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OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne
 „Dlaczego to używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli 
kwaśne grona, a zęby synów ścierpły?...Każdy, kto grzeszy umrze… Lecz gdy 
bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie 
przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawie-
dliwość, na pewno będzie żył, nie umrze… A gdy sprawiedliwy  odwróci się od 
swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, 
których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć?... Każdego według jego postępowa-
nia będę sądził… Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, 
i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha!...Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi
Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!”   (Ez 18,2.4b.21-24.30a.31a.32)

Beata Macura

 Piękna pogoda, bliskość wakacji i urlopów sprawiają, 
że zaczynamy tęsknić za wolnością. Chcemy się uwolnić od 

codziennych spraw, niełatwych obowiązków, od zwierzchników i podwładnych, od na-
uczyciela, który wciąż wymaga i od ucznia, który znowu nie był przygotowany. Każdy  
z nas potrzebuje odpoczynku, odreagowania od codzienności. Wakacje, urlop jest to czas, 
który możemy spędzić wspólnie z całą rodziną.
 Wakacje, urlopy - to czas wolny od zwykłych obowiązków i stresów, który po-
zwoli nam na pełny relaks fizyczny i psychiczny. Jak ten czas wykorzystamy zależy tylko 
od nas samych. Nadchodzi okres w naszym życiu, że możemy już wyjeżdżać samodziel-
nie. Pierwszy wyjazd bez rodziców na pierwsze dorosłe wakacje budzi chęć zażywania 
pełnej wolności, bo nikt nie czuwa, nikt nie powie, że trzeba wrócić przed dziesiątą. Pierwszy wyjazd rodziców, 
bez dzieci, też nie będzie łatwy. Czy potrafią wrócić do chwil kiedy byli tylko we dwoje?
 Obojętnie, gdzie się znajdziemy, zawsze jesteśmy uwikłani w międzyludzkie zależności, nawet, jeśli te 
wakacyjne, chociaż będą inne od codziennych. I właśnie wtedy sprawdzamy samych siebie: czy jesteśmy konse-
kwentni we własnych decyzjach i postanowieniach, czy pewne zasady wychowawcze wyniesione z domu, w od-
powiedni sposób zostaną wykorzystane. Czy w życiu pełnym różnorodnych sytuacji będziemy umieli się odnaleźć. 
Zależy to tylko i wyłącznie od nas samych. Jednak zawsze, czy to w gromadzie, czy sami, pozostajemy pod opieką 
Bożą, wobec którego też mamy pewne zobowiązania. Apostoł Paweł w cytowanym wersecie „Wszystko mi wolno, 
ale nie wszystko jest pożyteczne, wszystko wolno, ale nie wszystko buduje" - 1 Kor 10,23 wyraźnie mówi, że 

„wszystko wolno". Jednak zaraz dodaje „ale nie wszystko jest pożyteczne", „nie wszystko buduje". Skąd jednak 
mamy wiedzieć, gdzie leży granica między pożytecznym, a szkodliwych, między budowaniem, a rujnowaniem? 
Oczywiście, najlepszym sprawdzianem jest własne sumienie, najlepszym doradcą sam Bóg. Ale przecież w fascy-
nacji wolnością można odsunąć głos własnego sumienia, można zapomnieć o Biblii. Pamiętajmy - gdziekolwiek 
się znajdziemy - o wartościach, które posiadamy, które zostały nam wpojone. Starajmy się, aby Bóg uchronił nas 
przed zapomnieniem, starajmy się, aby wszelka wolność wykorzystywana była na pożyteczne budowanie dla do-
bra naszych bliźnich i nas samych, ku chwale Tego, który nas uwolnił od grzechu i śmierci.

 Tekst przeznaczony jest do rozważania na  
3 Niedzielę po Trójcy Świętej. Jej tematem jest: Słowo 
pojednania. Z taką inicjatywą wychodzi przez proroka 
Bóg.

 Człowiek prawie zawsze, gdy spotyka go nie-
dola, nieszczęście, niepowodzenie, zły los, stawia sobie 
pytanie: dlaczego mnie to spotkało? I prawie zawsze 
pytanie to kierowane jest pod adresem Boga. 
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 Podobnie działo się z narodem wybranym za 
czasów proroka Ezechiela. Los ludu był rzeczywiście 
tragiczny. Wojna, niewola, deportacje do odległej o set-
ki kilometrów, obcej ziemi, przyszłość w najczarniej-
szych barwach. I tu stawiano sobie wielokrotnie pyta-
nie: dlaczego nas to wszystko spotkało?  I wielu uznało 
za właściwą jedną odpowiedź: to z powodu grzechów 
naszych ojców. Stała się ona nawet kanwą do zacyto-
wanego przysłowia o ojcach, którzy jedli cierpkie grona 
i synach, którym kiedyś potem z tego powodu ścierpły 
zęby.
 Odpowiedź jest krótka, jasna i prosta. Ale 
nieprawdziwa, choć wygodna.  Wygodna, bo zwalnia  
z dalszego i głębszego poszukiwania przyczyn. Tak 
było zawsze, od początku. Za upadek w grzech Adam 
zwalał winę na Ewę, Ewa na węża. My zawsze w po-
dobnych sytuacjach mamy w pogotowiu palec wskazu-
jący, aby go zwrócić w wybranym kierunku. Bóg mówi: 
Nie tędy droga!    
 Zapominamy, że nawet w tym geście trzy 
inne palce skierowane są w stronę tego, który kogoś 
wskazuje i oskarża.  Wprawdzie Bóg ustanowił prawo 
dziedziczności, które mówi, ze pewne cechy psychofi-
zyczne ujawniać się mogą aż do trzeciego i czwartego 
pokolenia, ale  uprzedza o tym po to, aby przez właści-
wy wybór i postępowanie zapobiegać pomnażaniu się 
zła i jego skutków. Jeśli na to nie zważamy, to nie Bóg 
lecz my sami ściągamy na nasze dzieci, wnuczęta, pra-  
i pra-pra-wnuczęta skutki naszych nieodpowiedzial-
nych zachowań, postaw i działań. Życie wskazuje nam 
dobitnie, że dotyczy to nie tylko sfery ciała i duszy, ale 
często zahacza także o sprawy zewnętrzne – materialne.
 Istnieje inne prawo, które ustanowił Bóg: „Każ-
dego według jego postępowania będę sądził”. Za okre-
ślone postępki albo za zaniechane działania, lub ich 
brak, decydującą nie jest odpowiedzialność zbiorowa 
czy pokoleniowa lecz indywidualna. 
 Nie wyklucza to odpowiedzialności za współ-
udział, choćby pośredni. Aby jej uniknąć – w 34 roz-
dziale tej Księgi Bóg mówi - powinniśmy ostrzec i pró-
bować odwieść bezbożnego od jego postępowania.
 Jednakże pociechą dla nas nie jest Boża spra-
wiedliwość lecz Boże miłosierdzie. Bóg nie ma upodo-
bania w karaniu ani w śmierci grzesznika, ale w jego 
nawróceniu, odwróceniu od zła i radykalnej zmianie 
postawy, życia i działania.
 Sprawiedliwość musi nas mimo wszystko prze-
rażać. Któż zdoła według miary Bożej, tzn. w sposób 
zupełny i doskonały, odwrócić się od wszystkich swo-
ich grzechów i odrzucić od siebie wszystkie swoje prze-
stępstwa popełnione przeciwko Bogu? Przecież grzechy 
nasze są związane z naszą grzeszną naturą. Gdy próbu-
jemy je odrzucić, często wracają jak piłeczka przywią-
zana gumowym sznurkiem do ręki, która ją wyrzuca.

 Któż potrafi przestrzegać wszystkich  Bożych 
przykazań i wykonywać prawo i sprawiedliwość?  Czy 
istnieje możliwość stworzenia sobie „nowego” serca  
i „nowego” ducha, o których mówi Bóg? To wszystko, 
co Bóg mówi wskazuje, że taka konieczność istnieje, 
ale jej spełnienie przez nas jest do końca niemożliwe.
 Cała nadzieja spoczywa zatem w Bożym mi-
łosierdziu. Wskazuje na nie Bóg już przez Abrahama, 
gdy wysłuchuje jego modlitwy przyczynnej. Obiecuje 
ocalić skazane na zagładę miasta Sodomę i Gomorę za 
grzechy ich mieszkańców, jeśli znajdzie się wśród nich 
choćby dziesięciu pobożnych i sprawiedliwych. Dla 
tych dziesięciu Bóg gotów jest okazać łaskę i zachować 
przy życiu wszystkich pozostałych mieszkańców. Nie-
stety, znalazł się tylko jeden - Noe z rodziną. Jego Bóg 
ocalił i wyprowadził z miasta.
 Potrzeba miłosierdzia Bożego dla nas, grzesz-
nych ludzi, to głośne wołanie naszego tekstu.  A zrozu-
mienie tej potrzeby i prośba do Boga o jej spełnienie, to 
jego główne przesłanie.
 Pojął to król Dawid, który  w poczuciu swej 
bezradności i niemożności daje temu wyraz w Psalmie 
51: „Zmiłuj się nade mną, Boże”…, to Ty, „stwórz serce 
czyste we mnie, a ducha prawego odnów we mnie”.  In-
nej możliwości nie ma. Wszyscy musieli tego doświad-
czyć i to w końcu pojąć.
 A wtedy Bóg posyła Swojego Syna umiłowa-
nego, jako Zbawiciela. On jest darem Bożej miłości dla 
nas (J 3,16). Syn spełnił wolę Ojca, „grzechu nie popeł-
nił”. Jako taki zapłacił za nasze grzechy swoją niewinną 
krwią przelaną na krzyżu, i męką, i śmiercią, aby mógł 
nam je przebaczyć, oczyścić z nich nasze serca, uspra-
wiedliwić swoją sprawiedliwością, dać prawo stać się 
dzieckiem Bożym, pojednać nas z Niebiańskim Ojcem 
i zaprowadzić do Niego.
 W oczyszczone serca posyła Ducha swego 
Świętego wraz z jego owocami, darami i mocą, aby dał 
nam nowe życie, przemieniał wolę, umysł i serce, aby 
uświęcał i poświęcał duszę i ciało, i przygotowywał je 
do zmartwychwstania i wejścia do chwały Bożej.  Wte-
dy także, z powodu słabości ciała, nie jesteśmy w stanie 
uczynić wszystkiego według woli Bożej, ale On zna na-
sze chcenie i wykonanie, i wstawia się za nami.
 Ten zwrot do Boga i uchwycenie się Jezusa 
Chrystusa całą mocą swojej duszy to nawrócenie, albo 

– jak mówił o tym Pan Jezus do Nikodema – nowe na-
rodzenie duchowe. Wołanie proroka: „nawróćcie się,  
a żyć będziecie” Jezus jeszcze pogłębił; „Musicie się na 
nowo narodzić” (J 3,7). 
 Pieśniarz zachęca: „Pójdź do Jezusa, dziś jesz-
cze czas…” Pójdźmy na nowo! Nawrócenie ma zazwy-
czaj swój początek, określony w czasie i przestrzeni – 
miejscem, dniem i godziną, choć może też mieć inny 
przebieg. Ale  tak czy inaczej musi być aktualizowane-
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Wartość ludzi kochanych

,każdego dnia i o każdej porze, przez osobisty kontakt 
z Jezusem. Dzieje się to, czy przez słuchanie (czytanie) 
Jego Słowa, czy przez modlitwę, sakramenty, śpiewa-
nie pieśni, wzniesienie myśli ku Niemu w świadomości, 
że jest z nami po wszystkie dni, czy przez społeczność, 
gdzie choćby dwóch lub trzech zbiera się w imieniu 

Jego, a wtedy spełnia się szczególna obietnica, że On 
jest pośród nich (Mt 18,20). Jezus z nami, a my z Nim, 
teraz i w wieczności u Niebiańskiego Ojca. To efekt po-
jednania. To jest najważniejsze i najpiękniejsze.  
Amen. 

ks. Emil Gajdacz

 Mili, kochani ludzie, są wielkim dobrem i da-
rem Bożym. Nawet Marcin Luter zalicza ich w swoim 
Katechiźmie do chleba powszedniego. Szczęśliwi są ci, 
którzy ich mają w najbliższym otoczeniu. Ale zazwy-
czaj nie oceniamy ich należycie i postępujemy tak, jak 
gdyby mili, dobrzy ludzie byli tylko dla nas, nam ku po-
mocy, dla naszej przyjemności, radości i zadowolenia. 
Nie pytamy się niestety, czym my powinniśmy być dla 
nich. Takie stanowisko jest samolubne. Oni są nam dani 
nie tylko dla naszej korzyści, wygody i uszczęśliwie-
nia, lecz także dlatego, byśmy my byli dla nich pomocą, 
pociechą, podporą i błogosławieństwem. Jezus chęt-
nie przebywał w Betanii w domu Marii i Marty oraz 
ich brata Łazarza. I On, Syn Boży, potrzebował serc 

przyjaznych, życzliwych i miłych, i On czuł się dobrze  
w takim otoczeniu. Ale myślał również o nich, darzył 
ich swoją miłością i w potrzebie śpieszył z pomocą. 
Apostoł Paweł wzywa chrześcijan by „w miłości służy-
li jedni drugim” (Ga 5, 13). A apostoł Piotr napomina 
wierzących, by służyli sobie nawzajem tym darem, któ-
ry z nich otrzymał (I P 4, 10). Więc i my tak postępujmy. 
Jeżeli nie możemy inaczej, gdy są nieobecni, wspieraj-
my naszych kochanych modlitwą! Dziękujemy zawsze 
Bogu, że dał nam ludzi życzliwych, oddanych w mi-
łości. I prośmy go, by nam ich zachował i dopomagał 
służyć im, i być dla nich błogosławieństwem.  

Ruta Kornelia Lissowska

Wielkie sprawy małych ludzi

 Było to w Beskidach, a może w Tatrach czy 
w Alpach. Patrzyliśmy ze szczytu góry w doliny; na 
drogi cieniutkie jak nitki, na pędzące po nich minia-
turowe samochodziki, na osady zbudowane jakby dla 
lalek. Wszystko tam w dole wydawało się bardzo małe 
i nieważne. Także i sprawy tych małych, ruchliwych 
ludzików, nanizanych na nitki ulic, poruszających się  
w swoich zabawnych, malutkich samochodzikach  
i podążających do swoich lilipucich domków... Ale kie-
dy znaleźliśmy się z powrotem w dolinach, wszystko 
wróciło do normalnych rozmiarów i na nowo zdaliśmy 
sobie sprawę z wielkości ludzkich problemów, trosk, 
kłopotów, ze wspólnego nam wszystkim zaaferowania  
i pośpiechu. Wtopiliśmy się w ów ludzki tłum wokół 
nas i jego sprawy wciągnęły nas, i po tej chwilowej gór-
skiej przerwie, stały się ponownie dla nas najważniej-
sze i najistotniejsze.
 Odległość zmienia proporcje, pomniejsza wagę 
problemów, znaczenie spraw... I to nie tylko odległość 
w przestrzeni, ale także w czasie. Kiedy patrzymy na 
nasze dzieci, na małych ludzi wokół nas, ulegamy nie-
raz podobnym złudzeniom jak wtedy, gdy patrzymy na 
świat ze znacznej wysokości. Cóż może mieć za proble-
my — pytamy — niemowlę kopiące pieluszki, rozkosz-
ny bobas stawiający pierwsze kroki, pierwszoklasista 

pomagający sobie wyciągniętym językiem przy mozol-
nym stawianiu liter czy nieopierzone podlotki przeży-
wające swoją pierwszą miłość? Jakże błahe i nieważne 
są ich problemy, jakże szczęśliwi i wolni od poważnych 
kłopotów są ci malcy...
 Czy jednak przypadkiem takie spojrzenie na 
problemy naszych dzieci nie jest jeszcze jednym złu-
dzeniem? Złudzeniem spowodowanym przez odległość 
i skłonność do bagatelizowania znaczenia spraw i pro-
blemów, które już mamy za sobą, a podkreślania ważno-
ści spraw aktualnych? Nam, dorosłym, problemy dzie-
ci, szczególnie małych, wydają się błahe i nieistotne. 
Spróbujmy jednak sobie przypomnieć, czym były one 
dla nas w czasach dzieciństwa. My też byliśmy dziećmi  
i to wcale nie tak znowu dawno... Dzisiaj mówimy, że 
dzieciństwo jest najpiękniejszym, najszczęśliwszym 
okresem w ludzkim życiu. A więc nasze dzieci powinny 
być stale zadowolone i szczęśliwe. Czyżby więc dzie-
cięce żale, bóle, rozpacz i łzy były tylko niepoważnym 
udawaniem?
 Patrząc na dzieci, wspomnijmy sobie przynaj-
mniej od czasu do czasu nasze własne dzieciństwo. Nie 
był to na pewno okres samej radości i beztroski. Śmiem 
nawet twierdzić, że była w nim mniej więcej taka sama 
dawka radości i smutku, śmiechu i płaczu, wesela i roz-
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paczy, co w każdym innym okresie naszego życia. Tyle 
że dziecko jest bardziej spontaniczne i bardziej skłonne 
do wyrażania swych uczuć niż my - opanowani, wielcy, 
dorośli ludzie.
 Oczywiście, powiemy, nasze dzieciństwo zwią-
zane było z poważnymi problemami, bo czasy były 
ciężkie, bo wojna, bo trudny okres odbudowy. Dzisiaj 
jednak naszym dzieciom powodzi się o wiele lepiej  
i ich dzieciństwo jest piękniejsze, szczęśliwsze i bez po-
ważnych zmartwień.
 To prawda, że dzieci nasze mają lepsze warunki 
bytowe i więcej szans na prawidłowy rozwój i szczę-
ście. Ale też prawdą jest, że to ich szczęście jest równie 
kruche jak kiedyś było nasze. One też mają swoje po-
ważne problemy.
 Niełatwo jest być dzieckiem, i to dobrym dziec-
kiem. Wszystkie chcą być dobrymi, kochanymi dzieć-
mi, a jednak mimo poważnych — nieraz nawet ponad 
siły i możliwości — wysiłków, nie zawsze im to wy-
chodzi. Nam zresztą też kiedyś nie zawsze się to udawa-
ło... Zabawki tak jak dawniej i dziś psują się w rękach 
dziecka, piłki lubią rozbijać szyby, ubrania brudzą się  
i drą w koleżeńskiej szamotaninie, a i niegrzeczne sło-
wa wyrywają się zupełnie nie w porę...
 Czy jeszcze macie w pamięci te gorzkie łzy, 
które płynęły z waszych oczu, gdy chcieliście dobrze,  
a wyszło źle? Przyjrzyjcie się uważnie — z tego sa-
mego, poważnego powodu płaczą i wasze dzieci. Czy 
pamiętacie, jak krzykiem rozpaczy i niegrzecznością 
próbowaliście zwrócić na siebie uwagę ze strachu, że 
rodzice całkiem już o was zapomnieli? Popatrzcie — te 
same lęki przeżywają i wasze dzieci. One pragną nie 
tylko zaspokojenia fizycznego głodu, doskwiera im tak-
że głód uczuciowy i duchowy. Potrzebują, jak powie-
trza i chleba, dobrego słowa i pewności miłości swoich 
rodziców i innych bliskich osób. Chcą odczuwać, że są 
potrzebne, że są szczęściem i radością swych rodziców, 
a nie uciążliwym balastem czy przeszkodą na drodze do 
szczęścia swej matki czy ojca.
 Niejedno dziecko z największą radością odda-
łoby wymyślne frykasy czy ładne ubranko za uśmiech 

i serdeczną miłość rodziców. Zdarza się, że rodzice za-
pracowują się, biorą nadgodziny, aby tylko zapewnić jak 
najwyższy standard życiowy swoim dzieciom. A potem 
dziwią się brakiem wdzięczności ze strony dziecka. Jest 
tak, bo dali swoim dzieciom rzeczy, a nie ofiarowali im 
siebie samych, swego czasu i swojej miłości. A to jest 
dla dzieci najważniejsze.
 Jest znamienne, że w domach dziecka stan-
dard życiowy bywa wyższy niż w niejednej rodzinie, 
ale dzieci tam przebywające bez wahania zamieniłyby 
to na najbiedniejszych, ale kochających i rozumieją-
cych je rodziców. Tej miłości i zrozumienia potrzebują 
wszystkie dzieci. Dajmy im więc także nasz czas, nasze 
zrozumienie dla ich małych, ale dla nich ogromnie waż-
nych problemów. Na naszych dzieciach także sprawdza 
się prawda, że najtrudniejsze są aktualne problemy, ten 
życiowy egzamin, który dzisiaj trzeba zdawać. Nie lek-
ceważmy więc ich spraw, nie zbywajmy ich byle czym, 
gdy przychodzą do nas w poszukiwaniu miłości, rady  
i pomocy. Jesteśmy zmęczeni i ciężko nam radzić sobie 
z poważnymi zagadnieniami, ale pamiętajmy — na-
szym dzieciom jest jeszcze trudniej...
 One dopiero uczą się żyć, pytają o sens ży-
cia, szukają właściwej drogi. A my mamy za sobą do-
świadczenia minionych lat, znamy wartość różnych 
odpowiedzi na te pytania. Pomagajmy więc dzieciom 
w znalezieniu właściwej drogi i celu w życiu. Także 
one odczuwają potrzebę życia duchowego. Nie można 
z jej zaspokajaniem czekać aż dorosną, aż pojmą trud-
ne i skomplikowane sprawy życia i świata. One je już 
rozumieją i rozwiązują po swojemu. Dlatego nasz Pan  
i Zbawiciel poucza i nas: „Pozwólcie dzieciom przy-
chodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do 
takich należy Królestwo Boże".
 A więc także najważniejsze sprawy ludzkiego 
życia — zbawienie i społeczność z Bogiem są udzia-
łem naszych dzieci. Zatem i w tej sprawie należy im 
się nasza pomoc i rada. Mamy więc pomóc naszym 
dzieciom znaleźć nie tylko szczęście na ziemi, ale także  
w niebie...

ks. dr H. Czembor (sierpień 1979)

Moc Ducha Świętego

 Pan Jezus po Wniebowstąpieniu w dniu Pięć-
dziesiątnicy przychodzi, by dawać rady każdemu chrze-
ścijaninowi. Oto Jego słowa: „Ja prosić będę Ojca i da 
wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – 
Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go 
nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród 
was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę 
do was (J 14; 16-18). Duch Święty darowany nam zo-
stał przez Ojca i Syna. „Lepiej dla was, żebym odszedł. 

Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was,  
a jeżeli odejdę, przyślę go wam. Przebywając na ziemi 
ze swymi uczniami i przyjaciółmi, Jezus był ich pocie-
szycielem i pomocnikiem, i przewodnikiem. Teraz przed 
odejściem obiecał przysłać Ducha Świętego. Duch 
Święty jest nie tylko pocieszycielem, pomocnikiem, ale 
i nauczycielem, który nam przypomina i objaśnia nam 
to, czego nas uczył Chrystus. Dzięki Niemu rozumiemy 
Słowo Boże. A jeżeli Słowo Boże rozumiemy do głębi, 
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to będzie to dzieło i zasługa Ducha Świętego. Gdy nasz 
Zbawiciel wrócił do nieba, pozostał obecny na ziemi 
przez obecność na niej Pocieszyciela – Ducha Świętego. 
 O przyjściu na świat Ducha Świętego powie-
dział:… bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie 
zostawię was sierotami, przyjdę do was” (J 14; 17, 18). 
Chrystus jest więc wśród nas obecny przez Ducha Po-
cieszyciela. Świat widzieć tego nie może, ale w przeko-
naniu o realnej obecności Chrystusa umacnia nas wia-
ra. Jezus wszak mówił: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa 
mego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do 
niego „przyjdziemy i u niego zamieszkamy”. Dzięki 
obecności wśród nas Ducha Świętego, każdy człowiek 
wierzący może odnaleźć drogę prawdy i jest w stanie 
zrozumieć Pismo Święte.
 Prawdziwe przekonanie o grzechu i uświado-
mienie sobie, że potrzebny nam Zbawiciel, pochodzi 
tylko od Ducha Świętego. Duch Święty przekonuje nie 
tylko o grzechu, lecz także o sprawiedliwości wyma-
ganej od wszystkich, którzy chcą wejść do Królestwa 

niebieskiego (Mt 5, 48). Po Wniebowstąpieniu misję tę 
przejął Duch Święty. Sprawiedliwość Chrystusowa jest 
jedyną nadzieją zbawienia (Rz 10; 3-10, Ga 2, 20).
 Duch Święty, który zamieszka w naszych ser-
cach, prowadzi do miłości i naturalnego posłuszeństwa. 
Jeśli jesteśmy prowadzeni przez Ducha, nie jesteśmy 
pod nakazami prawa, ale prawa przestrzegamy wtedy 
w sposób naturalny. Pomyślmy o niezwyciężonej sile 
Kościoła Bożego - jaką by miał - gdyby wszyscy chrze-
ścijanie w swoim życiu byli połączeni z Duchem Świę-
tym. Bóg stworzył człowieka na wzór i podobieństwo 
swoje. Głodu i pragnienia duchowego nie zaspokoi 
żadna rzecz materialna. Człowiek nigdy nie zaspokoi 
tego rzeczywistego pragnienia czymś innym niż „woda 
życia”. „Każdy kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, 
ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie 
pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie 
się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi 
wiecznemu”. 

Ruta Kornelia Lissowska

 Małopolska, która dzisiaj posiada tylko nielicz-
ne parafie ewangelickie, w XVI wieku była centrum 
działań przede wszystkim Kościoła reformowanego  
i arian. Tutaj miał siedzibę dwór królewski, do które-
go nowinki religijne docierały szybko. Już Jan Długosz  
w roku 1424 w swych „Kronikach Królestwa Polskiego" 
notuje: „...Nawiedzał Pan Bóg zbawienną łaską swą, 
a szczerym głosem Słowa Swego Syna i Miasto Sto-
łeczne Koronne Kraków, gdy w Akademii Krakowskiej 
świeżo od tegoż Króla Władysława Jagiełłą ufundowa-
ne, niektórzy z czeskich kaznodziejów, publice o uży-
waniu Sakramentu, albo Świętości Ciała i Krwi Pana 
Chrystusowcy, pod obojga Osobą, i o innych Artyku-
łach Nauce Rzymskiej przeciwnych z przedniejszymi 
Doktorami i Profesorami Akademickimi w przytom-
ności samego króla Jagiełłą i niektórych Senatorów 
koronnych umawiali się i dysputowali... "
 Po nowinkach husyckich przyszła nauka Lu-
tra i Kalwina, którą przyjęły rodziny wielu krakowian: 
wielmożów i plebsu, spotykając się jako bracia począt-
kowo w Woli Justowskiej, gdzie od 1552 r. ministrem 
(proboszczem) był znany działacz reformacyjny Grze-

gorz Paweł z Brzezin, a potem w kościele krakowskim 
ufundowanym przez znanego już nam kasztelana Jana 
Bonera. Zbór ten tak charakteryzuje jego zacny pro-
boszcz  i kronikarz w XVII wieku — ksiądz Wojciech 
Węgierski: Znaczna na on czas była gorliwość w Par-
tach Ewangelickich przeciw Stanowi Miejskiemu po-
dufałość i confidentia: „Gdy jedni drugich jako jed-
negosz Ciała Pana Chrystusowego członki ratowali, 
jedni drugim w sprawie Zbawienia wiecznego, chętnie 
i mile usługiwali: tak się rzecz słusznie mogło, to co 
Duch Boży w onym pierwszym Zborze Apostolskim 
mówi. Było onego mnóstwa wierzących, jedno Serce i 
Dusza jedna..."
 Parafia krakowska różne koleje losu przecho-
dziła, wielokrotnie palona, niszczona i znieważana 
przez fanatyczny tłum, wreszcie zmuszona do przenie-
sienia w roku-1591 nabożeństw do kościoła w Alek-
sandrowicach, gdzie od 1615 roku odbywano wspólne 
nabożeństwa augsburskie i reformowane. Nabożeństwa 
odbywano też w wiosce Wielkanoc, a w mieście tylko 
prywatnie w domach, do których zjeżdżali ewangelic-
cy magnaci. Ci mieli dość żołnierzy, by strzałami od-
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straszyć fanatycznych studentów napadających często 
na innowierców. Z tego samego powodu ewangelików 
zmarłych chowano nie w stolicy, ale na cmentarzu  
w Wielkanocy. Niestety, w 1656 roku i w Wielkanocy 
fanatyczny motłoch spalił kościół i plebanię. To spo-
wodowało, że w rejonie Krakowa nie mamy zabytków  
z czasów Reformacji.
 A Reformacja mimo prześladowań rozszerzała 
się dość szybko. W Wieliczce wśród górników działał 
propagator Kościoła reformowanego Szymon Żwak 
z ewangelickich Proszowic, późniejszy kaznodzieja 
na dworze Radziwiłłów. W Wilamowicach parafia re-
formowana istniała od 1626 roku. Także Książ Wielki 
dzięki Janowi Bonerowi był jednym z ważniejszych 
ośrodków Reformacji w Małopolsce. Wszystkie ko-
ścioły oddał on kalwinom, którzy odbyli tu swe synody 
generalne w lipcu 1558, wrześniu 1560 i marcu 1562 
roku. W 1570 r. innowierców wyrzucono z miasta.
 Nowy Sącz od połowy XVII wieku był siedli-
skiem arian, działali tam Jonasz i Wespazjan Szlichtyn-
gowie. Ośrodkiem kalwinizmu był także Żarnowiec 

-miejsce urodzenia słynnego publicysty Grzegorza 
(1528-1601). Podobnymi ośrodkami były: Dąbrowa 
Tarnowska z istniejącą tam drukarnią, Żabno nad Du-
najcem, Odrzykoń k. Krosna, gdzie zamek będący wła-
snością Janusza Kamienieckiego stał się schronieniem 
Fausta Socyna, oraz Strzyżów.

 We wschodniej części Małopolski Refor-
macja miała także wielu zwolenników. W Czudecu  
(k. Strzyżowa) Stanisław Strzyżowski wprowadził kal-
winizm, który utrzymał się aż do roku 1660. W Dubiec-
ku k. Przemyśla istniała w XVI wieku szkoła założona 
przez Stanisława   Stadnickiego,   której    wykładow-
cą był słynny ideolog reformacyjny Franciszek Stan-
kar. W Iwoniczu Zdroju mamy do dzisiaj zachowany 
dawny budynek zboru Braci Polskich. Łańcut od 1548 
r. miał dzięki Krzysztofowi Pileckiemu nabożeństwa 
protestanckie i od 1550 szkołę, w której nauczali znani 
uczeni: Andrzej Peresteniusz, Franciszek Stankar i Jan 
Żygrowski. W latach 1565-1567 odbyły się tu synody. 
Zachowany jest z tamtych czasów kościół parafialny.  
W Rymanowie kościół od ok. 1565 r. służył parafii re-
formowanej, a kościoły w Rzochowie pod Mielcem, 
Strzyżowie i Wielopolu służyły arianom.
 Jadąc przez piękne tereny Małopolski warto  
w niektórych miejscowościach zatrzymać się, obejrzeć 
zachowane XVI-wieczne zabytki, z których nasi współ-
wyznawcy w dawnych czasach korzystali, i pomyśleć 
nad przyczynami upadku Reformacji na tych terenach.
Nikogo nie oskarżać, tylko pomyśleć: Co ja robię, by to 
dziedzictwo zachować?

Henryk Dominik (Zwiastun 1981rok)

Rozmyślania i poszukiwania sensu życia

 Oskar Wilde (1854-1900 poeta dramaturg i powieściopisarz angielski) pisał: „W tym świecie spotykają 
nas tylko dwie tragedie. Jedną jest nie otrzymanie tego czego się chce, a drugą – otrzymanie tego czego się nie 
chce”. Parafrazując tę myśl, chciałabym powiedzieć, że naszym udziałem są tylko dwie radości. Jedną z nich 
jest Boża odpowiedź na nasze modlitwy, a druga – nie otrzymanie od Niego odpowiedzi. Wierzę w to, ponieważ 
przekonałam się, że Bóg o wiele lepiej zna potrzeby ode mnie. Na nim w zupełności można polegać bez względu 
na sytuację w jakiej się znajdujemy. 

