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OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne

Beata Macura

 Niejeden z Was, Drodzy Czytelnicy, być może odczuwa w sobiepustkę, a ci, 
którzy są przed emeryturą, niejednokrotnie boją się przyszłości. Co należy robić? Mo-
żemy sobie pomóc, jeżeli się zastanowimy, czym właściwie jest starość. 
 Jednakże odczucia ludzkie bywają bardzo różne! Wiemy przecież, że wiele osób 
z trudem radzi sobie z problemami starości. Nie wiadomo też, jak my sami będziemy się 
czuć, będąc w podeszłym wieku. Należy się wcześniej do tego przygotować. I myślę, 
że można tę sprawę ująć krótko: stoimy przed alternatywą - albo się poddać, albo sta-
wiać sobie zadania. Dziś wiele mówi się na ten temat i daje się wiele wskazówek. Nie 
chciałabym wyliczać tu wszystkich problemów, lecz tylko zapytać: Jak to jest? Czyż  
w okresie starzenia się nie chodzi o rzecz następującą: co daje nam wiara w codziennym życiu w okresie starości? 
Co On czyni z ciebie? Teraz - dziś - w jesieni życia? I wówczas można dać jedną odpowiedź, posługując się cyta-
tem z pewnej wypowiedzi: „...mam nadzieję, że On czyni mnie człowiekiem cierpliwym". 
 Nie powinno się zapominać jak ważna w naszym życiu jest cierpliwość. Mierzona jest nie według wska-
zówek zegara, lecz według bicia serca. I właśnie to daje całkiem inny punkt wyjścia dla traktowania siebie samego,  
a zapewne także innych. Naturalnie cierpliwości trzeba się uczyć, a nawet trzeba jej wręcz bronić. Ma ona wiel-
kich przeciwników - czasami bywa to lęk, że w pewnym momencie się ją straci, wtedy człowiek zaczyna się drę-
czyć. Cierpliwość potrzebuje rzeczywiście długiego oddechu i pewności, że doprowadzi nas do celu.
 Czasami wiele można nauczyć się od otaczającego świata. Wszystko, co jest związane z wychowywaniem 
lub ze wzrostem w przyrodzie, niemożliwe jest do osiągnięcia bez cierpliwości. Jak wiele trzeba mieć cierpliwości 
w wychowaniu dzieci, które często nas testują i sprawdzają…
  A więc, Drodzy Czytelnicy, w tym trudnym okresie życia, życzę Wam trochę tej cierpliwości. Ale 
także odwagi potrzebnej do wyjścia naprzeciw nowemu, do podjęcia wędrówki w obcy kraj, ze świadomością, że 
pozostajecie ludźmi prowadzonymi i strzeżonymi.

Ach, zostań przy nas, Panie, błogosławieństwo zlej!
I mnóż w nas nieustannie owoce łaski Swej!

Ach, zostań, Bohaterze, z obroną przy nas Swą;
Dopomóż zmóc we wierze potęgę świata złą.

Ach, zostań z swą wiernością, boś Ty nasz Pan i Bóg!
Serc obdarz nas stałością i wybaw z wszelkich trwóg!     ŚK 489; 4-6

  
     W tym dniu przystąpili do niego saduceusze, którzy utrzymują, ze nie ma zmartwychwsta-
nia, i zapytali go, mówiąc: Nauczycielu! Mojżesz powiedział: Jeśliby ktoś umarł bezdzietnie, 
poślubi brat jego wdowę po nim i wzbudzi potomstwo bratu swemu. Było tedy u nas siedmiu 
braci; i pierwszy pojąwszy żonę, umarł, i nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją bratu 
swemu. Podobnie i drugi, i trzeci, aż do siódmego. A w końcu po wszystkich zmarła i ta nie-
wiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy któregoż z tych siedmiu żoną będzie? Wszak ją wszyscy 
mieli.
    A Jezus odpowiadając, rzekł im: Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej. Albowiem 
przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie  
w niebie. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: 
Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba! Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz 
żywych.                                                                                        Mt 22,23-32



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl2 Odwiedź naszą stronę:

 Doszliśmy do takiej pory Roku Kościelnego, w której wielu odwiedza groby swoich bliskich na cmen-
tarzach. Jedni czynią to w ogólnonarodowe Święto Zmarłych, inni – w ostatnią niedzielę tego roku, tj. Niedzielę 
Wieczności, która w dawnej tradycji ewangelików, między innymi Śląska Cieszyńskiego, była też wspominaniem 
zmarłych. 
 Cmentarz to miejsce pochówku. Tutaj składamy naszych zmarłych na „wieczny odpoczynek”. Tutaj, od-
wiedzając groby przywołujemy wspomnienia postaci, uczuć, wydarzeń, przeżyć. Tutaj - bywa - przeżywamy na 
nowo stratę bliskich, ból zerwanych więzi, smutek rozstania, ciężar samotności. Tutaj na nowo spływa niejedna 
gorzka łza. 
 Tutaj łatwo budzi się smętna refleksja o kruchości życia człowieczego, o przemijaniu, o okowach czasu. 
Tutaj też mocniej nacierają pytania o sens życia i śmierci, o człowieczy los, o tę drugą stronę granicy doczesności, 
o jej wymiar, zasięg i nasze w niej miejsce. 
 W sztafecie pokoleń szukamy własnych odpowiedzi, podobnie jak ci, którzy tam spoczywają. Pytania nie 
zmieniły swej treści, a odpowiedzi każdy musi w końcu szukać sam dla siebie.
 Nasz tekst przedstawia rozmowę na podobne tematy, lecz w innej scenerii i innych okolicznościach. Jest 
to fragment ostrej polemiki Jezusa z przeciwnikami religijnymi z Jego narodu. To oni szukają sposobu, aby go 
zdyskredytować, pogrążyć w oczach ludu i władzy, i usunąć ze sceny publicznego działania. Po odprawie jaką 
otrzymali faryzeusze i herodianie (zwolennicy Heroda), do natarcia ruszyli saduceusze. 
 Było to stronnictwo religijne stojące w skrajnym przeciwieństwie ideologicznym do faryzeuszy. Odrzu-
cali wszystkie księgi biblijne wraz z komentarzami do nich, za wyjątkiem Pięcioksięgu Mojżeszowego. Wg nich 
idea zmartwychwstania nie występuje w tych księgach i stąd jest niepodważalnym absurdem. Oni także stanęli  
w otwartej opozycji do Jezusa.
 Koronnym argumentem miał być opowiedziany  przypadek o kobiecie zmarłej bezdzietnie, a owdowiałej 
uprzednio siedmiokrotnie przez kolejnych braci, którzy żenili się z nią na podstawie prawa lewiratu. Gdyby było 
zmartwychwstanie, nawet Pan Bóg nie mógłby tu postąpić sprawiedliwie – myśleli.
 Tym myśleniem bardzo zawęzili sobie możliwość szukania odpowiedzi o sens życia. W konsekwencji 
ograniczała się ona tylko do spraw doczesnego bytu. Odpowiedź Jezusa jest druzgocąca dla sposobu ich myśle-
nia. Błądzicie! Błąd zasadniczy to myślenie o życiu pozagrobowym, wiecznym, w kategoriach i formach życia 
ziemskiego - podobne związki, podobne pragnienia, podobne potrzeby jak tu na ziemi. Ten błąd zrodził się z nie-
znajomości Pisma Świętego. Jezus mówi: Przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, 
lecz będą jak aniołowie w niebie. Drugi błąd zrodził się z nieznajomości i niedoceniania mocy Bożej. Saduceusze 
twierdzili, że w Pięcioksięgu nie ma żadnego tekstu potwierdzającego prawdziwość zmartwychwstania. A jak  
w tych Księgach Bóg jest określany najczęściej? „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba”.  Żywy Bóg nie może być Bo-
giem ludzi martwych, rozsypujących się w proch, lecz żywy Bóg musi być Bogiem ludzi żywych! To uchodziło 
uwadze najmądrzejszych z nich. Opierając się tylko na Pismach, które oni uznawali za ważne, Jezus rozbił także 
ich argumenty. O tym, co jest po śmierci, nie można myśleć w kategoriach życia ziemskiego. Jezus ma prawo tak 
mówić. On stworzył nowe fakty nad trumnami i grobami. W nich ujawnił pełny wymiar mocy Bożej. Przez swoje 
zmartwychwstanie wyłamał zęby czasu i odwrócił proces  przemijania. Ustanowił i zapowiedział także dla nas 
nową formę istnienia – w zmartwychwstałym i przemienionym ciele na obraz i podobieństwo Jego zmartwych-
wstania. Jego zmartwychwstanie jest pierwiastkiem naszego zmartwychwstania i przemiany. Przyjmując Jezusa, 
mamy ten pierwiastek w sobie razem z Nim. Zmartwychwstały Jezus żyje i tworzy nowe fakty, które wcześniej 
zapowiedział. Tworzy je w nas, tworzył i tworzy w świecie, w którym żyjemy. Ta sytuacja upewnia nas, że Jego 
słowa i Jego obietnice, są prawdą i życiem, bo On za nimi stoi.
 Na targowisku świata wciąż krążą fałszywki i namiastki życia prawdziwego. Jedni marzą o wiecznej mło-
dości, inni o nieśmiertelności, itp. Byłoby to jednak zamknięcie w klatce fizycznego ciała i świata, stałoby się nie-
szczęściem. Jezus proponuje nowe życie, które jest początkiem życia wiecznego, a potem przez zmartwychwsta-
nie ciała i jego przemianę przenosi całego człowieka na wyższy, ponad fizyczny, na górny, niebiański poziom.  
On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. On jest Bogiem żywych! Z Jezusem, odwiedzając groby, możemy i tam 
odnaleźć nową nadzieję, pociechę i ufne, radosne spoglądanie ku przyszłości. Amen.
      

ks. Emil Gajdacz
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Wymowa cmentarzy

 Mało jest świąt w ciągu roku, które w sercach 
ludzkich budzą tak żywy, powszechny oddźwięk, jak 
Święto Zmarłych.
 Dzień ten to znak budzący nawet dawno uśpio-
ne uczucia dla Zmarłych, to wołanie naszych bliskich 
odwołanych do wieczności o chwilę pamięci i modli-
twę. Tego dnia przez bramy cmentarne płyną nieprzeli-
czone rzesze ludzkie...
 Na grobach okazałych i skromnych, starych  
i nowych, dzieci i starców, leżą wieńce, kwiaty, słychać 
szept modlitw i wspomnień... Niejedna łza pada na zie-
mię grobową.
 W tym dniu serca żyjących złączonych wspól-
nym bólem, zdają się być bliżej siebie, jakby bojąc się, 
że kiedyś wszystkich połączy w braterskiej zgodzie ci-
sza cmentarza i wspólne oczekiwanie ZMARTWYCH-
WSTANIA.
 Ludzie przyzwyczajeni do nerwowego i hała-
śliwego życia, wchodząc na miejsce doczesnego spo-
czynku swoich najbliższych, dziwnie się czują.
Ogarnia ich powaga i smutek, uciekają puste myśli, za-
mierają próżne słowa na ustach — żyjący poddają się 
urokowi potężnej mowy miasta umarłych.
Cmentarze mają swoją wymowę: i te wielkomiejskie,  
i te wiejskie, i te wojskowe, i ten największy cmentarz 

- Oświęcim.
 Dla jednych są one przybytkiem rozpaczy, 
rozbiciem i podeptaniem wszystkiego, co kochali. Ci 
rzadko odwiedzają cmentarze i starają się czym prędzej 
uciec z miejsca tylu grobów, aby wrócić w zgiełk życia.
Zupełnie inaczej patrzą na mogiły ludzie wiary Chry-
stusowej. Dla nich wystarczy spojrzeć na groby u stóp 
KRZYŻA, widniejącego najczęściej na środku cmenta-
rza, umarli zdają się mówić... O czym mówią?
 Mówią do ziemskich pielgrzymów ci, którzy 
dotarli do kresu tej pielgrzymki, że poza zgiełkiem 
doczesnego życia, poza światem złudzeń, namiętności, 
niesprawiedliwości i walki o byt jest ciche, pełne na-
dziei oczekiwanie zmartwychwstania do życia wiecz-
nego.
 Gdy Bóg do człowieka mówi: „Ty jesteś mój” - 
to to stwierdzenie obowiązuje nie tylko na krótki czas 
naszego przemijania ziemskiego, ale „na wieki”. I ono 
jest źródłem wielkiej pociechy dla każdego człowieka 
wierzącego. Nasza młodość się kończy, nasze siły się 
wyczerpują, nasze ciało ulega sklerozie, przychodzi je-
sień, a potem „lata, które nam się nie podobają”, zima 

naszego życia.
 Ale to nic, nad nami jest Bóg wieczny i Jego 
ojcowskie ramiona, które otwarte są dla nas „ na wieki”. 
Jezus położył życie, aby nasz związek z Ojcem trwał 

„na wieki”. Jezus jest gwarantem, że to, co zapoczątko-
wane zostało w naszych duszach tu na ziemi, przetrwa 
wszystkie przemiany i tu, i na niebie.
 Bóg położył na tym pieczęć Swego przymierza. 
A przymierze to trwa ,,na wieki”.
 W pokoju spoczywają bogaci i biedni, uczeni 
i prości, sławni i zapomniani. U bramy cmentarnej po-
żegnali wszystko, jednego tylko nie wyrzekli się - NA-
DZIEI. Nad każdym grobem jest Chrystusowy Krzyż, 
z którego do każdego pojedynczo płyną słowa nadziei 
naszego Zbawcy:.
 „Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we 
mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25),  
a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym” (J 6,40).
 Na żadnym innym miejscu te słowa Boga - 
Człowieka nie wywierają tak silnego wrażenia, jak wła-
śnie na cmentarzu.
 Groby nie są nieme: one, każdorazowo, gdy 
tam jesteśmy pytają nas: jak żyjemy, co czynimy dla 
dobra bliźnich, jak wypełniamy najpiękniejsze przyka-
zanie Chrystusa - Przykazanie Miłości? Pytają nas ci, 
których odwiedzamy, których ukochaliśmy tu, na ziemi, 
bo chcą, abyśmy życia nie zmarnowali, nie sprowadzili 
go tylko do gonitwy za dobrami doczesnymi. Tylko mi-
łość liczy się w życiu ludzkim, wszystko inne przemija.
Dla chrześcijanina życie nie kończy się wraz ze śmier-
cią, bo Chrystus zmartwychwstając dał nam też nadzie-
ję zmartwychwstania. Krzyż na każdym grobie jest tego 
widomym znakiem.
 W Księdze Mądrości 3,1-4 możemy dowie-
dzieć się o losie duszy po śmierci człowieka:
,,A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie 
ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście 
ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za uni-
cestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludz-
kim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest 
nieśmiertelności”. 

B. Nowak
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Nieoczekiwany owoc wielkiego smutku

Janina Kisza-Bruell

 Znany francuski pisarz Wiktor Hugo powie-
dział kiedyś, że cierpienie jest jak owoc: Bóg nie do-
puszcza, by rosło na gałęziach, które są zbyt słabe, by 
je unieść.
Na przełomie XVIII/XIX wieku mieszkała w Anglii 
bogata rodzina - Frey. Pośród gromadki dzieci Elżbieta 
była kimś szczególnym. Jako kilkunastoletnia dziew-
czynka, prócz nauki i zabawy z rówieśnikami, bardzo 
chętnie siadała przy łóżku swej chorej matki, aby jej coś 
przeczytać lub opowiedzieć.
 Dzień śmierci matki był dla Elżbiety bardzo 
bolesnym przeżyciem.
 W wieku 20 lat Elżbieta wyszła za mąż. Przenio-
sła się wówczas z pięknej, wiejskiej okolicy do Londy-
nu. Po kilku latach cieszyła się wraz z mężem gromad-
ką dzieci. Mając, jak wówczas było w zwyczaju, pomoc 
domową i opiekunkę do dzieci, zaczęła interesować się 
niedolą ludzi z najbiedniejszych dzielnic miasta. Wraz 
ze znajomym lekarzem pragnęła przynieść ulgę naj-
bardziej potrzebującym pomocy. Szczególnie boleśnie 
odczuwała nędzę dzieci porzuconych przez rodziców. 
Nie zdawała sobie wówczas sprawy, że Bóg, któremu 
świadomie powierzyła swoje życie, ma dla niej jeszcze 
zupełnie inne zadanie. Pewnego razu po powrocie do 
domu z odwiedzin najuboższych rodzin przeraziła się 
bardzo wysoką gorączką swojej córeczki. W nocy jej 
stan zdrowia się pogorszył, a w dwa dni później, mimo 
wielu wysiłków lekarzy, dziewczynka zmarła.
Ogromny ból i smutek zapanował w tym domu, a cier-
pienie to pogłębiły wyrzuty męża Elżbiety, który za 
chorobę i śmierć obwiniał opiekunkę. Uważał, że to 
ona zaniedbała swoje obowiązki wobec dziecka. Nie 
skończyło się na ostrych wymówkach.
 W kilka dni później opiekunka została umiesz-
czona w więzieniu. Elżbieta postanowiła ją odwiedzić. 
Gdy stanęła na progu celi, zobaczyła przerażający wi-

dok. W małym pomieszczeniu znajdowało się kilkana-
ście więźniarek, a co najsmutniejsze, odsiadywały karę 
wraz ze swoimi dziećmi, gdyż nie miał się kto nimi za-
opiekować.
 Taka była w owym czasie sytuacja w Anglii. 
Opisywał ją w swych książkach znany pisarz Dic-
kens. Nie tylko w Anglii, ale i innych krajach Europy 
więzienia były podobne do średniowiecznych lochów. 
Warunki, z jakimi zetknęła się Elżbieta, w więzieniu, 
pobudziły ją do podjęcia wyjątkowo trudnego zadania. 
Była świadoma, iż to, że znalazła się w więzieniu to 
nie ślepy przypadek, ale Boże zrządzenie i Jego wezwa-
nie do służby. Elżbieta, uzbrojona w moc Bożą, dotar-
ła do najwyższych władz rządowych, aby wpłynąć na 
zmianę nieludzkich warunków w więzieniach. Ta praca, 
którą można porównać do walki, trwała kilkanaście lat  
i bardzo nadwątliła zdrowie Elżbiety. Nie była to jednak 
walka daremna.
 Przez swoje zaangażowanie i bardzo konkret-
ną pomoc, którą niosła kobietom osadzonym w wię-
zieniu, wprowadziła głęboką reformę więziennictwa.  
Z biegiem lat znikły kraty w domach poprawczych dla 
młodzieży i wprowadzona została opieka duszpaster-
ska. Dzięki tej służbie, którą wykonywała w oparciu o 
łaskę i moc Bożą, Elżbieta wniosła promienie Bożej mi-
łości w serca najbardziej smutne i często odrzucane. Na 
jej pogrzeb przyjechały najwyższe osobistości z kraju 
i zagranicy. A niezliczony tłum składał się z tych, dla 
których była pełnym zrozumienia przyjacielem.
 Elżbieta wnosiła w codzienne życie cechy swo-
jego Mistrza i Pana. Ta prawdziwa historia może nas 
zachęcić, abyśmy według naszych możliwości nieśli 
radość, gdzie gości smutek i zrozumienie, gdzie panu-
je niemoc i lęk. Poznamy wtedy wartość każdego dnia, 
który jest darem naszego Pana.

 Jeżeli mamy Jezusa, to mamy wszystko. Czy 
On nam nie wystarcza? Czy życie z Jezusem nie równo-
waży wszystkiego? Apostoł Paweł wyznaje: „Wszystko 
uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie 
Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem 
wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby 
zyskać Chrystusa” (Flp 3, 8). Do poznania tej prawdy 
miała pomóc uczniom odpowiedź Jezusa. Najpierw 

Jezus Chrystus największą wartością

zwrócił uwagę na nagrodę, która ich czeka, gdy On za-
siądzie na tronie chwały. Wtedy oni będą mieli udział 
w tej chwale i w Jego rządach. Ale już teraz w tym ży-
ciu czekają ich dowody miłości Bożej: „Nie ma takie-
go, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo 
matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla 
ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz (…), 
a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego” Mk 10, 

 „Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, 
cóż za to mieć będziemy?” Mt 19, 27
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Szpitalne refleksje

Ludzka pamięć  cz. III

Ks. Paweł Sikora – Życie i twórczość (1883-1972)
Na 130-lecie urodzin i Jesienny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej

Wspomnienia o Ojcu cz. II

29-30. To zostaje nam dane w Kościele, w naszym zbo-
rze. Aby każdy, używając słów Jezusa mógł wskazać 
na zbór i powiedzieć: „Oto matka moja, oto bracia moi  
i siostry moje”. 
 Tu jesteśmy wśród braci i sióstr. Tu czujemy się 

w domu. Tu jest nam dobrze. Tu jest Chrystus wśród 
nas obecny. Czy zbory okazują miłość wszystkim? Ta 
odpowiedź Jezusa jest dla wszystkich zaproszeniem  
i zobowiązaniem dla Kościoła. 

Ruta Kornelia Lissowska

 Nic nie zabierze się z tego świata do wieczno-
ści. Można zostawić jakiś majątek dzieciom, wnukom, 
instytucjom opiekuńczym i na to mamy jakiśwpływ.  
 Pozostawimy też coś, na co mamy tylko po-
średni wpływ tj. ludzką pamięć. Opinia o nas skrysta-
lizowana jest już za naszego życia. Ile ludzi, tyle opinii. 
Słucham różnych wspomnień, opowieści pacjentów  
o ludziach zmarłych i jeszcze żyjących. Pamięć o lu-
dziach jest dobra, albo zła. Godnymi wspomnień są 
rodzice, rodzeństwo, dzieci, przyjaciele, a najczęściej: 
dyrektorzy, kierownicy, nauczyciele, księża, lekarze. 
Najprędzej „podpadają" ci z „górnej półki". Ci, którzy 
mieli wpływ na przebieg pracy, nauki, leczenia, karie-

ry zawodową, godne życie podwładnych. Pamięta się 
okazywane serce, prowadzenie do Boga, zachęcanie 
do czytania Biblii, wzór pobożności, miłość do bliźnie-
go, zainteresowanie codziennymi ludzkimi sprawami, 
uczciwość, pomoc w terapiach. Najdłużej jednak „sie-
dzą w głowach" ci, którzy szli przez życie „po trupach", 
których nieuczciwy spryt niszczył ludziom życie. Do-
póki żyjemy, możemy jeszcze coś zmienić, naprawić. 
Ktoś powiedział, że wieko trumny przykryje dobre 
uczynki, a te złe ciągnąć się będą za człowiekiem lata-
mi. Nie daj Boże!
 Dbajmy o to, aby pozostawić po sobie dobrą 
pamięć…

Zofia Wojtas

Okres między I i II wojną światową:
 Jesienią 1933 roku ojciec obchodził swoje 50-te 
urodziny. Jego uczniowie - seminarzyści z Seminarium 
Nauczycielskiego na Bobrku - odwiedzili naszą rodzi-
nę w domu przy ul. Powstańców Śląskich 14 i śpiewali 
ojcu pieśni w chórze męskim. Pamiętam to dobrze, na-
wet fragment melodii i tekstów.
A miałem wtedy niespełna sześć lat!
 W tym samym czasie, na uroczystości ślubnej 
naszej drogiej znajomej w Ustroniu-Polanie, ojciec po-
stawił mnie na ławie pod ścianą i nakazał: „Tadek, teraz 
zaśpiewasz wiesielnikom pieśni religijne!”
Śpiewałem więc pieśni z Harfy Syjońskiej, naszego 
domowego śpiewnika misyjnego, którego głównym 
współtwórcą był ojciec. Był rok 1934 - mogę więc zali-
czać ten czas jako początek mojego oficjalnego religij-
nego śpiewu.
 W przyszłym roku mogę obchodzić 80-lecie, 
dzięki inicjatywie ojca.
 Dzięki wstawieniu się ojca w dyrekcji Szkoły 
Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim na Bobrku 
mogłem już w wieku 6,5 lat rozpocząć naukę w kla-
sie pierwszej. Do wybuchu II wojny świat ukończyłem 

pięć klas. Religii udzielał 
mi oczywiście własny oj-
ciec, a byłem traktowa-
ny przez Niego na równo  
z innymi uczniami. W kla-
sie II pamiętam dobrze 
duży smutek uczniów 
szkoły po śmierci marszał-
ka Józefa Piłsudzkiego (12 
maj 1935 roku).

Wypoczynek wakacyjny 
„na letnisku”:
 Kilka wyjazdów, gdzie inspiratorem bywał 
najczęściej ojciec. Najdalej wyjechaliśmy do Sieradza-

-Włynia, na zachód od Łodzi. Było to letnisko lecznicze 
dla wierzących ewangelików: stosowano tam kąpiele 
wodne i słoneczne, gimnastykę, a wieczorami odbywa-
ły się spotkania ewangelizacyjne, gdzie wykładowcą 
bywał często ojciec. Właścicielem letniska był wierzą-
cy przemysłowiec z Kalisza.
 Bliżej wyjeżdżaliśmy do naszych dolin be-
skidzkich: do Wisły-Malinki (mieszkaliśmy u rodziny 
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Szalbotów), a przed wybuchem wojny do Brennej-Leśnicy (mieszkali-
śmy u rodziny Hellerów). Te okresy wakacyjnego wypoczynku zbliżały 
bardzo całą naszą rodzinę do siebie.

Okres okupacji hitlerowskiej:
 Dzień 1 września 1939 roku w Cieszynie zapamiętałem dobrze!
Ojciec, z pełnym plecakiem turystycznym, podobnie jak niektórzy  
jego koledzy nauczyciele, poszedł w kierunku Skoczowa, by uciekać 
przed frontem. Po kilku godzinach wrócił jednak do domu przy ul. Po-
wstańców 14.
 Pierwszą niemiecką (oficjalną) chorągiew zobaczyłem na Wieży 
Piastowskiej ok. 16.00 godz., a krótko później niemieckiego żołnierza 
na motocyklu. W jednym dniu wojska hitlerowskie pokonały teren od 
Ostrawicy aż po linię Olzy. Plecak turystyczny, użyty wówczas przez ojca 
przetrwał do dziś. 
 Rozpoczęła się okupacja hitlerowska na Śląsku Cieszyńskim, 
przyłączonym do Rzeszy Niemieckiej. Cieszyn był pierwszym miastem 
powiatowym zajętym przez hitlerowców na terenie międzywojennej Pol-
ski i ostatnim miastem tego terenu wyzwolonym 3 maja 1945 r. przez 
wojska rosyjskie.

 W wieku 11 lat, jako objęty obo-
wiązkiem szkolnym, musiałem 
chodzić do niemieckich szkół, 
najpierw do szkoły powszechnej 
(mieściła się wtedy w budyn-
ku dzisiejszego LO II), później  
do Mittelschule. Do Mittelschule 
dojeżdżał też mój kuzyn Karolek 
Krzywoń jun. syn mojego wuja 
ks. Karola Krzywonia w Nawsiu, 
szwagra mojego ojca. Trzecim 
teologiem w rodzinie był ks. Gu-
staw Szurman; ich żonami były 
trzy córki Józefa Farnego, kierow-
nika szkoły w Nawsiu: Gertruda,  
Maria i Helena. Takie rodzinne 
koligacie zdarzały się nader rzad-

ko! Czy ostatnia polska konfirmacja (podczas II wojny świat.) na Śląsku  
Cieszyńskim? Aby się nie powtarzać, zachęcam czytelników do przestu-
diowania artykułu, o niej: Wieści Wyższobramskie, maj 2013 rok; Na-
wsie, 17 maja 1942 rok. Podkreślam współudział w niej ojca, wspólnie  
z wujem ks. Gustawem Szurmanem. 
 Na tym miejscu należy podkreślić olbrzymią wartość polskich 
pieśni religijnych śpiewanych w czasie wojny w domu rodzicielskim  
z „Ojcowskiej Harfy Syjońskiej”. Pieśni te budowały nasze życie du-
chowe oraz zdrowe poczucie polskości, tak typowe dla naszej nawiej-
sko-cieszyńskiej rodziny. Osobiście wprawiałem się wtedy w grze na 
domowym harmonium, na podstawie Melodii do Harfy Syjońskiej, wyd.  
l924  r. Doszły do tego ok. dwa lata nauki w przedwojennej Szkole Muzycznej  
(fortepian).

Biegły trudne lata okupacii ...
 W styczniu 1944 roku, razem ze swoim kuzynem Karolem, zo-
staliśmy wywiezieni na roboty i służbę pomocniczą w lotnictwie niemiec-

Absolwent gimnazjum polskiego w Cieszynie

Rada pedagogiczna w Liceum Pedagogicznym na Bobrku ks Sikora siedzi drugi z prawej strony

Syn ks. Sikory - Tadeusz Sikora
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kim na Śląsk Opolski - lotnisko samolo-
tów pościgowych Me 109 F w Weidengut 
bei Lamsdorf - Wierzbie k. Łambinowic. 
Wiem, jak bardzo rodzice i wujowie cier-
pieli nad naszymi losami! Później kuzyn 
Karolek, o jeden rocznik starszy ode mnie, 
został wcielony - powołany do  niemiec-
kiej „Wehrmacht”, na wschodnim froncie 
dostał się do niewoli rosyjskiej i wrócił do 
domu dopiero w listopadzie 1945 r. Ja zaś, 
od lutego 1945 zostałem pędzony przed 
wschodnim frontem, przez teren byłej 
NRD i Czechosłowacji (tam kończyłem 
wojnę) i mogłem powrócić do Cieszyna  
w lipcu 1945 r., dzięki pomocy wuja Krzy-
wonia. Takie były nasze powiązania i losy 
w latach 1939-1945. 
 Na zakończenie doświadczeń wojennych pra-
gnę - muszę złożyć osobiste wyznanie – świadectwo: 

„W czerwcu 1945 roku, po internowaniu przez władze 
czeskie, w okresie robót polnych, w gorącej modlitwie, 
podjąłem świadomą i dojrzałą decyzję, by po wojnie 
poświęcić się aktywnie pracy religijnej i kościelnej, 
niekoniecznie dopiero po ukończeniu studiów teolo-
gicznych. Postanowienie to omówiłem potem ze swoim 
ojcem, na co wyraził chętnie zgodę. Powyższy przykład 
modlitwy i jej realizacji niechaj będzie dowodem wpły-
wu ojca na życie syna. 
 Ojciec miał też wpływ na kierunek moich wyż-
szych studiów. Po maturze rozważałem podjęcie wyż-
szych studiów teologicznych, lecz ojciec odradzał mi 
je, ponieważ w swojej teologicznej pracy i społecznej 
działalności doznał w życiu wielu upokorzeń. Ponie-
waż miałem zacięci do nauk ścisłych, ukończyłem dwie 
politechniki: we Wrocławiu i w Gliwicach (1954 rok),  
a następnie pedagogiczne studia podyplomowe II stop-
nia, pełniąc funkcję wizytatora w szkolnictwie zawo-
dowym. Stwierdzam na tym miejscu - w kontekście 
rozmów z ojcem oraz jego przykładu – że połączenie 
wrodzonych uzdolnień typu humanistycznego ze stu-
diami technicznymi i pedagogicznymi dało w moim 
życiu wspaniałe efekty w postaci wielokierunkowych 
działań, zainteresowań i pracy twórczej. Tego typu 
działania można też prześledzić w całej naszej rodzinie.  
W latach 1953-1956 wspierałem ojca (organizacyjnie  
i twórczo) przy opracowywaniu zupełnie nowego ogól-
nopolskiego śpiewnika kościelnego.
 Ojciec był głównym referentem pieśni w ko-
misji śpiewnikowej w Warszawie. W dawniejszym 
numerze "Wieści..." zamieściłem artykuł nt. tych prac 
wydawniczych; zaproponowałem tam, aby śpiewnik 
wydany w roku 1956 nazwać umownie „Śpiewnikiem 
ks. Pawła Sikory", podobnie jak „Kancjonał ks. Jerze-
go Heczki”. Dzisiaj uważam nadal, aby zaakcentować 

ww. określenie, a to z racji niewątpliwie największego 
wkładu pracy twórczej mojego ojca (przed wojną i po 
wojnie) w wydanie tego kancjonału, jak też dalszych 
jego przerabianych wydań...
 W latach 1997 do 2002 pracowałem aktywnie  
i twórczo w komisji nowego Śpiewnika Ewangelickie-
go pod przewodnictwem ks. Jana Grossa.
W śpiewniku tym umieszczono ponad 60 pieśni mojego 
ojca i moich (oryg., tłumaczenia, melodie); razem ok. 
15% wszystkich 955 pieśni. Jest to wynik prawidłowej 
duchowej współpracy ojca z synem, nawet wiele lat po 
śmierci „Nauczyciela”. 
 Z okresu aż do śmierci Ojca podam jeszcze 
ważniejsze przykłady działań, które wyrosły z wpływu 
Ojca na syna:
 W zimie 1960-61 rok zorganizowałem kurs 
doskonalący dla dyrygentów chórów diecezji Cieszyń-
skiej. Zajęcia powadzili: Karol Hławiczka i Emanuel 
Guziur (wykłady i ćwiczenia praktyczne w dyrygowa-
niu). Kurs ukończyło ok. 25 osób, łącznie ze mną. 
 W latach 1961-1969 koordynowałem z re-
dakcją „Zwiastuna" pracę celem wydania śpiewnika 
dla chórów. W 1971 r. doszło do wydania śpiewnika 
pt. „Pieśń nową Panu zaśpiewaj". Ostatecznej redakcji 
i uzupełnienia pieśni dokonał niezastąpiony Karol Hła-
wiczka. Format śpiewnika - niestety bardzo niekorzyst-
ny dla śpiewu chóralnego: A4 - układ poziomy.
 Bycie synem ewangelickiego teologa (w kato-
lickiej, komunistycznej Polsce) miało dla mnie również 
niekorzystne następstwa. Na studiach we Wrocławiu 
nie otrzymałem żadnego stypendium, zaś pod koniec 
studiów w Gliwicach - moje podanie o asystenturę, na 
usilną prośbę mojego promotora - zostało odrzucone 
przez polityczne władze uczelni, ponieważ nie należa-
łem do żadnych socjalistycznych związków młodzie-
ży, nie mówiąc już o byłej partii PZPR! Nie mogłem 
przecież połączyć dojrzewania duchowego na kursach 

ks. Paweł Sikora z żoną i córką 
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w Miechowicach z oczywistą niewiarą polityczną! Bo-
wiem: „Nie będziesz dwom panom służył!” To było dla 
mnie oczywiste! Sprzeczność ta utrwala się u mnie sta-
le z wiekiem. 
 Pozostało jeszcze sporo wspomnień moich i ro-

dziny oraz faktów nt. naśladownictwa Ojca przez syna 
oraz kontynuowania Jego działań.

