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LATO – WAKACJE – URLOPY

   LATO
		 Nadeszło	lato.	Dla	wielu	z	nas	ulubiona	i	jakże	oczekiwana	pora	roku.	Długie	dni	
zachęcają,	aby	wyjść	z	domu	na	spacer	lub	przejażdżkę	i	podziwiać	cały	otaczający	nas	
świat.	Widok	z	naszych	okien	czy	balkonów	ulega	ciągłym	zmianom.	Całe	przyroda	żyje	
i	dostarcza	nam	wielu	niezwykłych	doznań	i	wrażeń.
   WAKACJE
		 Zakończył	się	rok	szkolny	i	rozpoczęły	wakacje.	Jakże	ten	czas	jest	oczekiwany	
przez	wszystkich	uczących	się.	Przecież	już	od	kilku	tygodni	myśli	uczniów	koncentro-
wały	się	wokół	planów	wakacyjnych.	Wakacji	także	oczekiwali	nauczyciele	i	wychowaw-
cy,	gdyż	zmęczenie	i	wyczerpanie	zawodowe	im	także	dało	się	we	znaki.	Dla	rodziców	
jest	 to	przynajmniej	kilkutygodniowa	przerwa	od	obowiązku	sprawdzania	zadań	domo-

wych	lub	pilnowania	czy	zostały	odrobione.
   URLOPY
	 Wiele	osób	obecnie	korzysta	lub	w	najbliższym	czasie	będzie	korzystać	z	urlopów	w	pracy.	Wyjeżdżają	na	
wczasy	zorganizowane	prywatnie	lub	korzystają	z	usług	biur	podróży.	Osoby	wykorzystujące	swój	urlop	w	lecie	
to	najczęściej	ci,	którzy	są	zależni	od	roku	szkolnego	ze	względu	na	dzieci,	które	są	w	wieku	edukacyjnym.	Inni	
mają	jeszcze	możliwość	odpoczynku	w	innym	okresie	roku.
	 Tak	jak	co	roku,	jedni	spędzą	urlop	poza	domem,	a	drudzy	z	różnych	przyczyn	pozostaną	w	domu.	Ci,	któ-
rzy	pozostają	w	domach,	mają	także	szczególną	możliwość	odwiedzenia	i	zobaczenia	swoich	najbliższych	okolic	
i	ciekawych	miejsc.	Tak	często	to,	co	jest	blisko	nas	i	w	zasięgu	ręki,	jest	nam	zupełnie	nieznane.	Możemy	wiele	
powiedzieć	na	temat	piękna	w	obcych	krajach,	a	nie	znamy	tego,	co	mamy	„za	miedzą”.	Może	warto	nasz	wolny	
czas	wykorzystać	na	podziwianie	tego,	czym	Pan	Bóg	obdarował	nas	w	naszym	najbliższym	otoczeniu.	Otwórzmy	
nasze	oczy	na	piękno,	które	jest	w	naszym	zasięgu.

ks. Jan Sztwiertnia

OD REDAKCJI: 	 W a -
kacje	 –	 czas	
odpoczynku,	

czas	 relaksu,	 czas	wyjazdów,	wymarzonych	 i	wytęsk-
nionych	urlopów…	chwile	wolne	od	pracy,	od	zabiega-
nia	czy	gorączki	i	zaabsorbowania	setkami	spraw	dnia	
codziennego.	Wakacje	–	tak	bardzo	wyczekiwany	czas,	
bo	przecież	można	poleniuchować,	obowiązki	odłożyć	
na	później,	praca	może	poczekać	przecież	wypoczynek	
należy	 się	 każdemu.	 Wakacyjne	 oferty	 biur	 podróży	
zachęcają,	 przyciągają	 kolorowymi	 zdjęciami	 z	 naj-
piękniejszych	 zakątków	 świata…	 co	 wybrać?	 Riwie-
ra	 turecka	czy	Egipt,	a	może	 jednak	wypoczynek	nad	
polskim	morzem…	niejednokrotnie	te	pytania	rodzą	się	
wśród	planujących	wyjazdy	i	urlopy.	Czy	jednak	wśród	
przeglądania	 ofert	 turystycznych,	 pakowania	 walizek,	
plecaków	 i	 nadziei,	 że	 pogoda	 dopisze	 pojawi	 się	 py-
tanie	o	Boga?	Pan	Bóg	jedzie	z	nami	na	wakacje,	ale	
pod	warunkiem,	że	zamiast	zostawić	w	domu,	zabierze-
my	Go	ze	sobą.	Pakując	wakacyjne	plecaki	czy	 torby	
podróżne,	pamiętajmy,	że	chce	z	nami	jechać	też	Bóg.	
Nie	chce	On,	abyśmy	zostawili	Go	na	długie	dwa	mie-
siące	samego.	On	chce	być	z	nami	i	przeżywać	wszyst-
kie	chwile	naszych	radości.	No	dobrze,	ale	co	znaczy	
zabrać	Go	ze	sobą	na	wakacje?	To	proste!	Chodzi	o	to,	

abyśmy	nie	zapomnieli	o	Bogu,	który	 jest	naszym	Oj-
cem,	Przyjacielem,	Przewodnikiem…
	 Zabrać	ze	sobą	Boga	na	wakacje,	to	na	pewno	
rozmawiać	 z	Nim	w	modlitwie	każdego	dnia;	 dzięko-
wać	Mu	za	słońce,	piękno	krajobrazu,	który	odkrywa-
my;	 za	 dobroć	 ludzi,	 której	 doświadczamy;	 za	 wiele	
chwil	radości,	które	nas	spotkają!
	 Ks.	 Jan	 Twardowski	 w	 swoim	 wierszu	 pisał:	
„Czy możemy powiedzieć, że żyjemy dla Boga? Czy nie 
żyjemy dla siebie, dla swoich ambicji, dla pieniędzy, dla 
własnego szczęścia?”
	 A	przecież	mówi	się,	że	wakacje	 to	czas,	gdy	
od	 obowiązków	 mamy	 odpocząć.	 Obyśmy	 potrafili	 
w	każdym	kolejnym	dniu	wakacji	dostrzec	skarb,	jaki	
otrzymujemy	od	Boga.	Starajmy	 się,	 aby	 tego	 skarbu	
nie	zniszczyć	i	nie	zapomnieć	o	Panu	Bogu,	który	każ-
dego	dnia	chce	być	z	nami!
	 Każdą	chwilę	dostajemy	od	Boga	i	każą	chwilę	
oddajmy	 Jemu.	Każda	 chwila	wakacyjnej	 radości	 czy	
szczęścia	może	być	ofiarowana	Panu	Bogu.	Wakacje	to	
doskonały	czas	na	test	naszej	wiary.
	 Czy	aby	w	wakacyjnym	odpoczynku	nie	próbu-
jemy	postawić	Boga	na	dalszym	planie?	Bóg…?	Prze-
cież	poczeka…
	 I	rzeczywiście…	On	czeka.	On	przemawia	do	
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Kogo chcemy dziś bardziej słuchać?

Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, 
ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim.

Dz 26,22

	 Już	na	pierwszy	 rzut	oka	 sierpniowe	hasło	bi-
blijne	wydaje	się	być	wyrwane	z	szerszego	kontekstu.	
I	 tak	 jest	 rzeczywiście.	Dobitnie	wskazują	 na	 to	 dwa	
pierwsze	 słowa:	 „ponieważ”	 i	 „jednak”,	 które	 wyraź-
nie	 nawiązują	 do	 treści	 je	 poprzedzającej.	 Pierwsze	 
z	nich	(„ponieważ”)	wyjaśnia	informację	podaną	w	dal-
szej	części	zdania,	zaś	drugie	(„jednak”)	–	jest	partyku-
łą,	komunikującą,	 że	 to,	o	 czym	mowa	w	późniejszej	 
wypowiedzi,	 nie	 pokrywało	 się	 z	 czyimiś	 przewidy-
waniami.	Zatem,	aby	zrozumieć	 słowa	 tego	hasła,	ko-
niecznie	musimy	poznać	wymowę	poprzedzającego	je	
fragmentu.
	 Cały	 26.	 rozdział	 Dziejów	 Apostolskich	
ukazuje	 jedną	 z	ważniejszych	mów	w	obronie	wiary	
chrześcijańskiej,	 znajdujących	 się	 na	 kartach	Biblii.	
Jej	 tłem	 są	 wydarzenia	 opisane	 już	 kilka	 rozdziałów	
wcześniej,	 a	 mające	 bezpośredni	 związek	 z	 przygo-

towanym	 przez	 Żydów	
zamachem	 na	 ap.	 Paw-
ła.	 Zaś	 wszystko	 to	 było	
związane	 z	 jego	 nowym	
życiem,	które	kiedyś,	pod	
Damaszkiem,	 przeobrazi-
ło		dyszącego	nienawiścią	
Saula	w	 niestrudzonego	 i	
całkowicie	 oddanego	 „ambasadora”	 Jezusa	Chrystusa.	
Od	momentu	nawrócenia	sam	Pan	Jezus	 tak	kierował	
jego	 posunięciami,	 że	 podczas	 trzech	 wypraw	 misyj-
nych	mógł	 odwiedzić	 sporą	 część	 antycznego	 świata.	
Cel	wszystkich	jego	podróży	nie	wypływał	z	chęci	po-
znawania	i	zwiedzania	wielu	miejscowości.	Jego	misją	
było	opowiadanie	o	Jezusie,	które	wypływało	z	całko-
witego	przekonania,	że	On	żyje	i	jest	niekwestionowa-
nym	Panem	życia	i	śmierci.	

naszych	 oczu	 poprzez	 piękno	 krajobrazów,	 czeka	 na	
tych,	 którym	wydaje	 się,	 że	 Go	 nie	 potrzebują,	 a	 na-
wet	 na	 tych,	 którzy	 zaprzeczają	 Jego	 istnieniu,	 czeka	
na	tych,	którzy	zapominają,	że	od	Boga	nie	ma	wakacji.	
Czeka	 zarówno	w	małym	wiejskim	 kościółku	 na	 roz-
staju	dróg,		w	górskich	szczytach	czy	przyrodzie,	która	
zachwyca	swoim	pięknem,		w	napotkanym	człowieku.	
Wszędzie	 tam	 gdzie	 człowiek	 przemierza	 wakacyjne	
szlaki	czeka	Bóg.
	 Wakacje	mogą	być	dla	 chrześcijanina	 czasem	
pogłębienia	wiary	w	Boga,	czasem	nawiązania	bliższej	
przyjaźni	 z	 naszym	 Stwórcą.	 Przecież	wtedy	właśnie	
mamy	najlepszą	okazję	do	podziwiania	tego	wszystkie-
go,	co	On	stworzył	i	co	Jemu	zawdzięczamy.	Cudowne	
góry,	w	których	jesteśmy	jakby	bliżsi	niebu	i	błękitne	
wody,	w	których	kipi	życie,	 to	kolejne	dowody	 istnie-
nia	 „Wspaniałego	Stwórcy”,	 który	 zbudował	 i	 regulu-
je	ten	wspaniały	mechanizm	świata.	Czas	odpoczynku	
to	dobry	czas	wzbogacenia	własnej	duszy.	Bóg	cieszy	
się	z	tego,	że	będziesz	miał	okazję	do	wytchnienia.	Ale	
każdego	wieczoru	powinniśmy	zapytać	samych	siebie	 

„A jeśli Bóg wezwałby mnie tej nocy przed swój trybunał, 
czy mógłbym bez obawy ofiarować Mu wszystkie moje 
uczynki?”.	Tylko	wtedy,	 gdy	 odpowiemy	 pozytywnie	

na	 takie	pytanie	spędzimy	spokojnie	 i	 szczęśliwie	wa-
kacje,	albowiem	pokój	serca	i	miłość	Boga	przerastają	
wszystko	to,	czego	najbardziej	pragniemy.
	 Wakacyjny	odpoczynek,	 to	okazja	do	dłuższe-
go	wspólnego	spędzenia	czasu	z	rodziną.	Różnorodność	
pasji	i	temperamentów	sprawia,	że	formy	odpoczynku	
są	sprawą	indywidualnego	wyboru,	ale	i	koniecznością	
kompromisów.	Zwłaszcza,	gdy	trzeba	pogodzić	zamiło-
wanie	do	aktywnego	spędzania	czasu	z	zamiłowaniem	
bardziej	domatorskim.	Dlatego	 też	wytęskniony	urlop	
nie	zawsze	jest	wolny	od	różnych	napięć.	Skumulowa-
ne	zmęczenie	całego	roku	pracy,	zaległe	sprawy	i	bycie	
z	sobą	przez	większą	liczbę	godzin	niż	w	codzienności,	
stanowią	wyzwanie,	 ale	 też	 są	 szansą	 na	 pogłębienie	
wzajemnych	relacji.
	 Jest	w	naszej	aktywności	czas	na	pracę	i	czas	
na	 odpoczynek,	 czas	 na	 troskę	 o	 ducha	 i	 o	 ciało.	 Po-
mniejszanie	 któregokolwiek	 z	 elementów	 tworzących	
człowieka,	może	mieć	 zgubne	 skutki	 dla	 całej	 osoby.	
Warto	zatroszczyć	się	o	harmonię	między	pracą	i	odpo-
czynkiem,	między	duszą	i	ciałem,	między	wiarą	i	natu-
rą.	W	tym	kontekście	pragnę	życzyć	Czytelniczkom	i	
Czytelnikom	dobrego	wakacyjnego	odpoczynku.
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	 Mówienie	 o	 Jezusie	 znajdowało	 ogromny	 po-
słuch	w	tamtych	czasach	i	w	tamtym	środowisku.	Skoro	
bowiem	 sam	Bóg	 zstąpił	między	 ludzi	 –	 i	 to	właśnie	
między	tych,	którym	nie	wiodło	się	najlepiej	–	to	było	
to	 czymś	 niesamowitym	 i	 wręcz	 rewolucyjnym.	 Bóg,	
który	interesuje	się	swoim	ludem	i	troszczy	się	o	niego,	
a	do	 tego	 taki,	który	poświęcił	nawet	swojego	Syna…	
To	było	coś,	co	na	przestrzeni	stuleci	zostało	zatracone	
przez	żydowskich	przewodników	religijnych.	Oczywi-
ste	więc	było,	że	nie	kto	 inny,	 jak	właśnie	owi	stróże	
porządku	moralnego	 i	 czystości	 sprawowanego	 kultu	
zrobią	 niemalże	 wszystko,	 aby	 utrzymać	 swoją	 pozy-
cję	społeczną,	wpływy	i	przy	tym	całkiem	niezłe	zyski.	
Doprowadzając	 do	 ukrzyżowania	 Jezusa	 na	Golgocie,	
byli	przekonani,	że	z	Jego	śmiercią	całkowicie	pozbędą	
się	problemu.	A	tu	okazało	się,	że	po	zmartwychwsta-
niu	 ten	 „problem”	 z	 prędkością	 błyskawicy	 przybrał	
na	sile.	Z	dnia	na	dzień	uczeni	w	Piśmie	i	 faryzeusze	
tracili	wpływy,	a	razem	z	nimi	również	możliwość	od-
działywania	na	lud.	Ci	zaś,	którzy	czuli	się	najbardziej	
zagrożeni,	 a	 przy	 tym	 byli	 totalnie	 zaślepieni	 swoją	
ideologią,	byli	do	tego	stopnia	zdesperowani,	że	chcie-
li	 zabić	 Pawła.	Okazuje	 się,	 że	 zasada	 sformułowana	
w	 traktacie	 o	 sprawowaniu	 władzy	 pt.	Książę,	 przez	
Niccolo	Machiavellego	(1469-1527),	głosząca	że	„cel 
uświęca środki”	–	była	stosowana	od	zawsze.	I	nic	też	
nie	wskazuje	 na	 to,	 aby	 kiedykolwiek	miała	 przestać	
obowiązywać.	
	 Wiemy,	 że	 gdy	 komuś	 brakuje	 logicznych	 ar-
gumentów,	albo	gdy	coś	zdecydowanie	uderza	w	jego	
interesy	(korzyści	finansowe,	możliwość	utracenia	sta-
nowiska	i/lub	pozycji	itp.)	–	nie	ma	miejsca	na	uczciwą	
i	 rzetelną	 dyskusję.	Tak	właśnie	 było	w	 rozważanym	
przypadku	ap.	Pawła,	którego	Żydzi	tak	bardzo	zniena-
widzili,	że	po	jego	wystąpieniu	„wywlekli go ze świąty-
ni na zewnątrz”,	aby	go	tam	zabić.	I	na	pewno	uczynili-
by	to,	gdyby	nie	ingerencja	żołnierzy,	którzy	zabierając	
Pawła	do	więzienia	–	nie	dopuścili	do	linczu.	Przedtem	
jednak	 ich	dowódca	dał	mu	możliwość	przemówienia	
do	zebranych	tam	Żydów.	Później	miał	możliwość	sta-
nięcia	przed	Radą	–	ale	zdaje	się,	że	to	jeszcze	bardziej	
rozsierdziło	 zgromadzonych.	 Więcej	 niż	 czterdziestu	 
z	nich	uknuło	spisek	i	„związało się przysięgą, mówiąc, 
że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła”.	
I	w	tym	przypadku	żołnierze	udaremnili	jego	zamordo-
wanie,	potajemnie	wywożąc	go	do	Cezarei,	gdzie	prze-
bywał	w	pałacu	prokuratora	(aż	do	wywiezienia	go	do	
Rzymu).	
	 W	 tym	 to	 właśnie	 czasie	 do	 Cezarei	 przybył	

król	Agryppa	II,	ze	swoją	siostrą	Bereniką,	aby	powitać	
Festusa,	 nowego	 namiestnika	 (prokuratora)	 prowincji.	
Po	kilkudniowym	pobycie	monarchy,	Festus	wspomniał	
królowi	o	Pawle,	mówiąc	też	o	nacisku	Sanhedrynu	na	
wydanie	 więźnia.	 Zaintrygowany	 Agryppa	 zapragnął	 
z	ust	samego	Pawła	usłyszeć	o	tym	konflikcie,	co	pro-
kuratorowi	 dało	 okazję	 do	 urządzenia	 publicznego	
przesłuchania	w	sali	audiencyjnej	swojego	pałacu.
	 Dwudziesty	 szósty	 rozdział	 Dziejów	Apostol-
skich,	 z	 którego	 pochodzi	 rozważany	 werset,	 rozpo-
czyna	się	od	słów	króla	Agryppy,	który	chcąc	postąpić	
sprawiedliwie,	 zwrócił	 się	do	Pawła:	„Możesz zabrać 
głos we własnej obronie”.	Tym	samym	wprawił	w	za-
kłopotanie	nie	tylko	całe	ówczesne	stronnictwo	Żydów,	
ale	po	dzień	dzisiejszy	zawstydza	wszystkich	tych,	któ-
rzy	wydają	wyroki	w	czyjejś	sprawie,	bez	dania	możli-
wości	obrony.	A	to	zdarzało	się	nie	tylko	w	przypadku	
jezuitów	umacniających	władzę	i	pozycję	ówczesnego	
kościoła	 katolickiego	 i	 papiestwa,	 ale	 faszystów,	 któ-
rzy	 w	 obozach	 koncentracyjnych	 likwidowali	 Żydów	 
i	 wszystkich	 innych	 „niewygodnych”,	 albo	 komuni-
stów,	 którzy	mordowali	 przeciwników	 swojego	 syste-
mu	i	wrogów	„państwa	ludowego”.	
	 Możliwość	 przedstawienia	 swoich	 racji	 i	 wy-
stąpienia	 przed	 samym	 królem	 Agryppą,	 Paweł	 po-
czytuje	sobie	za	niezwykły	przywilej,	wyznając	przed	
nim,	że	uważa	się	z	tego	powodu	za	szczęśliwego.	Bo	
tak	naprawdę	nie	chodziło	mu	o	obronę	jako	taką,	ale	
o	 sposobność	 opowiedzenia	 o	 sobie,	 o	 spotkaniu	 pod	
Damaszkiem	 ze	 zmartwychwstałym	 Jezusem	 i	 o	 tym,	
że	właśnie	to	zdarzenie	całkowicie	go	zmieniło.	Z	czło-
wieka,	który	był	w	 stanie	poświęcić	 całe	 swoje	 życie,	
aby	 jak	 najskuteczniej	 zwalczać	 powstający	 Kościół	
chrześcijański,	stał	się	niezmordowanym	jego	orędow-
nikiem	i	założycielem	wielu	prężnie	rozwijających	się	
zborów.	Z	osoby	ziejącej	nienawiścią	do	Jezusa	i	jego	
wszystkich	naśladowców,	przemienił	się	w	kogoś,	kto	
w	obliczu	zagrożenia	i	śmierci	tym	mocniej	podkreślał	
związek	 ze	 swoim	Panem	 i	 tym	bardziej	 głosił	wiarę	 
w	zmartwychwstanie	i	życie	wieczne.
 „Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade 
mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świa-
dectwo małym i wielkim”	 –	 powiedział	 wtedy	 Paweł	
nie	 tylko	 do	 króla	Agryppy,	 ale	mówi	 teraz	 także	 do	
Ciebie,	drogi	Czytelniku.	Dawaj	zatem	dobre	świadec-
two	„małym	i	wielkim”	i	nigdy	nie	wchodź	w	układy	 
z	„faryzeuszami”,	którzy	dla	swoich	interesów	gotowi	
są	walczyć	i	zabijać	to	wszystko,	co	w	gruncie	rzeczy	
jest	dobre	i	godne	naśladowania.	Amen.

ks. Alfred Borski

	 A	nie	upodabniajcie	się	do	tego	świata,	ale	się	przemieńcie	
przez	odnowienie	umysłu	swego,	abyście	umieli	rozróżnić,	co	jest	wolą	Bożą,	

co	jest	dobre,	miłe	i	doskonałe.		Rz.	12,2
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Dysputa lipska      cz. VII
Kazanie o Nowym Testamencie

	 „Kazanie	o	Nowym	Testamencie,	czyli	o	mszy”	
jest	 jednym	 z	 istotnych	 świadectw	 rozwoju	 teologicz-
nego	myślenia	Marcina	Lutra.	Powstało	ono	w	1520	r.,	
w	 okresie	 pomiędzy	 publikacją	 dwóch	 dużo	 bardziej	
znanych	 tekstów,	 zaliczanych	 do	 jego	 pism	 progra-
mowych:	 „Do	 chrześcijańskiej	 szlachty	 niemieckiego	
narodu	o	poprawie	chrześcijańskiego	stanu”	z	czerwca	
oraz	 „O	 niewoli	 babilońskiej	 Kościoła”	 opublikowa-
nego	we	wrześniu.	Jak	wskazuje	sam	tytuł,	Wittenber-
czyk	koncentruje	 się	w	 tym	kazaniu	 na	 kwestii	mszy.	
Jest	to	już	druga	wypowiedź	w	tej	sprawie.	Poprzednie	
kazanie	poświęcone	kwestii	Sakramentu	Ołtarza	wydał	 
w	 1519	 roku	 pod	 tytułem	 „Kazanie	 o	 najczcigodniej-
szym	sakramencie	świętego,	prawdziwego	Ciała	Chry-
stusa	 i	 o	 bractwach”.	Kontynuacją	 tematu	 było	wspo-
mniane	 już	 „O	 niewoli	 babilońskiej	 Kościoła”,	 które	
było	walną	rozprawą	ze	średniowiecznym	nauczaniem	
o	 sakramentach.	 „Kazanie	 o	 Nowym	 Testamencie…”	
jest	 natomiast	 istotne	 dla	 rozwoju	 luterskiego	 myśle-
nia	o	Sakramencie	Ołtarza,	gdyż	 to	w	 tym	 tekście	po	
raz	pierwszy	M.	Luter	wystąpił	z	otwartą	krytyką	śre-
dniowiecznego	pojmowania	mszy	w	kategoriach	ofiary	
składanej	 przez	 ludzi	 Bogu,	 której	 odprawianie	 uzna-
wane	było	 za	dobry	uczynek,	który	potraktować	moż-
na	było	jako	zasługę	w	oczach	Bożych.	O	wadze	tego	
kazania	świadczy	nie	tylko	jego	znaczenie	dla	rozwoju	
reformacyjnej	nauki	o	sakramentach	czy	też	zawarte	w	
nim	 wątki	 dotyczące	 kapłaństwa	 wszystkich	 wierzą-
cych,	ale	także	fakt,	że	doczekało	się	do	roku	1524	aż	
14	różnych	wydań.
	 M.	Luter	rozpoczyna	to	kazanie,	które	z	jednej	
strony	 ma	 za	 zadanie	 pouczyć	 czytelników	 o	 właści-
wym	rozumieniu	Sakramentu	Ołtarza,	a	z	drugiej		uka-
zać	polemiczną	argumentację	Wittenberczyka	odnośnie	
średniowiecznego	 pojmowania	 mszy,	 od	 wskazania,	
że	Bóg	 dawał	 na	 początku	w	 swoim	Słowie	 niewiele	
nakazów,	zaś	ich	pomnażanie	z	czasem	było	odpowie-
dzią	na	grzeszność	człowieka.	Reformator	zajmuje	się	
tym	 zagadnieniem,	 by	 ukazać	 wagę	 mszy,	 która	 jest	
jego	 zdaniem	 jedynym	 nakazem,	 jedynym	 testamen-
tem,	który	Chrystus	pozostawił	chrześcijanom	po	tym	
jak	zniósł	Zakon	Mojżesza.	Pokazuje	to	ogromną	wagę	
,jaką	przez	całe	swoje	życie	Reformator	przywiązywał	
do	tego	sakramentu.	Widzi	w	nim,	w	tym	kazaniu,	naj-
większą	służbę	Bożą.	Przy	czym	podkreśla,	że	chodzi	w	
tej	służbie	o	samo	sprawowanie	sakramentu	i	połączone	
z	 nim	dziękczynienie,	 nie	 zaś	wszelką	 zewnętrzną,	 li-
turgiczną	oprawę.	M.	Luter	podkreśla	bowiem,	że	to	nie	

zewnętrzna	oprawa	stanowi	o	 istocie	sakramentu,	ona	
leży	gdzie	indziej.	Przy	czym	nie	należy	z	tej	uwagi	wy-
ciągać	zbyt	pochopnych	wniosków,	jakoby	Reformator	
był	gotowy	do	jakichś	rewolucyjnych	zmian	redukują-
cych	liturgię	komunijną.	Zarówno	zastrzeżenia	zawarte	
w	omawianym	kazaniu,	jak	i	późniejsza	praktyka	refor-
my	liturgicznej	w	Wittenberdze	pokazują,	że	M.	Luter	
nie	chciał	usuwać	niczego	z	liturgii	Wieczerzy	Pańskiej	
poza	tym,	co	było	niezgodne	z	jej	właściwym	rozumie-
niem.	Tak	więc	w	późniejszych	reformach	liturgicznych,	
poza	 przetłumaczeniem	 liturgii	 na	 niemiecki,	 usunął	 
z	niej	jedynie	te	fragmenty,	które	sugerowały	ofiarnicze	
pojmowanie,	 które	 krytykował	 już	w	 „Kazaniu	 o	No-
wym	Testamencie”.
	 Zanim	 jednak	 przejdzie	 do	 krytyki,	M.	 Luter	
daje	w	 tym	kazaniu	pozytywny	wykład	swojego	rozu-
mienia	mszy.	 Punktem	wyjścia	 są	 tutaj	 słowa	 ustano-
wienia	 tego	 sakramentu.	Widać	 więc	 już	 tutaj	 zasad-
niczą	tendencję	pojmowania	sakramentów,	jaka	stanie	
się	 znakiem	 rozpoznawczym	 myślenia	 Reformatora.	
Interpretację	sakramentu	definiuje	z	 jego	perspektywy	
wyłącznie	 treści	 słów	 ustanowienia	 (zob.:	 Ewangelie:	
Mateusza	26,26–29,	Marka	14,22–25,	Łukasza	22,15–
20	 oraz	 1	 List	 Koryntian	 11,23–26).	 To	 wyłącznie	 
z	nich	wynika	istota,	znaczenie,	pożytek	i	owoc	sakra-
mentu.	Dzieje	się	 tak	dlatego,	że	właśnie	w	nich	Bóg	
zawarł	swoją	obietnicę.	Ta	konkretna	obietnica	powią-
zana	z	Wieczerzą	Pańską	jest	kolejnym	przykładem,	że	 
w	zbawczym	działaniu	wobec	człowieka	jedyną	stroną	
aktywną	jest	Bóg.	Człowiek	nic	nie	może	uczynić	dla	
swojego	 zbawienia.	 Wszystko	 zaczyna	 się	 i	 sprowa-
dza	do	działania	Boga,	który	ratuje	człowieka	poprzez	
obietnice	zawarte	w	Jego	Słowie.	Te	zaś	człowiek	musi	
wyłącznie	 przyjąć	 wiarą.	 By	 ukazać,	 że	 Bóg	 działa	
wobec	człowieka	przez	obietnicę,	M.	Luter	kataloguje	
obietnice,	jakie	Bóg	dał	ludziom,	na	kartach	Starego	Te-
stamentu.	Rozpoczyna	od	tej	danej	Adamowi	i	Ewie	po	
upadku	w	1	Księdze	Mojżeszowej	3,15,	przez	Noego,	
Abrahama,	Mojżesza,	aż	po	proroka	Izajasza,	w	którym	
Reformator	 widzi	 bezpośredniego	 zwiastuna	 Chrystu-
sa.	 Dla	 M.	 Lutra	 sensem	 chrześcijaństwa	 jest	 wiara	 
w	obietnicę,	która	zapowiada	zbawcze	dzieło	Boże.
	 Dlatego	 objaśniając	 sens	 mszy,	 a	 więc	 Sa-
kramentu	Ołtarza,	M.	Luter	 sięga	 po	 słowa	 obietnicy,	 
a	więc	 słowa	ustanowienia	 sakramentu.	Podkreśla,	 że	
sam	 Chrystus	 nazwał	 go	 Nowym	 Testamentem.	 I	 to	
właśnie	 pojęcie	 „testamentu”	 służy	 Reformatorowi	
jako	klucz	do	wyjaśnienia	czym	jest	 i	 jakie	znaczenie	
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ma	msza.	 Jest	ona	 testamentem,	a	więc	obietnicą	oso-
by,	która	umarła	–	Chrystusa,	która	przekazuje	swoim	
dziedzicom	–	chrześcijanom,	swoje	dziedzictwo.	Jest	to	
nowy	testament,	który	zastąpił	wszystkie	wcześniejsze,	
gdyż	Chrystus	nie	 jest	niedoskonałym	barankiem,	któ-
rego	 składano	na	ofiarę	w	Starym	Testamencie,	 a	któ-
rego	krew	powiązana	była	z	doczesną	obietnicą	ziemi	
i	 tak	 jak	 owa	 obietnica	miała	 przemijające	 znaczenie.	
Krzyżowa	 ofiara	Chrystusa	 –	Baranka	Bożego	 -	 była	
doskonała	i	wystarczająca.	Ona	też	jest	treścią	Nowego	
Testamentu,	gdyż	to	w	nim	Chrystus	przyobiecał	swoją	
łaskę.	Słowo	„testament”	w	odniesieniu	do	Chrystusa	
mówi	nie	tylko	o	treści	tej	obietnicy,	ale	także	wskazuje,	
że	warunkiem	jej	spełnienia	było	wcielenie	Syna	Boże-
go.	Dzieje	się	tak,	gdyż	warunkiem	ważności	testamen-
tu	 jest	 śmierć	 testatora.	 Tym	 sposobem	 dla	M.	 Lutra	 
w	pełni	uzasadnionym	jest	utożsamienie	Nowego	Testa-
mentu	z	mszą,	gdyż	testament	słów	ustanowienia	uka-
zuje	nie	tylko	przebaczenie	grzechów	uzyskane	dzięki	
ofierze	Chrystusa,	ale	także	fakt,	że	jest	on	wcielonym	
Bogiem,	 a	 więc	 właściwie	 rozumiana	 msza	 ujmuje	 
w	sobie	najważniejsze	treści	Nowego	Przymierza.
	 Idąc	 dalej	 w	 swoim	 objaśnianiu	 sakramentu	
poprzez	pojęcie	 „testament”	M.	Luter	ukazuje,	 że	 tak	
jak	na	świeckich	testamentach	nieraz	są	potwierdzające	
je	znaki	stosownych	pieczęci,	tak	i	w	sakramencie	jest	
zewnętrzny	 znak	 –	 ciało	 i	 krew	Chrystusa	w	 chlebie	 
i	winie.	Wyżej	 już	 zostało	 powiedziane,	 że	 testament	
niesie	 spadkobiercom	 dobra	 ofiarowane	 przez	 spad-
kodawcę.	 Tymi	 w	 przypadku	 Sakramentu	 Ołtarza	 są	
odpuszczenie	grzechów	i	życie	wieczne.	Ostatnim	ele-
mentem	 są	 zobowiązania	 dla	 spadkobierców.	W	 tym	
przypadku	 jest	 to	 obowiązek	wspominania	 Chrystusa	
poprzez	 głoszenie,	 słuchanie	 i	 rozważania	 Jego	 łaski	 
i	 miłości.	 Te	 wspomnienia	 Chrystusa	 nie	 są	 czymś	
Jemu	potrzebnym.	Chodzi	tutaj	o	pożytek	dla	chrześci-
jan,	którzy	przez	cały	czas	życia	w	ciele	żyją	pod	presją	
złego	ducha,	który	wraz	ze	światem	stale	ich	atakuje,	by	
wymazać	miłość	Chrystusa,	wymazać	wiarę	 i	 osłabić	
nadzieję.	 Dlatego	 właśnie	 potrzebujemy	 stale	 Sakra-
mentu	Ołtarza;	nie	jest	on	czymś	obojętnym	dla	chrze-
ścijan,	ale	tym	co	posila	i	buduje	ich	wiarę.	Dlatego	też	
w	sakramencie,	oprócz	słów	obietnicy,	w	słowach	usta-
nowienia	 zawarty	 jest	 znak,	 by	w	 sposób	 zewnętrzny	
potwierdzić	i	wzmocnić	naszą	wiarę.
	 Patrzenie	 na	 sakrament	 przez	 pryzmat	 testa-
mentu	 i	 obietnicy	 z	 nim	 związanej	 jest	 dla	M.	 Lutra	
punktem	 wyjścia	 do	 odpowiedzi	 na	 pytanie	 o	 godny	
sposób	 przyjmowania	Wieczerzy	 Pańskiej,	 która	 jest	
dlań	 sensem	mszy.	 Jedynym	warunkiem	 jest	 tu	wiara	
i	 gotowość	 przyjęcia	 takiego	 testamentu.	 Istotą	 testa-
mentu	jest	bowiem	to,	że	otrzymują	go	ci,	których	wy-
znaczył	 testator.	 Decydująca	 jest	 tutaj	 wola	 testatora,	
a	 nie	 osobiste	 predyspozycje	 spadkobierców.	Dlatego	

oczywiście	mogą	 oni	 czuć	 się	 niegodni	 przyjęcia	 ofe-
rowanego	 im	 daru,	 to	 jednak	 nie	 powinno	 stanąć	 na	
przeszkodzie	przyjęcia	go	zgodnie	z	wolą	testatora.	Ta	
logika	chroni	ich	też	przed	innym	pokuszeniem.	Chodzi	
o	sytuację,	w	której	człowiek	co	prawda	uznaje	się	za	
godnego	przyjęcia	tego	daru,	ale	przeraża	go	jego	wiel-
kość	 i	 wspaniałość.	 Strach	 ten	 zaś	 prowadzi	 do	 rezy-
gnacji	ze	skorzystania	z	daru.	Tutaj	także	dla	M.	Lutra	
odpowiedzią	jest	powołanie	się	na	wolę	testatora.
	 Ten	wykład	pojmowania	sakramentu	za	pomo-
cą	 pojęcia	 testamentu	 jest	 w	 dalszej	 części	 „Kazania	 
o	Nowym	Testamencie”	dla	M.	Lutra	punktem	wyjścia	
do	krytyki	mszy.	Warto	w	 tym	miejscu	zaznaczyć,	że	
Reformator	nie	był	gotów	zrezygnować	z	tego	terminu,	
co	poświadcza	 tytuł	 jego	najważniejszego	pisma	 litur-
gicznego	 „Niemiecka	msza	 i	 porządek	 nabożeństwa”.	
Trzeba	 też	pamiętać,	że	 jego	późniejsza	krytyka	mszy	
zawarta	 choćby	 w	 „Artykułach	 szmalkaldzkich”	 nie	
dotyczyła	mszy	rozumianej	jako	nabożeństwo	z	Sakra-
mentem	 Ołtarza,	 ale	 mszy	 utożsamionej	 z	 określoną,	
ofiarniczą	 interpretacją	Wieczerzy	 Pańskiej.	 I	 to	 wła-
śnie	ta	ostatnia	staje	się	głównym	przedmiotem	krytyki	
w	„Kazaniu	o	Nowym	Testamencie”.
	 Zanim	jednak	do	niej	przejdzie,	M.	Luter	odnosi	
się	do	dwóch	innych	nadużyć	w	ówczesnej	mu	praktyce	
mszalnej.	Po	pierwsze,	do	pozbawienia	ludzi	biorących	
udział	w	mszy	dostępu	do	słów	ustanowienia,	gdyż	są	
zmawiane	 cicho	 i	w	 języku	niezrozumiałym	dla	 ludu.	
Reformator	postuluje	tutaj,	a	kilka	lat	później	wprowa-
dzi	 to	w	Wittenberdze,	 że	 słowa	 ustanowienia	muszą	
być	 wypowiadane	 głośno	 i	 zrozumiale,	 tak	 by	 wszy-
scy	mogli	być	pouczeni	o	sensie	testamentu	i	obietnicy,	
który	w	 nich	 został	 przekazany	 chrześcijanom.	Tylko	
bowiem	słuchając	Słowa	Bożego	zawartego	w	słowach	
ustanowienia	 sakramentu	 człowiek	 może	 czerpać	 
z	udziału	w	nim	właściwe	pożytki,	a	więc	wzmocnienie	
i	posilenie	wiary.	Drugim	nadużyciem,	jakie	wypunkto-
wuje	M.	Luter,	jest	odmowa	kielicha	dla	świeckich.	Re-
formator	co	prawda	zauważa,	że	ważniejsze	jest	Słowo	
niż	znak	i	brak	znaku	nie	unieważnia	Słowa	obietnicy,	
ale	jednocześnie	oskarżycielsko	pyta,	kto	papiestwu	dał	
prawo	 do	 zabierania	 chrześcijanom	 części	 ustanowie-
nia	Chrystusowego.
	 Zasadnicza	 jednak	 oś	 krytyki	 skierowana	 jest	
w	pojmowanie	mszy	 jako	 ludzkiego	uczynku	–	ofiary.	
Przyczynę	 takiego	 stanu	 rzeczy	 widzi	 we	 wspomnia-
nym	już	pozbawianiu	 ludzi	Słowa	Bożego.	Gdzie	bra-
kuje	bowiem	jego	zwiastowania,	tam	ludzie	na	własną	
rękę	 wymyślają,	 jak	 mogliby	 się	 zasłużyć	 przed	 Bo-
giem.	 Takie	 poszukiwanie	 zasługi	 człowieka	 w	mszy	
prowadzi	 do	 zaprzeczenia	 jej	 właściwego	 rozumie-
nia	 jako	 testamentu.	 Bowiem	 ci	 którzy	 chcą	 widzieć	 
w	nim	ofiarę	 składaną	Bogu,	odwracają	 logikę	działa-
nia	testamentu.	W	testamencie,	którym	jest	sakrament,	
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to	testator	daje	coś	spadkobiercom,	a	nie	spadkobiercy	
testatorowi.	Tak	więc	w	sakramencie	Bóg	ofiaruje	coś	
człowiekowi,	a	nie	człowiek	daje	coś	Bogu.	Nie	można	
więc	 sakramentu	 traktować	 jak	ofiary	 składanej	przez	
człowieka	Bogu,	by	go	przebłagać.	Tym	samym	msza	 
i	jej	treść	jest	nie	przedmiotem	działania	człowieka,	ale	
tylko	i	wyłącznie	wiary.
	 M.	Luter	stwierdza,	że	słowo	ofiara	pojawia	się	
niejednokrotnie	 w	 tradycji	 chrześcijańskiej	 w	 kontek-
ście	mszy.	Jednak	wynika	to	z	faktu,	że	w	liturgii	mszy	
nałożyło	 się	 kilka	 elementów,	 które	 później	 zostały	
utożsamione	z	samym	sakramentem,	który	nie	jest	ofia-
rą,	a	testamentem.	Tymi	praktykami	są	modlitwy	i	myśl	
o	samoofiarowaniu	się	chrześcijan	poprzez	oddanie	się	
Bogu	i	dziękczynienie,	gdy	przystępują	do	sakramentu.	
Chodzi	także	o	starochrześcijańskie	praktyki	zbierania	
przy	okazji	mszy	darów,	które	później	przeznaczano	na	
potrzeby	ubogich.	W	liturgii	śladem	po	tych	ostatnich	
jest	modlitwa	zwana	kolektą,	której	nazwa	pochodzi	od	
gromadzenia	na	ołtarzu	darów	przyniesionych	na	wyżej	
wspomniany	cel,	a	także	tzw.	offertorium,	czyli	ofiaro-
wanie,	które	jednak,	jak	zaznacza	M.	Luter,	odnosiło	się	
do	ofiarowania	Bogu	chleba	(opłatków),	które	później	
miały	być	wykorzystane	w	czasie	sakramentu.	Żadnej	
z	 tych	 rzeczy	 jednak	 nie	 należy	włączać	 do	 istoty	 sa-
kramentu.	Wynika	to	z	faktu,	że	istota	sakramentu	jest	
Bożym	darem	domagającym	 się	wiary,	 a	 nie	 dziełem	
człowieka.
	 Kwestię	 roli	wiary	w	 „Kazaniu	 o	Nowym	Te-
stamencie”	M.	Luter	 rozwija	w	 kontekście	 nauczania	
o	 powszechnym	 kapłaństwie	 wszystkich	 wierzących,	 
a	także	powyższych	uwag	o	właściwym	sensie	pojmo-
wania	ludzkiej	ofiary	w	mszy.	Odrzuca	stwierdzenie,	ja-
koby	duchowny	jako	kapłan	ofiarował	mszę	Bogu,	za	to	
kładzie	nacisk	na	samoofiarowanie	się	w	mszy	wszyst-
kich	uczestniczących	w	niej	chrześcijan.	Otrzymują	oni	
Boży	dar	i	reagują	nań	dziękczynieniem	i	troską	o	bliź-
niego.	Dzieje	się	tak,	gdyż	ze	względu	na	wiarę	wszyscy	
oni	 są	kapłanami	 zobowiązanymi	do	 takich	ofiar.	Zaś	
obowiązek	sprawowania	sakramentu	jest	im	dany	po	to,	
by	 mogli	 spełniać	 swoją	 kapłańską	 służbę	 we	 wspól-
nocie	przed	Bogiem	 i	był	wyznaczony	czas	 i	miejsce,	 
w	którym	owa	służba	jest	pełniona,	gdyż	jest	niemożli-
we,	by	człowiek	oddawał	się	jej	przez	cały	czas.
	 Jednocześnie	M.	Luter	podkreśla	dwie	 rzeczy.	
Po	pierwsze,	niezależnie	od	ludzkiego	nastawienia	swo-
ją	służbę	kapłana	przed	Bogiem	spełnia	dla	chrześcijan	
Chrystus	przez	 cały	 czas,	 bez	przerwy.	Potwierdza	 to	
znak	dany	w	sakramencie,	w	którym	ofiaruje	się	nam	
w	swoim	ciele	i	krwi.	Po	drugie	zaś,	tak	rozumiane	po-
wszechne	kapłaństwo	dotyczy	wszystkich.	W	„Kazaniu	
o	Nowym	Testamencie”	znalazło	się	w	tym	kontekście	
ważne	sformułowanie,	nie	dające	miejsca	na	wątpliwo-
ści	co	do	faktycznej	powszechności	tej	kapłańskiej	służ-