Anna Śliwka

 Lecz w miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysię-

gi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką  

i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. A tak 

wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysią-

cznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym którzy 

go miłują i strzegą jego przykazań.
5 Mż 7,8-9



Informator Parafialny nr 7, 8/2014 (129)

lipiec, sierpień 2014 7

W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 196 - 197

Trochę historii

   10.07.1914: zmarł tragicznie, postrzelony przez szaleńca,  
w drodze do Seminarium Nauczycielskiego Andrzej Hła-
wiczka, pedagog, wielki animator śpiewu chóralnego, ofiar-
ny działacz Społeczności Chrześcijańskiej. 
 Urodził się 3.05.1866 r. w chłopskiej rodzinie  
w Dzięgielowie. Do szkoły ludowej uczęszczał w Puńcowie, 
w Cieszynie ukończył niemieckie Seminarium Nauczyciel-
skie (1886). Pierwszą praktykę nauczycielską zaliczył w 
ewangelickiej szkole ludowej w Ustroniu. Tam też przystał 
do szeregów polskiego Kółka Pedagogicznego. Pragnąc 
pogłębić swoje wiadomości z muzyki, roczny urlop spędził  
w Lipsku na studiach muzycznych. 
 Jednym z jego uczniów był Jan Wantuła, który tak 
po latach go wspominał: „Złotymi głoskami’ zapisał się  
w mojej pamięci (...). Był szczupły, w okularach, porządnie 
ubrany (miał ‘szosfrak’). Wypadła nauka geometrii, której 
nie lubiłem”. Wantuła wpatrzony był w nowego nauczycie-
la, nie zwracając uwagi na to, o czym mówi i co pokazuje 
na wykonanej z kartonu figurze. Wezwany do odpowiedzi, 

„Wstał[em] zmieszany, nie wiedząc co powiedzieć. 
- Jakeś w szkole, to uważaj i patrz, co ci się pokazuje..., a nie 
spej w klasie i nie rozmyślej o wronach. Będziesz stał, dopó-
ki nie każę usiąść, abyś zapamiętał, że masz uważać. 
 Tak żeśmy się poznali. Hławiczka uczył też śpiewu 
i historii powszechnej.”  W tej ostatniej Wantuła była oczy-
tany, toteż „Hławiczka mnie polubił i wiele uwagi w szkole 
mi poświęcał. Zabierał mnie często na pogrzeby. Brał 4 – 7 
chłopców pomagających mu śpiewać; taki był zwyczaj. (...) 
Hławiczce zawdzięczam pierwsze, podstawowe wiadomości 
o hodowaniu drzewek. Uczył uczniów szczepić. (...)
 Gdyśmy z Hławiczką szli na pogrzeb, nieraz do 
odleglejszych osiedli, to często wołał mnie do siebie, reszta 
chłopców szła oddzielnie, i wdawał się ze mną w poważne 
rozmowy. Traktował mnie jak sobie równego i jak dorosłego. 
Szczepił w moją młodą duszę zdrowe zasady i poglądy. Kie-
dym opuścił szkołę, nie zerwałem z  Hławiczką kontaktu. (...) 
 Mając około 20 lat, objawiłem wobec  Hławiczki 
moją ochotę do założenia Stowarzyszenia Ewangelickiej 
Młodzieży, takiego, jakie w tych miesiącach założono m. 
in. w Bystrzycy. Hławiczka mojej myśli przyklasnął i wnet 
omówiliśmy plan, w jaki sposób tę myśl zrealizować. (...) 
Wychował cały szereg młodzieży. Wszyscy go wspominają 
jako dobrego nauczyciela. Dobry, bo wymagał od ucznia pro-
wadzenia się i przykładania do nauki. Nie cierpiał leni.” 
W 1899 r. Hławiczka przeniósł się do ewangelickiej szkoły 
ludowej w Cieszynie, przyjmując także obowiązki organisty 
w kościele Jezusowym. Gdy w 1905 r. szkoła stała się pu-

bliczną, odmówiono Hławiczce 
dalszego zatrudnienia; dwa lata 
pozostawał w niej tylko na pro-
wizorium. Pod koniec 1907 r. 
zdał państwowy egzamin z mu-
zyki i śpiewu dla szkół średnich 
we Lwowie, dzięki czemu uzy-
skał po dwóch kolejnych latach 
posadę stałego nauczyciela mu-
zyki najpierw w polskich paralelkach, a od 1910 r. w samo-
dzielnym polskim Seminarium Nauczycielskim na Bobrku. 
 Poza pracą w szkole, już w Ustroniu, a potem  
w Cieszynie, rozwinął niezmiernie aktywną działalność śpie-
waczą. Sam zreformował naukę muzyki i śpiewu w szkołach, 
dyrygował chórami Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 
i Macierzy Szkolnej. Obok licznych artykułów na łamach 

„Miesięcznika Pedagogicznego”, propagujących śpiew chó-
ralny, zbierał  także pieśni ludowe, opracowywał je i wpro-
wadził do repertuaru chórów, inne publikował w „Zaraniu 
Śląskim”. Pozostawił kilka śpiewników kościelnych i świec-
kich, m.in.: „Śpiewnik szkolny” (3 zeszyty), „Pieśni oko-
licznościowe na chór męski”, „Pieśni śląskie i towarzyskie”, 
zbiory „Harfa” (100 pieśni na chór męski) i „Lira” (pieśni na 
chór mieszany). Niezmierną pracowitością i poświęceniem 
przyczynił się do znacznego umuzykalnienia ludności Śląska 
Cieszyńskiego. Jego śladem poszedł najstarszy syn Karol, ale 
pozostali czterej, choć obrali inne zawody, mieli także dobre 
przygotowanie muzyczne. Żonaty był od 1893 r., poślubiając 
córkę znanego działacza narodowego Jerzego Cienciały, Ewę. 
 W 1905 r., dzięki ks. Karolowi Kuliszowi spotkał 
się w Ligotce Kameralnej z misjonarzem Wiswedem, który 
swoimi wystąpieniami przyczynił się do ożywienia ruchu 
religijnego w ramach Społeczności Chrześcijańskiej. Hła-
wiczka stał się duszą tego ruchu. Odtąd odbywały się  w jego 
mieszkaniu spotkania modlitewne, a także „Wieczorki Ewan-
gelickie” z bogatym repertuarem muzycznym, zwłaszcza pie-
śniarskim, do wzbogacenia którego wydatnie przyczynił się 
licznymi tłumaczeniami ks. Paweł Sikora. Większość z nich 
weszła do wspomnianej „Harfy”. Wygłaszał też wiele różne-
go rodzaju prelekcji, zwłaszcza o treści religijnej, już wów-
czas ilustrowanych obrazami rzucanymi na ekran za pomocą 
projektora. 
 Tak oto rechtor Andrzej Hławiczka pozostawił po 
sobie godziwy ślad w umuzykalnieniu Śląska Cieszyńskiego, 
ale także na niwie Pańskiej. 

**********
   11.07.1889: w Długopolu koło Bystrzycy Kłodzkiej zmarł  
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ks. Karol Fryderyk Wilhelm Altman, superintendent die-
cezji ostrzeszowskiej. Był synem nauczyciela i organisty 
wrocławskiego Karola Fryderyka. Urodził się 14.05.1824 
r. w Popowicach pod Wrocławiem. W dzieciństwie jakiś 
czas przebywał u znajomego ojca - organisty w Piasku koło 
Koszęcina. Tu kontaktując się z miejscową ludnością, szyb-
ko przyswoił sobie ich polską mowę. Jak miało się okazać  
w przyszłości, znajomość tego języka była mu bardzo po-
mocna. Zanim w 1837 r. rozpoczął naukę w gliwickim gim-
nazjum, ojciec osobiście postarał się wyposażyć syna i córki 
w podstawową wiedzę. W 1843 r. rozpoczął uniwersyteckie 
studia teologiczne we Wrocławiu. Korzystając z muzyczne-
go talentu po ojcu, uczęszczał także na wykłady muzyki in-
strumentalnej. Po zdaniu egzaminów (1848) własnym sump-
tem założył prywatną szkołę dla chłopców, pragnąc zdobyć 
nieco doświadczenia pedagogicznego, rychło jednak został 
zaangażowany jako prywatny nauczyciel w Bykowie koło 
Oleśnicy (1851 – 1852) a potem, także na rok, w królewskiej 
szkole kadetów pod Legnicą. Pod koniec 1853 r. ks. Altman 
został powołany na stanowisko niemieckiego i polskiego 
proboszcza parafii ewangelickiej do Odolanowa, w której 
znakomitą większość (85 %) stanowili polskojęzyczni wierni.  
W pierwszej kolejności ks. Altman zadbał o szkołę, angażu-
jąc większą ilość nauczycieli, a następnie jej rozbudowę. Za-
łożył także rodzaj seminarium przygotowującego do zawodu 
nauczycielskiego lub na studia teologiczne. Usilnie zabiegał, 
aby w każdym polskim domu ewangelickim znajdowały się 
podstawowe książki wyznaniowe, zwłaszcza Biblie, katechi-
zmy, kancjonały i postylle, nie tylko w Odolanowie. Dzięki 
powierzeniu mu w 1868 r. godności superintendenta diecezji 
ostrzeszowskiej i funkcji okręgowego inspektora szkolnego 
mógł znacznie poszerzyć obszar swoich wpływów, starając 
się o powiększenie sieci szkół i ich należyte wyposażenie  
w pomoce naukowe. Jednocześnie gorąco zachęcał młodzież, 
aby nie ograniczała swojej edukacji do szkoły elementar-
nej, a przez to wzmocniła intelektualnie własne środowisko. 
Ograniczyć to miało napływ obcej inteligencji, zwłaszcza 
nauczycieli. Jako bibliofil, nie tylko zebrał pokaźną własną 
bibliotekę z cennymi starodrukami polskimi, ale znacznie 
powiększył zbiory biblioteki zborowej. Wiele z nich zyskał 
dzięki kontaktom z Wojciechem Kętrzyńskim we Lwowie  
i Marcinem Gersem na Mazurach, u którego drukował szereg 
swoich tłumaczeń z języka niemieckiego. 
 Pozostawił też ks. superintendent ślad na polu pu-
blicystycznym. W dbałości o kulturę muzyczną wydał dwa 
zeszyty polskich chorałów dla użytku szkolnego i kościelne-
go wydane w Brzegu (1853, 1856) oraz jeden zbiór „Chora-
łów polskich dla Mazurów pruskich”.  Owocem studiów nad 
dziejami Reformacji była po niemiecku napisana rozprawa 

„Słowo o upadku Reformacji w Polsce”. W zeszytach nauko-
wych  Uniwersytetu Lipskiego pomieścił materiały histo-
ryczne miast Odolanowa, Sulmierzyc i Ostrowa Wielkopol-
skiego. Dla polskich parafian wydał „Psałterz” z melodiami 

- Jana Kochanowskiego (1859), a także ks. Samuela Dam-
browskiego „Lekarstwo duszne w chorobie” (1880) i „Nauki 
i pociechy zbawienne dla uczciwych niewiast brzemiennych 
i rodzących” (1880). 
 Wyczerpany nadmiarem obowiązków, w 1873 r. 
złożył swój urząd w Odolanowie i wyjechał do Wrocławia, 

pragnąc się poświęcić wyłącznie pracy naukowej. Niestety 
zabrakło już na nie i sił i czasu. 

**********
   13.07.1989: w Istebnej  w wieku 76 lat zmarł Antoni Juro-
szek. Prawie całe życie spędził na robotach w lesie. W 1939 r. 
powołany do wojska, uczestniczył w kampanii wrześniowej, 
wzięty do niewoli, resztę czasu przeżył w obozie jenieckim. 
Tam właśnie, z potrzeby serca, zaczął pisać swoje nostalgicz-
ne wiersze. Szczęśliwie doczekał końca wojny, wrócił do 
Istebnej i do znanych sobie lasów. W 1953 r. wysłał swój 
pierwszy wiersz do „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”;  stał się 
też czynnym członkiem Klubu Literackiego im. J. Probosza  
w Istebnej. Odtąd zasilał swoimi utworami kilka pism – 
wspomniany „Głos”, „Panoramę”, „Chłopską Drogę”, „Try-
bunę Leśnika”. Wiele jego wierszy znajdziemy w antologiach,  
m.in. w „Spod beskidzkich groni”. Pochodził z Istebnej, 
gdzie urodził się  9.01.1913 r. Całe jego uniwersytety skoń-
czyły się na miejscowej szkole ludowej. 

**********
   14.07.1664: zmarł Jerzy III, książę brzeski, dobry go-
spodarz, mecenas sztuki, miłośnik medalierstwa. Przeżył 
koszmar wojny 30 – letniej, po wojnie ściągał osadników do 
księstwa bez względu na wyznanie, stopniowo odbudowywał 
zniszczony zamek i miasto, odnawiał  nadwerężoną gospo-
darkę księstwa. Patrz odc. 162, w: „Wieści Wyższobramskie” 
2011/09, s. 11 – 12.

**********
   14.07.1889: w Ligotce Kameralnej  urodził się Paweł 
Zagóra, syn Jana i Anny. Ze szkoły ludowej skierowali go 
rodzice do cieszyńskiego gimnazjum. Po jego ukończeniu 
wybrał studia z zakresu prawa na uniwersytecie w Wiedniu, 
zakończone promocją doktorską. Już po I wojnie światowej 
wspierał ks. Karola Kulisza w jego zabiegach wokół zało-
żenia, a potem utrzymania, Zakładów Opiekuńczych „Eben 

– Ezer” w Dzięgielowie. W 1934 r. objął urząd wicestarosty 
powiatu cieszyńskiego. Na tym stanowisku wspomagał wie-
le organizacji społecznych. Sam pełnił funkcję kuratora zbo-
ru w Cieszynie. Czas wojny spędził w Ligotce Kameralnej. 
Po wojnie udzielał się jeszcze w Stowarzyszeniu Autorów. 
Zmarł w Cieszynie 13.10.1960 r. 

**********
   14.07.1914: w Istebnej na Wilczem urodziła się Zuzanna 
Gembołyś,  ostatnia z sześciorga potomstwa Jana i Anny Łu-
pieżowców. Ojca utraciła zaraz na początku I wojny świato-
wej. Mimo biedy, ukończyła szkołę ludową w Istebnej i Pań-
stwową Szkołę Handlową w Cieszynie (1932).  Zatrudnienie 
znalazła w Urzędzie Pocztowym w Wiśle, w którym praco-
wała do wybuchu II wojny światowej. Bardzo chciała być 
nauczycielką, a mając talent sceniczny, jeszcze w handlów-
ce wiele razy występowała  w przedstawieniach szkolnych.  
W Wiśle nadarzyła się okazja wystąpić na podium Święta 
Gór (1936). W czasie wojny, dzięki znajomości języka nie-
mieckiego, została przyjęta do pracy w istebniańskiej po-
czcie. Okazała się tu pracownicą niezwykle przydatną, gdyż 
nie tylko pomagała góralom tłumaczyć lub wręcz pisać różne 
pisma i wypełniać druki, ale mając dostęp do korespondencji, 
ostrzegła nie jedną rodzinę przed różnymi przykrymi niespo-
dziankami. Wbrew zakazom wysyłała także paczki do uwię-
zionych. Gdyby nie wstawiennictwo ówczesnego kierowni-
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ka poczty, inwigilowana, sama stałaby się ofiarą obozu. Po 
zakończeniu wojny pracowała jeszcze na poczcie w Istebnej 
jako jej naczelniczka do 1949 r. Już od roku była mężatką, 
żoną nauczyciela i działacza harcerskiego Waleriana Gem-
bołysia z Lubiąża. Obowiązki rodzinne nie przeszkodziły jej  
w ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Cieszynie z ukie-
runkowaniem na nauczanie początkowe i zajęcia praktyczne. 
W latach 1954 – 1972 pracowała w Szkole Podstawowej nr 
3 na Młodej Górze, nauczając dzieci nie tylko przedmiotów 
przewidzianych programem, ale z własnej inicjatywy wielką 
wagę przywiązywała do edukacji regionalnej: zapoznawała 
dzieci z twórczością ludową, sama zresztą pisała różne wier-
sze, uczyła pieśni i tańców, a nawet szycia strojów ludowych 
i haftu. Ona także była założycielką (1955) i przez 38 lat 
kierowniczką Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Młoda 
Góra”, sama przygotowywała różne scenki obyczajowe i wy-
stępy ściśle powiązane z miejscową tradycją, prezentując je 
na Tygodniach Kultury Beskidzkiej i przy każdej nadarzają-
cej się okazji w innych miastach kraju. Będąc na emeryturze, 
wolny czas poświęcała  na przygotowanie dzieci do różnych 
konkursów. 
 Mimo takiego zaangażowania, wspólnie z Anną 
Urbaczką–Bury założyła w 1961 r. Zespół Regionalny 

„Istebna” a w latach 1961 - 1967 była jego kierowniczką. Od 
1963 r. udzielała się także w Klubie Literackim im. Jerzego 
Probosza w Istebnej, była członkiem Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych w Lublinie. Wiele swoich artykułów i bio-
gramów o co znamienitszych mieszkańcach Istebnej, Jawo-
rzynki i Koniakowa opublikowała w „Naszej Trójwsi”. Inne 
zamieścił „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, bądź utrwalił na taśmie 
redaktor Polskiego Radia w Katowicach Stanisław Jarocki 
(słuchowiska „Śmiergust”, „W Istebnej na hali”), a także 
znakomity folklorysta Jan Tacina i redaktor „Głosu” Robert 
Danel. Jest autorką obrazków scenicznych: „Lenobranie”, 

„Prządki”, „Szkubaczka”, „Przy muzyce”, „Oczepiny”, „Noc 
świętojańska” i innych. Uczestniczyła także w kilku konkur-
sach gawędziarzy w Cieszynie, Katowicach i w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Pod koniec życia urządziła we wzniesionym 
domu „Izbę Pamięci Przodków”. Zmarła w Szpitalu Śląskim 
w Cieszynie 5.02.2001 r., spoczęła na cmentarzu katolickim 
w Istebnej. 

**********
   19.07.1764: urodził się ks. Krzysztof Celestyn Mron-
gowiusz, nauczyciel Collegium Friedricianum i szkoły ka-
tedralnej w Królewcu, proboszcz i lektor języka polskiego 
w gimnazjum w Gdańsku, autor podręczników i słowników, 
wydawca kancjonałów, tłumacz, obrońca i popularyzator ję-
zyka polskiego,  członek wielu towarzystw. Patrz odc. 87, w: 

„Informator Parafialny”  2005/06, s. 11
**********

   20.07.1889: w młodym wieku zmarł w Cieszynie Jerzy Ko-
tula, księgarz i wydawca. Przeżył zaledwie 34 lata. Zapewne 
był to cios dla obojga rodziców, sędziwego już i powszech-
nie szanowanego notariusza dr. Andrzeja Kotuli i jego żony 
Anny z Tetlów. Był jednym z sześciorga rodzeństwa. Dwaj 
bracia, Bolesław i Andrzej, mieli wyższe wykształcenie. Nic 
nie wiadomo, jakie szkoły ukończył trzeci brat Adam i sam 
Jerzy. Skoro po urzędniczej tułaczce ojciec Andrzej wrócił 
do Cieszyna w 1867 r., można tylko przypuszczać, że Jerzy 

urodzony w 1855 r. mógł być uczniem Gimnazjum Ewan-
gelickiego. I jest także prawdopodobne, że z domu wyniósł 
i pielęgnował polskiego ducha narodowego. W jego życio-
rysie szczególne miejsce zajęła data 1879 r. Przed, czy do 
tej daty Jerzy miał terminować u cieszyńskiego księgarza 
Malika. Od tego roku, czy po nim, pojawia się już jako ten, 
który przejął księgarnię od swojego pryncypała i ze zmien-
nym powodzeniem prowadził ją do końca swoich dni. Musiał 
być Jerzy członkiem Czytelni Ludowej, skoro już w 1878 r. 
w jej lokalu urządził wystawę polskich czasopism wydanych 
w 1877 r. we wszystkich zaborach, jakie tylko udało mu się 
ściągnąć. Zapewne utrzymywał bliskie stosunki z rechtorem 
ewangelickiej szkoły ludowej Janem Śliwką i znał wszystkie 
jego rozterki i kłopoty. Na swój sposób starał się wyjść Śliw-
ce naprzeciw i wspomóc jego inicjatywy o większe prawa dla 
języka polskiego w szkole. W 1879 własnym kosztem wydał 
przeznaczone dla nauczycieli książeczki  Sywestra Grahana 

„Odczyt o czystości obyczajów” i ukrywającego się w tym 
czasie w Cieszynie publicysty i literata Feliksa Kozubow-
skiego „Przewodnik w wyborze książek dla młodzieży szkol-
nej”. Korespondował także z Józefem Ignacym Kraszewskim 
prosząc go, aby napisał cykl powiastek historycznych dla 
młodzieży. W odpowiedzi pisarz napisał obszerny list, który 
Kotula wydał w postaci broszury autorstwa Kraszewskiego 
pt. „W sprawie szkół ludowych na Śląsku (Kilka uwag dla 
nauczycieli)”, uzupełnionej życiorysem pisarza pióra F. Ko-
zubowskiego i własną przedmową (1879). Przez kilka lat, do 
1780, Kotula przesyłał do praskiego „Słowiańskiego katalo-
gu bibliograficznego” materiały do działu bibliografii pol-
skiej. Wysiłki te skwitował bardzo krytycznie W. Wisłocki  
w „Przewodniku Bibliograficznym” (1882), twierdząc, że 
cała zasługa Kotuli polegała na użyciu nożyc i kleju. Nie-
mniej ciekawą jest wiadomość, gdzie indziej nie wspomina-
na, że Kotula wraz z ks. Franciszkiem Michejdą i Janem Ku-
biszem założyli Towarzystwo Ewangelickie dla Wydawania 
Książek Religijnych i Pouczających w Ogóle. Wiadomość 
jest o tyle ciekawa, że przecież w 1881 r. założone zostało 
Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej o podobnych 
celach i w gronie tych samych osób. Jeśli wspomniane Towa-
rzystwo rzeczywiście powstało, było efemerydą albo niefor-
malnym poprzednikiem TEOLu, bądź też ktoś użył „opiso-
wej” nazwy stowarzyszenia w odniesieniu do TEOLu. Rzecz 
wymaga przebadania źródeł, jeśli istnieją. 
 W 1885 r. ks. Franciszek Michejda przystąpił do 
redagowania „Przyjaciela Ludu”, a w kilka miesięcy póź-
niej jego dodatku „Rolnik Śląski”. Jerzy Kotula znalazł się  
w komitecie przygotowawczym obu pism, a od momentu ich 
pojawienia się zajmował się ich dystrybucją i kolportażem. 
I to jest wszystko, co umiemy o Jerzym Kotuli powiedzieć. 
Niebawem miało się zakończyć jego młode życie, pełne za-
gadek i znaków zapytania.  

**********
   26.08.1939: miał miejsce napad bojówek hitlerowskich na 
stację kolejową w Mostach nad Jabłonkowem. 
 Niemcy hitlerowskie konsekwentnie, krok po kro-
ku realizowały plan powiększenia swojej „przestrzeni ży-
ciowej”. Już w marcu 1938 r. nastąpił „anszlus” Austrii. Po 
kolejnym ustępstwie mocarstw zachodnich na Konferencji 
Monachijskiej, w październiku 1938 r. wojska Rzeszy zajęły 
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Sudety, a w marcu 1939 r. pozostałe ziemie Czech i Moraw 
(bez Słowacji), tworząc z zajętego terytorium Protektorat 
Czech i Moraw w granicach Rzeszy. Tydzień później (23.03.) 
weszły do Kłajpedy (port litewski). 24.03. Rzesza zerwała  
z Polską pakt o nieagresji, występując z żądaniem przyłącze-
nia do Rzeszy wolnego miasta Gdańska i utworzenia ekste-
rytorialnej autostrady i linii kolejowej z Prus Wschodnich do 
Rzeszy. Niebawem na całym pograniczu polsko – niemiec-
kim zauważono koncentrację wojsk niemieckich. Wybuch 
wojny był kwestią chwili. 
 W istocie, już 3.04.1939 r. przystąpiono do opra-
cowania planu ataku na Polskę pod kryptonimem „Fall We-
iss”, zakładający rozpoczęcie działań  na dzień 26.08.1939 r.  
W przeddzień ataku Hitler odebrał wiadomość o podpisaniu 
układu polsko–angielskiego o wzajemnej pomocy w razie 
agresji i ku wielkiemu zaskoczeniu sztabowców, nakazał na-
tychmiastowe wstrzymanie już rozpoczętych przygotowań 
do odwołania. Rozkaz był praktycznie niewykonalny, gdyż 
istniała uzasadniona obawa, że nie dotrze do wszystkich oko-
ło 100 dywizji rozlokowanych wzdłuż granicy z Polską. I tak 
się rzeczywiście stało. Rozkaz nie dotarł do dowództwa Dy-
wizji Bawarskiej, zajmującej pozycje wyjściowe w Dolinie 
Kisucy po stronie słowackiej. 
 Tymczasem na stacji Mosty działy się dziwne rze-
czy. Kolejne pociągi z Czadcy nadchodziły z coraz większym 
opóźnieniem; ostatni z nich, międzynarodowy pociąg z Żili-
ny do Ostrawy nie nadjechał w ogóle. 
 Nad ranem, 26.08. poczęli się schodzić robotnicy 
do pierwszego pociągu odwożącego ich do huty trzynieckiej. 
Niespodziewanie, około 4.00, w otoczeniu dworca rozległa 
się strzelanina. 20 – 30 cywilnych i umundurowanych napast-
ników z opaskami na rękawach przystąpiło do demolowania 
budynku  dworcowego, pozbawiając go prawie wszystkich 
szyb; zbierający się robotnicy zostali aresztowani. Szczęśli-
wie nikt z napastników nie wpadł do suteren, gdzie znajdo-
wała się pocztowa centrala telefoniczna obsługiwana przez 
telefonistkę. Dzięki niej dowódcy mosteckich posterunków 
nie utracili łączności z przełożonymi IV Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Cieszynie i 21 Dywizji Piechoty Górskiej 
w Bielsku. Obaj dowódcy  (płk. Bronisław Warzybok z PSP 
i gen. Józef Kustroń z DPG) zareagowali natychmiast i obaj 
też po kilkudziesięciu minutach stawili się na mosteckim 
posterunku, podrywając do odbicia stacji i pościgu za grupą 
dywersyjną stacjonujący w Trzyńcu oddział Obrony Narodo-
wej. Tymczasem dywersanci widać zorientowali się, że coś 
nie tak, bo mająca ich wesprzeć szpica niemiecka o ozna-
czonej porze nie zjawiła się, a od strony Jabłonkowa zaczęły 
dobiegać jakieś podejrzane odgłosy, więc czym prędzej tą 
samą drogą przez lasy pod Skałką wycofała się do Słowa-
cji, pozostawiając na trasie porzuconą broń i amunicję. Dwaj 
umundurowani napastnicy sterroryzowali obsługę stojącej 
w Mostach lokomotywy i zmusili ją do przewiezieniach ich 
przez tunel. Lokomotywa dostała się w pole ostrzału straży 
tunelu. Maszyniści dawali rozpaczliwe znaki, aby do nich 
nie strzelano, wobec tego ogień skierowano na kocioł loko-
motywy. W chwilę później lokomotywa wolno wyjechała  
z drugiej strony tunelu, buchając parą z podziurawionego ko-
tła. Idący tropem napastników Oddział Obrony Narodowej 
już nikogo nie złapał.

 Niebawem na posterunku granicznym w Świerczy-
nowcu pojawił się „parlamentariusz”, prosząc o widzenie 
z polskim dowództwem. Podwieziony jego samochodem 
przez dowódców posterunków do Mostów, przekazał prośbę 
o widzenie się niemieckiego generała z polskim generałem 
i zażądał wymiany jeńców. Siedzący w aucie z tyłu polski 
podoficer wyciągnął z kieszeni auta plik papierów. Po roz-
szyfrowaniu okazało się, że były do listy spiskowców – nie-
mieckich mieszkańców okolicy, którzy potwierdzili odbiór 
uzbrojenia i amunicji. Po odwiezieniu „parlamentariusza” 
doszło do spotkania generałów na posterunku w Świerczy-
nowcu. Niemiecki generał przeprosił gen. J. Kustronia za 
incydent, a na żądanie ukarania dywersantów odrzekł, że 
byli to żołnierze nie podlegający jego komendzie. Wkrótce 
potem do Mostów przyjechał pociąg wraz z jego pasażera-
mi, więzionymi przez dobę w Czadcy oraz obsługa feralnej 
lokomotywy. Odetchnął również dowódca polskiego plutonu 
saperów, gdyż nareszcie uzyskał aprobatę na założenie w tu-
nelu rurek gazowych wypełnionych trotylem, dzięki czemu 
czas dozbrojenia tunelu skrócił się do wymaganych przez 
dowództwo 10 minut. Saperzy bowiem już wcześniej wykuli 
w obu tunelach 20 komór wypełnionych po 500 kg trotylu 
każda i codziennie, przez kilka dni, na noc, po przejeździe 
pociągu „ostrawskiego” podkładali ładunki z lontami, by je 
nad ranem zdemontować. 
Tak zakończyła się „prywatna” wojna lejtnanta Alberta Herz-
nera, dowodcy bojówki, jeden z wielu incydentów poprze-
dzających wybuch wojny.
 Minęły zaledwie 4 dni. 1. września nad ranem nad 
Przełęczą Jabłonkowską pojawiły się niemieckie samoloty. 
Straż graniczna, ostrzeliwując się, wycofywała się w kierun-
ku Mostów. Na widok zbliżających się oddziałów niemiec-
kich, dowódca saperów nie czekając rozkazu, uruchomił 
zapalarkę. Środkowa część tunelu i jego wylot po stronie mo-
steckiej zawalił się. Detonacja była tak silna, że także droga 
nad środkową częścią tunelu została uszkodzona. Po wyko-
naniu zadania, saperzy, korzystając z osłony terenu, opuścili 
swoje stanowiska. W chwilę potem wojska niemieckie bez 
oporu weszły do Mostów. Tym razem jednak nikt już nikogo 
nie przepraszał. Wojna stała się faktem. 

**********
   27.07.1914: w Jaworzynce urodził się Paweł Łysek, jeden 
z siedemnaściorga rodzeństwa jaworzynczańskiego górala 
Jana. Wprowadzony w podstawową wiedzę przez Pawła Za-
wadę w szkole podstawowej w Istebnej, Paweł udał się do 
Cieszyna na dalszą naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym. 
W 1934 r. wyjechał do Wilna, jednakże po roku zrezygnował 
z nowicjatu Księży Misjonarzy, udał się do Krakowa, tu zdał 
egzamin maturalny i rozpoczął studia historii, polonistyki 
i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (1935 – 1939). 
Wybuch II wojny światowej nie pozwolił ich dokończyć.  
Z niemałym trudem przedostał się przez Słowację, Węgry i 
Jugosławię do Francji, a potem do Anglii, gdzie obok służby 
wojskowej, kontynuował studia na uniwersytetach w Bir-
mingham i w Londynie. Z wojska został odkomenderowany 
do Ministerstwa Oświaty  na stanowisko dyrektora studium 
Licealnego w Stanmore pod Londynem. W 1949 r. wyemigro-
wał do Stanów Zjednoczonych. Także tu podjął dalsze studia, 
które uwieńczył zdobyciem trzech dyplomów magisterskich 
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z zakresu historii, bibliotekoznawstwa i wychowania. Po-
czątkowo pracował w Cleveland, ale w 1952 r. został przy-
jęty do pracy w Queens College Uniwersytetu Nowojorskie-
go jako wykładowca i dyrektor jednego z działów biblioteki 
uniwersyteckiej. Trwał na tych stanowiskach ponad 25 lat.  
Z czasem uzyskał nominację na profesora (1974). Ponadto 
był członkiem amerykańskiego PEN Clubu, Polskiego Insty-
tutu Nauki i Sztuki w Nowym Jorku oraz Polskiego Instytutu 
Naukowego w Londynie. Był także założycielem Polskiego 
Klubu przy Uniwersytecie. Z jego inicjatywy poszerzony 
został program studiów uniwersyteckich o literaturę i język 
polski. Dzięki jego zabiegom zaczął wychodzić periodyk 
uniwersytecki „Queens Slavic Papers”, zawierający podsta-
wowe informacje o literaturze polskiej. Jego praca „Polskie 
biblioteki przed, podczas i po drugiej wojnie światowej” oka-
zała się wzorcową dla pozostałych bibliotek uniwersyteckich. 
Oprócz szerokiej działalności odczytowej i publicystycznej, 
osobną działką jego aktywności była twórczość literacka. 
Otworzyła ją pamiętnikarska opowieść „Z Istebnej w świat” 
(1960). Dalsze to: „Poszło na marne” (1965), „Przy grani-
cy” (1966), „Twarde żywobycie Jury od cesty” (1970), „Ma-
rynka cera gajdosza” (1973), „Jano i jego zbójnicy kamraci” 
(1977). Niestety w kraju jego twórczość była niedostępna  
i tylko szczęśliwcy zdobywali jego książki różnymi drogami. 
O jego twórczości literackiej tak napisał w 1981 r. we wstę-
pie do „Cery gajdosza”, jedynej powieści wydanej w  Polsce, 
działacz polonijny Władysław Oszelda: „Nikt nie potrafił 
dotąd z tak wielkim znawstwem, posługując się oryginalną 
konstrukcją fabularną, oddać całego bogactwa ‘gorolskiego 
żywobycio’. Łyskowy wizerunek góralski, zarysowany sub-
telnymi liniami, przekazuje potomnym całą, nie zbrukaną 
prawdę o doli i niedoli ludzi z beskidzkich groni w ich co-
dziennym bycie, w smutku i radości życia, którego ślady za-
nikają na naszych oczach. Coraz silniej przenikają w Beskidy 
wpływy kultury urbanistycznej, zamulającej treści folklory-
styczne i obyczajowe i to wszystko, co tworzyło istotność  
i jedyność beskidzkiej góralszczyzny.”
 Paweł Łysek zmarł w Huntington (USA) 15.07.1978 
r. Niespełna 2 miesiące później, 9.09., jego prochy zostały 
złożone na starym cmentarzu katolickim w Istebnej. 

