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OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne
Beata Macura

„Panie naucz nas liczyć dni nasze” Psalm 90
„Ocknijcie się uśpieni, roznieście lampy swe już zachód się rumieni noc ciemna zbliża 
się przybywa Pan nad Panny z przepychem między nas więc módlcie się Chrześcijany 

bo tuż północy czas”.   Mt 25; 1-10 i 13

	 W	pewnym	kościele	w	Szwajcarii,	nad	drzwiami	kościoła	znajduje	się	piękny	
zdobiony	zegar,	który	wita	przybywających	na	nabożeństwo.	Na	tarczy	zegara	widnieją	
znamienne	słowa	„Bije	zegar	godziny,	my	wtedy	mawiamy	-	jak	ten	czas	szybko	mija,	
ale	 tak	naprawdę	 to	my	przemijamy”.	Niezwykła	 jest	 ta	 sentencja,	 przypomina	nam	 
o	przemijaniu,	kruchości	ziemskiego	życia	i	ulotności	naszych	dni.	Właśnie	teraz,	gdy	
nadeszła	jesień	krople	deszczu	uderzające	w	szyby	naszych	okien,	pożółkłe,	spadające	
liście	z	drzew,	cmentarne	aleje,	po	których	wędrujemy	w	zadumie,	każą	nam	się	zatrzy-
mać,	chociaż	na	chwilę.

  Miesiąc	listopad,	często	kojarzy	nam	się	z	prze-
mijaniem,	 wiecznością.	 Dzień	 staje	 się	 krótszy,	 ciemność,	
która	nas	otacza	działa	na	wielu	przygnębiająco.	Mamy	mie-

siąc	smętny,	jeszcze	nie	jest	we	właściwy	sposób	wykształcony,	złota	jesień	się	skończyła,	
prawdziwej	zimy	jeszcze	nie	ma,	więc	co	nam	pozostaje…
	 Jak	 często	w	 dzisiejszych	 czasach	 ludzie	 borykają	 się	 z	 różnymi	 problemami.	
Smutne	jest	to,	że	ból	cielesny	coraz	częściej	dotyka	ludzi	w	różnym	wieku.	Ból	isniał	
zawsze	i	istnieje	nadal,	czy	uważamy	go	za	coś	uciążliwego,	przypisujemy	mu	jakieś	zna-
czenie,	czy	jest	pożądany?	Ból	możemy	w	różny	sposób	uśmierzać.	Możemy	wspólnie	
znosić	ból	bliźnich.	Ale	możemy	też	ból	duchowy	sprawiać.	Nie	należy	stawiać	za	przy-
kład	tego,	kto	pod	wpływem	bólu	załamuje	się,	ale	tego,	kto	ból	pokonuje,	albo	dzielnie	
go	znosi.
	 Problem	pojawiającego	się	bólu	możemy	w	różny	sposób	uśmierzać.	Pojawiający	się	ból	uświadamia	nam,	
że	podatni	jesteśmy	na	zranienie.	Zakłóca	zwykły	porządek	rzeczy.	Chcielibyśmy	go	ominąć,	ale	to	się,	niestety	-	
nie	udaje.	Nikt	nie	potrafi	uniknąć	bólu,	bo	należy	on	do	tego	świata.	Być	może	jest	on	jedną	z	form	stanowiących	
wyraz	naszego	buntu	przeciwko	śmierci.	Ból	bólowi	nie	jest	równy.	Kiedy	skaleczą	się	dzieci,	w	szczególny	spo-
sób	odczuwają	one	ból.	Wyrażają	to	często	swoim	donośnym	głosem,	pojawia	się	lament,	żal,	smutek	i	ogromne	
rozczarowanie.	Jednak	kiedy	rana	się	zabliźni,	ból	znika…	
	 Cierpienia	duchowe	mogą	trwać	o	wiele	dłużej:	cierpienia	miłosne,	żałoba,	tęsknota,	niewola,	rozczaro-
wanie,	zazdrość,	zaślepienie,	 strach,	konieczność	wyrzeczeń,	 rozstanie,	 samotność.	Niewątpliwie	ból	duchowy	
nie	wywołuje	takiej	grozy,	odrazy,	wstydu	i	przerażenia,	co	ból	fizyczny,	w	którym	z	reguły	silniej	wypowiada	
się	skarga	 i	odruchy	obrony.	Jak	 łagodna	 jest	 łza,	 jak	powściągliwa	 i	 jak	często	wyzwalająca	 -	w	porównaniu	 
z	walką	całego	ciała,	grymasem	twarzy,	krzykiem,	jękiem,	ciężkim	oddechem,	poceniem	się,	odkształceniem	ciała.	
A	mimo	to	o	wiele	trudniejsze	jest	cierpienie	duchowe	niż	fizyczne.	Jak	często	padają	z	ust	bliskich	nieprzemyśla-
ne	słowa,	które	ranią	bliźniego.	Czy	ludziom	sprawia	to	przyjemność…	Zranić	duchowo	można	bardzo	szybko,	
jednak	rana,	która	powstała	zabliźnia	się	bardzo	powoli.	W	znoszeniu	bólu	duchowego	dopomaga	wytrwałość	 
i	opanowanie.	Jednak	tam	gdzieś	w	głębi	duszy	czujemy	ból	i	ogromny	smutek…
	 A	jak	jest	z	odwagą?	Potrzebna	jest	nie	tylko	do	ataku,	ale	również	do	obrony,	do	tego,	by	znosić	ból.	Są	
różne	rodzaje	odwagi...	Jak	często	jej	nam	brakuje,	aby	się	obronić,	aby	coś	powiedzieć	na	swoje	usprawiedli-
wienie,	jak	często	obawiamy	się	drugiej	osoby.	Skąd	biorą	się	takie	reakcje…	Czy	kieruje	nami	strach	przed	bliź-
nim…?	Powinniśmy	jeden	drugiego	wspierać.	A	czy	ból	w	ogóle	ma	sens,	czy	też	jest	bezsensowny?	W	tragediach	
greckich	często	można	spotkać	się	ze	słowami:	„Ucz	się	poprzez	cierpienie''.	A	bliźniaczą	siostrą	cierpienia	jest	
ból.	Można	by	więc	powiedzieć:	„Ucz	się	przez	ból".
	 Czy	ból	w	ogóle	należy	przezwyciężać?	Czy	nie	lepiej	go	znosić,	znosić	aż	do	osiągnięcia	owej	dojrzało-
ści?	Znaczenie	ma	tu	jedynie	szczególna	postawa	człowieka,	postawa	wypełniona	wiarą	w	Boga.	On	wie	co	dla	
nas	jest	najlepsze,	to	Bóg	kieruje	naszym	życiem,	on	zna	naszą	teraźniejszość	i	przyszłość.	Często	sprawdza	naszą	
wiarę.	Często	sprawia,	że	cierpienie	staje	się	dla	nas	błogosławieństwem.
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	 A	to	wszystko	po	to,	byśmy	potrafili	też	pomy-
śleć,	że	tu	na	tym	świecie	jesteśmy	tylko	na	chwilę,	że	
idziemy	przez	 tę	ziemię	 tylko	 jeden	 jedyny	 raz,	że	 to	
wszystko	co	tu	posiadamy,	do	czego	jesteśmy	tak	przy-
wiązani,	to	tylko	pożyczone	dary,	że	będzie	trzeba	kie-
dyś	to	wszystko	pozostawić,	bo	w	ostatniej	podróży	to	
wszystko	co	ziemskie	nie	ma	już	znaczenia.	Co	liczy	się	
więc	najbardziej,	 co	 stanowi	osłonę	naszej	 codzienno-
ści	i	przyszłości	zarazem?	Co	pozwala	nam	się	oderwać	
od	pesymistycznych	 i	 przygnębiających	myśli?	Tylko	
i	 wyłącznie	 pokój	 płynący	 z	 gotowości	 na	 spotkanie	 
z	Panem	świata,	Panem	życia	i	śmierci.	To	jest	przecież	
Bóg	przeszłości,	teraźniejszości	i	przyszłości.	
	 On	 wyznacza	 swe	 terminy,	 jest	 także	 Panem	
czasu.	Tym	bardziej	wiec	musimy	go	prosić,	by	nauczył	
nas	liczyć	nasze	dni,	w	tym	niepewnym	chaotycznym	
i	niespokojnym	świecie.	Nigdy	nie	wiemy,	kiedy	zażą-
dają	duszy	naszej,	nie	znamy	dnia	ani	godziny.	Dlatego	
gotowość,	 jest	 tu	priorytetem,	ogniwem	 i	 spoiwem	 łą-
czącym	doczesność	z	wiecznością.	Ku	tym	refleksjom	
prowadzą	nas	listopadowe	święta:	Pamiątka	Umarłych,	
Niedziela	Wieczności	 oraz	 koniec	 Roku	Kościelnego.	
Warto	więc	się	zatrzymać	w	tym	szalonym	tempie,	któ-
re	narzuca	światu	cywilizacja,	technologia,	globalizacja	
i	pomyśleć	o	tym	co	nie	przemija.	
 Słowo	Boże	nawołuje	„wykupujcie	czas	bo	dni	
są	złe”.	Każda	więc	chwila,	tu	na	tej	ziemi,	to	Boży	dar,	
cenny	 i	 bardzo	 wartościowy,	 tylko	 trzeba	 to	 docenić	 
i	zauważyć,	a	to	że	dni	są	złe,	nie	trzeba	nikogo	przeko-
nywać.	Tym	bardziej	więc	potrzebujemy	 tej	gotowości	
serc	by	dzień	Pański	nas	nie	zaskoczył,	by	nie	było	za	
późno,	 by	Bóg	 nie	 zamknął	 przed	 nami	 swoich	 drzwi.	
Musimy	 się	 stać	 jako	 owe	 mądre	 Panny,	 których	 olej	 
w	 lampie	 (olej	wiary	 i	 nadziei)	 był	 ich	 napędową	 siłą,	
mocą,	 kryterium	 i	 przepustką	 do	 wieczności.	 Chodzi	
więc	cały	czas	o	oczekiwanie,	przygotowanie	na	nadej-
ście.	 Pan	 przyjdzie,	 to	 pewne.	 Chrześcijanin	 nie	 musi	
znać	dokładnie	godziny.	Oblubieniec	może	pojawić	się	
wcześniej	niż	oczekujemy.	Ale	może	też	pojawić	się	póź-
niej	niż	sądzimy.	Chrystus	nie	określa	dokładnie	czasu	
swego	powtórnego	przyjścia,	lecz	nawołuje	do	szczerego,	
aktywnego	i	radosnego	czekania.	Czujność	uzasadniona	
jest	pewnością	co	do	czasu	powrotu	Pana.	Człowiek	wie-
rzący	 zatem,	 nie	 podróżuje	 z	 kalendarzem	w	 ręku.	Co	
najwyżej	ma	przed	oczami	chrześcijańską	busolę	wiary.	
Zbawiciel	wskazuje	kierunek,	lecz	nie	daje	nam	ani	do-
kładnego	opisu,	co	wydarzy	sie	w	drodze,	ani	nie	mówi,	
jak	 długo	 będzie	 trwała	 podróż.	 Jego	 słowo,	 które	 nie	
przemija,	 nie	 jest	magicznym	 kluczem	 do	 tajemnic	 hi-
storii	nie	odpowiada	na	zagadki,	o	których	mówi	kronika	
zdarzeń,	ale	jest	lampą	ze	światłem,	które	pozwala	na	do-
strzeżenie	ich	znaczenia.	Chrześcijanin,	nie	jest	też	kimś,	
kto	 już	z	góry	wszystko	wie,	 jest	 raczej	 tym,	który	po-
winien	zrozumieć	 sens	 różnych	zdarzeń,	 znaków	 i	 cha-

rakterystyczny	apel	Boga.	Naśladowcy	Boga	nie	można	
zarzucać,	że	nie	 jest	poinformowany,	ale	że	nie	potrafi	
się	zorientować	w	plątaninie	codziennych	zdarzeń	i	nie	
umie	 ich	 odczytać.	 Jezus	 nie	mówi	 tylko	 bądźcie	 spo-
kojni,	ale	przestrzega,	uważajcie,	nie	dajcie	się	z	jednej	
strony	zastraszyć,	a	z	drugiej	nie	dajcie	się	zaskoczyć.	
	 Mądre	Panny	nie	były	zaskoczone,	zapas	oliwy	
był	wystarczający,	głupie	zaś	musiały	zostać.	Oto	więc	
sygnał.	W	tym	momencie	nie	ma	już	czasu.	Jest	już	za	
późno.	A	dla	nas	drodzy...?
 Jeszcze	nie	jest	za	późno,	czas	łaski	wciąż	trwa.	
Weźmy	więc	tę	Bożą	oliwę	do	lampy	swego	serca	i	swej	
duszy,	 byśmy	 nie	 byli	 zaskoczeni,	 by	 drzwi	 na	 ucztę	
barankową	w	domu	Ojca	były	dla	nas	otwarte.	Nikt	nie	
może	zastąpić	naszej	wiary.	Nikt	też	nie	może	zapłacić	
za	nas	 za	bilet	 na	decydujące	 spotkanie	 z	wiecznością.	
W	 owej	 godzinie	 olej	musi	 być	 nasz,	wiara	 naszą	 siłą	
i	 mocą,	 bilet	 do	 domu	 Pana	 naszą	 osobistą	 rękojmią,	 
a	 wierność	 Bogu	 musi	 nosić	 nasze	 znamię	 ufającego,	
czekającego	serca.	Oczekiwania	jednak	nie	można	mylić	
z	pasywnym	czekaniem,	bo	wtedy	życie	przemieniłoby	
się	w	ziejącą	nudą	poczekalnię.	Nie	należy	jednak	zapo-
minać	o	tym	spotkaniu	z	Bogiem,	nie	możemy	przestać	
oczekiwać,	 absolutyzować,	 czasu	 teraźniejszego.	 Nie	
możemy	także	żyć	tak	jakbyśmy	mieli	tu	pozostać	na	za-
wsze,	w	takim	przypadku	byłoby	to	tylko	gromadzenie,	
używanie	i	znajdywanie	wygodnego	fotela	codzienności.	
	 W	 naszym	 planie	 zajęć	 jest	 wiele	 miejsca	 na	
wiele	spotkań,	gdy	z	zegarkiem	w	ręku	analizujemy	każ-
dą	chwilę,	wiele	 jest	spotkań,	których	nie	chcemy	opu-
ścić,	 okazji,	 których	nie	 chcemy	 stracić.	Ale	 spotkanie	
z	Bogiem,	Boży	 zegar,	Boży	 czas.	Czy	 jest	 to	 dla	 nas	
jeszcze	ważne?	Czy	to	tylko	już	niemodna	przebrzmiała	
pieśń	historii,	albo	iluzji?	Na	to	spotkanie	musimy	zdą-
żyć,	tak	jak	w	tych	słowach,	Mt	24;	37-39.	Nie	unikajmy	
konfrontacji	 z	 fundamentalną	kwestią	 życia	 i	 przemija-
nia,	bycia	w	świecie	i	odchodzenie	ze	świata,	wszystkich	
nas	to	przecież	dotyczy,	nie	zanurzajmy	się	zbyt	głęboko	
tylko	w	 ziemskie	 sprawy.	 Zbawiciel	może	 się	 spóźnić,	
ale	tylko	z	łaski	ku	nam,	byśmy	mieli	 jeszcze	czas,	by-
śmy	zdążyli	i	nie	przegapili	tej	szansy,	którą	on	codzien-
nie	nam	daje.		Niech	oliwa	Bożej	miłości,	łaski,	tak	po-
trzebna	w	naszym	życiu,	wypełnia	lampy	naszych	serc.	
A	gdy	kiedyś	zegar	Boga	wybije	naszą	ostatnią	godzinę,	
niech	spełnią	się	słowa	pieśni:	

„A gdy nadejdzie cisza upragniona
daj mi usłyszeć dzieci twoich śpiew
i niech też dusza moja utęskniona 
dostąpi wejścia do ojczystych stref, 

bo gdy dobra moc twa stale mnie ochrania
nie lękam się co mi przyniesie dzień

Ty jesteś ze mną od zarania
Ty chronisz mnie i gdy nadejdzie ostatni dzień”

  ks. Mirosław Podżorski
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Bezpieczeństwo
Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, A będą one życiem twojej duszy i ozdobą 

twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się.
 Prz 3:21-23

	 Dzisiejsze	uroczystości	mają	w	polu	uwagi	95	
rocznicę	Ustawy	o	Policji	Państwowej	oglądaną	z	per-
spektywy	lokalnej	Śląska	Cieszyńskiego,	który	w	tam-
tym	czasie	zgłosił	swój	akces	do	odradzającej	się	Polski	
lecz	pełne	wejście	w	skład	II	Rzeczypospolitej	nastąpić	
mogło	kilka	lat	później.	
	 Dokładna	data	rocznicy	miała	miejsce	24	lipca.	
Dzisiaj	także	jesteśmy	w	dacie	istotnej	dla	rozwoju	for-
macji	porządku	publicznego	tutaj,	w	Cieszyńskiem.	
	 12.10.1918	r.	w	Domu	Narodowym	odbyło	się	
zebranie	 przedstawicieli	 polskich	 organizacji	 politycz-
nych,	 społecznych	 i	 kulturalnych.	 Uznano	 przynależ-
ność	do	odradzającej	się	Polski.	Zapada	decyzja	utwo-
rzenia	wspólnej	 reprezentacji	w	 składzie	 21	 osób,	 do	
której	każde	z	polskie	stronnictwo	wydelegować	miało	
7	osób,	w	tym	posła	do	parlamentu	austriackiego	oraz	
jedną	kobietę.		
	 Tydzień	 później	 przyjęto	 nazwę:	 Rada	 Naro-
dowa	 Księstwa	 Cieszyńskiego.	 Na	 czele	 stanęli	 trzej	
równoprawni	prezydenci:	ks.	Józef	Londzin	ze	Związ-
ku	Katolików	Śląskich;		dr	Jan	Michejda,	brat	ks.	Fran-
ciszka	Michejdy	przywódcy	polskiego,	ewangelickiego	
ruchu	 narodowego	 w	 Cieszyńskiem;	 Tadeusz	 Reger	
przewodniczący	Polskiej	Partii	Socjalno-Demokratycz-
nej.		Wszyscy	byli	posłami	do	parlamentu.
	 Równy	 parytet	 dla	 poszczególnych	 sił	 i	 rów-
ny	parytet	w	prezydencji...	Do	konstytucyjnego	zapisu	 
o	 bezstronności	 religijnej,	 światopoglądowej	 i	 filozo-
ficznej	władz	państwa	było		–	bagatela	–	blisko	osiem-
dziesiąt	 lat.	 	 	 16%	kobiet	 –	 dokładnie	 tyle	 ile	 dzisiaj	 
w	polskim	parlamencie...
	 Obok	przyszłości,	którą	postrzegano	w	wypeł-
niającym	 się	 słowie	 wieszcza	 –	 o	 zmartwychwstaniu	
Polski	po	wielkiej	wojnie	narodów	–	przed	Radą	Naro-
dową	stawał	ważki	temat:	bezpieczeństwo.
	 To	biblijny	i	katechizmowy	temat.	Podjęty	wie-
lokrotnie	i	w	Biblii	i	w	katechizmach.	Tu	zwrócę	uwagę	
na	Lutra	objaśnienie	do	IV	prośby	Ojczenasza,	miano-
wicie	wskazanie:	co	nazywamy	chlebem	powszednim.	
To	 znany	 katalog:	 „pokarm,	 napój,	 odzienie,	 obuwie,	
dom,	gospodarstwo,	rola,	bydło,	pieniądze,	mienie,	po-
bożne	małżeństwo,	pobożne	dzieci,	pobożni	domowni-
cy,	pobożna	i	wierna	zwierzchność,	dobry	rząd,	dobra	
pogoda,	 pokój,	 zdrowie,	 karność,	 uczciwość,	 dobrzy	
przyjaciele,	wierni	sąsiedzi	i	tym	podobne.”		Luter	wy-
mienia	 to	 co	 sprawia,	 że	 czujemy	 się	w	 swoim	życiu	
dobrze,	szczęśliwi	i	spełnieni,	bezpieczni...