by	wśród	wierzących:	„Gdyż	wiara	musi	wszystko	czy-
nić.	To	ona	jest	prawdziwym	urzędem	kapłańskim	i	nie	
pozwala,	by	był	nim	ktokolwiek	inny.	Dlatego	wszyscy	
chrześcijanie	są	kapłanami,	wszystkie	chrześcijanki	ka-
płankami,	czy	to	młody	czy	stary,	pan	czy	sługa,	pani	
czy	służąca,	uczony	czy	laik.	Nie	ma	tu	różnicy,	chyba,	
że	nierówna	jest	wiara”.	Chodzi	tutaj	o	wiarę	w	obiet-
nicę	zawartą	w	testamencie	Chrystusa.	To	ona	jedynie	
warunkuje	właściwe	sprawowanie	sakramentu,	a	więc	
właściwe	odprawianie	mszy.
	 W	dalszej	części	pisma	M.	Luter	krytykuje	ko-
lejne	 nadużycia.	 Przede	 wszystkim	 odrzuca	 msze	 za	
dusze	czyśćcowe.	Wynika	to	bowiem	z	prosto	przedsta-
wionego	rozumienia	sakramentu.	Jest	on	testamentem,	
a	więc	darem,	a	nie	dobrym	uczynkiem.	M.	Luter	nie	
ma	nic	przeciwko	modlitwie	 za	 zmarłych	przez	Chry-
stusa	w	czasie	mszy.	Wręcz	widzi	w	tym	wyraz	właści-
wego	pojmowania	urzędu	kapłańskiego	przynależnego	
wszystkim	chrześcijanom,	bo	taka	modlitwa	jest	wyra-
zem	wiary.	Odrzuca	jednak	traktowanie	mszy	jako	za-
sługi,	mającej	pomóc	już	zmarłym	do	zbawienia.
	 M.	 Luter	 odrzuca	 także	 tzw.	 msze	 prywat-
ne,	a	więc	sprawowane	bez	udziału	zboru,	jako	dobry	
uczynek	 i	 zasługa	 przed	 Bogiem.	 Takie	 ich	 rozumie-
nie	przyczyniło	się	do	tego,	że	w	czasach	Reformatora	
odprawiano	 ich,	 szczególnie	w	 zakonach	 i	 bractwach	
mszalnych,	 ogromne	 ilości.	 W	 tym	 kontekście	 tak-
że	 rządzi	 już	 wyżej	 przedstawiona	 logika,	 sakrament	
jest	 testamentem,	 a	 nie	 zasługą.	Msze	prywatne,	 jako	
szukanie	 zasługi	 przed	Bogiem,	 nie	mają	więc	 sensu.	 
W	praktyce	przekłada	się	to	na	postulat,	by	w	niedzie-
lę	i	święta	odprawiać	msze	regularnie	z	udziałem	zbo-
ru,	najlepiej	 jedną	dla	wszystkich,	dając	w	 jej	 trakcie	
wszystkim,	którzy	pragną,	możliwość	przystąpienia	do	
sakramentu.	W	tym	kontekście	pojawiają	się	u	M.	Lutra	
także	postulaty,	by	nie	odmawiać	udziału	w	sakramen-
cie	także	np.	niemowom,	gdy	tylko	w	sobie	właściwy	
sposób	wyrażają	chęć	przystąpienia	do	sakramentu.	Co	
ciekawe,	jako	argument	w	tym	kontekście	Reformator	
przywołuje	ojca	Kościoła	-	Cypriana	-	i	poświadczoną	
w	 jego	pismach	praktykę	udzielenia	Komunii	Świętej	
dzieciom,	oraz	tekst	z	Ewangelii	Marka	10,13-16.
	 Reformator	 argumentuje	 także,	 że	 fakt,	 iż	
wszystko	 opiera	 się	 na	wierze	w	 obietnicę,	 nie	 powi-
nien	prowadzić	do	porzucenia	sprawowania	sakramen-
tu.	 Po	 pierwsze	 dlatego,	 że	 stoi	 za	 nią	 ustanowienie	 
i	nakaz	Chrystusa	by	sprawować	go	na	Jego	pamiątkę.	
To	powinno	być	już	wystarczające	jako	motywacja	dla	
chrześcijan.	Po	drugie,	jest	w	nim	jednak	coś	dużo	waż-
niejszego.	W	sakramencie,	w	mszy	zawarte	jest	Słowo	
Bożej	obietnicy	skierowane	do	człowieka.	Z	niego,	od-
powiadając	wiarą,	każdy	chrześcijanin	powinien	korzy-
stać.
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Szeroko otwarte drzwi
	 Kiedy	 słyszę,	 jak	 ktoś	 krytykuje	 nieobecnych,	
mam	ochotę	zatkać	uszy.	Gdy	krytyczne	słowa	dotyczą	
mnie,	 odruchowo	 chcę	 się	 bronić	 i	wyjaśniać,	 dlacze-
go	postąpiłem	tak,	a	nie	inaczej.	Albo	wyjść	i	trzasnąć	
drzwiami.	Osobiście	nie	znam	człowieka,	który	by	re-
agował	na	krytykę	pogodnie	czy	choćby	obojętnie.	Jest	
to,	prawdopodobnie,	jeden	z	największych	problemów	
w	relacjach	międzyosobowych.	Nie	omija	naszych	mał-
żeństw,	rodzin,	chrześcijańskich	wspólnot.
	 Biblia	 naucza,	 że	 przyjmowanie	 krytyki	 jest	
ważną	częścią	życia.	Wystarczy	zajrzeć	do	Księgi	Przy-
słów	 (Przypowieści	Salomona),	 by	przekonać	 się,	 jak	
usilnie	 Bóg	 zachęca,	 byśmy	 słuchali	 rad,	 napomnień,	
nie	odrzucali	krytyki,	reagowali	na	nią	uprzejmie,	wy-
ciągali	 z	 niej	 właściwe	wnioski.	 Z	 kilkudziesięciu	 ta-
kich	Bożych	zachęt	wybrałem	pięć.	
	 W	 10.	 rozdziale,	 w	 17.	 wierszu	 Księgi	 Przy-
słów	czytamy:	„Kto	dba	o	karność,	jest	na	drodze	życia,	
lecz	kto	gardzi	karceniem,	schodzi	na	manowce”.
	 13,18:	„Ubóstwo	i	hańba	spada	na	tego,	kto	wy-
łamuje	się	z	karności,	lecz	kto	zważa	na	karcenie,	jest	
czczony”.	
	 15,31-32:	„Ucho,	które	słucha	zbawiennego	na-
pomnienia,	chętnie	przebywa	w	gronie	mędrców.	Kto	
nie	zważa	na	karność,	gardzi	własnym	życiem,	lecz	kto	
słucha	napomnienia,	nabiera	rozumu”.
	 19,20:	„Słuchaj	rady	i	przyjmij	karcenie,	abyś	
w	przyszłości	był	mądry”.
	 25,12:	„Złotym	kolczykiem	i	klejnotem	ze	zło-
ta	jest	dla	ucha,	które	słucha,	ten,	kto	mądrze	napomi-
na”.	
	 Autor	 powyższych	 słów,	 Duch	 Święty,	 przez	
całe	 nasze	 życie	 uświadamia	 nam	 naszą	 grzeszność,	
ukazuje	 nasze	 słabości,	 pobudza	 do	 pokornego	 przy-
znania	 się	 do	 licznych	 błędów.	Tak	więc	Duch	 Boży	
poddaje	nas	silnej	krytyce!	Wskazuje	różne	dziedziny	
i	obszary	życia,	w	których	postępujemy	niewłaściwie.	
Dzięki	 temu,	 że	otwieramy	się	na	 Jego	działanie,	mo-
żemy	doświadczać	przemiany,	uzdrowienia.	Natomiast	
kiedy	zamykamy	się	na	krytykę,	nasz	rozwój	staje	się	
niemożliwy,	proces	przemiany	zostaje	zahamowany.	
	 Dlaczego	 tak	 często	 reagujemy	 na	 krytykę	 
w	sposób	niewłaściwy?	Psycholodzy	 twierdzą,	 że	 jed-
nym	z	podstawowych	powodów	jest	niski	obraz	siebie	
samego.	Gdy	ktoś	uważa,	że	niewiele	jest	wart	i	czuje	
się	nieakceptowany,	zazwyczaj	nie	umie	przyjąć	żadnej	
krytyki.	 Przyczyną	mogą	być	 błędy	popełnione	 przez	
rodziców	 w	 procesie	 wychowawczym,	 trudne,	 trau-
matyczne	przeżycia,	urazy,	zranienia.	Osoba	o	niskim	
poczuciu	wartości	odbiera	wszelkie	uwagi	bardzo	oso-
biście,	 jako	 krytykę	 jej	 samej,	 krytykę	 jej	 charakteru.	 

A	często	krytyka,	z	którą	się	spotykamy,	dotyczy	jedy-
nie	 określonego	 zachowania,	 sposobu	 postępowania	
czy	wypowiadania	się	na	jakiś	konkretny	temat.	Czasa-
mi	chodzi	o	życzliwą	uwagę,	wskazującą	nam	potrzebę	
dokonania	drobnej	korekty,	potrzebę	poprawienia	 cze-
goś,	co	zostało	zrobione	nie	całkiem	tak,	jak	powinno.	
Ale	osoba	o	niskim	poczuciu	własnej	wartości	nie	jest	
w	stanie	zaakceptować	 takiej	uwagi.	Odbiera	wszelką	
krytykę	jako	atak	na	nią	samą.	
	 Druga	przyczyna,	to	perfekcjonizm.		Perfekcjo-
nizm	jako	coś,	co	determinuje	stosunek	do	życia,	określa	
całą	życiową	postawę.	Perfekcjonista	staje	się	niewolni-
kiem	własnych	oczekiwań,	niewolnikiem	narzuconych	
sobie	bardzo	wysokich	standardów.	Tak	wysokich,	że	
nawet	Bóg	nie	oczekuje	 ich	wypełnienia.	Perfekcjoni-
ści	usiłują	żyć	na	miarę	ustalonych	przez	siebie	samych	
zasad,	właściwie	niemożliwych	do	zrealizowania.	Chcą	
osiągnąć	 doskonałość	 w	 każdej	 dziedzinie	 życia,	 nie	
mogą	więc	sobie	pozwolić	na	 jakiekolwiek	błędy.	Co	
za	tym	idzie,	nie	mogą	też	przyjąć	żadnych	krytycznych	
uwag,	 bo	 przecież	 standardy,	 którymi	 się	 kierują,	 są,	 
w	ich	mniemaniu,	doskonałe.
	 Trzecim	 powodem,	 dla	 którego	 ludzie	 nie	 są	
gotowi,	by	właściwie	reagować	na	krytykę,	jest	po	pro-
stu	pycha.	Są	ludzie,	którzy	mają	tak	wysokie	mniema-
nie	o	sobie,	że	nie	do	wyobrażenia	jest	dla	nich,	by	coś	
zrobili	 źle.	 Są	 lepsi	 od	wszystkich	 pozostałych,	więc	
nie	do	przyjęcia	jest,	by	ktokolwiek	ich	krytykował.	
	 A	jakie	są	skutki	odrzucania	wszelkiej	krytyki,	
kiedy	ktoś	absolutnie	nie	potrafi	przyjąć	żadnego	napo-
mnienia,	żadnej	krytycznej	uwagi?
	 Pierwszym	jest	ograniczenie	naszego	potencja-
łu	 intelektualnego,	 emocjonalnego	 i	 duchowego.	 Jeśli	
nikt	nie	może	skorygować	naszych	poglądów	i	zacho-
wań,	znaczy	 to,	że	nie	przyjmujemy	żadnych	nowych	
idei,	myśli.		Osoba	prezentująca	taką	postawę,	odrzuca-
jąca	emocjonalnie	wszelką	krytykę,	nie	będzie	w	stanie	
rozwijać	się	duchowo.	To	smutne,	ale	jest	wielu	ludzi,	
którzy	nie	potrafią	nikogo	pokochać,	nie	są	w	stanie	ni-
kogo	obdarzyć	prawdziwą	miłością.	Próbują.	Okazują	
uczucie	 poprzez	 dawanie	 prezentów,	 dokonują	 nawet	
niezwykłych	 czynów,	 ale	 tak	 naprawdę	 nie	 wiedzą,	
jak	stać	się	 jednością	z	bliską	sobie	osobą.	Dlaczego?	
Ponieważ	paraliżuje	ich	lęk	przed	popełnieniem	błędu,	
obawa	przed	narażeniem	się	na	krytykę.	Jeśli	ja	lub	ty	
nie	potrafimy	przyjmować	krytyki,	nigdy	nie	nauczymy	
się,	jak	kochać	innych.	Nie	ma	przecież	nikogo,	kto	był-
by	doskonały.	Jest	to	prawda	w	odniesieniu	do	każdych	
dwojga	osób,	które	chcą	się	połączyć	węzłem	miłości.	
Tak	więc	 ludzie	sami	siebie	ograniczają	emocjonalnie,	
nie	są	w	stanie	rozwinąć	swoich	uczuć,	co	wpływa	na	
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ograniczenie	ich	rozwoju	duchowego.	
	 Tragicznym	 skutkiem	 naszego	 braku	 otwarto-
ści	na	krytykę	jest	fakt,	że	nigdy	nie	poznamy	samych	
siebie,	nie	dowiemy	się,	jakimi,	tak	naprawdę,	jesteśmy.	
Będziemy	żyli	w	przeświadczeniu,	 że	prawdziwy	 jest	
nasz	własny	obraz	samych	siebie,	obraz	często	fałszy-
wy,	zniekształcony.	Jeśli	nie	przyjmujemy	krytyki,	nie	
dopuszczamy	 do	 siebie	 innych	 opinii,	 nie	 poznajemy	
spojrzeń	 z	 innych	punktów	widzenia.	Tracimy	 szansę	
spojrzenia	 na	 siebie	 oczami	 innych,	 nieraz	 mądrych,	
życzliwych	nam	osób.	Nie	potrafimy	spojrzeć	na	siebie	
z	 dystansu,	 z	właściwej	 perspektywy.	Otaczający	 nas	
ludzie	patrzą	na	nas	z	dystansu	i	oceniają	nasze	postę-
powanie,	słowa,	zachowania,	bardziej	obiektywnie,	niż	
my.	Dlatego	potrzebujemy	poddawania	się	krytyce	we	
wszystkich	dziedzinach	naszego	życia.	
	 Oczywiście	krytyka	nie	jest	czymś	miłym,	od-
nosi	się	bowiem	najczęściej	do	naszych	wad	i	błędów.	
Ktoś	ukazuje	nam,	że	niewłaściwie	 się	 zachowaliśmy.	
Zwraca	nam	uwagę,	że	potraktowaliśmy	kogoś	niespra-
wiedliwie.	 Wyrządziliśmy	 komuś	 krzywdę,	 byliśmy	
nieuprzejmi.	 Coś	 powinniśmy	 zmienić,	 naprawić,	 ko-
goś	 powinniśmy	 przeprosić.	 	To	 nie	 są	miłe	 sytuacje.	
Najczęściej	 reagujemy	 tak,	 że	 bagatelizujemy	własne	
winy,	 bronimy	 się,	 tłumaczymy	 i	 odrzucamy	 krytycz-
ne	uwagi.	A	to	one	przecież	mogą	sprawić,	że	zastano-
wimy	się	nad	sobą.	Mogą	nas	pobudzić	do	głębszych	
refleksji	i	do	zadania	sobie	pytania:	„Jak	to	właściwie	
ze	mną	jest?”	„Może	coś	powinienem	w	swoim	życiu	
zmienić?”	 Jeśli	 odrzucamy	 wszelką	 krytykę,	 tracimy	
szansę	na	takie	refleksje.
	 Kolejną	 konsekwencją	 nie	 przyjmowania	 kry-
tycznych	uwag	przez	daną	osobę	jest	to,	że	osoba	taka	
będzie	 popełniać	 coraz	więcej	 błędów.	Będą	 to	 błędy	
coraz	częstsze	i	coraz	bardziej	brzemienne	w	skutkach.	
Dzieje	się	tak	dlatego,	że	ten,	kto	nie	jest	gotów	przyjąć	
krytyki,	nie	wyciągnie	wniosków	z	wypowiedzi	 typu:	
„Nie	powinieneś	tego	robić”,	„Zastanów	się	nad	swoją	
postawą”,	„Ostrzegam	cię,	jeśli	dalej	będziesz	postępo-
wać	w	taki	sposób,	zranisz	siebie	i	otaczających	cię	lu-
dzi”.	Niestety,	odrzucając	takie	ostrzeżenia,	wynikające	
często	z	prawdziwej	 troski	o	nas,	nie	będziemy	w	sta-
nie	czerpać	z	życiowej	mądrości	doświadczonych	osób,	
oskarżając	o	błędy	wszystkich	wokół,	tylko	nie	siebie	
samych.	
	 Życiowe	 błędy	 kosztują	 bardzo	wiele.	Nieraz	
oznaczają	stratę	wielu	pieniędzy,	ale	przede	wszystkim	
rujnują	relacje	międzyludzkie.	I	to	jest	o	wiele	gorsza	
strata.	 Ludzie	 tracą	 rodzinę,	 pracę,	 przyjaciół,	 bo	 nie	
potrafią	zaakceptować	faktu,	że	ktoś	może	powiedzieć	
im	 niewygodną	 prawdę.	 Że	 są	 ludzie,	 którzy	 mają	 
w	jakiejś	dziedzinie	większą	wiedzę,	większe	doświad-
czenie	i	dlatego	oceniają	krytycznie	ich	błędne	decyzje,	
błędne	działania.	Sytuacja	 takich	ludzi	 jest	dramatycz-

na.	Nie	potrafią	korzystać	z	wiedzy	innych,	nawet	jeśli	
przeczuwają,	że	inni	mogliby	im	coś	mądrego	doradzić.	
Nie	są	w	stanie	otworzyć	się	na	opinie	otoczenia,	bo	po	
prostu	nie	chcą	narazić	się	na	jakąkolwiek	krytykę,	nie	
mogą	znieść,	ścierpieć,	żadnych	krytycznych	uwag.				
	 Każdy,	w	 różnych	 okresach	 życia,	 potrzebuje	
kogoś,	kto	wskazałby,	co	powinno	być	w	naszym	postę-
powaniu	skorygowane,	zmienione.	Generalnie,	na	tym	
polega	praca	Ducha	Świętego	w	naszym	życiu.		Duch	
Boży	 bardzo	 często	 pobudza	 różnych	 ludzi,	 by	wska-
zywali	 nam	 rzeczy,	 które	 powinny	 być	w	 naszym	 ży-
ciu	skorygowane.	Duch	Boży	kocha	nas	i	używa	ludzi,	
którzy	nas	kochają,	by	korygować	nasze	postępowanie	
w	sposób	pełen	łagodności	i	wyczucia.	Ale	nie	lubimy,	
musimy	to	przyznać,	gdy	Duch	Święty	używa	do	kory-
gowania	nas	naszych	wrogów.	 	A	często	właśnie	nasi	
wrogowie	mówią	nam	 to,	 co	Bóg	może	użyć,	 by	 nas	
zatrzymać.	 Żebyśmy	 się	 mogli	 zastanowić,	 rozważyć	
sytuację,	czy	postępujemy	dobrze,	czy	idziemy	we	wła-
ściwym	kierunku.			
	 Jaka	jest	właściwa	reakcja	na	krytykę?	W	jaki	
sposób	 powinniśmy	 przyjmować	 krytyczne	 uwagi	 do-
cierające	 do	 nas	 ze	 strony	 przyjaciół	 i	 nieprzyjaciół,	
uwagi	 łagodne	 i	 ostre,	 życzliwe	 i	 napastliwe?	 Prosta	
rada	-	 	zadaj	sobie	pytanie:	„Czy	może	być	w	tej	kry-
tycznej,	 nieprzyjemnej	dla	mnie	wypowiedzi	 jakaś	 ra-
cja?	Jakaś	prawda	o	mnie?”	Jeśli	chcemy	się	rozwijać,	
wzrastać	 duchowo,	 musimy	 przyjąć	 postawę	 ucznia.	
To	 jest	 coś	 absolutnie	 podstawowego,	 fundamentalne-
go.	Ty	 i	 ja	 –	 bo	 to	 dotyczy	 każdego	 z	 nas	 –	musimy	
stale	uczyć	się,	poznawać	nowe	obszary.	Musimy	być	
otwarci	na	opinie	innych.	To	znaczy,	że	czasem	musimy	
powiedzieć:	 „Tak,	mogłem	się	pomylić”.	 „Tak,	 popeł-
niłem	błąd”.	„Muszę	przeanalizować	tę	sytuację,	muszę	
wyciągnąć	właściwe	wnioski”.	„Muszę	się	zastanowić,	
co	ktoś	chciał	mi	powiedzieć”.	Następne	pytanie,	jakie	
musi	sobie	zadać	każdy	kto	chce	się	w	życiu	stale	uczyć,	
brzmi	następująco:	„Co	Bóg	chce	mi	powiedzieć	przez	
tę	sytuację,	na	co	chce	zwrócić	moją	uwagę?”.	Musimy	
otworzyć	swoje	serce	i	swój	umysł.	Nie	możemy	tak	po	
prostu	odrzucić	krytycznych	uwag.	Nie	analizujmy	mo-
tywów	ludzi,	którzy	mówią	coś	krytycznego	o	nas.	Sta-
wiajmy	pytanie:	„Boże,	czy	 jest	coś,	do	czego	chcesz	
mnie	przekonać?	Coś,	na	co	chcesz	mi	wskazać?	Czy	
coś	 powinienem	 rozważyć,	 na	 nowo	 przemyśleć,	 coś	
zmienić?”
	 Przede	wszystkim	jednak	musimy	postawić	so-
bie	pytanie:	„Jak		mam	odpowiadać	na	słowa	krytyki?”	
I	 tu	 odpowiedź	 nie	 jest	 skomplikowana.	 Najmądrzej	
jest	powiedzieć	po	prostu:	 „Bardzo	dziękuję	za	 twoją	
uwagę”.	Albo:	 „Cenię	 sobie	 twoją	 szczerość,	 zastano-
wię	 się	 nad	 tym,	 co	powiedziałeś,	wezmę	pod	uwagę	
twoją	opinię”.	I	możemy	dodać:	„Czy	jest	jeszcze	coś,	
co	 chciałbyś	mi	 powiedzieć?”	 	 Taka	 postawa,	 to	 sze-
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roko	otwarte	 drzwi.	Do	 rozmowy,	 dyskusji,	wymiany	
myśli,	doświadczeń.	Motywacje	krytykujących	nas	nie	
zawsze	są	dobre	i	szczere.	Czasem	mogą	być	i	nikczem-
ne.	Ale	jeśli	powiemy:	„Dziękuję	ci	bardzo,	na	pewno	
rozważę	twoje	słowa”,	sprawimy,	że	osoba	krytykująca	
nas	nie	będzie	miała	podstaw	do	eskalowania	 swoich	
oskarżeń.	A	jeśli	powiemy:	„Czy	chcesz	powiedzieć	mi	
jeszcze	 coś	więcej?”,	 zaprosimy	 tę	 osobę	 do	 szczerej	
rozmowy.	To	już	będzie	jej	problem,	czy	taką	rozmowę	
podejmie	i	czy	dojdzie	do	autentycznej	wymiany	myśli,	
poglądów,	do	 rozmowy,	z	której	 i	ona,	 i	my	możemy	
wynieść	wiele	korzyści.	
	 Taka	 postawa	 może	 okazać	 się	 błogosławień-
stwem	dla	wielu.	Bo	jeśli	na	przykład	słowa	krytyki	pod	

naszym	adresem	zostały	wypowiedziane	w	obecności	
osób	trzecich,	w	obecności	naszych	przyjaciół,	rodziny,	
sąsiadów,	wtedy	właściwa	 reakcja	może	 być	wielkim	
świadectwem	 dla	 nich	 wszystkich.	 Jeśli	 szczerze	 po-
wiemy:	 „Dziękuję	 za	 twoje	 słowa.	Na	 pewno	wezmę	
je	pod	uwagę.	Zastanowię	się,	co	powinienem	zmienić,	
czego	się	powinienem	nauczyć...”	–	na	takie	słowa	nie	
powinno	być	złej	reakcji.	I	wtedy	możemy	nauczyć	się	
czegoś	ważnego	i	cennego.	A	Bóg	pragnie,	byśmy	uczy-
li	się	przez	całe	życie.	Na	pewno	taka	postawa	wpłynie	
pozytywnie	na	naszą	relację	z	Bogiem	i	na	nasze	relacje	
z	ludźmi.
 

Marek Cieślar

Miłosierny	Boże	Ojcze	w	Niebiesiech	!
	 Dziękuję	 Ci,	 że	 możemy	 z	 wdzięcznością	
podnosić	 swe	 serca	 do	Ciebie,	 bo	 Jesteś	 łaskawy	 dla	
wszystkich,	którzy	wzywają	Imienia	Twego	i	nikogo	z	
nas	nie	odrzucasz.	Codziennie	obdarzasz	nas	różnymi	
darami	 i	 strzeżesz	 nas	 od	 złego.	 Każdy	 dzień	 mamy	
wiele	 powodów	 do	 wdzięczności,	 	 ale	 najwięcej	 nas	
cieszy	i	raduje	to,	że	nas	obdarzasz	Duchem	Świętym,	
tym	 najwspanialszym	 darem	 Twojej	 miłości.	 Dzięki	
temu	nasze	serca	mogą	się	cieszyć	ze	wszystkiego,	co	
dla	nas	uczyniłeś	przez	Syna	Twego	Jezusa	Chrystusa.	
Za	to	jesteśmy	Ci		najbardziej	wdzięczni,	że	nami	nie	
gardzisz,	 zamieszkujesz	 w	 nas,	 i	 pozwalasz	 nam	 wy-
raźnie	 odczuć	 Swoją	 świętą	 obecność.	 Przebacz	 nam	

Modlitwa

Panie,	 że	w	 codziennym	życiu,	wśród	 nawału	 zajęć	 i	
obowiązków,	które	pochłaniają	naszą	duszę,	tak	często	
zapominamy	o	Tobie.	Jesteśmy	słabi,	grzeszni	i	zniko-
mi.	Prosimy	Cię	dlatego	byś	raczył	oddać	wszystko	to,	
co	nas	pozbawia	Twego	Ducha	i	osłabia	nasz	związek	
z	Tobą.	Bądź	 z	 nami	 zawsze,	 obdaruj	 nas	 pewnością,	
że	 należymy	 do	 Ciebie,	 do	Twego	 ludu,	 że	 jesteś	 na-
szym	Bogiem,	naszą	pomocą	 i	ostoją.	Wprowadź	nas		
w	tajemnice	Swego	Pokoju,	który		napełnia	serca	rado-
ścią	i	ufnością.	Rządź	naszym	życiem,	aby	było	przed	
światem	 świadectwem	 Twego	 błogosławionego	 wpły-
wu.	Wysłuchaj	nas	dla	Umiłowania	Syna	Twego	Jezusa	
Chrystusa.	Amen.
  Ruta Kornelia Lissowska

	 Bóg	powołał	cię,	abyś	był	Jego	posłańcem	do	
wszystkich	ludzi,	jakich	postawi	na	drodze	twojego	ży-
cia.	Czasem	posłanie	 takie	może	być	wielkie	 i	ważne,	
a	czasem	tylko	niewielkiego	formatu:	ot,	życzliwe	po-
zdrowienie,	uścisk	dłoni,	gest	dobroci,	podanie	traktatu	
czy	cicha	modlitwa.
	 Może	 się	 jednak	 zdarzyć,	 że	 to	 do	 ciebie	 jest	
ktoś	posłany,	z	czego	ani	on,	ani	ty	nie	zdajecie	sobie	

POSŁAŃCY BOŻY
„Powołałem cię, mówiąc do ciebie: Sługą moim jesteś” Iz 41,9

sprawy.	Bóg	wysyła	ludzi,	jakich	chce	i	dokąd	chce.
	 Spotykaj	 ludzi	 z	 tą	 świadomością,	 że	 może	
masz	być	dla	nich	d	z	i	ś		posłańcem	Bożym.	Bądź	za-
wsze	życzliwy	i	gotowy	służyć	czy	to	uśmiechem,	czy	
to	słowem	lub	darem,	na	jaki	cię	stać.	Masz	reprezento-
wać	swego	Pana,	który	z	miłości	umarł	za	wszystkich	
ludzi	bez	wyjątku.

  Matka Ewa
udostępniła: Grażyna Cimała

Boska	 jego	moc	obdarowała	nas	wszystkim,	co	 jest	 potrzebne	do	życia	 i	 pobożności,	 przez	
poznanie	 tego,	 który	nas	 powołał	 przez	własną	chwałę	 i	 cnotę,	 przez	 które	darowane	nam	
zostały	drogie	 i	największe	obietnice,	abyście	przez	nie	stali	się	uczestnikami	boskiej	natury,	

uniknąwszy	skażenia,	jakie	na	tym	świecie	pociąga	za	sobą	pożądliwość.	2	P	1,3-4
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	 Austria	uczestniczyła	w	rozbiorach	Polski	dwu-
krotnie:	w	pierwszym	–	w	1772	i	w	trzecim	–	w	1795.	
Wcześniej,	bo	 już	w	 latach	1769	 -	1770	odebrała	Pol-
sce	 zastawione	 w	 1412	 przez	 Zygmunta	 Luksembur-
czyka	miasta	spiskie	oraz	dodatkowo	Ziemię	Sądecką,	
Czorsztyńską	 i	 Nowotarską.	 Zabór	 austriacki	 	 obej-
mował	tereny	południowo	–	wschodniej	części	Polski.	
W	przybliżeniu	obszar	 ten,	 o	powierzchni	47000	km2,	
można	zamknąć	w	ukośnie	położonym	trapezie,	które-
go	narożniki	 tworzą:	Biała	 na	 zachodzie,	Węgrów	na	
północy,	ujście	Zbrucza	do	Dniestru	koło	Chocimia	na	
wschodzie	i	okolice	źródeł	Czeremoszu	w	Czarnohorze	
na	południu.	Południowo	–	zachodni	bok	owego	trape-
zu	 wyznaczał	 wododział	 karpacki	 od	 Czarnohory	 po	
Beskid	Śląski.	Cały	ten	obszar	zamieszkiwało	około	1,5	
miliona	mieszkańców	o	wyznaniu	 rzymskokatolickim,	
a	także	unici,	prawosławni	i	spory	procent	żydów.	Pod	
koniec	XVIII	w.,	na	terenie	Małopolski	zachowały	się	
jedynie	małe	odosobnione	wysepki	protestanckie	o	bar-
dzo	dużym	rozproszeniu,	głównie	w	miastach	(Kraków,	
Lublin,	Lwów).	
	 Już	 po	 I	 rozbiorze	 cesarzowa	 Maria	 Teresa	
wydała	1.10.1774	tzw.	patent	osiedleńczy,	zachęcający	
do	osiedlania	się	głównie	kupców	i	 rzemieślników	na	
terenie	 ziem	porozbiorowych,	 nazwanych	Galicją.	 Jej	
syn	 cesarz	 Józef	 II	 	 proces	 kolonizacji	Galicji	 zinten-
syfikował,	wydając	17.09.1781	zarządzenie	dotyczące	
zasiedlania	i	stworzył	po	temu	bardzo	zachęcające	wa-
runki	w	szczególności	dla	mieszkańców	pochodzących	
z	przeludnionych	krain	nad	Renem.	Powstało	wówczas	
kilka	kolonii	w	okolicach	Nowego	Sącza.	Za	 tym	po-
szedł	 kolejny	 patent	 (14.03.1883),	 otwierający	 możli-
wość	zasiedlenia	na	gruntach	właściciela	dóbr	 i	 to	 za	
wynagrodzeniem	 od	 osiedlonej	 rodziny.	Tak	 skuszeni	
emigranci	 z	Niemiec	 samorzutnie	 osiadali	 się	w	Gali-
cji	w	przekonaniu,	że	znajdą	tu		korzystniejsze	warunki	
bytu.	
	 Kolejnym	 krokiem	 Józefa	 II,	 świadczącym	 
o	jego	pragmatycznym	podejściu	do	innowierców,	było	
wydanie	patentu	tolerancyjnego,	ale	tylko	tolerancyjne-
go	(13.10.1781).	Gwarantował	on	minimum		wolności	
wyznaniowej	dla	protestantów	wyznania	augsburskiego	
i	helweckiego,	oraz	dla	unitów	i	prawosławnych.	Miał	

on	z	jednej	strony	powstrzymać	od	emigracji	protestan-
tów	 z	 krajów	 koronnych	 i	 skierować	 ich	 na	 wschód,	 
a	także	zatrzymać	prawosławnych	od	emigracji	do	Ro-
sji.	Wszędzie	 tam,	 gdzie	mieszkało	 100	 rodzin	 prote-
stanckich,		mogły	one	wybudować	swój	dom	modlitwy	
(nie	kościół!)	i	własną	szkołę,	jednakże	duchowni	i	ich	
zwierzchnicy,	a	także	nauczyciele,	choć	wybrani	przez	
wiernych,	podlegali	zatwierdzeniu	przez	cesarza.	Patent	
tolerancyjny	wydatnie	przyczynił	się	do	wzmożenia	ko-
lonizacji,	bowiem	60	%	(12	000)	kolonistów	stanowili	
właśnie	protestanci.	Codzienna	rzeczywistość	była	jed-
nak	bardziej	szorstka.	Powstałe	-	ponad	180	-	kolonie	
były	 rozproszone.	Nie	wszystkie	 innowiercze	 rodziny	
stać	było	na	budowę	domu	modlitwy	i	szkoły,	i	jeszcze	
łożyć	na	utrzymanie	duchownego	i	nauczyciela.	Zresz-
tą	brakowało	i	duchownych,	i	nauczycieli,	nie	wszyscy	 
z	 nich	 byli	 skłonni	 do	 pracy	 w	 nader	 spartańskich	
warunkach	 zwłaszcza	 wśród	 ludzi,	 którzy	 „dla	 chle-
ba”	 opuścili	 rodzinne	 strony,	 rzuceni	w	 obce	 	 im	 śro-
dowisko,	w	większości	pozbawieni	byli	 sentymentów,	
poprzestawali	na		życiu	z	dnia	na	dzień,	byle	do	jutra.	
Sytuację	pogarszał	fakt,	że	za	posługę	kościelną	ewan-
gelicy	 musieli	 płacić	 podwójnie:	 symboliczną	 opłatę	
dla	pastora	i	dodatkowo	taksę	plebanowi	katolickiemu.	
Kościelnie	protestanci	z	Moraw,	Śląska	(tzw.	Austriac-
kiego)	 i	 Galicji	 podlegali	 nowo	 utworzonemu	 konsy-
storzowi	w	Cieszynie	(27.02.1784);		jego	przełożonym	
był	 wówczas	 superintendent	 ks.	 Traugott	 Bartelemus.	
Konsystorzowi	podlegało	5	senioratów.	Na	terenie	Ga-
licji	 powołano	 dwa	 senioraty:	w	Białej	 i	we	Lwowie.	
Dopiero	po	śmierci	 	ks.	Traugotta	Bartelmusa	wydzie-
lono	w	1804	r.	nowy	Konsystorz	dla	Galicji	i	Bukowiny	 
z	siedzibą	we	Lwowie,	poddany	opiece	duszpasterskiej	
ks.	Józefa	Pauliniego,	wcześniej	proboszcza	w	Nawsiu.	
W	superintendenturze	lwowskiej	czynne	były	83	zbory	
wyznania	augsburskiego	i	16	zborów	reformowanych.	
	 Początek	 XIX	 w.	 rozpoczął	 się	 pod	 znakiem	
Napoleona	Bonaparte.	Po	zwycięstwach	armii	Napole-
ona	nad	Prusakami	pod	Jeną	i	Auerstaedt	(1806),	późną	
jesienią	 tegoż	 roku	 	Francuzi	 zameldowali	 się	w	War-
szawie.	W	 wyniku	 zawartego	 pokoju	 francusko	 –	 ro-
syjskiego	zwanego	tylżyckim	(bo	w	istocie		rozmowy	
toczyły	się	na	tratwie	na	rzece	Niemen)	powstało	Księ-
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stwo	Warszawskie	(7.07.1807).	Po	załamaniu	się	kam-
panii	francuskiej	w	Hiszpanii,	do	wojny	z	Francją	przy-
stąpiła	Austria.	W	kwietniu	1809	r.	wojska	austriackie	
zajęły	Warszawę.	Z	kontratakiem	wystąpiła	dwukrotnie	
słabsza	 armia	Księstwa	 pod	wodzą	 księcia	 Józefa	Po-
niatowskiego.	Po	nierozstrzygniętej	bitwie	pod	Raszy-
nem	 (19.04.1809),	 książę	 skierował	 swoje	wojska	 na	
ziemie	Galicji,	odnosząc	szereg	sukcesów.	Pogromem	
Austriaków	zakończyła	się	też	bitwa	z	wojskami	Napo-
leona	pod	Wagram	(6.07.1809).	W	wyniku	zawartego	
w	Schönbrunn	pokoju	(14.10.1809),	do	Księstwa	War-
szawskiego	 włączone	 zostały	 ziemie	 tzw.	 Galicji	 Za-
chodniej,	 rozpościerające	się	na	północ	od	rzek	Wisły	 
i	dolnego	Sanu.	Po	upadku	Napoleona,	w	1815	r.	pań-
stwa	 rozbiorowe	 ustaliły	 nowy	 podział	 Księstwa	
Warszawskiego.	 Utrzymana	 została	 granica	 na	Wiśle	 
i	dolnym	Sanie	z	tą	różnicą,	że	Kraków	z	niewielką	le-
wobrzeżną	 enklawą	 otrzymał	 status	 wolnego,	 niepod-
ległego	 miasta	 	 pod	 nadzorem	 mocarstw.	 Ziemie	 na	
północ	od	Wisły	i	dolnego	Sanu	wraz	ziemią	zamojską	
weszły	w	 skład	Królestwa	 Polskiego,	 połączone	 unią	
personalną	z	carem	Rosji.	Tak	więc	Austria	musiała	się	
zadowolić	tym,	co	zagarnęła	w	I	rozbiorze	Polski.	
	 Traktat	wiedeński	 zdawał	 się	 na	 dłuższy	 czas	
zapewniać	 „pokój	 wieczysty”.	W	Austrii	 tymczasem,	
a	 także	 w	 Galicji	 nastały	 rządy	 policyjne.	 Ustała	 też	
działalność	 kolonizacyjna.	 Wybuchłe	 w	 Królestwie	
Polskim	Powstanie	Listopadowe	(1830)	upadło.	Rosja	
i	Austria	porozumiały	się	co	do	współpracy	w	zwalcza-
niu	wszelkich	ruchów	rewolucyjnych.	Mimo	to	doszło	
do	krótkotrwałego	powstania	krakowskiego.	W	efekcie	
Kraków,	 zajęty	 przez	 wojska	 austriackie	 i	 rosyjskie,	
dekretem	 cesarza	 Ferdynanda	 I	 został	 włączony	 	 do	
Galicji.	O	wiele	gorsze	skutki	spowodował	wywołany	 
z	poduszczenia	władz	austriackich	bunt	chłopów	prze-
ciw	szlachcie	galicyjskiej.	Rabacja	ogarnęła	prawie	całą	
Galicję.	Najbardziej	 tragiczne	wydarzenia	miały	miej-
sce	w	powiecie	tarnowskim,	gdzie	zdesperowani	chłopi	
zniszczyli	prawie	wszystkie	dwory	szlacheckie	i	pozba-
wili	życia	ponad	1000	osób	z	rodzin	szlacheckich.	Na	
odgłos	 rewolucji	 (Wiosny	Ludów	 -	1848)	w	Wiedniu,	
za	przykładem	Pragi,	we	Lwowie	wystąpił	Franciszek	
Smolka	i	Florian	Ziemiałkowski	z	adresem	do	cesarza	
Ferdynanda	I,	domagając	się	równouprawnienia	stanów	
i	 wyznań,	 wolności	 słowa,	 uznania	 języka	 polskiego	
w	 urzędach	 i	 szkołach,	 zwołania	 sejmu	 (19.03.1848).	
Utworzona	Rada	Narodowa	nawiązała	kontakty	z	Kra-
kowem	 i	 Poznaniem.	 Ujawniły	 się	 również	 kwestie	
narodowościowe	 i	 wyznaniowe	 wśród	 Rusinów	 we	
wschodniej	Galicji;	 jeden	obóz	lansował	wolności	dla	
ruchu	 ukraińskiego,	 drugiemu	 zależało	 na	 połączeniu	 
z	Rosją	i	Cerkwią	Prawosławną.	Nie	zabrakło	przedsta-
wicieli	Galicji	na	Zjeździe	Słowiańskim	w	Pradze	(12	
–	16.06.1848).	Uchwalony	Manifest	do	 ludów	Europy,	