Tadeusz Sikora

90 lat organów W. Sauera

 Organy piszczałkowe są największym instrumen-
tem muzycznym, a pierwowzory tego jakże wyjątkowego 
instrumentu sięgają starożytności. Na przestrzeni wieków 
organy były i ciągle są udoskonalane, unowocześniane. 
Od prostych instrumentów niewiele przypominających 
dzisiejsze organy (sheng, dudy, fletnia Pana) po dzisiejsze 
monumentalne instrumenty, zajmujące niekiedy ogromną 
przestrzeń w kościołach, salach koncertowych, w których 
stosuje się już też nowoczesną elektronikę, a jedynak ich 
wspólną cechą jest uzyskiwanie dźwięku za pomocą po-
wietrza przechodzącego przez poszczególne piszczałki. 
Reformacja bez wątpienia odegrała znaczącą rolę w roz-
woju muzyki kościelnej, w umocnieniu organów przy pro-
wadzeniu liturgii i śpiewu. Kolejne wieki tylko sprzyjały 
rozwojowi instrumentu i muzyki organowej, dlatego też 
nie dziwi fakt dużej staranności i wagi, jaką przykładano 
od samego początku istnienia Kościoła Jezusowego, by 
zapewnić odpowiednią oprawę muzyczną podczas nabo-
żeństw na nowo i legalnie wygłaszanych po okresie całko-
witego ich zakazu.
 W 1709 roku wyznaczono miejsce pod budowę 

Trzecie obecne organy

Kościoła Jezusowego przed Cieszynem i wystawiono  
w pierwszej kolejności mały drewniany kościółek z drew-
nianym ołtarzem, zakrystią oraz chórem organowym  
z małymi organami. Pierwsze niewielkie organy ufundo-
wał bogaty mieszczanin z Bielska, Zygmunt Frölich, dy-
rektor kancelarii hrabiego Juliusza Bogumiła Sunnegka  
z Jesenic. 
 Po wybudowaniu kościoła Jezusowego, organy 
z drewnianego kościółka były niewystarczające, by mo-
gły zapewnić odpowiednią oprawę muzyczną nabożeństw 
mimo, iż oprócz organów, podczas nabożeństw i uroczy-
stości kościelnych korzystano również z innych instru-
mentów muzycznych, a nad całością czuwał kantor. Jed-
nakże ogromny wysiłek finansowy, jaki został poczyniony 
przy budowie kościoła oraz zabudowań parafialnych, nie 
pozwolił na szybkie zakupienie nowego instrumentu, sta-

Rachunek za organy
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Organy po zabraniu piszczałek cynowych

Drugie organy kościoła Jezusowego

ło się to dopiero w 1785 roku. Kontrakt pomię-
dzy dwójką szlacheckich kolatorów zboru, ba-
ronem Janem Seegerem i baronem Frydrychem 
Kalischem, a wykonawcą drugiego instrumentu, 
organmistrzem Franzem Horziczką (Horiczką)  
z Frydku podpisano 23 kwietnia 1785 roku. 
Nowe organy kosztować miały zgodnie z usta-
leniami zawartymi w kontrakcie 1505 florenów 
austriackich (dla porównania, w tym czasie bur-
mistrz miasta otrzymywał 150 florenów rocznie, 
nauczyciel szkoły ewangelickiej ok. 100 flore-
nów rocznie), na które między innymi zbierano 
dobrowolne datki. Organy posiadały 24 głosy 
(tzn. szereg piszczałek często o zbliżonej budo-
wie, a każda następna wydaje kolejny ton skali 
muzycznej), 2 manuały (klawiatura ręczna) i pe-
dał (klawiatura nożna).
 Kolejna poważna naprawa, a raczej 
przebudowa instrumentu, nastąpiła w 1863 roku. 
Prace wykonał latem tegoż roku organomistrz 
z Krakowa Antoni Sapalski. Odnowiono pro-
spekt organowy, wymieniono między innymi: 
na nowe trzy klawiatury (w tym nożną - pedał), registraturę 
(mechanizm gry), cztery miechy, dodatkowo dodano miech 
rezerwowy do utrzymania zapasu i regulowania powietrza, 
dorobiono nową większą wiatrownicę (część mechanizmu 
powietrznego, służąca do rozdzielania zagęszczonego po-
wietrza do poszczególnych głosów) oraz dorobiono nowe 
głosy, w sumie organy posiadały przeszło 700 piszczałek.  
W takim niemalże stanie organy kościoła Jezusowego do-
trwały do I wojny światowej. Niestety za negatywne skut-
ki wojny przyszło płacić i cieszyńskiemu zborowi. Na cele 
wojny rząd austriacki zarekwirował trzy dzwony, blachę 
miedzianą z wieży kościoła, a ponadto zabrano także część 
piszczałek cynowych, pozostawiając drewniane i niewielką 
część pomniejszych cynowych tak, by w miarę możliwości 
można było na nich jeszcze grać.  
 Obraz instrumentu w styczniu 1923 roku opisuje  
w apelu o zakup nowych jeden z młodzieńców cieszyńskiego 
zboru: „Organy nasze jeszcze bardzo smutny przedstawiają 
widok. Co zaś z nich pozostało, to też musi być zepsute, praw-
dopodobnie przez robactwo stoczone.” Ówczesny organista 
kościoła prof. Karol Hławiczka, któremu w dużej mierze za-
wdzięczamy brzmienie dzisiejszych naszych organów, na ła-
mach Posła Ewangelickiego informował, iż organy posiadały 
22 głosy z czego 3 największe, które ozdabiały organy na 
zewnątrz zostały zabrane podczas wojny, 3 kolejne nie grają, 
więc pozostaje tylko 16 głosów, jednak i wśród nich wiele 
piszczałek „jest popsutych, a wiele przestrojonych... Głos 
naszych organów, to śpiew umierającego ptaka... Wszystko 
zaczyna się w nich psuć. Publiczność naturalnie o tem nie 
wie, że trzeba nieraz zalepiać dziury w miechach, bo powie-
trze z nich uchodzi, iż dymacz nie może nadążyć i że pośród 
gry przestają służyć lub dostają ataku dychawicznego; że 

piszczałki tak już są podziurawione przez roba-
ki, że za chwilę zaczną się rozsypywać...”. I tak  
14 stycznia 1923 roku większe zastępstwo zbo-
ru w Cieszynie (Komitet Parafialna) postanowiło 
zbierać fundusze na zakup nowych organów oraz 
wydać stosowne ku temu „cegiełki”, a instru-
ment zakupić w firmie W. Sauer we Frankfurcie 
nad Odrą. Firma W. Sauer zarządzana w owym 
czasie przez Oskara Walckera, zaproponowała 
cieszyńskiej parafii ofertę trzech organów, pierw-
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sze najmniejsze o 26 głosach w cenie 112 000 koron 
czeskich (dalej: kcz), drugie 36 głosów za 160 000 kcz 
i największe 46 głosów za 220 000 kcz. Prezbiterstwo 
wybrało organy średniej wielkości za 160 000 kcz., co 
było ogromną kwotą (kwota, za którą można byłoby 
kupić pokaźne gospodarstwo), jednakże postanowiono 
zakupić organy z myślą, iż „nie buduje się ich na 10 lub 
50 lat, ale na sto lub dwieście lat. Dlatego też nie moż-
na w świątyni Bożej stawiać instrumentu, za który nasi 
następcy musieliby się wstydzić”. 
 W nocy 2 października organy były na miejscu 
w Cieszynie, a po załatwieniu formalności, następnego 
dnia firma przewozowa „Bracia Molinowie” i „Silesia-
transport” przeładowała cały instrument na samochód 
ciężarowy i cztery wozy transportowe, po czym przewie-
ziono organy drogą przez cieszyński rynek koło urzędu 
celnego, do kościoła Jezusowego. Koszty dodatkowe 
związane z transportem i opłaceniem cła wyniosły 20 
000 kcz, co w sumie dawało sumę 180 000 kcz. Trans-
port z Frankfurtu nad Odrą do polskiej granicy koszto-
wał 13 000 000 000 marek niemieckich [!] (w tym czasie 
Niemcy i Polska pogrążone były w hiperinflacji, z czego 
wynikają tak ogromne sumy), zaś od granicy polskiej ko-
leją do Cieszyna 3 000 000 marek polskich. Prośba skie-
rowana przez Prezbiterstwo zboru do Ministerstwa Skar-
bu o zniesienie opłaty celnej, została odrzucona, a cło 

Odpowiedź Ministerstwa Skarbu w sprawie zniesienia cła

Cegiełka na organy

za organy wyniosło 48 000 000 marek polskich. Przez 
około sześć tygodni organy były montowane w kościele 
przez trzech monterów z Frankfurtu. 
 Poświęcenie organów odbyło się w ostatnią 
niedzielę roku kościelnego, 25 listopada 1923 roku  
w ramach nabożeństwa głównego o godzinie 10:00.  
W związku z uroczystym nabożeństwem, na którym 
kazanie wygłosił Biskup Kościoła ks. Juliusz Bursche,  
w niektórych zborach śląskich odwołano nabożeństwa 
by umożliwić swoim wiernym przybycie do „mat-
ki kościołów”. W uroczystości udział wzięli również 
przedstawiciele władz samorządowych i wojskowych. 
Poświęcenia nowego instrumentu dokonał ks. senior 
Karol Kulisz. O godzinie 14:00 odbył się koncert, na 
którym wystąpili między innymi znakomity organista 
prof. Fritz Lubrich oraz oczywiście organista kościo-
ła prof. K. Hławiczka, który był głównym inicjatorem  
i nadzorującym zakup jak i montaż nowego instrumentu.
 Nowe organy posiadały 2076 piszczałek, z których 
największe przekraczały 4 metry, najmniejsze około 10 cm. 
Piszczałek nowych wykonanych przez firmę Sauer w su-
mie 1964, w tym cynowe 1244, cynkowych 429, drewniane 
291 oraz 112 piszczałek drewnianych pozostawionych z po-
przednich organów. Posiadały 36 głosów, 3 manuały i pedał, 
a całe organy zostały umieszczone w prospekcie poprzed-
niego instrumentu o półtora metra poszerzonego o boczne 

skrzydła, tak by mógł pomieścić 
znacznie większą liczbę piszczałek. 
Organy kościoła Jezusowego 
przez wiele lat były największymi 
na Śląsku Cieszyńskim, zresztą  
i dziś są największymi, choć obec-
nie największymi zabytkowymi 
organami w naszym regionie.  
Niestety mimo pięknego jubile-
uszu 90 lat, wymagają gruntow-
nej konserwacji, by znów mogły 
służyć następnym pokoleniom 
swoim wyjątkowym brzmieniem, 
które rozbrzmiewa między inny-
mi z piszczałek mających przeszło 
200 lat. 

Bilet wstępu na poświęcenie organ  25 11 1923

Marcin Gabryś
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Świadkowie towarzystwa strażnica cz. II

 W poprzednim numerze „Wieści Wyższobram-
skich” zamieszczono pierwszą cześć artykułu o Świad-
kach Jehowy. Przez niezamierzoną pomyłkę, redakcja 
nie zamieściła w nim przypisów do artykułu. W większo-
ści dokumentowały one zamieszczone w opracowaniu 
cytaty (głównie z publikacji Strażnicy). Przepraszamy 
za to Czytelników. W numerze bieżącym kontynuujemy 
dalszy ciąg artykułu, który zawiera przypisy także z po-
przedniego numeru. Dla zainteresowanych czytelników 
redakcja udostępni artykuł kompletny z przypisami.
 I jeszcze jedno. Zadzwonił do Redakcji nasz 
zborownik z Bażanowic z oburzeniem, że w tej miejsco-
wości nie ma zboru Świadków Jehowy. Wyjaśniamy, że 
informację o istnieniu takiego zboru autor zaczerpnął 
z oficjalnej strony internetowej organizacji Strażnicy  
w lipcu br. Po telefonie sprawdzono jeszcze raz stronę  
i ze zdziwieniem stwierdzono, iż zbór ten w międzyczasie 

„zniknął” z wykazu. Jak sprawdziliśmy, w posesji Jerze-
go B., w której była „Sala Królestwa”, nie odbywają 
się już zgromadzenia członków organizacji. Przy oka-
zji wyjaśniamy, iż lokalizacja tej „Sali” właściwie była  
w Goleszowie (dojazd z Bażanowic od strony mleczar-
ni). Kwestia dojazdu i dane oficjalnej strony interneto-
wej Strażnicy były powodem zamieszczenia informacji 
o lokalizacji zboru w Bażanowicach. Przepraszamy za 
tę nieścisłość. 

(JK)

 Po śmierci Russella, w październiku 1916 
roku, Badacze Pisma Świętego przeżywali trudne 
czasy. Wobec niespełnienia się proroctw Russella do-
szło do podziałów w Strażnicy. Rozpoczęła się także 
walka o przechwycenie władzy po Ch. Russellu, który  
w swym testamencie napisanym w 1907 r. wskazał pię-
ciu członków tzw. Komitetu Redakcyjnego, mających 
kolegialnie kierować organizacją. W składzie tego Ko-
mitetu – którego zadaniem było kontynuowanie  nauki 
Russella nie było nazwiska Josepha Franklina Ruther-
forda (1869-1942). Jednakże w 1917 roku Joseph Fran-
klin Rutherford, syn farmera, były baptysta, adwokat 
Strażnicy (od 1907) zostaje, w wyniku manipulacji wy-
borczych,  prezesem organizacji Strażnica. Przyjmuje 
przydomek „Sędzia”. Czytamy „Nowy prezes został 
życzliwie przyjęty przez wielu, ale nie przez wszyst-
kich”12 . W 1920 roku wydaje najgłośniejszą swą bro-
szurę pt. „Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą”. . 
Pisze dumnie o niej (str. 6), że „wielu księży będzie się 
nawet starać aby nie dopuścić do czytania, co w niniej-
szym dziełku jest napisane”. Zapowiada w niej na 1925 
r. zmartwychwstanie wszystkich, a przede wszystkim 

Abrahama i innych mężów Starego Testamentu oraz 
koniec śmierci od 1 kwietnia 1925 roku. Pisał „Pismo 
Święte stanowczo powiada, że nastąpi zmartwychwsta-
nie Abrahama, Izaaka, Jakuba i innych mężów starego 
Zakonu i że oni otrzymają pierwsi łaskę, przeto możemy 
spodziewać się w roku 1925-tym powrotu tych wiernych 
mężów Izraela ze stanu śmierci, gdy zostaną wskrzesze-
ni do życia i przywróceni do doskonałego stanu ludz-
kiego, oraz uczynieni widzialnymi, legalnymi przedsta-
wicielami nowego porządku rzeczy na świecie”13 . Za 
pieniądze Strażnicy kupuje dla siebie dom w San-Diego 
w Południowej Kalifornii tłumacząc wiernym, iż jest to 
dom przygotowany na przyjęcie zmartwychwstałych 
mężów starotestamentowych. Mija rok 1925 i proroc-
two Josepha Franklina Rutherforda nie spełniło się. Ta 
wielka wpadka Strażnicy i rozczarowanie Badaczy tak 
skromnie została opisana „Rok 1925 nadszedł i minął. 
Niektórzy porzucili nadzieję. Ale ogromna większość 
Badaczy Pisma Świętego okazała się wierna”14 . Ru-
therford, zasłaniając się Biblią i Bogiem, dokonał wielu 
zmian w spuściźnie Russella, między innymi:
a) przesunął wzbudzenie świętych z 1878 na rok 1914, 
potem na 1918, 1919, oraz na 1925,
b) ogłosił, że powtórne przyjście Jezusa nie nastąpiło  
w 1874, ale w 1914 roku,
c) zmienił nazwę Badaczy Pisma Świętego na Świad-
kowie Jehowy15,
d) tzw. „nabór do nieba” przesunął z roku 1881 na 1935.
 Z innych ciekawych dogmatów Rutherforda 
wymienić należy zakaz przyjmowania szczepionek. 
Zakaz ten odwołano w 1952 r.16. Również usuwa od 
stycznia 1932 roku z okładki Strażnicy krzyż17. Po-
cząwszy od 1936 roku wprowadza, w miejsce krzyża, 
naukę o „palu Chrystusowym” – Świadkowie Jehowy 
przestają nosić w klapach marynarek znaczek przedsta-
wiający krzyż i koronę. W ten sposób doprowadził do 
spełnienia się proroctwa swego poprzednika Russella  
o pojawieniu się w przyszłości przeciwników krzyża. 
Od stycznia 1939 roku zmienia nazwę głównego czaso-
pisma na „Strażnica i Zwiastun Królestwa Chrystusa”, 
a od marca na „Strażnica Zwiastująca Królestwo Je-
howy”18 . Dalej za Russellem naucza, że Bóg zarządza 
wszechświatem z „konstelacji Plejad”, a szczególnie  
z „gwiazdy Alcyon”.
 Po śmierci Rutheforda prezesem Strażnicy zo-
stał Nathan H. Knorr (1905-1977). Uchodził za czło-
wieka wyrozumiałego i cieszył się dobrą opinią wśród 
współwyznawców. Za czasów jego prezesury organiza-
cja zapowiedziała nową datę końca świata na rok 1975. 
Choć był człowiekiem wyrozumiałym, brakowało mu 
często zdecydowania. Wszystkie ważne decyzje podej-
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mował za niego wiceprezes, a po jego śmierci następca 
- Friderick W. Franz. A oto najważniejsze nauki wpro-
wadzone przez prezesa N. H. Knorra:
a) zatwierdza w 1943 roku naukę o niewidzialnym 
przyjściu Jezusa w 1914 r.,
b) zmienia chronologię, którą wyprowadził Russell, że 
6000 lat od stworzenia Adama nie skończyło się w 1874 
roku, lecz 1975 roku,
c) na 1975 rok wyznacza koniec rządów tego świata – 
miało się rozpocząć 1000 – lecie panowania Chrystusa,
d) ustanawia Ciało Kierownicze, które ma zarządzać 
wydawaniem tzw. „pokarmu na czas słuszny”,
e) nazwę Świadkowie Jehowy przypisuje także do 
członków organizacji z tzw. „nadzieją ziemską” czyli 

„drugich owiec”,
f) zakazuje w 1945 roku transfuzji krwi,
g) wprowadza karę wykluczenia ze zboru, tworzy  
w tym celu w zborach Komitety Sądownicze; jedną  
z sankcji na wykluczonych, którym zezwala się przy-
chodzić do zboru, jest zakaz modlitwy.
 Za czasów  prezesury N.H. Knorra, organi-
zacja Strażnicy wydaje całą poprawioną Biblię (Stary  
i Nowy Testament) - ang. „Pismo Święte w Przekła-
dzie Nowego Świata” (New World Translation of the 
Holy Scriptures). „Poprawiano” ją wielokrotnie w 1970, 
1971, 1981 i 1984 r.19. W innych językach wydaje ją od 
1967 r. Przekład ten został tak zmanipulowany, aby po-
twierdzić doktryny Świadków Jehowy. Między innymi 
przekład ten ma spowodować zaprzestanie  wzywania 
imienia Pana Jezusa i modlenia się do Niego. Dzień 
chwalebnego przyjścia Jezusa zastąpiono niewidzialną 
obecnością, a cześć Chrystusowi zastąpiono zwykłym 
hołdem, czyli odarto naszego Pana z Boskości. Nie tyl-
ko jest to przekład sfałszowany, ale można go nazwać 
wręcz demonicznym, gdyż przede wszystkim wypacza 
istotę naszego Pana i Zbawcy – Jezusa Chrystusa
 Po śmierci N.H. Knorra prezesem organizacji 
Strażnica został  Friderick W. Franz (1893 – 1992). Po-
chodził z rodziny katolicko-luterańskiej. Od roku 1945 
pełnił funkcję wiceprezesa korporacji pensylwańskiej. 
Dnia 8 czerwca 1977 objął stanowisko czwartego pre-
zesa i w tym samym roku z kilkoma członkami Ciała 
Kierowniczego „Towarzystwa Strażnica” wizytował 
zbory w Polsce. Uchodził za konserwatystę. To on 
przyczynił się do nieodrzucenia nie mającej potwier-
dzenia w Biblii chronologii o roku 1914, która została 
mu przedstawiona przez jego bratanka Raymonda Fran-
za i wielu innych. Kiedy trzeci prezes Nathan Knorr 
usłyszał, że nauki Strażnicy są niezgodne z Biblią i 
historią, kazał je zmienić - F. Franz ostro zaprotesto-
wał i powiedział - żadnych zmian nie będzie! Tak piszą  
o tym w swojej publikacji „Wyłonił się jeszcze inny 
problem, którym należało się zająć. W okresie przed ro-
kiem 1980 pewni ludzie uczestniczący nieraz od wielu 

lat w działalności Świadków Jehowy, a nawet piastują-
cy odpowiedzialne przywileje w organizacji, próbowali 
w najróżniejszy sposób wywoływać rozłamy i szkodzić 
dziełu wykonywanemu przez Świadków. Aby uchronić 
lud Jehowy przed wpływem tych odstępców, opubliko-
wano w Strażnicy szereg artykułów, takich jak „Trwaj-
my mocni będąc w wierze” (nr 11 z roku 1981), „Daj-
cie odpór odstępstwu, trzymajcie się prawdy” (nr 22  
z roku 1983) oraz „Niepostrzeżenie wprowadzą zgubne 
sekty” (nr 9 z roku 1984). (...) Ciało Kierownicze nie 
pozwoliło przeciwnikom odwieść się od głównego celu 
Świadków Jehowy, którym jest głoszenie o Królestwie 
Bożym”20 . Zwróćmy uwagę, iż w powyższym tekście 
zasadniczym zagadnieniem dla organizacji Strażnicy 
nie było szkodzenie dziełu głoszenia Chrystusa czy też 
naukom płynącym z Biblii, ale wyrządzanie szkody 
dziełu  Świadków Jehowy. Wydaje po polsku „Prowa-
dzenie rozmów na podstawie Pism” – jest to tzw. „ścią-
gawka”, z której głosiciele uczą się dostosowywania do 
prowadzenia różnych dyskusji w trakcie głoszenia „od 
drzwi do drzwi”. Na zawarte w niej pytanie: „Dlaczego 
z biegiem lat zdarzały się zmiany w naukach Świadków 
Jehowy?”, taką daje odpowiedź: „W miarę lepsze-
go zrozumienia czegoś, nieraz trzeba zmienić zdanie. 
Świadkowie Jehowy są gotowi pokornie dokonywać 
takich zmian” . W innym miejscu stanowczo twierdzą: 

„Nie należymy do chrześcijaństwa...”22. Wielkim cio-
sem dla Strażnicy było odejście w 1980 roku z orga-
nizacji członka Ciała Kierowniczego Roku Raymonda 
Franza (1922-2010), bratanka prezesa Strażnicy. Od-
chodzi on w maju z Ciała Kierowniczego (był w nim 
od 1971) i w 1982 r. z Towarzystwa Strażnica.  Wydaje 
on w 1983 r. książkę pt. „Kryzys sumienia” (wydanie 
angielskie), w której demaskuje „religijną” działalność 
przywódców Strażnicy . Później, tuż po 1984 r., kolejny 
członek Ciała Kierowniczego (od 1971), L. Greenlees, 
opuszcza Towarzystwo Strażnica (przemilczane przez 
publikacje Strażnicy) 
 Po śmierci F. W. Franza - czwartego prezesa To-
warzystwa Strażnica - 30 grudnia 1992 roku,  władzę po 
nim obejmuje Milton Henschel (umiera w 2003 roku). 
Żadna ze Strażnic nie przedstawiała jego biografii. W 
Ciele Kierowniczym Świadków Jehowy jest od kil-
kudziesięciu lat. Jedną z istotnych zmian dokonanych 
przez M. Henschela, to wycofanie się z dotychczasowej  
wykładni o pokoleniu roku 1914. Przez dziesiątki lat or-
ganizacja Strażnicy głosiła, że pokolenie, które dobrze 
pamięta rok 1914 nie umrze, aż doczeka się nowego 
świata. W 1991 roku pisali „Zanim ostatni członko-
wie pokolenia, które żyło w roku 1914, zejdą ze sceny 
wydarzeń światowych, rozegrają się wszystkie prze-
powiedziane wydarzenia włącznie z wielkim uciskiem,  
w którym dobiegnie kresu obecny zły świat..., pokolenie 
które żyło, gdy zaczął się spełniać znak dni ostatnich, 
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a niektórzy ludzie należący do pokolenia, które wtedy 
żyło, będą świadkami ostatecznego końca tego syste-
mu w wielkim ucisku”24 . W miarę upływającego czasu 
długość życia pokolenia wydłużano. W końcu w 1994 
roku minęło osiemdziesiąt lat (od 1914) od rzekomego 
niewidzialnego przyjścia Jezusa. Nie dało się już w ża-
den sposób podtrzymać dogmatu „pokolenia 1914 roku“  
i w Strażnicy nr 21/1995 r. zmieniono interpretacje po-
1 Pełna nazwa organizacji religijnej brzmi -  „Strażnica—Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Pol-
sce”. W dalszej części opracowania używać będzie się skrótu „Strażnica” lub „Towarzystwo Strażnica”. 
2 Hebrajskie imię Najwyższego określone tetragramem JHWH powinno być odczytywane jako „Jahwe”. Świadkowie w sposób nieuprawniony imię to 
określili jako Jehowa. W ten sposób bezwiednie powodują, iż imię to wielu chrześcijan, określając  ten ruch religijny, zniesławia imię JHWH poprzez  jego 
odmienianie i przekręcanie. 
3 Strażnica Nr 7, 2000 r., str. 10
4 „Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym” - 2013 rok, str. 113 
5 „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism”  str. 230,231. wydanie 1991 rok, (numeracja stron na podstawie wydania internetowego)
6 „Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego” - 1995 str. 576
7 Tamże, str. 521, str.508. Warto poprosić wizytującego Świadka o dostarczenie publikacji „Świadkowie Jehowy -głosiciele Królestwa Bożego”.  Analiza 
tekstu tej książki będzie pomocna przy prowadzeniu rozmów ze świadkami. 
8 „Świadkowie Jehowy - głosiciele...” str. 201, 162-ilustracja; Strażnica Nr 1, 2000 str. 9-10
9 „Dokonana Tajemnica” str. 403
10 „Świadkowie Jehowy - głosiciele...” str. 622
11 „Dokonana Tajemnica” str. 429
12 „Świadkowie Jehowy - głosiciele...” str. 65
13 „Miliony. z obecnie żyjących nigdy nie umrą”  str 59-60
14 „Świadkowie Jehowy - głosiciele...” str. 78
15 Początkowo ta nazwa przysługiwała tylko tzw. „klasie niebiańskiej”
16 Strażnica Nr 11, 1953 s. 14.
17 Strażnica Nr 10, 1995 str. 20; „Świadkowie Jehowy - głosiciele...” str. 200
18 „Świadkowie Jehowy - głosiciele...” str. 724
19 Tamże,  str. 610
20 Tamże,  str. str. 111
21 „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism”  str.351, wydanie 1991 rok
22 Tamże, str.23
23 Wydana w języku polskim „Kryzys sumienia” -  Wydawnictwo FSN Gdańsk 1996
24 „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism”  str.72,73. wydanie 1991 rok. W wydaniu z roku 2001 usunięto ten fragment. 
25 Strażnica Nr 9, 2007 str. 31

kolenia, że może trwać nawet tysiąc lat. Z ostatnich cie-
kawych zmian w doktrynie Strażnicy należy wspomnieć, 
iż w 2007 roku podano nową naukę o powoływaniu do 
klasy niebiańskiej: „Najwyraźniej więc nie można usta-
lić konkretnej daty, kiedy Bóg przestanie powoływać 
chrześcijan do życia w niebie”25. Wcześniej uczono  
o 1881 r., o 1931 r., a później o latach 1931-1935.  

(JK)

Kiedyś pewien biedak zdał sobie sprawę, że wszyscy ludzie  
i wszystkie rzeczy posiadają swoje imiona tylko on nie. Wtedy zrozu-
miał, jak bardzo jest nieszczęśliwy i zajął się poszukiwaniem swojego 

imienia. Ale żadne do niego nie pasowało.
Pewnego dnia, nachylając się nad źródłem , aby ugasić pragnienie 

usłyszał z przeciwnej strony czyjś głos:
„Bracie, czy masz chleb?”.

Rzucił więc kawałek chleba na drugą stronę, ale zmierzając  
dalej swoją drogą powtarzał sobie to usłyszane imię: brat!
Kiedy pojawiły się gwiazdy na niebie i zapaliły się światła  

w oknach domów, żebrak zapukał do jakichś drzwi:
- Kto tam? - spytano.
- Brat - odpowiedział
Drzwi otworzyły się.

W ten sposób żebrak przekonał się, ze odnalazł wreszcie swoje imię.
(Renzo Pazzani).

                                                                       
(udostępniła: Grażyna Cimała).
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W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 188

Trochę historii

 9.11.1888: w Nawsiu urodził się Adam Siko-
ra, nauczyciel i kierownik szkoły w Puńcowie, ofiar-
ny działacz Macierzy i ruchu spółdzielczego, członek 
Stronnictwa Ludowego. Patrz odc. 134 w: „Wieści 
Wyższobramskie” 2009/5, s. 18. 

*****
 10.11.1863: w Królewcu zmarł proboszcz pol-
skiego kościoła ewangelicko -  augsburskiego ks. Mar-
cin Gregor. Pochodził z Rostrzębowa koło Kcyni, gdzie 
urodził się 14.10.1794 r. Nie znamy szczegółów jego 
młodości. Wiemy tylko, że rozpoczęte studia teologicz-
ne w Królewcu zakończył uzyskaniem stopnia dokto-
ra w 1820 r. W tymże roku został docentem wydziału 
filozoficznego Uniwersytetu, rok później przyjął obo-
wiązki pastora polskiego kościoła ewangelicko – augs-
burskiego św. Mikołaja. Już w 1827 r. uzyskał nomi-
nację na profesora. Wychodząc naprzeciw potrzebom, 
w 1829 r. założył prywatną przygotowawczą szkołę 
do gimnazjum, wreszcie w 1840 r. został dyrektorem 
Seminarium Polskiego przy uniwersytecie, starając się 
o wysoki poziom nauczania i dobrą znajomość języka 
polskiego. Spod jego pióra wyszła w tym czasie histo-
ria kościoła i parafii polskiej w Królewcu pt. „Dank 
und Bitte der Steindamm – Polnischen Kirche” (1841).  
W latach 1847 – 1863 r. redagował pismo pedagogicz-
ne „Der Volksschulfreund”. Kilka lat później przygo-
tował do druku „Konfesję Augsburską” i dwukrotnie 
Biblię w języku polskim, był korektorem wydawanych 
w Królewcu polskich kancjonałów. Wydał ponadto sze-
reg polskich podręczników i innych książek. Wspólnie 
z Gustawem Gizewiuszem wydał przetłumaczony na 
polski podręcznik Preussa i Vettera noszący tytuł „Przy-
jaciel młodzieży. Książka naukowa dla szkół narodo-
wych” (1845). Przeciw wszczętej przez rząd pruski ak-
cji germanizacyjnej w oświacie otwarcie nie wystąpił, 
ale ilebyło w jego mocy, starał się jej skutki łagodzić. 

