przyjęcie jej 
pod swoje skrzydła, natomiast parafia w Londynie pozo-
stała w strukturach dotychczasowego Kościoła Emigra-
cyjnego. Gdy w 1994 r. zmarł ks. bp. Władyslaw Fierla, 
zbór i praktycznie cały Kościół stanął wobec problemu 
dalszego istnienia. 11.11.1997 r. IV Forum Ewangelików 
Polaków w Londynie zwróciło się z petycją do Kościo-
ła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce o utworzenie 
zagranicznej diecezji Kościoła. W nie mniej trudnej sytu-
acji znalazło się ZEP z powodu rozwiązania spółki parafii 
i ZEP oraz utraty Domu Polaka Ewangelika. Na walnym 
zebraniu w tymże dniu postanowiono wybrać nowy za-
rząd z prezesem Adamem Kuligiem i mimo wszystko 
kontynuować dalszą chlubną działalność, mimo aż nadto 
widocznego kurczena się pokolenia  pionierów i straż-
ników zachowania tradycji polskiego protestantyzmu  

w Wielkiej Brytanii. W końcu 23.09.2001 r. na walnym 
zebraniu ZEPu podjęto dramatyczną decyzję o rozwią-
zaniu Zrzeszenia. Księga 58 – letniej działalności ZEP 
została zamknięta. 

**********
   20.07.1968: we Wrocławiu zmarł historyk Karol Ma-
leczyński. Urodził się w Grębowie (tarnobrzeskie). Po 
studiach na Uniwersytecie Lwowskim został pracowni-
kiem naukowym tegoż uniwersytetu, doktorem (1924), 
w 1929 r. uzyskał habilitację, w 1939 r. tytuł profesora; 
był  członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Towa-

rzystwa Naukowego we Lwowie. 
Pełnił także obowiązki archiwi-
sty Archiwum Państwowego. Po 
wojnie wysiedlony z Lwowa,  
w maju 1945 r. przybył do Wrocła-
wia, gdzie zajął się od podstaw or-
ganizacją Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, był 
jego  pierwszym dyrektorem (1946 

- 1952).  Był także kierownikiem 
Katedry Historii Śląska i Słowiańszczyzny Zachodniej 
(1953 – 1957), Historii Polski i Historii Powszechnej do 
XV w. i innych, prezesem Wrocławskiego Towarzystwa 
Miłośników Historii (1946 – 1968). Pozostawił impo-
nujący dorobek w zakresie badań śląskoznawczych; jest 
autorem ponad 270 prac naukowych i popularno – na-
ukowych. Wśród nich należy wymienić duży wkład au-
torski w wielotomowej „Historii Śląska”, w „Dziejach 
Wrocławia” (cz. 1.). Przetłumaczył także na język polski 
cały szereg źródeł historycznych, m.in. „Kronikę Polską” 
Galla Anonima. Jego bliską współpracownicy była żona 
Ewa (1900 – 1970), także historyk i prof. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, publicystka, oraz córka Kazimiera (1925 
– 2010), wybitna znawczyni z zakresu bibliotekoznaw-
stwa, dziejów książki i papiernictwa od renesansu po cza-
sy współczesne. 

**********
   25.07.1318: w Plumlowie zmarł Mikołaj I, książę 
opawski, założyciel opawskiej linii Przemyślidów na 
Śląsku Opawskim,  obejmującym miasta Opawę, Kar-
niów, Bruntal i Głubczyce. Był nieślubnym synem króla 
Czech Przemyśla Ottokara II Wielkiego (1253 – 1278)  
i dworki jego żony Małgorzaty Bamberskiej – Agnieszki 
z Kuenringu. Urodził się około 1255 r. Staraniem ojca, 
Mikołaj I został legitymizowany przez papieża Aleksan-
dra IV (1260), jednak bez prawa dziedziczenia. W 1269 r. 
Ottokar II wydzielił mu ziemię opawską z głównymi mia-
stami Opawą i Hradcem nad Morawicą. Mikołaj I wiernie 
służył ojcu, wziął także udział w jego rozstrzygającej bi-
twie z królem Niemiec Rudolfem I pod Suchymi Krutami 
(26.08.1278). Przemysł II Ottokar zginął na polu bitwy, 
Mikołaj dostał się do niewoli węgierskiej. Gdy po trzech 
latach wrócił, na nowo objął księstwo opawskie. Na sku-
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tek zatargu z wdową Kunegundą, która podważyła prawa 
Mikołaja I, następca Ottokara II – Wacław II uznał jego 
prawa, ale tylko do 1289 r. W tej sytuacji Mikołaj I prze-
szedł do służby na dworze Wacława II, rychło awansował 
do godności marszałka,  a gdy ten zawojował Małopolskę 
(1291), 4 lata później objął urząd starosty krakowskiego. 
Po dalszych podbojach, w 1300 Wacław II koronował się 
na króla Polski, ale niedługo cieszył się koroną Polski, 
gdyż zmarł 21.06.1305 r. Jego następca, syn Wacław III 
po umocnieniu swojej pozycji i po ożenku z księżną cie-
szyńską Wiolą (córka Mieszka I cieszyńskiego) szykował 
się na wyprawę do Polski, której terytorium w znacznej 
części opanował ponownie Władysław Łokietek oraz 
Henryk III Głogowczyk. Do wyprawy nie doszło, gdyż 
4.08.1306 r. Wacław III został zamordowany w Ołomuń-
cu. Na nim wymarła dynastia Przemyślidów w Czechach. 
Po ich schedę ubiegali się różni władcy, ale ostatecznie 
tron praski zdobył Jan Luksemburski (1310). Na wieść  
o śmierci Wacława III, Mikołaj I powrócił do Opawy, od-
bierając hołd miast: Opawy, Karniowa, Bruntalu i Głu-
chołaz. Świeżo koronowany suweren miał jednak w tej 
sprawie inne zdanie: władztwo nad Śląskiem Opawskim 
oddał Bolesławowi III Rozrzutnemu, księciu wrocławsko 

– brzesko – legnickiemu. Do końca życia książę Mikołaj 
I pozostawał bez ziemi. Księstwo odzyskał dopiero jego 
syn Mikołaj II po śmierci ojca (1318). We władaniu Prze-
myślidów Opawskich księstwo pozostawało do 1521 r. 

**********
   05.08.1943: w Krakowie zmarł dr med. Feliks Bia-
ły, wybitny społecznik i działacz narodowy.  Pochodził  
z Wielkopolski. Urodził się 24.04.1875 r. w Śmiglu w ro-
dzinie nauczyciela Józefa i Anny z Szolców. Po naukach 
w gimnazjach w Lesznie i w Krotoszynie, w 1896 r. roz-
począł studia medyczne we Wrocławiu, a kontynuował  
w Würzburgu, Monachium i w Lipsku, gdzie uzyskał 

doktorat (1901). Podczas pobytu 
we Wrocławiu należał do śląskie-
go gniazda „Sokoła” oraz Związku 
Młodzieży Polskiej „Zet”. Po stu-
diach, oskarżony o udział w tajnych 
organizacjach niepodległościowych, 
został skazany na karę 6 tygodni 
więzienia  .Pierwszą praktykę zali-
czył w Buku; po trzech latach prze-
niósł się na Śląsk, do Rybnika, tu 

jednak, jako Polak mógł mieć tylko praktykę prywatną. 
Stopniowo angażował się w działalności społecznej: był 
członkiem Zarządu Banku Ludowego (1904), współzało-
życielem Towarzystwa Polsko – Katolickiego i Towarzy-
stwa Czytelni Ludowych, Towarzystwa Lekarzy Polaków 
na Śląsku (1908). W latach 1909 – 1910 znalazł się w gro-
nie  współzałożycieli  Polskiego Towarzystwa Turystycz-
nego „Beskid Śląski” w Cieszynie, po odejściu Cyryla 
Ratajskiego do Poznania, był drugim kolejnym prezesem 

Towarzystwa (1910 – 1912). Był także członkiem szeregu 
Komitetów  Wyborczych dla Śląska. W jego rybnickim 
mieszkaniu znajdywali azyl polscy gimnazjaliści, także 
członkowie tajnej organizacji patriotyczno – katolickiej 

„Eleusis”. Będąc członkiem Ligi Narodowej, w 1911 r. 
był współzałożycielem jej organu „Gazety Ludowej”. 
Po wybuchu I wojny światowej, krótko osadzony był w 
twierdzy w Nysie. Od służby wojskowej uratowała go 
choroba. Przez cały okres wojny przechowywał w swoim 
domu zbiory Towarzystwa Czytelni Ludowej. Pod koniec 
1918 r. reprezentował Rybnik na obradach Sejmu Dziel-
nicowego w  Poznaniu, w Rybniku natomiast został wy-
brany na przewodniczącego Powiatowej Rady Ludowej, 
wspierał także powstanie Polskiej Organizacji Wojsko-
wej w powiecie, jako znakomity mówca występował na 
szeregu wiecach patriotycznych. Prowadził także Polski 
Uniwersytet Ludowy (1920), był prezesem rybnickiego 
okręgu „Sokoła”. W czasie III Powstania Śląskiego peł-
nił obowiązki komendanta szpitala polowego w Rybniku,  
starosty powiatu, potem doradcy powiatowego Naczelnej 
Rady Ludowej dla Górnego Śląska. Przez okres 1922 – 
1935 był lekarzem powiatowym, udzielał się w szeregu 
organizacjach, m.in. w zarządzie rybnickiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego był członkiem To-
warzystwa Upiększania Miasta, wspierał ruch muzyczny. 
Z jego inicjatywy powstało w Rybniku Koło Towarzy-
stwa Lekarzy Polaków (1933), którego był pierwszym 
prezesem, podobnie jak pierwszego zarządu Śląskiej Izby 
Lekarskiej. Po przejściu na emeryturę (1935), zamiesz-
kał w Poznaniu. Lata okupacji były dla niego wyjątkowo 
tragiczne. Sam musiał się ukrywać, utracił syna Lecha, 
kilku członkow rodziny zostało skazanych na zagładę  
w obozach koncentracyjnych, dzieci wywiezione na wy-
chowanie do Rzeszy. Schorowany, wyjechał do Krakowa, 
gdzie wkrótce zmarł i tam został pochowany. W 1960 r. 
jego szczątki przeniesione zostały do grobu rodzinnego 
w Rybniku. 
 Żoną, poślubioną w 1903 r., była Jadwiga  
z domu Knechtel, także działaczka społeczna, matka ich 
dwóch synów Zbigniewa i Lecha oraz córki Wandy. 

**********
   07.08.1918: w Krakowie urodził się Aleksander Ty-
tus Kulisiewicz, syn filologa klasycznego i nauczyciela 
gimnazjalnego – Franciszka oraz nauczycielki muzyki, 
skrzypaczki i pianistki Izabelli. Po matce Aleksander 
odziedziczył talent muzyczny, po 
ojcu znakomitą pamięć. Po śmierci 
matki, ojciec w 1924 r. przeniósł się 
do Orłowej, gdzie był nauczycielem 
tamtejszego polskiego Gimnazjum. 
Tam też początkowo uczył się Alek-
sander, ale maturę zdawał już w Cie-
szynie, w Gimnazjum im. Antoniego 
Osuchowskiego (1936). Po maturze 
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dołączył do grupy studenckiej, z którą odbył tourneé 
po Węgrzech, Rumunii i Bułgarii, w czasie którego pre-
zentował cieszyński folklor muzyczny, zwłaszcza pieśni 
ludowe. W 1937 r.  rozpoczął studia prawa; niedostatki 
materialne próbował ratować współpracą z różnymi re-
dakcjami polskich czasopism. Opublikował  wówczas 
artykuł w języku niemieckim „Heil masło, dosyć Hitle-
ra”. Na skutki nie musiał długo czekać. Już w następnym 
roku został aresztowany przez gestapo i skierowany do 
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Tu dał się po-
znać jako piosenkarz, nawiązał także bliską  współpracę 
ze współwięźniem, kompozytorem Roseberem d’Arguto. 
Oprócz własnych pieśni obozowych (50), wierszy (130), 
spisywał dyktowane mu z pamięci pieśni innych auto-
rów. Szczęśliwie w 1945 r. doczekał uwolnienia z obozu, 
wrócił do Krakowa. Tu dołożył wiele starań i wysiłku, 
aby udokumentować folklor obozowy, w dalszym cią-
gu spisywał teksty pieśni powstałych w innych obozach 
zagłady, w sumie zebrał ich kilkaset. W jego archiwum 
znalazły się także różne szkice literackie,  akwarele, re-
produkcje rzeźb i inne pamiątki po twórcach obozowych. 
Pieśni obozowe prezentował w czasie licznych występów 
w kraju, a przede wszystkim za granicą, także w USA, 
w czasie których zrealizował wiele nagrań; nakręcono 
także kilka filmów dokumentalnych, spisano biogra-
fie. Gdy z powodu zaawansowanej cukrzycy znalazł się  
w szpitalu, podyktował z pamięci pielęgniarce Annie 
Urbaś  716 stron tekstów piosenek w czterech językach. 
Zmarł 12.03.1982 r., pochowany na cmentarzu salwator-
skim. Na jego życzenie dwie pełne szafy dokumentów 
obozowych przekazane zostały do archiwum Obozu Za-
głady w Oświęcimiu. 

**********
   17.08.1818: w Cieszynie zmarł baron Fryderyk Bogu-
mił Kalisch (Callisch). Urodzony w 1742 r., po swoich 
rodzicach Krystianie Kaliszu i Elżbiecie z  Petroczych 
odziedziczył wioski, które w 1737 r. nabyli od córki Je-
rzego Fryderyka Bludowskiego - Bogumiły Agnieszki: 
Drogomyśl, Zaborze, Pierściec, Ochaby, Pruchną, Bąków 
i Rychułd. W 1770 powiększył swój majątek o dalsze 

wioski:  Grodziec, Górki Wiel-
kie, Bielowicko, Roztropice oraz  
Żywocice i Toszonowice. Będąc 
protestantem, po wydaniu patentu 
tolerancyjnego wyjednał u cesa-
rza Józefa II pozwolenie na wybu-
dowanie kościoła ewangelickiego 
z wieżą (1788 – 1797), ofiarował 
ziemię pod budowę świątyni, 
szkoły i cmentarza przykościel-

nego, dostarczył także potrzebne materiały budowlane. 
Wszystkie pozostałe świątynie ma Śląsku Cieszyńskim 
budowane po ogłoszeniu patentu mogły być bezwieżo-
wymi domami miodlitwy. Argumentem uzyskania do-

datkowego zezwolenia na budowę wież była bliskość 
granicy austriacko – pruskiej, a wieża miała służyć jako 
punkt obserwacyjny ruchów wojsk po pruskiej stronie! 
W 1798 Kalisz sprzedał dobra drogomyskie Komorze 
Cieszyńskiej (Drogomyśl, Pierściec, Ochaby i Pruchną), 
zatrzymując wioski: Grodziec, Bielowicko, Świętoszów-
kę, Biery i Roztropice. Jego siedzibą  rodową stał się za-
mek w Grodźcu, wcześniej należący do Marklowskich. 
W jego posiadaniu był także pałac na Górnym Rynku  
w Cieszynie, który w 1875 r. nabyły siostry boromeuszki. 
Był także Kalisz posiadaczem sporej biblioteki. 

**********
   19.08.1668: w Komorznie w rodzinie tkacza Lorka Za-
sadzkiego i Anny urodził się Samuel Sebald Zasadius. 
Kształcił się w miejscowej szkole ludowej, następnie  
w Byczynie i w gimnazjum w Brzegu, wreszcie na Uni-
wersytecie w Wittenberdze. W 1693 r. otrzymał pracę w 
parafii w podoławskim Brzeźmierzu. Tu jednak nie uzy-
skał przyzwolenia władz. Kolejno zatrzymywał się w Ro-
goźnicy, Brzezinach, od 1708 był pastorem w Siedliskach 
i Michałowicach, wreszcie od 1711 do końca swoich dni 
był seniorem w  Byczynie. Zmarł w czasie zarazy „sa-
skiej” w 1735 r. Zasłużył się tłumaczemiem  niemieckiej 
literatury religijnej na język polski. Przetłumaczył m.in. 
J. C. Hoefera „Rozszerzona i poprawiona droga do nieba, 
która nie tylko dziatkom pierwsze litery nauki krześci-
jańskiej rzetelnie podać, ale też dorosłym ludziom i go-
spodarzom do założenia prawego gruntu w zbawiennej, 
ewangelickiej religijej i prawdziwym krześcijaństwie 
wygodna być może (...) . Wyróżnił się także prowadze-
niem ksiąg metrykalnych w języku polskim.
 Ks. Samuel Sebald Zasadius był dwukrotnie żo-
naty. Z małżeństwa z Anną Dorotą z Reimnitzów miał 
m.in. syna Samuela Ludwika, także duchowego, później-
szego wielce zasłużonego pastora w Cieszynie, budowni-
czego kościoła Jezusowego, publicysty i tłumacza, zna-
komitego stylisty języka polskiego.

**********
   27.08.1843: w Woli Radłowskiej w chłopskiej rodzi-
nie wójta Jana urodził się  Franciszek Habura. Uczęsz-
czał do szkoły ludowej w Woli Radłowskiej i Radłowie, 
następnie do gimnazjum w Tarnowie,  natomiast egza-
min dojrzałości z odznaczeniem złożył w Gimnazjum 
św. Anny w Krakowie. Lata 1865 – 1868 spędził na 
studiach filologii klasycznej, polonistyki i germanistyki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Karierę nauczycie-
la rozpoczął w Gimnazjum św. 
Anny w Krakowie, kontynuował  
w Samborze, w Bochni i w  Tarno-
wie. W latach 1877 – 1884 pełnił 
obowiązki inspektora szkolnego 
okręgu tarnowskiego. Wówczas 
przyczynił się do założenia wie-
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lu szkół ludowych, zabiegał o podniesienie poziomu 
nauczania, wspomagał  materialnie ubogich uczniów.  
W 1884 r. powrócił do gimnazjum tarnowskiego z prze-
rwą, kiedy był profesorem w Gimnazjum Macierzowym 
w Cieszynie (1908 (?) – 1918). W tym czasie (1909) na-
wiązał kontakt z „Zaraniem Śląskim”, gdzie ogłosił kilka 
okolicznościowych utworów poetyckich i rozpraw, m.in. 
o Juliuszu Słowackim. Jest autorem wielu rozpraw: „Pra-
ca, warunki, środki postępu ludzkości”, „O nauce języka 
polskiego, a mianowicie o planie, instrukcjach i wypi-
sach”, „O potrzebie nauki literatury powszechnej w gim-
nazjum i w szkole realnej”,  „Stanowisko propedeutyki fi-
lozoficznej w systemie nauki gimnazjalnej”. Szczególnie 
cenne są jego tłumaczenia dzieł literatury starorzymskiej: 

„Dzieła wszystkie” Gajusa Sallistiusa Kryspa, „Lelius 
czyli rozmowa o przyjaźni” Marcusa Tulliusa Cicerona  
i in. Zmarł w Tarnowie 22.04.1921 r. 

**********
 Wspomnijmy ponadto: 
   02.07.1993: † Jan Probosz, sadownik w sanatorium w 
Istebnej, poeta ludowy, gawędziarz, członek ZPiT „Isteb-
na” i Klubu Literackiego. Patrz.: odc. 128, „Informator 
Parafialny” 2008/11, s. 17. 

   12.07.1968: † Ada Sari (Jadwiga Schayer), śpiewacz-
ka,  sopran koloraturowy; wstępowała w La Scali i innych 
znanych teatrach Europy i Ameryki, potem była wykła-
dowczynią w Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie.

   20.07.1893: * ks. Jan Zender, długoletni katecheta 
ewangelicki w szkołach cieszyńskich. Patrz: odc. 192,  

„Wieści Wyższobramskie” 2014/03, s. 19

   28.07.1968: † Otto Hahn, jeden z największych fizy-
ków XX w., profesor Kaiser Wilhelm Geselschaft,  czło-
nek kilkunastu Akademii Nauk, honorowy prezydent To-
warzystwa Maxa Plancka, badacz rozpadu pierwiastków 
promieniotwórczych, dokonał pierwszego rozszczepie-
nia jądra atomu, odkrywca izotopów, zjawiska izomerii 
jądrowej, laureat nagrody Nobla z fizyki.  

   29.07.1793: * ks. Ján Kollár, słowacki duchowny 
ewangelicki, poeta, publicysta, prof. archeologii na uni-
wersytecie wiedeńskim, panslawista, pisał po czesku, był 
przeciwnikiem odrębności języka słowackiego, zbieracz 
folkloru, autor cennego poematu „Córa sławy”, będące-
go pobudką do odrodzenia narodów słowiańskich. Patrz: 
odc. 47, „Gazeta Ewangelicka” 2002/01, s. 36 – 37. 
   30.07.1993: † Edward Bernard Raczyński, dyploma-
ta, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na-
czelnik Wydziału Organizacji Międzynarodowych, stały 
delegat Ligi Narodów, ambasador RP w Londynie, mi-
nister Rządu RP na emigracji, współtwórca Rady Trzech, 
prezydent RP na Wychodźstwie. Patrz: odc. 225, „Wieści 

Wyższobramskie” 2016/11, s. 16 – 17. 

   03.08.1868: † Ambroży Grabowski, księgarz krakow-
ski, wydawca i kolekcjoner, zebrał spory zbiór materia-
łów ikonograficznych dot. zwłaszcza Krakowa,  autor 
przewodnika „Historyczny opis miasta Krakowa i jego 
okolic”, „Dawne zabytki Krakowa”, „Starożytności hi-
storyczne polskie” (2 t.). Patrz: odc. 117, „Informator Pa-
rafialny” 2007/12, s. 9. 

   06.08.1968: † Jan Cienciała, nauczyciel, prekursor 
sportu narciarskiego, działacz PTT „Beskid Śląski”, zało-
życiel Sekcji Narciarskiej PTT „Watra”, inspektor szkol-
ny w Kępnie i Odolanowie, po II wojnie światowej praco-
wał w szkolnictwie zawodowym w Katowicach; w 1917 
r. dokonał brawurowej ucieczki z niewoli rosyjskiej na 
wykonanych przez siebie nartach, pokonując dystans 800 
km. Patrz: odc. 194 „Wieści Wyższobramskie” 2014/05, 
s.10.