	 Na	 pamięć	 nasuwa	 się	 też	 list	 Jeremiasza	 do	
Izraelitów	 uprowadzonych	 do	 Babilonu:	 „Budujcie	
domy	 i	 zamieszkujcie	 je;	 zakładajcie	 ogrody	 i	 spo-
żywajcie	 ich	owoc!	Pojmujcie	 żony	 i	 płodźcie	 synów	 
i	córki;	Wybierajcie	też	żony	dla	waszych	synów,	a	wa-
sze	córki	wydawajcie	za	mąż,	aby	rodziły	synów	i	córki,	
by	was	tam	przybywało,	a	nie	ubywało.	A	starajcie	się	
o	pomyślność	miasta,	do	którego	skazałem	was	na	wy-
gnanie,	i	módlcie	się	za	nie	do	Pana,	bo	od	jego	pomyśl-
ności	zależy	wasza	pomyślność!”	Jr	29:5-7
	 Oto	 deportowani	 o	 1000	 km	 od	 ziemi	 ojców	
słyszą,	że	nie	ma	co	marzyć	o	powrocie,	bo	nastąpi	do-
piero	za	70	 lat.	To	 jest	wymierzone	przeciwko	 fałszy-
wym	 prorokom,	 którzy	 podsycali	 złudne	 nadzieje	 na	
rychły	 koniec	 babilońskiej	 niewoli.	 Prorok	 Jeremiasz	 
w	imieniu	Pana	mówi	coś	zupełnie	innego	–	tu	macie	i	
tu	będziecie	żyć!	
	 Zauważmy	 –	 zero	 romantyzmu,	 zero	 marzeń	
o	 rychłym	wyzwoleniu,	 żadnych	 wezwań	 do	 jakiego-
kolwiek	zrywu.	Tylko	pozytywistyczny	program	umac-
niania	 narodu.	 To	 istotne	 składowe	 bezpieczeństwa	 –	
wzrost	populacji	i	wzrost	ekonomiczny,	technologiczny	
i	organizacyjny	ludu.	
	 To	jest	bliskie	tej	ziemi.	Tu	były	liczne	rodziny,	
a	nie	dzielono	gospodarstw.	Gospodarstwo	przejmował	
najczęściej	najstarszy	lub	najmłodszy	syn,	reszta	otrzy-
mywała	 jak	 najsolidniejsze	 wykształcenie.	 Tu	 ziemia	
rodziła	 nie	 tylko	 ziemniaki,	 buraki	 i	 żyto,	 ale	 równie	
obficie	nauczycieli,	 prawników,	księży,	 	 lekarzy,	 inży-
nierów,	muzyków,	rzemieślników	i	robotników...
	 Jest	jeszcze	coś	bardzo	ważnego	w	liście	Jere-
miasza.	Bezpieczeństwo	nie	ma	się	zamknąć	w	groma-
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dzie	Izraelitów.	Ono	ma	oddziaływać	na	zewnątrz	–	sta-
rajcie	się	o	pomyślność	miasta	…	i	módlcie	się	za	nie	
do	Pana...	Uwaga:	to	znaczyło	za	ciemiężycieli...	Jezus	
Chrystus	mówi:	„Miłujcie	nieprzyjacioły	wasze	i	módl-
cie	się	za	tymi,	którzy	was	prześladują”...
	 I	 jeszcze	 fragment	 Izajasza:	 Na	 twoich	 mu-
rach,	Jeruzalem,	postawiłem	stróżów:	przez	cały	dzień	 
i	przez	całą	noc,	nigdy	nie	umilkną.	Wy,	którzy	wyzna-
jecie	Pana,	nie	milczcie!	Iz	62:6
	 To	słowo	 jest	wyrwane	z	wezwania	do	modli-
twy.	Zobrazowanie	stróżów,	nawołujących	się	stale	dla	
kontroli	czuwania	pokazuje,	że	bezpieczeństwo	nie	jest	
dobrem	 stałym.	 Ono	 bywa	 zagrożone	 zewnętrznie	 i	
wewnętrznie.	Z	jednej	strony	mamy	tu	napaść,	agresję,	 
a	z	drugiej	własną	słabość,	rozprzężenie,	kradzież	i	gra-
bież,	wreszcie	głupotę...	
	 Czas	 wojny,	 a	 potem	 rozpadającego	 się	 pań-
stwa	 jest	 zawsze	 nabrzmiały	 wielorakim	 niebezpie-
czeństwem.	 Kiedy	 biedzie	 towarzyszy	 załamanie	 się	
systemu	wtedy	nie	może	być	dobrze,	dochodzi	do	głosu	
wielorakie	zło.
	 W	ostatniej	dekadzie	października	Rada	Naro-
dowa	KC	wezwała	dowódcę	 tutejszej	Żandarmerii	do	
podporządkowania	się.	Odmówił.	Końcem		październi-
ka	w	koszarach	polscy	oficerowie	dokonali	przewrotu	
wojskowego,	 a	 polscy	 oficerowie	 żandarmerii,	 żan-
darmami	Polakami	obsadzili	wszystkie	ważne	obiekty	
w	mieście.	 Żołnierze	 i	 żandarmi	 innych	 narodowości	
mogli	odejść.	Opuściło	wtedy	Cieszyn	800	żandarmów.	
Podporządkował	 się	 Radzie	 Narodowej	 cieszyński	
dowódca	 powiatowy	 Żandarmerii	 mjr	 Szyschkowitz.	
Ubytek	kwalifikowanej	siły	porządkowej	był	znaczący.	
W	 tym	 samym	 czasie	 powstają	 Straże	 Obywatelskie	
zakładane	 przez	 nauczycieli,	 prawników,	 oficerów...	 
W	Czechowicach	na	czele	Straży	Obywatelskiej	stanął	
rzymskokatolicki	 duchowny,	 ksiądz	 proboszcz	 Bara-
basz.	Straże	te	stały	się	bazą	dla	Milicji	Polskiej	Księ-

stwa	 Cieszyńskiego,	 dowodzonej	 przez	 J.	 Szczurka,	
zaś	 w	 terenie	 przez	 powiatowych	 komendantów	 Żan-
darmerii.	Formacja	miała	dbać	o:	bezpieczeństwo	osób	 
i	mienia	prywatnego;	pilnowanie	składów	amunicji,	ma-
gazynów	prowiantowych,	kolei,	dworów,	gospodarstw,	
pól	i	mostów;	prowadzenie	spisu	i	kontrolę	powracają-
cych	z	wojny	żołnierzy.	Kiedy	kraj	stał	się	przedmiotem	
sporu	zbrojnego,	oddziały	milicji	uczestniczyły	w	boju	
o	Ziemię	Cieszyńską	 i	wsławiły	 się	obroną	Przełęczy	
Jabłonkowskiej.
	 Dobra	 pożywienia	 i	 dachu	 nad	 głową,	 pracy	 
i	 społecznego	 środowiska,	 dar	 zdrowia,	 pokój,	 kar-
ność,	uczciwość,	rząd	dobry	–	to	obraz	podstawowego	
bezpieczeństwa	 egzystencjalnego	 człowieka.	 Do	 tego	
dochodzi	populacja	silna	liczebnie,	ekonomicznie	i	or-
ganizacyjnie	–	przestrzeń	bezpieczeństwa	społecznego,	
gromadnego.
	 Wszystko	 ma	 swoich	 stróżów	 –	 wykwalifiko-
waną	siłę	powołaną	do	obrony	i	ochrony	przed	zagroże-
niami	zewnętrznymi	i	wewnętrznymi	–		powołanie	do	
wcale	nie	łatwych	zadań.
	 Autor	 przypowieści	 zwraca	 nam	 uwagę	 
na	 jeszcze	 jedną	 ważną	 rzecz.	 Na	 to,	 co	 jest	 w	 nas	 
samych,	w	naszym	sercu,	w	naszym	umyśle	i	do	każdego	
kieruje	słowo	ojcowskiej	 rady:	Zachowuj	przezorność	 
i	 roztropność	 i	 nie	 spuść	 ich	 z	 oczu,	 a	 będą	 one	 
życiem	twojej	duszy	 i	ozdobą	 twojej	szyi.	Wtedy	bez-
piecznie	 chodzić	 będziesz	 swoją	 drogą,	 a	 twoja	 noga	
nie	potknie	się.
	 Czy	trzeba	 to	rozwijać?	-	Nie	sądzę.	Mam	na-
dzieję,	że	każdy	z	nas	potrafi	to	odnieść	do	swojej	egzy-
stencjalnej	sytuacji,	a	ludzie	munduru	do	swojej	służby,	
także	tych	najbardziej	ryzykownych	jej	aspektów...
	 Przezorność	i	roztropność...	niech	nam	one	to-
warzyszą	 jako	 szczególne	 dobro	 naszej	myśli	 i	 serca,	
naszej	 obowiązkowości	 i	 empatii,	 naszego	 działania...	
naszego	życia.	Amen.

ks. Tadeusz Konik

Wymowa cmentarzy

	 Mało	jest	świąt	w	ciągu	roku,	które	w	sercach	
ludzkich	 budzą	 tak	 żywy,	 powszechny	 oddźwięk,	 jak	
Pamiątka	Umarłych.
	 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	płoną	światła,	słychać	szept	
modlitw	 i	 wspomnień...	 Niejedna	 łza	 pada	 na	 ziemię	
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,	 zamierają	
próżne	 słowa	 na	 ustach	—	 żyjący	 poddają	 się	 uroko-
wi	 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,	roz-
biciem	i	podeptaniem	wszystkiego,	co	kochali.	Ci	rzad-
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ko	odwiedzają	cmentarze	 i	 starają	się	czym	
prędzej	 uciec	 z	 miejsca	 tylu	 grobów,	 aby	
wrócić	w	zgiełk	życia.
	 Zupełnie	 inaczej	 patrzą	 na	 mogiły	
ludzie	wiary	Chrystusowej.	Dla	nich	wystar-
czy	spojrzeć	na	groby	u	stóp	KRZYŻA,	wid-
niejącego	 najczęściej	 na	 środku	 cmentarza,	
umarli	zdają	się	mówić...	O	czym	mówią?
	 Mówią	 do	 ziemskich	 pielgrzymów	
ci,	którzy	dotarli	do	kresu	tej	pielgrzymki,	że	
poza	zgiełkiem	doczesnego	życia,	poza	świa-
tem	 złudzeń,	 namiętności,	 niesprawiedli-
wości	i	walki	o	byt	jest	ciche,	pełne	nadziei	
oczekiwanie	 zmartwychwstania	 do	 życia	
wiecznego.
	 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	właśnie	tu,	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	sprowadzi-
li	go	tylko	do	gonitwy	za	dobrami	doczesnymi.	Tylko	
miłość	liczy	się	w	życiu	ludzkim,	wszystko	inne	prze-
mija.	Dla	chrześcijanina	życie	nie	kończy	się	wraz	ze	
śmiercią,	 bo	Chrystus	 zmartwychwstając	 dał	 nam	 też	
nadzieję	 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 du-
sze 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 unice-
stwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim 
rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nie-
śmiertelności".

Bogdan Nowak

Część I Biblia, biblistyka i dogmat 
– rozmowa z prof. Kaliną Wojciechowską 

 Czy biblistyka jest lub może być ponadwyzna-
niowa i czy jest samodzielna? Jaka jest relacja między 
Biblią a dogmatem? Jakie wyzwania wiążą się z lute-
rańską interpretacją Pisma i także o tym, czy bibliście 
trudniej jest wierzyć niż „ławkowemu” uczestnikowi 
nabożeństwa rozmawiamy z dr hab. Kaliną Wojcie-
chowską, profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie.
 Mówi się, że Biblia nie dzieli chrześcijan do-
póki jest zamknięta. Od konfesyjnych sporów minęło 
sporo czasu i nietrudno spotkać się z opinią, że współ-
czesna biblistyka jest w zasadzie ekumeniczna, czy 
nawet ponadwyznaniowa. Czy możemy po wiekach 
sporów – gdzieniegdzie niezakończonych – mówić  
o ogólnochrześcijańskiej biblistyce? Przecież pojawia-
jące się różnice przepływają nie tylko wzdłuż linii kon-
fesyjnych?
	 Myślę,	 że	 dopóki	 biblistyka	 była	w	 znaczniej	
mierze	podporządkowana	dogmatyce	czy	w	ogóle	teo-

logii	 systematycznej	 i	 służyła	 głównie	 skrypturystycz-
nemu	uzasadnianiu	dogmatów,	to	rzeczywiście	dzieliła	
chrześcijan.	Jednak	odkąd	się	wyemancypowała,	stała	
się	samodzielną	subdyscypliną	teologiczną,	korzystają-
cą	z	innego	instrumentarium	niż	dogmatyka,	to	kwestie	
doktrynalne	 przestały	 odgrywać	 tak	 wielką	 rolę.	 Ten	
proces	 emancypacyjny	 biblistyki	 można	 obserwować	
już	 od	XVII	wieku,	 kiedy	 zaczęto	 uprawiać	–	 począt-
kowo	oczywiście	bardzo	nieśmiało	–	krytykę	biblijną.	 
W	 XIX	 wieku,	 kiedy	 rozwinęła	 się	 archeologia,	 so-
cjologia,	 etnologia,	 lingwistyka,	 nauki	 o	 literaturze	 
i	filologie,	biblistyka	zaczęła	z	nich	w	pełni	korzystać.	 
A	ponieważ	ten	poziom	krytyki	biblijnej,	zwanej	niekie-
dy	krytyką	wyższą,	historyczną	albo	diachroniczną,	nie	
opiera	się	na	dogmatach,	można	mówić	o	jej	ponadwy-
znaniowości	czy	ekumeniczności,	ponieważ	spory	rze-
czywiście	dotyczą	zupełnie	innych	kwestii	niż	kwestie	
konfesyjne.	 Trochę	 więcej	 zależności	 wyznaniowych	
widać	 przy	 krytyce	 literackiej,	 czyli	 krytyce	 niższej,	
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synchronicznej	 która	 zajmuje	 się	 rozumieniem	 tekstu.	
Oczywiście	 –	 rekonstrukcja	 elementów	 typowych	 dla	
każdej	komunikacji,	a	więc	ustalenie,	kim	jest	nadawca	
czy	autor	tekstu,	kim	są	odbiorcy,	kiedy	tekst	powstał,	
czy	powstawał,	w	jakiej	sytuacji	lub	sytuacjach	–	jeśli	
okaże	się,	że	nie	 jest	 jednolity	–	nie	budzi	większych	
emocji.	Niekonfesyjne	 spory	mogą	dotyczyć	 też	kom-
pozycji	 i	 struktury	 ostatecznej	 postaci	 tekstu.	Ale	 od-
tworzenie	historii	 rozumienia	oraz	 interpretacji	 tekstu	
może,	choć	nie	musi,	być	„konfesyjnie	obciążone”.
 Na przykład?
	 Sztandarowym	 przykładem	 jest	 fragment	
Ewangelii	Mateusza	z	16.	 rozdziału	o	Kościele,	 skale	
i	Piotrze.	Generalnie	bibliści	zgadzają	się,	że	nie	jest	to	
tekst	 typowy	dla	 tej	Ewangelii,	 ponieważ	pojawia	 się	
tam	 słowo	 ecclesia	 –	 występujące	 w	 dziele	 przypisy-
wanym	Mateuszowi	tylko	dwa	razy	(Mt	16,18	i	18,17).	
Możemy	wykorzystać	tutaj	jedną	z	metod	diachronicz-
nej	krytyki	tekstu	–	metodę	historii	redakcji,	utrudnioną	
nieco	przez	fakt,	że	w	żadnej	 innej	ewangelii	ani	 taki	
epizod,	ani	 taka	 leksyka	się	nie	pojawia.	Uprawniony	
będzie	wtedy	wniosek,	że	 jest	 to	 tekst,	który	nie	nale-
żał	 do	 pierwotnej	 warstwy	 Ewangelii	Mateusza,	 lecz	 
z	jakichś	względów	został	dodany	później	przez	redak-
tora	 opracowującego	 ostateczny	 kształt	 Mateuszowe-
go	dzieła.	Czy	są	to	ipsissima	verba	Iesu	(tłum.	słowa,	
które	na	pewno	wypowiedział	Jezus).	Mało	jest	jednak	
prawdopodobne,	aby	Jezus	używał	określenia	Kościół,	
ekklesia,	czy	nawet	semickiego	kahal	w	takim	znacze-
niu,	jakie	przypisuje	się	mu	na	podstawie	eklezjologii	
apostoła	Pawła.	A	nawet	jeśli	zestawi	się	najwcześniej-
szą	 nowotestamentową	 eklezjologię	 Pawłową	 z	 tym	
fragmentem,	 to	 widać	 będzie	 niespójność	 zwłaszcza	 
w	rozumieniu	„fundamentu”	czy	„skały”.	I	teraz	pojawia	
się	pytanie,	co	oznacza	ta	skała,	czy	ta	opoka,	i	czy	od-
nosi	się	ona	do	osoby	Piotra	czy	do	treści	jego	wyznania	 
o	 Chrystusie:	 Ty	 jesteś	 Chrystusem,	 Synem	Boga	 ży-
wego	(Mt	16,17)?	Czy	może	–	i	 to	wydaje	mi	się	naj-
bardziej	prawdopodobne	–	do	komentarza	Jezusa:	Nie	
poznałeś	 tego	 ludzką	mocą,	 ale	 objawił	 ci	 to	mój	Oj-
ciec,	 który	 jest	 w	 niebie.	Względy	 doktrynalne	 każą	
większości	 katolickich	 biblistów	 odnosić	 te	 słowa	 do	
Piotra.	Nastawieni	antagonistycznie	bibliści	protestanc-
cy	będą	to	odnosić	do	wyznania	apostoła,	albo	–	skoro	 
i	tak	trudno	ten	tekst	uznać	za	autentyczne	słowa	Jezu-
sa	wypowiedziane	przed	męką	i	zmartwychwstaniem	–	 
w	ogóle	go	 ignorować.	Luter	całą	 frazę:	Na	 tej	 skale/
opoce	 zbuduję	mój	Kościół,	 a	 bramy	 otchłani	 go	 nie	
zwyciężą	rozumiał	chrystologicznie.	Twierdził,	że	ska-
łą	 nie	może	 być	 nikt	 inny	 niż	 tylko	 Syn	Boży,	 Jezus	
Chrystus,	 którego	 pełna	 jest	 cała	 Biblia.	 Podobnego	
zdania	był	 już	 zresztą	 św.	Augustyn.	Oczywiście	 trze-
ba	 tu	zastrzec,	że	podejście	Lutra	nie	 jest	stricte	bibli-
styczne,	a	na	pewno	nie	jest	to	współcześnie	rozumiana	