*****
 11.11.1513: w Przemyślu urodził się Stanisław 
Orzechowski. Pochodził z rodziny rycerskiej osiadłej 
na Rusi. Rodzicami byli Stanisław i szlachcianka Ja-
dwiga Baraniecka, córka prawosławnego popa. Listę 
tuzina dzieci pisarza ziemskiego otworzył właśnie on, 

Stanisław. Otoczenie, w któ-
rym wyrastał, ściśle powią-
zane z bezkresną przestrze-
nią i zgoła nieograniczoną 
swobodą ze skłonnością do 
warcholstwa, mimo kilku-
nastoletniego obcowania  
w ucywilizowanym i upo-
rządkowanym świecie Zachodu, manifestowało się 
w jego całym dorosłym życiu. Z przemyskiego gim-
nazjum udał się na studia do  Akademii Krakowskiej 
(1526), a kontynuował aż do 1540 r. za granicą w Wied-
niu, Wittenberdze, Lipsku, Padwie, Bolonii, Wenecji  
i Rzymie. Może więcej w tych studiach chodziło o po-
dróże, poznawanie i kontakty z co przedniejszymi lu-
minarzami nie tylko świata kultury, a także obserwacje 
zmagań pomiędzy Wittenbergą i Genewą a Rzymem.  
Po powrocie do kraju w 1541 r. przyjął święcenia ka-
płańskie i objął służbę w parafii w Żurawicy nieopodal 
Przemyśla, będąc już wcześniej kanonikiem przemy-
skim. Bogate wykształcenie połączone z talentem kra-
somówczym i łatwością posługiwania się piórem spra-
wiło, że w krótkim czasie zyskał opinię znakomitego 
stylisty i polemisty. Powodowany bliskością poglądów, 
zbliżył się do hetmana koronnego Jana Tarnowskiego, 
zwolennika Habsburgów, a wrogo nastawionego do 
Turków. Potwierdzeniem tych przekonań były mowy 
z lat 1543 – 1544, zwane „Turcykami”, wzywające 
do powszechnej krucjaty przeciw Turkom. Odbiły się 
one szerokim echem w Europie. Jego (nie wygłoszona) 
mowa na pogrzeb Zygmunta Starego (1548) zaliczona 
została do najlepszych przykładów ówczesnej retoryki. 
 Niebawem Orzechowski podjął śmielsze kroki. 
W Reformacji dostrzegał zagrożenie jedności Kościoła, 
raził go bezwład soboru, niski stan wiedzy, ogólne ze-
psucie i rozpusta  nawet w szeregach najwyższych hie-
rarchów. W broszurce „Chrzest Rusinów” wystąpił do 
arcybiskupa Piotra Gamrata z  sugestią zjednoczenia 
katolików rzymskich z prawosławianami i ormianami, 
ale przy zachowaniu ich prawowierności wschodniej.  
W jego przekonaniu cerkiew skuteczniej strzegła swojej 
tradycji między innymi przez poszanowanie małżeństw 
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popów. Jako przeciwnik celibatu nie tylko napisał sto-
sowną rozprawę „De lege coelibatus ... oratio (1547), 
ale zdołał przekonać Marcina Krowickiego do ożenku, 
wkrótce sam się ożenił (1551) i zrzekł się prebend ko-
ścielnych.  Zresztą nie uczynił nic, co byłoby niezgod-
ne z chwilowym precedensem stworzonym na sejmie 
augsburskim w 1548 r., pozwalającym na małżeństwo 
księży i kielich dla świeckich,  co miało się przyczynić 
do osłabienia argumentów Reformacji. Poza tym, istot-
niejszą dla polemisty była konieczność zachowania rodu 
i ocalenie ojcowizny. Odpowiedzią Kościoła za złama-
nie celibatu była ekskomunika. Wybronili go od konse-
kwencji zwolennicy ukrócenia rozpanoszenia wpływów 
i podporządkowywania  prawa kościelnego na świeckich. 
Klątwa jednak została zdjęta (1559), gdy główni jej pro-
kurenci zmarli. Uwolniony od upokorzeń, zaniechał ata-
ków na hierarchię kościelną a ostrze swojej krytyki skie-
rował teraz przeciw wszelkim reformatorom. Nawołując 
do przywrócenia jedności chrześcijaństwa, domagał się 
położenia kresu heretyckiej zarazie. Reformację uważał 
za  główną przyczynę rozłamu jedności, w upadku wła-
dzy duchownej widział upadek społeczeństwa i państwa. 
Na korzyść jego poglądów przemawiał rozdźwięk wśród 
wyznawców konfesji helweckiej i brak porozumienia  
w całym obozie protestanckim w Polsce. Swoje poglądy 
wyraził w polemicznej rozprawie antyreformacyjnej „Fi-
dei catholice confessio” (1561), ogłoszonej rok później 
w języku polskim jako „Wyznanie wiary”. Pisał także 
drobne napastliwe „przyczynki”, wyszydzając także tych 
z obozu protestanckiego, którzy jeszcze nie tak dawno 
stawali w jego obronie. Pojawił się więc traktat „Chime-
ra”, atakujący Franciszka Stankara, wzywający króla do 
prześladowań i wypędzenia heretyków. Stwierdzał, że 

„herezje podkopują jedność państwa, tylko katolicyzm  
z hierarchią duchowną na czele może być istotną pod-
porą władzy królewskiej i istniejącego porządku” (Stani-
sław Grzybowski).  Kolejnym antagonistą i przedmiotem 
urągających ataków stał się Andrzej Frycz – Modrzew-
ski, ale ten okazał się mocniejszy. Przesycone zajadłością 
ataki na innowierców nie przysporzyły mu ani uznania, 
ani przyjaciół. Zaniechał więc Orzechowski polemiki 
wyznaniowej, ale przy okazji zrozumiał także, że jeśli 
chce skutecznie rozprawiać o polityce i być rozumia-
nym przez ogół szlachty, musi pisać  po polsku. Zresz-
tą szlachta na sejmikach już zarzuciła łacinę, pojawiły 
się już pierwsze księgi pisane po polsku. Dotąd tylko  

„w afekcie”, zwłaszcza w listach, posługiwał się polskim. 
 W 1561 r. Orzechowski utracił protektora het-
mana Jana Tarnowskiego. Jemu właśnie poświęcił pa-
negiryk „Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego”, uchodzą-
cy za ostatnie, a zarazem najwybitniejsze renesansowe 
dzieło biografistyki w Polsce. 
Tymczasem szlachta coraz natarczywiej domagała się 

wprowadzenia reform, a zwłaszcza egzekucji praw  
i dóbr uchwalonych, a nie przestrzeganych, rozwiązania 
wielu kwestii związanych z unią litewską a także upo-
rządkowania spraw kościelnych. Orzechowski nie był-
by sobą, gdyby w tych wszystkich sprawach nie zabrał 
głosu i zgodnie ze swoim oglądem nie poddał druzgo-
cącej krytyce, sprzeciewiając się nadmiernemu  pod-
rywaniu autorytetu Kościoła i monarchy. Napisał więc 
rozprawkę skierowaną do omamionych prowincjuszy 

„Rozmowa albo dialog około egzekucyjej Polskiej Ko-
rony”, w którym już nie wykwintna forma a zamierzona 
treść stała się pierwszoplanowa, bo oto jeden z trzech 
uczestników dialogu – Ewangelik - został całkowicie 
pogrążony i wobec braku argumentów nakłoniony do 
porzucenia swojego wyznania. Dialog wbrew oczeki-
waniom nie przyniósł spodziewanegio efektu, gdyż 
wykonanie egzekucji zostało  przez sejm uchwalone. 
Orzechowski nie dał za wygraną, napisał następną roz-
prawę, będącą  rozwinięciem pierwszej: „Quinkunks to 
jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony” i roz-
począł trzecią „Policja Królestwa Polskiego na kształt 
Arystotelesowych Polityk wypisana  i na świat dla 
dobra pospolitego trzema księgami wydana”, ale nie 
doczekał akceptacji króla, trzeciego dzieła nie dokoń-
czył. Idea najwyższego autorytetu prymasa i Kościoła 
mająca służyć instytucji a nie osobie, monarchii a nie 
monarsze, zawisła w próżni. Konflikt pomiędzy królem 
dążącym do władzy absolutystycznej i parciem szlachty 
do demokracji, narastał. Sam zresztą swoimi pismami 
do wywołania i pogłębienia wielu z nich się przyczy-
nił, choć stale podkreślał, że  uznaje nadrzędność prawa  
i ładu, a te mogą – według jego oglądu - zapewnić tylko 
rządząca się prawem monarchia w połączeniu z silnym 
Kościołem.  A może król pamiętał jeszcze, jak ostro zo-
stał potępiony za „samowolny” ożenek z Barbarą Ra-
dziwiłłówną, dając pierwszeństwo głosowi serca nad 
rzekomy interes monarchii?  
 Prof. Julian Krzyżanowski taką wystawił Orze-
chowskiemu cenzurkę: „Syn ziemi przemyskiej, tery-
torium kresowego, które przez wieki wydawało awan-
turników politycznych, Orzechowski jest pierwszym 
awanturnikiem pióra, szukającym upustu dla nadmia-
ru temperamentu w zjadliwych broszurach przeciwko 
wrogom istotnym i rzekomym, człowiekiem, którego 
wykształcenie humanistyczne wyposażyło w bogaty 
arsenał środków sofistycznych, używanych z równą 
łatwością w sprawach słusznych i wątpliwych, wy-
kręcanych tak, jak tego wymagały potrzeby autora.  
(...) Z twórczości tej niepodobna wywnioskować, gdzie 
Orzechowski widział granice między sobą a państwem, 
między sprawą własną, a problemami interesującymi 
całe społeczeństwo. Ale ten właśnie rogaty indywidu-
alizm, to kresowe sobiepaństwo, nadaje pismom nie-



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl16 Odwiedź naszą stronę:

słychaną żywość, przechodzącą nieraz w gwałtowność,  
i sprawia, że każdy problem, którym publicysta się zaj-
mie, jest jego problemem osobistym, że poświęcone mu 
karty pisane są krwią i żółcią.” 
 Orzechowski zmarł pod koniec 1566 r. z ety-
kietką wykształconego kresowego warchoła. Od tamte-
go czasu minęło pół tysiąca lat, ale wiele z jego zacho-
wań i myśli pozostawionych na papierze nadal znajduje 
naśladowców.

***** 
 22.11.1763: w Lesznie urodził się ks. Jan Be-
niamin Borneman. Jego ojciec był kantorem w ko-
ściele braci czeskich św. Jana. Zdobywszy podstawowe 
wiadomości w miejscowym niższym gimnazjum, do 
1780 r., przez 3 lata pracował jako nauczyciel prywatny, 
potem podjął dalszą naukę w gimnazjum w Joachim-
sthal. W 1783 r. udał się na studia do Frankfurtu nad 
Odrą, które kontynuował w Leydzie, a ostatecznie 
ukończył w Utrechcie w 1889 r. Gdy wrócił do kraju, 
uzyskał nominację plebana zborów czeskobraterskich 
w Żychlinie i Woli Łaszkowskiej. Wybrany w 1810 
r. na seniora zborów wielkopolskich, pięć lat później 
przeniósł się do Poznania, obejmując stanowisko pa-
stora w zborze ewangelickim; został także członkiem 
konsystorza królewskiego i kolegium szkolnego. 
Cieszył się opinią wybitnego poligloty, zwłaszcza 
znawcy łaciny i greki, utrzymywał rozległe kontakty  
z wieloma postaciami nauki i sztuki. Zmarł w Poznaniu 
9.07.1828 r. 

*****
 24.11.1663: zmarł książę Ludwik IV legnicki. 
Był piątym synem księcia brzeskiego Jana Chrystiana 
i Doroty Sybilli brandenburskiej. Z trzynaściorga ro-
dzeństwa wieku dojrzałego dożyło tylko troje: najstar-
szy brat Jerzy III i dwaj ostatni: Ludwik IV i Chrystian. 
Z tej trójki Chrystian miał się okazać ojcem ostatnie-
go Piasta linii legnicko–brzeskiej i śląskiej w ogóle. 
Z drugiego ożenku Jan Chrystiana z Anną Jadwigą  
v. Sitsch książę miał dalszych siedmioro dzieci, z tego 
troje zmarło w wieku niemowlęcym. Te jednak z racji 
poślubienia niewiasty niższego stanu,  wyłączone były  
z praw dziedziczenia. 
 Ludwik IV urodził się 19.04.1616 r. Mając za-
ledwie 5 lat, wraz ze starszym o 5 lat bratem Jerzym  
i 3 – letnim Chrystianem został wysłany do Frankfurtu 
nad Odrą na trzyletnie „studia” na ewangelickim Uni-
wersytecie Viadrina. W 1625 r. pożegnał matkę, ledwo 
rok później był świadkiem zaślubin ojca z drugą żoną. 
Pod koniec 1629 r. wraz bratem Jerzym i opiekunem 
udał się w podróż po Europie, do Niemiec, Francji  
i Anglii, zapoznawał się z co ważniejszymi miasta-
mi, ich zabudową, historią, sztuką, ludźmi, dostąpił  
zaszczytu audiencji u króla Ludwika XIII w Paryżu  

i Karola I w Londynie. Czy docierały do nich wiado-
mości o tym, co dzieje się w ich rodzinnym Brzegu? 
Jeśli tak, musiały być dla młodych książąt co najmniej 
niepokojące. W środkowej  Europie, a zwłaszcza na 
terenie Czech i Śląska, trwały coraz bardziej zacię-
te walki okrutnej wojny 30 – letniej. W kolejnej fazie 
wojny Brzeg zajęły wojska saskie, po nich do miasta 
weszła armia Wallensteina. W 1635 r. Jan Chrystian 
został zmuszony do opuszczenia księstwa. Azyl zna-
lazł na terenie Rzeczypospolitej i Prus  Książęcych,  
w Ostródzie. Tam też ściągnął pozostających w podróży 
synów i tam również  zmarł pod koniec 1639 r. Jerzy, 
Ludwik i najmłodszy Chrystian, pochowawszy ojca 
w Brzegu, objęli wspólnie zgodne rządy w księstwie 
brzeskim. Z trudem wytrzymali oblężenie Brzegu przez 
Szwedów w 1642 r. Już po zakończeniu wojny w 1649 
r., Ludwik IV ożenił się z córką księcia meklembur-
skiego Jana Albrechta II i Eleonory Marii z Anhaltów–
Bernburg – Anną Zofią. Dwa lata później, na przełomie 
lat 1651/52 urodził się ich jedyny potomek Chrystian 
Albert, zmarły po przeżyciu około dwóch miesięcy.  
W 1654 r. trzej bracia dokonali losowania włości książąt 
legnicko – brzeskich. Ludwikowi IV przypadła Legnica. 
Książę okazał się dobrym, energicznym władcą, przy-
stąpił do odbudowy księstwa po zniszczeniach wojny 
30 – letniej, otworzył ziemie księstwa dla osadników 
uciekających z terenów objętych  bezpośrednimi rzą-
dami cesarza Ferdynanda III i jego następcy Leopolda 
I, wrogo nastawionych do protestantów. Będąc wyzna-
nia kalwińskiego, pozostawał w stosunku do mieszkań-
ców innego wyznania bardzo tolerancyjny.  Jedynym 
odstępstwem w tej mierze było wypędzenie z Legnicy 
zwolenników Kaspra Schwenckfelda. W zakresie go-
spodarki wprowadził swobodę przyjmowania rzemieśl-
ników do cechów, wolny handel, zabezpieczył chłopów 
przed nadmiernym wyzyskiem. Nie szczędził środków 
na podniesienie kultury i oświaty, przyczyniając się do 
ożywienia szkoły miejskiej w Legnicy. Dołożył także 
wiele starań o odbudowę poniszczonych fortyfikacji  
i ich dozbrojenie. Mając słabość do alchemii i sztuk me-
chanicznych, wolne chwile spędzał w urządzonej przez 
siebie pracowni arsenału zamkowego. Lubował się 
także w polowaniach i turniejach. Te ostatnie okazały 
się jego piętą Achillesową. Uczestnictwo w gościnnym 
turnieju w Meklemburgii zakończyło się tragicznie. 
Podczas gonitwy spadł z konia, doznając rozległych 
kontuzji. Do sił i zdrowia już nie wrócił. Całe księstwo 
legicko – brzeskie znów znalazło się w jednym ręku 
najmłodszego brata, Chrystiana. 

*****
 30.11.1613: w Krakowie zmarł Jan Łaza-
rzowic - Januszowski, architypograf królewski i ko-
ścielny w Krakowie. Ojciec Łazarz Andrysowic na 
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przełomie 1549/1550 r. ożenił się z wdową po Hiero-
nimie Wietorze – Barbarą i równocześnie przejął jedną  
z największych oficyn wydawniczych w Krakowie.  
W 1550 urodził się ich syn Jan Łazarzowic. Ojciec zadbał  
o staranne wykształcenie swojej pociechy. Najpraw-
dopodobniej zaliczył on parę semestrów na Akademii 
Krakowskiej, potem swoją wiedzę poszerzał wśród 
dworzan cesarza Maksymiliana II. Korzystając z pro-
tekcji wojewody krakowskiego Mikołaja Firleja, został 
pisarzem pokojowym króla Zygmunta Augusta. Otrzy-
mawszy w 1571 r. spadek po matce, Jan mógł sobie po-
zwolić na dalsze studia prawnicze w Padwie, uzyskując 
wyróżniający tytuł kosyliarza nacji polskiej. W czasie 
swoich podróży zdążył opanować kilka języków, znacz-
nie też pogłębił swoją wiedzę z zakresu „czarnej sztu-
ki”. W 1576 r. wrócił do kraju, przyjął obowiązki sekre-
tarza Stefana Batorego.  Gdy rok później zmarł ojciec, 
zrezygnował ze służby dworskiej i zajął się wyłącznie 
odziedziczoną oficyną Dzięki poparciu kanclerza Jana 
Zamoyskiego cieszył się uznaniem Stefana Batorego, 
który obdarzył go w 1578 r. przywilejem serwitoriatu 
(wyłączenia spod władzy miejskiej) i przygotował akt 
nobilitacji, który wszakże otrzymał już od Zygmunta III 
Wazy dziesięć lat później i wówczas przyjął nazwisko 
Januszowskiego. Nowy władca Polski nie przejmował 
się zanadto ambicjami i zamierzeniami Łazarzowi-
ca, który pragnął swoją oficyną dorównać poziomowi 
przednich oficyn europejskich i służyć rozwojowi nauk 
humanistycznych w służbie dla ojczyzny i Kościoła.  
Z wielkim trudem udało mu się wyjednać zlecenie 
Marcina Kromera na druk „Missale Varmiense” (1587). 
Dwa lata później otrzymał tytuł drukarza kościelnego, 
ale ową nominacją nie zdołał uregulować zaciągniętej 
pożyczki, rzucił typografię i sprawę oddał królowi. Ten 
podniósł oficynę do godności  architypografii królew-
skiej i kościelnej.  
 Znów pozostały mu honory bez pokrycia. Jeśli 
mimo niepowodzeń finansowych drukarnia utrzyma-
ła się, to dzięki zaradności i talentowi jej właściciela. 
Drukarnia dysponowała nie tylko własnym krojem 
czcionek; wychodzące spod pras druki bardzo często 
były bogato ilustrowane drzeworytami wykonywany-
mi przez Grzegorza Bruecknera. Oficyna jako jedna  
z pierwszych mogła się poszczycić zastosowaniem 
miedziorytów. Księgi były ponadto opatrzone „sygne-
tami”. Spod pras oficyny wychodziły przede wszystkim 
pisma co znamienitszych autorów m.in.: Łukasza Gór-
nickiego, Andrzeja Frycza–Modrzewskiego, Andrzeja 
Nideckiego, Wojciecha Oczki, Stanisława Orzechow-
skiego, Andrzeja Patrycego, Piotra Skargi, Stanisława 
Sokołowskiego, Krzysztofa Warszewickiego, ale także 
kolejne utwory Jana Kochanowskiego. Po śmierci po-
ety pojawiło się pierwsze zbiorowe wydanie jego dzieł. 

Do najznamienitszych druków należała monumental-
nie wydana katolicka „Biblia” w tłumaczeniu Jabuba 
Wujka (1599). W dbałości o piękną polszczyznę, któ-
ra wówczas w literaturze stawiała pierwsze kroki, a 
największe trudności sprawiał brak jednolitej ortogra-
fii, Łazarzowic wydał „Nowy karakter polski”, w któ-
rym przedstawił trzy propozycje rozwiązania pisowni 
według Jana Kochanowskiego, Łukasza Górnickiego  
i swoją własną. Wprowadził także nowy krój czcionek 
prostych i ukośnych, aby wyraźniej odróżnić druki pol-
skie od niemieckich. Według tych wzorców uruchomił 
także oficynę Akademii Zamoyskiej. Łącznie spod pras 
Drukarni Łazarzowica wyszło 400 pozycji. 
 Wiele pracy kosztowało Łazarzowica opraco-
wanie zbioru prawa polskiego. Na jego wydanie nalegał 
wojewoda Mikołaj Firlej a także szlachta, domagająca 
się szeregu regulacji. Ostatecznie dzieło „Statuta, pra-
wa y constitucie koronne łacińskie i polskie” ujrzały 
światło dzienne w 1600 r., jednakże sejm w 1601 „Sta-
tuta” odrzucił. Bezowocne okazały się kolejne repliki 
autora. 
 Z początkiem XVII w. spadły na Łazarzowica 
kolejne, bardzo dotkliwe ciosy. W 1601 r. Kraków opa-
nowała epidemia, która pochłonęła żonę  poślubioną 
1583 r., a z ośmiorga potomstwa, ocalało tylko trzech 
synów. To spowodowało, że Łazarzowic – Januszow-
ski odstąpił swoją drukarnię Bazylemu Skalskiemu,  
a sam przyjął święcenia kapłańskie. Został wówczas ar-
chidiakonem sądeckim i proboszczem w Solcu. Wolny 
czas poświęcił publicystyce politycznej. Przetłumaczył 
wówczas na polski broszurę „Fidelis subditus” Stanisła-
wa Orzechowskiego (1606) i napisał rozprawę „Zwier-
ciadło królewskie”, w którym krytycznie ocenił wady 
społeczno–obyczajowe jemu współczesnych. Ostatnim 
jego dziełem był inwentarz „zasobu typograficznego” 
oficyny zamoyskiej. 

*****
 30.11.1888: w Słobodzie Rungurskiej na Hu-
culszczyźnie urodził się Stanisław Vincenz. Był synem 
rodziny imigrantów. Ojciec Feliks Vincenz był  pionie-
rem przemysłu naftowego, matka Zofia z Przybyłow-
skich wyszła z rodziny ziemiańskiej, której dworek 
rodowy znajdował się w Krzyworówni nad Czarnym 
Czeremoszem. Tam właśnie, u dziadków, Stanisław 
spędził swoje dzieciństwo. Znane daleko poza najbliż-
szą okolicą gimnazjum klasyczne ukończył w Kołomyi 
(1898 - 1906). Wyszedł z niego z gruntowną znajomo-
ścią starożytnej greki i niemieckiego, umożliwiającą 
czytanie dzieł literatury w językach oryginalnych. Stu-
dia w Wiedniu rozpoczął od biologii, potem slawistyki 
i sanskrytu, a skończył na filozofii  (1906 - 1914). Do 
końca życia pozostawał pod urokiem myśli Platona, 
mimo iż rozprawę doktorska i habilitacyjną poświęcił 
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filozofii Jerzego Hegla. W Wiedniu spotkał się z licz-
ną grupą studentów z Polski, a także Rosji. Te ostatnie 
kontakty zaowocowały tym, że przy okazji nauczył się 
języka rosyjskiego. Z chwilą wybuchu I wojny świa-
towej został zaciągnięty do armii cesarskiej i skiero-
wany na front włoski w Dolomitach. Potem służył, już  
w randze kapitana, jako oficer sztabowy w wojnie pol-
sko – bolszewickiej (1919 – 1920). 
 Swoją działalność rozpoczął jako tłumacz. Miał 
niezwykły dar opowiadania i łatwość nawiązywania 
kontaktów. Cała jego twórczość pisarska jest jednym 
wielkim opowiadaniem. Niepublikowane fragmenty 
odczytywał swoim gościom,  a przy okazji wprowadzał 
drobne zmiany i uzupełnienia, nie nanosząc ich jednak 
w pozostałych kopiach.  W 1923 r. związał się z pismem 

„Droga”, gdzie publikował szkice z filozofii religii. Po-
dróże po Europie zaowocowały poznaniem czołowych 
twórców, wśród nich Tomasza Manna, Juliana S. Hux-
ley’a, Herberta G. Wellsa, a przede wszystkim filozofa 
szwajcarskiego Rudolfa Marii Holzapfa, który wpłynął 
w znacznym stopniu na jego dotychczasowe poglądy. 
Nie aprobował uprawiania sztuki dla sztuki, krytycznie 
odnosił się do roli i znaczenia słowa pisanego, rzeko-
mego realizmu i wpływ postępu na zmianę zachowań 
społeczeństwa, natomiast „wierzył w siłę ducha”. 
 Wybuchła II wojna światowa. Już na samym 
początku ponownie zmiotła Polskę z mapy Europy. 
Siedząc w swoim dworku w Słobodzie, nikomu nie wa-
dził, wszyscy go tu znali i szanowali i on znał wszyst-
kich i wiedział, czego może od tych prostodusznych 
ludzi oczekiwać. W drugiej połowie września 1939 r. 
wschodnie rubieże Polski zajęły wojska sowieckie. Za-
interesowanie jego osobą było dla niego poważnym 
ostrzeżeniem. Nie było chwili do stracenia. To właśnie 
kłusownicy huculscy przyszli mu z pomocą, przepro-
wadzając go wraz z rodziną bezpiecznie sobie znanymi 
płajami przez zieloną granicę do Węgier. Bardzo lubił 
wędrówki po górach. Ta była jego ostatnią, jakże smut-
ną wędrówką przez ukochaną Czarnohorę. Korzystając 
z przychylności Węgrów dla Polaków, jak i okoliczno-
ści, że kraj był do 1944 r. wolny od działań wojennych, 
spędzał czas na wędrówkach i lekturze wszystkiego, co 
dotyczyło Węgrów, a swoje spostrzeżenia natychmiast 
przenosił na papier. Czynił tak zawsze, gdziekolwiek 
był. Nigdy nie śpieszył się do publikowania swoich rze-
czy; pisanie do szuflady, czy do szafy, traktował jako 
swoiste „przeżywanie, uświadamianie i formowanie”, 
rodzaj „rachunku sumienia wobec życia i śmierci”.   
I jeśli było mu czegoś żal, to tych szuflad właśnie, któ-
rych stracił tak wiele. 
 Krótko po wojnie przebywał na terenie Nie-
miec, skąd na stale już wyjechał do Francji; najpierw 
zamieszkał w Uriage-les-Bains, potem w Grenoble.  Na 

szereg lat związał się z paryską „Kulturą”. W 1964 r. 
przeniósł się do Lozanny i tam 28.01.1971 r. zmarł. 
 Mimo, iż całe dorosłe życie spędził poza hu-
culszczyzną, wyrosły z niej, nigdy o niej nie zapomniał. 
Huculszczyźnie właśnie poświęcił swój epos „Na wy-
sokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wiercho-
winy Huculskiej”. Cykl trzech tomów został wydany  
w znacznych odstępach czasu: „Prawda prawieku” 
pokazała się w 1936 r., w zmienionej postaci w 1956  
w Londynie, następne: „Nowe czasy – Zwada” w 1970 
i już pośmiertnie „Nowe czasy – Listy z nieba” (1974), 
wreszcie „Barwinkowy wianek” w 1979 r. Wszystkie 
części pokazały się w Polsce nakładem Wydawnictwa 
Pax w 1981 r. Jak czytamy w krótkiej notce: epos „jest 
apoteozą duchowego świata ludzi prostych i prawych, 
przywiązanych do swobody, o bogatym życiu we-
wnętrznym, ukształtowanym w bezpośrednim obcowa-
niu z naturą. W zamyśle autora dzieło stanowi rodzaj 
przesłania moralnego przywołującego wzory  życia 
i kultury zagubione przez współczesną cywilizację”. 
Tym samym wątkom poświęconych jest szereg studiów 
i poszukiwań rozsianych w czasopismach, zebranych w 
zbiorach: „Po stronie pamięci” (Paryż 1965), „Tematy  
żydowskie” (Londyn 1977), „Z perspektywy podróży” 
(Londyn 1979). Nikt, jak on, i to w  języku polskim, nie 
oddał tak wiernie klimatu tej górskiej krainy przeciętej 
bystrzynami Czeremoszu. 

***** 
 1613 11 dd: zmarł  Marcin Czechowic, teolog 
i polemista Braci Polskich, tłumacz Nowego Testamen-
tu,  autor licznych pism polemicznych; patrz: odc. 107, 
w: „Informator Parafialny” 2007/02. 

*****
 1413, a najpóźniej 1418 r. urodził się Wacław 
I cieszyński, najstarszy z  potomstwa księcia Bolka I 
cieszyńskiego i jego drugiej żony Eufemii mazowiec-
kiej, córki Ziemowita IV mazowieckiego. Ojciec Bolko 
I zmarł w 1431 r., licząc najmniej 58 lat. W tym czasie 
Wacław I mógł mieć od  13 –18 lat a jego młodsi bracia 
Władysław i Przemysław II około 11,  Bolko II od 3 – 6, 
wreszcie siostra Aleksandra, ale jej dat życia nie znamy. 
 Dla orientacji wspomnijmy, że w tym czasie 
królem Węgier i Czech, a od 1433 r. cesarzem, był 
Zygmunt Luksemburczyk, natomiast na tronie krakow-
skim ostatnie lata zasiadał Władysław Jagiełło. O ile 
w Polsce jeszcze przez półtora wieku mieli panować 
potomkowie Władysława Jagiełły, zapewniając Króle-
stwu ciągłość rządów jednej dynastii,  to na Węgrzech 
i w Czechach po śmierci Zygmunta Luksemburczyka 
(1437) rozgorzała ostra walka o zdobycie obu tronów 
przez Habsburgów, z którymi rywalizowali Jagiellono-
wie, przedstawiciele rodów węgierskich i czeskich. Na 
Śląsku taka sytuacja była powodem dużego zamiesza-
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nia w zależnościach  lennych, dezorientacji i nieufności  
książąt śląskich do kolejnych suwerenów. W połowie 
1434 r., po klęsce wojsk husyckich pod Lipanami usta-
ły wprawdzie nieustające podjazdy husytów na Śląsk, 
ale wzmogły się nadgraniczne rozboje raubryterskie na 
granicy Śląska i Królestwa, zakończone podporządko-
waniem lennym a następnie wykupieniem ziem księ-
stwa oświęcimskiego przez Kazimierza Jagiellończy-
ka (1457). Kolejne zawirowanie nastąpiło pod koniec 
panowania króla Czech Jerzego z Podiebradów i jego 
niespodziewanej śmierci (1471). Na podstawie umowy 
Kazimierza Jagiellończyka, następcą Podiebrada na tro-
nie praskim miał zostać syn Kazimierza – Władysław, 
który w końcu z niemałymi przeszkodami dotarł w tym-
że roku do Pragi. Rzecz w tym, że dwa lata wcześniej 
królem Czech został przez stany katolickie (antypo-
diebradzkie) okrzyknięty władca Węgier Maciej Kor-
win, który nie zwlekając zajął Morawy, znaczną część 
Śląska i Łużyc. Formalnie Śląsk podporządkowany był 
władcy Czech (a więc Władysławowi), ale teren trzy-
mał Maciej Korwin, twardą ręką egzekwując wszelkie 
powinności lenne. 
 Co w tym trudnym czasie robili książęta cie-
szyńscy, zwłaszcza najstarszy z czwórki Wacław I? Jest 
prawdą, że Cieszynem mało się zajmował, co więcej, 
jego imię pominięto w numeracji książąt o imieniu Wa-
cław, co spowodowało spore zamieszanie w późniejszej 
historii księstwa. U różnych historyków znajdujemy też 
rozbieżne wiadomości co do czasu i miast, które zostały 
poddane jego władztwu. Jedna podaje, że w połowie 
1430 r. Wacław został przez ojca oddany na dwór Zyg-
munta Luksemburczyka, wówczas króla Węgier. Jak 
wiemy, rok później zmarł Bolko I. Powstaje pytanie, 
kiedy Wacław wrócił, skoro – jak napisał jeden z hi-
storyków „bez przeszkód objął rządy”. Nie jest to takie 
pewne, skoro nie znamy dokładnego wieku księcia, ani 
też podziału kompetencji i przyszłych obszarów pano-
wania jego młodszych braci z tego czasu. Bardziej praw-
dopodobna jest wersja, że dopiero trzy lata po śmierci 
Bolka I, księżna wdowa dopuściła swoich synów do 
współrządów. W 1434 r. pojawił się bowiem pierwszy 
dokument sygnowany obok matki Eufemii przez Wa-
cława I. Miał też w tymże roku Wacław uczestniczyć w 
zjeździe książąt śląskich w Będzinie, naradzających się, 
jak zapobiec rozbojom na pograniczu z Królestwem 
Polskim. Prawdopodobnie księżnej wdowie  należy za-
wdzięczać, że w przeciwieństwie do dalekich krewnia-
ków na Dolnym Śląsku, między braćmi nie dochodziło 
do konfliktów i tragicznych zatargów o podział ojcowi-
zny. Mając minimum 21 lat, książę Wacław ożenił się 
z córką elektora brandenburskiego Fryderyka I Hohen-
zollerna, a wdową po Ludwiku II legnickim – Elżbietą. 
Małżeństwo rozpadło się po sześciu latach. Po tym do-

świadczeniu Wacław I do końca życia pozostał samot-
ny. Podział ojcowizny nastąpił pod koniec 1442 r. I tu 
znów pojawiają się rozbieżności. Według jednych Wa-
cław I miał otrzymać Siewierz i Bytom, według innych 
w miejsce Bytomia wymieniane jest Bielsko z przyle-
głymi wioskami (Stare Bielsko, Mikuszowice, Kamie-
nica, Jaworze, Komorowice, Czechowice, Dziedzice  
i Żebracze). Młodszy Władysław otrzymał daleki Gło-
gów, Przemko II i Bolko II pozostali w  Cieszynie. Pod 
koniec 1443 r. Wacław I sprzedał, odstąpiony w 1337 
pradziadkowi Kazimierzowi I cieszyńskiemu Siewierz 
biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu 
za sumę 6000 grzywien groszy praskich. Powodem re-
zygnacji księcia z Siewierza miały być jego trudności 
finansowe. Z drugiej strony, Siewierz nie miał  żadnej 
bezpośredniej łączności z księstwem cieszyńskim, od-
dzielonym od niego głęboką „zatoką” ziem pozostają-
cych wówczas pod rządami Przemyślidów opawskich. 
Poza tym, jeśli rzeczywiście w tym czasie był panem 
Siewierza i Bielska, mogło mu to stwarzać wiele kło-
potów natury administracyjnej i gospodarczej zwłasz-
cza, że po 1433 r. książę oświęcimski Jan (Janusz) IV 
celował w raubryterstwie. Rok 1452 przynosi wiado-
mość o kolejnej wymianie terytoriów z najmłodszym 
bratem, księciem Bolkiem II. Według jednych autorów 
Wacław I dopiero teraz wymienił Bytom za Bielsko, 
według innych teren jego władztwa został rozszerzo-
ny o dalsze wioski w okolicach Bielska: Mazańcowice, 
Ligotę, Międzyrzecze, Rudzicę, Roztropice, Iłownicę,  
i Jasienicę. Ale brat Bolko II zmarł w tymże  roku,  
Bytom ponownie wrócił do rąk Wacława, natomiast 
niepodzielną  władzę w  Cieszynie odtąd sprawował 
Przemko II. 
 Najprawdopodobniej Wacław przyczynił się 
do przebudowy zamku w Bielsku, zamieniając go na 
strażnicę i obwarował miasto, zwłaszcza, gdy na rzece 
Białej ustanowiono granicę pomiędzy Królestwem Pol-
skim, a Księstwem Cieszyńskim (1457).  On także do-
czekał budowy ufundowanego przez niego kościoła św. 
Mikołaja (1447) i przeniósł parafię ze Starego Bielska 
do obwarowanego miateczka. Za jego czasów powstało 
także pierwsze przedmieście sukienników w osi dzi-
siejszej ul. Sobieskiego. On również zaopiekował się 
potomstwem zmarłego brata Bolka II - Kazimierzem 
II i dwoma córkami Zofią i Barbarą. W 1469 r. Ma-
ciej Korwin wezwał do Ołomuńca pozostałych książąt 
śląskich do złożenia hołdu lennego. Tak więc znaczna 
część Śląska, w tym także księstwo cieszyńskie wraz  
z Bielskiem podporządkowane było Węgrom przez 
21 lat. Kolejnej zmiany podległości lennej nie dożył. 
Zmarł w 1474 r. Pochowany został w kryptach kościoła 
św. Marii Magdaleny w Cieszynie. 
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Pisane gwarą: 
Szpacyrkiym po kierchowie

