
Informator Parafialny nr 7,8/2016 (151)

lipiec, sierpień 2016  1

OD REDAKCJI:

Beata Macura

 Każdy z nas potrzebuje odpoczynku, 
aby się zregenerować, lub najzwyczajniej, 
odpocząć. Dorośli również chcą odreagować 
od codziennych obowiązków. Dzieci nato-

miast odpoczywają od codziennej nauki, od koleżanek, kolegów, z którymi spędzali 
cały rok szkolny. Musimy nabrać dystansu do sytuacji i miejsca w jakim się znajdujemy, 
aby rozpocząć kolejny rok ciężkiej pracy. Chcąc coś w życiu osiągnąć, musimy wiele 
dać z siebie. Szczególnie w dzisiejszych czasach jest dużo większe oczekiwanie od 
uczniów, pracowników. Dlatego nasze życie jest bardzo intensywne i absorbujące. 
 W czasie wakacji potrzebujemy opieki i czujności, aby przypadkiem nic nam 
się nie stało i abyśmy szczęśliwie mogli znowu ruszyć do pokonywania nowych barier. 
Często wiele spraw powierzamy Panu Bogu, w wakacje również potrzebujemy opieki - 
ręki Bożej, aby nas strzegła w każdym miejscu gdzie się znajdziemy.
 Może nieraz nie czuliśmy tej ręki. Wydawało się nam wtedy, jakby ona się wycofywała, jak gdybyśmy 
wyciągali nasze ręce w próżnię. Uważaliśmy, że zostaliśmy opuszczeni, Jesteśmy sami na świecie. Jak zagadkowa 
jest nieraz potężna ręka Boża! Czy nie zbyt wielu ludzi upada pod ciężarem samotności i rozczarowania?
 Ale jeśli tak jest, to właśnie wówczas możemy usłyszeć coś cudownego: Jest pośród nas przecież Ten,  
w którym wszechmocna ręka Boża stała się ciałem, w którym przyszła do nas tak blisko, że możemy ją ująć  
i odczuć.
 Chrystus jest wyciągniętą ręką Ojca pośród zagadek i ciemności tego świata. On jest odbiciem ręki  
w przestrzeni i czasie naszego bytowania. Spoczywa ona na chorym, aby go uzdrowić. Podnosi zagubionych  
z brudu i prochu, stawia czoła burzy, łamie chleb, pomaga i ratuje z opresji. Czuwa i opiekuje się nami – tymi 
małymi i dużymi. 
 Codziennie w tajemniczy sposób otaczają nas te ręce. A wierzyć - znaczy podnieść nasze ludzkie ręce do 
góry, aby mogły być ujęte z drugiej strony, i stamtąd podtrzymywane. Czynimy to podczas modlitwy. Które ręce 
są najpiękniejsze? Ręce dziecka? Artysty? Ojca? Nie! Najpiękniejsze są ręce modlące. Dawniej unoszono ręce do 
modlitwy, jako znak społeczności, zjednoczenia, skupienia. Stoimy przed Bogiem w jedności ciała, ducha i duszy. 
Jaka jest ostatnia praca, którą mogą wykonać nasze ręce? Gdy się zestarzejemy, nasze ręce spoczywają. Jedno 
zadanie pozostaje jednak dla nich do końca: aby je składać, tak, jak czynią to już małe dzieci. 
Ręka ludzka - jakaż to cudowna rzecz! Ręka dziecka, którą można prowadzić, która jeszcze nieporadnie chwyta 
przedmioty, która jeszcze musi czekać na wielkie zadania w życiu.
Ręka mężczyzny, zahartowana, spracowana i utrudzona, chcąca utrzymać rodzinę. Ręka matki, gdy głaszcze głów-
kę dziecka albo prowadząca dziecko na pierwszy spacer. Ręka artysty malarza, muzyka, rzemieślnika. Ręka starca, 
pełna bruzd i zmarszczek, ze śladami całego życia. Czyż ręka nie jest odbiciem duszy? Czymś niepowtarzalnym? 
Żadna ręka nie jest podobna do drugiej.
 Ale ludzkie ręce mogą też omdlewać. Przychodzi godzina, kiedy opuszczają nas ręce matki, ręce przyja-
ciela. Ileż błędów mogą zrobić te ręce w ciągu życia! Ile tkwi w nich nieczystości i winy!
 I stąd pytanie o wielką rękę, rękę Boga, który stworzył niebo i ziemię, ciebie i mnie. W Biblii czytamy: 

„Ze wszystkich stron otaczasz mnie i trzymasz rękę swoją nade mną. Jeśli wezmę skrzydła jutrzenki, jeśli zamiesz-
kam na krańcu morza: tam również ręka Twoja będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica" (Psalm 139). 
Strzegąca ręka Boża jest mocą anielską, która nas otacza i strzeże.
 

 Spędzanie urlopu jest kwestią stylu, nie tylko  przyjemności. Tak więc przedstawiam kilka  propozycji, 
jak nadać swoim wakacjom sens, a tym samym uczynić je radosnymi:
1.Rano i wieczorem skieruj myśl do Dobrego Boga. Bo tak naprawdę, czyż za to wszystko, co otrzymujemy, nie 
powinniśmy wciąż dziękować?
2.Pielęgnuj jakieś swoje hobby. To prawda, że praca tworzy człowieka, ale hobby czyni go pięknym.
3.Rozkoszuj się dobrą książką. Kto czyta, ten siedząc w domu, przemierza najodleglejsze kraje.
4.Odkrywaj tysiące bogactw, które są ukryte w nowych miejscach, tradycjach, innych sposobach zachowania i 
życia. Odkrywaj je i ucz się. Podróż zaczyna się dopiero w momencie, w którym pragniesz zrozumieć to, co widzisz.
5.I jeszcze jedno, nie zapominaj o tych wszystkich, którzy nie mogli sobie pozwolić na wakacje. Ta myśl powinna 
ci pomóc być mniej wymagającym, a bardziej uważnym.

                                        udostępniła: Grażyna Cimała
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Rozważanie biblijne

Czemu osądzasz swego brata...

	 Ty	zaś	czemu	osądzasz	swego	brata?	Albo	i	ty,	
czemu	pogardzasz	swoim	bratem?	Wszak	wszyscy	sta-
niemy	przed	sądem	Bożym.	Bo	napisano:	Jakom	żyw,	
mówi	 Pan,	 Ugnie	 się	 przede	 mną	 wszelkie	 kolano	 
I	wszelki	język	wyznawać	będzie	Boga.	Tak	więc	każ-
dy	z	nas	za	samego	siebie	zda	sprawę	Bogu.	Przeto	
nie	osądzajmy	 już	 jedni	drugich,	ale	raczej	baczcie,	
aby	nie	dawać	bratu	powodu	do	upadku	lub	zgor-
szenia.	

 Siostry i Bracia w Chrystusie, minęło wiele 
wieków od chwili, kiedy apostoł Paweł skierował przy-
toczone słowa do pierwszych chrześcijan w Rzymie, 
jednak problem, o którym pisze Apostoł Narodów nie 
przestał być aktualny. Zastanówmy się i odpowiedz-
my szczerze sami przed sobą i przed Panem Bogiem, 
który zna wszystkie nasze myśli, słowa, uczynki i za-
niedbania, - czy możemy przyznać, że nigdy = innych 
nie osądzaliśmy? - Ile razy zdarzyło nam się z pogardą 
pomyśleć albo spojrzeć na drugiego człowieka?
 Przyczyn takich osądów, albo pogardzania jest 
wiele. Sam zwyczaj naszego porównywania się z inny-
mi, może sprawić, że oceniając siebie na tle drugiego 
człowieka, uznamy się za lepszych i ulegniemy pysze. 
Może zasmucimy się, tym że według naszego uznania 
to inni mają lepiej, że ich zachowanie było bardziej 
przemyślane, i to przekonanie zrodzi w nas smutek  
i żal, a może nawet gniew.
 Jako ludzie lubimy czuć się lepsi. Zwłaszcza, 
że dzisiejszy świat skłania nas do rywalizacji i wyzna-
cza nam wzorce, którym ulegamy, które często stają się 
dla nas kryterium oceny siebie i drugiego człowieka. - 
To jednak nie może być naszym usprawiedliwieniem. 
Nie może być nim również nasze gorsze samopoczucie, 
zdenerwowanie w danej chwili, zazdrość, albo to, co 
ktoś nam o kimś powiedział. 
 Wiele osób wokół ulega uprzedzeniom. - Może 
również nam się to zdarza...? - Jest to smutne, kiedy po-
myślimy, ilu z naszych rodaków wciąż cechuje ksenofo-
bia i antysemityzm, które są podstawą wypowiadanych 
przez nich opinii o innych ludziach. Niestety ostatnio 
okazuje się, że w naszym kraju wolno otwarcie na uli-
cy głosić pogardliwe rasistowskie hasła, oceniające nas  

i miejsce innych ludzi 
w świecie. Głoszący 
je określają je mianem 
patriotycznych, ale tak 
naprawdę są one prze-
jawem pogardliwego 
nacjonalizmu, na który 
nam Chrześcijanom nie 
wolno się godzić!
 W i ę k s z o ś ć  
z nas zna przykazanie: 
Nie mów fałszywego 
świadectwa przeciw 
bliźniemu swemu. Ale 
jak często bezkrytycz-
nie podchodzimy do tego, co przekazują nam media, co 
przeczytaliśmy albo usłyszeliśmy? 
 Koniec ubiegłego i początek tego roku w szcze-
gólny sposób rozbudził emocje wielu z nas. Był cza-
sem licznych osądów i pogardliwych opinii. Sytuacja 
uchodźców, którzy wciąż próbują dostać się do Europy, 
podzieliła wiele osób. Mogliśmy usłyszeć dużo fałszy-
wych oskarżeń dotyczących uchodźców, Islamu i Mu-
zułmanów... A gdybyśmy mieli powiedzieć, co napraw-
dę mówi Koran, jakie jest prawdziwe jego przesłanie 

– czy potrafilibyśmy na to pytanie odpowiedzieć?
 Podaje kontrowersyjny przykład..., czynię to 
jednak świadomie, ponieważ nie możemy udawać, że 
Boże przykazania mamy wypełniać tylko wobec Chrze-
ścijan. Mamy miłować każdego bliźniego swojego, jak 
siebie samego, niezależnie od wyznania, religii, świato-
poglądu, języka, koloru skóry, czy orientacji. 
 Nie mamy prawa krytykować i oceniać in-
nych. Taką ocenę powinniśmy pozostawić Bogu. - Zna-
my słowa naszego Zbawiciela, który poleca nam: Nie 
sądźcie, abyście nie byli sądzeni (…) A jednak wciąż 
w przestrzeni publicznej ten głos krytyki jest słyszalny. 
Niekiedy politycy używają słów naszego Pana o źdźble 
i belce w oku: A czemu widzisz źdźbło w oku brata 
swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo 
jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło  
z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, 
wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, 
aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. (Mt 7,1-5) – czy 
jednak do nich się stosują? Z jak wieloma osądami, sło-

Rz 14, 10-13
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wami pogardy jesteśmy konfrontowani każdego dnia? 
Ilu z nich ulegamy i powtarzamy bezmyślnie? Jak czę-
sto takie słowa rodzą w nas niechęć do drugiego?
 A przecież Boże przykazanie: Nie mów fałszy-
wego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, uczy nas, 
że mamy: Boga bać się i kochać Go, abyśmy drugiego 
człowieka perfidnie nie okłamywali, nie zdradzali, nie 
plotkowali o nim ani nie naruszali jego dobrego imienia, 
ale go bronili przed oskarżeniami, dobrze o nim mówili 
i wszystko zwracali ku dobremu (według  Małego Ka-
techizmu ks. dr Marcina Lutra – nowy przekład). -  Czy 
jednak w pełni pamiętamy o znaczeniu tego przykazania 
i o tym, że z tego, jak wypełnialiśmy je wobec naszych 
bliźnich, kiedyś przed Panem Bogiem odpowiemy?
 Apostoł Paweł znał te problemy i wiedział, że 
również w Kościele Chrystusa, Chrześcijanie nie byli 
wolni od pokusy szybkiego wypominania cudzych 
błędów i oceniania innych. Że stosowali subiektywne 
kryteria oceny, podczas gdy sami często mieli problem 
z własnymi słabościami i przewinieniami. - A dzisiaj? 
Czy mimo upływu lat, możemy powiedzieć, że w tej 
kwestii jesteśmy lepsi od pierwszych Chrześcijan, że 
ich problem nie jest naszym problemem...? 
 Zwracając uwagę na wcześniejsze wersety, 
zrozumiemy jak bardzo zróżnicowany był zbór w Rzy-
mie. Część spośród tamtejszych wierzących w dalszym 
ciągu, tak jak przed przyjęciem Chrztu Świętego, jako 
świąteczny dzień chciała zachowywać sabat i nie jadła 
pokarmów zakazanych przez Prawo Mojżeszowe. Inni 
znowu jedli wszystko, również wieprzowinę i uważali, 
że należy jako świąteczny dzień obchodzić niedzielę, 
jako Dzień Pański, na pamiątkę zmartwychwstania Je-
zusa i zesłania Ducha Świętego.
 W jednym zborze byli niewolnicy, słudzy i ich 
panowie, biedni i bogaci, ludzie różnych środowisk  
i o różnym pochodzeniu. Na tej podstawie chrześcijanie 
w Rzymie zaczęli się osądzać i obmawiać, przed czym 
apostoł Paweł ich przestrzega. 
 Czytamy: (…) niechaj każdy pozostanie przy 
swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrze-
ga; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu; a kto 
nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu. Albowiem nikt  
z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo 
jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana 
umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy je-
steśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad 
umarłymi i nad żywymi panować.(Rz 14,5b-8)
 Te słowa apostoła Pawła, również nam dzisiaj 
mają uświadomić prawdę, o której nie możemy zapo-
mnieć. 
 Różnimy się poglądami i zwyczajami i mamy 
do tego prawo. To jednak nie powinno stanowić o na-
szej ocenie drugiego człowieka! - To jakim ktoś jest 
człowiekiem, jakim jest Chrześcijaninem, może spra-

wiedliwie ocenić tylko Pan Bóg. Tylko bowiem On zna 
nasze prawdziwe myśli i zamiary serc. 
 Apostoł Paweł przypomina nam, że dla Pana 
Boga nie jest najważniejsze to co jemy i pijemy. Dzisiaj 
moglibyśmy powiedzieć, że najważniejsze nie są tak-
że stroje księży, czy porządek liturgiczny nabożeństwa. 
To wszystko bowiem nie może odwracać naszej uwa-
gi od tego, czego oprócz naszej wiary oczekuje od nas 
Chrystus. - Pan Jezus polecił nam: Szukajcie najpierw 
Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości.... (Mt 6,33) 
A to znaczy, w pierwszej kolejności mamy zadbać o to, 
żeby przedsmak tego co jest nam dopiero zapowiedzia-
ne, mieć przez Boże błogosławieństwo i nasze staranie 
już tu na ziemi. - Królestwo Boże to nie pokarm i napój, 
czy odzienie, lecz sprawiedliwość i radość w Duchu 
Świętym. Bo kto w tym (tu na ziemi) służy  Chrystu-
sowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom.  I dlatego  
w tym samym rozdziale nieco dalej Paweł wzywa: Dąż-
my więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemne-
mu zbudowaniu. (Rz 14,17-19)
 Wystarczającym argumentem i motywacją dla 
naszej odpowiedzi na wezwanie apostoła, żeby nie oce-
niać i nie potępiać bliźnich, wzajemnie sobie służyć  
i żyć w zgodzie, powinna więc być dla nas zapowiedź 
tego, co ostatecznie czeka każdą i każdego z nas.  

- I wierzącego i niewierzącego... - Apostoł Paweł przy-
pomina nam: Wszak wszyscy staniemy przed sądem 
Bożym. Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się 
przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać 
będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie 
zda sprawę Bogu.

- Czy o tym pamiętamy? Jak ta prawda wpływa na nasze 
życie?
 Przez Chrystusa staliśmy się dziećmi Boży-
mi. W Chrystusie Pan Bóg na nowo wszystkich ludzi 
umiłował i nakazuje nam wzajemnie się miłować. - Na 
czym polegać ma ta miłość wskazuje nam apostoł Pa-
weł w 13 rozdziale 1 Listu do Koryntian.
 Każdy z nas powinien pamiętać, że sąd należy 
do Boga. My z powodu grzechu często ulegamy pysze, 
egoizmowi, a nasze oceny są subiektywne, nie znamy 
myśli i nie mamy poznania prawdziwych zamiarów 
serc naszych bliźnich, dlatego sprawiedliwie sądzić nas 
może tylko Pan Bóg.
 O tym nie możemy zapominać. I mimo że wie-
lu ludzi wokoło nie przestanie żyć tak jakby zapowie-
dzianego nam spotkania z Bogiem i Bożego sądu nie 
było, jakbyśmy nic o tym sądzie nie wiedzieli, - nam 
nie wolno go lekceważyć.
 Dlatego, że ten sąd nie jest jakąś odległą rze-
czywistością, związaną z bliżej nieokreśloną przyszło-
ścią, która dopiero nastąpi. Ale nasz sąd – Boży sąd do-
konuje się już tu i teraz, w każdej chwili naszego życia, 
przez nasze wybory i postępowanie.
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 Przeżyciami młodych, głęboko zapadającymi 
w psychikę, są przeżycia miłosne. Natura przygotowu-
je powoli organizm do wypełnienia podstawowego za-
dania, a wychowanie i nauki religijno-moralne pragną 
temu zadaniu służyć radą i pomocą, i nadać kierunek 
budzącym się uczuciom. Miłość, erotyzm - to tematy 
nie schodzące ze szpalt czasopism, filmów, książek. Bo-
gaty wachlarz problemów poruszany przez wspomnia-
ne środki masowego przekazu może nasuwać myśl, że 
nadchodząca miłość zastaje młodego człowieka dobrze 
przygotowanego do tego pięknego przeżycia, mądrego, 

„obkutego" teoretycznie, którego nie jest łatwo złamać, 
wywieść w pole, oszukać. Ale wiemy, że tak nie jest.  
 Rzeczywistość jest zupełnie inna, przynajmniej 
w zdecydowanej większości przypadków. Bywa i tak, 
że partnerzy, których miłość została pobudzona, mają 
zupełnie odmienne do niej podejście. Jedna strona prze-
żywa coś wielkiego i wspaniałego, a druga szuka tylko 
przygody, egoistycznego zaspokojenia instynktu seksu-
alnego. Nastawiona jest na branie, korzystanie, a nie na 
dawanie, ofiarowanie. A przecież jest cechą miłości, że 
nie szuka „swego" ale cudzego dobra i szczęścia, nie 
raduje się z niesprawiedliwości - jak mówi ap. Paweł.
 Typowe przykłady opisanej teorii są takie: mło-
dzi, przeżywający swą pierwszą miłość (a przynajmniej 

Zastanów się  (dla młodzieży)

jedno) nie czują się niczym skrępowani. Ich miłość jest 
szalona, namiętna. Ofiarują sobie wszystko. Chłopiec 
jest pierwszym mężczyzną w jej życiu, dziewczyna jest 
pierwszą kobietą w jego życiu. Czy może coś bardziej 
łączyć niż takie oddanie się bez reszty, wzajemność na 
wszystko ślepa? Jeśli takie przeżycia i uczucia napraw-
dę są prologiem wielkiej, dozgonnej miłości, należy się 
tylko cieszyć. Ale niestety, jakże często bywa inaczej. 
Jak często w miłości, tej najsubtelniejszej i najbardziej 
intymnej, dominuje oszustwo, panoszy się brutalny   
egoizm. Ran,  zadanych uczuciom, psychice i duszy, 
nie leczy się tak łatwo jak ran ciała. Dziewczyna mówi: 

„Byliśmy ze sobą szczęśliwi, wszystko układało się 
pięknie, często dochodziło między nami do zbliżenia. 
Aż pewnego dnia powiedział - żegnaj. Odszedł. Jestem 
zrozpaczona". Podobnie mogą mówić i chłopcy: „Ode-
szła. Porzuciła". 
 Dlaczego tak się dzieje i dlaczego związane 
są z tym takie dramaty? Odpowiadając na to pytanie, 
trzeba powiedzieć, że nie wszyscy szukają w miłości 
tego samego. Jedni widzą w niej głębię uczucia, ofia-
rując wszystko, inni traktują to jako zabawę, przelotną 
przygodę, flirt, kolekcjonerskie doznanie. Oczywiście 
to drugie nie jest miłością, jest niegodne chrześcijani-
na. Należy więc kontrolować uczucia własne, starać się 

Przypomina nam o tym Pan Jezus, który mówi, że 
nie będzie nas rozliczał z tego co jedliśmy, albo który 
świąteczny dzień przestrzegaliśmy, ale będzie nas pytał  
o nasz stosunek do bliźnich. (Zob. Mt 25,31nn) 
 Pan Bóg wciąż na nas patrzy. I nawet kiedy 
uważamy, że Pan Bóg pozostaje niewzruszony widząc 
nasze lub innych postępowanie, to się łudzimy. On sły-
szy nasze myśli i wie nawet o tym, co ukrywamy przed 
innymi...
 Pomyślmy..., - być może właśnie teraz Pan 
Bóg daje nam czas na to, żebyśmy lepiej przyjrzeli się 
samym sobie i czeka, aż zmienimy to, co do tej pory  
w naszym życiu było niewłaściwe. 
Może właśnie czeka, aż skończymy osądzać drugich 
albo trwać w przekonaniu o słuszności swoich racji  
i własnego postępowania, i zamiast tego, tak jak radzi 
apostoł Paweł, skoncentrujemy się na tym, żeby same-
mu nie dawać innym ludziom powodów do upadku lub 
zgorszenia.
 Nie możemy zapominać, że w Kościele Chrze-
ścijańskim łączy nas Chrystus. Przez działanie Ducha 
Świętego w naszym życiu, łączy nas wspólna wiara 
w naszego Pana i Zbawiciela, Jego błogosławieństwo, 
prowadzenie i zbawienie. 
 Nie musimy być chrześcijanami tych samych 

wyznań, na wszystkie ziemskie sprawy mieć takie samo 
spojrzenie, żeby żyć razem i wspierać się nawzajem  
w życiu i wierze. I nie możemy zapominać jak ważne 
i odpowiedziane zadanie powierzył nam nasz Pan. Na-
szym zadaniem jest głosić Jego Słowo – Bożą Ewange-
lię i innych do wspólnoty Kościoła Syna Bożego przy-
ciągać.

- Czy wolno nam więc czynić różnicę między sobą, albo 
przeciwko sobie występować?  - Wskazując na Boży 
sąd, na naszą odpowiedzialność, kiedy mówimy o przy-
kazaniu miłości, żyć tak, jakby Boże przykazania i wola 
nas nie obchodziły?
 Tym bardziej więc, jeśli Pan Bóg czyni nas 
odpowiedzialnymi za swój Kościół, nie możemy tych, 
którzy jeszcze nie są członkami żadnej chrześcijańskiej 
wspólnoty, albo tych, którzy od Kościoła Chrystusa 
odeszli, traktować z wyższością, gorszyć ich albo prze-
ciw nim występować, przyczyniać się do ich niewiary  
i upadku. 
Dlatego, że Pan Bóg również na nich czeka i przez 
swoje Słowo zachęca do przyjęcia daru swojej miłości 
i zbawienia. - Czeka i daje czas, żeby wszyscy ludzie 
na świecie zrozumieli i chcieli wyznawać, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. (Flp 2,11) 
AMEN. ks. Łukasz Gaś
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Spis witamin dla ducha

 Przez wiele lat diakon Janina Kisza-Bruell dla chorych, smutnych, zagubionych dusz przygotowywała 
„Duchowe witaminy” - zbiór opowiadań o treści religijnej. Były i są one balsamem dla naszych dusz. Ofiarowa-
ła je swoim podopiecznym, chorym w szpitalu, gdzie od roku 1972 pełniła duszpasterską służbę odwiedzinową 
w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Zawsze chętna do pomocy tym słabym, bezsilnym, zawsze ochocza do solidnej 
współpracy z Parafią Cieszyńską. Przez wiele lat powstawało mnóstwo broszur, broszurek oraz składanek, które 
niejeden z nas ma w swojej bibliotece domowej. Drukowane były w drukarni „Logos – Press”. 
 Głębokie, religijne treści mogliśmy zawsze odnaleźć w proponowanych, oferowanych pozycjach. Drodzy 
Czytelnicy, pragniemy na łamach naszego pisma przedstawić cały dorobek naszej siostry w Jezusie Chrystusie, 
„cioci” Janeczki (dla najbliższych), Pani Janiny Kiszy-Bruell. 

poza pięknymi słowami rozpoznać intencje partnera. 
Zastanowić się czy są uczciwe, czy nie. Nie angażować 
się za wcześnie. Jeżeli z obu stron uczucie jest praw-
dziwe i poparte wolą wspólnego życia - należy zawrzeć 
małżeństwo.
 Drugie pytanie - dlaczego tyle bólu i rozpa-
czy towarzyszy takiemu rozstaniu? Nie jest to zwykłe 
rozejście się dwu osób. Jest to rozstanie dwojga ludzi, 
gdzie jeden był oszustem, wyłudził i opluł to, co mu zo-
stało ofiarowane w największej szczerości. Dla jednej 
strony było w tym związku coś nadzwyczajnego, pięk-
nego, dla drugiej była to cwaniacka przygoda. Można 
twierdzić, że mniejsza byłaby rozpacz oszukanego part-

nera, gdyby rozsądniejsze było angażowanie się w grę.  
A w tej grze nie ma nic za darmo. Wprost przeciwnie, 
za wszystko trzeba płacić i to płacić osobiście. A im 
mniejszy rozsądek, tym większa cena.
 Powinni o tym pamiętać chłopcy i dziewczęta, 
którzy przeżywając piękne uczucie miłości, nie chcą 
przegrać życia. Miłość wcale nie musi być ślepa. Może 
być rozsądna, szanowana, pielęgnowana, a gdy okaże 
się, że jest prawdziwa, wtedy cieszy wszystkich! Pa-
miętajmy, że jesteśmy młodzieżą chrześcijańską.

std
Zw. 1975 r.

I. BROSZURY (A5)
1. „Życie i służba siostry Jadwigi"
2. „Życie i służba siostry Danuty Gerke"
3. „Przygody Małych Wędrowców"
4. „Z miłości do..."
5. „Cichy czas" - 4 tomiki
6. „Ktoś cię kocha"
7. „Bóg cię woła"

II. BROSZURKI (A6)
1. „Duchowe witaminy"
2. „Słowa otuchy"
3. „Odwaga i zaufanie"
4. „Bank obietnic Bożych"
5. „Światło w mroku"
6. „Ty też możesz zostać bohaterem"
7. „Kim dla ciebie jest Pan Jezus?"
8. „Ktoś cię słucha"
9. „Ktoś troszczy się o ciebie"
10. „Niezwykłe, a jednak prawdziwe"
11. „Umiłowanie Boga, Ojczyzny i Rodziny"
12. „Na pomoc trędowatym" (I cz.)
13. „Na pomoc trędowatym i nie tylko..." (II cz.)

14. „Światło w tunelu" (III cz.)
15. „Mut und Vertrauen"

III. SKŁADANKI
1. „Nie bój się..."
2. „U progu nowego dnia"
3. „Dobroć i uprzejmość"
4. „Samotność czy osamotnienie"
5. „Bank obietnic Bożych"
6. „Cierpienia i konflikty w życiu chrześcijanina"
7. „Wdzięczność"
8. „Sztuka życia bez zamartwiania się”
9. „Krople na serce"
10. „Ukojenie wśród trosk i doświadczeń"
11. „Pod osłoną Najwyższego"
12. „Ukryci w ręce Bożej"
13. „Jezus jest Dobrym Pasterzem"
14. „Najpewniejszy Przewodnik"
15. „Wśród trosk i problemów"
16. „Rola modlitwy"
17. „Pozdrowienia adwentowe"
18. „Życzenia ślubne"
19.  „Niezwykłe, a jednak prawdziwe".
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Czy potrzebuję Boga?