wobec	 rozpędzenia	 Zjazdu	 i	 wybuchu	 kolejnych	 po-
wstań,	pozostał	na	papierze.	Wszystkie	kolejne	zrywy	
powstańcze	w	Pradze	i	w	Wiedniu,	a	także	we	Lwowie,	
zostały	spacyfikowane	przez	wojska	cesarskie.	Obradu-
jący	w	Wiedniu,	a	potem	w	Kromierzyżu,	sejm,	zwołany	
na	 podstawie	 powszechnego	 prawa	 wyborczego,	 zdo-
łał	na	wniosek	Jana	Kudlicha	przeforsować	zniesienie	
poddaństwa	 i	 pańszczyzny	 za	 odszkodowaniem,	 lecz	
już	4.03.1849	r.	został	rozwiązany.	Wolnościowe	hasła	
Wiosny	 Ludów	 w	 dużej	 części	 zostały	 zignorowane.	 
W	międzyczasie	bowiem,	2.12.1848	r.,	doszło	do	swo-
istej	 detronizacji	Ferdynanda	 I	 i	 oddania	władzy	 jego	
młodemu	bratankowi	(liczącemu	18	lat!)	Franciszkowi	
Józefowi.	 Złagodził	 on	 niektóre	 ograniczenia	 dla	 pro-
testantów,	 zezwalając	 im	 nazywać	 się	 ewangelikami	 
(a	nie	akatolikami),	uznał	prawomocność	metryk	prowa-
dzonych	przez	zbory	ewangelickie	i	zniósł	przymusowe	
opłaty	proboszczom	katolickim	 i	na	szkoły	katolickie,	
dopuszczał	 bez	 jakichkolwiek	 uwarunkowań	 zmianę	
wyznania.	Zgodnie	z	patentem	z	4.03.1849	r.	mieszkań-
cy	uzyskali	pełnię	praw	obywatelskich	 i	politycznych	
bez	względu	na	wyznanie;	innowiercy	otrzymali		prawo	
do	publicznych	nabożeństw	i	zarządzania	swoim	mająt-
kiem.	 „Sielanka”	 jednak	 trwała	 zaledwie	 2	 lata,	 gdyż	
już	w	31.12.1851	r.	marcowa	konstytucja	z	1849	r.	zo-
stała	anulowana,	wprowadzono	rządy	absolutystyczne.	
Zawarty	w	1855	r.	konkordat	z	Watykanem	przywrócił	
stan	z	czasów	Marii	Teresy.	Nie	ustawała	 też	ostra	ry-
walizacja	 pomiędzy	Austrią	 i	 Prusami,	 które	 różnymi	
sposobami	dążyły	do	zdobycia	prymatu	wśród	krajów	
niemieckich	i	ograniczenia	władzy	Habsburgów.	Mimo	
pacyfikacji,	 ciągle	 kipiącym	 kociołkiem	 pozostawały	
Węgry.	O	swoje	prawa	coraz	donośniej	zaczęli	występo-
wać	Czesi	i	Polacy.	Zarówno	sytuacja	zewnętrzna,	jak	
i	wewnętrzna	 zmusiła	Austrię	 do	 przeprowadzenia	 re-
form	ustrojowych.	Zapoczątkowało	je	wydanie	Dyplo-
mu	Październikowego	(20.10.1860),	który	nie	doczekał	
realizacji.	 Patent	Lutowy	 (28.02.1861)	wprawdzie	 po-
nownie	potwierdził	 istnienie	Rady	Państwa	 i	Sejmów	
Krajowych,	 ale	 kompetencje	 tych	 ostatnich	 zostały	 
w	 znacznym	 stopniu	 ograniczone,	 a	 ordynacja	w	 sys-
temie	 kurialnym	 tak	 skonstruowana,	 aby	 przewagę	 
w	sejmie	mieli	przedstawiciele	sfer	najbogatszych,	na-
tomiast	 z	 kurii	 wiejskiej	 obowiązywały	 wybory	 dwu-
stopniowe:	 w	 gminach	wybierano	 prawyborców,	 a	 ci	
dopiero	właściwych	posłów.	Mimo	tych	utrudnień	już	
w	czerwcu	tego	roku	zebrał	się	na	pierwszej	sesji	Sejm	
Krajowy	Galicji.	
	 Doniosłe	 znaczenie	 miało	 wydanie	 przez	 ce-
sarza	 Franciszka	 Józefa	 tzw.	 Patentu	 Protestanckiego	
(8.04.1861).	Odtąd	 ewangelicy	wyznania	 augsburskie-
go	i	helweckiego	mieli	prawo	do	publicznego	nabożeń-
stwa	i	wyboru	własnych	władz	kościelnych	na	szczeblu	
zboru,	senioratu	i	superintendentury,	przy	czym	wybór	
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duchownych	 na	 wszystkie	 stanowiska	 podlegał	 za-
twierdzeniu	 przez	 cesarza.	 Odtąd	 istniejące	 konsysto-
rze	 (augsburski	 i	 helwecki)	 tworzyły	Cesarsko	–	Kró-
lewską	Wyższą	Radę	Kościelną	z	siedzibą	w	Wiedniu,	 
a	jej	członków,	już	tylko	z	grona	ewangelików,	miano-
wał	cesarz.	On	też	miał	decydujący	głos	co	do	prawo-
mocności	 uchwał	 Synodu	Generalnego.	Obok	 innych,	
ewangelikom	 wolno	 zakładać	 szkoły,	 korzystać	 z	 na-
uki	w	zakładach	poza	granicami	monarchii,	powoływać	
własne	 związki	 i	 stowarzyszenia	wyznaniowe.	 Dopeł-
nieniem	był	patent	(9.04.1861)	regulujący	wewnętrzny	
ustrój	 Kościoła.	 W	 oparciu	 o	 postanowienia	 patentu	
odbyły	się	na	wszystkich	szczeblach	pierwsze	wybory	
prezbiterów	i	zastępstwa	parafialnego,	zgromadzeń	se-
nioralnych	i	delegatów	senioratów	do	superintendentur.	
Zebrany	Synod	po	wyczerpujących	obradach	przedsta-
wił	 cesarzowi	 do	 zatwierdzenia	 projekt	 wewnętrznej	
ustawy	 kościelnej,	 która	 po	 wprowadzeniu	 szeregu	
ograniczeń	 uzyskała	 akceptację	 cesarza.	 Ostateczny	
kształt	przybrała	ustawa	15.12.1891	r.	po	kolejnych	ko-
rektach	synodu.	
	 Mimo	 wszystko	 czasy	 nie	 były	 spokojne.	 Za	
miedzą,	 w	 Królestwie	 Polskim,	 doszło	 do	 wybuchu	
Powstania	 Styczniowego	 (23.01.1863	 –	 30.04.1865).	
Działania	 zbrojne	 rozgorzały	 w	 kilku	 punktach	 Kró-
lestwa	 i	 na	 Litwie,	 także	 na	 pograniczu	 z	 Galicją	 
w	 okolicach	 Miechowa	 i	 na	 Ziemi	 Hrubieszowskiej.	 
W	kilku	 oddziałach	 powstańczych	walczyła	młodzież	
pochodząca	 z	Galicji,	 czynne	 były	 także	 punkty	 prze-
rzutowe	 pomocy	 dla	 powstańców	 w	 rejonie	 Oświęci-
mia,	Krakowa	i	Zamościa.	Udaremniona	została	próba	
przebicia	 się	 oddziału	 Mariana	 Langiewicza	 do	 Gali-
cji	(19.03.).	W	lutym	1864	r.	został	wprowadzony	stan	
oblężenia,	 trwający	do	18.04.1865	 r.	Policja	 i	wojsko	 
w	bezwzględny	sposób	pacyfikowały	wszelkie	nie	dość	
zamaskowane	 ogniska	 zapalne.	Ale	 sama	Austria	 tak-
że	 popadła	w	 konflikt	 zbrojny	 z	 Prusami.	 03.07.1866	
r.	doszło	do	generalnej	bitwy	stulecia	pod	Sadową	(na	
pn.	–	zach.	od	miasta	Hradec	Kralowe),	w	której	armia	
austriacka	 poniosła	 sromotną	 klęskę.	Wojska	 pruskie	 
w	sile	221.000	żołnierzy	straciły	9200	walczących,	za-
atakowane	wojska	austriackie	liczyły	215	000	żołnierzy,	
z	czego	straciło	życie	lub	dostało	się	do	niewoli	43	000.	
Ilu	wśród	nich	było	rekrutów	ze	Śląska	i	Galicji,	obję-
te	 jest	„tajemnicą	wojskową”.	Upokorzenie	Austrii	za-
owocowało	kolejnymi	ustępstwami	na	rzecz	„wiernych	
poddanych	narodów”.	Wielki	sukces	osiągnęli	Węgrzy.	
Jeszcze	17.11.	tego	samego	roku	cesarz	Franciszek	Józef	
w	reskrypcie	ustanowił	dualistyczą	monarchię	Austro	–	
Węgry	i	został	obwołany	królem	Węgier.	Poza	unią	dy-
nastyczną,	 wspólnymi	 ministerstwami	 zagranicznymi,	
wojska	i	finansów,	pozostałe	resorty	wraz	z	oddzielnym	
dwuizbowym	 parlamentem	 pozostały	 w	 gestii	 rządu	
węgierskiego.	 Miesiąc	 później	 (10.12.)	 sejm	 galicyj-

ski	wystąpił	do	cesarza	z	adresem	o	autonomię	Galicji	 
z	 jednoznaczną	 deklaracją:	 „Przy	Tobie,	 najjaśniejszy	
Panie,	stoimy	i	stać	chcemy”!	W	następnym	roku	mia-
ły	miejsce	 dwa	wydarzenia:	 22.06.	 cesarz	 zatwierdził	
projekt	 sejmu	 galicyjskiego,	 uzależniający	 nauczanie	
języka	 polskiego	w	 szkołach	 ludowych	 i	 średnich	 za-
leżnie	od	woli	gminy,	a	te	powierzył	nadzorowi	Krajo-
wej	Rady	Szkolnej	podległej	sejmowi	i	namiestnikowi.	
29.12.1867	 cesarz	 uznał	 treść	 nowej	 grudniowej	 kon-
stytucji,	 uwzględniającej	 dualizm	 państwa,	 ale	 tylko	
ograniczoną	 autonomię	 krajów	 koronnych;	 w	 dalszej	
nowelizacji	zmieniono	zasady	wyborów	do	Rady	Pań-
stwa	na	 jawne,	 lecz	z	zachowaniem	w	kurii	wiejskiej	
dwustopniowych	wyborów	pośrednich,	co	drastycznie	
kontrastowało	z	zasadą	proporcjonalności.	Po	ogłosze-
niu	dogmatu	o	nieomylności	papieża,	Austria	zerwała	
konkordat	(1870),	ale	zachowała	obyczajowe	prioryte-
ty	Kościoła.	Utrzymanie	ładu	w	kraju	i	uwzględnianie	
nieznacznych	ustępstw	na	rzecz	podległych	Austrii	na-
rodów	spotykało	się	z	oporem	Węgier,	które	widziały	 
w	tym	zamach	na	prowadzoną	przez	nie	intensywną	ma-
dziaryzację.	Z	kolei	nadanie	praw	językowych	w	Cze-
chach	i	Morawach	(1880)	wywołało	retorsje	ze	strony	
Niemców,	 grożących	 bądź	 „anszlusem”,	 bądź	 podzia-
łem	Czech	na	część	czeską	i	niemiecką.	Stopniowo	do	
coraz	większego	głosu	dochodził	ruch	robotniczy.	Spo-
ra	część	najuboższych	mieszkańców	Galicji	ruszyło	„za	
chlebem”	do	pracy	na	Śląsku	Cieszyńskim,	bądź	uległo	
tzw.	 „gorączce	 brazylijskiej”	 (1890).	 PPSD	 i	 PSL	 do-
magały	 się	 czteroprzymiotnikowego	 prawa	wyborcze-
go	 (powszechne,	 równe,	 tajne,	 bezpośrednie)	 i	 godzi-
wych	warunków	 pracy	 robotników	 (1905).	W	Galicji	
czynione	 były	 wielkie	 wysiłki	 nad	 ogólnym	 podnie-
sieniem	 kultury	 i	 oświaty	 (otwarcie	 Zakładu	 Narodo-
wego	im.	Ossolińskich	we	Lwowie	–	1827,	powołanie	
Akademii	Umiejętności	w	Krakowie	–	1873,	założenie	
Towarzystwa	Szkoły	Ludowej	–	1891,	otwarcie	Teatru	
Miejskiego	w	Krakowie	 –	 1893,	 powstanie	Stowarzy-
szenia	Artystów	Polskich	Sztuka	w	Krakowie	-	1897).	
Mekką	 młodopolskiej	 bohemy	 stało	 się	 Zakopane;		 
w	 cieniu	 Tatr	 dojrzewała	 myśl	 o	 wolnej	 Polsce,	 ście-
rały	się	idee	i	oczekiwania.	Coraz	mocniej	zaznaczały	
się	problemy	narodowościowe,	chociaż	większość	par-
tii	konserwatywnych	w	dalszym	ciągu	oglądała	się	na	
wzór	węgierski	–	pełnej	autonomii,	ale	pod	skrzydłami	
Habsburgów.	Chociaż	sytuacja	w	Czechach	i	w	Galicji	
do	 spokojnych	 nie	 należała,	 najbardziej	 zapalnym	 re-
gionem	okazały	się	Bałkany.		Tam	właśnie	padły	strzały	
(28.06.1914),	otwierające	epilog	dziejów	wielonarodo-
wościowej	monarchii.	
	 Wbrew	krążącym	opiniom	o	dobrych	austriac-
kich	 czasach,	 nie	 były	 one	 aż	 tak	 spokojne,	 a	 dla	 in-
nowierców	 wyjątkowo	 sprzyjające.	 Kolejne	 patenty,	
zwłaszcza	protestancki	z	1861	r.,	w	sposób	zasadniczy	



Informator Parafialny nr 7, 8/2017 (162)

lipiec, sierpień 2017  13

zmienił	położenie	ewangelików	w	Galicji,	za	wyjątkiem	
Krakowa,	 prawie	wyłącznie	Niemców.	W	 przeciwień-
stwie	 do	 Królestwa,	 gdzie	 spora	 część	 napływowych		
Niemców,	zwłaszcza	w	Warszawie,	pod	wpływem	śro-
dowiska,	ale	też	z	własnego	wyboru	polonizowała	się,	
pozostające	w	dużym	rozproszeniu	kolonie	niemieckie	
w	Galicji	 zamykały	 się	w	 gettach	 narodowych.	 Stwa-
rzało	 to	 wielkie	 trudności	 zwłaszcza	 w	 szkolnictwie,	
gdyż	prawo	 szkolne	 z	 1869	 r.	 odnosiło	 się	wyłącznie	
do	 szkół	 publicznych,	 nie	 obejmowało	 szkół	 prywat-
nych.	W	szczególnie	trudnym	położeniu	były	te	kolonie,	
gdzie	ewangelicy	pozostawali	w	mniejszości	i	nie	stać	
ich	było	na	opłacanie	szkoły	publicznej	i	jednocześnie	
łożenie	na	„swoją”,	ewangelicką	szkołę.	Nie	chcąc	po-
zostawić	młodzieży	bez	dostępu	do	 	 szkoły,	wielu	de-
cydowało	się	na	szkołę	publiczną,	gdzie	w	większości	
nauka	 odbywała	 się	 w	 języku	 polskim	 i	 gdzie	 brako-
wało	 ewangelickiego	 katechety.	Wysyłani	 do	 obsługi	
niemieckich	 kolonii	młodzi	 duchowni	 pochodzący	 ze	
Śląska	 Cieszyńskiego	 co	 prawda	 po	 części	 łagodzili	
potrzeby	kolonistów	ewangelickich,	 jednak	gdy	 tylko	
nadarzała	się	po	temu	okazja,	starali	się	wrócić	w	ojczy-
ste	 strony,	 gdzie	 czuli	 się	 bardziej	 potrzebni.	Tu	 tym-
czasem	parafie	 za	 sprawą	Naczelnej	Rady	Kościelnej	
powierzano	 duchownym	 o	 niemieckiej	 orientacji,	 by	
osłabiali	z	trudem	odbudowywaną	polską	świadomość	
narodową	 	 autochtonicznej	 ludności	 Śląska	 Cieszyń-
skiego.	
	 Z	 drugiej	 strony	 przeludnienie	 kolonii	 powo-
dowało	 migrację	 części	 kolonistów,	 co	 wykorzysty-
wali	 pruscy	 agenci,	 ściągając	 osadników	 niemieckich	
do	Wielkopolski,	 aby	 do	maksimum	 	 	wyeliminować	
z	wielkopolskich	wsi	 polskich	 chłopów.	 Problem	 stał	
się	na	tyle	groźny,	że	6.10.1903	r.	zorganizowany	został	
zjazd	 przedstawicieli	 wszystkich	 parafii	 galicyjskich,	
którego	 celem	 było	 powstrzymanie	 emigracji	 ewan-
gelików	 galicyjskich.	 Wielkie	 zasługi	 na	 tym	 odcin-
ku	położył	ks.	Teodor	Zöckler,	który	spowodował,	że	
Stanisławów	stał	się	pulsującym	ośrodkiem	misyjnym	

(1896),	 ze	 schroniskiem	 dla	 opuszczonych	 sierocych	 
i	schorowanych	dzieci,	z	domem	macierzystym	diako-
nis	i	szkołą.	Powołany	komitet	pomocy	szkołom	i	sto-
warzyszenie	 nauczycieli	 starało	 się	 zapobiec	 brakom	
nauczycieli	i	niedostatkom	ich	wykształcenia.	Elemen-
tem	cementującym	galicyjskich		protestantów	był	tygo-
dnik	 „Ewangelisches	 Gemeindeblatt”,	 wydawany	 od	
1903	r.	
W	porównaniu	z	zaborem	pruskim	czy	rosyjskim,	gdzie	
w	 różnym	 stopniu	 ludność	 polska	 była	 poddawana	
germanizacji,	 bądź	 rusyfikacji,	 w	 Galicji	 środowisko	
polskie	 zdołało	w	końcu	uzyskać	dość	duże	 swobody	
przynajmniej	 pod	 względem	 narodowościowym,	 co	
przekładało	się	 także	na	życie	kulturalne,	a	pośrednio	
na	 aktywność	 gospodarczą.	 Niemniej	 z	 niczego	 nie	
wzięło	się	znane	pojęcie	o	nędzy	galicyjskiej	dotykają-
cej	najbardziej	ludność	wiejską	i	biedotę	miejską.	
	 Różnie	 też	 układały	 się	 stosunki	wyznaniowe	
i	 nastawienie	 do	 protestantów,	 ale	wszędzie,	w	wielu	
wypadkach,	 ewangelicy	byli	 kartą	przetargową	w	 roz-
wiązywaniu	 różnych	 konfliktów	 politycznych	 i	 spo-
łecznych.	W	 arcykatolickiej	Austrii	 i	 na	 ziemiach	 jej	
podległych	 protestanci	 odzyskiwali	 swobody	 najwol-
niej	 i	 tylko	w	okolicznościach	zagrożenia	zewnętrzne-
go.	Kolejne	 ustępstwa	 dla	 innowierców	 nie	wynikały	 
z	miłości	bliźniego	i		zrozumienia	dla	ich	odmienności	 
i	 przekonań	 religijnych,	 o	 czym	 zdają	 się	 zapominać	
niektórzy	 historycy,	 podkreślając	 na	 każdym	 kroku	
wielką	 łaskę	 	 panującego,	 okupioną	 dziesięcioleciami	
represji	i	poniewierki.	Nie	należy	też	zapominać,	że	nie	
zawsze,	 co	 chciał	 „dobry	 cesarz”,	 było	 respektowane		
lub	było	wręcz	bojkotowane	przez	„złych	urzędników”	
w	terenie.		
	 Odmienność	 stosunków	 i	 położenie	 protestan-
tów,	 ich	zróżnicowane	poczucie	narodowe	w	poszcze-
gólnych	 zaborach,	 	 brak	 bliższej	 łączności	 kościelnej	
pomiędzy	poszczególnymi	zaborami,	zwłaszcza	po	do-
świadczeniach	I	wojny	światowej,	dały	dobitnie	o	sobie	
znać	w	odrodzonej	po	I	wojnie	światowej	Polsce.

wa

Wypowiadaj słowa budujące, nie niszczące:
- słowa mają uzdrawiać, a nie ranić
- nie śpiesz się z krytyką
- słowa dobieraj starannie i oszczędnie
- nasze słowa powinny wzbogacać innych
- nie używaj słów przewrotnych
- nie zdradzaj tajemnic
- słowa mogą poprawić każdą sytuację wybuchową
- łatwiej jest słowo wstrzymać, niż je cofnąć

PRZYPOWIEŚCI SALOMONA

udostępnił: Rudolf Mizia
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Trochę historii
W³adys³aw	Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 232

   04.07.1892:	w	Stojańcach	urodził	się	Julian Krzyżanow-
ski,	syn	Józefa	i	Marii	z	Dębowskich.	Po	kilku	latach	rodzice	
przeprowadzili	się	do	Bukowska	i	tam	młody	Julian	stawiał	
pierwsze	 kroki	 szkolne.	 Kształcił	 się	 dalej	 w	 gimnazjum	 
w	 Rzeszowie,	 a	 następnie	 w	 Sanoku,	 gdzie	 zdał	 maturę	 
z	 wyróżnieniem.	 Lata	 1911	 –	 1914	 spędził	 na	 studiach	 na	
Wydziale	 Humanistycznym	 Uniwersytetu	 Jagiellońskiego	 
w	Krakowie.	 Internowany	w	 czasie	 I	 wojny	 światowej,	 do	
1920	r.	przebywał	na	Syberii.	Po	powrocie	do	kraju	zatrzymał	
się	w	Lublinie,	pełniąc	obowiązki	nauczyciela	w	gimnazjach,	
a	 od	 1925	 r.	 profesora	 akademickiego	 na	 Katolickim	 Uni-
wersytecie	Lubelskim.	Stopnie	naukowe	zdobywał	w	Krako-
wie:	 doktorat	 –	 1921,	 habilitację	 –	 1926.	Kilka	 następnych	
lat	spędził	za	granicą,	jako	wykładowca	literatury	polskiej	w	
Królewskiej	Szkole	Słowiańskich	Studiów	Uniwersyteckich	
w	 Londynie	 (1927	 –	 1930),	 a	 następnie	 na	 Uniwersytecie	
Łotewskim	w	Rydze	(1930	–	1934).	W	1934	r.	roku	przyjął	
kierownictwo	Katedry	Literatury	Polskiej	na	Wydziale	Polo-
nistyki	Uniwersytetu	w	Warszawie,	gdzie,	 za	wyjątkiem	 lat	
okupacji	hitlerowskiej,	pracował	do	końca	życia.	W	czasie	II	
wojny	światowej	był	współzałożycielem	tajnego	uniwersyte-
tu	nauk	historycznych	i	polonistyki	i	jego	wykładowcą.	Brał	
także	 czynny	udział	w	Powstaniu	Warszawskim	 (1944).	 Po	
wywiezieniu	do	obozu	przejściowego	w	Pruszkowie,	krótko	
zatrzymał	się	w	Krakowie,	ale	już	w	listopadzie	1945	powró-
cił	do	zrujnowanej	stolicy.	Jesienią	1946	r.	był	współzałoży-
cielem	 Towarzystwa	 Przyjaciół	 Biblioteki	 Uniwersyteckiej	 
i	objął	prezesurę	Towarzystwa	Literackiego	im.	Adama	Mic-
kiewicza.	Ponadto	był	członkiem	wielu	gremiów	naukowych:	
Rady	 Naukowej	 Instytutu	 Badań	 Literackich,	 Polskiej	Aka-
demii	Nauk	 i	 jej	Komitetów	Nauk	o	Literaturze	 i	Słowiano-
znawstwa,	doktorem	honoris	causa	kilku	uniwersytetów.	For-
malnie	przeszedł	w	stan	spoczynku	w	1962	r.,	ale	do	końca	
życia	pozostawał	aktywnym	zawodowo.	Zmarł	19.05.1976	r.	
	 Był	 niezmiernie	 aktywnym	 na	 polu	 publicystycz-
nym	i	wydawniczym.	Obliczono,	że	pozostawił	ponad	1200	
prac.	Był	wydawcą	i	redaktorem	dzieł	m.in.	Jana	Kochanow-
skiego,	 Juliusza	 Słowackiego,	 Józefa	Kraszewskiego,	 Elizy	
Orzeszkowej	 i	Henryka	Sienkiewicza,	 a	 także	Oskara	Kolb	
erga.		Wiele	uwagi	poświęcił	literaturze	staropolskiej	(studia	
o	Bogurodzicy	i	o	Kazaniach	Świętokrzyskich).	Jest	autorem	
znakomitych	syntez:	„Od	średniowiecza	do	baroku”,	„Histo-
ria	literatury	polskiej.	Alegoryzm	–	preromantyzm”,	„Dzieje	
literatury	 polskiej	 od	 początków	 do	 czasów	 najnowszych”,	

„W	 kręgu	 wielkich	 realistów”,	
„Tradycje	literackie	polszczyzny:	
od	Galla	do	Staffa”,	monografii	
poświęconych	 zwłaszcza	 Hen-
rykowi	 Sienkiewiczowi,	 a	 tak-
że	 Władysławowi	 Reymontowi	 
i	Władysławowi	Orkanowi.	Jego	
interpretację	 literatury	 objaśnia-
ją	 prace:	 „Sztuka	 słowa.	 Rzecz	 o	 zjawiskach	 literackich”,	
„Nauka	 o	 literaturze”.	W	 różnych	 okresach	 był	 redaktorem	
kwartalnika	 „Nauka	 i	 Sztuka”,	 „Pamiętnika	 Literackiego”,	
„Literatury	 Ludowej”.	 Szczególnie	 zaznaczył	 się	 jako	 znaw-
ca	 i	 twórca	 polskiej	 szkoły	 badań	 folklorystycznych.	 Jest	
autorem	prac	wiążących	z	sobą	literaturę	i	folklor	(„Paralele.	
Studia	 porównawcze	 literatury	 i	 folkloru”,	 „Mądrej	 głowie	
dość	dwie	słowie”,	„Szkice	 folklorystyczne”,	„Polska	bajka	
ludowa	w	układzie	systematycznym”,	„W	świecie	bajki	ludo-
wej”).	Trzeba	tu	także	wymienić	„Słownik	folkloru	polskiego”	
i	„Dzieje	folklorystyki	polskiej”,	i	opracowana	pod	jego	kie-
runkiem	„Nową	księgą	przysłów	i	wyrażeń	przysłowiowych	
polskich”(4	tomy).	

**********
 12.07.1892:	 w	 Drohobyczu	 urodził	 się	 Bruno 
Schulz,	najmłodsze	dziecko	żydowskiej	 rodziny	właściciela	
sklepu	 bławatnego	 Jakuba	 i	 Henriety	 Kuhmärcker.	 Po	 ma-
turze	z	wyróżnieniem	w	drohobyckim	gimnazjum	rozpoczął	
studia	w	dziedzinie	architektury	we	Lwowie	 (1910	–	1911),	
ale	musiał	je	przerwać	z	powodu	choroby.	Po	dwuletniej	prze-
rwie	 i	 rekonwalescencji	 wrócił	 na	 politechnikę,	 ale	 ledwie	
po	roku	kontynuację	studiów	przekreśliła	I	wojna	światowa.	
Rodzina	w	obawie	 przed	Rosjanami	wyjechała	 do	Wiednia.	
Tam	wprawdzie	próbował	studiów	na	politechnice	i	korzystał	 
z	wykładów	na	Akademii	Sztuk	Pięknych,	 ale	 i	 tu	 żadnych	
studiów	 nie	 ukończył.	 Zachorował	 ojciec.	W	 1915	 rodzina	
wróciła	 do	 Drohobycza.	 Schorowany	 ojciec	 zmarł	 (1915);	
było	trzeba	zamknąć	sklep,	sprzedać	dom.	Pozostającą	w	trud-
nej	sytuacji	rodzinę	wspomagali	krewni.	Bruno	korzystał	też	 
z	grzeczności	księgarza,	który	pozwolił	mu	na	zapleczu	czytać	
interesujące	go	książki	naukowe	i	literaturę.	Uprawiał	także	
grafikę.	Pierwszą	swoją	wystawę	miał	w	1922	r.	w	warszaw-
skiej	Zachęcie.	Wreszcie	po	wielu	staraniach	w	1924	r.	uzyskał	
pracę	w	charakterze	nauczyciela	rysunków	i	robót	ręcznych	
w	drohobyckim	gimnazjum,	ale	stale	borykał	się	z	niedostat-
kami	zdrowia,	w	dodatku	zagrożony	zwolnieniem	z	powodu	
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braku	wymaganych	 kwalifikacji.	Gdy	 zmarła	matka	 (1931),	
na	jego	barkach	pozostało	utrzymanie	jej	siostry	z	dwojgiem	
dzieci.	Prowadził	także	bogatą	korespondencję,	między	inny-
mi	z	pisarką	lwowską	Deborą	Vogel,	zaopatrując	listy	do	niej	
w	obszerne	dopiski.	Dzięki	pomocy	Zofii	Nałkowskiej,	owe	
„post	 scripta”	 zostały	 opublikowane	 w	 zbiorze	 opowiadań	
„Sklepy	cynamonowe”	(1933).	Powodzenie		wydanego	zbioru	
zachęciło	Schulza	do	wydania	kolejnego	refleksyjnego	zbioru	
z	 lat	dzieciństwa	„Sanatorium	Pod	Klepsydrą”	 (1936).	Oby-
dwa	zbiory	wyposażył	we	własne	ilustracje.	Oryginalną	była	
także	 „Xięga	 Bałwochwalcza”,	 zawierająca	 grafiki	 zebrane	
w	 tekach.	 Jej	egzemplarze	sprzedawał	u	handlarza	obrazów,	
albo	 za	 pośrednictwem	księgarni.	 Przeżył	 kolejne	 okupacje,	
niemiecką	i	rosyjską,	i	ponownie	niemiecką.	Wówczas	musiał	
się	przenieść	do	getta	(1941).	Portretował	wówczas	swojego	
gestapowskiego	„opiekuna”	Landaua,	malował	freski	w	jego	
willi	i	w	szkole	konnej	jazdy.	Warszawscy	przyjaciele	usilnie	
namawiali	go	do	ucieczki	z	getta.	Pod	„opieką”	Landaua	czuł	
się	 bezpieczny.	Gdy	w	 końcu	 ustalono	 termin	 „zniknięcia”,	
w	tymże	dniu	19.11.1942	r.	został	zastrzelony	na	ulicy	przez	
innego	gestapowca	nie	mogącego	znieść,	że	tenże	Landau	za-
strzelił	mu	wcześniej	usłużnego	dentystę.		
	 Schulz,	 autor	 zaledwie	 dwóch	 zbiorów	 opowiadań	
pisanych	 liryczną	prozą	poetycką,	oddał	w	nich	przetworzo-
ne	realia	galicyjskiego	miasteczka,	ruchliwego	i	migotliwego.		
Trzeci	niedokończony	zbiór	„Mesjasz”,	 jak	 i	 listy,	 i	 rysunki	
Schulza,	zaginęły	w	czasie	wojny.	Pisał	także	Schulz	recenzje	
i	 szkice	 literackie	 poświęcone	 twórcom	krajowym	 i	 obcym	
oraz	 opowiadania,	 do	 czasopism	 „Wiadomości	 Literackie”,	
„Skamander”	i	 inne,	które	później	weszły	do	wspomnianych	
zbiorów.		Ma	też	Schulz	wiele	przekładów	na	języki	obce.	

**********
   13.07.1617:	zmarł	Adam Wacław,	przedostatni	książę	cie-
szyński,	 początkowo	 apodyktyczny	 protestant,	 po	 konwer-
sji	 na	wiarę	 katolicką	 zapoczątkował	 okres	 kontrreformacji	 
w	Księstwie	Cieszyńskim.	Patrz	odc.	24,	w	„Gazeta	Ewange-
licka”	1999/20,	s.	48	–	50.	

**********
   13.07.1917:	w	Berlinie	zmarł,	pochowany	w	Poznaniu,	dr 
Stanisław Karwowski,	 historyk,	 wiceprezes	 Poznańskiego	
Towarzystwa	Przyjaciół	Nauk,	członek	Towarzystwa	Literac-
ko	–	Słowiańskiego.	 Interesował	się	przede	wszystkim	dzie-
jami	Wielkopolski.	Pozostawił	około	300	prac.	Na	czoło	jego	
dorobku	publicystycznego	wysuwa	się	3	–	tomowa	„Historia	
Wielkiego	 Księstwa	 Poznańskiego”,	 wierna	 kronika	 Wiel-
kopolski	 pod	 panowaniem	 pruskim.	 Ponadto	 jest	 autorem	
monografii	 kilku	 miast	 (Gniezna,	 Jarocina,	 Leszna,	 Lwów-
ka,	Rakoniewic),	genealogii	 rodów	szlacheckich	 i	 rozprawy	
„Szlachta	 a	 chłopi”.	Kilka	 prac	 poświęcił	 również	 Śląskowi	
(„Z	przeszłości	Śląska”	 -	2	 tomy,	„Polacy	 i	 język	polski	na	
Śląsku	pod	panowaniem	pruskim”).	Opracował	także	szereg	
haseł	 do	 „Wielkiej	 encyklopedii	 powszechnej	 ilustrowanej”.	
Wiele	 prac	 zamieścił	 w	 „Roczniku	Towarzystwa	 Przyjaciół	
Nauk”	i	w	„Przeglądzie	Wielkopolskim”,	którego	był	redak-
torem	(1911	–	1914).	
	 Stanisław	Karwowski	pochodził	z	rodziny	szlachec-
kiej	Adama,	gimnazjalnego	nauczyciela	matematyki	i	języka	
polskiego	i	Ferdynandy	Habdank	Białoskórskiej.	Urodził	się		

w	 Lesznie	 25.02.1848	 r.	 Po	 ukończeniu	 tamtejszego	 gim-
nazjum	udał	 się	 na	 studia	 uniwersyteckie	we	Wrocławiu,	 a	
następnie	w	Berlinie.	W	Halle	 natomiast	 uzyskał	 tytuł	 dok-
tora	 filozofii	 (1870).	 Po	 zdaniu	 egzaminu	 nauczycielskie-
go	 (1872)	 rozpoczął	 pracę	w	Ostrowie	Wielkopolskim	 jako	
profesor	 Królewskiego	 Gimnazjum	 Katolickiego.	 Pracował	
tam	 zaledwie	 2	 lata,	 gdyż	 naraził	 się	 władzom	 pruskim	 za	
odmowę	nauczania	religii	w	języku	niemieckim	i	karnie		zo-
stał	przeniesiony	do	Żagania.	Potem	jakiś	czas	uczył	jeszcze	 
w	gimnazjum	w	Głubczycach	(1883).	Gdy	doszedł	do	wieku	
emerytalnego	(1905),	zamieszkał	w	Poznaniu,	piastując	m.in.	
wspomnianą	godność	wiceprezesa	PTPN.	

**********
   21.07.1942:	w	więzieniu	w	Strzelcach	Opolskich	zginął	pe-
dagog	i	działacz	ruchu	muzycznego	Józef Michejda.	Pierw-
szą	praktykę	nauczycielską	podjął	w	1891	r.	w	ewangelickiej	
Szkole	Ludowej	w	Wędryni,	w	 której	w	 1916	 r.	 został	 kie-
rownikiem.	Tu	także	rozwinął	szeroką	działalność	społeczną.	
Obdarzony	pięknym	głosem	tenora	lirycznego	był	magnesem	
skupiającym	wokół	siebie	miłośników	śpiewu,	prowadził	dwa	
chóry	młodzieży.	Dom	jego	słynął	z	muzykowania	rodzinne-
go,	w	którym	uczestniczyła	żona	Helena	z	domu	Rusz	wraz	z	
dziećmi.	A	tych	nie	brakowało,	gdyż	do	pięcioro	swoich	po-
ciech	przygarnął	jeszcze	troje	po	siostrze	żony,	Annie	Kukucz.	
Pełnił	także	obowiązki	prezesa	gniazda	Towarzystwa	Gimna-
stycznego	 „Sokół”	 (od	1906)	 i	 koła	Macierzy	Szkolnej	 (od	
1907),	udzielał	się	również	w	Polskim	Towarzystwie	Pedago-
gicznym.	Był	także	członkiem	zastępstwa	i	sekretarzem	gmi-
ny,	sekretarzem	Kasy	Oszczędności	i	Zaliczek.	Po	wkroczeniu	
wojsk	czeskich	na	Śląsk	Cieszyński	w	1919	r.,	został	zmuszo-
ny	do	opuszczenia	Wędryni.	Schronił	się	wówczas	w	Bielsku,	
a	gdy	aktualna	stała	się	sprawa	plebiscytu,	zgłosił	się	do	pracy	
w	Komitecie	Plebiscytowym.	Gdy	zapadła	decyzja	o	podziale	
Śląska	Cieszyńskiego	w	1920	r.,	władze	czechosłowackie	nie	
zgodziły	się	na	jego	powrót	do	Wędryni,	wymusiły	opuszcze-
nie	mieszkania	służbowego	tylko	z	częścią	mebli	i	zamieszka-
nia	w	Cieszynie.	Stąd	dojeżdżał	do	pracy	w	szkole	w	sąsied-
nim	Nydku,	gdzie	przyczynił	się	do	odnowienia	działalności	
zaniechanych	polskich	organizacji.	W	1925	r.	przeniósł	się	do	
otwartej	w	Czeskim	Cieszynie	szkoły	Macierzy	Szkolnej.	Nie	
byłby	sobą,	gdyby	obok	pracy	pedagogicznej	nie	był	zaanga-
żowany	w	szeregu	organizacjach	i	komórkach	oświatowych.	
Był	 prezesem	 koła	Macierzy	 Szkolnej,	wiceprezesem	Kura-
torium	Sierocińca	w	Orłowej,	przewodził	Miejskiej	Komisji	
Oświatowej	i	Radzie	Bibliotecznej;	pełnił	obowiązki	prezesa	
Chóru	Towarzystwa	Nauczycieli	Polskich	w	Czechosłowacji,	
dalej	 prezesował	 „Sokołowi”.	 Nie	 zabrakło	 go	 w	 prezbiter-
stwie	zboru	ewangelickiego	Na	Niwach	i	w	Miejskiej	Radzie	
Szkolnej	oraz	innych	komisjach.	W	1937	r.	musiał	się	poddać	
operacji,	po	której	przeszedł	w	stan	spoczynku.	Rok	później	
jesienią	przeprowadził	się	do	willi	syna	Józefa	w	Wiśle.	Po	
wybuchu	 II	 wojny	 światowej	 dwaj	 synowie	 Józef	 i	Włady-
sław	 zaangażowali	 się	w	 ruchu	 podziemnym	Związku	Wal-
ki	Zbrojnej.	Dramatyczna	wsypa	komendanta	Józefa	Korola	 
w	 Wiśle	 Jaworniku	 (28.08.1940)	 pociągnęła	 za	 sobą	 falę	
aresztowań.	 Wspomnianym	 synom	 udało	 się	 przedostać	
do	 Generalnej	 Gubernii.	 Na	 miejscu	 pozostał	 ojciec	 Józef.	
Oskarżony	 o	 udział	w	 konspiracji,	 na	 „rozprawie”	 sądowej	
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w	Bytomiu	został	skazany	na	ciężkie	więzienie	w	Strzelcach	
Opolskich.	
	 Józef	 Michejda	 urodził	 się	 16.10.1873	 r.	 w	 Ligot-
ce	Alodialnej.	Ojciec,	 także	Józef	 (1827	–	1873),	pochodzą-
cy	z	Olbrachcic,	był	dwukrotnie	żonaty:	z	Marianną	Czakoj		 
i	Zuzanną	Folwarczną.	Z	 tego	drugiego	małżeństwa	urodził	
się	już	po	przedwczesnej	śmierci	ojca	Józefa	jego	ostatni	po-
tomek,	także	Józef.	Pomocą	osieroconej	rodzinie	służył	star-
szy	 stryj	Paweł.	 Józef	uczył	 się	najpierw	w	 szkole	 ludowej	 
w	Kocobędzu,	a	od	1887	r.	w	Cieszynie,	gdzie	także	ukończył	
szkołę	wydziałową.	W	 1891	 r.	 zapisał	 się	 do	 niemieckiego	
seminarium	 nauczycielskiego	 (polskiego	 wówczas	 jeszcze	
nie	było)	w	Cieszynie,	które	ukończył	w	1895	r.	egzaminem	
maturalnym.	 Braki	 w	 wykształceniu	 w	 zakresie	 wiedzy	 hi-
storycznej	 o	 Polsce	 i	 znajomości	 literatury	 polskiej,	 której	
mu	niemiecka	szkoła	nie	zapewniała,	uzupełniał	w	grupach	
samokształceniowych	w	polskiej	organizacji	młodzieży	gim-
nazjalnej	„Jedność”.	Wzorcem	dla	niego	była	ofiarna	matka	
Zuzanna,	a	także	starsi	kuzyni,	potomkowie	stryja	Franciszka	
(1822	–	1875).	Bieda	uniemożliwiła	mu	zdobycie	wyższego	
wykształcenia,	ale	to,	które	osiągnął,	wykorzystał	dla	pomno-
żenia	dobrego	imienia	rodu.	