Bronisława Uher

 Na nasz kierchów chodzujym dycki przez głów-
nóm brame, bo tak żech je nauczóno. Skryncóm, tesz 
zawdy zaroz chodnikym na prawóm stróne, kaj sóm 
pochowani moji łojcowie i siostra Lidka. Yny dzisio 
bydzie inaczy. Pujdym do wyrchu głównym gónkym, 
by pospóminać tych co se tam spoczywajóm. Zaroski 
po prawej strónie sóm pochowani Borutowie. Wielki 
gospodorz na Bobrzku, kierego moc szanowano, był 
aji prezbiterym przy naszym kościele. Był tesz jednym  
z piyrszych człónków Społeczności Chrześcijański. 
Kónsek dali mo grób Jan Kotas, cieszyński notariusz. 
Jusz przed wojnóm II mioł swoji biuro w swoji chałupie 
kole gimnazjum. Taki budynek co ogrómnie zawadzo 
na ceście, na placu Słowackigo, bo je w tym miejscu fest 
ciasno. Teraz przez jego zogrode puścili ulice i fertik. 
Dr. Jan Kotas jednym razym był aji posłym ludowców 
do Sejmu Śląskigo. Po wojnie swoji biuro notarialne 
mioł w sóndzie, kaj spisywoł ludzium rozmajite umo-
wy, czy tesz testamynty. Dali je stary grób, mo piekny 
zieleźny płotek, a leży tam inżynier Józef Kiedróń. Na 
pómniku przeczytocie, że był ministrym w rzóndzie 
we Warszawie. Ło nim możecie mocka przeczytać  
w taki ksiónżeczce pani Magiery: "Sierota Ministrym". 
U nas w Cieszyńskim był wielkim polskim działaczym 
w 1919 roku, aji internowany przez Czechów. Nie by-
dymy dali dropać sie do góry, yny skryncymy chodni-
kym na prawo i uwidzymy zaroski po lewej strónie grób 
profesora Króla. Uczył łón sztudyntów na Politechnice 
w Gliwicach. Wszyscy co łod samego poczóntku scho-
dzili sie do Dzingielowa na Ewangelizacje dobrze go 
znali, bo tam zawdy bywoł ze swojóm rodzinóm. 
 Zaroski kole niego mo grób ks. Robert Fiszkal. 
Tego kapke znałach, bo był u nas wikarym przy ks. Ku-
liszu i słyszałach aji jego kozani. Nie był cieszyniokym, 
ale se tukej znaloz małżónke i to jakóm ! Wybroł se 
dziełuszke religijnóm ze Społeczności Chrześcijańki. 
Ks. Fiszakl był przed wojnóm ksiyndzym w Rybniku. 
To tam, w Rybniku konfirmowoł mojigo nieboszczyka 
mynża Tadeusza. Biblija, kieróm dostoł wtedy łod nie-
go leży se do dzisio u nas na stole. Po wojnie wybrali 
se ks. Fiszkala Wiślanie na swojigo proboszcza i tam 
już był do kóńca błogosławionego życio. Dali mo swój 
grób Paweł Malina, kierego żech dobrze znała. Był 
introligatorym, mieszkoł na Bobrzku, ale swój warsz-
tat mioł blisko naszego kościoła, na Wyższej Bramie. 
Umioł pieknie zwiónzać i łoprawić wszelijaki ksiónżki. 
Poradził aji podniszczóne ksiónżki tak łoprawić, że wy-
glóndały zaś jak nowe. Nikiere w skóre ze słotymi napi-
sami. Mioł złote rynce, ale tesz złote serce. My dziecka 
z Placu Kościelnego ło tym wiedziały. Wiedzieli my, 
że mo moc rod dziecka, to tesz nikiedy sie ni móg łod 

nas obegnać, kiej go my fórt pytali ło rozmaite ścinki 
papiyru. Gor na jesiyń, kiej każdy z nas chcioł ulepić 
draka(latawca) kierymu trzeba było zawiónzać dłógi 
łogón. Tako była isto wtedy moda, że jak yny zaczy-
ny na jesiyń wioć silne wiatry, to na Cieślarówce było 
moc dziecek ze swojimi drakami na szpagacie uwión-
zane, puszczali, by wysoko leciały. Jak sie podarziło, to 
taki drak wylecioł wysoko, aż ciynszko było utrzymać 
w gorści szpagat. Nieroz aji kómusi taki drak uciyk  
i dłógo lotoł nad Cieszynym. Paweł Malina był prezbi-
terym w naszym kościele, a że mioł rod dziecka, to tam 
na Bobrzyku kludził Szkółke Niedzielnóm. Pumogała 
mu z tym cerka Helynka. Muszymy za takich dziynko-
wać Pónbóczkowi, że byli snami tukej na ziymi i moc 
dobrego zrobili ludzióm. Słóżyli Chrystusowi. Kónsek 
dali stoji se stary pómnik rodziny Stonawskich. Cało ta 
rodzina pochodzi z Błogocic, dziedziny kole Cieszyna, 
kierej jusz ni ma. Tam Stónawscy mieli wielki gospo-
darstwo rolne. Szumne zabudowania stojóm tam jesz-
cze do dzisio, yny ni ma tam już żodnego bydła. Ni ma 
szumnych kóni, krów, gowiedzi. Ni ma też pola ornego, 
ani pastwiska. Całe pole je podzielóne na działki i za-
budowane. Mówióm ludzie, że to osiedle. Narobili tam 
moc cestów, cesteczków, kole kierych pobudowali se 
ludzie szumne chałupy w pieknych zogródkach. Idzie 
sie tam aji stracić. Kiesikej mój znómy łopowiadoł, że 
jako mały chłapiec chodzowoł z łojcami z Kóński do 
kościoła naszego na Wysznióm Bróne. Szli se przez 
Kóński las, kaj dycki wiosnóm było niebiesko od przy-
laszczek, a potym pod chałupóm Stonawskich siadali  
i łobuwali bóty, bo wszyscy szli boso. Nogi łopłókali 
w potoku. 
 Mamulka i dziełchy obuwały trzewiki, aji pló-
tły nikiedy warkocze by szwarnie wyrychtowane mógły 
być w kościele. Wtedy tesz w Błogocicach była gorzel-
nia i szło do bańki kupić tam gorzołki. Jo pamiyntóm 
tam fabryke soków i win „Las", kierej tesz ni ma. Jako 
mało dziełcha chodzowałach z mojimi łojcami na szpa-
cyr do Błogocic ku trzecimu jazu, był tam kiesi drze-
wiany most na czeskóm stróne yny dlo pieszych. Te-
rozki je tesz, ale szumny różowy, łoświetlóny. Latym, 
mój tata kludził mie do Błogocic na pływalnie bych 
sie nauczyła pływać. Była tam na Młynówce prywatno 
pływalnia Myntelków. Mieli tam tesz gospode, kaj szło 
kupić fajne wiyrszle, aji gulasz. Potym dali była mało 
elektrownia wodno, kiero isto zaś działo. Snoci je tam 
dzisio wszystko szumnie wyrychtowane yny szpacyro-
wać, czy pojeździć na bicyklu. Niech sie ludziska nacie-
szóm Błogocicami. Tela tego naspómninałach przy tym 
pómniku, bo Pónbóczek doł mi dłógi żywot, tesz jakosi 
pamiynć mie cieszy.     
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I jeszcze kapke pisanego gwarą: 

Ło trzóch rzeczach, co mało kiery wiy - cz. 2

ks. ryszard Janik

Ło zborowej kolasowni

 To je drugo rzecz o kierej chcym łopowiedzieć. 
W zborowych hofach, kiere sie cióngły prawie całóm 
stronom Wyszni Brony - łod numeru 10 aż po nume-
ro 18, a potym za zakryntym na plac Kościelny. Przi 
domu pod 14 numerym stoła kolasownia. Akurat w po-
strodku podwódrzi zborowych łod numeru 10, kaj była 
gospoda Cichego, a po drugi stronie siyni drukarnia 
Machaczka aż po numero 14, kaj mieszkoł pón profe-
sór Gawlas. Łod kolasownie cióngło sie podwórzi aż 
po szyrokom bramę pod domym jak była Alum- neja 
i wedla szkoła powszechno, był plac kaj stoły szopki 
na wóngli dlo lokatorów. Tam my też nojczyńsci grali 
fusbal. Jak nas nie przeganioł opiekun alumneum, kaj 
mieszkali gimnazyjaliści, kierym był kierownik naszej 
szkoły Leopold Gawlas, to wrzeszczoł po nas kościelny 
Sikora, bo my mu kury płoszyli, albo pani pastorowa 
Kubaczkowa, wdowa po pastorze Kubaczce, kiero tam 
mieszkała.
 Kolasownia zborowo była wielko. Były w ni 
kolasy zborowe, kierymi wozili pastorów na nabożyń-
stwa czy na pogrzeby na dziedzinach kole Cieszyna. 
Wtedy to gazdowie przijyżdżali bryczkom abo wozym, 
przeprzóngali kónie do kolasy i wiyźli ksiyndza. Jakech 
prawił jeździli na nabożyństwa do kaplice, abo na po-
grzyb, abo ze spowiedziom i Wieczerzom Świyntom, 
aji na zebrani młodzieży. Sporo tych dziedzin kole 
Cieszyna, kaj trzeja było dojechać. Takom kolasę trze-
ja było przirychtować do wyjazdu. Za kożdym razym 
musiała być myto, otrzito z prochu, a przy szpatnej po-
godzie musiało być przipiynte taki okryci na nogi, no 
bo bude miała na stałe. Zimom jak pón pastor jechali to 
do srombka oblykali kożuch a na nogi fusak. Czasym 
sie jechało z ksiyndzym na pogrzyb, ale wtedy jyny tyn 
s krziżym, reszta chłapców musiała iść pieszo. Może-
cie se przedstawić jaki człowiek był paradny, że jedzie  
s panym pastorym.

 Ta kolasownia w trzicatych rokach przedwojen-
nych była też garażym, kaj swoigo małego fiacika mioł 
pan syndzia Jan Kulisz, syn naszego syniora, a profesór 
Jaky z gimnazyje swój motorcykiel . Abo graczkali sie 
z tymi swoimi maszynami, pucowali i cosi tam dłubali. 
Jako chłapiec toch gónił po placu. A czasym toch tym 
panoczkom podowoł szmatki do mycio.
 Piyrszy roz jakech był przy tymu profesorowi, 
to jakech prziszeł, to siedzioł przi motorze i mioł strasz-
nie ubabrane rynce od mazideł i wycióngo rynkę i prawi 
mi - "Jaky jestem" - tak na moi pozdrowiyni - a jo mu 
na to "Zmazany". A ón zaś - "Jaky jestem”, a jo mu 
zaś - "zmazany. Wtedy mi powiado, ale ja się nazywam 
Jaky. Jo sie spłoszył straszecznie i uciykech do domu.  
Pón Kulisz zaś łobiecoł mi, że mie kiesi weznie ze sobą 
do auta.
 I tak sie stało. Pojechali my do Goleszowa na 
Chełm, bo on też lotoł na szybowcach. Tam my spotka-
li jakómsi paniczke i ón mi prawi tu mosz piniondze  
i idź na cug do Goleszowa, ku fabryce. Ja całóm cestom 
beczoł, boch sie boł, że pobłondzym. Ale mi sie udało. 
Jakech jechoł cugym ku Cieszynu, toch cały czos stoł 
przi łoknie, żeby mie wszyscy widzieli. Dojechołech 
szczynśliwie.
 Ta kolasownia i całe nasze podwórzi zmiyniło 
sie za Niymca. Z kolasownie wziyni kolasy a zrobili tam 
stajnie dlo wojyńskich kóni. Tak samo w tej bramie pod 
alumnjóm były trzi pory kóni. Wojocy jeźdźili z nimi 
kansi za Cieszyn. A w alumnei nie było sztudyntów, jyny 
jakisi lager dlo ludzi kierych przywiyźli z Wołynia abo  
z Galicyje. Byli kansi łod Stanisławowa za Lwowym. 
Mówili po polsku i po nimiecku. Mali chłapcy i dziołchy 
nie umieli bardzo po polsku. Potym ich kansi wywiyźli. 
Moji starsi bracia kamracili sie z rowniokami - młodzio-
kami i dziełchami. Bywali u nas doma. Śpiewali i godali 
po polsku. Potym ich zebrali precz.

Ty jesteś powołany do życia, w teraźniejszości. Nie zapomnij o tym!

Zawsze obecna chwila jest tą najważniejszą godziną. 

Zawsze człowiek, który, stoi naprzeciw, 

jest najważniejszym człowiekiem. 

Zawsze miłość jest najważniejszym czynem. 
Mistrz Eckhart, tł.: ks. J. Krzywoń
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Następcy Franciszka Górniaka

 Nazwisko Górniak w kontekście historycznym kojarzymy z Franciszkiem 
Górniakiem, właścicielem cegielni w Sibicy, wielkim filantropem i działaczem spo-
łecznym, patriotą, który walczył o powrót Śląska Cieszyńskiego do Polski. Znacz-
nie mniej wiemy o jego następcach. Górniakowie wychowali troje dzieci, najmłod-
sza córka zmarła w dzieciństwie. Jan, późniejszy właściciel cegielni miał 14 lat, 
gdy zmarł ojciec i może dlatego na jego poglądy wywarły wpływ ideały ojczyma, 
Jerzego Cienciały, posła, którego nazywano „królem polskim”. Po skończeniu kra-
kowskiej szkoły przemysłowej przejął cegielnię, a w 1909 r. ożenił się z Heleną 
Branny. Został nie tylko spadkobiercą, ale i kontynuatorem działalności społecznej 
ojca. Zakład prowadził wzorowo, dla robotników wybudował kolejne domy. Pełnił 
również wiele funkcji w polskich organizacjach, należał do Zarządu Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, był wiceprezesem ZG Macierzy Szkolnej, a także jed-
nym z trzech dyrektorów Towarzystwa Oszczędności i Za-
liczek po stronie czeskiej. Na studiach w Krakowie nauczył 
się jeździć na nartach i jako jeden z pierwszych narciarzy na 
Śląsku Cieszyńskim był wielkim propagatorem tego sportu.
 Imponująca była też jego działalność jako darczyńcy 
i filantropa. Na wybudowanie szkoły wydziałowej w Cze-
skim Cieszynie przeznaczył 100 tys. koron, wiele środków 
wyłożył na budowę schroniska na Kozubowej, w Sibicy wy-
budował przedszkole. Na Goduli kupił 3 morgi gruntu, na 
miejsce zlotów harcerzy i wycieczek skautów. Ponadto wy-
budował ogrodzenie, basen i pawilon w parku Sikory w Cze-
skim Cieszynie. Wspierał materialnie i finansowo budowę 
kościoła ewangelickiego na Niwach, został jego prezbiterem. 
Za swoją działalność otrzymał Krzyż Zasługi i Krzyż Nie-
podległości. Nie należy się więc dziwić, że już pierwszego 
dnia wojny, o godz. 13, aresztowało go gestapo. Przetrzymy-
wany w cieszyńskim w więzieniu, kilka razy wypuszczany 
i zamykany, nie mógł zbliżyć się do swojej cegielni i domu, 
zatrzymywał się więc u żonatego syna w Skoczowie. Przez 
pewien czas przebywał w celi z Karolem Olbrachtem Habs-
burgiem, właścicielem browaru w Żywcu. Dzielił się z nim 
paczkami, Karol nie mógł niczego otrzy-
mywać, dał nawet mu swoje okulary. Zmarł  
w więzieniu na skutek pobicia przez gestapo. 
W październiku przewieziono go do szpita-
la z krwotokiem wewnętrznym, zmarł 11 11 
1940. W akcie zgonu podano, jako przyczy-
nę, zwyrodnienie mięśnia sercowego. Rodzi-
na nie otrzymała pozwolenia na pochówek  
w rodzinnym grobie w Sibicy i jego grób 
znajduje się na ewangelickim cmentarzu  
w Cieszynie. Tam też znajduje się symbolicz-
ny grób córki, Niny Górniak, znanej projek-
tantki, która zginęła pod niemiecki bombami 
w pociągu niedaleko Rzeszowa we wrześniu 
1939 r. i tam została pochowana w bezimien-
nej mogile.
 Po wojnie rodzina odzyskała majątek. 
Z czworga dzieci Jana żyło troje. Najstarszy 

Marianna Górniak-Cienciałowa zdziećmi, córką Anną i synami 
Franciszkiem i Janem,

Jan, Helena oraz dzieci Nina, Jan, Maria iFranciszek

Jan Górniak
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Niszczejąca po II wojnie posiadłość Górniaków

Cegielnia Górniaków w Sibicy

Cieszyński grób Jana i jego córki Niny Górniak zamordowanych przez hitlerowców

Syn Jana Franciszek Górniak wysiedlony 
zkomunistycznej Czechosłowacji

Franciszek, który uruchomił produkcję w cegielni, był 
nietuzinkowym człowiekiem. Szkołę średnią skończył 
w Lozannie, a studia w Zurychu. Już przed wojną zaj-
mował się cegielnią i jako chemik, pomagał też swo-

jej siostrze, Ninie, tworzyć nowe kolory na 
tkane przez nią materiały. W czasie okupacji 
mieszkał z żoną w Skoczowie, a pracował  
w Bielsku. Tam z narażeniem życia, zdoby-
wał kartki żywnościowe, które we współpra-
cy z ruchem oporu wymieniano na żywność 
dla więźniów w Oświęcimiu. Aresztowany, 
skazany za zdradę na karę śmierci, cudem 
uniknął wyroku. Po wojnie chciał z rodzi-
ną wyjechać do Szwajcarii, miał tam wielu 
przyjaciół, jednak na prośbę dalszej rodziny 
pozostał i zajął się zniszczonym i obrabowa-
nym zakładem. Pod jego kierownictwem nie 
tylko cegielnia w Sibicy rozpoczęła produk-
cję, ale na prośbę władz uruchomił jeszcze 
kilka innych. Niestety, po upaństwowieniu 
cegielni, pracował w niej jako palacz, mimo, 
że miał amputowaną rękę, a rodzina miesz-
kała na strychu własnego domu i płaciła 
czynsz. Pokoje w domu zajęli byli robotnicy, 
których ojciec i dziadek sprowadzali, głów-
nie z Żywieczczyzny – teraz majstrowie  
i kierownicy. Tylko ciąża żony uratowała ro-
dzinę przed wysiedleniem w 1953 w Sudety. 
Kłopoty jednak trwały, pojawiały się ciągłe 
oskarżenia, córce odmówiono prawa do 
studiów, mimo, że była jedną z najlepszych  
w klasie, a drugiej nie przyjęto do liceum.  
W 1964 r. rodzina przeprowadziła się i za-
mieszkała w Cieszynie. W końcu lat osiem-
dziesiątych zniszczono cegielnię i dom,  
a materiały z rozbiórki obcy ludzie wyko-
rzystali na budowy. Rodzinie nie pozwolono 

zabrać nawet pamiątek, chociażby pierwowzorów tera-
kotowych popiersi Kościuszki i Kraszewskiego, które 
Franciszek sprowadził z Krakowa dla Domu Narodo-
wego. Tylko kilka pięknych kafli zdobi ściany domu 
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prawnuczki Franciszka, Anny. Z siedziby Górniaków 
nie pozostało nic, stoją tam obecnie wieżowce i jest pu-
sty asfaltowy plac. 
 PS. Franciszka Górniaka uhonorowano tablicą 

w sali Domu Narodowego, a Ninę Górniak i Mariannę 
Górniak–Cienciałową lampami na uliczce cieszyńskich 
kobiet na Zamku w Cieszynie.

– 
Władysława Magiera

Diamentowa Konfirmacja
1953 rok

Wydarzenia parafialne

 Pierwszy raz jako grupa spo-
tkaliśmy się w kościele Jezusowym 
po upływie 50-ciu lat od czasu Kon-
firmacji. Wówczas przy pożegnaniu 
padały propozycje kolejnych spotkań.
Okazją było 60-cio lecie. Zastana-
wiając się nad formą spotkania, padła 
propozycja by efektem pozostał „sta-
ły ślad”. Tak narodziła się idea pie-
niężnej zbiórki na piękny cel jakim 
jest hasło „ Ratujmy organy kościoła 
Jezusowego”. 
 Uzgodniwszy z ks. probosz-
czem Januszem Sikorą szczegóły, 
wystąpiliśmy z propozycją do na-
szych konfirmantów o przekazanie 
darowizny.
 Już po kilku dniach za-
częły wpływać pierwsze przekazy.  
Odezwali się konfirmanci nie tylko  
z naszego powiatu, ale również  
z wielu miejscowości z Polski, Czech  
i Niemiec.
 W dniu 29 września br. liczne 
grono konfirmantów z 1953 r. usiadło 
w ławkach naszego pięknego kościo-
ła, a na ich twarzach widoczne było 
wzruszenie. Każdy dziękował Panu 
Bogu, że mógł znowu w tym gronie 
wysłuchać słowa Bożego, pięknie  
i dostojnie brzmiących organów oraz 
występów dzieci i chóru kościelnego, 
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który uświetnił nabożeństwo żniwowe od-
prawiane tej pięknej niedzieli.
 Po kazaniu, które każdemu na dłu-
go pozostanie w pamięci, spotkaliśmy się  
w gronie naszych duszpasterzy w salce pa-
rafialnej, gdzie wysłuchaliśmy informacji 
dotyczącej Parafii, powspominaliśmy daw-
ne czasy i podzieliliśmy się naszymi przeży-
ciami. Każdy z ofiarodawców otrzymał pły-
tę CD - cegiełkę „Ratujmy Organy Kościoła 
Jezusowego’’, a nieobecnym przesłano ją 
pocztą. Cieszymy się, że w wyniku ofiary 
na remont organów wpłynęła od „Konfir-
mantów 1953” kwota 6984 zł.
 Żegnając się, wyrażaliśmy nadzieję, 
że dzięki Bożej pomocy będzie nam dane 
przeżyć kolejne spotkanie.

Organizatorzy
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Nabożeństwa Żniwowe 
w Parafii Cieszyńskiej

 22 września odbyło się w Bażano-
wicach Dziękczynne Nabożeństwo Żniwo-
we. Podczas nabożeństwa wystąpiły dzieci 
za szkółki niedzielnej, a uroczystą atmosferę 
święta podkreślał występ chóru mieszanego. 
Słowo Boże zwiastował opiekun filiału ks. Łu-
kasz Gaś.
 Licznie przybyłych parafian witał 
pięknie przystrojony ołtarz, w centrum które-
go znajdowały się bochenki chleba. Pobłogo-
sławione chleby rozdawane były po nabożeń-
stwie wiernym, z myślą, żeby trafiły do wielu 
domów.
 Podczas tego święta chórzyści z chó-
ru mieszanego przeżywali uroczysty jubileusz,  
z którym dzielili się ze wszystkimi zborowni-
kami. W tym roku mija trzydzieści lat odkąd 
chór prowadzi diakon Joanna Sikora. Nie za-
brakło życzeń, które w imieniu chóru złożyli 
prezesi, życzenia składali również przedstawi-
ciele rady filiału. Zaś chór w ramach dedykacji 
zaśpiewał swoją ulubioną pieśń pt: „Bez Nie-
go”.
 Był rok 1983, kiedy z pracy z chórem 
zrezygnowała dotychczasowa dyrygentka pani 
Halina Pinkas. Chór został bez dyrygenta, co 

... w Bażanowicach
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Marcin Podżorski

przysporzyło wielu zmartwień 
ówczesnemu opiekunowi filiału, 
ks. Januszowi Sikorze. To on na 
jedną z prób przyprowadził na 
zastępstwo swoją małżonkę, pa-
nią diakon Joannę Sikorę. 
 Jak podają kroniki,  
po raz pierwszy nowa dyrygent-
ka poprowadziła chór właśnie 
podczas Dziękczynnego Nabo-
żeństwa Żniwowego. Od tego 
czasu trwa nieprzerwana praca  
z chórem.

... w Hażlachu

 W niedzielę 22 września odbyło się 
Dziękczynne Nabożeństwo z okazji Święta 
Żniw. Dziękowano Bogu za wszystkie tego-
roczne plony i błogosławieństwa.   
Na tę okazję kościół został pięknie ustrojo-
ny darami z pól i ogrodów, które przyniosło 
wielu parafian.  Nabożeństwo rozpoczęło się 
wejściem dzieci, które niosły chleb, Biblię 
oraz koszyki z darami żniwnymi. W nabo-
żeństwie śpiewał także chórek dziecięcy 

„Gloria” oraz chór mieszany Hażlach-Za-
marski. 
 Wszystkim, którzy włączyli się  
w przygotowanie Pamiątki Założenia oraz 
Święta Żniw, serdecznie dziękuję.

Janina Szalbot
Zdjęcia: Sabina Polok 
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... w Cieszynie
fotomigawki

Dzieci ze szkółki niedzielnej

Chór dziecięcy Hosanna

Zespół instrumentalny przy chórze dziecięcym Hosanna

Od lewej: Laura Łośko, Szymon Marczak, Ola Kisza - przekazywanie chleba, 
Biblii oraz bukietu kwiatów księżom
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Chór Kościelny 

... w Puńcowie
fotomigawki

Występ dzieci ze szkółki niedzielnej, śpiew recytacja wierszy
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... w Krasnej
fotomigawki
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... w Zamarskach
fotomigawki

... w Gumnach - fotomigawki
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150 lat Szkoły Ewangelickiej w Gumnach

Wspomnienia

 W 1955 roku lato mijało, a z nim 
czas wolnej, beztroskiej zabawy. Moi rodzice 
postanowili posłać nas do szkoły podstawo-
wej w Gumnach. Od września rozpocząłem 
naukę w pierwszej klasie razem z bratem,  
z którym raźniej i przyjemniej chodziło się 
do szkoły.
 Było to coś nowego, uczyliśmy się 
pisać, poznawać litery oraz była prowadzona 
systematyczna nauka czytania z Elementarza 
Falskiego, którego już dzisiaj nie ma. Oprócz 
lekcji polskiego, była również matematy-
ka. Jedynym nauczycielem do wszystkich 
przedmiotów był Emil Czyż, który mieszkał  
w szkole. Szkoła była jednoklasowa, do któ-
rej uczęszczały cztery roczniki. Uczyły się 
kolejno: klasa pierwsza z drugą oraz trzecia 
z czwartą. Klasy starsze rozpoczynały naukę 
rano, a młodsze później. Do klasy pierwszej 
chodziło 5 dzieci, a do drugiej 8. Wielką fraj-
dą była gimnastyka, na której to można było 
trochę się powygłupiać, pograć w różne gry 
wymyślane przez nauczyciela na szkolnym 
podwórku jeśli pozwalała na to pogoda. 
 W klasie koło drzwi stał duży żeliw-
ny piec. Żona pana Czyża zawsze dbała, aby 
w klasie było ciepło, nieraz siedziała koło 
pieca i coś robiła na drutach. Pamiętam, jak 
w czasie zimy poszliśmy jeździć na sankach 
do tzw. uliczki, co sprawiało nam wielką 
frajdę. Sanki szkolne były wielosoobowe  
i tak długie,że zmieściło się nieraz siedmioro 
dzieci. 
 Rok szybko minął i po wakacjach już 
nie wróciliśmy do tej samej szkoły. Przenie-
siono ją do nowej w Krasnej, gdzie połączo-
no dwie szkoły. I tak byliśmy ostatnim rocz-
nikiem, który chodził do szkoły w Gumnach. 
Po roku 1956 w dawnej szkole odbywały 
się nauczania religii oraz szkółka niedzielna, 
nieco później, po adaptacji sali, rozpoczęły 
się nabożeństwa. 
 Z wielką radością przyjąłem zapro-
szenie na uroczystość Pamiątki Poświęcenia 

Dzieci Szkółki Niedzielnej maj 1965 rok

Nauczyciel Emil Czyż z uczniami po latach 1953-1956

i Święta Żniw oraz 150 lecia Szkoły Ewangelickiej w Gumnach. 
Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do na-
miotu, gdzie po posileniu się była okazja do spotkań z dawny-
mi uczniami tej szkoły oraz do wspomnień minionych lat. Czas 
upływał w miłej i rodzinnej atmosferze. 
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zor-
ganizowania jubileuszu szkoły, należą się wielkie słowa podzię-
kowania za możliwość miło spędzanego czasu oraz przeżywania 
takich chwil z życiu.  

Jan Górniak



Informator Parafialny nr 10/2013 (121)

listopad 2013 33

Zgromadzenie Parafialne

 Zgromadzenie Parafialne Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie odby-
ło się 5 października 2013 roku. Na wstępie ks. 
proboszcz Janusz Sikora powitał zgromadzo-
nych. Proboszcz Parafii omówił zmiany, które 
nastąpiły w ostatnim czasie, tj. przeniesienie 
przez Konsystorz ks. Grzegorza Brudnego 
do Parafii E-A w Lublinie, a skierowanie na 
praktyki w naszej parafii mgra teol. Marcina 
Podżorskiego. Następnie ks. Janusz Sikora 
wspomniał o jubileuszach, pamiątkach założe-
nia oraz o zbiórce ofiary na remont organów 
naszego kościoła. Przy tej okazji podzięko-
wał Piotrowi Sikorze, Marcinowi Gabrysiowi, 
Pawłowi Seligmanowi oraz Pawłowi Dane-
lowi za zaangażowanie, pracę i poświęcenie  
w zbiórce na rzecz organów. Kolejne zagad-
nienie, które zostało poruszone, to osiągnięcia 
Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa 
Ewangelickiego. Bowiem liceum zajmuje 
czwarte miejsce w rankingu liceów w woje-
wództwie śląskim.
 Kurator parafii, Jan Król, przedsta-
wił historię pozyskania oraz dalszych dzia-
łań, które miały miejsce przy nieruchomości  
w Hażlachu. Nieruchomość w Hażlachu zosta-
ła podzielona na 3 części, z czego jedna z nich 
została już sprzedana w 2010 roku. Następnie 
odbyło się głosowanie w sprawie zbycia pozo-
stałych nieruchomości. W trakcie głosowania 
2 osoby wstrzymały się od głosu, pozostali 
podjęli decyzję o sprzedaży działek. Nikt nie 
wyraził sprzeciwu.
 Kolejnym punktem Zgromadzenia 
była dyskusja na temat bieżących spraw Pa-
rafii. W odpowiedzi na pytanie o planowane 
remonty w bieżącym roku, ks. Janusz Siko-
ra oznajmił, że zaplanowane prace zostały 
wstrzymane. Proboszcz wspomniał natomiast 
o pracach, które już zostały zakończone lub są 
daleko posunięte, jak: przygotowanie pokoju 
dla rodziców z małymi dziećmi w kościele 
Jezusowym, wymiana okien w bażanowickim 
kościele, przy ogromnym wsparciu parafian 
zamieszkujących filiał w Bażanowicach, czy 
odnowa dzwonnicy w Gumnach.
 Następnym omówionym problemem 
w trakcie Zgromadzenia była ilość dzieci wy-
znania ewangelicko-augsburskiego w szko-
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łach prowadzonych przez Towarzystwo Ewangelickie. 
Niejednokrotnie przeszkodą jest czesne, dlatego padły 
głosy o chęci stworzenia list ofiar, by dofinansować 
młodych, zdolnych współwyznawców.
 W dalszej części Zgromadzenia uczestnik pytał 
o jakość życia religijnego. Jak zmienić ludzkie zacho-
wanie w kościele: biegające dzieci, telefony. Proboszcz 
w odpowiedzi zasugerował, że pokój niedawno odda-
ny, służy właśnie dzieciom i tam powinny udawać się 
rodziny, których dziecko nie jest w stanie w spokoju 
doczekać końca nabożeństwa. Równocześnie z nabo-
żeństwem odbywają się szkółki dla starszych dzieci.  
 

 Uczestnicy Zgromadzenia proponują,  
by w ogłoszeniach parafialnych powiedzieć o braku tra-
dycji palenia zniczy na grobach zmarłych na cmentarzu 
ewangelickim. W zamian za znicze lepiej zebrać pie-
niądze dla potrzebujących. Domagają się, by ksiądz za-
raz po kazaniu mówił o sprawach finansowych. Ksiądz 
ma nawoływać do zbiórki pieniędzy, ale też informo-
wać o ilości zebranych ofiar, o tym co się z tego kupiło, 
albo jak wykorzystane zostały dane fundusze. Duszpa-
sterz powinien rozmawiać z Parafianami już na nawie  
kościoła.

Wizyta gości ze Schwabach

 W dniach 12-16 października go-
ściliśmy  delegację z Parafii Ewangelickiej    
św.  Marcina ze Schwabach (Bawaria.).  De-
legacji przewodniczył proboszcz parafii ks. 
dr Paul Zellfelder, a w jej skład wchodzili 
członkowie rady parafialnej Oliver Lott i Fred 
Oberndorfer oraz Gabi Trinks, pełniąca funk-
cję tzw. głównej kościelnej (hauptmesnerin). 
Nasi goście przybyli na zaproszenie złożone 
przez naszych przedstawicieli podczas pobytu 
w Schwabach w lipcu bieżącego roku.  O tej 
wizycie pisaliśmy we wrześniowym numerze 

„Wieści Wyższobramskich”. W 20. niedzieleę 
po Trójcy Świętej - 13 października – nasi 
goście przybyli na nabożeństwo w kościele 
Jezusowym na godzinę 10. Słowa pozdrowie-
nia skierował do całej parafii cieszyńskiej pro-
boszcz ks. dr Paul Zellfelder i wyraził nadzieję, 
iż jest możliwa współpraca  pomiędzy naszy-
mi parafiami ku wzajemnemu budowaniu się  
w miłości Chrystusowej. Po nabożeństwie, na-
szych gości po Bibliotece i Archiwum im. B.R. 
Tschammera oraz Muzeum Protestantyzmu, 
oprowadzał Marcin Gabryś. Ponieważ Para-
fia w Schwabach posiada również zabytkowe 
zbiory biblioteczne i stoi przed wyzwaniem 
przeprowadzenia ich konserwacji, delegacja 
z wielkim zainteresowaniem zapoznała się  
z naszymi doświadczeniami przy ochronie 
dziedzictwa piśmienniczego. Po południu, przy 
pięknej pogodzie, w towarzystwie Piotra Siko-
ry i Stanisława Hławiczki, nasi goście zostali oprowa-
dzeni po Cieszynie. Rynek, ul. Głęboka, plac Teatral-
ny, mennica z zewnątrz, Wzgórze Zamkowe, wejście 
na wieżę Piastowską, zwiedzanie wnętrza Kaplicy ro-

mańskiej, Cieszyńska Wenecja, Studnia Trzech Braci, 
placówki oświatowe Towarzystwa ewangelickiego - to 
trasa naszych gości.
 W poniedziałek delegacja została przyjęta przez 

Oliwia Madzia

W kościele w czasie niedzielnego nabożeństwa

Zwiedzanie miasta Cieszyna
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Burmistrza Miasta Cieszyna Mieczysława Szczurka, 
który życzył miłego pobytu w mieście oraz sukce-
sów przy realizowaniu współpracy pomiędzy para-
fiami. Następnie goście udali się do Książnicy Cie-
szyńskiej. Kierownik  Działu Ochrony i Konserwacji 
Zbiorów Łucja Brzeżycka omówiła i przedstawiła na 
przykładach zagadnienia ochrony i konserwacji sta-
rych dokumentów i książek, a następnie goście mieli 
możliwość podziwiania bogatych zbiorów Bibliote-
ki Leopolda Jana Szersznika.  Po tej wizycie, wraz 
z członkami Rady Parafialnej, Stanisławem Hła-
wiczką i Janem Królem,  udano się na zwiedzanie 
filiałów naszej parafii. Przed tym jednak delegacja 
została przyjęta przez Wójta Gminy Hażlach Karola 
Folwarcznego. Na tym spotkaniu informację o za-
gadnieniach nawiązania współpracy pomiędzy para-
fiami w Cieszynie i Schwabach złożył Jan Król. Wójt 
zapewnił o swojej życzliwości do takiej współpracy  
i zadeklarował, iż Gmina Hażlach będzie wspierać 
takie działania, szczególnie w dziedzinie kultu-
ralnej. Przed obiadem zwiedzono nasze kościoły  
w Hażlachu i Zamarskach. Po regionalnych plackach 
ziemniaczanych w gospodarstwie agroturystycznym 
państwa Brzezinów w Cisownicy, delegacja została 
przyjęta przez Ewangelicki Dom Opieki „Emaus” 
prowadzony przez Diakonat Żeński „Eben - Ezer”  
w Dzięgielowie.
 Popołudniowy program rozpoczęto od zwie-
dzania kościoła w Puńcowie, następnie w Bażanowi-
cach, a końcowym akordem była wizyta w naszym 
najnowszym kościele – w Ogrodzonej. Wszędzie 
goście z uznaniem i podziwem odnosili się do nasze-
go życia religijnego, czemu dali wyraz we wpisie do 
pamiątkowej księgi w Ogrodzonej.  Na zakończenie 
dnia goście wraz z proboszczem ks. Januszem Sikorą 
spotkali się na wspólnej kolacji w Brzezówce.
 We wtorek 15 października zaplanowano 

Dzięgielów, spotkanie z siostrami w Emaus I

Puńców, kościół J. Król, O. Lott, ks. P. Zellfelder

Sala Rady Miejskiej spotkanie  
z Burmistrzem Miasta Cieszyna

W Sali Rady Miejskiej

Wisła Centrum, spotkanie w kościele z ks. Szajthauerem 
(O. Lott, F. Oberndorfer, G. Trinks, Ks.  Waldemar Szaj-

hauer, S. H., ks. P. Zellfelder)
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pobyt naszych gości w górach. Szczególnie zapamię-
tali wyjazd na Równicę i  przejście do „Kamienia”, 
gdzie przedstawiono im  historię kościołów leśnych, 
a zwłaszcza tego najbardziej znanego pod Równicą. 
Pięknie i dostojnie zabrzmiała, odśpiewana przez 
wzruszonych miejscem gości, pieśń „Lobe den Her-
ren den Maechtigen Koenig”  (Chwal Pana Wszech-
mocnego Króla), a przed odejściem zmówiono Mo-
dlitwę Pańską  „Unser Vater im Himmel...”.  W Wiśle 

– Jaworniku zwiedzono cały ośrodek i kaplicę oraz  
zapoznano się z możliwościami pobytu w Jaworni-
ku grupy młodzieży polsko-niemieckiej. W Wiśle 
Centrum, po spotkaniu z proboszczem z ks. W. Szaj-
thauerem, zwiedzono kościół, a następnie  centrum 
Wisły. Podczas przejazdu przez Wisłę- Dziechcinkę, 
Wisłę Osadę, koło zameczku Prezydenta RP, Kubalon-
kę, Istebną, Jaworzynkę, do Koniakowa pod Ochodzi-
tą, goście mogli podziwiać, przy słonecznej pogodzie, 
piękno beskidzkich gór i lasów. Obiad w „Karczmie 
pod Ochodzitą” zakończył turystyczną część tego dnia. 
Naszym gościom w tym dniu towarzyszyli członkowie 
Rady Parafialnej Stanisław Hławiczka i Marcin Mrózek.
 Wieczorem miało miejsce robocze spotkanie 
w sali parafialnej przy placu Kościelnym. Z ramienia 
parafii w Cieszynie udział wzięli proboszcz ks. Janusz 
Sikora, proboszcz pomocniczy ks. Tomasz Chudecki, 
kurator Jan Król, członkowie Prezydium Rady Parafial-
nej Stanisław Hławiczka i Marcin Mrózek oraz Marcin 
Gabryś i Piotr Sikora. Między innymi omówiono:
 a) Kilkudniową wizytę 40- osobowej delegacji 
ze Schwabach w maju  2014 roku na pamiątkę założenia 
kościoła Jezusowego.  Oprócz udziału w nabożeństwie 
i programie popołudniowym, w pozostałych dniach 
pobytu w Polsce zaplanowano: zwiedzanie Cieszyna  
i okolicy, wycieczki do Krakowa, Pszczyny, Wieliczki 

i Oświęcimia.. 
 b) Udział w 2015 roku naszego Chóru Wyższo-
bramskiego w organizowanych co dwa lata dniach mu-
zyki w Schwabach.
 c) Wymianę doświadczeń i możliwości udzie-
lenia pomocy przy konserwacji zbiorów bibliotecznych  
w Schwabach.
 d) Udział naszej delegacji w grudniu 2014 roku 
w uroczystym otwarciu wyremontowanego Kościoła 
św. Marcina w Schwabach.
 e) Możliwości współdziałania  przy organizo-
waniu koncertów z cyklu „Ratujmy organy Kościoła 
Jezusowego”.
 f) Wymianę grup parafialnych, w tym młodzieży.
 Powyższa tematyka nie wyczerpuje  wiele moż-
liwych kierunków nawiązania współpracy. Obydwie 
strony wykazały chęć dalszego zacieśniania kontaktów 
ku wzajemnemu  budowaniu się i pogłębianiu życia re-
ligijnego. 