biblistyka.	Natomiast	 konsekwencje	 przyjęcia	 lub	 nie-
przyjęcia	odniesienia	terminu	petra	czyli	skała	do	Pio-
tra	i	dociekania,	czy	na	tym	tekście	można	opierać	nie	
tylko	prymat	Piotra,	ale	też	całą	sukcesję	późniejszych	
biskupów	Rzymu,	nie	należą	już	do	biblistyki.
 Czy zatem można mówić o fundamentalnym 
konsensusie między biblistami różnych wyznań?
	 Od	1943	r.,	kiedy	ukazała	się	encyklika	Piusa	
XII	 Divino	 afflante	 Spiritu,	 metody	 te	 coraz	 bardziej	
upowszechniały	się	w	Kościele	rzymskokatolickim.	Po	
Soborze	Watykańskim	 II	 i	 po	 ogłoszeniu	Konstytucji	
dogmatycznej	O	objawieniu	Bożym	 trudno	 sobie	chy-
ba	wyobrazić,	żeby	jakikolwiek	biblista	katolicki	mógł	 
a	 priori	 odrzucać	 krytykę	 biblijną.	Natomiast	 później-
sze	dokumenty,	takie	jak	Interpretacja	Biblii	w	Koście-
le,	 prezentują	wielość	metodologii	 biblistycznych.	Za-
równo	bibliści	katoliccy	jak	i	protestanccy	mają	z	czego	
wybierać.	I	znów	–	jeśli	dochodzi	do	kontrowersji	i	spo-
rów	–	to	raczej	na	linii	zasadności	wykorzystania	danej	
metody	w	egzegezie	niż	na	poziomie	wyznania.	Nie	ma	
już	dziś	wątpliwości	co	do	tego,	że	Biblia	jest	utworem	
literackim	i	na	pewnym	poziomie	jak	dzieło	literackie	
należy	ją	traktować	i	badać,	uwzględniając	zależności	
inter-	 i	 transtekstualne	 charakterystyczne	 dla	 czasów,	
miejsca	 i	 okoliczności	 powstawania	 poszczególnych	
ksiąg	czy	mniejszych	jednostek	tekstowych.
 Mimo wszystko te biblistyki – rzymskokatolic-
ka i protestancka – wykazują w pewnym momencie 
różnice. Jednocześnie są jakby na siebie zdane czy 
może wręcz skazane. Jeśli tak rzeczywiście jest, to 
czy istnieje coś charakterystycznego, właściwego, co 
posiada np. ‚ewangelicka biblistyka’, a czego nie ma 
rzymskokatolicka i na odwrót? Czy zachodzi tutaj ja-
kaś komplementarność?
	 Także	 wśród	 ewangelików	 też	 są	 zwolennicy	
metod	 synchronicznych	opartych	np.	 na	 podejściu	 ka-
nonicznym,	uważającym	za	natchnione	 i	normatywne	
ostateczne	 wersje	 ksiąg	 biblijnych,	 które	 funkcjonują	
w	danej	wspólnocie	czy	Kościele.	Na	tym	etapie	inter-
pretacji	 tych	 wyników	 zaznaczają	 się	 różnice	 wyzna-
niowe.	Poza	 tym	uprawianie	egzegezy	często	nakłada	
się	na	 tradycję	związaną	z	narodowością	–	niemiecka	
biblistyka	wciąż	preferuje	diachroniczną	egzegezę	(me-
toda	 historycznokrytyczna),	 a	w	krajach	 anglosaskich	
bardziej	stawia	się	na	nieco	inaczej	rozumianą	historię	
redakcji	i	metody	lingwistyczne.	Nie	można	jednak	po-
wiedzieć,	ze	Niemcy	nie	znają	tych	metod	czy	ich	nie	
stosują,	ale	jeśli	spojrzymy	całościowo	to	widać	jakąś	
dominantę.	 Jest	 jeszcze	 metodologia	 francuska,	 zdo-
minowana	w	dużej	mierze	przez	językoznawców.	My-
ślę	więc,	że	to	nie	tyle	metodologia,	co	hermeneutyka	
różnią	 czasem	 biblistów	 ewangelickich	 i	 katolickich.	
Oczywiście	 –	 hermeneutyka	 niekiedy	 wymusza	 przy-
jęcie	 jakiejś	metody	 interpretacji,	 ale	wtedy	 znów	po-
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wracamy	do	służebnej	a	nie	do	samodzielnej	roli	bibli-
styki.	Bardzo	rzecz	upraszczając,	można	powiedzieć,	że	 
w	 czasach	 Reformacji	 zaczęły	 się	 kształtować	 dwa	
zasadnicze	 kierunki	 hermeneutyczne:	 katolicki,	 który	
stawiał	obok	siebie	Pismo	Święte	i	Tradycję,	oraz	pro-
testancki,	którego	zasadą	było	sola	Scriptura.	Można	do	
tego	dodać	jeszcze	hermeneutykę	Lutra	skoncentrowa-
ną	na	 teologii	krzyża.	Albo	stosowaną	w	różnych	mo-
delach	teologii	progresywnej	hermeneutykę	podejrzeń.	
Najbardziej	 rozpoznawalna	 jest	 oczywiście	 hermeneu-
tyka	 podejrzeń	 wykorzystywana	 w	 teologii	 femini-
stycznej.	
 Wcześniej Pani Profesor stwierdziła, że poszu-
kiwano w Biblii uzasadnienia dla dogmatów. Czy nie 
powinno być odwrotnie? Niektórzy bibliści utrzymują, 
że Pismo Święte ulegało zniekształceniom wywoływa-
nym przez Kościoły instytucjonalne i często nie było 
źródłem refleksji wiary, a o wiele bardziej pieczęcią 
tego, co wymyślono, a więc pojawiła się jakaś refleksja 
teologiczną i dobierano do niej post factum pewne do-
wody. 
	 Zdecydowanie	 –	 biblistyka	 jako	 samodzielna	
i	 autonomiczna	 subdyscyplina	 teologiczna	 powinna	
wychodzić	od	tekstu.	I	rzeczywiście	są	bibliści,	którzy	
twierdzą,	 że	 tekst	Pisma	Św.	 ulegał	 zniekształceniom,	
aby	 uzasadnić	 poglądy	 Kościołów	 instytucjonalnych.	
Wspomniany	 przykład	 z	 Ewangelii	 Mateusza	 miałby	
być	 jednym	 z	 takich	 przykładów.	 Na	 szczęście	 dziś	
bibliści	 dysponują	 dość	 rozbudowanym	 materiałem	
porównawczym.	W	wydaniach	greckiego	Nowego	Te-
stamentu	pojawia	się	bardziej	 lub	mniej	rozbudowany	
tzw.	 aparat	 krytyczny,	 w	 którym	 przytoczone	 zostają	
różne	warianty	 danego	 tekstu	 i	 egzegeta,	 kierując	 się	
oczywiście	 odpowiednimi	 kryteriami,	 może	 odrzucić	
wersję	 funkcjonującą	 jako	 tzw.	 textus	 receptus	 (tekst	
ogólnie	przyjęty)	i	posłużyć	się	którąś	opcją	podaną	w	
aparacie	krytycznym.	Tak	jest	np.	z	tekstem	–	znów	z	
Ewangelii	Mateusza	–	Mt	24,36.	Wymienione	 są	 tam	
osoby,	które	wiedzą	lub	nie	wiedzą,	kiedy	nastąpi	dzień	
Pański.	Część	starożytnych	rękopisów	przytacza	wersję	
doskonale	 znaną	 z	Biblii	warszawskiej:	O	 tym	dniu	 i	
godzinie	nikt	nie	wie:	ani	aniołowie	w	niebie,	ani	Syn,	
tylko	sam	Ojciec.	Część	jednak	zawiera	wariant	wybra-
ny	m.in.	przez	tłumaczy	Biblii	gdańskiej	oraz	Biblii	Ty-
siąclecia:	O	dniu	owym	i	godzinie	nikt	nie	wie;	nawet	
aniołowie	niebiescy,	 tylko	sam	Ojciec.	Liczba	 i	waga	
świadectw	przemawiających	za	jedną	lub	drugą	wersją	
jest	bardzo	podobna.	Prawdopodobnie	wersja	bez	Syna	
powstała	w	obronie	równości	Ojca	i	Syna,	aby	nie	po-
wstało	wrażenie,	że	Ojciec	wie	więcej	niż	Syn,	ich	wie-
dza	nie	 jest	więc	 równa.	Mogłoby	 to	doprowadzić	do	
podważenia	elementów	doktryny	trynitarnej:	równości	
osób	w	Trójcy	Św.	Zresztą	w	starożytności	tekst	funk-
cjonował	 w	 świadomości	 społecznej	 zupełnie	 inaczej	

niż	dzisiaj.	A	ponadto	nie	sposób	teraz	udowodnić,	że	to	
pominięcie	Syna	było	rzeczywiście	podyktowane	kwe-
stiami	dogmatycznymi,	nie	zaś	zwykłą	pomyłką,	jedną	
z	takich,	które	często	powstają	przy	przepisywaniu	tek-
stu.	Język	Biblii	 i	 język	dogmatyki	są	zupełnie	 inne	 i	
niekompatybilne.	Hagiografowie	celowo	wprowadzali	
do	swoich	tekstów	wieloznaczność,	dogmatycy	dążą	do	
jednoznaczności.	Mówi	się,	że	dogmatyka	porządkuje	 
i	systematyzuje	materiał	biblijny.	Tylko,	moim	zdaniem,	
ona	za	bardzo	systematyzuje	i	stara	się	nie	pozostawiać	
zbyt	wiele	przestrzeni	do	 interpretacji	alternatywnych.	
Wydaje	mi	się,	że	przykład	z	Synem	dobrze	to	ilustruje;	
jeśli	oczywiście	Syn	został	w	niektórych	rękopisach	in-
tencjonalnie	pominięty.	Skoro	już	zaczęliśmy	ten	temat,	
to	trzeba	sobie	jasno	powiedzieć,	że	np.	nigdzie	w	Biblii	
nie	znajdziemy	też	w	systematyczny	sposób	sformuło-
wanego	 dogmatu	 trynitarnego.	 Znajdziemy	 być	może	
przesłanki,	ale	będą	one	oparte	właśnie	na	wieloznacz-
ności.	Ponadto	znów	dochodzimy	do	krytycznego	mo-
mentu,	kiedy	będziemy	poszukiwać	uzasadnienia	tego	
dogmatu	w	Biblii.	Łatwo	jest	jednak	formułować	takie	
pretensje,	zapominając	zupełnie	o	tym,	że	świadomość	
biblistyczna	w	pierwszych	wiekach	była	zupełnie	inna	
od	współczesnej	i	że	potrzeba	ścisłego	określenia	tego,	
co	odróżnia	chrześcijan	od	wyznawców	wszystkich	in-
nych	religii,	a	więc	dogmatów,	była	nagląca.	Czas	for-
mułowania	 pierwszych	 dogmatów	w	 III/IV	w.	 zbiega	
się	ponadto	z	okresem	kształtowania	się	kanonu	Nowe-
go	Testamentu,	więc	ówczesna	systematyka	i	 teologia	
biblijna	silnie	na	siebie	oddziałują.
 Czy dogmatyka zniszczyła wielosymfoniczność 
Pisma Świętego wraz ze wszystkimi niedopowiedzenia-
mi i niedookreśleń zawartych w Biblii?
	 Myślę,	że	 tak.	Widać	 to	nawet	wtedy,	gdy	się	
porównuje	komentarze	teologów	łacińskich	z	teologami	
greckimi.	Na	Wschodzie	wszystko	jest	bardziej	płynne,	
symfoniczne	 właśnie,	 tekst	 biblijny	 i	 komentarze	 do	
niego	 zachowują	 charakter	 tekstu	 artystycznego.	 Na	
Zachodzie	dąży	się	do	jednoznacznych	orzeczeń,	które	
nie	 tylko	 nie	 pozostawiają	miejsca	 na	 interpretacyjny	
wielogłos,	ale	starają	się	też	w	zalążku	zdusić	potencjal-
ne	wątpliwości	i	wahania	–	niektórzy	powiedzieliby	re-
latywizm	–	towarzyszące	alternatywnym	wykładniom.
 Ale to właśnie na wschodzie powstawały do-
gmaty trynitarne, które w prawosławnej tradycji są 
nienaruszalne.
	 Dogmaty	tak,	tylko	niekoniecznie	komentarze.	
Tam	 jest	 jednak	 ten	 duch	 do	 pewnego	 czasu	 zgodny	 
z	tym,	co	można	odnaleźć	w	Biblii.	Natomiast	język	Za-
chodu	to	jest	język	rzymskiego	prawa,	do	bólu	ustruktu-
ryzowany.	Nie	ma	też	miejsca	na	zbytnie	zastanowienia	
się	tylko	raczej	jest	to	język	ściśle	określony.	Nie	jest	
to	 język	obrazów,	ale	pojęć,	które	mają	konkretne	de-
sygnaty.	...	cdn
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Aborcja w świetle Nowego Testamentu
Zlecony	 temat	 do	 opracowania	 można	 by	 zakończyć	
w	 tym	 punkcie.	 Ponieważ	 nie	 tylko	 nie	 znajdziemy	 
w	Biblii	słowa	„aborcja”,	ale	też	w	ogóle	ten	temat	nie	
występuje	 bezpośrednio	w	księgach	 świętych	Starego	 
i	 Nowego	 Testamentu.	 Ścieramy	 się	 więc	 z	 sytuacją,	 
w	której	mowa	o	nurtującym	problemie,	musi	być	od-
czytywana	nie	tyle	literalnie,	ale	z	ducha	Biblii.	Pomi-
mo	 braku	 dokładnych	 odniesień	 w	 Piśmie	 Świętym,	
można	pokusić	się	o	 reflektowanie	 tej	kwestii	w	opar-
ciu	o	pokrewne	 tematy.	Zanim	przejdziemy	do	poszu-
kiwania	 wskazań	 natury	moralno-etycznej,	 zerknijmy	
na	kilka	suchych	faktów,	które	może	uświadomią	skalę	
zjawiska.
	 Trzeba	tu	zaznaczyć,	że	trudno	jest	ustalić	rze-
czywistą	 liczbę	 aborcji	 dokonywanych	w	 danych	 kra-
jach,	 i	ogólnie	na	świecie.	Organizacje,	które	zajmują	
się	badaniem	powyższej	problematyki,	często	podcho-
dzą	do	tych	kwestii	z	określonymi	założeniami.	Jedne	
mają	tendencje	do	zaniżania,	inne	do	zawyżania	danych.	
Dlatego	decyduję	się	na	podanie	uśrednionych	danych,	
które	być	może	w	jakimś	stopniu	ukażą,	że	aborcja	nie	
jest	zjawiskiem	marginalnym.	Wybrane	dane	dotyczące	
ilości	zabiegów	aborcyjnych	dokonywanych	w	danym	
kraju	w	przeciągu	roku:	Chiny	–	7,5	mln,	Czechy	–	25	
tys.,	Francja	–	ponad	200	tys.,	Niemcy	–	ponad	100	tys.,	
Indie	–	prawie	700	tys.,	Rosja	–	ponad	1,3	mln,	Wiel-
ka	Brytania	 –	 ponad	 200	 tys.,	USA	–	 ponad	 1,2	mln.	
To	są	dane	dotyczące	liczby	legalnych	aborcji	dokony-
wanych	w	tych	krajach.	W	naszym	kraju	w	roku	2012	
dokonano	757	legalnych	aborcji,	natomiast	szacuje	się,	
że	nielegalnych	zabiegów	przeprowadzono	ok.	200	tys.	
W	myśl	polskiego	prawa	aborcja	może	nastąpić	 tylko	
w	 trzech	 przypadkach:	 1)	Gdy	 ciąża	 stanowi	 zagroże-
nie	dla	życia	lub	zdrowia	kobiety	ciężarnej	(tu	nie	sto-
suje	się	ograniczeń	uwzględniających	wiek	płodu),	2)	
Gdy	badania	prenatalne	lub	inne	przesłanki	medyczne	
wskazują	na	duże	prawdopodobieństwo	ciężkiego	i	nie-
odwracalnego	 upośledzenia	 płodu	 albo	 nieuleczalnej	
choroby	 zagrażającej	 jego	 życiu	 (stosowane	do	 czasu	
osiągnięcia	 przez	 płód	 zdolności	 do	 samodzielnego	
życia	 poza	 łonem	 matki)	 i	 3)	 Gdy	 zachodzi	 uzasad-
nione	podejrzenie,	że	ciąża	powstała	w	wyniku	czynu	
zabronionego	(stosowane	do	14	tyg.	życia	płodu).	We-
dług	statystyk	za	 rok	2012	wśród	przyczyn	 legalnego	
przerwania	 ciąży	 nie	 było	 przypadku	 stwierdzonego	 
w	punkcie	trzecim.
	 Wiele	 do	 myślenia	 dadzą	 może	 jeszcze	 inne	
szacunkowe	dane.	Zakłada	 się,	 że	 spośród	dokonywa-
nych	aborcji	na	 świecie	 tylko	6%	 jest	dokonywanych	
ze	 względu	 na	 zagrożone	 zdrowie	 czy	 życie	 matki.	 
W	zdecydowanej	większości	przypadków	podstawą	do	

dokonania	aborcji	jest	decyzja	kobiety	i/lub	jej	partnera,	
że	nie	chcą	mieć	dziecka,	które	poczęli.	Tu	podstawą	do	
takich	decyzji	są	rozmaite	przyczyny,	jak	choćby	stan	
materialny	 ludzi,	 przeszkoda	w	obranym	kształcie	 ży-
cia,	konieczność	skupienia	się	na	karierze	(nie	ma	czasu	
dla	dziecka),	czy	nawet	niechęć	do	zmian	w	wyglądzie	
ciała	 kobiety	 (możliwe	 rozstępy	 itp.	 kwestie).	 Ciąża,	
dziecko	 jest	 w	 takich	 przypadkach	 problemem,	 który	
się	po	prostu	usuwa.	Tu	 rodzi	 się	największy	etyczny	
problem,	 który	w	 różnych	 krajach	 jest	 rozmaicie	 roz-
wiązywany	i	interpretowany.	Kiedy	można	powiedzieć,	
że	mamy	do	czynienia	z	nowym	człowiekiem?	Czy	wy-
starczy	wyznaczyć	ramy	czasowe	do	którego	płód	nie	
jest	uznawany	w	pełni	za	człowieka	i	jak	to	się	dzieje,	
że	w	poszczególnych	krajach	ten	czas	jest	różnie	okre-
ślany?	Najczęściej	jest	zgoda	prawodawców	na	usunię-
cie	 ciąży	 do	 12	 tygodnia	 jej	 trwania,	 ale	 zdarzają	 się	
kraje,	w	których	terminy	mogą	być	znacznie	wydłużo-
ne,	nawet	do	24	tyg.	To	tylko	może	podsycać	dyskusję	
dotyczącą	 tego,	 kiedy	możemy	 uznawać	 formę	 życia,	
która	 jest	w	 łonie	matki	 za	 człowieka.	W	dyskusjach	
prowadzonych	w	tym	temacie	popada	się	ze	skrajności	
w	skrajność.	Są	 ludzie,	którzy	nie	akceptują	nawet	ar-
gumentu	o	osobniczym	kodzie	DNA	opisującym	indy-
widualne	nowe	życie.
	 Takim	czy	innym	sposobem	osoby	decydujące	
się	na	przerwanie	ciąży	starają	się	do	siebie	nie	dopusz-
czać	myśli,	że	ma	się	do	czynienia	z	człowiekiem,	bo	to	
już	warunkuje	odpowiedzialność	w	kontekście	piątego	
przykazania	„Nie	zabijaj”.	Jednak	często	ta	kwestia	po-
wraca,	niekiedy	po	wielu	latach,	na	nowo	przeżywa	się	
podjęte	 na	 tak	 decyzje	 o	 aborcji.	Zmienia	 się	 świado-
mość	człowieka,	dostrzega	się	rzeczy,	które	wcześniej	
może	 zostały	 odrzucone,	 sumienie	 daje	 znać	 o	 sobie.	
Niezaprzeczalnym	 jest	 fakt,	 że	 najtrudniej	 przechodzi	
przez	 te	doświadczenia	 ta,	która	nosiła	życie	w	sobie.	
Bo	 to	ostatecznie	matka	ma	do	uniesienia	największy	
bagaż	 emocjonalny.	 Często	 jest	 tak,	 że	 kobieta	 pozo-
staje	sama	z	podjętą	decyzją	i	jej	skutkami.	Dlatego	też	
można	 znaleźć	wiele	wypowiedzi	 kobiet,	 które	 z	 per-
spektywy	własnych	 doświadczeń	 przestrzegają	 o	 pod-
jęciu	decyzji	dotyczącej	aborcji.
	 Na	 pewien	 paradoks	 zakrawa	 fakt,	 że	 z	 jed-
nej	strony	chrześcijański	światopogląd	raczej	staje	się	
obciążeniem	 dla	 osób	 decydujących	 się	 na	 aborcję,	 
a	z	drugiej	najbardziej	liberalne	przepisy	aborcyjne	są	
w	 krajach	 z	 zakorzenioną	 chrześcijańską	 kulturą.	 Tu	
trzeba	zaznaczyć,	iż	mimo,	że	sama	Biblia	nie	udziela-
ła	bezpośrednio	odpowiedzi	na	pytanie	czy	aborcja	jest	
dozwolona,	 to	 już	 w	 środowisku	 starożytnych	 chrze-
ścijan	odpowiedziano	na	to	pytanie.	„Didache”	traktat	
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chrześcijański	 z	 około	 95	 r.	 n.e.,	 zwany	 też	 „Nauką	
dwunastu	Apostołów”	 zawiera	 następujące	 stwierdze-
nie	w	interesującym	nas	temacie:	„Nie	będziesz	zabijał	
małego	 dziecka,	 czy	 to	 przez	 poronienie,	 czy	 po	 uro-
dzeniu.	Którzy	 zabijają	 swoje	dziecko,	 zabijają	 obraz	
Boga	w	łonie	matki	jego”.	Ciekawostką	może	być	w	tej	
mierze	 też	 fakt,	 że	w	starożytnej	Sparcie	 i	w	Rzymie	
dopuszczano	 uśmiercanie	 noworodków	 z	 wadami	 ge-
netycznymi,	ale	nie	wyrażano	zgody	na	zabicie	płodu	
przy	użyciu	jakichkolwiek	metod.	Niekiedy	można	od-
nieść	wrażenie,	że	starożytni	mieli	w	tej	materii	więk-
szą	wrażliwość	niż	współcześnie	żyjący.
	 W	innym	kontekście	apostoł	Paweł	napisał	na-
stępujące	 pouczenie	 i	 zalecenie,	 które	można	 zastoso-
wać	także	w	tematyce	aborcji:	Przekonanie,	jakie	masz,	
zachowaj	dla	siebie	przed	Bogiem.	Szczęśliwy	ten,	kto	
nie	 osądza	 samego	 siebie	 za	 to,	 co	 uważa	 za	 dobre.	