 Skoro Biblia ma rację i skoro Bóg istnieje, wte-
dy jest oczywiste, że potrzebuję Boga. Bez Niego nie 
potrafię uporządkować mego życia. A jest to pilna spra-
wa. Czas między kołyską, a grobem, jest niemiłosiernie 
krótki.
 Bóg jest Duchem. On istnieje w zupełnie inny 
sposób niż my. My przychodzimy i odchodzimy. On 
natomiast był zawsze i zawsze będzie. On jeden jest 
nieśmiertelny. Mieszka On, jak powiada Biblia, w świa-
tłości, do której nikt nie ma przystępu. Nikt nigdy nie 
oglądał Boga.
 Nie oznacza to jednak, że jest to puste pojęcie, 
widmo bez treści, nieokreślona wyższa istota. Bóg jest 
Stwórcą, jest także Twórcą norm i Zbawicielem. Tak 
mówił sam o sobie. Nie możemy na własną rękę zna-
leźć Boga, jeśli Bóg sam nie pozwoli nam się znaleźć, 
jeśli nam się nie objawi. Objawi - to znaczy, że poprzez 
Słowo i działanie odsłoni ukrytą tajemnicę: kim On jest.
 Bóg nie jest istotą zastygłą. Jest On osobą  
i wolą działającą, przepełnioną mocą. Nieustannie pra-
cującą dla dobra ludzi.
 Kim jest Bóg, powinniśmy wiedzieć przede 
wszystkim przez Jezusa. Nikt nie widział Boga. A jed-
nak wolno nam twierdzić, że posiadamy portret Boga. 
Bóg jest taki, jaki jest Jezus. Gdy słuchamy słów Jezusa, 
gdy idziemy Jego śladem po drogach, którymi On cho-
dził, dokonując dobrych dzieł - tam wszędzie słyszymy 
i widzimy Boga. Gdy idziemy za Jezusem przez Jego 
cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie — Jego ślady 
prowadzą nas wprost do wieczności, do Boga. Jezus 
powiedział: ,,Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (J 10,30).
 Pytanie o Boga, które zawsze pojawia się wśród 
młodych i starych, brzmi: Czy Bóg ma coś wspólnego 
z cierpieniem, wojną i niedolą? Mówi się często: Albo 
Bóg jest wszechmocny, ale wtedy nie może być dobry, 
albo też jest On dobry, ale wtedy nie może być wszech-
mocny. Lecz sprawa z wszechmocą nie jest taka prosta. 
Często ludzie wyobrażają sobie wszechmoc jako pew-
nego rodzaju dyktaturę najwyższej władzy.
 Biblijny Bóg nie jest jednak taki. Z pewnością 
jest On wszechmocny, ale wiemy z życia Jezusa, że On 
nie miłuje po to, aby okazywać swą wszechmoc. Jezus 
mógł okazać swoją wszechmoc, gdyby chciał. Ale On 
tego nie pragnął. Powiedział wszak: „Czy myślisz, że 
nie mógłbym prosić Ojca mego, aby On wystawił mi 
teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów?" (Mt 
26,53).
 Jezus obrał własną drogę postępowania — 
zgodnie z wolą Boga. Gdy moc zła zebrała się wokół 
Niego, przyjął cierpienie i śmierć krzyżową, czyniąc to 

dla dobra ludzkości. Dlaczego? Dlatego, że w ten spo-
sób Bóg chciał raz na zawsze pokazać, że jest miłością  
i że miłość nigdy nie zna przymusu, lecz zdobywa 
zaufanie ludzi dobrowolnie. Miłość powinna zawsze 
cierpieć i nie dążyć do tego, aby dominować. Taka jest 
Boża wszechmoc. Zwycięża wtedy, gdy cierpi.
 I może wcale nie jest trudno zapanować nad mi-
łością przy pomocy aktów niesprawiedliwości, niena-
wiści i wojny. Ale za to już my sami musimy odpowia-
dać. Gdy ludzkie dążenie do władzy unicestwia zamiary 
dzieła stworzenia, wtedy nie możemy za to obwiniać 
Boga. Powinniśmy obwiniać tylko siebie samych.
 Trudniejsza jest sprawa z bezsensownymi cier-
pieniami i nieszczęściami. Bóg nie czyni nigdy niczego 
bez celu. Może nas karać za naszą przewrotność, ale nie 
karze nas „ponad możność naszą" do znoszenia kary. 
Bezsensowność płynie skądinąd.
 Nie po chrześcijańsku jest sądzić, że każde nie-
szczęście pochodzi od Boga, lecz wydaje się, że taki sąd 
ludzie mają we krwi. Cóż takiego uczyniłem, że Bóg 
dozwala, aby mnie to spotkało? Wielu spontanicznie 
pyta w ten sposób, całkiem jak gdyby Bóg był maszy-
ną do liczenia, która rejestruje precyzyjnie, co czynimy, 
i natychmiast reaguje, zsyłając nieszczęście albo sukces.
Takim bożkiem Bóg nie jest. Takiego wymyśliliśmy so-
bie sami. Gdy Bóg nie chce być naszym posłusznym 
sługą, a zdarzy nam się jakieś nieszczęście, zaraz kłó-
cimy się z Nim i obwiniamy Go o niesprawiedliwość 
i drobiazgowość. Mówimy wtedy: Nie jestem chyba 
gorszy niż inni, znam mnóstwo wielkich grzeszników  
i wszystko im się szczęści.
 Czasami sens naszego cierpienia może polegać 
na tym, że jest ono próbą wyznaczoną nam przez Boga, 
a zatem także zadaniem. Może to być ciężka, bardzo 
ciężka próba. Jedyne, co nam wtedy pozostaje, to prosić 
Boga o moc, aby uczynić z tej próby coś jasnego, co 
dla innych stanie się radością. Na pewno wielu z nas 
spotykało „beznadziejnie" cierpiących ludzi, z których 
promieniowało poczucie spokoju i bezpieczeństwa, du-
chowej mocy i radości. Odwiedzający ich muszą się 
wstydzić, ale mogą też doznawać uczucia wdzięczności 
i czerpać nową zachętę do życia.
 Jest jeszcze jedna niesłychanie ważna rzecz, 
która dotyczy bezsensowności. Bóg ma przeciwnika. 
Jezus nazywa go szatanem. Jezus złamał jego moc, ale 
szatan nie został unicestwiony. A jedynym celem sza-
tana jest zburzyć to, co Bóg buduje. Boża wszechmoc 
hamowana jest przez tę duchową moc zła.
 A zatem dzieje się na świecie sporo rzeczy, któ-
rych ślady prowadzą nie do Boga, lecz do szatana. Za-
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„List”

uważamy to w naszym życiu zarówno jako chrześcija-
nie, jak również jako obywatele tego wielkiego świata. 
Szatan ma wszędzie swój udział. Poprzez pokusy, nie-
szczęścia i niedolę wabi nas do samolubstwa i niepra-
wości, wkraczając na arenę tego świata, aby sprowa-
dzać katastrofy i dokonywać swoich diabelskich dzieł. 
Naszym zadaniem jako chrześcijan jest stać po stronie 
Boga i zwalczać złego ducha, jak długo możemy.
 Nie w naszej mocy jest wykazać w każdym po-
jedynczym przypadku, co pochodzi od Boga, a co od 
Bożego przeciwnika. Ale jedno wiemy na pewno: jeśli 

złożymy to, co się dzieje, w ręce Boga, wtedy On może 
coś z tym uczynić.
 Musimy też uznać, że istnieje wiele spraw, 
których nie potrafimy pojąć. Nie potrafimy, i trzeba to 
przyznać w imię uczciwości. Nie wiemy na przykład, 
skąd pochodzi szatan, skoro Bóg wszystko stworzył,  
i nie znajdujemy żadnej zadowalającej odpowiedzi. Ale 
że on jest - zauważamy to codziennie. Biblia nie jest en-
cyklopedią dla wyjaśniania wszystkich naszych pytań. 
Bóg udzielił nam jednak dosyć światła, abyśmy mogli 
żyć tutaj przez wszystkie nasze dni.

Gert Borgenstierna

 Wszechobecny, piszę z planety, którą otuliłeś 
kołderką tlenu i azotu, tak, że oddycha się nam dobrze. 
Jest dość cieplutko, średnia roczna 15 stopni Celsjusza 
sprzyja życiu, pracy, wypoczynkowi. Na sąsiedniej We-
nus byśmy się ugotowali (470 C), na Marsie byśmy za-
marzli (- 65 C) lub się podusili, bo tego sąsiada spowija 
zabójczy płaszcz dwutlenku węgla (95%). 
 Podaję te dane, żeby wyrazić swoją wdzięcz-
ność za warunki, jakie nam stworzyłeś, a nie dla identy-
fikacji, bo jestem pewien, że doskonale znasz i Ziemię, 
i mnie, choć jestem jednym z miliardów jej mieszkań-
ców, a ona krąży w jednej z miliardów galaktyk. Nasi 
naukowcy odkryli, że jest co najmniej 140 miliardów 
galaktyk, a w każdej z nich co najmniej kilkaset miliar-
dów gwiazd. Liczby te znajdują się poza zasięgiem mo-
jej wyobraźni, przemawia więc do mnie porównanie, że 
gwiazd jest więcej niż ziaren piasku na wszystkich na-
szych plażach, w morzach i oceanach.  Przyznam, że 
kiedy wędruję wzdłuż brzegu Bałtyku, lub znajdę się 
nad innym morzem czy oceanem i mam pod stopami 
masy piasku, przechodzą mnie dreszcze i myślę o Tobie, 
o niewyobrażalnej ilości  materii i energii przez Cie-
bie stworzonej i o Twojej... rozrzutności.  Tak, niemal 
zawsze, idąc plażą, zadaję sobie pytanie, dlaczego po-
wołałeś do istnienia tak ogromny wszechświat, skoro 
tak mało jest w nim przytulnych zakątków, w których 
można żyć? A może tylko jeden?  Jesteśmy sami? A co, 
jeśli nie? Czy tylko do nas przyszedł Twój Syn?    
 Zostawiam kosmos, schodzę na ziemię i py-
tam sam siebie (czasem swoich przyjaciół), dlaczego 
nie potrafimy się porozumieć, zorganizować, dogadać, 
żeby tak wielkie dobra, które tu mamy, właściwie wy-
korzystać dla dobra ogółu? Dlaczego, zamiast mądrze i 
zgodnie korzystać z wody, powietrza, minerałów, źró-
deł energii, warzyw, owoców, dla zapewnienia dobrych 
warunków życia wszystkim ludziom, nawet najuboż-
szym, przeznaczamy ogromne kwoty na wyścig zbro-

jeń, osiągnięcie przewagi nad sąsiadami, udowodnienie 
swoich racji, zabezpieczenie własnych interesów? Dla-
czego ciągle się kłócimy, walczymy ze sobą, toczymy 
wojny, zabijamy się, gromadzimy arsenały broni zdol-
ne do zniszczenia świata, grożące autodestrukcją, za-
miast wspólnymi siłami szukać najlepszych dróg roz-
woju, ochrony środowiska, produkowania żywności, 
lekarstw...       
 Wszechmogący, wiem, iż sami jesteśmy 
sobie winni, że urządzamy sobie piekło na ziemi, ale 
czy Twoja moc,  tak promieniście manifestująca się we 
wszechświecie, rozchodząca się na odległość miliar-
dów lat świetlnych,  tak intymnie pulsująca w jądrach 
atomów, wędrująca z elektronami po orbitach, może 
być tak długo blokowana w nas, pomiędzy nami, w na-
szych sercach, umysłach, relacjach?  Przecież Jezus po-
kazał nam drogę prawdziwego człowieczeństwa, drogę 
czynnej miłości, pomagania sobie nawzajem, wycho-
dzenia sobie naprzeciw, przezwyciężania zła dobrem, 
dzielenia się, obdarowywania, dawania tego co najlep-
sze, najcenniejsze... Czy my tego nie zrozumieliśmy?  
A może rozumiemy, choćby częściowo, ale po prostu 
nie potrafimy tak żyć, nie stać nas na to, nie jesteśmy 
wystarczająco zdeterminowani? Skoro nawet wśród 
nas, chrześcijan, jest tak wiele podziałów, rozłamów, 
kłótni, plotek,  niechęci, podłości, lenistwa, małości, to 
czy możemy mówić o sobie jako o naśladowcach Chry-
stusa - Zbawiciela, którego nam dałeś?
 Miłosierny, obiecujesz, że nadejdzie czas, iż 
dopełni się Twój plan, wiara się ziści, nadzieja się speł-
ni, zwycięży dobro, zapanuje miłość. Mówisz o tym hi-
storią, poezją, proroctwem, mówisz o tym zrozumiale, 
seplenisz po ludzku, byśmy Cię zrozumieli, kierujesz 
do nas swoje Słowo, stałeś się człowiekiem, byśmy Cię 
rozpoznali, byśmy dostrzegli, wyczuli Twoje ojcowskie 
serce. Nie piszę więc już więcej, nie stawiam kolejnych 
pytań. Wiem, że znasz je wszystkie, zanim zdążę je 
sformułować. Wiem, że znasz nawet moje myśli, więc 
kończę swój list. I ufam, że wkrótce odpiszesz, tak jak 
to tylko Ty potrafisz.       

 
   

Marek Cieślar
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500 lat Reformacji
Papież Franciszek wyrazi w Szwecji 

wdzięczność za dary Reformacji

 Papież na przełomie października i listopa-
da uda się z dwudniową wizytą do Szwecji, by wziąć 
udział w ekumenicznych wydarzeniach, upamiętniają-
cych 500. rocznicę Reformacji.
 Podróż zaplanowana w dniach 31 października 

- 1 listopada, ma obejmować - jak poinformował Waty-
kan – dwa miasta: Lund, gdzie Ojciec Święty weźmie 
udział w ekumenicznym nabożeństwie w katedrze oraz 
Malmö. W tym ostatnim ma się odbyć spotkanie z 10 
tys. katolików i luteran zaangażowanych w działalność 
na rzecz pokoju, zwalczania skutków ocieplenia klima-
tu i pomagających uchodźcom. Szczegółowe informa-
cje – jak zapowiedział rzecznik Stolicy Apostolskiej,  
o. Federico Lombardi - zostaną opublikowane w póź-
niejszym terminie. O. Lombardi podkreślił, że piel-
grzymka Franciszka do Szwecji nie jest zwykłym 
wydarzeniem. Zgodnie z oświadczeniem wydanym  
w Watykanie, Ojciec Święty będzie uczestniczyć w 
obchodach z okazji „50 lat dialogu ekumenicznego 
między katolikami a luteranami i wspólnych darów tej 
współpracy”. Jak wiadomo, luteranizm jest obecnie naj-
większą grupą wyznaniową w Szwecji, liczącej ponad 
6 mln ludności. Dwie trzecie Szwedów to członkowie 
Luterańskiego Kościoła Szwecji. Uroczystość, w której 
Franciszek weźmie udział organizatorzy opisują, uży-
wając słów: „dziękczynienia”, „pokuty i zaangażowa-
nia na rzecz wspólnego świadectwa." Dodają, że „ce-
lem jest, aby wyrazić wdzięczność za dary Reformacji 

i poprosić o przebaczenie za podział utrwalony przez 
chrześcijan dwóch tradycji." Uroczystość ekumenicz-
na w katedrze w Lund będzie odbywała się w oparciu  
o niedawno opublikowany katolicko-luterański prze-
wodnik liturgiczny „Common Prayer”. W Malmö Are-
na z kolei papież skupi się na „wspólnym świadectwie  
i służbie katolików oraz luteranów na świecie” na rzecz 
uchodźców, budowania pokoju i walki z rzekomymi 
zmianami klimatycznymi.  
 Organizatorami spotkania będą: Światowa Fe-
deracja Luterańska i Caritas Internationalis. Katolicki 
biskup Anders Arborelius ze Sztokholmu zapowiedział, 
że Franciszek i luterańscy przywódcy duchowi będą 
namawiać w Lund oraz Malmö do zaangażowania się  
w proces jednoczenia chrześcijan.  Październikowa eku-
meniczna uroczystość rozpocznie obchody Reformacji, 
która zainicjowana została przez Marcina Lutra w 1517 
r. Główne wydarzenia odbywać się będą w 2017 roku, 
w którym przypada także setna rocznica objawień w Fa-
timie. Reformacja w Szwecji przyniosła także prześla-
dowania katolików i konfiskatę dóbr kościelnych. Lute-
rańskie idee trafiły na podatny grunt przede wszystkim 
wśród mieszczaństwa.  Dopiero w 1977 przywrócono 
wolność zakładania klasztorów, a w 1983 roku Sztok-
holm nawiązał kontakty dyplomatyczne z Watykanem.
        

Opracował Jan Król 
na podstawie portali: PCh24.pl, fronda.pl  i  kresy.pl

Co się stało, panie profesorze?
Te zadania i pytania są 

kompletnie głupie,
nikt się tu sensu domyśleć nie może.

„Znaleźć miarę radości,
powierzchnię wolności,
szczęścia pojemność...?
Drugiego też nie wiemy,

chyba wszyscy oblejemy.
„ Ile waży bieg przez pole?”
Dom wariatów wybrać wolę!

Widząc wszystkich zasmuconych
Pan Profesor, dobry przecie,
Mówi: Wszystkie te problemy
przez wakacje rozwiążecie.”

Gianni Rodari
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Trochę historii
W³adys³aw Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 220, 221

   02.07.1966: zmarł po długiej chorobie w Warszawie „Wielki 
Czarodziej” -  Jan Brzechwa, poeta, satyryk a zwłaszcza autor 
niezwykle popularnych książek dla dzieci i młodzieży. 
 Urodził się 15.08.1898 r. w Żmerynce na Podolu  
w rodzinie urzędnika kolejowego inż. Aleksandra Lesmana 
(właściwe nazwisko rodowe pisarza), pochodzenia żydowskie-
go. Z powodu częstych zmian zamieszkania rodziców, młody 
Jan zaliczał kolejne klasy gimnazjum w różnych miejscowo-
ściach: w  Kijowie, Warszawie i w Piotrogrodzie, gdzie matu-
rował. Jeśli wierzyć anegdocie, pierwszym jego utworem była 
wierszowana satyra o swojej siostrze Halinie. Ta, urażona, za 
sumę 50 kopiejek wymogła na młodszym bracie zakaz poka-
zywania wiersza komukolwiek. Za owe „honorarium” przyszły 
pisarz zakupił m.in. nowe pióro do pisania następnych wier-
szy. Drugim cenzorem młodego talentu okazał się Bolesław 
Leśmian, bratanek ojca, który bardzo krytycznie oceniał mło-
dzieńczą twórczość Jana. Jego opinie zaważyły na tym, że ni-
gdzie wiersze Jana nie zostały opublikowane. Zawdzięczał mu 
Jan natomiast wymyślony przez niego pseudonim - Brzechwa. 
Zresztą wówczas młody Brzechwa nie zamierzał być poetą. Po 
przyjeździe do Warszawy (1918) zapisał się na studia praw-
nicze  na Uniwersytecie Warszawskim, a jednocześnie wstą-
pił do 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej i jako ochotnik 
brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej (1920). Ponieważ 
kiesa studenta często była pustawa, pod przezwiskiem Szer – 
Szeń publikował satyry, piosenki i skecze dla kabaretów „Qui 
Pro Quo”, „Czarny Koty” i „Morskie Oko”. Po ukończeniu 
studiów, od 1924 do wybuchu II wojny światowej był radcą 
prawnym ZAiKSu, uznanym specjalistą w zakresie prawa 
autorskiego, ale muzy domagały się poważniejszego potrak-
towania. W 1926 r. wyszedł drukiem pierwszy tomik poezji 

„Oblicza zmyślone”. Potem pokazał się m.in. zbiór wierszy dla 
dzieci „Tańcowała igła z nitką” (1938) i „Kaczka dziwaczka 
(1939). To właśnie dzięki tym nowatorskim utworom, dosto-
sowanym do percepcji młodego czytelnika, Jan Brzechwa na 
trwale zapisał się na kartach literatury polskiej. Lata okupacji 
spędził w Warszawie; wówczas  pojawiła się pierwsza z trylo-
gii „Akademia pana Kleksa” i „Pan Drops i jego trupa” (wy-
dane w 1946). Pierwsze lata po II wojnie światowej spędził 
w Łodzi, w 1949 r. wrócił na stałe do Warszawy, ale jedno-
cześnie zrezygnował z dalszej pracy w charakterze prawnika. 
Udzielał się za to aktywnie w PEN – Clubie, zaś w latach 1957 

– 1962 pełnił obowiązki przewodniczącego ZAiKS-u. Obok 
tłumaczeń autorów rosyjskich i wierszy na „zapotrzebowanie 
społeczne”, choć w partii nie był, stale powiększał listę swo-

ich utworów. Spośród  ponad 30 
tytułów wymieńmy: „Brzechwa 
dzieciom” (1953), „Wiersze 
wybrane” (1955), „Gdy owoc 
dojrzewa” (1958 - opowieść 
osnuta na motywach autobiogra-
ficznych), szczególnie popularne 
i nagrodzone: „Podróże pana Kleksa” (1961) „Triumf pana 
Kleksa” (1965), czy ostatnia „Liryka mego życia” (1966). 

**********
   03.07.1866: po przełamaniu obrony wojsk austriackich pod 
Libercem, Trutnowem i Nachodem, w bitwie pod Sadową 
wojska pruskie rozgromiły armię austriacką. Była to najwięk-
sza i najbardziej krwawa bitwa  austriacko – pruska w XIX 
w. W bitwie uczestniczyło po stronie austriackiej 215000 żoł-
nierzy, po stronie pruskiej 221000 żołnierzy. Prusacy stracili 
9200, Austriacy 43000 zabitych, rannych i wziętych do nie-
woli.  W wyniku wojny kanclerz Prus Otto v. Bismarck  osią-
gnął swój cel – wyłączenie Austrii ze Związku Niemieckiego. 
Jeńcy rozlokowani na Śląsku przywlekli cholerę; była to naj-
większa i ostatnia epidemia, która pochłonęła dalszych kilka 
tysięcy ofiar ludności cywilnej, w tym także kilkaset zmarłych 
na Śląsku Cieszyńskim. 

**********
   03.07.1941: zginął w Oświęcimiu Piotr Feliks, dyrektor 
polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej, działacz Macie-
rzy Szkolnej na Zaolziu, prezes Związku Chórów Polskich  
w Czechosłowacji, kurator Związku Akademików Mniejszo-
ści Polskiej „Jedność”, prezes połączonej Macierzy. Patrz odc. 
123, w „Informator Parafialny” 2008/06, s. 14.  

**********
   03.07.1941: we Lwowie zginął tragicznie, rozstrzelany przez 
gestapo  Tadeusz Żeleński (Boy), lekarz – społecznik, kry-
tyk literacki, recenzent teatralny, cięty felietonista, czerpiący  
z francuskiego racjonalizmu publicysta, a zwłaszcza znakomi-
ty tłumacz i znawca literatury francuskiej (ponad 100 tomów), 
zaliczany do jednego z najbardziej kontrowersyjnych pisarzy 
polskich  międzywojennego dwudziestolecia, odważającego 
się naruszyć uświęcone kanony obyczajowości. 
Urodził się 21.12.1874 r. w Warszawie. Rodzice: kompozytor 
i pianista  Władysław i Wanda w 1881 r. przeprowadzili się 
do Krakowa. Będąc uczniem Gimnazjum Nowodworskiego, 
repetujący koledzy wciągnęli go do kręgu burszowskiej gro-
mady nie gardzącej wszystkimi odmianami hulaszczego życia. 
Ale Tadeusz bywał także Tatrach, uczestniczył w kilku eska-
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padach na turnie tatrzańskie w towarzystwie ciotecznego bra-
ta Kazimierza Tetmajera, a pod wodzą przewodnika Klimka 
Bachledy. W 1892 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdy w 1898 r. przybył do Kra-
kowa Stanisław Przybyszewski, uległ jego urokowi, ale też 
zakochał się w jego żonie, Dagny. Po rocznym pobycie na sty-
pendium naukowym w Paryżu (1900), otrzymał dyplom lekar-
ski i rozpoczął praktykę lekarską jako wolontariusz w Klinice 
Chorób Wewnętrznych w Krakowie, ale  dalej sporo czasu 
spędzał między innymi w znanej przystani krakowskiej cyga-
nerii, w Jamie Michalika. Wspominał: „Było coś radosnego  
w tej maleńkiej biesiadzie wszystkich sztuk, w tym misterium 
duchowej wolności, było jakieś zbawcze odprężenie dziesiąt-
ków lat zakrzepłej żałoby, frazesu, celebry, załgania.” Cztery 
lata później rodzice Tadeusza zaaranżowali ożenek z Zofią Pa-
reńską, córką nauczyciela akademickiego Stanisława Pareń-
skiego. Po kolejnym wyjeździe do Paryża, przywiózł aparat do 
pasteryzacji mleka i objął kierownictwo organizacji „Kropla 
Życia”. Wysłany ponownie na stypendium, tym razem swoją 
uwagę skupił na literaturze francuskiej i niebawem stał się jej 
najbardziej wytrawnym tłumaczem i popularyzatorem. Gdy 
wrócił do Krakowa, przystał do kręgu współtwórców kabaretu 

„Zielony Balonik”, do młodzieńczych sonetów dołożył teraz 
teksty satyryczne. W 1907 r. zrezygnował z dalszej kariery le-
karskiej, poświęcając się całkowicie literaturze. Już w 1913 r. 
pokazał się zbiór jego krytycznych felietonów pt. „Słówka”, 
opublikowane pod pseudonimem Boy. Z chwilą wybuchu  
I wojny światowej, armia austriacka przypomniała mu kim jest 
z zawodu, zatrudniając go w charakterze lekarza kolejowego. 
Ale muzy także nie miały zamiaru zrezygnować z dobrze za-
powiadającego się mistrza pióra. To właśnie w  tym czasie 
(1915) wojskowy lekarz Żeleński powołał do życia „Biblio-
tekę Boya”, w ramach której zaczęły się pokazywać kolejne 
tłumaczenia czołowych twórców literatury francuskiej (m.in. 
Balzaca, Diderota, Moliera, Rabelaisa, Stendhala, Villona, 
Woltera), zwieńczone „Antologią literatury francuskiej”. Gdy 
tylko zakończyła się wojna, w 1919 r. redakcja krakowskiego 
magazynu „Czas” znalazła w Boyu znakomitego recenzenta 
teatralnego. Mając już pokaźny dorobek translatorski, w 1920 
ogłosił „Studia i szkice z literatury francuskiej”. W 1922 r. Boy 
opuścił Kraków, obejmując stanowisko kierownika literackie-
go Teatru Polskiego w Warszawie. Tu także kontynuował swój 

„Flirt z Melpomeną”, wydał kilka monografii („Molier” – 1924, 
„Balzac” – 1934), zaprezentował w nowym świetle znane po-
stacie polskiej kultury („Ludzie żywi” – 1929, „Brązowni-
cy” - 1930, „Obrachunki Fredrowskie” - 1934, „Marysieńka 
Sobieska” – 1937), opublikował szereg ostrych wypowiedzi 
krytycznych piętnujących zastany porządek społeczny, miesz-
czańską koterię, brązowienie postaci literackich, przemoż-
ny wpływ Kościoła ograniczającego w szczególności prawa 
kobiet. Będąc opiekunem prywatnej kliniki, założył Porad-
nię Świadomego Macierzyństwa w Warszawie (1931), dążył 
do ograniczenia „podziemia aborcyjnego”. Takie tytuły, jak: 

„Piekło kobiet”, „Jak skończyć z piekłem kobiet”, „Dziewice 
konsystorskie”, „Nasi okupanci” - spotkały się z równie ostrą 
repliką  do zarzutu szargania świętości narodowych włącznie. 
Z drugiej strony Polska Akademia Literatury  zaliczyła go  
w poczet członka dożywotniego. We wrześniu 1939 r. Boy wy-
jechał do Lwowa. Po wkroczeniu sowietów władze powołały 

go na kierownika katedry historii literatury francuskiej. On 
sam zresztą nie uchylał się od oczekiwań władz Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Zdążył tu jeszcze wy-
dać „Antologię poezji młodej Polski”. Po wejściu armii hitle-
rowskiej do Lwowa, w nocy 3/4.07.1941 r. został aresztowany 
i wraz z grupą pojmanych polskich profesorów Uniwersytetu 
Lwowskiego rozstrzelany. 

**********
   05.07.1891: w Rychwałdzie (dziś CzR) w rodzinie górniczej 
urodził się dr med. Józef Mazurek. Po ukończeniu gimna-
zjum w Ostrawie podjął studia medyczne w Wiedniu. I wojna 
światowa zastała go w czasie służby wojskowej w Trieście. 
Stąd został skierowany na front wschodni. W 1915 r. dostał 
się do niewoli rosyjskiej, osadzony został w Semipatałowsku  
w Kazachstanie,  zatrudniony w charakterze lekarza polowego 
aż do 1919 r.  Okrężną drogą przez Władywostok, częściowo 
piechotą, zupełnie wyczerpany dostał się do Japonii. Doraź-
nie zatrudniony w charakterze korepetytora łaciny i greki dla 
dzieci rosyjskiego konsula w Tokio, przy okazji podjął się na-
uki języka japońskiego. Był to już siódmy język, który opano-
wał. Nawiązując w 1920 r. kontakt z konsulem Czechosłowa-
cji, skorzystał z możliwości transportu morskiego do Triestu  
i wrócić na podzielony już Śląsk Cieszyński.  Przerwane woj-
ną studia ukończył w 1923 r. w Pradze. Staż zaliczył w szpitalu 
w Karwinie. Niestety na terenie Zaolzia nie było wakatu. Za-
trudnieniu przez hrabinę Gabrielę Thun przeszkodziła choroba, 
wymagająca leczenia w Karlowych Warach. Szczęśliwy los 
sprawił, że w tym czasie ogłoszono w prasie wakat na stano-
wisko naczelnego lekarza. Dr Mazurek natychmiast zgłosił się 
do dyspozycji. Jego kandydatura została przyjęta. Nie czeka-
jąc, ożenił się z Olgą z Guziurów i wyjechał do Karlowych 
Warów, gdzie oprócz swoich obowiązków otworzył prywatny 
gabinet, z którego korzystało wielu kuracjuszy z rodzinnych 
stron. Po włączeniu Zaolzia do Polski (1938) niespełna rok 
był dyrektorem sanatorium w Darkowie. W czasie okupacji,  
w 1940 r. władze  hitlerowskie zdjęły go ze stanowiska i ze-
zwoliły na osiedlenie w Bystrzycy, gdzie pełnił obowiązki 
lekarza, potajemnie udzielał także pomocy lekarskiej żołnie-
rzom AK działającym w rejonie Czantorii i Goduli, gdzie 
także ukrywali się partyzanci radzieccy. Jako że dr Mazurek 
znał język rosyjski, także i to ugrupowanie skorzystało z jego 
usług lekarskich. Po wojnie pozostał w Bystrzycy do czasu 
przejścia na emeryturę. Potem przeprowadził się do Czeskiego 
Cieszyna. Z wielkim poświęceniem zbierał wszelkie materiały 
i dokumenty związane z działalnością podziemną i martyro-
logią po obu stronach Olzy. Zbiory te, obejmujące 26 tomów,  
częściowo opublikowane, znajdują się w Zbiorach Specjal-
nych Biblioteki Śląskiej w Katowicach i Państwowym Archi-
wum Powiatowym w Karwinie. Udzielał się także w Polskim 
Związku Kulturalno - Oświatowym, w latach 1955 – 1958 za-
siadał w Zarządzie Głównym. Liczne kontakty z członkami 
podziemia miały dla dr Mazurka tragiczny finał. W 1968 r. nie-
spodziewanie przyjechał do Trzyńca były komendant radziec-
kiej grupy spod Goduli. Na spotkanie został zaproszony także 
dr Mazurek. Wybuch ogromnego wzruszenia spowodował 
niestety zawał serca. Zmarł w Czeskim Cieszynie  1.05.1968. 

**********
   06.07.1941: w Zakopanem zmarł Wojciech Brzega, pisarz  
i rzeźbiarz zakopiański. Urodził się 12.09.1872 w Zakopa-
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nem. Wcześnie osiercony przez ojca – ślusarza Ryszarda Duź-
niaka, wyrastał pod okiem matki Teresy Gąsienica – Brzega. 
Gdy osiągnął pełnoletniość, przyjął nazwisko rodowe matki. 
Kształcił się z zakopiańskiej Szkole Przemysłu Drzewnego 
(1885 – 1889), potem terminował u różnych majstrów, w la-
tach 1895 – 1898 doskonalił swój fach w Szkole Sztuk Pla-
stycznych w Krakowie, potem jeszcze w Monachium i w Pa-
ryżu! W 1901 na stałe osiadł z Zakopanem, stał się bliskim 
współpracownikiem Stanisława Witkiewicza, realizatorem 
programu sztuki podhalańskiej. Był wykonawcą mebli do 
willi „Pod jedlami”, a także ołtarza w nowym kościele para-
fialnym i in. Z jego warsztatu, założonego w 1903 r., wycho-
dziły stylizowane meble, wszelkiego rodzaju sprzęty domo-
we ubogacone ornamentyką podhalańską; projektował także 
wystroje wnętrz, kilimy. Spod jego dłuta wychodziły również 
charakterystyczne postacie podhalańskie, nie zabrakło wśród 
nich popiersia Macieja Sieczki i brązowej tablicy Klimka Ba-
chledy. W latach 1922 – 1937 dodatkowo prowadził zajęcia 
z rzeźby w miejscowej Szkole Przemysłu Drzewnego, przez 
kilka lat był jej kierownikiem. Niemniej sprawnie władał pió-
rem; pisał obrazki sceniczne („Nędza Litmanowski”), opo-
wiadania („Posiady”), wspomnienia i gawędy starych górali  
i o przewodnikach tatrzańskich, zbierał „Materiały do pozna-
nia górali tatrzańskich”. Część jego twórczości pomieszczono 
w pośmiertnie wydanym tomiku „Żywot górala poczciwego”. 
W 1904 r. założył pierwsze stowarzyszenie regionalne „Zwią-
zek Górali”. Działał w kilku organizacjach, m.in. Towarzy-
stwie Muzeum Tatrzańskiego, stowarzyszeniu „Sztuka Pod-
halańska”, Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego,  
w 1934 został wyróżniony tytułem honorowego członka 
Związku Górali. Utrzymywał bardzo bliskie stosunki prak-
tycznie z całą cyganerią artystyczną ściągającą do Zakopanego. 

**********
   09.07.1916: urodził się Stanisław Pagaczewski, działacz 
PTT i PTTK, autor licznych książek i artykułów krajoznaw-
czych poświęconych głównie Ziemi Krakowskiej („Spotka-
my się u wód”, „Z tobołkiem za Kraków”), przewodników  
(„Z Krynicy do Tatr”, „Babia Góra, Gorce, Beskid Wyspo-
wy”), albumów („Z biegiem Dunajca”, „Ziemia Krakowska”). 
Patrz: odc. 135, w „Wieści Wyższobramskie” 2009/6, s. 11. 