Jan Król

Wspomnienia z wycieczek PTEw. w 2013 r. 

 Tegoroczny plan wycieczek cieszyńskiego Od-
działu PTEw. powstał późno. Aż nazbyt wiele niewia-
domych pozostawało do rozwiązania. Wszak, wliczając 
w to początkowy niewypał, oddział zaliczył 22 sezony 
wycieczkowe   i łącznie  254 wycieczki. Po osiągnię-
ciu apogeum w 1995 r., gdy zaliczyliśmy 19 wycieczek  
w tym 4 wielodniowe, od tamtego czasu, z małymi od-
chyleniami, liczba wycieczek stopniowo malała, prawie 
całkowicie wypadły wycieczki wielodniowe, systema-
tycznie spadała liczba uczestników. Od kilku lat liczba 
wycieczek utrzymuje się na poziomie 9 w ciągu sezonu, 
a nierzadko się zdarzało,  że nie byliśmy w stanie dopeł-

nić małego 24 – osobowego autobusika. Jaka jest tego 
przyczyna? Niestety wielu najwytrwalszych uczest-
ników wycieczek już się wykruszyło, dwukrotnie też 
wzrosły koszty transportu i innych świadczeń wynika-
jące z podwyżek cen za różne usługi, ale także z pro-
stego faktu rozłożenia kosztów na mniejszą ilość osób 
biorących udział w wycieczce. Z drugiej strony jazda 
mniejszym autobusikiem ma nieocenione „techniczne” 
walory, sprzyja także wytworzeniu bardziej przyjaznej, 
kameralnej atmosfery na wycieczce. Skoro wycieczki 
wielodniowe nie mają powodzenia (dodatkowe koszty 
noclegów), a wszystkich wycieczek było ponad 250  

Cisownica, w izbie regionalnej  U Brzeźinów
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i najbliższe okolice zostały zaliczone, niełatwo 
było zdecydować, gdzie jechać w promieniu 150, 
maks. 200 km, aby był czas na zwiedzanie i na 
posiłek i przy zachowaniu obecnie obowiązują-
cych rygorów pracy kierowcy.  

*****
 2.05.2013: Wreszcie roczny plan wycie-
czek udało się wypracować, chętnych do jego 
nabycia – jak zwykle – wielu, ale zgłoszeń na 
otwarcie sezonu 2.05. żenująco mało. Prognoza 
pogody też nie była ciekawa. Jechaliśmy przez 
Zamarski, Dębowiec i Ochaby do Strumienia. 
Stawy wzdłuż Knajki jeszcze nie były zapełnio-
ne wodą. Lokalną dróżką dotarliśmy pod pomnik 
wielkiego ochabianina prof. Józefa Pietera. Nie-
stety ekrany nie pozwalają nawet na rzut oka na 
pomnik z głównej drogi. To tak jakby pomnik za-
mknąć w kloszu.  Gdy zatrzymaliśmy się w Stru-
mieniu, zdążając do wodotrysku, by pooddychać 
nasyconym jodem powiewem, robiło się ciemno. 
Już w strugach deszczu dotarliśmy do ratusza, 
by zapoznać się w odremontowanych piwnicach  
z ekspozycją historyczną poświęconą pamięci 
ks. Oskara Zawiszy, autora pierwszej monografii  
o Strumieniu. Druga grupka, nie ryzykując zmok-
nięcia, zwiedziła pobliski kościół św. Barabary. 
Opuszczając Żabi Kraj, wyjechaliśmy na pagórki 
Podgórza Cieszyńskiego. Z widoków nici. Zamek 
w Grodźcu zastaliśmy zamknięty na cztery spu-
sty, gdyż gospodarz wyjechał za granicę. Dojeż-
dżając do Górek Wielkich, niespodziewanie wyj-
rzało słońce. Spokojnie zwiedziliśmy Muzeum 
Biograficzne Zofii Kossak i nową ekspozycję  
w częściowo odremontowanym dawnym dworku 
Kossaków, korzystając z objaśnień zaprzyjaźnio-
nego kustosza. Zanim dojechaliśmy do Zawodzia, 
by w nowym zajeździe utrzymanym „na ludowo” 
posilić się, znów zaczęło kapać. Czy jechać przy 
tej pogodzie na Równicę?  Już dawno tam nie by-
liśmy. Pojechaliśmy. Ciągle jeszcze mam w pa-
mięci widok sprzed iluś tam lat na otwarty, dość 
stromy stok szczytowej kulminacji Równicy, pod 
którą przycupnęło sympatyczne stylowe schroni-
sko. Tu rondem kończyła się droga, a zaczynały 
górskie płaje. Wokół cisza, tylko czasem z dołu 
dochodził stłumiony łoskot młotów ustrońskiej 
kuźni. Teraz, gdy wyjechaliśmy z lasu na końco-
wy odcinek drogi, mimo kiepskiej pogody, ruch 
na niej, jak na zakopiańskich Krupówkach. Po 
bokach drogi jakieś czarcie i nieczarcie szałasy, 
na wprost w połowie stoku z mgieł wyłoniła się 
wydłużona drewniana fasada zajazdu – hotelu. 
Można nawet do niego podjechać i zaparkować.  
W środku pretensjonalny wystrój, o którym nie ma-

Hotel Priesnitz w Jesenickich Łaźniach

Z wizytą w Muzeum Zofii Kossak 01.19.2013 05 02

Ceremoniał smażenia jajecznicy

W najmłodszym kościele ewangelickim w Piosku
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rzył najzamożniejszy baca, dania bynajmniej nie 
ludowe, obsługa w strojach, sympatyczna, szybka, 
i... „górskie” ceny. Z tarasu widok, dziś ograni-
czony mgłą i rozmyty padającym kapuśniaczkiem. 
Ledwo widać w dole osiemdziesięcioletnie schro-
nisko, ongiś duma PTT i PTTK, dziś jakby śmieć 
pod Belwederem. Obok zajazdu jakieś druty dla 
tych, których nie obchodzi krajobraz a możliwość 
dania upustu adrenaliny, jakby tego nie mogli ro-
bić np. w opuszczonym kamieniołomie. Że jest 
droga pod Równicę, dobrze, bo mogą tu przyje-
chać ci, którzy tu już wyjść nie potrafią, że zbudo-
wano hotel – zajazd, też dobrze, ale pytanie, dla-
czego nie niżej, przy drodze, a w połowie stoku?  
I po co te „druty”? 
 Zapadał wcześniejszy mrok, dalej siąpiło. Czas 
do domu. Pod powiekami gnieździł się zapamiętany wi-
dok zacisznej Równicy z tamtych lat. 
I to pytanie: jaki będziesz sezonie? 

*****
 30.05.2013. Na ten dzień zaplanowaliśmy na-
szą tradycyjną już jajecznicę. Wprawdzie zabezpieczy-
liśmy się, znajdując miejsce pod zadaszeniem, ale gdy 
pada deszcz, cała impreza traci na uroku. A tu znów po 
tygodniu ślicznej wiosennej pogody nadciągnęły desz-
czowe chmury. Czy znajdą się chętni?  Tymczasem 
musieliśmy zamówić drugi autobusik. Na szczęście był 
wolny. Zapyta ktoś, dlaczego nie jeden większy? Bo za 
ciężki, za wysoki i za długi. 
 Po załadowaniu wysłużonego już „rusztu”,  
z miejsca zbiórki ruszyliśmy przez Ustroń i Wisłę do 
Istebnej Jasnowic. Tuż na granicy zatrzymaliśmy się  
w Galerii Jana Kukuczki. Zawsze jest tu coś ciekawe-
go do oglądnięcia: nie tylko portrety co znamienitszych 
górali, ale obrazy poplenerowe i rękodzieła mistrzów 
sztuki ludowej. Niestety dalej pochmurno, jeszcze tro-
chę i przekroczyliśmy granicę, esowym zjazdem ob-
niżyliśmy się do doliny Olzy. W Piosku skręciliśmy  
w prawo. - Tu? Gdzie jedziemy? 
Wąską dróżką pniemy się w górę. Zboczami Ostrej 
Góry, za kolejnym łukiem drogi, z prawej strony  
w prześwitach lasu,  głęboko w dole płynie graniczny 
potok Bystre, za nim podnoszą się  otulone mgłami roz-
łogi Młodej Góry i Sałaszu Dupnego. Wreszcie jeste-
śmy na Bagińcu, ok. 780 m npm.  Na miejscu niewielki 
parking, witający nas ufoludek, hotel, czekająca na nas 
wiata z ławami i sympatyczny baraczek z restauracją, 
cisza. Jakby na zamówienie przestało padać, nawet się 
nieco rozjaśniło. Szybko rozpaliliśmy nasz „ruszt” i tyl-
ko patrzeć, jak na różne sposoby smażone są w mniej-
szych czy większych rondelkach i patelniach jajecznice. 
W ciągu roku zdarza się, że znajdzie się w domowym 
jadłospisie, ale ta jedna raz w roku, celebrowana w ple-
nerze, ma swój niepowtarzalny smak.  Ale znalazł się 

obrażony dowcipniś i pouczył mnie, że nie po to jeździ 
się na wycieczkę, i to w góry, aby na niej smażyć ja-
jecznicę, którą może sobie zrobić w domu. Powiedział 
kiedyś baca, wysłuchawszy mądrych wykładów o tu-
rystyce: 

- Co szkodzi przyrodzie? To, co się ciągnie z waszych 
nogawic i głupi godani, hej! 
 Potem przenieśliśmy się do restauracyjki uzu-
pełnić płyny i pogaworzyć przy stolikach. Aż żal było 
odjeżdżać. Opłaciliśmy „powolenkę” na wjazd i wyru-
szyliśmy w dół do Piosku. Znów zaczęło siąpić. Ledwo 
wjechaliśmy na przykościelny parking, gospodarz, ks. 
Jerzy Kaleta już zapraszał do najmłodszego kościoła 
ewangelickiego na Zaolziu, poświęconego 31.10.2010 
r.  Wnętrze halowe, z trójskrzydłową pawłaczą, ledwo 
zaznaczone prezbiterium z prostą mensą ołtarzową i 
mównicą. Całość utrzymana w bieli, nad mensą pasek 
witraża z motywami geometyrycznymi i duży ekran do 
wyświetlania tekstów śpiewanych pieśni. Obok miejsce 
dla zespołu beatowego. Tam, gdzie zwykle chór orga-
nowy, wydzielone oszklone pomieszczenie dla matek 
z dziećmi. Co powiedzieć? Słyszałem to wiele razy: 
nie forma, a treść! Byle Słowo Boże było opowiadane! 
Pioseczanie długo czekali na swój kościół. Wszak do 
najbliższego w Nawsiu  mieli z górą 10 km. Nareszcie 
mają swój, chcę wierzyć, zgodny z ich oczekiwaniem. 
I tego przekonania nie chcę im odbierać. Być może nie 
nadążam, wychowany w innej epoce, nie mniej dręczy 
mnie pytanie, czy w imię postępu i nowoczesności nie 
zanadto pośpiesznie rezygnujemy z własnych wzorców 
i z własnej kultury? 
 Niestety deszcz przekreślił spacer w uroczej 
Dolinie Łomnej. Po obiedzie zatrzymaliśmy się jeszcze 
w Bystrzycy, by odświeżyć widok kościoła zbudowa-
nego po wydaniu patentu tolerancyjnego, a związane-
go z co znakomitszymi duchownymi: ks. Andrzejem 
Paulinim II, Wilhelmem Raschke, Karolem i Oskarem 
Michejdą, Franciszkiem Buchwałdkiem... Przez Leszną 
przy rozpogodzonym niebie wróciliśmy do Cieszyna. 

Pod Pomnikiem Czynu Powstańczego  na 
Górze św. Anny
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***** 
 20.06.2013: To już prawie astro-
nomiczne lato, dzień dłuższy, więc pora 
by zaliczyć okolice osiągalne na trasie 
jednodniowej wycieczki. Chociaż tu czy 
tam już bywaliśmy, warto przypomnieć 
sobie znane i jeszcze nieznane zakąt-
ki. Tylko te... upały! 40 i więcej stopni  
w słońcu! Czy jest klimatyzacja? Działa? 
Nasz autobusik sprawnie przewiózł nas z 
Doliny Olzy przez Przełęcz Jabłonkow-
ską na Słowację. Na rogatkach Krasnej 
skierowaliśmy się na nową, ślicznie wy-

tyczoną  drogą na Orawę, przecięli grzbietowisko Magury Orawskiej 
i na chwilę zatrzymaliśmy się w sympatycznym Dolnym Kubinie. Na 
rynku, jak na patelni, ukrop. Ledwo zaliczyliśmy znane nam zakątki. 
Nasz kościół niestety zastaliśmy zamknięty. Szybko wypiliśmy kawę  
i w drogę. Przez kolejną, już trzecią przełęcz dotarliśmy do Rużombe-
roka i zaczęliśmy się wgłębiać w Dolinę Rewucy, rozdzielającą Wielką 
Fatrę od Niżnych Tatr. Z Liptowskiej Rewucy  rozpoczęliśmy wspi-
naczkę na Przełęcz Wielki Szturzec (1010 m). Droga, przejezdna tylko 
latem i dostępna dla lżejszych pojazdów, niezliczonymi meandrami  
wśród lasu wiodła bystro w górę. W kolejnych zakrętach mogliśmy 
się zorientować, jak wysoko już jesteśmy. Wreszcie przełęcz, ledwo 
oznaczona tablicą, wokół las i szlak prowadzący z Kriżnej na Zwoleń. 
Teraz drugie 4 km w dół do Motyczek, cały czas lasem. Droga o nieco 
podniszczonej nawierzchni, praktycznie bez widoków i choćby skrom-
nego szałasu w przełęczy, już nie tyle, aby czegoś się napić (zwłaszcza 
przy tym upale), co kupić kartkę, wbić pieczęć, sprawiła nam zawód. 
Ale raz wartało tą drogą  przejechać. Prawdopodobnie zbudowana  
w XVI, może XVII w., była najkrótszą drogą łączącą przez góry dwa 
górnicze miasta Banską Bystricę z Rużomberokiem. Mimo wszystko 
wzbudzała podziw dla tych, którzy ją wytyczyli i zbudowali właśnie 
tędy, bo być może niedaleka i 50 m niższa przełęcz Donowaly, przez 
którą prowadzi nowa droga, była wówczas bardziej niedostępna. To 
tędy, zapewne wielokonnymi zaprzęgami, przewożono kruszce miedzi 
ze starogórskich kopalni do Krakowa i Wrocławia, ściągano drewno, 
bądź wypalany w mielerzach węgiel drzewny. My przejechaliśmy tę 
drogę (8 km) w ciągu niespełna pół godziny, a jak długo i z jakim wy-
siłkiem pokonywali je ludzie i służące im koniki 400 lat temu? 
Po posileniu się w przydrożnym pensjonacie w Starej Górze, już gład-
ką jak stół, nowoczesną serpentynową drogą przez przełęcz Mały 
Szturzec (890 m) na pograniczu Wielkiej Fatry i Gór Kremnickich, 
zjechaliśmy do Turieckiej Kotliny. W Martinie wstąpiliśmy na cmen-
tarz, by pokłonić się prochom Jana Kalincziaka, onegdajszego dyrek-
tora Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie. Potem wstąpiliśmy do 
szeroko (prze)reklamowanego Muzeum Etnograficznego. Owszem, 
funkcjonalityczny gmach imponujący, dużo przestrzeni, ale wystawy 
raczej skromne. Zaglądnęliśmy jeszcze do otwartego kościoła ewan-
gelickiego. Zapewne w innych warunkach pospacerowalibyśmy po 
martinskim deptaku, lecz nie przy tym prażącym słońcu. Zresztą, mu-
sieliśmy już wracać. Przełomem Wagu pod streczniańską strażnicą do-
tarliśmy do Żiliny, a stąd w górę Kisucy w nasze strony. W autobusiku 
było całkiem znośnie. 

***** 
11.07.2013: Lato w pełni, pogoda wymarzona. Jechaliśmy znanymi 
mi drogami przez Jastrzębie, Rybnik, Rudy Raciborskie, Sośnicowice 
niespodziewanie do... Koźla. Owszem, zbudowano nowy odcinek dro-
gi, ale „zapomniano” na powstałym rozwidleniu ustawić drogowskaz. 
Tak więc do Kłodnicy trafiliśmy nie od południowego wschodu, a od 
zachodu.  Stąd przez Leśnicę, także o zmienionej organizacji ruchu, 
dojechaliśmy pod Górę św. Anny, kierując się do zajazdu. Nieczyn-
ny. Pojechaliśmy więc wprost pod monumentalny Pomnik Czynu 
Powstańczego licząc, że przecież jakaś kawiarenka w centrum mia-
steczka będzie otwarta. Tymczasem chcieliśmy zejść do amfiteatru,  
a tu chodnik zatarasowany. Akurat dzisiaj odbywały się w amfiteatrze 
jakieś ćwiczenia z psami. Wypiliśmy w końcu upragnioną kawę i już 

 Przy portrecie 
Vincenza Priesnitza

Grób dyr. Jana Kalincziaka w Martinie
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widzieliśmy drogę wojewódzką, ale tu dopiero ustawio-
no zakaz z informacją, że na skutek przebudowy cała 
droga jest zamknięta. Nie było wyjścia, musieliśmy za-
wrócić i przez Górę Św. Anny pojechać na Zdzieszo-
wice. A tu, ni stąd ni zowąd, w końcu na przelotowej 
drodze, i to nie na skrzyżowaniu, a tak sobie w polu 
ustawiono znak tonażowy. Skóra mi ścierpła na myśl, 
co by było, gdybyśmy jechali dużym autobusem z naro-
wistym kierowcą. Jadąc dalej, zamiast do Otmętu, wje-
chaliśmy do Gogolina. Tu zignorowałem drogowskaz 
na Opole, gdyż chciałem pojechać lewym brzegiem 
Odry, ale nadziawszy się na korek w Otmęcie, dałem 
za wygraną. Bałem się tylko, czy wiadukt nad torami 
nieopodal dworca w Opolu dalej ma ograniczenie to-
nażowe, bo inaczej znów czeka nas objazd. Jaka ulga. 
Jest nowy wiadukt i wolny przejazd. Przez śródmieście 
Opola przejechaliśmy płynnie i nareszcie, z ponad go-
dzinnym opóźnieniem dojechaliśmy do Bierkowic. Tu 
zastaliśmy piękny nowy pawilon recepcyjny i niezwy-
kle życzliwą obsługę. Wkrótce, grupkami, zatopiliśmy 
się w innym świecie, spacerując pomiędzy drewniany-
mi perełkami dawnego budownictwa wsi opolskiej. Nie 
starczyło czasu na wszystko, ale nie sposób było nie po-
słuchać choć paru słów objaśnień służby parkowej w co 
ważniejszym obiekcie. A skoro jesteśmy w Parku Etno-
graficznym, mieliśmy smak na regionalny obiad u Ma-
lejki. Niestety po częściowym pożarze karczmy jeszcze 
nie odremontewano. Ale ta sama służba parkowa skie-
rowała nas do niedalekiego zajazdu. Duży, drewniany 
obiekt z parkingiem, już u wejścia otrzymaliśmy karty 
z bogatym wyborem menu, ceny możliwe do przyjęcia. 
Zamówiliśmy co trzeba, wreszcie na stołach wylądo-
wały wielkie półmiski z gigantycznymi porcjami, ani 
za Sasów! Nie sposób było to spałaszować. Kto chciał, 
mógł dostać plastikowy pojemniczek. Mieliśmy obiad 
na drugi dzień. Wychodząc zrozumieliśmy, dlaczego 
obiekt nazywa się „Bida”. Bo bida tu zjeść na jednym 
posiedzeniu całe danie, chyba że po kilkudniowej gło-
dówce. 
 Być w Opolu, a nie wstąpić chociaż do Fran-
ciszkanów i katedry, nie zatrzymać się na rynku, to nie-
porozumienie. Wstąpiliśmy więc, by zobaczyć nagrob-
ki opolskich Bolków i ostatniego Jana Dobrego, rzucić 
okiem na barokowe kamienice i „florencką” wieżę ratu-
szową. Bardzo nam brakowało tej straconej godziny. 
 Za Strzelcami Opolskimi wjechaliśmy na 
autostradę, w Gliwicach osobnym pasem na kolejną 
autostradę, którą będzie można kiedyś, jak wreszcie 
dokończą wielki most nad  niewielkim strumyczkiem 
w Mszanie, dojechać do Ostrawy. Przed Żorami brak 
kawałka znaku w kierunki Wisły czy Cieszyna. Zary-
zykowaliśmy zjazd na Pszczynę, by z niej dostać się na 
wiślankę. Do domu ponoć koniki ciągną lepiej. Przyje-
chaliśmy do Cieszyna planowo. 

*****
 1.08.2013: Jak zwykle pojechaliśmy nietypo-
wo: Jastrzębie, Pszów, Racibórz, Kietrz, Głubczyce.  
Z dala było już widać Biskupią Kopę, Pradziada. Wy-
jeżdżając z miasta, na rozwidleniu dróg - drogowskaz 
do Pomorzowiczek w środku, czyli w domyśle obie 
drogi prowadzą do Rzymu! Figa z makiem. Jadąc 
lewym odgałęzieniem, Biskupia Kopa, zamiast się 
przybliżać, oddalała się, a wszystko przez to, że na 
następnym nie oznakowanym skrzyżowaniu pojecha-
liśmy za „główną” drogą. Nie wypuszczając mapy  
z ręki, trafiliśmy na właściwą drogę, czyli tą prawą ga-
łąź prowadzącą z Głubczyc. Wreszcie Pomorzowiczki, 
takie  jakieś opuszczone i drogowskaz przypominający 
wszystko, tylko nie znak drogowy do kraju sąsiadów. 
Czeską stroną wyjechaliśmy na przełączkę Petrowską 
tuż pod graniczną Biskupią Kopą i stromym zjazdem 
do górniczego miasteczka Złote Góry. Dziś po czasach, 
gdy gwarkowie drążyli w okolicach sztolnie, by wydo-
być z ziemi okruchy złota, pozostała tylko nazwa. Nie-
wiele ponad kilometr, i znów byliśmy w Polsce. Przed 
nami Głuchołazy, miasto z bogatą przeszłością, dawna 
strażnica księstwa biskupów wrocławskich, w XIX w. 
pulsujące zdrojowisko, znane z wodolecznictwa. Za-
chęcony opisem kurortu, zaplanowałem postój nie  
w pobliżu zabytkowego centrum, a właśnie w jego 
południowej części. I tu nie brakło znaków ogranicza-
jących ruch. Z trudem odnaleźliśmy otwartą kawia-
renkę w niewielkim hoteliku z jednoosobową obsługą.  
W pobliżu opuszczony budynek z bogatą sztukaterią  
z czasów uprawiania stylów historycznych – do wyna-
jęcia! Korciła górka Przednia Kopa, ale nie mieliśmy 
czasu sprawdzać, czy tam można wyjechać. Z żalem 
minęliśmy stare śródmieście z jego wieżami, skręcając  
w lewo do Mikulowic, znów przez granicę i w głąb  dłu-
giej doliny Białej, rozdzielającej Rychlebskie Góry od 
Zlotogórskiej  Wierchowiny. Z centrum miasteczka Je-
senik skierowaliśmy się do zdrojowiska Lazne Jesenik. 
Udało się podjechać pod reprezentacyjny hotel – sana-
torium „Priessnitz”, zbudowany z początkiem XX w.,  
a nazwany imieniem prostego pasterza bydła Vincen-
zego Priessnitza, który z czasem stał się prekursorem 
wodolecznictwa i dał początek słynnym jesenickim łaź-
niom, wykorzystujących dziesiątki okolicznych źródeł  
wód mineralnych. Wnętrze hotelu wystawne, o ceny 
usług lepiej nie pytać! Niestety ujęcie wody, także imie-
nia  Priessnitza nieopodal hotelu było zamknięte z po-
wodu prowadzonych robót ziemnych. Ale widok spod 
hotelu na główne szczyty Grubego Jesenika z najwyż-
szym Pradziadem (1491 m) zniewalające. 
 Już wśród rozłożystych szczytów Grubego Je-
senika, przez Widelske Sedlo (930 m) dotarliśmy do 
Doliny Białej Opawy, w głębi której pod zachodnimi 
rozłogami Pradziada rozsiadło się zdrojowisko Kar-
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lowe Studanki. Urzeka ono drewnianą zabudową co 
większych sanatoriów, Pomnikiem Wody przypomina-
jącym, że bez wody nie byłoby  życia i sympatycznym 
pawilonikiem, w którym do woli można się napoić i na-
brać do butli smakowitej „mineralki”. 
 Po posiłku, przez stare śląskie miasta Brun-

tal, Opawę, wreszcie Ostrawę dotarliśmy pod wie-
czór do naszego kochanego Cieszyna. I tyle. Więcej 
do jednodniowej wycieczki nie udało się wprasować.  
Doba za krótka!

Zza granicy
Jan Kliber

Śladami Parafii „potolerancyjnych” na Morawach i w Czechach                                                                               

Parafia w Krucemburku   odc. 11                    

 Krucemburk leży na dawnym Libĕckim szlaku 
z XI wieku prowadzącym przez czesko-morawskie po-
granicze. W celu jego ochrony powstała tam strażnica. 
Miejscowość założyli w XIII wieku krzyżacy, jako gór-
ną osadę z kościołem farnym  i twierdzą. Według pier-
wotnej nazwy Kreuzburg (Zamek krzyżowy) powstała 
obecna nazwa Krucemburk. Inna wersja o pochodzeniu 
nazwy to ta, że właścicielem tzw. „prawa bicia mo-

net” z uwagi na wydobywanie srebra w okolicy, był  
w latach 1247-1261 Arlanus Henricus z Kreuzburga 
w Turyngii. Krucemburk po raz pierwszy wymienia-
ny jest w dokumentach z 1241 roku. 
 Już w czasach przed bitwą na Białej Górze 
tutejsi mieszkańcy należeli do Jednoty Braci Cze-
skich.  Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) i kontr-
reformacja oraz pożar miasta sprawiły zubożenie  
i upadek miasta. Wówczas to majątek należał do rodu 
Dietrichsteinów. Pół roku po ogłoszeniu patentu to-
lerancyjnego powstał w tym mieście, w 1782 roku, 

zbór augsburski, podobno jako  pierwszy w Czechach, 
jednak zbór w Humpolcu także chwali się swym pierw-
szeństwem, dlatego widać, że te dwa zbory rywalizują 
o palmę pierwszeństwa. Pierwotnie nabożeństwa odby-
wały się w stodole Franciszka Janačka nr 33, pierwsze 
nabożeństwo odbyło się 9 czerwca 1782 r. Odprawił 
je pierwszy pastor zboru ks. Jan Laho ze Słowacji. Ze 

Słowacji pochodził także pierwszy nauczyciel 
w szkole ewangelickiej. W 1784 roku zbudowa-
no drewnianą szkołę, powiększoną w pierwszej 
dekadzie XIX wieku,  w 1785 roku zbudowano 
drewnianą plebanię. Drewniany dom modlitwy 
powstał i został poświęcony w lipcu 1786 roku.  
Nowy murowany dom modlitwy powstał w 1840 
roku wg planu Jana Wurma. Kamienny budynek 
szkoły zbudowano w 1819 roku. Nowy budynek 
szkoły powstał w latach 1888-1889, dziś jest to 
obiekt mieszkalny. Cmentarz założono w 1863 
roku.  Dom modlitwy, bez wieży, zachował się 
w takim stanie do dziś, tylko wnętrze zmieniło 
swój wygląd, a pierwotny ołtarz parafia czesko-
braterska usunęła już w 1945 roku. Na cmen-Evangelicka skola Krucemburk

Władysław Sosna
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Be omide didar                

tarzu stoi okazały 
pomnik nagrobny ks. 
Jana Pellara tutejsze-
go pastora, który wy-
wodził się z Cisow-
nicy k. Ustronia.  

Janek Schylla

 Kair to blisko dwudziesto-
milionowa aglomeracja. Obecnie na 
każdym kroku obecna jest policja. Sa-
mochody wojskowe z żołnierzami  
w pełnym rynsztunku patrolują ulice. 
Każdy atokar z turystami jest eskor-
towny przez dwa samochody (Policja 
i wojsko).Personel w muzeach bardzo 
uprzejmie przyjmuje przybyłą gru-
pę. Widać pozytywne zmiany w zachowaniu wszystkich, któ-
rzy mają styczność z turystami. Nawet poganiacze wielbłądów  
z większą nieśmiałością wyciągają rękę  po bakszysz. Spotykamy 
grupę egipskich Koptów, którzy po upewnieniu się, że jesteśmy 
z Europy, zaczęli opowiadać o swojej sytuacji. Przynależność 
do wspólnoty chrześcijańskiej deklaruje  blisko 10 % rdzennych 
Egipcjan. W rzeczywistści jest ich znacznie więcej. Są bowiem 
często spychani do nisko płatnych zawodów. Niektóre profesje 
urzędnicze są dla nich praktycznie zamknięte. Dobrze wykształ-
ceni znajdują pracę przy obsłudze ruchu turystycznego.   
 W tle Muzeum Narodowe w Kairze

Krucemburk  - grób ks. Jana 
Pellara rodem z Cisownicy
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 Przez ostatni rok, kiedy rządy przejęło Bractwo 
Muzułmańskie i prezydentem został Muhamad Mur-
si, nasiliły się prześladowania i chrześcijan nazywano 
wręcz „wrogami islamu”. Niszczone są koptyjskie skle-
py. Podpalane są kościoły. Władze niechętnie i mało 
skutecznie reagują na te ataki islamskich radykałów. 
W ostatnich latach z Egiptu  wyjechało kilkaset tysię-
cy Koptów. Wielu schroniło się na Cyprze. O sytuacji 
wspólnot chrześcijańskich w Egipcie, Libii i na Bliskim 
Wschodzie  postaram się jeszcze napisać w odrębnym 
opracowaniu tego zagadnienia.
 Wszechobecna już jesień nastraja nas melan-
cholijnie. Niebawem będziemy intensywniej wspomi-
nać swoich bliskich. Dlatego pisząc o Egipcie trzeba 
wspomnieć o ewenemencie w skali światowej. Jedna 
z dzielnic Kairu nazwana jest Miastem Umarłych. Jest 
tutaj usytuowany w niedalekiej odległości od wzgórz 
Mokattam rozległy cmentarz z grobowcami, mauzole-
ami, małymi meczetami  (Odpowiednik naszych kapli-
czek cmentarnych). Na tych grobowcach są dobudowa-

ne pomieszczenia mieszkalne bez stałego 
zadaszenia. W ten sposób dawne zabu-
dowania w myśl prawa budowlanego nie 
są budynkami. Unika się w ten sposób 
płacenia podatków. Władze tolerują taki 
stan rzeczy, ponieważ ta sytuacja trwa od 
15 wieku. Najwięcej ludzi  przyprowa-
dziło się tutaj w 19 i 20 wieku. Szacuje 
się , że aktualnie zamieszkuje w Mieście 
Umarłych ponad 2 miliony obywateli 
Kairu. Mieszkańcy w większości prowa-
dzą normalny tryb życia. Dzieci uczą się  
w szkołach. Młodzież również kształci 
się lub już pracuje. Dorośli dojeżdżają do 
zakładów aglomeracji kairskiej i do po-
bliskiej Gizy. Niektórzy, głównie ludzie 
starsi, opiekują się grobowcami. Normal-
nie funkcjonują sklepy i zakłady usłu-
gowe. Wokół toczy się zwyczajne życie. 
Coraz częściej zatrzymują się tutaj auto-
kary z turystami. Za małą opłatą w posta-
ci kilku funtów egipskich lub  jednego 
dolara można zwiedzać grobowce-domy 
i meczety-mauzolea. Opiekunowie twier-
dzą, że pilnują grobowców, ażeby nikt 
nie skradł posiadanych przez zmarłych 
amuletów, które każdy  powinien mieć  
z sobą, by z chwilą, kiedy stanie na Są-
dzie Ostatecznym przed Najwyższym 
Bogiem Ozyrysem, pomogły 
(amulety), osądzić dobroć jego serca. Oni 

w to święcie wierzą.  Allach i związana z Nim wiara, to 
już zupełnie inna kwestia.
 Życie każdego z nas toczy się nieubłaganie 
do przodu. Nieuchronność przemijania skłania nas do 
refleksji i wspominania naszych Bliskich, którzy byli 
z nami, wspomagali nas od niemowlęctwa poprzez 
dzieciństwo, dojrzewanie do dorosłości, po osiągnięcie 
samodzielności. My także staramy się dobrze prowa-
dzić swoje dzieci do dorosłego funkcjonowania. Stale 
obawiamy się, czy sobie poradzą, czy sprostają trudno-
ściom i skomplikowanym wyzwaniom współczesnego 
świata? 
 Jako ludzie wierzący żyjemy z nadzieją, że 
kiedy nas zabraknie, to nasze starania umożliwią im  
spokojne i pomyślne życie. Takie przekonanie pozwoli 
nam spokojnie odejść i taka nadzieja zawsze jest obec-
na w  przemyśleniach ludzi pogodzonych z Bogiem.