Lecz	ten,	kto	ma	wątpliwości,	jest	potępiony,	bo	nie	po-
stępuje	zgodnie	z	przekonaniem;	wszystko	zaś,	co	nie	
wypływa	z	przekonania,	jest	grzechem	(Rz	14,	22.23).	
Trudno	jest	domniemywać,	żeby	każdy	człowiek	podej-
mujący	decyzję	o	aborcji	nie	miał	żadnych	wątpliwości,	
czy	negatywnych	odczuć.	Sumienie	musi	się	odzywać	
w	 takich	 sytuacjach	 wskazując	 na	 nieprawidłowość	
podjętej	 drogi,	 dokonanych	 wyborów.	 Dla	 mnie	 oso-
biście	 ta	 klauzula	 jest	 rozstrzygająca	 także	 w	 innych	
kwestiach,	 które	 nie	 są	 zawarte	 w	 sposób	 dosłowny	 
w	 Biblii.	 Bo	 wydaje	 się,	 że	 tam	 gdzie	 jest	 dobrze	
ukształtowane	chrześcijańskie	sumienie,	tam	człowiek	
ma	poznanie	tego	co	dobre	i	złe,	a	wszelkie	próby	roz-
łożenia	na	czynniki	pierwsze	danych	zagadnień,	są	nie-
raz	tylko	próbą	usprawiedliwienia	się	w	oczach	świata,	
czy	swoich	własnych.	Mamy	sumienie,	róbmy	z	niego	
dobry	użytek.	W	każdej	kwestii. ks. Dariusz Madzia

Lutrowe tłumaczenie Biblii
Cz. 2:   Znaczenie druku i prace 

nad tłumaczeniem Biblii

	 Wystąpienie	31	października	1517	roku	oswoiło	
Marcina	Lutra	z	kluczowym	dla	późniejszej	pracy	nad	
tłumaczeniem	Biblii	wynalazkiem	–	drukiem.	Przedru-
ki	„95	tez	przeciwko	odpustom”	zarówno	w	oryginale	
łacińskim,	jak	i	w	tłumaczeniach	na	niemiecki,	zapew-
niły	 rozgłos	poglądom	profesora	 teologii	 z	prowincjo-
nalnej	 Wittenbergi.	 Tezy	 rozprzestrzeniły	 się	 wbrew	
woli	 M.	 Lutra,	 jednak	 ten	 bardzo	 szybko	 świadomie	 
zaczął	 publikować	 drukiem	 swoje	 pisma	 w	 postaci	
pism	 ulotnych.	 Bezpośrednio	 prezentował	 w	 nich	 od-
biorcom	swoje	niezniekształcone	polemicznie	poglądy,	
a	 także	mógł	szybko	 reagować	na	stawiane	mu	zarzu-
ty.	 Jego	 aktywność	 pisarska,	 która	 przekładała	 się	 na	
obecność	na	rynku	wydawniczym	spowodowała,	że	już	 
w	1519	zaczęto	wydawać	pierwsze	zbiory	jego	pism,	a	on	
sam	był	jednym	z	najbardziej	poczytnych	niemieckich	 
autorów.
	 M.	Luter	rozumiał	siłę	nowego	medium.	Poka-
zuje	 to	 fakt,	 że	 bardzo	 szybko	 zaczął	 publikować	nie	
po	łacinie,	a	po	niemiecku.	Dzięki	 temu	jego	poglądy	
trafiały	 nie	 tylko	 do	 uczonych	 i	 wykształconych,	 ale	
do	możliwie	najszerszego	grona	odbiorców.	Poza	tym	 
w	 druku	 w	 1520	 roku	 ukazały	 się	 trzy	 pisma,	 które	
później	uznano	za	tzw.	pisma	programowe,	w	których	
M.	 Luter	 ujął	 najważniejsze	 postulaty	 reformy	 Ko-
ścioła.	Do	pism	 tych	 zaliczamy:	 „Do	 chrześcijańskiej	
szlachty	niemieckiego	narodu	o	poprawie	 chrześcijań-
skiego	stanu”,	„O	niewoli	babilońskiej	Kościoła”	oraz	 
„O	wolności	chrześcijanina”.	Możliwość	szybkiej	odpo-
wiedzi	w	druku	była	także	dla	Reformatora	okazją,	by	

prezentować	 swój	punkt	widzenia	na	 istotne	wydarze-
nia,	których	sam	był	głównym	aktorem.	Czy	to	po	dys-
pucie	lipskiej	z	Johannesem	Eckiem	z	1519	roku,	czy	
po	spaleniu	bulli	grożącej	mu	ekskomuniką,	M.	Luter	
publikował	 drukiem	 pisma	 broniące	 jego	 decyzji	 czy	
stanowiska.
	 Wspomniane	 spalenie	 bulli	 papieża	 Leona	
X,	 grożącej	 ekskomuniką,	 wraz	 z	 księgą	 prawa	 kano-
nicznego	 przed	 Bramą	 Elsterską	 w	Wittenberdze,	 po-
stawiło	M.	 Lutra	 poza	 granicami	Kościoła	Rzymskie-
go.	M.	Luter	nie	skończył	jednak	na	stosie,	a	trafił	na	
przesłuchanie	przed	oblicze	cesarza	na	sejmie	Rzeszy	 
w	Wormacji	w	1521	roku.	Takie	postępowanie	z	uzna-
nym	za	kacerza	zakonnikiem	wynikało	z	tego,	że	jego	
protektorem	 był	 Fryderyk	 Mądry,	 którego	 znaczenie	
polityczne	w	ówczesnej	Rzeszy	było	na	 tyle	duże,	że	
był	w	stanie	nawet	na	cesarzu	wymusić	zastosowanie	
się	do	zobowiązania	podjętych	przez	niego	w	tzw.	ka-
pitulacji	wyborczej	 z	 lipca	 1519	 roku.	Zakładały	 one,	
że	nikt	w	Rzeszy	nie	zostanie	skazany	na	banicję	bez	
przesłuchania.	 W	 czasie	 przesłuchania	 w	 Wormacji	 
M.	Luter	nie	odwołał	swoich	poglądów	i	musiał	ucho-
dzić	z	miasta	jako	banita,	którego	można	było	zabić	bez	
konsekwencji	prawnych.
	 W	 tej	 sytuacji	 po	 raz	 kolejny	 z	 pomocą	 przy-
szedł	Fryderyk	Mądry.	Zarządził,	by	4	maja	1521	roku	
Reformator	 został	 porwany	 i	 umieszczony	 na	 zamku	
Wartburg.	 Tam,	 przebywając	 w	 areszcie	 ochronnym	
jako	 junkier	 Jörg,	M.	Luter	 poświęcił	 się	 pracy	 pisar-
skiej.	 Odosobnienie	 stworzyło	 warunki	 do	 podjęcia	
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prac	nad	tłumaczeniem	Biblii,	którego	idea	pojawiła	się	
w	wittenberskim	kręgu	Reformatorów	już	w	1520	roku.	
Nie	były	to	pierwsze	Lutrowe	próby	tłumaczenia	Pisma	
Świętego	 na	 niemiecki.	W	1518	 ukazało	 się	 „Siedem	
psalmów	 pokutnych”	 w	 jego	 przekładzie.	 Ich	 adresa-
tów	określił	następująco:	„Nie	są	one	wydane	dla	uczo-
nych	 dusz,	 ale	 dla	 niewykształconych,	 których	 mam	
wielu,	 gdyż	 są	 oni	 tak	 pozbawieni	 znajomości	 rzeczy	
i	bez	świadectwa	Pisma”.	Z	pewnością	podobnie	moż-
na	określić	adresatów	tłumaczenia	Nowego	Testamentu	
przygotowywanego	na	zamku	Wartburg.	M.	Luter	swo-
je	prace	nad	przekładem	Biblii	 rozpoczął	od	Nowego	
Testamentu,	gdyż	 szczególnie	 zależało	mu	na	nowym	
tłumaczeniu	listów	Pawła,	które	w	jego	osobistym	roz-
woju	 teologicznym	odegrały	 fundamentalną	rolę.	Oce-
niał	bowiem,	że	 istniejące	 tłumaczenia	są	„zaciemnio-
ne”	przez	 tradycję	 interpretacji	 i	przez	 to	 ich	przekaz	
został	zniekształcony.
	 Prace	 nad	 tłumaczeniem	 Nowego	 Testamen-
tu	 podjęte	 na	Wartburgu	w	grudniu	 1521	 roku	 trwały	 
11	tygodni,	do	marca	1522.	Podstawę	dla	nich	stanowił	
Nowy	Testament	w	języku	greckim	wydany	przez	Era-
zma	z	Rotterdamu	(1467-1536),	a	konkretnie	jego	dru-
ga	edycja,	z	1519	roku.	W	marcu	1522	roku	Reforma-
tor	 powrócił	 do	Wittenbergi,	 by	 uśmierzyć	 zamieszki	
jakie	wybuchły	w	mieście	pod	wpływem	radykalizmu	
we	wprowadzaniu	reform	w	życiu	Kościoła,	jaki	repre-
zentował	m.in.	jeden	z	jego	współpracowników	Andre-
as	Karlstadt	(1486-1541).	M.	Luter	przywiózł	ze	sobą	
tekst	Nowego	Testamentu	w	języku	niemieckim,	który	
poddał	 opracowaniu	 przy	 pomocy	 swoich	 współpra-
cowników	 i	 przyjaciół,	 przede	 wszystkim	 wybitnego	
grecysty	Filipa	Melanchtona	(1497-1560)	oraz	Georga	
Spalatina	(1484-1545),	którzy	już	wcześniej	zapewnili	
mu	odpowiednie	materiały	i	pomoce	do	pracy	na	Wart-
burgu.
	 Wydanie	 Testamentu	 wrześniowego	 okazało	
się	 ogromnym	 sukcesem.	 Już	 w	 grudniu	 ukazało	 się	
drugie,	 poprawione	 wydanie.	 Tłumaczenie	 M.	 Lutra	
spotkało	 się	 z	 krytyką	 ze	 strony	 rzymskiej,	 ze	wzglę-
du	na	elementy	polemiczne	przeciw	papiestwu,	a	także	
poglądy	 teologiczne	 uznane	 za	 heretyckie	 i	 potępio-

ne,	 zawarte	 w	 przedmowach	 i	 glosach,	 jak	 również	
ze	względu	 na	 odejście	 od	Wulgaty	 na	 rzecz	 tekstów	
oryginalnych.	Głównym	krytykiem	pracy	M.	Lutra	był	
Hieronim	 Emsem	 (1478-1527).	W	 pismach	 polemicz-
nych	zawarł	wykaz	tego,	co	uważał	ze	błędne	w	tłuma-
czeniu	Reformatora,	a	także	przygotował	w	1527	roku	
własne	tłumaczenie	Biblii.	Faktycznie	było	to	Lutrowe	
tłumaczenie	Biblii	poprawione	przez	H.	Emsera	tak,	by	
usunąć	 zidentyfikowanych	 przez	 niego	 1400	 błędów.	
Za	tę	kradzież	dzieła	 translatorskiego	i	 jego	poprawie-
nie	H.	Emser	zyskał	u	Lutra	epitet	„partacz	z	Drezna”.	
Zaś	jego	mocodawca,	książę	saski	Jerzy	Brodaty,	który	
tuż	 po	 ukazaniu	 się	 Testamentu	 wrześniowego	 zaka-
zał	jego	rozpowszechniania	na	swoich	ziemiach,	a	już	
zakupione	 egzemplarze	 nakazał	 konfiskować,	 stał	 się	
przedmiotem	kpin	Reformatora	w	piśmie	„O	tłumacze-
niu”.	M.	Luter	wyśmiewał	w	nim	fakt,	że	Jerzy	Brodaty	
najpierw	zakazał	rozpowszechniania	jego	tłumaczenia,	
a	po	 tym,	 jak	zostało	mu	ono	ukradzione,	 sam	 je	pro-
muje.Po	wydaniu	Nowego	Testamentu	Luter	wraz	 ze	
współpracownikami	przystąpił	do	tłumaczenia	Starego	
Testamentu.	Do	1524	ukazała	się	jego	pierwsza	część:	
od	 I	Księgi	Mojżeszowej	po	Pieśń	nad	pieśniami.	Ze	
względu	na	różne	okoliczności,	w	tym	problemy	zdro-
wotne	Reformatora,	tłumaczenie	ksiąg	prorockich	prze-
ciągnęło	się	do	1534	roku,	kiedy	to	ukazała	się	cała	Bi-
blia.	Zawierała	ona	także	księgi	nie	należące	do	kanonu	
palestyńskiego,	czyli	niezachowane	po	hebrajsku	księgi	
Starego	Testamentu,	które	przetrwały	jedynie	jako	część	
jego	greckiego	tłumaczenia	–	Septuaginty.	M.	Luter	nie	
uważał	 ich	 za	 pełnoprawną	 część	 Starego	 Testamen-
tu,	więc	umieścił	je	na	końcu	jego	wydania,	opatrując	 
w	 spisie	 treści	 nagłówkiem:	 „Apokryfy,	 czyli	 księgi,	
które	nie	są	równe	Pismu	Świętemu,	tym	niemniej	po-
żytecznie	i	dobrze	jest	je	czytać”.	W	sumie	do	1534	roku	
ukazało	 się	 85	 częściowych	 bądź	 całościowych	 wy-
dań	Nowego	Testamentu.	Cała	Biblia	była	wznawiana	 
11	razy.	W	sumie	do	1546,	a	więc	roku	śmierci	Refor-
matora,	pojawiło	się	w	obiegu	ok.	430	wydań	jej	części	
lub	całości.	Szacuje	się,	że	w	sumie	za	życia	Lutra	uka-
zało	 się	 prawie	milion	 egzemplarzy	 jego	 tłumaczenia	
Biblii	na	język	niemiecki.

Jerzy Sojka

Znajduję się w rękach mojego Pana i chcę w nich pozostać, nie  wypędzi  mnie z nich

ani nędza, ani bieda na ziemi. A jeżeli nawet rozpadnie się cały świat,

to ten, który się Jego trzyma i którego On ma w swych rękach, pozostanie zawsze.

Philipp Spitta (1801-1859)
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	 Ziemie	Zachodnie	Polski	od	XVI	wieku	leżące	
poza	granicami	Królestwa	Polskiego	przechodziły	róż-
ne	koleje	losu.	W	historii	walczyły	o	nie	dwie	potęgi:	
cesarstwo	Habsburgów	dzierżące	Śląsk	do	XVIII	wieku	
i	wzrastające	w	potęgę	Prusy,	które	po	zagarnięciu	Po-
morza	sięgnęły	i	po	Śląsk,	zdobywając	go	na	Austrii.
	 Zmienne	były	też	koleje	losów	Kościoła	chrze-
ścijańskiego	 na	 tych	 terenach.	W	XV	wieku	 przeszły	
tędy	 aż	 na	 Pomorze	 pochody	 husyckich	 taborytów,	
przynosząc	pierwsze	nowinki	religijne	i	znajdując	mnó-
stwo	zwolenników,	szczególnie	(ze	względu	na	ich	spo-
łeczny	wydźwięk)	wśród	ludu.	Ruch	husycki	stworzył	
dogodny	grunt	do	przyjęcia	nauki	Marcina	Lutra.	Śląsk	
pod	 rządami	biskupów	wrocławskich,	którzy	zwalcza-
li	wszelkie	 nowe	myśli	 religijne,	miał	 o	wiele	 gorsze	
warunki	do	działalności	zwolenników	Lutra	czy	Kalwi-
na.	Lecz	zdecydowana	postawa	wielu	książąt	śląskich,	
wśród	nich	i	żyjących	jeszcze	Piastów,	doprowadziła	do	
przyjęcia	nauki	reformacyjnej	przez	wiele	miast,	m.in.	
przez	Wrocław.	Na	 terenach	północnych	omawianych	
ziem	przewaga	Kościoła	Luterskiego	była	zdecydowa-
na	i	problem	prześladowań	religijnych	w	zasadzie	tam	
nie	występował.
	 Historię	początków	ewangelicyzmu	na	Śląsku,	
Ziemi	 Lubuskiej	 i	 Pomorzu	 potraktuję	 bardzo	 skróto-
wo,	 gdyż	 nie	 zdołałem	 całego	 tego	 obszaru	 zwiedzić,	
a	 i	 źródeł	 dostępnych	 niewiele,	 dlatego	 proszę	 wyba-
czyć	 ewentualne	 pominięcia	 i	 uzupełnić	 je	 w	 listach	
do	 Redakcji.	 Na	 Opolszczyźnie	 ewangelicyzm	 silnie	
zaznaczył	 się	 w	 tworzeniu	 kultury	 narodowej,	 zosta-
wiając	wiele	pamiątek.	Mamy	 tu	 szereg	zabytkowych	
kościołów,	niegdyś	lub	do	dziś	ewangelickich.	W	Opo-
lu	kościołem	ewangelickim	był	w	czasach	Reformacji	
kościół	franciszkanów,	w	Byczynie	-	od	1556	r.	kościół	
św.	Piotra,	w	Głubczycach	-	barokowy	kościół	z	XVIII	
wieku.	W	Lewinie	Brzeskim	mamy	jeden	z	najstarszych	
naszych	 kościołów	 -	 gotycko-renesansowy	 kościół	 
z	XIV	wieku.	Podobnie	w	Nysie	 -	 kościół	 św.	Barba-
ry	z	przełomu	XIV-XV	wieku,	w	Wołczynie	-	kościół	 
z	końca	XVIII	wieku.
	 W	 Kluczborku	 kościół	 ewangelicki	 pochodzi	
z	 XIV	 wieku.	 Wiek	 XV	 przyniósł	 opanowanie	 mia-
sta	przez	husytów.	Jest	 to	miasto	rodzinne	ks.	Adama	
Gdacjusza	 (XVII	 w.),	 wybitnego	 pisarza	 ewangelic-

kiego.	W	Roszkowicach	 pod	Kluczborkiem	 pracował	
obrońca	ewangelików	polskich	na	Śląsku,	ks.	Koelling.	 
W	pięknym	Namysłowie	na	przełomie	XVI-XVII	wie-
ku	żył	pastor	D.	Benkus,	autor	poematu	o	polskim	zwy-
cięstwie	pod	Byczyną.	Stąd	pochodził	zmarły	w	1631	r.	
Jan	Licinius	-	propagator	pokoju	religijnego	i	tłumacz	
Nowego	Testamentu.	 Jeszcze	w	XIX	wieku	odprawia-
no	tu	polskie	nabożeństwa	i	obsadzano	stanowiska	pro-
boszczów	pastorami	mówiącymi	po	polsku.	Ze	Strzelec	
Opolskich	pochodził	Piotr	Wachonius	-	autor	kalwiński,	
piszący	 w	 XVIII	 wieku	 wierszem	 i	 prozą	 po	 polsku.	 
W	Brzegu,	który	był	w	XVII-XVIII	wieku	ostoją	pol-
skich	drukarń	ewangelickich	na	Śląsku,	niestety,	nie	ma	
już	zabytkowego	kościoła	z	XIII	wieku,	użytkowanego	
przez	nasz	Kościół	od	czasów	Reformacji,	gdyż	został	
on	spalony	w	czasie	ostatniej	wojny.
	 Dolny	 Śląsk	 w	XV	wieku	 był	 terenem	 szero-
kiego	rozwoju	ruchu	husyckiego	i	anabaptystów.	Szcze-
gólnie	 jego	 południowa	 część	 oraz	miasta:	 Bystrzyca	
Kłodzka,	 Kłodzko	 i	 Niemcza	 były	 ostoją	 tego	 ruchu.	 
W	 Niemczy	 stali	 taboryci	 pod	 dowództwem	 Czecha	
Biedrzycha	ze	Strażnicy	i	rycerza	śląskiego	Piotra	Pola-
ka,	uwielbianych	przez	miejscową	ludność.	Kiedy	obaj	
wpadli	w	ręce	katolików,	miasto	za	cenę	ich	uwolnienia	
poddało	 się.	 Dzierżoniów	 był	 czysto	 protestancki	 do	
1627	r.,	kiedy	to	wojska	cesarskie	splądrowały	miasto	
i	 rozpoczęły	prześladowania	ewangelików	 ,	 co	wywo-
łało	masową	emigrację	rzemieślników.	Z	Dzierżoniowa	
pochodził	 słynny	 śląski	 taboryta	Wawrzyniec	 -	 sekre-
tarz	husyckiego	przywódcy	Prokopa	Wielkiego.	Jelenia	
Góra	była	miastem	luterańskim	od	1524	r.	Istniała	tutaj	
szkoła	 ewangelicka	 o	 bardzo	wysokim	poziomie,	 któ-
rą	w	XVII	wieku,	niestety,	przejęli	jezuici.	Reformacja	
wydała	tu	kilka	wybitnych	ludzi:	w	końcu	XIV	wieku	
działał	Jan	z	Jeleniej	Góry,	w	XVI	wieku	urodził	się	tu	
i	 ukończył	 szkoły	 jeden	 z	 przywódców	 anabaptystów	
Piotr	Riedemann,	stąd	pochodził	poeta	i	humanista	Pa-
weł	Dresser	(Pancratius	Vulturinus),	stąd	też	pochodził	
słynny	 drukarz	 krakowski	Hieronim	Więtor	 i	 rodzina	
drukarska	Scharffenbergów.	Poewangelicki	kościół	Ła-
ski	 (1709-1717),	wzniesiony	został	za	zgodą	cesarską	
przez	architekta	szwedzkiego	na	wzór	sztokholmskiego	
kościoła	 św.	 Katarzyny.	 W	 1524	 r.	 Reformacja	 zwy-
ciężyła	 także	 w	 Legnicy,	 gdzie	 pierwsze	 luterańskie	
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nabożeństwo	odprawiono	w	kościele	NMP	.	Powstało	
tu	gimnazjum	ewangelickie,	 ale	nie	powiodły	 się	 pró-
by	założenia	uniwersytetu.	W	1525	r.	zwyciężył	lutera-
nizm	w	Jaworze,	ale	w	czasie	wojny	30-letniej	władze	
cesarskie	 odebrały	 wszystkie	 kościoły	 ewangelikom.	
Dopiero	traktat	pokojowy	w	1648	r.	przyznał	im	prawo	
zbudowania	 z	 nietrwałego	materiału	Kościoła	Pokoju,	
który	 jeszcze	 dzisiaj	 możemy	 zobaczyć	 mimo	 postę-
pującej	ruiny.	W	dawnym	budynku	klasztoru	miejskie-
go	 w	 Jaworze	 możemy	 obejrzeć	 szkołę	 ewangelicką	 
z	XVI	wieku.	W	Lwówku	Śląskim	luteranizm	panował	
od	 1523	 do	 1628	 r.	W	niedalekiej	Leśnej	mamy	 jesz-
cze	budynek	XVI-wiecznego	kościoła	ewangelickiego.	 
W	Złotoryi	już	w	1522	r.	wykładali	pierwsi	kaznodzieje	
luterscy,	 stworzono	 tu	 gimnazjum	dystansujące	 pozio-
mem	słynne	wrocławskie.	Kształcił	 się	w	nim	Erazm	
Gliczner.	Szkoły	ewangelickie	istniały	także	w	Lwów-
ku	 Śląskim,	 Strzegomiu,	Wołowie,	 Ząbkowicach	 Ślą-
skich	 i	 w	 Bolesławcu,	 gdzie	 istniała	 także	 drukarnia	 
i	zachował	się	barokowy	kościół	ewangelicki	z	XVIII	
wieku.	Największy	ośrodek	drukarń	ewangelickich	ist-
niał	na	Dolnym	Śląsku,	w	Oleśnicy.	Działał	 tu	pastor	
polski	Jerzy	Bock,	który	opublikował	w	1670	r.	poemat	
dydaktyczny	pt.	„Nauka	domowa".
	 Dwa	miasta	śląskie	wsławiły	się	w	czasie	XVII	
wieku	 czynną	 walką	 przeciw	 kontrreformacyjnej	 po-
lityce	Habsburgów:	Chojnów,	w	którym	z	 tego	 tytułu	 
w	 1692	 r.	 usunięto	 radę	 miejską	 i	 mianowano	 nową,	
złożoną	z	samych	katolików,	i	Wąsosz,	którego	miesz-
kańcy	wraz	 z	 okolicznymi	 chłopami	doczekali	 się	 na-