**********
   11.07.1941: zginął w instytucie eutanazji w Pirna pod Dre-
znem, zatruty gazem  ks. Jerzy Kahané.  Urodził się 27.05.1901 
r. w Warszawie. Po ukończeniu gimnazjum im. Mikołaja Reja 
obrał studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Ordynacji dostąpił 29.01.1928 r. Pierw-
szą jego placówką było polskie Seminarium Nauczycielskie 
w Działdowie, gdzie pracował jako katecheta. Jednocześnie 
pomocniczo służył w Mławie, Starej Iwicznej i Radzyminie. 
W latach 1929 – 1931 administrował zborami w Bydgoszczy, 
Grudziądzu, Tczewie i Toruniu. Przez kolejne 2 lata (1931 

– 1933) pełnił obowiązki kapelana pomocniczego DOK I  
w Warszawie.  Potem wyjechał na Śląsk, obejmując stanowi-
sko prefekta w Katowicach i w Chorzowie. Wspomagał wów-
czas wydatnie piórem „Ewangelika Górnośląskiego” , udzielał 
się w Towarzystwie Ewangelików Polaków, wspierał śląskich 
Polaków w ich zmaganiach  o dostęp do świątyń pozostają-
cych pod administracją Kościoła Unijnego. W 1937 r. prze-
niósł się do Gdyni, gdzie  został proboszczem polskiej parafii; 

opieką duszpasterską objął zbory w Tczewie i Starogardzie 
Gdańskim. Dzięki nawiązaniu kontaktów z duszpasterstwem 
marynarzy szwedzkich rozpoczął starania o budowę świątyni 
ekumenicznej. Na łamach „Przeglądu Ewangelickiego” publi-
kował artykuły poruszające istotne problemy polskiego Wy-
brzeża. On też był współzałożycielem Towarzystwa Ewange-
lików Polaków im. ks. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza 
w wolnym mieście Gdańsku, gdzie wznowił polskie nabo-
żeństwa (od 11.11.1918).  Wysiedlony z Gdyni w listopadzie 
1939 r., ukrywał się w Warszawie. Odwiedzając chorą żonę 
w Szpitalu Ewangelickim, został w lutym 1940 r. namierzo-
ny przez gestapo i wywieziony  do obozu koncentracyjnego 
w Stutthofie, a następnie do Sachsenhausen. Dotkliwie pobity, 
był niezdolny do pracy. 11.07.1941 r. grupa więźniów – inwa-
lidów została przewieziona do Pirna, gdzie została poddana 
eksperymentom uśmiercania niezdolnych do pracy więźniów 
przy pomocy gazu. Ks. Kahané był jednym z pierwszych ofiar 
tego „eksperymentu”. 

***********
   13.07.1891: urodził się Jan Gwalbert Henryk Pawlikow-
ski, prozaik, znawca Podhala, przyczynił się do rozwoju tater-
nictwa, wzbogacił zbiory Muzeum Tatrzańskiego w Zakopa-
nem, autor gwarowych opowiadań „Bajda o Niemrawcu”, sagi 
góralskiej „Cisonie”, wspomnień „Z Kozińca po 65 latach”. 
Patrz: odc. 144 w „Wieści Wyższobramskie” 2010/3, s.14. 

**********
   13.07.1966: w Cieszynie zmarł nauczyciel Alojzy Kołorz, 
publicysta, autor kilku przyczynków historycznych, m.in. 

„Historii szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim od 1331 do 1960 
r.”, dwu pamiętników i licznych  artykułów pomieszczonych  
w czasopismach fachowych i ogólnych, także w „Głosie Ziemi 
Cieszyńskiej”. Pochodził z Datyń Dolnych, gdzie urodził się 
10.10.1891 r. w rodzinie wcześnie zmarłego kowala. Matka 
Maria z Pellarów gospodarzyła na niewielkim poletku i pro-
wadziła gospodę, wówczas ośrodek życia kulturalnego wsi. 
Alojzy po ukończeni jednoklasowej szkoły ludowej w Daty-
niach zapisał się do niemieckiej (bo polskiej jeszcze nie było) 
Szkoły Wydziałowej w Cieszynie, skąd w 1907 r. przeszedł do 
polskiej paralelki Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie, 
którą ukończył w 1911 r. Pracę zawodową rozpoczął w 1912 r. 
w Michałkowicach (dziś część Ostrawy), jednocześnie udzielał 
się w Macierzy Szkolnej. Egzamin nauczycielski zdał w 1913 
r., uzyskując tytuł nauczyciela stałego z prawem nauczania  
w szkołach utrakwistycznych. Wcielony do armii austriackiej, 
w 1915 r. dostał się do niewoli rosyjskiej, osadzony w obozie  
w Astrachaniu, a potem w Samarze. W 1918 r. udało mu się 
zbiec z obozu i przedostać do macierzystej jednostki stacjonu-
jącej w Piotrkowie Trybunalskim. Po upadku Austrii zasilił sze-
regi Wojska Polskiego w Cieszynie. Zdemobilizowany w 1921 
r., znalazł pracę w Łodzi, gdzie także ukończył Wyższy Kurs 
Nauczycielski. Po przeniesieniu się do Mysłowic objął stano-
wisko kierownika szkoły i w dalszym ciągu podnosił swoje 
kwalifikacje w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach, a na-
stępnie na studiach na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończył w 1934 r. Bardzo 
aktywnie udzielał się w Towarzystwie Ewangelików Polaków. 
Po zajęciu Zaolzia w 1938 r. został skierowany na stanowisko 
dyrektora Szkoły Wydziałowej i Powszechnej w Zachodnim 
(Czeskim) Cieszynie. Z chwilą wybuchu II wojny świato-
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wej, zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej;  
z resztką rozbitej dywizji przedostał się na Węgry, gdzie dzie-
lił los jeńców w kilku obozach, na przełomie 1944/45 został 
internowany. Wrócił do Czeskiego Cieszyna w kilka dni po 
wejściu Armii Radzieckiej. Kuratorium Okręgu Szkolnego  
w Katowicach powierzyło mu funkcję podinspektora szkol-
nego w Cieszynie, gdzie także zamieszkał. Z poświęceniem 
zadbał o rozbudowę szkolnictwa podstawnego w powiecie.  
W 1959 r. przeszedł w stan spoczynku.

**********
   20.07.1966: w Bandon (Irlandia)  zmarł nagle prozaik  
i publicysta, autor słynnej powieści dokumentacyjnej „Ziemia 
gromadzi prochy” -  Józef Kisielewski. Urodził się w Mo-
ściskach pod Przemyślem 26.02.1905 r. Studia polonistyczne 
zaliczył na Uniwersytecie w Poznaniu. Był wybitnym działa-
czem Towarzystwa Czytelni Ludowych, redaktorem jej orga-
nów „Promień” i „Przegląd Oświatowy” (1925 – 1931). Jako 
członek grupy literackiej Łoza, w latach 1931 – 1939 reda-
gował tygodnik kulturalno – społeczny „Tęcza”. Do swojego 
przyczynku historycznego o TCL – „Światła w mroku” – 1930, 
dołożył wiersze i opowiadania umieszczane w czasopismach 
i powieść obyczajową „Powrót”. Zainteresowany losem Po-
laków z pogranicza polsko – niemieckiego, w  1937 r. odbył 
podróż po Niemczech. Owocem zebranej dokumentacji i bo-
gatym materiałem ilustracyjnym była głośna książka - repor-
taż „Ziemia gromadzi prochy”. Autor pokazał w niej tragiczne 
położenie Polaków mieszkających na Pomorzu, spychanych 
do roli podludzi, piętnował metodyczne zacieranie wszelkich 
śladów słowiańskości tych ziem, niszczenie zabytków. Za po-
siadanie książki, także podziemnego wydania z 1943 r., groziła 
zsyłka do obozu koncentracyjnego. Z chwilą wybuchu wojny, 
poprzez Rumunię udało się pisarzowi przedostać na zachód.  
Z czasem osiadł w Anglii i tam już pozostał. Na emigracji re-
dagował tygodnik „Przegląd Polski” (1946 – 1949), pismo lite-
racko – społeczne „Życie” (1955 – 1959). Od 1949 r. kierował 
Katolickim Ośrodkiem Wydawniczym „Veritas”, w ramach 
którego wydał ponad 300 tytułów książek. Wśród nich znajdu-
jemy m.in. jego publikacje: „Walka komunizmu z Kościołem, 
jej przyczyny, objawy i cele” – Londyn 1951, „Historyczne  
i kulturalne znaczenie Ziem Odzyskanych”, Londyn 1952. 

**********
   25.07.1016.: urodził się Kazimierz I Karol Odnowiciel, 
książę Polski, syn króla Polski Mieszka II i Rychezy, córki 
palatyna reńskiego Erenfrieda. Mając lat 9, Kazimierz zapew-
ne był świadkiem i uczestnikiem wielkich uroczystości: ko-
ronacji jego dziadka Bolesława Chrobrego, w kilka miesięcy 
później jego zgonu i koronacji ojca, Mieszka II. Gdy osiągnął 
wiek 10 lat oddany został na wychowanie, prawdopodobnie 
do któregoś z krakowskich klasztorów. Niestety Mieszko II 
nie miał przymiotów swojego ojca, nie umiał utrzymać w ry-
zach możnowładztwa domagającego się nowych przywilejów 
i dążącego do ograniczenia władzy króla, co więcej, nałożo-
ne na niższe stany zobowiązania i rygory nowej wiary pocią-
gnęły za sobą niemalże powszechny bunt chłopstwa i nawrót 
pogaństwa. Także Mieszko II okazał się mieć nałożnicę. Po 
konfliktach zbrojnych w Saksonii i zaatakowaniu Polski przez 
cesarza Konrada II i zawarciu pokoju w Budziszynie (1029),  
w wyniku konszachtów przyrodniego brata Mieszka II - Bez-
pryma - doszło do napadu na Polskę od wschodu i zachodu, 

utraty Grodów Czerwieńskich oraz Miśni i Łużyc (1031)  
i obalenia króla. Mieszko II uciekł do Czech, gdzie za spra-
wą księcia czeskiego Udalryka doznał haniebnego upokorze-
nia cielesnego, natomiast Rycheza wystąpiła o rozwód i wraz  
z dziećmi (Kazimierzem i dwiema córkami) wyjechała do Sak-
sonii, zabierając ze sobą także insygnia królewskie. Do sprawy 
kolejny raz wmieszał się cesarz Konrad II, a po zrzeczeniu się 
korony przez Mieszka II podzielił w 1032 r. w Merseburgu 
Polskę na trzy części. Los sprawił, że dwaj nominowani wład-
cy dzielnic (młodszy brat Mieszka II – Otton i stryjeczny brat 
Dietrzych) wkrótce zmarli, a uwolniony z Węgier Mieszko II 
już tylko jako książę na nowo przejął władzę nad całą Polską, 
niestety także na krótko, gdyż w niejasnych okolicznościach 
w 1034 r. zmarł. Gdzie dokładnie przebywał w tym czasie 
Kazimierz, nic pewnego nie możemy powiedzieć oprócz 
tego, że w dalszym ciągu kształcił się, być może w klasztorze  
w Cluny. Wzywany przez zwolenników Kazimierz wrócił do 
Polski, niestety zastał kraj pogrążony w całkowitej anarchii. 
Szczególnym prowodyrem okazał się miecznik Miecław, któ-
ry opanował Mazowsze i podsycał wzajemne  antagonizmy.  
W tej sytuacji Kazimierz udał się na Węgry, ale zamiast pomo-
cy został więźniem Stefana I, sprzyjającego czeskiemu Brze-
tysławowi. Ten zaś, korzystając z ogólnego osłabienia Polski, 
w 1038 r. najechał na Wielkopolskę, złupił i zniszczył wiele 
grodów, wykradł relikwie św. Wojciecha a wracając, włączył 
Śląsk do Czech. Częściowo na prośbę Rychezy cesarz Kon-
rad II zamierzał wyprawę do Czech, ale tylko po to, aby przy-
ciąć nieco samowolę Brzetysława. Upokarzającą wyprawę 
na Czechy zrealizował już następca Konrada  II – Henryk III, 
doprowadzając do zhołdowania Brzetysława. Reszta spraw 
pozostała w zawieszeniu. Kazimierz natomiast na czele 500 
osobowej drużyny wojsk najemnych z łatwością opanował 
Wielkopolskę (1039) a po odzyskaniu  Małopolski prawdo-
podobnie osiadł w nie zniszczonym Krakowie i rozpoczął za-
biegać u papieża Benedykta XI o zwrot skradzionych relikwii  
i odzyskanie Śląska.  Skoro zabiegi te spełzły na niczym, oko-
ło 1040 r. nawiązał kontakt z ruskim księciem Jarosławem Ru-
rykowiczem, przypieczętowany ożenkiem z Dobroniegą Ma-
rią, przyrodnią siostrą kniazia. Kazimierz, wsparty wojskami 
ruskimi, po wielu zmaganiach w 1047 r. odzyskał Mazowsze;  
w rozstrzygającej bitwie padł Miecław.  Dzięki pokonaniu 
odsieczy pomorskiej Kazimierz odzyskał także Pomorze 
Gdańskie. Korzystając z chwilowych zamieszek w cesarstwie, 
wbrew woli cesarza, Kazimierz odbił Śląsk (1050). Do zamie-
rzonej przez cesarza wojny z Kazimierzem nie doszło. W 1054 
r. na zjeździe w Kwedlinburgu cesarz Henryk III pogodził 
upokorzonego Brzetysława z Kazimierzem, uznał powrót Ślą-
ska pod władzę Kazimierza za cenę trybutu w wysokości 500 
grzywien srebra i 30 grzywien złota rocznie. Zabezpieczywszy 
jako tako granice Polski, Kazmierz przy pomocy wuja, abp. 
kolońskiego Hermana, odbudował Kościół, przywrócił bi-
skupstwa we Wrocławiu i w Krakowie, założył klasztor bene-
dyktynów w Tyńcu, odbudował główne grody, na nowo zorga-
nizował administrację i kwestie finansowe w kraju, wzmocnił 
jego obronność przez osadzanie wojów na ziemi, co stało się 
zalążkiem  stanu rycerskiego z własnym prawem. Licząc od 
1040 r., w ciągu 18 lat panowania, nie bez początkowych walk 
doprowadził do stabilizacji kraju i zabezpieczenia jego nieza-
leżnego bytu.  Korony nie zdobył; zapewne przeszkodziła mu 
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w tym przedwczesna śmierć w 1058 r., gdzieś między  19.3 
a 28.11. Po nim władcą Polski został syn Bolesław Szczodry, 
któremu po niespełna pół wieku udało się na nowo podnieść 
kraj do godności królestwa (1076).  

**********
   27.07.1941: w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu zgi-
nął Stanisław Tomiczek, pedagog. Urodził się w Cieszynie 
9.08.1902 r. Mając lat 16 zgłosił się ochotniczo do służby woj-
skowej w miejscowym pułku piechoty, brał udział w akcji ple-
biscytowej (1919). W 1921 zdał maturę w Gimnazjum Macie-
rzowym i rozpoczął studia na uniwersytecie we Lwowie (1921 

– 1927). W kolejnych latach pracował jako nauczyciel szkół 
średnich we Lwowie, Radziechowie, Przemyślu, Katowicach 
i w Rybniku. W 1936 r. został dyrektorem Śląskiego Zakładu 
Wychowawczego w  Cieszynie. Od połowy lipca 1936 r. do 
końca 1938 r. pełnił obowiązki przewodniczącego Komitetu 
Opieki nad Uchodźcami z Czechosłowacji; był także przewod-
niczącym komitetu redakcyjnego „Głosu Stanu Średniego”. 
We wrześniu powierzono mu funkcję zastępcy przewodniczą-
cego wydziału wojskowego w ramach Komitetu Walki o Śląsk 
za Olzą. Po zajęciu Zaolzia przeniósł się do Nowego Bogu-
mina na stanowisko dyrektora Szkoły Pomocy Społecznej. 
Tam też zorganizował bogumińską komórkę Komitetu Opieki 
nad Uchodźcami z Czechosłowacji. Po wkroczeniu na Śląsk 
Cieszyński wojsk hitlerowskich, w 1940 r. został aresztowany  
i wysłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 

**********
   02.08.1916: w Warszawie urodził się  ks. Edward Bus-
se. Tam też studiował  na Wydziale Teologii Ewangelickiej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Już w czasie studiów, w 1947 
r. został prezesem Stowarzyszenia Młodzieży Ewangelickiej,  
a także wyjeżdżał z posługą duszpasterską do Kalisza, a od 
1950 do Bydgoszczy. 14.01.1952 r. został ordynowany przez 
ks. bp. Karola Kotulę w Olsztynie. Odtąd rozpoczęła się jego 
mozolna wędrówka po parafiach ewangelickich na Mazurach, 
jako administratora parafii w Olsztynku, Mańkach i  Łęgu-
tach, potem jeszcze w Iławie i Biskupcu Pomorskim. W 1954 
r. objął administraturę parafii w Mrągowie i Szestnie. Kolej-
nymi placówkami były zbory w Białymstoku (1955) i w Ełku 
(1956). We wrześniu 1958 r. powierzono mu obowiązki dusz-
pasterza młodzieżowego Diecezji Mazurskiej. Z chwilą ob-
jęcia stanowiska konseniora (25.05.1959), został administra-
torem w Nawiadach, Baranowie i Uźrankach. Przez kilka lat 
zabiegał o odbudowę kościoła ewangelickiego w Mrągowie  
i tam doczekał instalacji na proboszcza (21.06.1962). Dwa lata 
później (10.05.1964) został seniorem Diecezji Mazurskiej. Za-
ledwie po roku został skierowany do pracy w Zielonej Górze, 
gdzie służył z równym poświęceniem parafii zielonogórskiej 
przez 11 lat. W tym czasie zdołał doprowadzić do budowy 
Domu Parafialnego, miejsca, gdzie mogło się skoncentrować 
życie parafialne rozproszonej diaspory. Ostatnią jego placów-
ką była parafia w Żyrardowie. Przyjął też wówczas obowiązki 
dyrektora biura Polskiej Rady Ekumenicznej. W  Żyrardowie 
doczekał czasu przejścia na emeryturę (1.01.1984). Mimo że 
sam zmagał się z ubytkami zdrowia, w miarę sił dalej wypeł-
niał obowiązki duszpasterskie, zwłaszcza w zakresie odwie-
dzin starszych i chorych zborowników. Zmarł w Warszawie 
19.02.1985 r. 
 Ks. sen. Jan Walter tak go wspominał: „Był człowie-

kiem prostolinijnym i łagodnym, ale bezkompromisowym, 
gdy chodziło o sprawy najważniejsze. Odwiedzając parafię 
w Żyrardowie  i jego dom, zachowałem w pamięci nie tylko 
jego wysokie walory duszpasterskie, ale i wrażliwość na pięk-
no przyrody, otwartość na sztukę i zawsze szczere, głębokie 
zatroskanie sprawami ludzkimi.”

**********
   09.08.1891: urodził się Ludwik Skrzypek, pedagog, ranny 
w czasie I wojny światowej, odkomenderowany do garnizo-
nu w Cieszynie, jeden z przywódców  przewrotu wojskowego  
w Cieszynie w 1918 r., dowódca batalionu ochotników w woj-
nie polsko-czeskiej, działacz plebiscytowy i uczestnik III Po-
wstania Śląskiego, prezes Koła Oficerów Rezerwy, dyrektor 
Towarzystwa „Las” i Komunalnej Kasy Oszczędności w Cie-
szynie. Patrz: odc. 206 w „Wieści Wyższobramskie” 2015/05, 
s. 12 – 13. 

**********
   14.08.1866: w Sztubniańskich (obecnie Turcziańskich) Te-
plicach zmarł ks. Karol Kuzmány, superintendent Kościoła 
Ewangelicko -  Augsburskiego w Słowacji. Spoczął w mauzo-
leum rodzinnym na Cmentarzu Narodowym w Martinie. 
 Urodził się w miasteczku Brezno 16.11.1806 r.  
w rodzinie pastorskiej ks. Jana Kuzmany. Naukę gimnazjalną 
zaliczał w Dobszinej i w Gemerze (1817 – 1820 – 1822), na-
stępnie uczęszczał do Liceum Ewangelickiego w Bratysławie 

,po czym podjął studia z zakresu teologii, estetyki i  filozofii  
w Jenie. W latach 1829 - 1830 r. był profesorem liceum ewan-
gelickiego w Kieżmarku, potem przez 2 lata proboszczem w 
Zwoleniu, wreszcie od 1832 w Banskiej Bystricy, gdzie słu-
żył aż do 1849 r. Od 1845 r. był aktywnym członkiem sto-
warzyszenia kulturalnego „Tatrin”, skupiającego czołowych 
działaczy narodowych.  W latach 1836 – 1838 wydawał al-
manach „Hronka”, sztandarowe pismo entuzjastów Liudowi-
ta Sztura. Na jego kartach pojawił się m.in. esej „O pięknie”, 
powieść filozoficzna „Ladislaw” (1836), a także tłumaczenia 
utworów Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina oraz Ho-
mera. Wcześniej napisał oryginalny poetycki zbiór „Modlitw 
ku nabożnemu pokrzepieniu wierzących chrześcijan”, zwra-
cając uwagę na przyrodę jako na doskonałe dzieło Boże.  W 
1838 wydał kolejną część zbioru pieśni pogrzebowych noszą-
cych tytuł „Funebral”, zapoczątkowany przez Pawła Jacobei  
w 1740 r., w którym pomieścił 28 własnych pieśni, 8 prze-
kładów i dodatków modlitewnych. Wydał obok innych także 
rozprawkę „Życie Marcina Lutra” (1840). Przez kilka lat, jako 
przewodniczący komitetu,  pracował nad wydaniem „Śpiew-
nika Ewangelickiego”, do którego dodał 92 własne pieśni, 21 
przekładów i wierszowaną Modlitwę Pańską. Dla potrzeb mło-
dzieży opracował podręcznik „Przygotowanie konfirmantów 
ewangelickich” (1843) i „Katechizm ewangelicki...” (1845). 
Był także założycielem domu opieki i przewodniczącym Sto-
warzyszenia Powszechnego Kształcenia (1847). W 1848 r. 
pokazał się jego utwór poetycki „Sława szlachetnym”,  który 
dzięki dopisanej muzyce stał się hymnem znanym pod tytułem 

„Kto się za prawdę spala”.  W tymże roku wydał drukiem ka-
zanie na przywitanie uwolnienia od poddaństwa na Węgrzech. 
Był także członkiem deputacji do cesarza w marcu 1849 r. Od 
sierpnia 1849 udzielał się w redakcji encyklopedii Riegera w 
Wiedniu, dla której opracował hasła związane z działalnością 
i historią kościoła ewangelickiego. Pod koniec 1849 r. objął 
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stanowisko profesora teologii praktycznej na Wydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu Wiedeńskiego. Dla potrzeb fakultetu 
wydał 3 – tomowy wzorcowy podręcznik „Teologia praktycz-
na” (1860), przez wiele lat niezastąpione kompendium dla stu-
dentów teologii ewangelickiej.  Wobec intensywnej madziary-
zacji także do naw Kościoła Ewangelickiego wystąpił z apelem 
uporządkowania wewnętrznych spraw Kościoła, zapobiegając 
wynaradawianiu ewangelickich  Słowaków. Jego wystąpienie 
wydatnie przyczyniło się do ogłoszenia stosownego patentu 
cesarskiego  z dnia 1.08.1859 r. Ogłoszony patent objaśnił  
w „Pouczeniu dla ludu ewangelickiego o patencie cesarskim”. 
Potem przyszły inne prace: „Światło Kościoła w mrokach 
czasu teraźniejszego” (1861), „O pogaństwie i chrzcie narodu 
słowackiego” (1863) i wiele innych.  W czerwcu 1860 r. zo-
stał powołany na stanowisko superintendenta patentalnego już  
z tytułem dr h.c. Uniwersytetu Wiedeńskiego (1862) z siedzi-
bą najpierw w Banskiej Bystricy. Trzy lata później (1.04.1863) 
przeniósł się do Martina, gdzie przyjął  urząd proboszcza. Tu, 
na pierwszym zgromadzeniu Macierzy Słowackiej został wy-
brany zastępcą przewodniczącego stowarzyszenia. Wielkim 
osiągnięciem było założenie niższego gimnazjum ewange-
lickiego w Martinie (1867) i położenie podwalin pod szkol-
nictwo ewangelickie. W XIX w. ks. bp. Karol Kuzmany był 
jedną z czołowych postaci życia narodowego, kościelnego  
i kulturalnego w Słowacji. 

**********
   17.08.1916: w Martinie zmarł  Svetozár Vajanský Hur-
ban, słowacki pisarz i działacz polityczny. Był synem super-
intendenta Jozefa Miloslawa Hurbana i Anny domu Jurkowicz. 
Urodził się 16.01.1847 r. w Hlbokem. Szkołę ludową zaliczył 
w rodzinnej miejscowości, potem rozpoczął naukę w gimna-
zjum w Modrej, a od 1858 r. w Gimnazjum Ewangelickim  
w Cieszynie. Był to czas, gdy dyrektorem szkoły był wybit-
ny działacz narodowy słowacki Jan Kalincziak. Dalszą naukę 
kontynuował na terenie Austrii, Prus i w Banskiej  Bystricy. 
Maturę zdał w Banskiej Bystricy (1867). Tak przygotowany, 
podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bratysławie, 
dokończone rocznymi studiami uzupełniającymi w Budapesz-
cie (1871). Praktykę koncypienta odbywał kolejno w Trnawie, 
Budapeszcie, Bratysławie i Wiedniu. Po powrocie ze służby 
wojskowej objął redakcję pism „Narodne Nowiny” (1878 – 
1916) i „Slowenske Pohliady” (1891 – 1890). Będąc od 1878 
r. w Martinie, współpracował także z „Orłem” (1878 – 1890), 
wydawał roczniki „Letopis Żiwena” (1896 – 1906).  Nade 
wszystko był ideowym przywódcą martinczanów, odważnie 
głosił ideę samodzielności narodowej Słowaków, sprzeciwiał 
się madziaryzacji kraju.  Więzienne upokorzenia zmusiły go 
do przeniesienia do Banskiej Bystricy (1900 – 1901), a następ-
nie do Wacowa (1903 – 1904). Mimo to nie zaniechał działal-
ności pisarskiej i redakcyjnej, od 1873 r. pod pseudonimem 
Vajanský. Pierwszą próbą literacką była nowela „Duchowia 
sudow” (1874) i przekład J.V. Scheffela „Żalmy z hor” (1876). 
W swojej publicystyce podnosił istotne problemy życia naro-
dowego Słowaków, które później przeniósł do literatury pięk-
nej w oparciu o ciągle żywe idee Liudowita Sztura. Wyrazem 
tego są zbiory poezji „Tatry a more” (1879), „Spod jarma”, 

„Kniha werszow” i in., a także proza: „Lialia”, „Podrost”, „Ba-
bie lato”, synteza  „Beseda a dum”, wreszcie „Rozhrani”, „Ko-
reń a wyhonki” i „Kotlin”. Listę  dorobku uzupełniają eseje, 

m.in.  „Żiwot Sztefana Moysesa”, „Literatura a naród”, „Li-
teratura a żiwot”. Jego zasługą było również przybliżenie sło-
wackiemu czytelnikowi dzieł literatury rosyjskiej: Puszkina, 
Lermontowa, Gogola, Turgieniewa, Dostojewskiego, Tołsto-
ja i in. Zajmował się także krytyką twórczości dramatycznej. 
Swoją działalnością i pisarstwem wywarł wielki wpływ na 
ożywienie literatury i słowackie życie kulturalne, a on sam 
wyniesiony został do panteonu najwybitniejszych postaci sło-
wackich przełomu XIX i XX w. 

**********
   18.08.1916: w Gutach urodził się Adolf Chlebek. Pochodził 
z wielodzietnej rodziny chłopskiej Pawła i Zuzanny z Sikorów. 
Szkołę ludową i wydziałową ukończył w Czeskim Cieszynie, 
wreszcie  w 1936 r. Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie 

- Bobrku. Był członkiem II Drużyny Harcerskiej w Cieszynie. 
Rok przepracował w szkole w rodzinnej wiosce. By móc pod-
jąć naukę w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, zmienił 
obywatelstwo na polskie. Już jako podporucznik lotnictwa 
brał udział w kampanii wrześniowej. Zestrzelony, dostał się do 
niewoli, ale w czasie transportu do obozu udało mu się zbiec. 
Jakiś czas ukrywał się w rodzinnej wiosce. Już wówczas przy-
stąpił do organizowania własnej komórki podziemnej „Orła 
Białego”, mającej na celu ochronę ludzi spalonych. W 1941 r. 
wraz z członkami swojej grupy podjął ryzykowną przeprawę 
na zachód. Niestety w okolicy miasta Weitz grupa śmiałków 
została zatrzymana przez straż graniczną i odstawiona do obo-
zu pracy przymusowej w Grazu. Po kilku miesiącach podjął 
kolejną skuteczną próbę ucieczki. Po dotarciu do rodzinnych 
stron nawiązał kontakt z grupą ZWZ, ale nie wiedział, że jest 
przedmiotem intensywnych poszukiwań. Pod Godulą doszło 
do przypadkowego spotkania z leśniczym, który okazał się 
konfidentem. Jeszcze tego samego dnia gestapo zaczęło nękać 
dom rodzinny, grożąc wysiedleniem rodziny i aresztowaniem 
brata. Po tygodniu ukrywania, nie mogąc się pogodzić z co-
raz częstszymi represjami swoich bliskich, sam stawił się na 
policji (5.02.1942) i natychmiast został aresztowany i umiesz-
czony w więzieniu w Cieszynie, a potem przewieziony do My-
słowic. Sąd doraźny po  męczarniach skazał go na karę śmierci. 
20.03.1942 r. odbyła się zbiorowa egzekucja członków podzie-
mia ZWZ w lasku „Pod wałką” w Cieszynie. Jedną z Ofiar był 
Adolf Chlebek. 

**********
   18.08.1941: urodził się Helmut Kajzar, reżyser i  insceniza-
tor, związany z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, twór-
ca „Teatru meta codziennego”, dramatopisarz, autor sztuk: 

„Paternoster”, „Trzema krzyżykami”, „Epitafia cieszyńskie”, 
„Koniec półświni” i in. Patrz odc. 112 – 113 w „Informator 
Parafialny” 2007/07 - 08, s. 17.