Piramidy w Gizie

W tle Sfinks w Gizie
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Okiem Posłanki
Aleksandra trybuś

 Wraz z ustanowieniem roku 2012 Europej-
skim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarno-
ści Międzypokoleniowej oraz Rokiem Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku została opracowana nowelizacja usta-
wy o samorządzie, stwarzająca jasne podstawy praw-
ne, umożliwiające praktyczne popularyzowanie idei 
przedstawicielstwa seniorów przy organach samorządu 
terytorialnego i powoływanie gminnych rad seniorów. 
Inicjatywę przygotowali posłowie pracujący w Parla-
mentarnym Zespole ds. Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku i została już uchwalona przez Sejm i Senat. Obecnie 
projekt został skierowany do podpisu Prezydenta RP.
 Inspiracją do przygotowania zmiany ustawy  
o samorządzie gminnym było zidentyfikowanie sytu-
acji osób starszych, jak i analiza dotycząca procesów 
społecznych i demograficznych zachodzących w na-
szym kraju. Wzrost odsetka osób starszych w polskim 
społeczeństwie nabiera coraz większego tempa. Do 
2035 roku udział osób w wieku 65 i więcej zbliży się do 
¼. Jednym z najważniejszych wyzwań rozwojowych 
wobec osób starszych jest ich aktywizacja obywatelska  
w środowisku miejsca zamieszkania, która powinna 
się stać celem polityki wobec osób starszych. Taką, 
między innymi, rolę mają spełniać gminne rady se-
niorów. Rady te będą reprezentować interesy  
i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz 
samorządowych i brać udział w formułowaniu 
oraz przekazywaniu opinii i stanowisk dotyczą-
cych nie tylko strategicznych, ale i bieżących 
planów rozwoju gminy. Gminna rada seniorów 
składać się będzie z przedstawicieli grup seniorów, 
organizacji pozarządowych, zainteresowanych 
środowisk seniorskich oraz podmiotów prowa-
dzących Uniwersytety Trzeciego Wieku. Gminne 
rady seniorów będą miały charakter konsultacyj-
ny, doradczy i inicjatywny. Utworzenie gminnej 
rady seniorów będzie mogło nastąpić z własnej 
inicjatywy rady lub na wniosek zainteresowanych 
środowisk seniorskich.
 Również, ale nie tylko, dlatego prężnie 
działający w Cieszynie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku stał się adresatem moich działań jako po-
słanki na Sejm RP. Zorganizowałam po raz kolejny 
Marsz Seniora, który ma na celu popularyzowanie 
aktywności fizycznej osób starszych, promowanie 
zdrowego stylu życia, integrowanie środowiska 
seniorów oraz spędzenie czasu w gronie miłych  
i przyjaznych osób. Mam nadzieję, że ta inicjaty-

wa na stałe wejdzie do kalen-
darza imprez plenerowych  
w Cieszynie. W „murach” 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, z mojej inicjatywy 
odbyło się także spotkanie 
członków sekcji „Przeszłość 
i teraźniejszość” z poseł Małgorzatą Kidawą-Błońską. 
Pani Poseł przyjechała do Cieszyna nie jako polityk, 
lecz jako prawnuczka premiera Władysława Grabskie-
go - odbyła podróż sentymentalną wspominając swoich 
przodków - Józefa Kiedronia i Zofię Kirkor-Kiedro-
niową. Z dużym wzruszeniem opowiadała o historii  
i postawie kobiet w rodzinie Grabskich. Spotkanie zgro-
madziło wielu słuchaczy, którzy z zaciekawieni pytali  
o tradycje rodzinne i dom, w którym wychowywała się 
pani Poseł. Wraz z Władysławą Magierą – prowadzącą 
sekcję „Przeszłość i teraźniejszość” - towarzyszyłyśmy 
pani Poseł na cmentarzu ewangelickim, składając kwia-
ty na grobie ministra Józefa Kiedronia oraz spacerując 
Uliczką Cieszyńskich Kobiet.



Informator Parafialny nr 10/2013 (121)

listopad 2013 45

LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y Towarzystwa Ewangelickiego

Liceum Ogólnokształcące TE

 Historia LOTE rozpoczęła się w 1993 r., kiedy to reaktywo-
wane Towarzystwo Ewangelickie założyło pierwszą placówkę – li-
ceum. Pierwsza klasa, która liczyła 20 uczniów, mieściła się w go-
ścinnych progach LO im. A. Osuchowskiego. W tym czasie budynek 
przy ul.Sienkiewicza przechodził gruntowny remont, aby 1 września 
1994 r. rozpocząć naukę już trzech klas liceum we własnym, pięknie 
odnowionym budynku szkoły. Wiele zaangażowanych osób przyczy-
niło się do powstania placówki: Jan Puczek – I prezes TE i ks. Janusz 
Sikora – współtwórca szkoły i od 1995 r. nieprzerwanie do dziś pre-
zes TE, Danuta Molin-Puczek – I dyrektorka LOTE, Jan Król, Hen-
ryk Kubeczka, Jan Matuszek, Józef Brudny, Lidia Berek – księgowa.  
I wielu, wielu cennych współpracowników. 
 Mijały lata – rok po roku tworzyliśmy historię tej szkoły od-
dając swoje siły i czas – wspólnie uczniowie, nauczyciele i pracow-
nicy, rodzice, Zarząd TE. Pierwsi absolwenci LOTE opuścili szkołę 
w 1997 r. W roku jubileuszowym szkoła ma 659 absolwentów – ludzi 
mądrych, otwartych, z apetytem na życie i świat. Od 2001 r. mam 
przywilej być dyrektorem LOTE i w tym czasie wręczyłam 460 świa-
dectw ukończenia szkoły jej uczniom. Z okazji 20-lecia, spośród ca-
łego grona absolwentów poprosiłam 20 z nich o opisanie swoich po-
maturalnych losów – można o tym przeczytać w księdze pamiątkowej 
w rozdziale zatytułowanym „Mini-historie Lotersów”. Ich historie są 

20 lat minęło – jak jeden dzień
Kazanie wygłosił ks. Łukasz Ostruszka

Laudacje odczytali A. Trybuś i J. Sobota

Koncert rozpoczęli ks.Janusz Sikora i dyr. Lidia Pałac
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dla nas inspiracją i wielką satysfakcją. Zapewne 
pozostałe, niespisane 639 historii byłoby równie 
ciekawych jak tych 20, ale może z okazji następ-
nych jubileuszy kolejni absolwenci szkoły zechcą 
opisać swoją drogę. W księdze jubileuszowej 
znajduje się wiele ciekawych artykułów i staty-
styk – zachęcam do nabycia tej pozycji, dostępnej 
w sekretariacie szkoły lub w kancelarii parafialnej 
w Cieszynie.
 Program uroczystości był bogaty. 
18.10.2013 r. o godz. 17:00 miał miejsce jubile-
uszowy koncert chóru i orkiestry pod dyrekcją 
Jean Claude Hauptmanna. Na tę okoliczność nasz 
dyrygent opracował i przygotował wyjątkowy 
repertuar – głównie muzykę filmową. Solistami 
byli aktualni uczniowie i absolwenci szkoły: Pa-
weł Konik, Piotr Sikora, Paweł Cienciała, Alek-
sandra Malina, Marta Cienciała, Martyna Franek, 
zaś solo na flecie grała Kornelia Dorighi i Paweł 
Glajcar. Kilkakrotnie dyrygent oddał batutę na-
szym absolwentom: Joannie Korczago, Piotrowi 
Sikorze, Wojciechowi Wantulokowi. Słowo wią-
żące prezentowała Katarzyna Słupczyńska – na-
uczycielka j.polskiego w LOTE i GTE. Koncert 
niezwykły, za który serdecznie dziękuję pp.Haupt-
mannom oraz wszystkim członkom jubileuszowe-
go chóru i orkiestry! Szczegóły dotyczące koncer-
tu opisuje w osobnym artykule Kornelia Dorighi, 
zaś fragmenty koncertu obejrzeć i posłuchać moż-
na na youtubie: http://www.youtube.com/wat-
ch?v=I37dFQ3HN3o
 19.10.13 r. /sobota/ o godz. 11:00 odbyło 
się jubileuszowe nabożeństwo, na którym obecni 
byli: Jerzy Nogowczyk – Starosta cieszyński, Sta-
nisław Kubicius – przewodniczący Rady Powiatu, 
Maria Pindur – Paczelnik Wydziału Edukacji, Jan 
Matuszek – wiceburmistrz Cieszyna, Aleksandra 
Trybuś – posłanka na Sejm, wcześniej wicedy-
rektor LOTE/GTE, Renata Rosowska – dyr. LO 
im. M. Reja w Bielsku-Białej, dyrektorzy cieszyń-

Orkiestra i chór jubileuszowy Solo Aleksandra Malina

Wystąpili uczniowie

Spotkanie po latach

Pamiątkowe zdjęcie
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Lidia Pałac

skich szkół ponadgimnazjalnych, absolwenci, nauczy-
ciele, rodzice, uczniowie, sympatycy. Laudacje przesłał 
m.in. premier Jerzy Buzek oraz bp Kościoła E-A ks.Je-
rzy Samiec. Kazanie wygłosił ks. Łukasz Ostruszka 

– absolwent szkoły z 2006 r., zaś w ołtarzu do liturgii 
stanęli także Piotr Sztwiertnia i Wiktoria Matloch – ab-
solwenci LOTE dziś studenci ChAT. Chór pod dyrekcją 
JC Hauptmanna uświetnił nabożeństwo, zaś program 
artystyczny przygotowały panie: Katarzyna Słupczyń-
ska – z grupą uczniów klas I i II oraz Agata Ogórek 

– z grupą absolwentów z 2010 r. Konferansjerami byli 
Szymon Brózda – absolwent z 2010 r. i Kamila Pękała, 
uczennica klasy maturalnej.
 Po uroczystości w kościele zaproszeni goście 
oraz absolwenci przeszli na poczęstunek do szkoły, 
gdzie prócz smacznych przekąsek można było obejrzeć 
wystawę zdjęć, spotkać się z uczącymi, nabyć księgę 

jubileuszową i inne okolicznościowe gadżety – opraco-
wane przez panią Agatę Ogórek.
 Wieczorem ponad 100 osób spotkało się na 
jubileuszowym balu w hotelu „Diament” w Ustroniu. 
Wspomnienia i zabawa przeplatały się nawzajem. Oto 
fragment wpisu na Facebooku, który oddaje radosną at-
mosferę naszych 20. Urodzin!

„… Podsumowując muszę przyznać, że było tak jak 
miało być, wesoło i hucznie, ale też dostojnie i eleganc-
ko. Miło, że pani Renia Broda przyjechała specjalnie 
ze Szwecji, że pan Francus porozmawiał ze swoim ulu-
bionym uczniem (ze mną) o historii, że tyle znajomych 
twarzy udało się spotkać, ale najbardziej cieszy fakt, że 
szkoła nadal prężnie działa i za pięć lat jest szansa na 
podobne obchody z okazji ćwierćwiecza.
P.S. Kto nie był bo wolał siedzieć w domu niech żałuje.

Jubileuszowy koncert
 18 października 2013 roku o godzinie 17.00  
w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się koncert 
w ramach obchodów 20-lecia Liceum Ogólnokształcą-
cego Towarzystwa Ewangelickiego, w trakcie którego 

zaprezentował się chór LOTE i GTE wraz z orkiestrą 
jubileuszową. Mogliśmy również usłyszeć talenty mu-
zyczne zarówno obecnych uczniów, jak i absolwentów 
liceum.
 Koncert otworzyła pieśń GaudeMater. Chór 

poprowadziła Reneta Badura-Sikora, która pro-
wadziła chór przez pierwsze dziesięć lat jego ist-
nienia. 
  Gdy rozbrzmiały ostanie nuty tej wspa-
niałej pieśni, głos zabrał prezes Towarzystwa 
Ewangelickiego ks. Proboszcz Janusz Sikora  
i powitał wszystkich na tym wyjątkowym kon-
cercie. Następnie obecna dyrektor, pani mgr Li-
dia Pałac przedstawiła po części historię chóru. 
Powstał on już w pierwszych miesiącach istnie-
nia liceum. Założyła go Renata Badura-Sikora. 
Początkowo składał się jedynie z ośmiu dziew-
czyn. Pierwsza wzmianka w kronice datowana 
jest na 27.12.1993 roku, gdzie zapisano „Koncert 
Dzieci śpiewają kolędy. Po raz pierwszy wystą-
pi zespół LOTE – 8 osobowa grupa dziewczyn.” 
Pani Badura-Sikora prowadziła zespół, a później 
chór LOTE przez dziesięć lat. 18.10.2003 roku, 
na koncercie z okazji 10-lecia istnienia szkoły 
chór po raz pierwszy poprowadził Jean-Claude 
Hauptmann, który przewodzi chórowi po dziś 
dzień. 
  Po krótkiej lekcji historii Pani dyrektor 
zapowiedziała pierwszy blok koncertu, na który 
składały się trzy pieśni: Benediction Matthew 
Amstronga, którą zadyrygowała Joanna Korcza-
go – absolwentka LOTE, Pieśń biblijna z 1894 
roku Antoniego Dworzaka, w której solo wyko-

Dyrygent absolwent Wojciech Wantulok i basista 
Paweł Konik

Soliści
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nał Paweł Konik oraz pieśń Gronie z opery Sałasznicy 
Jana Sztwierni. Obiema pieśniami zadyrygował Woj-
ciech Wantulok.
 Kolejna część koncertu została zapowiedziana 
przez konferansjerkę – Katarzynę Słupczyńską, po-
lonistkę nauczającą w LOTE i GTE. Blok ten był po-
święcony piosence francuskiej. Pierwszą była pieśń 

… S'ilsuffisaitd'aimer - do słów i muzyki Jean–Jacqu-
e'a Goldmana, napisana dla znanej piosenkarki Celine 
Dion. Swoje solo wykonała tu Aleksandra Malina przy 
akompaniamencie pianina. Następna była Eblouie par 
la nuit… z repertuaru Zaz. Jest to pseudonim artystycz-
ny Isabelle Geffroy. Tu solo przy akompaniamencie 
fortepianu wykonała Martyna Franek. Ostatnia w tym 

Solistka Kornelia Dorighi

Solistka Marta Cienciała
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bloku była piosenka Hymne à l’amour Edith Piaf. Przy 
tej pieśni do Oli dołączył się chór wraz z orkiestrą ka-
meralną, którymi dyrygował Jean-Claude Hauptmann.
Trzecią część koncertu otworzyła Kornelia Dorighi 
wykonując, z towarzyszeniem orkiestry, Obój Gabriela 
Ennio Marricone. Jest to najsławniejszy fragment mu-
zyki z filmu Misja Rolanda Joffé. Następnie chór za-
śpiewał Afryka Kyrie Patsy Ford Simms i Andy Beck. 
Ostatnia w tym bloku była pieśń Ave Maria uznawana, 
nie wiadomo czy słusznie, za dzieło żyjącego w XVI 
wieku włoskiego kompozystora Giulio Cacciniego, na-
zywanego również Giulio Romano.
 Kolejną część koncertu stanowiła głównie 
muzyka filmowa. Motyw z filmu „Pianista” Romana 
Polańskiego, skomponowany przez Wojciecha Kilara, 
zaprezentował solo na klarnecie Paweł Glajcar z towa-
rzyszeniem orkiestry. Następnie chór wykonał pieśń ze 
znanego musikalu „Skrzypek na dachu” – „Modlitwa 
Szabasowa”. Na pewno każdy kto oglądał ten film pa-
mięta scenę, w której skromna rodzina Tewiego Mle-
czarza przygotowuje się do szabasu, który jest najważ-
niejszym świętem żydowskim, które rozpoczyna się 
w piątkowy wieczór i trwa aż to sobotniego zachodu 
słońca.  Cykl ten zamknie „Motyw żydowski” autor-
stwa Jean-Clauda Hauptmanna, w wykonaniu zespołu 
instrumentalnego. Utwór ten został po raz pierwszy wy-
konany 1 września 2012, podczas koncertu Melodie Pa-
mięci, za pomocą którego  jego twórcy, przywołali pa-
mięć więźniów podobozu Goleszowskiego, filii obozu 
w Oświęcimiu, także tych żydowskiego pochodzenia.
Kolejna część koncertu poświęcona była również 
muzyce żydowskiej. Pierwsze dwa utwory pochodzą  
z filmu „Lista Schindlera”. Główny motyw filmu oraz 
Immolation autorstwa Johna Williamsa. Cykl zakończy 
El Shadai. El shadai to jedno z imion Boga, najczęściej 
tłumaczone jako „Bóg Wszechmocny”. 
 W kolejnej części zmienił się nieco nastrój 
utworów. Rozpoczęło ją doskonale wszystkim zna-
ne Halleluia Leonarda Cohena. Solo wykonała Marta 
Cienciała. Następnie orkiestra zaprezentowała motyw  
z filmu „Gladiator” oraz wraz z chórem utwór Requiem 
Aeternam.
 W przedostatniej części koncertu mogliśmy 
usłyszeć Kyrie z Requiem of a LightMarco Fediego Ca-
ruso. Solo w tym utworze wykonali Aleksandra Malina, 
Martyna Franek oraz Piotr Sikora. Mogliśmy również 
usłyszeć motyw z serialu Band of Brothers (Kampania 
braci) w wykonaniu chóru i orkiestry. 
 Przedostatnim utworem była pieśń Jezu mój 
krasny, którą zadyrygował Piotr Sikora. Początkowo 
do swojego repertuaru włączył ją Wyższobramski Chór 
Kameralny, dla którego opracowania jej dokonała Sally 
DeFord (wersja na chór, organy, harfę oraz flet).
 W 2012 roku pieśń została opracowana na or-

kiestrę przez Jean-Claude'a Hauptmanna i włączona do 
repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Tym samym 
znalazła się w programie koncertu Solus Christus, po-
święconego 500-leciu Reformacji, które przypada na 
rok 2017.
 Ostatnim, finałowym punktem programu było 
wykonanie przez chór, solistów oraz orkiestrę finałowej 
pieśni z musikalu Les Miserableopartym wg powieści 
W. Hugo Nędznicy. Solo wykonali Piotr Sikora, Alek-
sandra Malina oraz Martyna Franek.
 Wykonanie to zostało nagrodzone przez słucha-
czy owacjami na stojąco. Gdy oklaski ucichły zostali 
przedstawieni dyrygenci oraz soliści prezentujący się 
podczas koncertu, a byli to:

- Jean-Claude Hauptmann – obecny dyrygent chóru 
LOTE i GTE;

- Renata Badura-Sikora – pierwsza dyrygentka chóru, 
obecnie nauczycielka muzyki w GTE;

- Piotr Sikora (dyrygent + tenor solo) – absolwent LOTE, 
obecnie nauczyciel języka niemieckiego w SPTE  
i LOTE oraz dyrygent Wyższobramskiego Chóru Ka-
meralnego parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cie-
szynie;

- Joanna Korczago – absolwentka LOTE, obecnie stu-
dentka dyrygentury chóralnej

- Wojciech Wantulok – tegoroczny absolwent LOTE, 
student dyrygentury orkiestrowej na Akademii Mu-
zycznej w Katowicach;

- Janusz Śliwka - fortepian
- Paweł Konik (bas solo) – absolwent LOTE; 
- Estera Zioła – absolwentka LOTE
- Paweł Cienciała – absolwent LOTE;
- Martyna Franek – uczennica GTE, uczestniczka pro-
gramu „Bitwa na Głosy” w grupie Haliny Młynkowej;

- Aleksandra Malina – uczennica LOTE;
- Marta Cienciała – uczennica LOTE;
- Kornelia Dorighi (flet solo) – tegoroczna absolwentka 
LOTE, studentka Edukacji Muzycznej na Uniwersyte-
cie Śląskim w Cieszynie;

- Paweł Glajcar (klarnet solo).
 Po długich owacjach widowni dyrygent zade-
cydował, by wykonać ponownie finałową pieśń, która 
(mimo iż powtórzona) znów zakończona była gromki-
mi brawami na stojąco.
 Szczególne podziękowania należą się pani Ka-
tarzynie Słupczyńskiej za wspaniałe prowadzenie kon-
certu oraz Małgorzacie Hauptmann za zorganizowanie 
całej uroczystości.

Kornelia Dorighi
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Gimnazjum TE

 Za nami kolejny miesiąc nauki...
 Pod koniec września odbyły się wybory do Samorządu 
Szkolnego. W wyniku demokratycznego głosowania Przewod-
niczącym Samorządu GTE został Adam Jureczek (na zdj. z pra-
wej) z klasy II, a jego zastępcą Tomasz Glajcar z klasy III (na zdj.  
z lewej).
 W tym roku odbyła się kolejna edycja OZME, czyli Ogól-
nopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej. Jest to impreza, któ-
rą warto polecić młodzieży, ale także i dorosłym. Kilkuosobowa 
grupa młodzieży z GTE brała w niej udział. OZME w tym roku 
miało miejsce w dniach 27-29 września, w parafii Ewangelicko-

-Augsburskiej w Bielsku, przy placu Marcina Lutra. Temat prze-
wodni tegorocznego OZME brzmiał „Metamorfozy”, a wykłady 
i seminaria odbywające się na zjeździe wiązały się także z tym 
tematem. W piątek (27 września) OZME rozpoczęło się trady-
cyjnym już powitaniem uczestników zjazdu przez Biskupa Pawła 
Anweilera - proboszcza parafi w Bielsku, która udzielała gościny, 
a także koncertem z przesłaniem. W tym dniu miały miejsce już 
tylko cztery punkty programu, między innymi hip-hopowy koncert 
Bęsia i film „Wolność słowa”. Na sobotę zaplanowane było sześć 
seminariów (między innymi „Z życia wzięte”, 
w którym zaproszeni uczestnicy zwierzali się 
z największych metamorfoz mających miejsce 
w ich życiu z Bogiem), zwiedzanie Bielska, 
warsztaty, turniej piłki nożnej, który zgod-
nie już z tradycją wygrała parafia Cisownica 
i na zakończenie dnia dwa koncerty (zespołu 

„Aslan” i „Zespołu CME”). W niedzielę, czyli 
w ostatni dzień OZME, o godzinie 9 odbyło się 
nabożeństwo pożegnalne, po którym wszyscy 
rozjechali się do domów.
 W sobotę, 28 września, 17 - osobowa 
grupa uczniów GTE wybrała się wraz z panią 
Gabrielą Waliczek na Turystyczny Rajd Gór-
ski "Pożegnanie lata".  O godzinie 9.00 tury-
ści wyruszyli początkowo szlakiem zielonym, 
później czerwonym,  
z Górek Wielkich 
przez Zebrzydkę, Ła-
zek  na Błatnią. Trasa 
przejścia zajęła ok. 
2,5 godziny. Na "Ran-
czu u Dorotki"  czekał 
na nich gorący po-
siłek oraz zasłużony 
odpoczynek. Na me-
cie uczennica klasy 
Iag - Nicola Więcław 

- wzięła udział w kon-
kursie krajoznawczo - 
turystycznym o Beski-

Przewodniczący 
Samorząu Szkolnego 

i Jego Zastępca

Rajd Pożegnanie lata na Błatniej

Klasy I GTE podczas wycieczki na Stecówkę
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Leszek Kołodziej

dzie Śląskim w kategorii "gimnazja" i zajęła w nim III 
miejsce. Droga powrotna prowadziła do Brennej , gdzie 
czekał już wynajęty autobus, którym uczniowie powró-
cili do Cieszyna.
 30 września odbyła się wycieczka integracyjna 
uczniów klas I na Stecówkę. Autobus pełen zaspanych 
uczniów wyruszył spod szkoły o godzinie 8:10. Po 
kilku minutach jednak wszyscy zajęci graniem, czy-
taniem lub wesołą rozmową, zapomnieli o spaniu. Po 
przyjeździe na miejsce pełni zapału wyruszyli wraz  
z nauczycielami w drogę. Podejście nie było zbyt trud-
ne. U celu wędrówki czekało już  ognisko, na którym 
piekli kiełbaski. Po dotarciu do schroniska zrobili kil-
ka grupowych zdjęć, których tło stanowiły przepiękne 
górskie krajobrazy. Wszyscy solidarnie posprzątali po 
sobie i wyruszyli w podróż do autobusu. 
 3 października o godzinie 9 odbyły się zawody I 
stopnia VIII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. 
Miłośnicy „KRÓLOWEJ NAUK” zmierzyli się 
z piętnastoma zadaniami. Rozwiązanie testu polegało na 
rozstrzygnięciu, które stwierdzenie podane w podpunk-
tach do każdego zadania jest prawdziwe, a które fałszy-
we. Koordynatorami konkursu był Tomasz Glajcar.
 11 października uczniowie klas III GTE wybrali 
się do Państwowej Szkoły Muzycznej  na spektakl „Sen 
nocy letniej” na podstawie sztuki Williama Szekspira  
w wykonaniu aktorów Teatru Lwia Paszcza. „Sen nocy 
letniej” jest najbardziej znaną komedią Szekspira, do 
dziś wystawianą na scenach teatralnych całego świata. 
Jedenastu aktorów w kameralnym spektaklu opowie-
działo zwariowaną historię o miłości, używając słów, 
piosenek, tańca i elementów pantomimy. Dzięki pro-
stym środkom, grze świateł, zaskakującym kostiumom, 
aktorzy przenieśli widzów do ardeńskiego lasu, gdzie 
świat ludzi niespodziewanie przeplata się ze światem 
leśnych duszków.

Szkolne 
obchody 
Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 14 październi-
ka. Na lekcji trzeciej spotkaliśmy się w szkolnej auli, 
aby uczestniczyć w krótkim apelu, podczas którego 
uczniowie w bardzo ciekawy sposób ukazali nam, w 
jaki sposób funkcjonowała szkoła dawniej, a jak funk-
cjonuje dziś. Następnie nastał czas na życzenia, które  
w imieniu uczniów przekazał nauczycielom Adam Jure-
czek. Po życzeniach wysłuchaliśmy utworu uczennicy 
GTE, Julii Mitas, która przy akompaniamencie swojego 
ojca zaprezentowała nam jeden utwór. Ostatnim punk-
tem programu było zaznajomienie słuchaczy z historią 
Komisji Edukacji Narodowej. Po uroczystościach od-
były się szkolne rozgrywki w tenisie stołowym, pod-
czas których została wyłoniona szkolna drużyna, która 
będzie reprezentowała GTE na zawodach w Chybiu. 
 W dniach 18 i 19 października gimnazjaliści 
wzięli udział w obchodach związanych z 20-leciem na-
szego Liceum. 
 Na apel w dniu 21 października został zapro-
szony Paweł Huk, którego historia jest niesamowita. 
Otóż wziął on 100 dolarów i pojechał stopem do Afryki, 
by założyć sierociniec.  Jego podróż do Afryki trwała 
124 dni. Wyznaczył sobie cel: chciał dotrzeć stopem do 
serca czarnego kontynentu, mając zaledwie sto dolarów 
w kieszeni. I choć wcześniej pracował w amerykań-
skich firmach i na uniwersytecie w Cambridge, to wła-
śnie w Afryce odnalazł sens swojego życia. Młodzież  
z wielkim zainteresowaniem wysłuchała relacji z dzia-
łań pana Pawła. Na koniec przyszedł czas na pytania 
dotyczące tej trudnej, ale jakże potrzebnej misji. 
W ostatnim dniu października uczestniczyliśmy w na-
bożeństwie reformacyjnym, o którym napiszę w następ-
nym numerze Wieści. 

Dzień Edukacji Narodowej Paweł Huk podczas prelekcji dotyczącej prowa-
dzonego przez siebie sierocińca w Kenii
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Szkoła Podstawowa TE

 Już drugi miesiąc roku 
szkolnego 2013/2014 za nami.  
Rytm  nauki wyznacza szkolny 
dzwonek oraz szkolne sprawdziany 
i kartkówki, a także wycieczki na-
ukowe. 
 I tak na początku paździer-
nika klasy 4 a b – udały się do Kra-
kowa. Nie była to wycieczka histo-
ryczna. Uczniowie mogli podziwiać 
Wawel, a także zajrzeć do smoczej 
jamy tylko podczas spaceru wzdłuż 
Wisły.
 Jednak głównym punk-
tem programu była wizyta w Cen-
trum Sztuki i Techniki Japońskiej 
MANGGHA. Uczniowie poznali 
Japonię na tle zmieniających się pór 
roku oraz usłyszeli trochę infor-
macji o położeniu geograficznym 
i kulturze kraju. W warsztatowej 
części nasi uczniowie składali sło-
nie, czapki, lilie i serduszka metodą 
origami. Spróbowali także swoich 
sił w kaligrafii ( przez pisanie pędz-
lem japońskich słów i liczb).
 Ogromne wrażenie wywarł 
na uczniach „Ogród doświadczeń”, 
w którym można było zobaczyć 
różne zjawiska z zakresu fizyki, 
optyki i akustyki.
 Na przełomie września  
i października odbyły się także 
ogniska integracyjne w klasie 5a, 
6a, 6b. Uczniowie i rodzice miło  
i przyjemnie spędzili czas na wspól-
nej zabawie i  pieczeniu kiełbasek. 
 W ostatnim tygodniu paź-
dziernika gościliśmy Pawła Hu-
kaczłowieka, który ruszył w świat, 
mając tylko 100 dolarów. Pod-
czas podróży widział wiele miejsc  
i spotkał nieprzeciętnych ludzi, ale  
w jego sercu pozostała Afryka. Do-
tarł do Kenii i założył tam sieroci-
niec. Opowiadał naszym dzieciom 
historię rówieśników z afrykań-
skiego kontynentu, przedstawił  ich 
warunki życia, potrzeby. Spotkanie 
z Pawłem Hukiem oraz prezentacja 
ciekawych i wzruszających zdjęć 

W Centrum Sztuki Japońskiej

Ogród Doświadczeń
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poruszyła naszą społeczność uczniowską.. Myślę , że 
wielu zdało sobie sprawę , że powinniśmy być wdzięcz-
ni za to , że każdy z nas ma więcej niż potrzebuje. Nasz 
gość zachęcał dzieci do bycia życzliwym wobec drugie-

go człowieka, dzielenia się tym, co posiadamy z innymi. 
Tak naprawdę żeby pomagać nie trzeba wyjeżdżać do 
Afryki – wystarczy być wrażliwym na potrzeby ludzi 
będących najbliżej - kolegów, koleżanek i sąsiadów.

Joanna Gibiec - Smierna

 Pierwszy wrzesień już za 
nami. Nowy rok szkolny to wie-
le nowych planów, pomysłów na 
ciekawe zajęcia, a przede wszyst-
kim nowe dzieci. Od września do 
przedszkola przyszło 98 dzieci  
w pięciu grupach. Adaptacja przed-
szkolaków przeszła praktycznie 
bez łez. W pierwszym tygodniu 
października odbyło się Pasowa-
nie na przedszkolaka. Dzieci przed 
rodzicami zaprezentowały przy-
gotowany program artystyczny,  
a goście mogli podziwiać ile 
ich pociechy nauczyły się przez 
pierwszy miesiąc. Grupy starsze 
poszły do teatru na przedstawienie  
z udziałem naszej koleżanki Na-
taszy – „Każdy może wierzyć we 
wróżki”. Nasze przedszkolaki bio-
rą też udział w lekcjach bibliotecz-
nych organizowanych przez Bi-
bliotekę Miejską I Pedagogiczną.
 Nauczycielki z każdej gru-
py zorganizowały warsztaty „Pie-
czenie Ziemniaka”, „Spotkanie  
z panią Jesienią”, na których dzie-
ci bawiły się ze swoimi rodzicami. 
Jest to świetna okazja nie tylko do 
wspólnej zabawy, ale i poznania 
się.
 Do przedszkola zostali za-
proszeni już pierwsi goście. Pierw-
szą wizytę złożył nam Pan ze Stra-
ży Miejskiej – Arkadiusz Żerdik, 
który opowiedział nam na czym 
polega jego praca, zaś drugi gość  
pani Karolina Lipka, jako stoma-
tolog, zachęcała dzieci do dbania  
o swoje ząbki.
 Czas w przedszkolu mija 
szybko i ciekawie więc przedszko-
laki są ciekawe, następnego dnia, 
zobaczymy co to będzie.

Przedszkole TE

Grażyna Podżorska

Pasowanie na przedszkolaka

Dzień Pieczonego Ziemniaka

Spotkanie z panią Jesienią
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Co nowego u Wyższobramskiego Chóru Kameralnego

Chóry, muzyka...

 My, czyli Wyższobramski Chór Kameralny, na-
wet latem nie potrafimy odpoczywać od śpiewania. Oto 
krótka relacja z naszych muzycznych przygód w ostat-
nim czasie, a działo się wiele… Przekonajcie się sami!