**********
   28.07.1914: wybuchła I wojna światowa. Pod koniec 
XIX w. stosunki   pomiędzy mocarstwami Europy stawały 
się coraz bardziej napięte. Łagodziły je iluzoryczne układy  
o neutralności. Tymczasem po wojnach z Turcją doszło do 
poważnego zaostrzenia sytuacji na Bałkanach. Siłą przewod-
nią stała się Serbia, dążąca do uzyskania pełnej niezależności. 
To jednak godziło w interesy Austro – Węgier na Bałkanach, 
w wyniku czego, wbrew umowom międzynarodowym, do-
szło do aneksji Bośni i Hercegowiny (5.10.1908 r). Aczkol-
wiek chwilowo sytuacja wydawała się opanowana, na nowo 
dochodziło do konfliktów zbrojnych Czarnogóry, Serbii, Buł-
garii i Grecji z Turcją (1912), a potem z Bułgarią (1913). I oto 
w czasie wizyty austriackiego następcy tronu Franciszka Fer-
dynanda w Bośni, doszło w Sarajewie do zamachu na jego 
życie (28.06.1914), dokonane przez Serba Gawryłę Princi-
pa. Rząd Austro - Węgier wystosował do Serbii natychmiast 
ultimatum tak sformułowane, aby nie zostało przyjęte przez 
Serbów. Mimo znacznych  ustępstw Serbów, 28.07. Austria 

wypowiedziała wojnę Serbii, ignorując możliwość wystąpie-
nia w jej obronie Rosji. Machina wojny została uruchomiona, 
jak lawina zrywane były pokojowe stosunki państw enten-
ty (Anglia Francja, Rosja) z Niemcami i Austro - Węgrami. 
Działania wojenne rozciągnęły się na wiele obszarów Euro-
py i trwały cztery lata. Po raz pierwszy na polach bitewnych 
pojawiły się czołgi i samoloty, zastosowano gazy bojowe, na 
morzach pojawiły się łodzie podwodne. Nie licząc rannych, 
wojna pochłonęła ponad 10 milionów ofiar. W wyniku wojny 
całkowicie upadła Monarchia Habsburgów, na mapie Europy 
pojawiły się nowe państwa, w tym także odrodzona Polska, 
o granice której jeszcze przez następne cztery lata musiała 
walczyć. 
 Wybuch I wojny światowej dość boleśnie odczuł 
Zbór Cieszyński. Gwałtownie prowadzona mobilizacja i po-
bór do wojska spowodował, że dla wojska zajęto w Cieszynie 
nie tylko szkoły, ale także kościół Jezusowy. Bezpośrednio 
po nabożeństwie (2.08.) zjawiło się na placu Kościelnym 
kilkanaście fur z sianem, wojsko bezceremonialnie weszło 
do kościoła i zaczęło rozrzucać siano w każdym dostępnym 
miejscu. Rozpaczliwa interwencja ks. dr. Jan Pindóra spełzła 
na niczym. Kościół został zajęty przez rekrutów, których za-
chowanie urągało wszelkim zasadom poszanowania miejsca, 
w którym się znajdowali. Dopiero po dwóch tygodniach usil-
nych starań raczyło kościół opuścić, pozostawiając wnętrze 
w opłakanym stanie. Jego uprzątnięcie zajęło zborownikom 
kilka dni. Niedługo potem zaczęły dochodzić pierwsze wie-
ści o bliskich, poległych za cesarza na polu walki. 

**********
   01.08.1939: w Warszawie zmarł ks. Alfred Hugon Figa-
szewski, katecheta na Górnym Śląsku, działacz Towarzystwa 
Ewangelików Polaków, redaktor „Ewangelika Górnośląskie-
go”, kapelan WP. 
 Urodził się także w Warszawie 21.10.1899 r. Tam 
też uczęszczał do szkoły podstawowej i Gimnazjum im.  
M. Reja. W latach 1917 – 1918 służył jako ochotnik w 33 
pułku piechoty Legii Akademickiej, brał udział m.in. w wal-
kach o Lwów. W 1919 r. ukończył szkołę oficerską, w wa-
runkach pokoju chciał jednak zostać żołnierzem na innym 
froncie: zapisał się i rozpoczął studia teologiczne. Zgodnie 
z poleceniem Konsystorza przerwał studia i z początkiem 
1920 r. zgłosił się na krótkie przeszkolenie w Komitecie Ma-
zurskim, po którym wyjechał do Szczytna, skąd wyjeżdżał  
w teren, z pełnym oddaniem włączając się w ramach Komisji 
Religijnej do akcji uświadamiającej wśród Mazurów, nakła-
niając ich do uczestnictwa w plebiscycie i oddania swoje-
go głosu za przynależnością Mazur do Polski. Niestety nie 
wszystkie komitety terenowe i ich szefowie mogli się wy-
kazać nadmiarem gorliwości, w przeciwieństwie do strony 
przeciwnej, dysponującej silnym aparatem propagandowym 
i policyjnym.  Także studenta  nie ominęło pobicie przez 
agitatorów niemieckich. Toteż w dniu plebiscytu 11.07.1920 
r. wyjechał do Warszawy, by wstąpić  w szeregi Wojska 
Polskiego i wziąć udział w walkach obronnych Warszawy, 
zagrożonej zajęciem przez wojska bolszewickie. Dopiero 
w 1921 r. mógł na nowo w co dopiero otwartym Wydziale 
Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego podjąć 
studia, uzupełniane także we Francji, a zakończone ostatecz-
nie w 1930 r. Ordynowany 5.10.1930 r., skierowany został 
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najpierw do Chorzowa, następnie do Mysłowic i do Katowic, 
gdzie pełnił obowiązki katechety w szkołach podstawowych 
i średnich, a wkrótce wizytatora nauki religii w okręgu kato-
wickim. Rychło jednak miało się okazać, że istniejący tu od 
1923 r. wydzielony Kościół Unijny, którego parafie zarządza-
ne były wyłącznie przez duchowieństwo niemieckie, pilnie 
strzegł swojej autonomii także w zakresie nauczania religii  
w szkołach i nie życzył sobie, aby ktokolwiek z zewnątrz 
wtrącał się do religijnego wychowania młodzieży w szko-
łach, czy poszczególnych parafiach. Stwierdzano, że potrze-
by religijne polskojęzycznych wiernych są wystarczająco 
zaspokojone. Tymczasem na polski Górny Śląsk napłynęło 
wiele rodzin ewangelickich z sąsiednich zaborów Polski,  
a także – zwłaszcza po konflikcie polsko - czechosłowac-
kim - ze Śląska Cieszyńskiego. Rodziny wyznania ewange-
licko – augsburskiego, w znacznej części skupiające się od 
1923 r. w Towarzystwie Ewangelików Polaków oczekiwały, 
że ich potrzeby religijne będą mogły być zaspokojone i to w 
ojczystym języku. Tymczasem kościoły unijne były dla nich 
niedostępne także z powodów rzekomo konfesyjnych, a na-
uczanie w szkołach czy punktach katechetycznych na terenie 
parafii było prowadzone w języku niemieckim. Sytuacja ta 
na dłuższą metę była nie do utrzymania, a w miarę zbliża-
nia się terminu wygaśnięcia Konwencji Genewskiej coraz 
bardziej napięta, podsycana dodatkowo wypadkami poli-
tycznymi w Rzeszy Niemieckiej. Z drugiej strony drastyczne 
pociągnięcia władz wojewódzkich nie sprzyjały podejmo-
wanym próbom rozwiązania konfliktów wewnątrz Kościoła.  
I w takim kociołku przyszło działać ks. Figaszewskiemu, dla 
którego kwestia miejsca polskich ewangelików w Kościele  
i państwie miała istotne znaczenie. Ks. Figaszewski wzmoc-
nił swoją osobą szeregi Towarzystwa Ewangelików Polaków 
i starał się sprostać ich oczekiwaniom. Po dwóch latach za-
biegów spowodował, że lekcje religii w szkołach odbywały 
się w języku polskim, prowadzone przez ściąganych na Śląsk 
młodych polskich duchownych ewangelickich. W tymże 
1932 r. przystąpił do wydawania dwutygodnika „Ewangelik 
Górnośląski”. Zasilał także inne pisma ewangelickie. W 1935 
r. ks. Figaszewski został powołany do służby wojskowej  
i na wniosek ks. płk. Feliksa Gloeh mianowany kapelanem 
w stopniu kapitana w okręgu wojskowym z siedzibą w Brze-
ściu nad Bugiem. Tam także roztoczył opiekę nad miejscową 
parafią. Nie miała ona własnej świątyni, toteż dzięki jego za-
biegom doszło do wybudowania nowego kościoła ewange-

lickiego (1938). Schorowany, w połowie 1939 r. zgłosił się 
na operację w Warszawie. Powikłania przekreśliły jej efekt. 

**********
   19.08.1914: w Ujsołach urodziła się Aniela Bolkowa. 
Jeszcze w wieku dziecięcym została sierotą. Mając zaledwie  
4 latka przygarnęła ją chłopska rodzina w Pierśćcu. Tam też 
uczęszczała do szkoły ludowej. Po zakończeniu II wojny 
światowej zamieszkała w Kiczycach. Pracowała w skoczow-
skim „Polcapie”. Z chwilą uruchomienia Międzyzakładowe-
go Domu Kultury „Tryton”, założyła przy nim zespół regio-
nalny „Senior”. 
 Była utalentowaną gawędziarką. Wielokrotnie wy-
stępowała w różnych przeglądach twórczości ludowej, a tak-
że w audycjach Polskiego Radia w Katowicach. Na miejscu 
była konferansjerką i główną autorką tekstów obrazków sce-
nicznych. Kilka jej gawęd zamieścił „Głos Ziemi Cieszyń-
skiej”. Trzy z nich znajdziemy również na stronach antologii 

„Beskidzkie opowieści ludowe” pod red. Roberta Danela. 
**********

   25.08.1864: zmarł w Cieszynie inż. Ludwik Hoheneg-
ger, pracownik hut na terenie Westfalii i Karyntii, dyrektor 
zakładów górniczych i hutniczych Komory Cieszyńskiej, 
budowniczy wysokich pieców, autor mapy geologicznej  
i surowców przemysłowych, założyciel wieczorowej szkoły 
górniczo – hutniczej. Patrz: odc. 107, w: „Informator Para-
fialny”  2007/02, s.  11. 

**********
   29.08.1864: w Istebnej  urodził się utalentowany poeta lu-
dowy Michał Juroszek. Gdyby nie zapiska Jerzego Probosza 
w „Gwiazdce Cieszyńskiej” (1936), nic byśmy nie wiedzieli 
o jego krótkim życiu, gdyż zmarł, mając zaledwie 46 lat. Od-
kąd tylko podrósł, stał się zgoła gminnym poetą, mile widzia-
nym na wszelkich uroczystościach, upiększał je bowiem na 
poczekaniu tworzonym panegirykiem i wierszem okoliczno-
ściowym. Nikt, ani on sam, ich nie spisywał. Jeszcze przez 
wiele lat po jego zgonie trwały one w ustnej tradycji górali. 
Pozostał po nim  jeden jedyny zapisany wiersz „Istebniajski 
dziyweczki”, opublikowany dopiero w 1962 r. w „Kalenda-
rzu Beskidzkim”. Michał Juroszek był jednym z ostatnich 
anonimowych twórców ludowych, których twórczość wzbo-
gacała przez wiele wieków zasoby kultury ludowej. Kultura 
pozostała, ich twórcy pozostali nieznani. 

Pisane gwarą: 
Bobrek - dziedzina kierej jusz ni ma, a była

Bronisława Uher

 Przez środek tej dziedziny płynyła se Bobrów-
ka. Pamiyntóm jeszcze Bobrówke w kierej pływały se 
jakisi rybki, a chłapcy chodzowali tam na raki. W tej 
dolinie były tesz Marcinkowe stawy i mocka pobudo-
wanych chałup, aji gospodarstwa. Zaś po obu strónach 
były ogrómne kopce, z szumnie uprawiónymi polami. 
Isto teraz nie wszystkich gospodarzy powymiynióm bo 

yny tych co pamiyntóm: Cieślar, Banot, Szelóng, Boru-
ta ustroński, Boruta w Zatkach, Kajzar, Presser, Liszka. 
Na wiosne chodzowali my z całóm klasóm na taki szpa-
cyry na bobrecki kopce, aby łobezdrzić z wyrchu nasz 
Cieszyn. Nie yny skyrs tego. Kiej my tak se siedli na 
miedzy kajsi na Małym Jaworowym to posłuchali my 
skowronki. Isto w zbożu jeszcze zielónym miały jusz 
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ptoszki gniozdka i co chwila jakisi skowrónek 
zaś wylecioł prościutko, do nieba i zwonił, tak 
mi się zdało, a że tych skowronków było tam 
łogrómna ilość, to posłuchali my przekrasny 
koncert śpiewany fórt Pónbóczkowi na chwa-
łe. Tego śpiywanio skowronków nigdy nie za-
pómnym. 
 Mój starzik Lasota wybudowoł se tesz 
wyśniónóm chałupe ni w Cieszynie, a na Ma-
łym Jaworowym, ganc na wyrchu naprociw 
Matuszków i kiej się skludził z rodzinóm to 
jusz mieszkali se na Bobrzku nr. 187 (to dzi-
siejszo ul. Paderewskiego). Boberhigel, tesz 
patrzył na Bobrek i mieszkali tam Bobrecza-
nie, a je to ul. Przepilińskiego. Przy Czornym 
Chodniku stoi jeszcze stary dóm ogrodnictwa 
Biedrawów. Tam chodziło się na flancki wio-
snóm, ale tesz na sirotki, gynsi pompki by po-
sadzić jesiynióm na grobach. 
 Było jeszcze jedno szumne ogrodnic-
two, ganc naprzeciwko mostu na Bobrówce 
Walarusów, a kónszczek dali mieli szumnóm 
chałupe. Dali, to jusz depo fajermański. Sta-
re jako cało ta dziedzin, yny że się nie dali. 
Straż Pożarno Ochotnicza na Bobrzku dali 
se je. Feszni fajermani byli zawdy gotowi do 
wszelijaki pumocy. Oby tak bohatersko się 
dzierżeli. Jako przystało na każdóm dziedzine 
to Bobreczanie tesz mieli swoigo Fojta. Zdo 
mi się, że urzyndowoł w tej pieknej chałupie 
z góneczkym co jóm terozki zburzili. Czy się 
nie nazywał Wojtek? Ni móm pojyncio. Bo-
breczanie mieli tesz swojigo Piekorza Żerdke, 
piyk nie yny fajnacki chleby, aji żymły, krziwe 
rożki i roztomajte pleciónki. Miynso i wórszty 
kupowali u rzeźnika Kubaczki, a po insze wie-
cy to chodzowali kupować do Czecha, albo do 
Spółki. Była tesz gospoda u Wiznera, a drugo 
pod Chruszczym. Bobrek mioł tesz swojóm 

Bronisława Uher z ciocią

Dzieci szkółki niedzielnej z Bobrzku ok. 1937 

Dzieci szkółki niedzielnej z Bobrzku ok. 1946 rok

szkołe, kónszczek na lewo łod cesty głównej (dzisio Kościusz-
ki) taki długi zabudowani. Wiela tam było klas nie wiym, ale 
bobrecki dziecka tam się kiesi uczyły. Wszystko się zmieniło 
kiej na Bobrku (jeszcze za Austryje) wybudowano Syminarke. 
Sztudyrowali tam prziszli rechtorzi, tósz potrzebowali tesz aji 
dziecka, by nabrać tesz praktyki, tak to szkołe przenieśli do Sy-
minarki i nazywali jóm Szkoła Ćwiczyń. Prawiło się na dziec-
ko, że chodzi do ćwiczyniówki. Myślym, że na Bobrku mocka 
się tesz zmieniło. Nie jedyn piekny dómeczek zbudowali se 
nauczyciele. Baji przy Czornym Chodniku nauczyciel Bobek, 
znałach z widzynio jego piekne trzy cery, jak szły wystrojóne 
do koscioła. U tego Bobka mieszkoił aji jakisi czas Wincyn-
ty Witos, kiej go ściepali z premierowanio, niż łosiedlił się w 
Czechach. Muszym spómnieć nauczyciela Leona Minkine za-
słóżónego w Macierzy Szkolnej, kiery nóm napisoł ksiónżke 
ło dziedzinie Bobrek. To piekno pamióntka. 
 W tej starej szkole bobrecki po wojnie Paweł Mali-
na zorganizował dlo bobreckich dzieci Szkółke Niedzielnóm. 
Był naszym prezbiterym i mocka zasłóżónym bobreczani-
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nym. Możne z tej fotografii ktosikej se 
go jeszcze spómni i za niego i Szkółke 
Niedzielnóm podziynkuje Pónbóczkowi. 
Bo se zasłużyli. 
 Na sóm koniec niechałach se 
cmyntorz bobrecki i kościół. Tyn cmyn-
torz tam wysoko na kopcu je moimu ser-
cu ogrómnie bliski. Łod malućka dro-
pałach się z mamom, siostrom do tego 
kopca, by być nad grobym moji starki 
Marianny Lasotowej z dómu Kajzar, 
zmarłóm w 1912 roku. Tak tam po dzi-
sio na pómniku je napisane. Pómnik na 
razie stoi. 
 Mocka mówi się dzisio ło ekume-
nii, a Bobreczanie już hań downi to ro-
zumieli. Mieli łod downa wspólny kier-
chów. Jedna połówka, na kierej chowali 
se katolików, a na drógi swoich grzebali 
wanelicy. Pole pod cały kierchów i ko-

ściół doł Liszka wanelik. Kiej zbudowali katolicy ko-
ściołowi wieże, to zwón kupili wspólnie, by zwonił  
i jednym i drugim. Czy to nie było piekne? Teraz cały 
kierchów patrzy Miastu, a miejsca spoczynku sprze-
dujóm każdymu kaj yny se łobiere. Mój starzik Paweł 
Lasowta był 30 roków wdowcym. Umrzył we wojne 
w 1942 roku i tesz my go pochowali wedle starki Ma-
rynki. Pogrzeb był w naszym kościele, a potym my 
wszyscy pogrzebnicy szli za wozym skudrzika. Ción-
gły go czorne kóniczki, a w postrzodku był starzyk  
w trówle. Tak szli my całóm cestóm bielskóm, a nasze 
zwony zwoniły fórt. Kiej pod Syminarkóm skrynci-
li na most na Bobrówce to ucichły, a z bobreckiego 
kościoła zaczyn zwonić tamtejszy dzwón. Tak se tam 
obaj Lasotowie spoczywajóm. Je tam jeszcze kiela 
wanelickich grobów. Ganc blisko kościoła je jakby 
kaplica rodziny wanelickich Pellarów. Mieli szumny 
dóm, jeszcze stoi kaj się zaczyno Boberhigel. Tam 
była ogrómna kuźnia. Podkowali nie yny kónie deli-

żansów, a kuli roztomajte kuźnicze ozdoby. 
 Przy kierchowie kole cesty stoi tesz pieknie wybudowano kaplicz-
ka, kole kierej wnoszóm trówły z umrzikami i nie wiym czymu, a ni głów-
nym gónkym. Isto tako moda nastała, bo u nas w kościele podobnie. W tej 
kaplicy majóm katolicy obraz Matki Boski Czynstochowski. Pamiyntóm 
jak jakosi przed samóm wojnóm biskup katolicki Adamski w kościele św. 
Magdalyny korónowoł tyn obraz i na placu Dominikańskim była szumno 
procesyja, a potym szli wszyscy na Bobrek. 
Muszym spómnieć, że tam kajsikej, czy na kierchowie, czy kajsi za płotym, 
je pochowanych mocka Rusów. Tam kajsi za II wojne światowym Niym-
cy grzebali umrzitych ruskich jyńców wojennych. Wiela? Pónbóczek yny 
wiedzom. Dobrze, że aspóń stoji tam obelisk sprzed zamku, choć tela na 
pamióntke majóm.

Młodzież z Bobrzku

Nauczyciele szkółki niedzielnej od prawej: córka p. Maliny Helenka, 
Bronisława (Krzemień) Uher, Władysław Olszowski, Emilia Kotajny, Anna 

Chwastek, Anna (Smelik) Gawlas

Od lewej stoją: Andrzej Cymorek i Jan Malina



Informator Parafialny nr 7, 8/2014 (129)

lipiec, sierpień 2014 15

T R Ó W Ł A

Nie rąbej trówły, syneczku,
pieknie malowanej!

Nie zjadły ji roboczki
za długich sto roków,
a ty chcesz ją rąbać --

siekierą?

Kieby rozum miała
sprzeciwiłaby sie,

z miejsca byś ji ruszyć
ni mógł – nie poradził.

Wiek miniony z ni mówi
wionkami, różami,

liścim, chłabinkami.
Kalendorz sprzed stulecio

też wyrył sie na niej.

Sto roków, boroku,
wiysz, jak to je długo?

Hej! Kany są ty ręce
co ją malowały?

Kaj są szaty, co w ni
kiesi bywowały

i złote talary z Maryją – Terezą,
kaj ryńszczoki z Franciszkym -  Józefym,

kaj piyrsze polski marki,
co w ni bywowały?

Kany są?

Nie rąbej trówły, syneczku
bo ona mówi starymi czasami,

bo ona wonio twych starków rękami!
Nie rąbej!

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

P I E C Z KI     W     T R Ó W L E

Była siedloczka nad podziw
gaździneczkóm wzorową,

kupiła se za żywota
piekną trówłe dębową.

Zawczasu przyrychtowała
se też do trówły szaty,

śmiertelnice i wszelaki
przyodziywek bogaty.

Trówłe schowała na górze,
na ciymnawym poddaszu,

czelodź boła sie tam chodzić,
że ją straszki postraszą,

Mądro gaździno dlo siebie
tyn strach wykorzystała

i w tej trówle pieczki z gruszek
przed czeladzióm schowała,

Jisto że sie nie odwoży,
żodyn ji jich wykrodać,

że se bydzie sama w zimie
smaczne pieczki pojodać.

Jednak pastyrz, mały miglanc,
choć sie zdowoł strachliwy,

hnet wyskumoł, kaj są pieczki,
wymiótł trówłe na dziwy.

Potym w próżnej se lygowoł,
bo mu ciepło w ni było,

o czym se nie pomyślała
nasza gaździnka miło.

Pod zime, kie sie ji pieczek
słodkich przegryźć  chciało,
szła na góre, a tam wieko

 na trówle sie ruszało.
Nagle pastyrz przebudzony,
wartko z trówły wyskoczył.
Zdało sie ji, że to diabeł

stawio sie ji na oczy.
Narobiła larma, krziku,
czeladź sie pozbiygała,
prawiła jim, że samego

Lucypera widziała.
Z tego strachu zaniemógła,

aż sie babie zamrzyło --
kie umrzyła, to sie pastyrz

przyznoł, co i jak było.    
Emilia Michalska, Wisła 1973 r..
(udostępniła; Grażyna Cimała)  
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Wydarzenia parafialne

„Złota Konfirmacja” 2014
50 lat minęło jak jeden dzień …

   Był piękny niedzielny poranek 7 czerwca 1964 roku.
      Plac Kościelny wypełniony był młodymi ludźmi, 
odświętnie ubranymi i pełnymi wrażeń. Konfirman-
ci w ilości 165 osób: w tym 83 dziewczyny oraz 82 
chłopców przed obliczem Boga i zebranym zborem 
uroczyście złożyli swoje konfirmacyjne ślubowanie 
oraz  po raz pierwszy przystąpili do Stołu Pańskiego. 
Do tego szczególnego i ważnego wydarzenia w naszym 
życiu przygotowywał nas ks. Artur Gerwin. Byliśmy 
dla niego przedostatnią grupą konfirmantów - zmarł 
w 1967 roku. Na schodach kościoła Jezusowego pani 
Kubiszowa-Świstun długo ustawiała nas do pamiątko-

wego zdjęcia konfirmacyjnego. Były również kwiaty  
i życzenia. 
   8 czerwca 50 lat później …
        I znowu piękny czerwcowy poranek, a w dodatku 
pamiątka Zesłania Ducha Świętego. Na Plac Kościel-
ny zajeżdżają samochody, wysiadają odświętnie ubrane 
osoby, ktoś z kimś się wita, ktoś nieśmiało uśmiecha, 
ktoś kogoś pozdrawia. Tworzą się grupki, padają ci-
che pytania „kto jest kto?”  Zdumienie ogarnia prawie 
wszystkich na widok ludzi, których nie widziało się 
prawie od pół wieku.  
      Zbliża się godzina 10, podobnie jak 50 lat temu 

idziemy parami w stronę kościoła. Pro-
wadzą nas księża i panie diakon. Zaj-
mujemy miejsca przeznaczone dla kon-
firmantów, ale jest nas znacznie mniej, 
tylko 52 osoby - 32 panie i 20 panów. 
Tak jak pół wieku temu, mamy okazję 
wspólnie posilić się darami Sakramen-
tu Ołtarza. Miło nam było, że posługę 
przy udzielaniu Wieczerzy Pańskiej w 
kościele Jezusowym, oprócz ks. Janusza 
Sikory i ks. Jan Melcera, pełniły (po raz 
pierwszy), również panie diakon Helena 
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Gajdacz i Anna Kajzar (ostatnia jest naszą 
„złotą konfirmantką”). Uroczystość uświet-
nił występ Bogdana Firli, również jednego 
ze „złotych konfirmantów”, który wykonał 
na gitarze  utwór Oracion Para Todos (mo-
dlitwę za wszystkich)  Augustino Barriosa 
Mangore.
 I znowu ustawiamy się na schodach 
kościoła Jezusowego do wspólnego zdję-
cia. Tym razem nie ma życzeń ani kwiatów, 
nikt nie biegnie do domu na obiad i po pre-
zent. Prezentem dla nas jest darowany nam 
czas na wspólne wspomnienia. Z licznej, 
165 osobowej grupy konfirmantów, 30 oso-
bom nie było dane dożyć jubileuszu  „zło-
tej konfirmacji”.  Przy posiłku w sali Pajty 
każdy z obecnych miał okazję przedstawić 
się i opowiedzieć o swoim życiu. Wzru-
szyły nas  pozdrowienia nieobecnych „zło-
tych  konfirmantów”, którzy myślami byli  
z nami: Haliny Długosz –Biały, Adama Pu-
stówki i Andrzeja Cienciały.
 Miło nam było gościć wśród nas 
pastorową Irenę Terlikową oraz ks. Ry-
szarda Janika, którzy po 70 latach obcho-
dzili rocznicę „diamentowej konfirmacji”. 
Wspomnienia pani Pastorowej były dla nas 
szczególnie cenną lekcją życia. 
 Mieliśmy również możliwość 
zwiedzenia Muzeum Protestantyzmu 
mieszczącego się w kościele Jezusowym. 
Opiekun muzeum - Marcin Gabryś - opo-
wiedział nam o zgromadzonych tam ekspo-
natach i wystawach. 
 Spotkanie nasze, które miało miej-
sce akurat w Dniu Zielonych Świąt, nie 
było przypadkowe. Dało się odczuć dzia-
łanie Ducha Świętego i pokazanie nam, że 
Boże możliwości są nieograniczone. Lu-
dzie, których los rzucił czasem w odległe 
strony, nawet poza granice kraju (5 osób), 
odpowiedzieli na zaproszenie, bo odczu-
wali potrzebę wspólnego spotkania się. Jest 
to potwierdzenie, że  nie zostało zapomnia-
ne to, co  było nam  przekazywane  nie tyl-
ko na nauce konfirmacyjnej, ale również na 
lekcjach religii, przez ks. Oskara Michejdę, 
ks. Artura Gerwina, ks. Jana Melcera, pa-
nią diakon Janinę Bruellową, panią diakon 
Helenę Bujok–Gajdaczową i  przyniosło 
dobry owoc. 
 W godzinach popołudniowych 
uczestniczyliśmy w kolejnym koncercie 
poświęconym akcji „Ratowania Organów 
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kościoła Jezusowego”, a tym samym 
włączyliśmy się do zbiórki pieniędzy na 
ratowanie tego zabytkowego instrumen-
tu.  Dziękujemy Bogu za darowany nam, 
wspólnie spędzony czas. Pragniemy  
również podziękować wszystkim oso-
bom, które włączyły się w organizację  
i przygotowanie tej pięknej uroczystości.

Helena Krzok-Górniak

Czy tylko wspomnienie Konfirmacji? …

 Takie pytanie zadałem sobie w niedzielę zielo-
noświątkową, dnia 8 czerwca 2014 roku, w moim za-
cnym kościele Jezusowym, gdy wraz z jubilatami pięć-
dziesiątej rocznicy konfirmacji, dane było nam dwojgu 
spośród stu dwudziestu czworga sprzed 70 lat - pastoro-
wej Irenie Wantuła Terlikowej i mnie - prze-
żyć nasz jubileusz konfirmacji.
 Ten pamiętny Dzień wpisał się nie 
tylko w moją pamięć. On był dla mnie nie-
opisaną rzeczywistością Bożej obecności 
i Bożego dobra, podarowanego mi na całe 
życie.
 To był inny dzień konfirmacji, niźli 
go większość obecnie przeżywać może.
 Dzień 4 czerwca 1944 roku i dro-
ga do niego wiodąca, to smętna historia nie 
tylko trwającej już pięć lat wojny, różnych 
z nią związanych przeżyć, lecz również 
okupacji, zmieniającej przecież przeżycia 
religijno-kościelne w rodzinie, zwłaszcza 
ze względów językowych. Jeśli mój tata, 
znał nieco język niemiecki, to moja mama 
nim nie władała, ani go nie rozumiała.  
I cóż mógł wiedzieć tata i cóż moja mama  
z Rotacyjnego egzaminu i samej Konfirma-
cji syna.
 A dom Rodzinny, jak go zawsze  
z dużej litery pisał w listach najstarszy brat? 
Dom nie tylko mój, ale wielu i współkon-
firmantów. W wielu z nich zalegała raczej 
cisza, ciążyło zasmucenie. Bowiem w jed-
nym nie było ojca, w innym - jak u mnie 

- aż trzech braci, a jeszcze w innym ojca  
i braci. Nie wiem jak było u innych, ale  

u mnie nawet chrzestni rodzice nie przybyli. Nie było 
konfirmacyjnego przyjęcia. Zwykły wojenny obiad,  
z tego, co się na kartki żywnościowe dostało. A więc  
i gości nie było. Obecnie towarzyszą konfirmantom licz-
ni członkowie rodziny. Nas w domu, w tym dniu było 
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tylko troje - tata, mama i ja. Ba, nawet nasza uroczy-
stość konfirmacyjna była inna. Tę, którą do dziś wspo-
minam, była jedną wielką dłużyzną. Od pół do dzie-
wiątej do pół do trzeciej, czyli do nieudanego zdjęcia. 
Uroczystość konfirmacyjna rozpoczęła się egzaminem. 
Siedzieliśmy wszyscy na krzesłach, przed ołtarzem.  
A było nas 124 - do pary, 62 dziewczyny i 62 chłopców. 
Nawet wielki był rozsiew roczników, od 1927 do 1931, 
co mnie ciągle zastanawia - dlaczego?
 Egzaminował i konfirmował nas ks. Jerzy Ba-
dura, ówczesny II pastor cieszyński, obok ks. Adolfa 
Jescha. Obaj pochodzili z Cieszyna i przybyli tu na 
początku wojny, po aresztowaniu ks. seniora Karola 
Kulisza i ks. Józefa Nierostka. Nie pamiętam jak długo 
trwał egzamin. Nie wiem ile kto razy był pytany - ja aż 
jedenaście razy. Wiem, że oprócz ks. Badury przema-
wiał do nas długo ówczesny kurator zboru. Po egzami-
nie i przemówieniach odbył się akt konfirmacji, potem 
spowiedź i nasza pierwsza Wieczerza Święta. Mowy 
były trudne, dla mnie niezrozumiałe, bo i moja zna-
jomość niemieckiego nie była wystarczająca. Wszak  
w domu i z kolegami w zabawach mówiło się po polsku. 
Do Wieczerzy Świętej przygotował mnie w swoim li-
ście mój najstarszy brat! Otrzymałem go na czas, także 
od drugiego brata, nadeszły jego słowa przebaczenia na 
moją prośbę i życzenia konfirmacyjne. Potem było peł-
ne liturgiczne nabożeństwo.
 Po zakończeniu wyszliśmy na schody kościel-
ne. Lecz zanim nas pan fotograf Kubisz poustawiał, 
ponachylał nasze głowy i próbował widoczność w apa-
racie, zdążył lunąć deszcz. Koleżeństwo się rozprysnę-
ło, a zanim znów się zeszliśmy, było nas nieco ponad 

osiemdziesiąt - na 124 konfirmantów. Takie zdjęcie 
zachowało się wraz z dwoma listami braci. Od trzecie-
go list nie dotarł. Najstarszy brat podkreśla znaczenia-
ekonfirmacji, członkostwa w Kościele, głębi Wieczerzy 
Świętej. Wyraża też swoje życzenia i prośbę do mnie! 
W dniu konfirmacji, w opustoszałym po części domu 
rodzinnym - "zanuć wraz ze mną pieśni - "Pan Bóg jest 
mą siłą,..; Grodem mocnym..., Wszyscy, co składają  
w Panu swe ufanie; Brońże nas , Panie, na wieki", bo te 
i on nucić w tym dniu będzie!
 Choć wiele było trudnych chwil, przed i po 
konfirmacji, choć sama uroczystość nie była radosna, 
ani w swych treściach dla mnie zrozumiała, pozostał 
z owego dnia na całe życie niezatarty ślad. Łaską Bóg 
sięgnął w serce... i po serce. Tego nie zatarły nawet do-
tąd przeżyte lata, których Pan Bóg dał już aż siedem-
dziesiąt. One poszły ze mną w moje dni w rodzinie  
i w Kościele. Przeżywałem je z moimi dziećmi, wnuka-
mi, chrześniakami i aż 39 razy z ogromną ilością mło-
dzieży, od skromnych grup w Elblągu, Pasłęku, Mo-
rągu, Jaworzu oraz z indywidualnymi, pojedynczymi 
konfirmantami z mojej parafii, z różnych miejscowości 
Śląska, a nawet ówczesnej Czechosłowacji.
 Zawsze był to - jak określił mi to w liście mój 
brat – „dzień doniosły i pamiętny", tak jak go przedsta-
wia nasz stary pieśniarz ks. Jerzy Heczko w jego Kan-
cjonale (nr 314);
 „Rozważcie wasze powinności, Uroczyście 
dziś przyjęte. Nie ustawajcie w pobożności, Zachowuj-
cie prawa święte; Niech wam dzień ten hasłem będzie 

- Boga czcić i wielbić wszędzie.”
er jot

50 lat minęło jak jeden dzień …
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Sabela Biędzio Helena Anna
Kubok Boruta Pawełka

Bujok Chmiel Helena Marta
Broda Comber Lidia

Obracaj Drózd Danuta
Bujok Gabryś Krystyna
Branny Guznar Helena

Jagucka Hilarowicz Alicja
Krogulewska Heglarz Kunegunda
Olszar Jureczek Urszula Janina

Burakowska Kania Alicja
Smelik Kasafir Halina

Kajzar Kędziera Anna Urszula
Gutmajer Konieczna Renata

Król Koziar Krystyna
Górniak Krzok Helena Anna

Pękała Kukla Halina
Kula Stanisława Helena

Kozieł Łabaj Marta
Biędzio Macura Danuta Emilia

Orawska Matloch Halina
Gabzdyl Mendroch Janina

Farana Olszar Janina Emilia
Waleczek Pawera Małgorzata

Fragstein Pilch Janina
Plisz Plisz Janina
Szczuka Barbara

Śliwka Taska Janina
Wiecheć Wiecheć Zofia

Zielina Maria
Grzybek Żarska Wanda

Andrzejewski Mirosław
Ciompa Józef Andrzej

Delong Jan
Firla Bogdan

Guznar Tadeusz
Klus Jerzy
Kubala Jan

Lipowczan Jerzy
Lotko Józef Zdzisław

Łyżbicki Adam
Matuszek Józef

Michalik Janusz Marcin
Miodoński Piotr Paweł
Mrózek Marcin Paweł
Pustelnik Jerzy Witold

Raszyk Jan
Siwy Tadeusz

Skalski Zbigniew
Zdejszy Michał
Żabiński Adam

„Złoci Konfirmanci” 2014

70 lat po konfirmacji

Janik Ryszard
Terlik Irena

„Jesteście przyjaciółmi moimi, 
 jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. 