**********
   21/22.07.1942:	po	ataku	nocnych	myśliwców	w	czasie	lotu	
bojowego	nad	Duisburg	zginął	nad	Morzem	Północnym	wraz	
z	całą	załogą	samolotu	bombowego	Vickers	Wellington	Mk.	
IV	GR-T	por. nawigator Wiktor Lipowczan.	Pochodził	ze	
słynnej	w	Ustroniu	 rodziny	Lipowczanów.	Był	 synem	Paw-
ła	i	Anny	z	domu	Bąk.	Urodził	się	26.02.1906	r.	Po	maturze	
uzyskanej	w	bielskiej	Szkole	Przemysłowej	 (1927),	powoła-
ny	do	wojska,	został	skierowany	do	24	Eskadry	Lotniczej	II	
Pułku	 Lotniczego	w	Krakowie,	 a	 następnie	 do	 Szkoły	 Pod-
chorążych	Rezerwy	Lotnictwa	w	Dęblinie,	gdzie	uzyskał	sto-
pień	kaprala	podchorążego	 rezerwy	w	grupie	obserwatorów	
(1.09.1928).	Po	miesięcznej	 służbie	w	 IV	Pułku	Lotniczym	 
w	 Poznaniu	 odszedł	 do	 rezerwy.	 Pracę	 uzyskał	 wówczas	 
w	Zakładach	Koksowniczych	w	Katowicach.	Ponownie	we-
zwany	na	ćwiczenia	w	Lotniczej	Szkole	Strzelania	i	Bombar-
dowania	w	Grudziądzu,	 a	potem	w	Eskadrze	Szkolnej	w	 II	
Pułku	Lotniczym,	gdzie	1.01.1930	r.	został	awansowany	do	
podporucznika	rezerwy.	Zmobilizowany	tuż	przed	wybuchem	
II	 wojny	 światowej,	 uczestniczył	 w	 kampanii	 wrześniowej.	
Poprzez	Rumunię		udało	mu	się	przedostać	do	Francji,	wresz-
cie	w	lipcu	1940	r.	wylądował	w	Anglii.	Po	przeszkoleniu	na	
nawigatora	w	kwietniu	1942	 r.	 uzyskał	 przydział	 do	 służby	 
w	301	Dywizjonie	Bombowym	 „Ziemi	Pomorskiej”.	 Zaled-
wie	po	trzech	miesiącach	wystartował	do	ostatniego	lotu...	

**********
   23.07.1842:	 w	 Przemyślu	 urodził	 się	 Henryk Jordan  
w	 rodzinie	 nauczycielskiej	 Bonifacego	 i	 Salomei	 z	Wędry-
chowskich.	Wcześnie	utracił	ojca.	Matka	prowadziła	pensjo-
nat	w	Tarnopolu,	potem	we	Lwowie.	Henryk	uczęszczał	do	
gimnazjum	w	Tarnowie.	Tam	zaangażował	 się	w	manifesta-
cje	 patriotyczne	 (1862),	 co	 spotkało	 się	 z	 retorsjami	władz	
szkolnych,.Zagrożony	wydaleniem	 z	 gimnazjum,	 czym	 prę-
dzej	wyjechał	aż	do	Triestu,	gdzie	bez	przeszkód	zdał	egza-
min	maturalny	w	języku	włoskim.	Po	roku	nauki	w	Wiedniu,	
przeniósł	 się	 na	 dalsze	 studia	 do	Krakowa,	 które	 ukończył	

w	 1867.	 Zrazu	 pomagał	 matce	 w	 redagowaniu	 pism	 „Wło-
ścianin”	i	„Zagroda”.	Ciężkie	warunki	i	choroba	zmusiły	go	
do	wyjazdu	do	Berlina	 a	 następnie	do	Nowego	 Jorku.	Tam	
zarabiał	na	chleb	jako	restauracyjny	taper,	po	części	jako	na-
uczyciel	gimnastyki	szwedzkiej	w	szkołach,		wreszcie	otwo-
rzył	własne	praktyki	w	dzielnicy	bogaczy	i	drugą	dla	biedo-
ty	miejskiej.	 Bliżej	 też	 zapoznał	 się	 ze	 szkołami	 lekarskim	 
w	USA	i	w	Anglii.	Poprzez	Berlin	wrócił	do	kraju.	Z	począt-
kiem	roku	1870	r.	otrzymał	dyplom	doktorski	Wydziału	Me-
dycznego.	Udał	się	teraz	na	półroczną	praktykę	kliniczną	do	
Wiednia,	 gdzie	 uzyskał	magisterium	 z	 zakresu	 położnictwa,	
w	Krakowie	objął	funkcję	asystenta	w	katedrze	położnictwa	
i	ginekologii.	W	1874	r.	otworzył	własną	praktykę,	w	krótkim	
czasie	zdobył	powszechne	uznanie	i	szacunek.	Zapewne	w	ja-
kimś	stopniu	przyczyniły	się	do	tego	jego	cenne	publikacje:	
„Nauka	 położnictwa	 dla	 użytku	 położnych”	 (1873),	 „Nauka	
położnictwa	dla	użytku	uczniów	i	lekarzy.	Dział	I:	Fizjologia	
i	dietetyka	ciąży,	porodu	 i	połogu”	 (1881).	W	uznaniu	 jego	
osiągnięć	 otrzymał	 tytuł	 docenta	 zwolnionego	 z	 egzaminu	
habilitacyjnego	 i	 uprawniającego	 do	 wykładów	 z	 teorii	 po-
łożnictwa	i	diagnostyki	chorób	kobiecych.	Tenże	rok	(1881)	
przyniósł	mu	 godność	 prezesa	 Krakowskiego	Towarzystwa	
Lekarskiego	 i	 członkostwo	 honorowe	 tegoż	 Towarzystwa	 
w	Warszawie.	Podróż	naukowa	do	Szwecji	zaowocowała	roz-
prawą	„O	Thure	Brandcie	 i	 jego	metodzie	 leczenia	cierpień	
ginekologicznych”	 (1888).	 Dwa	 lata	 później	 został	 profeso-
rem	nadzwyczajnym	na	Wydziale	Lekarskim	UJ,	wreszcie	od	
1891	r.	objął	kierownictwo	kliniki.	Dwukrotnie	był	dziekanem.	
Przyjął	 także	obowiązki	prezesa	Towarzystwa	Ginekologicz-
nego	(1894).	Zarówno	jako	wykładowca,	jak	i	publicysta,	był	
propagatorem	nowoczesnych	metod	leczenia,	przeciwstawiał	
się	utrwalonym	nawykom,	nawet	zabobonom.	Z	równą	pasją,	
jako	 członek	 Rady	Miejskiej	 (od	 1881)	 poświęcał	 się	 spra-
wom	higieny	 społecznej	 i	wychowania	młodzieży,	domagał	
się	wprowadzenia	gimnastyki	pod	okiem	wykwalifikowanych	
nauczycieli	do	szkół	i	w	„Sokole”.	Będąc	od	1889	r.	przewod-
niczącym	Towarzystwa	Opieki	Zdrowotnej	i	w	Towarzystwie	
Nauczycieli	Szkół	Wyższych,	w	popularnych	wykładach	i	pu-
blikacjach	walczył	o	higienę,	kondycję	i	aktywność	fizyczną	
zwłaszcza	młodzieży	(„O	wpływie	higieny	na	zdrowie,	życie	
i	pracę	człowieka”,	„Z	dziedziny	wychowania	młodzieży.	Gry,	
zabawy	 i	 ćwiczenia	 gimnastyczne”).	 Domagał	 się	 wprowa-
dzenia	lekarzy	szkolnych	i	opracował	stosowne	instrukcje	ich	
obowiązków.	 Jako	 poseł	 Sejmu	 Krajowego	 (1895	 –	 1902),	
udzielał	się	w	 	Komisji	Sanitarnej,	postulował	reformę	szpi-
talnictwa	 i	powszechne	wprowadzenie	kultury	fizycznej	nie	
tylko	w	Krakowie.	
	 Bodaj	 najtrwalszym	 śladem	 działalności	 była	 jego	
fundacja	na	krakowskich	Błoniach	(1888	–	1889):	Park	Miej-
ski	dr.	Henryka	Jordana.	Na	ok.	10	ha		powstało	12	boisk	do-
stępnych	dla	młodzieży	bezpłatnie	przez	cały	tydzień,	gdzie	
pod	 okiem	 instruktorów	 i	 lekarzy	 mogli	 uprawiać	 różnego	
rodzaju	 ćwiczenia,	 gry	 i	 zabawy	 na	wolnym	powietrzu,	 ko-
rzystać	 z	 pryszniców	 (wówczas	 nowość),	 sali	 ćwiczeń,	 śli-
zgawek,	 a	 także	 korzystać	 z	 dożywiania.	 Park	 obsadzono	
tysiącami	 drzewek	 ofiarowanych	 przez	 księcia	 Aleksandra	
Lubomirskiego,	z	kiesy	Jordana	wystawiono	44	pomniki	wy-
bitnych	postaci,	pod	którymi	osobiście	wygłaszał	pogadanki	
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dla	młodzieży.	Duży	 nacisk	 kładł	 także	 na	 rozpowszechnie-
nie	 śpiewu	 pieśni	 patriotycznych.	Organizował	 także	 grupy	
wakacyjne	z	bogatym	programem	krajoznawczym.	W	1906	r.	
zorganizował	różnego	rodzaju	warsztaty	(stolarskie,	rzeźbiar-
skie,	ślusarskie,	 tokarskie,	ogrodnictwa)	dla	uczniów	gimna-
zjalnych.	
	 Wręcz	niepojęta	jest	aktywność	dr	Jordana	w	inicjo-
waniu	różnych	pomysłów	i	aktywności	w	stowarzyszeniach,	
jak:	 w	 Towarzystwie	 Muzycznym,	 wszelkiego	 rodzaju	 or-
ganizacjach	 charytatywnych	 (Stowarzyszeniu	 ku	 Niesieniu	
Pomocy	Ubogim	Uczniom	Szkół	Ludowych),	Towarzystwie	
Samopomocy	Lekarzy,	Stowarzyszeniu		do	Walki	z	Gruźlicą.	
Z	 jego	 inicjatywy	 powstała	 kolonia	 dla	 100	 rodzin	 w	 Kro-
wodrzy,	 przymierzał	 się	 do	 budowy	 sanatorium	 ludowego.	
Interesował	 się	 również	 polską	młodzieżą	 spoza	 granic	Ga-
licji,	którą	zapraszał	do	Krakowa	lub	Zakopanego.	Ma	także	 
dr	 Jordan	 swój	 udział	 we	 wspomaganiu	 polskiego	 Gimna-
zjum	Macierzowego	w	Cieszynie,	był	członkiem	honorowym	
miejscowego	gniazda	„Sokoła”.	
	 Zmarł	 w	 Krakowie	 po	 ataku	 dusznicy	 i	 zapaleniu	
płuc	18.05.1907	r.,	pochowany	w	manifestacyjnym	pogrzebie	
na	Cmentarzu	Rakowickim.	

**********
   25.07.1892:	w	Suchej	Dolnej	urodził	 się	Franciszek Bu-
chwałdek,	 syn	 górnika	 Franciszka	 i	 Heleny	 z	 Chmielów.	
Wiedzę	zdobywał	w	szkole	ludowej	w	Suchej	Średniej,	a	na-
stępnie	 w	 polskim	 Gimnazjum	Macierzowym	w	 Cieszynie,	
które	ukończył	w	1914	r.	W	podjęciu	studiów	teologicznych	
w	Wiedniu	przeszkodził	wybuch	I	wojny	światowej.	Zgłosił	
się	wówczas	 jako	ochotnik	do	100	pułku	piechoty	 stacjonu-
jącego	 w	 Cieszynie,	 na	 sanitariusza.	 Skierowany	 został	 do	
szkoły	 oficerskiej	 w	 Opawie,	 a	 po	 odbyciu	 przeszkolenia	
w	 Piotrkowie,	 pod	 koniec	 1915	 r.	 wysłany	 został	 na	 front	
wschodni.	17.01.1917	r.	dostał	się	do	niewoli	rosyjskiej,	osa-
dzony	w	Carycynie.	Na	wiadomość	 o	 śmierci	matki	 podjął	
ryzykowną	ucieczkę	z	niewoli,	dotarł	do	Wiednia,	gdzie	zdał	
egzamin	wstępny,	ale	niedługo	jeszcze	raz	tryby	wojny	wcią-
gnęły	go	do	służby	wojskowej	na	froncie	włoskim.	Szczęśli-
wie	doczekał	zakończenia	wojny;		późną	jesienią	1919	r.	za-
kończył	upragnione	studia.	Ordynacji	doczekał	w	Cieszynie	
(6.01.1920).	Zrazu	pracował	jako	katecheta	w	szkole	wydzia-
łowej	w	Cieszynie,	 ale	 po	 roku	 został	wysłany	 na	wikariat	
u	boku	schorowanego	ks.	Karola	Michejdy	w	Bystrzycy.	Po	
jego	 tragicznym	 zgonie	 (26.02.1924)	 został	 jego	 następcą	 
w	 urzędzie.	 Wraz	 z	 synem	 ks.	 Karola	 –	 ks.	 Oskarem	 Mi-
chejdą	 -	był	współzałożycielem	pisma	„Ewangelik”,	wycho-
dzącym	w	 latach	1925	–	 1938.	Z	 jego	 inicjatywy	powstało	 
w	Bystrzycy	koło	Związku	Polskiej	Młodzieży	Ewangelickiej,	
którego	był	opiekunem.	Prężność	koła	pozwoliła	na	zorgani-
zowanie	pierwszego	zjazdu	ZPME	w	Bystrzycy.	Dołożył	też	
ks.	Buchwałdek	wiele	starań	do	gruntownego	odnowienia	ko-
ścioła	(dobudowaniem	trzeciej	pawlaczy).	Udzielał	się	także	 
w	kole	Macierzy	Szkolnej,	przyczynił	się	do	budowy	szkoły	
wydziałowej	w	Bystrzycy.	Po	wybuchu	II	światowej,	w	1941	
r.	usunięty	ze	stanowiska,	schronił	się	w	pobliskiej	Lesznej;	
od	 1942	 r.	 udało	 mu	 się	 zdobyć	 posadę	 zastępcy	 kasjera	 
w	 Cieszynie.	 Po	 zakończeniu	 działań	 wojennych	 (1945),	
drzwi	do	opuszczonej	parafii	bystrzyckiej	były	dla	niego	za-

mknięte.	 Początkowo	 pracował	 jako	 katecheta	 w	 Czeskim	
Cieszynie,	a	potem	w	Boguminie,	dopiero	w	1.12.1948	r.	ob-
jął	 stanowisko	 proboszcza	 w	 Trzyńcu.	 Z	 chwilą	 powstania	
nowego	zboru	w	Stonawie,	został	jego	pierwszym	pastorem.	
21.12.1952	r.	został	wybrany	seniorem	senioratu	ostrawsko	–	
karwińskiego,	pełnił	powierzony	urząd	do	30.06.1959.	Będąc	
na	emeryturze,	wraz	z	żoną	Jadwigą	z	d.	Unucka,	zamieszkał	
w	Czeskim	Cieszynie.	Dalej	 pracował	 dla	Kościoła,	 prowa-
dził	godziny	biblijne	i	naukę	konfirmacyjną,	w	razie	potrzeby	
zastępował	 duchownych	 na	 nabożeństwach.	 Zmarł	 w	 dniu	
swoich	urodzin	25.07.1970	r.	Pochowany	został	na	cmentarzu	
ewangelickim	w	Cieszynie	przy	ul.	Bielskiej.	
	 Obok	 pracy	 duszpasterskiej	 pozostawił	 spory	 do-
robek	 publicystyczny;	 swoimi	 artykułami	 zasilał	wspomnia-
nego	 „Ewangelika”,	 „Przyjaciela	 Ludu”,	 „Kalendarz	 Ewan-
gelicki”.	Oprócz	 kazań	 publikował	wspomnienia	 ze	 swoich	
podróży,	artykuły	historyczne	i	problemowe	dotyczące	życia	
kościelnego.	Pisał	także	wiersze	i	pieśni	kościelne.	

**********
   29.07.1942:	w	Krakowie	zmarł	Wojciech Horacy Kossak,	
malarz	batalista,	prof.	Szkoły	Sztuk	Plastycznych	w	Warsza-
wie,	 prezes	Towarzystwa	Przyjaciół	Sztuk	Pięknych,	współ-
twórca	czterech	panoram,	autor	około	2000	obrazów	o	tema-
tyce	historycznej	i		myśliwskiej	oraz	portretów.
	 Był	synem	malarza	Juliusza	i	Zofii	z	Gałczyńskich.	
Urodził	 się	 w	 Paryżu	 31.12.1856	 jako	 bliźniak	 Tadeusza	
urodzonego	już	1.01.1857	r.	 	Dzieciństwo	spędził	w	Paryżu.	
Mając	lat	pięć	wraz	z	rodzicami	wyjechał	do	Warszawy.	Po	
stłumieniu	Powstania	Styczniowego,	w	1867	r.	Kossakowie	
przenieśli	 się	do	Krakowa.	Rozpoczętą	w	Warszawie	naukę	
Wojciech	kontynuował	w	Krakowie	do	1871	r.,		po	czym	roz-
począł	studia	w	Szkole	Sztuk		Pięknych.	W	1874	r.	wyjechał	
do	Monachium,	gdzie		doskonalił	swój	warsztat	na	tamtejszej	
akademii,	ale	brał	też	żywy	udział	w	życiu	przebywającej	tam	
plejady	 polskich	 artystów,	 której	 przewodził	 Józef	 Brandt.	
Rok	 służby	 (1876	 –	 1877)	 w	 krakowskim	 pułku	 ułanów	
dostarczył	 mu	 wiele	 tematów	 związanych	 z	 wojskowością,	
ukierunkowały	zainteresowania	artystyczne	przyszłego	mala-
rza	–	batalisty,	ale	też	przysposobiły	do	jazdy	konnej.	Obok	
portretów	dowódców,	głównym	tematem	jego	obrazów	były	
sceny	z	życia	kawalerii,	którymi	zaskarbił	sobie	uznanie	i	sza-
cunek	dla	swego	talentu.	Już	jako	oficer	wyjechał	na	dalsze	
studia	do	Paryża	(1877	–	1883).	Od	tego	czasu	też	(1877)	wy-
stawiał	 swoje	 prace	w	Towarzystwie	 Przyjaciół	 Sztuk	 Pięk-
nych	w	Krakowie,	a	od	1881	w	kilkuletnich	odstępach	w	To-
warzystwie	Zachęty	Sztuk	Pięknych	w	Warszawie,	wreszcie	
na	wystawach	w	Paryżu	(1878)	i	w	Wiedniu	(1882).	W	1884	
r.	na	przeciąg	10	lat	zatrzymał	się	w	Krakowie	w	domu	ojca,	
a	wkrótce	we	własnej	pracowni	w	sąsiedztwie.	W	tymże	roku	
poślubił	 Marię	 z	 Kisielnickich.	 Udział	 w	 polowaniu	 cesar-
skim	pod	Budapesztem	wzbogaciło	 tematykę	 jego	 obrazów	
i	 pozwoliło	 odnotować	 kolejne	 sukcesy	 na	 renomowanych	
wystawach	w	Wiedniu	 i	Monachium.	W	1894	zaangażował	
się,	jako	jeden	z	dziewięciu	artystów,	do	namalowania	pano-
ramicznego	 obrazu	 „Racławice”,	 pokazanego	 na	 wystawie	
krajowej	we	Lwowie.	Z	kolei,	na	prośbę	Juliana	Fałata,	z	inną	
grupą	artystów	malował	panoramę	„Berezyny”,	wystawioną	
w	Berlinie,	która	spotkała	się	z	dużym	uznaniem.	Cesarz	Wil-
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helm	 II	 zatrzymał	malarza	na	przeciąg	7	 lat	 (1895	–	1902),	
udostępniając	mu	zameczek	„Monbijou”.	Namalował	Kossak	
w	 tym	 czasie	 szereg	 epizodów	 z	Powstania	Listopadowego	
(1831),	 panowania	 Fryderyka	 II	 (1740	 –	 1786)	 i	 wojen	 na-
poleońskich	(1799	–	1815),	nie	unikając	scen	pokazujących	
także	 porażki	 pruskiego	 oręża.	 Prawie	 stale	 był	 obecny	 na	
wystawach	w	salonie	Krywulta	w	Warszawie.	Jeździł	też	do	
Krakowa	i	do	Zakopanego	(od	1880),	co	udokumentował	ży-
wym	 opisem	 we	 „Wspomnieniach”.	 Zachęcony	 sukcesami	
dwu	 panoram,	 wyjechał	 do	 Hiszpanii,	 pragnąc	 wraz	 z	 Mi-
chałem	Wywiórskim	namalować	kolejny	duży	obraz	„Somo-
sierra”.	Wystawione	zostały	tylko	4	duże	szkice	w	Zachęcie,	
gdyż	na	wystawienie	obrazu	w	Warszawie	nie	zgodził	się	ro-
syjski	gubernator.	W	tej	sytuacji	Kossak	podjął		nową	inicja-
tywę	wykonania	panoramy	„Bitwa	pod	piramidami”.	I	w	tym	
wypadku	 udał	 się	wraz	Wywiórskim	na	 studium	do	Egiptu.	
Obraz	malowany	przez	grupę	siedmiu	artystów	wystawiono	 
w	Warszawie	(1901).	Zaostrzający	się	antypolski	kurs	polity-
ki	Wilhelma	II,	mimo	nęcących	ofert	spowodował,	że	Kossak	
opuścił	 Berlin	 (1902).	W	Krakowie,	 a	 także	 na	 wyjazdach	 
w	Wiedniu,	Paryżu,		Londynie,	Rzymie,	w	Warszawie	i	Lwo-
wie	 wystawiał	 swoje	 nowe	 kompozycje	 historyczne	 i	 bar-
dzo	wiele	portretów	przedstawicieli		wyższych	sfer.	W	1913	
r.	 został	 profesorem	 Szkoły	 Sztuk	 Pięknych	 w	Warszawie.	 
W	trakcie	I	wojny	światowej	służył	jako	rotmistrz	w	armii	au-
striackiej,	miał	jednak	możliwość	przyjeżdżać	do	Warszawy	
na	konsultacje.	Gdy	tylko	nadarzyła	się	sposobność,	wstąpił	
do	Legionów	Polskich.	Powstała	wówczas	cała	seria	akwarel	
do	 albumu	 polskiego	 legionisty.	 Po	 zakończeniu	 wojny	 za-
mieszkał	w	Krakowie	i	utrzymywał	swoją	pracownię	w	War-
szawie.	W	latach	1923	–	1924	i	1927	–	1932	przebywał	w	Sta-
nach	Zjednoczonych	i	w	Paryżu.	Tematami	jego	obrazów	były	
sceny	z	życia		kowbojów,	ale	przede	wszystkim	portrety	sław-
nych	dowódców	z	I	wojny	światowej,	bohaterów	i	przywód-
ców	narodowych,	 także	kilka	obrazów	dla	Muzeum	Wojska	
Polskiego	w	Warszawie	(m.in.	„Grunwald”,	„Kirchholm”).	
	 Obrazy	 mistrza	 uwydatniają	 patriotyczną	 postawę	
twórcy	 i	 jego	 zamiłowanie	 do	 historii.	 Malowane	 z	 żywio-
łową	brawurą,	zwłaszcza	sceny	z	udziałem	koni,	stawiają	go	 
w	pierwszym	 szeregu	 twórców	polskich,	 dla	 których	 batali-
styka,	ważne	momenty	w	historii	 zwłaszcza	Polski,	 a	 także	
postacie	z	nią	związane,	były	głównym	tworzywem	jego	dzieł.	
W	 tej	 mierze	 był	 kontynuatorem	 malarstwa	 swojego	 ojca	
Juliusza	 i	 Józefa	Brandta.	W	znacznym	 stopniu	 do	 spopula-
ryzowania	 jego	 twórczości	 przyczyniły	 się	 kartki	 pocztowe,	 
a	 także	 reprodukcje	w	 książkach	 i	 czasopismach,	 i	 na	 plan-
szach	dla	szkół.	Osobisty	wdzięk	artysty	ożywiał	i	przydawał	
kolorytu	różnym	gremiom,	szczególnie	na	posadach	elity	in-
telektualnej	w	domu	Kossaków	w	Krakowie.	

**********
   05.08.1942:	W	tym	dniu	dr Janusz Korczak	po	raz	ostatni	
przemierzył	ulice	getta	warszawskiego	wraz	z	dwoma	setka-
mi	wychowanków	Domu	Sierot.	Wszystkich	wywieziono	do	
obozu	zagłady	w	Treblince,	gdzie	zostali	zagazowani.	Mimo,	
iż	zdawał	sobie	sprawę,	jaki	los	ich	wszystkich	czeka,	nie	opu-
ścił	swoich	dzieci,	do	ostatnich	chwil	nie	pozwolił	im	odebrać	
nadziei,	mimo		iż	i	 jemu	zaczynało	brakować	tchu...	 	Zginął	
Człowiek	bez	 reszty	oddany	dzieciom,	walce	o	 ich	godność,		

prawo	do	godziwego	życia	i	rozwoju.	
	 Janusz	Korczak,	a	właściwie	Henryk	Goldszmit,	uro-
dził	się	22.07.1878	bądź	1879	r.	w	Warszawie.	Był	synem	zna-
nego	w	Warszawie	 adwokata	 Goldszmita,	 spolonizowanego	
Żyda	i	Cecylii	z	Gębickich.	Zamożni	rodzice	nie	rozpieszczali	
go,	nie	szczędzili	mu	inwektyw	w	rodzaju	„cymbał”,	czy	bar-
dziej	 dosadnych	 określeń,	 ale	wychowywali	w	 polskiej	 oby-
czajowości,	w	 szacunku	dla	 polskiej	 kultury,	w	duchu	pozy-
tywistycznych	haseł	służby	dla	dobra	powszechnego.	Niestety	
bankructwo	i	gwałtowne	załamanie	zdrowia	ojca	i	jego	śmierć	
pozbawiła	rodzinę		środków	do	życia.	Mimo	to	ów	„cymbał”	
ukończył	 gimnazjum,	 korepetycjami	 zdołał	wspomagać	mat-
kę	 i	 siostrę,	 podjął	 studia	 na	 Wydziale	 Lekarskim	 Uniwer-
sytetu	Warszawskiego	 (1898),	 które	 dopełniał	 na	 	 klinikach	 
w	Berlinie,	Paryżu	i	w	Londynie.	Po	powrocie	do	Warszawy	
został		lekarzem	pediatrą	w	Szpitalu	Dziecięcym	im.	Bersonów	 
i	Baumanów,	a	jednocześnie	wszedł	w	krąg	postępowych	spo-
łeczników	warszawskich,	związał	się	z	czasopismem	„Kolce”.	
Wówczas	 też	 umocnił	 się	w	przekonaniu,	 że	 spełni	 się,	 gdy	
odda	swoje	siły	i	czas	służbie	dla	dzieci	zaniedbanych	i	opusz-
czonych,	 wykolejonych,	 pozbawionych	 właściwej	 opieki	 
i	jakiejkolwiek	pomocy,	bez	względu	na	wyznanie	i	pochodze-
nie.	Po	pisanych	już	w	czasach	gimnazjalnych	humoreskach,	 
w	1901	r.	wydał	swoją	pierwszą	powieść	„Dzieci	ulicy”	(1901).	
Potem	przyszły	„Koszałki	–	Opałki”	(1905)	i	„Dziecko	salonu”	
(1906).	Z	właściwą	sobie	energią	włączył	się	do	działalności	
Warszawskiego	 Towarzystwa	 Dobroczynności	 i	 Towarzy-
stwa	Kolonii	Letnich,	wyjeżdżał	z	dziećmi	na	kolonie	letnie.	 
W	1907	r.	włączył	się	do	pracy	w	stowarzyszeniu	„Pomoc	dla	
Sierot”,	 obejmujących	 opieką	 dzieci	 ubogich	 rodzin	 żydow-
skich.	Porzucił	wówczas	 intratną	prywatną	praktykę	 lekarza	
(1911)	i	przyjął	stanowisko	kierownika	Domu	Sierot.	Dla	tych	
pokrzywdzonych	 i	upośledzonych	napisał	kolejne	opowieści	
i	nowele.	Zmobilizowany,	nawet	w	warunkach	I	wojny	świa-
towej	napisał	cenną	dwutomową	książkę	o	wychowaniu	„Jak	
kochać	 dziecko”,	 wydaną	 po	 wojnie.	 Będąc	 w	Kijowie,	 po-
śpieszył	do	przytułków	dzieci	ukraińskich	i	polskich.	W	1919	
r.	powrócił	do	swojego	Domu	Sierot,	a	jednocześnie	z	Maryną	
Falską	 otworzył	 sierociniec	 dla	 polskich	 dzieci	 robotników	
„Nasz	Dom”.	 Obydwa	 te	 zakłady	 stały	 się	 dla	 dr.	 Korczaka	
swoistym	 laboratorium	 dla	 obserwacji,	 rozpoznawania	 psy-
chiki	dziecka,	jego	myślenia,	uczuć	i	potrzeb,	pobudzania	ak-
tywności	i	niezależności.	Obserwacje	te	dały	materiał	do	pra-
cy	z	dziedziny	pedagogiki	 i	psychologii	dziecka:	„Momenty	
wychowawcze”	(1919),	„Prawo	dziecka	do	szacunku”	(1929),	
„Prawidła	 życia”,	 a	 także	były	przedmiotem	wykładów	w	 In-
stytucie	 Pedagogiki	 Specjalnej”	 i	 w	 „Wolnej	 Wszechnicy	
Polskiej”.	 Próbował	 także	 poruszyć	 opinię	 dorosłych	wobec	
burzliwej	sytuacji	w	stosunkach	społecznych	i	gospodarczych	
odrodzonej	Polski,	narastającego	antysemityzmu.	Nastroje	te	
oddał	m.in.	w	powieściach		„Król	Maciuś	Pierwszy”	czy	„Król	
Maciuś	na	bezludnej	wyspie”	(1923),	a	także	w	dramacie	„Se-
nat	szaleńców”	(1931).	Napiętnowany	za	pochodzenie,	pozba-
wiony	został	prawa	pracy	w	radio,	gdzie	wygłaszał	„Gadaninki	
Starego	Doktora”,	musiał	zrezygnować	z	pracy	w	chrześcijań-
skim	 „Naszym	 domu”.	 Nie	 dziwne,	 że	 nachodziła	 go	 myśl	 
o	wyjeździe	do	Palestyny,	był	jednak	zbyt	mocno	przywiązany	
do	 kultury	 polskiej	 i	 polskiego	 języka.	Czas	wypełniał	 pisa-
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niem	opowiadań	o	tematyce	mistycznej	i	biblijnej,	a	także	bio-
graficzną	opowieścią	o	Ludwiku	Pasteurze		„Uparty	chłopiec”	
(1937),	jedyną	z	tej	serii.	Wybuchła	II	wojna	światowa.	Mimo	
szykan	i	gróźb	okupanta	nie	zrezygnował	z	opieki	nad	sierota-
mi.	W	1940	r.	Dom	Sierot	przeniesiony	został	do	getta.	Uwol-
niony	za	kaucją	z		więzienia	za	nienoszenie	opaski	z	gwiazdą	
syjońską,	mimo	choroby	i	 tragicznych	warunków	zabiegał	o	
żywność	dla	głodujących.	Pisał	„Pamiętnik”.	Ostatnie	zapiski	
pochodzą	z	lipca	1942	r.	 	W	kilka	tygodni	nastąpił	wymarsz.	 
Z	propozycji	osobistego	ułaskawienia	nie	skorzystał...	

**********
   6.08.1892:	w	Wilnie	urodziła	się	Kazimiera Iłłakowiczów-
na (w	 literaturze	 podawane	 są	 różne,	 przypuszczalne	 daty	
urodzenia).	 Była	 nieślubną	 córką	 Barbary	 Iłłakowiczównej	 
i	 Klemensa	 Zana.	 Wcześnie	 utraciła	 rodziców.	 Znalazła	 
w	końcu	przytułek	w	ziemiańskim	domu	Zofii	Zyberko	–	Buy-
nowej	na	Witebszczyźnie.	Wykształcenie	zdobywała	w	domu,	
potem	na	prywatnej	pensji	Emilii	Platerównej	w	Warszawie,	
w	latach	1908	–	1909	przebywała	w	Oxfordzie	w	kolegium	
dla	cudzoziemek,		wreszcie	w	Petersburgu,	gdzie	jako	ekster-
nistka	złożyła	egzamin	maturalny	(1910).	Tak	przygotowana,	 
w	latach	1910	–	1914	studiowała	filologię	polską	i	angielską	
na	Uniwersytecie	Jagiellońskim	w	Krakowie.	Podczas	I	wojny	
światowej	zaangażowała	się	jako	sanitariuszka	rosyjskiej	czo-
łówki	sanitarnej	(1915	–	1917).	Zarażona	dyzenterią,	cudem	
została	uratowana.	Przez	 rok	pracowała	w	Petersburgu	 jako	
korektorka	w	drukarni.	Po	powrocie	do	Warszawy	uzyskała	
zatrudnienie	w	Ministerstwie	Spraw	Zagranicznych	 (1919	 –	
1939),	przy	czym	przez	9	lat	była	osobistą	sekretarką	Józefa	
Piłsudskiego	(1926	–	1935)	w	Ministerstwie	Spraw	Wojsko-
wych.	 Odbyła	 też	w	 tym	 czasie	wiele	 podróży	 po	 Europie.	 
W	1939	r.	ewakuowana	do	Rumunii,	aż	do	1947	r.	przebywała	
w	 Siedmiogrodzie,	 utrzymując	 się	 z	 nauczania	 języków	 ob-
cych.	Znała	5	języków	obcych	(angielski,	niemiecki,	węgier-
ski,	rumuński	i	rosyjski).	Pod	koniec	1947	r.	wróciła	do	kraju,	
od	 1948	 r.	 zamieszkała	 na	 stałe	w	Poznaniu.	 Spodziewanej	
pracy	w	MSZ	nie	otrzymała,	poświęciła	więc	czas	na	tłuma-
czenie	literatury	obcej	i	na	nauczanie	języka	angielskiego.	Pil-
nie	obserwowała	szarą	codzienność	czasów	Polski	Ludowej,	
mocno	 przeżyła	 czerwcowy	 zryw	 robotników	 poznańskich	 
w	1956	r.	Pod	koniec	życia	utraciła	wzrok.	Zmarła	w	Poznaniu	
16.02.1983	r.	Pochowana	została	na	Powązkach	w	Warszawie.	
Bez	wątpienia	była	wybitną	osobowością	o	dużej	inteligencji,	
osobistym	wdzięku.	 Zatrudniona	w	 urzędach	 państwowych,	
uprawiała	twórczość	literacką	niejako	na	marginesie	swoich	
obowiązków,	a	mimo	to	należała	do	kręgu	najwybitniejszych	
postaci	życia	literackiego.	Był	w	jej	utworach	„świat	uchwy-
cony	w	kształcie,	w	barwie,	w	codziennych	zwyczajach,	 re-
aliach.	 Świat	 dodatkowo	 ukonkretniony,	 osadzony	 w	 miej-
scu	poprzez	zapisanie	konkretnych	nazw	ulic,	miejscowości	 
i	ludzi”	(Irena	Maciejewska).		I	co	może	najbardziej	charak-
terystyczne,	w	jej	twórczości	poetyckiej	i	prozatorskiej	znaj-
dujemy		odbicie	jej	własnej	biografii,	doznań	i	przeżyć,	zapi-
sanych	w	oszczędnych,		prostych	lirycznych	strofach.	To	one	
wyznaczały	 szlak	 pisarskich	 natchnień	 	Taką	 była	 zapisana	
„Biografia	rozumiana	jako	związek	poetki	z	ziemią	i	kulturą,	
które	ją	wydały,	i	jako	pewien	typ	problematyki	wywiedzionej	
ze	zdarzeń	własnego	indywidualnego	życia.	Te	dwie	warstwy,	

przemieszane	i	najściślej	ze	sobą	związane,	wyznaczają	szlak	
pisarskich	natchnień	Kazimiery	Iłłakowiczowny	w	znacznie	
większym	 stopniu,	 niż	 zetknięcie	 się	 poetki	 z	 kierunkami	 
i	szkołami	literackimi...”	(cyt.	jak	wyżej).	Pozostawiła	ponad	
30	 tomików	 poezji:	 pierwszy	 zbiór	 „Ikarowe	 loty”	 powstał	 
w	1911,	ostatni	wypowiedziany	„Szeptem”	w	1966	r.	Z	pozo-
stałych	wymieńmy	chociaż:	„Kolędy	polskiej	biedy”	(1917),	
„Śmierć	 Feniksa”	 (1922),	 „Obrazy	 imion	wróżebne”	 (1926),	
„Płaczący	ptak”	(1927),	„Popiół	i	perły”	(1930),	„Ballady	bo-
haterskie”	 (1934),	 „Słowik	 litewski”	 (1936),	 „Lekkomyślne	
serce”	 (1956),	a	 także	kilka	wyborów,	m.in.	„Poezje	wybra-
ne”	(1968),	„Liście	i	posągi”	(1968),	„Odejście	w	tło”	(1976).	 
W	dorobku	znajdujemy	również	wiersze	dla	dzieci	(„Wiersze	
dziecięce”	–	1959),	poezje	religijne	(„Ta	jedna	nić	–	Wiersze	
religijne”	–	1967).	Prozę	poetycką	reprezentuje	tom:	„Z	roz-
bitego	fotoplastykonu”,	szkice	i	wspomnienia		(„Niewczesne	
wynurzenia”	–	1958,	 „Trazymeński	 zając”	–	1968),	 a	 także	
dramaty	zebrane	w	„Rzeczach	scenicznych”	–	1969).	
	 Do	końca	swoich	dni	pozostała	wierną	swojemu	wi-
dzeniu	i	swojemu	opisowi	świata:	„	Tylko	to	mam,	nic	więcej.	
Tylko	to,	co	wzrok	objąć	zdoła”.	