 Wakacje to czas wielu radosnych przeżyć i nie-
spodzianek. 8 lipca drogą poczty elektronicznej otrzy-
maliśmy nuty znanej kolędy „Czas radości”, którą spe-
cjalnie dla nas zaaranżował zaprzyjaźniony kompozytor 
Steven Glade z Las Vegas. Bardzo ucieszyliśmy się  
z prezentu i zabraliśmy się do ćwiczenia kolęd, które 
miały się znaleźć na naszej nowej płycie, ale o tym póź-
niej… Kolędowanie w czasie wakacji to niesamowita 
frajda. Aby mimo wysokich temperatur choć częścio-
wo poczuć nastrój świąt, podczas prób piliśmy zimne 
napoje i ustroiliśmy małą choinkę rosnącą w donicz-
ce na fortepianie w Pajcie. Mimo intensywnych prób 
kolędowych, nie zaniechaliśmy wykonywania naszego 
tradycyjnego repertuaru:
 15 sierpnia wystąpiliśmy jako WCK-Boysband 
podczas międzynarodowego ślubu w kościele Jezuso-
wym. Był tradycyjny „Ojcowski dom”, ale również 
przebój zespołu The Beatles – All You need is love, za-
dedykowany mieszkającej w Anglii Młodej Parze.
 18 sierpnia na zaproszenie ks. Piotra Janika po-
nownie zawitaliśmy w kościele Pojednania we Wiesz-
czętach, gdzie również jako sekstet męski, uświetnili-
śmy dziękczynne dożynkowe nabożeństwo Sołectwa 
Wieszczęta. Zaśpiewaliśmy pieśni „Boże Wielki pełnyś 
chwał” i „Dziękujmy Bogu wraz”. Po nabożeństwie 
otrzymaliśmy piękne słoneczniki oraz pyszny dożynko-
wy kołocz.
 Wrzesień rozpoczął się bardzo intensywnie.  
W sobotę 7 września wieczorem 
zaproszeni zostaliśmy do Pruch-
nej, aby wziąć udział w koncercie 
dziękczynnym z okazji 120-lecia 
miejscowego kościoła Zmar-
twychwstania Pańskiego. Tym 
razem dołączyły do nas nasze 
rozśpiewane chórowe koleżan-
ki. Na miejscu przywitał nas ks. 
Tomasz Bujok, który poprowa-
dził koncert w pięknej sali Gmin-
nego Centrum Integracji Wsi. 

Tego dnia w całym kraju odbywały się liczne imprezy  
w związku z „Narodowym Czytaniem Aleksandra Fre-
dry”, dlatego ksiądz rozpoczął spotkanie od recytacji 
znanego wszystkim wiersza „Paweł i Gaweł”. Następ-
nie wykonaliśmy dziesięć pieśni. Zaraz po nas na scenie 
pojawiła się gwiazda polskiej muzyki chrześcijańskiej 
Beata Bednarz, która zaśpiewała swoje największe 
przeboje, jak również utwory z jej najnowszej płyty. 
Podczas wspaniałego recitalu chętnie włączaliśmy się 
do wspólnego uwielbiania Pana Boga, co zauważyła 
wokalistka i wyraziła przekonanie, że wspaniale byłoby 
kiedyś razem wystąpić… Na zakończenie ksiądz pro-
boszcz Karol Macura zmówił modlitwę i podziękował 
wykonawcom oraz licznie zgromadzonej publiczności.
 W niedzielę 8 września wyruszyliśmy do Baża-
nowic, gdzie świętowano 32. rocznicę poświęcenia ko-
ścioła św. Trójcy. Uroczystość rozpoczęła się od poran-
ku muzycznego, na którym zaśpiewaliśmy kilka pieśni 
i wysłuchaliśmy programu miejscowego chóru kościel-
nego oraz dziecięcego. Wystąpiliśmy również podczas 
uroczystego nabożeństwa w kościele, które odprawił 
znany nam dobrze ks. Kornel Undas z Mikołowa. Ko-
lejny rozśpiewany weekend uznaliśmy za udany. Kilka 
dni odpoczynku i znów się spotykamy.
 12 września w Cieszynie zorganizowano Ogól-
nopolskie Obchody 330.rocznicy Bitwy pod Wiedniem. 
Inauguracyjna uroczystość miała miejsce w kościele 
katolickim NSPJ w Cieszynie-Krasnej, gdzie odpra-
wiona została msza pod przewodnictwem Prymasa 
Polski Józefa Kowalczyka. Nasz chór zaproszony zo-
stał do współtworzenia oprawy liturgicznej tej podnio-
słej uroczystości. Razem z chórem „Lutnia” Parafii św. 
Marii Magdaleny w Cieszynie  pod dyr. Marii Gruchel 

Dedykacja dla WCK od Stevena Glade
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oraz kwintetem smyczkowym złożonym  
z muzyków Zespołu Pieśni i Tańca Zie-
mi Cieszyńskiej wykonaliśmy m.in. „Er-
ste St. Anna - Sonntagsmesse” J. Grube-
ra. Cieszymy się, że poprzez swój udział 
mogliśmy tworzyć ekumeniczny wymiar 
tej uroczystości.
 Nadszedł dzień 23 września, 
kiedy rozpoczęliśmy nagrania kolęd na 
naszą nową płytę. Ponownie o współ-
pracę poprosiliśmy wspaniałe studio 
Ars-Sonora z Łodzi, z którym realizo-
waliśmy już płytę „Ratujmy Organy 
Kościoła Jezusowego. Podczas dwóch 
nocnych sesji nagraniowych udało nam 
się zarejestrować 15 kolęd, które znajdą 
się na płycie pod tytułem „Czas radości”. 
Krążek ukaże się początkiem grudnia. 
Już dziś serdecznie polecamy i mamy 
nadzieję, że spodoba Wam się nasze ko-
lędowanie! 
 29 września o godz. 18:00 wy-
stąpiliśmy na koncercie w ramach VIII 
Koncertów Muzyki Organowej i Kame-
ralnej w Jastrzębiu-Zdroju, organizowa-
nych przez tamtejszą parafię ewangelic-
ką. Koncerty odbywają się w pięknym 
nowoczesnym kościele Jezusowym w 
Jastrzębiu-Ruptawie. Na program kon-
certu składały się utwory instrumen-
talne wykonywane na organach, harfie 
oraz śpiew chóru. Na organach grał nasz 
chórowy kolega Wojtek Wantulok, któ-
ry wykonał m.in. wspaniałe preludium  
i fugę Jana Gawlasa na temat pieśni 

„Czas radości”. Następnie my zaprezen-
towaliśmy 3 pieśni z akompaniamentem 
organowym. Podczas koncertu posłu-
chać mogliśmy również Marty Sandur-
skiej, młodej utalentowanej harfistki, 
która zaprezentowała wspaniały poziom 
gry na tym niezwykłym instrumencie. Na 
zakończenie zaśpiewaliśmy motet Jana 
Gawlasa „Szukajcie Pana” oraz wiązan-
kę klasycznych motywów muzycznych 

„The Great Classics Halleluyah”. Warto 
podkreślić, że podczas koncertu kościół 
w Jastrzębiu był niemal pełen! Co za 
wspaniała publiczność, która docenia to, 
że w parafii organizowane są koncerty. 
Cieszyniacy, bierzmy przykład!!!
10 października wystąpiliśmy w Biblio-
tece Śląskiej w Katowicach, gdzie odby-
wał się II Śląski Ekumeniczny Tydzień 

Koncert w Jastrzębiu

WCK w Bażanowicach

WCK w Bibliotece Śląskiej
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Biblii. Do udziału w tej uroczystości zaprosił nas ksiądz biskup Paweł 
Anweiler. Mimo wczesnej popołudniowej pory oraz rozpoczynającego 
się nowego roku akademickiego, udało nam się zebrać skład i dotrzeć na 
czas do Katowic, gdzie w pięknej auli Parnassos, przed licznie zgroma-
dzoną publicznością, zaśpiewaliśmy 8 pieśni. Następnie w ramach sym-
pozjum odbyły się ciekawe wykłady ks. prof. dr. hab. Józefa Kozyry oraz 
ks. prof. dr. hab. Marka Uglorza. 
 18 października wzięliśmy czynny udział w koncercie Jubile-
uszowym z okazji 20-lecia LOTE. Wystąpił chór LOTE/GTE poszerzo-
ny o głosy absolwentów, sympatyków szkoły i chórzystów WCK, którzy 
tego wieczoru dali się poznać również jako soliści i dyrygenci! Chóro-
wi jubileuszowemu towarzyszyła orkiestra kameralna, która wykonała 
wspaniałe dzieła muzyki filmowej w aranżacjach maestro Jean-Claude 
Hauptmanna. Dla nas, którzy zazwyczaj śpiewamy w kameralnym skła-
dzie, było to wielkie muzyczne przeżycie!
 19 października o 8 rano zebraliśmy się w zajeździe Straszny 
Dwór w Gumnach, gdzie w pięknym i przytulnym wnętrzu zorganizo-
waliśmy naszą pierwszą profesjonalną chóralną sesję zdjęciową! Projekt 
był ściśle związany ze wspomnianą już płytą kolędową, dlatego towarzy-
szyły nam m.in. anielskie skrzydła, szaliki, mikołajowe czapki, a nawet 
sanki. Sami jesteśmy ciekawi efektów tego wesołego spotkania ze sztuką 
fotografii i cierpliwie czekamy na zdjęcia!
 20 października wzięliśmy udział w VIII Spotkaniu Śpiewaczym 
Chórów Parafialnych Śląska Cieszyńskiego w kościele św. Marii Mag-
daleny w Cieszynie. W uroczystym koncercie wystąpiły: zespół wokalny 
Allegro z Bestwiny, ewangelicki Chór Kościelny z Wisły – Centrum oraz 
Wyższobramski Chór Kameralny. Na finał koncertu ponownie połączyli-
śmy swoje siły z katolickim chórem „Lutnia” z parafii Marii Magdaleny 
i razem wykonaliśmy mszę (St. Anna-Messe) J. Grubera oraz „Salve Re-
gina” Rossiniego. 

 Przed nami dalsze muzycz-
ne przedsięwzięcia. Cieszymy się, 
że możemy się spotykać i wspólnie 
chwalić Pana Boga pieśnią. Wkrót-
ce ponownie rozpakujemy teczki  
z kolędami, aby dobrze przygotować 
się na najwspanialszy Czas Radości 

– święta Bożego Narodzenia.

     
 

WCK z Beatą Bednarz

Chórzyści z Wyższej Bramy

„Czas radości” - nowa  płyta 
Wyższobramskiego Chóry Kameralnego

 Udało się! W dniach 23-
24 września nagraliśmy materiał na 
kolędową płytę WCK. Myśleliśmy 
o tym od dawna, ale dopiero w tym 
roku zdecydowaliśmy się na ten krok. 
Kolędy zajmują bardzo ważne miej-
sce w naszym repertuarze, mamy ich 
35 i stale poszukujemy nowych. Co 
roku w okresie świątecznym stara-
my się jak najczęściej koncertować  
w różnych kościołach i dzielić się 
z innymi radością wspólnego ko-
lędowania. Tą radością chcemy się 
podzielić również z Wami! Mamy 
nadzieję, że życzliwie przyjmiecie 
naszą płytę i poprzez nagrane kolę-
dy zagościmy w Waszych domach w 
nadchodzące święta.

Próba mikrofonów
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 Najpierw pojawił się pomysł, potem trzeba 
było go zrealizować. Rozpoczęliśmy w czerwcu od wy-
boru 15 kolęd, które chcieliśmy nagrać. Próby odbywa-
ły się już w czasie wakacji, kiedy zorganizowaliśmy kil-

Studio Ars-Sonora

ka zgrupowań, podczas których uczyliśmy się nowych 
kolęd oraz szlifowaliśmy te starsze. Atmosfera w czasie 
prób była bardzo radosna, przecież cały rok możemy 
się cieszyć z narodzin Pana Jezusa! Śmialiśmy się, gdy 
w piątkowe wieczory widzieliśmy, jak ludzie spaceru-
jący przez plac Kościelny przystawali i dziwili się sły-
sząc płynące z sali w Pajcie dźwięki „Cichej nocy”. At-
mosferę świąt przybliżała nam żywa choinka stojąca na 
fortepianie, którą spontanicznie udekorowaliśmy. Czas 
wakacji minął szybko i nastał wrzesień, ostatnie próby, 
poprawki, napięcie wzrastało…
 23 września na plac Kościelny podjechał sa-
mochód studia Ars-Sonora z Łodzi, z którego wysiadł 
nasz dobry znajomy Jakub Garbacz wraz ze swoim 
kolegą Tomkiem Logą. Kubę poznaliśmy w ubiegłym 
roku podczas nagrań płyty-cegiełki „Ratujmy Organy 
kościoła Jezusowego”. Wiedzieliśmy, że czeka nas po-
ważne zadanie i współpraca z profesjonalną firmą. Pa-
nowie szybko rozstawili sprzęt, a my przygotowaliśmy 

się do nagrania, które miało się rozpocząć o 
godzinie 20:00. Studio nagrań zorganizowa-
ne zostało w dawnej kaplicy chrztów, gdzie 
aktualnie mieści się pomieszczenie dla rodzi-
ców z małymi dziećmi. Koleżanka Lucynka 
upiekła nawet pyszne ciasto, którym raczyli-
śmy się podczas przerw. O świąteczny nastrój 
zadbała Asia, przynosząc małą, ale uroczą 
choinkę, która rozweselała nas swoimi świa-
tełkami. Niestety, nie obyło się bez proble-
mów. Najpierw przeszkadzały nam dziwne 
szumy niewiadomego pochodzenia słyszalne 
w słuchawkach. Na szczęście przypomnieli-
śmy sobie, że poprzednim razem powodowa-
ły je włączone halogeny oświetlające ołtarz. 
Pstryk i po problemie! Kolejną przeszkodą 
były samochody pędzące ulicą Górną, które 
mimo późnej pory nie dawały za wygraną. 
Udało nam się jednak rozpocząć i w kilka 
godzin nagraliśmy 6 kolęd a cappella. Pod-
czas nagrywania Lulajże Jezuniu lunął ulew-
ny deszcz, który tak dudnił o miedziany dach 
kościoła, że około godziny 1:30 zmuszeni by-
liśmy przerwać pracę. Słusznie, następnego 
dnia czekała nas dogrywka…
 Kolejnego wieczora spotkaliśmy się 
ponownie o godzinie 20:00. Udało nam się 
powtórzyć kolędę „Lulajże Jezuniu”, następ-
nie nagraliśmy 3 utwory z pięknym akom-
paniamentem fortepianu, na którym zagrał 
niezastąpiony Wojtek Wantulok. Kolejnym i 
ostatnim etapem nagrań było zarejestrowanie 
chóru z akompaniamentem naszych zabytko-
wych organów. Podczas przerwy technicz-
nej pomagaliśmy przenieść mikrofony i cały 

WCK i las mikrofonów
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Ratujmy Organy 
Ósmy koncert w drugiej edycji cyklu

„Ratujmy organy kościoła Jezusowego”

potrzebny sprzęt na górę, gdzie w roli akompaniatora 
towarzyszył nam nasz wielki przyjaciel Paweł Selig-
man, prawdziwy mistrz gry na organach. Nagranie 
rozpoczęliśmy od tytułowej kolędy „Czas Radości”,  
o której kilka słów chcemy Wam opowiedzieć. Steven 
Glade to współczesny amerykański kompozytor miesz-
kający w Las Vegas. W ubiegłym roku na płycie „Ratuj-
my Organy” nagraliśmy jego opracowanie pieśni „Po-
chwal mój duchu Mocarza”. Steven bardzo się ucieszył 
z otrzymanej płyty i zadeklarował, że chętnie zaaran-
żuje dla nas jakiś utwór. Pomyśleliśmy, że skorzystamy  
z propozycji i nasz dyrygent wysłał Stevenowi zeskano-
waną ze śpiewnika kolędę „Czas radości” oraz tłuma-
czenie tekstu na język angielski. Steven wywiązał się ze 
swojego zadania znakomicie! Z nieznanej polskiej ko-
lędy stworzył ciekawą aranżację, którą cechuje prosto-
ta oryginalnej melodii wzbogacona ciekawą harmonią 
i pięknym organowym akompaniamentem. Cieszymy 
się, że mogliśmy nagrać tę radosną ewangelicką kolę-
dę, która otwierać będzie naszą płytę. Wszystkie kolędy 
nagrane z towarzyszeniem organów to bardzo rado-
sne kompozycje, które mimo późnej pory zabrzmiały  
z wielką mocą. Nagrania zakończyliśmy po 2 w nocy. 
 Kolejnym etapem przygotowań do powstania 
płyty jest obróbka nagranego materiału, którą zajmu-
je się studio Ars-Sonora. Do nas należy zgromadzenie 

wszystkich materiałów potrzebnych do wydania ksią-
żeczki, takich jak notki biograficzne, teksty i zdjęcia. 
Postanowiliśmy podejść do sprawy profesjonalnie. 
Dzięki uprzejmości właścicieli zajazdu Straszny Dwór 
w Gumnach, wzięliśmy udział w profesjonalnej sesji 
zdjęciowej w przytulnym wnętrzu dworu. Zdjęcia wy-
konali nieodpłatnie Ewelina Dobrzyńska i Marcin Gór-
ski z firmy FotoSprinter, za co bardzo im dziękujemy! 
Nie widzieliśmy jeszcze zdjęć, które mają znaleźć się 
na płycie, ale mamy nadzieję, że będą równie radosne, 
jak tytułowa kolęda! Pierwsze ujęcia pokażemy w gru-
dniowym numerze Wieści Wyższobramskich.
 Od 2012 roku, poprzez udział w koncertach  
i produkcji płyty-cegiełki, nasz chór czynnie wspiera 
akcję „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego”. Chcie-
libyśmy, aby płyta „Czas radości” również przyczyniła 
się do wsparcia funduszu remontowego cieszyńskich or-
ganów.  Udało się pozyskać sponsorów, którzy współfi-
nansują koszt wydania płyty. Bardzo nas to cieszy. Ser-
decznie polecamy nową kolędową płytę-cegiełkę, która 
pojawi się już początkiem grudnia! Płyta z pewnością 
może stanowić wspaniały prezent świąteczny dla na-
szych bliskich. Już dziś zapraszamy na koncert kolęd 
połączony z promocją nowej płyty, który odbędzie się 
w niedzielę 15 grudnia o godzinie 15:00 w kościele Je-
zusowym!
    
    
 
       
 

 Poznajmy bliżej Artystów, których będziemy 
mieli przyjemność i zaszczyt gościć, słuchać i oglądać 
w kościele Jezusowym. Nasi Rodacy z Zaolzia chcą 
również dołożyć swą artystyczną cegiełkę dla szczytne-
go celu, jakim jest ratowanie organów kościoła Jezuso-
wego. 
Oto Oni, ich sylwetki, dokonania i sukcesy:

Marta Wierzgoń
 Urodziła się na Zaolziu, tam także mieszka  
i pracuje. Kształciła się w Konserwatorium Muzycz-
nym w Ostrawie w klasie organów i fortepianu, studia 
kontynuowała w Akademii Muzycznej w Bratysławie 
w klasie organów profesora J. V. Michalko. Doskonaliła 
się na kursach mistrzowskich F. Peetersa w Belgii.
 Była wykładowcą Uniwersytetu w Ostrawie, Marta Wierzgoń

otworzyła i prowadzi 
klasę organową w Pod-
stawowej Szkole Mu-
zycznej w Karwinie.
 Jako koncertu-
jąca organistka wystę-
powała, poza Czecha-
mi, w Polsce, Słowacji, 
Austrii, Niemczech, 
Włoszech, Szwajcarii, 
Belgii i Rosji.
 Współpracuje 
z solistami i chórami, 
z którymi zrealizowała 
kilka nagrań. W progra-
mach swych koncertów 

Chórzyści WCK
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prezentuje muzykę od renesansu aż po współczesność, 
w tym często muzykę czeskich kompozytorów.
 Jest inicjatorką i dyrektorem artystycznym fe-
stiwalu organowego w Karwinie. Jak mówi „muzyka to 
dar piękna i radości, które chce przekazywać drugim”.

Leszek Kalina 
 Urodził się 
w roku 1963 w 
Trzyńcu. Po ukoń-
czeniu Polskie-
go Gimnazjum 
(Liceum) w Cze-
skim Cieszynie 
zostaje studen-
tem wychowa-
nia muzycznego  

i filologii czeskiej na Wydziale Pedagogicznym w 
Ostrawie. W czasie studiów interesuje się w szczegól-
ności chóralistyką, etnomuzykologią, historią muzyki 
i pedagogiką muzyczną. Na początku czwartego roku 
studiów (1986) inicjuje założenie młodzieżowego chó-
ru mieszanego pod nazwą Collegium Canticorum, który 
w krótkim czasie staje się znany nie tylko na Zaolziu. 
Po uzyskaniu dyplomu poszerza swoją wiedzę teore-
tyczną z zakresu muzykologii i pedagogiki muzycznej, 
w roku 1991 broni pracę doktorską „Komparatystyka 
polskiego i czeskiego systemu szkolnictwa muzycz-
nego”. Absolwuje również pięciokrotnie seminaria  
z zakresu interpretacji muzyki chóralnej, prowadzone w 
Międzyzdrojach przez profesora Akademii Muzycznej 
w Warszawie Józefa Boka.
 Kiedy zostaje wykładowcą wychowania mu-
zycznego w Polskim Gimnazjum (czyli Polskim Li-
ceum) w Czeskim Cieszynie, tworzy z uczniów szko-
ły chór, który w styczniu 1991 roku przyjmuje nazwę 
Chór Studencki “Collegium Iuvenum”.
 W dziedzinie muzyki ludowej organizuje dwie 
kapele góralskie: “Zorómbek”, skła-
dającą się również z uczniów Gimna-
zjum-Liceum (1989) oraz "Somsiek" 
(absolwenci) (1995). Jest również zało-
życielem i kierownikiem artystycznym 
zespołu kameralnego “Amici Cantionis 
Antiquae" (1992), Chóru Mieszanego 
“Canticum Novum" (1999) oraz Zespo-
łu Wokalnego Alaudae” (2002). Oprócz 
tego działa w latach 1980-1995 jako 
członek lub kierownik około 15 innych 
zespołów muzycznych lub scenicznych.
 Leszek Kalina bierze czynny 
udział w zaolziańskim życiu muzycz-
nym nie tylko jako kierownik arty-
styczny „własnych“ zespołów. W latach 
1991-2003 pełni funkcję dyrektora arty-

stycznego Zrzeszenia Śpiewaczo Muzycznego (zaol-
ziański oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
oraz Unii Chórów Czeskich), a od roku 2005 prezesa. 
Od 1989 do 1993 był również przewodniczączm Pio-
nu Kompozytorskiego Sekcji Literaeko-Artystycznej 
PZKO. W chwili obecnej (od 1998) jest zarazem meto-
dykiem wychowania muzycznego w Centrum Pedago-
gicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowe-
go (Cz. Cieszyn).
 Konstytuuje razem z grupą osób Polskie To-
warzystwo Artystyczne “Ars Musica”, którego zostaje 
kierownikiem artystycznym, a którego celem jest pro-
mowanie szeroko pojętej kultury polskiej mniejszości 
narodowej w Republice Czeskiej.
 Od roku 1991 jest członkiem zwyczajnym Sto-
warzyszenia Dyrygentów Chóralnych Asocjacji Arty-
stów i Teoretyków Muzyki Republiki Czeskiej, gdzie w 
chwili obecnej pełni funkcję konsultanta wojewódzkie-
go dla chórów mieszanych, a w roku 2006 przyznano 
mu członkostwo Towarzystwa Artystów Koncertowych 
Republiki. 
 Prowadzi również seminaria fachowe, wykła-
dy oraz zajęcia warsztatowe w dziedzinie chóralistyki 
i etnomuzykologii na różnych festiwalach i konkur-
sach, jak również występy połączonych chórów. Jest 
autorem, współautorem lub recenzentem kilku prac 
pedagogiczno-muzycznych, muzyczno-historycznych, 
filologicznych, podręczników, śpiewników chóralnych 
i szkolnych oraz programów nauczania wychowania 
muzycznego. 
 Z kilku odznaczeń, które otrzymał, warto 
wspomnieć o „Zasłużonym dla Kultury Polskiej” nada-
nym przez Ministra Kultury i Sztuki RP (1996), Medal 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (2005), Zło-
tą Odznakę Honorową z Laurem PZChiO (2009), Złotą 
Odznakę UChCz (2009), nagrodę „Srebrnych Spinek" 
Konsulatu Generalnego RP v Ostrawie (2001), Między-
narodową Nagrodę im. Stanisława Moniuszki (2010) 

Collegium Iuvenum
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oraz nagrodę “Wyróżniająca się osobistość pedagogicz-
na roku” wojewody morawsko-śląskiego (2002).

Chór studencki „Collegium Iuvenum” 
 Collegium Iuvenum powstał we wrześniu 1990 
roku jako chór Polskiego Gimnazjum (czyli Polskiego 
Liceum) w Czeskim Cieszynie. Przez dwa lata dzia-
łał przy kole gimnazjalnym Macierzy Szkolnej. Od 
września 1994 do lutego 1999 był jednym z zespołów 
Polskiego Towarzystwa Śpiewaczego Collegium Can-
ticorum. W chwili obecnej działa jako artystycznie nie-
zależny zespół Polskiego Towarzystwa Artystycznego 
ARS MUSICA, reprezentując zarazem Polskie Gim-
nazjum (Liceum), którego uczniowie w 100 % tworzą 
bazę członkowską. W chwili obecnej chór liczy około 
60 członków w wieku od 15 do 19 lat. Kierownikiem 
artystycznym, założycielem i dyrygentem w jednej oso-
bie jest dr Leszek Kalina, a asystentem mgr Grażyna 
Sucha.
 W repertuarze zespołu znajdują się dzieła mi-
strzów polifonii, klasyki i romantyzmu, opracowania 
pieśni ludowych i muzyki tanecznej, muzyka współcze-
sna i eksperymentalna, słowem, zespół stara się o jak 
najszersze spektrum repertuaru i możliwie największą 
uniwersalność.
 Chór Collegium Iuvenum został już kilkakrot-
nie zaprezentowany na antenie Polskiego Radia i Roz-
głośni Ostrawskiej.
 Warto podkreślić, iż chór jest członkiem Zrze-
czenia Śpiewaczo-Muzycznego na Zaolziu, Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie oraz Unie Će-
skych Peveckych Sboru w Pradze.
 Od czasu swego powstania Chór otrzymał wie-
le (około 50-ciu) prestiżowych nagród i wyróżnień, któ-
re trudno było wszystkie wymienić. Oto kilka spośród 
nich:
1994 „Złoty Kamerton” oraz Puchar Ministra Edukacji 
Narodowej za absolutne zwycięstwo w swojej kategorii 
w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych
1995 zdobycie nagrody za najlepsze wykona-
nie muzyki współczesnej oraz 3. miejsca na 
Międzynarodowym Konkursie Chóralnym  
w Pradze w kategorii chórów dorosłych
1995 „Złota Wstęga" w Zawodach Śpiewa-
czych ZŚM
1996 I miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie Chórów Szkolnych w Katowicach
1997 Złota Wstęga na II Festiwalu „Opava 
Cantat” 
1998 Złota Wstęga na 111 Festiwalu „Opava 
Cantat” 
1999 Złota Strefa na Festiwalu „Gymnasia 
Cantat” w Brnie
2000 Złota Strefa na Fes t iwa lu 

Canticum novum

’’Gymnasia Cantat" w Brnie
2000 Złota Wstęga na V Festiwalu „Opava Cantat”
2001 Złota Strefa na Festiwalu „Gymnasia Cantat”  
w Brnie
2001 Złota Wstęga na VI Festiwalu „Opava Cantat”
2003 Złota Strefa na Festiwalu „Gymnasia Cantat”  
w Brnie
2003 dwie Złote Wstęgi i I miejsce w kategorii Al na 
VIII Festiwalu „Opava Cantat”
2004 I miejsce „Cum Laude" w 52. Europejskim Festi-
walu Chórów Młodzieżowych w Neerpelt (Belgia)
2004 Złota Wstęga w kategorii Al na IX Festiwalu 
„Opava Cantat”
2005 „Złota Wstęga” na 27. Międzynarodowym Kon-
kursie Figuśa-Bystreho w Bańskiej Bystricy (Słowacja)
2005 „Złoty Dyplom’’ na IX Międzynarodowym Kon-
kursie Gaude Cantem w Bielsku-Białej
2006 „Srebrna Strefa” na konkursie young2006 praque
2009 „Srebrna Wstęga” w Międzynarodowym Konkur-
sie Muzyki Sakralnej w Namestovie (Słowacja)
2010 Wyróżnienie w XXII Międzynarodowym Konkursie 
Pieśni Religijnej w Rumii
2012 „Złoty i Srebrny Dyplom" na VI Międzynarodo-
wym Konkursie „SLOVAKIA CANTAT" w Bratysławie 
(Słowacja)
2012 „Srebrna Pochodnia" na V Międzynarodowym 
Konkursie Pieśni Maryjnej w Częstochowie
 Trzeba koniecznie powiedzieć, że Chór był je-
denaście razy nagrodzony Złotym lub Srebrnym Kamer-
tonem w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów 
Szkolnych w Bydgoszczy i że trzykrotnie, w latach 2003, 
2004, 2012, zwyciężał w ankiecie „Tacy jesteśmy” na 
najpopularniejszy chór Zaolzia. 

Chór Mieszany „Canticum Novum” 
 Został powołany do życia przez Polskie Towa-
rzystwo Artystyczne Ars Musica i działa od września 
1999 roku. Założycielem, kierownikiem artystycznym i 
dyrygentem jest dr Leszek Kalina, a członkami przede 
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wszystkim absolwenci Chóru Studenckiego Collegium 
Iuvenum.
 W chwili obecnej chór liczy około 60 członków 
w wieku od 18 do 30 lat. Z zespołem współpracuje rów-
nież wybitny pedagog ds. emisji prof. dr Alojzy Sucha-
nek.
W repertuarze zespołu znajdują się dzieła mistrzów polifo-
nii, klasyki i romantyzmu, opracowania pieśni ludowych 
muzyki tanecznej, muzyka współczesna i eksperymental-
na - słowem zespół stara się o jak najszersze spektrum re-
pertuaru i możliwie największą uniwersalność.
 Chór jest członkiem Zrzeszenia Śpiewaczo-

-Muzycznego na Zaolziu, Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr w Warszawie oraz Unie Ćeskych Peveckych 
Sboru w Pradze.
Największe sukcesy:
2000 udział na prestiżowym Festiwalu Twórczości Chó-
ralnej w Jihlavie oraz wykonanie utworu prapremiero-
wego
2001 inauguracja II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagra-
nicy w kościele św. Krzyża w Warszawie.
2001 3. miejsce na I Festiwalu Chórów Śląskich  
w Ustroniu.
2002 udział w niekonkursowym V Międzynarodowym 
Festiwalu Chórów Alta Pusteria (Włochy), gdzie zespół 
został uznany za czołowy chór.
2002 2. miejsce w XII Ogólnopolskim Festiwalu Pol-
skiej Pieśni Chóralnej w Katowicach
2003 I miejsce i Złoty Dyplom w kategorii A na III 
Międzynarodowym Konkursie Chórów im. B. Martinu  
w Pardubicach.
2003 udział w prestiżowym 40. Międzynarodowym Kon-
kursie Chórów w Spittal an der Drau (Austria)
2004 III miejsce w kategorii chórów wybitnych oraz 
Złote Pasmo w kategorii folkloru na XVIII Międzynaro-
dowym Konkursie Praga Cantat
2005 2. Miejsce w Złotej Strefie na XI konkursie Chó-
rów Akademickich w Banskiej Bystricy
2005 1. miejsce i nagroda dla najlepszego dyrygenta  
w Konkursie Rybnicka Jesień Chóralna
2006 2. miejsce w kategorii A w XVIII Międzynarodo-
wym Konkursie Pieśni Religijnej w
Rumii
2007 3. miejsce w kategorii chórów mieszanych,  
4. miejsca w kategoriach chórów żeńskich i folklorze 
chóralnym w jednym z najbardziej prestiżowych kon-
kursów europejskich - XXV Międzynarodowym Konkur-
sie Muzycznym w Cantonigrós (Hiszpania)
2008 3 Srebrne Strefy na XX Międzynarodowym Kon-
kursie Chórów Akademickich w
Pardubicach
2008 Złoty Dyplom na IV Międzynarodowym Konkursie 
Gaude Cantem w Bielsku-Białej
2009 2. miejsce (IV kategoria) oraz 3. miejsce (IIb kate-

goria) w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów 
europejskich - 48. Międzynarodowym Konkursie Mu-
zycznym "Seghizzi" w Gorizii (Włochy)
2010 Srebrny i Złoty medal na Festa Musicale w Oło-
muńcu
2010 Złoty Dyplom oraz 1. miejsce w kategorii na VI 
Międzynarodowym Konkursie Gaude Cantem w Biel-
sku-Białej
2011 udział w jednym z najbardziej prestiżowych kon-
kursów europejskich - 57. Międzynarodowym Konkur-
sie Chóralnym w Cork (Irlandia)
2012 Srebrna Wstęga w Międzynarodowym Konkursie 
Muzyki Sakralnej w Namestovie (Słowacja)
 Również ten chór w ankiecie „Tacy jesteśmy” 
został w latach 2005, 2007 i 2009 uznany za najpoplar-
niejszy chór Zaolziański.

Noemi Bocek 
i Filip Macura

 Noemi Bocek poja-
wiła się na regionalnej sce-
nie muzycznej stosunkowo 
niedawno. Chociaż mówi  
o sobie, że śpiewa od za-
wsze, po raz pierwszy wy-
startowała w eliminacjach 
Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej dopiero cztery lata temu. 
Jurorzy od razu p o z n a l i 
się na jej talencie. Na fina-
łowy koncert zaprosili ją  
w charakterze gościa. W 
dwa lata później wszystko już poszło jak z płatka, 
uczennica Polskiej Szkoły Podstawowej w Trzyńcu, 
Noemi Bocek, zdobyła w Hawierzowie pierwsze miej-
sce w najstarszej kategorii śpiewaków. A potem posy-
pały się kolejne pierwsze nagrody, jak np. „Cesko zpi-
va" czy polskiej Lidze Talentów, oraz regionalnych, jak 

„Werk Andel".   
 Najpierw uczyła się gry na skrzypcach, dopie-
ro potem wymieniła je na śpiew solowy. Lekcje bierze 
w szkole muzycznej w Trzyńcu, tam śpiewa w zespole 

„Boutique". Noemi od pół roku występuje też z własną 
grupą muzyczną, - „Przed Świętem Trzech Braci otrzy-
małam ofertę, żeby zaśpiewać na tej imprezie. Kole-
ga pomógł mi zorganizować grupę muzyczną i odtąd 
gramy razem. Na Zlocie, na Gorolskim Święcie...” - 
przybliża początki bandu jego solistka, która próbuje 
też pisać teksty do piosenek. - Stworzenie własnego 
autorskiego repertuaru wymaga jednak trochę czasu 
zaznacza”. Ze stylów, które jej odpowiadają, wymienia 
jazz, soul/pop-gospel. Noemi mieszka w Oldrzychowi-
cach, uczęszcza do drugiej klasy Gimnazjum Polskiego  
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ka. Jak na razie nie ma dokładnie sprecyzowanych pla-
nów na przyszłość. Nie wyklucza możliwości podjęcia 
studiów muzycznych w Polsce, ale jak mówi, na podję-
cie ostatecznej decyzji ma jeszcze czas.
 Noemi najczęściej występuje z towarzyszącym 
jej świetnym klawiszowcem Filipem Macurą. Filip jest 
zresztą czołową postacią założonego wspólnie cztero-
osobowego zespołu „Noemi Bocek Band”, który jest 
oceniany jako zespół z ogromnym potencjałem, czego 
dowodem były chociażby Koncerty na Święcie Trzech 
Braci w Cieszynie czy Gorolskim Święcie w Jabłonko-
wie. 