Już was nie nazywam sługami, 
 bo sługa nie wie, co czyni pan jego; 

 lecz nazywam was przyjaciółmi, 
 bo wszystko, co słyszałem od Ojca 

 mojego, oznajmiłem wam”
(J 15,14.15)

 ... Pociąg życia jedzie po szynach osadzonych na nie-
zliczonych podkładach. Te szyny to Słowo Boże i Łaska Boża. 
Gdy się pozostaje na tym torze, to szczęśliwie dociera się do celu. 
Zważcie na to, aby podkłady szyn nigdy nie zostały podkopane. 
Wtedy następuje wykolejenie, które samo w sobie jest  nieszczę-
ściem. Podkłady, o których mowa, to Wasze przeżycia w wierze 
i wysłuchane modlitwy, a więc dary z bogactwa Bożego, które 
mają Was wewnętrznie wzmocnić. Błogosławieństwo oraz siła 
Słowa i Łaski Pańskiej towarzyszą Wam przez całe życie...

 ... Jako zbór życzymy im kolejnych wielu łask Bożych ...
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Pamiątka Założenia Kościoła Jezusowego

 Każdego roku mamy to wyjątkowe, 
parafialne święto, którym jest pamiątka wy-
tyczenia miejsca pod budowę kościoła Jezu-
sowego. 
 25 maja br. o godz. 10.00 proce-
sjonalnie wejście do kościoła księży i Rady 
Parafialnej przy dźwiękach preludium orga-
nowym. Proboszcz ks. Janusz Sikora przy-
witał wszystkich bardzo serdecznie słowami: 

„Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, wesel-
my się w Nim”. Słowa przywitania skiero-
wał przede wszystkim do Proboszcza Parafii 
św. Trójcy w Warszawie ks. radcy Piotra Ga-
sia z małżonką oraz do grupy z partnerskiej 
Parafii z Niemiec. Po krótkich ogłoszeniach 
parafialnych i pieśni zboru, swój program 
przedstawiły dzieci z Przedszkola Towarzy-
stwa Ewangelickiego. Nie jednemu z nas 
zakręciła się w oku łza. Dzieci wprowadziły 
nas w atmosferę muzyki i wspaniałego śpie-
wu. Przed ołtarzem połączone chóry zaśpie-
wały pieśń „Będę śpiewał Tobie”. Następnie 
zaprezentowały się chóry: Hażlach-Zamar-
ski, Bażanowice, Wyższobramski Chór Ka-
meralny, Męski z Cieszyna oraz Kościel-
ny z Cieszyna. Po liturgii wstępnej zboru,  
ks. radca Piotr Gaś, nasz honorowy gość 
wygłosił kazanie. Słowa oparte na tekście  
z 2 Mż 32, 7-14. Podkreślał m.in. jak ważna 
w życiu każdego człowieka jest modlitwa, 
wdzięczność i ufność. Po kazaniu połączone 
chóry zaśpiewały pieśń „Na wysokosciach 
bądź Bogu cześć”. Nabożeństwo zakończy-
ło się błogosławieństwem i pieśnia zboru. 
 Wszyscy goście i zborownicy za-
proszeni zostali na wspólny poczęstunek 
przygotowany na Placu Kościelnym.
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 Dziękujemy Bogu za wspaniałą pogodę, 
za mile spędzony czas oraz dziekujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do przygotowania całej 
uroczystości. 
 Czekał nas jeszcze po południu wyjątko-
wy koncert śpiewaków z Zaolzia. Mamy nadzie-
ję, że jeżeli Bóg pozwoli, wszyscy spotkamy się  
w kościele Jezusowym za rok, na kolejnej Pamiąt-
ce Założenia. 

Renata Michalik 

Pamiątka Założenia Kościoła 
w Marklowicach

 W I niedzielę po Trójcy Świętej 22 czerwca br. o godz. 10.00 
rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo 27-lecia pamiątki poświęcenia 
kościoła w Marklowicach.
 Mieliśmy przyjemność gościć zaproszonego z Dzięgielowa 
ks. Marka Londzina w asyście miejscowego opiekuna proboszcza 
Janusza Sikory. Początek nabożeństwa swoim pięknym śpiewaniem 
ubogacił chór z Dzięgielowa oraz nasze kochane dzieci ze szkółki 
niedzielnej prowadzone przez Sabinę i Janusza Stasiców. Słowo ka-
zalne proboszcza z Dzięgielowa nawiązywało do 5 księgi Mojżeszo-
wej „Jam jest Pan Bóg Twój” tekst rozważania słowa Bożego opierał 
się również na haśle 2014 roku „Moim szczęściem jest być Blisko 

Boga”.  
 Każdy z nas szuka swego szczęścia 
w miłości, zawodzie, rodzinie, bogac-
twie. A szczęściem każdego z nas po-
winna być bliskość Boga. Tak wiele 
jest spraw, które odciągają nas od Boga:
komputer, telewizja, portale. Możemy 
być bliżej Boga w naszych nabożeń-
stwach, spotkaniach młodzieżowych, 
biblijnych. On jest również w społecz-
ności naszego filiału. To dzięki naszym 
parafianom, ludziom, którzy pomagali 
i pomagają nadal  w modlitwie w pra-
cach przy kościele, finansowo i du-
chowo nasz filiał istnieje, rozwija się  
i JEST BLISKO BOGA.
 Korzystając z okazji chcę im wszyst-
kim podziękować, członkom rady filia-
łu, przyjaciołom, sąsiadom, państwu 
Gabryś, Gabrysi Staszkiewicz, za po-
moc i dobrą radę, przez te cztery lata 
mojej kadencji jako członkini Rady 
Parafialnej.

Aneta Czudek
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Niespodziewana wizyta

 Błogosławioną jest rzeczą, gdy dzieci opuściwszy dom – 
wracają do niego. Błogosławioną jest rzeczą, gdy rodzice o nich 
pamiętają. 
 Zaproszony, odwiedził nas, wychowany w cieniu kościoła Je-
zusowego, mieszkający w Niemczech – ks. Daniel Bruell. 
 W dniu 15 czerwca stanął dwa razy na ambonie swojego  
i naszego koscioła. Było to Nabożeństwo Rodzinne i ksiądz wybrał 
tekst kazalny z księgi Daniela, aby głównie dzieciom przybliżyć po-
stać bohatera księgi w niezwykle ciepły, obrazowy sposób. Uzmysło-
wił nam, że każdy ma też swoją jamę z czyhającymi lwami. Wspo-
minał o swoich przykrych przeżyciach z okresu stanu wojennego.  
Ale w każdej jamie czeka na ciebie Bóg. 
 Wizytę księdza Daniela uświetnił występ 
Chóru Misyjnego, który jak zawsze sprawił nam 
radość. 

Zborowniczka

Był sobie raz ogromny głaz.
Pod głazem  piach, na głazie mech, a obok drogą, noga za nogą,

szło bystrych chłopców trzech. 
Jeden powiada - to dziwny kamień.

Drugi już zbadał, że mech jest na nim.
Trzeci się zdziwił. O, tu na piasku są ślady lisa, co wybiegł z lasku -

pewnie w kurniku pilną miał sprawę. 
Jakie to wszystko ciekawe!
I poszli dalej, a dalej łąka.

W trawie na skrzypkach świerszcz sobie brząkał.
Wśród kwiatów zwinna latała pszczoła...

I znów ten pierwszy chłopiec zawołał: Widzicie! Pszczółka!
Siadła na kwiatek - jakie ma nóżki - dziwne, kosmate.

Drugi się schyla, znalazł ślimaka.
Trzeci motyla ujrzał na makach. Motyl wyglądał jak nieba skrawek. 

Jakie to wszystko ciekawe!
Na świecie dziwów tyle dokoła i wszystko zobaczenia jest warte. 

Tylko mieć trzeba jak ci trzej chłopcy uszy i oczy otwarte.
Wiera Badalska

Jakie to wszystko ciekawe ...
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Cieszyńska Noc Muzeów i Noc Kościołów

 Jak co roku w ostatni weekend majowy w ko-
ściele Jezusowym odbywa się wiele imprez i uroczy-
stości. Jedną z nich jest Cieszyńska Noc Muzeów, a od 
ubiegłego roku również Noc Kościołów, organizowana 
tego samego wieczoru w Republice Czeskiej. W tym 
roku kościół Jezusowy i Muzeum Protestantyzmu od-
wiedziło łącznie ok. 500 osób. Zwiedzający mogli za-
poznać się z historią luteran na Śląsku Cieszyńskim, 
zobaczyć wystawę fotografii kościelnych organów.  

 Jednakże szczególnym zainteresowaniem cie-
szyła się, zaprezentowana w tę jedną noc pierwsza 
mapa Śląska pedagoga i kartografa, Marcina Helwi-
ga. Twórca pierwszej mapy Śląska urodził się w Nysie  
w 1516 roku, studiował w Wittenberdze, gdzie po-
znał wybitnego humanistę Valentego Trozendorfa oraz 
Marcina Lutra i Filipa Melanchtona. Po studiach pra-
cował w Świdnicy i Wrocławiu, gdzie zmarł w 1574 
roku. Pierwszą mapę Śląska przygotował na podstawie 

własnych pomiarów, badań i obserwacji. Wydana 
została w 1561 roku i od razu zdobyła uznanie. 
Została wykorzystana między innymi w pierw-
szym usystematyzowanym nowożytnym atlasie 
Theatrum Orbis Terrarum Abrahama Orteliusa 
wydanym w Antwerpii. Prezentowana podczas 
Nocy Muzeów mapa Helwiga, ze zbiorów Biblio-
teki Tschammera, znajduje się we wspominanym 
atlasie Orteliusa, wydanie z 1579 roku.
 W bieżącym roku Kościół Ewangelicko-Augs-
burski w Polsce obchodzi Rok Katechizmu, czym 
chce zwrócić uwagę na kluczową rolę, jaką ka-
techizm odegrał w rozwoju Reformacji, kształto-
waniu postaw i tożsamości luterańskiej oraz jego 
znaczenia dzisiaj. Znaczenie katechizmu dla Re-
formacji było ogromne, o czym może świadczyć, 
iż mały katechizm Lutra był w owym czasie naj-
bardziej rozpowszechnionym dziełem reforma-
cyjnym. Pierwsze wydanie małego i dużego ka-
techizmu nastąpiło w 1529 roku i związane było 
z niewielką znajomością Słowa Bożego przez 
wiernych, ale również przez niemałą część du-
chownych. Mały katechizm wpierw był wydany w 
postaci tablic, swego rodzaju rozwieszanych pla-
katów, a później w formie drukowanych książek. 
W związku z Rokiem Katechizmu w Cieszyńską 
Noc Muzeów i Noc Kościołów otwarta została 
wystawa czasowa Katechizmy od XVI do XX 
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wieku w zbiorach Biblioteki Tschammera, pre-
zentująca najcenniejsze i najciekawsze egzempla-
rze małego i dużego katechizmu Marcina Lutra 
ze zbiorów Parafii. Na wystawie można zobaczyć 
m.in. polskie wydania katechizmów z XVI wieku 
drukowane w Królewcu Pruskim, jak chociażby 
Enchiridion. Catechismus mały dla pospolytych 
plebanow y Kaznodzieyow przetłumaczony przez 
Hieronima Maleckiego, wydany w 1571 roku, czy 
późniejsze XVIII i XIX wieczne wydania ma-
łych katechizmów Lutra drukowanych w Brzegu. 
Prócz polskich wydań prezentowane są również 
niemieckie, z najstarszym w zbiorach dużym ka-
techizmem Lutra, Deudsch Catechismus wyda-
nym w Wittenberdze w 1576 roku, jak również 
późniejsze XVII, XVIII w. Wystawę zamykają 
katechizmy wydane w XX w. po polsku w prze-
kładach między innymi ks. dr Aleksandra Scho-
eneicha, ks. bp Andrzeja Wantuły, niemieckie 
wydania, w tym między innymi wydanie z 1912 
r., drukowane w USA w St. Louis, jak również 
czeskie.
 Wystawy oraz kościół z przewodnikiem 
można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu ter-
minu – tel. 502495835 lub e-mail: muzeumprote-
stantyzmu@gmail.com lub w piątki o godz. 14.30, 
zbiórka kancelaria parafii. 

Marcin Gabryś

Mamy nowe (zastępcze) organy!

 Z pewnością wielu z Was zauważyło, że od kil-
ku tygodni z lewej strony ołtarza kościoła Jezusowego 
stoją tajemnicze organy. To zastępczy instrument, któ-
ry służył będzie podczas nabożeństw od października 
2014 r., kiedy rozpocznie się długo oczekiwany remont 
naszych wspaniałych zabytkowych organów Sauera. 
Nowy instrument jeszcze nie gra, ale swoją obecnością 
już wymusza na nas pewne zmiany, co uświadomiłem 
sobie, będąc na ślubie i widząc, jak młoda para skła-
da swoje podpisy przy stoliku, który znajduje się z in-
nej, niż dotychczas, strony ołtarza…  Zmian czeka nas 
więcej, dlatego postanowiłem przedstawić Wam bliżej 
nasz nowy instrument,  do którego wszyscy będziemy 
musieli się stopniowo przyzwyczaić.
 Od dłuższego czasu wiadomo było, że na czas 
remontu organów kościoła Jezusowego potrzebny bę-
dzie instrument, który czasowo zastąpi naprawiane 
organy. Remont trwać będzie dwa lata, podczas któ-
rych przeżywać będziemy wiele nabożeństw, ślubów, 
pogrzebów i innych uroczystości, które wymagać będą 
odpowiedniej oprawy muzycznej. Wszystkich zaanga-

żowanych w poszukiwanie optymalnego rozwiązania 
problemu, zastanawiało, jak mały elektroniczny instru-
ment podoła temu zadaniu. Ostatecznie z pomocą or-
ganisty Pawła Seligmana, który od początku czynnie 
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firmy JOHANNUS Opus 5. Firma Johannus 
od wielu lat specjalizuje się w budowaniu 
elektronicznych organów o brzmieniu opar-
tym całkowicie na technice cyfrowej, która 
pozwala na stworzenie głosów brzmiących 
identycznie jak głosy w klasycznych orga-
nach piszczałkowych. Instrument posiada 
19 barokowych i 19 romantycznych gło-
sów, które można włączać w zależności od 
potrzeby. Organy posiadają 2 manuały po  
5 oktaw oraz 30 tonowy pedał. Wyposażone 
są również w stałe kombinacje: PP, P, MF, F, 
FF, T oraz inne urządzenia, które znacznie 
ułatwiają grę organiście. 
 13 maja 2014 r. nastąpiła instalacja no-
wego instrumentu w naszym kościele oraz 
pierwsze próby akustyczne. Nasz organi-
sta Mirosław Berek oraz wszyscy zebrani 
nie kryli zaskoczenia, jak ładnie brzmią te 

„małe” organy. Okazało się jednak, że aby ich 
dźwięk rozlegał się dostatecznie donośnie, 
potrzebne będzie odpowiednie nagłośnienie, 
które zostało wypróbowane i zakupione. Pró-
ba wypadła bardzo zadowalająco, a potężne 
brzmienie organowego tutti dało nawet od-
czuć drgania w klatce piersiowej słuchaczy!
 Tymczasowe rozwiązanie problemu 
gry (w trakcie remontu) w postaci dźwięku 
organów słyszalnego nie z góry, lecz od stro-
ny ołtarza, z pewnością wymaga od wszyst-
kich czasu na przystosowanie się do nowych 
warunków akustycznych. Przed nami z pew-
nością niejedno nabożeństwo, na którym 
będziemy dostosowywać głośność akom-
paniamentu do śpiewu zboru i uczyć się 
współpracy z organistą. Zapewniam jednak, 
że mimo remontu naszego zabytkowego in-
strumentu, muzyka organowa w cieszyńskim 
kościele nadal będzie brzmiała godnie i do-
nośnie! W tym miejscu serdecznie dziękuję 
Pawłowi Seligmanowi za pomoc w doborze 
i zakupie odpowiedniego instrumentu dla na-
szego kościoła!
 Już dziś serdecznie zapraszamy na 
ostatni akcyjny koncert pożegnalny z wy-
korzystaniem zabytkowego instrumentu, 
który odbędzie się w ostatnią niedzielę 
września, 28.09. 2014r. o godz. 19.00. Pod-
czas koncertu wystąpią: Paweł Seligman 

– organy oraz Wyższobramski Chór Ka-
meralny. Będzie to radosne pożegnanie, 

podczas którego nasz instrument zabrzmi inaczej niż 
zwykle! Więcej szczegółów we wrześniowym nume-
rze Wieści.

wspiera akcję „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowe-
go”, udało się znaleźć i zakupić odpowiedni instrument. 
Są to używane organy cyfrowe znanej holenderskiej 

Piotr Sikora
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Wizyta grupy z Parafii Ewangelickiej 
z Schwabach

 W dniach 24-29 maja 2014 r. w Cieszynie prze-
bywała 53-osobowa grupa  z zaprzyjaźnionej Parafii 
Ewangelickiej  św. Marcina z Schwabach (Niemcy). 
Pobyt tej dużej grupy realizowany był w ramach uzgod-
nionego w 2013 r. programu współpracy pomiędzy na-
szą parafią, a parafią z Schwabach.
 Nasi goście przyjechali późno po południu  
w sobotę, 24. maja, i zatrzymali się w 
Hotelu Liburnia. Wieczorem uczestni-
czyli w koncercie „Ku pamięci Karola 
Stryji” Filharmonii Śląskiej w kościele 
Jezusowym, w którym głównym punk-
tem programu była Msza Luterańska  
G-dur BWV 236 Jana Sebastiana Bacha.
 W niedzielę, 25. maja, uczest-
niczyli w uroczystym nabożeństwie  
z okazji 305. rocznicy pamiątki zało-
żenia kościoła Jezusowego. Nabożeń-
stwo wywarło na nich duże wrażenie. 
Następnie, po spożyciu posiłku na Pla-
cu Kościelnym, wcześnie po południu 
wzięli udział w koncercie połączonych 
chórów ewangelickich parafii zaol-
ziańskich (ok. 150 członków chóru i  
orkiestry) pod dyrekcją prof. Ewalda 
Danela. Po południu w dwóch grupach 
zwiedzili nasze miasto i zobaczyli waż-
niejsze zabytki Cieszyna. Wieczorem, 
na zaproszenie naszego chóru kościel-
nego, uczestniczyli w grillowaniu i 
wspólnym śpiewaniu pieśni po polsku 
i niemiecku. 
 Od poniedziałku, 26. maja, 
realizowali zaplanowany program tu-
rystyczny. Po śniadaniu pojechali do 
Ustronia i na Równicę. Z parkingu 

koło schroniska cała grupa zeszła do najbardziej zna-
nej świątyni leśnej „Kamień na Równicy”. Przy ka-
mieniu proboszcz Dr. Paul-Hermann Zellfelder oraz 
ks. proboszcz Janusz Sikora odprawili krótkie nabo-
żeństwo. Po zjeździe z Równicy do Ustronia-Polany, 
kilkunastoosobowa grupa pieszych turystów odłączy-
ła się od głównej grupy i po wyjechaniu wyciągiem 

Na Równicy przy „Kamieniu”
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Kubalonkę, Istebną do Koniakowa. Tam w znanej go-
spodzie pod Ochodzitą spożyli obiad. Po obiedzie kon-
tynuowali podróż tzw. „Wielką pętlą beskidzką”. Jadąc 
spod Ochodzitej do Milówki oraz dalej przez Żywiec, 

Szczyrk, Przełęcz Salmopolską, Wisłę-Malinkę, 
Wisłę do Wisły-Jawornika (skąd odebrali pieszych 
turystów), mieli dobrą okazję do podziwiania pięk-
na naszego Beskidu Śląskiego. Bardzo wiele infor-
macji w czasie podróży udzielał przewodnik, Piotr 
Brener. Wieczorem, pełna wrażeń grupa, wróciła na 
kolację do restauracji Liburnia.
 We wtorek, 27. maja, nasi goście pojechali na 
całodniową wycieczkę do Krakowa. Tam w dwóch 
grupach zwiedzali zabytki, a zwłaszcza Zamek Wa-
wel oraz kościół Mariacki na Rynku Głównym.
  W środę, 28. maja, grupa  ze Schwabach mia-
ła też napięty program. Wpierw zwiedzili Zamek 
i park zamkowy oraz otoczenie rynku w Pszczy-
nie. Po południu zwiedzali niemiecki, nazistowski 
obóz koncentracyjny w Oświęcimiu i Brzezince 
(Auschwitz i Birkenau). W obozie w Oświęcimiu 
złożyli wieniec ku pamięci obywatela żydowskiego 
pochodzącego ze Schwabach, który zginął w tym 
obozie. 
 W czwartek, 29. maja, goście opuścili Cieszyn,  
a po drodze do Schwabach mieli jeszcze ok. 3-go-
dzinny postój na zwiedzanie zabytków we Wrocła-
wiu. W późnych godzinach wieczornych szczęśli-
wie wrócili do domu.
 W środę wieczorem odbyło się krótkie spotka-
nie ks. Janusza Sikory oraz Jana Króla i Stanisława 
Hławiczki z Rady Parafialnej z naszymi gośćmi ze 
Schwabach. Proboszcz Dr. P. Zellfelder podzię-
kował za dobrze zorganizowany pobyt i ciekawy 
program turystyczny. Podkreślił, że szczytowym 
punktem ich pobytu w Cieszynie był udział w na-
bożeństwie, a duże wrażenie na naszych gościach 
wywarły też koncerty oraz wspólne śpiewanie  
z chórem kościelnym. Powiedział również, że teraz 
jest kolej na przyjazd chórów z Cieszyna do Schwa-
bach, a zwłaszcza chóru kościelnego na uroczyste 
otwarcie kościoła Św. Marcina po jego wielolet-
niej renowacji oraz Kameralnego Chóru Wyższo-
bramskiego na Tydzień Muzyki w roku 2015. Ks. 
Zellfelder przekazał dar na renowację naszych or-
ganów, zebrany spontanicznie wśród naszych gości 
ze Schwabach.                 
 Ks. Sikora oraz członkowie Rady podziękowali 
też naszym gościom za udział w naszych uroczy-
stościach  niedzielnych oraz wyrazili opinię i na-
dzieję, że pobyt był dla nich interesujący oraz że 
w przyszłości kontynuowane będą różne wyjazdy  
i spotkania.

krzesełkowym na Czantorię-Stokłosicę, przez szczyt 
Czantorii, Soszów przeszli do Wisły-Jawornika, gdzie 
pod wieczór połączyli się z zasadniczą grupą. Grupa 
autobusowa kontynuowała jazdę przez Wisłę, Przełęcz 

Stanisław Hławiczka                      

Składanie wieńca pod ścianą śmierci w Oświęcimiu 
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Piknik rodzinny 
w Hażlachu

 1 czerwca odbył się w Hażlachu tradycyj-
ny piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Był to 
już jubileuszowy, 10 piknik. Poprzedziły go liczne 
przygotowania, w które bardzo ofiarnie włączyło 
się wielu parafian z filiału. Całość rozpoczęła się 
nabożeństwem, w czasie którego zaśpiewał także 
chórek dziecięcy Gloria oraz zespół młodzieżo-
wy. Na koniec nabożeństwa dzieci przygotowały 
niespodziankę dla rodziców z okazji Dnia Matki 
i Dnia Ojca. Uczestnicy nabożeństwa mogli wy-
słuchać wierszy oraz piosenek dzieci, a następnie 
rodzice zostali obdarowani przez swoje pociechy 
symbolicznymi słodyczami.
 Po nabożeństwie rozpoczął się piknik na 
placu przed kościołem. W bardzo bogatym menu 
znalazł się tradycyjny gulasz z sarny, kiełbasy  

z grilla, żurek, kita z kapustą oraz ciasta i napoje. Były 
także liczne atrakcje dla dzieci: dmuchany zamek do ska-
kania, zawody, które zorganizowali strażacy z miejsco-
wego OSP, czy też pokaz z udziałem psów myśliwskich. 
Losowano także nagrody dla wszystkich, którzy zakupili 
losy „cegiełki”. Ostatnim elementem wspólnego święto-
wania było spotkanie w sali, podczas którego śpiewano 
wspólnie piosenki, w tym sporo szkółkowych. Była też 
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krótka historyjka w formie skeczbordu. 
 Z tego miejsca chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji pikniku, wszystkim 
sponsorom, tym którzy pomagali w przygoto-
waniach programu.  

Marcin Podżorski

Spotkanie Koła Odwiedzinowego

 Mimo, iż pogoda nie dopisała, 2 czerwca br. 
członkowie Koła Odwiedzinowego spotkali się na ple-
banii, by usmażyć tradycyjną jajecznicę. Jak co miesiąc, 
przyjęliśmy „pod nasze skrzydła" kolejnych 80-latków, 
którzy w najbliższych, letnich miesiącach, będą obcho-
dzili swoje jubileusze. Był czas na składanie życzeń 

solenizantkom, wspólne pieśni i rozmowy. Jajecznica 
- chociaż tym razem usmażona w kuchni na piecu elek-
trycznym -  wszystkim bardzo smakowała. 
 Chociaż przed nami przerwa wakacyjna, już 
dziś zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy 
na kolejne spotkanie 25.08.  o godz. 16.00 i na nabo-
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żeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą dla 
seniorów, które planujemy na dzień 30.08. -  
w ostatnią niedzielę sierpnia o godz. 10.00.

Joanna Sikora

Wycieczka Koła Pań na Zaolzie

 W środę, 18 czerwca br. uczestniczki Koła Pań 
w Brzezówce i Hażlachu wybrały się na wspólną wy-
cieczkę, tym razem na Zaolzie. Była to dobra okazja do 
poznania kilku parafii ewangelickich. Najpierw uczest-
nicy przyjechali do Trzanowic, gdzie powitał ich ks. To-
masz Tyrlik, który opowiedział trochę o życiu parafii. 
Była także możliwość zwiedzenia niedawno otwartego 

muzeum, izby pamięci ks. Jerzego Trzanowskiego, zna-
nego autora wielu pieśni.
 Następnym przystankiem była Ligotka Kame-
ralna, gdzie znajduje się piękny kościół, nazywany mi-
niaturą kościoła Jezusowego w Cieszynie, gdyż wiele 
elementów rzeczywiście przypomina cieszyński ko-
ściół. W Ligotce służyli także bardzo znani księża, jak 

choćby ks. Karol 
Kulisz, później-
szy proboszcz 
cieszyński. Trze-
cią parafią, którą 
mogliśmy zwie-
dzić, była By-
strzyca, gdzie 
nieco więcej 
o historii całe-
go Śląskiego 
Ewangelickiego 
Kościoła Augs-
burskiego Wy-
znania (SCAEV) 

Bystrzyca Piosek
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opowiedział ks. bp senior Stanisław Piętak. 
Była także przerwa na pyszną kawę w para-
fialnej kawiarni. Następnie pojechaliśmy do 
Pisku, gdzie mieści się kościelny ośrodek 
Beskidzka Oaza, tam mogliśmy nieco od-
począć i zjeść obiad. Ostatnią parafią, którą 
zwiedzaliśmy było Nawsie, z równie bogatą 
historią.

Marcin Podżorski

Nabożeństwo ekumeniczne w Bażanowicach

 14 czerwca 2014 roku w kościele św. Trójcy w Bażanowi-
cach odbyło się uroczyste nabożeństwo ekumeniczne, które rozpo-
częło obchody 90–lecia miejscowej OSP.
 W nabożeństwie udział wzięli ks. Adam Glajcar, duszpasterz 
strażaków, ks. Jarosław Krutak z parafii RK w Goleszowie, Ks. Jacek 
Zdrojewski z parafii polsko – katolickiej. Parafię cieszyńską repre-
zentował ks. Łukasz Gaś.

Trzanowice

LigotkaNawsie
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 Zaproszonych gości, strażaków, 
chórzystów oraz mieszkańców Bażanowic 
przywitał proboszcz ks. Janusz Sikora. Sło-
wo Boże wygłosił ks. Adam Glajcar, który 
w podniosłym kazaniu wielokrotnie wspo-
minał trudną pracę, jaką wykonują stra-
żacy. W trakcie uroczystości śpiewał chór 
kościelny pod dyrekcją diakon Joanny Si-
kory. Chór, jako dedykację dla strażaków, 
specjalnie na ten dzień przygotował hymn 
OSP pt. „Rycerze Floriana”.
 Po zakończeniu uroczystości na 
Placu Kościelnym uformował się pochód, 
który pod przewodnictwem naszego para-
fianina, druha Aleksandra Szarca, ruszył 
na plac pod remizą. Tam odbyła się dalsza 
część uroczystości.
 Strażakom życzymy wielu sukce-
sów oraz zadowolenia z pracy. Niech służ-
ba, której się podjęliście, będzie dla Was 
powodem do dumy.  

Tekst. Janina Szalbot
Zdjęcia: Sabina Polok

Jajecznica w Hażlachu

 W drugim dniu Świąt 
Zesłania Ducha Świętego, w po-
niedziałek 9 czerwca po nabo-
żeństwie, w Hażlachu odbyło się 
tradycyjne smażenie jajecznicy. 
Prawie 40 osób spędziło miło 
czas przy wspólnym posiłku  
w ogrodzie parafialnym. 

Marcin Podżorski
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Promocja trzytomowej książki 
„Kościoły luterańskie na ziemiach polskich 

(XVI-XX w.)”
 W czwartek, 29 maja br., w Czeskim Cieszy-
nie w siedzibie Śląskiego Kościoła Ewangelickiego 
Wyznania Augsburskiego na Niwach, z inicjatywy To-
warzystwa Ewangelickiego w Republice Czeskiej oraz 

Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, odbyła się 
promocja książki „Kościoły luterańskie na ziemiach 
polskich (XVI-XX w.)”. Publikacja jest pierwszą cało-
ściową monografią Kościoła luterańskiego na ziemiach 

polskich, podejmuje sprawy dotyczące 
między innymi jego historii, demogra-
fii, architektury, przemian społecznych 
na przestrzeni pięciu wieków. Całość 
pod wspólnym tytułem „Kościoły lute-
rańskie na ziemiach polskich (XVI-XX 
w.)” składa się z trzech tomów, ułożo-
nych chronologicznie: tom 1. W czasach 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, tom 
2.  Pod zaborami i obcym panowaniem, 
oraz tom 3. W ramach Rzeczpospolitej 
państw ościennych i na emigracji. Każ-
dy z tomów to zbiór artykułów naukow-
ców kilku polskich uczelni, a całość pod 
redakcją dr. hab. Jarosława Kłaczkowa, 
prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, zostało wydana przez toruń-
skie wydawnictwo Adam Marszałek.
  Promocję prowadzili gospo-
darze spotkania - ks. Bogusław Kokotek 
oraz dr Józef Szymeczek. Słowo wstęp-
ne, obrazujące tło historyczne luteran 
na Śląsku Cieszyńskim, wygłosił prof. 
Daniel Kadłubiec Dr Adam Marszałek 
przedstawił działalność wydawniczą 
toruńskiej oficyny, z drukarni której 
wyszło dzieło zaprezentowane przez 
prof. Jarosława Kłaczkowa. Uroczystość 
uświetniła śpiewem Marta Cienciała  
z akompaniamentem Leszka Kalety. 

mg
foto. ks. Janusz Kożusznik   
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„Bieg Kościołów”

 W Polsce co roku odbywa się Noc 
Muzeów. W Czechach Noc Kościołów. Tak 
się składa, że te dwie imprezy odbywają się  
w tym samym czasie.  A łączy je „Bieg Ko-
ściołów”.
 W tym roku, podobnie jak i w ze-
szłym, grupa z naszej parafii uczestniczyła  
w tym biegu. Dwudziestu sześciu biegaczy 
(po paru członków z każdego odwiedzanego 
kościoła) w tym czterech z naszej parafii (Oli-
wia Madzia, Pavla Chudecka, Marek Chudec-
ki i Laura Łośko)  wystartowała z kościoła 
na Nivach biegnąc do kościoła Jezusowego, 
następnie do Parafii św. Jerzego, później do 
kościoła św. Mikołaja (Rotunda Romańska na 
wzgórzu zamkowym). Kolejnym etapem bie-
gu było kilka kościołów i zborów na Zaolziu. 
W każdym z kościołów biegaczy witał miej-
scowy ksiądz, który krótko opowiedział  
o swojej parafii i wraz z uczestnikami zma-
wiał modlitwę. Biegacze mogli również posi-
lić się łykiem wody i małym posiłkiem.  Bieg 
zakończył się po niespełna 9 kilometrach 
i 2.5 godzinie w Chrześcijańskim Zborze  
w Czeskim Cieszynie krótkim koncertem  
w wykonaniu miejscowej młodzieży, modli-
twami oraz „uzupełnieniem płynów i cukrów  
w organizmie”. 
 Biegaczom gratulujemy wytrwałości 
i zapraszamy do biegu w przyszłym roku.