**********
   11.08.1892:	w	Błoniu	koło	Kutna	urodził	się	gen. Włady-
sław Anders	w	 ewangelickiej	 rodzinie	 zarządcy	dóbr	 ziem-
skich	Alberta	i	Elżbiety	z	domu	Tauchert.	Po	zaliczeniu	gim-
nazjum	w	Warszawie,	w	1910	r.	zgłosił	się	jako	ochotnik	do	
służby	 w	 elitarnym	 Pułku	 Dragonów,	 w	 1912	 uczestniczył	 
w	ćwiczeniach	19.	Pułku	Huzarów	w	Rydze.	Tam	 też	w	 la-
tach	1911	–	1914	zaliczył	studia	na	Wydziale	Mechanicznym	
Politechniki.	W	czasie	I	wojny	światowej,	już	jako	porucznik	
dowodził	szwadronem,	trzykrotnie	odnosząc	rany.	W	1917	r.	
ukończył	kurs	Akademii	Sztabu	Generalnego	w	Petersburgu,	
odkomenderowany	do	służby	w	7.	Dywizji	Strzelców	w	Ru-
munii	 jako	szef	 sztabu.	W	tymże	 roku	wstąpił	do	 tworzone-
go	w	Rosji	I	Korpusu	Polskiego,	uczestniczył	w	formowaniu	 
I	Pułku	Ułanów	Krechowieckich,	a	następnie	objął	szefostwo	
sztabu	w	I	Dywizji	Strzelców	i	Korpusu	Wschodniego.	 	Po	
kapitulacji	 jednostki	w	1918	 r.	przedostał	 się	do	kraju	 i	 już	 
w	szeregach	Wojska	Polskiego	był	szefem	sztabu	Armii	Wiel-
kopolskiej	w	czasie	Powstania	Wielkopolskiego.	Rok	później	
odniósł	 kolejne	 rany	 w	 czasie	 wojny	 polsko-bolszewickiej.	 
W	 latach	 1921	 –	 1924	 przebywał	 we	 Francji	 na	 studiach	 
w	 Wyższej	 Szkole	 Wojennej	 i	 stażu	 liniowym.	 W	 kraju	 
w	 1924	 r.	 nominowany	 szefem	 sztabu	Generalnego	 Inspek-
tora	Kawalerii	u	boku	gen.	broni	Tadeusza	Rozwadowskiego,	
pogłębił	 również	 tajniki	 taktyki	 kawalerii.	 W	 czasie	 prze-
wrotu	majowego	w	1926	r.	zachował	lojalność	wobec	prezy-
denta,	był	szefem	sztabu	dowódcy	obrony	Warszawy.	Mimo	
to,	 marszałek	 Józef	 Piłsudski,	 zwłaszcza	 po	 uzyskaniu	 wy-
różniających	 się	wyników	w	grze	wojennej,	pozostawił	płk.	
Andersa	w	służbie.	W	latach	1928	–	1939,	od	1934	r.	stopniu	
generała	 brygady	 	 	 był	 dowódcą	Kresowej,	 a	 potem	Nowo-
grodzkiej	Brygady	Kawalerii	 i	 dowódcą	Garnizonu	Barano-
wicze.	Podczas	kampanii	wrześniowej	w	1939	r.	uczestniczył	
ze	swoją	brygadą	w	walkach	pod		Mławą,	w	rejonie	Mińska	
Mazowieckiego	i	Tomaszowa	Lubelskiego.	Kilku	wyznaczo-
nych	bitew	nie	przyjął.	Spod	Lwowa	przebił	się	na	południe.	
Osaczony	przez	wojska	niemieckie	i	radzieckie,	rozformował	



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl20 Odwiedź naszą stronę:

jednostkę	 na	 mniejsze	 grupy,	 z	 zadaniem	 przedostania	 się	
na	 Węgry.	 W	 okolicach	 Sambora,	 dwukrotnie	 postrzelony	
przez	 Ukraińców,	 29.09.1939	 dostał	 się	 do	 niewoli	 sowiec-
kiej.	 	 Przebywając	w	więziennym	 szpitalu	we	 Lwowie,	 od-
mówił	wykonania	instrukcji	gen.	Kazimierza	Sosnkowskiego	
powołania	Związku	Walki	Zbrojnej.	29.02.1940	wywieziony	
do	osławionego	więzienia	NKWD	na	Łubiance	w	Moskwie,	
został	 poddany	 wyrafinowanym	 torturom	 w	 celu	 wydoby-
cia	zeznań	i	przyjęcia	propozycji	służby	w	Armii	Czerwonej.	
Tymczasem	 zaszły	 istotne	 zmiany	 nie	 tylko	 na	 froncie,	 ale	
też	w	polityce	szefa	Rządu	Polskiego	na	Wychodźstwie	gen.	
Władysława	Sikorskiego.	22.06.1941	r.	Niemcy	hitlerowskie	
wypowiedziały	wojnę	 ZSRR,	w	Moskwie	 gen.	 Sikorski	 za-
anonsował	możliwość	udziału	Polaków	w	walce	ze	wspólnym	
wrogiem	u	boku	Armii	Radzieckiej.	W	tydzień	później	doszło		
do	podpisania	układu	Sikorski	–	Majski	o	nawiązaniu	stosun-
ków	dyplomatycznych,	 amnestii	Polaków	więzionych	na	 te-
renie	ZSRR	i	utworzeniu	armii	polskiej	(30.07.),	a	w	ślad	za	
nią	dodatkowa	umowa	wojskowa	o	utworzeniu	armii	polskiej	 
w	rejonie	Buzułuku	koło	Kujbyszewa	i	powierzeniu	dowódz-
twa	uwolnionemu	gen.	Andersowi	(14.08).	Do	rejonu	koncen-
tracji,	podobnie	jak	generał,	napływały	tysiące	wynędzniałych	
ochotników	i	 ich	rodzin	wypuszczonych	z	łagrów	i	więzień.	
Daremnie	oczekiwano	na	przybycie	oficerów,	o	których	było	
wiadomo,	że	dostali	się	do	niewoli	sowieckiej.	Wówczas	jed-
nak	nikt	jeszcze	nic	nie	wiedział	o	Katyniu.	Przybyłych	ochot-
ników	należało	przede	wszystkim	odżywić	 i	wyćwiczyć	na	
żołnierza	zdolnego	do	podjęcia	walki,		także	otoczyć	opieką	
cywilów,	zadbać	o	młodzież	i	zapewnić	jej	kształcenie.	Stalin	
domagał	się	jak	najszybszego		skierowania	Polaków	na	front,	
co	gen.	Anders	zdecydowanie	odrzucił,	biorąc	pod	uwagę	ni-
ską	kondycję	swojego	wojska.	Wobec	obcięcia	środków	żyw-
nościowych	i	uzbrojenia	przez	Stalina,	generał	uzyskał	jego	
zgodę	na	wyprowadzenie	nadwyżki	wojska	do	Iranu.	W	mia-
rę	upływu	czasu,	stosunki	polsko	–	radzieckie	pogorszyły	się,	
nie	było	chwili	do	stracenia.	Gen.	Anders	zdecydował	się	na	
drugi	rzut	dyslokacji	swojego	wojska	do	Iranu.	W	sumie	opu-
ściło	ZSRR	77000	wojska	i	35000	cywilów.	Po	połączeniu	się	
z	Brygadą	 Strzelców	Karpackich,	 utworzona	 została	Armia	
Polska	na	Wschodzie.	Z	niej	wydzielono	II	Korpus	Polski	pod	
dowództwem	gen.	Andersa.	Przez	Irak	i	Palestynę	wojska	II	
Korpusu	przemieszczone	zostały	do	Egiptu.	Tam	–	7.12.1943	
r.	 zapadła	 decyzja	 o	 skierowaniu	 Brygady	 na	 front	 włoski.	
Po	wstępnych	bojach	nad	rzeką	Sangro	i	załamaniu	się	kilku	
ataków	wojsk	 sprzymierzonych	 na	Monte	Cassino,	 główno-
dowodzący	8.	Armii	Brytyjskiej	 gen.	Oliver	Leese	 zapropo-
nował	gen.	Andersowi	 szturm	na	Monte	Cassino	 i	otwarcie	
aliantom	drogi	do	Rzymu.	Była	to	dramatyczna	decyzja,	którą	
musiał	podjąć	w	ciągu	10	minut.	Zdawał	sobie	bowiem	spra-
wę,	jakiemu	zadaniu	ma	sprostać	i	wybrać	między	honorem	
polskiego	 żołnierza	 i	 możliwością	 	 pokonania	 przeciwnika.	
W	 dwóch	 kolejnych	 atakach	 (12.05.	 i	 17	 –	 18.05.)	Wojska	
Korpusu	 przełamały	 opór	 elitarnych	 jednostek	 niemieckich.	
18.05.1944	r.	o	10.20		nad	gruzami	klasztoru	powiewała	pol-
ska	flaga.	W	następnych	dniach	wojska	Korpusu	przebiły	się	
do	 Piedimonte.	 Po	 krótkim	 odpoczynku	 ruszyły	 na	 północ,	
zdobyły	Ankonę	(18.07.1944).	Ich	wysiłek	bojowy	trwający	
367	 dni	 zakończył	 się	 21.04.1945	 r.	 wyzwoleniem	 Bolonii.	 

W	maju	1946	r.	II	Korpus	został	przetransportowany	do	Wiel-
kiej	Brytanii,	 gdzie	 został	 przekształcony	na	Polski	Korpus	
Przysposobienia	 i	Rozmieszczenia.	I	wówczas	dla	żołnierzy	
Korpusu	 	zaczął	się	ostatni	akt	 tragedii:	dla	 tych,	którzy	po-
stanowili	wyjechać	do		Polski,	i	dla	tych,	którzy	zdecydowa-
li	się	pozostać	na	emigracji.	Gen.	Anders	został	mianowany	
Generalnym	 Inspektorem	 Sił	 Zbrojnych	 i	 Naczelnym	 Wo-
dzem	 (26.09.1946);	w	 tym	 samym	dniu	Tymczasowy	Rząd	
Jedności	Narodowej	w	Warszawie	pozbawił	go	obywatelstwa	
polskiego	 i	 stopnia	 generała.	Przez	 cały	 czas	 nie	 zaprzestał	
działalności	politycznej	i	społecznej	w	różnych	organizacjach.	
Napisał	także	pamiętnik	„Bez	ostatniego	rozdziału”,	wydany	
w	Londynie	w	1949.	W	1954	r.	wszedł	w	skład	Rady	Trzech	
(gen.	Władysław	Anders,	Tomasz	Arciszewski	 i	Edward	Ra-
czyński),	której	celem	było	zażegnanie	kryzysu	rządu	londyń-
skiego	w	czasie	prezydentury	Augusta	Zaleskiego.		Skoro	gen.	
Anders	wypowiedział	prezydentowi	posłuszeństwo,	ten	zwol-
nił	go	ze	wszystkich	stanowisk	i	przeniósł	w	stan	spoczynku.	
Gen.	Anders	zmarł	12.05.1970	r.,	dokładnie	w	26	rocznicę	roz-
poczęcia	bitwy	o	Monte	Cassino.	Tam	też,	na	Polskim	Cmen-
tarzu	Wojennym,	 wśród	 swoich	 żołnierzy	 został	 na	 własne	
życzenie,	pochowany.	

**********
   14.08.1867: 	urodził	 się	Artur Franciszek Oppman,	po-
eta	i	felietonista,	piewca	Starego	Miasta	(„Moja	Warszawa”,	
„Kronika	mieszczańska	(...)”,	 i	epoki	napoleońskiej	 („Epope-
ja	napoleońska”,	 „Pieśni	o	księciu	 Józefie”),	 autor	utworów	
dla	 dzieci	 („Bal	 i	 koncert	 u	 sikorki”)	 i	 oryginalnych	 reflek-
sji	 („Nowe	 oczy”).	 Patrz:	 odc.	 104,	 „Informator	 Parafialny”	
2006/11,	s.	11.

**********
   22.08.1967:	 zmarł	 ks. Artur Gerwin,	 proboszcz	 w	 Ja-
worzu,	 więzień	 obozów	 koncentracyjnych	 i	 na	 robotach	
przymusowych,	po	wojnie	II	 i	 I	proboszcz	w	Cieszynie,	wi-
ceprezes	Konsystorza	i	sekretarz	Wydziału	Synodalnego	Ko-
ścioła	 Ewangelicko	 –	Augsburskiego	 w	 Polsce.	 Patrz:	 odc.	
138,	„Wieści	Wyższobramskie”	2009/09,	s.	13.	

**********
   25.08.1817:	 zmarł	ks. Tymoteusz Gizewiusz,	 konrektor	
szkoły	 polskiej	 w	 Ełku,	 archiprezbiter	 w	 Piszu,	 superinten-
dent	 i	dyrektor	Seminarium	Nauczycielskiego	w	Ełku,	miło-
śnik	języka	polskiego.	

**********
   29.08.1617:	zmarł	ks. Konrad Negius,	autor	co	najmniej	
dwóch	tomów	(„Kazania	polskye...”	i	„Contiones	in	Evange-
lia	Dominicalia”)	pozostałych	w	rękopisie	kazań,	a	także	oko-
licznościowych	wierszy	pisanych	w	łacinie.	Niektóre	z	kazań	
opublikował	na	łamach	„Nowin	Szląskich”	ks.	Jerzy	Badura.	
Urodził	się	około	1540	r.	w	Namysłowie.	Pędził	życie	dość	
niespokojne,	co	było	powodem	częstych	zmian	miejsca	pra-
cy.	Po	studiach	w	Wittenberdze	(1572	–	1574)	był	pastorem	
w	 Pszczynie,	 Gołkowicach,	 Piskorzewie	 koło	 Wrocławia,	 
w	 latach	 1577	 –	 1586	 sprawował	 godność	 superintendenta	 
w	 Byczynie.	 Ostatnimi	 jego	 placówkami	 były:	 kościół	 św.	
Ducha	we	Wrocławiu	gdzie	pracował	w	charakterze	polskie-
go	diakona	zboru	szpitalnego,	potem	proboszcza	w	zasiedzia-
łym	 jeszcze	 przez	 Polaków	 Turowie,	 wreszcie	 w	 Sycowie,	
jako	pastor	niemiecki.	
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Wydarzenia parafialne

308 Pamiątka Założenia
Kościoła Jezusowego

Rowerzyści ze Schwabach Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa

	 308	lat	temu,	
na	 mocy	 ugody	 al-
transztadzkiej	 za-
wartej	przez	Józefa	I	
i	Karola	XII	w	1707	
r.,	 pozwolono	 ewan-
gelikom	 na	 Śląsku	
wybudować	 sześć	
tzw.	 kościołów	 ła-
ski,	w	tym	Kościoła	
Jezusowego	 w	 Cie-
szynie.	 Poza	 nim	
jeszcze	 w	 Żaganiu,	
Kożuchowie,	 Jele-
niej	Górze,	Kamien-
nej	 Górze	 i	 Mili-
czu.	 Jako	 świątynia	
ewangelicka	do	dziś	
przetrwał	 tylko	 cie-
szyński	kościół	łaski.

	 Rok	 2017	
jest	 wyjątkowy.	 Ju-
bileusz	 500	 lat	 Re-
formacji	 powoduje,	
że	 każde	 święto	 na-
biera	 niezwykłego	
wymiaru.	 Tak	 było	
też	 z	 obchodami	 pa-
miątki	 wyznaczenia	
miejsca	pod	budowę	
Kościoła	 Jezusowe-
go,	 której	 towarzy-
szyło	 wiele	 rozma-
itych	wydarzeń.

	 26	 maja	 
w	 godzinach	 popo-
łudniowych	 dotarła	
do	 Cieszyna	 repre-
zentacja	 parafii	 part-
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nerskiej	 ze	 Schwa-
bach.	 Pięcioosobowa	
grupa	 przyjechała	 do	
Cieszyna	 z	 pastorem	
ks.	 Paulem	 Zellfelde-
rem	 na	 czele	 …	 ro-
werami!	 Ponad	 700	
kilometrów!	 Spędzi-
li	 w	 Cieszynie	 3	 dni,	
towarzysząc	 naszym	
uroczystościom.

	 C i e s zyńska	
Noc	 Muzeów	 obfi-
towała	 w	 wiele	 ak-
centów	 reformacyj-
nych.	 Jak	 zwykle	 do	
północy	 Cieszyniacy	
zwiedzali	 Muzeum	
Protestantyzmu,	 po	
którym	 oprowadzał	
jego	 opiekun	Marcin 
Gabryś.	 Możliwości	
wyremontowanych	
organów	 prezentował	
Wojciech Wantulok.	
Na	Placu	Kościelnym	
wystartowało	 11	 ze-
społów,	 uczestników	
gry miejskiej „Szla-
kiem Reformacji  
w Cieszynie”. 

	 Zaprezen to -
wano	 ciekawe	 wysta-
wy:	
 • 500 lat pro-
testantyzmu na Śląsku. 
Wierni w drodze, leśni 
kaznodzieje, dzieci w 
modlitwie	 –	 wystawa	
objazdowa	 ze	Schlesi-
sches	Museum	w	Gör-
litz,	
 • August Her-
man Franke śladami 
Marcina Lutra	 -	 wy-
stawa	Franckesche	Sti-
ftungen	 w	 Halle,	 Re-
formatorzy	–	wystawa	
Diecezji	 Cieszyńskiej,	
wzbogacona	 drukami	
Reformatorów	 z	 Bi-
blioteki	Tschammera.	

Chór z Bazanowic

HOSANNA Chór Męski z Cieszyna

Wyższobramski Chór Kameralny

Chór Hażlach-Zamarski

Chór Kościelny z Cieszyna
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	 •	Zaprezentowano	pierwsze	zatwierdzone	przez	Filipa	Melanch-
tona	wydanie	Konfesji	Augsburskiej	z	1531	r.	oraz	pergamin	z	1622	
roku	z	jedyną	zachowaną	do	dziś	pieczęcią	cieszyńskiego	ewangelic-
kiego	konsystorza,	a	także	pierwsze	wydania	Biblii	brzeskiej	(1563)	 
i	gdańskiej	(1632).	

	 W	 nurt	 tematyki	 reformacyjnej	 wpisały	 się	 również	 wystawy	
zorganizowane	przez	Książnicę Cieszyńską	– W dniu Matki…nie 
tylko o Reformacji, Być matką w czasach Lutra.	Zaprezentowano	
rękopis	Acta Fiscalia contra tres predicantes	z	1727	r.,	dotyczące-
go	wygnania	 trzech	cieszyńskich	pastorów:	Jana	Muthmanna,	Sa-
muela	Ludwika	Zasadiusa,	oraz	Jana	Adama	Steinmetza.	W	holu	
Książnicy	wystąpił	Chór	Wyższobramski.

	 W	 sobotę	 27	 maja	 w	 Domu	 Narodowym	 miała	 miejsce	 Mię-
dzynarodowa	 Konferencja	 Naukowa,	 której	 temat	 brzmiał	 „My 
Wacław Adam, książę cieszyński uznaliśmy reformację religii  
i nabożeństwa przeprowadzić. Przemiany wyznaniowe w księstwie 
cieszyńskim od XVI do początków XVIII wieku”.	 Znakomitych	
11	wykładów	zaprezentowali	naukowcy	z	Polski	-	dr	hab.	Wacław 
Gojniczek,	prof.	AJD	dr	hab.	Janusz Spyra,	dr	Łukasz Barański,	
dr	Zenon Mojżysz,	dr	Renata Czyż,	z	Republiki	Czeskiej	–	PhDr	
Radim Jež	Ph	D,	PhDr	David Pindur	Ph.D,	JuDr	Daniel Spratek 
Ph.D,	Prof.	Mgr.	Ph	Jan Malura	Ph.D	oraz	z	Niemiec	-	Prof.	dr	
Thomas Müller	 –	Bahlke.	Konferencję	organizował	 Instytut	Ba-
dań	Regionalnych	Biblioteki	Śląskiej	wraz	z	Parafią	Ewangelicko	
–	Augsburską	w	Cieszynie.	Moderator	konferencji	prof.	zw.	dr	hab.	
Ryszard Kaczmarek	 zapewnił,	 że	wszystkie	materiały	naukowe	
ukażą	się	w	publikacji	pokonferencyjnej	na	początku	2018	roku.	

	 Uroczystości	 związane	 z	 Założeniem	 Kościoła	 308	 lat	 temu	
rozpoczęły	się	nabożeństwem,	które	zaszczycili	swoją	obecnością	
goście	ze	Schabach	z	ks.	Paulem Zellfelderem	oraz	z	ponad	50	
osobową	grupą	gości	 z	Parafii	Ewangelickiej	Wyznania	Augsbur-
skiego	w	Dolnym	Kubinie	na	Słowacji	wraz	z	jej	proboszczem	ks.	
Rastislavem Stančekem	 i	 proboszczem	 pomocniczym	 ks.	 Janą  
Pabákovą.	To	nasza	kolejna	parafia	partnerska.	Kazanie	wygłosił	
ks.	Marek Michalik	z	Wisły	Czarnego.	Nabożeństwo	uświetniła	
Orkiestra	 Dęta	 z	 Trzanowic	 oraz	 chóry	 dyrygowane	 przez	 Joan-
nę	 Sikorę:	 Chór	Kościelny,	 Chór	Męski,	 Chór	 Bażanowice,	 pod	
kierunkiem	 Krystyny	 Penkały	
Chór	Hażlach	–	Zamarski,	Chór	
Hosanna	 pod	 opieką	 Moniki	
Macury,	 Wyższobramski	 Chór	
Kameralny	Piotra	Sikory.	Goście	
z	 Dolnego	 Kubina	 zachwyceni	

byli	widokiem	naszych	tegorocznych	konfirmantów	w	strojach	cieszyńskich.

	 Po	nabożeństwie	na	Placu	Kościelnym	jak	zwykle	czekały	smakołyki:	
placki	 ziemniaczane	 z	wyrzoskami,	 grochówka,	 kiełbaski	 z	 rożna,	 kołoczyki.	
Piękna,	słoneczna	pogoda	służyła	biesiadowaniu.	Czas	pikniku	urozmaiciły	dzie-
ci	i	młodzież	występami	z	okazji	Dnia	Matki	i	Ojca.	Dr	Jerzy Sojka	przedstawił	
wykład	na	temat:	Rodzina w nauczaniu ks. dr. Marcina Lutra.	O	godz.	16.00	 
w	ogrodzie	parafialnym	smażono,	jak	co	roku,	jajecznicę.	Tę	tradycję	przekaza-
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liśmy	 naszym	 go-
ściom	z	zagranicy.	
	 U r o c z y -
stości	 zamykał	
koncert	 z	 okazji	
500	 lat	Reformacji	
w	 wykonaniu	 Fil-
harmonii	 Śląskiej	
pt.	Karol Stryja in 
Memoriam w 500. 
rocznicę Reforma-
cji.	 Chór	 Uniwer-
sytetu	 Śląskiego	
„Harmonia”	 pod	
dyrekcją	 Izabeli	
Zieleckiej-Panek	
wykonał	 cztery	
utwory	 wokalne	
a	 cappella	 Jana	
Sztwiertni,	 Jana	
Gawlasa,	 Józefa	
Świdra	 oraz	 Alek-
sandra	 Lasonia	
–	 kompozytorów	
związanych	 ży-
ciem,	 twórczością	
bądź	 pracą	 zawo-
dową	 ze	 Śląskiem	
Cieszyńskim.	 Ślą-
ska	 Orkiestra	 Ka-
meralna	pod	batutą	
znanego	 kompozy-
tora	 Jana	 Wincen-
tego	Hawela	zapre-
zentowała	 kantatę	
„Ich	 habe	 genug”	
Jana	 Sebastiana	
Bacha	 z	 udziałem	
wokalisty,	 nasze-
go	 cieszyńskiego	
stypendysty	 Pawła	
Konika.	 Ponadto	 
w	programie	znala-

dr Jerzy SojkaChór dziecięcy z Bażanowic

Dzieci z przedszkola TE

Chór dziecięcy HOSANNA

Chór dziecięcy z Zamarsk i Hażlacha
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zły	 się	 utwory	 instrumentalne:	 Felix	Mendelssohn-
-Bartholdy	 –	 Synfonia	 C-dur	 nr	 9,	 Samuel	 Barber	
–	Adagio	 na	 smyczki,	 Johann	 Sebastian	Bach	 –	 III	
Koncert	 brandenburski	 G-dur	 oraz	 słynna	Aria	 na	
strunie	G	ze	Suity	orkiestrowej	D-dur	nr	3.

Małgorzata Wacławik - Syrokosz

Foto: Pavla Chudecka
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Złota KONFIRMACJA  
(1967 – 2017)

	 W	dniu	28	maja	1967	roku	grupa	168	kon-
firmantów	przystąpiła	do	uroczystego	ślubowania	
wierności	 Bogu	 i	 Kościołowi.	 Po	 50-ciu	 latach,	 
4	czerwca	2017	r.,	spotkaliśmy	się	w	kościele	Je-
zusowym	w	Cieszynie,	by	podziękować	Bogu	za	
minione	lata	na	nabożeństwie	połączonym	ze	spo-
wiedzią	 i	Komunią	 Świętą.	W	 uroczystym	 nabo-
żeństwie	uczestniczyli	 także	Konfirmanci,	którzy	
złożyli		konfirmacyjne	ślubowanie	60	i	70	lat	temu.		
Jubileusz	 Złotej,	 Diamentowej	 i	 70-letniej	 Kon-
firmacji	 świętowaliśmy	w	Dzień	Zesłania	Ducha	
Świętego	 i	w	roku,	kiedy	nasz	Kościół	obchodzi	
500-lat	Reformacji.		
	 Siedemdziesiąt	lat	temu,	15	czerwca	1947	
roku,	 ks.	Oskar	Michejda	 konfirmował	 103	mło-
dych	ewangelików,	w	uroczystości	jubileuszowej	
wziął	 udział	 jeden	 „siedemdziesięcioletni	Konfir-
mant”.	Sześćdziesiąt	 lat	 temu,	2	czerwca	1957	r.,	
aktu	konfirmacji	dokonał	ks.	Tadeusz	Terlik,	kon-
firmował	 192	 młodych	 parafian.	 Konfirmantów	 
z	 tego	 rocznika	było	19,	 a	 zapraszały	pastorowa	
Irena	Melcer	 i	 pani	 Stefania	Wiecheć	 –	Szymań-
ska.	 I	my,	Złoci	Konfirmanci,	 byliśmy	konfirmo-
wani	 przez	 ks.	 Jana	Melcera,	 który	 konfirmował	
168	 młodych	 ewangelików.	 W	 uroczystościach	
Złotej	Konfirmacji	wzięło	udział	58	osób.		
	 Jubilaci	zostali	wprowadzeni	do	kościoła	
przez	księży:	ks.	Jana	Melcera,	ks.	Janusza	Sikorę,	
ks.	Emila	Gajdacza,	ks.	Jana	Badurę	oraz	dk	He-
lenę	Gajdacz	 i	 zajęli	 ławki	 konfirmacyjne.	Kaza-
nie	wygłosił	ks.	Janusz	Sikora	na	tekst	Dz	2,1-18,	 
w	 którym	 podkreślił	 działanie	 Ducha	 Świętego	 
w	tworzeniu	się	Kościoła	i	działanie	Ducha	Świę-
tego	w	 życiu	 każdego	 z	 nas.	 Przypomniał	 także	
„Złotym	Konfirmantom”	tekst	kazalny	z	konfirma-
cji	sprzed	50	 lat	Pan jest z wami, jeżeli wy jeste-
ście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się 
znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści.  
(2 Krn 15,2b).	Tak	jak	pięćdziesiąt,	sześćdziesiąt,	
siedemdziesiąt	 lat	 temu,	 Jubilaci	 przystąpili	 do	
Stołu	 Pańskiego.	Uroczyste	 nabożeństwo	 uświet-
nił	 występ	 chóru	 parafialnego	 pod	 dyrekcją	 Pio-
tra	Sikory,	który	dla	swoich	jubilatów	i	z	ich	udziałem	
zaśpiewał	 dwie	 pieśni:	 „Pan jest pasterzem moim”  
i	„O Boże, Duchu Święty”.	Błogosławieństwa	udzielił	
ks.	 Jan	 Melcer.	 Po	 nabożeństwie	 ustawiliśmy	 się	 do	
wspólnego	zdjęcia	na	 schodach	Kościoła	 Jezusowego.	
A	potem	wszyscy	chętni	zwiedzali	Muzeum	Protestan-

tyzmu,	mieszczące	się	w	kościele	Jezusowym,	po	któ-
rym	oprowadził	nas	kustosz	Marcin	Gabryś
	 Dalsza	 część	 uroczystości	 odbyła	 się	 w	 sali	
konfirmacyjnej.	Zgromadzonych	przywitał	Henryk	Ku-
beczka,	Złoty	Konfirmant,	obecnie	członek	Rady	Para-
fialnej	w	Cieszynie.	Modlitwa	ks.	J.	Sikory	rozpoczęła	
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wspólny	obiad.	Potem	poprosiliśmy		o	zabranie	gło-
su	naszych	nauczycieli	 i	duszpasterzy.	Rozważanie	
ks.	 Jan	Melcer,	oparł	na	 tekście	kazalnym	z	konfir-
macji	sprzed	50	lat,	które	przeczytała	pastorowa	Ire-
na	Melcer.	My	 Złoci	 Konfirmanci	 byliśmy	 najlicz-
niejszą	i	jednocześnie	pierwszą	grupą,	którą	ks.	Jan	
Melcer	 konfirmował	w	asyście	ks.	Artura	Gerwina.	
Była	 wśród	 nas	 pastorowa	 Irena	 Terlikowa,	 która	
opowiedziała	o	zachowaniu	konfirmantów,	uczniów	
swojego	Małżonka,	w	Parafii	Cieszyńskiej.
	 Nauka	 religii	 dla	 młodych	 ewangelików	
jest	czasem	wzrastania	w	wierze	 i	poczuciu	swojej	
przynależności	do	Kościoła.	Naukę	religii	ze	Złoty-
mi	Konfirmantami	prowadził	 ks.	 J.	Melcer,	 diakon	
Janina	Kisza-Bruell	i	diakon	Helena	Gajdacz.	Dk	H.	
Gajdacz	 wskazała	 na	 naszą	 rolę,	 dziadków	 i	 babć,	 
w	religijnym	wychowaniu	wnuków.	Dk	J.	Kisza-Bru-
ell	ze	względu	na	stan	zdrowia	nie	mogła	być	razem	
z	nami.	Odwiedziliśmy	panią	Diakon	w	domu	opie-
ki	Soar	w	Bielsku.	W	piątek	na	grobach	ks.	Oskara	
Michejdy,	ks.	Artura	Gerwina	i	ks.	Tadeusza	Terlika	
złożyliśmy	kwiaty.
	 Ks.	proboszcz	J.	Sikora	opowiedział	o	teraź-
niejszej	Parafii	Cieszyńskiej,	o	Parafii,	w	której	ślu-
bowaliśmy	wierność	Kościołowi.	
	 Parafia	 to	 przede	wszystkim	 ludzie,	 którzy	
ją	 tworzą	–	czyli	 także	my	70,	60	i	50	letni	Konfir-
manci.	W	Parafii	każdy	z	nas	ma	określone	miejsce	
i	zadanie,	prawa	i	obowiązki.	O	swoim	zaangażowa-
niu	w	życiu	Parafii	Cieszyńskiej	mówił	H.	Kubeczka,	 
R.	Kożusznik,	H.	Żyła	i	M.	Kuś.	O	życiu	w	diaspo-
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rze,	w	Parafia	Kętrzyn,	opowiedział	pan	S.	Matuszek,	
który	jest	parafianinem	filiału	Bartoszyce.	Na	spotkaniu	
każdy	 z	 nas	 otrzymał	 zdjęcia:	 konfirmacyjne	 i	 jubile-
uszowe.	 Diamentowi	 Konfirmanci	 otrzymali	 zdjęcia	 
z	rąk	ks.	J.	Sikory,	a	Złoci	Konfirmanci	z	rąk	ks.	J.	Mel-
cera,	szukając	się	przed	tym	na	powiększonym,	rzuco-
nym	na	ekran,	zdjęciu	konfirmacyjnym.
	 Dzień	 konfirmacyjnego	 jubileuszu	 pozwolił		
nam	spojrzeć	wstecz,	by	w	pokorze	dostrzec	bogactwo	

Bożego	 błogosławieństwa	 na	 drodze	 naszego	 życia.	
To	 także	 była	 niezwykła	 okazja	 by	 dziękować	 Bogu	
za	opiekę	każdego	dnia.	Słowami	pieśni	 Za rękę weź 
mnie, Panie,	 prosiliśmy,	 by	 Bóg	 był	 naszym	 Panem	
w	dni	dobre	i	złe.	Spotkanie	zakończyło	się	modlitwą	
Pańską	i	błogosławieństwem,	którego	udzielił	ks.	Emil	
Gajdacz. Anna Badura

Zdjęcia: Tadeusz Maciejiczek, Marcin Gabryś

Ewangelickie Dni Kościoła
	 W	dniach	15-18	czerwca	bieżącego	roku	
uroczyście,	po	raz	pierwszy	w	historii	naszego	Ko-
ścioła,	 braliśmy	 udział	w	Ewangelickich	Dniach	
Kościoła	 (EDK).	 To	 spotkanie	 ewangelików	 
z	całej		Polski	i	z	zagranicy	miało	wyjątkowy	cha-
rakter.	Odbywało	się	ono	na	Śląsku	Cieszyńskim	
(Ustroń,	Wisła,	Cieszyn,	Czeski	Cieszyn,	Bielsko-
-Biała)	 w	 roku	 obchodów	 500-	 lecia	 Reformacji	
pod	hasłem	„Zawsze	razem	z	Chrystusem”.
	 Uroczyste	 obchody	 rozpoczęły	 się	 	 na-
bożeństwem	 w	 leśnym	 kościele	 na	 Równicy,	 
z	 udziałem	 Orkiestry	 Diecezji	 Cieszyńskiej	 pod	
dyrekcją	 Adama	 Pasternego	 oraz	 połączonych	
chórów	parafialnych	naszej	diecezji	pod	dyrekcją	
dk.	 Joanny	 Sikory.	Kazanie	wygłosił	 arcybiskup	
Finlandii	ks.	Dr	Kari	Mäkinen.	 	Przy	pięknej	po-
godzie	 było	 to	 dla	 wszystkich	 wzruszające	 prze-
życie,	 kiedy	 ze	 stoku	 Równicy	 zabrzmiał	 hymn	
Reformacyjny	„Warownym	grodem”.		Szczególny	
wydźwięk	miał	on	dla	naszych	współwyznawców	
przybyłych	z	głębokiej	diaspory.	Po	nabożeństwie	
zostaliśmy	sprawnie	przewiezieni	do	Wisły,	gdzie	
przygotowano	 program	 popołudniowy	 EDK.	 Za-
wody	 sportowe	 dla	młodzieży	 i	 dzieci,	 koncerty,	
pokaz	 laserów,	możliwość	 drukowania	 3D,	 prze-
jażdżka	 „ciuchcią”,	 wyjazd	 wyciągiem	 na	 Skali-
te	 -	 to	 tylko	niektóre	 propozycje	 skierowane	dla	
uczestników	 EDK.	 Bóg	 pobłogosławił	 pobyt	 
w	Ustroniu	 i	Wiśle,	 gdyż	 cały	program	odbywał	
się	przy	bezchmurnym,	słonecznym	niebie.
	 W	piątek	16	czerwca	uczestnicy	EDK	za-
witali	do	Cieszyna	i	Czeskiego	Cieszyna.	 	Także	
i	 tutaj	 przygotowano	 niezwykle	 urozmaicony	 
i	 zróżnicowany	 program.	 W	 godzinach	 dopołu-
dniowych	spotykaliśmy	się	w	różnych	miejscach	
w	 naszej	 parafii,	w	Czeskim	Cieszynie,	 a	 nawet	
w	miejscowym	 zakładzie	 karnym,	 aby	 rozważać	
główną	myśl	biblijną	„Takiego	bądźcie	względem	
siebie	usposobienia,	jakie	było	w	Chrystusie	Jezu-
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sie,	(który)	wyparł	się	samego	siebie,	przyjął	postać	
sługi	i	stał	się	podobny	ludziom	-	Flp	2,7”.	Można	
było	 także	wysłuchać	dyskusji	na	 temat	współcze-
snych	meandrów	 ekumenizmu	 z	 udziałem	 ks.	 bp.	
Jerzego	 Samca,	 ks.	 bp.	 Krzysztofa	 Nitkiewicza	 
i	 ks.	 prof.	 Józefa	 Budniaka	 z	 Kościoła	 Rzymsko-
-Katolickiego,	 ciekawego	wykładu	o	historii	Stare-
go	i	Nowego	Testamentu	prof.	Kaliny	Wojciechow-
skiej.	Kolejna	propozycja	dla	uczestników	EDK	to	
były		dwie	debaty	historyczne	–	pierwsza	o	Refor-
macji		nieznanej,	jako	o	wydarzeniu	nie	tylko	z	da-
tami	ale	z	uwzględnieniem	tego,	co	działo	się	w	tle	
i	wpływało	na	rozwój	Reformacji	-	z	udziałem	dr.	
hab.	Wacława	Gojniczka	i	dr.	Łukasza	Barańskiego.	
Druga	debata	była	na	temat	idei	dobra	wspólnego,	
gdzie	poruszono	zagadnienie	zmian	w	życiu	religij-
nym	i	wpływie	Reformacji	na	codzienne	działanie	
ludzi,	szczególnie	w	sferze	gospodarczej	i	społecz-
nej.	W	drugiej	debacie	udział	wzięli:	Władysława	
Magiera	z	referatem	wprowadzającym,	a	w	dysku-
sji:	prof.	Juliusz	Gardawski,	bp	prof.	Marcin	Hintz,	
p.	 Prezes	Alina	 Rakowska.	 Powodzeniem	 cieszy-
ło	 się	 zwiedzanie	 Cieszyna	 pod	 ogólnym	 hasłem	
„Ewangelicki	Cieszyn”.	Grupę	blisko	300	osobową	
oprowadzała	 przewodnik	 cieszyński	 Władysła-
wa	Magiera.	 	Praktycznie	przez	cały	czas	otwarte	
było	Muzeum	Protestantyzmu	w	naszym	kościele,	
gdzie	 jak	 zwykle	 pomocą	 i	 wyjaśnieniami	 służył	
kustosz	Marcin	Gabryś.	Dla	zainteresowanych	dia-
konią	 przygotowano	 specjalny	 blok	 programowy	
również	z	udziałem	Diakonii	Śląskiej	w	Czechach.	
Powodzeniem	 cieszył	 się	 także	 program	 przygo-
towany	 i	 prowadzony	 przez	 kobiety.	 W	 teatrze	
im.,	 Adama	 Mickiewicza	 wystawiono	 spektakle:	
„Tylko”,	 „Arka	 Noego”	 i	 „Lifehouse	 Everything”.	
Duże	 zainteresowanie	 wzbudziła	 dyskusja	 na	 fo-
rum	duszpasterskim	poświęcona	Komunii		Świętej	
dla	dzieci	i	konfirmacji.	Nagłe	pogorszenie	pogody	
w	godzinach	popołudniowych	(burza	i	deszcz)	nie	
przeszkodziły	 w	 koncertach	 organizowanych	 na	
rynku	w	Cieszynie	 (Zespół	CME,	Mate.O,	TGD).	
Równolegle	 funkcjonowały	wystawy:	w	Muzeum	
Śląska	Cieszyńskiego	poświęcona	kościołom	łaski,	
w	 Banku	 Spółdzielczym	 poświęcona	 Franciszko-
wi	 Górniakowi	 i	 jego	 małżonce	 Mariannie	 oraz	 
w	 Książnicy	 Cieszyńskiej	 prezentująca	 książki	
ewangelickie	 przechowywane	 w	 zbiorach	 tej	 bi-
blioteki.	
	 Wielkim	 przeżyciem	 dla	 wszystkich	 był	
koncert	 w	 kościele	 Jezusowym	 Zespołu	 Pieśni	 
i	Tańca	„Śląsk”	pod	dyrekcją	Jean	Claudea	Haupt-
manna,	który	wystąpił	w	specjalnie	przygotowanym	
programie	 reformacyjnym	„Solus	Christus”.	 Poza	
hymnem	 reformacyjnym	 „Warownym	 grodem”	 
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i	innymi	utworami	ewangelickimi,	Zespół	dwukrot-
nie	zaśpiewał	hymn	Ziemi	Cieszyńskiej	„Ojcowski	
Dom”,	 przy	 czym	 drugi	 raz	 z	 udziałem	 publicz-
ności	 szczelnie	 wypełnionego	 kościoła	 Jezusowe-
go.	 Po	 koncercie	 nastąpiło	 odsłonięcie	 tablicy	 pa-
miątkowej	 usytuowanej	 na	 budynku	 Alumneum,	 
a	 poświęconej	 wybitnym	 XVI	 wiecznym	 posta-
ciom,	 bez	 których	 rozwój	 Reformacji	 na	 Śląsku	
Cieszyńskim	 byłby	 niemożliwy	 –	 księciu	 Wacła-
wowi	Adamowi	i	Katarzynie	Sydonii.
	 To	tylko	część	propozycji,	jaką	organizato-
rzy	przygotowali	dla	uczestników	EDK	w	Cieszy-
nie.		
	 W	 sobotę	 17	 czerwca	 uczestników	 EDK	
gościło	 	 Bielsko-Biała,	 gdzie	 również	mogli	 brać	
udział	w	ciekawych	spotkaniach	i	dyskusjach.	Kul-
minacyjnym	 punktem	 programu	 sobotniego	 było	
nabożeństwo	w	Hali	Widowiskowo-Sportowej	pod	
Szyndzielnią	 (na	Dębowcu),	gdzie	kazanie	wygło-
sił	 biskup	 Kościoła	 ks.	 Jerzy	 Samiec,	 połączone	 
z	okolicznościowym			koncertem.	
	 Sobota	 wieczorem	 i	 niedziela	 były	 prze-
znaczone	 na	 spotkania	 w	 parafiach	 Diecezji	 Cie-
szyńskiej,	które	gościły	naszych	współwyznawców	
z	diaspory.	Spotkania	te,	jak	i	te	kilka	dni	pobytu	na	
Ziemi	Cieszyńskiej,	były	dla	naszych	gości	dużym	
przeżyciem	i	wierzymy,	że	posłużyły	do	dalszego	
zbudowania	wiary	 i	pogłębienia	wzajemnych	 rela-
cji	oraz	nawiązania	przyjaźni.
	 Wielkość	artykułu	nie	pozwala	wspomnieć	
o	pozostałych	propozycjach	przygotowanych	w	ra-
mach	EDK	–	 forum	misja,	 duszpasterstwo,	 proza	 
i	 poezja,	 	 sztuka,	 programy	 dla	 dzieci,	 warsztaty,	
targi	możliwości	i	inne.	Ze	zrozumiałych	względów	
autor	nie	uczestniczył	w	każdym	punkcie	programu.	
Zachęcam	więc	osoby,	które	chciałyby	podzielić	się	
swoimi	uwagami	i	opiniami	dotyczącymi	tych	pro-
gramów,	o	przesłanie	ich	do	redakcji	naszego	mie-
sięcznika.	Odpowiedź	na	ten	apel	potraktujmy	jako	
nasz	osobisty	wkład	do	EDK
	 Pierwszy	 raz	 organizowano	 tak	 wielkie	
przedsięwzięcie	w	naszym	Kościele.	W	 tym	 roku	
było	 ono	 wyjątkowe,	 bo	 połączone	 z	 obchodami	
500	lat	Reformacji.		Po	zakończeniu	EDK	nasi	go-
ście	byli	pod	wrażeniem	programu,	jego	zawartości	
merytorycznej	 i	 sprawności	 organizacyjnej.	 Dzię-
kujemy	Bogu	za	błogosławieństwo	dla	tego	dzieła,	
za	 to,	 że	zesłał	 liczne	grono	 ludzi,	którzy	bezinte-
resownie	 pomogli	 w	 sprawnym	 przeprowadzeniu	
EDK.	 Szczególne	 podziękowanie	 kierujemy	 dla	
Rady	 EDK	 w	 diecezji	 cieszyńskiej	 z	 biskupem	
Adrianem	Korczago	na	czele.	Miłym	akcentem	po	
zakończeniu	 nabożeństwa	 w	 Bielsku-Białej	 były	
podziękowania	 skierowane	 dla	 ks.	 Marcina	 Pod-
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żorskiego	z	naszej	parafii	za	wkład	organizacyjny	
w	 przygotowanie	 EDK.	 Jeden	 z	 uczestników	 na	
zakończenie	 powiedział	 –	 należałoby	 się	 spoty-
kać	 na	 takich	 zgromadzeniach	 przynajmniej	 co	 
5	lat.	Myślę.	że	władze	Kościoła	przemyślą	ten	głos	 
i	 znów,	 jak	 Bóg	 pozwoli,	 będziemy	mogli	 zoba-
czyć	się	ponownie.	