   07.08.1968: † Jerzy Hadyna, pedagog, muzyk, na-
uczyciel w Bystrzycy, Cieszynie i w Wiśle, dyrygent To-
warzystwa  Śpiewaczego, organizator  amatorskiego ru-
chu muzycznego na Śląsku Cieszyńskim, autor licznych 
opracowań pieśni ludowych, kompozytor opery dzie-
cięcej, ilustracji muzycznych, utworów symfonicznych 
(„Suita beskidzka”, „Czantoria”). Patrz: odc.178 „Wieści 
Wyższobramskei” 2013/01, s. 12 

   07.08.1968: † Józef Lipowczan,  uczestnik Powstań 
Śląskich, nauczyciel i kierownik szkoły w Koniakowie,  
potem w Wiśle Głębcach, działacz Macierzy, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, OSP, Klubu Narciarskie-
go, instruktor narciarstwa, inicjator budowy skoczni  na 
Przysłopie, budowniczy nowej szkoły w Koniakowie. 
Patrz: odc. 38, „Gazeta Ewangelicka” 2001/03 , s. 30.  

   19.08.1968: † Paweł Kubisz, wielokrotnie więziony  
z powodów politycznych, działacz Polskiego Stronnic-
twa Ludowego, współpracował z „Dziennikiem Polskim” 
w Cz. Cieszynie, „Zaraniem Śląskim” i „Wiadomościami 
Literackimi”, założyciel i prezes Śląskiego Związku Lite-
racko – Artystycznego, współzałożyciel PZKO, redaktor 

„Zwrotu”, poeta, autor kilku tomików poetyckich. Patrz: 
odc. 110, „Informator Parafialny” 2007/05, s.16. 

   27.08.1618: † Albrecht Fryderyk Hohenzollern,  
książę pruski, złożył hołd lenny Zygmuntowi Augusto-
wi w Lublinie, zagrożony chorobą umysłową, za zgodą 
Stefana Batorego oddany pod opiekę stryjecznego  brata 
księcia Ansbach Jerzego Fryderyka dążącego do zerwa-
nia zależności lennej Prus. Patrz: odc. 240, „Wieści Wyż-
szobramskie” 2018/3, s.17 – 19.
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Ewangelicy w walce o niepodległość

 Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP przygotowuje obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę i wskazuje, że 
ewangelicy mieli olbrzymi wkład w ten proces. Na po-
czątek w Wiśle 30 maja 2018 roku odsłonięto wystawę 
plenerową.
 „Ewangelicy Niepodległej” - pod takim ha-
słem trwają obchody 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę organizowane przez ewangelików ze 
Śląska Cieszyńskiego. Największa pod względem licz-
by wiernych diecezja ewangelicka w Polsce przypomi-
na, że jej wierni swoją pracą i zaangażowaniem mocno 
przyczynili się do odzyskania wolności i przyłączenia 
regionu do Polski.
 Pierwszym punktem obchodów jest wystawa 
pt. „Ewangelicy Niepodległej” przedstawiająca syl-
wetki znanych ewangelików zaangażowanych w walkę  
o wolność i niepodległość. Tablice informacyjne zawie-
szone zostały na ogrodzeniu wokół kościoła ap. Piotra i 
Pawła. Liturgiczną część uroczystości poprowadzili bp 
Adrian Korczago, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej  
i ks. radca Waldemar Szajthauer, proboszcz parafii w 
Wiśle. Danuta Szczypka, przewodnicząca zespołu Die-
cezji Cieszyńskiej ds. obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości przeczytała Słowo Boże, natomiast Hen-
ryk Mercik, członek zarządu województwa i Tomasz 
Bujok, burmistrz Wisły przekazali słowa pozdrowienia 
i podziękowali za przygotowanie wystawy. W spotka-
niu udział wzięła także m.in. Sylwia Cieślar, wiceprze-
wodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego.
 Wystawa prezentowana będzie jednocześnie  
w czterech miastach: Bielsku-

-Białej, Cieszynie, Ustroniu  
i Wiśle. Autorem tekstów umiesz-
czonych na tablicach jest Marcin 
Gabryś, kustosz Muzeum Prote-
stantyzmu w Cieszynie, a szatę 
graficzną wykonał ks. Marek Mi-
chalik, proboszcz Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Wiśle 
Czarnem. Projekt dofinansowano 
z budżetu samorządu wojewódz-
twa śląskiego i Diecezji Cieszyń-
skiej Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburskiego. 
 Wszystkim wydarze-
niom związanym z obchodami 
towarzyszy hasło i logo „Ewan-

gelicy Niepodległej”. Polacy-ewangelicy, jak rodacy 
innych wyznań, walczyli o niepodległość kraju, a na-
stępnie zaangażowali się w jego rozwój. Wielu wybit-
nych polityków, wojskowych, artystów, naukowców, 
przemysłowców należących do Kościoła Ewangelicko-

-Augsburskiego współtworzyło II Rzeczpospolitą.
 Diecezja Cieszyńska powołała zespół, którego 
zadaniem jest przygotowanie różnych elementów ob-
chodów. Chodzi m.in. o wystawy, publikacje, konferen-
cje, a nawet sztafeta rowerowa z charytatywnym celem.
 Centralnym punktem obchodów będzie uroczy-
ste nabożeństwo związane z 100 rocznicą odzyskaniem 
niepodległości przez Polskę i przyłączeniem parafii 
Śląska Cieszyńskiego do Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w Polsce, które odbędzie się 28 października 
w kościele Jezusowym w Cieszynie.
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 Nieco wcześniej, bo na wrzesień zaplanowane 
jest z kolei XXII Forum Ewangelickie w Wiśle, pod-
czas którego wystąpią cenieni prelegenci - historycy, 
socjologowie, teologowie i publicyści.
 MARCIN GABRYŚ - autor tekstów umiesz-
czonych na wystawie “Ewangelicy Niepodległej”
 „Wystawa “Ewangelicy Niepodległej” w krót-
kich ujęciach prezentuje istotny wkład ewangelików  
w drodze do odzyskania w 1918 roku niepodległości 
Rzeczypospolitej oraz ich działania na rzecz przyłącze-
nia Śląska Cieszyńskiego do Polski. Ten wysiłek był 
wynikiem wielu pokoleń, gdyż kultura polska w środo-
wisku ewangelików Śląska Cieszyńskiego była mocno 
zakorzeniona i kultywowana w mowie i piśmie, a swoje 
początki ma w Reformacji. W połowie XIX wieku ewan-
gelicy stali w pierwszym szeregu budzącego się ruchu 
narodowego. Organizowali lub współorganizowali licz-
ne zrzeszenia, towarzystwa i organizacje mające na celu 
kształcenie, pielęgnowanie i budzenie ducha polskości 
w miejscowym społeczeństwie. Wystawa przybliża tyl-
ko niewielką grupę ewangelików – spośród wielu – któ-
rzy w sposób wyjątkowy zapisali się złotymi literami 
na kartach historii Polski. Uświadamia niebagatelną 
rolę i znaczenie polskich luteran – stosunkowo niewiel-
kiej liczebnie społeczności całej II Rzeczypospolitej –  
w odbudowie i scaleniu ojczyzny. Ewangelicy służyli 
na wielu obszarach życia gospodarczego, przemysło-
wego, społecznego, kulturalnego czy naukowego nie-
rzadko odgrywając wiodącą rolę.”
 DANUTA SZCZYPKA - przewodnicząca ze-
społu Diecezji Cieszyńskiej ds. obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości

 „Ewangelicy narodowości polskiej aktywnie 
włączyli się w walkę o odzyskanie niepodległości Rze-
czypospolitej, a następnie w jej odbudowę i rozwój. 
Największe zaangażowanie widać było na Śląsku Cie-
szyńskim, a także w Warszawie, gdzie znaczącą rolę 
odegrał ks. Juliusz Bursche. Na Śląsku Cieszyńskim 
wydarzenia 1918 roku i w latach następnych były uko-
ronowaniem rozwijającego się od połowy XIX wieku 
ruchu narodowego, w którym niebagatelną role ode-
grali ewangelicy m.in. Paweł Stalmach i ks. Franciszek 
Michejda. Ewangelicy służyli w Legionie Śląskim,  
a najwybitniejszym ich przedstawicielem był Jan Ły-
sek, nauczyciel pochodzący z Jaworzynki. Ewangelicy 
współtworzyli Radę Narodową Księstwa Cieszyńskie-
go, która powstała jeszcze przed zakończeniem wojny 
i była pierwszą, niezależną polską władzą na ziemiach 
zamieszkałych przez Polaków. Ks. Juliusz Bursche cie-
szący się dużym autorytetem i mający poparcie więk-
szości duchownych narodowości polskiej włączył się  
w działania polityczne mające na celu m.in. przyłącze-
nie Śląska Cieszyńskiego, Prus Wschodnich, Górnego 
Śląska, Wielkopolski i Pomorza do Polski. W działania 
te zaangażowali się także m.in. prof. Józef Buzek, ks. 
Karol Kulisz, ks. Józef Mamica.”
 W skład zespołu przygotowującego obchody 
odzyskania niepodległości przez Polskę wchodzą: Da-
nuta Szczypka (przewodnicząca), dr Renata Czyż, Wła-
dysława Magiera, dr Łukasz Barański, Marcin Gabryś, 
Tomasz Bujok, ks. Marcin Ratka-Matejko, ks. Marek 
Michalik i ks. Łukasz Ostruszka. Członkiem nadzwy-
czajnym jest bp Adrian Korczago.

ks. Łukasz Ostruszka
                                                      
 Modlitwa jest odpowiedzią wobec Boga, kiedy człowiek zwierza Mu się z tego, co naj-
bardziej tajemnicze; kiedy całkowicie otwiera przed Nim serce i kiedy jest gotów słuchać 
Jego głosu. Głębię modlitwy osiąga się wówczas, gdy człowiek ma świadomość, że - czy to 
w radosnych, czy też w smutnych momentach – jedynie w Bogu i Jego łasce może znaleźć 
swój dom.

Abraham J. Heschel

 Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzy-
kiem wdzięczności i miłości, zarówno w cierpieniu, jak i radości. 

Teresa z Liesieux

 Panie! Dziękuję, że Twoja moc objawia się w mojej słabości. Dziękuję, że stanowisz 
centrum mojego życia w doczesnej pielgrzymce. Dziękuję, że Twe światło jest dla mnie 
pochodnią nawet w najciemniejszą noc. Panie! Dziękuję za to, że zanim ja cię umiłowałem, 
Ty pierwszy obdarzyłeś mnie miłością.

 Albert Bartsch

 Ojcze w niebie! Okazałeś mi wiele dobra. Naucz mnie również przyjąć z twoich rąk 
to, co jest trudne. Wierzę, że nie nałożysz na mnie więcej, aniżeli potrafię unieść. Panie! 
Bez względu na to, co przyniesie dzisiejszy dzień – święć się imię Twoje.

                                                                                                      ks. Dietrich Bonhoeffer
 udostępniła: Grażyna Cimała
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Wydarzenia parafialne
Pamiątka Założenia  

Kościoła Jezusowego

Kazanie wygłoszone na Pamiątce Założenia  
w Cieszynie

 „Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie mu szczerze  
i wiernie: usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za Rzeką  
i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśliby się wam wydawało, że źle jest 
służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: 
czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy 
też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz 
ja i dom mój służyć będziemy Panu. I odpowiedział lud tymi sło-
wy: Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana,  
a służyć innym bogom.” 

(Joz 24,14-16)

 Umiłowani w Panu, siostry i bracia na czele z przewielebnymi 
księżmi!
 Wielki to dla mnie zaszczyt, że mogę stanąć wśród was w dniu 
pamiątki poświęcenia tej „matki kościołów”, świątyni ,której znaczenie 
jako symbolu w historii naszej ziemi jest nie do przecenienia, ale przede 
wszystkim w moim ukochanym kościele, z którym związane jest to, co dla 
mnie osobiście najważniejsze. Tutaj mianowicie w wodach chrztu nade 
mną zabrzmiało przymierze Boga, mojego Stwórcy, z Jego strony przypie-
czętowane ofiarą, jaką za mnie na Golgocie złożył Jego Syn Jezus Chry-
stus i to tutaj właśnie od tego momentu mojego skromnego życia Jego 
Duch Święty działał; przemawiał, dotykał, poruszał, a przede wszystkim 
nieustannie zachęcał, pocieszał, podnosił mojego ducha i nieustannie 
zapewniał o miłości Bożej. Czynił tak na tysiące różnych sposobów, po-
przez wielu cudownych ludzi mniej lub bardziej z tym miejscem związa-
nych – ale zwłaszcza tutaj, w tych uświęconych murach, gdzie stopniowo 
docierało do mnie, o co w tym przymierzu chodzi i, co najważniejsze,  
z kim jest ta relacja, rzutująca na całe życie człowieka. To tutaj, przed 
tym ołtarzem mogłem ze swej strony na to przymierze z Bogiem odpowie-
dzieć – nie tyle (szumnie mówiąc) ślubowaniem, przysięgą (chociaż w na-
szym tekście biblijnym właśnie taka przysięga pada), ile raczej pokorną 
prośbą, by Bóg przez swego Ducha rozwijał nadal, może odtąd jeszcze 
bardziej intensywnie, swoje dzieło, by mnie w tym przymierzu prowadził  
i dodawał sił od niego nie odchodzić, nie odstępować.    

Wybaczcie mi, kochani, że tak zaczą-
łem od siebie, jak gdyby to właśnie 
było ważne i nic innego – nie! Chcę 
jedynie podkreślić, jak ważna jest ta 
relacja, którą Bóg zawiera z człowie-
kiem, że jest to relacja całego życia, 
i że ważne jest, by przez całe życie 
był sobie człowiek tego świadom, 
dlatego, że to decyduje o wszystkim. 
Są tu wśród nas konfirmanci, którzy 
niedawno na to przymierze Boże re-
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agowali, są ich rodzice, krewni, którzy w tym momencie 
przypominali sobie, jak i oni przed laty coś tam przed 
Pańskim ołtarzem ślubowali, tak jak zresztą wy wszyscy, 
cały zbór, który zawsze w takich uroczystych momen-
tach ma okazję uświadamiać sobie, jak wierny jest Bóg 
w swoim przymierzu, pomimo tego, że z nami to nieraz 
wygląda bardzo różnie. A kiedy już tak wspomniałem 
o tych wspaniałych ludziach, którzy byli dla mnie na 
różne sposoby świadkami wiary, to długo by ich trze-
ba wymieniać, zwłaszcza tych, którzy z tym miejscem, 
tą naszą świątynią są czy byli związani – a z księdzem 
proboszczem umówiliśmy się na „normalnych” dwa-
dzieścia minut kazania, więc pozwólcie, że te osobiste 
wspomnienia przesunę do aneksu indywidualnych roz-
mów po nabożeństwie.
Przybywam do was „zza Rzeki”, ale nie z Egiptu ani 
nie z ziemi bogów amorejskich – no, chociaż pewnie 
różne bożki by się znalazły pośród tego ludu Republiki 
Czeskiej, który wśród narodów Europy, a może i świata, 
przoduje pod względem deklarowanego ateizmu i ogól-
nie awersji do wszystkiego, co z wiarą się wiąże – a za 
to, ponieważ przyroda nie znosi próżni, temu „odchrze-
ścijańszczeniu” towarzyszy mnóstwo rzeczy, które mo-
glibyśmy nazwać wprost wierzeniami czy kultami pry-
mitywnymi, od zwykłych przesądów, poprzez okultyzm, 
kult aniołów po różne inne elementy pogańskich wie-
rzeń w ich najbardziej pierwotnej formie... Jozue wów-
czas, gdy przypominał ludowi jego przymierze z Bogiem, 
zgromadził ich pod dębem – to drzewo dla nas w Eu-
ropie także symboliczne, by wspomnieć chociaż „dęby 
Lutra” sadzone przy rocznicach jak ta sprzed roku (my 
też mamy w Suchej taki Dąb Reformacji). Mnie jednak 
jest łatwiej sobie wyobrazić nie tyle dąb, ile te wszystkie 
jabłonie i czereśnie, które rosły tutaj na tym miejscu, w 
ogrodach, zanim wybudowany został nasz kościół Jezu-
sowy – zwłaszcza wyobraźnię podsycają relacje z chwil, 
gdy  24 maja 1709 r. przybyły drogą cesarską od strony 
dzisiejszego Hawierzowa poseł cesarski hrabia Zinzen-
dorf, witany już na Grabinie (czyli kawałek powyżej 
Kauflandu w dzisiejszym Czeskim Cieszynie) wyznaczył 
oficjalnie to miejsce, a potem właśnie tutaj, pośrodku 
sadów i ogrodów ks. Jan Muthmann miał 2 czerwca 
pierwsze kazanie. „A lud słuchał i pił ze źródła daw-
no wzbronionego, a pieśń dziękczynna z ust tysięcznych 
płynęła w niebiosa. Rok 1709 nazwano Rokiem Pań-
skim, a miejsce przeznaczone pod kościół Ogrodem Du-
cha Świętego”. A kiedy wmurowywano kamień węgiel-
ny, akt erekcyjny spisany przez ks. Muthmanna kończył 
się uroczyście: „Jezus niech będzie z kościołem swego 
imienia na wieki; niech znają Biblię świętą bez zepsu-
cia; niech trwa wyznanie augsburskie bez zmiany”.
 Kochani, to są nasze korzenie. Dobrze, że mamy 
pamiątki założenia kamieni węgielnych czy poświęce-
nia naszych kościołów i kaplic, byśmy to sobie na nowo 

uświadamiali. Byśmy myślami przenosili się do tych 
chwil opisywanych przez dawnych kronikarzy, kiedy tu-
taj był jedynie ogród i sad albo pola – ale za to jaki był 
entuzjazm ludzi, którzy mogli zacząć się zgromadzać po 
wielu, wielu latach prześladowania! Zupełnie podobnie 
jak ci, którzy wracając z niewoli babilońskiej odkrywa-
li stare tradycje i pewnie jakieś gdzieś tam zachowane 
źródła pisemne bądź ustne, i opracowywali to wszystko 
na nowo, spisywali – w taki sposób powstała m.in. Księ-
ga Jozuego, którą dziś czytamy. Czerpanie z dawnych 
świadectw Bożej wierności, które ma wpływ na nasze 

„dziś” i przez to kształtować będzie nasze „jutro”. To 
nie jest li tylko rocznicowe spotykanie się w miejscach, 
stanowiących pomniki przeszłości – to coś żywego, to 
odnowienie przymierza. Dokładnie o tym dziś czytamy 
w naszym tekście. Bo Jozue i lud izraelski zebrał się tam 
pod tym dębem w Sychem, gdzie kiedyś przed laty ich 
przodkowie ślubowali wierność Bogu. Czytamy o tym 
już w 1. Księdze Mojżeszowej: „Wtedy rzekł Jakub do 
swej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: Usuńcie 
obcych bogów spośród siebie, oczyśćcie się i zmieńcie 
szaty wasze. (…) Zbuduję ołtarz Bogu, który mię wysłu-
chał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą 
odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, 
których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach, Jakub 
zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu” (1 Mż 35,2-4). 
To było właśnie to pamiętne miejsce.
 Ale teraz lud znajduje się w zgoła innej sytuacji. 
Potomkowie tamtych pielgrzymów powrócili, wyzwole-
ni z niewoli egipskiej, do swej ziemi i żeby było cieka-
wiej, musieli znów symbolicznie przejść „przez Rzekę”; 
tym razem przez wzburzone wody Jordanu. O tym, że to 
możliwe i że Boże cuda zdarzają się w myśl praw przez 
Boga ustanowionych, a przez człowieka niekoniecznie 
już zaobserwowanych, a zdarzają się zawsze we właści-
wym czasie, doczytać możecie się z różnych komenta-
rzy – ja nie chcę teraz przedłużać i o tym mówić. (Albo 
tylko tak jednym zdaniem, żebyście widzieli jak Biblia 
jest wiarygodna: przypadki obsunięcia się ziemi w wy-
niku silnego strumienia powodzi podmywającego skar-
py albo aktywności sejsmicznej zakłócały czasami bieg 
Jordanu dokładnie w miejscu, o którym wspomina się 
w tekście; wspomina o tym pewien kronikarz arabski 
w 1267 roku, są też podobne zapiski z końca lat dwu-
dziestych XX wieku. Boże cuda zawsze polegają na tym, 
że w życiu człowieka przychodzą we właściwym cza-
sie; wtedy kiedy tego potrzeba.) W każdym razie, kiedy  
w naszym tekście Jozue mówi, że coś było „za Rzeką”, 
czyli należało do starego życia, starych zwyczajów, od 
których trzeba się odwrócić, już do nich nie wracać, bo 
wiązały się z dawnym zniewoleniem – symbolicznie jest 
tutaj rozumiane wszystko, co odgrywało się na zachód 
od Eufratu; kiedy przeczytacie cały 24. rozdział Księ-
gi Jozuego, zrozumiecie („dawnymi czasy mieszkali za 
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Rzeką ojcowie wasi – Terach, ojciec Abrahama i ojciec 
Nachora, i służyli obcym bogom” – Joz 24,2). Nieważne 
jednak czy Eufrat, czy Jordan jest tą symboliczną Rzeką 
pisaną z wielkiej litery – dla nich ważne były obydwie 
rzeki, teraz bowiem aktem wiary, w tym właśnie pokole-
niu, lud ponownie przeszedł bezpiecznie „suchą nogą” 
przez wody Jordanu, by wejść do ziemi obiecanej. Woda 
dla ludów Wschodu uchodzi za środek o właściwościach 
mogących oczyszczać nie tylko od zewnętrznego brudu, 
lecz także od grzechów. A przeprawienie się Izraelitów 
przez Jordan (czyli rozdziały 3. i 4. czytanej dziś przez 
nas księgi) w czasach chrześcijańskich jednoznacznie 
kojarzone było i interpretowane jako prototyp sakra-
mentu Chrztu Świętego. Czyli, kochani, jesteśmy tam, 
gdzie zaczęliśmy. Przymierze, jakie Pan Bóg zawarł  
z człowiekiem. Jakie zawrał z tobą i ze mną – kiedy  
w Chrzcie Świętym w tak symboliczny sposób wprowa-
dzeni zostaliśmy w szeregi ludu ziemi obiecanej, ludu 
przymierza z Bogiem, ludu relacji z Bogiem, między in-
nymi tego ludu, który przez wieki zgromadzał się tutaj, 
na naszej uświęconej wyrzeczeniami i pobożnością na-
szych przodków Ziemi Cieszyńskiej. Notabene i tę naszą 
już dziś wspomnianą Olzę właśnie w taki sam symbo-
liczny sposób rozumiał poeta i nauczyciel Jan Kubisz, 
tworząc pieśń uznawaną za swoisty hymn naszej ziemi 