**********
   25.08.1891: urodził się Gustaw Morcinek, nauczyciel  
w Skoczowie, czołowy powieściopisarz śląski, piewca trudu 
górniczego, autor nowel i powieści: „Serce za tamą”, „Wyrą-
bany chodnik”, „Wyorane kamienie”, „Pokład Joanny”, „On-
draszek”, „Łysek z pokładu Idy”, „Siedem zegarków kopidoła 
Rybki” i in. Patrz odc. 189, w „Wieści Wyższobramskie” 2013 
/12, s. 17 – 18. 
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„Wierność Bogu i cesarzowi…”. 
W 300 lat od wydania najstarszej polskiej 

książki cieszyńskiej; część 3
 Nieco inny sposób zapobiegania 
epidemii miał ks. Jan Muthmann. W mo-
mencie, kiedy zaraza panowała już w sąsia-
dujących ze Śląskiem Cieszyńskim Mora-
wach i na Węgrzech, postanowił dać swym 
parafianom i innym mieszkańcom Cieszyna 
polskojęzyczny poradnik przedstawiający 
im sposób zachowania się w tych trudnych 
czasach.  Wydrukował go w Brzegu po-
chodzący z Halle drukarz Gottfried Tramp 
(-1741), który w 1714 roku ożenił się  
z wdową po drukarzach Krystianie Jacobie 
i Gotfrydzie Gründerze i dzięki temu stał 
się właścicielem dawnej oficyny Krzyszto-
fa Tschorna w Brzegu. Jako gorliwy prote-
stant zajął się specjalnie drukiem książek 
religijnych dla ewangelików na Śląsku. 
Dzięki przywilejowi Karola VI z 23 VII 
1731 r., zapewniającemu mu wyłączność 
druku i sprzedaży książek ewangelickich  
w Księstwie Brzeskim na okres 10 lat, tło-
czył na szeroką skalę druki ewangelickie 
także w języku polskim. Niektóre z nich 

Strona 39, zawierająca informacje o zarazach morowych 
w Cieszynie

Strony 6-7, zawierające § 7-10 przedmowy  

drukował własnym nakładem. Po jego śmierci drukarnię prowadzi-
ła jego druga żona do 1759 roku, która kontynuowała druk książek 
polsko-ewangelickich. Po jej śmierci w 1759 drukarnię przejął syn 
Jan Ernest (1737-1801) i prowadził ją do 1801 r. Po przejęciu dru-
karni odnowił czcionki, powiększył ich asortyment i doprowadził 
oficynę do rozkwitu. Kontynuując dzieło ojca, wytłoczył ponad 70 
pozycji w języku polskim dla ewangelików i kilka dla katolików, 
niektóre z nich wydawał własnym nakładem. Po śmierci Jana Er-
nesta wdowa Joanna Luiza z d. Weilmann w 1802 roku wyszła za 
mąż za Christiana Wolfarta, który przejął odziedziczoną przez nią 
drukarnię. 
 Na odwrocie karty tytułowej Muthmann umieścił specjalną 
dedykację, z której wynika, że książkę tę napisał na chwałę Bogu,  
a bliźniemu na pożytek. W dalszej części następuje przedmowa 
składająca się z 10 paragrafów, zatytułowana „W imię Jezusa”  
(I. N. J. – In nomie Jesu). W § 1 powołując się na cytat z ewan-
gelii Mateusza (rozdz. 24, wers 7): „Powstanie naród przeciwko 
narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będą głody, mory  
i trzęsienia ziemi miejscami” tłumaczy, że powodem tych kata-
klizmów jest nawoływanie do nawrócenia i pokuty grzeszników.  
W §2 pisze, że wprawdzie ewangelicy na Śląsku  Cieszyńskim  
i w jego okolicy doznali pocieszenia w postaci zgody na wybudo-
wanie własnego kościoła, jednak ostrzega, że nie zawsze tak może 
być i że zawsze jakaś klęska może spaść na naszą ziemię. W §3 
naucza, aby pokornie przyjmować zsyłane przez Boga plagi i się 
nawracać, bo inaczej nienawróceni grzesznicy ulegną zagładzie. 
Tłumaczy, że tytuł swojej książki zaczerpnął z wyroku ostatniego 
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Muthmann Jan : Wierność Bogu y cesarzowi czasu powietrza morowego należąca. – Drukował w 
Brzegu : Gottfried Tramp, 1716 – karta tytułowa 

Dedykacja i początek wstępu

księcia brzeskiego Jerzego Wilhelma, który mówi, że 
najlepsza jest ta religia, która jest wierna Bogu i cesa-
rzowi (Deo et Caesari esse Fidelem). W §5 jako kolejny 
powód napisania swojej książki podaje: „Pędziły mnie 
wnętrzności moje, teraz, gdy Bóg morowe powietrze  
w Morawie granicznej, jak i we Węgrach dopuścił, a tak 
do namiotów naszych przybliżał, tym krótkim, prostym 
a szczerze mienionym traktatem usługować ludowi 
Bożemu”. W §6 wymienia najnowsze prace dotyczące 
zachowywania się ludności podczas panującej zarazy, 
wydawane w pierwszym dwudziestoleciu XVIII wie-
ku,  przez władze oraz lekarzy i duchownych na Śląsku 
(np. w Świdnicy i we Wrocławiu), oraz w Niemczech 
i w Polsce, np. we Wschowie w Wielkopolsce. Ponie-
waż prace te  wydawane były w języku 
niemieckim lub po łacinie, jak praca 
cieszyńskiego fizyka Johanna Micha-
ela von Kozamero, ich dostępność dla 
cieszyńskiego ludu jest niewielka, poza 
tym są one na Śląsku Cieszyńskim do-
stępne w niewielkim zakresie lub nawet 
w ogóle. Ubolewa również nad tym, że 
publikacje takie są „jako one wiadra 
dla ognia sprawione, po których, kiedy 
gore, do wielkiej potrzeby sięgają, na 
potem ale do kąta je zarzucają”. W § 8 
podaje informację o odbiorcach i prze-
znaczeniu swego dzieła: „Żeby tedy  
w teraźniejsze niebezpieczne czasy 
morowe, krześcianie naszy, osobliwie 
którzy są języka polskiego, a temu ja-
koby pokrewnego, morawskiego, cze-
skiego albo słowiańskiego, nieco mieli, 
co by duszom i ciałom jeich mile usłu-
gowało, oto w imieniu Pańskim ten to 

traktat spisał”.
 Bardzo ważny jest również ostatni 10§ 
wstępu, w którym Muthmann podaje in-
formacje na temat języka i stylu w jakim 
książka została napisana: „Sposób pisania 
mego, albo stylus lekka jest polszczyzna, 
niekiedy według zwykłości teraźniej-
szych słuchaczów moich accomodowana, 
bo nie uszom piszę, a sercu”. Styl taki 
wśród pastorów działających w polskoję-
zycznych parafiach na Śląsku nie był chy-
ba odosobniony, gdyż pół wieku wcze-
śniej oleśnicki archidiakon Jerzy Bock  
w swojej wierszowanej przedmowie do 
tłumaczonej „Agendy oleśnickiej” pisał:

„Nie zadziwuj się czytelniku drogi,
     Żem tu wstęp pracy lekki i ubogi,

Idąc języka śladem z dawna bitym torem
     Nie sypiąc słowy teraźniejszym worem,
Jakich Jurysta przed Sędzią 

w Lublinie,
 Na tysiąc oraz i na trzy wywinie.

 Ja tu przed proste kładę proste słowa,
     W jakich się kocha każda prosta głowa […] 
 Acz i to wielka sztuka wylatować
      Pod niebo, wielką prostaka zbudować
 Słowy niskiemi, jakich zażywali
     Przodkowie naszy, i co zbudowali
 To jeszcze stoi: czego nam się dzierżeć
     Cale potrzeba […]”
 Zapewne ks. Muthmann znał i używał jedynej 
zresztą, śląskiej agendy w języku polskim, w tłumacze-
niu i opracowaniu swojego krajana ks. Jerzego Boc-



Informator Parafialny nr 7,8/2016 (151)

lipiec, sierpień 2016  17

ka (1621-1690) i nie była mu nowością zasada, żeby 
„przed proste kłaść proste słowa”. Raczej w tym przy-
padku należy mówić o poszanowaniu podstawowych 
zasad  dydaktyki przez duchownych ewangelickich. 
W przedmowie tej warto również zwrócić szczególną 
uwagę na § 8 i 10. Zawierają one bardzo ważny szcze-
gół o pierwszorzędnym znaczeniu: „lekka polszczy-
zna”, którą Muthmann pragnie „usługować (…) osobli-
wie (tym), którzy są języka polskiego”. Stwierdzenie 
to ma wagę dokumentu. Tu, na Ziemi Cieszyńskiej, od 
1327 roku oderwanej od Macierzy, w drugiej połowie 
XVII wieku poddanej rygorystycznym naciskom kontr-
reformacji, na początku XVIII w. ostali się ewangelicy, 
którzy na co dzień posługiwali się językiem polskim  
i w tym języku oczekiwali zarówno żywego, jak i pisa-
nego słowa. Tego ostatniego nie łaknęliby, gdyby sztu-
ka czytania była im obca. Zresztą w innym miejscu ks. 
Muthmann polecał: jeśli nie umiesz czytać, daj sobie 
przeczytać i wprowadź w czyn. Społeczność ta była na 
tyle liczna, że warto było wydać dla niej polską książkę. 
Niemniej sama obecność tak licznych druków polskich, 

ściąganych z dalekiego Królewca, Gdańska, Torunia,  
a potem bliższych drukarń śląskich, mówi sama za 
siebie. Polskie Biblie i postylle spełniały wówczas dla 
cieszyńskich ewangelików rolę środka konserwujące-
go, podtrzymującego systematycznie osłabiane związki 
kulturowe i więzi przynależności narodowej. Zupełnym 
ewenementem jest cierlicki chłop Jakub Gallacz, któ-
ry własnym sumptem wydał około 2200 katechizmów 
Marcina Lutra i ofiarował je uczniom szkoły ewange-
lickiej w Cieszynie! Jeśli chłop czy zwykły mieszczuch 
zdecydował się na kupno książki, to zapewne nie po 
to by była ozdobą, czy przedmiotem dopełniającym 
półkę. Wszak wiele zachowanych jeszcze książek  
z tamtego czasu nosi ślady zupełnego zaczytania. To 
dla takich czytelników Muthmanna „pędziły wnętrz-
ności”, by wzbogacić wybór tytułów polskich książek, 
ułatwić kontakt z nimi. W ciągu 20 lat ks. Jan Muth-
mann i jego młodszy brat w urzędzie, ks. Samuel Lu-
dwik Zasadius (1695-1755), wydali łącznie 13 tytułów, 
nie licząc wznowień. Pierwszym z nich była „Wierność 
Bogu i cesarzowi”.

Cieszynianka Zofia Marcinek 
Kawalerem Orderu Uśmiechu  

 W tym roku Międzynarodowa Kapituła Orde-
ru Uśmiechu przyznała 6 nowych Orderów Uśmiechu. 
Wśród Laureatów znaleźli się m.in. papież Franciszek  
i cieszynianka Zofia Marcinek. Córka Janiny Marcinko-
wej mieszka obecnie w Warszawie i tam kontynuuje ro-
dzinne tradycje. Naukę tańca rozpoczynała pod okiem 
mamy w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. 
Studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim,  
a naukę tańca doskonaliła na organizowanych przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki 3 i 4-letnim studium ta-
necznym CPARA. Wykłada tańce śląskie na kwalifika-
cyjnych kursach tanecznych dla instruktorów polskich  
w Warszawie, Krakowie, Nowym Sączu oraz dla in-
struktorów polonijnych z całego świata na 4-letnim 
Studium Choreograficznym w Rzeszowie. Wykłada  
również tańce śląskie na podyplomowych studiach na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. Współpracuje z Państwo-
wym Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk na letnich warsz-
tatach artystycznych oraz warsztatach dla nauczycieli. 
Ponad 20 lat pracowała jako choreograf i kierownik 
artystyczny LZA Promni na SGGW w Warszawie. Dla 
licznych zespołów w kraju i za granicą opracowała 
układy taneczne i widowiska dotyczące tańców śląskich  
i narodowych. Brała udział w projektach międzynarodo-

wych, a także prowadziła zajęcia warsztatowe w USA, 
Kanadzie, Japonii i wielu krajach europejskich. Współ-
pracowała z TV (m.in. Na dobre i na złe – odc.114). Za-
siadała jako juror w  przeglądach zespołów tanecznych. 
Za swoją działalność otrzymała sporo wyróżnień m.in. 
odznakę „Wspólnoty Polskiej” za działalność na rzecz 
Polonii, nagrodę Zasłużony Działacz Kultury i Brązo-
wy Krzyż Zasługi.
 Najnowsze odznaczenie jest związane z zało-
żonym przez Zofię Marcinek w roku 1989    Zespołem 
Folklorystycznym „Lazurki”. Prowadzi z nim zajęcia 

Jolanta Sztuchlik
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P.S.
 Podczas tegorocznego walnego Zjazdu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Eugeniusz Raabe otrzymał zasłużo-
ny tytuł członka honorowego MZC. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego największego i najprężniej rozwija-
jącego się Koła Macierzy nr 2 Mały Jaworowy.

jako dyrektor artystyczny i chore-
ograf. Wniosek złożyły dzieci z Ze-
społu, a w liście-albumie czytamy 
m.in. Pani Zosia od 26 lat uczy dzieci 
ludowego tańca i śpiewu w osiedlo-
wym klubie na warszawskim Bemo-
wie przy ul. Lazurowej. (…) Kiedy 
Pani Zosia przychodzi na nasze za-
jęcia, biegniemy, żeby ją przywitać, 
przytulić się i opowiedzieć, co się 
wydarzyło w szkole… Pani Zofia tak 
powiedziała po otrzymaniu zaszczyt-
nego wyróżnienia: Wszystko, co ro-
biłam i zrobiłam w życiu, było zain-
spirowane przez moją mamę. Sądzę, 
że ucieszyła by się z tak fajnej nagro-
dy, bo wszystkie inne przy niej robią 
się nieważne. Aktu wypicia szklanki 
soku cytrynowego dokonała 18.06 
na dorocznym koncercie galowym 

„Lazurków". Wszystko, co robiłam 
i zrobiłam w życiu, było zainspiro-
wane przez moją mamę. Sądzę,że 
ucieszyła by się z tak fajnej nagrody, 
bo wszystkie inne przy niej robią się 
nieważne. 
 Należy nadmienić, że Zofia 
swoją pracą i działalnością wpisuje 
się w rodzinne tradycje.  Aktywnie 
przy Kościele Jezusowym muzyko-
wali  już rodzice matki, J. Marcinko-

wej, (jej grób znajduje się na cmentarzy przy ul. Bielskiej), zaś Stefania 
Michejdowa, żona burmistrza W. Michejdy, a siostra matki wychowują-
ca ojca Zofii, aktywnie pomagała dzieciom, utrzymując sierociniec na 
ulicy Kraszewskiego.
 Gratulujemy pani Zofii tak zaszczytnego i wyjątkowego wyróż-
nienia.

Władysława Magiera

Tutaj me serce zaczęło bić,
Tu pierwsze kroki poczyniłem,
Tu się uczyłem, jak mam  żyć,

pośród pagórków, lasów i dolin.
Tutaj zdobyłem pierwszy szczyt

upatrzonego sobie drzewa
i cichy kąt, gdzie mogłem skryć

garść marzeń, które świat rozwiewał.

Cieszyńska Ziemia

I choć mi przyszło odejść stąd,
pamięcią wciąż powracam,

każdy dostrzegam kąt,
do wspomnień mnie zaprasza.

Bronisław  Sztuchlik

Foto: Edward Figna
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Wydarzenia parafialne
Pamiątka Założenia 

Kościoła Jezusowego
 W niedzielę 22 maja br. w przypadające w tym 
dniu Święto Trójcy Świętej parafia Ewangelicko-Augs-
burska w Cieszynie obchodziła kolejną, 307. uroczy-
stość Pamiątki Założenia i Poświecenia Kościoła Jezu-

sowego. W tym dniu przy słonecznej, pięknej pogodzie 
nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem 
do kościoła księży i członków Rady Parafialnej pod-
czas preludium organowego. Proboszcz Parafii ks. Ja-

nusz Sikora powitał wszystkich zebranych,  
a w szczególności zaproszonego gościa,  
a zarazem kaznodzieję, ks. bp Jana Wacław-
ka z Zaolzia. 
 Po ogłoszeniach parafialnych i wspól-
nie odśpiewanej pieśni zboru, występem 
Orkiestry Dętej z Trzanowic rozpoczął się 
sprzed ołtarza mini koncert chórów naszej 
Parafii. Zaprezentowały się chóry – dzie-
cięcy „Hosanna”, Parafialny Zespół Instru-
mentalny, Wyższobramski Chór Kameralny, 
Chór Męski z Cieszyna, Chór Kościelny, 
Chór z Bażanowic i Chór Hażlach-Zamarski. 
Następnie po wspólnej pieśni zboru nastąpi-
ła liturgia wstępna oraz pieśni połączonych 
chórów od organów. Po odśpiewaniu przez 
zgromadzony zbór na stojąco hymnu ko-
ścioła „Warownym grodem”, okolicznościo-
we kazanie wygłosił zwierzchnik Śląskiego 
Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego 
Wyznania ks. bp Jan Wacławek z Zaolzia, na 
tekst wg Ewangelii Jana 15, 16. Dziękując 
na wstępie Parafii Cieszyńskiej za zaprosze-
nie na tę uroczystość. W kazaniu podkreślił 
jak ważna w życiu każdego człowieka jest 
modlitwa, wdzięczność i ufność, zachęca-
jąc do prawdziwej pobożności, do szczerej, 
nieobłudnej wiary i trwania w niej. Nasze 
nabożeństwo było okazją, aby podziękować 
Bogu za dzieło wiary przodków, niezłom-
ności chrześcijańskiego ducha, który oparł 
się na Ewangelii Chrystusowej. Niezłom-
ność ujawniała się w dobie prześladowań 
Ewangelików na terenach Księstwa Cie-
szyńskiego, gdy mogła powstać nasza świą-
tynia zwana „Matką kościołów na Śląsku 
Cieszyńskim”. Po kazaniu połączone chóry 
zaśpiewały piękną pieśń „Imię Jezus”. Na-
bożeństwo zakończyło się liturgią końcową, 
błogosławieństwem i wspólnym odspiewa-
niem pieśni „Dziękujmy Bogu wraz”. 

Wyższobramski Chór Kameralny

Parafialny Zespół Instrumentalny

Chóry dziecięcy „Hosanna”
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 Po uroczystym nabożeństwie uczest-
nicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w 
drugiej części programu obchodów Pamiąt-
ki Założenia Kościoła, przygotowanych w 
tym dniu na Placu Kościelnym. Święto Ko-
ścioła przebiegało w atmosferze wspólnej, 
dziękczynnej modlitwy Bogu za Jego dobroć  
i błogosławieństwo oraz za dotychczasowe 
prowadzenie i czuwanie wzajemnymi rela-
cjami w budowaniu Żywego Kościoła, czego 
widocznym przykładem byli liczni uczestnicy 
niedzielnej uroczystości.  
 „Człowiek jest nie tylko tym, kim wy-
kazuje się w swoich czynach i słowach, lecz 
również tym o czym marzy, dziękuje i prosi  
w modlitwach”. 

Wanda Janik

Orkiestra Dęta z Trzanowic

Chóry: Kościelny, z Bażanowic  
i Hażlach-Zamarski

Chór Męski z Cieszyna
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Pamiątka Założenia Kościoła
 – część popołudniowa

 Od 300-lecia Kościoła Jezusowego co roku 
mamy możliwość, by święto naszej świątyni obcho-
dzić w urozmaicony sposób. Nie ograniczamy się do 
uroczystego nabożeństwa, ale proponujemy spędze-
nie niejako w cieniu kościoła znacznie więcej czasu 

– od porannej pory nabożeństwa, aż do wieczora.
 Pierwszym punktem popołudniowego pro-
gramu są kulinaria. Mimo, iż nie samym chlebem 
żyje człowiek, to oprócz strawy duchowej jest też 
możliwość posilenia ciała pysznymi specjałami. Jak 
w poprzednich latach, tak i w tym roku największym 
zainteresowaniem cieszyły się placki ziemniaczane 
z wyrzoskami, śmietaną czy bez specjalnych do-
datków. Tu tworzyła się największa kolejka ucząca 
jednej z podstawowych chrześcijańskich cnót – cier-
pliwości. Bardziej głodni lub niecierpliwi mogli 
podchodzić po grillowane kiełbaski oraz grochówkę. 
Dla amatorów słodyczy przygotowane były kołocze, 
lody oraz inne słodkości.
 Gdy pokrzepienia zaznało ciało, w progra-
mie popołudniowym nadszedł czas na ponowne 
karmienie ducha. Wpierw można było wsłuchać się  
w przepiękne brzmienia orkiestry dętej z Trzanowic, 
którą można było usłyszeć wcześniej podczas nabo-
żeństwa. Warto zaznaczyć, iż orkiestra ma bogaty 
repertuar. Niestety kolejne zobowiązania orkiestry 
nie pozwoliły zostać z nami dłużej niż 45 minut. Po 
orkiestrze wystąpił zespół „Synogarlica”, który po-
zostając w chrześcijańskich treściach, zaproponował 
słuchaczom inne muzyczne brzmienia. Część arty-
styczną dopełnił występ grupy tanecznej „Klezmer”. 
Poprzez taniec i ciekawy komentarz wprowadzeni 
zostaliśmy w duchowość żydowską. Zespół zapre-
zentował się w dwóch blokach. W pierwszym wej-

ks. Janusz Kożusznikdr Jerzy Sojka

Grupa taneczna „Klezmer”

Zespół „Synogarlica”

Orkiestra Dęta z Trzanowic
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ściu skupili się bardziej na obec-
ności tańca w życiu duchowym 
Izraela, w drugim pozwolono sobie 
na wprowadzenie w elementy szer-
szej kultury semickiej.
 W częściej popołudniowej 
na scenie gościliśmy też dwóch 
mówców. Obaj urodzeniem zwią-
zani z naszą parafią, mimo, iż teraz 
realizowane na różnych płaszczy-
znach powołanie zaprowadziło ich 
dalej od rodzinnego miasta. Ks. 
Janusz Kożusznik prowadził popo-
łudniową ewangelizację, w której 
przedstawił też pokrótce realia pra-
cy w Republice Czeskiej, gdzie pewne uwarunkowania 
historyczno-polityczne wpływają na współczesne realia 
poszczególnych parafii, Kościołów czy poszczegól-
nych ludzi. Mówiąc wprost, nadal za naszą południową 
granicą przyznawanie się do wiary jest źle odbierane. 
W takich warunkach wartością Kościoła nie jest ilość 
wiernych, ale ich duchowa jakość. Drugim mówcą był 
dr Jerzy Sojka, który w arcyciekawy sposób przedsta-
wił historię Jana Husa i Marcina Lutra oraz ich wzajem-
ne powiązania (natury duchowej i teologicznej), mimo 
ponad stu lat, które dzieliły ich działalność.

 Równolegle do uroczystości na Placu Kościel-
nym przygotowane były atrakcje dla najmłodszych,  
z których mogli korzystać na boisku SPTE. Można było 
tam znaleźć dmuchany zamek czy gigantycznych roz-
miarów trambambulę, w których w rolę piłkarzyków 
musieli się wcielić żywi gracze.
 Cieszymy się, że Pan Bóg pobłogosławił ten 
dzień, tak iż żadne anomalia atmosferyczne nie prze-
szkodziły w realizowaniu całego programu.

ks. Dariusz Madzia
Foto: Beata Macura
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„Złota” Konfirmacja 2016r.

„ Pieśń rodzi wśród ludzi wszystko co dobre.”

 „Dzień po dniu....” tak mówią słowa pieśni 
w naszym śpiewniku, tak też upłynęło 50 lat, pół 
wieku, od niedzieli 19 czerwca 1966 roku, kiedy to 
74 dziewczęta i 88 chłopców po całorocznej nauce 
konfirmacyjnej przystąpiło po raz pierwszy do Stołu 
Pańskiego  i ślubowało wierność swojemu kościoło-
wi. Aktu konfirmowania dokonał ks. Artur Gerwin 
przy udziale ks. Jana Melcera.
 Od tego czasu życiowe ścieżki rozproszyły 
wielu z nas po kraju i świecie, ale i tak 12 czerwca 
2016 roku większość z nas spotkała się ponownie, 
aby uroczyście świętować jubileusz Złotej Konfir-
macji wraz z gośćmi - proboszczem Januszem Si-
korą wraz z małżonką, ks. Emilem Gajdaczem wraz  
z małżonką oraz pastorową Ireną Melcer. Po wspól-
nym wejściu do kościoła Złoci oraz Diamentowi 
Konfirmanci wzięli udział w nabożeństwie, podczas 
którego uroczyste  kazanie wygłosił ksiądz Janusz 
Sikora. Tematem rozważań była spowiedź, jej zna-
czenie i potrzeba. Powiedział, że każdy przed sobą 
samym może zrobić specyficzną spowiedź. Tekst li-
stu Apostoła Pawła do Tymoteusza, który był myślą 
przewodnią kazania, zachęca nas do powiedzenia, 
co każdy z nas ma sobie do zarzucenia, co zmarno-
wał, zepsuł, a co się udało, z czego   jest zadowolony 
oraz do dziękowania Panu za to, że powierzył nas  
i powołał do godnego zadania. Dzięki składajmy Je-
zusowi Chrystusowi za to, że uznał nas za godnych 
zaufania, za to że zlecił nam tę służbę bycia czło-
wiekiem. Bezpośrednio po kazaniu Jubilaci przystą-
pili do Stołu Pańskiego, aby znów razem odnowić 
sakrament Wieczerzy Pańskiej. Całą uroczystość w 
kościele ubogacił grą na trąbce nasz kolega Karol 
Folwarczny. Zagrał on przy akompaniamencie orga-
nów starą pieśń irlandzką. Po nabożeństwie wszyscy 
chętni udali się na zwiedzanie muzeum, po którym 
oprowadził nas kustosz  Marcin Gabryś, który w cie-
kawy sposób przedstawił nam historię jego powsta-
nia oraz opowiedział  o działalności ewangelików na 
terenie Ziemi Cieszyńskiej jak i Polski.
 Druga część uroczystego spotkania Złotych 
i Diamentowych Konfirmantów odbyła się w sali pa-
rafialnej, tzw. Pajcie, gdzie w miłej i sympatycznej 
atmosferze wspomnień spędziliśmy czas.
 Modlitwa księdza Janusza Sikory poprze-
dziła wspólny obiad. Miłym akcentem było wspólne 
śpiewanie pieśni ze specjalnie na tę okazję przygo-
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towanych śpiewniczków, których motto brzmia-
ło „Pieśń rodzi wśród ludzi wszystko co dobre”. 
Na fortepianie akompaniowała nam pastorowa 
Joanna Sikora. Organizacją całej uroczystości, 
wzorem lat ubiegłych, zajęli się uczestnicy na-
szego rocznika. Z zapisków parafialnych dowie-
dzieliśmy się, że 18 osób nie miało szczęścia 
dożyć tego dnia. Ich pamięć oraz pamięć nieży-
jących już Diamentowych Konfirmantów uczci-
liśmy minutą ciszy. W imieniu Diamentowych 
Konfirmantów zabrał głos mieszkający obecnie  
w Krakowie Gustaw Dziekanik, który wspo-
mniał o swoich koleżankach i kolegach konfir-
mowanych 60 lat temu.
 Było również 2 uczestników konfirmacji 
sprzed 70-lat. Ogółem udało nam się dotrzeć do 
104 osób, na zaproszenie odpowiedziało 88 osob, 
z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Pod ko-
niec uroczystego spotkania zostały przekazane 
pozdrowienia i życzenia dla wszystkich uczest-
ników od księdza Jana Melcera, pastorowej Jani-
ny Bruell oraz naszego kolegi z Opola. Wspólne 
zdjęcie na schodach kościoła, tak jak 50 lat temu 
oraz ofiara przekazana na rzecz remontu orga-
nów w cieszyńskim kościele będą przypominały nam o pięknej  
i podniosłej atmosferze niedzieli 12 czerwca 2016 roku. W przed-
dzień Jubileuszu, w dowód pamięci, złożyliśmy na cmentarzu na 
grobie ks. Artura Gerwina i Oskara Michejdy wiązanki kwiatów.
Uroczystość Diamentowej i Złotej Konfirmacji, którą przeżywa-
liśmy, była wspaniałym świadectwem wiary, że słowa konfirma-
cyjnego ślubowania wypowiedziane przed laty są nieustannie 
dotrzymywane.
 Wszystkim tegorocznym Jubilatom życzymy Bożego 
błogosławieństwa oraz nadziei i zdrowia. Inicjatorką zorganizo-
wania jubileuszu Złotej i Diamentowej Konfirmacji była nasza 
koleżanka Ania Mrózek, której wydatnie pomagała grupa zaan-
gażowanych koleżanek i kolegów. Uczestniczki

Foto: Beata Macura

Diamentowa Konfirmacja

Jubilat Karol Folwarczny

Zwiedzanie Muzeum Protestantyzmu
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Cieszyńska Noc Muzeów 
 W piątek, 20 maja br. odbyła się kolejna, 
9. Cieszyńska Noc Muzeów i tak jak poprzednio 
zwiedzający mogli odwiedzić Kościół Jezusowy  
i Muzeum Protestantyzmu. W tym roku zwiedzają-
cy mogli zobaczyć i poznać historię m.in. praskiego 
duchownego i reformatora Kościoła Jana Husa, bę-
dącą własnością Czeskiego Centrum w Warszawie, 
a którą mogliśmy oglądać na placu Kościelnym, 
rozmieszczoną wzdłuż chodnika. Na klatce schodo-
wej prowadzącej na drugie piętro w kościele rozsta-
wiona była też wystawa przybliżająca postać Jana 
Sztwiertni, wspaniałego kompozytora, nauczyciela, 
ofiarę hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Mau-
thausen-Gusen w Austrii, która jeszcze znajduje się 
w naszym kościele w tylnej nawie kościoła na parte-
rze. W samym muzeum zwiedzający mogli poprzez 
pryzmat pamiątek, eksponatów muzealnych, zapo-
znać się z historią Reformacji na Śląsku Cieszyń-
skim, budową Kościoła Jezusowego, a także z cza-
sową wystawą pt. Cieszyńska szkoła ewangelicka na 
przestrzeni XVIII i XIX w. 
 W tę wyjątkową noc w ciągu 5 godzin mu-
zeum odwiedziło przeszło 400 osób, zadając szereg 
pytań dotyczących różnych aspektów z historii, jak 
i teraźniejszości Kościoła ewangelickiego i parafii. 
W tym roku szczególnym zainteresowaniem cie-
szyły się dzienniczki uczniów z końca XVIII wieku, 
w których znajdują się opinie nauczycieli o swych 
podopiecznych, jak chociażby: Chociaż jest mały, to 
się dobrze poczyna uczyć i rządzi się pięknie wpis z 
2 maja 1783 roku czy też mniej pozytywny Pilności 
i chęci na nim nie wiele widać z 29 kwietnia 1785 
roku.
 Oczywiście muzeum można zwiedzać nie 
tylko w tę jedną noc w roku, również w pozostałe dni 
po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 502495835 
lub e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com.  
      

Marcin Gabryś 
Foto: ks. Dariusz Madzia

Wycieczka seniorów
 W każdy poniedziałek o godz. 10.00 w salce 
naprzeciwko kancelarii w Cieszynie zbiera się grupa 
seniorów. Opiekunem grupy jest ks. Marcin Podżorski. 
Jest czas wspólnego śpiewu oraz rozmów. W tym roku 
podjęto decyzję, by zorganizować wycieczkę, by spę-

dzić ze sobą trochę więcej czasu. W środę 15 czerwca 
18 osób wyjechało do Wisły Czarnego. Najpierw grupa 
zwiedzała Zamek Prezydencki, następnie udała się do 
naszego kościoła i spotkała z miejscowym księdzem 
Markiem Michalikiem. Ostatnim punktem wycieczki 
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był przejazd wozami wzdłuż Białej Wisełki i poczę-
stunek tradycyjną „kitą z kapustą”. Pogoda dopisała  
i wszyscy bardzo miło wspominają ten wyjazd

ks. Marcin Podżorski

V Śniadanie dla Kobiet
                        W sobotę 04.06.2016 w Pajcie po raz piąty 
spotkały się Panie na śniadaniu dla kobiet. Jak zawsze 
serdecznie przywitała nas prowadzącaZofia Wojtas. Na-

sze spotkanie  rozpoczęła modlitwą oraz wyznaczonym 
na ten dzień tekstem z „Biblii na co dzień”  pastorowa 
Joanna Sikora. Potem zasiadła do pianina i wspólnie 

mogłyśmy w pieśniach wielbić Boga, za Jego wier-
ność, dobroć  i wspaniałość. Dziękowałyśmy Panu 
Jezusowi za to, że  jest w naszym życiu Zbawicielem, 
Odkupicielem, Pocieszycielem, odczytując to z kar-
teczek ukrytych pod talerzykami. Na pamiątkę tego 
spotkania każda z uczestniczek otrzymała pierniko-
wą Różę Lutra upieczoną przez naszą utalentowaną 
parafiankę z Marklowic, Renatę Kożusznik.  
         Śniadanie to także czas na poczęstowanie się 
pysznymi cieszyńskimi kanapkami, a także bardzo 
dobrymi wypiekami. Jest też czas na rozmowy i bliż-
sze poznanie. Po posileniu naszych ciał mogłyśmy w 
skupieniu usiąść,  aby posłuchać wykładu pastorowej 
Haliny Sztwiertni. Pokazała nam życie kilku kobiet 
na przestrzeni wieków. Kim były, czym się zajmo-
wały i w jaki sposób radziły sobie z problemami.   
W Starym Testamencie mamy opisy kobiet bardzo 
szanowanych, z którymi wszyscy się liczyli, jak pro-
rokini Debora czy Chulda. Wraz z upływem wieków 
sytuacja kobiet zmieniała się na gorsze. Pan Jezus 
podczas swojej działalności na ziemi pokazuje, że 
kobieta ma dla Boga taką sama wartość jak mężczy-
zna. Mówczyni przybliżyła nam na nowo życie Marii, 
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matki Pana Jezusa, która swoje plany i marzenia oddała 
Bogu i w zaufaniu mogła powiedzieć - „Panie niech się 
stanie według woli twojej.” Mimo tego, że „jej serce 
przeniknął miecz”, była w stanie dochować wierności 
Bogu i być mu posłuszna. Prorokini Anna,  która wraz 
z Symeonem w świątyni wielbiła Boga i opowiadała  
o Narodzeniu Zbawiciela, może być wzorem dla wszyst-
kich kobiet, które chcą się pięknie starzeć. Patrząc 
na życie kobiety z krwotokiem, na matkę młodzieńca  
z Nain, Samarytankę, czy kobietę kananejską, tak wie-
le możemy się nauczyć. Niezależnie od tego w jakim 
momencie życia jesteśmy. Czy jesteśmy mężatkami, 
matkami, wdowami, babciami, czy osobami samotny-
mi, dla każdej Pan Jezus przygotował życie w obfito-
ści. Wystarczy tylko,  tak jak Maria,  wybrać tę dobrą 
cząstkę. Pan Jezus pokazał,  jak ważne dla niego były 
kobiety. To Marii Magdalenie jako pierwszej ukazał się 

po swoim zmartwychwstaniu i to ona dostaje polece-
nie przekazania tej nowiny uczniom. Kiedy spojrzymy 
wstecz,  to współcześnie też możemy odnaleźć wiele 
przykładów kobiet, które swoje życie, pieniądze i czas 
poświęciły dla Pana Jezusa i bliźnich. Warto tu wspo-
mnieć Matkę Ewę, siostrę Jadwigę czy Hildę Kaletę. 
           Analizując  życie tych wielu kobiet,  każda z nas 
może odnaleźć siebie, swoją sytuację, swoje potrzeby 
i problemy. Najcudowniejsze jest to, że powierzając 
swoje życie  Jezusowi,  możemy doświadczyć, jakie 
Bóg ma dla nas cudowne rozwiązania. Wystarczy Jemu 
zaufać.    