Jan Król

„EDK” - zachwyt i rozczarowanie ...

	 W	 pięćsetnym	 roku	 Reformacji	 organizowa-
nych	 jest	 wiele	 imprez	mających	 na	 celu	 upowszech-
nianie	wiedzy	o	zainicjowanej	w	XVI	wieku	przez	Mar-
cina	Lutra	 reformie	Kościoła.	Przy	okazji	w	mediach	
lokalnych	i	ogólnopolskich	częściej	niż	zazwyczaj	poja-
wiają	się	informacje	o	ewangelikach,	naszym	Kościele	
i	jego	nauczaniu.	Ten	pozytywny	szum	medialny,	który	
powstał	wokół	luteranizmu	w	roku	jubileuszowym	Re-
formacji,	należy	uznać	za	sukces.	 Jest	 to	efekt	olbrzy-
miego	 zaangażowaniu	 wielu	 osób	 w	 poszczególnych	
parafiach,	diecezjach	jak	i	władz	zwierzchnich	naszego	
Kościoła.
	 Wśród	 wielu	 wydarzeń,	 które	 miały	 miejsce	
w	 ciągu	 kilku	 minionych	 miesięcy,	 jedno	 zasługuje	
na	 szczególną	 uwagę.	 Rzecz	 dotyczy	 Ewangelickich	
Dni	Kościoła.	Pomysł	organizacji	 takiej	 imprezy	nale-
ży	 uznać	 za	 znakomity.	 Fakt,	 że	wzięli	w	 niej	 udział	
nasi	współwyznawcy	 z	 całego	 kraju,	 jest	 tego	 najlep-
szym	potwierdzeniem.	Przedsięwzięcie	pod	względem	
logistycznym	 było	 nie	 lada	 wyzwaniem	 i	 wydaje	 się,	
że	wszyscy	zaangażowani	w	jego	realizację	stanęli	na	
wysokości	 zadania.	Warto	 też	 podkreślić,	 że	 program	
Ewangelickich	Dni	Kościoła	 był	 bardzo	 bogaty.	Obfi-

tował	on	w	wiele	interesujących	wydarzeń.	Sam	stawa-
łem	czasami	przed	problemem,	czy	wziąć	udział	w	tym	
czy	w	innym	spotkaniu,	co	wybrać,	a	z	czego	zrezygno-
wać.	To	było	fantastyczne!
	 Z	niecierpliwością	oczekiwałem	na	najważniej-
sze	 sobotnie	 wydarzenie	 –	 nabożeństwo.	W	 zasadzie	
zastanawiałem	się,	dlaczego	ma	się	ono	odbyć	w	hali	
widowiskowej,	a	nie	w	kościele.	Szczerze	mówiąc,	po-
myślałem	o	Kościele	Jezusowym.	Z	pewnością	pomie-
ściłby	on	uczestników	takiego	nabożeństwa.	No	i	jesz-
cze	ten	niepowtarzalny	klimat	spotkań	z	Bogiem,	który	
gwarantuje	cieszyńska	świątynia.	Z	pewnością	byłoby	
pięknie.	 Organizatorzy	 Ewangelickich	 Dni	 Kościoła	
zdecydowali	jednak	inaczej.	Uznałem,	że	mieli	do	tego	
prawo	i	ostatecznie	nie	widzę	w	tym	problemu,	choć	do	
Bielska-Białej	nie	pojechałem.	
	 Nabożeństwo	oglądałem	w	telewizji.	Po	zakoń-
czeniu	 transmisji	 wyłączyłem	 telewizor	 i	 w	 zasadzie	
nie	jestem	w	stanie	opisać	tego,	co	czułem.	Czy	byłem	
rozczarowany?	Tak,	 ale	może	moje	oczekiwania	były	
zbyt	wygórowane.	Czy	byłem	smutny?	Tak,	chociaż	nie	
do	końca,	ponieważ	sam	fakt,	że	mogłem	obejrzeć	 to	
nabożeństwo	był	budujący.	Czy	byłem	zdenerwowany?	
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Nie.	Jednak	z	pewnością	byłem	zdezorientowa-
ny!	 Niektóre	 elementy	 nabożeństwa	 niewiele	
miały	 bowiem	wspólnego	 z	 tym,	 czego	mnie	
uczono	i	do	czego	jestem	przyzwyczajony.
	 Wyjątkową	 oprawę	 nabożeństwu	
ewangelickiemu	 nadaje	 muzyka,	 a	 właściwie	
śpiew	 zboru.	 Tymczasem	 w	 trakcie	 nabożeń-
stwa	 w	 hali	 pod	 Dębowcem	 muzyka	 –	 przy-
najmniej	dla	mnie	–	okazała	się	największym	
problemem.	Nie	wiem,	 kto	 był	 odpowiedzial-
ny	 za	 ten	 element	 nabożeństwa,	 ale	 odnoszę	
wrażenie,	że	zostały	przekroczone	–	i	to…	trzy	
razy	 –	 granice,	 których	 przekraczać	 nie	moż-
na.	Najpierw	w	trakcie	Komunii	Świętej.	Ten	
moment	 nabożeństwa	 jest	 dla	 mnie	 zawsze	
wyjątkowo	 podniosły.	 Przyjmowanie	 ciała	 
i	 krwi	 Jezusa	 Chrystusa	 jest	 wyjątkowym	 da-
rem.	Do	 tego	 trzeba	 się	 odpowiednio	 przygo-
tować,	a	kiedy	ta	chwila	nadchodzi,	konieczna	
jest	powaga.	Temu	ma	służyć	także	odpowied-
nia	oprawa	muzyczna.	W	kościele	na	Wyższej	
Bramie	w	Cieszynie	 zbór	w	 trakcie	Komunii	
Świętej	 śpiewa	 pieśni,	 co	 tworzy	 wyjątkowy	
nastrój	i	pozwala	godnie	przystępować	do	Sto-
łu	Pańskiego.	Natomiast	w	hali	pod	Dębowcem	
w	 trakcie	Komunii	Świętej	 zmuszeni	byliśmy	
do	 słuchania	 utworu	 muzycznego	 zupełnie	
nie	 odpowiadającego	 powadze	 chwili.	Wszak	 
w	 trakcie	 Komunii	 Świętej	 śpiewane	 winny	
być	 pieśni	 lub	 grane	 utwory	 muzyczne	 „sto-
sowne”,	 jak	 stanowi	Agenda	 Kościoła	 Ewan-
gelicko-Augsburskiego	w	RP.	Czy	grany	przez	
orkiestrę	 utwór	 spełniał	 ten	 wymóg?	 Niech	
każdy	sam	oceni.	Dla	mnie	okazał	 się	on	„pi-
gułką	 trudną	 do	 przełknięcia”,	 choć	 może	 są	
tacy,	według	których	ów	wymóg	„stosowności”	
on	 spełniał.	 Dlaczego	 jednak	 pozbawiono	 ten	
wielki	 zbór	 możliwości	 wspólnego	 śpiewania	
pieśni	 w	 trakcie	 Komunii	 Świętej?	 Czemu	 to	
wszystko	miało	 służyć?	 Ile	 to	miało	 wspólne-
go	z	„normalną”,	„tradycyjną”	Komunią	Świętą	 
w	Kościele	 luterańskim?	Czy	przez	 tę	 innowa-
cję,	 to	 wielkie	 nabożeństwo	 podsumowujące	
Ewangelickie	 Dni	 Kościoła	 było	 piękniejsze,	
bardziej	podniosłe,	czy	szczególnie	wyjątkowe?	
	 Gdy	 Komunia	 Święta	 dobiegła	 końca,	 pomy-
ślałem…	 wreszcie!	 Wymazuję	 tę	 chwilę	 z	 pamięci	 
i	 koncentruję	 się	 na	 dalszym	 przebiegu	 nabożeństwa.	
Po	paru	minutach	nastąpił	 jednak	kolejny	szok.	W	za-
improwizowanym	ołtarzu	siedzą	m.in.	Biskup	Kościoła	
i	Biskup	Diecezji	Cieszyńskiej,	gdy	rozpoczyna	się	wy-
stęp	dwóch	mężczyzn	silących	się	na	rapowanie,	a	przy	
tym	prezentujących	różnorakie	wygibasy.	Myślę…	o	co	
chodzi?	Nie	wiem.	Jest	mi	wstyd.	Czy	to	jeszcze	mój	

Kościół?	 A	 może	 jestem	 nastawiony	 zbyt	 konserwa-
tywnie,	nie	 idę	z	duchem	czasu?	Popatrzyłem	na	 twa-
rze	 biskupów…	 uśmiechali	 się,	 a	 ja	 byłem	 zaskoczo-
ny	ich	reakcją.	No	chyba,	że	robili	dobre	miny	do	złej	
gry?!	Co	zamierzano	osiągnąć	poprzez	występ	raperów	 
w	trakcie	nabożeństwa?	Może	ktoś,	kiedyś	uchyli	rąbka	
tajemnicy?	Ja	w	każdym	razie	zdecydowanie	wolę	wy-
stępy	chórów.
	 I	jeszcze	jedno	–	pieśń	końcowa.	Nowa	wersja	
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26 rocznica powołania Straży Granicznej 

pieśni,	 która	 dotychczas	
kojarzyła	 mi	 się	 z	 potę-
ga,	 siłą,	 głośnym	 woła-
niem	do	Pana	Boga.	Tym	
razem	 uczestnicy	 nabo-
żeństwa	 nie	 za	 bardzo	
wiedzieli,	 jak	 śpiewać	
„Brońże	 Panie	 nas	 na	
wieki”.	 Zaproponowano	
im	 nową	 wersję	 znanej	
pieśni.	 Czy	 dzięki	 temu	
było	piękniej?	Nie,	ale	na	
pewno	 bardziej	 dziwnie.	
Wtenczas	 sobie	 pomyśla-
łem,	 jaka	 głęboka	 praw-
da	 płynie	 z	 przysłowia,	
że	 „lepsze	 jest	 wrogiem	
dobrego”.	 Nie	 chcę,	 aby	
moje	 uwagi	 zostały	 ode-
brane	jako	oskarżanie	ko-
gokolwiek.	Nie	mam	podstaw,	by	sądzić,	że	ktoś	miał	
złe	intencje.	Nie	warto	jednak	na	siłę	być	wyjątkowym.	
Przede	wszystkim	warto	 być	 sobą.	 Jestem	wdzięczny,	
że	następnego	dnia	na	Wyższej	Bramie	w	Cieszynie	od-
było	się	normalne	ewangelickie	nabożeństwo.
	 Na	 zakończenie	 dziękuję	 i	 gratuluję	 organiza-

torom	Ewangelickich	Dni	Kościoła	za	duchową	i	 inte-
lektualną	ucztę,	którą	przygotowali	w	trakcie	długiego,	
czerwcowego	 weekendu.	 Mam	 nadzieję,	 że	 to	 wyda-
rzenie	będzie	miało	charakter	cykliczny,	a	nabożeństwa	
zwieńczające	kolejne	jego	edycje	będą	miały	tradycyj-
ny	charakter.	 RAF

	 3	 czerwca	 uroczystym	 nabożeństwem	 ekume-
nicznym	w	Kościele	 Jezusowym	w	Cieszynie	 zainau-
gurowano	obchody	26	rocznicy	powołania	Straży	Gra-
nicznej,	zorganizowane	przez	Dekanat	Ewangelicki.
	 Nabożeństwu	 przewodził	 Biskup	 Kościoła	
Ewangelicko	 –	Augsburskiego	w	RP	 ks.	 bp	 Jerzy	 Sa-
miec	z	Warszawy,	który	wygłosił	kazanie	na	podstawie	
Ps.:	127,1	„Jeśli	Pan	domu	nie	zbuduje,	próżno	trudzą	

się	 ci,	 którzy	 go	 budują.	 Jeśli	 Pan	 nie	 strzeże	miasta,	
daremnie	czuwa	stróż”.
	 W	 nabożeństwie	 udział	 wzięli	 również:	
Zwierzchnik	 Diecezji	 Cieszyńskiej	 ks.	 bp	 dr	 Adrian	
Korczago	 i	Ewangelicki	Biskup	Wojskowy	ks.	bp	płk	
Mirosław	 Wola	 z	 kapelanami	 Ewangelickiego	 Dusz-
pasterstwa	 Wojskowego,	 reprezentujący	 Biskupa	 Po-
lowego	ks.	bpa	dra	gen.	bryg.	Józefa	Gózdka	ks.	szer.	

SG	 Robert	 Młynarczyk,	 reprezentujący	 Bi-
skupa	 Diecezji	 Bielsko-Żywieckiej	 ks.	 bpa	
prof.		Romana	Pindla	ks.	Jacek	Gracz,	którzy	 
w	ich	imieniu	przekazali	pozdrowienia,	a	tak-
że	miejscowi	duchowni	parafii	cieszyńskiej.
	 Liturgię	nabożeństwa	poprowadził	pro-
boszcz	parafii	ewangelickiej	w	Cieszynie	ks.	
Janusz	 Sikora	 i	 dziekan	 ewangelicki	 Straży	
Granicznej	 ks.	 Kornel	 Undas.	 Nabożeństwo	
uświetniła	Orkiestra	 Reprezentacyjna	 Straży	
Granicznej	pod	batutą	płk.	SG	dr.	Stanisława	
Strączka	i	Chór	Parafii	Ewangelickiej	w	Cie-
szynie	pod	dyrekcją	Joanny	Sikory.
	 W	 wydarzeniu	 uczestniczyli	 funkcjo-
nariusze	 i	pracownicy	cywilni	Śląskiego	Od-
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Dziekan Ewangelicki ks. płk SG Kornel Undas

Pamiątka Założenia Kościoła w Puńcowie

	 W	niedzielę	21	maja	obchodziliśmy	27.	pamiąt-
kę	 poświęcenia	 naszego	 kościoła	 w	 Puńcowie.	Mieli-
śmy	okazję	poprzez	pieśni,	modlitwę,	dziękować	Panu	
Bogu	 za	 kolejny	 rok,	 jaki	 nam	 darował.	 Kazanie	 na-
szego	gościa,	ks.	Oskara	Wilda	z	Ustronia	Polany,	na	
podstawie	tekstu	z	11	rozdziału	Ew.	Łukasza	dotyczyło	
właśnie	modlitwy.	Ksiądz	życzył	nam,	oby	nigdy	w	na-

szym	codziennym	życiu	nie	zabrakło	modlitwy.	Powin-
niśmy	modlić	się	nie	tylko	o	siebie,	ale	o	drugiego	czło-
wieka,	a	przede	wszystkim	o	tych,	którzy	są	nieobecni	
na	 naszych	 nabożeństwach.	 Jest	 bardzo	 cennym	 fakt,	
jeżeli	wiemy,	że	ktoś	modli	się	o	nas,	o	nasze	sprawy,	
relacje.	Pan	Bóg	dał	nam	wspaniałą	obietnicę,	że	jeże-
li	 z	wiarą	 prosimy,	On	 nas	wysłucha.	My	mamy	 być	

działu	Straży	Granicznej	z	rodzinami,	na	czele	
z	 Komendantem	 Śląskiego	 Oddziału	 Straży	
Granicznej	 płk.	SG	Adamem	 Jopkiem,	Staro-
sta	Powiatu	Cieszyńskiego	Janusz	Król,	Prze-
wodniczący	Rady	Powiatu	Ludwik	Kuboszek	
i	Burmistrz	Miasta	Cieszyna	Ryszard	Macura.	
Podczas	 nabożeństwa	 został	 odczytany	 list	
skierowany	na	adres	Ewangelickiego	Biskupa	
Wojskowego	przez	Ministra	Spraw	Wewnętrz-
nych	 i	 Administracji	 Mariusza	 Błaszczaka,	 
w	 którym	 m.in.	 napisał:	 „Ekumeniczny cha-
rakter nabożeństwa w intencji funkcjonariuszy  
i pracowników SG, to ważny element tworzą-
cy fundament wspólnoty wśród osób oddanych 
służbie na rzecz Ojczyzny… . Świadomość du-
chowego i modlitewnego wsparcia istotnie po-
maga realizować wyzwania oraz pokonywać 
trudności, które niesie ze sobą służba. Proszę 
przekazać słowa uznania oraz życzenia wszyst-
kim funkcjonariuszom i pracownikom cywil-
nym Straży Granicznej. To dzięki ich wysiłkom 
podczas codziennej służby udało się zbudować 
formację, która profesjonalnie realizuje swoje 
zadania i jest wysoko oceniona w kraju i za 
granicą. Podziękowania należą się również 
rodzinom funkcjonariuszy. Jestem świado-
my, że często zdarzają się sytuacje, w których 
obowiązki służbowe stawiane są ponad życie 
rodzinne. Dlatego na najwyższy szacunek za-
sługują najbliżsi, którzy rozumieją i akceptują 
specyfikę pełnionej służby”.
	 Nabożeństwo	 zakończyło	 błogosławieństwo	
udzielone	przez	Biskupa	Kościoła.
	 Po	 nabożeństwie	 jego	 uczestnicy	w	kolumnie	
marszowej	przemieścili	się	na	miejski	rynek,	gdzie	do-
wódca	 uroczystości	 złożył	 meldunek	 Komendantowi	
ŚlOSG,	 podniesiono	flagę	na	maszt	 i	 odegrano	hymn	
państwowy.	 Po	 przemówieniu	 płk.	 SG	Adama	 Jopka,	
Starosty	Cieszyńskiego	i	Burmistrza	Miasta,	odbył	się	
koncert	w	wykonaniu	Orkiestry	Reprezentacyjnej	Stra-
ży	Granicznej.	Wszyscy	 uczestnicy	 zebrani	 na	 płycie	
rynku	miasta	mogli	zobaczyć	także	pokaz	sprzętu,	któ-

ry	Straż	Graniczna	wykorzystuje	w	codziennej	służbie.
	 Cieszyn	został	wybrany	w	2017	roku	na	miej-
sce	 uroczystości	 Święta	 Straży	 Granicznej	 Dekanatu	
Ewangelickiego	 ze	 względu	 na	 Jubileusz	 500	 -	 lecia	
Reformacji	i	wybór	miasta	Cieszyn	jako	Europejskiego	
Miasta	Reformacji,	jednego	z	dwóch	w	Polsce	i	jedne-
go	z	trzydziestu	ośmiu	w	Europie.
	 Cieszyn	 ma	 swoją	 bogatą	 i	 znaczącą	 historię	
związaną	z	Reformacją,	 jak	również	ma	swoją	bogatą	
tradycję	dotyczącą	historii	formacji	granicznych.
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Jemu	wierni,	służyć	Mu,	a	
On	 we	 właściwym	 czasie	
odpowie	na	nasze	wołanie.	
	 Nabożeństwo	 swoim	
śpiewem	 ubogaciły	 chóry	
z	Ustronia	Dobki	i	Polany	
oraz	miejscowy.	W	wyko-
naniu	 chórów	 usłyszeli-
śmy	 kilka	 pięknych,	 o	 bo-
gatej	treści,	pieśni.
	 Po	 uroczystości	 
w	 kościele	 nasi	 goście	
udali	się	do	salki	na	trady-

cyjne	kołaczyki.	Dziękujemy	Panu	Bogu,	że	pobłogo-
sławił	nam	przygotowania	 i	 że	mogliśmy	z	 radością	
przeżywać	ten	świąteczny	dzień. Grażyna Smoter

Pamiątka Założenia Kościoła  
w Marklowicach

	 28	czerwca	1987	r.	-	Marklowiczanie	obchodzą	
uroczystość	 poświęcenia	 nowo	wybudowanego	 domu	
Bożego	w	Marklowicach.	18	czerwca	2017	r.	-	o	trzy-
dzieści	 lat	 starsi,	 niektórzy	 nowi,	 spotkaliśmy	 się	 w	
tym	samym	kościele,	aby	świętować	trzy	dekady	jego	

istnienia.	Na	uroczystym	nabożeństwie	prowadzonym	
przez	opiekuna	naszego	filiału	ks.	proboszcza	Janusza	
Sikorę,	zaszczycili	nas	swą	obecnością	ks.	bp	Jerzy	Sa-
miec	z	małżonką,	ks.	Jan	Melcer	z	małżonką,	ks.	Emil	
Gajdacz,	 dk.	 Joanna	 Sikora,	 a	 także	 ks.	Karol	Mozor	 



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl36 Odwiedź naszą stronę:

z	parafii	Rzymsko-Katolickej	w	Pogwizdowie.
	 Uroczystość	 rozpoczął	 występ	 dzieci	 ze	
szkółki	 niedzielnej	 oraz	 chóru	 Hażlach-Zamarski,	
który	 służył	pieśnią	 także	w	dalszych	częściach	na-
bożeństwa.	 Kazanie	 wygłosił	 Biskup	 Kościoła	 na	
podstawie	 tekstu	z	Joz	24,14-16.	Mówił	o	wdzięcz-
ności	i	radości,	jaką	powinniśmy	czerpać	z	tego,	że	
możemy	się	spotykać	i	że	mamy	gdzie	to	robić	oraz	
o	rzeczach,	które	z	tej	wdzięczności	wynikają.
	 „Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu 
(Joz 24,15b).	Dzisiaj jest ten moment, kiedy na nowo 
możecie powiedzieć: chcemy aby ten kościół tętnił 
życiem. Chcemy, by dzieci miały szkółki, by był ze-
spół, może chór, by młodzież się spotykała. Chcemy 
zdecydować, że będziemy przychodzili na godziny bi-
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blijne i że będziemy na na-
bożeństwach, bo chcemy 
tworzyć społeczność ludzi 
wierzących z wdzięczno-
ści, że możemy to robić.” 
-	 podsumował	 ksiądz	 bi-
skup.
	 Po	 nabożeństwie	 nie	 ro-
zeszliśmy	 się	 do	 domów,	
tylko	 zeszliśmy	 przed	 ko-
ściół,	 gdzie	 na	 pikniku,	
przy	 akompaniamencie	
zespołu	 młodzieżowego,	
można	 było	 zjeść	 coś	 cie-
płego,	 porozmawiać	 przy	
kawie	i	cieście.	Dzieci	mo-

gły	wyskakać	się	na	dmuchanym	zamku.	Był	to	szczegól-
ny	dzień,	spędzony	ze	wspaniałymi	ludźmi	w	wyjątkowej	
atmosferze.
	 Dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 przygotowali	 tę	
uroczystość,	a	przede	wszystkim	tym,	którzy	wzięli	w	niej	
udział.

Jan Walica
 Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa można 
obejrzeć na stronie internetowej naszego filiału: www.mar-
klowice.cieszyn.org.pl

Wycieczka Młodzieży Dojrzałej  
                         na Morawy

	 Prawie	 połowa	 roku	 już	 za	 nami.	 Młodzież	
Dojrzała	przeżywała,	tak	jak	wszyscy,	radosne	i	smutne	
chwile.	Najpierw	był	karnawał	i	nasz	wspaniały	bal.	Po-
tem	ze	 smutkiem	pochowaliśmy	naszego	Bronka,	któ-
rego	pokonała	choroba	i	zmarł	na	początku	maja.	Jak	co	
roku	 robiliśmy	 porządki	 na	 Pl.	 Kościelnym	 przed	 pa-
miątką	założenia,	a	podczas	pikniku	na	pl.	Kościelnym	
grillowaliśmy	 kiełbaski,	 zaś	 po	 południu	 smażyliśmy	
tradycyjną	jajecznicę	z	480	jaj.	Wszystkim	smakowała,		
a	najbardziej	byli	zachwyceni	goście	ze	Słowacji.											
	 No	i	w	końcu	nadszedł	czerwiec	i	długo	ocze-
kiwana	 wycieczka.	 Pojechaliśmy	 po	 raz	 drugi	 na	
Morawy,	 ale	w	 inne	miejsca.	Wyjechaliśmy	w	 piątek,	 
9	czerwca	z	pl.	Kościelnego	z	naszym	przewodnikiem	
i	miłośnikiem	Moraw,	Markiem.	 Pierwszym	przystan-
kiem	na	 trasie	było	miasteczko	Trebicz.	Tam	zwiedzi-
liśmy	Bazylikę	św.	Prokopa	-	przewodniczka	w	języku	
czeskim	opowiadała	jej	historię.	Trochę	rozumieliśmy,	
a	 reszty	 dowiedzieliśmy	 się	 z	 polskiego	 tłumaczenia.	
Chodziliśmy	 uliczkami	 	 dawnej	 dzielnicy	 żydowskiej	 
i	po	cmentarzu	żydowskim.	Bazylika	oraz	dzielnica	ży-
dowska	znajdują	się	na	liście	światowego	dziedzictwa	
UNESCO.	 Następnie	 udaliśmy	 się	 do	 uroczego	 mia-
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steczkaTelcz.	Spacerowaliśmy	po	przepięknie	zacho-
wanym	renesansowym	rynku,	otoczonym	obronnymi	
stawami	 rybnymi.	 W	 1992	 r.	 zabytkowe	 centrum	
miasta	 zostało	 zapisane	 na	 liście	 światowego	 dzie-
dzictwa	UNESCO.	Zobaczyliśmy	dziedziniec	Zamku	
w	Telczu,	gdzie	 są	kręcone	filmy	historyczne	 (m.in.	
fragment	filmu	o	Lutrze),	bajki	dla	dzieci,	odbywają	
się	 liczne	 koncerty	 -	 jest	 tam	 świetna	 akustyka.	 Po	
wizycie	w	 licznych	kawiarenkach	czy	 restauracjach	
przyszła	pora	na	przejazd	do	Vyrovic,	do	pensjonatu	 
„U	Vyra”,	gdzie	mieliśmy	noclegi.	Po	 rozlokowaniu	
się	w	pokojach	i	apartamentach	pojechaliśmy	na	de-
gustację	wina	do	piwniczki	„Vinařství	Lintner”,	gdzie	
przy	dobrej	kolacji	słuchaliśmy	opowieści	o	produk-
cji	wina.	Tak	minął	pierwszy	dzień.
	 Nocą	 lało,	 poranek	 powitał	 nas	 drobnym	
deszczem	i	chmurami,	ale	po	śniadaniu	wypogodziło	
się	i	pojechaliśmy	do	Vranova	nad	rzeką	Dyją.	Jest	to	
małe	miasteczko	w	pobliżu	granicy	z	Austrią.	Zwie-
dzaliśmy	 piękny	 zamek	wybudowany	w	XII	wieku	
na	 76-metrowej	 skale,	 jako	 ważny,	 obronny	 gród	
graniczny.	 W	 swojej	 historii	 właścicielami	 zamku	
był	 m.in.	 polski	 hrabia	 Stanisław	 Adam	 Mniszek.	
Kilkakrotnym	 gościem	 na	 zamkowych	 komnatach	
był	polski	laureat	literackiej	Nagrody	Nobla	Henryk	
Sienkiewicz.	Z	zamku	pojechaliśmy	nad	Vranovską	
Zaporę	-	 jest	 tu	najcieplejsza	i	najczystsza	woda,	 tu	
też	jest	piękna	plaża,	pensjonaty	-	cały	kompleks	do	
letniego	wypoczynku.	Aby	 się	 dostać	 na	 plażę,	 pły-
nęliśmy	 całe	 pięć	 minut	 statkiem!	 Nad	 rzeką	 Dyją	
rozciąga	się	„biały	most”	uważany	za	perełkę	archi-
tektoniczną.	Park	Narodowy	Rzeki	Dyji	to	najmniej-
szy	czeski	Park	Narodowy.	Chroni	unikatowe	w	skali	
Europy	 miejsce,	 gdzie	 rzeka	 wcina	 się	 zalesionym	
kanionem	w	 wapienne,	 bardzo	 stare	 skały	 pogórza	
Moraw.	 To	 jednocześnie	 granica	 czesko-austriacka,	
Okolica	 parku	 to	 zazwyczaj	mocno	 nasłonecznione	
pagórki,	więc	to	idealne	tereny	winiarskie,	okoliczne	
wioski	 słyną	z	białych	win	 i	piwniczek	winiarskich.	 
Z	nad	zapory	pojechaliśmy	do	Bitova,	gdzie	znajduje	
się	zamek,	który	wzniesiony	został	w	XI	wieku,	co	
czyni	go	 jednym	z	najstarszych	 tego	 typu	obiektów	
na	terenie	Republiki	Czeskiej.	Po	drodze	widzieliśmy	
ruiny	zamku	Cornštejn.
	 Po	 powrocie	 do	 pensjonatu	 był	 czas	wolny,	
który	każdy	wykorzystał	na	swój	sposób.	Niektórzy	
pływali,	 inni	 spacerowali	 po	 zaporze	 i	 pobliskich	
skałkach.	Po	18	wszyscy	spotkaliśmy	się	w	miejscu	
przeznaczonym	na	ognisko	i	 tam	panowie	wykazali	
się	umiejętnością	rozpalenia	i	podtrzymywania	ognia	
oraz	piekli	dla	wszystkich	kiełbaski.	Największe	po-
wodzenie	miał	 chleb	 ze	 smalcem	 i	 ogórkami	mało-
solnymi.	Ruta	 zaczęła	 grać	 na	 gitarze,	więc	 pośpie-
waliśmy	znane	i	lubiane	piosenki	i	przyśpiewki.	Było	
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wesoło	 i	 radośnie.	
Jak	 to	 w	 naszym	
t ow a r z y s t w i e	
zwykle	bywa.
	 W	 niedzielę	
rano	 trzeba	 było	
się	spakować	i	po	
śniadaniu	 opuści-
liśmy	 gościnny	
pensjonat.	 Poje-
chaliśmy	do	Znoj-
ma,	 gdzie	 Marek	
oprowadził	 nas	
po	 ciekawszych	

zabytkach.	Zaczęliśmy	od	Browaru	Miejskiego,	przy	
którym	(niedaleko)	znajduje	się	Rotunda	św.	Katarzy-
ny.	Podobnie	 jest	u	nas	w	Cieszynie,	 tylko	że	nasza	
jest	św.	Mikołaja.	Wąskimi	uliczkami	przeszliśmy	do	
kościoła	św.	Mikołaja	i	kaplicy	św.Wacława.	W	tym	
pierwszym	jest	ciekawa	ambona	w	kształcie	globusa	 
z	 zaznaczonymi	 na	 nim	 poszczególnymi	 kontynen-
tami.	 	 Kaplica	 św.	Wacława	 to	 kuriozalny	 budynek	
wzniesiony	 na	 początku	 XVI	 wieku.	 Stoi	 on	 na	 da-
chu	 swego	gotyckiego	poprzednika	 i	 tym	 sposobem	
tworzy	 świątynię	 dwupiętrową.	 Nic	 się	 w	 niej	 nie	
dzieje,	 można	 tylko	 zwiedzać.	 Z	wieży	 kaplicy	 roz-
ciąga	się	piękny	widok	na	Dyję	i	winnice.	Do	kaplicy	
schodzi	 się	po	 schodach	w	dół.	Tam	pośpiewaliśmy,	
a	 ks.	 Sikora	 wygłosił	 krótkie	 kazanie	 na	 niedzielę.	
Tak	 pokrzepieni	 ruszyliśmy	 dalej	 zwiedzać	 Znojmo.	
Wszędzie	 mnóstwo	 winorośli	 i	 lawendy.	 Następnie	
podjechaliśmy	 w	 pobliże	 Klasztoru	 Louka,	 w	 któ-
rym	od	1993		produkowane	jest	wino	Znovin	Znojmo,	 
a	w	przepastnych	jego	podziemiach	znajdują	się	 jed-
ne	z	największych	w	Europie	piwnic	do	leżakowania	
wina.	Przechowuje	się	tu	około	1	mln	butelek		znojem-
skiego	wina.	Niewątpliwą	 atrakcją	 jest	 	 tu	Muzeum	
Wina.	Jednak	większa	część	klasztornego	kompleksu	
pozostaje	nadal	nie	wykorzystana	i	oczekuje	na	odpo-
wiedniego	mecenasa	i	inwestora.																																																													
	 Ostatnim	 przystankiem	 na	 trasie	 wiodącej	 do	
domu	 był	Malovaný	 sklep	w	 Šatovie.	 Jest	 to	 pięknie	
malowana	 piwnica,	 ozdobiona	 malowidłami	 arty-
sty	 ludowego	Maximilliana	Appeltauera.	 Są	 to	 sceny	 
z	bajek,	z	życia	artysty,	jego	autoportret	i	wiele	innych.																																						
Tak	 nasyceni	 obrazami,	wiadomościami,	 swoim	 towa-
rzystwem	 i	 wrażeniami,	 wróciliśmy	 do	 Cieszyna,	 do	
swoich	 domów,	 do	 zwykłej	 codzienności.	 Pozostały	
piękne	wspomnienia	i…	nadzieja	na	następną	wyciecz-
kę.	Przed	nami	wakacyjny	czas.	Życzę	udanego	wypo-
czynku,	wielu	pozytywnych	wrażeń	oraz	stęsknienia	się	
za	naszym	wspólnym	 towarzystwem,	naszym	czasem.	
Spotkamy	się,	mam	nadzieję,	we	wrześniu	i	to	aż	dwa	
razy.	 Zapraszam	 2	września	 na	 godz.	 18.00	 Zapowie-
dziane	są	placki	na	blasze!

Lidia Procner

Wycieczka Koła Pań

	 Podobnie	jak	w	latach	poprzednich,	we	wtorek	
19	czerwca	koła	pań	z	Brzezówki,	Hażlacha	i	Zamarsk	
udały	się	na	 tradycyjną	 jednodniową	wycieczkę.	Tym	
razem	postanowiono	zwiedzić	Górę	św.	Anny	oraz	na-
szą	parafię	w	Wodzisławiu	Śląskim.	Może	wydawać	się	
to	dziwne,	że	ewangelicka	grupa	udaje	się	na	wycieczkę	
do	Bazyliki	Mniejszej,	położonej	w	miejscowości	Góra	

Św.	Anny,	ale	postanowiono,	iż	dla	wzbogacenia	ogól-
nej	naszej	wiedzy	będzie	to	korzystne.
	 Pogoda	jak	zwykle	dopisała.	Piękne	słoneczne	
niebo	powitało	nas	już	rankiem	o	godz.	7,	o	której	wy-
ruszaliśmy	z	Brzezówki.	Po	 zabraniu	pań	 z	Hażlacha	
i	 Zamarsk	 udaliśmy	 się	 na	 Górę	 św.	Anny.	 Znajduje	
się	 tam	 Bazylika	 oraz	 klasztor	 franciszkanów.	 Nasza	
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wizyta	 była	wcześniej	 umówiona	 i	 zakonnik	 przyjął	
nas,	jak	to	określił,	witemberczyków,	niezwykle	miło	
i	oprowadził	nas	po	klasztorze.	Przy	okazji	wysłucha-
liśmy	historii	tej	ziemi		i	innych	ciekawostek	dotyczą-
cych	 tej	miejscowości.	Miejscowość	Góra	 św.	Anny	
jest	niewielką	wsią	-		350	mieszkańców.	Do	początku	
16	wieku	niewielkie	wzniesienie	(nieco	ponad	400	m	
n.p.m.)	było	utożsamiane	ze	 św.	 Jerzym.	Później	do-
piero	 rozwinął	 się	 kult	 św.	Anny.	W	Kościele	 rzym-
skokatolickim	uważa	się,	iż	matka	Marii	miała	na	imię	
Anna.	Oprowadzający	nas	zakonnik	przyznał,	 że	nie	
jest	to	prawda	biblijna	ale	zapisana	w	księgach	apokry-
ficznych.	Oprócz	bazyliki	pod	wezwaniem	św.	Anny	 
i	klasztoru	w	pobliżu	warte	odwiedzenia	jest	40	kaplic	
kalwaryjskich.	Ta	 ilość	sprawia,	że	zakonnicy	ciągle	
zajmują	 się	 	 pracami	 konserwacyjno-remontowymi	
kaplic.	Miejscowość	znana	 jest	 także	z	repliki	Groty	
Lurdzkiej,	wraz	z	14-stoma	kapliczkami	kamiennymi,	
a	także	z	walk	odbytych	tu	podczas	III	powstania	ślą-
skiego.	Najbardziej	wytrwali	z	uczestników	wyciecz-
ki,	nie	zważając	na	doskwierający	upał,		doszli	do	po-
mnika	czynu	powstańczego	i	amfiteatru.
	 Drugim	 najważniejszym	 puntem	 wycieczki	
był	Wodzisław	Śląski,	a	właściwie	miejscowa	Parafia	
Ewangelicka.	Byliśmy	goszczeni	przez	miejscowego	
proboszcza	 ks.	D.	 Ferka	 	 i	 koło	 pań.	 Po	 smacznym	
obiedzie	 zwiedziliśmy	 kościół	 parafialny	 w	 Wodzi-
sławiu.	Kościół	ewangelicki	w	Wodzisławiu	Śląskim	
oraz	 przylegający	 do	 niej	 gmach	 Sądu	 Rejonowego	
stanowią	 pozostałość	 po	 zespole	 zabudowań	 byłego	
klasztoru	 franciszkanów-minorytów,	 sprowadzonych	
do	 miasta	 w	 połowie	 XIII	 wieku.	W	 1810	 roku	 po-
wszechny	edykt	o	kasacji	zakonów	pozbawił	francisz-
kanów	majątku,	który	przeszedł	na	rzecz	skarbu	pań-
stwa	pruskiego.	8	lutego	1830	roku	hrabia	Ernst	von	
Strachwitz	nabywa	na	potrzeby	parafii	ewangelickiej	
zaniedbany	 i	 zniszczony	 były	 kościół	minorytów	 za	
cenę	500	talarów.	Tak	rozpoczyna	się	historia	obiektu	
jako	świątyni	ewangelickiej.	Kościół	był	kilkakrotnie	
remontowany.	 Prawdziwe	 spustoszenie	 kościoła	 na-
stąpiło	po	przejściu	frontu	w	marcu	1945	roku.	Uległ	
spaleniu	 i	 popadł	 w	 ruinę.	 Tylko	 dzięki	 nieugiętej	
postawie	 i	 niezwykłej	 pracowitości	 ówczesnego	 pro-
boszcza	ks.	Jana	Bolesława	Fusska		udało	się	kościół	
odbudować	po	zniszczeniach	wojennych.	Obecnie	ko-
ściół	 stanowi	połączenie	stylu	baroku	 (otwory	okien-
ne)	oraz	gotyku	(łęki	nad	oknami).	Ciekawym	wypo-
sażeniem	kościoła	jest	ołtarz,		ambona	i	chrzcielnica,	
które	zostały	przywiezione	z	nie	istniejącej	już	parafii	
Stawiszyn	w	Wielkopolsce.	Całość	 stanowi	 ciekawą	
kompozycję,	 nadającą	kościołowi	 specyficznego	uro-
ku	i	dostojeństwa.	 	Wszystkie	panie,	a	 także	paru	to-
warzyszących	panów,	byli	po	zakończeniu	wycieczki	
zbudowani	życiem	religijnym	parafian	w	Wodzisławiu	
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Śląskim	i	po	pożegnaniu	gościnnego	ks.	Daniela	Ferka	
wielu	z	nas	stwierdziło,	iż	na	pewno	przyjedzie	do	tego	
niezwykłego	kościoła,	aby	tu	przeżywać	nabożeństwo.
Pragniemy	zaprosić	pozostałe	panie	z	Brzezówki,	Haż-
lacha	 i	Zamarsk	nie	biorące	udziału	do	 tej	pory	w	na-
szych	regularnych	spotkaniach	biblijnych,	o	przybycie	

na	nie.	Dziękujemy	opiekunowi	ks.	Marcinowi	Podżor-
skiemu,	który	mimo	wielkiego	zmęczenia	związanego	 
z	 organizowaniem	 Ewangelickich	 Dni	 Kościoła,	 zna-
lazł	na	tyle	sił,	iż	dzielnie	towarzyszył	nam	w	podróży.	
Do	zobaczenie,	jak	Bóg	pozwoli,	w	przyszłym	roku.