„Płyniesz Olzo” – w szóstej i siódmej zwrotce czytamy 
tam co następuje: „W świętej ziemi chananejskiej / rze-
ka Jordan płynie, / w jego wodach Izraela / lud brał 
oczyszczenie. / Więc z modlitwą ukląknąłem / w pokorze 
przed Panem / byś się stała, Olzo, takim / i dla nas Jor-
danem”.
 „Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie 
mu szczerze i wiernie: usuńcie bogów, którym służy-
li wasi ojcowie za Rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. 
(…) Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć...”.  
To wezwanie skierowane do mnie i do ciebie – z którymi 
Pan Bóg zawarł swoje przymierze i jest mu cały czas 
wierny. Ale kogo my uważamy za Boga. Kto dla nas 
jest najważniejszy? Na kim czy na czym tak naprawdę 
w życiu polegamy? Oto pytanie kluczowe i zasadnicze. 
A wyjaśnia nam tę kwestię niezwykle celnie w Dużym 
Katechizmie ks. dr Marcin Luter: „Co to znaczy: mieć 
Boga; albo – co to jest Bóg? Odpowiedź: Bogiem jest 
to, od czego winniśmy się spodziewać wszystkiego do-
brego i do czego możemy się uciec we wszystkich po-
trzebach. Mieć Boga nie znaczy nic innego, jak ufać Mu 
z całego serca i wierzyć. (…) To, na czym zawisnęło 
serce twoje i na czym ono polega, jest właściwie twoim 
Bogiem. (…) Znaczy to tyle, co: bacz, abym jedynie Ja 
był twoim Bogiem i nie szukaj żadnego innego; to jest: 
dobra, którego ci nie dostaje, oczekuj ode Mnie i szukaj 
u Mnie, a gdy przychodzą na cię nieszczęścia i niedola, 
pełzaj do Mnie i trzymaj się Mnie. Ja, tak, Ja zaspoko-
ję twoją potrzebę i wyzwolę cię z wszelkiej niedoli; nie 

oddawaj tylko swego serca nikomu innemu i nie polegaj 
na nikim innym” (M. Luter, Duży Katechizm, Pierwsze 
przykazanie).
 Pamiętam jak dziś tę chwilę, kiedy siedziałem 
z tyłu kościoła, w wysokich bocznych ławkach po le-
wej stronie, gdzie zawsze siadywaliśmy – teraz już tam 
zdaje się tych ławek nie ma – i Bóg przez swego Ducha 
tak bardzo wyraźnie mi uświadomił to, co przed chwi-
lą z Lutra przeczytałem. Że życie z Bogiem, to związek, 
relacja, coś żywego. Nie wiem, ile wtedy miałem lat, 
może kilka, a może już kilkanaście, jakoś tak... Ale to 
nieważne, bowiem Bóg wiele razy ponownie mi musiał 
uświadamiać – i po dziś dzień ciągle musi mi przypo-
minać – co dla mnie uczynił, jak mnie kocha, jak wiel-
ką cenę za mnie zapłacił. Czy chcę do Niego należeć  
i z Nim chodzić? No jasne, że tak! Czy chcesz tego ty, 
siostro, bracie? Czy chcesz tego, droga konfirmantko 
czy konfirmancie? Czy rodzicu konfirmanta? Babciu, 
dziadku, wujku, chrzestny, zborowniku cieszyński albo 
suski (bo niektórzy tu ze mną dziś przyjechali)? Pozo-
staw „za Rzeką”, za wodami Chrztu Świętego to wszyst-
ko, co złe, co przymierzu z Bogiem się sprzeciwia. Ta 
woda to obmyła. Obmyła tak naprawdę krew płynąca  
z krzyża Chrystusa. Po prostu to przyjmij i na nowo so-
bie uświadom. I żyj mocą tego przymierza. O tym też 
Luter pisze: „W ten sposób należy zapatrywać się na 
chrzest i taki z niego odnosić pożytek, abyśmy, gdy nam 
dolegają nasze grzechy i sumienie, wzmacniali i pocie-
szali się nim mówiąc: Jestem przecież ochrzczony; je-
żeli zaś jestem ochrzczony, mam też obietnicę, że będę 
zbawiony i mieć będę na duszy i na ciele życie wieczne” 
(M. Luter, Duży Katechizm, O chrzcie).
 Kiedy dwa lata temu miałem przyjemność być 
tu z wami na popołudniowej ewangelizacji podczas 
pamiątki poświęcenia kościoła, kończyliśmy swoistym 
wezwaniem: odnowieniem ślubowań chrzestnych. Nie 
chcę tego teraz powtarzać, ale dokładnie o to samo 
dziś chodzi – o odnowieniu przymierza mówi bowiem 
nasz tekst, o relacji z Bogiem Trójjedynym mówi dzi-
siejsze Święto Trójcy Świętej, a nawet wczorajszy Dzień 
Matki tego dotyczył: żywej relacji, która tworzy rodzinę, 
wspólnotę. Bóg chce, byśmy byli z Nim w takiej żywej 
relacji. On jest wciąż taki sam, miłujący i wierny – i na-
wet kiedy my nieraz od przymierza z Nim się oddalamy, 
On nie przestaje kochać. Cena, jaką za nas zapłacił na 
krzyżu, się nie zmieniła. Jesteśmy w Jego oczach dro-
dzy i wartościowi. Jozue wzywa lud i mówi: Zróbcie jak 
już tam chcecie, ale ja i dom mój należeć będziemy do 
Pana! Oby tak było z nami i naszymi domami, rodzina-
mi, ze wszystkimi naszymi bliskimi. Nie przestawajmy 
się o to modlić. I niechaj naszym wyznaniem będzie to, 
co wówczas odpowiedział lud: „Także my służyć bę-
dziemy Panu i głosu Jego słuchać, gdyż On jest Bogiem 
naszym”. Amen.
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 Dzień  27 maja br. był dla nas, parafian 
Kościoła Jezusowego szczególnym świętem.  
W tym  dniu obchodziliśmy bowiem 309. roczni-
cę wytyczenia miejsca pod budowę naszej Świą-
tyni.
 Również i w tym roku Pan Bóg pobło-
gosławił nas piękną, słoneczną pogodą, za co 
byliśmy bardzo wdzięczni, gdyż znacząca część 
uroczystości jak zwykle przewidziana została  
w plenerze.
 Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się 
o godz.10.00. Ksiądz Proboszcz Janusz Sikora 
powitał licznie zebranych uczestników ceremo-
nii, a także przybyłych znamienitych gości. Byli 
nimi m.in. przedstawiciele  partnerskiej parafii 
w Dolnym Kubinie  (Słowacja), wraz z Księ-
dzem Proboszczem Rastislavem Stanckiem, któ-
ry  przekazał nam słowa pozdrowienia. Wśród 
wymienionych zacnych gości był także Ksiądz 
Proboszcz parafii w Hawierzowie-Suchej (Re-
publika Czeska)  Janusz Kożusznik, który służył 
nam, w tym uroczystym dniu, Słowem Bożym.  
 Podczas nabożeństwa zabrzmiały pieśni 
w wykonaniu chórów cieszyńskiej parafii.
 Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy też 
wygłoszonych przez ks. Janusza Sikorę słów 
wspomnienia o długoletnim organiście naszego 
kościoła, Mirosławie Berku, bowiem w tymże 
dniu, 27 maja, przypadała trzecia rocznica jego 
śmierci.
 Niejedna z zebranych w kościele osób 
ukradkiem ocierała płynącą po policzku łzę, słu-
chając w zamyśleniu postludium organowego,  
w improwizacji śp. Mirka. Utwór ten zagrał on 
dla nas po raz ostatni przed remontem organów, 
w 2014r…
 W 309. rocznicę Pamiątki Założenia 
Kościoła mogliśmy ponownie usłyszeć wspa-
niałe postludium, zagrane w związku ze wspo-
mnieniem długoletniego Organisty, w wykona-
niu jego następcy, Wojciecha Wantuloka.

 Po nabożeństwie, zgodnie z planem, czas przyszedł 
i na mniej oficjalną część uroczystości. Po uczcie duchowej, 
tak jak nakazuje tradycja, nadszedł czas na coś dla podniebie-
nia. Jak zwykle było w czym wybierać, piekące się, smażone 

 Panie mój, myślę teraz o momencie swojego 
chrztu, w którym Ty darowałeś mi nowe życie z wody 
i z Ducha Świętego. Proszę Cię o nowe światło i siłę. 
Daj mi odwagę, by na nowo naśladować Chrystusa i ca-
łym swoim życiem o Nim świadczyć. Zabierz ode mnie 
wszystko, co oddziela mnie od Ciebie. Odnów moją wia-

rę, udziel nowej nadziei, pomóż mi wytrwać w naślado-
waniu Twojego Syna, mojego Zbawiciela. Amen.
 A Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, który odpuszcza wszystkie nasze grze-
chy, niech nas wzmocni swoją łaską † do życia wieczne-

ks. Janusz Kożusznik

Uroczyste nabożeństwo Pamiątki Założenia  

w Cieszynie
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i gotowane smakołyki wabiły obiecującymi za-
pachami. Można było m.in. spróbować pysznej 
grochówki, jak i grillowanych kiełbasek, a do 
placków z wyrzoskami to była jak zwykle po-
kaźna kolejka.
 Nie zabrakło też cieszyńskich kołoczy 
z serem i makiem. Dobrze było zasiąść przy 
wspólnym stole, porozmawiać przy posiłku ze 
znajomymi, przyjaciółmi, a także z tymi, z któ-
rymi znamy się tylko     z widzenia.
 O  godzinie 14 zebrani na placu uczest-
nicy uroczystości mogli posłuchać śpiewu 
chórków dziecięcych. Dzieci przygotowały 
specjalny program z okazji Dni -  Matki i Ojca .
 Tradycyjnie już, po południu, w ko-
ścielnym ogrodzie  smażono i serwowano 
smakowitą jajecznicę z boczkiem. Pogoda do-
pisywała, apetyty też, zresztą kto by się oparł 
czarowi jajecznicy podanej   pośród zielonej 
scenerii.
 Uwieńczeniem pięknego świątecznego 
dnia był tradycyjny koncert w Kościele Jezu-
sowym, Karol Stryja im Memoriam  w wyko-
naniu Filharmonii Śląskiej, który rozpoczął się  
o godzinie 17.
 Mile płynął czas na rozmowach i spo-
tkaniach, na dzieleniu się wspomnieniami i 
planami na przyszłość. Dobrze jest się spotkać  
i wspólnie przeżywać świąteczny czas. Z ta-
kich właśnie chwil składa się nasze życie, nie 

Chór Misyjny

Chór Hażlach-Zamarski

Chór z Bażanowic

Wyższobramski Chór Kameralny

ks. Janusz Kożusznik
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Tekst: Klaudia Pawlas
Zdjęcia: Pavla Chudecka

Pamiątka Założenia  
Kościoła w Puńcowie

 W niedzielę 20 maja br. w Święto Zesłania Du-
cha Świętego obchodziliśmy kolejną 28. już Pamiątkę 
Poświęcenia naszego kościoła w Puńcowie. Piękna, sło-
neczna pogoda zachęciła wiernych do wzięcia udziału 
w uroczystości. Gośćmi szczególnymi na nabożeństwie 
byli ks. Piotr Sztwiertnia oraz chór Sola Fide pod dy-
rekcją pani Małgorzaty Konarzewskiej z Goleszowa.  
 
 Kazanie, które wygło-
sił nasz gość na podstawie tekstu  
z I Kor. 2\12-16 dotyczyło Ducha 
Świętego. Ksiądz mówił o działaniu 
Ducha Świętego w naszym życiu, 
wspominając jak to kilkadziesiąt 
lat temu, właśnie Duch Święty po-
ruszył nasze serca i zrodził się po-
mysł zbudowania nowej, większej 
świątyni. Dzięki zaangażowaniu  
i  determinacji zborowników po-

wstał piękny kościół, w którym teraz możemy się spo-
tykać żeby słuchać Bożego słowa i wspólnie  przeży-
wać różne uroczystości. 
 
 Na zakończenie kazania ks. Sztwiertnia życzył 
nam, aby Pan Bóg nas wspierał, dodawał sił i energii do 
działania, żebyśmy nie ustawali, ale Duch Święty nie-

tylko to „mniejsze”, prywatne, ale także rozu-
miane szerzej, w aspekcie  życia całej naszej 
parafii. Nie  zawsze mamy czas by zastanawiać 
się nad tym, ale tym sposobem tworzy się na-
sza, ewangelików cieszyńskich, historia. I my 
jesteśmy jej częścią, jej bohaterami i autorami. 
I to właśnie my - tutaj i teraz - w jakiś  sposób 
kierujemy jej biegiem, kierunkiem, w którym 
zmierza i kształtem, jaki obiera.
 Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, 
często jesteśmy bezsilni, wiemy tylko nie-
zmiennie, że  w Panu Bogu nasza nadzieja. 
Jednak na tyle, na ile pozwalają nam możli-
wości, okoliczności, siły i nierzadko zdrowie,   
tworzymy tę naszą historię najpiękniej jak po-
trafimy. Bo to jest nasza wspólna, dobra, wiel-
ka i piękna sprawa.

Chór Męski

Chór Kościelny
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Pamiątka Założenia  
Kościoła w Zamarskach

chaj nas powołuje, obdarza talentami i radością 
do dalszej służby. Ksiądz zadał nam też pytanie, 
na które każdy z nas musi sobie sam odpowie-
dzieć. Grażyna Smoter

 W słoneczną, pogodną niedzielę, 17 czerw-
ca br. obchodziliśmy kolejną Pamiątkę Założenia 
i Poświęcenia Kościoła Piotra i Pawła w Zamar-
skach. Zaproszenie tutejszego filiału przyjął ks. Ro-
man Kluz z parafii Brenna Górki, który wygłosił  
w tym dniu uroczyste kazanie. Wraz z nim przy-
był do nas chór mieszany Magnificat, który swoim 
śpiewem uświetnił tą uroczystość. 
 Oprócz występu gości wystąpiły także 
miejscowe chóry: chórek dziecięcy, chór męski  
z Zamarsk, zespół młodzieżowy oraz chór miesza-
ny Hażlach-Zamarski. 
 Po uroczystym nabożeństwie wszyscy spo-
tkaliśmy się na wspólnym pikniku, podczas któ-
rego można było spróbować smacznego gulaszu 
i pysznych kołaczy upieczonych przez członków 
naszego filiału. Dziękując Bogu za prowadzenie 
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nas w tym ważnym dniu i we wszystkich przygo-
towaniach do tego wydarzenia prosimy naszego 
Pana o dalsze błogosławieństwo dla tego miejsca 
oraz zborowników filiału.

Tekst: Sandra Sojka 
Zdjęcia: Jerzy Krzywoń

Chór Męski z Zamarsk

Chór Młodzieżowy
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„ZŁOTA” Konfirmacja

 Niedziela 3 czerwca 
br., dzień naszego Jubileuszu. 
O godzinie 5.00 nad ranem 
obudził mnie rzęsiście pada-
jący deszcz. Lało jak z cebra. 
Usłyszałam głos syren, pewnie 
gdzieś były podtopienia. Po 
godz. 9.00 koleżanka dzwo-
ni, że nie przyjedzie, ma zala-
ną piwnicę w domu, strażacy 
wypompowują jej wodę, by 
uchronić dom przed zalaniem. 
 Przed 10.00 deszcz 
trochę zelżał. Zajeżdżam na 
Plac Kościelny, pustki. Okaza-
ło się, że jubilaci pochowali się 
przed deszczem. Część schro-
niła się w przedsionku Kościo-
ła Jezusowego, część chowała 
się w korytarzu koło kancelarii 
parafialnej. 
 O godzinie 10.00 ci, co 
zostali na Placu Kościelnym,  
w asyście ks. proboszcza Ja-
nusza Sikory i ks. Emila Gaj-
dacza ruszyli do kościoła 
(oczywiście pod parasolami). 
Tak jak przed laty, do świąty-
ni weszliśmy przy dźwiękach 
naszych organów. I znów od-
czułam podniosłą atmosferę 
jak wtedy, kiedy to 50 lat temu, 
2 czerwca 1968 roku, w pięk-
ny słoneczny dzień, grupa 153 
konfirmantów ślubowała wier-
ność Bogu i kościołowi, a aktu 
konfirmacji dokonał wtedy ks. 
proboszcz Alfred Jagucki oraz 
ks. Jan Melcer. 
 Teraz było nas 46-ciu 

„Złotych Konfirmantów” oraz 
5-ciu „Diamentowych Konfir-
mantów”, którzy odpowiedzie-
li na nasze zaproszenie. 60 lat 
temu, w dniu 8 czerwca 1958 
roku konfirmowanych było 
116 młodych ewangelików,  
a konfirmował  ich wtedy ks. 

Konfirmanci z roku 1968

Konfirmanci z roku 1958
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proboszcz Artur Gerwin i ks. Ta-
deusz Terlik. 
 Deszcz nie przestraszył 
naszych zaproszonych gości  
w osobach: diakon Heleny Gaj-
dacz, pastorowej Ireny Melcer 
oraz diakon Joanny Sikory, które 
siedziały już w ławkach kościoła. 
Od ołtarza przywitał nas ks. Ja-
nusz Sikora, a słowa Ewangelii 
odczytał ks. Emil Gajdacz. Kaza-
nie zaś wygłosił ks. Sikora na te-
mat wiernego zwiastowania Słowa Bożego w opar-
ciu o 23 rozdział Księgi Jeremiasza. Przypomniał 
nam również, jaką rolę zajmuje „Ołtarz”, gdzie po 
raz pierwszy przynoszą nas do chrztu rodzice i ro-
dzice chrzestni. Potem przyklękamy przy ołtarzu  
w dniu konfirmacji, potem przy komunii w dniu 
ślubu… Tak jak pięćdziesiąt i sześćdziesiąt lat 
temu, przystąpiliśmy razem do Stołu Pańskiego. 
 Jubileusz naszej konfirmacji uświetnił wy-
stęp dwóch sióstr: Moniki i Magdy, które razem ze 
swoją mamą Beatą Macurą zagrały dla nas piękne 
3 utwory. Za ten występ i poświęcony nam czas ser-
decznie im dziękujemy. Błogosławieństwa po kaza-
niu udzielił nam ks. Emil Gajdacz. 
 Po nabożeństwie ustawiliśmy się do wspól-
nego, pamiątkowego, zdjęcia przed ołtarzem. Po-
tem chętni zwiedzali Muzeum Protestantyzmu, po 
którym oprowadzał nas kustosz Marcin Gabryś, 
który w ciekawy sposób przedstawił nam historię 
jego powstania oraz opowiedział o działalności 
naszych przodków na terenie Ziemi Cieszyńskiej  
i Polski. 
 Dalsza część uroczystości odbyła się w sali 
konfirmacyjnej. Tam podziękowaliśmy naszym na-
uczycielom i księżom za prowadzenie nas przez te 
wszystkie lata w wierze i kroczenie z nami po dro-
dze, na końcu której jest Krzyż Chrystusowy.  
 Spotkanie to rozpoczęliśmy pieśnią 
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„Dzięki za ten dzisiejszy ranek, dzięki za każdy nowy 
dzień…”, by przede wszystkim podziękować Bogu za 
ten uroczysty dzień, który mogliśmy przeżywać. 
Nie wszystkim jednak dane było dożyć tego dnia. Jak 
odnotowaliśmy z ksiąg parafialnych dnia „Złotej Kon-
firmacji” nie dożyło 26 koleżanek i kolegów. 
W przededniu Jubileuszu w dowód wdzięczności złoży-
liśmy kwiaty na grobach księży, którzy przygotowywali 
nas do konfirmacji. Pamiętaliśmy także o naszej pani 
katechetce diakon Janinie Kisza-Bruell, którą odwiedzi-
liśmy w domu opieki Soar w Bielsku. Ale ze względu 
na stan zdrowia nie mogła być z nami. Nie mógł być 
również z nami ks. Jan Melcer, ale pastorowa Irena Mel-
cer w imieniu męża przekazała nam Jego pozdrowienia 
i podziękowanie za zaproszenie, czytając list, który do 
nas napisał. 
Korzystając z doświadczeń poprzednich roczników, my 
również śpiewaliśmy pieśni ze specjalnie na tę okazję 
przygotowanych śpiewników, których motto brzmiało: 

„Gdzie słyszysz śpiew – tam wejdź
Tam dobre serca mają
Źli ludzie – wierzaj mi
Ci nigdy nie śpiewają”.

 Do wszystkich pieśni akompaniowała nam 
nasza koleżanka Krysia Krzywoń, za co jesteśmy jej 
wdzięczni. Modlitwa diakon Heleny Gajdacz roz-
poczęła wspólny obiad. Po obiedzie poprosiliśmy  
o zabranie głosu naszych nauczycieli i duszpasterzy, 
którzy wspominali czasy sprzed pół wieku. Ksiądz Siko-
ra przybliżył nam bieżące sprawy parafii (m.in. sprawę 
remontu elewacji kościoła). 
 Do późnych godzin popołudniowych wspomi-
naliśmy wydarzenia minionych lat. Nasze spotkanie 
zakończyliśmy pieśnią „Za rękę weź mnie Panie…”, 
prosząc Boga o dalsze błogosławieństwo i prowadzenie. 
Dziękuję Panu Bogu za darowany nam wspólny czas. 
Do zobaczenia znowu na następnym spotkaniu. 