Grzegorz Łośko
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Informacje 
Rady Parafialnej

 Po raz trzeci w tym roku Rada Parafialna ze-
brała się we wtorek 17 czerwca. Zebraniu przewodni-
czył Kurator Parafii Jan Król. Po powitaniu Proboszcz 
ks. Janusz Sikora odczytał biblijne hasło dnia i zmówił 
modlitwę.
 Zaproponowany porządek obrad przyjęty zo-
stał jednomyślnie. Protokół z poprzedniego posiedzenia 
Rady odczytał pan Mrózek. Wniesione zostało uzupeł-
nienie o nabożeństwie ekumenicznym odprawionym  
w kościele Jezusowym   z okazji 100-lecia zorganizo-
wanego pożarnictwa na Śląsku Cieszyńskim. W nabo-
żeństwie uczestniczyła m.in. śmietanka pożarnictwa 
zawodowego i ochotniczego Rzeczpospolitej. Patrz: 
Wieści Wyższobramskie nr 6/2014. Po uwzględnieniu 
uzupełnienia, protokół przyjęto bez głosów sprzeciwu.
 W zakresie zagadnień życia religijno-kościel-
nego Rada omówiła parafialne uroczystości majowe. 
W oczach Rady koncerty w okresie pamiątki założenia 
kościoła Jezusowego nie tylko uświetniły obchody, ale 
także – występ chórów parafii zaolziańskich - podkre-
śliły łączność wyznaniową i historyczną ze świątynią 
wyższobramską. Osobną sprawą był pobyt współwy-
znawców ze Szwabach. Przybyli  w sobotę 24 maja. 
Zdążyli na koncert „Karol Stryja in memoriam". W nie-
dzielę świętowali 305. rocznicę razem z nami. Kolejne 
3 dni, dzięki zapobiegliwości i zaradności pana Stani-
sława Hławiczki, spędzili, w sposób nie dopuszczający 
nudy, w Beskidach, Pszczynie, Krakowie. Nie ominęli 
niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu, gdzie pod 
ścianą śmierci złożyli wieniec. Wielkie wrażenie wy-
warły na nich chwile przy Kamieniu na Równicy, które 
zakończyli krótkim nabożeństwem. W dalszej części 

Rada zaznajomiła się z planami wakacyjnymi - pracy  
z dziećmi i młodzieżą. W Cieszynie i filiałach będą 
tygodnie dobrej nowiny, zaś dla młodzieży zorgani-
zowany  będzie obóz w Pieninach. W zakresie akcji 

"Ratujmy organy kościoła Jezusowego" podpisana zo-
stała umowa z wykonawcą remontu. Rozpoczęcie prac 
planowane jest na dzień 1 października 2014r., zaś za-
kończenie w sierpniu 2016 roku. W sprawach gospo-
darczych dominowało zagadnienie uciepłowienia para-
fialnych budynków czynszowych. Temat jest pokłosiem 
ustawy nakazującej w ciągu najbliższych kilku lat li-
kwidację - mówiąc prosto - pieców węglowych. Nowy 
sposób ogrzewania musi odpowiadać wymogom usta-
wy. Zdecydowano lokale parafialne ogrzewać ciepłem  
z ciepłowni miejskiej. Wymaga to budowy ciepłociągów, 
węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych. W tym 
celu postanowiono przystąpić do projektu realizowane-
go w ramach programu „Poprawa Jakości Powietrza". 
Uczestnictwo w tym programie pozwala na częściową 
refundację poniesionych kosztów. W celu przystąpienia 
do programu, Rada podjęła stosowne uchwały. W celu 
usprawnienia zarządzania cmentarzami, został zaku-
piony program komputerowy. Rada pochyliła się nad 
działaniami jakie są konieczne, aby program wdrożyć. 
Jesienią tego roku planuje się uaktywnienie
programu „na" cmentarzu cieszyńskim. W sprawach 
różnych Kurator przypomniał o kończącej się kadencji 
obecnej Rady Parafialnej i czekających jesienią wybo-
rach. Posiedzenie zakończono wspólnie zmówioną Mo-
dlitwą Pańską.

Sekretarz Rady Parafialnej
Marcin Mrózek

Komunikat w sprawie utrzymania  grobów

 Przyjęty  w naszej Parafii „Regulamin  
Cmentarny” nakłada na opiekunów grobów sze-
reg obowiązków. Między innymi w § 5 pkt.5 okre-
ślono, że „opiekunowie  grobów zobowiązani są do 
utrzymania grobów w należytym stanie zarówno 
pod względem czystości i stanu technicznego na-
grobka jak i zieleni”., a § 2 pkt 1 mówi, że „Opłaty 
za usługi cmentarne, w tym z tytułu pochówku, re-
zerwacji oraz za przedłużenie użytkowania grobu, 

ustala i pobiera Zarządca”.
 Pragniemy poinformować, iż Rada Pa-
rafialna przystępuje do opracowania  programu 
cmentarnego, który ułatwi zarządzanie cmen-
tarzami parafialnymi oraz umożliwi zaintereso-
wanym szybki dostęp do informacji związanych  
z miejscami grobowymi, w tym terminowość wno-
szenia opłat za miejsca grobowe. Dodatkowo spo-
rządzona będzie dokumentacja fotograficzna każ-
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dego grobu, 
 W związku z tym prosimy o uregulowanie 
stanu prawnego grobów w zakresie wnoszenia 
stosownych opłat za użytkowanie grobowe oraz 
ich uporządkowanie i nadanie im estetycznego 
wyglądu. W najbliższym okresie zostanie przepro-
wadzony przegląd miejsc grobowych na cmenta-
rzach i wytypowanie grobów do likwidacji z uwagi 

na brak wnoszonych opłat czy też nieestetyczny 
stan grobu.
 Prosimy zatem o sprawdzenie stanu gro-
bów zarówno pod względem wyglądu jak i wno-
szonych opłat za ich  użytkowanie. Bliższe infor-
macje można uzyskać w kancelarii parafialnej.

W imieniu Rady Parafialnej
                                              Jan Król

Wspomnienie
Śp. dr n. med. Teodor Cienciała

  W dniu 16 
maja 2014 r. w wieku 
70 lat zmarł dr n. med. 
Teodor Cienciała, 
wieloletni Ordynator  
II Oddziału Chorób 
Wewnętrznych Zespo-
łu Zakładów Opieki 
Medycznej w Cieszy-

nie. Był znany prawie wszystkim mieszkańcom po-
wiatu Cieszyńskiego.
 21 maja br. odbyło się nabożeństwo żałobne w 
kościele Piotra i Pawła w Wiśle, a urna złożona została 
na cmentarzu „Na Groniczku”. 
 Urodził się w Mielcu 13 stycznia 1944 r., gdzie 
również ukończył gimnazjum. Studiował w Akademii 
Medycznej w Warszawie. Pracę zawodową rozpo-
czął na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu 
Miejskim w Rydułtowach. Równocześnie pracował   
w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego  w Wo-
dzisławiu Śląskim i Rydułtowach oraz  w Okręgowej 
Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Ślą-
skim. Po przeprowadzeniu się do Wisły w 1972 r., za-
czął tam pracować w Poradni Ogólnej Przychodni Re-
jonowej. W tym roku też zdał egzamin, uzyskując tytuł 
specjalisty I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. 
W roku 1975 powołany został na stanowisko Ordyna-
tora Kardiologicznego Ośrodka Badawczo-Konsul-
tacyjnego Śląskiej Akademii Medycznej w Ustroniu.  
W trakcie pracy w Ustroniu zatrudniony był rów-
nież w Dziale Pomocy Doraźnej ZZOZ w Cieszynie. 
Uzyskał specjalizacje II stopnia w zakresie chorób 
wewnętrznych oraz II stopnia w zakresie fizjoterapii  
i balneoklimatologii. W 1984 r.  ukończył studia dokto-
ranckie i  obronił pracę: „Niektóre parametry przemia-
ny lipidowej i konfrontacji z czynnikami zagrożenia 
chorobą wieńcową u chorych po zawale mięśnia ser-
cowego przebywających na leczeniu uzdrowiskowym 
w Ustroniu”. Następnie zatrudniony został na stano-

wisku Ordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych  
w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.
 Ówczesny Dyrektor ZZOZ w Cieszynie, dr 
n. med. Maciej Krzanowski bardzo wysoko oceniał 
Jego kwalifikacje i napisał m.in. „jest lekarzem o wy-
sokim poziomie etyki zawodowej ,bardzo ceniony 
przez chorych. Wprowadził szereg innowacji, które  
nadały temu oddziałowi wyraźny profil kardiologicz-
ny. Dokonał tego w trudnych  warunkach szpitala re-
jonowego, co wymagało dużego samozaparcia, gdyż 
konieczną wiedzę i doświadczenia zdobywać musiał  
w odległych ośrodkach. Dzięki niemu pacjenci tu-
tejszego ZZOZ mają stałe zabezpieczenie przed ry-
zykiem zatrzymania akcji serca. Wprowadził do co-
dziennej rutyny technikę wszczepiania rozruszników 
o stymulacji zewnętrznej i nauczył tego swoich współ-
pracowników”.
 W czasie długoletniej pracy na Oddziale Cho-
rób Wewnętrznych dr Teodor Cienciała wyszkolił 
wielu lekarzy z I i II stopniem specjalizacji. W roku 
2000 został biegłym sądowym. W 2002 roku uzyskał  
II stopień specjalizacji w zakresie kardiologii. Na 
stanowisko Kierownika Pracowni Badań Nieinwa-
zyjnych Układu Krążenia powołany został w 2006 r. 
Ordynatorem Oddziału był do sierpnia 2011 r. i po 27 
latach pracy na tym stanowisku  przeszedł na emery-
turę. Następnie pracował jeszcze jako konsultant Od-
działu Kardiologii w Pracowni Badań Nieinwazyjnych 
Układu Krążenia w Szpitalu Śląskim.
 Do końca życia był bardzo aktywnym leka-
rzem, maksymalnie zaangażowanym w niesieniu po-
mocy pacjentom. Był bardzo lubiany i ceniony przez 
współpracowników, kolegów, przyjaciół. Wszyscy, 
którym przez wiele lat pomagał całym sercem, będą 
Go wspominać z wielką wdzięcznością ale i żalem, że 
nie będzie już leczył potrzebujących.
 (Serdeczne podziękowania dla dra Jerzego 
Zientka za udostępnienie materiałów dotyczących 
przebiegu pracy zawodowej dra Teodora Cienciały).

Stanisław Hławiczka
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Z Dzięgielowa ...

 W roku 2014 przypadła 100. rocznica urodzin  
(21.03) śp. ks. dr. Alfreda Jaguckiego oraz 10 rocznia 
jego śmierci w dniu 28 czerwca 2004 roku w Ewangelic-
kim Domu Opieki  „Emaus” w Dzięgielowie. Na 10 dni 
przed rocznią śmierci. W środę 18 czerwca miała miej-
sce prelekcja p. pastorowej dr. Jadwigi Badury o życiu  
i dziele śp. Ksiedza Doktora. Prelekcja wzbogacona 
była licznymi  zdjęciami zaprezentowanymi w projekcji 
multimadialnej  w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr 
Diakonis „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Licznie zebrali 
się parafianie, siostry diakonise, przybyła rodzina i za-
interesowani wspominaną postacią. W bardzo ciekawy 
i obrazowy sposób została nam przypomniana postać 
tego „świadka wiary” ks. dr. Alfreda Jaguckiego syna 
rodem z Suwalskiej ziemi wybitnego duszpasterza, ka-
znodziei, mówcy ewangelizacyjnego oraz  wykładowcy 
Bożego Słowa. Został przypomniany jako duszpasterz 
licznych  zborów na Mazurach w powojennym, trud-
nym czasie oraz jako  seniora diecezji Mazurskiej oraz 
proboszcza Parafii w Cieszynie. Bliski był nam obraz 
Księdza Doktora jako przywódcy duchowego ruchu 
misyjno - ewangelizacyjnego na Śląsku Cieszyńskim,  
a zarazem człowieka utaletowanego w łatwości pisa-
nia o prawdach Bożych;  gdyż napisał bilsko 400 ar-
tykułów i 8 książek. O tym wszystkim  przypomniała 
i na to szczególnie zwróciła uwagę nasza prelegentka. 
Nie sposób było nie przypomnieć też ks. doktora jako 
duszpasterza diakonatu „Eben-Ezer” i dyrektora EDO 

„Emaus” w Dzięgielowie. Prelegerntka podkreśliła 
również istotę otwartego i gościnnego domu pastor-
skiego, który ks. dr Jagucki tworzył wraz z ukochana 
żoną Agnieszką. Ważny był dla niego dom i najbliższa 
rodzina, wzajemne relacje i więzi najbliższych. Spo-
tkanie zakończyło się wspomnieniami uczestników  
i wyrażaniem wdzięczności Bogu za jego służbę i liczne 
talenty, z których do dziś możemy czerpać. Modlitwa  
s. Hildy Nabel i błogosławieństwo ks. Marka Londzina 
oraz wspólna pieśń „Wszystko Tobie dziś oddaję” za-
kończyła to wyjątkowe popołudnie. Bardzo serdecznie 
dziękujemy p. dr Jadwidze Badurze za przygotowanie 
prelekcji i przyjęcie zaproszenia do Dzięgielowa.

 Uczestnik

Wspomnienie śp. ks. dr. Alfreda Jaguckiego
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Z życia kościoła ...
51. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Niech  dziękują  ci,  Panie,   wszystkie dzieła twoje,
a  wierni twoi niech  ci błogosławią! Alleluja!

Psalm 145,10

 Tegoroczny 51. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gu-
stawa Adolfa odbył się 19 czerwca w Parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej w Katowicach. Obrady rozpoczęły się 
o godz. 8.30 w Sali Wyższej Szkoły Zarządzania Ochro-
ną Pracy w Katowicach. Gośćmi zjazdu byli ks. biskup 
Jerzy Samiec, ks. biskup Paweł Anweiler, ks. biskup 
elekt dr Marian Niemiec, prezes synodu ks. Grzegorz 
Giemza  oraz przedstawiciel Gustaw Adolf Werk z Nie-
miec Pfalz ks. Viktor Meyer. Po powitaniu i modlitwie 
Prezesa Bratniej Pomocy ks. Tadeusza Makuli, delegaci 
przyjęli porządek obrad. Protokół z ostatniego Zjazdu 
Bratniej Pomocy z 30 maja ubiegłego roku odczytał 
Prezes Zarządu Bratniej Pomocy ks. Tadeusz Makula. 
Po wniesieniu drobnej poprawki delegaci przyjęli pro-
tokół przy dwóch głosach wstrzymujących. 
 Sprawozdanie z działalności Zarządu Bratniej 
Pomocy złożył ks. Waldemar Szajthauer. Następnie 
informację o wynikach tegorocznej zbiórki na Bratnią 
Pomoc złożyła pani Barbara Machalica – członek Za-
rządu Bratniej Pomocy.  Ogółem ofiarność na Bratnią 
Pomoc w naszym Kościele w bieżącym roku  wyniosła 
ponad 258 tys. zł, w tym  7920 zł ofiary konfirmantów. 
Poszczególne Diecezje zebrały: Cieszyńska – 120 tys. 
zł, Katowicka - 91 tys. zł, Mazurska – 6,1 tys. zł, Po-
morsko-Wielkopolska – 8,7 tys. zł, Warszawska – 8 tys. 
zł, Wrocławska –15,8 tys. zł.   

 Złożone przez parafie wnioski o subwencje wy-
niosły blisko 400 tys. zł.  Zarząd po wielu analizach 
ostatecznie dokonał podziału zebranej kwoty, uwzględ-
niając najpilniejsze potrzeby remontowe wnioskodaw-
ców i zaproponował Zjazdowi przyjęcie tej propozycji. 
Zjazd zaakceptował następujący podział zebranej ofiary 
dla parafii:
 a) w Diecezji Cieszyńskiej łącznie 111 tys. zł : 
Wisła Gębce - 50 tys. zł, Diakonat Eben Ezer – 20 tys. 
zł, Czechowice – 4 tys. zł, Jaworze (Jasienica) – 4 tys. 
zł, Międzyrzecze – 25 tys. zł, Stare Bielsko – 10 tys. zł. 
 b) w Diecezji Katowickiej łącznie 85 tys. zł:  
Bytom – 10 tys. zł, Kluczbork – 20 tys. zł, Orzesze – 10 
tys. zł, Pyskowice – 10 tys. zł, Gieracice - 11 tys. zł, 
Siemianowice - 7 tys. zł., Sosnowiec – 7 tys. zł, Święto-
chłowice - 10 tys. zł.
 c) w Diecezji Wrocławskiej: Szczecin   
– 35 tys. zł, 
 d) w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej: 
Gdańsk-Sopot – 20 tys. zł,
 Z Diecezji Mazurskiej: Kętrzyn oraz z Diecezji 
Warszawskiej: nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie. 
Również nie zadysponowano ofiary konfirmantów. 
 Zebrani delegaci, po zaakceptowaniu  zapropo-
nowanego podziału zebranych pieniędzy, zatwierdzili 
przedłożone przez Zarząd sprawozdanie i udzielili Za-

rządowi absoluto-
rium. 
 W bieżącym 
roku zakończyła się 
kadencja Zarządu 
Bratniej Pomocy. 
Przed wyborami no-
wego składu zarzą-
du Prezes Synodu 
przedstawił Tym-
czasowy Regulamin 
Wyborów Prezesa 
oraz członków Za-
rządu. Na funkcję 

Luteranie.pl
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Prezesa zarządu zgłoszono trzy kandydatury: ks. Da-
wida Mendroka, ks. Cezarego Królewicza i ks. Da-
niela Ferka. W tajnym głosowaniu wybrany został na 
Prezesa zarządu ks. Daniel Ferek - Parafia Wodzisław.  
W dalszej części, w trybie głosowania tajnego, wybra-
no członków zarządu Bratniej Pomocy w osobach Anny 
Czudek z Goleszowa, ks. Marcina Makuli - Golasowice, 
ks. Mirosława Sikory - Rybnik. Zastępcami członków 
zarządu zostali: ks. Cezary Królewicz, ks. Dawid Men-
drok oraz ks. Andrzej Krzykowski. Prowadzący tę część 
obrad Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec pogratulował 
wybranym władzom Bratniej Pomocy oraz podzięko-
wał dotychczasowemu Prezesowi ks. Tadeuszowi Ma-
kuli i całemu zarządowi za wieloletnią pracę. Ustalono, 
że kolejny 152.  Zjazd Bratniej Pomocy w 2015 roku 
odbędzie się we Wrocławiu, w parafii św. Krzysztofa.. 
 O godzinie 11.30 rozpoczęło się uroczyste na-
bożeństwo w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego 
w Katowicach. Podczas nabożeństwa biskup Kościoła 
ks. Jerzy Samiec jeszcze raz podziękował dotychcza-
sowemu zarządowi z Prezesem ks. Tadeuszem Maku-
lą na czele za dotychczasową ofiarną pracę w Bratniej 
Pomocy oraz wprowadził w urząd nowo wybrany za-
rząd.   Słowem Bożym służył ks. biskup elekt Marian 
Niemiec. Na tekst kazalny obrał słowa Ap. Pawła z listu 
do Galacjan 5, 22 -23 „Owocem Ducha są: miłość, ra-

dość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, wstrzemięźliwość. Podkreślił, iż w te cechy 
wpisuje się dzieło Bratniej Pomocy.  
 Delegatami naszej Parafii na Zjazd byli: Re-
nata Michalik,  Helena Nowak, Jan Gaura i Jan Król. 
Pragniemy podziękować tym wszystkim członkom 
naszej Parafii, którzy odpowiedzieli na apel Zarządu 
Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa i złożyli dar na 
ten szczytny cel, dając tym samym wyraz włączenia się 
do wspólnego działania na rzecz utrzymania obiektów 
sakralnych w naszym Kościele. Niestety, obserwujemy 
malejącą ofiarność w naszej Parafii na ten cel  i pra-
gniemy wyrazić nadzieję, że idea zbiórki  na Bratnią 
Pomoc im. Gustawa Adolfa w roku przyszłym spotka 
się z życzliwszym przyjęciem, czego wyrazem będzie 
zwiększona  ofiarność naszych zborowników. 

Miłosiernym bądź dla brata,
Nie potępiaj i nie sądź!

Tak nas uczy Zbawca świata:
Miłosierdzia pełnym bądź!
Dawaj, będzie ci też dan
Dar żywota, mówi Pan

    ( Śpiewnik Ewangelicki, Pieśń 827)

Jan Król 

Opinie, wydarzenia ...
Jak to było z  „tym  krzyżem” ?

 Od ponad miesiąca media, szczególnie pra-
sa lokalna, a nawet ogólnopolska, zajmują się sprawą 
krzyża, który grupa 14-tu radnych Rady Miejskiej Cie-
szyna postanowiła umieścić  w sali Sesyjnej Ratusza.
 W związku z tym, że moje nazwisko jest przy 
tej okazji wielokrotnie wymieniane i cytowane są moje 
wypowiedzi, poczuwam się do obowiązku wyjaśnić 
Czytelnikom „WW”, jako moim wyborcom, ale głów-
nie współwyznawcom, dlaczego byłem przeciwny tej 
inicjatywie.
 Nie ukrywam,  podobnie zresztą   jak sześcioro  
pozostałych radnych, że pomysł  mnie  zaskoczył. Po-
dobno inicjator tego pomysłu przed kilku miesiącami 
w przerwie sesji RM miał mnie pytać o zdanie na ten 
temat, ja jednak sobie tego nie przypominam. Nawet 
jednak jeśli tak było, to zbieranie podpisów na listę  
w tak ważnej sprawie, nie konsultowanej, nie omówio-

nej uprzednio na forum Rady, wydaje się być działa-
niem nieodpowiednim. Rada Miejska w różnych spra-
wach podejmuje uchwały, uchwala wnioski, zajmuje 
stanowiska, a tu nic takiego nie było, po prostu posta-
nowiono, bez możliwości przedyskutowania czy  wy-
powiedzenia się.
 W swoim wystąpieniu na sesji  w dniu  24.04. 
br. przypomniałem, że żyjemy w kraju, w którym jest 
rozdział  Państwa od Kościoła, w tym również władzy 
lokalnej – samorządowej, dlatego wprowadzanie sym-
boliki  religijnej w tej sali jest nie na miejscu. Godzi 
się również przypomnieć, że w sali Sesyjnej oprócz 
obrad Rady odbywają się głównie  imprezy i uroczysto-
ści świeckie: konferencje, pokazy, prezentacje, a nawet 
bankiety. Nie tak dawno wprowadzono możliwość za-
wierania  w tej sali związków  małżeńskich, oczywiście 
cywilnych – świeckich. 
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 Zwracałem również uwagę na aspekt  historycz-
ny. Pytałem czy kiedykolwiek był w tej  sali umieszczo-
ny znak krzyża lub inne znaki religijne ( pomijam okres 
komunistyczny).  Z tego co wiem, nie było takiego mo-
mentu w bardzo długiej historii reprezentacyjnej sali,  
a Miastem zarządzali przedstawiciele różnych wyznań: 
katolicy, ewangelicy, żydzi. Czy ktoś to zbadał, czy się 
nad tym zastanawiano?
 Moje długoletnie doświadczenia samorządowe 
i przeżycia związane z tą salą pozwalają na  twierdzenie, 
że nie zawsze uczestników obrad cechowały chrześci-
jańskie zachowania: mówiono nieprawdę, wprowadza-
no w błąd, a nawet obrażano.
 Pytałem więc, czy zawieszenie krzyża ma 
cokolwiek zmienić  i teraz już będzie, tak jak  w sło-
wach pieśni  -  „Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa „ 
– osobiście w to wątpię. Proponowałem, aby kwestię 
krzyża pozostawić nowo wybranej Radzie Miejskiej  
i nowemu Burmistrzowi, bo przecież do wyborów po-
zostało pół roku, niech oni zadecydują.
 Na koniec mojego wystąpienia zapytałem:  

„Komu chcecie się Państwo Radni przypodobać?  - Panu 
Bogu, elektoratowi, wyborcom? Nie będą decydować 
gesty, symbole, ale uczynki pójdą za nami. 
 Budynkiem Ratusza zarządza Burmistrz, inte-
resowała mnie również jego reakcja, gdyż wielokrot-
nie dawał do zrozumienia, że ze stanowiskiem Rady 
nie musi się liczyć. W wywiadzie dla „Dziennika Za-
chodniego” stwierdził: „To jest na razie wniosek. Jeże-
li zostanie przyjęta uchwała, wtedy burmistrz nie bę-
dzie miał innego wyjścia jak wykonać uchwałę Rady”. 
Uchwały Rady  jednak nie było. Krzyż zawisnął  i  jest 
podobno „poświęcony”, nie wiadomo kiedy, gdzie  
i przez kogo.
 Jak widać, próbowano bez wysłuchania opinii 

inaczej myślących, uznać sprawę za załatwioną. Stąd 
dezaprobata moja i jeszcze sześciu Radnych dla takie-
go postępowania. Uważaliśmy ponadto, że nie potrze-
ba teraz dyskusji  czy symbole religijne powinny być  
w miejscach publicznych, natomiast powinniśmy się 
skupić na bardziej istotnych dla Cieszyna sprawach.
 Aby jednak zachować obiektywizm, przyto-
czę fragment uzasadnienia  zwolenników zawieszenia 
krzyża „naszą wolę motywujemy tym, że jest to zgodne 
z naszymi wartościami i z dziedzictwem kulturowym, 
które niesie chrześcijaństwo w 1200-letniej historii Cie-
szyna. 27 kwietnia 2014 r. odbędzie się również kano-
nizacja  Jana Pawła II, co również jest naszą inspiracją  
do godnego uczczenia tego wzniosłego wydarzenia hi-
storycznego dla Polaków”.
 Różne były  wypowiedzi  i  argumentacje  zwo-
lenników. Od tej, że przecież w Sejmie też krzyż wisi  
(zapomniano kiedy i w jakich warunkach go zawieszo-
no), do patetycznego wystąpienia jednego z Radnych, 
który cytował m.in. A. Mickiewicza: „tylko pod krzy-
żem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak 
Polakiem” i słowa pieśni „Czerwone maki pod Monte 
Casino” – „czy widzisz ten rząd białych krzyży? – to 
Polak z honorem brał ślub”, jako najtrafniejsze potwier-
dzenie słów – „Bóg, Honor, Ojczyzna”, aż po wypo-
wiedź Papieża Jana Pawła II z 22-05-1995 w Skoczo-
wie „W okresach najcięższych dziejowych prób naród 
szukał i znajdował siłę do przetrwania i do powstania 
z dziejowych klęsk właśnie w nim - w Chrystusowym 
krzyżu! I nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i mą-
drością Krzyża. Czy można o tym nie pamiętać?”
 Mocne słowa, starannie dobrane cytaty.  
To wszystko jednak nie przekonuje, że Krzyż – sym-
bol Męki Pańskiej, może być zawieszony w każdym  
miejscu.

Eugeniusz Raabe

	 Aby	twe	życie	zostało	przemienione,	nie	żąda	nikt	od	ciebie,	abyś	popadł	 
w	purytańską	 surowość	 i	pogardził	pięknem	 i	 radością.	Dziel	 się	wszystkim,	 co	
masz,	a	znajdziesz	w	tym	wolność.	Uczyń	ze	swego	mieszkania	miejsce,	w	którym	
inni	 są	 zawsze	przyjmowani,	dom	pokoju	 i	wzajemnego	przebaczenia.	Angażuj	
swe	siły	w	celu	stworzenia	warunków	pracy	godnych	ludzi.	Jeśli	w	twej	pracy	cho-
dzi	ci	tylko	o	karierę,	konkurencję,	wysoką	pensję	i	zaspokojenie	potrzeb	konsump-
cyjnych,	to	stajesz	się	wyzyskiwaczem	dla	 innych,	albo	sam	jesteś	wyzyskiwany.	
Pracuj,	aby	zarobić	na	to,	co	do	życia	jest	konieczne,	nigdy	po	to,	aby	gromadzić	
pieniądze. 