Krystyna Król

Rodzinne nabożeństwo w Puńcowie

	 W	 niedzielę	 18	 czerwca	 przeżywaliśmy	 
w	 naszym	 puńcowskim	 filiale	 nabożeństwo	 rodzin-
ne	 z	 okazji	 dnia	 Mamy,	 dnia	 Taty	 oraz	 zakończenia	
roku	szkolnego.	Nabożeństwo	prowadził	nasz	opiekun	 
ks.T.	Chudecki,	zaś	dzieci	ze	szkółki	niedzielnej	przygo-
towały	program	artystyczny.	Pięknie	recytowały	wiersze,	
dziękując	w	nich	swoim	kochanym	Rodzicom	za	troskę,	
opiekę,	za	to,	że	kochają	swoje	dzieci,	po	prostu	za	to,	że	
są.	Wiersze	przeplatane	były	pięknymi	piosenkami,	któ-
rych	słowa	mówiły	o	wielkiej	Bożej	miłości.	Po	nabo-
żeństwie	dzieci,	rodzice	i	dziadkowie	udali	się	do	salki	
na	drugą	część	spotkania.	Tutaj	w	rodzinnej	atmosferze	
przy	 herbatce	 i	 ciasteczku,	 dzieci	 które	 pilnie	 uczęsz-
czały	na	szkółki	niedzielne,	otrzymały	nagrody.	Teraz	
nastał	czas	wakacji,	życzymy	więc	wszystkim	dzieciom	
radosnego,	bezpiecznego	i	błogosławionego	odpoczyn-
ku,	 niechaj	 Pan	 Bóg	 towarzyszy	Wam	 każdego	 dnia	 
w	ten	wakacyjny	czas.	Ciociom	szkółkowym	dziękuje-
my	za	 trud	 i	 poświęcony	 czas	w	przekazywaniu	dzie-
ciom	ewangelii	i	życzymy	im	udanego	odpoczynku.	

Grażyna Smoter
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„Ojcowie nasi i bracia Polacy ewangelicy’’ 
- wernisaż

	 Z	 okazji	 Jubileuszu	 500-lecia	 Reformacji	
Książnica	Cieszyńska	podjęła	się	przygotowania	dwóch	
wystaw.	Pierwsza	z	nich,	nosząca	tytuł	„Ojcowie nasi  
i bracia Polacy ewangelicy. Z albumu fotograficznego 
ks. Jana Stonawskiego“	 miała	 charakter	 plenerowy	 i	
udostępniona	 	 zostanie	 w	 postaci	 20	 plansz	 na	 cie-
szyńskim	Rynku.	Jej	wernisaż	zaplanowany	był	na	14	
czerwca.	Na	 drugiej	 ekspozycji,	 zatytułowanej	„Dzie-
dzictwo reformacji“,	 zaprezentowane	 zostały	 najważ-
niejsze	 i	najcenniejsze	druki	protestanckie	zachowane	
w	zbiorach	biblioteki.	Została	ona	otwarta	16	czerwca	
br.,	o	godz.	15.00	w	galerii	Książnicy	Cieszyńskiej.		
	 Wystawa	 na	 cieszyńskim	Rynku	 została	 przy-
gotowana	w	oparciu	o	przechowywany	obecnie	w	Bi-
bliotece	im.	Tschammera	przy	Parafii	Ewangelicko-Au-
gsburskiej	 w	 Cieszynie	 album	 fotograficzny	 ks.	 Jana	
Stonawskiego	 (1870-1957),	 długoletniego	 katechety	
cieszyńskiego	gimnazjum,	działacza	narodowego	i	spo-
łecznego,	 redaktora	 „Posła	 Ewangelickiego“.	 Album,	

zatytułowany	„Ojcowie nasi i bracia Polacy ewange-
licy”,	zawiera	283	fotografie	przedstawiające	sylwetki	
ewangelików	 wyznania	 luterańskiego	 związanych	 ze	
Śląskiem	Cieszyńskim.	Nieznane	są	dokładne	okolicz-
ności,	 czas	 powstania,	 jak	 również	 pochodzenie	 foto-
grafii	zamieszczonych	w	albumie.	Album	w	ozdobnej	
oprawie,	o	wymiarach	23	x	32	cm,	zawiera	przytwier-
dzone	do	kart	283	zdjęcia	 i	 jedną	 reprodukcję	grafiki,	
przedstawiającą	Jerzego	Trzanowskiego.	Przeważające	
w	 albumie	 zdjęcia	 portretowe	 uzupełniają	 fotografie	
grupowe,	 także	 rodzinne,	 oraz	 niewielka	 liczba	 zdjęć	
innego	 rodzaju.	 Album	 prezentuje	 przedstawicieli	
trzech	pokoleń	polskich	ewangelików	żyjących	na	Ślą-
sku	Cieszyńskim	w	XIX	i	XX	wieku.
	 Pomysłodawczynią	 wystawy	 jest	 Barbara	Mi-
chejda-Pinno,	 autorem	 Krzysztof	 Kleczek,	 a	 layout	
ekspozycji	zaprojektowała	Paulina	Kosma.	Ekspozycja,	
przygotowana	w	Książnicy	Cieszyńskiej,	sfinansowana	
została	ze	środków	Donacji	im.	Zbigniewa	Michejdy.

Źródło: http://kc-cieszyn.pl/index.php/news,263/
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Piknik rodzinny w Hażlachu
 W	 niedzielę,	 4	 czerwca	 w	 Hażlachu	
tradycyjnie	odbył	się	Rodzinny	Piknik	z	okazji	
Dnia	Matki	i	Dziecka.	Rodzinne	nabożeństwo	
wypełnione	 było	 radosnym	 śpiewem	 dzieci	
oraz	całego	zboru	prowadzonego	w	pieśniach	
przez	młodzież.	Podczas	kazania	ksiądz	Mar-
cin	Podżorski	mówił	o	świętowaniu.	Wymienił	
wszystkie	 uroczystości	 jakie	 w	 tym	 dniu	 ob-
chodziliśmy.	Były	to:	Dzień	Matki	i	Dziecka,	
500	 lat	 reformacji	 oraz	 nasze	 lokalne	 święto	
zakończenia	 malowania	 kościoła.	 Po	 wy-
głoszonym	 słowie	 zostaliśmy	 zaznajomieni	 
z	programem	zbliżających	się	Ewangelickich	
Dni	Kościoła	oraz	zachęceni	do	udziału	w	tym	
wyjątkowym	wydarzeniu.	
	 Po	 nabożeństwie	 większość	 uczest-
ników	 	 udała	 się	 do	 parafialnego	 ogrodu	 na	
piknik,	gdzie	wszyscy,	jak	co	roku,	mogli	de-
lektować	 się	 pysznymi	 potrawami.	 Dla	 dzie-
ci	 w	 ogrodzie	 czekał	 wielki	 dmuchany	 plac	
zabaw	 oraz	 dla	 nieco	 starszych	 żyroskop,	
które	 pojawiły	 się	 na	 naszym	pikniku	 dzięki	
dofinansowaniu	 Gminnego	 Ośrodka	 Kultury	 
w	 Hażlachu.	 Całość	 świętowania	 zakończy-
liśmy	 rozdaniem	 upominków	 za	 zakupione	
cegiełki,	 których	w	 tym	 roku	 rozdysponowa-
liśmy	równo	400.	Na	pikniku	zbieraliśmy	wol-
ne	datki,	które	zostały	w	całości	przekazane	na	
pokrycie	kosztów	malowania	wnętrza	kościo-
ła.	 Wszystkich	 cieszyła	 piękna	 pogoda,	 któ-
ra	wbrew	prognozom	popsuła	się	dopiero	po	
skończonych	porządkach.	Jesteśmy	wdzięczni	
Bogu	za	kolejne	wydarzenie,	w	którym	mogli-
śmy	doznać	wiele	dowodów	Jego	łaski.	

Paweł Cienciała
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Liceum Ogólnokształcące TE

LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

	 Końcówka	 roku	 szkolnego	 to	 czas,	 kiedy	
wszystko	nabiera	ogromnej	prędkości:	wiele	wydarzeń,	
wyjazdów,	wiele	pracy	…	po	to,	aby	uroczyście	rozdać	
świadectwa.	Ale	po	kolei.
	 Na	 początku	 czerwca	 uczniowie	 klas	 pierw-
szych	 LOTE	 uczestniczyli	 w	 wycieczce	 –	 wymianie	 
z	 Gimnazjum	 w	 Rudaminie	 k/Wilna.	 Wyjazd	 na	 Li-
twę	 jest	 corocznie	 bardzo	 starannie	 planowany	 przez	 
K.	Słupczyńską.	Uczniowie	mają	wówczas	okazję	zwie-
dzić	Wilno	–	m.	in.	Ostrą	Bramę,	Muzeum	Adama	Mic-
kiewicza	 oraz	Troki.	W	 tym	 roku	 uczestniczyli	 także	 
w	uroczystości	10-lecia	zaprzyjaźnionego	Gimnazjum.
	 Aby	uczenie	się	było	bardziej	atrakcyjne	i	mia-
ło	charakter	praktyczny,	w	ramach	seminariów	ucznio-
wie	mieli	okazję	uczestniczyć	w	warsztatach	organizo-
wanych	na	Wydziale	Fizyki	UŚ	oraz	zobaczyć	wystawę	
„BODY”	w	Katowicach,	a	także	uczestniczyli	w	polsko	
–	 czeskich	 warsztatach	 organizowanych	 przez	 biuro	
Parlamentu	Europejskiego	w	Warszawie	 i	Pradze.	Go-
śćmi	tego	spotkania	byli	burmistrzowie	Cieszyna	i	Cze-
skiego	Cieszyna	oraz	poseł	do	PE	–	dr	Jan	Olbrycht.	Do	
Krakowa,	do	muzeum	Mehofera	oraz	do	Teatru	Starego,	
aby	 zobaczyć	 „Wesele”	 w	 reżyserii	 Jana	 Klaty	 wyje-
chali	uczniowie	1b.		

 „Jak nie czytam, jak czytam”	 –	 to	 ogólnopol-
ska	 akcja	 mająca	 na	 celu	 popularyzowanie	 czytelnic-
twa	wśród	 dzieci	 i	 młodzieży.	 1.	 czerwca	 czytaliśmy	
wszyscy:	uczniowie	i	nauczyciele		SPTE,	GTE	i	LOTE	 
–	w	parku.	Bardzo	rzadki	obecnie	obrazek	-	„człowiek	 
z	książką”	zwielokrotniony,	ponieważ	każdy	uczeń	miał	
ze	sobą	ulubioną	lekturę	i	czytaliśmy….	lub	mówiliśmy	
o	książkach.	Być	może	część	uczniów	podczas	wakacji	
także	w	ten	sposób	będzie	spędzała	swój	wolny	czas.
	 Podczas	corocznego	Dnia	Chemii	2017	ucznio-
wie	mieli	 okazję	wysłuchać	 bardzo	 ciekawego	wykła-
du	na	 temat	…	lodów	waniliowych	oraz	wziąć	udział	 
w	konkursie,	w	którym	Antoni	Czerch	(1b)	zajął	drugie	
miejsce,	a	Barbara	Lipka	(1c)	trzecie	miejsce.	Opieku-
nem	uczniów	była	mgr	Wioletta	Wędrowczyk	–	Zamar-
ska.
	 W	 XVII	 Ogólnopolskim	 Konkursie	 na	 Pracę	 
z	Literatury	uczennice	LOTE:	Marta	Husarek,	Zuzanna	
Jeglorz	 oraz	 Gabriela	 Kłósko	 otrzymały	 wyróżnienia.	
Dyplomy	odbierały	z	Katowicach	w	Pałacu	Młodzieży.	
Zuzanna	Jeglorz,	nasza	tegoroczna	absolwentka,		otrzy-
mała	 pierwsza	 nagrodę	 w	 tym	 konkursie.	 Uczennice	
swoje	prace	przygotowywały	pod	opieką	–	mgr	Kata-
rzyny	Zawistowskiej	–	Słupczyńskiej	oraz	mgr	Renaty	

Sikory.
	 Ostatni	 tydzień	 nauki	 to	 czas	
na	 aktywność	 sportową	 i	 turystycz-
ną.	 Odbył	 się	 Szkolny	 Turniej	 Piłki	
Nożnej	 i	 Piłki	 Siatkowej	 oraz	 Szkol-
ny	Rajd	Śladami	Reformacji.	Podczas	
rajdu,	 przy	 Kamieniu	 na	 Równicy,	
mogliśmy	 usłyszeć	 garść	 informacji	
na	temat	Leśnych	Kościołów	w	Beski-
dach,	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim.	 Infor-
macje	 przygotowali	 uczniowie	 GTE	
pod	opieką	mgr	Janusza	Gabrysia.
	 Nasi	 uczniowie	 włączyli	 się	
także	 w	 organizację	 Ewangelickich	
Dni	 Kościoła	 –	 jako	 wolontariusze	
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Gimnazjum TE

dzielnie	 pomagali	 or-
ganizatorom	 przez	
wszystkie	 trzy	 dni.	
Wzięli	również	udział	
w	debacie	nt.	wpływu	
Reformacji	na	 rozwój	
Cieszyna	 i	 Bielska.	
Debatę	 organizowało	
Liceum	 Ogólnokształ-
cące	 Towarzystwa	
Szkolnego	 im.	 M.	
Reja	w	Bielsku	–	Bia-
łej.	 Maciej	 Bączek	 
i	 Elżbieta	 Gabryś,	
nasi	 tegoroczni	 ab-
solwenci,	 pod	 okiem	
mgr	Janusza	Gabrysia	
prezentowali	 cieszyń-
skie	rody	ewangelickie.	W	spotkaniu	uczestniczył	także	
Premier	Jerzy	Buzek.	
	 Uroczyste	 zakończenie	 roku	 szkolnego	 dla	
uczniów	 	 LOTE	 rozpoczęło	 się	 tradycyjnym	 nabo-
żeństwem	 ekumenicznym	 w	 Kościele	 Jezusowym.	 
16	 uczniów	 otrzymało	 świadectwa	 z	 wyróżnieniem.	
Najwyższą	 średnią	 w	 roku	 szkolnym	 2016/17	 –	 5,18	
(!)	 uzyskała	Marcelina	Piechaczek	z	klasy	2a.	 Jednak	
wszyscy	ciężko	pracowali	na	swoje	wyniki	i	wszystkim	
należą	się	gratulacje.	

 Z okazji zakończenia roku szkolnego wszyst-
kim Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom składam 
najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną pracę 
i życzę, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku  
i radości.
Uczniom życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, 
interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, 
uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do 
szkoły.                     

Aleksandra Trybuś - Cieślar

	 Dobiegł	końca	miesiąc	czerwiec,	od	pewnego	
już	 czasu	 oczekiwany	 z	 niecierpliwością.	 Zakończyli-
śmy	pracę,	 	w	szkole	cisza	 i	 spokój	 (przynajmniej	do	
czasu	zanim	zaczną	się	zaplanowane	wakacyjne	remon-
ty).
	 Przed	 uczniami	 i	 nauczycielami	 ponad	 dwa	
miesiące	wakacji.	Pora	zdać	relację,	z	tego	co	działo	się	

w	ostatnim	miesiącu	nauki	oraz	 jak	podsumowaliśmy	
w	GTE	miniony	rok	szkolny	2016/2017.	Zapraszam	do	
lektury:
	 Pierwszego	 dnia	 miesiąca	 włączyliśmy	 się	 
w	ogólnopolską	akcję	promującą	czytelnictwo	„Jak	nie	
czytam,	jak	czytam?”	Cała	szkoła,	zarówno	gimnazjum	
jak	 i	 liceum	 czytała…	 w	 parku	 obok	 Kościoła	 Jezu-
sowego.	 Słoneczna	 pogoda	 znacznie	 ułatwiła	 nam	 to	
przedsięwzięcie.	Akcja	ma	na	celu	pokazać,	że	czytanie	
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to	czynność	pożądana	oraz	atrakcyjna	a	także,	że	mło-
dzież	czyta	książki	–	choć	statystyczny	Polak	wypada	
blado	w	tej	dziedzinie.
	 5	 czerwca	 byliśmy	 organizatorami	 Powiato-
wego	Konkursu	Deutsch	ist	 in!	 	Tym	razem	w	szran-
ki	 z	 językiem	 niemieckim	 stanęło	 10	 uczestników	 
z	4	szkół	naszego	regionu.	Konkurs	dedykowany	jest	
uczniom	klas	trzecich	gimnazjum.	Zwyciężyły		uczen-
nice	klasy	3bg.	Zebrały	wszystkie	miejsca	na	podium.	
Oto	one:
I	miejsce	–	Marcelina	Jendrysik	
II	miejsce	–	Magdalena	Kłopacz	
III	miejsce	–	Aleksandra	Czudek
	 Tradycją	 szkoły	 jest	 już	 także	 organizacja	
szkolnego	 konkursu	 Photo	 Story,	 który	 towarzyszy	
temu	pierwszemu	konkursowi	 	od	 trzech	 lat.	Ubiegło-
roczne	 edycje	 tego	 konkursu	 pokazały,	 że	 młodzież	
jest	 zainteresowana	 ciekawymi	 czy	 alternatywnymi	
metodami	uczenia	języków	obcych,	które	nie	tylko	mu-
szą	 być	 przyswajane	w	 ławce	 szkolnej.	 Podobnie	 jak	 
w	 ubiegłym	 roku,	 uczniowie	 	 przygotowali	 prezenta-
cje	multimedialne	w	formie	historyjki	obrazkowej	zło-
żonej	ze	zdjęć	ułożonych	w	 formie	komiksu,	poczym	
prezentowali	swoje	dzieła	przed	całą	szkołą	a	specjalna	
komisja	konkursowa	w	drodze	głosowania	przyznawa-
ła	nasze	szkolne	„oskary”.	Szczególne	podziękowania	
dla	Rady	Rodziców,	która	jest	sponsorem	nagród	w	tym	
konkursie!
	 Czy	 świat	 jest	 logiczny,	 czy	 absurdalny?	Czy	
dorośli	 wychowują,	 czy	 psują	 dzieci?	 Jak	 ulepić	 w	
zimie	 bałwana,	 aby	 nie	 obrazić	 sąsiadki,	 ciotki,	 pana	 
z	 kiosku,	 prezesa	 Rady	Nadzorczej?	Na	 te	 i	 inne	 py-
tania	 próbowali	 odpowiedzieć	 sobie	 uczniowie	 GTE	
podczas	 zorganizowanej	 19	 czerwca	 przez	 Kółko	 Te-
atralne	„Lekcji	z	Mrożkiem”.	Młodzi	aktorzy	z	klas	 I	 
i	 II	 pod	 opieką	Katarzyny	Słupczyńskiej	 przedstawili	
miniaturę	 teatralną	 pt.	 „Dzieci”,	 stworzoną	 na	 pod-
stawie	 opowiadania	 słynnego	 polskiego	 pisarza	 i	 dra-
maturga	 Sławomira	 Mrożka.	 Utwór	 dość	 przewrotny	
i	mądry,	w	typowy	dla	Mrożka	sposób	uczy	myślenia	

i	 obserwowania	 rzeczywistości,	 pokazując	 ją	w	nieco	
krzywym	zwierciadle.	Po	prezentacji	pozostali	ucznio-
wie	musieli	 zrezygnować	 z	 wygodnej	 roli	 widza.	 Po-
dzieleni	na	grupy	mieli	za	zadanie	odpowiedzieć	na	kil-
ka	pytań	dotyczących	tego,	co	zobaczyli.	Jak	na	ostatni,	
przedwakacyjny	poniedziałek	–	było	bardzo	twórczo…
	 20	 czerwca	 w	 iście	 letniej	 aurze	 uczniowie	
wraz	z	opiekunami	udali	się	na	wędrówkę.	Na	ten	dzień	
zaplanowano	 Szkolny	Rajd	 Śladami	Reformacji.	Dro-
ga	wiodła	 z	Ustronia	 Zawodzie	 czerwonym	 szlakiem	
na	Równicę.	 „	Kamień”	 na	Równicy	w	Ustroniu	 jest	
najlepiej	znanym	miejscem	w	Beskidach,	które	służyło	
ewangelikom	ze	Śląska	Cieszyńskiego	za	miejsce	nabo-
żeństw	w	okresie	kontrreformacji,	o	czym	przypomnieli	
uczniowie	klasy	2ag	przygotowując	na	 tę	okoliczność	
krótkie	referaty.
	 Dzień	później	w	GTE	rozegrany	został	między-
klasowy	 turniej	 piłki	 nożnej	 na	 trawiastych	 boiskach		
Pod	 Wałką.	 W	 czasie	 kiedy	 zespoły	 klasowe	 grały	 
w	piłkę	reszta	kibiców	–	w	ramach	działania	Samorządu	
Szkolnego	oddawała	się	 innym	rozrywkom:	był	kącik	
kulinarny,	muzyczny,	makijażowy	oraz	kącik	gier	plan-
szowych.	Każdy	uczestnik	mógł	więc	wybrać	coś	dla	
siebie.	Nad	sprawnym	przebiegiem	turnieju	czuwali	pa-
nowie	od	nauki	wychowania	fizycznego.	Klasyfikacja	
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turnieju	 wyglą-
da	 następująco:	
I	miejsce	–	klasa	
3bg	 /	 II	miejsce	
–	 klasa	 3ag	 /	 III	
miejsce	 –	 klasa	
1bg.
	 W	 czwartek	
22	 czerwca	 łza	
zatoczyła	 się	 
w	 niejednym	
oku	 trzecioklasi-
sty	–	w	tym	dniu	
pożegnal iśmy	
49	 absolwentów	
GTE	 podczas	
dedykowanego	
im	 	 uroczyste-
go	 zakończenia	
roku	 szkolnego.	
Trzecioklasiści	
odebrali	 świa-
dectwa	 ukoń-
czenia	 nauki	 
w	 gimnazjum	
oraz	 zaświad-
czenia	 o	 wy-
nikach	 testu	
gimnazjalnego.		

Należy	 zauważyć,	 że	 mamy	 powody	 do	 dumy.	 Śred-
nia	ocen	klas	trzecich	wyniosła	4,49.	Wśród	absolwen-
tów	mamy	wielu	laureatów	Wojewódzkich	Konkursów	
Przedmiotowych,	które	zwalniały	ich	z	przystąpienia	do	

Egzaminu	
G i m n a -
z j a l n e g o	
z	 danego	
z a k r e s u .	
Wśród	 nich	
–	 Maria	
Chudecka	
pięciokrot-
na	 laureat-
ka,	 która	

wypracowa-
ła	 także	
najwyższą	
średnią	ocen	
w	 szko-
le	 –	 5,75!	
Serdeczne	
gratulacje!		
Tegoroczne	
wyniki	testu	
wszystkich	
naszych	absolwentów	są	bardzo	dobre	 i	znacznie	prze-
wyższają	średnią	krajową. 
	 Kadra	szkoły,	przynajmniej	w	dzień	pożegnania	
z	trzecioklasistami,	raczej	nie	chciała	pamiętać,	o	tym	
że	po	wakacjach	nie	zastąpią	ich	nowi	pierwszoklasiści.	
Wiosną	nie	odbył	się	nabór	do	wygaszanych	gimnazjów.	
To	skutek	wdrażania	reformy	oświaty.	Uczniowie	klas	
VI	po	wakacjach	zaczną	zdobywać	wiedzę	w	wydłużo-
nej	podstawówce.
	 Rankiem	o	godzinie	ósmej	23	czerwca	już	bez	
dźwięku	 szkolnego	 dzwonka	 (	 został	 wyłączony	 na	
okres	dwóch	miesięcy)	uczniowie	klas	I	oraz	II	zebrali	
się	w	szkolnej	auli,	żeby	podsumować	10	miesięcy	wy-
tężonej	pracy.	Po	rozdaniu	świadectw	z	wyróżnieniem	
i	odebraniu	wielu	zasłużonych	nagród,	uczniowie	klas	
II	i	I		udali	się	do	klas	ze	swoimi	wychowawcami,	tam	
nastąpiły	podziękowania	i	pożegnania.
	 Wszystkim	 naszym	 uczniom,	 ich	 rodzicom	
oraz	 nauczycielom	 życzę	 dobrego	wypoczynku,	 dużo	
słońca	i	bezpiecznego	powrotu	do	szkoły	we	wrześniu!

	 Na	 zakończe-
nie	 trochę	 staty-
styk:	średnia	szkoły	
za	 rok	 2016/2017			
-	 4,27.	 Najwyż-
sza	 średnia	 ocen		 
w	 szkole	 	 -	 Maria	
Chudecka	-	5,75
	 Średnie	 ocen	
poszczególnych	
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Szkoła Podstawowa TE

„Na świadectwach, wzbici w radość,  
odlecieli uczniowie,

Drży powietrze po ich śmigłym zniku.
Wakacje, panie profesorze! Pora 

Trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę 
Oraz czasowniki przez dni lata odmieniać…” 

	 Tak	 pisał	 znany	 poeta	 Julian	 Przyboś	 prawie	
sto	lat	temu.	Nasi	uczniowie	też	„odlecieli	na	świadec-
twach”	uśmiechnięci	 i	pełni	 radości.	Ostatni	dzwonek	
zadzwonił	 	 23	 czerwca	 -	 uroczyste	 zakończenie	 roku	
szkolnego	odbyło	 się	w	 sali	 gimnastycznej,	 a	 później	
wszystkie	klasy	udały	się	na	nabożeństwo	do	Kościoła	
Jezusowego.	 Teraz	 czas	 wakacyjny	 będzie	 płynął	 zu-
pełnie	inaczej.	Do	tej	pory	był	mierzony	dniami	nauki	
szkolnej,	 sprawdzianami,	 konkursami.	 Teraz,	 jak	 na-

pisał	 Przyboś,	 uczniowie	 będą	 czasowniki	
przez	 dni	 lata	 odmieniać,	 będą	 mieć	 czas	
na	 odpoczynek,	 podróże,	 zwiedzanie	 oraz	
zajęcia,	które	sprawiają	im	przyjemność.	Po	
wytężonej,	ciężkiej	pracy	potrzebny	jest	wy-
poczynek,	 tym	 bardziej,	 że	 realizowaliśmy	
nauczanie	 i	 wszelkie	 zadania	 wynikające	 
z	 pracy	 szkoły	 do	 ostatniego	 tygodnia	 na-
uki.	 Jeszcze	 na	 finiszu	 odbył	 się	międzysz-
kolny	konkurs	„Wyprawa	na	wyspę	wiedzy”.	
Wśród	 uczniów	 klas	 III	 cieszyńskich	 szkół	
najlepsze	okazały	się	nasze	uczennice	-	Wik-
toria	Berek,	Lena	Koczoń,	Katarzyna	Kacz-
marek	-	zajęły	czołowe	miejsca	w	konkursie.	
Bardzo	 dzielnie	 zmierzyły	 się	 z	 ortografią		 
i	 tabliczką	 mnożenia	 oraz	 „omnibusem”,	
który	sprawdzał	wiedzę	ogólną.																																																																							
	 Na	 początku	 czerwca	 w	 klasach	 IV-
-VI	 –	 odbyły	 się	wycieczki.	Klasy	 IV	wraz	 
z	wychowawcami	pojechały	na	Wyżynę	Kra-
kowsko-Częstochowską,	 natomiast	 klasy	 V	
i	VI	 	 na	 „Zieloną	 szkołę”	do	Poddąbia.	Po-
goda	 nad	morzem	nie	 była	wymarzona,	 bo	
zdarzyły	się	także	deszczowe	dni,	ale	kadra	
zadbała	 o	 program	 i	 uczniowie	 nie	 mogli	
narzekać	 na	 nudę	 wręcz	 przeciwnie,	 sami	
mieli	 różne	 pomysły.	 Jednym	 słowem	 wy-
jazd	był	udany	i	wszyscy	wrócili	zadowoleni.																																																																																																																											
W	tym	roku	braliśmy	również	udział	w	akcji	

klas	plasują	się	następująco:	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	wy-
różnieniem:
 Klasa 1 ag	–	Gluck	Wiktoria	5,19	-		Leszczuk	
Liliana	5,00
 Klasa 1 bg	–	Król	Natalia	5,35	-		Kluz	Szymon	
5,06	-	Gabryś	Zuzanna	4,94	-	Cholewik	Julia	4,75	-	Ja-
siński	Jakub	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	Maria	 5,76	 –	Wójto-
wicz	Patryk	 5,41	 -	 	 Forszpaniak	Matylda	 5,35	 –	Kry-

stek	Karolina	5,35	–	Czudek	Aleksandra	5,29	–	Kłopacz	
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	Nata-
lia	4,79
 Klasa 3 bg	–	Laura	Meissner	5,47	–	Kisza	Pa-
trycja	 5,21	 –	Zamarska	Magda	 5,21	 –	Lipka	Barbara	
5,16	–	Blazek	Denisa	5,00	–	Mielke	Emilia	5,00	–	Ga-
bryś	Adrianna	4,95
 Klasa 3cg	 –	 Wiśniewski	 Kamil	 5,37	 –	 Gru-
dzień	Daniel	5,16	–	Chromik	Justyna	5,05

Dagmara Jagucka - Mielke
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„Jak	nie	czytam,	 jak	czytam”,	która	polega	na	biciu	
rekordu	w	równoczesnym	czytaniu.	Termin	czytania	
został	 wyznaczony	 na	 1	 czerwca.	Wszyscy	 wzięli-
śmy	 udział.	Młodsze	 klasy	 czytały	w	 parku	 razem	 
z	uczniami	LOTE	i	GTE,	klasy	IV	czytały	w	Ogrodzień-
cu,	V	i	VI-	klasiści	w	autobusie	w	drodze	nad	morze.																																																																																																																	
W	 SPTE	 lubimy	 czytać,	 dlatego	 chętnie	 bierzemy	 
udział	 w	 Międzynarodowym	 	 Festiwalu	 Czytania	
nad	Olzą	w	Bibliotece	Miejskiej.	W	 tym	 roku	nasi	
uczniowie	 spotkali	 się	 z	 Zuzanną	Orlińską,	 słucha-
li	 ciekawych	 opowieści	 Łukasza	 Wierzbickiego	 
i	Agnieszki	Frączek.																																																																																																								
	 Na	 zakończenie	 zajęć	 w	 roku	 szkolnym	
2016/2017	 zorganizowaliśmy	 prelekcję	 „Bezpiecz-
ne	wakacje”,	na	którą	zaprosiliśmy	p.	Żerdzika	 	ze	
Straży	 Miejskiej	 i	 przeprowadziliśmy	 próbną	 ewa-
kuację	w	obecności	zastępcy	dowódcy	Jednostki	Ra-
towniczo	 –	 Gaśniczej	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	
st.	kpt.	Michała	Pokrzywy.	Akcja	przebiegła	zgodnie	 
z	planem	ewakuacji	 i	wymaganym	czasie.	 	Odbyła	
się	 także	pogadanka	na	 temat	 	bezpiecznego	zacho-
wania	w	trakcie	pożaru.	Na	zakończenie	uczniowie	
mogli	zobaczyć	wóz	strażacki	i		„schłodzić	się	wodą”.																																																																																																																																		
Klasa	 2a	wykorzystała	 czerwcową	pogodę	 i	 zaliczyła	
wejście	z	wychowawczynią	i	rodzicami	na	Baranią	Górę.	
Wyprawa	się	udała,	humory	dopisały,	wzrósł	apetyt	na	
kolejną	wyprawę.	Kolejną	atrakcją	w	klasie	2a	był	wy-
jazd	do		gospodarstwa	p.	Glajcarów.	Wycieczka	okazała	
się	bardzo	ciekawa,	ponieważ	uczniowie	poznawali	pro-
ces	powstawania	maszyn	leśnych	rodzinnej	firmy	„FAO-
-FAR”.																																																																																																																																																																																																																		
	 W	czerwcu	udzielała	się	młodsza	grupa	kółka	
teatralnego,	która	w	ramach	obchodów	Międzynarodo-
wego	Dnia	Dziecka	wystąpiła		w	programie	artystycz-
nym	 „Królewna	 Śnieżka	 i	 7	 krasnoludków”,	 „Czer-
wonka		czapeczka”,	„Kopciuszek”.																																																																																																																													
	 Zakończenie	roku	to	 także	czas	podsumowań.	
Klasyfikacja	 wypadła	 bardzo	 dobrze,	 średnia	 szkoły	

wyniosła	4.83	-	80	uczniów	otrzyma	świadectwo	z	wy-
różnieniem:
 4a	 –	Hubert	 Banot,	 Emilia	 Czauderna,	Domi-
nika	Frolik,	Wiktor	Gaszek,	Zuzanna	Jackowska,	,	San-
geon	Kim,	Wiktoria	Krystek,	Adraian	Łyżbicki,	Maja	
Matuszewska,	Mateusz	Sikora,	Estera	Walica,	Marcin	
Wisełka,	
 4b -	 Marta	 Górnik,	 Judyta	 Greniuch,	 Kinga	
Fedrizzi,	 Mikołaj	 Kłoda,	 Maciej	 Machej,	 Michalina	
Ondrzejek,	Marta	Pasterny,	Justyna	Pelar,	Filip	Radzi-
szewski,	Matylda	 Sikora,	 Łukasz	 Skudlarski,	 Jan	 Sło-
bodzian,	Kinga	Weber,	Antonina	Woźniak,	Filip	Zasada,
 5a	 -	 Bartosz	 Chłopek,	 Zuzanna	 Fuchs,	 Filip	
Gawlikowski,	Wiktoria	Gerula	,	Agata	Jaroszek,	Amelia	
Koło,	Katarzyna	Machej,	Martyna	Rozum,	Natalia	Śliw-

ka,	Anna	Wąs,	Olaf	Zawada,	Wojciech	Szwed,	
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 5b	 -	Zuzanna	Biesok,	Tola	Glajcar,	Nela	Kra-
jewska,	Michał	Król,	Leon	Młynek,	Maja	Sikora,	Ma-
rianna	Sowa,	Weronika	Stasica,	Wiktoria	Urbanek,	Ha-
nia	Wadowska,	Paweł	Wojacki,
 6a	-	Jagoda	Cholewa,	Marta	Chudecka,	Marce-
lina	Forszpaniak,	Adam	Gawlas,	 Pola	Gibiec,	Blanka	
Kania,	Helena	Kasperek,		Magdalena	Macura,	Martyna	
Matuszewska,	 Iga	 Santarius,	 Michał	 Szajor,	 Martyna	
Winter,	Olaf	Woltman,	Paweł	Wróbel,	
 6b	 -	Eryka	Hławiczka,	Klaudia	Karolak,	Han-
na	 Matus,	 Antonina	 Picha,	 Jan	 Radulski,	 Bartłomiej	
Siekierka,	Filip	Siekierka,	Kamil	Szarzec,	Zofia	Teper,	
Anabel	Wołoszyn,	Zuzanna	Zgoda,	Jan	Twardzik,	Mar-

ta	Woźniak,	Joanna	Machnowska,	Amelia	Warzecha.	
	 Rok	 szkolny	 2016/2017	 się	 skończył.	Nie	 po-
żegnaliśmy	 naszych	 	 szóstoklasistów,	 ponieważ	 prze-
chodzą		do	klasy	siódmej	i	zostają	w	SPTE	–	to	wynik	
reformy	oświaty.	
	 Przed	nami	trudny	rok,	dlatego	wakacyjny	od-
poczynek	jest	wskazany,	aby	zregenerować	siły	przed	
nowym	rokiem	szkolnym	2017/2018.	Życzę	wszystkim	
uczniom	 cudownych,	 słonecznych	 wakacji,	 dziękuję	
sympatykom	naszej	 szkoły	 za	wszystkie	 ciepłe	 słowa	 
i	zapraszam	do	rubryki	SPTE	już	we	wrześniu.	
                                                                                                                                    

Joanna Gibiec-Smierna

KIEDY PAW JEZUS CHODZIŁ PO ZIEMI 

Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi 
Przed pradawnymi laty, to się za Jego stopki Jasnymi garnęły wszystkie kwiaty.

Szły polne lilie, niosąc kielichy przeczyste, wonne, białe,
a tuż za nimi powój szedł cichy i te fiołki małe. 

Bratki Mu do stóp rzucały liście, puszyste aksamity, 
a mak ku Niemu płonął ogniście w najporanniejsze świty.

Szły za Nim polem, 
szły za nim miedzą te rzesze bławatkowe

i niezabudki, co w rowach siedzą,
wznosiły modrą głowę. 

Stulistnej róży przejasne pąki woń 
Mu roniły swoją, kobierzec słały te nasze łąki, 

co pod rosami stoją,
Biała konwalia wybiegła z boru,

zwołuje leśne kwiaty
w sto srebrnych dzwonków do Jego dworu

za wiewem Jego szaty. 
Otwarły oczy stokrocie drobne, 

w miękkiej zieleni śpiące,
i te narcyzy gwiazdom podobne, co je wybiela słońce...

Szły za Nim kwiaty, szły za Nim zioła,
płynęły falą tęczy, a złoty jaskier pochyla czoła

i macierzanka klęczy ... 
A nasz Pan Jezus patrzał miłośnie oczyma 

przez smutnymi błogosławił wszystko, 
co rośnie i kwitnie na tej ziemi.

I takim tłumem szło owo kwiecie
łąkami, polem, lasem,

kiedy Pan Jezus chodził po świecie
przed najdawniejszym czasem.

Więc dotąd jeszcze, gdy w letniej dobie
kwiat gęsto kryje grzędy, 

to starzy ludzie gadają sobie:
Pan Jezus przeszedł tędy!