Tekst: Halina Górniak
Zdjęcia: Beata Macura
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Z wizytą w partnerskiej parafii  
w Dolnym Kubinie na Słowacji

 W dniu 29 maja 2018 roku w Dolnym Kubi-
nie na Słowacji odbyło się wspólne śródokresowe spo-
tkanie w ramach projektu transgranicznego pn. Razem 
wędrujemy już 500 lat, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – Interreg Polska-Słowacja.  
W spotkaniu udział wzięli ze strony gospodarzy ze Sło-
wacji proboszcz parafii partnerskiej ks. Ratislav Sta-
nček, Eva Vajzerová, Anna Urbanová i Ivana Dubovska, 
natomiast parafię cieszyńską reprezentowali: kurator 
parafii Małgorzata Wacławik-Syrokosz, sekretarz Rady 
Parafialnej Marcin Mrózek i pracownik parafii Marcin 
Gabryś. W trakcie spotkania omówiono szereg spraw 
związanych z dalszą realizacją projektu, w tym m.in. 
wspólnych spotkań, które są przewidziane w ramach 
projektu, ale również i po projekcie. Omówiono 
też sprawy związane ze zrealizowanymi zada-
niami w ramach ww. projektu, które na łamach 
Wieści Wyższobramskich kilkakrotnie były opi-
sywane, jak chociażby: remont i zmiana sposobu 
użytkowania części Kościoła Jezusowego pod 
Bibliotekę Synodalną, renowacja zabytkowych 
płyt epitafijnych, zakup gablot do Muzeum Pro-
testantyzmu (z których mogliśmy skorzystać już 
podczas cieszyńskiej nocy muzeów), wspólnych 

W pracowni konserwatorskiej

spotkań i wyjazdów. Poruszano sprawy związane pla-
nowanymi działaniami związanymi z wydaniem wspól-
nej publikacji książkowej dotyczącej życia ks. Jerzego 
Trzanowskiego, wystawy związanej z Reformacją na 
Śląsku Cieszyńskim, wspólnego bedekera (przewodni-
ka dla turystów) oraz zacieśnianiem więzi partnerskich 
poprzez kolejne wspólne spotkania – najbliższe już  
14 lipca br., gdzie ok. 40-osobowa grupa ze Słowacji 
przyjedzie do Cieszyna i wspólnie będziemy chcieli 
m.in. odwiedzić jeden z leśnych kościołów.
 Po merytorycznych rozmowach i omówieniu 
spraw związanych z realizacją projektu oraz jego fi-
nansowaniem, mogliśmy bezpośrednio zobaczyć prace 
związane z renowacją i remontem kościoła w Dolnym 
Kubinie. Remont polega przede wszystkim na wzmoc-
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nieniu całej konstrukcji kościoła poprzez zastosowanie 
specjalnych kotw chemicznych, które zabezpieczają  
i stabilizują pęknięcia kościoła. Oprócz stabilizacji, 
prowadzone są prace związane z wymianą stolarki 
okiennej, odnowieniem malowideł ściennych, którymi 
pokryte są ściany wewnątrz kościoła, a które zostały 
uszkodzone przez pęknięcia ścian, poddano również 
konserwacji wyposażenie kościoła – drewniany oł-
tarz, obraz ołtarzowy, chrzcielnicę. Odnowiona zosta-
nie również elewacja zewnętrzna kościoła. W trakcie 
prac remontowych kościoła okazało się, iż należy też 
zająć się stabilizacją dzwonnicy oraz wymienić instala-
cję elektryczną, którą parafia w Dolnym Kubinie musi 
przeprowadzić poza projektem na własny koszt, a co 
przeprowadza dzięki zaangażowaniu parafian - poprzez 
pracę społeczną.
 Po wizycie w zarusztowanym kościele, mogli-
śmy zobaczyć budynek parafii, w którym w czasie re-

montu kościoła odbywają się nabożeństwa oraz gdzie 
w jednym z pomieszczeń znajduje się tymczasowa 
pracownia konserwatorska, w której restaurowane są 
elementy wyposażenia kościoła. Dzięki uprzejmości 
gospodarzy mogliśmy też zwiedzić Orawską Galerię  
w Dolnym Kubinie, która dzięki bogatym zbiorom 
cieszy się wielkim uznaniem i znajduje się w ścisłej 
czołówce słowackich galerii sztuki. Wspólną kolacją 
zakończyliśmy śródokresowe spotkanie związane z re-
alizacją projektu.

Tekst i foto: Marcin Gabryś

„Młodzież Dojrzała” na Lubelszczyźnie

 Minęło 10-lecie Młodzieży Dojrzałej, była 
„Adwentówka”, bal karnawałowy, sprzątanie pl. Ko-
ścielnego przed i jajecznica na kolejnej pamiątce założe-
nia Kościoła Jezusowego, no i przyszła pora na kolejną 
wycieczkę. Tym razem pojechaliśmy na Lubelszczyznę. 
Wyjechaliśmy 8 czerwca o godz.6.00 z Pl. Kościelnego. 
Pierwszy dłuższy przystanek był w Baranowie Sando-
mierskim, gdzie obejrzeliśmy XVI wieczny Zamek, po-
dobny do krakowskiego Wawelu, dziedziniec, pobliski 
park. Następnym przystankiem był Sandomierz. Ojca 
Mateusza nie spotkaliśmy, ale zobaczyliśmy ciekawe 
miejsca w tym uroczym miasteczku. Spacer rozpoczęli-
śmy idąc  Wąwozem Królowej Jadwigi - jest to lessowy 

wąwóz otoczony wysokimi stromymi ścianami poro-
śniętymi drzewami. Doszliśmy do Kościoła św. Jakuba, 
który został zbudowany w XIII wieku. Idąc dalej wąski-
mi uliczkami, doszliśmy do „ucha igielnego”, inaczej 
zwanego Furtą Dominikańską - jest to pozostałość mu-
rów obronnych z XIV w. Idąc dalej, mijaliśmy piękne 
zabytkowe kamieniczki, ratusz i doszliśmy do Bramy 
Opatowskiej, na którą wspięliśmy się krętymi schodami 
i podziwialiśmy panoramę całego miasteczka i okolic. 
Idąc dalej, znaleźliśmy się na Rynku, zaglądnęliśmy do 
Bazyliki 
K a t e -
dralnej , 
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minęliśmy Dom Długosza oraz Zamek i ruszy-
liśmy do Drzewców, gdzie znajduje się Ośro-
dek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Jadwigowo”,  
w którym mieliśmy obiadokolację i nocleg. Pięk-
ny ciepły wieczór spędziliśmy w dużej altanie 
na terenie ośrodka przy dźwiękach dwóch gitar   
i śpiewie.
 Po śniadaniu pojechaliśmy do Kazimie-
rza Dolnego, po którym oprowadzała nas p. Aga-
ta - przewodnik. Byliśmy na Górze Trzech Krzy-
ży - krzyże stoją tu od 300 lat jako pamiątka po 
epidemii cholery, stąd rozciąga się piękny widok 
na miasteczko, byliśmy przy ruinach Zamku - 
tam piękny widok na Małopolski Przełom Wisły, 
wstąpiliśmy do Kościoła Farnego  Jana Chrzci-
ciela, gdzie znajdują się jedne z najstarszych or-
ganów w Polsce i dalej są użytkowane, przeszli-
śmy uroczym renesansowym rynkiem z wielką 
studnią pośrodku. Tam nas zaczepiały Cyganki. 
W dzielnicy żydowskiej zobaczyliśmy synagogę, 
w której obecnie jest kawiarnia i muzeum. Byli-
śmy też na dziedzińcu Sanktuarium Zwiastowa-
nia, gdzie są stacje drogi krzyżowej namalowane 
tak, jakby całe to zdarzenie działo się w Kazimie-
rzu  Dolnym. Symbolem Kazimierza jest kogut 
prosto z pieca.
 Z  Kazimierza pojechaliśmy, razem  
z p. Agatą, do Lublina. Tam zobaczyliśmy Zamek, 
na dziedzińcu Baszta z XIII w. oraz Kaplica Św. 
Trójcy z cennymi freskami, gdzie raz w roku 22 
lipca odbywa się nabożeństwo na pamiątkę ma-
sakry lubelskiej z 1944 roku. Akurat w ten week-
end odbywał się tam Festiwal Renesansu - mo-
gliśmy obejrzeć fragment występów w pięknych 
strojach. Idąc Traktem Królewskim, minęliśmy 
dawną dzielnicę żydowską, gdzie cały czas pali 
się „latarnia pamięci”. Bramą Grodzką poszli-
śmy na Stare Miasto, oglądaliśmy piękne, mister-
nie zdobione kamienice, dom, gdzie mieszkała  
J. Porazińska, byliśmy na „Placu po Farze”  - jest 
to plac z fundamentami starej Fary, makietą tej 
budowli. Byliśmy też w Bazylice św. Stanisława 
i klasztorze Dominikanów, gdzie ciekawostką są 
dwie ambony, na których odbywają się dysputy 
zaproszonych gości  różnych wyznań. Potrawą 
regionalną Lublina jest cebularz - podobny do 
pizzy, ale zamiast pieczarek czy szynki jest dużo 
smażonej cebuli. Pycha! Wieczorem po kolacji 
znów była muzyka i śpiew, tym bardziej, że obie-
caliśmy zaśpiewać na nabożeństwie, więc wyćwi-
czyliśmy dwie pieśni na głosy. 
 Po śniadaniu pożegnaliśmy sympatycz-
ną gospodynię „Jadwigowa” i pojechaliśmy do 
Lublina na nabożeństwo. Proboszczem jest  tam 



Informator Parafialny nr 7,8/2018 (173)

lipiec, sierpień 2018 31

ks. Grzegorz Brudny, który do niedawna pracował  
w cieszyńskiej parafii, kazanie wygłosił ks. J. Sikora, 
a my uświetniliśmy je pięknymi pieśniami. Po nabo-
żeństwie ks. Brudny opowiedział nam o kościele, w 
nawie można zobaczyć wmurowane liczne epitafia 
pastorów, a także zasłużonych dla Lublina ewange-
lików. Znajduje się tu największy w Polsce i jeden 
z największych w Europie zbiór trumiennych tablic 
epitafijnych, wykonanych z miedzi, mosiądzu i żela-
za. Organy są oryginalne z 1912 roku. Opowiedział 
również o  mieszkańcach, działalności tej rozległej 
parafii, a potem zaprosił nas do salki parafialnej na 
słodki poczęstunek. 
 Ks. Grzegorz polecił nam pyszne lody na 
pl. Litewskim, na którym działy się różne rzeczy: 
słychać było salwy żółkiewczyków, można było 
obejrzeć  podnoszenie ciężarów przez strongmenów, 
panowie paradowali w różnych mundurach wojsko-
wych z różnych okresów historycznych oraz rozda-
wane były cebularze w postaci małych placuszków 
przez uczniów tamtejszych szkół. I tak nasza super 
wycieczka dobiegła końca. Udaliśmy się w drogę 
powrotną. Pan Marek dowiózł nas szczęśliwie do 
domu. Kolejny rok szkolny zakończony. Udanych, 
zdrowych i bezpiecznych wakacji wszystkim życzę  
i do zobaczenia 1 września.

Lidia Procner
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Wycieczka Kół Pań 

 Podobnie jak w latach poprzednich, w śro-
dę 20 czerwca, koła pań z Brzezówki, Hażlacha i Za-
marsk udały się na tradycyjną jednodniową wyciecz-
kę. Tym razem postanowiono udać się do diaspory  
i odwiedzić parafię w Wołczynie, położoną w północnej 
Opolszczyźnie. W parafii tej swoje dzieciństwo spędził 
opiekun kół pań w Brzezówce i Hażlachu, ks. Marcin 
Podżorski. Części paniom towarzyszyli mężowie, co 

urozmaiciło naszą wycieczkę. 
 Pogoda jak zwykle dopisała. Piękne słoneczne 
niebo powitało nas już rankiem o godz. 6, o której wy-
ruszaliśmy z Brzezówki. Po zabraniu grupy z Hażlacha 
i Zamarsk udaliśmy się w podroż autokarem. Najpierw 
przybyliśmy do Gierałcic – filiału parafii w Wołczynie, 
gdzie podziwialiśmy przepiękny drewniany kościół 
wybudowany na przełomie XV i XVI wieku. Niedaleko 

od Gierałcic znajduje się wieś Brzezin-
ka, mieszkańcy której pierwsi przyjęli 
nauczanie Reformacji. Kościół w 1617 
i 1694 został przebudowany. W latach 
1822-1823 i w 1889 roku miały miejsce 
dwie kolejne przebudowy. Obok ko-
ścioła znajduje się cmentarz z przykrym 
widokiem poniszczonych i zdewasto-
wanych tuż po II wojnie światowej na-
grobków. Po kościele oprowadzał nas  
i wyjaśnień udzielał proboszcz – admi-
nistrator  parafii w Wołczynie, ks. Seba-
stian  Olencki. 
  Następnie udaliśmy się do 
Wołczyna i podziwialiśmy tamtejszy 
kościół. Budynek parafii mieści się  
w niedużej odległości od naszego ko-
ścioła. Tuż po wojnie został odebrany 
kościół położony w bezpośrednim są-
siedztwie fary i już do ewangelików nie 
powrócił. Tutaj także ks. S. Olencki był 
naszym przewodnikiem. Po zwiedzeniu 
kościoła zostaliśmy zaproszeni przez 
pastorostwo na ciasto i kawę do sali pa-
rafialnej. Znalazła się także chwila dla 
chętnych do zwiedzenia rynku w Woł-
czynie oraz zjedzenia lodów.
  Dużym przeżyciem dla 
wszystkich była wizyta w Byczynie – 
filiale parafii wołczyńskiej. Byczyna to 
niewielka miejscowość położona na hi-
storycznej granicy Śląska i Królestwa 
Polskiego, znana z bitwy pod Byczyną  
z 1588 roku oraz zachowanych do tej 
pory murów obronnych. Znajdujący się 
tam nasz kościół wywarł na nas najwięk-
sze wrażenie – w szczególności meda-
liony umieszczone na ścianie ołtarzowej, 
akustyka kościoła, a także płyta poświę-
cona pomordowanym mieszkańców By-
czyny w styczniu 1945 roku. 

ks. S. Olencki wyjaśnia pochodzenie medalio-
nów w kościele w Byczynie

Zafascynowani kościołem w Byczynie

Wizyta w Kościele w Gierałcicach
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 Po zjedzeniu obiadu w jednej  
z restauracji, pełni wrażeń,  udaliśmy się 
do domu.  
 Wycieczka do parafii diasporal-
nej była dla każdego z nas chwilą reflek-
sji nad całym naszym kościołem, a także 
nad skarbem, jaki mamy tutaj na ziemi 
cieszyńskiej. Szkoda tylko, że nie zawsze 
docenianym. Może taką „szczepionką” 
dla naszych wszystkich cieszyniaków 
byłyby wizyty w parafiach diaporalnych, 
gdzie niecałe 200 zborowników musi 
zapewnić funkcjonowanie parafii z trze-
ma lub nawet więcej obiektami, gdzie 
frekwencja na nabożeństwach dochodzi 
do 80%. Wyobraźmy sobie ilu parafian 
wtedy byłoby w naszych kościołach  
w parafii cieszyńskiej.  Czasami dochodzę 
do wniosku, iż przed diecezją cieszyńską 
jeszcze długa droga, aby osiągnąć to, co 
już jest w parafiach w diasporze.  Spraw 
Boże, abyśmy tę właściwą drogę znaleź-
li jak najszybciej. Być może takim spo-
sobem jest jeszcze większy udział pań  
(a także panów) z Brzezówki, Hażlacha  
i Zamarsk w naszych regularnych spo-
tkaniach biblijnych. 
 Dziękujemy  opiekunowi ks. 
Marcinowi Podżorskiemu, iż z całą ro-
dziną towarzyszył nam w podróży. Do 
zobaczenia, jak Bóg pozwoli, w przy-
szłym roku. Już od dzisiaj oczekujemy 
propozycji miejsca naszej wycieczki. 

Krystyna Król

Cieszyńska Noc Muzeów

 W dniu 25 maja br. odbyła się kolejna już, 11. 
cieszyńska noc muzeów, w której uczestniczyły 24 in-
stytucje, organizacje, muzea, szkoły, osoby prywatne 
itp. Od godziny 19.00 do 24.00 otwarty był Kościół 
Jezusowy wraz z Muzeum Protestantyzmu, które od-
wiedziło przeszło 300 osób. W tym roku wystawa stała 
przybliżająca historię Kościoła ewangelickiego na Ślą-
sku Cieszyńskim, została powiększona dzięki nowym 
gablotom zakupionym w ramach projektu transgranicz-
nego „Razem wędrujemy już 500 lat”, jaki nasza parafia 
realizuje wraz z partnerską parafią w Dolnym Kubinie 
na Słowacji, finansowaną ze środków Unii Europej-
skiej. Zwiedzający mogli zobaczyć przedmioty zwią-
zane z życiem ewangelików na Śląsku Cieszyńskim: 

książki, rękopisy – w tym z czasów kontrreformacji, 
fotografie, dokumenty, przedmioty związane z budową 
kościoła Jezusowego, działalnością cieszyńskiej parafii 
czy ewangelickich szkół, można było też usłyszeć hi-
storie z tymi eksponatami związane. W trakcie oprowa-
dzania po wystawie padało też wiele ciekawych pytań 
dotyczących historii kościoła, jak również samego wy-
znania ewangelickiego. 
 Podczas tegorocznej nocy muzeów odbyły 
się także prezentacje organowe. Pierwsza prezentacja 
odbyła się o godzinie 20.00, a za kontuarem organów 
zasiadła Joanna Lazar-Chmielowska, absolwentka Aka-
demii Muzycznej w Katowicach, zawodowo nauczyciel 
języka angielskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. 

Przed ołtarzem w kościele w Byczynie

Czas na lody
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gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie. W wykonaniu orga-
nistki mogliśmy usłyszeć, m.in. pieśń „Zachowaj nas przy słowie 
swym”, ‘Echo’ S. Scheidta, fragm. Preludium d-moll F. Mendels-
sohna Bartholdy’ego, Pastorale E. Stoffersa, Sonata V D-dur cz. I 
i II F. Mendelssohna Bartholdy’ego, Preludium g-moll J. S. Bacha. 
Kolejne prezentacje organowe odbyły się o godzinie 21.00 i 22.00, 
tym razem na organach grał Wojciech Wantulok, student Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (w mo-
mencie druku niniejszego numeru ww. już absolwent tejże uczelni). 
W wykonaniu organisty mogliśmy usłyszeć, m.in. fantazję na temat 
„Boże wielki, pełnyś chwał” ks. Adama Hławiczki, czy preludium 
chorałowe „Ich ruf” zu dir, Herr Jesu Christ” J. S. Bacha.
 Subtelne i delikatne dźwięki wydobywane z instrumentu 
witały gości przybywających do kościoła i muzeum. Kameralne 
występy J. Lazar-Chmielowskiej i W. Wantuloka wprowadzały 
słuchaczy w nastrój refleksji i zadumy przy zróżnicowanym reper-
tuarze barokowych, romantycznych i współczesnych kompozycji. 
Prezentowane utwory umożliwiły słuchaczom poznanie wszelkich 
walorów i barw instrumentu, brzmienia wszystkich manuałów oraz 
klawiatury pedałowej – największych zabytkowych organów na 
Śląsku Cieszyńskim.

Tekst: Marcin Gabryś Noc Muzeów organistka Joanna Lazar-Chmielowska

Jajecznica  
w Bażanowicach

 W poniedziałek, 21 maja, w dru-
gim dniu Świąt Zesłania Ducha Świętego, 
odbyło się w Bażanowicach uroczyste na-
bożeństwo. Nabożeństwo swoim śpiewem 
ubogacił miejscowy chór kościelny pod dy-
rekcją diak. Joanny Sikory. Kazanie wygło-
sił ks. Ł. Gaś.
 Po nabożeństwie, jak co roku, 
wszyscy zgromadzeni w kościele spotkali 
się w ogrodzie parafialnym. Tam usmażono 
pyszną jajecznicę.
 W imieniu swoim i wszystkich 
uczestników, serdecznie dziękuję Państwu 
Kościelnym, za zorganizowanie po raz ko-
lejny spotkania wokół ogniska. Dziękuje-
my za pyszne ciasta!

Tekst: J. Szalbot

Zdjęcia: S. Polok
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IX cieszyńskie ŚNIADANIE  DLA  KOBIET

 W sobotę, 16 czerwca 2018 r., po raz dziewiąty  
w sali konfirmacyjnej na parafii odbyło się  śniadanie   
z udziałem kobiet pod hasłem roku: „Ja pragnącemu 
dam darmo ze źródła wody żywota”. (Obj. św Jana 
21,6b).  Już tylko krok dzieli nas od jubileuszowego 
spotkania. Jak ten czas szybko biegnie! 
 Śniadanie rozpoczęło się serdecznym przywita-
niem przez organizatorkę i prowadzącą p. Zofię Wojtas 
oraz zapoznaniem z programem spotkania. Po krótkiej 
modlitwie i odśpiewaniu pieśni „ Ach ześlij Panie prze-
budzenie...” p. Zosia poprowadziła konkurs z wiedzy  
o Kościele Jezusowym. Z konkursu dowiedziałyśmy 
się wiele ciekawych faktów, np. że pierwszym probosz-
czem był ks. OskarMichejda.
 Po wspólnym śpiewie przy akompaniamencie 
p. pastorowej Joanny Sikory, wysłuchałyśmy tematu 
spotkania „Czego pragniesz?” Wykład poprowadził 
diakon Paweł Gumpert. Mówił, że pragnienia kobiety 

i mężczyzny bardzo się od siebie różnią. Można je po-
dzielić na trzy grupy: emocjonalne, cielesne i duchowe. 
Kobiety pragną być kochane, natomiast dla mężczyzn 
najważniejszy jest szacunek kobiet. Dla mężczyzny 
miłość i szacunek to jedno. Szacunek tak jak miłość – 
nie istnieje, jeśli nie jest okazywany (Efez. 5,33). Jak 
widać, inne są oczekiwania i pragnienia mężczyzny  
i kobiety względem siebie. Wspomniał, że nie bez przy-
czyny mówi się, iż „mężczyźni są z Marsa, a kobiety  
z Wenus”. W temacie pragnień duchowych nawiązał 
Paweł do życia uczniów Jezusa, którzy modlili się i żyli 
życiem Chrystusa. My, ludzie wierzący, wiemy dużo  
o życiu Zbawiciela, ale nie zawsze idziemy drogą Jego 
przykazań i nauki.
 Po strawie duchowej przyszedł czas na strawę 
cielesną. Na stołach pojawiły się smaczne cieszyńskie 
kanapki i kołaczyki. Przy kawie i herbacie toczyły się 
ożywione rozmowy. My, kobiety, jesteśmy tak cudow-
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nie stworzone, że zawsze mamy o czym rozmawiać, tematów 
nam nigdy nie brakuje.
 Ani się spostrzegłyśmy, kiedy spotkanie dobiegło końca. 
Jak mówi mądre przysłowie: „wszystko, co dobre, szybko się 
kończy.” Lecz przed nami kolejne. Jak dobry Bóg pozwoli to 
spotkamy się na X jubileuszowym „ Śniadaniu dla Kobiet” w li-
stopadzie. A więc, do zobaczenia w jeszcze liczniejszym gronie. 