Spotkanie seniorów pod znakiem
                                   „Shalom”

 Zamarskie spotkanie seniorów  
21 maja br. rozpoczęło się od nabożeństwa 
spowiednio-komunijnego, prowadzonego 
przez opiekuna filiału, ks. Marcina Podżor-
skiego. Z dobrodziejstwa Komunii Świętej 
skorzystali wszyscy zacni seniorzy. Drugą 
częścią spotkania była prelekcja multimedial-
na księdza Marcina na temat swojej, sprzed 
lat, wycieczki do Izraela. Prelekcja poparta 
była wieloma ilustracjami, mapami, zesta-
wieniami. Obecni zapoznali się z różnymi 
pojęciami z życia Izraelitów. Judaizm jest 
religią monoteistyczną nastawioną głównie 
na życie doczesne. Do symboli zalicza się 
takie pojęcia, jak: sześcioramienna Gwiaz-
da Dawida, menora czyli siedmioramienny 
świecznik (mający być światłem dla pogan), 
Tora - Boże Prawo, którego zgłębianie jest 
sednem życia Żydów, obrzezanie małych 

Danuta Moiczek
Foto:Oliwia Madzia
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chłopców w 8. dniu życia, bar micwa - kiedy chłopiec 
staje się dorosłym wyznawcą judaizmu, koszerne jedze-
nie, szabat jako najważniejsze święto żydowskie. Obec-
ni dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o obrzędach 
żydowskich, o ważnych górach, „morzach", o Jordanie, 
o miejscach znanych nam z Biblii. Podstawowym czyn-
nikiem kształtującym życie Żydów po II wojnie świa-
towej to pamięć holocaustu i walka o swoje miejsce na 

Ziemi świętej. 
 Chór męski wzbogacił temat „Izrael" pieśnią 

„Ty tylko Jezu" oraz wykonaniem w kilku językach 
izraelskiej pieśni o pokoju „Hevenu shalom alejchem" 

- Niesiemy pokój wam wszystkim. Zakończeniem pre-
lekcji był poczęstunek serwowany przez miłe panie. 
Przyjemnie można było spędzić czas na rozmowach  
i wspomnieniach pogłębiających wzajemne współżycie.

Rudolf  Mizia

Kolejna wycieczka Koła Pań
 Tradycyjnie w miesiącu maju lub czerwcu 
Koło Pań z Brzezówki wybiera się na wycieczkę.  
W roku ubiegłym wybrano Opole. W tym roku zde-
cydowano również wybrać kierunek zachodni i wy-
jechać do Wrocławia. Wrocław bowiem, oprócz Cie-
szyna, otrzymał tytuł miasta Reformacji w związku 
ze zbliżającą się rocznicą 500. lat Reformacji. Taki 
wybór wyjazdu nie budził wątpliwości. Do uczestni-
czek Koła Pań z Brzezówki, podobnie jak w latach 
poprzednich dołączyły panie z Hażlacha, Zamarsk  
i Cieszyna. Jak zwykle nie zabrakło kilku panów to-
warzyszących wiernie od dłuższego czasu paniom 
w organizowanych wycieczkach. Obecny był, po-
dobnie jak przed rokiem, opiekun filiału Hażlach ks. 
Marcin Podżorski.
 Wczesnym rankiem 22 czerwca prawie peł-
ny autokar, przy pięknym słońcu,  wyjechał z Haż-
lacha. Po sprawnym przejeździe już przed godziną 
10 byliśmy we Wrocławiu. W przepięknie urządzo-
nym Centrum Ewangelickim zostaliśmy ugoszcze-
ni  kawą i ciastem. Centrum Ewangelickie zostało 
otwarte 19 czerwca 2016 roku, a więc tuż przed 
naszym przyjazdem. Mieści się w zespole zabytko-
wych kamienic tuż obok naszego kościoła Opatrz-
ności Bożej. W Centrum Ewangelickim  mieszczą 
się: miejsca noclegowe, sala konferencyjna, kuchnia 
i jadalnia, księgarnia i punkt informacji turystycznej,  
a także dom dziennego pobytu seniora. Ewangelic-
kie Centrum Parafialne we Wrocławiu mieści się  
w zespole kamienic w centrum Wrocławia. Obecnie 
już funkcjonuje Kamienica Pod Aniołami. Nadal 
trwają prace remontowe w drugiej części kompleksu, 
który zostanie przeznaczony na pomieszczenia klu-
bowe dla seniorów. Po zakończeniu wszystkich prac 
adaptacyjnych Centrum Ewangelickie we Wrocła-
wiu stanie się największym luterańskim ośrodkiem 
parafialnym w Polsce. 
 Podczas pobytu we Wrocławiu towarzyszył 
nam przewodnik, członek parafii – Arkadiusz Fel-
kle. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zapoznania się  
z Dzielnicą Wzajemnego Szacunku 4 Wyznań.  Dziel-

Odpoczynek w Centrum Ewangelickim

W synagodze

Zwiedzanie rynku wrocławskiego
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nica ta obejmuje obszar Starego Miasta we Wrocławiu, pomiędzy 
ulicami Kazimierza Wielkiego, św. Antoniego, Pawła Włodkowi-
ca i św. Mikołaja. Nazwa ta funkcjonuje od 1995 roku z inicja-
tywy duchownych chrześcijańskich (katolickich, prawosławnych  
i protestanckich) oraz działacza społeczności żydowskiej Jerzego 
Kichlera. Obszar ten nigdy nie był i obecnie także nie jest dzielni-
cą w sensie prawnym. W okolicy tej w bliskim sąsiedztwie znaj-
dują się cztery świątynie różnych wyznań (od jednej do kolejnej 
jest najwyżej 300 metrów). Są to: prawosławny sobór Narodze-
nia Przenajświętszej Bogurodzicy, rzymskokatolicki kościół św. 
Antoniego z Padwy, ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności 
Bożej, synagoga Pod Białym Bocianem. Wierni czterech wyznań 
organizują wspólne imprezy charytatywne, spotkania edukacyjne 
dla dzieci oraz modlitwy ekumeniczne, aby przybliżyć kulturową 
i religijną różnorodność miasta. Dzielnica 4 Wyznań jest jedną  
z atrakcji turystycznych miasta.
 Wielkim niewątpliwie przeżyciem dla większości uczest-
ników wycieczki było zwiedzanie synagogi  Pod Białym Bo-
cianem. Po synagodze oprowadzał nas Jerzy Kichler - inicjator 
remontu synagogi pod Białym Bocianem, a także powstania 
Dzielnicy Wzajemnego Szacunku we Wrocławiu. Po zwiedzeniu 
synagogi przyszedł czas na wejście do naszego kościoła Opatrz-
ności Bożej. Przewodnik przedstawił historię powstania kościoła 
(poprzednio reformowanego), a także wiele spraw aktualnej dzia-
łalności parafii. Obecnie parafia liczy 700 współwyznawców. Co-
rocznie kilka osób wstępuje do parafii. Prowadzone są zajęcia dla 
sympatyków luteranizmu. Na szkółkę niedzielną uczęszcza do 50 
dzieci. Informacje historyczne zostały uzupełnione przez człon-
ków wycieczki, którzy studiowali we Wrocławiu na przełomie lat 
60 i 70 ubiegłego wieku. 
 Po wizycie w kościele udaliśmy się na pobliski rynek. 
Wszyscy byli zachwyceni przepięknym widokiem odnowionych 
kamienic na rynku, a przede wszystkim widokiem ratusza. Na 
krótką chwilę weszliśmy także do Kościoła Św. Elżbiety (obecnie 
kościół garnizonowy), który do 1946 roku był kościołem ewange-
lickim. Po tym intensywnym zwiedzaniu wróciliśmy do Centrum 
Ewangelickiego, gdzie zjedliśmy smaczny obiad. 
 Po obiedzie wyjechaliśmy do Parku Szczytnickiego, 
gdzie mieści się słynna Hala Stulecia. Hala Stulecia jest budowlą 

zaprojektowaną przez Maxa Berga – archi-
tekta i budowniczego. Obiekt jest najsłynniej-
szym dziełem wrocławskiego modernizmu. 
Konstrukcja została wzniesiona w latach 
1911-1913, a w jej wnętrzach zorganizowa-
no Wystawę Stulecia, mającą uczcić setną 
rocznicę pokonania Napoleona pod Lipskiem. 
Obok Hali podziwialiśmy ogródek japoń-
ski oraz fontannę. Wrocławska fontanna jest 
największą w Polsce i jedną z największych  
w Europie. Jej uroczyste otwarcie miało miej-
sce 4 czerwca 2009 roku przy okazji dwudzie-
stej rocznicy pierwszych wolnych wyborów 
w powojennej Polsce. Usytuowana w ma-
lowniczym krajobrazie Parku Szczytnickiego, 
przy historycznym kompleksie Hali Stulecia 
oraz Wrocławskim Centrum Kongresowym, 
wzbudza zainteresowanie turystów z kraju  
i zagranicy. Zajmuje powierzchnię bliską  
1 ha, a na jej dnie umieszczono aż 800 punk-
tów świetlnych, 300 dysz wodnych oraz 3 dy-
sze ogniowe. 
 Przed godziną 17 pożegnaliśmy Wro-
cław oraz przewodnika  pana Arkadiusza, 
który tak interesująco przedstawił Wrocław 
i parafię, i niezawodny jak zwykle kierowca 
Czesław Mrozik bezpiecznie przywiózł nas 
do domu. Dziękujemy Bogu za dobry dzień 
na wycieczkę, za bezpieczną podróż i za prze-
piękną pogodę. Tradycja wycieczek będzie na 
pewno kontynuowana.  Już dzisiaj zaprasza-
my do przemyśleń, gdzie wybrać się w roku 
przyszłym.

Uczestnik Jan Król

Przechadzka po rynku wrocławskim, na pierwszym 
planie przewodnik Pan Arkadiusz

Przed synagogą
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Doceniamy ofiarność strażaków
    Nabożeństwo 
1. Dnia Zesłania 
Ducha Święte-
go odbyło się 
w Zamarskach 
pod wezwaniem: 

„Oto dzień, który 
Pan uczynił, we-
selmy się i raduj-
my się w nim .... 
Dziękujcie Panu, 
albowiem jest 
dobry, albowiem 
łaska jego trwa 
na wieki" (Ps. 
118,24-29). Na-
bożeństwo pro-
wadził ks. Marcin Podżorski - połączone było ze spo-
wiedzią i Komunią Świętą. Słowo kazalne oparte było 
o Ew. Jana 16,5-15 - kiedy Jezus zapowiedział swoje 
odejście i równocześnie nadejście Pocieszyciela. Mo-
dlitwa ogólna to prośba gorąca „O, Duchu Święty do 
nas zstąp i naszych serc przeniknij głąb".
 Integralną częścią ekumenicznego nabożeń-
stwa było przemówienie kaznodziei do przybyłych licz-
nie strażaków z okazji ich święta. Padły gorące słowa 
podzięki za ofiarne działania strażaków-ochotników na 

rzecz bezpieczeństwa całego środowiska. Gorące były 
też modły o dalsze błogosławieństwo Boże w działal-
ności ratowniczej z prośbą o szczęśliwe powroty z akcji. 
Po nabożeństwie zaproszono strażaków na poczęstunek 

- przy kawie i ciastkach można było prowadzić ciekawe 
rozmowy integrujące filiał i zamarską OSP.
 Podobne ekumeniczne nabożeństwo odbyło się 
już 3 maja w kościele św. Rocha, gdzie okolicznościo-
we kazanie wygłosił ks. Piotr Byczała.

Rudolf Mizia

Rodzinne nabożeństwo w Puńcowie
 W jedną z czerwcowych niedziel przeżywali-
śmy w naszym puńcowskim kościele rodzinne nabo-
żeństwo. Była to szczególna uroczystość, gdyż wzięły 
w nim udział wszystkie pokolenia naszego zboru: dzie-
ci, rodzice oraz dziadkowie. W tym oto dniu obcho-
dziliśmy Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka no  
i upragnione przez wszystkie dzieci zakończenie roku 
szkolnego. Szkółkowicze przygotowali krótki program 
artystyczny, deklamowali wiersze i pięknie śpiewali. 
Zwracali się do swoich ukochanych rodziców z podzię-
kowaniem za ich miłość, cierpliwość i  trud w wycho-
waniu, zaś słowami piosenek dziękowali za wszystko 
Panu Bogu. W nagrodę za pilne uczestniczenie w szkół-
kach nasi milusińscy otrzymali prezenty. W trakcie na-
bożeństwa zabrała głos ciocia szkółkowa, która podzię-
kowała rodzicom za regularne przyprowadzanie swoich 
pociech na szkółkę. Zachęciła także rodziny, których  
dzieci pozostają w domu i nie przychodzą na szkółki do 

aktywnego udziału w życiu naszego filiału. Na zakoń-
czenie dzieci wręczyły swoim rodzicom kwiaty oraz 
laurki w kształcie serca. Kazanie tej niedzieli wygłosił 
ks. Tomasz Chudecki. Do modlitwy załączył także na-



Informator Parafialny nr 7,8/2016 (151)

lipiec, sierpień 2016  31

sze rodziny, dziękując Bogu za wszelkie dobra, jakie  
z Jego ręki otrzymujemy każdego dnia. Po skończonym 
nabożeństwie prawie wszyscy jego uczestnicy udali 
się do salki na poczęstunek. Był to dla nas radosny i 
błogosławiony czas, bo mogliśmy wspólnie świętować 

i cieszyć się swoją obecnością. Dziękujemy szkółko-
wym „ciociom” za zaangażowanie, poświęcony czas 
na niedzielnych szkółkach, dzięki którym nasze dzieci 
mogą uczyć się piosenek i poznawać lepiej Pana Boga. 
Zaś naszym drogim dzieciom życzymy bezpiecznych, 
udanych i błogosławionych wakacji. Do zobaczenia we 
wrześniu.

Grażyna Smoter

Piknik w Hażlachu
 W niedzielę 5 czerwca już po raz 12 
odbył się w Hażlachu Piknik Rodzinny. Pierw-
sza niedziela czerwca w Hażlachu to jedno  
z większych wydarzeń w tym prężnie działa-
jącym filiale. Od kilkunastu lat organizowany 
jest piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia 
Dziecka. Poprzedzające dni pełne były rozma-
itych przygotowań, w które włączyło się wie-
lu zborowników. Sporo osób przynosiło fanty 
na loterię, byli tacy, którzy ofiarowali rozma-
ite rzeczy. W sobotnie popołudnie w ogrodzie 
ustawiono namioty, stoły i ławki. Trwały też 
intensywne przygotowania w kuchni
 Niedzielne święto rozpoczęło się uro-
czystym nabożeństwem o godz. 10.00, które 
poprowadził opiekun filiału ks. Marcin Pod-
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żorski. Było to nabożeństwo rodzinne, na którym śpiew 
w całości prowadził zespół młodzieżowy. Występo-
wał również chórek dziecięcy oraz chór młodzieżowy.  
W kazaniu z wykorzystaniem prezentacji multimedial-
nej, poruszony został temat wody, która jest niezbędna 
do naszego życia. Tak jak bez wody człowiek umiera, 
tak bez duchowej wody, którą daje nam Chrystus, rów-
nież czeka nas śmierć. 
 Po nabożeństwie uczestnicy niemal w komple-
cie udali się do ogrodu. Czekały już przepyszne potra-
wy: gulasz z sarny, grochówka, bigos, kiełbaski z grilla. 
Były także ciasta, kawa, herbata i zimne napoje. Dla 
nikogo nie zabrakło. Jak zwykle wielkim zaintereso-
waniem cieszyła się loteria fantowe, na której można 
było wygrać wiele cennych nagród. Przygotowano tak-
że liczne atrakcje dla najmłodszych: trampolina, zamek 
dmuchany do skakania, malowanie twarzy, figury z ba-

lonów. Nieco starsi mogli zagrać w wielkie dmuchane 
piłkarzyki. Można było również odwiedzić stoisko La-
sów Państwowych oraz Hażlaskiego Koła Łowieckie-
go, które obchodziło 70-lecie istnienia. Na stoisku było 
wiele ciekawych atrakcji, dzieci mogły też wybudować 
domek z desek. Warto dodać, że dzięki p. Karolowi Fol-
warcznemu i kołu łowieckiemu mieliśmy znowu gulasz 
z sarny.
 Po obfitym posiłku i ciekawym programie 
niebo „dało sygnał, że powoli trzeba kończyć”. Nad-
ciągające ciemne chmury zmobilizowały wszystkich 
do błyskawicznej akcji sprzątania. Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu sporej grupy osób udało się wszystko 
uprzątnąć przed deszczem.
 Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc w or-
ganizacji pikniku.

ks. Marcin Podżorski

             Drugi dzień Zielonych Świąt  
  w Bażanowicach

 16 maja, w drugim dniu Zielonych 
Świąt, w kościele Św. Trójcy w Bażanowi-
cach odbyło się popołudniowe nabożeństwo. 
Słowem Bożym służył ks. Łukasz Gaś. Na-
bożeństwo śpiewem ubogacił miejscowy chór 
kościelny pod dyrekcją diak. Joanny Sikory.  
W tym roku chórzyści przygotowali pieśni 
wspólnoty Taize, a do wspólnego śpiewania 
zachęcili wszystkich zborowników zgroma-
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dzonych w kościele.
 Po błogosławieństwie końcowym, wszyscy 
zgromadzeni w kościele zaproszeni zostali na plac ko-
ścielny. Tradycją już się stały spotkania, podczas któ-

rych smaży się jajecznicę. W tym roku zużyto na nią 
blisko 300 jaj.

Tekst: J. Szalbot
Zdjęcia: S. Polok

153 Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa 
„Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom 

wiary”. Galacjan 6:10,

 Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa (BPGA) to 
organizacja działająca w ramach Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego w RP, założona w 1946 roku. Ewan-
gelickie organizacje pomocowe działały na terenie 
dzisiejszej Polski już od lat 1842–1845 (Dolny Śląsk, 
Pomorze, Mazury, Poznańskie), a w austriackiej części 
Śląska od 1861 roku (Bielsko). Kieruje nią Zarząd wy-
bierany przez Zebranie Delegatów, reprezentujących 
wszystkie parafie Kościoła.
 Celem jej działania jest organizacja zbiórki 
ofiar pieniężnych na Bratnią Pomoc, wpłacanych przez 
wiernych całego Kościoła ewangelickiego, z przezna-
czeniem na wsparcie mniej zasobnych parafii w diaspo-
rze, na remonty kościołów oraz centrów parafialnych. 
Co roku, w okresie od Wielkanocy do Zielonych Świąt, 
z inicjatywy BPGA we wszystkich parafiach zbierane 
są ofiary na jej rzecz. Na wniosek Zarządu zebrane 
środki są rozdzielane pomiędzy parafie, które złożyły 
wcześniej wnioski o subwencje na cele budowlane i re-
montowe. Podział ten jest zatwierdzany przez Zebranie 
Delegatów.
 Patronem Bratniej Pomocy jest król Szwecji 
Gustaw II Adolf Waza (1594–1632). Brał on udział  
w wojnie trzydziestoletniej po stronie protestantów nie-
mieckich, walcząc o wolność religijną. Odniósł w trak-

cie jej trwania kilkanaście zwycięstw. Zginął 16 wrze-
śnia 1632 roku na polu bitwy pod miasteczkiem Lützen 
koło Lipska. 
 W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowio-
no na miejscu walki ufundować królowi pomnik. Ze-
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brano tyle pieniędzy, że pewna część pozostała po 
zapłaceniu wszystkich rachunków związanych  
z postawieniem pomnika. Wtedy to lipski duchowny,  
ks. prof. Grossman zdecydował, aby kontynuując 
dzieło Gustawa Adolfa, wspomóc tymi pieniędzmi 
ewangelicką diasporę. W ten sposób powstała Fun-
dacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który 
obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła 
Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk), a w Polsce – 
Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.
 W Polsce Kościół Ewangelicko-Augsbur-
ski obchodzi święto BPGA w pierwszy czwartek po 
święcie Trójcy Świętej.
 Tegoroczny 153. Zjazd Bratniej Pomocy 
im. Gustawa Adolfa odbył się 26 maja. Gospoda-
rzem Zjazdu była Parafia EA w Sycowie na Dolnym 
Śląsku. Ze wszystkich diecezji w kraju zjechało się 
ponad 70 delegatów. Naszą Parafię reprezentowali: 
Małgorzata Wacławik – Syrokosz oraz Jan Gaura. 
 Zebranych powitał ks. Daniel Ferek, od 2014 
r. prezes zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adol-
fa w Polsce, hasłem biblijnym i modlitwą. W imie-
niu Konsystorza słowa pozdrowienia do zebranych 
skierował zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec.  
W imieniu gospodarzy głos zabrali: biskup wrocław-
ski Waldemar Pytel, a w imieniu władz miejskich 
Przewodniczący Rady Miasta - Bolesław Moniuszko.
 Po odśpiewaniu pieśni zatwierdzono porządek 
obrad oraz przyjęto protokół z poprzedniego Zjazdu  
w 2015 roku w Gołkowicach.
 Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalno-
ści w poprzednim roku, m.in. z odwiedzin w kościołach, 
realizacji planowanych działań, wykorzystania przy-
znanych środków oraz terminowości rozliczeń. Przed-
stawił projekt podziału środków zebranych w 2016 
roku oraz wnioski, jakie spłynęły z parafii w całej Pol-
sce o dofinansowanie remontów. Zbiórki ofiar wiosną 
2016 roku dały kwotę 234 534,00 zł. Wnioski opiewały 
na kwotę 840 000 zł. Zebrane środki pokryły więc ok. 
30% zgłoszonego zapotrzebowania z parafii. Po dys-
kusji ostatecznie dotacje przyznano w wysokości 241 
000,00 zł. W tym: 
Diecezja Cieszyńska - 52 000 zł (parafia Bładnice -  
17 000 zł, parafia Cisownica -17 000 zł, parafia Mię-
dzyrzecze 12 000 zł, Diakonat Eben–Ezer – 6 000 zł, 
parafia Cieszyńska – 13 000)

Diecezja Katowicka - 69 000 zł
Diecezja Mazurska - 30 000 zł
Diecezja Pomorsko – Wielkopolska - 30 000 zł
Diecezja Warszawska - 30 000 zł
Diecezja Wrocławska - 30 000 zł
 Jednogłośnie zatwierdzono podział środków, 
jak również udzielenie Zarządowi absolutorium. 
 Zjazd BPGA zakończył się nabożeństwem  
w pięknym kościele zamkowym ap. Jana i Piotra w Sy-
cowie. Liturgię wstępną prowadzili: proboszcz parafii 
w Sycowie ks. Rafał Miller oraz ks. Daniel Ferek, któ-
ry przedstawił wyniki zbiórki środków oraz wysokość 
pomocy udzielonej poszczególnym diecezjom. Kazanie 
wygłosił bp Waldemar Pytel. Błogosławieństwa końco-
wego udzielił bp Marian Niemiec.
 Kolejny, 154. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gu-
stawa Adolfa odbędzie się w przyszłym roku w Wiśle.

Kurator: Małgorzata Wacławik-Syrokosz

	 Czemu	macie	 płacić	 pieniędzmi	 za	 to,	 co	nie	 jest	 chlebem,	 dawać	ciężko	

zdobyty	zarobek	za	to,	co	nie	syci?	Słuchajcie	mnie	uważnie,	a	będziecie	jedli	do-

bre	rzeczy,	a	tłustym	pokarmem	pokrzepi	się	wasza	dusza!
Iz 55,2
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Z posiedzenia RADY PARAFIALNEJ

 Na ostatnim zwyczajnym zebraniu przed okre-
sem tegorocznej kanikuły spotkała się Rada Parafialna 
we wtorek 7 czerwca 2016 roku. Posiedzeniu przewod-
niczył Proboszcz ks. Janusz Sikora. Porządek obrad 
przyjęty został jednogłośnie. W ramach dyskusji nad 
protokołem z poprzedniego zebrania ksiądz Sikora za-
poznał Radę z zakresem, problemami i postępem prac 
remontowo-modernizacyjnych prowadzonych  w Cie-
szynie, Marklowicach i Hażlachu. Remont organów  
w Kościele Jezusowym przebiega planowo. Na obec-
nym etapie odbywa się m.in. czyszczenie dźwiękowych 
elementów pneumatycznych. Przy  pracach tych mile 
widziane były i są trzyosobowe grupy wolontariuszy. 
Do sali konfirmacyjnej i towarzyszących pomieszczeń 
powoli wkraczają instalatorzy różnych specjalności.  
W Marklowicach uporano się już z drzwiami i schoda-
mi. Obecnie na tarasie kładzione są płytki. W Hażlachu 
trwają przygotowania do przyłączenia kościoła do sieci 
gazowniczej - instalacja grzewcza  kościoła już została 
wykonana.  
 Sprawy religijno - kościelne poruszane w ob-
radach to spojrzenie wstecz na uroczystości majowe  

i spojrzenie w przód  na życie nabożeństwowe w okre-
sie wakacji. W czasie tym będą mieć miejsce  pamiątki 
założeń w Zamarskach i Krasnej. Słowem bożym służyć 
będą odpowiednio ks. Zdzisław Sztwiertnia i ks. Łu-
kasz Gaś. Mimo okresu urlopowego nie przewiduje się 
zmniejszenia ilości nabożeństw  niedzielnych. W obra-
dach nie zapomniano o cmentarzach, a w szczególności 
o cieszyńskim. Wskazywano na częste niestosowanie 
się do regulaminu cmentarnego przy pracach budowla-
no - kamieniarskich, mających tam miejsce. Przeprowa-
dzanie takich prac wymaga uzyskanie zezwolenia. Brak 
zgody owocuje niepotrzebnymi, nierzadko gorszącymi 
scysjami w obrębie samej nekropolii. Należy również 
zgłosić zakończenie prac. Ma to ścisły związek z po-
rządkiem na cmentarzu, a także z aktualnością danych, 
w tym fotograficznych, w programie komputerowym  
obsługującym nasze cmentarze. W sprawach różnych 
sygnalizowane były zagadnienia, co do których podję-
cie decyzji wiąże się z uprzednim przeprowadzeniem 
ekspertyz. Zebranie zakończono modlitwą pańską 
wspólnie zmówioną.

Sekretarz Rady Parafialnej
Marcin Mrózek 

REGULAMIN CMENTARNY 
cmentarza Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie 

Regulamin został opracowany na podstawie 
1. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
2. Rozporządzenia Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej  
z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania 
zmarłych. 
3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu pro-
wadzenia ewidencji grobów. 
4. Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury. 
5. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 października 2000 r. w sprawie zasad  
i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopalisko-
wych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac. 
6. Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej Ilekroć w Regula-
minie jest mowa o zarządcy cmentarza należy przez to rozumieć Parafię Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie 
względnie osobę prawną lub fizyczną wskazaną przez Parafię. 

§ 1 
Cmentarz Ewangelicki przy ul. Bielskiej w Cieszynie jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków (ewidencji 
dóbr kultury) podlegający szczególnej ochronie, wynikającej z ustawy o ochronie dóbr kultury. 

§ 2 
1. Cmentarz jest otwarty w oznaczonych przez zarządcę cmentarza godzinach. W pozostałych godzinach bramy 
cmentarza są zamknięte. 
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2. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do przestrzegania porządku i czystości oraz do zachowania 
ciszy i należytej powagi. 
3. Zabrania się wjazdu pojazdów mechanicznych na teren cmentarza bez pisemnej zgody zarządcy cmentarza. 
4. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza psów oraz jeżdżenia pojazdami jednośladowymi. 
5. Zabrania się niszczenia drzew, krzewów, trawników i innych elementów zieleni na terenie cmentarza. 
6. Wszystkie odpady i śmieci m.in. szklane naczynia, donice, stare kwiaty, wieńce, chwasty itp. należy składować 
w miejscach do tego wyznaczonych. 
7. Za miejsca pochówku zarządca cmentarza pobiera opłaty według aktualnie obowiązujących stawek. Ważność 
pierwszej opłaty upływa po 20 latach. Po upływie opłaconego okresu opiekunowie miejsc pochówku mogą wnieść 
kolejną opłatę prolongującą użytkowanie grobu na kolejne 10 lat. Oddzielnie pobierane są opłaty za postawienie 
pomnika (obramowania) lub jego wymianę. Wysokość opłat ustala Rada Parafialna. 
8. Opłaty, o których mowa w pkt.7 należy uiścić u zarządcy cmentarza. 
9. W przypadku nie wniesienia opłaty za miejsce pochówku w terminie do 12 miesięcy po upływie ważności 
opłaty, zarządca cmentarza może użyć grobu do ponownego pochówku, a materiał nagrobkowy przechodzi na 
własność Parafii E.A. w Cieszynie. 
10. Opiekunowie grobów zobowiązani są do utrzymania grobów w należytym stanie zarówno pod względem 
czystości i stanu technicznego nagrobka jak i zieleni. Za oddzielnym wynagrodzeniem jest możliwość zlecenia 
utrzymania grobu zarządcy cmentarza. 
11. Samowolne sadzenie drzew i krzewów jest niedopuszczalne. 
12. Wszelkie zmiany nagrobków zabytkowych czy grobowców muszą być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków i zarządcą cmentarza. 
13. Właściciele nagrobków i osoby działające na ich zlecenie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe pod-
czas prac kamieniarskich, a także za pozostawiony gruz, ziemię itp., które należy usunąć do 3 dni. 
14. Niedozwolone jest samowolne odstępowanie miejsca pochówku osobom trzecim. 
15. Zarządca cmentarza nie odpowiada za rzeczy pozostawione na cmentarzu. 
16. Osoby – opiekunowie grobów lub firmy działające w ich imieniu, wykonywające prace budowlane, są zobo-
wiązane do uiszczenia kaucji. Wpłacona kaucja zostaje zwrócona po zakończeniu prac budowlanych. W przypad-
ku nie wywiązania się z obowiązku § 3  pkt. 5 , 6, 7 kaucja nie podlega zwrotowi. 
17. Wysokość kaucji zależna jest od zakresu prac i pobierana jest przez zarządcę cmentarza . 