R. Schutz
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Zza granicy
Jan Kliber

Śladami reformowanych parafii „potolerancyjnych” 

na Morawach i pograniczu Czesko-Morawskim                                                                              

 W cyklu, który dotychczas był drukowany po-
dążaliśmy szlakiem parafii augsburskich, zróbmy sobie 
małą przerwę wakacyjną, do tego tematu powrócimy po 
wakacjach, a dziś przyjrzyjmy się parafiom helweckiego 
wyznania, a dokładniej wizerunkom ich domów modli-
twy na przykładzie kilku wybranych obiektów znajdu-
jących się na tzw. Vysočine pomiędzy miastami: Żdiar n. 
Sazavou-Havlićkov Brod-Pelhrimov-Trebić oraz Mo-
rawskim Wałasku.  Zechciejmy zwrócić uwagę na ich 
prosty wygląd i odmienne wnętrza. Generalnie domy 
modlitwy, jak augsburskie, tak helweckie na tym tere-
nie, były małych rozmiarów, o czym świadczyły tylko 
2-3 okna w dłuższych ścianach budynków, przeciwnie 
do  wielkich domów modlitwy na Śląsku Cieszyńskim. 
Wnętrza helweckich domów modlitwy różniły się od 
augsburskich i były nieco inaczej urządzone: w centrum 
stała kazalnica, a przed nią stał stół (czasem okrągły), na 
którym leżała Biblia. Były one nierzadko umieszczone 
asymetrycznie na dłuższej ścianie domu modlitwy, na-
przeciw których umieszczano główne drzwi wejściowe.                                                                                                   
Na początku jako przykład skromnego budownictwa 
kilka wizerunków domów modlitwy z zewnątrz: tych 
które już nie istnieją ale zachowały się ich ryciny: Hu-
slenky – w tej miejscowości zbudowano prosty, drew-
niany dom modlitwy w roku 1786, miał on wymiary 
13,07 m x 7,93 m. Był on używany do roku 1892, kiedy 
zbudowano murowany kościół. Liptal – W 1783 roku 
powstała kamienna budowla, której czterospadowy 
dach pokryty został gontem. Budynek przechodził wie-
le modernizacji. Wewnątrz dom modlitwy posiadał em-
pory po obu stronach ścian bocznych, a światło dzien-
ne do wnętrza przedostawało się przez malutkie okna. 
Uderzenie pioruna w kościół w 1903 roku i pęknięcie 
czołowej ściany, zmobilizowało liptalskich ewange-
lików do budowy kościoła. Pržno – Drewniany dom 
modlitwy powstał w roku 1783, na dłuższych ścianach 
były tylko dwie pary okien, w latach 1866-72 zbu-
dowano murowany kościół, Rovečne – W 1784 roku 
zbudowano dom modlitwy, który posiadał dwa wejścia  
i małe prostokątne okienka oraz mansardowy dach ist-
niał do roku 1897,  kiedy zbudowano większy kościół, 
Suchdol –W 1782 roku powstał drewniany dom modli-
twy, murowany (widniejący na obrazku wybudowano 

Huslenky

Przno
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w 1792 roku posiadał aż 5 par okien, ale również nie 
dorównywał późniejszym rozmiarom kościołów, w ta-
kiej formie istniał do roku 1852, kiedy został przebudo-
wany wg planu Appla i Főrstela, Zadveřice – Po ogło-
szeniu Patentu Tolerancyjnego, już następnego roku 

– 1782 zbudowano drewniany dom modlitwy, plebanię 
i szkołę. Drewniany dom modlitwy służył im do roku 
1811, kiedy to zbudowano kamienny dom modlitwy.                                                                                                    
Następnie domy modlitwy, które się zachowały: Horni 
Krupa – Dom modlitwy powstał jeszcze na zasadach 
patentu tolerancyjnego, ale u schyłku jego obowiązy-
wania, dlatego pozwolono sobie na ozdobniejszą jego 
fasadę, powstał dopiero w 1847 roku, zatem nie po-
siada wieży, Dańkovice – Pierwotny drewniany dom 
modlitwy zbudowano w 1788 roku, zastąpił go w roku 
1818 murowany dom modlitwy zbudowany zgodnie 
z zarządzeniem cesarskim z roku 1781, a więc z wej-
ściem od pól, Strmĕchy –  W 1788 roku zbudowano 
mały, murowany dom modlitwy, który znajduje się na 
środku cmentarza. Kolejne domy modlitwy, jako przy-
kład nietypowego urządzenia wnętrz domów modlitwy: 
Dańkovice – w domu modlitwy z roku 1818 przy dłuż-
szej ścianie umieszczono kazalnicę, a przed nią na pod-
wyższeniu okrągły stół, naprzeciw, znajduje się główne 
wejście, Strmechy – w domu modlitwy z roku 1788 
przy krótszej ścianie stoi kazalnica, a przed nią stół, któ-
ry ozdobiono wersetami odnoszącmi się do Wieczerzy 
Pańskiej, Horni Vilemovice – W latach 1784-87 zbu-
dowano murowany dom modlitwy, w jego wnętrzu na 
krótszej ścianie umieszczono kazalnicę, a przed nią na 
podwyższeniu ogrodzonym ośmiokątnym ogródkiem 
stoi stół i chrzcielnica, główne wejście umieszczone 
jest asymetrycznie. W 1902 roku dobudowano wieżę,  
Jimramov – Dom modlitwy został zbudowany w roku 
1786 z mansardowym dachem pokrytym drewnianym 
gontem, później łupkiem. We wnętrzu na dłuższej ścia-
nie zawieszono ambonę, a przed nią stół i chrzcielni-
cę ogrodzoną balustradą, wszystkie bogato zdobione.  
W tym zborze przyszedł na świat 4 stycznia 1846 roku  
i tu się wychowywał ks. Jan Karafiat autor książki dla 
dzieci pt. „Świetliki”, Moraveč – Murowany dom mo-
dlitwy zbudowano w roku 1785 roku, we wnętrzu przy 
dłuższej ścianie na podwyższeniu stoi stół, asymetrycz-
nie, naprzeciw umieszczono główne wejście, na ścia-
nach zachowane wersety biblijne z roku 1788. W 1876 
roku dobudowana została wieża kościelna,  Prosetin – 
Jak głosi przekaz, po ogłoszeniu patentu tolerancyjnego, 
w roku 1781 miejscowi ewangelicy zgromadzili się na 
skraju wsi pod dębem, istniejącym do dziś i postano-
wili zbudować dom modlitwy. Zbudowali go w 1782 
roku, jako pierwszy na Wyżynie Czesko-Morawskiej. 
W jego wnętrzu na dłuższej ścianie zawieszona jest ka-
zalnica, a przed nią na podwyższeniu stoi okrągły stół, 
który okala drewniany ogródek. Wieżę dobudowano 

Rovećne

Suchdol n. Odrou

Zadverice

Horni Krupa
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w roku 1898, Ve-
seli – Po wydaniu 
patentu tolerancyj-
nego, mieszkańcy 
wyznania  ewan-
gelickiego wyzna-
czyli sobie miejsce 
spotkania na skraju 
wsi pod czereśnią 
(?!). Postanowili 
zbudować swój 
dom modlitwy, jak 
postanowili, tak 
uczynili, zbudo-
wali murowany 
dom modlitwy  
z mansardowym 
dachem. W roku 
1812 dobudowano 
drugą kruchtę. We 
wnętrzu na dłuż-
szej ścianie zawie-
szona jest kazal-
nica z roku 1841,  
z tego samego roku 
pochodzą organy, 
przed kazalnicą 
stoi okrągły stół  
z roku 1812.  
W roku 1877 okna 
zostały powiększo-
ne i zasklepione 
łukami. Dopiero 
w 1928 roku do-
budowano asyme-
trycznie wieżę ko-
ścielną, przez którą 
prowadzi wejście 
naprzeciw kazalni-
cy.  Tym sposobem 
o d w i e d z i l i ś m y 
parę domów mo-
dlitwy, charakte-
rystycznych swym 
wyglądem wyzna-
niu helweckiemu. 
Do parafii luterań-
skich powrócimy 
po wakacjach we 
wrześniu, Tymcza-
sem życzę wszyst-
kim udanego lata!!!

Dańkovice

Dańkovice

Strmechy

Horni Vilemovice

Strmechy

Jimramov

 Moraveć

Prosetin

Veseli
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Janek Schylla
Be omide didar                    

 U nas największa impreza ewangelizacyjna  
w Dzięgielowie, a w Iranie  od 28 czerwca  trwa Ra-
madan, czyli według kalendarza muzułmańskiego dzie-
wiąty miesiąc po Objawieniu. Od świtu do zmierzchu  
wyznawca Mahometa i Jego Boga, powyżej 10 roku 
życia, przez trzydzieści dni musi przestrzegać postu 
(saum) i może jedynie zjeść przed świtem śniadanie 
(suhur), a po zachodzie słońca kolację (iftar).
 Nas, przybywających z innego kręgu religijne-
go i muzułmanów będących w podróży powyżej trzech 
dni, post nie obejmuje. Jednak nasi znajomi Persowie, 
ażeby być w zgodzie z sumieniem, powinni w innym 
terminie wybrać sobie trzydzieści dni postu.
 Bardzo ważnym obowiązkiem wiernych i to 
nie tylko w czasie ramadanu, jest jałmużna. Praktycz-
nie  na większości ulic centralnych znajdują się stacjo-
narne skarbonki, do których można  wrzucać pieniądze 
na cele społeczne. 
 Mimo ograniczeń ramadanowych, życie toczy 
się normalnie. Funkcjonują instytucje i zakłady pracy.
Działa komunikacja, w tym punktualne metro. Dla go-
ści zagranicznych, którzy nie muszą przestrzegać postu 
,kuchnie hotelowe przygotowywują posiłki i napoje.
 Często pisząc o Iranie i Libii staram się pokazać 
przynajmniej namiastkę życia tamtego społeczeństwa. 
Wyznawcy z naszego kręgu cywilizacyjnego mają, mię-
dzy innymi, problem ze zrozumieniem  na czym pole-
ga  - Święta wojna islamu? Najogólniej można przyjąć 
za Profesorem Seyyedem Tabatabai, że dżihad (święta 
wojna), to naturalny odruch walki wspólnoty islamskiej
z zagrożeniami. I tak wymienia BAŁWOCHWALCÓW 

– to znaczy tych, którzy nie wierzą w Boga Jedynego 
.Jeśli przyjmą islam, stają się równoprawnymi muzuł-
manami, jeśli nie - obowiązkiem wiernych jest walka 
z nimi (dżihad). Dalej wskazuje na LUDZI  KSIĘGI, 
czyli wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa i zaratu-

strianizmu, których islamiści 
uważają za posiadaczy Ksiąg 
Objawionych, wyznawców 
Boga Jedynego, uznających 
proroków i zmartwychwstanie. 
Ludzie ci po opłaceniu podat-
ku - dżizji i po przyjęciu opieki 
i ochrony muzułmanów, mogą 
praktykować swoją religię.  
(W Iranie Ormianie i Zaratustrianie). Nie mogą jednak 
prowadzić propagandy antyislamskiej i działać na szko-
dę muzułmanów.
     Wymienia się także LUDZI SZERZĄCYCH ZE-
PSUCIE, to znaczy muzułmanów, którzy chwytają za 
broń przeciw islamowi i mordują wiernych. Wspólnota 
skutecznie walczy z nimi.
 I najbardziej istotna kategoria, czyli WRO-
GÓW RELIGII  -  starających się zburzyć podstawy 
religii, bądź obalić muzułmańskie rządy. Obowiązkiem 
każdego muzułmanina jest w tej sytuacji bezwzględna 
walka z tymi siłami (wrogiem).
 Uważa się jednak, iż islam nie jest religią mie-
cza, a podstawowym przesłaniem pozdrowienia jest 
słowo – SALAM, czyli pokój. A jedynym celem islamu 

– Religii Prawdy – jest ożywienie prawdy.
 Na poparcie tych stwierdzeń przytacza się surę 
– Piaszczyste Wydmy, aja 30:

„Powiedzieli
O ludu nasz !

Oto słyszeliśmy Księgę /Koran/
zesłaną po Mojżeszu,

potwierdzjącą prawdę tego,
co zostało objawione przed nią,

która prowadzi ku prawdzie
i ku drodze prostej”

Jeszcze się kiedyś rozsmucę, 
jeszcze do Ciebie powrócę

Chrystusie ... 
Jeszcze tak strasznie zapłaczę, 

że przez łzy Ciebie zobaczę
Chrystusie ...

Julian Tuwim

Dobrego i mądrego człowieka poznać po tym, 
że innych uważa za lepszych i mądrzejszych od siebie.

Lew Tołstoj
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Ewangelickiego

Liceum Ogólnokształcące TE

Wizyta pierwszoklasistów w Wilnie 
pod pomnikiem Mickiewicza

 Kornel Makuszyński  
w opowiadaniu „Brama” pi-
sał, iż „najsłodszą wonią pachną  
w czerwcu akacje i wakacje”. 
Słodkie te zapachy wirują już moc-
no wokół głów naszych uczniów, 
ale jeszcze trochę cierpliwości, 
kilka sprawdzianów, podsumo-
wań i w piątek - 27 czerwca - ze 
świadectwem w ręku będą mogli 
rozpocząć słodkie wakacje.
 W czerwcu  w LOTE 
zakończyliśmy dwuletni projekt 

„Uczymy w cyberprzestrzeni”, 
dofinansowany z funduszy unij-
nych, dzięki któremu przeprowa-
dziliśmy dodatkowe zajęcia se-
minaryjne z wielu przedmiotów, 
warsztaty, zajęcia laboratoryjne, 
zajęcia teatralne, zajęcia z doradz-
twa zawodowego, odbyły się wy-
jazdy na sympozja matematyczne, 
fizyczne, chemiczne, wyjazdy do 
teatru, a ostatnio – 4.06.14 r. gru-
pa 25 osób z klas pierwszych wy-
jechała do Warszawy do Centrum 
Kopernika. Przez kilka godzin 
mogli zwiedzać bogatą wystawę, 
przeprowadzić wiele „nauko-
wych” doświadczeń, a na koniec 
udać się w podróż w Kosmos  

– w planetarium 3D, znajdującym 
się przy Centrum Nauki Kopernik. 
Zaś zespół teatralny, realizujący 
zajęcia pt. Magia słowa, w cią-
gu dwóch 
lat obejrzał 
s p e k t a k l e 
t e a t r a l n e  
w Bielsku-

-Białej, Krakowie, Zakopanem, zaś 10 i 11 
czerwca, w ramach tegoż projektu młodzież 
zespołu wyjechała do stolicy, aby w Teatrze 
Ateneum obejrzeć kolejne przedstawienie w 
najlepszej obsadzie: Piotra Fronczewskiego 
i Krzysztofa Tyńca. Sami, na deskach teatru 
CST, jeszcze w czerwcu wystawią spektakl 
wg. opowiadań Czechowa „Oświadczyny”  
i „Jubileusz” - przygotowany pod okiem Ka-
tarzyny Słupczyńskiej.  Zajęcia językowe 
odbywały się z wykorzystaniem pracy na 
platformie internetowej. Lekcje w ten spo-

sób opracowane pozostaną do wykorzy-
stania w następnych latach. Nabyte dzięki 
zrealizowanemu projektowi umiejętności  
i zdobyte przez uczniów doświadczenia, są 
ogromne. To tzw. rezultaty miękkie, któ-
re są może mniej wymierne od rezultatów 
osiąganych w projektach inwestycyjnych, 
jednak jestem przekonana, że z efektów 
tych działań uczniowie będą korzystać  
w swoim życiu przez wiele lat. Napisaliśmy 
kolejny projekt unijny i z nadzieją czekamy 
na pozytywną informację.
 Ostatnią podróż w tym roku szkol-
nym, w dniach od 15 do 19 czerwca, odbyli 
pierwszoklasiści do Wilna – wyjechali na 
tradycyjną wymianę z Polskim Gimnazjum 
im. F. Ruszczyca w Rudaminie koło Wilna. 
Zamieszkali w schronisku młodzieżowym 
niedaleko od pięknego wileńskiego cen-
trum. Program był tradycyjny, czyli: cmen-
tarz na Rosie, Ostra Brama, Katedra, Góra 
Giedymina, muzeum Adama Mickiewicza, 
Uniwersytet wileński, zamek w Trokach  
i oczywiście, wizyta w szkole partnerskiej. 
Polacy z Wileńszczyzny przyjadą z rewizytą 
do Cieszyna we wrześniu.
 27.06.2014 r. – to dzień zakończenia 
roku szkolnego i wręczenia świadectw, ale 
także dzień niezmiernie ważny dla tegorocz-
nych maturzystów. W tym dniu Okręgowe 
Komisje Egzaminacyjne przysyłają do szkół 
świadectwa maturalne, w których znajdą się 
wyniki egzaminów. To od nich zależeć bę-
dzie czy nasi maturzyści zdobędą upragnio-
ny indeks. Daj Boże, żeby się udało.

Lidia Pałac



Informator Parafialny nr 7, 8/2014 (129)

lipiec, sierpień 2014 47

Wyjazd grupy pierwszoklasistów do Warszawy 
do Centrum Nauki Kopernik

Gimnazjum TE

 22 maja 2014 r. delegacja złożona z trojga 
uczniów klasy 3ag (Anna Szurman, Rafał Herma, To-
masz Glajcar) udała się wraz z zastępcą Dyrektora 
LOTE i GTE do Goleszowa na Powiatowy Konkurs 
Regionalny "Śląsk Cieszyński - moja mała ojczyzna, 
wczoraj i dziś" poświęcony znajomości Śląska Cie-
szyńskiego. Na miejscu zostali powitani przez uczniów 
gimnazjum z Goleszowa, Dyrektora owego gimnazjum, 
byłego premiera RP Jerzego Buzka oraz wójta gmi-
ny Goleszów, Krzysztofa Glajcara. Konkurs składał 
się z dwóch etapów. Pierwszym z nich była część te-
stowa, do której przystąpili przedstawiciele dziesięciu 
gimnazjów. Następnie kiedy komisja sprawdzała testy, 
uczestnicy konkursu mieli okazję podziwiać program 
artystyczny uczniów z Goleszowa oraz poczęstować się 
kanapkami i ciastem. Po ogłoszeniu wyników okazało 
się, że nasi uczniowie zdobyli najwyższą ilość punk-
tów i zakwalifikowali się do drugiego etapu. 
Przystąpili do niego także uczniowie z Gim-
nazjum z Brennej i ze Skoczowa. Etap drugi 
polegał na pracy grupowej. Należało opisać 
znane nam zwyczaje mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego, przetłumaczyć tekst na gwa-
rę, wypisać maksymalnie dużo zwrotek pieśni 

„Płyniesz Olzo" oraz napisać przewodnik po 
swoim mieście. W drugim etapie nasza szkoła 
zajęła drugie miejsce, jednakże po zsumowa-
niu punktów z obu części, to właśnie uczniom 
GTE udało się zdobyć ich najwięcej, zajmu-
jąc w ten sposób pierwsze miejsce. Ucznio-
wie otrzymali liczne nagrody książkowe oraz 
darmową wycieczkę po Goleszowie. Jako 
zwycięzcy będziemy gospodarzami konkursu 
w maju 2015 r. 

Uczestnicy Konkursu Regionalnego wraz z Premierem J. Buzkiem

 23 maja uczniowie klas III wybrali się do kina 
na projekcję filmu „Powstanie Warszawskie”. Film opo-
wiada historię Powstania Warszawskiego z 1944 roku 
oczami dwóch młodych braci, realizatorów Powstań-
czych Kronik Filmowych, wykonujących rozkazy dla 
Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Bohate-
rowie są bezpośrednimi świadkami walki powstańczej i 
marzą o sfilmowaniu „prawdziwej” wojny. Początkowo 
jednak dokumentują życie cywilne powstańczej stolicy. 
Takich materiałów oczekuje od nich ich dowódca, dając 
im zadanie przygotowania kroniki, która ma być wy-
świetlona w kinie „Palladium”. Poszukując odpowied-
nich ujęć, wchodzą coraz bardziej w samo Powstanie.  
I w końcu udaje im się dołączyć do jednego z oddziałów, 
z którym idą na akcję. Bracia mogą wreszcie nakręcić 

„prawdziwą” wojnę, tyle, że ta okazuje się potworna. 
Bohaterowie orientują się, że przyszło im uczestniczyć 
w czymś przekraczającym ich najśmielsze wyobrażenia 
– świat, w którym się znaleźli, to świat po apokalipsie. 
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Uświadamia ją 
sobie, że ich rolą 
jest udokumento-
wanie tej apoka-
lipsy i ocalenie 
za wszelką cenę 
taśmy z materia-
łem.
 29 maja 2014 
roku w II Liceum 
Ogólnokształcą-
cym im. Miko-
łaja Kopernika  
w Cieszynie od-

był się X Powiatowy Konkurs Polonistyczny Gry z 
językiem polskim. Hasło tegorocznej, jubileuszowej 
edycji brzmiało: Życie jest teatrem... Zarówno zadania 
indywidualne, jak i potyczki grupowe sprawdzały m.in. 
wiedzę, umiejętność analizy i interpretacji tekstu lite-
rackiego, tworzenia własnej wypowiedzi, znajomość 
kontekstów historycznoliterackich i biograficznych. 
Nasi uczniowie zajęli kolejno: I miejsce (drużyna w 
składzie: Agnieszka Goryczka, Magda Kubala, Natalia 

Przedstawienie w języku angielskim pt. CZERWONY KAPTUREK

Apel z okazji Zielonych Świąt

Minczanowska) i III miejsce (Anita Cieślar, Martyna 
Franek, Katarzyna Puczok). Trzecia grupa uplasowa-
ła się tuż za podium, na IV miejscu ( Elżbieta Gabryś, 
Aleksandra Kawecka, Julia Mitas).
 30 maja w Ustroniu odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Cieszyńskiego Szkół Gimnazjalnych w Siat-
kówce Plażowej Chłopców. Drużyna GTE w składzie 
Michał Kryska i Jakub Hazuka wywalczyła 4 miejsce 
na 8 drużyn startujących.
 4 czerwca miało miejsce ostatnie w tym 
roku szkolnym spotkanie z rodzicami uczniów GTE,  
a 9 czerwca mieliśmy okazję uczestniczyć w apelu, 
na którym poruszony został temat Zielonych Świąt 
oraz roli Ducha Świętego w naszym życiu. Uczniowie 
obejrzeli także bajkę „Czerwony Kapturek” w języku 
angielskim. Uczniowie na lekcjach techniki przygoto-
wywali pyszne wiosenne sałatki owocowe. Niektóre  
z nich były bardzo wykwintne. Prawdziwą furorę zrobił 
owocowy koszyczek arbuzowy.
 9 czerwca czternaścioro uczniów GTE przystą-
piło do egzaminu Instytutu Goethego „Fit in Deutsch 
2”. Egzamin sprawdza umiejętności językowe ucznia 
na poziomie A2 zgodnie z wytycznymi „Europejskie-
go systemu opisu kształcenia językowego”. Zadania 
egzaminacyjne zbliżone są do realiów i odpowiednie 
dla gimnazjalistów, oparte na autentycznych lub lekko 
zmodyfikowanych tekstach. Tematy egzaminów za-
czerpnięto z codziennego życia uczniów. Dotychczas 
egzamin „Fit in Deutsch 2” zdało 116 osób z GTE. 
 16 czerwca miało miejsce badanie wyników 
nauczania z matematyki w klasach I GTE. Celem tego 
badania jest zdiagnozowanie stopnia przyswojenia ma-
teriału przewidzianego w klasie I. Wyniki poznamy 
niebawem. 
 17 czerwca w Bielskim Centrum Kultury  
w Bielsku – Białej miało miejsce uroczyste wręczenie 
nagród w XVII Międzynarodowym Konkursie Wie-
dzy Biblijnej „Jonasz”. Laureatem  tegorocznej edycji 
został Tymoteusz Dobrucki z klasy 3ag, a finalistami 
byli:  Nicola Więcław (kl. 1ag), Karol Raszka (kl. 1bg),  
Filip Machalica (kl. 2ag), Marcin Chrapek, (kl. 3ag), 
Miłosz Dyka (kl. 3ag), Ewa Żydek (kl. 3ag).
 23 czerwca miał miejsce apel, na czas które-
go uczniowie klas II przygotowali scenkę sytuacyjną. 
Okazją do tego typu przedsięwzięcia był fakt, iż dla 
trzecioklasistów był to ostatni apel w murach gimna-
zjum. Prócz tego uczniowie uczestniczący w zajęciach 
kółka teatralnego także przedstawili przygotowaną 
przez siebie scenkę. 

 W tym dniu miała także miejsce konferen-
cja klasyfikacyjna, zatwierdzająca wyniki nauczania  
w roku szkolnym 2013/14. O szczegółach klasyfikacji 
poinformuję Państwa w następnym numerze „Wieści”.
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 Ostatni tydzień nauki upłynął pod znakiem 
różnego rodzaju atrakcji.  25 czerwca odbył się „Dzień 
Sportu w GTE”. Uczniowie rywalizowali ze sobą  
w różnych konkurencjach sportowych. 26 czerwca po 
południu miało miejsce uroczyste pożegnanie uczniów 
klas III, podczas którego zostały wręczone świadectwa 
ukończenia czterdziestu ośmiu gimnazjalistom. Pod-
czas uroczystej gali rodzice uczniów z najwyższymi 
wynikami nauczania odebrali listy gratulacyjne oraz 
dyplomy. Na zakończenie wzięliśmy udział w progra-
mie artystycznym, przygotowanym przez klasy trzecie. 
Więcej szczegółów z tych wydarzeń pojawi się w nu-
merze wrześniowym.

 27 czerwca o godzinie 8.00 miało miejsce uro-
czyste wręczenie świadectw w klasach I i II, po czym 
udaliśmy się do kościoła Jezusowego na nabożeństwo  
z okazji zakończenia roku szkolnego. 

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzę udanego zasłużonego odpoczynku.
Leszek Kołodziej

Laureaci finaliści Konkursu Wiedzy Biblijnej 
JONASZ

Szkoła Podstawowa TE

 Dotarliśmy do mety… Rok szkolny zakoń-
czył się 27 czerwca. W SPTE świadectwo odebrało 
232 uczniów w tym 43 absolwentów. Tegoroczni 
szóstoklasiści zapracowali na bardzo dobry wynik 
testu, którego średnia wyniosła 32,7 (średnia kra-
jowa 25,82; średnia województwa śląskiego 25,44). 
Procentowo wyniki przedstawiają się następująco:  
3 uczniów uzyskało wynik średni, 11 – wyżej niż 
średni, 15 – wysoki, 10 – bardzo wysoki, 4 – najwyż-
szy. Z takimi wynikami mają szansę dostać się do do-
brego gimnazjum.
 Na początku czerwca 
gościli u nas Marokańczycy. Pod-
czas spotkania uczniowie mogli 
posłuchać marokańskiej muzyki, 
obejrzeć prezentację o kulturze  
i tradycjach Maroka. Można było 
także spróbować potraw i założyć 
marokański strój. Wizyta gości 
wywarła na naszych dzieciach 
duże wrażenie. Najbardziej jed-
nak zadowoleni byli chłopcy, któ-
rzy rozegrali z Marokańczykami 
mecz piłki koszykowej.
 W czerwcu odbyły się 
także wycieczki szkolne. Klasy 
IV tradycyjnie udały się na Wy-
żynę Krakowsko-Częstochowską, 
zwiedzali jaskinię, odwiedzili 
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Ojcowski Park Narodowy, a noc spędzili na zamku w 
Ogrodzieńcu. Jednak największą atrakcją wycieczki 
był lot balonem, który zasponsorowała p. Sylwia Mo-
krysz.
 Klasy starsze V-VI spędziły tydzień nad mo-
rzem w miejscowości Mrzeżyno. W ośrodku o wysokim 
standardzie i dobrym zapleczu sportowym dzieci się nie 
nudziły. Wychowawcy zadbali o to, aby czas był dobrze 
wykorzystany, a dzieci miały sporo atrakcji.  W trakcie 
pobytu zorganizowano wycieczkę do Wolińskiego Par-
ku Narodowego i do Kołobrzegu. Pobyt nad morzem 
był udany dzieci wróciły uśmiechnięte i zadowolone.
W ostatnim tygodniu odbyła się konferencja klasyfika-
cyjna, podsumowująca rok szkolny 2013/2014.

Średnia szkoły: 4.86
 
Najwyższe średnie uzyskali:

 Klasa 4a: Edyta Bolek, Aleksandra Kisza, Na-
talia Urbańczyk, Aleksandra Wąs, Julia Raszka, Michał 
Lipka, Jagoda Fober, Mateusz Kowalski, Maciej Zgon-
dek, Dominika Bogdał, Marek Chudecki, Jan Hołdys, 
Kamila Mokrysz.
 Klasa 4b: Łukasz Wesołowski, Balbina Sikora, 
Oliwia Łośko, Mikołaj Swakoń, Paulina Panek, Miko-
łaj Łacek, Bartosz Korzeń.
 Klasa 5a: Natalia Król, Kacper Pietrusiak, Igor 
Wojacki, Joanna Brudny, Liliana Leszczuk, Magdalena 
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Nowak, Tymoteusz Stachurski, Emilia Ko-
czoń, Kamil Krzywoń, Korneliusz Mincza-
nowski.
Klasa 5b: Tobiasz Jankowski, Julia Chole-
wik, Kacper Borus, Klaudia Knobloch.
 Klasa 6a: Matylda Forszpaniak, Ma-
ria Chudecka, Laura Łośko, Marta Chrapek, 
Julia Murańska, Magdalena Kłopacz, Julia 
Stasica, Jan Biały, Zuzanna Wadowska, Pa-
trycja Pasternak, Natalia Myrta, Miłosz Be-
rek, Patrycja Lipka.
 Klasa 6b: Karolina Krystek, Filip 
Foltyn, Aleksandra Czudek, Nina Woźniak, 
Marcelina Jendrysik, Aleksandra Krzyżanek, 
Julia Wujak, Nina Misiarz, Igor Dziadek, Zu-
zanna Gojniczek, Paweł Duława.
 Wszyscy wymienieni wyżej ucznio-
wie otrzymają świadectwo z wyróżnieniem.
 Przed nami 2 miesiące wakacji, ży-
czę wszystkim uczniom i nauczycielom sło-
necznych ciepłych wakacji, interesujących 
podróży w rożne zakątki świata i Polski.  
 Czytelników „Wieści Wyższobram-
skich” zapraszam na naszą stronę interne-
tową spte.tecieszyn.pl, tam można znaleźć 
więcej artykułów związanych z naszą pla-
cówką. 

                                                                                                                           
Joanna Gibiec-Smierna

Wycieczka na Wyżynę Krakowko-Częstochowską

Zielona szkoła - chrzest morski

Zielona szkoła   
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 Czerwiec to ostatni miesiąc roku szkolnego. 
Grupa najstarsza żegna się z przedszkolem i wybiera się 
do szkoły. Po intensywnych przygotowaniach 
do święta Matki i Ojca końcem maja, dzieci 
musiały przygotować program na pożegnanie, 
które było zaplanowane na szóstego czerw-
ca. Starszaki z wychowawczyniami stanęły na 
wysokości zadania, zaprosiły gości w niezwy-
kłą podróż statkiem pirackim – opowieść była 
piękna. Po uroczystości oficjalnej rodzice dla 
swych pociech zorganizowali piknik w ogród-
ku przedszkolnym. Przy grillu, ciastku i kawie 
czas miło przeleciał do późnego wieczora, całe 
szczęście że pogoda nam dopisała.
 Nasze przedszkolaki brały też udział  
w dwóch konkursach - regionalnym i konkur-
sie piosenki. Cieszymy się z sukcesów naszych 
dzieci, ponieważ w konkursie regionalnym 
Maja Stępień i Martyna Sikora otrzymały wy-

Zielona szkoła   

Przedszkole TE

Zielona szkoła   

Konkurs gwarowy

różnienie, natomiast Oliwier Botorek i Zuzia Kluz dy-
plomy za udział. W konkursie piosenki występowały 
dwa duety Natasza Szczyrba i Maciek Nowak – dyplom 
za udział, zaś Hania Nowak i Nikola Rembielak zajęły 
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II miejsce. Hania i Nikola, jako półfinalist-
ki, występowały na  rynku podczas Święta 
Trzech Braci.
 Z okazji Dnia Dziecka przedszkola-
ki były na dwóch przedstawieniach w teatrze 

– Śpiąca królewna i  Witamy w dżungli, to 
atrakcje dla dzieci. Pracownicy z przedszkola 
pojechali na dwudniową  wycieczkę –„Szla-
kiem orlich gniazd” do Jury Krakowsko-

-Częstochowskiej. Wycieczka też była bar-
dzo udana. Teraz czekamy na wakacje, przy 
tej okazji życzymy wszystkim Czytelnikom 
pięknej pogody i odpoczynku.

Grażyna Podżorska

Konkurs gwarowy Zakończenie roku 2014

Gdy się modlą małe dzieci, jasno robi się na ziemi, 
słonko cudnie wtedy świeci nad polami, nad naszymi.
Gdy się modlą małe dzieci, milkną echa burz i gromu; 
Białym skrzydłem pokój leci na miłego strzechę domu.
I niejedna pustka głuchaw sercu ludzkim się zakwieci ...
I sam Bóg tej ziemi słucha, gdy się modlą małe dzieci.

Maria Konopnicka
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Ratujmy Organy
KOLEJNY KONCERT ZAOLZIAKÓW

w ramach akcji „RATUJMY  ORGANY KOŚCIOŁA JEZUSOWEGO”

 Cel uświęca środki! Ta myśl przyświecała or-
ganizatorom kolejnego koncertu w ramach akcji „Ra-
tujmy Organy kościoła Jezusowego”. Koncert odbył się 
w niedzielne popołudnie, 25 maja br., w ramach obcho-
dów 305. rocznicy Pamiątki Założenia. Wykonawców  
i słuchaczy przywitał ks. Janusz Sikora słowami z Listu 
do Efezjan 3,14-21. Później przed ołtarz wyszła prawie 
180 osobowa grupa, którą tworzyła orkiestra i połączo-
ne chóry kościołów ewangelicko-augsburskich i zbo-

rów ewangelicznych na Zaolziu. Chóry poprowadził 
dyrygent światowej sławy, prof. Ewald Danel, pocho-
dzący z Suchej Górnej, a obecnie mieszkający w Bra-
tysławie na Słowacji. Człowiek bardzo skromny, mimo 
ogromnego dorobku muzycznego. Jest dyr. art. Sło-
wackiej Orkiestry Kameralnej im. Bogdana Warchala, 
dyr. gościnnym Orkiestry Symfonicznej w Hiroszimie 
w Japonii, dyr. Filharmonii Słowackiej. Występował 
na koncertach w wielu krajach Europy i świata, m.in  

w Stanach Zjednoczonych, Korei, Brazylii. 
Jest pomysłodawcą i organizatorem koncer-
tów dla niepełnosprawnych słuchaczy.
 Pierwotnym impulsem do stworze-
nia takiego ekumenicznego chóru był piękny 
jubileusz - 400 lat od wydania Biblii Kralic-
kiej, który przypadł na rok 2013. Powstała w 
miejscowości Kralice. Biblia Kralicka zaj-
muje bardzo ważną pozycję w historii narodu 
czeskiego. Przez wiele wieków była źródłem 
wiary i życia duchowego ewangelików w kra-
jach czeskich, morawskich i na Słowacji. Jest 
również wielkim klejnotem dla kultury tych 
narodów. Ciekawostką jest to, że jeden eg-
zemplarz tej Biblii znajduje się w archiwum 
kościoła Jezusowego.
 Prawie 1,5 godzinny występ dostarczył 
nam niezapomnianych wrażeń. To była praw-
dziwa duchowa uczta, modlitwa do Boga wy-
rażona w pieśniach i muzyce, a wykonanie 
było na najwyższym poziomie. Jak powie-
dział dyrygent Ewald Danel, najpiękniejsza 
muzyka wyszła z kościołów, w nich brzmi 
najpiękniej.
 Na zakończenie chór zaśpiewał pieśń 

„Ach potrzebuję Cię” przy dużym wsparciu 
licznie zgromadzonych słuchaczy. Serdecznie 
dziękujemy za występ gościom zza Olzy sło-
wami „Bóg zapłać”. Do zobaczenia na kolej-
nym koncercie. Zapewniam, że warto, zwłasz-
cza, że cel jest szczytny!