                                         
Uczestniczka 

Zdjęcia: Pavla Chudecka
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Wybory Proboszcza Parafii Ewangelicko 
– Augsburskiej w Cieszynie 2018 r.

 Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym dla naszej 
parafii w Cieszynie. Ks. proboszcz Janusz Sikora po 
wielu  latach pełnienia tej służby w Parafii Cieszyńskiej 
zdecydował się przejść na emeryturę. 
 W marcu na posiedzeniu Rady Parafialnej 
podjęto uchwałę o ogłoszeniu wakansu na stanowisku 
proboszcza w Cieszynie. Uchwała została wysłana do 
Konsystorza Kościoła poprzez Diecezję Cieszyńską, 
natomiast Konsystorz dnia 5 kwietnia podjął Uchwałę 
nr K/VII/5/18: „Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW (Za-
sadnicze Prawo Wewnętrzne), Konsystorz ogłasza wa-
kans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-

-Augsburskiej w Cieszynie z terminem zgłaszania od  
1 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r.” oraz opublikował ją 
we wiadomościach urzędowych.
  Rada Parafialna Parafii Ewangelicko – Augs-
burskiej w Cieszynie na posiedzeniu dn. 05.06.2018 
roku zapoznała się dokumentacją zgłoszonych kan-
dydatów na stanowisko Proboszcza, jakie wpłynęły  
w wyznaczonym terminie. Wpłynęły cztery zgłoszenia. 
W kolejności alfabetyczne kandydatami są: ks. Marcin 
Brzóska, ks. Łukasz Gaś, ks. Dariusz Madzia, ks. Sła-
womir Sikora.
 Wszyscy kandydaci spełniają wymogi formal-
ne. Zgodnie bowiem z § 45 Regulaminu Parafialnego 
jest nimi zdanie egzaminu „pro ministerio” przed Ko-
ścielną Komisją Egzaminacyjną, a także pełnienie nie-
przerwanie służby w Kościele więcej niż pięć lat od 
dnia ordynacji. 
 Ks. Dariusz Madzia i ks. Łukasz Gaś pełnią 
funkcję wikariuszy naszej parafii w Cieszynie. Ks. Mar-
cin Brzóska jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Au-
gsburskiej św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach 
oraz proboszczem administratorem w Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej Odkupiciela w Wirku - Rudzie 
Śląskiej. Ks. Sławomir Sikora pełni funkcję probosz-
cza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Świętej Trójcy  
w Szczecinie.
 Rada Parafialna przekazała do Konsystorza za 
pośrednictwem Biskupa Diecezjalnego wykaz kandy-
datur, które wpłynęły w maju br. Z kolei Konsystorz 
zweryfikuje tę listę, zatwierdzi kandydatury oraz prze-
każe je Biskupowi Diecezjalnemu celem przeprowa-
dzenia wyborów.
 Biskup Diecezjalny, w porozumieniu z Radą 
Parafialną ustali termin nabożeństw odprawianych 
przez kandydatów oraz ich spotkań z Radą Parafialną 
i parafianami, zgodnie z Regulaminem Parafialnym. 

Kolejność prezentowania się kandydatów na nabożeń-
stwach ustalana będzie losowo. 
 Przewidujemy, że po wakacjach będziemy już 
wiedzieć kto i kiedy zaprezentuje się podczas nabo-
żeństw chociaż nabożeństwa prawdopodobnie odbędą 
się w październiku. Na pewno na łamach „Wieści Wyż-
szobramskich”, będziemy naszych parafian o wszyst-
kich działaniach wyborczych informować. Ponieważ 
wybory planowane są na miesiąc listopad najprawdo-
podobniej w październikowym numerze „Wieści” za-
prezentujemy bliżej sylwetki zatwierdzonych przez 
Konsystorz kandydatów.
 Zależy nam bardzo, aby przyszły Proboszcz  
w Cieszynie łączył w sobie cechy zarówno dobrego  
duszpasterza jak i „gospodarza”. Przed nami bowiem 
bardzo dużo pracy w różnych środowiskach: dziecię-
cych, młodzieżowych, kobiecych, senioralnych, chó-
rowych, filialnych, współpracy z TE i PTE. Zdajemy 
sobie sprawę, że to trudne zadanie dla jednej osoby. Ko-
nieczna jest więc umiejętność współpracy z pozostały-
mi księżmi, osobami świeckimi i umiejętne zarządzanie 
nimi.
 Potrzebna jest wizja rozwoju duchowego para-
fii, ale także jej rozwoju gospodarczego. Wykorzystać 
do tego należy zasoby parafii – jakie stanowią zborow-
nicy oraz majątek parafialny. Wymaga to dobrego za-
rządzania, szczególnie w obecnych czasach laicyzacji 
parafii, a w sferze gospodarczej, kiedy kończymy pro-
jekt uciepłownienia nieruchomości pn. KAWKA, a już 
zaczynamy wielomilionowy remont Kościoła Jezuso-
wego.
 Dodatkowo Parafia Cieszyńska ściśle współpra-
cuje z organami samorządowymi na wszystkich szcze-
blach i zależy nam na utrzymaniu tej dobrej współpracy. 
Liczymy także na owocną współpracę z naszymi para-
fiami partnerskimi za granicą.

  Małgorzata Wacławik –Syrokosz

Od redakcji:
 Konsystorz Kościoła obradował w dniach 21-
22 czerwca 2018 r, na którym podjęto decyzję o osta-
tecznej liście kandydatów do wyborów proboszcza na-
szej parafii.                  
 Do chwili zamknięcia numeru niniejszych 
„Wieści” nie ukazał się oficjalny komunikat w tej spra-
wie. Zainteresowanych czytelników odsyłamy do stro-
ny: https://bik.luteranie.pl/pl/konsystorz/wiadomosci_
urzedowe.html
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155. Zjazd Bratniej Pomocy  
im. Gustawa Adolfa

 Gospodarzem tegorocznego 155. Zjazdu Brat-
niej Pomocy im. Gustawa Adolfa była Parafia E-A w Ja-
worze na Dolnym Śląsku. Obrady odbyły się 31.05.2018 
r. w pięknej sali teatralnej Miejskiego Ratusza. Ob-
radom przewodniczyli: ks. Daniel Ferek, ks. Marcin 
Makula, pani Anna Czudek. Skład Prezydium uzupeł-
niali: ks. bp. Marian Niemiec, ks. bp. Waldemar Pytel, 
Prezes Synodu ks. Adam Malina, Sekretarz Konsysto-
rza Korneliusz Glajcar, siostra przełożona "Eben-Ezer"  

w Dzięgielowie Ewa Cieślar. W Zjeździe uczestniczyło 
53 delegatów. Spotkanie rozpoczęto pieśnią i modlitwą. 
Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad, a następnie 
protokół z poprzedniego zjazdu (Wisła, 2017).
 Sprawozdanie z działalności Zarządu dotyczy-
ło głównie wykonanych prac remontowych w ostatnim 
roku, m.in.:

Parafia Międzyrzecze    30 000,00 zł – remont po pożarze
Parafia Istebna       5 000,00 zł – remont kuchni
Parafia Nowy Sącz      8 000,00 zł – wymiana okien
Parafia Częstochowa   20 000,00 zł – usuwanie awarii ogrzewania
Parafia Żory      4 000,00 zł – remont instalacji elektrycznej
Parafia Kluczbork   25 000,00 zł – remont kaplicy w Bąkowie
Parafia Świętochłowice   10 000,00 zł - wymiana okien
Parafia Zabrze    10 000,00 zł – remont filiału Kędzierzyn - Koźle
Parafia Działdowo     7 000,00 zł – remont dachu w Lidzbarku Welskim
Parafia Ostróda    20 000,00 zł – remont dachu
Parafia Pisz      6 000,00 zł – remont drzwi wejściowych
Parafia Giżycko    10 000,00 zł – remont podłogi
Parafia Kłodzko    20 000,00 zł – remont dachu
Parafia Radom    15 000,00 zł – naprawa bramy cmentarnej
Parafia Ozorków   15 000,00 zł - naprawa schodów
Parafia Piotrków Tryb.   10 000,00 zł – uzupełnienie tynków
Parafia Kępno    15 000,00 zł – remont w Filiale Wieruszów
Parafia Rypin      7 800,00 zł – remont dachu

 W 2018 roku  zebrano 267 730 zł w tym:
Diecezja Cieszyńska    121 000 zł
Diecezja Katowicka      98 500 zł
Diecezja Mazurska        9 340 zł
Diecezja Pom. – Wlkp.                    9 875 zł
Diecezja Warszawska      14 043 zł
Diecezja Wrocławska                   14 382 zł
Ofiara Konfirmantów        9 000 zł

 Decyzją uczestników Zjazdu przyznano następującym parafiom dofinansowania na remonty:
Bielsko – Biała, Ewangelicki Dom Opieki SOAR 40 000 zł
Wisła – Malinka     40 000 zł
Częstochowa      18 000 zł
Warszowice      40 000 zł
Katowice – Szopienice     10 000 zł
Świętochłowice      22 000 zł
Nidzica       15 000 zł
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Ostróda (Łęguty)     15 000 zł
Suwałki      15 000 zł
Szczytno      15 000 zł
Tomaszów Mazowiecki     25 000 zł
Włocławek      20 000 zł
Jelenia Góra - Cieplice     35 000 zł

 Ponadto postanowiono przeznaczyć na zakup nowe-
go sprzętu muzycznego dla młodzieży Diecezji Katowickiej  
15 000 zł (w tym ofiara konfirmantów).

 Sprawozdania zostały zatwierdzone, a Zarządowi 
udzielono absolutorium. Miejscem kolejnego Zjazdu będzie 
Parafia Hołdunów – Lędziny. Konferencję zakończono mo-
dlitwą. Zjazd zakończyło uroczyste nabożeństwo  w Kościele 
Pokoju w Jaworze. Nastrój nabożeństwa potęgowało piękno  
i ogrom Kościoła Liturgię sprawowali księża: D. Ferek, T. Sta-
wiak, M. Makula. Kazanie wygłosił ks. biskup Waldemar Pytel. 
Osobliwości Kościoła Pokoju przedstawił Ks Tomasz Stawiak 

– Proboszcz parafii w Jaworze.

 Radę Parafialną z Cieszyna na 155 
Zjeździe BPGA reprezentowali delegaci: Zofia 
Szczurek, Małgorzata Wacławik – Syrokosz, 
Czesław Kantor, Józef Rucki.

DOBRE  ŚWIADECTWO  
KOŚCIOŁA

 
 Słowo Boże z którego czerpać chcemy pociechę, na-
dzieję życia wiecznego oraz wyrazić wdzięczność Panu Bogu 
za życie i istnienie, które żegnamy, znajdujemy zapisane  
w Drugim Liście do Koryntian, w 4 rozdziale w wierszach  
7. 14. i 15: „ Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, 
aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest  
z Boga, a nie z nas. /…/ Wiedząc, że Ten, który wzbudził Pana 

Wspomnienie: 
śp. Ireny Terlik

Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem 
z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem 
dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest 
uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dzięk-
czynienie ku chwale Bożej”.   
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 „Panie Jezu Chryste, Ty jesteś jedynym skar-
bem, ale Ty Panie dajesz nam też i te skarby, jakimi są 
nasze Matki, dziękujemy Tobie z najbliższymi za skarb 
matczynego istnienia, jaki dzisiaj żegnamy. Dziękuje-
my Tobie za ten skarb bycia Pastorową dla wielu wier-
nych i za jej świadectwo wiary: wiary dostojnej, odpo-
wiedzialnej i do końca obecnej w jej życiu. Amen. 

 Wszechmogącemu Bogu, Panu życia i śmier-
ci upodobało się odwołać z doczesności śp. IRENĘ 
TERLIK z domu Wantuła, pastorową, z zawodu księgo-
wą -  ekonomistkę, żonę księdza konseniora Tadeusza 
Terlika, zamieszkałą w Cieszynie, ul. Wyspiańskiego  
nr 4 B; która urodziła się dnia 18 października 1930 roku 
w Siemianowicach Śląskich, jako córka Pawła Wantuły, 
przedwojennego urzędnika na Górnym Śląsku i Karoli-
ny z domu Palla, a odeszła do wieczności w niedzielę, 
dnia 3 czerwca 2018 roku o godz. 14-tej w Cieszynie, 
w Szpitalu Śląskim. Przeżyła  87  lat, z tego w małżeń-
stwie z Ks. Tadeuszem Terlikiem lat 37, wdową była  
26 lat. Pozostawiła: Córkę – Joannę, syna – Marka, zię-
cia – ks. Janusza Sikorę proboszcza parafii w Cieszynie, 
synową, dwie wnuczki: jedna z mężem, dwóch wnu-
ków, trzech prawnuków: Igora, Borysa i Antosia oraz 
dalszą rodzinę, krewnych, przyjaciół, znajomych, para-
fian z Goleszowa i Cieszyna.   
 Pastorostwo Terlikowie mieszkali kilka dzie-
sięcioleci w Goleszowie na plebanii, gdzie ks. Tade-
usz Terlik był w tej miejscowości, słynącej z produkcji 
doskonałego cementu portlandzkiego,  proboszczem 
ewangelickiej parafii, liczącej trzy i pół tysiąca wier-
nych; Ks. Tadeusz Trelik i pastorowa Irena Terlik z 
domu Wantuła oboje nadali swoją postawą i dostoj-
nością  bardzo znaczący i charakterystyczny wymiar 
ewangelickiej plebanii. 
 Ich życie i właściwy powołaniu styl dobrego, 
wzajemnego współistnienia parafialnego, życia pośród 
wiernych - stworzył potrzebny i dogodny do naślado-
wania wzór,  bowiem ich szeroko otwarty dom gole-
szowskiej plebanii, a także pielęgnowane wyjątkowo 
zróżnicowane przejawy ewangelickiego życia kościel-
nego, w tym i pielęgnowanie życia chórowo-muzycz-
nego, przyczyniły się do stworzenia dobrej egzystencji 
wielu mieszkańców, pomagając im odnaleźć szczęśliwe 
miejsce w życiu, tym samym stawały się właściwą pod-
waliną budowy społecznej tkanki środowiska lokalne-
go, czyli jak dziś się mówi naszej Małej Ojczyzny. 
 Ks. Terlik i  Pani Pastorowa poprzez przyja-
zne więzi samorzutnie inspirowali bardzo autentyczny  
i bezpośredni sposób bycia, tym samym  przyczyniając 
się   u wielu parafian do odkrywania w sobie umiejętno-
ści i zdolności znalezienia właściwego sposobu trakto-
wania obowiązków, w tym także pielęgnowania bardzo 
ścisłych więzi z Kościołem i rodzimą parafią. Bycie 

wiarygodnym chrześcijaninem znaczyło stać po właści-
wej stronie życia.

 Każdy pogrzeb jest miejscem pożegnania  
z kimś bardzo drogim i kochanym. Niesie w sobie ele-
ment rozłąki, dla najbliższych. Czasami bywa jak  dziś 

- jest to chwila pożegnania szerszego zakresu z drogą i 
bardzo bliską osobą. Możemy powiedzieć, ma społecz-
ny charakter.  Tym samym uzmysławiamy sobie – to był 
ktoś niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, znaczą-
cy, bardzo pomocny i nieodzowny.  Patrzymy i może 
zaczynamy powoli rozumieć, co znaczy słowo skarb! 
Skarbem jest życie! Skarbem jest dom i jego atmosfera. 
Skarbem, na pewno autentycznym skarbem jest Matka. 
Zaznacza oblicze całego domu. Tego, co jest postrze-
galne i może przede wszystkim, czego nie zmateriali-
zujesz w widzialnej rzeczy, a na pewno istnieje i ma 
ogromną wartość. Bo takim przejawem bywa – miłość 
Matki, zrozumienie Matki, poświęcenie Matki, obec-
ność Matki. Ksiądz Tadeusz Terlik wygłaszał jedne  
z najbardziej poruszających i prowadzących do uronie-
nia łez kazań, gdzie osnową była Matka! W niewielu 
wypadkach się zdarza, że ten matczyny charyzmat nie 
zatrzymywany jest tylko w stosunku do rodziny i nie 
ogranicza się tylko dla najbardziej z bliskich. Roztrop-
ność i głębia matczynych przymiotów potrafią – nie  
u wszystkich – wpływać na otoczenie, w którym takie 
osoby żyją i w którym takie osobowości się poruszają. 
Apostoł Paweł przekazuje nam myśl, że prawdziwym 
skarbem jest Ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie, ale 
ten skarb  posiadają w sercu, staje się skarbem podzielo-
nym. Wówczas nasze życie jako gliniane kruche naczy-
nie przybiera postać czegoś wyjątkowego. Nasze osobi-
ste życie wówczas dzięki temu, który w nas jest Panem, 
nabiera mocy i cech wyjątkowo potrzebnych otoczeniu. 
W pierwszej kolejności najbliższym, a dalej tym, któ-
rym jesteśmy życzliwi. Przeżywamy wtedy cud łaski: 
Bo nie siebie samych głosimy, nie siebie samych zale-
camy lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem! Ten chry-
stocerntryczny wymiar religijności obecny był w życiu 
Pani Pastorowej. W parafii proboszczowskiej zawsze 
była widoczna na nabożeństwach, spotkaniach parafial-
nych, gwiazdkach młodzieżowych, parafialnych spo-
tkaniach wieczorów sylwestrowych, gwiazdkach chóru, 
wycieczkach wielodniowych i Jej obecność była pewna. 
Bo chóry i koła Pań stanowiły najbardziej czynny prze-
jaw wspólnotowego istnienia. Oczywiście obecność nie 
pozostaje bez wpływu, staje się powolną nicią łączącą 
osoby w prawdziwą wspólnotę. Ten wewnętrzny skarb 
staje się dobrem podzielonym. Bo przecież rozmawia-
my osobiście z sobą – wówczas o wiele więcej niż dziś. 
Uczymy się wysłuchiwać zwierzeń i wyrażamy zrozu-
mienie dla kłopotów. Upowszechniają się pewne zacho-
wania, potrzeba zainteresowania życiem osoby żyjącej 
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obok mnie. Tak powoli rodzi się przywiązanie do Ko-
ścioła i więź z rodzimą parafią, więź trwała, autentyczna 
i w późniejszym okresie już nie do wykasowania!  Nie 
odległe epizody spotkań i długa potem próżnia, ale ser-
deczna powtarzalność tworzy mocną wspólnotę. Myślę, 
że Pastorowa Terlikowa  w wielkiej roztropności umia-
ła wytrwale i niepostrzeżenie  wznosić ten gmach więzi 
międzyludzkiej. Wszystko zaczyna się w domu ale też 
dalej wykracza poza  najbliższe otoczenie. Wspólno-
ta się rozwija, wspólnota rośnie. ….Mamy ten skarb  
w naczyniach glinianych – znaczy to, że z człowiekiem 
powinno się umieć rozmawiać, umiejętnie i roztropnie! 
Co mogło  być kluczem takiej postawy? 
            Tu na tym miejscu przed 45 laty odbywał się 
pogrzeb Pawła Wantuły, ojca Zmarłej, a kazanie wy-
głosił ks. Biskup Andrzej Wantuła. Pewien szczegół 
chciałbym przypomnieć. Biskup opisał warunki w Lon-
dynie, polskiej parafii, ewangelickiej, gdzie ks. Andrzej 
Wantuła był duchownym, a Paweł Wantuła kuratorem. 
Biskup powiedział: Ja byłem proboszczem ale on był 
duszpasterzem. Potrafił rozmawiać z ludźmi! Tu jest 
ukryty zasadniczy klucz: Obudzić w sobie zdolność 
rozmowy z drugim człowiekiem! Przekaz Ewangelii 
skrywa się właśnie w tym charyzmacie. Umieć przeka-
zać miłość do Kościoła i troskę o parafię.  Mieć umie-
jętność zakontraktowania! Być obecnym przy drugim 
człowieku w sposób rzeczywisty, a nie tylko wirtualnie 
i nominalnie!      
 Bo o to chodzi, aby było coraz więcej uczest-
ników łaski! Aby coraz więcej było ludzi, w których 
obecności chcemy czuć się dobrze i by można było za 
nich Panu Bogu dziękować! Użyjmy pewnego obrazu: 
Zapach i smak Ewangelii jest oparty na dziele  poświę-
cenia się Syna Bożego,  Pana Jezusa Chrystusa. W NIM 

jest moc, która wszystko przewyższa bo jest z Boga,  
a nie z nas! Owszem, my się otwieramy na Boga, na 
Pana Jezusa, na bliźnich! Jednak moc z góry wprowa-
dza nas w stan łaski!
         Kiedy w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
reżyser Stanisław Różewicz kręcił film w kościele i naj-
bliższym otoczeniu - goleszowska plebania – cały dom 
dzięki Pastorowej stała się przyjaznym Soplicowem 
dla reżysera i ekipy głównych aktorów! Ten wspania-
ły klimat ewangelickiej plebanii został utrwalony we 
wspomnieniach reżysera w jego książce. Aktor Mieczy-
sław Voit był zachwycony klimatem domu  i kuchnią… 
Czuł się swobodnie, szczęśliwe i nie mógł się doczekać 
wspaniałej atmosfery przy stole: „To zjem…To zjem   
i to też!”. Utrwalił Stanisław Różewicz w swoich wspo-
mnieniach. 
 Bracia i siostry, stwarzajmy dobry klimat do tego naj-
ważniejszego, by żyć z Panem Jezusem! Pielęgnujmy 
ten skarb Ewangelii i odnajdujmy w sobie drogę do 
międzyludzkiego porozumienia i wspólnego życia. 
 Bo „mamy ten skarb w naczyniach glinianych”.  
Na pewno ten klucz drzemie w niejednym z nas, któ-
rzy tu jesteśmy i chcemy podziękować Panu Bogu za 
długie życie, jakie mogła przeżyć Pastorowa. Chciej-
my tym największym skarbem cieszyć się, Uczmy się 
tym skarbem odpowiedzialnie posługiwać. Tak roztrop-
nie i umiejętnie, jak czyniła to Pastorowa Irena Terlik. 
Za nią chcemy – jeszcze raz to podkreślę - chcemy 
być wdzięczni, więc Panu Bogu dziękujmy. Obudźmy   
w sobie w dziękczynieniu i tę umiejętność bycia  życz-
liwym dla drugiego człowieka. Amen! 

ks. Jan Badura

Śp. Irena Terlik
 
 3 czerwca 2018 roku w wieku 87 lat zmarła śp. Irena Terlik zd. Wantuła, żona śp. ks. Tadeusza Terlika, 
proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie w latach 1960-1992. Jej pogrzeb odbył  się w środę 
6 czerwca o godz. 14:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie. 
 W Kościele Jezusowym oraz na cmentarzu zmarłą śp. Irenę żegnał ks. Jan Badura. Podkreślił, iż jej życie 
było skarbem promieniującym na całe otoczenie, skupiając się  w dużej mierze na Jej życiu w parafii goleszowskiej.  
Chciałbym wspomnieć także epizod, który był niedostrzegalny przez szersze grono współwyznawców, jednakże jak-
że ważny dla naszej społeczności.  Nie znałem bliżej wcześniej naszej zmarłej. Dopiero na początku lat 90, kiedy 
to ówczesne Towarzystwo Ewangelickie uzyskało duże wsparcie finansowe z Fundacji Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej na remont budynku szkolnego przy ulicy Sienkiewicza 2, pojawiła się potrzeba  prowadzenia księgowości 
całego projektu i jego rozliczania. Tutaj ks. Janusz Sikora wskazał naszą śp. Irenę. Jak się później okazało wybór 
był doskonały. Pani Irena nie tylko prowadziła księgowość i rozliczała projekt, dzięki czemu Towarzystwo z Fun-
dacji mogło otrzymać dodatkowe wsparcie, ale także wnosiła na, czasami emocjonalne związane z trudami prac 
remontowych posiedzenia Zarządu Towarzystwa, kobiecy spokój i uśmiech. Była więc także i dla nas tym skarbem  
i taką Cię Irenko zapamiętamy.