§ 3 
1. Wszelkie prace kamieniarskie na terenie cmentarza wymagają pisemnej zgody zarządcy cmentarza. 
2. Dla uzyskania zgody, o której mowa w pkt.1, należy przedstawić zarządcy cmentarza: a) rodzaj i zakres prac,  
b) oznaczenie numeru parceli i miejsca pochówku. 
3. Dowóz materiałów i sprzętu potrzebnego do wykonywania prac kamieniarskich może się odbywać pojazdami 
mechanicznymi o dop. masie całkowitej do 3,5 tony wyłącznie od ul. Cieńciały na odcinku do kaplicy cmentarnej. 
Zabrania się przejazdu po przejściach i chodnikach cmentarza, za wyjątkiem wskazanego dojazdu. 
4. Nie zezwala się na prowadzenie jakichkolwiek prac kamieniarskich w dniu poprzedzającym święta kościelne 
oraz w dniach 28 października do 03 listopada. 
5. W przypadku przerwy w pracach budowlanych na okres dłuższy niż 2 dni, wykonawca zobowiązany jest do 
uporządkowania miejsca wykonywanych prac. 
6. Wykonawcy robót budowlanych są zobowiązani do usuwania z terenu cmentarza na własny koszt i na bieżąco 
wszelkich materiałów budowlanych, porozbiórkowych, ziemi, narzędzi i sprzętu. 
7. Prace konserwatorskie i budowlane na nagrobkach powinny być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 7.07.1994r. (Prawo Budowlane, Dz. U. nr 89 poz. 44). 
8. Wjazd samochodów firm kamieniarskich na teren cmentarza może odbywać się w godzinach 8:00-15:00.

§ 4 
1. Wszelkie informacje dotyczące Regulaminu można uzyskać w Kancelarii Parafialnej Parafii Ewangelickiej  
w Cieszynie, Plac Kościelny 6 (tel.: 0 33 / 8579669). 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują odnośne przepisy prawa. Regulamin 
niniejszy został przyjęty Uchwałą Rady Parafialnej w dniu 24.03.2003 i obowiązuje od dnia uchwalenia. 
 Wszelkich informacji można uzyskać w Kancelarii Parafialnej Parafii Ewangelickiej w Cieszynie ; Plac 
Kościelny 6 (tel.; 0-33/ 857-96-69).
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Poznajmy się lepiej...

Mieczysław Kuś  Urodziłem się w Cieszynie, tutaj mieszkam razem z żoną Ewą. 
Jestem ojcem dorosłych już dwóch synów i córki, a od 7 lat także szczę-
śliwym dziadkiem czwórki wnuków: Adasia, Alka, Antosia i Olka. Od 
lat związani jesteśmy z Towarzystwem Ewangelickim – dzieci uczęsz-
czały do cieszyńskich szkół ewangelickich, a dwoje wnuków chodzi do 
Przedszkola TE. Od 35 lat jestem członkiem Chóru Parafialnego (naj-
pierw w Bażanowicach, a obecnie w Cieszynie).  W Radzie Parafialnej 
działam drugą kadencję – dziękuję za powierzone mi zaufanie. Służba 
w Radzie Parafialnej stawia przede mną wiele wyzwań; oprócz codzien-
nych spraw gospodarczych parafii czeka nas organizacja obchodów 500 
lecia Reformacji. Od 28 lat prowadzę wraz żoną i synami rodzinną fir-
mę w Goleszowie,  specjalizującą się w projektowaniu i produkcji form 
wtryskowych i oprzyrządowań. Po pracy czas spędzam w ogrodzie,  
w którym jest zawsze dużo pracy. Lubię rowerowe wycieczki, a zimą 
narciarskie szaleństwo. W wolnym czasie wraz z żoną odwiedzamy 
odległe zakątki kraju i zagranicy poznając zwyczaje, kulturę i specjały 
kulinarne. Wraz z żoną jesteśmy członkami Koła nr. 6 Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej, kultywujemy regionalne tradycje, a  także chętnie nosimy 
cieszyńskie stroje.  Należymy także do PTTK  Ślimoki z Goleszowa,  
z którymi chętnie jeździmy na różne wycieczki. 

Marek Wałach Urodziłem się w Cieszynie i jestem mieszkańcem tego miasta. 
Moje korzenie sięgają jednak też drugiej strony Olzy, ponieważ ojciec 
pochodzi ze Smilovic na Zaolziu.
 Z problematyką naszego kościoła konfrontowany jestem od 
dziecka, jako że mój dziadek Paweł Malina (też członek Rady Parafial-
nej) prowadził przy ulicy Wyższa Brama nie istniejącą już niestety intro-
ligatornię. W „tamtych czasach” nasza parafia była jednym z głównych 
klientów mojego dziadka – co dawało okazję do licznych spotkań i wy-
miany myśli w warsztacie przy okazji załatwiania spraw służbowych.
 Z zawodu jestem geodetą i prowadzę własną firmę w Skoczowie. 
Swoje doświadczenie zawodowe poszerzałem też za granicą, pracując 
przez kilka lat w firmie projektowo-geodezyjnej w Heidelbergu. Pobyt 
za granicą sporo mnie nauczył - nie tylko zawodowo.
 Jesteśmy z moją żona Marysią rodzicami dwóch dorosłych sy-
nów, Marcina i Jana.
 Korzystając z okazji bardzo dziękuję społeczności ewangelickiej 
w Cieszynie za wybór i okazane mi zaufanie.

 Błogosławiony	niech	będzie	Bóg	i	Ojciec	Pana	naszego	Jezusa	Chrystusa,	

który	według	wielkiego	miłosierdzia	swego	odrodził	nas	ku	nadziei	żywej	przez	

zmartwychwstanie	Jezusa	Chrystusa,
1 Piotra 1,3
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Śp. Tadeusz SIKORA - wspomnienie
„Gotowe jest serce moje, o Boże. Będę śpiewał i grał”.     Psalm 108, 2.

        Śp. Tadeusz 
Sikora urodził się 
7 stycznia 1928 r. 
w Cieszynie, jako 
syn ks. Pawła Si-
kory i Gertrudy z 
d. Farny, mieszkał  
w Cieszynie przy 
ul. Cieniały 1.
 Zmarł w po-
niedziałek, dnia 
23 maja 2016 
r.  w Cieszynie,  
w Domu przy Za-
kładach Opiekuń-
czo-Leczniczych 

Sióstr Boromeuszek, gdzie przebywał krótko w ostat-
nim czasie.
 Rodzinę założył w 1960 r. z lekarką okulistką 
Urszulą z d. Kolarczyk. Bóg obdarzył ich dwojgiem 
dzieci: synem Markiem i córką Krystyną.
 W pieśni śpiewaliśmy: „Ucichnie śpiew, umilk-
nie gra pękniętych strun, zapadnie noc” – stało się tak, 
bo przyszła śmierć i pojawiła się trumna. Przy trumnie 
pozostają nam zawsze cztery spojrzenia. Pierwsze – na 
trumnę, jako na powód naszego spotkania; drugie - na 
trumnę, jako przytulisko, w której spoczywa nasz śp. 
Zmarły; trzecie -  na trumnę, przy której my tu jeste-
śmy zgromadzeni i czwarte – ponad trumnę, w górę, ku 
Bogu, aby usłyszeć i przyjąć Jego Słowo, które ogarnia 
i przygarnia nas wszystkich, i wszystko obejmuje swym 
światłem i mocą.
 Śpiew i granie towarzyszyły naszemu śp. 
Zmarłemu od dziecka. Jego ojciec, ks. Paweł 
Sikora, zaliczany jest do pietystycznych ka-
znodziei misyjnych, cenionych prefektów i 
znakomitych pieśniarzy kościelnych naszej 
Cieszyńskiej Ziemi. Dwaj wujowie i kuzyn 
byli również znanymi i cenionymi duchow-
nymi ewangelickimi. Na długo zanim urodził 
się syn Tadeusz, ojciec współtworzył „Harfę”, 
tj. śpiewnik dla ruchu przebudzeniowego na 
Śląsku cieszyńskim oraz wiele innych pieśni. 
Te talenty, przeszły także z ojca na syna.
 W czasie wojny, w styczniu 1944 r. 
Tadeusz, jako Polak został wraz z kuzynem 
wywieziony na roboty na Śląsk Opolski, a 
wojnę zakończył niedaleko Pragi. „Tam – pi-

sze we wspomnieniach – pracowałem u czeskiego go-
spodarza na roli. Pewnej czerwcowej nocy w r. 1945, w 
gorącej modlitwie podjąłem decyzję, by po powrocie 
poświęcić się pracy dla Kościoła”. I tak to się zaczęło.
 Ale zaczęło się też życie zawodowe. W 1948 r. 
– matura w Liceum Matematyczno-Fizycznym w Cie-
szynie. Cztery lata studiów na Politechnice Wrocław-
skiej i dwa lata na Politechnice Śląskiej w Gliwicach 
zaowocowały dyplomem mgra inż. Mechaniki. Za to, 
że był synem księdza i nie należał do żadnych organi-
zacji politycznych nie otrzymał stypendium, a teraz od-
mówiono mu stanowiska asystenta na Politechnice.
 Skierowano go do Zakładów „M2” w Cieszy-
nie, tj. późniejszej „Celmy”. Tutaj, z tego samego po-
wodu co na uczelni, nie mógł liczyć na żaden awans. 
Po dziesięciu latach podjął pracę nauczyciela zawodo-
wych przedmiotów mechanicznych w Technikum Me-
chaniczno – Elektrycznym w Cieszynie.
 Po studiach podyplomowych kuratorium  
w Bielsku-Białej zatrudniło go w charakterze  wizyta-
tora metodycznego, ale kształci się dalej i uzyskuje spe-
cjalizację pedagogiczną  II stopnia. Tutaj też otrzymuje 
Złoty Krzyż zasługi i szereg odznaczeń z Ministerstwa 
Oświaty. W 1987 r. przeszedł na rentę, ale przez pięć lat 
pracował jeszcze na pół etatu. Udzielał się też społecz-
nie. Od 1965 r. był najpierw opiekunem, a potem przez 
dziesiątki lat prowadził Koło PTTK.
 A co ze służbą dla Kościoła? 
 Już w lipcu 1945 r. starał się i został przyjęty, 
jako najmłodszy tenor, do chóru parafialnego w Cie-
szynie, działającego pod kierownictwem Jana Gawlasa, 
późniejszego rektora Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. W bliskiej współpracy i na prywatnych lekcjach 



Informator Parafialny nr 7,8/2016 (151)

lipiec, sierpień 2016  39

zdobywa u niego szeroką wiedzę muzyczną.  
 Od 1950 r. uczestniczył we wszystkich Kur-
sach dla Pracowników Kościelnych organizowanych 
najpierw w Miechowicach, a od 1958 r. przeniesionych 
do Dzięgielowa i przekształconych w Tygodnie Ewan-
gelizacyjne.
 Przez sześćdziesiąt dwa lata związany był  
z chóralnictwem ewangelickim na Śląsku i nie tylko 
tutaj. W ramach Diecezjalnej Komisji ds. Chórów or-
ganizował koncerty muzyki i pieśni religijnej, głównie 
ewangelickiej, w kraju i za granicą, i wygłaszał facho-
we pogadanki na temat życia i twórczości prezentowa-
nych postaci: twórców i kompozytorów.
 Sam także tworzył, pisał, tłumaczył, opracowy-
wał i komponował, co owocowało nowymi pieśniami. 
W sumie zgromadził około tysiąc pieśni dla chórów  
i pieśni kościelnych o różnym wkładzie własnej pracy 
twórczej. Tym dorobkiem chętnie się dzielił.
 Z olbrzymiej ilości pieśni, śpiewników, prac, 
artykułów, opracowań, tłumaczeń, książek i wystaw 
warto wymienić kilka najbardziej znaczących:
 - współpraca i praca wraz z ojcem nad wyda-
niem pierwszego śpiewnika ogólnokościelnego z lat 
1950-tych i prace w ramach Komisji Śpiewnikowej nad 
drugim wydaniem z roku 2002, przeznaczonego dla 
czterech kościołów w Polsce i Czechach,
 - prace nad śpiewnikiem dla chórów „Pieśń 
nową Panu zaśpiewaj”,

 - śpiewnik na pięćdziesięciolecie Tygodni 
Ewangelizacyjnych,
 - śpiewniki w kilku językach na Ekumeniczne 
Spotkania Narodów w latach 1994-2005,
 - artykuły i książki tłumaczone z języka nie-
mieckiego na temat „wiara i nauka”,
 - wystawy o tematyce religijnej dotyczące 
kompozytorów i muzyków oraz Tygodni Ewangeliza-
cyjnych,
 - konsultacje i użyczanie materiałów piśmien-
nych i ikonograficznych do prac magisterskich na temat 
pieśniarstwa i twórców ewangelickich, itd.
 Zaangażowanie, praca i twórczość zostały do-
cenione i uhonorowane m.in.:
 - Statuetką za dokonania na rzecz Misji i ewan-
gelizacji,
 - Dyplomem za opracowanie dwudziestu sze-
ściu pieśni na 300-lecie kościoła Jezusowego i za cało-
kształt twórczości,
 - Honorową nagrodą Róży Lutra,
 - a ostatnio, przed miesiącem, tu, w kościele Je-
zusowym: Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego.
 Bo serce śp. Zmarłego było gotowe, by grać  
i śpiewać Panu tak, jak to zadeklarował owej czerwco-
wej nocy w 1945 r. 

ks. Emil Gajdacz

Ranną porą

Na czereśni siedział ptak,
cicho sobie nucił  tak:

choć  nie sieję i nie orzę
pokarm mam o każdej porze.
Kiedy człowiek jeszcze śpi,

najbardziej smakuje mi
świeży owoc ranną porą, 
zanim ludzie go zabiorą

 

Na  drodze

Strachem
- szatan rządzi,

odwagi
- Bóg przydaje,

zagubiony
- będzie błądził,

pytający
- cel odnajdzie.

Bronisław Sztuchlik
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LOTE 

SPTE

Liceum Ogólnokształcące TE

GTE
Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

 Czerwiec był miesiącem gorącym nie tylko ze 
względu na temperaturę powietrza. Jeszcze przed koń-
cową klasyfikacją na tradycyjną wymianę do szkoły 
partnerskiej na Litwie wyjechali uczniowie klas pierw-
szych, realizując tym samym praktyczną lekcję polskiej 
historii i literatury. Do miejsc, które odwiedzamy za-
wsze, należą nie tylko te najbardziej znane, jak Muzeum 
Adama Mickiewicza, cmentarz na Rossie, Klasztor 
Bazylianów z celą Konrada, bohatera Mickiewiczow-
skich „Dziadów”, Ostra Brama, barokowy Kościół św. 
Piotra i Pawła na Antokolu, Katedra św. Stanisława czy 
Góra Trzech Krzyży, ale także drobniejsze, jakże cie-
kawe ślady: dom, w którym na stancji mieszkał student 

- Czesław Miłosz,  Zaułek Słowackiego, itp. Pobyt na 
Wileńszczyźnie jest  dla nas bardzo ciekawym doświad-
czeniem – historycznym, literackim, kulturowym, spo-
łecznym, a nawet kulinarnym.
 3.06.2016 r. nasi uczniowie uczestniczyli  
w Dniu Chemii, zorganizowanym przez Stowarzysze-
nie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemiczne-
go oraz II LO im. M.Kopernika. W konkursie wiedzy  
o promieniotwórczości dla szkół ponadgimnazjalnych I 
i II miejsce kolejno zajęły uczennice klasy drugiej na-

Litwa 2016

szej szkoły: Magda Kubala i Agnieszka Goryczka.  Ho-
norową Odznaką SIiTPChem. nagrodzona została na-
uczycielka chemii w LOTE i GTE – Wioletta Zamarska.
 Naszych Czytelników pragnę także poinformo-
wać o sukcesie Kasi Puczok, uczennicy klasy 2 LOTE, 
która została finalistką 57. Olimpiady Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym. Kasia już dziś ma gwaran-
cję 100% wyniku na egzaminie maturalnym z WOSu. 
Opiekunem merytorycznym finalistki był nauczyciel 
historii i WOS - Janusz Gabryś.
 Trójka uczniów może poszczycić się dyploma-
mi XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Litera-
tury. Drugie miejsce w tym ogólnopolskim konkursie 
uzyskał Marcin Chrapek, zaś wyróżnienia otrzymali 
Julia Mitas i Marcin Kornacki. Prace uczniowie pisali 
pod okiem polonistek: Katarzyny Słupczyńskiej i Agaty 
Ogórek.
 15 czerwca 2016 r. odbyły się w LOTE eg-
zaminy Goethe-Institut. Egzaminy przeprowadzają  
u nas w szkole co roku egzaminatorzy z Centrum Egza-
minacyjnego  „Structura” w Katowicach. Współpraca 
ze „Structurą” trwa już od ponad 10 lat i jako jedyna 
szkoła w powiecie cieszyńskim umożliwiamy zdawa-

nie egzaminów Goethe-Institut 
na miejscu oraz uzyskiwanie 
międzynarodowych certyfikatów 
potwierdzających znajomość ję-
zyka niemieckiego.
 W tym roku szkolnym do eg-
zaminów podeszła rekordowa 
liczba zdających. Aż 53 Deut-
schfans sprawdzało swoją zna-
jomość języka niemieckiego na 
4 poziomach zaawansowania, tj. 
A1, A2, B1, B2. Z zaproszenia do 
egzaminów na poziomie A1 sko-
rzystali także uczniowie SPTE, 
oraz uczniowie z innych szkół 
powiatu cieszyńskiego.  Ucznio-



Informator Parafialny nr 7,8/2016 (151)

lipiec, sierpień 2016  41

Finalistka Kasia Puczok i opiekun Janusz Gabryś

Podziękowania dla Pani Soni

Uczniowie LOTE którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem

wie LOTE certyfikaty z bardzo dobrymi wy-
nikami odebrali podczas uroczystego zakoń-
czenia nauki.
 A zakończenie roku szkolnego 
2015/2016 miało miejsce 24.06.16 r. Naj-
pierw uczniowie uczestniczyli w nabożeń-
stwie szkolnym w Kościele Jezusowym, 
następnie w auli szkoły nastąpiło podsumo-
wanie wyników i działań, a także wręczenie 
świadectw z wyróżnieniem. W tym roku 
szkolnym średnia szkoły jest jeszcze wyż-
sza niż w latach ubiegłych i wyniosła 4,34!  
Najwyższą średnią uzyskał, podobnie jak 
w roku ubiegłym, Marcin Chrapek – 5,80! 
On też ponownie typowany będzie do sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie 
z regulaminem przyznawania stypendiów, 
szkoła typuje ucznia z najwyższą średnią 
ocen. Marcinowi należą się szczególne gra-
tulacje, bo oprócz niebywałych wyników  
w nauce, jest też dobrym sportowcem.
Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało aż 
26 uczniów klas I i II, co stanowi 30% ogółu 
uczniów.
Są to:
1a: Karolina Fromm, Gabriela Kłósko, Mi-
chał Kryska, Marek Kuś
1b: Julia Banot, Oliwia Chłodek, Joanna 
Heller, Zofia Paska, Dominika Pietrzyk, 
Anna Węglarzy
2a: Wojciech Bacza, Marcin Chrapek, Olim-
pia Demetraki-Paleolog, Michał Gluck, 
Agnieszka Goryczka, Magda Kubala, Nata-

lia Minczanowska
2b: Anita Cieślar, Aleksandra Goleniowska, Rafał Herma, Marta Hu-
sarek, Zuzanna Jeglorz, Aleksandra Kawecka, Julia Mitas, Katarzyna 
Puczok, Adam Szalbot.
Za duży wysiłek i pracę dziękuję zarówno uczniom jak i pedagogom. 
Życząc dobrego wypoczynku, pożegnaliśmy naszych uczniów na dwa 
miesiące upragnionych wakacji.

 Z dwiema osobami z naszego grona nie spotkamy się w no-
wym roku szkolnym, dlatego uczniowie i nauczyciele pożegnali  je 
szczególnie ciepło. Po trzech latach pracy w charakterze lektora za-
jęć konwersacyjnych z języka angielskiego wróciła do kraju, do USA, 
Shirley Ruth Pierson. Dziękowaliśmy za jej pracę, cierpliwość, nie-
wyczerpaną życzliwość i uśmiech. 
 Po dwudziestu latach pracy w służbie uczniom żegnaliśmy 
naszą Panią Sonię, czyli Zuzannę Bronowską, która przez lata prowa-
dziła kawiarenkę, serwując pyszne bułeczki. Za pomoc w przetrwaniu 
długich godzin szkolnych, za dokarmianie i życzliwość dziękowali-
śmy  brawami na stojąco. Będzie nam Pani brakowało, Pani Soniu. 

Lidia Pałac
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Gimnazjum TE

 Za nami ostatnie dni czerwca,  uczniowie cie-
szą się  już zasłużonym odpoczynkiem. Tego lata mają 
do dyspozycji aż 10 tygodni wakacji! Tymczasem pora 
podsumować wydarzenia minionego miesiąca oraz re-
zultaty osiągnięte przez uczniów w roku szkolnym 2015 
/ 2016. 
 31 maja w nasza szkoła, po raz kolejny była 
gospodarzem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regio-
nie. W 2016 roku była to już XIV edycja tego konkursu. 
Uczestnicy musieli wykazać się wszechstronną wiedzą 
o Śląsku Cieszyńskim w jego historycznych granicach, 
czyli po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Pytania 
przygotowane przez Cieszyńskie Koło Przewodników 
Beskidzkich obejmowały m.in. zagadnienia z historii 
regionu, geografii, kultury i sztuki. Ponadto uczniowie 
musieli wykazać się znajomością gwary cieszyńskiej.  
W przerwie konkursu uczestnicy zapoznali się z wszyst-
kimi elementami stroju cieszyńskiego – za sprawą 
uczennicy naszej szkoły Sary Pawelskiej z klasy 3a, któ-
ra zaprezentowała go na sobie i przy pomocy prezentacji 
multimedialnej omówiła jego poszczególne elementy. Z 
kolei znana regionalistka p. Lidia Lankocz, w swojej  
prelekcji omówiła historię stroju cieszyńskiego, trady-
cje z nim związane, podkreślając  wyjątkowość ubioru 
naszych babek i prababek.
 Największą wiedzą o regionie spośród uczest-
ników konkursu wykazał się Dawid Śliwka z Gimna-
zjum nr 2 w Ustroniu. Zdobył I miejsce i to on  wraz 
z opiekunką p. Barbarą Górniok pojedzie do Brukseli 
na zaproszenie premiera Buzka. Drużynowo zwycięży-
ło Gimnazjum z Brennej, II miejsce przypadło uczniom 
Gimnazjum z Goleszowa, a III miejsce na podium za-
jął zespół z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. Wyróżnieni 
uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.
 W piątek 3 czerwca klasy III GTE w ramach do-
radztwa zawodowego wybrały się na spotkanie do Sądu 
Rejonowego w Cieszynie. Uczniowie poznali środowi-
sko prawnicze, a specyfikę pracy sędziego przybliżyły 
im sędzia wydziału karnego Anna Cieślar oraz sędzia 
wydziału rodzinnego Marta Słobodzian. Uczniowie 
wzięli  udział w symulacji rozprawy sądowej, podczas 
której wcielili się w role adwokata, prokuratora i oskar-
żonych.
 Kolejnym zaplanowanym działaniem z doradz-
twa zawodowego były warsztaty dla młodzieży przepro-
wadzone przez p. Izabelę Baszczyńską z Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie. Konstrukcja 
zajęć przewidywała zarówno aktywność indywidualną, 
jak i pracę w małych grupach. Uczniowie klas III zasta-
nawiali się nad czynnikami wyboru drogi edukacyjno-

-zawodowej. Wraz z doradcą analizowali czynniki ze-
wnętrzne (np. potrzeby lokalnego rynku pracy, rozwój 

Konkurs regionalny

Wizyta w sądzie

Dzień Chemii
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gospodarki), jak i wewnętrzne takie jak: umiejętności, 
predyspozycje, zainteresowania i hobby. W celu lep-
szego określenia własnych predyspozycji zawodowych 
rozwiązywali „Test Preferencji i Predyspozycji Zawodo-
wych” opartych na teorii osobowości Hollanda.
 8 czerwca odbyło się ostatnie w tym roku szkol-
nym spotkanie z Rodzicami podsumowujące drugie pół-
rocze. Na spotkaniu w auli zaprezentowano rodzicom 
wybrany Projekt Edukacyjny, zrealizowany przez grupę 
uczniów klasy 3a. Szkolny festiwal Projektów Edukacyj-
nych miał miejsce w dniach 23-25 maja. Zdaniem na-
uczycieli projekt „Chemia w kryminalistye”,  zasłużył na 
ponowną prezentację przed szerszą publicznością. Au-
torzy projektu: Antoni Czerch, Piotr Śliwka, Paweł Bi-
sok, Maciej Dyka oraz Tomasz Długosz starali się w nim 
przedstawić sposoby i metody laboratoryjne stosowane 
do badań w kryminalistyce.
 Z chemią wiąże się także coroczne cieszyńskie 
wydarzenie jakim jest Dzień Chemika. 3 czerwca 2016 
r. cieszyński oddział SITP Chem ( Stowarzyszenie In-
żynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) oraz 
II LO im. M. Kopernika w Cieszynie zorganizowały 
to przedsięwzięcie, w którym nasze szkoły zaznaczyły 
swój wyraźny wkład. W konkursie wiedzy o promienio-
twórczości dla szkół ponadgimnazjalnych I i II miejsce 
zajęły kolejno: Magda Kubala i Agnieszka Goryczka  
z klasy 2a LOTE. Z kolei w konkursie multimedialnym 
dla szkół gimnazjalnych na prezentację  „promieniotwór-
czość – czy nadal się jej boimy” uczennice klasy 2b GTE 

– Matylda Forszpaniak i Marta Chrapek – zajęły I miej-
sce. Dziewczyny udowodniły, że promieniotwórczość 
jest twórcza! Ponadto nauczycielka  chemii z LOTE  
i GTE pani Wioletta Wędrowczyk-Zamarska otrzymała 
Honorową Oznakę Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Chemicznego. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim nagrodzonym i odznaczonym! 
 15 czerwca w Sali Sesyjnej Ratusza odbyło się 
spotkanie, na które burmistrz miasta zaprosił wszyst-
kich cieszyńskich laureatów i finalistów  wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych organizowanych przez Ślą-
skiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych. Nie zabrakło silnej reprezentacji GTE, 
w skład której wchodzi 6 laureatów i 2 finalistów. War-
to przypomnieć, że wśród nich jest potrójna laureatka – 
Marie Chudecka z klasy 2b. 
 W dzień  po konferencji klasyfikacyjnej 21 
czerwca  zorganizowano tradycyjnie Dzień Sportu pod 
Wałką. W tym roku na fali Mistrzostw Europy ucznio-
wie GTE rywalizowali przy pięknej pogodzie  w turnieju 
piłki nożnej. W finale zagrały zespoły z klas 3b oraz 1b. 
Mistrzowską drużyną została reprezentacja klasy 3b.
 22 czerwca klasy I i II GTE uczestniczyły w szko-
leniu w ramach „Dnia Edukacji Obronnej”. Odbywało się 
ono w Ośrodku Edukacji Obronnej „Garnizon” utworzo-
nym na terenie byłego składu amunicji Wojsk Ochrony 

Garnizon

laureaci u burmistrza

Zakoniec roku szkolnego             
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Pogranicza. Na miejscu powstała baza szkoleniowa 
z zakresu obronności, sala historii granicy i współ-
czesnego Wojska Polskiego. Projekt jest prowadzo-
ny społecznie i wspierany przez Muzeum 4 Pułku 
Strzelców Podhalańskich oraz przez Macierz Ziemi 
Cieszyńskiej. W składzie kadry szkolącej znaleźli się 
weterani Wojska Polskiego, funkcjonariusze służb 
mundurowych, instruktorzy strzelectwa i ratowni-
cy. Zajęcia dla uczniów naszej szkoły rozpoczęły się  
o godzinie 9 od zbiórki, omówienia tematyki i przed-
stawienia instruktorów. Następnie młodzież podzie-
lono na plutony szkoleniowe. Uczniowie w grupach 
poznawali podstawy ratownictwa medycznego, wie-
dzy strzeleckiej, zdobywali wiedzę o obronie prze-
ciwchemicznej oraz przed środkami masowego ra-
żenia. Uczyli się technik samoobrony. Nie zabrakło 
też informacji o współczesnym Wojsku Polskim. Po 
zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych omówiono 
je z uczestnikami oraz wręczono zaświadczenia potwierdza-
jące ukończenie szkolenia. Imprezę zakończyło wspólne 
ognisko.    
 W czwartek 23 czerwca łza zatoczyła się w nie-
jednym oku trzecioklasisty – w tym dniu pożegnaliśmy 65 
absolwentów GTE podczas dedykowanego im  uroczystego 
zakończenia roku szkolnego. Ze względu na ograniczenia 
lokalowe nie mogliśmy pomieścić przewidywanych uczest-
ników tegorocznego zakończenia w szkolnych murach, 
więc impreza miała miejsce w Hotelu Liburnia. Trzeciokla-
siści odebrali świadectwa ukończenia nauki w gimnazjum 
oraz zaświadczenia o wynikach testu gimnazjalnego. Nale-
ży zauważyć, że mamy powody do dumy. Tegoroczne wy-
niki testu naszych absolwentów są bardzo dobre i znacznie 
przewyższają średnią krajową. Po części oficjalnej młodzież 
bawiła się na wspólnym komersie zorganizowanym przez 
radę rodziców.
 24 czerwca nadszedł wyczekiwany dzień zakończe-
nia nauki w roku szkolnym 2015/2016. Rankiem o godzinie 
ósmej już bez dźwięku szkolnego dzwonka ( został wyłą-
czony na okres dwóch miesięcy) uczniowie klas I oraz II 
zebrali się w szkolnej auli, żeby podsumować 10 miesięcy 
wytężonej pracy. Po rozdaniu świadectw z wyróżnieniem 
i odebraniu wielu zasłużonych nagród, uczniowie klas II 
wprawili wszystkich w radosny wakacyjny nastrój, śpiewa-
jąc brawurowo dwie wakacyjne piosenki przy akompania-
mencie instrumentów. 
 Na zakończenie trochę statystyk: średnia szkoły za 
rok 2015/2016 - 4,30. Najwyższa średnia ocen w szkole - 
Marie Chudecka - 5,76
 Średnie ocen poszczególnych klas plasują się nastę-
pująco: 1ag – 4,12, 1bg – 4,30, 2ag – 4,30, 2bg – 4,66, 3ag 

– 4,35, 3bg – 4,36, 3cg – 4,33
 Uczniowie którzy otrzymali świadectwa z wyróż-
nieniem:
Klasa 1 ag – Gluck Wiktoria 5,19 -  Leszczuk Liliana 5,00
Klasa 1bg – Król Natalia 5,35 -  Kluz Szymon 5,06 - Gabryś 

Zuzanna 4,94 - Cholewik Julia 4,75 - Jasiński Ja-
kub 4,75
Klasa 2 ag – Gołębiowski Krzysztof 5,12 - Biały 
Jan 5,06 - Murańska Julia 4,94 – Karolonek Agata 
4,94, Krupa Agnieszka 4,76 – Stasica Julia 4,76
Klasa 2 bg – Chudecka Marie 5,76 – Wójtowicz 
Patryk 5,41 -  Forszpaniak Matylda 5,35 – Krystek 
Karolina 5,35 – Czudek Aleksandra 5,29 – Kło-
pacz Magdalena 5,24 – Foltyn Filip 5,18 – Łośko 
Laura 5,18 – Woźniak Nina 5,12 – Chrapek Marta 
5,06 – Cieślar Daniel 4,94 – Dec Wojciech 4,76 – 
Duława Paweł 4,76 – Jendrysik Marcelina
Klasa 3 ag – Czerch Antoni 5,32 – Pilarczyk Julia 
5,05 – Więcław Nicola 5,00 – Kwiatkowska Na-
talia 4,79
Klasa 3 bg – Laura Meissner 5,47 – Kisza Patrycja 
5,21 – Zamarska Magda 5,21 – Lipka Barbara 5,16 
– Blazek Denisa 5,00 – Mielke Emilia 5,00 – Ga-
bryś Adrianna 4,95 - Monika Macura 4,89
Klasa 3cg – Wiśniewski Kamil 5,37 – Grudzień 
Daniel 5,16 – Chromik Justyna 5,05
 Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz 
nauczycielom życzę dobrego wypoczynku, dużo 
słońca i bezpiecznego powrotu do szkoły we 
wrześniu.