Grażyna Cimała 
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Dziękujemy artystom z Zaolzia

 Kolejny raz w ramach akcji „Ratujmy organy 
Kościoła Jezusowego” 8 czerwca br. wystąpili artyści  
z Zaolzia. Jeszcze mieliśmy w pamięci wspaniały, uroz-
maicony, listopadowy koncert z ubiegłego roku, a te-
raz zaprezentowali swój kunszt nowi wykonawcy, inne 
zespoły, prezentując bardzo wysoki poziom. 
Zresztą tak wysokiego poziomu można się 
było spodziewać po zapoznaniu się z prezen-
tacją artystów i ich sukcesów, jakiej dokona-
łem na łamach majowych „Wieści Wyższo-
bramskich”. 
 I tak po kolei, koncert rozpoczął 
się od wykonania przez solistę Władysława 
Czepca – tenora, utworu Agnus Dei – Geo-
rgesa Bizeta z akompaniamentem organo-
wym Mirosława Berka. 
 Następnie mogliśmy podziwiać 
30-to osobowy chór Collegium Cantico-
rum prowadzony przez Annę Szawińską,  
a w jego wykonaniu sześć utworów. Reper-
tuar, wykonywany na najwyższym pozio-
mie był bardzo urozmaicony. Usłyszeliśmy 
utwory kompozytorów zagranicznych jak 
i polskich m.in. „Serce mi każe śpiewać” – 
Mikołaja Gomółki  i „Modlitwę do Bogaro-
dzicy” – Józefa Świdra. Nie dziwią znaczące 
sukcesy chóru, wielki kunsztu chóralnego 
śpiewania - zasłużone, długotrwałe brawa. 
 W dalszej kolejności prezentacja 
chóru zaskakująca. Blisko 45-cioro uczniów 
Polskiej Szkoły Podstawowej w Czeskim 
Cieszynie, członków Chóru „Trallala”,  
w swoich reprezentacyjnych tunikach, zmie-
rzało z pieśnią na ustach głównym wejściem 
wzdłuż kościoła przed ołtarz. Prezentowali 
się i śpiewali świetnie. Prowadzeni przez 

wspaniałą dyrygentkę Beatę Brzóskę, usłyszeliśmy  
w ich wykonaniu 9 pieśni, kompozytorów różnych na-
rodowości. Były w nich również partie solowe, a tak-
że momenty, gdy młodzi chórzyści byli rozstawieni  
w różnych miejscach w kościele; imponowali zgraniem 

Chór Collegium Canticorum
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i świetnym reagowaniem na sygnały przekazywane 
przez Panią Dyrygent. Zaprezentowali program bogaty, 
urozmaicony, wykonywali pieśni zarówno z akompa-
niamentem na pianinie elektronicznym jak i bez akom-
paniamentu. Młodzi artyści podbili serca słuchaczy, po 
prostu zachwycili, schodzili sprzed ołtarza nagradzani 
gromkimi brawami. 
 Następnie ponownie zaprezentował się soli-
sta Władysław Czepiec, tym razem śpiewając sprzed 
ołtarza, do podkładu muzycznego nagranego na pły-
cie. Wielce utalentowany tenor – amator, stanął przed 
trudnym zadaniem, bowiem nagrany akompaniament 
miejscami, w warunkach akustyki kościelnej, wydawał 
się być przerysowany, za mocny. I z tym jednak solista 
poradził sobie, wykonując swoim silnym tenorem 
ku zadowoleniu słuchaczy, znane utwory: Largo  
z opery Xerxes – G. F. Haendla, Un giorno per noi 

– Josha Grobana z filmu Romeo i Julia, Adagio – To-
maso Albinoniego i Nella fantasia – Ennio Morrico-
ne. Soliście podziękowano rzęsistymi brawami. 
 Koncert kończył występ chóru Męskiego 

„Gorol”, działającego przy MK PZKO w Jabłon-
kowie. Ten znany z rozlicznych występów i od-
noszonych sukcesów chór, prowadzony silną ręką 
przez pełną energii Katarzynę Kantor i tym razem 
zaimponował urozmaiconym repertuarem, siłą 
brzmienia, mocnych góralskich głosów. Na powi-
tanie „Witómy Was”, a później patriotyczna pieśń  

„O biały orle nasz” – ks. A. Chlondowskiego, „Hymn 
do nocy” L. van Beethovena „Chór zbójników” –  
G. Verdiego i pieśni związane z górami – „Zaszu-
miały nasze piękne Beskidy” – E. Fierli, „Na Ko-
pieczku” – K. Heczki, „U wos mamo roz” – M. Ga-
łęski, „Gonią już górale trzody” – A. Klucznioka, a 
na sam koniec „Góralu czy ci nie żal” – Wł. Żeleń-
skiego do słów M. Bałuckiego. Pani Dyrygent za-
chęciła wszystkich do wspólnego śpiewania znanej 
pieśni, a więc koncert kończył śpiew kilkuset oso-

bowego chóru, mocny finał. Całość, prezentując zespo-
ły i informując o akcji ratowania organów, prowadzili 
p. Ewa Sikora z Czeskiego Cieszyna i ks. prob. Janusz 
Sikora. 
 Na koniec chcę gorąco podziękować wszystkim 
wykonawcom za wspaniałe podwieczorne spotkanie  
z muzyką i śpiewem z obydwu stron Olzy. Po raz kolej-
ny przekonaliśmy się, jaki potencjał śpiewaczy prezen-
tują Polacy na Zaolziu i że również dla nich niezmiernie 
ważne jest ratowanie zabytkowego instrumentu. Dzię-
kuję również tym wszystkim Państwu, którzy wybrali  
koncert, mimo że w tym czasie w naszym mieście od-
bywały się liczne imprezy konkurencyjne. 

Eugeniusz Raabe 

Chór „Trallala”

„Gorol”

Władysław Czepiec
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Chóry, muzyka...
Święto Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie

 Na zaproszenie ks. Adama Glajcara   
chór mieszany uczestniczył w niedzielę Ze-
słania Ducha Świętego w częstochowskim ko-
ściele. Odległość 180 km, dzielącą Cieszyn od 
Częstochowy, przebyliśmy w niespełna dwie  
i pół godziny, łącznie z międzypostojem, a to za 
sprawą coraz dogodniejszej sieci dobrych dróg 
w naszym rejonie.
 Przed nabożeństwem powtórzyliśmy 
kilka pieśni, by w samym nabożeństwie zaśpie-
wać trzykrotnie po trzy pieśni. Śpiewało nam 
się bardzo dobrze, a to za sprawą doskonałej 
akustyki  w tym przepięknym neogotyckim ko-
ściele, zbudowanym w roku 1910. Śpiewaliśmy 
z radością, wdzięcznością PANU Kościoła za 
możliwość złożenia świadectwa wiary wobec 
diasporycznej społeczności naszych współwy-
znawców.
Z kolei gospodarze okazywali nam oklaskami 
swoją radość i wdzięczność z naszej obecności, 
śpiewania. 
 Byliśmy nie tylko  obdarowującymi 
śpiewem, ale i otrzymującymi wiele. Mieliśmy 
możliwość przystąpienia do Stołu Pańskiego, 
mogliśmy delektować się pięknym brzmieniem 
organ, a także przepięknym duetem skrzypco-
wym młodych dziewcząt, przygotowujących się 
do wstąpienia do częstochowskiej parafii. 
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Po nabożeństwie w przykościelnym ogro-
dzie, pośród starodrzewia,  ustawiono namio-
ty, gdzie w miłej atmosferze posilaliśmy się 
smacznymi sałatkami, pieczenią, jajecznicą, 
napojami. I tu zaśpiewaliśmy na życzenie go-
spodarzy kilka cieszyńskich pieśni ludowych.
 Na zakończenie pobytu w Częstocho-
wie ks. A. Glajcar przygotował nasze wejście 
do klasztoru na Jasnej Górze. Po klasztorze 
oprowadzał nas przewodnik, zakonnik pauli-
nów. W trakcie narracji stwierdził, że Polska 
ma trzy stolice: polityczną – Warszawa, kul-
turalną - Kraków, duchową – Jasna Góra. Co-
rocznie przychodzi na to miejsce 4 mln piel-
grzymów, z tego 90% stanowią Polacy.
 Jesteśmy wdzięczni za umożliwienie 
zwiedzenia tego miejsca, bo mogliśmy na 
nowo uświadomić sobie przepaść, jaka istnieje 
między postacią ewangelicznej Marii, tej która 
wyśpiewuje hymn: „Wielbi dusza moja  Pana  
i rozradował się duch mój w BOGU - Zbawi-
cielu moim, bo wejrzał na uniżoność służeb-
nicy swojej” Łk.1,46-47, a  kultem maryjnym. 
To dwa nieprzystające do siebie światy.
  Bogatsi o różnorodne doświad-
czenia wracaliśmy do Cieszyna, pytając:  
dokąd  następnym razem, może z nowymi 
chórzystami..?           ks. Jan Kozieł
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Wyższobramski Chór Kameralny 
w Książnicy Cieszyńskiej

 Od kilku lat ostatni weekend maja jest dla na-
szego chóru wyjątkowo intensywny. W ostatnią nie-
dzielę maja obchodzimy pamiątkę wytyczenia miejsca 
pod budowę naszego pięknego kościoła, która poprze-
dzona zostaje sobotnimi koncertami oraz przypadającą 
zawsze w piątki Cieszyńską Noc Muzeów. Ta wyjąt-
kowa noc wpisała się już w nasz chórowy kalendarz, 
gdyż po raz trzeci było nam dane mieć swój skromny 
muzyczny wkład w to wielkie kulturalne wydarzenie  
w naszym mieście. 
 W 2012 roku promowaliśmy w kościele Jezu-
sowym płytę-cegiełkę, wydaną w ramach akcji „Ratuj-
my Organy”. W 2013 roku wystąpiliśmy z koncertem 
w pięknym wnętrzu prastarej Rotundy św. Mikołaja na 
Wzgórzu Zamkowym, co było dla nas wielkim prze-
życiem. Tym razem otrzymaliśmy zaproszenie do  za-

śpiewania w Książnicy Cieszyńskiej, która specjalnie 
na tę noc przygotowała bardzo ciekawy program. 23 
maja 2014 r. tłumy zwiedzających wzięły udział m.in. 
w grze miejskiej, warsztatach kaligraficznych, pokazie 
konserwacji zabytkowych książek oraz obejrzały wy-
stawę książek z bibliotek klasztornych znajdujących 
się w Cieszynie. Niewątpliwą atrakcją wieczoru był 
pokaz Biblii Wrześniowej w przekładzie Marcina Lutra 
z 1522 r., o której z wielką pasją opowiadała pani Jo-
lanta Sztuchlik, odkrywczyni tej cennej księgi. Tuż po 
godzinie 20.00 rozpoczęliśmy nasz program, na który 
składały się zarówno pieśni religijne, jak również lu-
dowe oraz muzyka popularna. Postanowiliśmy uczcić 
pamięć zmarłego niedawno prof. Józefa Świdra, wy-
konując jego wspaniałą pieśń „Czego chcesz od nas, 
Panie” do słów Jana Kochanowskiego. Mostek ponad 

głównym holem Książnicy okazał się 
idealnym miejscem do śpiewania. Na 
parterze zgromadzili się liczni słucha-
cze, a dźwięk pieśni niósł się wspania-
le w przestrzeń. Dziękujemy Pani Joli 
Sztuchlik za zaproszenie oraz wszyst-
kim, którzy przystanęli, aby wsłuchać 
się w nasz śpiew.
Przed nami okres wakacji i wypoczyn-
ku, ale nie będziemy leniuchować! 
Przed nami wiele planów. 20 lipca  
o godz. 8.00. zaśpiewamy na poranku 
pieśni oraz nabożeństwie z okazji pa-
miątki poświęcenia kościoła w Mię-
dzyrzeczu. Rozpoczynamy również 
przygotowania do koncertu „Classic  
& Pop”, który odbędzie się w niedzielę, 
28 września 2014 o godz. 19.00 w ko-
ściele Jezusowym. Wystąpimy razem 
z naszym zaprzyjaźnionym organistą 
Pawłem Seligmanem. Zdradzę tylko, że 
będzie to pożegnanie z naszym zabyt-
kowym instrumentem, który w związ-
ku z planowanym remontem zamilknie 
na dwa lata. Pożegnanie zapowiada się 
ciekawie, gdyż chór zaprezentuje utwo-
ry klasyczne, pisane w oryginale na 
organy lub inne instrumenty, a Paweł 
wykona na organach m.in. autorskie 
interpretacje utworów muzyki rozryw-
kowej. Już dziś serdecznie zapraszamy!

Piotr Sikora
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Pamięci Profesora Karola Stryji

 Koncert, którym filharmonicy śląscy czczą swojego mi-
strza, dyrygenta, a jednocześnie przypominają nam postać znane-
go artysty Cieszyniaka, tym razem odbył się w sobotę 24 maja br. 
Można powiedzieć, że zarówno termin jak i program Koncertu 

„Karol Stryja in Memoriam” był nietypowy. Od pięciu lat przy-
zwyczajeni byliśmy do tego, że koncert ten odbywał się w środę 
Wielkiego Tygodnia i wykonywano na nim jedno monumental-
ne dzieło, któregoś z wielkich kompozytorów związane z Męką 
Pańską. Było to doskonałe uzupełnienie przeżywania najważ-
niejszych dni czasu pasyjnego. Na prośbę muzyków zmieniono 
jednak termin koncertu, ze względu na najczęściej doskwierające 
zimno w okresie zbliżających się Świąt Wielkanocnych, co nie 
sprzyjało śpiewakom, muzykom i instrumentom. 
 A więc majowy termin, dość dobra frekwencja miło-
śników muzyki w kościele Jezusowym i urozmaicony program  
w mistrzowskim wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod 
batutą Jarosława Wolanina i solistów. 
 W pierwszej części koncertu wysłuchaliśmy prawykona-
nia utworu „Semi semi” młodego kompozytora Adriana Robaka. 
Ta dwuczęściowa kompozycja na chór mieszany i orkiestrę sym-
foniczną, to utwór, w którym kompozytor 
łączy tradycyjne sposoby wyrażania po-
przez muzykę idei związanych z duchową 
sferą życia człowieka ze współczesnymi 
środkami wyrazu. Kompozycja złożo-
na z muzycznych ogniw połączonych w 
oparciu o poetycki utwór Joanny Soćko, 
którego słowa stały się punktem wyjścia 
,stanowiąc poetycką parafrazę tekstów 
liturgii kościoła rzymskokatolickiego,  
a zwłaszcza części – Sanctus i Agnus Dei. 
Utwór trudny, z zaskakującym rozwią-
zaniami brzmieniowymi, ciepło przyję-
ty przez słuchaczy, którzy obecnego na 
koncercie kompozytora nagrodzili zasłu-
żonymi brawami. Warto dodać, że Adrian 
Robak urodzony w Bytomiu, studia kom-
pozycji odbył w Akademii Muzycznej  
w Katowicach. Jest kompozytorem utwo-
rów orkiestrowych, kameralnych, chó-
ralnych, a także muzyki filmowej. Jego 
kompozycje wykonywano na festiwalach 
tak w kraju jak i za granicą. 
 W drugiej części koncertu usły-
szeliśmy Mszę Luterańską G-dur BMV 
236 Jana Sebastiana Bacha. Dzieło skła-
da się z czterech części na sopran, alt, te-
nor, bas, chór, obój, skrzypce i altówkę. 
Partie solowe wykonywali: Elżbieta Ko-
lorz – sopran, Magdalena Pilarczyk – alt, 
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Paweł Brożek – tenor, Jarosław Kitala – baryton. Ta 
mniej znana kompozycja mistrza baroku w świetnym 
wykonaniu zrobiła wrażenie nawet na mniej wpraw-
nych melomanach. Dobrze się stało, że mogliśmy wy-
słuchać jej w kościele Jezusowym w Cieszynie, za co 
podziękowano filharmonikom gorącymi brawami. 

 Szczerze mówiąc, osobiście wolałem ten kon-
cert w Wielkim Tygodniu, ale skoro katowiccy muzycy 
chcą nadal koncertować u nas i czcić pamięć wybitnego 
Cieszyniaka w maju, to niech tak będzie. Czekamy za-
tem na koncert w maju 2015 roku.

Eugeniusz Raabe

Chór męski w Górkach

 1 czerwca 2014 r. chór męski na-
szej parafii uczestniczył w uroczystości 
30-lecia kościoła ap. Jana  w Górkach 
Wielkich. Wraz z chórem dziecięco-mło-
dzieżowym oraz chórem Brenna-Górki 
wzięliśmy udział w poranku pieśni, wy-
konując 6 utworów. W trakcie jubileuszo-
wego nabożeństwa kazanie wygłosił bp 
Paweł Anweiler, a chór męski zaśpiewał 
3 pieśni: Modlitwę Mozarta - O, nasz 
wielki, święty Panie, Świętą miłość Je-
zusową oraz Dziękujmy Bogu wraz. Po 
wspólnym zdjęciu ks. Roman Kluz za-
prosił nas, wraz z panią burmistrz Iwo-
ną Szarek, na spotkanie przy wspólnym 
stole, gdzie poczęstowano nas smacznym 
bograczem i pysznymi kołaczami.

Joanna Sikora
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HOSANNA na Śląsku ...

 Jak co roku w czerwcu, dzie-
ci z chórku „Hosanna” uczestniczyły  
w wycieczce, która była nagrodą za pra-
cę na próbach chóru przez cały rok. Na 
ten moment dzieci czekają z utęsknie-
niem, ponieważ każda wycieczka jest  
niezapomniana i dostarcza wspaniałych 
wrażeń. 
 W tym roku „Hosanna” wy-
ruszyła do Zabrza, aby zwiedzić za-
bytkową kopalnię węgla kamiennego 

„Guido”. Z Cieszyna wyjechaliśmy 
wcześnie, bo o 7.00 rano po to, aby zdą-
żyć na nabożeństwo do Świętochłowic. 
Tam w pięknym zabytkowym kościele 
„Hosanna” upiększyła nabożeństwo bo-
gatym występem, a potem dzieci uczest-
niczyły w tamtejszej szkółce niedzielnej. 
Po nabożeństwie ksiądz Henryk Czem-
bor zaprosił wszystkich na poczęstunek 
do salki parafialnej, gdzie bardzo przy-
jemnie mijał nam czas na rozmowach, 
żartach i zabawach z dziećmi. 
 Następnie udaliśmy się już do 
celu głównego naszej wycieczki - kopalni 
Guido. Podzielono nas na dwie grupy. Każ-
dy uczestnik zwiedzania otrzymał kask  
i tylko mając go na głowie mógł rozpocząć 
zwiedzanie kopalni. Zwiedzanie rozpo-
czynało się od przejażdżki windą w dół na 
głębokość ok. 320 m trzykondygnacyjną 
windą. Od samego początku emocje były 
duże: strach mieszał się z ciekawością  
i wszyscy byliśmy bardzo zainteresowa-
ni wszystkim tym, co pokazywał nam 
nasz niezastąpiony przewodnik. Prze-
szliśmy ok. 2,5 km systemem koryta-
rzy opartych na dwóch wyrobiskach  
i mieliśmy okazję przejechać się jedyną 
w Europie podwieszaną kolejką górniczą, 
udostępnioną do ruchu turystycznego 
i tym samym poczuć się jak prawdzi-
wi górnicy jadący na szychcie do ścia-
ny. Widzieliśmy najstarsze i najprostsze 
urządzenie transportowe, przekonaliśmy 
się jak pracuje kombajn chodnikowy  
i potężny kombajn węglowo- bębnowy 
 i jaki potężny huk te maszyny wydobywają  
z siebie.   
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 Windą wróciliśmy na górę  i chyba każdego 
z nas bardzo ucieszył widok słońca na powierzchni. 
Pogoda nam dopisała, podobnie jak humory. W bar-
dzo radosnych nastrojach wracaliśmy do Cieszyna. To 
była kolejna wspaniała wycieczka zorganizowana dla 
dzieci z chórku Hosanna i ich rodziców. Nie byłoby to 
możliwe bez wsparcia finansowego parafii, która za-
fundowała autobus. Serdecznie dziękujemy parafiance, 
która pragnie pozostać anonimową, a której hojność 
pozwoliła zmniejszyć koszty biletów wejścia do ko-

palni dla dzieci.
 Wspaniale jest być częścią „Ho-
sanny”, bo jak dzieci mówią: „fajnie 
jest występować i miło jest słyszeć 
pochwały”, ale najlepiej jest jeździć 
na wycieczki, a dlaczego? –„bo jest su-
per”. Największe jednak podziękowa-
nia składamy na ręce pani Beaty Ma-
cury, która całe serce wkłada w pracę 
na próbach i zawsze nagradza swoich 
chórzystów.    
 Zapraszamy wszystkie dzie-
ci, aby dołączyły do chórku i prze-
konały się, ile radości może da-
wać wspólne śpiewanie. Próby od 
września w soboty o godz.10.00.

Bogusia Donocik
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Gloria w Zoo 
w Ostrawie ...

 7 czerwca dzieci z chórku Gloria z Haż-
lacha wyjechały na wycieczkę do ZOO w Ostra-
wie. Kończący się powoli rok szkolny był oka-
zją do docenienia wytrwałości dzieci, które co 
tydzień przychodzą na próby i regularnie ćwiczą 
nowe piosenki. Wraz z rodzicami i opiekunami 
kilkanaście dzieci miało okazję zwiedzić ZOO. 
Przy pięknej pogodzie uczestnicy mogli podzi-
wiać najróżniejsze zwierzęta ze wszystkich stron 
świata. 

Marcin Podżorski

Chórowa jajecznica w Puńcowie

 Tradycyjnie - jak co roku - w drugim dniu Ze-
słania Ducha Świętego spotkaliśmy się całą chórową 
rodzinką na smażeniu jajecznicy. Pogoda była piękna, 
więc mogliśmy spędzić ten czas na świeżym powie-
trzu. Rozpoczęliśmy nasze  spotkanie od przeczytania 
tekstu biblijnego i  modlitwy. Potem był już czas na 
rozmowę przy kawce i kołaczach oraz na śpiewanie 
pieśni. Ksiądz Chudecki podzielił się refleksją na temat  

znaczenia Świąt Zesłania Ducha Świętego , a  kiedy 
jajecznica była już usmażona, wszyscy chętnie się nią 
zajadali. W miłej, wesołej atmosferze, szybko minęło 
nam całe popołudnie. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, 
że darował nam ten czas w gronie nie tylko chórzystów, 
ale także ich współmałżonków i byłych chórzystów. 
Kolejny już raz zapraszamy na nasze próby w każdy 
poniedziałek na godz. 18-tą. 

Grażyna Smoter      
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Parafialny Zespół Instrumentalny

 zaprasza wszystkich chętnych instrumentalistów grających na klarnecie, flecie 
lub instrumentach smyczkowych na próby zespołu, które odbywają się w każdą sobotę 

o godzinie 9.00, w sali konfirmacyjnej (drugie piętro) Parafii EA w Cieszynie.
Chętnych proszę o wcześniejszy kontakt na e-mail: pzi.cieszyn@gmail.com, pomoże nam to 

w przygotowaniu odpowiedniego materiału z udziałem danych instrumentów.

Z góry dziękuję :)
Dyrygentka zespołu

Kornelia Dorighi

Szukałem Ciebie w chmurach, na niebiosach i na tej niskiej, 

pełnej grobów glebie –

i dzisiaj widzę w radosnych łez rosach, 

że Bóg był bliższy mnie niż ja sam siebie.

Leopold Staff
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Kącik młodzieżowy

Emocje

 Poprzedni artykuł poruszał zagadnienie ko-
munikacji. Pisałem o elementach, z jakich składa-
ją się nasze wypowiedzi, oraz o tym, w jaki sposób 
elementy te mogą być odbierane. Zachęcałem też do 
tego, aby zastanowić się, jaki profil ma komunikacja 
w naszych domach.
Dzisiaj chcę omówić kolejny istotny obszar, który 
jest swego rodzaju poligonem bohatera domowego. 
Obszarem tym są emocje.

Jakie znam emocje?
 Zanim zaczniemy mówić o emocjach, warto 
się zastanowić, jakie emocje w ogóle znamy. Czy po-
trafimy operować nazwami emocji? Czy wiemy, co 
pod tymi nazwami się kryje?
 Emocje dzielimy na podstawowe i pochodne. 
Określenie podstawowe w tym przypadku oznacza, 
że emocje te są doświadczane i rozpoznawane przez 
wszystkich ludzi, bez względu na kulturę i miejsce 
zamieszkania. Paul Ekman uznał, że emocje pod-
stawowe to: strach, złość, smutek, radość, wstręt  
i zaskoczenie. Emocje, których wyrażanie zależy od 
czynników kulturowych, nazywane są pochodnymi. 
Według Paula Ekamana emocje pochodne są mie-
szanką emocji podstawowych. 

Emocje pozytywne i negatywne?
 Zauważyłem, że w codziennym życiu, kiedy 
mówimy o emocjach, często dokonujemy klasyfika-
cji na emocje pozytywne i negatywne. Pozytywną 
emocją jest dla nas np. radość, a negatywną złość. 
Psychologia odchodzi jednak od takiej klasyfikacji 
i dlatego proponuję, aby używać określeń „łatwe”  
i „trudne” emocje. Nie chodzi bowiem o wartościo-
wanie emocji, które odczuwamy, ale o to, czy ich od-
czuwanie i wyrażanie jest łatwe czy trudne.
Przykład: Radość jest emocją, którą większość ludzi 
uznałaby za pozytywną. Jednak jej wyrażanie może 
być dla drugiego człowieka irytujące. Nie raz i nie 
dwa usłyszałem: „cieszysz się jak głupi!”. 

Mapa mojego ciała
 Oprócz znajomości nazw emocji istotne jest 

Komunikacja. Rozważania młodego teologa na temat bohatera domowego

także to, czy jestem świadomy tego, jakie emocje 
odczuwam. Znać nazwy emocji, a wiedzieć, że się je 
aktualnie przeżywa, to dwie różne rzeczy. Tutaj po-
trzeba treningu. To nie jest takie łatwe.
Na studiach, na zajęciach z duszpasterstwa jednym 
z ćwiczeń, które stosowaliśmy, było mówienie o tym, 
co aktualnie czujemy. Nasz wykładowca mówił wte-
dy: „proszę myśleć trzewiami (wnętrznościami)”. To 
było bardzo dobre ćwiczenie, ponieważ, istotnie, emo-
cje odczuwamy ciałem. Nasze ciało reaguje na emo-
cje. Dobrym więc ćwiczeniem na odkrywanie emocji, 
które czujemy, jest posłuchanie swojego ciała. 
 Naukowcy z Aalto University (Finlandia, k/
Helsinki) stworzyli mapę ludzkiego ciała, która po-
kazuje, jakie części ciała uaktywniają się przy po-
szczególnych emocjach .
Obserwowanie własnego ciała może nam pomóc 
określić, jaką emocję aktualnie odczuwamy. Kiedy 
już się tego dowiemy, będziemy w stanie świadomie 
tę emocję zakomunikować otaczającym nas ludziom. 

Wyrażanie emocji
 Kiedy już nauczymy się odczytywać emocje, 
które przeżywamy, będziemy mogli potrenować ko-
lejny ważny element – wyrażanie emocji. Oczywiście 
nie jest to łatwe zadanie. Emocje potrafią zaskoczyć 
swoją intensywnością, tak że nawet długoletnie do-
świadczenie w ich wyrażaniu nie zda się na nic. Waż-
ne, by się nie zniechęcać. A przy tym zastosować się 
do kilku praktycznych wskazówek.

Po pierwsze – nie wypieraj emocji.
 Wychowanie, jakie odbieramy, i kultura, w 
której żyjemy, czasem „mówią” nam, że pewnych 
emocji nie powinniśmy przeżywać. Na przykład 
dziecko słyszy, że nieładnie jest się złościć. Chrze-
ścijanin słyszy, że powinien się zawsze radować, bo 
smutek nie przystoi wierzącemu. Nastolatek słyszy, 
że powinien być grzeczny i posłuszny, a kiedy się 
buntuje, wścieka a nawet zaczyna nienawidzić, to 
oznacza, że jest niewychowany, bo nie szanuje star-
szych. 
 Nie chcę przez to powiedzieć, że pochwalam 
złość, smutek i nienawiść. Zresztą uczciwie mówiąc, 
nikt z nas nie chce z własnej woli przeżywać tych 
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emocji. Chodzi mi po prostu o to, by pozwolić sobie 
te emocje przeżywać. Ponieważ tylko po takim przy-
zwoleniu otwiera się droga do ich konstruktywnego 
wyrażenia. Przez słowo konstruktywne rozumiem 
takie wyrażanie emocji, które buduje lub zacieśnia 
relacje międzyludzkie, a nie je burzy.

Po drugie – mów o emocjach wprost.
 Najczęstszym błędem, jaki większość z nas 
popełnia, jest mówienie aluzjami lub używanie iro-
nii: „Nie, wcale nie jestem zły!!! $%#*^$*@!!!”. Dwu-
znaczność ironii może powodować zdezorientowanie 
i zagubienie u naszego rozmówcy. Komunikowanie 
emocji jest samo w sobie trudne. Po co sprawę kom-
plikować, dodatkowo ironizując.

Po trzecie – stosuj komunikat „ja”.
 Przeżywając emocje (szczególnie trudne) ła-
twiej jest zaatakować, niż wyrazić.
Zamiast „Jesteś beznadziejny i nieodpowiedzialny, 
nigdy nie można na ciebie liczyć” lepiej powiedzieć 

„Jestem zły, że nie zrobiłeś tego, o co cię prosiłem”. 
Wydaje mi się, że używając tej drugiej wypowiedzi, 
prędzej usłyszę słowo przepraszam, niż po tej pierw-
szej. 

Inteligencja emocjonalna
 Powyższe porady mają na celu uzyskanie tzw. 
inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna 
to zdolność do rozpoznawania własnych i cudzych 
emocji oraz umiejętność ich rozumienia  i radzenia 
sobie z nimi. Inteligencja emocjonalna objawia się m. 
in. przez samoświadomość, samokontrolę, asertyw-
ność, empatię i umiejętność współpracy z innymi 
ludźmi. Kompetencje te są moim zdaniem znakiem 
rozpoznawczym bohatera domowego. Są bardzo po-
żądane nie tylko w relacjach domowych, ale także 
parafialnych, kościelnych. Od każdego z nas zależy, 
jak inteligentnymi emocjonalnie będziemy.

Tymoteusz Bujok
teolog 

 Bohater domowy to ktoś, kto odpowiadając 
na powyższe pytania, jednocześnie stara się funkcjo-
nować w ramach istniejącego  profilu komunikacji 
najlepiej jak potrafi.
 Kwadrat komunikacji
 Inną istotną sprawą, którą warto sobie 
uświadomić i przemyśleć jest treść, jaką niosą ze 
sobą nasze wypowiedzi. Friedemann Schultz von 
Thun w książce pod tytułem Sztuka rozmawiania 
przedstawia model komunikacji, który może być 

nam pomocny. Model ten nazwany został kwadra-
tem komunikacji i zakłada on, że każda wypowiedź 
składa się z czterech elementów .
 Zawartość rzeczowa – udzielenie informacji, 
przekazanie określonej treści.
 Ujawnianie siebie – każda wypowiedź mówi 
coś o samym nadawcy; nadawca wyraża siebie, ale 
także odsłania siebie.
 Wzajemna relacja – komunikat wyraża po-
stawę, jaką nadawca przyjmuje względem odbiorcy. 
Nadawca przekazuje to, co sądzi o odbiorcy i jak się 
mają ich wzajemne relacje.
 Apel – prawie wszystkie wypowiedzi chcą 
wywrzeć wpływ na odbiorcę. Komunikat ma na celu 
również nakłonienie odbiorcy do czegoś. Apel może 
być ukryty (manipulacja).

 Słuchanie czworgiem uszu
 Oczywiście komunikacja to nie tylko mówie-
nie, ale także słuchanie. Skoro komunikat  zawiera 
cztery elementy, właściwe słuchanie będzie pole-
gało na uchwyceniu tych elementów i właściwym 
zareagowaniu. Trudność w odbiorze polega na tym, 
że często koncentrujemy się tylko na jednej z płasz-
czyzn komunikatu. Można powiedzieć, że słucha-
my tylko jednym uchem, podczas gdy powinniśmy 
czworgiem. W teorii wygląda to tak:
 Ucho rzeczowe – słucha tylko informacji, 
które przekazuje nadawca. Jednak nie wszystkie 
problemy można załatwić na płaszczyźnie rzeczo-
wej. Przenoszenie konfliktu na płaszczyznę rzeczo-
wą prowadzi do eskalacji konfliktu.
 Ucho relacyjne (tzw. ucho drażliwe) – słu-
cha tego, co świadczy o wzajemnej relacji między 
nadawcą i odbiorcą. Niestety nadwrażliwość tego 
ucha prowadzi do tego, że odbiorca nawet odpowie-
dzi neutralne odczytuje jako atak na swoją osobę. 
Ucho to może wywołać u odbiorcy poczucie dyskry-
minacji. Odbiorca z przerośniętym uchem relacji do-
patruje się we wzajemnych relacjach ciągłych zasa-
dzek.
 Ucho ujawniania siebie (tzw. terapeutyczne) 
– słucha wypowiedzi pod kątem: co, drogi nadawco, 
mówisz o sobie. Pomaga w dojrzalszym, emocjonal-
nym i duchowym zrozumieniu nadawcy. Jednak 
jeśli słuchamy tylko uchem relacji, nie uchwycimy 
informacji zwrotnych.  Oczywiście w przypadku słu-
chania uchem terapeutycznym nie chodzi o ocenę 
nadawcy, ale o empatię.
 Ucho apelowe – słucha tylko ukrytych  
w komunikacie życzeń, jest nastawione na spełnia-
nie niewypowiedzianych oczekiwań, natychmiasto-
we reagowanie. W każdej wypowiedzi doszukuje się 
ukrytego zamiaru. 
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 Stanem idealnym, do którego warto dążyć, 
jest słuchanie innych każdym z wyżej wymienionych 
uszu po trochu. Nadmierne koncentrowanie się na 
którymś z nich doprowadzi do trudności komunika-
cyjnych.
 Teorię tę najlepiej wyjaśni przykład ze wspo-
mnianej książki.
 „Wypowiedź: «Dzwoniłem do ciebie pięć 
razy!» jest na płaszczyźnie rzeczowej jasna i zrozu-
miała. Natomiast już na płaszczyźnie ujawnienia sie-
bie daje kilka możliwości. Odbiorca nie wie na pew-
no, co nadawca chciał powiedzieć o sobie. Czy jego 
wypowiedź zawiera rozczarowanie czy raczej za-
gniewanie? Mało przejrzysta jest także płaszczyzna 
wzajemnych relacji. Tutaj pytanie nadawcy może 
oznaczać zarówno «Gdzie się podziewałeś?», jak  
i «Jesteś dla mnie bardzo ważny!» Podobnie nie jest 
wyraźny apel wypowiedzi. Może «Zadzwoń do mnie 
teraz ty?». Odbiorca takiej wypowiedzi może znaleźć 
się w niewygodnej sytuacji: «Rozumiem każde jego 
słowo — ale co on właściwie chce powiedzieć?». Nie-

jasne płaszczyzny wypowiedzi stwarzają pole do po-
pisu wewnętrznemu bogactwu odbiorców ukrytemu 
w skarbcu ich własnej fantazji, oczekiwań, obaw. 
Odbiorca często potrafi dosłyszeć w wypowiedzi 
nadawcy jeszcze coś, co pochodzi już tylko od niego 
— i w ten sposób zaczyna rozmawiać tylko sam ze 
sobą”  . 
 Przykład banalny, ale pokazuje, że nasze 
wypowiedzi niosą ze sobą więcej, niż jesteśmy tego 
świadomi. Wypowiedzi mogą wywierać wpływ, któ-
rego nie zamierzaliśmy wywrzeć, wywoływać emo-
cje, których nie zamierzaliśmy wywołać i zmuszać 
do reakcji, których nie chcieliśmy sprowokować. 
Warto więc zastanowić się nad komunikatami, które 
kierujemy do swoich najbliższych i treścią, które te 
komunikaty niosą. Ci, którzy chcą być bohaterami 
domowymi, będą mieć na uwadze wszystkie cztery 
elementy swoich wypowiedzi.
 Kolejna część artykułu o bohaterze domo-
wym poświęcona będzie emocjom, trenowaniu ich 
odczytywania i wyrażania.
 