Jan Król
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Śp. Tadeusz Matuszek

 Urodził się 31.03.1938r. na Bobrku w Cieszynie jako syn Karola i Jani-
ny z domu Lipowski. Uczęszczał do Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Męskim 
Seminarium Nauczycielskim im. P. Stalmacha w Bobrku. Równolegle uczył się 
w Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie, w klasie skrzypiec i puzonu. Na-
stępnie wieczorowo ukończył szkołę średnią. Z zawodu był elektrykiem. Pracę 
rozpoczął w Zakładach Elektromaszynowych Celma w biurze konstrukcyjnym, 
tam też trafił do Zakładowej Orkiestry Dętej, a później do orkiestry przy Cie-
szyńskiej Fabryce Narzędzi Cefana. Kochał muzykę, swój wolny czas poświę-
cał na próby i koncerty, grał w orkiestrach strażackich, kopalnianych, wojsko-
wych. Był członkiem m.in. Orkiestry Symfonicznej Władysława Rakowskiego, 
później angażował się także w orkiestrze Salonowej pod dyrygenturą profe-
sora Hilarego Drozda. Był multiinstrumentalistą, grał na skrzypcach, puzonie, 
trąbce, pianinie, akordeonie. Bardzo lubił także śpiewać. W związku z obchodami 300-lecia Kościoła Jezusowego 
w Cieszynie wstąpił do Kościelnego Chóru Mieszanego, a później do Chóru Męskiego. Jego życie przepełniała 
muzyka, uwielbiał chodzić na koncerty, w domu zawsze słuchał radia, często zasiadał do pianina i akompaniował 
w świątecznym rodzinnym muzykowaniu. 
 Za swoje zaangażowanie w działalność muzyczną został odznaczony m.in. srebrną odznaką honorową 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, otrzymał srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, a także najcenniejszą 
Ministerialną odznakę Zasłużony Działacz Kultury. Angażował się także ochoczo w życie parafialne, był radnym 
przez trzy kadencje, działając w komisji finansowej. 
 Często, mimo już problemów zdrowotnych, nadal przychodził na próby, zebrania. Dla muzyki był gotów 
do poświęceń, wielokrotnie grał w orkiestrze na pasterce o północy, by o piątej rano śpiewać z chórem na jutrzni,  
a o dziewiątej, na nabożeństwie głównym. Ostatnie spotkanie w domu rodzinnym zapamiętamy także muzycznie, 
gdyż wspólnie słuchaliśmy koncertu noworocznego z Wiednia. Zmarł 21.06.2018r., przeżywszy 80 lat. Pozostawił 
żonę Helenę, córkę Ewelinę z rodziną i syna Michała z rodziną oraz siostrę i szwagierkę z rodzinami. 

Rodzina

LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

 Rok szkolny 2017/18 minął bardzo szybko. Jest to 
efektem wielu działań podejmowanych przez nauczycieli  
i uczniów. Do najważniejszych należą działania teatralne, li-
terackie i czytelnicze  realizowane w ramach projektu trans-
granicznego, warsztaty i zajęcia   z przedmiotów ścisłych fi-
nansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, pierwszy 
egzamin z języka niemieckiego – w ramach realizowanego  
w LOTE programu DSD, liczne wymiany międzynarodowe 
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młodzieży: Niemcy, Korsyka, RPA,  a także wy-
cieczki klasowe np. do Lwowa. Udział uczniów  
w licznych konkursach i po prostu szkolna co-
dzienność czyli sprawdziany, kartkówki, wypra-
cowania. 

 Na szczególną uwagę zasługuje projekt 
społeczny w jaki zaangażowały się uczennice 
klasy Ib: Matylda Forszpaniak, Marie Chudec-
ka, Zofia Sitkiewicz, Marta Chrapek i Wiktoria 
Kojma w ramach Olimpiady „Zwolnieni z teo-
rii”. Dziewczyny podjęły współpracę z wieloma 
partnerami i zorganizowały w cieszyńskim Parku 
Pokoju „Day Off” – pokazując w jaki ciekawy 
sposób można spędzić czas bez komputera, gier 
komputerowych oraz portali społecznościowych. 
Zwróciły uwagę na zbyt duże uzależnienie współ-
czesnej młodzieży od komputerów. Zorganizo-
wały prelekcję dla rodziców dotyczącą problemu 
uzależnień. Projekt został bardzo wysoko ocenio-
ny przez jury i dzięki temu LOTE zajęło 30 miej-
sce w Polsce jako SZKOŁA KOMPETENCJI 
PRZYSZŁOŚCI. Dziewczęta miały okazję wziąć 
udział w uroczystej gali w Warszawie i wymienić 
się doświadczeniem z innymi uczestnikami olim-
piady z całej Polski. 

 Jeśli chodzi o wyniki nauczania to śred-
nia szkoły wyniosła 4,21. Najwyższą średnią 
uzyskała  klasa 1b – 4,41. A najlepsi uczniowie 
w szkole to: Patryk Wójtowicz – 4,35 -klasa 1a, 
Marie Chudecka 4,33 -klasa 1b i Matylda Forsz-
paniak 4,29 -1b. 

 Za to ogromne zaangażowanie, osiągnię-
te wyniki, pracę na rzecz całej społeczności To-
warzystwa Ewangelickiego bardzo dziękuję na-
uczycielom, wychowawcom oraz uczniom. 
Tym bardziej, że wymuszone reformą systemu 
edukacji zmiany organizacyjne i trudności lo-
kalowe bardzo tę pracę utrudniły i zmniejszyły 
komfort pracy nas wszystkich. Jednak atmosfera 
w szkole jest niepowtarzalna i za to 
wszystkim bardzo dziękuję.  
 Zakończenie roku szkolne-
go oznacza przede wszystkim od-
poczynek, daje nadzieję na relaks, 
realizację swoich  pasji, umożliwia 
podróżowanie, daje czas na czytanie 
i poznawanie świata.

 Życzę wszystkim bezpiecz-
nych i słonecznych WAKACJI!

Aleksandra Trybuś-Cieślar
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Gimnazjum TE

 Minął kolejny rok szkol-
ny! Tak jakoś dziwnie się składa, 
że czerwiec to miesiąc, w którym 
życie szkolne dynamicznie przy-
spiesza i ani się człowiek obej-
rzy, a już zastaje go koniec roku 
szkolnego. 
 W czerwcu uczniowie 
wytrwale i pilnie walczyli o swo-
je wyniki końcoworoczne, ale 
znaleźli także czas na innego 
typu działania. Początkiem mie-
siąca 8 czerwca razem z pozosta-
łymi placówkami Towarzystwa 
Ewangelickiego włączyli się do ogólnopolskiej ak-
cji czytelniczej „ Jak nie czytam, jak czytam?” Cała 
społeczność szkolna, zarówno gimnazjum, liceum, 
jak i szkoła podstawowa czytała przez godzinę  
w parku obok kościoła Jezusowego ulubione książ-
ki. Słoneczna pogoda znacznie ułatwiła nam to 
przedsięwzięcie. Akcja ma na celu pokazać, że czy-
tanie to czynność pożądana oraz atrakcyjna a tak-
że, że młodzież, wbrew powszechnej opinii, czyta 
książki – choć statystyczny Polak wypada blado  
w tej dziedzinie.
 W tym roku ponownie uczniowie posta-
nowili pokazać swoje talenty oraz umiejętności 
podczas szkolnego Talent Show. Przed szeroką pu-
blicznością zebraną w szkolnej auli wystąpili soli-
ści, duety muzyczne, zespoły wokalne tancerze oraz 
miłośnicy dobrego humoru i kabaretu. Występowali 
uczniowie GTE LOTE oraz klas siódmych SPTE, 
które od września  podjęły naukę w budynku przy 
ul Sienkiewicza 2.
 W ostatnim tygodniu nauki tradycyjnie re-
prezentanci klas gimnazjalnych rozegrali turniej pił-
ki nożnej na boisku pod Wałką. Zapał na murawie  
i umiejętności piłkarskie zostały docenione i oce-
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nione przez nauczycieli wychowania fizycznego. 
Oto jak plasują się wyniki poszczególnych klas:

I miejsce – klasa 3bg
II miejsce – klasa 2ag
III miejsce – klasa 2bg
IV miejsce – klasa 2cg
V miejsce  - klasa 3ag

 Od początku miesiąca w każde piątko-
we popołudnie na szkolnym podwórku GTE oraz 
LOTE pojawiali się zdolni rysownicy z cieszyńskiej 
Szkoły Sztuki i Myślenia, którzy pod okiem arty-
stów Aguli i Toma Swobodów cały miesiąc tworzyli 

„ Smoczy Mural”, wszystko to dzieje się w ramach 
rewitalizacji tej przestrzeni szkolnej. Mamy nadzie-
ję, że z początkiem nowego roku szkolnego ucznio-
wie będą mogli w pełni korzystać z tego miejsca.  
W planach jest jeszcze odnowienie podwórkowych 
ławek, zmontowanie mebli z drewnianych palet 
oraz zamontowanie stojaka na rowery. 
 20 czerwca uczniowie GTE mieli okazję 
obejrzeć przedstawienie muzyczne „Zwycięzcy” 
wystawione w teatrze A. Mickiewicza w Cieszy-
nie a przygotowane przez Stowarzyszenie Teatr 
Na Dłoni. W przedsięwzięciu wzięli udział młodzi 
wykonawcy, zarówno dzieci jak i młodzież przygo-
towani przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów 
zajęć aktorskich, tanecznych i wokalnych. Aranża-
cję muzyczną do spektaklu stworzył kompozytor  
i dyrygent Teatru Rozrywki w Chorzowie Mateusz 
Walach.
 W czwartek 21 czerwca pożegnaliśmy te-
gorocznych uczniów klas trzecich naszego gimna-
zjum. Do grona absolwentów dołączyło kolejne 35 
osób – barwna gromada i plejada ciekawych osobo-
wości. Cieszy nas fakt, że z wieloma spotkamy się 
ponownie od września choć już w nowej roli – jako 
uczniów LOTE.
 Rankiem w piątek 22 czerwca wybrzmiał 
ostatni dzwonek szkolny, a uczniowie klas drugich 
GTE odebrali świadectwa promocyjne do klasy 
trzeciej. Średnia ocen uczniów naszej szkoły uzy-
skana w tym roku to 4,42. Dobry wynik edukacyjny 
uczniowie klas trzecich potwierdzili również wyni-
kiem testu zewnętrznego, jakim jest ogólnopolski 
Egzamin Gimnazjalny. Możemy z dumą powiedzieć, 
że we wszystkich zakresach egzaminu nasi ucznio-
wie osiągnęli wynik wyższy niż w województwie 
śląskim i w kraju (patrz załączony wykres). 
 Uroczystą akademię uświetnił szkolny chór, 
w którym śpiewa młodzież obu szkół ( GTE oraz 
LOTE) prowadzony przez nauczycielkę akademic-
ką Danutę Zoń-Ciuk, a także spontanicznie powsta-
ła grupa wokalna klas pierwszych LOTE, która 

wykonała kilka utworów w języku Łemków pod kierow-
nictwem pani Kasi Słupczyńskiej. Po rozdaniu świadectw 
z wyróżnieniem i odebraniu wielu zasłużonych nagród, 
uczniowie udali się do klas ze swoimi wychowawcami, 
tam nastąpiły podziękowania i pożegnania. Na zakończe-
nie razem uczniowie oraz nauczyciele wzięli udział w eku-
menicznym nabożeństwie w Kościele Jezusowym, gdzie 
słowem Bożym podzielił się diakon Michał Legierski. 
 Wszystkim naszym uczniom oraz nauczycielom 
życzę dobrego wypoczynku, dużo słońca i bezpiecznego 
powrotu do szkoły we wrześniu!
       

Dagmara Jagucka-Mielke
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Szkoła Podstawowa TE

 Szkolny dzwonek zadzwonił po raz ostatni… 
22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończe-
nie roku szkolnego. Tradycyjnie odbyła się uroczy-
stość w sali gimnastycznej, gdzie zostały wręczone 
nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się  
w nauce i nabożeństwo w Kościele Jezusowym. Rok 
2017/ 2018 był dość trudny z uwagi na wchodzącą 
reformę, naukę w dwóch budynkach  oraz program 
nauczania bardzo obszerny do zrealizowania. Kla-
syfikacja wypadła pomyślnie, wszyscy uczniowie 
otrzymali świadectwo promocyjne. Średnia ocen 
SPTE wyniosła 4,58.
 Najwyższą średnią uzyskała klasa  Vb- 4,85; 
IVa- 4,84; Va 4,69; VIA i VIb- 4,68; IVb-4,56; VIIa 
4.36; VIIb 4,15.Indywidualnie wyniki przedstawia-
ją się następjąco:
 4a: Berek Kornelia, Bożek Piotr, Hansel 
Aleksander, Fuchs Julia, Koczoń Lena, Kościuk Ty-
moteusz, Lanc Julia, Lazarek Paulina, Maciejiczek 
Paweł, Madzia Adam, Nowak Maciej, Postrożny 
Anna, Postrożny Joanna, Pustówka Lena, Siekierka 
Szymon, Stępień Tomasz, Teper Paweł,  Twardzik 
Anna
 4b: Dorda Emilia, Franczyk Gustaw, French 
Oskar, Kaczmarek Katarzyna, Lipka Adam, Micha-
lik Jakub, Urbanek Maja, Wajda Aleksandra, Woj-
nar Fabian,
 5a: Banot Hubert, Bohucki Maksymilian, 
Czauderna Emilia, Frolik Dominika, Gaszek Wiktor, 
Jackowska Zuzanna,  Kim Sangeon, Krystek Wikto-
ria, Krzyżanowka Zuzanna, Łyżbicki Adrian, Wali-
ca Estera, Wisełka Marcin
 5b: Fedrizzi Kinga, Górnik Marta, Gre-
niuch Judyta, Greniuch Małgorzata, Kłoda Mikołaj, 
Ondrzejek Michalina, Pasterny Marta, Pelar Justyna, 
Radziszewski Filip, Sikora Matylda, Skudlarski Łu-
kasz, Słobodzian Jan, Weber Kinga, Woźniak Anto-
nina, Zasada Filip
 6a: Fuchs Zuzanna, Gerula Wiktoria, Jaro-
szek Agata, Koło Amelia, Kordalska Zofia, Machej 
Katarzyna, Niżnikiewicz Nikola, Rozum Martyna, 
Szwed Wojciech, Śliwka Natalia, Wąs Anna, Zawa-
da Olaf
 6b: Biesok Zuzanna, Bujok Anna, Czudek 
Gabriela, Glajcar Tola, Krajewska Nela, Młynek 
Leon, Sikora Maja, Sowa Marianna, Stasica Wero-
nika, Urbanek Wiktoria, Wadowska  Hanna, Wojac-
ki Paweł
 7a: Cholewa Jagoda, Chudecka Marta, 
Forszpaniak Marcelina, Gibiec Pola, Kasperek He-
lena, Rozmus Justyna, Szajor Michał, Szlajss Moni-
ka, Woltman Olaf
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 7b: Bertin Milena, Siekierka Bartłomiej, Sie-
kierka Filip, Teper Zofia.
 Czerwiec jest najbardziej oczekiwanym mie-
siącem zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.  
W SPTE  wiele się dzieje, uczniowie biorą udział w róż-
nych formach aktywności  i podejmują różne wyzwania. 
Nasz szkolny czewcowy terminarz był wypełniony  do 
ostatniego dnia. W  związku z promocją czytelnictwa  
klasy 5b i 4a  uczestniczyły w spotkaniu z Pawłem Be-

ręsewiczem, natomiast klasa 4b  z Zuzanną 
Orlińską, a 2ab – z Rafałem Witkiem. Oczy-
wiście po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji 

„Jak nie czytam a jak czytam”  polegającej na 
pobiciu rekordu  w równoczesnym czytaniu. 
W tym roku połączyliśmy siły z LOTE/GTE. 
Nie znamy wyników. Informacje otrzymamy 
od komisji, kiedy spłyną raporty z całej Polski. 
Jeszcze w ostatnim tygodniu zajęć organizo-
waliśmy przeglądy artystyczne kółka teatral-
nego grupy  młodszej  i starszej - w języku 
angielskim - pt. „Krótka lekcja historii”. Uda-
ło się także zorganizować konkurs regionalny 
dla klas 4-7. Najlepsze klasy zostały nagro-
dzone słodyczami, a pytania wcale nie były 
takie proste. Trzeba było wykazać się wiedzą 
historyczną lokalną i znajomością topografii 
Cieszyna. Dla uczniów, którzy nie mieszkają 
w Cieszynie, a takich mamy sporo, było to wy-
zwanie.
 Nie zapomnieliśmy zorganizować pre-
lekcji na temat bezpiecznych wakacji. Miesią-
ce wakacyjne sprzyjają wyjazdom, podróżom, 
kąpielom w różnych akwenach wodnych, dla-
tego przypominamy o bezpieczeństwie,  wska-
zujemy zagrożenia, przestrzegamy przed no-
wymi znajomościami. 
 Udało się także zorganizować dzień 
sportu dla klas IV-VII. Uczniowie brali udział 
w biegach na  60 m, rzucie piłeczką palantową, 
w skoku w dal i skakance. Ostatnia konkuren-
cja polegała na wprowadzeniu jak największej 
ilości skaczących do skakanki.                                                                                                                        
 W ostatnim dniu zajęć wychowanko-
wie spędzili czas z wychowawcami. Ucznio-
wie starsi  IV-VII obejrzeli spektakl w cieszyń-
skim teatrze „Zwycięzcy”, a później każda 
klasa według swojego pomysłu. Klasy młod-
sze uczestniczyły w warsztatach, korzystały  
z gier i zabaw na podwórku.                     
 Tradycyjnie zorganizowaliśmy apel 
podsumowujący rok szkolny 2017/2018. 
Przedstawione zostały osoby z najwyższymi 
średnimi, wręczone zostały nagrody z Ogólno-
polskiego  Konkursu    Matematycznego „Kan-

gur” oraz Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angiel-
skiego „FOX” i  przyrodniczego „Świetlik”. Wręczone 
zostały nagrody z „akcji makulatura – papier za papier”.                                                                                                      
Były także zorganizowane wycieczki klasowe w róż-
ne urokliwe miejsca między innymi: na Jurę Krakow-
sko-Częstochowską, Krakowa, Kotliny Kłodzkiej,  
Wrocławia. 
 Teraz czas na wakacje…. na łagodną ciszę, któ-
ra koi zmysły, pozwala dostrzec  całe piękno świata - to 



Wieœci Wy¿szobramskie

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

widoczne i to ukryte…. pozwala na  czas, który będzie 
płynął inaczej.
 Życzę słonecznych, ciepłych, bezpiecznych 
wakacji, dobrego odpoczynku. Wszystkim naszym 
Sympatykom polecam wrześniowy artykuł, w którym  Joanna Gibiec 

będą nowe wieści tym razem o tym, co działo się przez 
wakacje, bo w naszej w szkole zawsze coś się dzieje.