wet	 pacyfikacji	 za	 obronę	 swej	 wiary.	 W	 północnej	
części	Dolnego	Śląska	leży	malownicza	Góra,	w	której	
warto	obejrzeć	XVI-wieczną	gotycką	wieżę,	stanowią-
cą	 zachodnią	 część	 fasady	 dawnego	 ewangelickiego	
kościoła.	Do	niepokornych	religijnie	miast	należała	też	
i	Świdnica,	w	której	w	XVI	wieku	okrutnie	prześlado-
wano	Waldensów.	W	1515	r.	pięćdziesięciu	ich	spalono	
na	 stosie	 razem	 z	 kobietami	 i	 dziećmi.	W	XV	wieku	
działał	 	 tu		 	przywódca	anabaptystów		Klement.	Wiek	
XVI	przyniósł	zwycięstwo	luteranizmowi,	ale	dopiero	
koniec	wojny	30-letniej	umożliwił	wzniesienie	najpięk-
niejszego	zabytku	miasta	—	ewangelickiego	Kościoła	
Pokoju	(1657-1659).
	 Wrocław,	stolica	Dolnego	Śląska,	mimo	iż	sta-
nowił	 własność	 biskupią	 już	w	XV	wieku,	 pełen	 był	
nowinek	religijnych.	W	1418	r.	wybuchło	tu	powstanie	
miejskie	o	podłożu	religijnym,	zaś	w	1461	r.	doszło	do	
rozruchów,	skierowanych	przeciw	klasztorom.	W	roku	
1517	—	 roku	 wystąpienia	 dra	Marcina	 Lutra,	 niektó-
re	 klasztory	 stały	 we	 Wrocławiu	 zupełnie	 puste,	 ale	
pierwsze	 nabożeństwo	 luterańskie	 odbyło	 się	 dopiero	
21	 października	 1523	 r.	w	 kościele	Marii	Magdaleny.	
W	 ciągu	 trzech	 lat	 wszystkie	 większe	 kościoły	 z	 wy-
jątkiem	 Ostrowia	 Tumskiego	 stały	 się	 ewangelickie.	
Powstały	dwa	akademickie	gimnazja	naszego	Kościoła.	
W	1750	roku	został	oddany	do	użytku	obecny	kościół	
ewangelicki	Opatrzności	Bożej	przy	ulicy	Kazimierza	
Wielkiego.	Przy	 tej	samej	ulicy	można	obejrzeć	drugi,	
obecnie	 używany	 kościół	 ewangelicki	 św.	Krzysztofa,	
z	pięknym	renesansowym	wnętrzem.

M Ó J   C I E S Z Y N I E

Mój Cieszynie starodawny,
nadolziański grodzie,

Tyś polskości niezdobytą
twierdzą na zachodzie.

Choć twe ziemie sprzedawane
były obcym panom,

ale ludzie polscy byli,
polscy pozostaną.

Braliśmy wolność z wdzięcznością
nie patrząc kto dawa - 

cieszył serca Orzeł Biały,
wzruszała Warszawa.

Niech nam inni wytykają
i tamto, i owo,

jesteśmy z Polską związani,
sercem, duchem, mową.

Nie będziemy żebrać tego,
co  nam się należy:

kątka w sercu ukochanej,
najdroższej Macierzy.

M A Ł O    T R Z E BA    D O   S Z C Z Ę Ś C I A

Ni mioł chłop gorsteczki ziymi
z Funduszu mu dali,
a do tego na chałupe
pożyczke przyznali.

Teraz se pogwizduje
jak ptoszek na drzewie,
bo inaczy swej radości
wypowiedzieć nie wie.

A może wiy, lecz wstydzi sie
swojij szczęśliwości...

Tak niewiela trzeba ludziom,
by żyli w radości.

Gorstke ziymi, domek mały
i prawo do pracy.

Dobre serca doł wóm Pón Bóg
hej, bracia Ślązacy.                              

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

   04.11.1889:	w	Zakopanem	zmarł	dr Tytus Chałubiński,	le-
karz,	 prof.	Uniwersytetu	Warszawskiego,	 społecznik,	wielki	
miłośnik	 Tatr	 i	 Podhala,	 nie	 „odkrywca”,	 ale	 ten,	 który	 Za-
kopane	 odkopał.	 „Nie	ma	w	Zakopanem,	w	Tatrach	 ani	 jed-
nej	 sprawy,	 która	 by	 nie	 była	 przez	 niego	 zapoczątkowana	
lub	dokonana”	 (Stanisław	Witkiewicz).	A	 jednocześnie	„Był	
to	lekarz	genialny,	człowiek	wielki,	umysł	potężny,	charakter	
wspaniały”	(Aleksander	Świętochowski).	
	 Niewiele	wiemy	o	jego	latach	młodości.	Urodził	się	
29.12.1820	 r.	 w	 Radomiu	 w	 rodzinie	 adwokata	 Szymona	 i	
Teodozji	z	Wnorowskich.	Ojca	utracił,	mając	lat	10,	matkę	10	
lat	później.	W	latach	1833	–	1838	uczęszczał	do	Gimnazjum	
Gubernialnego	 w	 Radomiu.	Mimo	 zainteresowań	 przyrodni-
czych	obrał	studia	na	Wydziale	Lekarskim	Akademii	Medyko	
–	Chirurgicznej	w	Wilnie.	Na	uczelniach	wileńskich	–	mimo	
upływu	lat	-	panował	jeszcze	duch	filomatów	i	filaretów,	trwa-
ła	pamięć	o	wielkich	uczonych	tamtego	czasu,	Joachimie	Lele-
welu	i	Jędrzeju	Śniadeckim.	Gdy	w	1840	uczelnię	zamknięto,	
Tytus	 przeniósł	 się	 na	 uniwersytet	w	Dorpacie,	 poświęcając,	
obok	medycyny,		sporo	uwagi	studiom	przyrody.	Tam	też	uzy-
skał	stopień	kandydata	nauk	przyrodniczych	i	także	zapoznał	
Antoninę	Wilde.	Kolejne	dwa	lata	spędził	na	studiach	medycy-
ny	w	Würzburgu,	uzyskując	w	1844	r.	tytuł	doktora	medycy-
ny,	chirurgii	i	położnictwa,	stale	też	pogłebiał	swoją		wiedzę	 
z	botaniki.		W	1845	r.	wrócił	do	Warszawy,	w	krótkim	czasie	
uzyskał	potwierdzenie	 stopnia	doktora	przez	Radę	Lekarską,	
co	pozwoliło	mu	rozpocząć	samodzielną	działalność	medycz-
ną.	Dwa	lata	później	uzyskał	etat	w	Szpitalu	Ewangelickim	na	
Wydziale	Chorób	Wewnętrznych.	Gdy	jego	przełożony	dr	Fer-
dynand	Dworzaczek	tracił	wzrok,	bez	wahania	powierzył	mło-
demu	medykowi	kierownictwo	placówki,	na	którym	trwał	do	
1857	r.	W	tym	też	czasie	został	członkiem	Towarzystwa	Lekar-
skiego	Warszawskiego,	obejmując	w	nim	funkcję	sekretarza,	
wszedł	także	w	skład		kolegium	redakcyjnego	pisma	Towarzy-
stwa,	gdzie	publikował	swoje	prace	i	sprawozdania,	wiele	razy	
wyjeżdżał	na	wizyty	do	klinik	i	szpitali	w	Austrii,	Niemczech,	
Francji	i	Anglii.	Według	tradycji	rodzinnej	uczestniczył	w	Po-
wstaniu	Węgierskim	(1848	–	1849)	jako	lekarz	ambulansowy.	
Po	 powrocie	 aktywnie	 włączył	 się	 do	 zwalczania	 epidemii	
cholery	w	Warszawie,	 śpieszył	 z	 pomocą	 do	wszystkich	 po-
trzebujących,	ubogim	pozostawiał	pieniądze	na	zakup	medy-
kamentów.	W	tymże	1849	ożenił	 się	z	Antoniną	Kozłowską.	
Mimo	 rozlicznych	 obowiązków	 przetłumaczył	 elementarny	
podręcznik	 botaniki	Adriana	 Jussieu.	W	 swoim	 mieszkaniu	
urządził	 własne	 laboratorium	 chemiczne,	 w	 którym	 często	
przyjmował	przyszłych	adeptów	nauk	przyrodniczych	 i	 leka-
rzy.	Zebrał	też	bogaty	zbiór	okazów	mineralogicznych.	Wspie-

rał	 również	 założenie	 Ogrodu	
Botanicznego	 w	 Warszawie.	 
W	 życiu	 osobistym	 spotkał	 go	
jednak	 cios:	 oto	 żona,	 niedługo	
po	 urodzeniu	 syna	 Franciszka	
zmarła	 (1849).	 Gdy	 ożenił	 się	
po	 raz	 wtóry	 z	 Antoniną	 Lesz-
czyńską,	z	czworga	dzieci	dwoje	
zmarło	w	młodym	wieku.		
Nie	 jest	 pewne,	 kiedy	dokładnie	 pierwszy	 raz	 zawitał	w	Za-
kopanem.	 Mogło	 to	 być	 po	 zapoznaniu	 się	 z	 dziełem	 prof.	
Ludwika	 Zejsznera	 „Podhale	 i	 północna	 pochyłość	 Tatrów,	
czyli	 Tatry	 Polskie”	 (1858).	 Zarówno	 Tatry	 jak	 i	 położona	 
u	 ich	stóp	ówczesna	mała	osada	Zakopane	wraz	z	 jej	miesz-
kańcami	 	 urzekły	 warszawskiego	 lekarza,	 wyczulonego	 na	
piękno	naturalnego	krajobrazu.	Tymczasem	w	1859	r.	dr	Cha-
łubiński	 otrzymał	 angaż	 na	 stanowisko	 profesora	 Katedry	
Terapii	 Szczegółowej	w	 nowo	 otwartej	Akademii	Medyko	 –	
Chirurgicznej	w	Warszawie,	 ciesząc	 się	 opinią	 znakomitego	 
i	lubianego	wykładowcy.	Jednocześnie	przyjął	bezpłatną	funk-
cję	ordynatora	w	Szpitalu	Dzieciątka	Jezus.	
Tymczasem	sytuacja	społeczno	–	polityczna	w	Warszawie	po-
garszała	się	z	dnia	na	dzień,	groziła	wybuchem	powstania.	Dr	
Chałubiński	 był	 przeciwny	 powstaniu,	 trzeźwo	 oceniał	moż-
liwości	powodzenia	zrywu	powstańczego.	Gdy	 jednak	padły	
pierwsze	śmiertelne	strzały,	przedarł	się	do	pałacu	namiestnika	
Aleksandra	Wielopolskiego,	przewiózł	go	w	osłoniętej	karecie	
do	gubernatora	i	zobowiązał	do	wyjednania	zaprzestania	ognia.	
Sam	 został	 członkiem	 delegacji	 miejskiej	 i	 rady	 miejskiej	 
a	 także	 członkiem	Rady	Opiekuńczej	 Zakładów	Dobroczyn-
ności,	 zabiegał	 o	 reformę	 szkolnictwa	 średniego,	 przedłożył	
władzom	 projekt	 utworzenia	 Uniwersytetu	 Warszawskiego.	
Mimo	 iż	 w	 Powstaniu	 Styczniowym	 nie	 był	 zaangażowa-
ny,	 został	 aresztowany	 i	 osadzony	 na	 Pawiaku	 (1863),	 jed-
nak	dzięki	interwencji	życzliwych	mu	ludzi	pod	koniec	roku	
zwolniony,	ale	z	nakazem	wyjazdu	za	granicę.	Udał	się	wów-
czas	do	Drezna,	z	którego	wrócił	w	1864.	Wyczerpany	pracą	 
i	nieustającymi	emocjami,	w	1867	wyjechał	do	Paryża,	gdzie	
przebył	ciężką	chorobę,	a	następnie	osiadł	w	Dreźnie.	Tu	spo-
tkał	swoją	pierwszą	miłość	z	 lat	dorpackich	Antoninę	Wilde,	
teraz	żonę	Krzywickiego.	Jakiś	czas	trwał	proces,	zanim	oba	
małżeństwa,	i	jego	i	Krzywickiego,	zostały	unieważnione,	ale	
ślub	z	Antoniną	zawarty	został	już	1869.	Gdy	w	tymże	roku	
powstał	 Cesarski	 Uniwersytet	 Warszawski,	 dr	 Chałubiński	
uzyskał	nominację	pełniącego	obowiązki	profesora	z	prawem	
wykładania	po	polsku	na	dwa	 lata.	Po	 tym	okresie	otrzymał	
zwolnienie,	mimo	sprzeciwu	kadry	uniwersyteckiej	 i	 studen-
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tów.	 Gdziekolwiek	 wykładał,	 przekazywał	 słuchaczom	 nie	
tylko	swoją	wiedzę,	ale	wszczepiał	podstawowe	zasady	etyki	
lekarskiej,	wymagał,	aby	nie	tylko	leczyć	schorowany	narząd,	
ale	widzieć	cierpiącego	człowieka.	Przydzielił	swoim	studen-
tom	określone	rejony	Warszawy	i	wymagał,	aby	najuboższym	
świadczyli,	 jak	 on	 sam	 to	 czynił,	 	 bezpłatną	 pomoc.	 	Nieja-
ko	finałem	kariery	lekarskiej	były	dwie	prace,	opublikowane	
w	 1874:	 „Metoda	 wynajdywania	 wskazań	 lekarskich”	 oraz	
„Zimnica	–	Studium	ze	stanowiska	praktycznego”.	
Przed	warszawskim	doktorem	otworzył	się	bowiem	nowy	roz-
dział	w	życiu,	równie	aktywny	i	owocodajny.		Lektura	nowego	
przewodnika	Walerego	Eljasza	Radzikowskiego	„Ilustrowany	
przewodnik	do	Tatr,	Pienin	i	Szczawnic”	(1870)	zachęciła	dr	
Chałubińskiego	 do	 spędzenia	wakacji	w	Zakopanem	 (1873).		
Tym	razem	doznania	estetyczne	i	emocjonalne	były	tak	duże,	
że	postanowił	przyjeżdżać	tu	co	roku.	Już	na	samym	początku	
okazał	się	w	Zakopanem	bardzo	przydatnym.	Gdy	z	 	począt-
kiem	września	wybuchła	epidemia	cholery,	przedłużył	swoje	
wakacje	i	pozostał	w	Zakopanem	do	czasu	opanowania	zara-
zy.	Mimo,	iż	obdarzony	później	tytułem		honorowego	członka	
Towarzystwa	 Tatrzańskiego,	 wykpił	 jakiekolwiek	 fetowanie	
założenia	Towarzystwa	(1874),	 	natomiast	domagajał	się	wy-
budowania	nowej	drogi	z	Nowego	Targu,	ustanowienia	prze-
wodników	 po	 Tatrach	 i	 dopuszczenie	 górali	 do	 współpracy	 
z	 zarządem	TT	 a	 także	 w	 gminie,	 wskazując	m.	 in.	 na	 wy-
korzystanie	 poradnika	 dla	 wójtów	 cieszyńskich	 napisanego	
przez	 dr.	Andrzeja	 Cinciałę!	 On	 sam	 przy	 każdej	 okazji	 za-
chęcał	górali,	aby	oprócz	owsa	i	gruli	zastosowali	na	szerszą	
skalę	 płodozmian	 i	 stosowali	 wydajniejsze	 metody	 uprawy	
roli,	 przekonali	 się	 do	 wysiewanie	 koniczyny	 i	 żyta	 norwe-
skiego,	poszerzyli	także	hodowlę	bydła,	koło	domostw	zakła-
dali	studnie.	Aby	ułatwić	góralom	gospodarkę	domową	zało-
żył	kasę	zaliczkową,	wnosząc	do	niej	 swój	poważny	własny	
wkład	pieniężny.	Dla	założonej	szkoły	snycerskiej	wystarał	się	
o	 statut	 państwowy,	 dla	 góralek	 zorganizował	 szkółkę	 robót	
ręcznych.	Wydarzeniami	kulturalnymi	w	Zakopanem,	stały	się	
organizowane	przez	niego	wielodniowe	wycieczki	w	Tatry	dla	
wybranego	 tuzina	gości,	ale	z	udziałem	kilkudziesięciu	prze-
wodników	 -	 górali,	 tragarzy	 i...	 muzyków,	 na	 własny	 koszt.	
Każda	 taka	 wycieczka	 była	 rodzajem	 uniwersytetu	 ludowe-
go	dla	górali,	gdzie	wielu	rzeczy	dowiadywali	się	od	doktora,	 
a	on	sam	od	nich.	W	czasie	tych	eskapad	doktor	zapoznał	wie-
le	zakątków	Tatr,	wszedł	na	co	ważniejsze	szczyty	tatrzańskie,	
z	 zamiłowaniem	 badał	mchy.	 Po	 powrocie	 z	 grani	 wszyscy	
skupiali	się	na	zaimprowizowanym	obozowisku	wokół	watry,	
kapela	Bartka	Obrochty	grała	swoje	wierchowe	nutki,	górale	
tańczyli	zbójnickiego	a	pon	dochtor	spisywał	zasłyszane	pie-
śni	(spisał		ich	ponad	700).	Lubianym	był	i	cenionym,	bo	także	
od	górala	nie	wziął	grosza	za	wizytę	lekarską;	bez	niego	nie	
mogła	 się	 odbyć	 żadna	 domowa	uroczystość.	Docenił	 także	
walory	klimatyczne	Zakopanego,	zainicjował	klimatyczne	le-
czenie	gruźlicy,	w	końcu	wystarał	się	o	status	klimatyczny	dla	
Zakopanego,	przyczynił	się	do	założenia	parku	na	Antałówce	
i	oświetlenia	dwóch	ulic	lampami	naftowymi,	uruchomił	czy-
telnię	publiczną.	Ściągał	 także	do	Zakopanego	 ludzi	kultury	 
i	naukowców	z	różnych	dziedzin,	zachęcał	 ich	do	prowadze-
nia	 wszechstronnych	 badań	 i	 stwarzanie	 polskiej	 literatury	 
o	Tatrach	 zarówno	 naukowej	 jak	 i	 pięknej.	W	 1879	 r.	 przy-
stąpił	do	budowy	własnego	domu	w	Zakopanem,	do	którego	

wprowadził	się	na	stałe	8	 lat	później,	gdy	sił	zaczynało	uby-
wać.	Jesienią	1887	r.	wybrał	się	–	jak	się	miało	okazać	–	na	
ostatnią	eskapadę	w	Tatry,	na	Rohacze,	w	czasie	której	zasłabł	
i	nie	powrócił	z	niej	o	własnych	siłach.	Gdy	zbierano	ekspona-
ty	do	założonego	Muzeum	Tatrzańskiego,	ofiarował	mu	swój	
zielnik,	zbiory	mchów,	znaczną	cześć	zebranych	okazów	mi-
neralogicznych	i	część	swojej	biblioteki.	Zgodnie	z	życzeniem	
spoczął	 pod	Tatrami,	 wśród	 swoich	 górali	 na	 zakopiańskim	
Pęksowym	Brzyzku.	
On	nie	odkrył	Zakopanego,	on	go	„odkopał”	(Jan	Kasprowicz),	
wprowadził	 do	 krwioobiegu	 kultury	 polskiej	 i	 świadomości	
Polaków.	