 Zapraszamy młodzież do Mrągowa, gdzie w dniach 17–24 sierpnia odbędzie się 
Tydzień Ewangelizacyjny:
 Mówcami będą:
Wykłady biblijne: ks. Tomasz Wigłasz – teolog, duchowny ewangelicki, kapelan wojskowy, proboszcz 
białostocki.
 Spotkania ewangelizacyjne:  ks. Marek Jerzy Uglorz – profesor Chrześcijańskiej Akademii Teo-
logicznej, biblista. 
 Zapraszamy na osiem dni wakacyjnej przygody duchowej w sercu Mazur nad jeziorem Czos!
Więcej informacji oraz szczegółowy program na: www.te.cme.org.pl

 65. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie pod hasłem: Lecz moim szczęściem być 

blisko Boga - to 9 dni programu dla młodzieży, w sam raz na początek wakacji. 
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Dzieci i młodzież
Wyprawa do Szczyrku

  19 czerwca o 14:00 przy kościele w Za-
marskach dało się zauważyć delikatne poruszenie. To 
dzieci ze szkółki niedzielnej wraz z częścią rodziców 
mieli zbiórkę przed wycieczką do Szczyrku. Kiedy  
w końcu wszyscy już byli zwarci i gotowi do wypra-
wy, ruszyła kolumna 8 samochodów, z 35 osobową 
załogą, w kierunku Białego Krzyża. Na miejscu przy-
witał nas ks. Jan Byrt, który poprowadził całą grupę 
na Kotarz. Po drodze usłyszeliśmy dużo ciekawostek 
na temat samego szlaku jak i okolicznych dolin. Na 
Kotarzu znajduje się ołtarz, który wybudowany jest  
i obsypany kamieniami pochodzącymi ze wszystkich 
europejskich krajów. Część dzieci bardzo ten fakt  
zainteresował i ksiądz z wielką cierpliwością odpo-
wiadał na ich pytania związane z pochodzeniem każ-
dego z nich.
  Po powrocie do samochodów udaliśmy się 
w dalszą podróż, która prowadziła nas do naszego 
ośrodka w Szczyrku tj. tamtejszej parafii E-A. Cze-
kało tam na nas ognisko. Wszyscy po dwugodzinnym 
marszu z wielką ochotą pałaszowali pieczoną kiełba-
skę, popijając przepyszną herbatą. Kiedy nasze żo-
łądki były już pełne zaczęły się zabawy na świeżym 
powietrzu, które potrwały aż do zmroku. 
  W piątek wszyscy obudziliśmy się  
w świetnych humorach i pełni zapału, aby zwiedzać 
nasz piękny świat. Dlatego po śniadaniu pojechali-
śmy pod wyciąg na Skrzyczne i krzesełkiem wyjecha-

liśmy na szczyt. Na 
początku niektórzy 
byli nieco przestra-
szeni tą perspekty-
wą, ale po wyjeździe 
stwierdzili, że było 
super. Na miejscu 
był dość silny wiatr 
i lekko zachmurzone, 
ale pomimo to pod-
jęliśmy decyzję, że 
z powrotem idziemy 
piechotą. Niestety 
po ok. 40 minuto-
wej wędrówce za-
czął padać deszcz  
i drogą demokra-
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tycznych wyborów zawróciliśmy  
i w dół również zjechaliśmy ko-
lejką (ku wielkiej radości części 
naszej grupy). Po powrocie do 
ośrodka zjedliśmy pyszny obiad. 
Po krótkiej sjeście mieliśmy 
szkółkę, na której w akompania-
mencie gitar śpiewaliśmy szkół-
kowe szlagiery. Wysłuchaliśmy 
również historii Eli Podżorskiej 
o poławiaczu pereł, która pokazy-
wał jak wielki dar otrzymaliśmy 
od naszego wspaniałego Boga  
w postaci zbawienia. Na sam ko-
niec odbył się quiz biblijny przy-
gotowany przez Magdę Cendrow-
ską. Dzieci kontra rodzice. Dzieci 
wykazały się dużą wiedzą biblijną 
i bezapelacyjnie wygrały tę po-
tyczkę. Zostały również rozdane 
nagrody dla tych, którzy przez 
całe półrocze systematycznie 
uczyli się wersetów biblijnych.  
 Cały dzień zakończyły 
liczne konkurencje sportowe pro-
wadzone przez Mateusza Malinę 
i Klaudiusza Wiechcia. Dzięki 
temu, że nie tylko dzieci brały  
w nich udział, ale również rodzice 
i opiekunowie wszyscy świetnie 
się razem bawiliśmy. 
Po zjedzeniu sobotniego śniadania 
i spakowaniu się do samochodów 
udaliśmy się jeszcze do kościoła, 
gdzie ks. Byrt opowiedział nam 
kilka pouczających historii ze 
swojego życia oraz pokazał kieli-
chy komunijne, które otrzymał od 
znanych osobistości państwowych. 
Po wysłuchaniu i pooglądaniu po-
szliśmy i upamiętniliśmy nasz po-
byt w Szczyrku posadzeniem buka 

„tri kolory”. Tutaj swoimi umiejęt-
nościami ogrodniczymi wykazali 
się opiekun filiału Marcin Podżor-
ski oraz Tomek Cendrowski przy 
asyście małego Tobiaszka. Tak 
zakończyła się nasza wycieczka. 
Jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni, 
że mogła się odbyć, że mogliśmy 
spędzić chwilę czasu razem, po-
dziwiać piękno Jego stworzenia 
oraz że wszyscy bezpiecznie mo-
gliśmy wrócić do naszych domów. 

Uczestniczka
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Kącik dla dzieci
Helena Gajdacz

Gdy jest Jezus – jest dobrze

 „I rzekł  do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc 
lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, 
a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A On był w tylnej części łodzi i spał na wezgło-
wiu. Budzą Go więc i mówią do Niego: Nauczycielu! Nic  Cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy 
się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się!  I ustał wicher i nastała wielka cisza.”                          

   Mk 4,35-39

   

                             

 Lato, lato, lato czeka… – mówią słowa pio-
senki. Ale czekają też dzieci. Czekają właśnie na lato. 
Bowiem lato to pora roku, którą dzieci lubią chyba naj-
bardziej. Wtedy przecież są wakacje, wtedy nie idzie 
się do szkoły, nie trzeba wcześnie wstawać, nie trzeba 
się uczyć. Wtedy także rodzice mają urlopy i poświęca-
ją dzieciom więcej czasu. Wtedy dzieci wyjeżdżają na 
kolonie i obozy  lub z rodzicami  na wczasy.
 Ale lato to także pora roku, na którą częściej 
aniżeli kiedy indziej, przypadają gwałtowne, często 
niebezpieczne burze – z ulewnymi deszczami, błyska-
wicami, piorunami.
 Nie lubimy takich sensacji pogodowych. Czę-
sto ogarnia nas strach. I dobrze, 
jeżeli wtedy w pobliżu są rodzi-
ce albo opiekunowie. A jeżeli ich 
nie ma….
 W Biblii też czytamy  
o burzy. Po pięknym jeziorze 
Genezaret pływało wiele łodzi.  
W jednej z nich znajdował się 
Jezus i jego uczniowie. Chcie-
li przeprawić się na drugi brzeg. 
Jezus, który przez cały dzień 
nauczał, był bardzo zmęczony  
i wkrótce zasnął.
 Nagle zerwał się gwał-
towny wiatr.  Najpierw, gładka 
dotąd tafla jeziora, zmarszczyła 
się gniewnie drobniutkimi fa-
lami, lecz wnet fale stawały się 
coraz większe i dziksze, jakby 
jezioro zamieniło się w drapież-

ne i żądne ofiar zwierzę. Jęzory wody zaczęły zalewać 
łódź. Uczniowie rzucili się do naczyń. Wylewali wodę, 
ale daremnie. Robiło się niebezpiecznie. Obleciał ich 
strach. Zawisła nad nimi groźba  śmierci. Ale czy na-
prawdę powinni się bać?
 Nie!  Na pewno nie! Przecież Jezus jest z nimi 
w łodzi. A jeżeli jest On, jest dobrze. Zawołali więc: 
Panie ratuj! A On wstał i przemówił do wiatru i wody. 
I musiały być Mu posłuszne. Fale stały się znów małe, 
jak wcześniej, a tafla jeziora gładka i spokojna.
 Tak, gdy Jezus jest przy tobie, nie musisz się 
bać, nawet wtedy, gdy jesteś sam, albo, gdy jest ciemno, 
gdy uderza piorun, ani w innych trudnych sytuacjach. 
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 Ciekawa jestem, czy masz jakieś hobby, jakieś 
szczególne zamiłowanie do czegoś, czy zajmujesz się 
czymś z wielkim zapałem, poświęcasz czemuś każdą 
wolną chwilę?

 Rok szkolny dobiegał końca.
     - Powiedzcie mi proszę, jak lubicie spędzać swój 
wolny czas? -  rzucił pytanie katecheta na lekcji tuż 
przed wakacjami. – Marku, co najchętniej robisz  
w wolnych chwilach?
     - Gram w piłkę! – wystrzelił jak z pistoletu Marek.
     - Ja zbieram znaczki!
     - Ja chodzę na basen!
     - Ja pracuję nad nowym modelem samolotu!

     - Ja uwielbiam gry komputerowe!
     Odpowiedzi padały jedna po drugiej. Tylko Julek nie 
mówił nic. Był bardzo nieśmiały. W dodatku do klasy 
dołączył niedawno, miesiąc przed końcem roku .
     - Julku, a ty nie masz żadnego hobby? – zapytał za-
chęcająco katecheta.
 Chłopiec się zarumienił. – Ja zbieram ulice… 
to znaczy widokówki i zdjęcia ulic…
 Klasa ryknęła śmiechem.
     - Też mi coś… Nie wiedziałem, że asfalt, beton  
i tablice informacyjne są interesujące… Ale zaintereso-
wania… No, jakoś mnie to nie dziwi…- padały uwagi 
kolegów.
     - Uważam, że to wyjątkowo nudne zajęcie – powie-

Hobby  Julka

Znajdź 10 róźnic pomiędzy rysunkami
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dział Marek, a reszta klasy 
była tego samego zdania.
 Szkoda, że się ode-
zwałem – pomyślał Julek. 
Lecz w tej chwili kateche-
ta przyszedł mu z pomocą: 

- Ciekaw jestem Marku, co 
robiłbyś podczas wakacji, 
gdyby nie było ulic i dróg 
? Nie mógłbyś wygodnie 
dojść na boisko, nie mó-
wiąc już o wyjeździe nad 
morze czy w góry. A co 
byśmy jedli, gdyby nie 
przyjeżdżały do nas cięża-
rowe samochody i pociągi 
z żywnością, pochodzącą 
z różnych części kraju, czy 
świata. Sądzę bowiem, że 
szyny  a także drogi wod-
ne należą do kręgu twoich 
zainteresowań, prawda,  
Julku?
     - Tak – Julek odetchnął 
z ulgą. Katecheta go zrozu-
miał. Tego może być pewny.
     - Julek, twój zbiór może 
być bardzo ciekawy. Przy-
nieś go  proszę na naszą 
ostatnią lekcję. Wszy-
scy chętnie go obejrzymy, 
prawda?
 Na następnej lekcji 
przed Julkiem leżała gruba 
teczka.
     - Pokaż nam swoje wido-
kówki i zdjęcia – zachęcił 
go katecheta.
     - To zdjęcie autostrady 
na wysokości Wrocławia. 
Ta karetka widoczna na 
zdjęciu wiozła do kliniki 
człowieka, by uratować mu 
być może życie. A tutaj – 
Julek odwrócił kilka stron 
-  to zdjęcie wycięte z cza-
sopisma, przedstawiające 
autostradę w Etiopii. Tędy 
wiezie się między innymi 
żywność dla głodujących.
 -To ciekawe zdjęcie – 
stwierdził katecheta. –  
A pomyślcie teraz o takich 
miejscach, do których nie 

można dojechać, gdzie można dotrzeć tylko samolotem. Czy masz także zdjęcia 
dróg powietrznych? – zapytał Julka. 
     - Tak -  przytaknął szczęśliwy Julek – przynajmniej miejsca, gdzie droga po-
wietrzna się rozpoczyna i kończy.
 Na małym zdjęciu utrwalony był moment załadunku do samolotu namio-
tów i lekarstw. Samolot ten miał nieść pomoc ofiarom trzęsienia ziemi.
     - A co to jest? – zapytał nagle Marek.
     - Zwyczajna ulica. Nie widzisz? Na pierwszym planie osioł i kilka zburzonych 
domów. Nic nadzwyczajnego – próbował wyręczyć Julka, któryś z kolegów.
     - To zdjęcie wykonał mój ojciec, będąc na kontrakcie w Grecji – wyjaśnił 
Julek. – A ta droga łączy miasto Filippi z nadmorskim portem. Apostoł Paweł 
szedł kiedyś pieszo tą drogą ze swymi towarzyszami. Tyle tylko, że wtedy była 
wyboista, nie była pokryta asfaltem.

Cała trójka ma ochotę na jabłko:  Tomek, ptak i gąsienica. Czyje ono będzie?
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     - Ale była pewno tak samo gorąca jak dziś – wtrą-
cił katecheta. –Apostoł przybył wtedy po raz pierwszy 
do Europy i musiał pieszo podążać z portu do Filippi. 
Chciał bowiem także Europejczykom opowiadać o Je-
zusie. Apostoł ucieszył się pewno, gdy już zszedł z tej 
pełnej kurzu drogi do miasta.  W dodatku – ciągnął da-
lej katecheta -  nie został tam chętnie przyjęty. Począt-
kowo mieszkał w domu bogatej kobiety. Nazywała się 
Lidia. Jej także Paweł opowiadał o Jezusie i właśnie 
ona została pierwszą chrześcijanką w Europie. Później 
Pawła aresztowano i wtrącono do więzienia w Filippi.
 A czy wiecie w jaki sposób wydostał się stam-
tąd? – chciał wiedzieć katecheta.
     - Wydaje mi się, że było trzęsienie ziemi i drzwi wię-
zienia same się otworzyły – powiedział Marek.
     - Masz rację, a na dozorcy więzienia zrobiło to takie 
wrażenie, że został chrześcijaninem. Ale to tego przy-
czyniło się również zachowanie ap. Pawła po trzęsieniu 
ziemi. Stamtąd Apostoł  udał się do Tesaloniki, dzisiej-
szych Salonik.
 Jeszcze wiele zdjęć i kolorowych widokówek 
pokazał Julek swoim kolegom.  Były to zdjęcia szero-

kich, bogatych alei z pomnikami, pięknymi witryna-
mi sklepowymi, ale także wąskie, wyłożone brukiem  
uliczki na miejskich starówkach oraz niebezpieczne trakty  
w afrykańskiej dżungli, i wreszcie wyboiste gór-
skie drogi, prowadzące przez największe góry świata  
Himalaje.
 Tymi wszystkimi drogami uczęszczali ludzie, 
którzy chcieli pomagać innym, albo też – jak ap. Paweł 

– opowiadać o Jezusie. To poselstwo jeszcze dzisiaj jest 
tak ważne, że warto dla niego przebyć nawet najbar-
dziej niebezpieczne drogi.
 Katecheta z uznaniem położył rękę na ramieniu 
Julka. A koledzy doszli do przekonania, że ulice wcale 
nie są takie nudne, jak im się wydawało.
     - Człowieku, to jest wspaniałe i bardzo, bardzo cie-
kawe – mówili.
     To spowodowało też, że  wszyscy w klasie nie tylko 
zaakceptowali Julka, ale byli dla niego pełni podziwu.

 A Twoje hobby?... Sprawia przyjemność tylko 
Tobie, czy potrafisz wykorzystać je także z pożytkiem 
dla innych? 
     

Po
ko

lo
ru

j o
br

az
ek



Informator Parafialny nr 7, 8/2014 (129)

lipiec, sierpień 2014 75

Zapisane w księgach parafialnych
Chrzty:                                           

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

Mt 28,19

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

J 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

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

1 Krn 29,15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA, 

KTÓRE ODBYWAJ¥ SIÊ W KA¯DY 

WTOREK O GODZ. 18:30, W BUDYNKU PARAFIALNYM 

PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIÊTRZE

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

2014-05-02
2014-05-13
2014-05-16
2014-05-17
2014-05-19
2014-05-20
2014-05-
2014-05-21
2014-05-23
2014-05-26
2014-05-28
2014-05-30

śp. Edward Wiecheć
śp. Helena Barabosz zd. Benek
śp. Henryk Kaleta
śp. Anna Piekar zd. Lach
śp. Anna Smelik 
śp. Anna Zawada zd. Gojniczek
śp. Paweł Tyrna
śp. Marta Witoszek zd. Fojcik
śp. Helena Kotajna 
śp. Helena Smoter zd. Podstawny
śp. Daniela Byrdy zd. Lindert
śp. Helena Kozieł zd. Kubeczka

lat 73
lat 83
lat 73
lat 72
lat 91
lat 93
lat 73
lat 87
lat 92
lat 76
lat 78
lat 90

Cieszyn
Gumna
Ogrodzona
Cieszyn
Puńców
Cieszyn
Bładnice
Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Cieszyn
Cieszyn

2014-05-04
2014-05-13
2014-05-18

Szymon Mateusz Dragon
Charles Karol Żebrowski
Sylwia Katarzyna Szlaur

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2014-05-17 Kamil Mitręga
Martyna Brygida Grygierek

Cieszyn
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na li
pie

c, 

sier
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ń 20
14

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

Informacje, ogłoszenia

03.07.: godz.: 15.00 Wieczornica PTEw. 
            w 100 – lecie tragicznej śmierci Jędrzeja Hławiczki  
  W programie: Prelekcja: Portet Jędrzeja Hławiczki na tle epoki 
                                     (malowany przez wnuka Prof. Andrzeja Hławiczkę)  
                                     Występ Chóru kościelnego i zespołu wokalnego 
10 - 12.07.: Wycieczka do Koszyc (Słowacja) 
17.07.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Ks. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (250 – lecie urodzin)
24.07: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Paweł Łysek   (100 – lecie urodzin) 
31.07.: Wycieczka do Goczałkowic 
07.08.: godz. 15.00 Wieczornica PTEw. 
  W programie prelekcje: 
  1/ Ks. Alfred Hugon Figaszewski (w 75 – rocznicę śmierci) 
  2/ Towarzystwo Polaków Ewangelików na Polskim Górnym Śląsku 
                      Występ zespołu wokalnego 
14 – 15.08.: Wycieczka do Jaromierzyc (CzR) 
21.08: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
           Prelekcja: Romuald Traugutt  (150 – lecie śmierci) 
28.08.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Wojciech Korfanty  (75 – lecie śmierci)

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

Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 18.30

Cieszyn Chór męski środa godz. 17.00
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz.   9.00 (M)* 
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz. 10.00 (D)*
Bażanowice Chór mieszany czwartek godz. 18.00
Bażanowice Chór dziecięcy czwartek godz. 16.00
Hażlach Chór mieszany piątek godz. 19.00
Hażlach
Hażlach

E.G. „Gloria”
Chór młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz. 15.45
godz. 18.30

Puńców Chór mieszany poniedziałek godz. 18.00
Zamarski Chór męski czwartek godz. 18.00
Zamarski Chór dziecięcy środa godz. 16.15

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Muzeum 
Protestantyzmu

czynne w pi¹tki o godz. 14:30 

Informacje  

w Kancelarii Parafialnej  

lub w innym dogodnym terminie 

po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 

e-mail: biat@cieszyn.org.pl, 

www.biblioteka.cieszyn.org.pl,

lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

http://www.parafia.cieszyn.org.pl

Zachęcamy 
do 

słuchania !!!

* (M) - młodzież;    (D) - dzieci

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn
godz. 17.00
> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

Zamarski
godz. 18.00

> 1 i 3 środa miesiąca
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Księgarnia WARTO
poleca...

Buntownik nie bez powodu
Franklin Graham

 To pasjonująca opowieść o dorastaniu w cieniu ojca, światowej sła-
wy ewangelisty i autorytetu duchowego, ukazuje drogę własnej toż-
samości od młodzieńczego buntu po chrześcijańskie zaangażowanie.
 Franklin Graham jest założycielem i prezesem międzynarodowej i 
międzywyznaniowej chrześcijańskiej organizacji charytatywnej Sama-
ritan's Purse kontynuując w ten sposób dzieło swego ojca, najwybitniej-
szego kaznodziei ewangelizacyjnego XX wieku i najbardziej charaktery-
stycznej postaci dla konserwatywnego protestantyzmu w USA i na świecie.
 „Daje nam szczere świadectw, jak radzić sobie z problemami dziecka 
wychowywanego w cieniu sławy. To książka, którą winien czytać każdy rodzic."

Wszystko dla Jezusa
Franklin Graham

 Wszystko dla Jezusa to zbiór trzydziestu niezwykle inspirujących roz-
ważań. Bazując na swym ogromnym doświadczeniu w naśladowaniu Jezusa 
i służbie dla Niego autor zachęca nas do życia w pełnym oddaniu Zbawi-
cielowi. To co czynimy jako chrześcijanie „albo wychwala Jezusa, albo jest 
całkiem bez znaczenia.” Taka dewiza winna przyświecać nam w codziennym 
poznawaniu Prawdy, kształtowaniu naszego charakteru i takim postępowa-
niu, które może być autentycznym świadectwem Bożej obecności w świecie. 
Poświęcenie, zaangażowanie, oddanie, miłość, pasja, troska to cechy ucznia 
dającego „wszystko dla Jezusa”.
 Franklin  Graham - syn Billego Grahama, jest założycielem i pre-
zesem międzynarodowej i międzywyznaniowej chrześcijańskiej organizacji 
charytatywnej Samaritan’s Purse (Sakiewka Samarytanina), znanej w Polsce 
z akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka”. Stoi również na czele Billy Graham Evangelistic Asociation (Towarzy-
stwo Ewangelizacyjne Billy Grahama), kontynuując w ten sposób dzieło swego ojca, najwybitniejszego kaznodziei 
ewangelizacyjnego XX wieku i najbardziej charakterystycznej postaci dla konserwatywnego protestantyzmu w 
USA i na świecie.  Cena: 22,90 zł  

Cena: 34,90 zł  Johny Cash 
piosenkarz country i aktor
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Jeśli chcesz ciekawie spędzić czas 
przyjdź na TDN

Czas: 14.07-18.07 w godz. 9.00 - 12.00
Miejsce: sala obok kościoła w Zamarskach

Czas: 4.08 - 8.08 w godz. 9.00 - 12.30
Miejsce: sala obok kościoła ewangelickiego  

w Hażlachu

Zapraszamy wszystkie dzieci na 
Tydzień Dobrej Nowiny 

pod hasłem: „Na drodze do nieba",

który odbędzie się od 30.06- 4.07.2014 

na parafii w Cieszynie 

w godz. od 9:00 do 12:00. 

Będzie czas na gry, zabawy, poznawanie biblijnych prawd, 

prace plastyczne oraz wiele ciekawych zajęć.
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Parafia Ewangelicko - Augsburska w Mikołajkach 

zaprasza do spędzenia 

wolnego czasu 

w Parafialnym 

Domu Gościnnym

 Dysponujemy pokojami dwu- i trzy 
osobowymi z łazienkami i tv, wyżywienie,  
dostęp do internetu, oferujemy również kajaki, 
grill, pokój zabaw oraz plac zabaw dla dzieci.
 Kontakt telefoniczny: 501 764 040

Parafia Ewangelicko 

- Augsburska w Szczytnie 

zaprasza do spędzenia urlopu 

w domu parafialnym

  Dysponujemy pokojami słonecznymi, przestronnymi, 

które polecamy naszym zborownikom. 

Kontakt telefoniczny: 89 624 25 29

Zapraszamy dzieci 
z Bażanowic i Ogrodzonej
na Tydzień Dobrej Nowiny 

pod hasłem: „Na drodze do nieba",

który odbędzie się 

w Bażanowicach od 4 do 8 sierpnia

w Ogrodzonej od 19 do 22 sierpnia
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„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, 

albo obciążeni, a ja wam dam ukojenie” Mt 11, 25 

Z okazji 90-tych urodzin Anny Majętnej dużo zdrowia, szczęścia, 

pomyślności oraz Bożego błogosławieństwa 

życzy bratowa Halina Kisza z całą rodziną.

  zaprasza wszystkie 

dzieci, aby dołączyły 

do nas i przekonały 

się, ile radości może 

dawać wspólne 

śpiewanie. 

Chórek dziecięcy 
HOSANNA

	 Próby	 rozpoczynają	 się	
od	 września	-	 w	 każdą	 sobotę	 
o godz.10.00.

W przyszłym roku obchodzimy Jubileusz 30-lecia 
Hosanny - przyjdź - będzie nas więcej
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Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

 W 2014 roku zapraszamy od 5 (sobota) do 13 lipca! Hasło tegorocznego - 65. Tygodnia Ewangelizacyjnego 
w Dzięgielowie brzmi: "Lecz moim szczęściem być blisko Boga" (z Ps 73).
 Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie jest naszą największą otwartą imprezą ewangelizacyjną, ad-
resowaną do wszystkich – niezależnie od wieku i wyznania.  Już po raz 65 (!), bo wszystko zaczęło się w Byto-
miu-Miechowicach – na terenie Zakładów Matki Ewy von Tiele-Winckler w lipcu 1950 roku. Tydzień Ewange-
lizacyjny w Dzięgielowie  to dziewięć dni wykładów, seminariów, koncertów i spotkań. Tegorocznym porannym 
wykładowcą będzie nauczyciel Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie, teolog Grzegorz Olek, który poprowadzi wykłady 
na temat modlitwy pańskiej Ojcze nasz. Popołudniowym mówcą dla młodzieży i dorosłych będzie ks. Leszek Czyż, 
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Malince. W programie nie zabraknie także seminariów, za-
jęć sportowych i koncertów. Dla dzieci prowadzony będzie specjalny program. 

 Przyjedź i przywieź swoich znajomych!
 Dla kogo?

 Całodzienny program dla wszystkich grup wiekowych.
 Pierwszy posiłek to kolacja w sobotę 5 lipca.

 Rejestracja czynna od 5 lipca od godziny 11.00.

 Każdego dnia odwiedza nas około 2000 osób, które w większości przyjeżdżają do Dzięgielowa z całego 
Śląska. Tydzień jest miejscem, gdzie można odkrywać, kim jest i jaki jest Jezus Chrystus – Jego osobę, ponadczaso-
wość, realność; Jego Słowo – Biblię i Jego plan dla każdego człowieka. W organizację Tygodnia Ewangelizacyjne-
go w Dzięgielowie zaangażowanych jest ponad 300 wolontariuszy. Wśród osób prowadzących poszczególne części 
programu są przedstawiciele różnych specjalności m.in.: duchowni, pedagodzy, biznesmeni, lekarze, nauczyciele, 
artyści z Polski i zagranicy.

Opłata
 Zgłoszenia do 6 czerwca:
• 399 zł dla wszystkich powyżej 13 r.ż.
• 340 zł dla dzieci do 12 r.ż. włącznie (dzieci mogą być stałymi uczestnikami TE jedynie z 
opiekunem)
• bezpłatnie dzieci do 2 r.ż. włącznie

Zgłoszeni po 6 czerwca:
• 450 zł wszyscy powyżej 13 r.ż.
W powyższą opłatę wliczone jest wyżywienie, zakwaterowanie i udział w programie.

Kwatery
 Uczestnicy będą zakwaterowani w okolicznych szkołach. W związku z tym należy mieć 
swój śpiwór, prześcieradło i poduszkę.  

 Osobom dorosłym i rodzinom, chcącym nocować w lepszych warunkach proponujemy zakwaterowa-
nie za dodatkową opłatą (25 zł/dzień/osobę – ilość miejsc ograniczona) w urokliwym Zamku w Dzięgielowie 
(ok. 800 m od miejsca głównego na TE) - konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny z nami. Rezerwację na-
leży potwierdzić do 16 czerwca.  Zgłoszenie telefoniczne +48 33 852 97 81 lub internetowe lub proszę pobrać 
formularz, wypełnić i przysłać na adres CME, 43-445 Dzięgielów, ul. Misyjna 8.
 Przedpłata 100 zł na konto: ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z do-
piskiem: „TE Dzięgielów”. O dacie przyjęcia zgłoszenia i wysokości opłaty decyduje data wpłaty przedpłaty.

Kontakt:  te@cme.org.pl, tel. +48 33 852 97 81
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Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym  

niedzielnym nabożeństwie. 

Bibliotekarki

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

 Poznam w celu matrymonialnym - miłą, sympatyczną, atrakcyjną z dużym temperamen-

tem, wolną współwyznawczynię (50-60 lat). Telefon: 885 730 060.

Malarstwo
Chcesz pomalować – odnowić 

mieszkanie lub dom, 
zadzwoń. 
Wojnar Józef

Tel. 33 85 294 46; 887 731 940

Pamiątki poświęcenia kościołów w parafii cieszyńskiej:

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

7 września, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła  

w Ogrodzonej, kazanie: ks. radca Piotr Wowry; Diecezjalna Or-

kiestra

14 września, godz. 10:00 - Pamiątka Założenia kościoła w Baża-

nowicach (8:00 poranek pieśni), kazanie: ks. Władysław Wantulok, ks. Jan Raszyk.

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

ks. Adam Podżorski 

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

Święto Żniw
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Oferujemy:
- projekty koncepcyjne

- budowlane
- wykonawcze
- wizualizacje

Zakres:
- projekty zagospodarowania terenu 

(min. do gotowych projektów)
- adaptacje projektów typowych

- przebudowy rozbudowy istniejących budynków
- projekty zamienne

- zmiany sposobów użytkowania
- projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych
- projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych

- projekty budynków handlowo-usługowych
- projekty obiektów przemysłowych

Biuro projektowe

Zapraszamy do skorzystania 
z naszych usług

VISIOPROJECT
 ul Kamienna 2/12

43-400 Cieszyn
Tel. 517406444

biuro@visioproject.pl
www.visioproject.pl

 
tel.: 33 474 02 07, 
fax: 33 444 60 79

tel. komórkowy:  608 884 061,  517 614 686
www.akwadrat.org.pl , 

e-mail: biuro@akwadrat.org.pl

 - uprawnienia zawodowe 2483, 11142,
 - ubezpieczenie OC,
 - obrót nieruchomościami,
 - kredyty hipoteczne,
 - zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (wspólnoty mieszkaniowe),
 - komercjalizacja biurowców, magazynów, centrów handlowych,
 - weryfikacja i regulacja stanu prawnego nieruchomości,
sprawy spadkowe, 
 - wzory umów, 
 - doradztwo w sprawach dotyczących nieruchomości, 
 - prowadzenie i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych 
przed organami administracji publicznej, 
 - pisanie pism i podań. 

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

Zaprasza do skorzystania z naszych usług:

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

Firma Sprzątająca Świetliki 

Rozwijamy się dla Ciebie! 
Zapraszamy do naszego biura. 

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

Przyjdź, zapytaj i wybierz ofertę dla siebie!

 Poszukuję dodatkowej lub stałej pracy jako profesjonalny  

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

doświadczenie. Telefon 885 730 060

Humor: Mamusia mówi do 6-letniego synka:
 - Muszę dzisiaj pójść z Twoim młodszym bratem na parafię, na zajęcia dla maluchów
Starszy syn odpowiada:
 - To dobrze, że tam z nim idziesz, musi dowiedzieć się o Bogu, a jak byłby niewierzący 
to co byśmy z nim zrobili…? 
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

ks. Łukasz  
Gaś
33 852 75 64
608 299 833

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

Skład komputerowy: B i A Macura
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