Przedszkole TE

 W najpiękniejszym miesiącu roku obchodzi-
my jedno z najważniejszych świąt w naszej kulturze – 
Dzień Matki i Ojca. Polacy Dzień Matki po raz pierw-
szy świętowali w 1914 roku w Krakowie. Od tego czasu 
corocznie, 26 maja, składamy mamom życzenia i obda-
rowujemy je drobnymi upominkami, aby w tym wyjąt-
kowym dniu jeszcze bardziej okazać rodzicom miłość  
i szacunek. Pierwszy raz Dzień Ojca obchodzili obywa-
tele Stanów Zjednoczonych 19 czerwca 1910 roku.
 Dzieci w Przedszkolu Towarzystwa Ewange-
lickiego nie zapomnieli o rodzicach. Zaprosili swoich 
bliskich w dniach od 17 do 21 maja na uroczystości  
z okazji ich święta. Przygotowywali się pod okiem swo-
ich wychowawców i pani Kasi, by ta wizyta była pełna 
radości i wzruszeń. Gdy nadeszła godzina 17.00, na sali 
zgromadzili się zaproszeni rodzice. Cała społeczność 
przedszkolna przygotowała specjalny program arty-
styczny – dzieci z poszczególnych grup śpiewały, tań-
czyły, grały na instrumentach, recytowały, odgrywały 
scenki, składały piękne życzenia swoim rodzicom, któ-
rzy oglądali te występy z uśmiechem, ale i czasem z łez-
ką wzruszenia. Każdy z gości otrzymał również prezent 
własnoręcznie przygotowany przez swoje dziecko.
 Atmosfera tych uroczystości była podniosła, 
ale i bardzo radosna, przebiegała w bardzo rodzinnej 
i miłej atmosferze. Na zakończenie obchodów związa-
nych z Dniem Matki i Ojca tradycyjnie przy naszym 
przedszkolu odbył się Festyn Rodzinny. 
 Po południu do przedszkola przyszli wspania-

li tatusiowie, którzy przygotowali stoliki i krzesła na 
festyn. Mamusie upiekły przepyszne ciasta, panie z 
kuchni przygotowały hit naszych festynów – naleśniki  
z truskawkami, czekoladą i bitą śmietaną oraz grillo-
waną kiełbaskę. Zabawy na festynie prowadzili anima-
torzy z grupy animacyjnej. Pogoda, goście, rodzice i 
przede wszystkim nastrój na festynie dopisał. Czas tak 
szybko zleciał, że trudno było wracać do domu.
 Bardzo ciekawe zajęcia dla naszych dzieci były 
na początku maja. W przedszkolu były prowadzone 
zajęcia teatralne przez panią Kasię, reżyserkę z teatru. 
Zajęcia odbywały się cyklicznie, dały dzieciom wiele 
radości, twórczego myślenia, zdolności kreacji i kre-
atywności. Zakończeniem warsztatów były występy dla 
rodziców.
 Jak co miesiąc dla naszych przedszkolaków są 
zaplanowane dodatkowe atrakcje. Po intensywnej pracy 

–przygotowania do Dnia Matki i Ojca, przyszedł czas na 
relaks. Pojechaliśmy do zagrody żubrów w Pszczynie. 
Wielką atrakcją był posiłek pod chmurką – przygotowa-
ne kanapki. Po warsztatach był czas na ciekawą zaba-
wę nawet dla kapryśnych maluchów. Pogodę mieliśmy 
oczywiście zamówioną. Po dniu pełnym wrażeń szczę-
śliwi wróciliśmy do przedszkola.
 Z okazji Dnia Dziecka wszystkie przedszkolaki 
dostały prezenty od naszego sponsora PZU oraz poszli-
śmy na zajęcia ceramiczne. 
 Tak kończy się kolejny rok szkolny ...

Grażyna Podżorska

Żył sobie kiedyś pewien filozof imieniem Tales, miał małego osiołka, który pomagał mu prze-

wozić worki z solą. Ciężkimi workami objuczał jego grzbiet, a ten trudził się i mozolił...

Na szczęście temu osłowi (nie Talesowi) zdarzył się wypadek; kiedy biedny osioł przekraczał 

strumień pośliznęły mu się kopytka i upadł. Kiedy się podniósł poczuł, że ciężar się zmniejszył.

Od tego czasu za każdym razem jak tylko przekraczał źródełko udawał, że się potyka i wpa-

dał do wody, by po chwili podnieść się i znowu wesoło kuśtykać.

Tales odkrył szybko oszustwo swego mądrego osła i chciał mu dać nauczkę; zamiast soli wy-

pełnił worki szmatami i gąbkami.

Zbliżywszy się do strumyka osiołek, jak zwykle, pośliznął się i... nie był  w stanie podnieść 

się na swoich czterech kopytkach, bowiem szmaty i gąbki nasączyły się wodą.

Dopiero litościwy Tales pomógł mu stanąć na nogi, by mógł pokuśtykać dalej.

Prawdziwy mędrzec wie bowiem, jak dać naukę spryciarzowi, nie musi go od razu topić.

udostępniła: Grażyna Cimała
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Chóry, muzyka ...
Czerwcowe muzyczne przygody WCK

 W pierwszych dniach czerwca w kilku pa-
rafiach ewangelickich na Dolnym Śląsku odbywały 
się uroczyste obchody 500 lat Reformacji na Śląsku. 
Z tej okazji zorganizowano tam wiele ciekawych 
spotkań, nabożeństw oraz koncertów. W sobotę  
2 czerwca w Kościele Pokoju w Jaworze odbył się 
koncert jubileuszowy w ramach Jaworskich Kon-
certów Pokoju, międzynarodowego festiwalu mu-
zyki kameralnej, który organizowany jest od kilku-
nastu lat przez Gminę Jawor, Muzeum Regionalne 
oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską w Jaworze. 
Koncert zatytułowany „Pieśniarz z Chróstnika” po-
święcony był pamięci ks. Benjamina Schmolcka 
(1672-1737), autora wielu ewangelickich pieśni, 
znanych do dziś i śpiewanych z naszych śpiewni-
ków kościelnych. Wystąpiliśmy tam wraz ze wspa-
niałymi artystami: organistą Marcinem Armańskim, 

Wyższobramski na Dolnym Śląsku

z którym mieliśmy już okazję koncertować oraz z Igorem 
Cecocho – wspaniałym trębaczem z Białorusi. 
 Koncert odbywał się w niesamowitym wnętrzu 
Kościoła Pokoju, który wraz z Kościołem Pokoju w Świd-
nicy od 2001 r. wpisany jest na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Tuż przed godziną 18.00 do kościoła 
zaczęli napływać liczni słuchacze, którzy zakupili przy 
wejściu specjalne bilety. Wszystkich zebranych przywitał 
miejscowy proboszcz ks. Tomasz Stawiak, który złożył 
życzenia urodzinowe obecnemu na koncercie ks. Walde-
marowi Pytlowi, biskupowi Diecezji Wrocławskiej, któ-
remu my – Wyższobramski Chór Kameralny – na prośbę 
ks. Stawiaka, zaśpiewaliśmy gromkie Plurimos Annos! 
Po przemówieniach gości przyszedł czas na muzykę. Pod-
czas całego koncertu wszyscy wykonawcy występowali 
z chóru muzycznego, skąd rozpościerał się piękny widok 
na bogato zdobione wnętrze jaworskiego kościoła. W 
programie koncertu znalazły się kompozycje organowe, 
również z towarzyszeniem trąbki oraz wspomniane już 
pieśni autorstwa ks. Schmolcka. Wykonaliśmy również 
kilka potężnie brzmiących pieśni z akompaniamentem 
organowym, jednak ku naszemu zadziwieniu, sądząc po 
oklaskach, największe wrażenie na słuchaczach zrobiły te 
proste pieśni ze śpiewnika, opracowane na chór, do któ-
rych piękne przygrywki wykonał Marcin Armański. Za-
śpiewaliśmy m.in. pieśni: „Mój Jezus żyw”, „Otwierajcie 
piękne bramy”, czy „W imieniu Bożym idźmy drogą” – 
wszystkie z naszego śpiewnika. W kościele było bardzo 
gorąco, a suche powietrze i trudna akustyka kościoła bez 
pogłosu na długo pozostaną w naszej pamięci. Cieszymy 
się jednak, że mieliśmy zaszczyt wystąpić na tak ważnym 
muzycznym festiwalu w tym wyjątkowym kościele.
 Po koncercie pojechaliśmy do Karpacza, gdzie 
zostaliśmy na nocleg. Rano w niedzielę wszyscy udaliśmy 
się do kościółka Wang, gdzie wzięliśmy udział w nabo-
żeństwie, po którym ks. Edwin Pech zaprosił nas jeszcze 
na spotkanie w ogrodzie parafialnym z okazji Dnia Dziec-
ka. Tam udało nam się porozmawiać z miejscowymi para-
fianami, skosztowaliśmy pysznych lodów i zaśpiewaliśmy 
jeszcze kilka naszych pieśni, po czym udaliśmy się w dro-
gę powrotną do Cieszyna. Dziękujemy bardzo Marcinowi 
Armańskiemu za zaproszenie do Jawora i kolejny wspólny 
koncert.foto Zbigniew Gol
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 Kolejnym dużym wyzwaniem było dla nas za-
proszenie do udziału w trzech koncertach muzyki filmo-
wej, które otrzymaliśmy od Jean-Claude’a Hauptmanna, 
dyrygenta Orkiestry Kameralnej Artis. Mimo ograni-
czonego czasu na próby udało nam się wyćwiczyć trzy 
autorskie opracowania J.C. Hauptmanna utworów: „On 
my own” z musicalu „Nędznicy”, „Skyfall” z kultowe-
go filmu o Jamesie Bondzie z 2012 r. oraz przebój Bar-
bry Streisand „Evergreen” – z filmu „A Star Is Born”. 
W końcu, w połowie czerwca nadszedł czas na kolejną 
muzyczną przygodę i trzy wyjątkowe koncerty. Naj-
pierw w piątek, 15 czerwca wystąpiliśmy wraz z Orkie-
strą Kameralną Artis w amfiteatrze w Ustroniu, na kon-
cercie otwierającym sezon uzdrowiskowy. Natomiast 
w sobotę, 16 czerwca w cieszyńskim teatrze odbyła 
się Gala Muzyki Filmowej, którą zorganizowało Sto-
warzyszenie Muzyczne Artis. W kon-
cercie poza orkiestrą, solistami i chó-
rem wzięli udział również zaproszeni 
goście, związani zawodowo z muzyką 
filmową: Dariusz Górniok – kompozy-
tor, Katarzyna Dzida-Hamela – opera-
tor dźwięku, wykładowca na Wydziale 
Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Mu-
zycznego w Warszawie oraz Magdalena 
Miśka-Jackowska – dziennikarka mu-
zyczna i konferansjerka, związana na stałe  
z rozgłośnią RMF Classic. Wszyscy go-
ście związani są w jakiś sposób z Cie-
szynem, co podkreślali w swoich wy-
powiedziach, które stanowiły ciekawe 
uzupełnienie muzyki filmowej wykony-
wanej przez orkiestrę. Zespół pod batutą 
maestro Hauptmanna wykonał najpięk-
niejsze motywy muzyczne znane z pol-
skich i zagranicznych filmów, wszyst-
kie zaaranżowane przez dyrygenta. 
Orkiestrze towarzyszyli soliści współ-
pracujący z orkiestrą: Marta Cienciała, 
Elżbieta Zwias, Marta Szarzec, Piotruś 
Szarzec, Filip Hauptmann i Piotr Siko-
ra. Gwiazdą koncertu była śpiewaczka 
operowa Olivia Ohl-Szulik, która ocza-
rowała publiczność swoim pięknym so-
pranem. Całość dopełniały wspomniane 
już utwory na orkiestrę, solistów i chór, 
którego partię wykonaliśmy my – WCK. 
Z muzyką filmową pożegnaliśmy się  
w niedzielę, 17 czerwca na koncercie 
zorganizowanym z okazji 55-lecia Mia-
sta Jastrzębia-Zdroju w kościele ewan-

Weekend z Muzyką Filmową i Orkiestrą Kameralną Artis

gelickim w Jastrzębiu-Ruptawie. Koncert zgromadził 
liczne rzesze słuchaczy, którzy wysłuchali nieco skró-
conej wersji programu Gali Filmowej. 
 Udział w koncertach muzyki filmowej w wy-
konaniu Orkiestry Kameralnej Artis był dla nas wiel-
kim wyróżnieniem i wspaniałą przygodą z muzyką, 
którą nieczęsto możemy śpiewać. Dziękujemy Małgosi  
i Jean-Claudowi Hauptmannom za zaproszenie nas do 
współtworzenia tych wspaniałych muzycznych wyda-
rzeń.

 Koniec roku szkolnego zbiegł się ze ślubem na-
szej chórowej koleżanki i asystentki naszego dyrygenta 

– Wioli, która 25 czerwca poślubiła w Niedobczycach 
Pawła. Nie mogło nas tam zabraknąć! Jako że oboje 
państwo młodzi są muzykami, oprawa muzyczna ich 

foto Marek Krakowski

foto Marek Krakowski
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ślubu musiała być wyjątkowa. Specjalnie dla nich wy-
ćwiczyliśmy 2 nowe utwory, który na ślubie wykona-
liśmy razem z przyjaciółmi Pana Młodego – artystami 
Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Ach, co to był 
za ślub! Państwu Młodym składamy tą drogą jeszcze 
raz nasze serdeczne gratulacje i życzenia, by Pan Bóg 
im błogosławił i prowadził na ich wspólnej drodze!  
I… cieszymy się, że Paweł dołączy do ekipy WCK. 

 Przed nami wakacje, podczas których zrobimy 
sobie krótką przerwę! Jednak jeszcze w lipcu zaprasza-
my wszystkich na nasz koncert w Ustroniu, który odbę-
dzie się w czwartek, 19 lipca o godz. 18.00. Wystąpi-
my w ramach Dni Jakubowach, organizowanych przez 
ustrońską parafię ewangelicką. Zapraszamy serdecznie!
   

Piotr Sikora

Długi  
weekend  

na Mazurach
 Chórzyści  z  Cieszyna i Bażanowic 
oraz sympatycy długi weekend postanowili 
spędzić tym razem na Mazurach.  Wyruszy-
liśmy z Placu Kościelnego w czwartek 31.05.  
o godz. 6.00. Już przed 14.00 byliśmy w Ni-
dzicy, gdzie po zamku krzyżackim oprowadzał 
nas dowcipny przewodnik. Opowiadał cieka-
wie i to co znamy z lekcji historii, niektóre fak-
ty prostował. Pokazał nam ciekawostkę, czym 
tylko Nidzica może się pochwalić, a miano-
wicie odkrycia archeologiczne pokazały, jak 
budowano miasto na bagnach. Stosowano na-
czynia izolacyjne - wyglądają jak doniczki do 
góry dnem. Z Nidzicy pojechaliśmy do nasze-
go Ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego  
w Wiknie. Jest to tylko kawałek drogi, ale teraz 
na Mazurach jest dużo objazdów związanych 
z budową nowych dróg, więc trochę trwało 
nim dojechaliśmy. Wikno - piękne miejsce, 
tylko las i jezioro. Do sklepów, gwaru ulicz-
nego, bardzo daleko. Po prostu inny świat.
 Obiadokolacja, niektórzy kąpiel  
w jeziorze (woda ciepła!). W Dniu Dziec-
ka pojechaliśmy po śniadaniu do Olsztynka, 
gdzie akurat w tym dniu było darmowe wej-
ście do uroczego skansenu w Parku Etnogra-
ficznym, teren bardzo rozległy, przyjemny 
spacer mimo upału. Oglądaliśmy wiele chat 
drewnianych wyposażonych w ówczesne 
sprzęty, maszyny rolnicze, wiatraki, drew-
niany kościółek, a w jednej z chat była kie-
dyś proboszczówka ewangelickiego księdza. 
Na ścianie wisiał portret M. Lutra. Pani, któ-
ra oprowadzała nas po niej, była katoliczką 
i chciała dowiedzieć się czegoś o nas, wiec 
ucięliśmy sobie z nią pogawędkę, a na koniec 
zaśpiewaliśmy Ojcowski dom. Bardzo jej się 
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podobało, nie kryła łez wzruszenia.W Olsz-
tynku zamek krzyżacki jest wykorzystany na 
zespół szkół. Obejrzeliśmy też piękny kościół, 
który dawniej był ewangelicki, a obecnie ka-
tolicki. Piękny rynek. Potem pojechaliśmy do 
Ostródy. Tam również stoi zamek krzyżacki  
i  przewodnik trochę smętnie i długo opowia-
dał historię zamku i okolic. Pospacerowali-
śmy nad pięknym jeziorem, zaopatrzyliśmy 
się w kiełbasę i pojechaliśmy do naszego 
ośrodka w Wiknie. Czas wolny każdy spędził 
jak chciał, a możliwości było wiele: spacer 
po lesie, gdzie królują dęby, są tam pomniki 
przyrody; przejażdżka rowerem; można też 
było wypożyczyć rower wodny i łódkę, a tak-
że popływać, co przy upale było najprzyjem-
niejsze. Wieczorem panowie upiekli kiełbaski 
na grillu (korzystając z nazbieranego w lesie 
drewna). Wspólny śpiew i śmiech z osobami  
z Olsztyna poznanymi podczas Ewangelickich 
Dni Kościoła u nas. Chciała nas przegonić bu-
rza, ale się nie daliśmy. Taras jest zadaszony.                                                                              
Następnego dnia po śniadaniu był czas wolny 
do 11.30, a potem pojechaliśmy do Olsztyna. 
Po drodze wstąpiliśmy do Arboretum w Ku-
dypach, gdzie wśród zieleni mogliśmy pospa-
cerować, przypomnieć sobie nazwy różnych 
roślin. W Olsztynie sympatyczny przewodnik 
oprowadził nas po Starym Mieście. Byliśmy 
na dziedzińcu Zamku Kapituły Warmińskiej, 
gdzie był administratorem M. Kopernik.  
W Olsztynie i okolicach widzieliśmy różne 
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Młodzież, dzieci
Sztafeta rowerowa

rzeźby, tzw. Baby pruskie. Baby pruskie (w rzeczywi-
stości przedstawiały mężczyzn) to kamienne posągi, 
które występują na ziemiach zajmowanych niegdyś 
przez plemiona pruskie. Na koniec dotarliśmy do Ewan-
gelickiego Kościóła Chrystusa Zbawiciela, gdzie spo-
tkaliśmy się z proboszczem, ks. Ł. Stachelkiem, który 
do niedawna był w parafii Goleszów. Opowiedział nam 
o kościele, mieszkańcach, parafii, a potem parafianie 
zaprosili nas na słodką ucztę do sali parafialnej. Tu za-
śpiewaliśmy trzy pieśni. Dyrygowała nami Lidka Ko-
nik. Pieśni się bardzo podobały, na koniec wszyscy ra-
zem zaśpiewaliśmy Ojcowski dom. Ciasta było tyle, że 
dostaliśmy go też na drogę. Wieczór spędziliśmy znów 

nad lub w jeziorze.  Kilku panów objechało jezioro do-
okoła i odkryli maleńki drewniany kościółek ewange-
licki we wsi Jabłonka. Tak się szczęśliwie złożyło, że 
akurat w pierwszą niedzielę odbywało się tam nabożeń-
stwo, więc w nim uczestniczyliśmy. Kościółkiem tym 
(parafia Nidzica) opiekuje się nasz krajan ks. Roland 
Zagóra.  Wygłosił piękne kazanie. Zaśpiewaliśmy pieśń 

„Będę śpiewał”, porozmawialiśmy chwilę z księdzem  
i ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Docierały do 
nas wieści z Cieszyna i okolic o ulewach, ale my mie-
liśmy cały czas piękną pogodę.  Nasz kierowca Marcin 
tak manewrował, że uniknęliśmy korków i szczęśliwie 
dowiózł nas do Cieszyna. 