**********
   5.11.1939:	w	Cieszynie	zmarł		dr Jan Galicz,	pedagog,	wy-
bitny	 działacz	 turystyczny,	 publicysta.	Był	 synem	 imigranta	
chorwackiego	Jana	 i	 Joanny	z	Uherków,	osiadłym	w	podfry-
deckim	Leskowcu.		Tam	też	urodził	się	ich	syn	Jan	28.01.1874	
r.	 Niedługo	 potem	 Galiczowie	 przeprowadzili	 się	 do	 Trzyń-
ca.	Mały	 Janek	 rozpoczął	 naukę	w	 	 szkole	 ludowej	w	Koń-
skiej	 a	 kontynuował	w	 katolickim	Gimnazjum	w	Cieszynie.	
Jest	 rzeczą	 ciekawą,	 że	 „studenta”	 Jana	Galicza	 znajdujemy	 
w	szeregu	działaczy	młodzieżowej	„Jedności”	w	ostatnim	roku	
nauki	(1896)	piastującego	nawet	godność	prezesa.	Po	maturze	
wiele	razy	zmieniał	kierunki	studiów:	od	teologii	w	Ołomuń-
cu,	 germanistyki	 na	 Uniwersytecie	 Jagiellońskim,	 Semina-
rium	Duchownego	w	Widnawie	i	znów	UJ,	gdzie	ostatecznie	
w	1902	r.	uzyskał	dyplom		z	prawem	nauczania	niemieckiego,	
języków	klasycznych	a	także	historii	literatury.	W	tej	ostatniej	
dziedzinie	zresztą	doktoryzował	się	w	1912	r.	W	latach	„kra-
kowskich”	udzielał	się	w	Polskim	Towarzystwie	Gimnastycz-
nym	„Sokół”.	Zaraz	po	studiach	został	nauczycielem	języka	
niemieckiego,	 pomocniczo	 greki	 i	 łaciny	w	 polskim	Gimna-
zjum	Macierzowym	w	Cieszynie,	od	1905	r.	dodatkowo	przez	
szereg	 lat	wykładał	 historię	 na	 kursach	 uzupełniających	 dla	
dziewcząt.	Nie	zaprzestał	działalności	w	„Sokole”,	był	1908	r.	
organizatorem	Zlotu	Sokołów.	W	tym	też	roku	założył	Towa-
rzystwo	Śpiewacze.	Coraz	więcej	uwagi	poświęcał	kwestiom	
turystyki,	buntując	się	przeciw	dominacji	niemieckich	miesz-
kańców	Ziemi	Cieszyńskiej	także	w	tej	dziedzinie.	Prawdopo-
dobnie	 	 uczestniczył	w	zebraniach	działaczy	u	 Józefa	 Jońca	 
w	 Rzece,	 radzących	 nad	 tym,	 jak	 skrzyknąć	 polskich	 tury-
stów	 i	 zjednoczyć	 się	 we	 własnym	 Polskim	 Towarzystwie	
Turystycznym	 „Beskid	 Śląski”	 z	 siedzibą	 w	 Cieszynie.	 Nie	
bez	obstrukcji	ze	strony	władz	i	działaczy	„Beskiden	Verein”,	
10.03.1910	r.	doszło	do	zebrania	założycielskiego.	Jan	Galicz	
wszedł	w	skład	pierwszego	zarządu	PTT.	Pozostając	pod	uro-
kiem	 swojej	wcześniejszej	wycieczki	 na	 Stożek,	 zapropono-
wał	wybudowanie	tam	polskiego	schroniska.	Zamiar	ten	został	
sparaliżowany	 za	 sprawą	 urzędników	 Komory	 Cieszyńskiej	
przy	 wsparciu	 BV,	 które	 wówczas	 miało	 w	 Beskidach	 już	 
8	 schronisk.	 Tylko	 dzięki	 wielkiej	 determinacji	 i	 ofiarności	
działaczy	PTT,	 pierwsze	 polskie	 schronisko	 powstało	 3	 lata	
później	na	Ropiczce.	
	 Niebawem	wybucha	 I	 wojna	 światowa.	 Jan	Galicz	
został	 zmobilizowany	 do	 armii	 austriackiej,	 po	 zwolnieniu	 
w	1916	r.	wrócił	do	Gimnazjum,	gdzie	wzmocnił	przerzedzoną	
kadrę	nauczycielską.	Rok	później	zainicjował	prywatne	kursy	
seminaryjne,	które	już	w	polskiej	rzeczywistości	podniesiono	
do	godności	szkoły	państwowej.	Po	krótkim	dyrektorowaniu	
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w	Szkole	Realnej	w	Cieszynie	został	przeniesiony	do	Wydzia-
łu	Oświecenie	Publicznego	w	Katowicach	(1921),	po	roku	jed-
nak	wrócił	 i	 przejął	kierownictwo	 reaktywowanego	Żeńskie-
go	Seminarium	Nauczycielskiego,	 pozostając	 na	 stanowisku	
do	1932	r.	Najzwyczajniej	został	zwolniony	na	wcześniejszą	
emeryturę,	 przypuszczalnie	 z	 powodu	 swoich	 przekonań	 na-
rodowo	–	demokratycznych	i	opozycję	Związku	Śląskich	Ka-
tolików.	Mogła	też	zaważyć	opinia	wychowanek,	które	miały	
go	za	człowieka	narwanego	i	źle	wychowanego,	swoim	obli-
czem	wręcz	paraliżującego	zastraszonego	ucznia,	za	byle	nie-
dokładność	w	odpowiedzi	obrażanego	epitetami	i	oczywiście	
natychmiastowym	wpisem	negatywnej	oceny	do	grubaśnego	
„flajszbucha”	 (patrz	 późniejszy	 zapis	 prof.	 dr	 Józefa	 Pietera	 
w	pamiętniku	„Czasy	i	ludzie”).	
	 Zaraz	 po	 zakończeniu	 	 wojny	 światowej	 reaktywo-
wał	Sokoła,	przez	trzy	lata	pełnił	obowiązki	prezesa	X	Okrę-
gu	Sokolego,	udzielał	się	także	w	Macierzy,	przez	8	lat	będąc	
członkiem	Zarządu	Głównego.	W	latach	1924	–	1934	był	tak-
że	 prezesem	Oddziału	wówczas	 już	 Polskiego	Towarzystwa	
Tatrzańskiego	„Beskid	Śląski”,	od	1929	r.	członkiem	Zarządu	
Głównego	PTT,	rok	później	otrzymał	godność	członka	hono-
rowego	PTT.	Za	niemałym	jego	staraniem	doszło	do	zrealizo-
wania	jego	marzenia	-	wybudowania	schroniska	na	Stożku,	we	
wręcz	dramatycznych	okolicznościach,	uroczyście	otwartego	
9.07.1922	 r.	Wiele	 czasu	 poświęcał	 Galicz	 na	 publicystykę.	
Jego	artykuły	można	znaleźć	przede	wszystkim	w	„Gwiazdce	
Cieszyńskiej”,	 „Zaraniu	 Śląskim”,	 „Wierchach”,	 w	 różnych	
wydawnictwach	 okolicznościowych.	 Jest	 też	 autorem	 szere-
gu	 publikacji	 zwartych,	 głównie	 historycznych,	 wśród	 nich	 
o	charakterze	podręcznikowym,	takich	jak		„Historia	Polski...”	
czy	„Historia	Powszechna”,	a	 także	przyczynkarskim	jak	np.		
„Cieszyńskie	 kościoły	 parafialne	 na	 przestrzeni	 wieków”.	W	
dziedzinie	turystyki	szczególnie	cenne	są	„Roczniki	PTT	‘Be-
skid	Śląski’	w	Cieszynie”,	których	w	latach	1930	–	1936	był	
redaktorem.	 	Łącznie	pokazało	 się	 siedem	zeszytów.	Wobec	
zniszczenia	całego	archiwum	PTT	w	czasie	 II	wojny	świato-
wej,	 są	 one	 dziś	 jedynym	źródłem	 informacji	 o	 działalności	
PTT	w	okresie	międzywojennym.	Ponadto	Galicz	jest	autorem	
dwóch	 przewodników:	 „Przewodnik	 po	 Beskidzie	 Śląskim	
od	Baraniej	po	Ostrawicę	 i	Śląsku	Cieszyńskim	ze	szczegól-
nym	 uwzględnieniem	 miasta	 Cieszyna”	 (1931)	 i	 „Przewod-
nika	 po	 Cieszynie	 i	 okolicy”,	 wydanego	 dwukrotnie	 (1933	
i	 1939).	Każdy,	 kto	 choć	 trochę	 zna	Beskid	Śląski	 i	Ziemię	
Cieszyńską,	z	łatwością	odgadnie,	jakiego	autor	był	wyznania.		 
Z	naciskiem	jednak	należy	podkreślić,	iż	nikt	z	miejscowych	
działaczy	turystycznych	po	ks.	Antonim	Macoszku	(1901)	nie	
podjął	się	napisania	przewodników	po	regionie.	Bez	wątpienia	
zasługi	Galicza	na	tym	polu	w	okresie	międzywojennym	były	
największe.	

**********
   09.11.1889:	w	Szonowie	urodził	się Franciszek Olszak,	syn	
chłopa	Jana	i	Marii	z	Pawlitków.	Wiedzę	elementarną	zdobył	
w	miejscowej	szkole,	gimnazjum	ukończył	w	Cieszynie.	Krót-
ko	praktykował	w	aptece	w	Karwinie	a	następnie	odbył	studia	
farmaceutyczne	w	Wiedniu	(1913).	W	czasie	I	wojny	świato-
wej	był	kierownikiem	apteki	szpitala	polowego	w		Krakowie.	
Po	przejściu	do	cywila,	w	latach	1919	–	1921	pracował	w	ap-
tekach	w	Żywcu	i	znów	w	Krakowie.	Od	1921	r.	związał	się	
ze	Skoczowem,	wykupił	kamienicę	wraz	z	apteką	przy	rynku,	

którą	kierował	aż	do	wybuchu	II	wojny	światowej.	Tu	także	
ożenił	się	z	Marią	z	d.	Kraus	(1923),	która	zajęła	się	prowa-
dzeniem	drogerii.	W	1925	r.	został	radnym	miejskim,	w	latach	
1935	 –	 1939	 społecznie	 pełnił	 obowiązki	 burmistrza	miasta.	
Za	jego	kadencji		wyrównano	i	wyłożono		kostką	skoczowski	
rynek.	Jemu	przypadło	w	1938	r,	podjąć	dramatyczną	decyzję	
o	 rozbiórce	będącego	w	 ruinie	zamku	po	obciążeniu	go	oso-
bistą	 odpowiedzialnością	 za	 ewentualne	 szkody	 wynikające	
z	zawalenia	się	obiektu.	Miasto	niestety	nie	dysponowało	tak	
wielkimi	środkami	na	gruntowny	remont,	ani	 też	nie	uzyska-
ło	 z	 województwa	 żadnej	 subwencji.	 Jako	 zapalony	 turysta,	 
w	1930	r.	znalazł	się	w	gronie	współorganizatorów	Miejskiego	
Koła	 Polskiego	Towarzystwa	Tatrzańskiego,	 został	wybrany	
jego	wiceprezesem.	Udzielał	się	także	w	miejscowej	jednostce	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej,	 Komunalnej	Kasie	Oszczędno-
ści	 i	 in.	 	Aresztowany	w	1940	 r.,	 osadzony	 został	w	obozie	
koncentracyjnym	w	Mauthausen	–	Gusen	 a	 następnie	w	Da-
chau.	Zwolniony	z	obozu	w	1941	r.,	resztę	lat	okupacji	spędził	 
w	Austrii	jako	robotnik	rolny	naznaczony	literą	„P”.		Szczęśli-
wie	wrócił	po	zakończeniu	 II	wojny	światowej	do	zrujnowa-
nego	Skoczowa,	z	niemałym	trudem	odbudował	i	uruchomił	
swoją	aptekę,	która	w	1951	r,.	została	upaństwowiona	bez	ja-
kichkolwiek	gratyfikacji.	Pracował	w	niej	do	chwili	przejścia	
na	emeryturę	w	1963	r.	Owdowiał	w	1954	r.	Zmarł	26.06.1969	
r.	 W	 mieście	 i	 jego	 okolicy	 był	 powszechnie	 szanowanym	
„maściorzem”,	 służącym	 radą	 wszystkim	 potrzebującym,	 od-
powiedzialnym	gospodarzem	miasta,	 spolegliwym	społeczni-
kiem.

**********
   11.11.1914: zmarł	Józef Chociszewski,	redaktor	wielu	pism	
na	terenie	Polski,	także	„Gwiazdki	Cieszyńskiej”,	publicysta,	
autor	 i	wydawca	popularnych	książek	dla	 ludu,	 śpiewników,	
sztuk	 scenicznych.	Patrz	odc.	 167,	w:	 „Wieści	Wyższobram-
skie”	2012/02,	s.18	–	19	

**********
   11.11.1914:	w	Pruchnej	urodził	się	Karol Bałon,	pracownik	
urzędów	skarbowych	w	Cieszynie,	Katowicach	 i	Opolu,	kie-
rownik	cieszyńskiego	Oddziału		Terenowego	Wojewódzkiego	
Archiwum	Państwowego		Katowicach,	członek	Polskiego	To-
warzystwa	Historycznego	i	Stowarzyszenia	Archiwistów	Pol-
skich.	Patrz:	odc.	179,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2012/5,	
s.	10	–	11

**********
   17.11.1889: w	 Królewskiej	 Hucie	 zmarł	 Juliusz Ligoń,	
kowal,	 bibliofil,	 popularyzator	 czytelnictwa,	 działacz	 Towa-
rzystwa	 Czytelni	 Ludowej,	 autor	 wierszy,	 opowieści	 histo-
rycznych,	gawęd,	 sztuk	dla	 teatrów	amatorskich.	Pozostawił	
żonę	Teresę	Kawkę,	trzech	synów	(Jan,	Adolf	i	Rudolf)	i	córkę	
Matyldę.	
	 Urodził	 się	 23.02.1823	 r.	 w	 folwarku	 Prądy	 koło	
Koszęcina,	 jako	 syn	 dworskiego	 kowala	 Franciszka	 i	 jego	
wcześnie	zmarłej	pierwszej	żony	Skibianki.	Przywiązanie	do	
polskich	tradycji	mały	Juliusz	zawdzięczał	ojcu,	weteranowi	
wojen	napoleońskich,	ukształtowanego	ponadto	przez	nauczy-
ciela	szkoły	ludowej	w	Strzebiniu	Hondraska,	który	nie	bacząc	
na	narzucony	program	nauczania,	zapoznawał	swoich	wycho-
wanków	 z	 dziejami	 Polski	 i	 zachęcał	 do	 czytania	 literatury	
polskiej.	Ojcu	zawdzięczał	także	wprowadzenie	w	tajniki	rze-
miosła	kowalskiego.	Po	odbyciu	służby	wojskowej	w	pruskim	
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pułku	piechoty	w	Nysie	 znalazł	 zatrudnienie	w	Królewskiej	
Hucie	 jako	 kowal	 (ok.	 1844),	 skąd	 przeniósł	 się	 do	 huty	 hr.	
Andrzeja	Renarda	w	Zawadzkiem.	Mimo	wyczerpującej	pracy	
wiele	czytał,	 stale	wzbogacał	 swoją	bibliotekę	domową,	kol-
portował	prasę	i	polskie	książki,	organizował	życie	kulturalne	
w	Kółku	Czytelniczym	założonym	w	1863	r.	W	1858	r.	debiu-
tował	w	„Gwiazdce	Cieszyńskiej”	wierszem	„Kilka	słów	do	
pisarzy	polskich	i	do	ludu”.	Założył	w	Towarzystwo	Pożycz-
kowe	(1869)	a	wkrótce	potem	pierwszą	społeczną	bibliotekę	 
w	Zawadzkiem.	Rychło	jednak	stał	się	obiektem	zainteresowa-
nia	władz	pruskich,	zarzucających	mu	podważanie	efektywno-
ści	akcji	germanizacyjnej	a	zwłaszcza	utrzymywanie		kontak-
tów	z	polskimi	działaczami	Wielkopolski,	w	końcu	oskarżyły	
go	 o	 prowadzenie	 działalności	 wywrotowej	 i	 spowodowały	
usunięcie	go	z	huty	po	kilkunastu	latach	pracy.	W	1870	prze-
niósł	się	do	Królewskiej	Huty.	Jako	dobry	fachowiec	znalazł	
tu	nie	 tylko	pracę,	ale	z	środowisku	miejskim	mógł	włączyć	
się	do	bogatej	działalności	kulturalno	–	oświatowej	i	rozwinąć	
swój	talent	literacki	w	Kółku	Literackim	a	także	w	Kółku	To-
warzyskim	Karola	Miarki,	w	którym	wydatnie	przyczynił	się	
do	założenia	kolejnej	biblioteki.	Udział	Ligonia	w	25	–	leciu	
Koła	 Przemysłowego	 w	 Poznaniu	 na	 nowo	 pobudziło	 czuj-
ność	policji	pruskiej.	
	 Pisał	 też	 coraz	 więcej,	 przesyłając	 swoje	 korespon-
dencje,	artykuły,	opowiadania	i	dialogi,	porady	gospodarskie	
dla	ludu,	także		wiersze,	nie	tylko	do	pism,		kalendarzy	śląskich,	
ale	także	do	prasy	wychodzącej	w	Wielkopolsce,	na	Pomorzu,	
w	Warszawie	 i	w	Galicji.	Wszędzie	podkreślał	przywiązanie	
do	polskich	tradycji,	wartości	języka	polskiego	(np.	w	wierszu	
„Nasza	polska	mowa,	to	mowa	kochana”).	Napisany	już	1868	
zbiór	„Iskra	miłości	z	Górnego	Śląska	czyli	odłamek	śpiewu	
historyczno	–	narodowego”	doczekał	druku	dopiero	w	1919.	
W	 Mikołowie	 w	 1874	 r.	 ogłosił	 średniowieczny	 moralitet	
„Walka	 smutku	z	pociechą	w	sercu	chorego	człowieka,	 czyli	
myśli	duszy	mogące	służyć	ku	pokrzepieniu	w	każdym	utra-
pieniu”.	Potem	przyszły	drukowane	w	Bytomiu	„Piosnki	 za-
bawne,	po	części	górnośląskie”	(1877).	Zbiór	strof	religijnych,	
moralnych,	 różnych	 powinszowań	 i	 wierszy	 okolicznościo-
wych	o	tytule	„Ziarnko	dla	zasiłku	ducha	zebrane	w	gumnie	
serca,	ręką	od	młota,	z	miłości	Boga,	bliźnich	i	własnej	duszy	
przez	Górnoślązaka	J.L.	w	Królewskiej	Hucie”,	choć	przygo-
towany	do	druku,		pozostał	w	rękopisie.	W	„Gazecie	Górnoślą-
skiej”	opublikował	wzorowane	na	utworach	Józefa	Lompy	ga-
wędy	„O	dawnych	czasach	Górnego	Śląska,	czyli	pogadanki	
wieczorne	pomiędzy	nauczycielem,	obywatelem	a	górnikiem”	
(1878	 –	 1879),	 później	 wydrukowane	 także	 w	 „Kalendarzu	
Górnośląskim”.	 Trzeba	 także	 przypomnieć	 poemat	 „Obrona	
Wiednia,	czyli	niemieckiego	państwa	i	chrześcijaństwa	przez	
Jana	Sobieskiego,	króla	polskiego”,	skreślony	„dla	braci	Ślą-
zaków”	 przez	 Juliusza	 Ligonia,	 uzupełniony	 dwoma	 „Śpie-
wami”,	 naśladującymi	 utwory	 Juliana	 Ursyna	 Niemcewicza.	
Pisał	także	sztuki	dla	potrzeb	teatrów	ludowych,	jak	np.:	„Na-
wrócony,	czyli	rozmowa	dwóch	młodych	Górnoślązaków,	 to	
jest	Johana	Zniemczałkowskiego	i	Wojciecha	Bogobojskiego”	
(1877),	 „Dobry	 syn”,	 „Prawda	 zwycięża”	 (1878),	 przerabiał	
sztuki	 innych	 autorów,	uzupełniał	 pieśniami,	 pisał	 nawet	do	
nich	melodie.	Pisarstwo	i	wzrastająca	popularność	wśród	ślą-
skiej	społeczności	nie	uszły	uwadze	policji,	która	nie	szczędzi-
ła	mu		szykan,	do	ponownego	pozbawienia	pracy,	wtargnięcia	
do	mieszkania,	 skonfiskowania	 książek	 i	 innych	materiałów	

(1875),	 wreszcie	 wytoczenia	 procesu	 i	 obciążenie	 grzywną.	
Na	krótko	odzyskał	 pracę,	 ale	 z	 powodu	wypadku	 i	 czynne-
go	zaangażowania	w	agitacji	wyborczej	ponownie	został	wy-
rzucony	na	bruk.	Nawet	o	odszkodowanie	w	Kasie	Brackiej	
toczył	przez	wiele	lat	proces,	który	ostatecznie	przy	wsparciu	
wielu	 przyjaciół	wygrał	 (1883).	Mimo	 szykan,	 nie	 odmówił	
swojego	 poparcia	 dla	 Konsumu	 i	 Towarzystwa	Wzajemnej	
Pomocy.	Wszystko	to	spowodowało	jego	krytyczny	stosunek	
do	Centrum;	nie	umiał	pogodzić	się	z	polityką	uległej	lojalno-
ści,	zerwał	współpracę	z	„Katolikiem”	Karola	Miarki	włącznie	 
i	 z	 Kółkiem	 Towarzyskim.	 Zdecydowanie	 występował	 w	
obronie	katolicyzmu	 i	narodowości	polskiej,	 stał	na	stanowi-
sku	jedności	historycznej	i	narodowej	Śląska	z	Polską.	Był	sa-
moukiem,	pierwszym	poetą	–	robotnikiem,	i	choć	nie	błysnął	
nadmiarem	talentu,	nie	można	mu	odmówić	szczerego,	prze-
pojonego	dydaktyzmem		patriotyzmu.	Po	swoim	skromnie	ob-
chodzonym	 jubileuszu	25–lecia	 działalności	 pisarskiej,	 scho-
rowany	 i	 zmęczony,	 	 stopniowo	wycofywał	 się	ze	wszelkiej	
działalności.	