 Myślę, że opis dokonań wykonawców koncer-
tu „Artyści z Zaolzia dla ratowania organów kościoła 
Jezusowego”, daje gwarancję wielkich przeżyć muzycz-
nych. 

w Czeskim Cieszynie. - Nigdy nie żałowałam, że po-
szłam do tej szkoły. Kocham atmosferę gimpla. Co 
prawda nie za bardzo przepadam za przedmiotami ści-
słymi, lubię natomiast wf, no i w sumie języki też mogą 
być - stwierdza, podkreślając, że kiedy czasem nie ma 
jej w szkole, nauczyciele to rozumieją. Wiedzą dlacze-
go. Jej śpiewu mieli okazję już nieraz posłuchać. - Po raz 
pierwszy zaśpiewałam w gimnazjum na „Podpalaniu 
szkoły". Potem był Koncert Świąteczny i pokaz mody 

„Kwiat Morwy" - wymienia. Jak podkreśla, najbardziej 
lubi śpiewać po polsku i angielsku. Gorzej śpiewa się 
jej po czesku. Ten język uważa za zbyt twardy. Dla No-
emi jej nominacja do nagrody „Złoty Jestem" nie jest  
w 2012 roku jedyną. Drugą zdobyła jako członkini 
gimnazjalnego chóru „Collegium Iuvenum". - Śpiew 
chóralny to co innego niż śpiew solowy. W chórze trze-
ba się bardziej schować, tak żeby było słychać całość,  
a nie poszczególne głosy - porównuje młoda wokalist-

Zapraszamy na ósmy koncert w drugiej edycji cyklu
„Ratujmy organy kościoła Jezusowego”

       Eugeniusz Raabe

To już w tym miesiącu będziemy uczestniczyli w wielkim 
wydarzeniu muzycznym, jakim niewątpliwie będzie koncert 
w wykonaniu znanych, lubianych i podziwianych artystów 
z Zaolzia. Tak więc 24 listopada br. o godz. 17.00 spotykamy 

się wszyscy w Kościele Jezusowym na wspaniałym koncercie 
– „Artyści z Zaolzia dla ratowania organów Kościoła Jezuso-

wego”, w którym wystąpią: 
Chóry Polskiego Towarzystwa Artystycznego Ars Musica:
 - Collegium Iuvenum – z Polskiego Gimnazjum w Cze-
skim Cieszynie
 - Canticum Novum – Chór Mieszany 
pod dyr.. Leszka Kaliny
 - Marta Wierzgoń – organy
 - Noemi Bocek i Filip Macura – gwiazdy zaolziańskiej sce-
ny muzycznej
 Koncert poprowadzą: Ewa Sikora (Czeski Cieszyn)  
i Piotr Sikora (Cieszyn) 
 W imieniu organizatorów wszystkich gorąco i ser-
decznie zapraszam

Eugeniusz Raabe
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Zapraszamy na ostatni koncert w ramach tegorocznej  
edycji akcji „Ratujmy organy kościoła Jezusowego”

W III Niedzielę Adwentu 
15 grudnia br. o godz. 15:00 

w Kościele Jezusowym odbędzie się
KONCERT KOLĘD w wykonaniu 

Wyższobramskiego Chóru Kameral-
nego pod dyr. Piotra Sikory
Koncert połączony będzie 
z promocją nowej płyty chóru zatytułowanej 

"CZAS RADOŚCI"

ŻNIWA

Panie - Ty od dnia naszych narodzi
Uprawiasz rolę naszej duszy

Pod zasiew ziarna Bożego Słowa.
Pielęgnujesz pierwszy siew,

Zraszasz łaską, ogrzewasz błogosławieństwem 
I przetaczasz, tuląc do odpoczynku 

Delikatną roślinkę wiary.
Chronisz przed drapieżnikami szatana,

Którzy czyhają, by wyrwać i zdeptać.
W dojrzałości naszych lat, ziarna Twego słowa 

Nabiera mocy w naszym sercu
I gotuje się do żniwa..

Kiedy nadchodzi pora zbioru
Składamy Ci podziękowanie za owoc i kłos Twojej miłości,

Którą zostaliśmy obdarzeni z wielkiej Twojej łaski
A Ty Panie jako winogrodnik w pełni czasu dojrza¬łości

Tłoczysz w Swojej winnicy nasze grona.
Kładziesz na szalę sprawiedliwości 

Słodkie grona naszej miłości bliźniego
I cierpkie grona naszych grzechów.

Która szala przeważy?
Tylko Ty wiesz o Panie!

Zuzanna Bujok
Udostępnił: Rudolf Mizia
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KSIĘGA    ŻYCIA 

Życie: 
ten rzeźbiarz niezmordowany

ostrego rylca
nie wypuszcza z dłoni,
wycięło kurze łapki

u dumnych kiedyś skroni,
usta okoliło

mnogich zacięć wieńcem,
czoło przeorało

w bruzdy i
w zagony

i z lic pomarszczonych
zebrało rumieńce.

Już to nie twarz,
a księga 

prawdomówna,
żywa,

wyczytasz z niej zmagań
i miłości dzieje - 
jutra już na niej 

czas nie będzie pisał:
zastygnie ona,

ścichnie,
skamienieje.

Ziemia ją zachłanna
weźmie w posiadanie,

zwiększy 
najbogatszą bibliotekę świata

a
zatrzymany zegar
więcej już pulsu

nie będzie
wydzwaniał:
ustaną lata.

                                             

DAWNIEJ

Dawniej się na wsi inaczej żyło
głodu i biedy wiele tu było:
byli siedlocy i chałupnicy,

byli pańszczorze i komornicy.

Siedloka-ś poznoł już w odległości,
bo napęczniały był od sytości
i głowe nosił śmiało do góry

jako tyn kokot, kie wodzi kury.

Z biydokym nigdy on nie przestowoł,
chyba, kiedy mu rozkazy dowoł.
Gazda to gazda – ty, kumorniku,
jako wół haruj! Wara od krzyku!

Chałupnik nie był gazdy poddanym,
komu chcioł – robił, był sobie panym,
kie choć na jednej skibie włodarzył,

to komornika lekce se ważył.

Pańszczorz stoł lepi od komornika,
bo mioł deputat zboża i mlyka,

a kiedy sprowca dobry sie zdarzył,
to po bożymu chłopom włodarzył.

Częściej pańszczorza i komornika
jedna w swych rękach miała wyćwika:

ciężko robili, głodni chodzili,
a źli gazdowie często ich bili.

Zaś nejbiydniejsze to dzieci były:
gorzej jako ty zwierzątka żyły.

Brzuszki brzuchate z jałowej strawy,
powyginane nóżki i stawy.

Biedne też były żony i matki.
Biedak  był każdy bogaty w dziatki,
mało wieczorym z nimi przebywał,

do późnej nocy w karczmie spoczywał

Co grosz zarobił, zaraz przepijał           
a kiedy przyszedł, to żonę bijał,
dzieci na służbę gonił do świata,
choć jeszcze były ubogie w lata.

Tak mu w tej biedzie serce stwardniało,          

dlo swych najbliższych mu go nie stało.
Biydok z biydoka, w biydzie sie rodził,

w biydzie żył, w biydzie  
ze świata schodził.

Dzisiaj niejednym źle by się zdało,
dzisiaj niejednym wszystko za mało;

niech sobie wspomną, jak dawniej było,
jako tu ludziom ciężko się żyło.

                                  

Emilia Michalska: 
„Zapach ziemi- Poezje”.- Wisła 1973 r.

       (udostępniła: Grażyna Cimała)
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Kącik dla dzieci
Grażyna Pilich

Dziesięć życzeń
(fragment książki Kari Vinje ,,Bóg i ja jesteśmy przyjaciółmi’’)

 - Mamo! – zawołała Julia – Czy możesz przyjść 
pomóc mi się pomodlić?
 Mama weszła do dziecięcego pokoju. Julia le-
żała już w łóżku ze złożonymi na kołdrze rękami. 
 - Właśnie modlę się do Boga – wyjaśniła Julia  
 – Ale nie wiem, o co mogłabym jeszcze prosić. 
 - A o co już prosiłaś? – spytała mama.
 - Prosiłam już o pudełko z farbami i o samo-
chód-wywrotkę, o małego kotka, o żabę…
 - O jaką znowu żabę?
 - No, o taką wiesz, dużą, zieloną, gumową, 
która skacze, jak się naciska specjalny balonik. Po-
tem prosiłam jeszcze, by Bóg opiekował się tobą i tatą,  
i żeby jutro padał deszcz, bo chciałabym wyjść w nowej 
pelerynie. Jak myślisz, o co więcej mogłabym prosić?
 Mama usadowiła się obok Julii.
 - Chyba najpierw muszę opowiedzieć ci bajkę – 
powiedziała. 
 - Bajkę o dziesięciu życzeniach. Potem dopiero 
porozmawiamy o twoich modlitwach.  A było to tak:
 „Żyła pewnego razu dziewczynka, która znala-
zła w trawie dziwny drewniany kijek.
 - Zaczarowana pałeczka! – wykrzyknęła urado-
wana, wymachując kijkiem. W tej samej chwili stanęła 
przed nią piękna wróżka.
 - Znalazłaś moją różdżkę – powiedział. – Mo-
żesz więc wypowiedzieć dziesięć życzeń, które ja speł-
nię.
 - W takim razie życzę sobie, żebym zawsze wy-
grywała podczas zabaw z innymi dziećmi! – I jeszcze 
życzę sobie, żebym miała służącego, który będzie za 
mnie sprzątał w pokoju, tak bym nie musiała sama za-
wracać sobie tym głowy!
 Wróżka pokiwała głową – masz jeszcze osiem 
życzeń!
 - Pragnę mieć worek pełen słodyczy! – wy-
krzyknęła dziewczynka, żeby było w nim mnóstwo 
czekolady i słodkich karmelków i cukierków, i jeszcze 
różnego rodzaju gum do żucia! Chciałabym, aby nikt 
nie dowiedział się o moim worku, abym nie musiała 
dzielić się z innymi. Życzę też sobie, żebym mogła 
zjeść wszystko bez bólu brzucha i bez żadnej dziury  
w zębie.

 - Pozostało ci pięć życzeń – powiedziała wróż-
ka.
 - Pragnę jeszcze… pragnę jeszcze… skrzynki 
pełnej złotych pieniędzy i marzę o pięknym, nowym ro-
werze i ślicznych nowych ubraniach, i…
 - Stop! – krzyknęła wróżka – zostały ci już tyl-
ko dwa ostatnie życzenia. Zastanów się więc dobrze!
 Dziewczynka usiadła w trawie, myślała długo  
i wreszcie zapragnęła być najpiękniejszą na świecie.
 - Chcę opowiedzieć ci coś zanim usłyszę ostat-
nie życzenie – powiedziała wróżka. – Czy wiesz, że na 
świecie żyją ludzie, którzy nie mają co jeść? Czy wiesz, 
że wielu chodzi zimą boso, ponieważ nie stać ich na 
skarpetki i buty? Czy wiesz, że całe rodziny nie mają 
gdzie mieszkać, bo wojny zniszczyły ich domy? Czy 
wiesz, że tysiące dzieci nie ma rodziców, a wiele cierpi 
na choroby i niedostatek? Czy nie pragniesz niczego 
dla nich, nie pragniesz pożywienia dla głodnych i ubrań 
dla marznących?
 - Mogłaś powiedzieć mi o nich wcześniej – od-
powiedziała dziewczynka. – Teraz zostało mi już tylko 
ostatnie życzenie, a to postanowiłam zużyć na inny cel. 
Pragnę być całe życie szczęśliwa!
 Wróżka pochyliła głowę i bardzo smutno rze-
kła: - Tego życzenia nie mogę spełnić. Ten bowiem, kto 
myśli tylko o sobie nie może być nigdy szczęśliwy. Że-
gnaj!
 Wróżka zniknęła i nie pojawiła się już nigdy 
więcej…”
 Julia chowała się coraz głębiej pod kołdrę  
w trakcie opowieści mamusi. Teraz zaś wystawiła roz-
czochraną głowę i krzyknęła: - To była wstrętna bajka! 
Nie podobała mi się ani trochę!
 - Dlaczego nie podobała ci się moja bajka? – 
spytała mama.
 - Bo ta dziewczynka pragnęła tylko głupich 
rzeczy! Mogła przecież zapragnąć czegoś dla tych bied-
nych, a nie tylko dla siebie samej!
 - Ejże! – powiedziała mama cicho. – A o co ty 
prosiłaś w swoich modlitwach? O pudełko z farbami 

– dla siebie samej, samochód wywrotkę – dla siebie sa-
mej, o kotka – dla siebie samej, o skaczącą żabkę – dla 
siebie samej, o deszcz – dla siebie samej, i jeszcze, żeby 
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Bóg opiekował się twoją mamą i twoim tatą.
 - Pomodlę się na nowo – zachlipała Julia, - a Ty, 
czy pomożesz mi znaleźć takie prośby, które będą się 
podobały Bogu?
 Mama powiedziała wtedy, że i ona musi nie-
kiedy modlić się na nowo, bo dorośli ludzie też proszą 

często o rzeczy dla siebie samych.
 Mama i Julia postanowiły opowiedzieć wspól-
nie o swoich kłopotach Jezusowi. Julia złożyła dwie 
małe rączki, mama złożyła dwie duże ręce i razem pro-
siły Jezusa, by pomógł im nauczyć się modlić.

Historia Jonasza

 Historia ta zapisana jest w Starym Testamencie i mówi o posłuszeństwie oraz wypełnianiu woli Bożej 
przez człowieka. Myślę, że każdemu z nas zdarzyło się już być kiedyś nieposłusznym, czy to rodzicom, czy na-
uczycielom w szkole. Dziś opowiem wam historię o człowieku, który nie tylko był nieposłuszny Panu Bogu, ale 
próbował się ukryć przed nim. 
 ... Pewnego dnia Bóg przemówił do Jonasza.
 Aby dowidzieć się, co Bóg powiedział Jonaszowi rozwiąż hasło według kodu:

 Jonasz jednak nie miał zamiaru słuchać Boga i zamiast do Niniwy udał się w zupełnie innym kierunku. 
Poszedł do portu, kupił bilet i wsiadł na okręt, który właśnie płynął do Tarszyszu. Myślał sobie, że kiedy schowa 
się pod pokładem okrętu nikt nie będzie mu przeszkadzał i będzie mógł spokojnie odpocząć. Jednak kiedy Jonasz 
spał głębokim snem, na morzu zerwała się potężna burza. Wszystkim ludziom, którzy byli na pokładzie statku 
wydawało się, że wkrótce okręt ulegnie zniszczeniu. Ludzie byli przerażeni, każdy wołał do swojego boga. Kapi-
tan okrętu znalazł Jonasza pod pokładem i był zdziwiony, tym co zobaczył – Jonasz spał. „Dlaczego śpisz? Wstań, 
wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy”. Jonasz zrozumiał, że całe zamieszanie jest 
spowodowane tym, iż nie był posłuszny Bogu i nie udał się do Niniwy. Wtedy rzekł Jonasz do ludzi, którzy znaj-
dowali się na statku: „Weźcie mnie i wrzucie do morza”. Tak też zrobili, a w chwili, gdy Jonasz znalazł się po 
za burtą, morze się uspokoiło. Jonasza zaś połknęła wielka ryba, którą Pan posłał i znajdował się w jej wnętrzu 
przez trzy dni i trzy noce. Po tym okresie wielka ryba wypluła Jonasza na ląd. W swoim posłuszeństwie udał 
się do wielkiego miasta i nawoływał mieszkańców Niniwy do tego, by się nawrócili do Boga i poprawili swoje 
zachowanie. Władca Niniwy pod wpływem mowy Jonasza zarządził post, który miał dotyczyć nie tylko ludzi, ale 
i bydła.
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Połącz linią ponumerowane punkty i pokoloruj obrazek

Rozwiąż KRZYŻÓWKĘ:

1. Jak nazywało się 
miasto do którego  
miał udać się Jo-
nasz?
2. Gdzie ukrył się 
Jonasz przed Bo-
giem?
3. Kto połknął Jona-
sza, gdy został wy-
rzucony po za burtę 
okrętu?
4. Księga Jonasza 
znajduje się w Sta-
rym …
5. Ile dni Jonasz przebywał w brzuchu ryby?  
6. Jak nazywało się miasto, do którego Jonasz uciekał przed Bogiem?
7. Po tym jak ryba wypluła Jonasza na ląd, Jonasz był od tej pory ……………………. Bogu i  udał się do Niniwy.
8. Kto zarządza statkiem?
9. Ludzie znajdujący się na statku w lęku i trwodze wołali do swoich ………... 
10. Co robił Jonasz na pokładzie statku?
11. Jaki jest Bóg względem nas?
12. Kiedy mieszkańcy Niniwy opamiętali się postanowili pościć, oni i ich………
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Pokoloruj OBRAZEK:
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Poczytaj mi mamo
Cykl opowiadań Krystyny Rojowej: 

„Bez Boga na świecie”. Część IX
 Uśmiechnął się Marcinek i zawołał jeszcze raz: 
Długo nie zwlekaj!, a góry odpowiedziały: Czekaj! Cze-
kaj! - Czekaj!
 Tego lata Marcinek już w niedzielę nie wyplatał 
koszy.
 - Paść muszę i dla ludzi i dla bydła, mawiał Józ-
kowi, ale gdybym kosze plótł, tobym to czynił ze swojej 
własnej woli i gniewałbym Pana Boga, kiedy nie mogę iść 
do kościoła, święcę dzień święty w górach - wszak mnie 
Pan Jezus i tam słyszy?
 Gospodynie, widząc Marcinka w niedzielę czy-
sto ubranego, robiły mu przymówki, po co bierze w góry 
świąteczny ubiór.
 Cioteczko, i w górach też jest niedziela! - powie-
dział grabarzowej.

- Jest, lecz cię tam przecie żywa dusza nie widzi.
- Bóg mię tam widzi, cioteczko! Ja Jemu się stroję nie lu-
dziom. Odkąd wiem, że przykazał dzień ten święcić, nie 
mogę przed obliczem Jego chodzić w szasie nieczystej.
 Uznała grabarzowa, że chłopiec dobrze mówi, 
nieraz jej się te słowa przypominały, gdy w dzień świą-
teczny chciała sobie opasać fartuch brudny; natychmiast 
go odrzucała, a brała czysty. Na górnym końcu wsi umarła 
sędziwa młynarka; Marcinek otrzymał po niej w spad-
ku wełniany szal; nie był już nowy, ale ładny, barwisty,  
w same kwiatki i róże; bardzo się chłopcom podobał. Mar-
cinek brał go z sobą w góry, tam go na skale rozpostarłszy, 
kładł nań Testament jak na ołtarzu; tam się modlił, śpiewał 
i czytał sobie. Tak święcił niedzielę do południa sam, po 
południu z Jóźkiem. Gdy już nareszcie było po egzaminie, 
zaczęli chłopcy znowu w ten sposób życie pędzić jak prze-
szłego roku. Ścinali rózgi, Marcinek plótł, a Józko, gdy 
nie chodził za bydłem, zbierał poziomki, maliny, borówki, 
grzyby, po gdzie znalazł, i sprzedawał je następnie. Blisko 
dwa tygodnie nosił walizę jakiemuś panu, wymierzające-
mu coś w górach. Miał się Jóźko przez ten czas dobrze, 
jak pan, a w końcu otrzymał dwa nowiuteńkie złote. Do-
łożywszy do tego jeszcze to, co miał za grzyby i maliny, 
dali to chłopcy grabarzowej, gdy szła do miasta. Kupi-
ła Józkowi nowe ubranie i dała mu nawet buty podszyć. 
Niełatwo opisać radość, którą chłopcy z tego mieli. I nie 
było nikogo, kto by się z nimi nie radował, nawet Bure-
k,sumiennie obwąchał swojego dobrego przyjaciela, jakby 
musiał dopiero nawyknąć do tej parady. Był ci Jóźko już  
i bez tego ładnym chłopakiem. Raz w niedzielę otworzył 
się Marcinkowi Testament na samym końcu.

 Przeczytał nagłówek: „Rozdział 21” a pod nim: 
„Widziałem niebo nowe i ziemię nową”. Marcinek aż cały 
zapłonął z radości. Bez wątpienia tu było to, czego już tak 
dawno szukał. Wszak i ów obcy człowiek, co go nauczył 
wyroku: „Tak Bóg umiłował świat...”, mówił, że o tej no-
wej ziemi jest napisane w Nowym Testamencie na końcu. 
Tym razem Marcinek nie przestał, dopóki nie przeczytał 
całego tego rozdziału i połowy następnego.
 Ach, byłaż to krasa na tej nowej ziemi! Nie na 
próżno zawsze myślał, że tam, gdzie Pan Bóg przebywa 
i dokąd ludzi zabiera, świat musi być piękniejszy. Czytał 
teraz, że na owej ziemi jest jedno miasto wielkie z samych 
drogich kamieni zbudowane, miasto to dwanaście ma 
bram, z których każda z jednej wielkiej perły jest zrobio-
na, ulice złotem są wyłożone. Przez środek miasta płynie 
rzeka; wzdłuż tej rzeki rosną drzewa, które dwanaście razy 
na rok rodzą owoce. A tam w tym mieście nie ma kościoła, 
bo tam sam Pan Bóg ulicami chodzi i z ludźmi rozmawia. 
Pan Jezus ma tam swój tron złoty i jest Królem nad tymi 
ludźmi, których do siebie bierze. Tam się oni przechadzają 
i służą Jemu i oglądają Jego i Boga. A Jezus z nimi będzie 
mieszkał, a oni z Nim aż na wieki. O, to rzecz wspaniała!
Marcinek spojrzał na niebo. Spoza Brzezowskiej góry wy-
chodziły chmury, słońce świeciło na nie, złocąc je, i wy-
glądało to jak złota brama na nowej ziemi, do owego mia-
sta pięknego. Lecz znalazł Marcinek i to w Testamencie, 
że do tego miasta ci tylko wnijdą, których imiona zapisane 
są w księdze żywota. Ogarnął go strach.

- Kto wie, czy jest tam moje imię?
 Rzucił się na kolana, prosząc: Panie Jezu, Ty 
powiedziałeś, że nam wszystko dasz, o co Cię prosić bę-
dziemy. Więc ja Cię proszę, zajrzyj teraz zaraz do księgi 
Swojej, czy mię tam masz wpisanego, a jeżeli nie, to pro-
szę pięknie, zapisz moje imię Marcin, jak i mojego tatka 
nazywali. Ty to pewnie będziesz wiedział! Żeby nie za-
szła jaka pomyłką, gdy kiedyś aniołowie Twoi będą wołali. 
Marcinów jest dużo i tu w Raszowie! Nie wiedziałbym, 
kiedy się mam zgłosić. A ja chcę przyjść do Ciebie i służyć 
Ci tam wiecznie za to, żeś mnie umiłował i za mnie umarł! 
Amen. „Amen” odpowiedziały góry uroczyście.
 I wierzył Marcinek, że imię jego jest już teraz za-
pisane, że więc i on wnijdzie do miasta. Odtąd każdego 
dnia miał to na myśli, jak się tam Pan Jezus przechadza 
nad wodą w cieniu drzew kwiecistych, jak mu tam anio-
łowie grają i śpiewają, a z całego świata ludzie bramami 
wchodzą, aby Mu służyć. Cdn.  
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Zapisane w księgach parafialnych
Chrzty:                                            Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 

chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Mt 28,19

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

J 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

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

1 Krn 29,15

2013-09-01
2013-09-01
2013-09-01
2013-09-01
2013-09-01
2013-09-01
2013-09-01
2013-09-08
2013-09-08
2013-09-08
2013-09-15
2013-09-15
2013-09-15
2013-09-29

Liliana Rymorz
Tobiasz Szymon Gałęzowski
Jasmina Paulina Chraścina
Paweł Łukasz Topoliński
Igor Bartosz Strzelec
Melania Renata Strzelec
Eryk Matuszek
Jakub Marek Baszczyński
Paweł Bieta
Tobiasz Andrzej Cendrowski
Ksawery Jan Pawiński
Kamila Anna Baron
Bartosz Smelik
Oliwia Kobiela

Cieszyn
Ciesszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Bażanowice
Hażlach
Cieszyn
Zamarski
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2013-06-29

2013-09-14

2013-09-21

2013-09-28

2013-09-28

Wojciech Ireneusz Lorek
Agnieszka Monika Pilarczyk
Janusz Jaros
Sylwia Olimpia Gabzdyl
Marcin Jan Stępień
Katarzyna Wybraniec
Michał Janusz Bala
Anna Maria Hoffmann
Tymoteusz Marcin Pilor
Ewa Wałga

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

2013-09-03
2013-09-11
2013-09-17
2013-09-24

śp. Lieselotte Gerda Szurman
śp. Bronisław Karol Sabela
śp. Alfred Cyryl Szeliga
śp. Anna Kukla zd. Smelik

lat 91
lat 80
lat 79
lat 82

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
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Informacje, ogłoszenia

Koło Modlitewne

 Od wiosny br., w każdą środę, po Godzinie Biblijnej  pozostaje w sali naprzeciwko kan-
celarii grupka ludzi, aby się modlić:
 - modlimy się o dary duchowe, cielesne, o zbawienie i łaskę wiary
 - w modlitwach chwalimy Boga, dziękujemy Mu, wyrażamy skruchę i prośbę o przebaczenie 
grzechów. Przyczyniamy za chorymi, opuszczonymi, biednymi i bezdomnymi
 - modlimy się za bliskich, duchownych, nauczycieli, za dzieci i młodzież, za kościół, ojczyznę, 
za władze kościelne i świeckie, za naszą parafię i miasto, a nawet za nieprzyjaciół. 
Modlimy się o PRZEBUDZENIE
 Jeśli odczuwasz potrzebę modlitwy, a wymienione sprawy leżą Ci na sercu – przyjdź, 
dołącz do nas, nie musisz się modlić głośno, módl się cicho w sercu. Wspólna modlitwa ciebie 
wzbogaci i wzmocni jej siłę. Czas poświęcony na modlitwę (rozmowę z Bogiem) nigdy nie jest 
stracony. 
 Zapraszamy Cię, przydź…!

Księgarnia WARTO poleca:

Ewangelia miłości
Helena i Emil Gajdaczowie

 Książka bardzo dokładnie rok po roku przybliża 
szczegóły powstania zakładów opiekuńczych i Diakonatu 
w Dzięgielowie, problemy na jakie napotykały diakonise 
w trudnych czasach powojennych oraz opisuje zmiany ja-
kie dokonywały się na przestrzeni tych lat. Wiele miejsca  
w publikacji poświęcono sylwetce ks. Karola Kulisza, pro-
fetycznego kaznodziei i gorliwego duszpasterza, charyzma-
tycznego przywódcy ruchu przebudzeniowego na Śląsku 
Cieszyńskim i założycielowi zakładów opiekuńczych i Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. 
 Najbardziej obszerną częścią publikacji są myśli i sentencje, na które składają się liczne zdjęcia 
oraz cytaty biblijne, cytaty z kazań, myśli wielkich osobistości, słowa poświęcone diakonii i miłości bliź-
niego. Całość przetłumaczona została na język niemiecki i angielski.
 Książka powstał z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzię-
gielowie.
 „To pierwsza w historii Diakonatu próba opisania tego, co Bóg czyni przez ludzi dla ludzi w du-
chu wiary, nadziei i miłości.” (fr. wstępu ks. M. Londzina i s. E. Cieślar)

36,00 zł
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pl
an  

na lis
to

pad

 2013

 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi 
 ks. Tomasz Chudecki
  - W Cieszynie - drugi czwartek miesi¹ca,  godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
diakon Aleksandra B³ahut-Kowalczyk
 - W Marklowicach - pierwszy pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
diakon Joanna Sikora
 - W Ogrodzonej - drugi wtorek miesi¹ca, o godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
teolog Janina Boruta
 - Ko³o Odwiedzinowe w Cieszynie - pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, o godz. 16.00, 
spotkanie prowadzi diakon Joanna Sikora
 - W Ba¿anowicach- co 2 tygodnie o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
teolog Romana Szmidt-Król
 - Brzezówka - trzecia środa miesiąca, o godz. 15.30, potkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, potkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski

Biblijne spotkania dla kobiet:

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 

Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

czytelnia czynna w poniedzia³ki i œrody w godz. 15:30 - 19:00 

budynek parafii (pl. Koœcielny 6) na drugim piêtrze

07.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
                      Prelekcja: Wacław I cieszyński (600 – lecie urodzin) 

14.11: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
                      Prelekcja: Książę Józef Poniatowski (200 – lecie śmierci) 

21.11.: godz. 15.00: Klub PTEw. 
                     Prelekcja: Stanisław Vincenz (125 – lecie urodzin) 

28.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
                     Prelekcja: Gustaw Morcinek (50 – lecie śmierci) 
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Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 18.30

Cieszyn Chór męski środa godz. 17.00
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz.   9.00 (M)* 
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz. 10.00 (D)*
Bażanowice Chór mieszany czwartek godz. 18.00
Bażanowice Chór dziecięcy czwartek godz. 16.00
Hażlach Chór mieszany piątek godz. 19.00
Hażlach E.G. „Gloria” piątek godz. 16.00
Puńców Chór mieszany poniedziałek godz. 18.00
Zamarski Chór męski czwartek godz. 16.00
Zamarski Chór dziecięcy czwartek godz. 16.00

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Muzeum 
Protestantyzmu
czynne w pi¹tki o godz. 14:30 

Informacje  

w Kancelarii Parafialnej  

lub w innym dogodnym terminie 

po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 

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

www.biblioteka.cieszyn.org.pl,

lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

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

Zachęcamy 
do 

słuchania !!!

* (M) - młodzież;    (D) - dzieci

Cieszyn piątek godz. 17.00
Bażanowice sobota godz. 16.00
Gumna piątek godz. 19.00
Hażlach piątek godz. 17.00
Marklowice piątek godz. 18.00
Puńców piątek godz. 18.00
Zamarski sobota godz. 17.00
Ogrodzona sobota godz. 18.00

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn

> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

godz. 17.00
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Biblioteka Parafialna 
czynna po  

każdym  
niedzielnym nabożeństwie. 

Bibliotekarki

 Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Więź realizuje projekt 
„Mogę Więcej" finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest to program 
integracji i zwiększania kompetencji społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla osób 
borykających się z problemami zdrowia psychicznego oraz dla ich rodzin w ramach wyżej wy-
mienionego projektu uru-
chomione zostało Centrum 
Doradztwa Aktywizujące-
go "Enter". Centrum Do-
radztwa oferuje bezpłatne 
porady i konsultacje na-
stępujących specjalistów: 
prawnik, pracownik socjal-
ny, doradca zawodowy, le-
karz psychiatra i psycholog. 
Chcielibyśmy dotrzeć do 
jak największej ilości osób 
potrzebujących tego typu 
wsparcia. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt pod nr 
tel.: 885 119 631 lub osobi-
ście w Centrum Doradztwa 
w Cieszynie przy ul. Biel-
skiej 4., bud. 12 (na terenie 
Szpitala Śląskiego).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA, 

KTÓRE ODBYWAJ¥ SIÊ W KA¯DY 

WTOREK O GODZ. 18:30, W BUDYNKU PARAFIALNYM 

PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIÊTRZE

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

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. 
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  Świadczymy usługi dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych oraz szkół, przedszkoli oraz 
instytucji, w których pomoc logopedy jest nie-
odzowna.   
 Przeprowadzamy szczegółową diagnozę, 

w oparciu o którą prowadzona jest terapia. Posiadamy długoletnie 
doświadczenie. Możliwość dojazdu do Klienta. 

 W naszej ofercie znajdują się usługi logopedyczne, w ramach 
których zajmujemy się terapią następujących zaburzeń mowy: 
 jąkanie, 
 seplenienie, 
 rotacyzm, 
 mowa nosowa, 
 opóźniony rozwój mowy, 
 afazja i inne.

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

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

e-mail: biuro@akwadrat.org.pl

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

„AKwadrat” 
Agencja Nieruchomości

LOGOPEDA, 
tel kom.: 500 227 682, 

tel.: 33 474 02 07, 
fax: 33 444 60 79, 
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Sprzedam działkę komercyjną o powierzchni 2 192 m2 
przy ul. Czuchowskiej w Hażlachu, 

dostępne media włącznie z kanalizacją miejską, 
prostokątny kształt wytyczonej powierzchni, 

panoramiczne położenie, 
w granicy działki droga asfaltowa. 

Cena do uzgodnienia. 
Tel. 695 949 198

Usługi finansowo – księgowe

	 Główna	Księgowa	z	wieloletnim	doświadczeniem (certyfikat MF na 
usługowe prowadzenie biura rachunkowego, obowiązkowe ubezpieczenie OC biura 
rachunkowego-20 lat na rynku) poprowadzi tanio i solidnie księgowość małych i śred-
nich firm:

 - pełna rachukowość (KH)
 - Księga Przychodów i Rozchodów (KpiR)

 - ryczałt
W tym oferuję m.in.: 
 - pełna obsługa ZUS, 

 - obsługa VAT, 
 - PIT, CIT oraz inne deklaracje podatkowe, 

 - płace i kadry
Możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie klienta. 
www.ksiegowośćczaderna.pl

Halin
a Czadern

a

ul. S
talmacha 4/5

Tel. 
33 85 214 94;  

604 441 676
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Kancelaria Adwokacka
Ewa Lanc   Adwokat

ewa.lanc@poczta.fm
www.adwokat-lanc.pl Lanc

ul. Bobrecka 27 VIIp. 
Cieszyn

Ustroń Rynek 4

Tel. 693470428

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

Firma Sprzątająca Świetliki 
Zaprasza do skorzystania z naszych usług:

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

Rozwijamy się dla Ciebie! 
Zapraszamy do naszego biura. Cieszyn, 

Plac Wolności 32 piętro. 
Zapraszamy: poniedziałki, środy, piątki od 16-17. 

Przyjdź, zapytaj i wybierz ofertę dla siebie!

Humor:
Jasiu obserwuje matkę, która nakłada sobie starannie maseczkę na twarz.
- Dlaczego tak się smarujesz mamo? - pyta.
- Żeby być piękną...
Po paru minutach matka czyści twarz. Na to Jasiu:

- Co jest? Poddajesz się?
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

ks. Łukasz  
Gaś
33 852 75 64
608 299 833

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redaktor naczelna: Beata Macura
Kontakt:            Tel: 33 857-98-32;              

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

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
Plac	Kościelny	6
43-400	Cieszyn
tel.	33	857	96	69
tel.	kom.	501	290	486

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

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

Skład komputerowy: B i A Macura
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