 W dniach 15 i 16 czerwca w Wiśle 
Czarnym odbyła się druga już Sztafeta Rowe-
rowa dookoła Jeziora Czernieńskiego. Przed 
rokiem kilkunastoosobowe zespoły musiały 
przejechać rundami wokół jeziora łącznie 
500 kilometrów. Długość dystansu nawiązy-
wała do obchodów okrągłej rocznicy 500 lat 
Reformacji. Celem tegorocznej sztafety było 
przejechanie 100 kółek dla upamiętnienia 
jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski. 
Fundusze zebrane podczas imprezy zostały 
przekazane na cele charytatywne. Drużyny 
na pokonanie 100 okrążeń miały 24 godziny. 
Jedno kółko ma ok. 4,7 km. Do rywalizacji 
stanęły zespoły o różnych możliwościach. 
Niektóre teamy walczyły bardzo zażarcie  
o najwyższe lokaty, dysponując dobrym 
sprzętem oraz wytrenowanymi zawodnikami, 
a inne wybrały się do Wisły, by aktywnie spę-
dzić weekend.
 Rywalizacja rozpoczęła się w piątek 
15 czerwca po osiemnastej. Naszą parafię 
reprezentowały 2 drużyny: Hażlach-Zamar-
ski licząca 14 osób i „Młodzieżówka Cie-
szyn” licząca 15 osób. Początek zabawy nie 
przyniósł nam wiele radości. Młodzieżówka 
miała swoje „przygody”, Markowi pechowo 
spadł łańcuch, a Kuba troszeczkę pobłądził.  
W efekcie już po kilku okrążeniach nasza stra-

Lidia Procner
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ta do najlepszych wynosiła kilka kółek. Póź-
niej na szczęście przyzwyczailiśmy się do tru-
dów trasy, a pech wreszcie opuścił nasz zespół. 
Kolejne okrążenia staraliśmy się pokonywać 
na pełnej mocy, by nadrobić trochę dystansu. 
Choć trasa przebiegała głównie po asfalcie, 
musieliśmy zmierzyć się z szutrowym odcin-
kiem w lesie i pokonać niebezpieczny zjazd. 
Dla rozrywki ksiądz Marek Michalik z wi-
ślańskiej parafii udostępnił na swoim laptopie 
transmisję z ekscytującego meczu Hiszpania 

- Portugalia. Pierwsze oznaki zmęczenia poja-
wiły się późną nocą, gdy całkowita ciemność 
spowiła górską okolicę, a migoczące gwiazd-
ki ozdobiły niebo. Część drużyny udała się 
na odpoczynek lub opuściła Wisłę. Pojawiały 
się jednak nowe siły i dzięki temu obie nasze 
drużyny dzielnie walczyły. Nad ranem po-
wietrze zrobiło się bardzo chłodne i wilgotne. 
Termometr w stoperze pokazywał 9 stopni. 
Gdy rozpoczynałem nowe okrążenie, czułem, 
że marzną mi palce. Kilka minut intensywnej 
jazdy rozgrzewało tak mocno, że panujący 
chłód był w ogóle nieodczuwalny. O 4:30 nie-
bo rozjaśniło się na tyle wyraźnie, że lampki 
czołowe stały się zbędne. Na tablicy wyników 
nasza pozycja nie była zadowalająca. Wciąż 
zajmowaliśmy ostatnie miejsce wśród drużyn 
amatorskich. O północy wystartowała katego-
ria sport. Najlepsza ekipa w tym zestawieniu 
powoli goniła naszą drużynę w liczbie prze-
jechanych okrążeń. Kółko po kółku, zmiana 
za zmianą, godzina po godzinie toczyła się 
walka z konkurentami, zmęczeniem i wła-
snymi słabościami. Około dziesiątej „Wisła 
MTB Team” ukończyła sztafetę. Niecałe trzy 
godziny później drużyna Hażlach-Zamarski 
również ukończyła setne okrążenie, zajmując 
12 miejsce z czasem 18h 24 min i 30s. Nowe 
posiłki na koniec w postaci mocnych zawod-
ników pozwoliły młodzieżówce zmieścić się 
w 20 godzinach z czasem 19h 51 m i 33s. 
 Po ukończeniu zawodów nie kryli-
śmy radości. Udało nam się, mimo wszystko, 
w przyzwoitym czasie zafiniszować. Każdy 
członek drużyny miał wkład w ten sukces. 
Nie miejsce się liczy, a solidnie wykonane 
zadanie i świadomość, że dało się z siebie 
wszystko. Za rok z chęcią przyjadę tu, by 
jeszcze poprawić swoje czasy.

                                                                                                                        

  Krzysztof Londzin
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Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej w Tychach

 31 maja br. o godzinie 11:00 
zebraliśmy się na Placu Kościelnym  
w Cieszynie. Wsiedliśmy do aut i wspól-
nie z naszym opiekunem, księdzem Mar-
cinem Podżorskim udaliśmy się w drogę 
do Tychów. Razem z nami, jako repre-
zentanci Cieszyna w olimpiadzie brali 
udział dwaj chłopcy z Opola: Paweł Gał-
wa i Maciek Gajewski, którym za pomoc 
dziękujemy.
 Na miejscu byliśmy po 12.00, 
po znalezieniu miejsca parkingowe, po 
zapisaniu się na poszczególne konku-
rencje, poszliśmy na zasłużony obiad, 
czyli żurek, który był wydawany w par-
ku obok jeziorka. W tym dniu „czekały” 
na nas: siatkówka plażowa, kajakarstwo 
oraz tenis stołowy. Ja uczestniczyłam  
w kajakarstwie. Bardzo podobała mi się 
ta konkurencja, rywalizacja miała cha-
rakter zabawy. Byliśmy podzieleni na 
seniorów (od 16 lat wzwyż)  oraz junio-
rów (do 15 lat), a także na dziewczyny i 
chłopców. Nie obeszło się bez przygód, 
bo pod koniec zawodów zaskoczył nas 
deszcz. W kajakarstwie w sztafecie za-
jęliśmy 2 miejsce w kategorii seniorów. 
Mateusz Malina zajął 3 miejsce w senio-
rach, a Monika Macura zajęła 3 miejsce 
w seniorkach. W tenisie stołowym suk-
ces odnieśli: Adrian Wiecheć 1 miejsce 
w singlu w seniorach, Marek Chudecki 
i Sławek Sojka w deblu w juniorach  
1 miejsce, Klaudiusz Wiecheć 2 miej-
sce w singlu seniorach, Adrian Wiecheć  
i Klaudiusz Wiecheć 2 miejsce w deblu 
w seniorach oraz Paweł Gałwa i Maciek 
Gajewski 2 miejsce w deblu juniorach, 
Paweł Gałwa 3 miejsce w singlu w ju-
niorach. W siatkówce plażowej Marcin 
Tomica i Bartek Pilch zajęli 1 miejsce  
w kategorii juniorów. Po zawodach udali-
śmy się do szkoły podstawowej, w której 
spaliśmy przez dwie noce. Zostawiliśmy 
bagaże, przebraliśmy się ze sportowych 
strojów i pojechaliśmy do Mysłowic na 
koncert ekumeniczny „Bądź jak Jezus”. 
Naszym celem był udział w koncercie 
australijskiego zespołu For King & Co-
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untry. Szukanie progresywnego, rockowego brzmienia 
w oparciu o klasyczne instrumenty typu wiolonczele, 
cymbały, bębny plus żywiołowość duetu wokalistów 

– braci Luke’a i Joel’a  Smallbone stanowią o ich wy-
jątkowości. Koncert bardzo mi się podobał, widać, że 
artyści świetnie bawią się na scenie i kochają to, co ro-
bią. Po powrocie do Tychów nikt nie myślał nawet o 
snie i wszyscy udaliśmy się na boisko by jeszcze pograć  
w piłkę nożną oraz w koszykówkę. 
 Drugi dzień rozpoczęliśmy od śniadania, na 
które wszyscy czekali z niecierpliwością. Później auto-
busem udaliśmy się na halę sportową, gdzie odbywały 
się konkurencje drużynowe. Na dużej Sali odbywa-
ły się takie konkurencje jak koszykówka, piłka nożna, 
siatkówka oraz na małej Sali badminton. W koszyków-
ce seniorzy zajęli 2 miejsce, w piłce ręcznej również  
2 miejsce, seniorki w siatkówce zajęły 2 miejsce, a se-
niorzy 3 miejsce. W badmintonie Marek Chudecki zajął 
1 miejsce w juniorach, Sławek Sojka 2 miejsce w junio-
rach, Maciek Gajewski 3 miejsce w juniorach, Klaudia 
Wojnar 3 miejsce w seniorkach. Wieczorem, po kolacji 
znów razem spędzaliśmy czas na boisku rozmawiając 
lub grając. 
 W trzecim dniu, po śniadaniu spakowaliśmy 
bagaże do aut i pojechaliśmy na stadion, by tam uczest-
niczyć w biegach oraz skoku w dal, a także w pchnię-
ciu kulą. W sztafecie na 4x100m 1 miejsce zajęły nasze 
seniorki oraz juniorzy. Laura Łośko zajęła 2 miejsce 
w biegu na 100m oraz na 200m i 3 miejsce w biegu 
na 400mw kategorii seniorek. Monika Macura zajęła  
2 miejsce w biegu na 400m oraz 3 miejsce w biegu na 
100m i 200mw kategorii seniorek. Marcin Tomica zajął 
2 miejsce w biegu na 800m w kategorii juniorów. An-
drzej Witoszek zajął 3 miejsce w biegu na 200 i 400m 

w kategorii seniorów.  W pchnięciu kulą w seniorach 
Mateusz Malina zajął 2 miejsce, oraz ksiądz Marcin 
Podżorski pomimo kontuzji ręki zajął 3 miejsce.  Jakub 
Malina zajął 2 miejsce w kategorii juniorów. W sko-
ku w dal Marcin Tomica zajął 3 miejsce w juniorach,  
a Dawid Tomica 3 miejsce w seniorach. W tym samych 
czasie odbywały się również zawody pływackie na ba-
senie, gdzie Maciek Gajewski zajął w juniorach 1 miej-
sce na dystansie 50m i 100m stylem klasycznym oraz  
1 miejsce na dystansie 100m stylem dowolnym. Bartek 
Pilch zajął w juniorach 1 miejsce na dystansie 50m sty-
lem dowolnym oraz 2 miejsce na dystansie 50m i 100m 
stylem klasycznym oraz 2 miejsce na dystansie 100m 
stylem dowolnym. Łącznie zajęliśmy 10 złotych meda-
li, 18 srebrnych i 14 brązowych. 
 Po obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną 
do domu. Po drodze mieliśmy postój w Mc’Donaldzie, 
gdzie mogliśmy jeszcze powspominać nasze wyczyny 
sportowe.
 To był bardzo udany wyjazd, mogliśmy lepiej 
się poznać oraz trochę oderwać od końsowej bieganiny 
w szkole. Chciałam bardzo podziękować księdzu Mar-
cinowi Podżorskiemu, który pomimo kontuzji ręki ra-
zem z nami czynnie brał udział w różnych dyscyplinach 
i konkurencjach. Cały ten czas spędzaliśmy w świetnej 
atmosferze, zdrowej rywalizacji oraz przy pięknej po-
godzie. Myślę, że w kolejnej olimpiadzie również weź-
miemy udział. 
 Zapraszamy młodych ludzi na młodzieżówki, 
które odbywają się w roku szkolnym w każdy piątek  
o 17 w klubie młodzieżowym w Cieszynie. Przyjdź! 
Poznaj nowych, fajnych ludzi! Baw się z nami.

Monika Macura

Pomóż dzieciom odnaleźć drogę przez labirynt do Pana Jezusa:
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Kącik dla dzieci

„Nareszcie wakacje”

Kinga Woźniak

 Nadszedł już przez wielu oczekiwany koniec roku szkolnego, zabrzmiał już ostatni dzwonek, 
przeżywaliśmy uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszych szkołach i przedszkolach, uczniom 
zostały wręczone świadectwa, dyplomy, nagrody, a nauczycielom kwiaty i podziękowania. Rozstajemy 
się ze szkolnymi murami na dwa miesiące. Być może zdarzy Wam się, uczniowie zatęsknić za koleżan-
ką czy kolegą ze szkolnej ławki, być może nawet za wychowawcą lub innym nauczycielem. Wydaje mi 
się jednak, że po wielu miesiącach nauki i ciężkiej pracy odpoczynek nam się po prostu należy. Pewnie 
wielu z Was 22 czerwca, wychodząc ze szkoły, krzyknęło z radością „Nareszcie wakacje!”
 Wakacje są czasem odpoczynku, ale również wielu przygód. Jesteście na nie gotowi? Pewnie 
wielu z Was pojedzie z rodzicami, rodzeństwem na wakacje nad morze lub jezioro, albo nawet gdzieś 
za granicę. Może pojedziecie do babci i dziadka, może na jakiś obóz, kolonię, lub weźmiecie udział  
w półkolonii. Nasza parafia oferuje kilka form aktywnego wypoczynku: Tydzień Dobrej Nowiny, Obóz 
Młodzieżowy oraz Półkolonię z językiem angielskim Day Camp. Opcji form spędzenia wolnego czasu 
jest bardzo wiele, pewnie nie udało mi się wymienić nawet połowy z nich. Jednak są pewne rzeczy  
o których nie powinniśmy zapominać, niezbędnych, które należy spakować do wakacyjnego plecaka…

 Pokoloruj te przedmioty, które powinny zostać 
zabrane na wakacyjny wyjazd:
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Znajdź słowa (pionowo, poziomo, ukośne):
aparat fotograficzny, apteczka, kompas, lornetka, mapa, okulary, pasta do zębów, plecak, ręcznik, szczo-
teczka do zębów, walizka, walkman, woda

 Wakacje są również okazją do tego by lepiej poznawać Pana Boga. Piękno otaczające nas świata, 

morze, jeziora, lasy, góry, przypominają nam o tym jak wspaniałymi uczynił je Bóg. Każdemu z nas 

Pan Jezus chce towarzyszyć w codziennej wędrówce. Podczas naszych podróży, wyjazdów rodzinnych, 

obozów, czy kolonii poznajemy nowych ludzi, zaprzyjaźniamy się z nimi. Możemy tym osobom opowie-

dzieć o Bogu, o Jego wielkiej miłości jaką okazał nam w Jezusie Chrystusie. Każdy z nas, nawet dzieci, 

ma być świadectwem dla innych. Możemy wskazywać innym na Boga także swoim zachowaniem, gdy 

jesteśmy posłuszni rodzicom, gdy odmawiamy jak ktoś namawia nas do czegoś złego i wielu innych 

sytuacjach.
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 Połącz kropki oraz uzupełnij brakujące słowa w 
zdaniu:

Musimy także pamiętać o tym, aby w naszej 
przyjaźni z Panem Jezusem nie zabrakło czasu 

na modlitwę oraz czytanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
i chodzenie do _ _ _ _ _ _ _ _ .

Zapisane w księgach parafialnych
 RODO, czyli nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, jest egzekwowane już od 
25 maja 2018 roku. Zmiany w przepisach dotknęły tych, którzy przetwarzają jakiekolwiek wrażliwe informacje 
swoich kontrahentów, klientów itp. Wejście w życie nowych regulacji oznacza zatem dla wielu prawdziwą rewo-
lucję. Nowa regulacja wprowadza chociażby zmiany w kwestii wyrażania zgody na przetwarzanie informacji. 
Przede wszystkim powinna być ona dobrowolna, a jej brak nie będzie mógł wiązać się z jakimikolwiek negatyw-
nymi skutkami dla posiadacza danych. Co więcej, RODO zabrania konstruowania zgód zawierających formuły 
prawne oraz stosowania mniejszej lub nieczytelnej czcionki we fragmentach dotyczących ochrony danych osobo-
wych. Nowe rozporządzenie gwarantuje również osobie, do której należą wrażliwe informacje, odwołanie zgody 
na przetwarzanie danych oraz zapewnia tzw. prawo do bycia zapomnianym. 
 Dlatego szanowny Czytelniku nie publikujemy nazwisk w poszczególnych rubrykach, do czasu aż nasz 
Kościół (Administrator danych osobowych) ustosunkuje się do narzuconego rozporządzenia. Administrator jest 
odpowiedzialny przede wszystkim za bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Miejmy nadzieję, że  
z upływem czasu otrzymamy zgodę na publikowanie danych osobowych, w związku z czym zapewniamy, że ru-
bryka „Chrzty, Śluby, Pogrzeby” zostanie na pewno zaktualizowana wstecz.  
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Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie
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Zastrzegamy możliwość zmian w programie. 
Szczegóły o naszych imprezach podajemy w osobnych ogłoszeniach.

Bliższe informacje pod nr tel. 338 52 37 55 
Spotkania Klubu PTEw. odbywają się 

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

Wakacyjne „Wieczory z Biblią” 

05.07.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
Prelekcja: Gen. Władysław Sikorski  (75 – lecie śmierci)
 
12 – 14.07.: Wycieczka do Jeleniej Góry
 
19.07.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
Prelekcja: Księżna Daisy v. Pless  (75 – lecie śmierci) 

26.07.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
Prelekcja: ks. Jan Kollar (225 rocznica śmierci)

02.08.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
Prelekcja: Zrzeszenie Ewangelików Polaków (1943 – 2001)

09.08.: Wycieczka do Pieszczan  

16.08.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
Prelekcja: Dr Feliks Biały  (75 – lecie śmierci) 

23.08.: Fryderyk Kalisz (200 – leie śmierci)

30.08.  – 01.09.: Wycieczka do Zakopanego 

 Wieczory z Biblią w lipcu i sierpniu odbywać się będą w trybie waka-
cyjnym, wspólnotowym.
	 W	każdą	środę - za wyjątkiem pierwszej środy lipca - o	godz.	17.00 
spotykać się będzie grupa osób pragnących studiować Boże Słowo, dzielić się 
swoimi przeżyciami i przemyśleniami, modlić się i śpiewać. Spotkania pro-
wadzić będzie p.	Paulina	Szczeponek.	
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Kartki	okolicznościowe	ręcznie	robione;

-urodzinowe	i	imieninowe
-z	okazji	ślubu

-dziecięce,na	chrzest
-świąteczne
-inne	okazje

Wykonuję również zaproszenia okolicznościowe,
podziękowania i inne

z możliwością personalizacji.
Serdecznie	zapraszam!

Beata	Dubiel,
Wyższa Brama 10 (sklep kosmetyczny)

tel. 603 796 108

Matematyka, 

fizyka

przygotowanie 

do egzaminów 

poprawkowych 

telefon kontaktowy: 

510 823 731
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Zapraszamy na wakacyjne 

KONCERTY WYŻSZOBRAMSKIE

 Od oficjalnego otwarcia naszych wyremontowanych organów minęły już prawie dwa lata. 
Z niemałym wzruszeniem przypominam sobie wszystkie koncerty, wykonawców oraz niezliczo-
ną ilość darczyńców zaangażowanych w akcję Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego. Mamy  
w naszym kościele jeden z najpiękniejszych i najbardziej zadbanych historycznych instrumen-
tów (organy mają już 95 lat!). Powinniśmy korzystać z tego dobrodziejstwa. 
 Jest zatem dla mnie ogromnym zaszczytem i przyjemnością zaprosić Państwa na 
Koncerty Wyższobramskie, które przybiorą formę festiwalu muzycznego, których tematy-
ka skupiona będzie wokół naszych organów. W pierwszej, inauguracyjnej edycji Koncertów 
Wyższobramskich pojawią się znakomici artyści. Podczas koncertu inauguracyjnego (8 lipca  
o godzinie 17:00) wystąpi jeden z najbardziej znanych i docenianych propagatorów muzy-
ki organowej, wirtuoz tego instrumentu, prof. Julian Gembalski. Podczas drugiego koncertu  
(22 lipca o godzinie 17:00) usłyszymy Tomasza Plocha, który prezentował się już w naszym 
kościele podczas koncertu reformacyjnego zamykającego obchody 500-lecia Reformacji. Wraz 
z nim wystąpi również, znany nam wszystkim cieszyniok, Paweł Konik. Polecam Państwa uwa-
dze ten koncert, bo może to być jedyna szansa posłuchać pięknego głosu Pawła w najbliż-
szym czasie, gdyż (mam nadzieję, że nie zdradzę żadnej tajemnicy) przez nadchodzące dwa 
lata nasz parafianin występować będzie na deskach Staatoper w Stuttgarcie.  Na kolejnym 
koncercie (5 sierpnia o godzinie 20:00) zaproponujemy Państwu nieco inne spojrzenie na 
muzykę organową, ale nie będę przecież zdradzał niespodzianki już teraz. Muszą tam Państwo 
po prostu być! Zagra Arkadiusz Popławski. Na zakończenie naszych Koncertów (19 sierpnia  
o godzinie 17:00) wystąpi, pochodzący z Wisły (nie skrywam w tym miejscu uśmiechu z mo-
jej strony), znakomity klawesynista i organista, Marek Pilch.
   Koncerty w Kościele Jezusowym zawsze są dla mnie niezwykłym przeżyciem. Wnętrze 
naszego kościoła, potężne organy i powalająca akustyka stwarzają idealne wprost warunki do 
słuchania i odbierania muzyki.  Gorąco zapraszam Państwa do uczestnictwa i czerpania nie-
wątpliwej przyjemności z nadchodzących koncertów. Bo w końcu, czy możemy przejść obok 
takiej okazji obojętnie?

Z poważaniem
Wojciech Wantulok

dyrektor artystyczny 
Koncertów Wyższobramskich 

TERMINY KONCERTÓW WYŻSZOBRAMSKICH:

8 lipca o godz. 17.00 – prof. Julian Gembalski (organy)

22 lipca o godz. 17.00 – Tomasz Ploch (organy), Paweł Konik (baryton)

5 sierpnia o godz. 20.00 – Arkadiusz Popławski (organy)

19 sierpnia o godz. 17.00 – Marek Pilch (organy)
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Serdecznie ZAPRASZA na:
Tydzień Dobrej Nowiny dla Dzieci

Miejsce: kaplica w Gumnach, tematem będzie - „Niezwykła Wędrówka”

Termin: 25-29/06/2018

Godziny: 9:00 - 12:30

Miejsce: kościół w Bażanowicach

Termin: 9-13 lipca, 

Godzina: 9:00-12:00

Miejsce: kosciół w Ogrodzonej

Termion: 20-24 sierpnia, 

Godzina: 9:00-12:00

Muzeum Protestantyzmu

Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu  

w Kancelarii Parafialnej lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

 Biblioteka Parafialna pragnie zaspoka-
jać potrzeby czytelników przez kupno książek  
„na życzenie” wg zgłaszanych propozycji  
- do rozpatrzenia. 
 Zgłoszenia przyjmowane będą w cza-
sie dyżurów - tzn. po każdym nabożeństwie  
niedzielnym lub wkancelarii parafialnej. 
 Zachęcam i zapraszam. 

Zofia Wojtas
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Cieszyn Wyż. Chór Kam. piątek godz. 19.00
Cieszyn Chór Kościelny środa godz. 18.00

Cieszyn Chór męski środa godz. 17.00
Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
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

sobota
sobota (raz w miesiącu)

godz.  9.00
godz. 16.00

Zamarski Chór dziecięcy piątek godz. 17.00
Zamarski Chór męski czwartek godz. 18.00

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Cieszyn piątek godz. 17.00
Bażanowice piątek godz. 17.00
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. 18.30

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I poniedziałek miesiąca Koło Odw. godz. 16.00
Cieszyn II czwarte miesiąca godz. 17.00
Zamarski I poniedziałek miesiąca godz. 16.00
Gumna ostatni poniedziałek miesiąca godz.  17.00 
Marklowice I piątek miesiąca godz. 16.00 
Ogrodzona II wtorek miesiąca godz. 17.00
Bażanowice co 2 tygodnie godz. 16.00
Brzezówka III poniedziałek miesiąca godz. 15.00 (w Domu Wiejskim)
Hażlach III czwartek miesiąca godz. 16.00
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

Projekt okładki: A. Macura              
Korekta:            ks. Jan Sztwiertnia
                         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:
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

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

Tel: 663-479-887
e-mail:  bmacura@vp.pl
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