Dagmara Jagucka-Mielke

Pożegnanie absolwentów GTE
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Szkoła Podstawowa TE

 W okna SPTE coraz częściej zagląda 
słońce... Wielkimi krokami zbliża się upalne 
lato i wakacje. 
 W SPTE pierwszy tydzień czerwca 
był czasem wycieczkowym. Szóstoklasi-
ści  podziwiali  okolice Małej Fatry, Starego 
Smokowca, Liptowskiego Mikulasza. Nie 
zabrakło także atrakcji wodnych w Tatra-
landii. Klasy V wyjechały na wycieczką  
w okolice Dolnego Śląska i Kotliny Kłodzkiej. 
W trakcie  trzydniowej wycieczki uczniowie 
mogli  zobaczyć: Afrykarium, Błędne Skały, 
kaplicę Czaszek, kopalnię Złoty Stok. Nato-
miast czwartoklasiści tradycyjnie odwiedzili: 
Ojców, Ogrodzieniec. Najmłodsi uczniowie  
z klas I-III korzystali z obiektu  rekreacyjnego 
w Kiczycach.

Wycieczka kasy IVab

Obiekt rekreacyjny w Kiczycach

 Czerwiec to czas podsumowań, ale 
także radości i satysfakcji z osiągniętych wy-
ników. Znamy już wyniki  „Ogólnopolskiego 
konkursu matematycznego KANGUR”, które 
w poszczególnych kategoriach prezentują się 
następująco:
 a) kategoria „Żaczek” (klasa 1) - wy-
różnienie :Katarzyna Kaczmarek, Jakub Mi-
chalik, Lena Koczoń
 b) Kategoria „Maluch” (klasa 3-4) 

- wyróżnienia: Marcin Wisełka, Kinga We-
ber, Judyta Greniuch, Michalina Ondrzejek, 
Wiktoria Krystek, Zuzanna Jackowska, Paweł  
Wojacki, Martyna Rozum, Agata Jaroszek
 c) w kategorii „Bieniamin” (klasa 5  
i 6) - wynik bardzo dobry Zofia Teper, wyróż-
nienie: Hanna Matus, Filip Siekierka, Adam 
Gawlas, Łukasz Wesołowski, Edyta Bolek,  
Nicolas Mokrysz, Mikołaj Swakoń.                                        
 Cieszymy się także z wyników testu 
szóstoklasisty. Nasi uczniowie poradzili so-
bie wyśmienicie, średnia z pierwszej części 
wyniosła 79,5% , zaś z części drugiej, czyli z 
języka angielskiego 93%. To najlepszy wynik 
spośród wszystkich cieszyńskich szkół. (patrz 
wykresy na następnej stronie)

 Podsumowaliśmy też wyniki rocznej klasyfi-
kacji. Średnia szkoły wyniosła 4,83. Najwyższe wy-
niki i świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Bartosz 
Chłopek, Zuzanna Fuchs, Wiktoria Gerula, Agata Jar-
szek, Amelia Koło, Katarzyna Machej, Nikola Niżni-
kiewicz, Martyna Rozum, Natalia Śliwka, Anna Wąs, 

Olaf Zawada, Zofia Kordalska, Zuzanna Biesok, Tola 
Glajcar, Nela Krajewska, Michał Król, Leon Młynek, 
Marianna Sowa, Weronika Stasica, Wiktoria Urbanek, 
Hanna Wadowska, Paweł Wojacki, Marta Chudecka, 
Marcelina Forszpaniak, Adam Gawlas, Pola Gibiec, 
Blanka Kania, Helena Kasperek, Magdalena Macura, 
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Martyna Matuszewska, Iga Santarius, Paweł 
Skrond, Michał Szajor, Martyna Winter, Olaf 
Woltman, Paweł Wróbel, Szymon Wyra, Eryka 
Hławiczka, Hanna Matus, Antonina Picha, Jan 
Radulski, Bartłomiej Siekierka, Filip Siekierka, 
Kamil Szarzec, Zofia Teper, Anabel Wołoszyn, 
Zuzanna Zgoda, Dominika Bogdał, Edyta Bo-
lek, Marek Chudecki, Jagoda Fober, Aleksan-
dra Kisza, Mateusz Kowalski, Michał Lipka, 
Kamila Mokrysz, Julia Raszka, Natalia Urbań-
czyk, Aleksandra Wąs, Julia Wąs, Maciej Zgon-
dek, Mirosława Bukowiecka, Szymon Grzybek, 
Hubert Kleczek, Bartosz Korzeń, Mikołaj La-
cek, Oliwia Łośko, Paweł Markuzel, Nicolas 
Mokrysz, Paulina Panek, Iga Pyra, Balbina Si-
kora, Mikołaj Swakoń, Łukasz Wesołowski.                                                                                                                                      
        Takie wyniki cieszą nie tylko uczniów  
i  nauczycieli, ale przede wszystkim rodziców. 
 W ostatnim tygodniu udało nam się zor-
ganizować piknik szkolny, w który zaangażowa-
ła się Rada Rodziców i nauczyciele. W słonecz-
ne popołudnie można było na naszym szkolnym 
podwórku obejrzeć zwycięzców szkolnego 

„Talent show”. To doprawdy cudowne odkry-
wać, ile talentów drzemie w naszych uczniach! 
Pozostali uczniowie mieli okazję wziąć udział 
w różnych zabawach przygotowanych przez  
nauczycieli. Głodni nie tylko wrażeń artystycz-
nych mogli skorzystać z bogato zaopatrzonego 
bufetu. Ileż tam było pyszności i smakołyków! 
Dodatkową  atrakcją był przejazd samochodem 
terenowym Straży Granicznej  oraz quadem.                                                                                                                           
W czerwcu zorganizowana została prelekcja na 
temat „Bezpiecznych wakacji” , którą poprowa-
dził  p. Żerdzik ze Straży Miejskiej. Większość 
klas wzięła także udział  w warsztatach z pierw-
szej pomocy, dzięki temu w okresie letnich sza-
leństw i wakacyjnej beztroski  poczujemy się 
bezpieczniej i pewniej.
 24 czerwca 2016 r. zadzwonił ostat-
ni dzwonek, obwieszczając zakończenie roku 
szkolnego. Z łezką w oku pożegnaliśmy naszych 
sympatycznych szóstoklasistów, życząc im suk-
cesów i dobrego startu w kolejnych etapach 
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edukacyjnych. Z pozostałymi uczniami oraz nowymi 
pierwszakami spotkamy się 1 września.  A teraz życzy-
my wszystkim: tym młodszym i tym starszym cudow-

nego wakacyjnego czasu, odpoczynku i złapania wiatru 
w żagle! Do zobaczenia we wrześniu!

       Joanna Gibiec-Smierna

Przedszkole TE

Sukcesy naszych przedszkolaków 2016
 Dzieci biorą udział w wielu konkursach, cza-
sem są wyróżnienia, czasem dyplomy za uczestnictwo, 
tym razem przyszedł czas na poważne miejsca. Dwoje 
dzieci brało udział  w V Międzyprzedszkolnym Kon-
kursie Recytatorskim „Jak to na Śląsku Cieszyńskim 
dawniej bywało” – Darek zdobył II miejsce zaś Ala 
wyróżnienie. Nie jest to konkurs łatwy, ponieważ wie-
le gwarowych słów dzieci muszą się nauczyć i przede 
wszystkim zrozumieć, ale jak widać świetnie sobie po-
radzili. Ukoronowaniem tego konkursu był występ na-
szych przedszkolaków w ramach Obchodów Dni Stroju 
Cieszyńskiego. Dzieci w strojach prezentowały się nie-
ziemsko.
 Następnym wielkim sukcesem  jest zajęcie I 
miejsca w konkursie plastyczno-literackim „Śmiesz-
no i straszno”, organizowanym przez Śląskie Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
 Pierwsze miejsce zajęła Ewa z grupy Żabek.  

 Na rozdanie nagród, które odbyło się w ramach 
INDUSTRIADY 2016, została zaproszona do Katowic 
razem z mamą.
 Sukcesem dzieci z grupy Żabek i Sówek było 
rozwiązanie konkursu „Reformacja i ja”, który został 
zorganizowany przez Towarzystwo Ewangelickie im. 
ks. F. Michejdy. Nagrody przedszkolakom wręczył 
w-ce Prezes Towarzystwa ks. Dariusz Madzia.
Jesteśmy dumni  z naszych wszystkich przedszkolaków 
,którzy chętnie przygotowują się do różnorakich kon-
kursów.

 Czerwiec w naszym przedszkolu rozpoczął się 
Festynem Rodzinnym. Na Festynie czekało wiele atrak-
cji na wszystkie dzieci i rodziców. Zabawę na festynie, 
przy pomocy nauczycieli z przedszkola, poprowadzi-
li  animatorzy z grupy „Pozytywka”. Przerwy między 
ciekawymi zabawami można było zagospodarować 
przy smacznym bufecie, zorganizowanym wspólnie 
przez rodziców i panie z kuchni. Jak zwykle najwięk-
szym powodzeniem cieszyły się naleśniki z truskawka-
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mi, bitą śmietaną  
i czekoladą - palce 
lizać. Cały dochód 
z festynu zostanie 
przeznaczony na 
potrzeby przed-
szkolaków.
 J e d n y m  
z najważniejszych 
dni w naszym 
przedszkolu był 
Dzień Dziecka. 
Przedszkolaki mia-
ły przygotowany 
zamek dmuchany 
w ogrodzie i wiele 
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ciekawych zabaw, ukoronowaniem dnia były drobne 
upominki, które dzieci otrzymały od swoich wycho-
wawczyń.
 Koniec roku już blisko, ale nasze przedszkola-
ki jeszcze intensywnie pracują. Ostatnią uroczystością  
w naszym przedszkolu jest pożegnanie starszaków. 
Dzieci pod okiem swoich nauczycieli pilnie uczyły się 
ról, po przedstawieniu spektaklu przyszedł czas wrę-
czenia nagród i dyplomów.
 Dzieci i nauczyciele z Przedszkola Towarzy-

stwa Ewangelickiego dziękują rodzicom za po-
moc w organizacji festynu oraz sponsorom: fir-
mie Jur-gast z Wisły, firmie Amipol z Cieszyna, 
panu Górniokowi z Gumien oraz fimie Famex  
z Goleszowa.
 Dziękujemy również firmie pani Ewy Cienciały 
z Hażlacha i panu Jerzemu Frydrychowskiemu 
za piękne krzewy i kwiaty do naszego ogródka.
 Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wa-

kacje – czas zasłużonego odpoczynku po wielu mie-
siącach ciężkiej pracy. Wszystkim przedszkolakom, 
uczniom i rodzicom życzę, by tegoroczne wakacje były 
ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przy-
gód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym 
można powiedzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywaj-
cie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie 
sił i „adujcie akumulatory", ale z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeństwa.

Grażyna Podżorska
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Ratujmy Organy
Finałowy koncert 

akcji Ratujmy Organy

 W niedzielę 12.06 od-
był się koncert z cyklu Ratujmy 
Organy kościoła Jezusowego. 
Wystąpiły w nim: chórek Gloria  
z Hażlacha prowadzony przez 
Martę Cienciałę, chór młodzie-
żowy z Hażlacha dyrygowany 
przez ks. Marcina Podżorksiego 
oraz chór Hażlach-Zamarski pod 
dyrekcją Krystyny Penkały, wraz  
z zespołem instrumentalnym zło-
żonym z sympatyków naszego 
chóru. Koncert ten, jako że przy-
padł w rocznicę śmierci naszego 
nieodżałowanego organisty śp. 
Mirosława Berka, został Jemu 
poświęcony. Wszyscy chórzyści 
mają w swej pamięci wspólne 
występy oraz wyjazdy zagranicz-
ne, które wspólnie odbyliśmy. 
Uczestnicy koncertu mieli możli-
wość wysłuchania odtworzonego 
nagrania jednego z ostatnich wy-
stąpień naszego Mirka w koście-
le Jezusowym przed remontem 
organów. Repertuar naszego chó-
ru w znaczącej części pochodził  
z naszego koncertu jubileuszowe-
go, gdyż w ubiegłym roku obcho-
dziliśmy rocznicę 95-lecia założe-
nia chóru w Hażlachu.
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 Mamy nadzieję, że koncert przypadł słu-
chaczom do gustu, a dla tych, którzy nie mogli 
być obecni na koncercie  proponuję obejrzeć go 
na stronie naszej parafii.

Piotr Witoszek

	 Lecz	w	miłości	swej	ku	wam	i	dlatego	że	dochowuje	przysięgi,	

którą	złożył	waszym	ojcom,	wyprowadził	was	Pan	możną	ręką	i	wy-

bawił	 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
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Chóry, muzyka ...
Wycieczka Chóru Kościelnego

 W życiu przeważnie jest tak, że na 
coś czekamy. Zazwyczaj wiąże się to z ocze-
kiwaniem miłych rzeczy, a jeżeli już cze-
goś się obawiamy, to też liczymy na to, że  
z Bożą pomocą wszystko jednak  dobrze się 
ułoży.
 Nieważne więc czy czekamy na 
przysłowiową „wisienkę na torcie”, na ja-
kieś miłe, radosne wydarzenie czy też ocze-
kujemy czegoś ze strachem, wszystko nad-
chodzi... przemija... przeważnie zbyt szybko, 
jak twierdzi  większość znanych mi osób.
 Chyba tylko dzieci mają tę wspania-
łą właściwość, że się nudzą i pytają „a ile 
jeszcze do wakacji ... do urodzin, do świąt...” 
itd. Pamiętam, że i mnie kiedyś miesiąc po-
zostający do wakacji wydawał się być dłuż-
szy niż teraz cały rok.
 Wstęp był troszkę obszerniejszy, 
chyba dlatego, żeby opowieść o wycieczce 
nie minęła równie szybko jak sama, oczeki-
wana przez nas od paru miesięcy, „wypra-
wa”. A było na co czekać, bowiem Prezes 
naszego Chóru, Heniek Kubeczka, jak zwy-
kle przygotował nam nie byle jaką frajdę. 
Tym razem szykowaliśmy się do wyjazdu 
do Czeskiej Szwajcarii oraz jej niemieckie-
go odpowiednika - Saksońskiej Szwajcarii. 
Widzieliśmy wcześniej zdjęcia zamieszczo-
ne na stronach   internetowych, spodziewa-
liśmy się pięknych widoków, ale co innego 
zdjęcia, one na pewno nie oddały tego, cze-
go mogliśmy doświadczyć na własne oczy.
 Zacznijmy od początku.
 26 maja wczesnym rankiem wyru-
szyliśmy autokarem z Wispolu, kierowanym 
przez zaprzyjaźnionego już od paru wyjaz-
dów, pana Mirka. Była nas spora grupa, bo  
i członkowie Chóru Kościelnego z Cieszy-
na, chóru z Bażanowic, rodziny chórzystów,  
a także chórowi sympatycy, których, korzy-
stając z okazji, serdecznie zapraszamy na 
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próby  (bo śpiewać potrafią, jak udowod-
nili).
 Bez żadnych przeszkód, szczę-
śliwie dotarliśmy do niemieckiego Goer-
litz. Jest to miasto graniczne i podobnie 
jak nasz Cieszyn od Czeskiego Cieszyna 
oddziela rzeka Olza, tutaj Goerlitz od pol-
skiego Zgorzelca oddziela rzeka Nysa Łu-
życka. Miasto to określane jest jako jedno 
z najpiękniejszych w Niemczech, również 
i dlatego, że można zobaczyć nietknięte 
działaniami wojennymi liczne zabytko-
we budowle. Podziwialiśmy więc piękne 
barokowe kamienice przy rynku, a także 
zwiedziliśmy wnętrze jednego z trzech ko-
ściołów ewangelickich.
 Następnie udaliśmy się do Czech, 
do miasteczka Krásná Lípa, a później do 
miejscowości Česká Kamenice, gdzie był 
nasz pensjonat, Kamzik.
 W piątek zaraz po śniadaniu wy-
ruszyliśmy do miejscowości Hřensko. Już 
w autokarze podzieliliśmy się na dwie gru-
py. Jedną stanowiły osoby o troszkę słab-
szej kondycji, które zdecydowały się na 
zwiedzanie pobliskiego miasteczka Děčín, 
drugą piechurzy, gotowi na dłuższy prze-
marsz i wspinaczki po górskich traktach.
 Pogoda była piękna, ochoczo 
więc wyruszyliśmy (ta nasza grupa „gór-
ska”) na spotkanie z atrakcjami Czeskiej 
Szwajcarii. Skąd nazwa? Zacytuję za 
Wikipedią:”...Nazwa parku Szwajcaria 
pochodzi od nazwy niemieckiej (sak-
sońskiej) części Łabskich Piaskowców, 
którą nadali w XVIII wieku szwajcarscy 
malarze epoki romantyzmu, portrecista  
i pejzażysta Anton Graff oraz grafik i mie-
dziorytnik Adrian Zingg, którzy od 1776 r. 
pracowali przy rekonstrukcji Galerii Drez-
deńskiej oraz byli wykładowcami na Aka-
demii w Dreźnie. Niepowtarzalne piękno 
i romantyzm okolicy nad Łabą tak urze-
kły Szwajcarów, że mianowali ten region 
swoją Szwajcarią na obczyźnie. Pierwsze 
wzmianki o Szwajcarii w Saksonii pojawi-
ły w 1785 r., dziś mówi się o Saksońskiej i 
Czeskiej Szwajcarii...”.
 Obszar ten, położony w północ-
nych Czechach, rozciąga się pomiędzy 
miejscowościami Hřensko na zachodzie,  
a Chřibská  na wschodzie.
 Wędrowaliśmy więc z podnie-
sionymi głowami, gdyż wysoko w górze 

rysowały się wierzchołki skalnych kolosów. Chłonęliśmy cudowne 
widoki, idąc wciąż w górę i w górę, aż dotarliśmy do Pravčickej 
Bramy, która stanowi symbol Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. 
Jest to największy naturalny most skalny w Europie. Naprawdę, wra-
żenie robi niesamowite. Zdobywaliśmy kolejne punkty widokowe, 
nie mogąc wyjść z zachwytu nad urodą krajobrazu. Nasunęła mi się 
myśl, że nasze Góry Stołowe, nasz Ojcowski Park Narodowy - ow-
szem, również piękne i malownicze to „maluchy” przy tychże skal-
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nych olbrzymach. Potężne maczugi, skalne ściany strzelające wysoko 
w niebo, sprawiały niemałe wrażenie. Następnie udaliśmy się nad rze-
kę Kamenicę, by w dwóch odcinkach, przedzielonych marszrutą, prze-
płynąć ją łódkami. Przewoźnik pokazywał nam różne skalne formacje, 
które do złudzenia przypominały postaci ze świata baśni, lub sylwetki 
zwierząt. Opowiadał nam także ciekawe legendy związane z mijanymi 
skałami. Mówił oczywiście po czesku, ale co to dla nas, mieszkańców 
pogranicza, wychowanych na czeskich filmach i bajkach.
 W punkcie zbornym spotkaliśmy się już wszyscy i dopiero 
wtedy lunął rzęsisty deszcz. Nam już niestraszny, bo bezpieczni w au-
tokarze wracaliśmy do naszego „penzionu”.
 Następny dzień powitał nas słoneczną pogodą, toteż humory 
i zapał do zwiedzania były jak najbardziej „na tak”. Objedzeni „roh-
likami” i różnymi mniej lub bardziej dziwacznymi potrawami „pen-
zionowej” kuchni, wyruszyliśmy tym razem w stronę Niemiec. Ba-
stei  to niespotykanej urody skalne miasto położone  nad rzeką Łabą, 
w Górach Połabskich, we wschodniej części Niemiec. Jest to zarazem  
najpiękniejsza część Szwajcarii Saksońskiej. Wielką atrakcję stanowi 
kamienny most o długości 80 metrów, zbudowany w pierwszej poło-
wie XIX wieku. Wznosi się nad zapierającymi dech w piersiach for-
macjami skalnymi wysokimi na prawie 200 metrów nad poziom doliny 
rzeki  Łaby. Mimo, że trasa nie jest trudna, zabezpieczona solidnymi 
barierkami, jednak osobom z mocniejszym lękiem wysokości napraw-
dę może zakręcić się w głowie. Zaliczyliśmy wszystkie miejsca wido-
kowe, kontemplując cudnej urody okolice. Wszystko w dość przyspie-
szonym tempie, gdyż zawsze za plecami czekał już następny tłumek 
chętnych, tak jak my z aparatami fotograficznymi na szyjach i zachwy-
tem w oczach, co było jedynym niedużym mankamentem tego miejsca.
 Następnym punktem naszej wycieczki była miejscowość Pil-
nitz, stanowiąca jedną z dzielnic Drezna, a w szczególności  piękny 
park, założony w XVI wieku, roztaczający się wokół Pałacu Pilnitz, 
który był letnią rezydencją królów saskich. Mogliśmy zobaczyć piękne, 
niejednokrotnie bardzo stare drzewa oraz oranżerię z wieloma cenny-
mi gatunkami roślin. Spacerowaliśmy po ogrodach zaprojektowanych  
w stylu angielskim, holenderskim i chińskim, trasa wiodła nas malow-
niczo wokół  stawów, pośród romantycznych alejek z rozsianymi za-
praszająco ławeczkami.
 Z Pilnitz udaliśmy się do Stolpen. Po drodze Prezes przybliżył 
nam historię tego zamku i przypomniał film fabularny  z roku 1968, 
zatytułowany „Hrabina Cosel” w reż. Jerzego Antczaka, który powstał  
m.in. w oparciu o historię tego miejsca. Bo właśnie w tymże zamku 
hrabina Cosel przetrzymywana była jako metresa Augusta II Mocnego, 
przez 10 lat będąc faworytą króla. Ciekawostką jest również, iż na zam-
ku w Stolpen spędziła 49 lat, w późniejszych latach już z własnej woli. 
Inną z atrakcji Zamku jest studnia wyżłobiona w bazalcie, o głębokości 
84 metrów. Jest to najgłębsza  na świecie studnia wykuta w tej bardzo 
twardej skale (codziennie udawało się wykuć 1 do 1,5 cm, co dawało 
ok 3 metrów rocznie). Budowa trwała 24 lata!
 Zmęczeni, ale pełni wrażeń, wracaliśmy do naszego pensjona-
tu w Českiej Kamenicy, gdzie po kolacji mieliśmy jeszcze ochotę i siły 
by wspólnie pośpiewać i porozmawiać, jak to w gronie przyjaciół bywa.
Niedziela, ostatni dzień wycieczki, powitała nas, podobnie jak trzy 
poprzednie dni, słoneczną pogodą. Tuż po śniadaniu zapakowaliśmy 
bagaże do autokaru, żegnając niezbyt przyjazny „Kamzik” i rozpoczę-

liśmy ostatni etap naszej wycieczki.
 Tym razem mogliśmy z bliska 
podziwiać naturalną formację skalną 
zbudowaną z bazaltu. Chodzi tu o „Pan-
ską Skałę” o wys. 595 m n.p.m. Nam, 
chórzystom, szczególnie to wzgórze 
przypadło do gustu, gdyż kojarzy się 
bardzo muzycznie: z organami. Niesa-
mowite, niemalże idealnie równe „pisz-
czałki”, utworzone z twardego bazaltu, 
na których sobie tylko znane melodie 
wygrywa wiatr... Porobiliśmy zdjęcia, 
śmiałkowie weszli na szczyt, pomachali 
nam  z dosyć sporej wysokości i ruszy-
liśmy dalej. Kolejną atrakcją wyciecz-
ki był skalny Zamek Sloup, którego 
historia sięga XIII wieku. Początkowo 
był warownią, a od XVII wieku stano-
wił siedzibę pustelników. Spędziliśmy 
tutaj trochę czasu, podziwiając widoki  
i oglądając kamienne wnętrza pustelni.
 Ostatnim etapem naszej podró-
ży, połączonym z przerwą na posiłek 
była miejscowość Hradec Králové.
 Zmęczeni, ale bardzo zadowo-
leni wróciliśmy cało i szczęśliwie do 
naszych domów. Niezapomniane wi-
doki obejrzane w przeciągu tych czte-
rech majowych dni na długo pozostaną  
w pamięci, a jeszcze dłużej w albumach 
z fotografiami.

Klaudia Pawlas
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Wiosenne przygody WCK

 Piątkowy wieczór. Okolice godziny 19:00, czyli próba Wyż-
szobramskiego Chóru Kameralnego. Nasz dyrygent z promiennym 
(jak zwykle zresztą) uśmiechem ogłasza, iż zostaliśmy zaproszeni 
do miejsca, gdzie jeszcze nie byliśmy, a mianowicie do Poznania.  
 Zaproszenie płynące ze strony ks. Marcina Kotasa przyjęli-
śmy z ochotą, ale jak to zwykle bywa, zadaliśmy sobie pytanie: jaki 
termin? Jako, że nie lubimy się nudzić, decyzja była prosta. Koncert 
miał się odbyć w sobotę, dzień przed uroczystościami związanymi 
z poświęceniem kościoła w Cieszynie. Mało tego, nie bylibyśmy 
sobą, gdybyśmy pojechali tam w spokoju, przeznaczając na dojazd 
cały piątek, więc wyruszyliśmy z Cieszyna wieczorem, wprost spod 
skąpanego w jeszcze wiosennym słońcu Kościoła Jezusowego. 
 Podróż przebiegła spokojnie,  wszak mamy w naszym skła-
dzie znakomitych kierowców. Nie jestem pewien, co działo się w in-
nych samochodach, ale u nas (samochód dyrygenta) analizowaliśmy 
muzykę z (najłagodniej rzecz ujmując) skrajnych wręcz rejonów… 
Szczegóły niech pozostaną tajemnicą zespołu. Dotarliśmy do parafii 
w środku nocy, gdzie czekał na nas proboszcz, który w ciepłych sło-
wach wyraził zadowolenie, że przyjęliśmy zaproszenie poznańskie-
go zboru. Reszta nocy minęła na rozmowach, ustalaniu misternego 
planu, w jaki sposób zachwycimy miejscowych, bo (uwaga (!) zdra-
dzę mały sekret) zawsze taki plan mamy, ale jest to pilnie strzeżona 
tajemnica zespołu. 
 Poranek, wspólne śniadanie. Plan na początek dnia - wyru-
szamy zwiedzić nieco stolicę Wielkopolski. Czas w sercu starego 
miasta Poznania spędziliśmy spacerując, racząc się kawą i znako-
mitymi owocami pod kruszonką, a wszystkie nasze działania ob-
serwowały niezwykle urokliwe kamieniczki, które ciepłe, ogrzane 
sobotnim słońcem, towarzyszyły nam, dając odczuć wakacyjną 
wręcz aurę miasta. Zaskoczył nas ubiegający czas i ze smutkiem 
opuszczaliśmy okolice starówki, gdyż mieliśmy udać się na obiad. 
A! Byłbym zapomniał. Nie byłby to prawdziwy wyjazd WCK bez 
jakiejś małej choćby wpadki. Tak było i tym ra-
zem. Gdy przyjechaliśmy do Poznania objawił 
się nam drobny problem. Nasz Szef zapomniał 
garnituru, co ciekawe, zabrał czarne buty, które 
towarzyszyły temu koncertowemu strojowi. Za-
tem podczas powrotu z rynku, szybko powoła-
liśmy nowy sztab ds. „stroju dyrygenta”, który  
w mig zorganizował prowadzącemu nasz zespół 
odpowiedni strój. (Sztab był na tyle sprawny, że 
trafił nawet na promocję). Dotarliśmy na obiad 
do lekko oddalonej od parafii przytulnej restau-
racji. Podczas powrotu do kościoła ks. Kotas, 
stojąc w Parku Manitiusa (park należący do po-
znańskiej parafii, przy którym znajduje się dom 
parafialny oraz kościół), przybliżył nam zwięź-
le niezwykle ciekawą historię ewangelików  
z stolicy wielkopolski. Po powrocie zrobiliśmy 
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szybką próbę i oddaliśmy się przygotowaniom 
do prezentacji. Nasz koncert zatytułowany 

„Ach, potrzebuję Cię” - zorganizowany został 
w ramach cyklicznej Wiosny Muzycznej u Lu-
teranów. Kościół zapełnił się niezwykle przy-
chylną i pogodną publicznością. Na zakończe-
nie dodaliśmy do programu koncertu swoistą 
dedykację dla pochodzącego „z cieszyńskiego” 
poznańskiego proboszcza, wykonując trzy pie-
śni ludowe w opracowaniu Jana Gawlasa. 
 Po koncercie nie pozostało nam nic 
innego, jak spakować się i wyruszyć w drogę 
powrotną, wszak w niedzielę czekały nas uro-
czystości w Cieszynie. Powrót minął spokojnie, 
a nam towarzyszył uśmiech, wynikający z nie-
zwykle przyjemnego pobytu w Poznaniu.
 

 Kolejny raz otrzymaliśmy zaproszenie 
na Wieczory Muzyczne w Leśnicy – festiwal 
odbywający się w murach kościoła rzymsko-
katolickiej Parafii pw. św. Jana Nepomucena 
w Brennej-Leśnicy, którego organizatorem jest 
nasz zaprzyjaźniony organista Paweł Seligman. 
Przyjęliśmy z przyjemnością tę wiadomość, 
gdyż w pamięci mieliśmy nasz poprzedni uda-
ny koncert oraz przychylną atmosferę. Przyje-
chaliśmy do Brennej, gdzie w salce parafialnej 
odbyliśmy krótką próbę i oczywiście ustalili-
śmy (jak już wspomniałem, ale nadal to tajem-
nica) strategię na oczekiwany sukces. Jako, że 
byliśmy nieco przed czasem, wykorzystaliśmy 
okazję na rozmowy i nawadnianie się, gdyż 
był to bardzo ciepły wieczór. Wspominaliśmy 
też nasz poprzedni koncert i jak się okazało, 
słynną już w Leśnicy ówczesną, spontaniczną, 
plenerową próbę. Kościółek dodaje koncertom 
kameralnego charakteru, co sprawia, że każda 
prezentacja tam wyzwala dodatkowe emocje 
i odczuwalny kontakt ze słuchaczami. Cieka-
wym eksperymentem, na który się zdecydo-
waliśmy, było wykonanie utworów, w których 
zwykle chórowi towarzyszy fortepian, w wersji 
na chór i organy. Należy dodać, że organy tam-
tejszego kościoła są bardzo wyjątkowe, gdyż 

strojone są w t.zw. „starym stroju”, co w efekcie wypacza nieco 
współbrzmienia, do których jesteśmy przyzwyczajeni, słucha-
jąc równomiernie strojonego fortepianu. Jednak chór nie dał się 
zwieść i to połączenie okazało się bardzo intrygującym zabie-
giem. Ups…. Zdradziłem nieco nasz plan. Chyba dyrygent mi 
wybaczy(?).
 Koncert możemy zaliczyć do udanych, co potwierdzali 
słuchacze, gdy żegnaliśmy się przy wyjściu. Tym samym znów 
wróciliśmy z Brennej pełni pozytywnych emocji i wspomnień.      
        