**********
   18.11.1964:	w	Warszawie	 zmarł	prof. Jan Stanisław By-
stroń,	 etnograf,	 socjolog,	 językoznawca,	 historyk	 kultury	 
i	literatury,	znakomity	publicysta.	Spoczął	na	cmentarzu	ewan-
gelicko	–	reformowanym.	
	 Urodził	 się	 w	 Krakowie	 20.12.1892	 r.	 Był	 synem	
znanego	socjologa	i	etnografa,	profesora	gimnazjalnego	Jana	
Bystronia	i	Marii	z	Cinciałów.	Zanim	w	1910	r.	został	studen-
tem	Uniwersytetu	 Jagiellońskiego,	miał	 już	 na	 koncie	 dwie	
prace:	 „Dawne	 zwyczaje	 wielkanocne”	 i	 bibliografię	 prac	
naukowych	o	Śląsku	Cieszyńskim,	opublikowane	w	„Zaraniu	
Śląskim”.	Wydał	też	fragmenty		wspomnień	swojego	dziadka	
po	kądzieli	pt.	„Z	Pamiętnika	Dra	Andrzeja	Cinciały”	(1910).	
Pełne	 wydanie	 pokazało	 się	 21	 lat	 później.	 Nic	 to	 dziwne-
go,	gdyż	wyrastał	w	atmosferze	umiłowania	kultury	polskiej,	
zwłaszcza	 ludowej,	 fascynacji	 postacią	 dziadka,	 twórcy	 wy-
różnionego	nagrodą	PAU	„Słownika	dyalektycznego	Księstwa	
Cieszyńskiego”.	Sam	niezwykle	aktywny	i	pracowity,	poszedł	
jego	i	ojca	śladem,	pomnażając	ich	dorobek	naukowy	i	publi-
cystyczny.	Zwykł	wstawać	wcześnie	rano	(4.00),	by	studiować	
i	 pisać	 przy	 świeżym,	wypoczętym	 umyśle,	 a	 dzień	 poświę-
cić	na	wędrówkę	góry,	w	Tatry,	lub	spotkać	się	w	doborowej	
kompanii	w	 restauracji	 „u	Karpa”	 (Stanisława	Karpowicza).	
Wszak	z	Krakowa	do	Zakopanego	było	blisko!	
Dzięki	wsparciu	prof.	Stanisława	Estreichera,	w	1912	r.	uzy-
skał	roczne	stypendium	na	École	Practique	des	Hautes	Etudes,	
dwa	lata	później	obronił	pracę	doktorską	„Teoria	rzeczywisto-
ści	 społecznej”.	Kolejny	 rok	 spędził	w	Wiedniu	na	 studiach	
specjalistycznych.	Po	habilitacji	w	1918	 r.	 już	w	następnym	
roku	został	profesorem	nadzwyczajnym	i	kierownikiem	Kate-
dry	Etnografii	na	Uniwersytecie	Poznańskim.	Z	chwilą	uzyska-
nia	tytułu	profesora	zwyczajnego	(1925	r.),	powrócił	do	Kra-
kowa,	gdzie	powołał	Katedrę	Etnologii	i	Socjologii.	Wreszcie	
w	 1934	 r.	 przeniósł	 się	 na	Katedrę	 Socjologii	Uniwersytetu	
Warszawskiego,	 jednocześnie	został	 członkiem	Polskiej	Aka-
demii	Umiejętności		i	wielu	innych	stowarzyszeń	naukowych;	
ponadto	 objął	 stanowisko	 dyrektora	Departamentu	 Szkolnic-
twa	Wyższego	Ministerstwa	Oświaty.	W	1944	r.	został	aresz-
towany	i	osadzony	w	Pawiaku.	 	Popadł	wówczas	w	głęboką	
depresję	nie	tylko	z	powodu	nawrotu	uciążliwej	choroby,	ale	
także	utraty	jedynego	syna.	Po	zakończeniu	wojny	zgłosił	się	
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do	pracy	na	uniwersytecie,	prowadził	zajęcia	wykładowe	do	
1949	r.	Kolejnym	ciosem	dla	niego	była	śmierć	żony.	Nieule-
czalna	choroba,	z	którą	borykał	się	od	czasów	paryskich,	unie-
możliwiła	mu	dalszą	pracę	naukową	i	zmusiła	do	wegetacji	w	
zaciszu	domowym.	
Spośród	 400	 prac	 wymieńmy	 chociaż:	 „Słowiańskie	 obrzę-
dy	 rodzinne”	 (1916),	 z	 tegoż	 roku	 „Zwyczaje	 żniwiarskie	 
w	Polsce”,	„Artyzm	pieśni	ludowej”	i		„Polska	pieśń	ludowa”	
(1921),	 „Wyobraźnia	 artystyczna	 Bolesława	 Prusa”	 (1922),	
„Pieśni	ludu	polskiego”	(1924),	„Wstęp	do	ludoznawstwa	pol-
skiego”	i	„Historia	w	pieśni	ludu	polskiego”	(1926),	„Nazwi-
ska	polskie”	(1927),	„Bibliografia	etnografii	polskiej”	(1929),	
„Pieśni	 ludowe	 z	 polskiego	 Śląska”	 (1927	 –	 1934),	 „Szkoła	 
i	społeczeństwo”	(1930),	„Dzieje	obyczajów	w	dawnej	Polsce”	
(1933	–	1934),	„Megalomania	narodowa”	(1935),	„Kultura	lu-
dowa”	(1936),	„Przysłowia	polskie”	i	„Księga	imion	w	Polsce	
używanych”	(1938),	„Socjologia	literatury”	(1939),	„Komizm”	
(1939),	„Etnografia	Polski”	(1947).	Efektem	jego	podróży	na	
Bliski	Wschód	i	północnej	Afryki	były	prace:	„Polacy	w	Zie-
mi	Świętej,	Syrii	i	Egipcie”	(1927),	„Wspomnienia	syryjskie.	
Bejrut,	Palmira,	Damaszek”	(1928)	oraz	„Alger.	Kraj	i	ludzie”.	
Maria	Kocych	–	Imielska	napisała:	„Styl	jego	pracy	jest	urze-
kający,	mistrzowski.	Prace	 te	 czyta	 się	 z	uczuciem	podziwu	
dla	 wielkiej	 erudycji	 i	 wszechstronności	 wiedzy	 ich	 twórcy,	
dla	benedyktyńskiej,	a	zarazem	tytanicznej	pracowitości”.	

**********
   19.11.1989: w	Warszawie	zmarł	Adam Kunicki,	dr	med.,	
twórca	 polskiej	 neurochirurgii,	 pionier	 operacyjnego	 lecze-
nia	 nowotworów	 ośrodkowego	 układu	 nerwowego,	 inicjator	
diagnostyki	 komputerowej	 i	 histograficznej.	 Urodził	 się	 we	
Frysztacie	03.07.1903	r.	 	Był	synem	dr.	Ryszarda	Pawła	Ku-
nickiego,	działacza	PPSD,	członka	rady	Narodowej	Księstwa	
Cieszyńskiego,	zasłużonego	lekarza	i	organizatora	lecznictwa	
uspołecznionego	oraz	 Jadwigi	Eysymonttów.	Po	ukończeniu	
polskiego	 gimnazjum	 realnego	 w	 Orłowej	 obrał	 studia	 me-
dyczne	na	Wydziale	Lekarskim	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	
w	Krakowie.	W	1928	r.	uzyskał	dyplom	doktora	wszech	nauk	
lekarskich.	Po	studiach	specjalistycznych	w	Paryżu,	od	1930	
r.	pracował	w	Łodzi	na	stanowisku	starszego	asystenta	na	Od-
dziale	Neurologicznym.	W	1936	r.	przeniósł	się	do	Warszawy.	
Wówczas	to	napisał	pierwsze	swoje	prace	m.	in.	na	temat	no-
wotworów	mózgu.	 Po	 zakończeniu	wojny,	w	 1945	 r.	 zamel-
dował	 się	ponownie	w	Krakowie	na	Klinice	Neurologicznej	
i	Psychiatrii,	rok	później	przystąpił	do	zorganizowania	II	Od-
działu	Neurochirurgii	w	Polsce,	która	1950	r.	stała	się	Kliniką	
Neurochirurgii.	Lata	1947	i	1951	przyniosły	mu	kolejne	awan-
se	na	docenta	UJ	a	następnie	profesora	i	kierownika	Katedry	
i	 Kliniki	 Neurochirurgii	Akademii	 Medycznej	 w	 Krakowie.	
Nominację	 profesora	 zwyczajnego	 neurochirurgii	 otrzymał	 
w	1956	 r.,	9	 lat	później	 został	 członkiem	Polskiej	Akademii	
Nauk.	W	1964	r.	założył	Polskiego	Towarzystwo	Neurochirur-
giczne,	wyróżniony	później	tytułem	jego	honorowego	prezesa	
Obok	 innych,	 był	 wiceprezesem	 Światowej	 Federacji	 Towa-
rzystw	Neurologicznych.	Po	1970	r.	ponownie	przeniósł	się	do	
Warszawy,	 zajmując	 się	 głównie	 neuroonkologią	 Pozostawił	
ok.	 80	 prac	 naukowych	 samodzielnych	 i	 jako	 o	współautor,	
był	redaktorem	„Neuropatologii	Polskiej”.		

**********
   26.11.1564: w	Żarach	urodził	 się	Henryk Anzelm Prom-
nitz, syn	Zygfryda	 Starszego	 i	Urszuli	 v.	 Schaffgotsch.	Wy-

kształcenie	zdobywał	w	gimnazjum	w	Pradze	a	następnie	na	
Uniwersytecie	 we	 Frankfurcie	 nad	 Odrą.	 Tam	 też	 w	 1580	
został	rektorem.	Jakiś	czas	przebywał	na	dworze	cesarza	Ru-
dolfa	II,	w	latach	1586	–	1589	odbył	podróż	po	Francji,	Wło-
szech,	Niderlandach	i	Anglii.	W	1590	r.	zawarł	w	Legnicy	ślub	 
z	baronówną		Zofią	v.	Kurzbach,	po	czym	powrócił	do	służby	
na	dworze	cesarskim,	obejmując	stanowisko	stolnika,	potem	
radcy	i	sędziego	w	Izbie	Apelacyjnej	(1594),	wreszcie	komi-
sarza	do	spraw	spłat	wojennych.	Rok	później	dożywotnio	zo-
stał	landwójtem	Dolnych	Łużyc.	Jego	rządy	okazały	się	twar-
de,	przysparzały	cesarzowi	sporo	pieniędzy.	Z	chwilą	śmierci	
ojca	(1597)	odziedziczył	ordynację	Żar	i	Trzebieli	i	do	1615	r.	
majątek	Hoyerswerda	w	Dolnych	Łużycach,	zaś	od	Rudolfa	II	
otrzymał	w	zastaw	księstwo	żagańskie	(do	1602	r.),	z	własnej	
inicjatywy	dokupił	 jeszcze	Nowogród	nad	Bobrem.	Po	odsu-
nięciu	od	 rządów	Rudolfa	 II,	w	1611	 r,.	 złożył	Maciejowi	 I	
hołd	w	Budziszynie.	Wbrew	wcześniejszym	postanowieniom,	
po	śmierci	Abrahama	Promnitza	(1612)	przejął	Pszczynę,	któ-
rą	otrzymał	w	lenno	od	Macieja	I.	W	ten	sposób	Henryk	An-
zelm	skupił	na	nowo	obie	ordynacje	w	jednym	ręku.	Zawład-
nięcie	 Pszczyny	wywołało	 jednak	 protest	 ze	 strony	 rodziny	 
i	wytoczenie	procesu.	Zaangażowano	w	nim	po	obu	stronach	
najznakomitszych	 prawników	Europy,	 a	 nawet	 uniwersytety.	
Ostatecznie	 w	 1619	 r.	 spór	 rozstrzygnął	 kolejny	 cesarz	 Fer-
dynand	II.	Dwa	lata	później	panem	Pszczyny	stał	się	młodszy	
brat	Zygfryd	I.	
	 Henryk	 Anzelm	 zarządzał	 Pszczyną	 za	 pośrednic-
twem	starosty,	ściągał	osadników	z	Polski,	trzymał	14	folwar-
ków	i	dwie	kuźnice,	w	1613	r.	założył	browar	w	Tychach,	jako	
luteranin	wspierał	postęp	Reformacji	w	państwie	pszczyńskim,	
ale	 na	 progu	wojny	30	–	 letniej	w	1618	 r.	 stanął	 po	 stronie	
cesarza.	Krok	 ten	 drogo	 opłacił,	 gdyż	 przez	Fryderyka	 pala-
tyńskiego	 został	 pozbawiony	 urzędu	 landwójta	 łużyckiego,	 
a	 niezależnie	 od	 śpieszącego	 z	 pomocą	 cesarzowi	 oddziału	
lisowczyków,	 obie	 ordynacje	 złupiły	 połączone	 wojska	 ślą-
skie	(1620).	Mimo	to,	także	na	polach	pod	Białą	Górą	stanął	 
w	 szeregach	 cesarskich.	Odniesione	 zwycięstwo	nad	 oddzia-
łami	 protestanckimi	 sprawiło,	 że	 Henryk	Anzelm	 nie	 tylko	
odzyskał	urząd	landwójta	(1622),	a	ponadto	otrzymał	godność	
prezydenta	 Komory	 Śląskiej	 we	Wrocławiu.	 Nie	 długo	 jed-
nak	cieszył	się	nadaniami.	Przewlekła	choroba	przyśpieszyła	
śmierć.	Zmarł	na	zamku	w	Lübben	4.03.1622	r.,	pochowany	
został	w	Żarach.	

**********
   1939. 11. :	 	w	Białymstoku	zmarł	Emil Świda,	 fabrykant	
warszawski,	 społecznik	 i	 działacz	 kościelny.	 Mamy	 o	 nim	
tylko	fragmentaryczne	wiadomości.	Urodził	się	w	Warszawie 
(co	także	nie	jest	pewne)	2.01.1868	r.	Studiował	w	Petersbur-
gu	na	Wydziale	Chemicznym	Instytutu	Technologicznego.	Po	
powrocie	 ze	 studiów	 był	 niezmiernie	 aktywny	 na	 wielu	 po-
lach	życia	społecznego	i	gospodarczego.	W	Warszawie	założył	
pierwszą	w	kraju	fabrykę	sztucznego	lodu,	później	był	dyrek-
torem	Warszawskich	Zakładów	Gazowniczych.	Zasiadał	także	
w	 radzie	miejskiej,	 pełnił	 obowiązki	wiceprezydenta	miasta	
Warszawy.	 Nie	 zabrakło	 go	 w	 kolegium	 kościelnym	 Parafii	
Ewangelicko	–	Reformowanej,	gdzie	powierzono	mu	godność	
prezesa	a	w	latach	1934	–	1936	prezesa	Konsystorza	Jednoty	
Warszawskiej.	Po	śmierci	brata	wyjechał	z	Warszawy	i	przejął	
jego	majątek.	 Z	 chwilą	wybuchu	 II	wojny	 światowej	 został	
przewieziony	do	białostockiego	szpitala,	gdzie	zmarł.	
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Wydarzenia parafialne
Pamiątka poświęcenia kaplicy  

i Święto Żniw w Gumnach 

	 Cudowna,	 wspaniała,	 słoneczna	 pogoda.	 Tak	
można	 by	 rozpocząć	 opis	 moich	 wrażeń	 w	 niedzie-
lę,	 kiedy	 to	 o	 poranku	 obudziło	 mnie	 śliczne	 słonko,	
które	zapowiadało	piękną	 jesienną	pogodę	 i	dla	mnie	

szczególnie	wyprawę	w	nieznane.	Otóż	28	września	br.	 
w	 filiale	 cieszyńskim	 Parafii	 Ewangelicko-Augsbur-
skiejw	 Gumnachzaplanowane	 zostało	 uroczyste	 nabo-
żeństwo	 z	 okazji	 151	 rocznicy	 poświęcenia	 budynku	
szkołe	 ewangelickiej,	 gdzie	 obecnie	 znajduje	 się	 ka-
plica,	oraz	święto	żnow.	I	przyznam	się,	chodź	często	
przejeżdzam	 te	 okolice	 drogą	 ekspresową	 zmierzając	
do	Bielska	i	zpowrotem,	to	faktycznie	nie	wiedziałem,	
że	istnieje	wieś	o	nazwie	Gumna.	Jakież	miłe	było	zdzi-
wienie,	kiedy	moja	nawigacja	samochodowa	nie	zapro-
wadziła	mnie	w	pola,	ale	do	pięknej	wioski	leżącej	na	
zachodnich	skłonach	grzbietu	wododziałowego,	a	jadąc	
drogą,	z	wielu	miejsc	mogłem	podziwiać	ładny	widok	
na	pasmo	Beskidu	Śląskiego.	Dowiedziałem	się	nawet,	
iż	 miejscowość	 ta	 ma	 również	 epizod	 literacki.	 Jan	
Brzechwa	miał	tam	wuja	Żyda	i	pobyt	u	niego	natchnął	
go	do	napisania	wiersza	dla	dzieci	pt.	"Kuma".
	 Punktualnie	 o	 godz.	 10:00	 dzwony	 znajdują-
ce	 się	w	pobliskiej	 dzwonnicy	 cmentarnej	 obwieściły,	
że	 pora	 rozpocząć	 nabożeństwo.	Ks.	Tomasz	Chudec-
ki	 przywitał	 wszystkich	 uczestników	 nabożeństwa,	 
a	 w	 szczególności	 mnie,	 zaproszonego	 do	 wygłosze-
nia	 kazania,	 ks.	 Romana	 Raszkę	 z	 Parafii	 Śląskiego	
Kościoła	 Ewangelickiego	 Augsburskiego	 Wyznania	
w	Bystrzycy.	Najmłodsi	 parafianie	 także	mieli	ważne	
zadanie.	 Do	 odświętnie	 ozdobionej	 świątyni	 (wień-
ce	 kwiatów,	 tegoroczne	 plony)	 w	 podzięce	 za	 plony	
wnieśli	 oni	 do	 kaplicy	 chleb	 upieczony	 z	 tegoroczne-
go	ziarna	oraz	małe	koszyczki	pięknie	przyozdobione	
i	 wypełnione	 darami.	 Chleb	 	 został	 pobłogosławiony	 
i	 położony	 na	 ołtarzu,	 a	 koszyczki	 ułożone	 pod	 ołta-
rzem	dopełniły	dekoracji.
	 Chleb	po	skończeniu	nabożeństwa	według	 tra-

foto: Edward Figna
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dycji	został	podzielony	wśród	uczestników	uroczystości	
z	intencją,	by	go	nigdy	nie	zabrakło,	ale	też	może,	jak	 
w	moim	wypadku,	 by	mile	 wspominano	 tamtejszych	
parafian.	 I	 tak	 też	 się	 stało,	boć	kilka	dni	później	mo-
głem	 z	 całą	moją	 rodziną	 spożyć	 regionalną	 potrawę	
śląską	–	wodzionkę,	przygotowaną	z	wrzątku	i	podaro-
wanego	mi	chleba.	
	 Powracając	do	uroczystości,	trzeba	dodać,	iż	ks.	
Roman	Raszka	wygłosił	kazanie	w	oparciu	o	tekst	wy-
jęty	z	listu	apostoła	Pawła	do	Efezjan	5,1-2.8-10.13-14.	
Życzył	 przy	 okazji	wszystkim	 zebranym	 dalszych	 lat	
naznaczonych	Bożym	błogosławieństwem,	zachęcając	
ich	słowami	z	Kolosan	2:6		„Jak	więc	przyjęliście	Chry-
stusa	Jezusa,	Pana,	tak	w	Nim	chodźcie”.	Każdego	z	nas	
w	zaraniu	życia	Pan	Bóg	powołał	i	postawił	w	określo-
nym	miejscu,	abyśmy	świecili	 jak	światła,	 jednak	nie	
światłem	własnej	mądrości,	bogactwa	czy	chwały,	lecz	
Bożą	 światłością,	 która	 nas	 oświeca	 i	 czyni	 prawdzi-
wym	 światłem.	A	w	 duchu	 przeczytanego	 tekstu	 ołta-
rzowego	z	Ewangelii	Mateusza	ksiądz	modlił	się,	niech	
świeci	światło	ewangelików	w	Gumnach	przed	ludźmi,	
aby	widzieli	dobre	ich	czyny	i	chwalili	Ojca,	który	jest	
w	niebie.	
	 Wystąpił	 też	 chór	 męski	 z	 Senioratu	 Jabłon-
kowskiego	pod	batutą	Pawała	Kantora,	który	przyjechał	
z	Czech	razem	z	księdzem	bystrzyckim.	
	 Dzieci	szkółki	niedzielnej	mogły	skorzystać	ze	
wspaniałej	 pogody,	 boć	 lekcja	 dla	 nich	 odbywała	 się	 
w	ogrodzie	parafialnym.
	 Po	 odprawionym	 nabożeństwie,	 w	 którym	 to	
składali	 uczestnicy	 Bogu	 dziękczynienie	 także	 przez	
odśpiewane	pieśni,	wszyscy	zaproszemi	zostali	do	obok	
znajdującej	się	sali,	gdzie	przy	wspólnie	spożywanym	
chlebie,	 który	 jest	 	 znakiem	 gościnności	 i	 przyjaźni,	
mogliśmy	 przeżyć	 błogosławioną	 wspólnotę.	 Stoły	
oczywiście	oprócz	chleba	obfitowały	w	różnorodne	dal-
sze	smakowitości	oferowane	uczestnikom	obchodów.
	 Dziękuję	 w	 imieniu	 własnym,	 lecz	 także	 
w	imieniu	miejscowego	proboszcza	wszystkim,	którzy	

pomogli	w	głębokim	przeżyciu	uroczystości	oraz	oka-
zaniu	 wielkiej	 życzliwej	 gościnności.	 W	 swoim	 wła-
snym	 imieniu	 szczególnie	 też	 i	 za	 zaproszenie	 na	 tak	
miłą	 imprezę	 miejscowemu	 proboszczowi	 i	 mojemu	
długoletniemu	 przyjacielowi	 ks.	 Tomaszowi	 Chudec-
kiemu. ks. Roman Raszka