Maria Konopnicka
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Chóry, muzyka ...
♪	♪	♪  Jajecznica 

chórowa ♫
 Tradycyjnie,	 jak	 co	 roku,	 w	 drugim	 dniu	 Zesłania	
Ducha	Świętego	zaplanowaliśmy	z	naszym	chórem	smażenie	
jajecznicy.	Było	nieco		inaczej	niż	zwykle,	gdyż	dołączyli	do	
nas	niektórzy	zborownicy	oraz	dzieci	ze	szkółki	niedzielnej.	 
I	tak	w	poniedziałkowe	popołudnie	w	wypełnionym	autokarze	
wyruszyliśmy	w	drogę	do	Ochab	w	bardzo	urokliwe	miejsce	
do	 skansenu	 Zagroda.	 Pogoda	 była	 piękna	 więc	 mogliśmy	
podziwiać	 wszystko	 to,	 co	 było	 w	 tym	miejscu,	 a	 było	 co	
oglądać…	Gospodarz	obiektu	oprowadził	nas	po	wszystkich	
pomieszczeniach,	gdzie	znajdowały	się	różne	sprzęty	używa-
ne	 w	 gospodarstwach	 domowych	 przez	 naszych	 dziadków.	
Mogliśmy	 zobaczyć	kolekcję	mundurów	wojskowych	 z	 róż-
nych	krajów,	były	też	maszyny	rolnicze,	stare	samochody	oraz	
wiele	różnych	przedmiotów		z	czasów	PRL-u.	Nasi	najmłodsi	
uczestnicy	mogli	pograć	w	piłkę,	pobiegać,	bawić	się	w	róż-
ne	zabawy	z	chustą	animacyjną	Klanza,	a	jedną	z	najciekaw-
szych	 	 atrakcji	 był	 przejazd	 ,,złomkiem’’.	 Kiedy	 nacieszyli-
śmy	już	nasze	oczy,	był	czas	na	posilenie	się	pyszną	jajecznicą	
oraz	pieczonymi	kiełbaskami.
	 Był	to	dla	nas	wszystkich	błogosławiony	czas,	bo	mo-
gliśmy	wspólnie,	nie	tylko	jako	chór,	ale	zbór,	spędzić	razem	
to	popołudnie.	Cenne	są	chwile	kiedy	możemy	pobyć	ze	sobą	
w	tym	zabieganym	świecie,	a	Pan	Bóg	nam	w	tym	towarzyszy.

Grażyna Smoter
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♪	♪	♪  Hosanna w „Królowej Luizie” ♫
	 11	 czerwca	 br.	 członkowie	 chórku	 Hosan-
na	wraz	 z	 rodzicami	 zebrali	 się	na	placu	kościelnym.	
Wszyscy	wyjechaliśmy	o	godzinie	8:00.	
	 Mieliśmy	 przyjemność	 uczestniczyć	 w	 nie-
dzielnym	 nabożeństwie	 i	 występować	 w	 kościele	
ewangelickim	 w	 Katowicach.	 Na	
początku	 ciepłymi	 słowami	 przywi-
tał	nas	ks.	Michał	Matuszek.	Następ-
nie,	 po	 naszym	 występie,	 podeszły	
do	ołtarza	dzieci	z	Katowic.	Ksiądz	
zapalił	 świeczki	 w	 dwóch	 lampio-
nach	i	przekazał	je	tamtejszym	dzie-
ciom.	Wszystkie	dzieci	udały	się	za	
lampionami	 na	 szkółkę	 niedzielną.	
Po	 nabożeństwie	 zostaliśmy	 zapro-
szeni	 przez	 księdza	 i	 jego	 żonę	 na	
poczęstunek.	 Mali	 chórzyści	 otrzy-
mali	 upominki	 i	 pamiątki.	 Później	
wszyscy	mieli	wolny	czas	na	spacer	
po	centrum	Katowic	oraz	pójście	na	
obiad.	
	 O	godzinie	14:00	wyjechali-

śmy	do	Zabrza	do	kopalni	„Królowa	Luiza”.	Mieliśmy	
okazję	zobaczyć	różne	maszyny	górnicze.	Największa	
z	nich	waży	aż	28	 ton	 i	może	wydobywać	węgiel	do	
10	 ton	na	minutę.	Ogromne	wrażenie	wywołały	 także	
dwie	maszyny	urabiające	węgiel,	uzbrojone	w	zestawy	
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noży	 zdolnych	 prze-
ciąć	nawet	najtwardszą	
skałę.	 Zobaczyliśmy	
również	 wrębiarkę,	
kombajn	 jednobębno-
wy	oraz	strug	ścianowy.	 
W	 pewnym	momencie	
korytarz	 obniżał	 się	
do	 90	 cm	 wysokości	
i	 musieliśmy	 iść	 po	
kolanach.	 Jedną	 z	 naj-
większych	 atrakcji	 był	
przejazd	 górniczą	 ko-
lejką	 „Karlik”,	 dzięki	
której	 poczuliśmy	 się	
jak	 górnicy	 jadący	 na	
szychtę.		
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Skąd pochodzi nazwa kopalni? 
	 Nazwano	ją	na	cześć	zmarłej	w	1810	roku	kró-
lowej	 pruskiej,	 żony	 Fryderyka	Wilhelma	 II.	 Była	 to	
pierwsza	rządowa	kopalnia	na	Górnym	Śląsku.
	 Po	wyjściu	z	kopalni	udaliśmy	się	do	muzeum		
Małej	 Armii	 Wojskowej,	 gdzie	 podziwialiśmy	 pojaz-
dy	 używane	 podczas	 II	Wojny	 Światowej.	 Były	 tam	

gąsienicowe	 transportery	 nieopancerzone,	 wojskowe	
samoloty	 ciężarowe,	wyrzutnie	 rakietowe	 oraz	 czołgi.	
Niektórzy	skorzystali	z	okazji	i	przejechali	się	jednym	
z	tych	pojazdów.	
	 Po	pełnym	wrażeń	dniu	wróciliśmy	do	Cieszy-
na.	Tak	zakończyliśmy	rok	2016/2017.	
Do	zobaczenia	po	wakacjach	

Magdalena Macura

♪	♪	♪  Ognisko Chórku „Gloria” ♫

	 Kolejny	rok	wspólnych	prób	i	występów	Glorii	
już	za	nami.	W	ubiegłą	sobotę	zakończyliśmy	nasz	„se-
zon	śpiewaczy”	 tradycyjnym	ogniskiem	prze	kościele	
w	Hażlachu.	 Co	 roku,	 aby	 radośnie	 powitać	wakacje	 
i	uczcić	odebranie	świadectw	szkolny,	wszyscy	Glorio-
wicze	spotykają	się	przy	ognisku	i	przy	piłce	na	boisku.	
Bieganiu	 i	 wspólnej	 zabawie	 nie	 było	 końca!	 Dzięki	
kochanym	mamom,	które	upiekły	dla	nas	ciasta,	dzieci	
przez	całe	4	godziny,	ciągle	pełne	energii	skakały,	bie-
gały	 i	grały	na	naszym	placu	zabaw.	Nie	zabrakło	 też	
wspólnego	pieczenia	 kiełbasy.	Dla	 niektórych	 to	 była	
pierwsza	 samodzielnie	 upieczona	 kiełbasa	 w	 życiu.	
Cieszymy	 się,	 że	 oprócz	wspólnego	 śpiewania,	może-
my	też	razem	świetnie	się	bawić!	Życzymy	wszystkim	
udanych	 i	bezpiecznych	wakacji!	A	do	prób	wracamy	
już	we	wrześniu!
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Młodzież, dzieci
Nabożeństwo rodzinne

	 18	 czerwca	 odbyło	 się	 ostatnie	 nabożeństwo	
rodzinne	w	roku	szkolnym	2016/2017,	które	było	 jed-
nocześnie	nabożeństwem	na	zakończenie	roku	szkolne-
go.	Poprowadził	je	oraz	kazanie	wygłosił	ksiądz	Łukasz	
Gaś.	W	czasie	liturgii	teksty	biblijne	zostały	odczytane	
przez	dwie	tegoroczne	konfirmantki,	które	wyrosły	na	
szkółkach	 niedzielnych,	 a	 po	 uroczystym	 potwierdze-
niu	swojej	wiary	zaangażowały	się	w	pracę	z	dziećmi	w	
naszej	parafii	 (szkółki	niedzielne,	Tydzień	Dobrej	No-
winy	oraz	 zbliżający	 się	Obóz	z	 językiem	angielskim	
Day	Camp),	fragment	Starego	Testamentu	przeczytała	
Julia	Brożyna	(5	Mż	6,4-9),	lekcję	apostolską	natomiast	
Julia	Kwiecińska	(1J	4,16b-21).	Podczas	nabożeństwa	
dzieci	uczęszczające	na	szkółkę	niedzielną	zaśpiewały	
dwie	pieśni:	„Miłość	da”	oraz	„Jeśli	 jesteś	dziś	 szczę-
śliwy”.	Ksiądz	Łukasz	zachęcał	nas	do	wspólnego	śpie-
wu	po	czym	rozdane	zostały	nagrody	za	uczestnictwo	
w	nabożeństwach	rodzinnych.	Jak	co	roku	po	każdym	
nabożeństwie	 dzieci	 otrzymywały	 znaczki.	 Zadaniem	
dzieci	było	przyklejenie	i	pokolorowanie	ich	zgodnie	z	
instrukcją	zamieszczoną	na	karcie	otrzymanej	we	wrze-
śniu	(1.	kolor	czarny,	2.	czerwony,	3.	zielony,	4.	niebie-
ski,	5.	żółty).	W	związku	z	obchodzonym	w	tym	roku	
500-leciem	Reformacji	znaczki	tworzyły	wspólnie	pew-
nie	dobrze	nam	wszystkim	znany	symbol	-	Różę	Lutra.	
Dzieci	przyniosły	do	Kancelarii	Parafialnej	wypełnione	
karty.	Nagrody	-	gry	biblijne	Memory	lub	książki	o	te-
matyce	chrześcijańskiej	oraz	odblaski	w	kształcie	Róży	
Lutra	otrzymali:

Aleksandra Malina (lat 5)
Adrianna Sitek (lat 5)

Magdalena Chrapek (lat 7)
Adam Kwieciński (lat 7)

Robert Gaszek (lat 8)
Nikola Wojnar (lat 9)

Amelia Brożyna (lat 10)
Oliwia Brożyna (lat 10)

Aleksandra Chochlińska (lat 10) – prosimy o odbiór 
nagrody w Kancelarii Parafialnej

Wiktor Gaszek (lat 10)
Iwona Sitek (lat 10)

Natalia Śliwka (lat 11)
Marta Chudecka  (lat 12)

Magdalena Macura  (lat 13)
	 Dla	 mnie	 osobiście	 miniony	 rok	 szkolny	 był	
niesamowitym,	nowym	doświadczeniem.	Pracowałam	

już	 wcześniej	 
z	 dziećmi	 
i	młodzieżą,	ale	
raczej	 w	 środo-
wisku	szkolnym	
lub	 podczas	
wakacy jnych	
obozów.	 Jestem	
n i e zm i e r n i e	
wdzięczna	 za	
to	 doświadcze-
nie,	 w	 pamięci	
pozostaną	 mi	
na	 zawsze	Tydzień	Dobrej	Nowiny,	 szkółki,	 nabożeń-
stwa	rodzinne,	organizacja	Gwiazdki,	balu	przebierań-
ców,	wycieczki	szkółkowej.	Przed	nami	jeszcze	wiele	
przygód	 i	 lekcji,	 okazji	 do	 tego,	 by	 lepiej	 poznawać	
Pana	Jezusa,	Boga	oraz	różnych	biblijnych	bohaterów.	
W	 tym	 miejscu	 chciałabym	 podziękować	 wszystkim	
„ciociom”	 i	 „wujkom”	 szkółkowym,	 za	 prowadzenie	
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zajęć	z	dziećmi,	za	wszelką	pomoc	i	wsparcie	podczas	
wszystkich	 realizowanych	 przez	 nas	 wspólnie	 zadań.	
Dziękuję	 wszystkim,	 którzy	 grając	 na	 instrumentach	
wsparli	 nasze	 śpiewanie	 podczas	 nabożeństw.	 Wielu	 
z	projektów	nie	udałoby	się	zrealizować	gdyby	nie	po-
moc	zaangażowanych	rodziców	oraz	babć	i	dziadków.	
Bóg	zapłać	za	Wasze	oddanie	i	pomoc.	Dziękuję	także	
księżom	 służącym	w	naszej	 parafii	wspierającym	pra-
cę	wśród	dzieci.	Słowa	nie	wyrażą	mojej	wdzięczności	
względem	człowieka,	którego	często	nie	widać,	a	który	
jest	bardzo	oddany	naszej	parafii,	który	zawsze	wesprze	

radą	i	bez	którego	pomocy	wielu	pomysłów	nie	byliby-
śmy	w	stanie	zrealizować	–	p.	Andrzejowi	 (myślę,	że	
wszyscy	doskonale	wiemy,	o	którym	panu	Andrzeju	pi-
szę).	W	imieniu	zespołu	prowadzącego	szkółki	wszyst-
kie	dzieci	zapraszam	na	szkółki	niedzielne,	które	odby-
wają	się	równolegle	z	nabożeństwami	w	sali	na	parterze	
w	budynku	parafii	(ruszamy	po	wakacjach	od	września).	
Zachęcam	również	całe	rodziny	do	wspólnego	udziału	
w	nabożeństwach	rodzinnych	w	przyszłym	roku	szkol-
nym.

	 Nabożeństwo	rodzinne	zakończyło	się	bardzo	sympatycznym	akcentem,	a	mianowicie	parafianie	z	Olsz-
tyna,	którzy	przyjechali	na	Ewangelickie	Dni	Kościoła,	przekazali	na	ręce	ks.	Łukasza	Gasia	figurę	szklanego	
anioła,	jednocześnie	polecając	się	pamięci	cieszyniaków.

Kinga Woźniak
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Kącik dla dzieci
Edyta Juroszek

Kochane dzieci!
 Wakacje to radosny czas odpoczynku. Po całorocznej ciężkiej nauce nareszcie przyszły beztroskie chwile. 
Jeżeli dopisze pogoda, to całe dnie będziecie spędzać na podwórku, placu zabaw, jeździć na rowerze, pływać… 
Pomyślcie, jak możecie najlepiej spędzić ten czas. Podczas wolnych dni chciałabym was zachęcić do lektury Sło-
wa Bożego i czytania ciekawych opowieści, jak te poniżej. Przygotowałam również kilka łamigłówek i rebusów. 
Życzę wam udanych, bezpiecznych wakacji, pełnych radosnych chwil z Bożym błogosławieństwem!

	 	 	 	 	Kochani	Przyjaciele,	nie	ma	czasu	na	pogawędki.	
Trzeba	 przygotować	 się	 do	 wakacji.	 Nieważne,	 czy	
gdzieś	 się	 wyjeżdża	 czy	 zostaje	 się	 w	 domu.	W	 koń-
cu	wszędzie	ciekawie	można	spędzić	czas.	Wystarczy	
uważnie	 popatrzeć	 na	 świat,	wsłuchać	 się	w	 ćwierka-
nie	 ptaków,	 sprawdzić,	 co	 piszczy	 w	 trawie,	 sięgnąć	
po	 zakurzoną,	 tajemniczą	 książkę...	 Sami	 zresztą	wie-
cie	 najlepiej	 ile	 fantastycznych	 rzeczy	 można	 zrobić	 
i	 przy	 okazji	 przeżyć	mnóstwo	 przygód.	Trzeba	 jedy-
nie	pamiętać,	żeby	te	przygody	były	przeżywane	razem	 
z	Panem	Jezusem.

* * *
					Pewien	chłopiec	imieniem	Anatol	był	tak	zajęty	swo-
imi	sprawami,	że	nie	zwracał	uwagi	na	innych.	Kiedy	
trzeba	było	pomóc	w	domu,	on	musiał	akurat	wysłać	do	
kolegi	ważnego	 sms-a.	Kiedy	 siostra	prosiła	go,	 żeby	
zabrał	ją	na	boisko,	on	pod	pozorem,	że	boli	go	głowa,	
zamykał	 się	w	pokoju,	 a	 potem	 szybko	uciekał	 przez	
okno.	Nie	lubił	dzielić	się	zabawkami	z	innymi	dziećmi,	
a	o	tym,	żeby	poczęstować	czekoladą	kolegów	-	mowy	
nie	było.	
	 	 	 	 	 -	Toleczku	-	martwiła	się	babcia	 -	nie	można	być	
takim	sobkiem.	
	 	 	 	 	 -	Synu	-	srożył	się	 tata	-	nie	podoba	mi	się	 twoje	
zachowanie.	
					-	Dziecko	-	kręciła	głową	mama	-	co	z	ciebie	wyro-
śnie?	
					Anatol	zupełnie,	ale	to	zupełnie	się	tym	wszystkim	
nie	 przejmował.	Właśnie	 nadchodziły	wakacje	 i	 chło-
piec	 żył	 już	 tylko	wyjazdem.	Dużo	 czasu	 zajmowało	
mu	pakowanie	plecaka.	Jechał	w	góry,	więc	musiał	się	
dobrze	przygotować	i	o	niczym	ważnym	nie	zapomnieć.	
-	O,	na	przykład	latarka	-	powiedział	do	siebie	-	to	bar-
dzo	ważna	rzecz!	I	kompas,	czapka,	wełniane	skarpety...	
Aha,	koniecznie	krem	od	słońca.	
	 	 	 	 	-	Tolku	-	do	pokoju	weszła	mama	-	musisz	iść	do	
dziadków.	 Dziadek	 zachorował,	 a	 babcia	 nie	 da	 rady	
zrobić	zakupów.	Zaniesiesz	 im	chleb,	ser,	 trochę	owo-

ców	i	placek	z	rodzynkami.	
			-	Ale	mamo!	Ja	się	pakuję!	
			-	Teraz	to	nie	jest	najważniejsze.	Proszę,	tu	jest	wszyst-
ko	przygotowane.	
					-	A	nie	mogę	iść	trochę	później?	
					-	Nie,	pójdziesz	natychmiast.	
					Anatol	wiedział,	że	mama	nie	żartuje.	Naburmuszo-
ny	wziął	kosz	i	wyszedł.	Szedł	ulicą	i	nawet	nie	ukło-
nił	 się	po	drodze	 sąsiadom.	Taki	był	 zły.	Dziadkowie	
mieszkali	za	miastem	i	kiedy	chłopiec	wszedł	na	znajo-
meądrogę,	coś	go	zadziwiło.	Nigdy	nie	spotkał	tu	tylu	
przechodniów.	 Wszyscy	 zdążali	 w	 stronę	 pobliskiej	
polany.	Anatol	natychmiast	zapomniał	o	prośbie	mamy	 
i	przyłączył	się	do	grupy	ludzi.	
	 	 	 	 	Na	rozległej	 łące	u	podnóża	wzniesienia	odbywał	
się	 jakiś	 festyn.	Na	 trawie	 rozstawione	były	huśtawki	
i	 karuzele,	 na	 ogrodzonym	 siatką	 małym	 boisku	 roz-
grywano	mecz	piłkarski,	pod	parasolami	siedziały	bab-
cie,	które	opowiadały	dzieciom	bajki,	jednym	słowem	
trwała	tu	wspaniała	zabawa.	Anatol	natychmiast	rzucił	
w	 krzaki	 kosz	 i	 przyłączył	 się	 do	 chłopców	 strzelają-
cych	z	 łuku	do	 tarczy.	 Jeszcze	nigdy	nie	próbował	 ta-
kiego	 sportu,	 a	 że	 szło	mu	całkiem	nieźle,	 z	 zapałem	
rywalizował	 z	 nowo	 poznanymi	 kolegami.	 Podczas	
krótkiej	 przerwy	Anatol	 dowiedział	 się,	 że	wszystkie	
dzieci	zgromadzone	na	łące	to	wychowankowie	Domu	
Dziecka,	którym	wychowawcy,	nauczyciele	i	życzliwi	
sąsiedzi	zorganizowali	Dzień	Radosnej	Zabawy.	Chłop-
cu	zrobiło	się	trochę	smutno,	ale	zaraz	o	tym	zapomniał,	
bo	właśnie	pan	 instruktor	 zapowiedział	 kolejną	 rundę	
strzałów.	Zabawa	trwała	w	najlepsze;	ale	zbliżał	się	już	
wieczór	i	trzeba	było	rozejść	się	na	kolację.	
					-	Jeszcze	nie!	-	piszczały	maluchy,	przytulając	się	do	
"bajkowych	babć".	
					-	Zostańmy	aż	się	całkiem	ściemni	-	prosiły	dziew-
czyny	grająee	zacięcie	w	siatkówkę.	
					-	Tak	nam	tu	dobrze	-	wzdychały	inne	dzieciaki.	
					-	A	nie	jesteście	głodni?	

Kosz Anatola
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Kto jest szczęśliwy?
 Zamaluj tylko figury z napisami mówiącymi o tych, którzy są szczęśliwi, czyli 
błogosławieni. W ten sposób dowiesz się, gdzie nauczał Jezus. Przeczytaj Ewangelię 
wg Mateusza 5,12

					-	No...	jesteśmy,	ale	jakoś	przetrzymamy!	
	 	 	 	 	 -	Ach,	 tak	 -	 uśmiechnął	 się	 opiekun	 całej	 grupy.	 
-	W	takim	razie	spróbujemy	temu	zaradzić.	Podejdź	no	
tu	 do	mnie	 chłopcze	 -	 opiekun	 nieoczekiwanie	 zwró-
cił	się	do	Anatola.	-	Ty	nie	jesteś	z	naszego	domu,	ale	

cieszę	się,	że	bawisz	się	z	naszymi	dziećmi.	Myślę,	że	
mógłbyś	też	ich	poczęstować	tym	co	przyniosłeś.	
					-	Ale	przecież...	-	Co?	
			 	 	-	Ojej,	miałem	pójść	do	dziadków	i	zanieść	im	za-
kupy!	A	w	ogóle	skąd	pan	wie,	że	mam	ze	sobą	coś	do	
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jedzenia?	
					-	To	jak	będzie?	Poczęstujesz	kolegów?	
					-	Nie	mogę.	Zresztą	i	tak	dla	wszystkich	nie	starczy.	
					-	Tak	uważasz?	-	wzrok	opiekuna	przeniknął	głęboko	
do	myśli	Anatola,	 któremu	 zrobiło	 się	 okropnie	 gorą-
co.	-	A	ja	proponuję,	żebyś	przyniósł	tu	swój	koszyk,	bo	 
w	krzakach	wszystkie	zapasy	mogą	zaraz	zjeść	myszy.	
					Po	chwili	chłopiec	stał	już	na	środku	polany	otoczo-
ny	gromadą	dzieci,	które	zaciekawione	patrzyły	 to	na	
niego,	to	na	swojego	opiekuna.	
					-	No,	śmiało	-	zachęcił	Anatola	człowiek	-	pokaż,	co	
przyniosłeś.	
					-	Chleb,	trochę	sera,	owoce,	placek	z	rodzynkami	-	
wybąkał	chłopiec.	
					-	Oho,	ho,	wystarczy	tych	zapasów	dla	wszystkich	
-	uśmiechnął	się	opiekun.	-	Trzeba	tylko	równo	podzie-
lić.	-	Proszę	weź	ten	kawałek	chleba	i	poczęstuj	sąsiada.	
Sąsiad	niech	podzieli	się	z	następnym	dzieckiem	i	tak	
kolejno.	Potem	weźmiemy	się	za	ser,	owoce	 i	pyszny	
placek.	
					Zdumiony	Anatol	obserwował,	jak	kawałek	chleba,	
którym	 połamał	 się	 ze	 stojącą	 obok	 dziewczynką	wę-
druje	z	rąk	do	rąk	i	wcale	go	nie	ubywa!	To	samo	dzia-
ło	 się	z	 serem,	plackiem	 i	owocami!	 Jak	 to	możliwe?	
-	zastanawiał	się,	zajadając	ze	smakiem	pachnący	chleb	 
i	ser.	Jeszcze	bardziej	zdziwiło	go,	że	dzieci	nie	widzą	
w	tym	co	się	stało	nic	nadzwyczajnego.	Tak	jakby	do-

świadczały	 takich	zdarzeń	często.	Po	 skończonym	po-
siłku	opiekun	powiedział	-	Tolku,	cieszę	się,	że	podzie-
liłeś	się	z	kolegami,	ale	martwi	mnie,	że	nie	spełniłeś	
prośby	mamy.	Dziadek	jest	chory,	a	ty	zamiast	zanieść	
mu	zakupy	bawiłeś	się	tu	całe	popołudnie.	
					-	To	prawda	-	zwiesił	głowę	chłopiec.	-	Zdarza	mi	się	
to	bardzo	często.	
					-	A	wiesz	dlaczego?	Bo	wiecznie	jesteś	zajęty	sobą.	
Tymczasem	wokół	ciebie	jest	dużo	osób,	które	czekają	
na	twoją	pomoc.	Jeśli	będziesz	starał	się	je	dostrzec,	na	
pewno	wszystko	ci	się	poukłada.	A	teraz	pędź	do	dziad-
ków!	
					Anatol	zdążył	pożegnać	się	z	kolegami	i	nie	wiadomo	
kiedy	znalazł	się	tuż	przed	drzwiami	znajomego	domku.	
					-	O,	jest	Toleczek	-	ucieszyła	się	babcia.	-	Jak	to	zro-
biłeś,	że	tak	szybko	się	u	nas	znalazłeś?	
					-	Nie	wiem	-	przyznał	szczerze	chłopiec.	-	A	która	
jest	godzina?	
					-	Zaraz	będzie	południe.	
					-	Południe?	A	nie	wieczór?	
					-	Oj,	co	ty	pleciesz.	Jaki	znów	wieczór?	Lepiej	zjedz	
z	nami	drugie	śniadanie.	
					-	Dziękuję,	przed	chwilą	jadłem.	
					-	A	to	w	jaki	sposób?	Chleb	w	koszyku	nienaruszony,	
ser	nie	rozpakowany...	
					-	No	widzisz	babciu,	to	jakiś	cud	-	uśmiechnął	się	
Anatol	i	przytulił	się	do	babci.	

 Dawid niesie pożywienie swoim braciom, którzy walczą dla Króla Saula.  Czy 
potrafisz odnaleźć jabłka ukryte na tym rysunku? Przeczytaj 1 Sm 17,17-21
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	 Chyba	 każdy	 z	 nas	 lubi	wyjeżdżać,	 zwiedzać	
i	 w	 ogóle	 oglądać	 świat.	 Ciekawe,	 kto	 z	 nas	 potrafi	
dostrzegać	w	nim	działanie	Pana	Boga?	Często	mamy	
okazję	żeby	się	o	tym	przekonać.	Sam	Pan	Jezus	przy-
chodzi	nam	z	pomocą	-	czasem	zdejmuje	nam	różowe	
okulary	 i	wtedy	mamy	okazję	zostać	Jego	apostołami.	
Jak?	Zapytajcie	rodziców.

* * *
					Były	sobie	okulary,	które	oglądały	świat	w	różowym	
kolorze.	To	znaczy,	wszystko,	co	się	wokół	nich	działo,	
widziały	jako	przyjemne,	miłe,	ładne	i	beztroskie.	Kie-
dy	wędrowały	na	przykład	przez	ulice	miasta	 zawsze	
cieszyły	się	z	widoku	kolorowych	wystaw	sklepowych,	
dekoracji,	 barwnych	 świateł	 i	 tylu	 innych	 ciekawych	
rzeczy.	Najbardziej	lubiły	przyglądać	się	nowym	mode-
lom	samochodów	i	plakatom	filmowym.	To	było	dopie-
ro	coś!	Gdy	zaś	wybierały	się	poza	miasto,	podziwiały	
wspaniałe	domy	z	pięknymi	ogrodami,	albo	 jachty	na	
jeziorach.	Lubiły	umościć	 się	na	nosie	kogoś	eleganc-
kiego,	bawić	się	i	sobie	dogadzać.	
					-	Świat	jest	taki	wspaniały	-	mawiały	-	odbijając	dla	
zabawy	promienie	 słoneczne.	Wszyscy	 są	 tacy	piękni	 
i	szczęśliwi.	Ach!	To	jest	dopiero	życie!	Żadnych	smut-
ków,	żadnych	poważnych	rzeczy,	żadnych	obowiązków	
tylko	śmiech	i	słodkie	nic-nie-robienie!	
	 	 	 	 	Zdarzyło	 się	 jednak,	 że	właściciel	 zostawił	 przez	
nieuwagę	okulary	na	parkowej	ławce.	Nieopodal	mały	
chłopiec	bawił	się	piłką,	jeden	nieostrożny	rzut	i...	pił-
ka	trafiła	w	jedno	ze	szkieł.	Spłoszony	szkodą	chłopiec	
uciekł,	 zostawiając	 zniszczony	 przedmiot.	 Okulary	
wprost	oniemiały	z	bólu,	przerażenia	i	złości.	Jak	to	się	
mogło	 stać,	 że	nagle	 tak	bardzo	odmienił	 się	 ich	 los?	
Oto	zostały	porzucone	z	jednym	rozbitym	szkłem	w	nie-
przyjaznym	świecie.	Tak,	nagle	poczuły,	że	ten	piękny	 
i	przychylny	świat	stał	się	brzydki	i	wrogi.	Słońce	scho-
wało	się	za	chmury,	zaczął	padać	deszcz,	drzewa	groź-
nie	szumiały,	a	szaro	ubrani	ludzie	umykali,	rozchlapu-
jąc	na	wszystkie	strony	błoto.	Co	było	robić?	Okulary	
też	musiały	poszukać	sobie	schronienia.	Tym	bardziej,	
że	po	raz	pierwszy	w	życiu	zaczęły	kichać.	-	Zapraszam	
do	swojej	dziupli	-	usłyszały	nagle	czyjś	cieniutki	gło-
sik	 i	zanim	cokolwiek	zdołały	odpowiedzieć,	poczuły,	
jak	ktoś	delikatnie	wciągnął	 je	 do	 ciepłego	 i	 suchego	
miejsca.	Okazało	 się,	 że	było	 to	mieszkanko	wiewiór-
ki.	Małe,	ciasne	ale	bardzo	przytulne.	No	i	oczywiście	
nie	hulał	tu	wiatr.	Okulary	rozejrzały	się	jednym	szkłem	
trochę	zdziwione,	że	można	tak	skromnie	mieszkać,	ale	
przez	 grzeczność	 nic	 nie	 powiedziały.	Wiewiórka	 jed-

Okulary

nak	wyczuła,	że	jej	gość	jest	trochę	skrępowany.	
					-	Rozgość	się	proszę.	Wiem,	że	nie	ma	u	mnie	luk-
susów,	 ale	możesz	 tu	 za	 to	 spokojnie	 przeczekać	 ule-
wę,	posilić	się	i	odpocząć.	Opatrzę	ci	też	ranę.	Jestem	
dyplomowaną	 pielęgniarką.	 I	 zanim	 okulary	 zdołały	
cokolwiek	odpowiedzieć,	wiewióreczka	błyskawicznie	
przyrządziła	 pożywną	 orzechową	 zupę,	 nakarmiła	 go-
ścia,	a	potem	zabrała	się	do	leczenia.	Ostrożnie	wyjęła	
z	ramek	resztki	potłuczonego	szkiełka	i	dla	bezpieczeń-
stwa	 obetkała	 puste	 miejsce	 pachnącą	 żywicą.	 -	 Go-
towe!	 -	powiedziała	zadowolona.	 -	 Jak	 teraz	widzicie	
świat?	
					-	Ojej,	jakoś	tak...	-	okulary	niepewnie	wychyliły	się	
z	dziupli.	
					-	No	jak?	
					-	Zupełnie	inaczej.	
					-	To	znaczy?	Lepiej?	Górzej?	
					-	Inaczej...	
					Rzeczywiście,	po	kuracji	wiewiórki	świat	stał	się	dla	
okularów	jak	nowy.	Nagle	dostrzegły	dzieci,	które	nie	
miały	zabawek,	staruszków,	o	których	zapomnieli	naj-
bliżsi,	chorych,	którzy	bardzo	cierpieli	i	smutnych	ludzi,	
którzy	dawno	nie	rozmawiali	z	Panem	Bogiem.	-	Co	się	
stało?	Czy	to,	co	widzimy	jest	prawdą?	
	 	 	 	 	 -	Owszem.	Wreszcie	otworzyły	wam	się	oczy.	Po-
mogła	w	tym	cudowna	żywica	dająca	życie	drzewom.	 
A	 drzewa	 wiele	 wiedzą	 o	 świecie	 -	 powiedziała	 wie-
wiórka.	-	Co	teraz	będziecie	robić?	
	 	 	 	 	 -	 Zaczniemy	 uważniej	 patrzeć	 na	 świat,	 a	może	
jeszcze	na	coś	się	przydamy?	I	okulary	pięknie	podzię-
kowały	wiewiórce	 za	opiekę.	Potem	 ruszyły	w	drogę.	
Przeżyły	mnóstwo	niezwykłych	przygód,	pomogły	wie-
lu	ludziom	odnaleźć	drogę	do	szczęścia,	a	gdy	się	zesta-
rzały,	zamieszkały	w	dziupli	u	wiewiórki.	Dzięki	nim	
zwierzątko,	które	miało	już	bardzo	słaby	wzrok,	mogło	
spisywać	ciekawe	historie	o	świecie.	
					Porozmawiajmy...	
1.	Czy	dobrze	się	stało,	że	piłka	wybiła	szkiełko	w	oku-
larach?
2.	Jak	myślisz,	co	to	znaczy,	że	Pan	Bóg	ze	wszystkiego	
może	wyciągnąć	dobro?
3.	Jak	ty	widzisz	świat?
4.	Czy	w	każdym	wieku	można	służyć	drugiemu	czło-
wiekowi?
5.	Co	sprawia	ci	największą	radość?	A	co	może	sprawić	
radość	 twoim	 rodzicom,	 rodzeństwu,	 dziadkom,	 kole-
gom?	
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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:                                           

12-05-2017
12-05-2017
12-05-2017
24-05-2017

śp.	Bronisława	Gilar	zd.	Olszowska
śp.	Anna	Smelik	zd.	Fryda
śp.	Bronisław	Franciszek	Olszar
śp.	Helena	Miech	zd.	Kozieł

lat	85
lat	72
lat	65
lat	94

Cieszyn
Puńców
Marklowice
Cieszyn

07-05-2017
21-05-2017
21-05-2017
21-05-2017
21-05-2017
21-05-2017
28-05-2017

Nataniel	Gabriel	Myrmus
Sara	Hanna	Farana
Liliana	Katarzyna	Cieślar
Jakub	Jan	Walica
Natalia	Sroka
Jakub	Branny
Maja	Macura

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

Śluby	w	maju	nie	odbyły	się
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Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie
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17	
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k

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

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

06.07.: godz.:	15.00:	Klub	PTEw.
   Prelekcja: Julian Krzyżanowski  (125 – lecie urodzin)

13.07.: Wycieczka	do	Doliny	Kościeliskiej	w	Tatrach	Zachodnich	(Pl)	

20.07.: godz.:	15.00:	Klub	PTEw.
   Prelekcja: Wojciech Kossak  (75 – lecie śmierci)

27.07: godz.:	15.00:	Klub	PTEw.
  Prelekcja: Pochód Reformacji przez Europę 
 Śladami Johna Wiclefa 

03.08.: Wycieczka	do	Szpaniej	Doliny	(Sk)

10.08.: godz.:	15.00:	Klub	PTEw.
   Prelekcja: Janusz Korczak  (75 – lecie śmierci)

17.08.: godz.:	15.00:	Klub	PTEw.
   Prelekcja: Kazimiera Iłłakiewiczówna  (125 – lecie urodzin)

24.08: godz.:	15.00:	Klub	PTEw.
  Prelekcja: Pochód Reformacji przez Europę 
           Z karty dziejów Reformacji w Słowacji 

30.08 – 02.09.: Wycieczka	do	Wrocławia	i	Karpacza	
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Serdecznie zapraszamy na spotkania, 
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00, 

w budynku parafialnym 
przy Placu Koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

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

Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w Kancelarii Parafialnej lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

 Wieczory z Biblią w lipcu i sierpniu odbywać się będą w każdą środę o godz. 17.00  
w sali parafialnej naprzeciwko kancelarii, za wyjątkiem pierwszej i ostatniej środy lipca. W śro-
dę 5 lipca spotkamy się o 17.00 w Syloe, budynku Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie, by wziąć 
udział w modlitwie o błogosławieństwo dla uczestników Tygodnia Ewangelizacyjnego, a w śro-
dę 26 lipca o 16.30 w naszej parafialnej sali konfirmacyjnej, wspólnie z uczestnikami obozu 
językowego English Day Camp. W trakcie tego spotkania krótki wykład biblijny wygłosi Curt 
Westman ze Szwecji. 

Wieczory z Biblią

Marek Cieślar
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 Odpowiedzialny, komunikatywny 
absolwent pedagogiki z dobrą znajomością 
jęz. angielskiego szuka pracy, najlepiej w 
dziedzinie kultury  albo związanej z dzieć-
mi lub młodzieżą, może być w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, dorywcza, bądź tym-
czasowa. Proszę dzwonić pod nr 503-142-
383 najlepiej po 18.00 (ewantualnie pro-
szę o SMSa)

Matematyka, fizyka 
- przygotowanie do egzaminów 

poprawkowych. 

Telefon: 510 823 731

Szkoła Podstawowa  Towarzystwa Ewangelickiego zatrudni  sprzątaczkę . 
Podania o pracę można składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły w godz. od 7.30 - 15.00.

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

	 W	 sobotę	 1	 lipca	 rusza	 68.	Tydzień	Ewange-
lizacyjny	 (TE)	w	Dzięgielowie.	Wokół	 siedziby	 tutej-
szego	Centrum	Misji	 i	Ewangelizacji	 (CME)	 rozbito	
już	 namioty,	 w	 których	 przez	 dziewięć	 pierwszych	
dni	 lipca	 zbierać	 się	 będą	 dorośli,	 młodzież	 i	 dzieci,	
żeby	 wysłuchać	 wykładów,	 koncertów,	 wziąć	 udział	
w	seminariach,	warsztatach,	dyskusjach.	W	namiotach	
urządzona	 zostanie	 też	 księgarnia,	 kawiarnia,	 strefa	
gier,	punkt	opieki	medycznej,	 stanowisko	poradnicze	 
i	informacyjne.	W	środku	małej,	podcieszyńskiej	wio-
ski	znów	będzie	tętnić	życiem	miasteczko	ewangeliza-
cyjne,	wypełnione	od	rana	do	wieczora	gwarem	kilku	
tysięcy	osób.
	 W	Dzięgielowie	wielki	namiot	po	raz	pierwszy	
stanął	w	1983	roku,	34	lata	temu,	co	znaczy,	że	już	połowa	historii	tej	najstarszej	w	Europie	środkowej	kampa-
nii	ewangelizacyjnej	związana	 jest	ze	stawianiem	namiotów.	Namiotem	była	pierwsza	świątynia	opisana	w	Bi-
blii,	zwana	Namiotem	spotkania,	lub	Namiotem	zgromadzeń,	więc	stawianie	namiotów	z	myślą	o	spotykaniu	się	 
z	Bogiem,	ma	bardzo	długą	tradycję.
	 Do	Biblii	w	 trakcie	TE	zaglądać	będą	dorośli,	młodzież	 i	 dzieci.	Codziennie	o	17.00	 rozpoczynać	 się	
będą	cztery	równoległe	spotkania	ewangelizacyjne.	Dzieci	w	wieku	3-6	lat	omawiać	będą	funkcje	różnych	części	
ludzkiego	ciała,	w	nawiązaniu	do	ewangelicznego	obrazu	Kościoła	jako	żywego	organizmu,	dzieci	w	wieku	7-10	
lat	przeżywać	będą	niezwykłe	przygody	w	krainie	piramid,	ucząc	się	ważnych	prawd	z	historii	biblijnych	patriar-
chów,		grupa	nastolatków	przypatrywać	się	będzie	nastolatkom	opisanym	na	kartach	Starego	i	Nowego	Testamentu,	 
a	w	namiocie	głównym	młodzież	 i	 dorośli	wysłuchają	głęboko	 zakorzenionych	w	Piśmie	Świętym	wykładów	
ewangelizacyjnych,	w	trakcie	których	każdego	dnia	postawione	zostanie	ważne	pytanie	o	sens	życia,	istotę	wiary,	
relację	z	Bogiem	i	związane	z	nią	poczucie	własnej	wartości,	poszukiwanie	szczęścia,	motywacje	do	działania.

	 Te	ostatnie	poprowadzi		prof.	Matthias	z	Marburga.

	 Również	w	 głównym	namiocie,	 o	 10.30,	 od	 poniedziałku	 do	 soboty,	wykłady	 poświęcone	wybranym	
postaciom	biblijnym	poprowadzi	prof.	Piotr	Lorek	z	Wrocławia.	Te	dwa	cykle	wykładowe	–	Piotra	Lorka	o	10.30	
i	Matthiasa	Clausena	o	17.00	będą	transmitowane	on-line	na	www.te.cme.org.pl,	na	której	można	także	znaleźć		
szczegółowe	informacje	o	całym	programie	TE,	także	o	42	tematach	seminaryjnych	(godz.	15.15)	i	wieczornych	
koncertach	z	przesłaniem	(godz.	20.30).	

 
Bożena Giemza
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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 piątek godz.	17.00

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:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I poniedziałek miesiąca Koło Odw. godz.	16.00
Cieszyn II czwarte miesiąca godz.	17.00
Zamarski 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 IV poniedziałek miesiąca godz.	15.00
Hażlach III czwartek miesiąca godz.	16.00
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

księży:
ks. Janusz 
Sikora:
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

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

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