    Wojtek Wantulok

	 A	oto	Jam	jest	z	tobą	i	będę	cię	strzegł	wszędzie,	dokądkolwiek	

pójdziesz,	i	przywiodę	cię	z	powrotem	do	tej	ziemi,	bo	nie	opuszczę	cię,	

dopóki	nie	uczynię	tego,	co	ci	przyrzekłem.
1 Mż 28,15
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Chór Hażlach-Zamarski  
w Krynicy

 W dniach 28-29.05 chór Hażlach-Zamarski wybrał 
się z wycieczką w rejon Beskidu Sądeckiego. Na wyciecz-
kę wyruszyliśmy o godz. 5.30. Bardzo sprawnie wybraliśmy 
się spod domu parafialnego w Hażlachu. Pierwszym naszym 
celem podróży był Nowy Sącz. W Nowym Sączu przywitała 
nas Pani przewodnik i poprowadziła nas 
poprzez mury obronne, rynek oraz park 
zamkowy do kościoła ewangelickiego  
w Nowym Sączu. Zwiedziliśmy urokliwy 
kościół, o którym wiele opowiedziała nam 
nasza pani przewodnik. Niestety, nie mo-
gliśmy spotkać się z proboszczem, gdyż 
miał swoje obowiązki. Z Nowego Sącza 
wyruszyliśmy do pobliskiego Sądeckie-
go Parku Etnograficznego i zwiedzaliśmy 
skansen. Zobaczyliśmy tam kilka chat 
oraz cerkiew, o których opowiedziały nam 
pracownice skansenu. Następnie wyru-
szyliśmy do celu tego dnia –  Krynicy -  
w której mieliśmy noclegi. Pani przewod-
nik oprowadziła nas po Krynicy, a następ-
nie indywidualnie spacerowaliśmy po tej 
uzdrowiskowej miejscowości. Wieczorem 
zmęczeni zakwaterowaliśmy się w pensjo-
nacie i zjedliśmy kolację z pysznymi do-
mowymi pierogami. W drugim dniu naszej 
wycieczki podróżowaliśmy malowniczą 
doliną Popradu z przepięknymi widokami 
gór oraz zakolami rzeki. Zatrzymaliśmy 
się w pięknej miejscowości uzdrowisko-
wej Piwniczna oraz w Starym Sączu, gdzie 
zjedliśmy obiad. 
 W drodze powrotnej zobaczyliśmy 
jeszcze zaporę w Czorsztynie i wracaliśmy 
do domu. Pan Bóg darował nam przepięk-
ną pogodę i mogliśmy podziwiać widoki 
Tatr. Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale 
zadowoleni.

Piotr Witoszek
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 29 maja 2016 r  wczesnym niedzielnym 
rankiem z Placu Kościelnego wyruszył autokar  
wiozący uczestników wycieczki zorganizowanej 
przez Chór Misyjny.
 Naszym pierwszym celem był Gogolin 
– miasteczko w woj. opolskim, pow. krapkowic-
kim, oddalone od nas o ponad 120 km. Od prawie 
50 lat Gogolin ma prawa miejskie, liczy 6,5 tys. 
mieszkańców, a jego znakiem rozpoznawczym 
jest herb z pomnikiem Karolinki i Karliczka, pie-
cem wapienniczym i kłosami zbóż. Dawna osada 
rolnicza rozwinęła się gospodarczo w XIX wie-
ku, kiedy to zaczęto wypalać kamień wapienny 
z okolicznych kamieniołomów. W okresie naj-
lepszego rozwoju  działało tam aż 46 pieców wa-
pienniczych, obecnie zabytkowa bateria 3 pieców 
kręgowych stanowi ważną atrakcję miasta. W tej 
samej gminie działa dziś Cementownia Górażdże. 
W centrum Gogolina, w sąsiedztwie pieców, wy-
budowano za 10 mln zł nowoczesny hotel i odda-
no go do użytku w 2014 roku. Jego styl bardzo 
pasuje architektonicznie do 3 wysokich kominów. 
W hotelu można skorzystać z noclegów w po-
kojach o nazwach i wystrojach różnych świato-
wych miast, np. Paryż, Tokio, Barcelona, Londyn, 
Nowy Jork, Rzym …, ale też naszych  -  Kraków 
czy Gogolin.  
 My w pierwszej kolejności śpieszyliśmy 
się na nabożeństwo do kościoła filialnego para-
fii opolskiej. Nabożeństwa  w Gogolinie zwykle 
odbywają się  w drugą niedzielę miesiąca o godz. 
8.30. Tym razem była  piąta, dodatkowa  niedzie-
la miesiąca, i dlatego mogliśmy wziąć w nim 
udział. Proboszczem w Opolu jest nasz dawny 
wikariusz ks. Wojciech Pracki. Po 2 godzinach 
podróży przesiedliśmy się z autokaru wprost do 
kościelnych ławek. Tam czekali już na nas ze-
brani wszyscy  zborownicy w liczbie  6  i  kilka 
osób, które przyjechały z księdzem z Opola. Kie-
dy nasza, ponad 40 – osobowa, grupa weszła do 
środka, kościółek był prawie pełny. Powiedziano 
nam później, że podobna sytuacja wydarzyła się  
w 2009 roku, kiedy świętowali 100 – lecie swo-
jego kościoła. Po trudnym powojennym okresie 
wysiedleń dobrowolnych i przymusowych lud-
ności niemieckiej, sytuacja wygląda zupełnie 
inaczej niż na Śląsku Cieszyńskim.  Ks. Pracki, 
oprócz Opola, służy w 3 filiałach oddalonych od 
Opola  od 10 do 26 km, każdy w innym kierunku. 

Chór Misyjny w Gogolinie i Mosznej

Tak wygląda diaspora. Zostaliśmy tam bardzo ciepło przy-
jęci, choć sam pastor nie mógł dłużej z nami pozostać, bo o 
godz. 10.30 prowadził następne nabożeństwo. Usłużyliśmy 
tam pięcioma pieśniami, 3 zaśpiewaliśmy przed, a 2 po kaza-
niu. Tekst kazania był wyjęty z 1 Listu Jana i dotyczył miło-
ści Bożej, a odwiedziny naszego chóru zostały podane jako 
przykład miłości braterskiej.  Po Spowiedzi i Komunii Św. 
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i po krótkiej rozmowie pastor 
pożegnał się z nami. My spędziliśmy jeszcze trochę czasu 
z gogolińskimi parafianami. Obdarowaliśmy ich płytami na-
granymi przez nasz chór i wafelkami - Prince Polo.
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 Czas wolny wykorzystaliśmy na spacer do ho-
telu na kawę lub zwiedzanie miasteczka. Niektórym 
udało się zrobić zdjęcie z Karolinką i Karliczkiem  sto-
jącymi przy głównej ulicy przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury. Pomnik tej pary stoi tam już prawie 50 lat 
wbrew temu, co mówi śląska piosenka. 
 Dalsza trasa prowadziła nas do oddalonej o pół 
godziny drogi Mosznej. Po dotarciu na zatłoczony par-
king ukazał się fantastyczny widok – zamek jak z bajki 
Walta Disneya. Prowadząca  do zamku aleja przywitała 
nas  krzewami różnobarwnych  pachnących kwiatów. 
Był to ostatni moment, by podziwiać azalie, bo nie-
długo zakończą swoje kwitnienie. Po zapłaceniu bile-
tów na teren parkowy, dotarliśmy do holu zamkowego.  
W ostatnim dniu długiego weekendu Moszna przeży-
wała prawdziwe oblężenie. Nasza grupa miała  zamó-
wione zwiedzanie z przewodnikiem i obiad. Mogliśmy 
więc delektować się względnym spokojem, kiedy na ze-
wnątrz padał ulewny deszcz. Dodatkową atrakcją były 
przechadzające się po zamkowych korytarzach, a póź-
niej i parku - damy, pokojówki, żołnierze i inne postaci 
w strojach z dawnej epoki. Przedstawiali  tańce, zabawy 
i ładowali broń, można więc było lepiej poczuć dawny 
,zamkowy klimat.
 Pałac, a potem zamek w Mosznej miał różnych 
właścicieli w swojej kilkuwiekowej historii. Nas naj-
bardziej interesował ród von Tiele – Wincklerów z Mie-
chowic, który nabył zamek i okoliczne dobra w 1866. 
Był to ten sam rok, w którym przyszła na świat  Ewa 
von Tiele-Winckler  znana jako „Matka Ewa” lub „Mu-
terliczka” . To jej brat Franz Hubert był pomysłodawcą  
i budowniczym zamku w obecnej formie z 365 po-
mieszczeniami i 99 wieżami.
 Matka Ewa – hrabianka, urodzona w pałacu, 
od najmłodszych lat była wrażliwa na krzywdę bied-
nych, chorych i osieroconych mieszkańców górniczych 
Miechowic. Zrezygnowała z dostatniego życia, po-
szła za głosem serca, co doprowadziło ją do założenia  

w wieku 27 lat diakonatu w Miechowicach. Służąc 
Bogu i bliźnim kierowała pracą diakonijną, pisała też 
wiersze i inną literaturę religijną. Owocem jej 64 – let-
niego życia było 40  domów dla bezdomnych dzieci 
oraz przygotowanie diakonis do pracy misyjnej w 18 
krajach na wszystkich kontynentach, głównie w Afryce 
i Azji.
 Dobrze, że po obiedzie deszcz przestał padać  
i wyjrzało słońce, mogliśmy więc choć trochę pospa-
cerować wokół zamku. Oprócz wiekowych dębów i lip 
największą ozdobą ponad 100 – hektarowego parku są 
ogromne rododendrony i azalie, rosnące w różnych od-
mianach barwnych wzdłuż alejek i kanałów wodnych.  
Na końcu głównej  Alei Lipowej  z  pomnika Huber-
ta von Tiele – Wincklera, protoplasty rodu, nabywcy 
Mosznej, pozostała tylko podstawa. Jego pomnik znisz-
czono w latach  pięćdziesiątych XX wieku, o czym in-
formuje tablica pamiątkowa. Jeszcze dalej, poza par-
kiem na malowniczej polanie, na niewielkim pagórku 
wśród drzew i krzewów azalii pod wielkim kamien-
nym krzyżem, znajduje się mała nekropolia. To tam 
spoczywają doczesne szczątki 8 dawnych  właścicieli 
oraz guwernantki ekshumowanej z parkowej Wyspy 
Wielkanocnej. Na kilku nagrobkach widnieją wersety 
ze Słowa Bożego. Dojście do cmentarza nie było łatwe, 
ponieważ wszędzie było błoto, ale piękne otoczenie 
wynagradzało nam te niedogodności.
 Na koniec jeszcze tylko lody dla ochłody i mio-
dy z miejscowej pasieki, no i powrót do domu. Trasa 
prowadziła przez rolnicze okolice Raciborza, mogli-
śmy więc podziwiać w zachodzącym słońcu łany zbóż 
i innych upraw.  Syci wrażeń wróciliśmy do Cieszyna. 
Pokonaliśmy w sumie około 280 km. Autokar został  
w połowie sfinansowany przez Parafię, to pokryło koszt 
przejazdu chórzystom – za co dziękujemy.
 Opiekę duszpasterską sprawował ks. Mirek 
Podżorski, co bardzo podobało się współuczestnikom 
naszej wycieczki.
       Krystyna Brudny 

  

 W niedzielę 19 czerwca br. chór 
dziecięcy Hosanna wybrał się na wycieczkę 
podsumowującą całoroczne próby i występy. 
Była to nagroda dla dzieci za regularne przy-
chodzenie na próby. Wszyscy – dzieci wraz 
z rodzicami - zebraliśmy się o 6:15 na Placu 
Kościelnym i wspólnie wyjechaliśmy z Cie-
szyna. Droga trochę nam się dłużyła, więc 
aby temu zaradzić, wypełnialiśmy sobie czas 

Chór dziecięcy Hosanna we Wrocławiu
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różnymi atrakcjami i grą. Na miejscu byli-
śmy o 10.15. Pierwszym punktem programu 
było zwiedzenie „Kolejkowa” - największe-
go muzeum miniaturowych kolejek w Pol-
sce. Twórcy Kolejkowa stworzyli ogromną 
makietę tętniącą życiem i przedstawiającą 
wspaniały Dolny Śląsk. Dołożyli wszelkich 
starań, aby jak najdokładniej odwzorować 
rzeczywistość i przedstawić życie miniatu-
rowych mieszkańców Kolejkowa, ukazując 
ich w przeróżnych sytuacjach dnia codzien-
nego. Oprowadzał nas miły przewodnik, 
który oprócz opowiadania o poszczegól-
nych makietach, zadawał dzieciom zagadki,  
w których miały odgadnąć np. ile piesków 
lub kotków jest na makiecie. Wszyscy chęt-
nie słuchaliśmy przewodnika i  nawet Ci 
starsi ochoczo odpowiadali na zagadki. 
 W drodze na Rynek zatrzymaliśmy 
się pod ewangelickim kościołem Opatrzno-
ści Bożej. Niestety, fasada kościoła przy-
kryta była siatką maskującą, ze względu na 
trwający remont elewacji, więc niewiele zo-
baczyliśmy. Po przybyciu na Rynek ustalili-
śmy czas wolny. W tym czasie każdy mógł 
pójść na jakiś obiad lub pozwiedzać i poli-
czyć małe krasnoludki, bo z nich słynie mia-
sto Wrocław.  Wrocławski rynek należy do 
największych dawnych placów targowych 
w Polsce. O 13.20, gdy wszyscy dotarli  
w umówione miejsce wyruszyliśmy na 
Ostrów Tumski, gdzie miał czekać na nas 
statek. Po drodze zobaczyliśmy Ossolineum 
(to jeden z najważniejszych ośrodków kultu-
ry polskiej, o czym decydują przede wszyst-
kim bogate zbiory biblioteczne, pod wzglę-
dem wartości drugie w kraju po Bibliotece 
Jagiellońskiej). Po wysiedleniu Polaków 
ze Lwowa i odłączeniu miasta od Polski,  
w 1945 Ossolineum zostało przeniesione 
do Wrocławia, gdzie znajduje się do dzisiaj.  
W Ossolineum na dziedzińcu zrobiliśmy 
sobie pamiątkową fotografię, a następnie 
przeszliśmy na wyspę. Ostrów Tumski to 
otoczony wodami Odry dawny gród, miesz-
czący wspaniałe zabytki architektoniczne, 
który dał początek miastu.

Rynek Wrocławia

Kolejkowo
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 Po dotarciu do portu wszyscy wsie-
dliśmy na pokład statku i przepłynęliśmy 
pod ZOO. Rejs minął nam bardzo miło, ale 
za szybko. Całą grupą przeszliśmy na te-
ren ogrodu zoologicznego. Każdy udał się  
w swoją stronę, by zobaczyć zwierzęta, które 
go najbardziej interesują. Widzieliśmy pokaz 
fok oraz karmienie niektórych zwierząt. Był 
to niesamowity widok. Najbardziej utkwiło 
mi w pamięci tzw. afrykarium. Były tam hipo-
potamy, morświny, krokodyle i wiele innych, 
arfykańskich zwierząt. Pod koniec naszego 
pobytu w ZOO złapała nas burza. Jednak był 
to na szczęście tylko przelotny kaprys pogody. 
Droga powrotna minęła nam bardzo szybko 
na nieustających rozmowach. Do Cieszy-
na wróciliśmy o 21.00 zmęczeni, ale bardzo 
szczęśliwi.
 Myślę, że wycieczka była udana.  
Mogliśmy spędzić miło niedzielny czas  
i zobaczyć urokliwe miasto. Nawet pogoda 
nam dopisała. Wszystkim dzieciom życzę 
udanych i ciepłych wakacji, byście odpoczę-
ły od szkoły i przedszkola oraz nacieszyły się 
wolnym czasem.

Monika Macura

Chórowe ognisko

 23 czerwca, w kościele w Ba-
żanowicach, odbyła się wspólna próba 
chórów z Bażanowic i Cieszyna. 
 Dla obu chórów była to jedna  
z ostatnich prób przed wakacyjną prze-
rwą. Okazją do wspólnego ćwiczenia 
okazał się wyjazd chórów do Jaworza, 
który zaplanowano na sobotę 25 czerw-

Rejs statkiem
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ca.
 W ramach integracji chórzyści, po 
próbie, udali się do ogrodu parafialnego, 
gdzie miło spędzili czas.    
 Upał w tym dniu wyjątkowo dawał 
się we znaki, miejsca w cieniu lipy były wy-
jątkowo oblegane. Gospodarze przygotowali 
kiełbaski z grilla, grillowane oscypki oraz  
jajecznicę. Były też ciasta przygotowane 
przez oba chóry. Humory dopisywały, a za-
bawa przy dźwiękach akordeonu trwała do 
późnej nocy.

Janina  Szalbot

Młodzież, dzieci ...
Olimpiada Młodzieżowa

 W dniach 26-28 maja w Mi-

kołowie odbyła się Letnia Olimpiada 

Młodzieży Ewangelickiej. W zawo-

dach wzięło udział prawie 200 młodych 

osób z całej Polski. Odbyły się zarówno 

konkurencje drużynowe (koszykówka, 

piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka) 

jak i indywidualne (badminton, pływa-

nie, lekkoatletyka). Oprócz rywalizacji 

sportowej odbywał się także wieczorny 

program duchowy. W czwartkowy wie-

czór odprawiono nabożeństwo inaugu-
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rujące, a w piątek spotkanie przy ognisku ze śpiewem 

i modlitwą. Każdego wieczoru rozdawano również 

medale dla zwycięzców.

 Naszą Parafię reprezentowała 12 osobowa 

grupa z ks. Marcinem Podżorskim. Liczyła się przede 

wszystkim dobra zabawa i możliwość zdrowej rywa-

lizacji z innymi osobami, jednak udało się nam rów-

nież zdobyć kilka medali. Dwa złote, sześć srebrnych 

i pięć brązowych krążków pozwoliło naszej drużynie 

zająć 6. miejsce w klasyfikacji medalowej. Wrócili-

śmy zadowoleni z bojowymi nastrojami, by za dwa 

lata powalczyć o coś więcej.

ks. Marcin Podżorski

Owocowy Dzień Dziecka

 O tym, że owoce są zdrowe, smacz-
ne, bogate w witaminy, nie trzeba nikogo 
przekonywać - owocowa sałatka to pyszna 
witaminowa bomba, a każde dziecko ją po 
prostu uwielbia. 5 czerwca br. obchodzili-
śmy w Gumnach Dzień Dziecka i właśnie  
z tej okazji na stole pojawiły się różne owo-
ce, z których dzieci wycinały (foremkami) 
różne figury. Prócz owoców była bita śmie-
tana, kawałki czekolady oraz inne, smacz-
ne ozdoby – w efekcie mogliśmy podziwiać 
na talerzach wspaniałe kompozycje smako-
we. Po ciężkiej pracy najmłodsi mogli zjeść 
owoce (!)  swojej pracy – było pysznie.
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 Dzieci nie zapomniały również 
o uczestnikach nabożeństwa – po nabo-
żeństwie do parafialnej kawy i herbaty 
podano przygotowaną przez najmłod-
szych sałatkę owocową.

Bożena Kawulok

Zakończenie roku szkolnego w Bażanowicach

 W niedzielę, 19 
czerwca, odbyła się  
w Bażanowicach ostatnia 
szkółka w roku szkolnym 
2015/2016. W trakcie 
uroczystego nabożeństwa 
zaśpiewał chórek Stokrot-
ki pod dyrekcją Doroty 
Gaś. Po liturgii ks. Ł. Gaś 
wręczył dyplomy dzie-
ciom, które najczęściej  
w minionym roku szkol-
nym przychodziły na 
szkółkę. Najlepszą fre-
kwencją wykazali się: Ania Długosz, Szymon 
Kolarczyk oraz Judytka Kolarczyk.
 Po południu najmłodsi spotkali się  
w kościele jeszcze raz. Okazją był tradycyj-
ny już grill, urządzany na zakończenie szkó-
łek. Oprócz licznych przysmaków pieczono 
kiełbaski i ziemniaki. Był to bardzo miły czas 
spędzony na zabawach i konkursach, przygo-
towanych przez Panie prowadzące szkółki.
Wszystkim dzieciom życzymy udanych i bez-
piecznych wakacji!
 Dziękuję Państwu R. i J. Polokom za 
pomoc w organizacji grilla.

Tekst: J. Szalbot

Foto: B. Harwot – Podżorska i S. Polok



Informator Parafialny nr 7,8/2016 (151)

lipiec, sierpień 2016  65

Kącik dla dzieci
Beata Janota

KOCHANE DZIECI!

Wakacje!
Znowu są wakacje!

Na pewno mam rację!
Wakacje znowu są!

I co?

I ODPOCZYNEK
Z PANEM BOGIEM...

 Drogie Dzieci! Hebrajskie słowo sabat zna-
czy odpoczywać, czyli zatrzymać lub przerwać pracę. 
Biblijnym przykładem odpoczynku jest dzień siódmy
w Bożym akcie stworzenia świata. W tym bowiem dniu 
Pan Bóg odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, 
pobłogosławił  siódmy dzień i uczynił go świętym.
 Trwają wakacje. Dużo wolnego czasu dla sie-
bie, ale także dla Pana Boga i ludzi wokół nas w rodzi-
nie, w gronie przyjaciół i w różnych, często nowych, 
sytuacjach. Wakacje to czas radości, poznawania świa-
ta, nowych ludzi, ale także i siebie. W wakacje warto 
przyjrzeć się sobie bliżej, pomyśleć i zadać sobie py-
tanie: jaki jestem, czy umiem dostrzegać innych wokół 

siebie, czy widzę tylko siebie i skupiam się tylko na 
sobie, czy okazuję życzliwość innym, czy jestem szcze-
ry wobec siebie, Pana Boga i ludzi, czy mówię prawdę? 
Jakie jest moje serce? Czyste czy zakłamane? Czy ser-
ce umie kochać ludzi bezinteresowną, czystą, szczerą 
miłością? A może tylko kocham siebie? Warto zadać 
też sobie inne pytanie. Czy dobrze wykorzystuję wolny 
czas?
 Wakacje to także czas pokus czyhających na 
okazję, by skierować myśli i spowodować zachowania 
nie zawsze uczciwe i nie zawsze o czystych zamiarach. 
Aby nie ulec pokusom i słabości charakteru, warto pa-
miętać, że siłę w sytuacjach trudnych daje modlitwa.

 U podnóża gór, których wierzchołki były led-
wie dostrzegalne w blasku słońca, leżała mała wioska. 
Mieszkańcy utrzymywali się tu głównie z rolnictwa. 
Tego roku padały bardzo obfite deszcze, tak że górskie 
potoki mocno przybrały i zaczęły zalewać okoliczne 

O tajemnicy modlitwy

pola. Uprawy zboża i ziemniaków zaczęły gnić z nad-
miaru wody. Mieszkańcom powoli zaczęły kończyć się 
zapasy żywności. Z dnia na dzień sytuacja stawała się 
coraz gorsza. W wiosce zaczął panować głód. Wszyscy 
mieszkańcy byli załamani, zwłaszcza że deszcze wciąż 
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nawiedzały wioskę. Nie byli w stanie nic zrobić, przy-
roda okazała się od nich silniejsza. W końcu delegacja 
mieszkańców udała się do proboszcza, aby zapytać go o 
radę. Gdy przyszli do niego, on tylko popatrzył na nich 
i powiedział:
 - "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale człowiek 
żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana." (Pwt 8,3)
 Oni nie zrozumieli tych słów i smutni odeszli, 
ponieważ nadal nie wiedzieli, co mają robić. Wrócili do 
mieszkańców zgromadzonych na rynku i powtórzyli im 
słowa proboszcza. Wszyscy posmutnieli, też nie rozu-

miejąc, co mają znaczyć te słowa. Nagle jedna z osób 
wykrzyknęła radośnie:

- Wiem, co mamy robić, powinniśmy się zacząć modlić, 
to właśnie znaczą te słowa: aby w trudnych sytuacjach 
nie załamywać się, ale polecać je Bogu.
 Następnego dnia cała wioska czekała u wrót 
świątyni. Jakież było ich zdziwienie, kiedy ujrzeli cze-
kającego tam na nich proboszcza. Rozpoczęło się nabo-
żeństwo i ludzie zaczęli się gorliwie modlić. Następne-
go dnia przestało padać. W tydzień po tym wydarzeniu 
życie w wiosce wróciło do normy.

W trudnych chwilach czasem najprostsza pomoc jest najbardziej skuteczna.
Może warto więc czasem pomodlić się?

Wykonaj polecenie:
 Wstaw w miejsce kropek odpowiednie literki, a zobaczysz jak najlepiej się odpoczywa.

„W  r...m...on...ch
B...g...

o...po...z...wa
si...

na...le...i...j.”

10 zaleceń na udane wakacje:

1. Pożegnaj się z rodzicami, nauczycielami, ale nigdy z Panem Bogiem.
2. Nie zapomnij zabrać plecaka, Biblii i śpiewnika.
3. Zabierz wygodne buty, abyś mógł dojść do kościoła.
4. Kieruj się kompasem - sumieniem, modlitwą, a nigdy nie zgubisz drogi.
5. Noś w słońcu okulary, jednak pamiętaj, aby nie przysłoniły ci Pana Boga.
6. Dbaj o pokarm dla ciała i dla duszy, aby nie były głodne.
7. Nie śmieć na postoju ani we własnej duszy.
8. Chodząc po lasach, górach, nie zgub drogi.
9. Nie bądź wulgarny, stroń od przekleństw, a raczej uśmiechaj się.
10. Wróć z wakacji opalony, zdrowy, a przede wszystkim Boży ;)

Czy wiecie co to jest filiał?

 Filiałem nazywamy kościół, który wchodzi w skład danej parafii,  ale nie będący
jej kościołem głównym. W naszym przypadku kościołem głównym, czyli inaczej mówiąc parafialnym jest kościół 
Jezusowy w Cieszynie, który dawniej wyglądał tak.

Poznajmy się i wyruszmy na wakacyjną wyprawę po okolicy.
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 Pokoloruj obrazek i do-

maluj brakujący element, który  

w tamtych czasach nie mógł ist-

nieć.

A teraz odwiedźmy nasze ko-
ścioły filialne. 

Pokoloruj obrazki.

Filiał w Puńcowie; nabożeństwa odbywają się w  każdą 
niedzielę o godz. 10.00 za wyjątkiem trzeciej 8.30

Filiał w Krasnej; nabożeństwa odbywają się w pierw-
szą niedzielę o godz. 8.30 oraz w trzecią o 10.00

Filiał w Bażanowicac; nabożeństwa odbywają się w  każdą 
niedzielę o godz. 8.30

Filiał w Zamarskach; nabożeństwa odbywają się w  
każdą niedzielę o godz. 10.00 za wyjątkiem czwartej 
godz. 8.30



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl68 Odwiedź naszą stronę:

Czarny humor ze szkolnej ławki.

 Na lekcji religii dwie uczennice, należące do różnych parafii, toczą między sobą następującą 
rozmowę:

Ania: - W niedzielę muszę iść z bratem do kościoła, mamy pamiątkę założenia i będzie nawet biskup 
diecezjalny.

Frania: - Dobrze, że moja mama nie każe mi chodzić do kościoła!

Filiał w Marklowicach; nabożeństwa odbywają się  
w każdą niedzielę o godz. 9.00

Filiał w Hażlachu; nabożeństwa odbywają się w każ-
dą niedzielę o godz. 10.00.za wyjątkiem pierwszej  
godz. 8.00

Filiał w Gumnach; nabożeństwa odbywają się w każdą 
niedzielę o godz. 10.00 za wyjątkiem drugiej godz. 8.00 Filiał w Ogrodzonej; nabożeństwa odbywają się w każ-

dą niedzielę o godz. 8.30
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

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

Mt 5,4

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

Wykonaj polecenie.

Wypisz powody, dla których ty i znani ci ludzie opuszczają niedzielne nabożeństwa?

1. ….......................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................................
1. ….......................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................................

 Narysuj na kartce A4 jak angażujesz się w kościele w swojej miejscowości lub co byś chciał(a) aby 
tam się działo?

2016-05-01
2016-05-15
2016-05-25
2016-05-29
2016-05-29
2016-05-29

Marcel Rajski
Kalina Eliza Mizia
Filip Dariusz Gibiec
Nadia Julia Polok
Kacper Oreł
Wojciech Karol Szczepanek

Marklowice
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Hażlach
Cieszyn

Śluby w maju nie odbyły się

2016-05-04
2016-05-06
2016-05-13
2016-05-13
2016-05-17
2016-05-18
2016-05-21
2016-05-27
2016-05-27
2016-05-27
2016-05-27

śp. Zuzanna Śliwka zd. Lipowczan
śp. Wojciech Adam Hes
śp. Jerzy Martynek
śp. Zofia Gaura zd. Pisek
śp. Inga Hutta 
śp. Emilia Farana zd. Tomica
śp. Marta Jasina zd. Krzenek
śp. Emilia Lipowczan zd. Kohut
śp. Tadeusz Jan Sikora
śp. Jerzy Wójcicki
śp. Helena Henkel zd. Czyż

lat 79
lat 35
lat 69
lat 88
lat 101
lat 87
lat 76
lat 92
lat 88
lat 88
lat 85

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Na
sz
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Zastrzegamy możliwość zmian w programie. 
Szczegóły o naszych imprezach podajemy w osobnych ogłoszeniach.

Bliższe informacje pod nr tel. 338 52 37 55 Spotkania Klubu PTEw. odbywają się 
w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

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

Informacje, ogłoszenia

07.07.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Piotr Feliks  (75 – lecie śmierci)

14.07: Wycieczka do Karlowej Studanki (CzR)  

21.07.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Tadeusz Żeleński – Boy (75 – lecie śmierci) 

28.07.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Ignacy Jan Paderewski (75 – lecie śmierci) 

04 – 05.08: Wycieczka do Switu – Tatry Słowackie (Sk) 

11.08.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Ks. sup. Karol Kuzmany (150 – lecie śmierci) 

18.08.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Ks. Edward Busse (100 – lecie urodzin) 

25.08.: Wycieczka do Plumlowa (CzR) 
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Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 19.00

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

E.G. „Gloria”
Chór młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz. 15.45
godz. 18.00

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

Próby chórów w parafii cieszyńskiej
* (M) - młodzież;    (D) - dzieci

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

w Cieszynie
godz. 18.00
> każda środa

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 środa miesiąca

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

- Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej 

lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Wieczory z Biblią:
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Serdecznie zapraszamy na spotkania, 

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

w budynku parafialnym 

przy placu koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Gdzie: w Bażanowicach
Kiedy: od 4 do 8 lipca 2016 r.  
 od godz. 9.00-12.00

Gdzie: w Hażlachu
Kiedy: od 25 do 29 lipca 2016 r. 
 od godz. 9.00-12.30
Temat: BOŻA ZBROJA

Gdzie: w Zamarskach
Kiedy: od 1 do 5 sierpnia 2016 r. 
 od godz. 9.00-12.30
Temat: BOŻA ZBROJA

TYDZIEŃ DOBREJ NOWINY 
serdecznie zapraszamy:

Gdzie: w Ogrodzonej 
Kiedy: od 15 do 19 sierpnia 2016 r. 
 od godz. 9.00-12.00

Gdzie: w Gumnach
Kiedy: od 15 do 19 sierpnia 2016 r. 
 od godz. 9.00-12.00
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Koparko-ładowarka 
CATERPILLAR
Mini koparka

wywóz ziemi 3,5 t; 8 t
wykopy kanalizacyjne 

– drenaże, odwodnienia, 
szamba, fundamenty  

i inne 
rekultywacja stawów, 

rowów i terenu 

Matematyka, fizyka 
- przygotowanie do egzaminów 

poprawkowych. 

Telefon: 510 823 731

Sprzedam dom jednorodzinny 

(może być dwurodzinny) 

wolnostojący o pow. ok. 108 m2, 

działka 15a w Cieszynie. 

Bliższe informacje telefoniczne - 

603 960 954 lub 512 070 386
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

Projekt okładki: A. Macura              
Korekta: ks. Jan Sztwiertnia
               dr Jan Schylla
               Urszula Szmidt 
   

           

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

księży:
ks. Janusz 
Sikora:
33 857 71 65
506 063 203
janusz.sikora
@luteranie.pl

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 
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