ŚKEAW Bystrzyca; Czechy

Uroczyste nabożeństwo w Cieszynie

	 W	 niedzielę	 12	 października	 br.	 nabożeństwo	
główne	w	kościele	 Jezusowym	miało	szczególnie	uro-
czysty	 przebieg.	 Liturgia	 prowadzona	 była	 z	 zasto-
sowaniem	 ceremoniału	 policyjnego	 dla	 uroczystości	
religijno-patriotycznych.	Ponadto,	co	nie	 jest	częstym	
zjawiskiem,	śpiew	niektórych	pieśni	prowadziła	orkie-
stra	 dęta	 Komendy	 Wojewódzkiej	 Policji	 w	 Katowi-
cach.	Orkiestra	 ta	wykonała	 także	 preludium	 i	 postlu-
dium	tego	nabożeństwa.	Ważne	miejsce	miały	utwory	
muzyczne	 wykonane	 przez	Wyższobramski	 Chór	 Ka-

meralny,	w	tym	stary	hymn	Gaude	Mater	Polonia	i	fuga	
g-mol	Jana	Sebastiana	Bacha.	Nabożeństwo	miało	peł-
ny	 przebieg	 nabożeństwa	 luterańskiego	 czyli	 zawiera-
ło	 także	spowiedź	i	Sakrament	Ołtarza.	Służbę	pełnili	
następujący	duchowni:	bp	Paweł	Anweiler,	ks.	płk	Zbi-
gniew	Kowalczyk,	ks.	ppłk	SG	Kornel	Undas,	ks.	radca	
Janusz	Sikora	oraz	kapelan	Policji,	ks.	Tadeusz	Konik.
	 Okolicznością	 tego	nabożeństwa	było	 podjęte	
z	cieszyńskiej	perspektywy	spojrzenie	na	przypadające	
na	 rok	bieżący	95-lecie	Ustawy	o	Policji	Państwowej	
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z	 dnia	 24	 lipca	 1919	 roku.	 Nabożeństwo	 wpisywało	
się	także	w	coroczne	w	Cieszynie	wspomnienie	pierw-
szego	polskiego	parlamentu	–	rządu	tego	terenu,	jakim	
była	Rada	Narodowa	Księstwa	Cieszyńskiego.	Właśnie	
12	 października	 1918	 roku	 rozpoczęły	 się	 rozmowy,	
które	doprowadziły	do	jej	powstania	w	tydzień	później,	
tj.	19	października	1918	roku.	
	 Czy	polityczne	lub	państwowe	wydarzenia	go-
dzi	się	obejmować	refleksją	w	nabożeństwie?	–	W	moim	
przekonaniu	tak,	zwłaszcza	kiedy	w	tych	wydarzeniach	
idzie	 o	 bezpieczeństwo.	Ono	mieści	 się	w	Lutrowym	
postrzeganiu	powszedniego	chleba,	który	wskazuje	nie	
tylko	w	pokarmie,	odzieniu	czy	dachu	nad	głową,	ale	
także	w	 takich	 kategoriach	 jak	 pokój,	 karność,	 uczci-
wość,	dobry	rząd...	Jeśli	wiary	nie	traktujemy	jako	men-
talnego	zaścianka	odseparowanego	od	życia,	to	właśnie	
w	jej	refleksję	winniśmy	brać	także	te	z	pozoru	tak	bar-
dzo	 świeckie	 sprawy,	 bo	 to	 są	 nasze	 sprawy.	Żyjemy	 
w	świecie,	w	jego	tu	i	teraz.	Jest	też	dobrze,	gdy	mamy	
okazję,	by	zadokumentować,	że	nasza	wiara	nie	jest	ja-
kąś	prywatną	peryferią,	ale	sięga	wszystkich	przestrze-
ni	naszego	osobistego	i	społecznego	życia.
	 Dotyczy	 to	 także	historii.	Dzieje	dla	nas	prze-
szłe,	 może	 nawet	 odległe,	 były	 przecież	 treścią	 ak-
tywności	 naszych	 dziadków,	 pradziadków,	 czy	w	 per-
spektywie	 bliższej	 –	 rodziców.	Warto	 ich	wspomnieć,	
spojrzeć	na	ich	losy,	podziękować	Bogu,	że	z	nimi	był	
w	chwilach	radosnych	i	smutnych,	a	nierzadko	tragicz-
nych.	Ewangelików	Cieszyniaków	spotkamy	na	kartach	
dziejów,	które	nas	gromadziły,	wszędzie	–	byli	w	Ra-
dzie	Narodowej	Księstwa	Cieszyńskiego,	byli	w	forma-
cjach	policyjnych	od	żandarmerii	austriackiej	poprzez	
Straże	Obywatelskie,	Milicję	Polską	Księstwa	Cieszyń-
skiego,	następnie	Milicję	Śląską	KC,	Żandarmerię	Kra-
jową	 Księstwa	 Cieszyńskiego,	 Policję	 Województwa	
Śląskiego	itd.	Nie	tylko	razem	z	innymi	dzielili	radości	
i	sukcesy,	ale	też	wypełniali	swoją	służbę	aż	do	ofiary	
życia,	czy	to	w	walce	ze	światem	przestępczym,	czy	na	
polach	bitew,	 czy	w	miejscach	 zagłady	na	wschodzie	 
i	zachodzie.	Obejmowaliśmy	ich	w	kościele	modlitwą,	
a	na	Rynku	Apelem	Wspomnień	i	honorową	salwą.
	 Kościół	 Jezusowy	 jest	 predestynowany	 do	
tego	typu	wydarzeń,	do	podejmowania	w	refleksję	wia-
ry	 dziejów	 naszej	 społeczności,	 nie	 tylko	 wyznanio-
wej,	po	prostu	wspólnoty	życia	i	drogi.	To	największy	 
i	 największego	 znaczenia	 kościół	 ewangelicki	 w	 Cie-
szyńskiem.	 Jednocześnie	 jest	 obiektem	 bodaj	 najtrud-
niejszym.	Ogromna	przestrzeń	z	czeluściami	balkonów	
sprawia,	że	nawa	główna	na	parterze	daje	poczucie	pust-
ki,	a	szkoda.	Może	więc	warto	przemyśleć	przyzwycza-
jenie	do	tej	ławki	zajmowanej	z	dziada	pradziada	jako	
„swoje	miejsce”,	a	wypełnić	 ten	pierwszy	plan	 ław	na	
parterze.	To	ważne	nie	tylko	w	czasie	nabożeństw	uro-
czystych,	 także	w	 zwykłe	 niedziele	 z	 uwagi	 na	 trans-
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misję	 internetową.	Pokażmy,	że	kościół	 Jezusowy	nie	
świeci	pustkami	nigdy.

	 Nabożeństwo	 wywarło	 bardzo	 duże	 i	 mocne	
wrażenie	 na	 naszych	 gościach	 –	 policjantkach	 i	 poli-
cjantach	garnizonu	śląskiego	z	zastępcą	Śląskiego	Ko-
mendanta	Wojewódzkiego	 Policji,	 mł.	 insp.	 mgr	 Pio-
trem	Kucią.	Uczestniczącym	w	nim	parafianom	 także	
pozostało	w	pamięci	jako	dobrze	przeżyty	czas.

ks. Tadeusz Konik

Jak to się zaczęło?

Na	 początku	
maja	ogłosiliśmy	po	nabożeń-

stwie,	że	planujemy	razem	aktywnie	spędzić	niedzielę	
8	czerwca.	Zaproponowaliśmy	3	różne	warianty	dyscy-
plin	sportowych:	 jazda	na	 rowerach,	bieg	oraz	nordic	
walking	 (chodzenie	 z	 kijami).	 Oczywiście	 odpowied-
nio	 wcześnie	 zapowiedziane,	 żeby	 każdy	 mógł	 wy-
brać	 swój	ulubiony	 sport	 i	 jeszcze	zdążyć	poćwiczyć.	
Po	 przejechaniu,	 przebiegnięciu	 czy	 przejściu	 trasy	
od	kościoła	w	Marklowicach	do	kościoła	w	Hażlachu	 
i	z	powrotem,	na	działce	koło	kościoła	mieliśmy	razem	
smażyć	jajecznicę	z	okazji	Zielonych	Świąt.	
	 Okazało	się	to	super	pomysłem.	Całymi	rodzi-
nami	spotkaliśmy	się	na	parkingu	przed	kościołem.	Wy-
ruszyliśmy	do	Hażlacha	–	jedni	na	rowerach,	inni	z	kij-
kami,	a	jeszcze	inni	w	butach	do	biegania.		Na	półmetku	
w	Hażlachu	odpoczęliśmy	na	przygotowanych	ławkach	

 Parafianie z Marklowic w tym 

roku postawili na aktywne bycie ra-

zem!

 Taki był nasz pomysł na 2014 
rok – chcemy razem zadbać o naszą 
aktywność. 
i	 wyru-
szyliśmy	 w	 drogę	 po-
wrotną.	Wszyscy	zdrowo	zmęczeni	(rowerzyści,	
biegacze,	„kijkowcy”)	i	głodni	zjedliśmy	pyszne	ciasta	
i	 jajecznicę.	Po	posiłku	znowu	mieliśmy	dużo	energii	
na	kolejne	sportowe	zmagania	–	przeciąganie	liny	oraz	
nową	 konkurencję	 –	 rzut	 „gumoczem”	 na	 odległość.	
Było	 dużo	 śmiechu	 i	 żartów.	 Pogoda	 była	 fantastycz-
na.	Siedzieliśmy	długo	 i	 śpiewaliśmy	pieśni	Bogu	na	
chwałę.	Obiecaliśmy	sobie,	że	to	po	raz	pierwszy,	ale	
na	pewno	nie	ostatni!
											Natomiast	na	zakończenie	sezonu	letniego,	przy	
okazji	Nabożeństwa	Dziękczynno-Żniwowego,	zwykle	
organizowaliśmy	 przed	 kościołem	 piknik	 parafialny.	
W	tym	roku	inaczej	niż	zwykle	spędziliśmy	sobotę	13	
września.		Pojechaliśmy	na	wycieczkę	do	Czech.	Zwie-
dziliśmy	 jaskinię	 Punkevni	 i	 Przepaść	Macochy.	 Nie-

foto: Marcin Gabryś
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stety	z	powodu	ulewnych	deszczy	przed	naszą	wyciecz-
ką	trasa	zwiedzania	jaskini,	którą	pokonuje	się	łódkami,	
była	niedostępna.	Nie	zepsuło	nam	to	na	szczęście	do-
brych	humorów	–	będzie	kiedyś	okazja	jeszcze	raz	po-
jechać	w	to	piękne	miejsce.	Następnie	pojechaliśmy	do	
Kromieriża,	 gdzie	 spacerowaliśmy	 po	 pięknych	 ogro-
dach:	kwiatowym	(zabytek	Unesco)	i	przypałacowym	
dziedzińcu	Pałacu	Arcybiskupiego		oraz		uroczym	ryn-
ku.	 Niektórzy	 z	 uczestników	 oglądali	 panoramę	Kro-
mieriża	 z	 wieży	 Pałacu	 Arcybiskupiego.	 Wycieczka	
bardzo	nam	się	udała.	Po	południu	nawet	pogoda	 się	 
do	nas	uśmiechnęła.	Mieliśmy	okazję	zwiedzić	ciekawe	 
i	piękne	miejsca,	a	także	pobyć	razem	jako	wspólnota.	
Wieczorem	na	parkingu	przed	kościołem,	z	uśmiechami	
na	twarzach,	zaczęliśmy	planować	następne	wyjazdy.	
	 Dziękujemy	 Panu	 Bogu	 za	 opiekę,	 za	 to,	 
że	cali	 i	zdrowi	dotarliśmy	do	naszych	domów,	a	 tak-
że	za	pogodę,	która	pozwoliła	nam	podziwiać	piękno	
świata,	 którego	 jest	 Stwórcą.	 Chciałam	 również	 po-
dziękować	Pani	Gertrudzie	Gabryś	za	fantastyczne	zor-
ganizowanie	wycieczki.

Gabriela Staszkiewicz
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Nabożeństwa Dziękczynno - Żniwowe 

W Cieszynie ...

foto: Beata Macura
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w Hażlachu, ... 
	 Jak	każdego	roku,	także	w	tym,	uroczyście	obcho-
dzono	Święto	Żniw	w	Hażlachu.	W	niedzielę	28	września	
licznie	przybyli	do	kościoła	parafianie	z	Hażlacha,	Brze-
zówki,	Kończyc	Wielkich,	aby	dziękować	za	tegoroczne	
plony.	Przepięknie	przystrojony	ołtarz	w	kościele	przypo-
minał	zebranym,	za	co	powinniśmy	Stwórcy,	Panu	wszyst-
kiego	 stworzenia,	 oddać	 dziękczynny	 pokłon.	 	 Dzieci	 
z	chórku	„Gloria”	przyłączyły	się	do	dziękczynienia,	ubo-
gacając	nabożeństwo	swoim	śpiewem.	
	 Słowem	Bożym	służył	ks.	Jan	Kozieł.	Swoje	ka-
zanie	oparł	o	tekst		1	Mż	2,	15	„I	wziął	Pan	Bóg	człowieka	
i	osadził	go	w	ogrodzie	Eden,	aby	go	uprawiał	i	strzegł”.	
W	kazaniu	porównał	naszą	Ziemię	do	dużego	ogrodu	Eden,	
którą	winniśmy	przede	wszystkim	strzec.	Ziemię,	jako	dar	
od	Boga,	winniśmy	nie	tylko	strzec,	ale	być	wdzięczni	za	
ten	dar,	szanować		i	nie	niszczyć	go.
	 W	dziękczynnym	nabożeństwie	udział	wzięli	go-
ście	z	Danii	–	emerytowana	pani	pastor	 Ingrid	Kjeldsen	
wraz	z	mężem	Stenem	oraz	małżeństwo	rolników	Karen	Ro-
sager	i	Jurgen	Mortensen.	Ich	wizyta	była	nieprzypadkowa.	
Dwadzieścia	lat	temu,	na	zaproszenie	parafii	w	Cisownicy,	
gościła	na	naszym	terenie	grupa	rolników	z	Danii	na	czele	
z	proboszczem	parafii	z	Ryslinge	(Fionia)	panią	pastor	In-
grid	Kjeldsen.	W	trakcie	rozmów	pomiędzy	Janem	Królem,	
a	Jurgenem	Mortensenem,	padła	propozycja	zorganizowa-
nia	praktyk	rolniczych	w	Danii	dla	młodzieży	ówczesnego	
Zespołu	Szkół	Rolniczo-Technicznych	z	Cieszyna.	Dzięki	
wsparciu	pastor	 Ingrid	Kjeldsen	oraz	zaangażowaniu	mał-
żeństwa	Karen	Rosager	i	Jurgen	Mortensen,	udało	się	zor-
ganizować	w	latach	1994-2002	praktyki	rolnicze	w	Danii	
dla	prawie	100	 	uczniów	pochodzących	z	całego	powiatu	

cieszyńskiego.	 Poznawali	
oni	 tajniki	 nowoczesnego	
prowadzenia	 gospodarstwa	
rolnego	 i	 to	 na	 wiele	 lat	
przed	 wstąpieniem	 Polski	
do	 Unii	 Europejskiej.	 Po	
latach	 główni	 organizatorzy	
pobytu	 polskich	 praktykan-
tów	 w	 Danii	 chcieli	 odwie-
dzić	 swych	 podopiecznych.	
Wielu	 z	 nich	 już	 samodziel-
nie	 prowadzi	 gospodarstwa	
rolne	 przejęte	 od	 rodziców.	
Udziałem	w		dziękczynnym	
nabożeństwie	 żniwowym	
w	 Hażlachu	 goście	 z	 Danii	
rozpoczęli	wizytę	w	 Polsce	
i,	jak	podkreślali,	było	to	dla	
nich	 niezapomniane	 i	 wzru-
szające		przeżycie. 

Jan Król
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w Ogrodzonej, ... 

w Marklowicach, ...
 	 W	 tym	

roku	 nabożeń-
stwo	 Dzięk-
czynno-Żniwo-
we	 w	Marklowicach	 odbyło	 się	 
w	 ostatnią	 niedzielę	 września.	
Nabożeństwo	 jak	co	 roku	 rozpo-
częło	 się	 uroczystym	 wejściem	
księdza	 i	 dzieci	 wraz	 z	 darami	
do	kościoła.	W	tym	roku	Słowem	
Bożym	służył	ksiądz	Łukasz	Gaś.	
Występy	 dzieci	 jak	 zwykle	 były	
rewelacyjne	-	zarówno	wierszyki	
jak	i	pieśni	wszystkim	bardzo	się	
podobały.	 Podstawą	kazania	 były	 słowa	o	 bogatym	gospodarzu	 z	Ewangelii	 św.	
Łukasza	12,	13-21,	który	gromadził	skarby	dla	siebie,	a	nie	był	w	Bogu	bogatym.	
Są	one	przestrogą	dla	każdego	z	nas,	bo	współczesny	świat	czasem	sprawia,	że	 
o	tym	zapominamy.	Po	nabożeństwie	można	było	kupić	pyszne	kołacze,	które	jak	
co	roku	sprzedawała	nasza	młodzież.		

foto: Sonia Gaś
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w Zamarskach, ... 

 W	ostatnią	niedzielę	września	w	naszym	filial-
nym	kościele	dziękowaliśmy	Bogu	za	tegoroczne	dary.	
Jak	zwykle	parafianie	zadbali	o	to,	by	pięknie	przyozdo-
bić	nasz	kościoł	tym,	czym	Pan	Bóg	w	swojej	dobroci	
nam	błogosławił.	
	 Uroczyste	 nabożeństwo	 prowadził	 Marcin	
Podżorski.	 Na	 początku	 nabożeństwa	 dzieci	 wnio-
sły	 chleb	 i	 Biblię.	 Słowa	 wdzięczności	 płynęły	 też	
w	 pieśniach	 chórów,	 które	 ubogaciły	 nabożeństwo.	 
W	Zamarskach	 zaśpiewał	 chórek	 dziecięcy	 oraz	 chór	
męski.

Marcin Podżorski

foto: Magda Cendrowska
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w Puńcowie, ... 

foto: Paweł Nowak
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i w Krasnej 

10 dni na wycieczkach z PTEw. w 2014 r. 

	 Wliczając	pierwsze	suche	lata,	rok	2014	był	24	
sezonem	 wycieczkowym	 (rok	 1991	 był	 zupełnie	 pu-
sty),	zakończonym	271	wycieczką!	Dziś	cieszymy	się,	
gdy	w	sezonie	uda	się	zorganizować	9	wycieczek	przy	
średniej	frekwencji	o	połowę	mniejszej,	niż	przed	laty.	
Licząc	średnio,	 to	prawie	 jedenaście	wycieczek	w	cią-
gu	roku	przez	tych	25	lat!	Dla	lepszego	zobrazowania	
wysiłku	 organizacyjnego	warto	 sobie	 uzmysłowić,	 że	
to	prawie	rok	wyjęty	z	życiorysu	organizatorów,	gdyż	 
w	tych	271	wycieczkach	były	43	wycieczki	wielo	-	na-
wet	pięciodniowe!	
	 Od	 1990	 r.	 bardzo	 wiele	 zmieniło	 się	 także	
w	warunkach	wycieczkowania.	Nie	miejsce	 tu	 na	 ich	
analizę;	dość	na	tym,	że	jest	ich	stopniowo	coraz	mniej,	
przy	malejącej	 frekwencji	 i	 coraz	 trudniej	 je	 zorgani-
zować.	Czy	w	tym		kontekście	może	dziwić	stawiane	
już	wiele	razy	na	początku	roku	pytanie:	sezonie	JAKI	
BĘDZIESZ?	Nie	 po	 raz	 pierwszy	 okazało	 się,	 że	 nie	
ma	co	polegać	na	oczekiwaniach	potencjalnych	uczest-
ników,	gdyż	do	następnego	roku	zmieniają	się	ich	gusta.	
Niestety	także	w	naszym	gronie	zdarzają	się	osoby,	któ-

re	uważają	za	szczyt	grzeczności	i	poradności	życiowej	
zgłoszenie	się	na	wycieczkę	bez	wpłaty	i...		przychodzą,	
albo	 nie	 przychodzą	 na	 miejsce	 zbiórki,	 zależnie	 od	
prognozy	 pogody	 lub	 innej	 „rozbrajającej”	wymówki.	
Biada,	gdy	zgodnie	z	regulaminem	wycieczki	dana	oso-
ba	została	skreślona,	ale		stawiła	się	na	miejsce	zbiórki:	
wówczas	pada	zarzut	o	braku	zaufania	i	żądanie	odpo-
wiedzi	 na	 pytanie,	 kiedy	 za	 wycieczkę	 nie	 zapłaciła,	
oczywiście	nie	za	tą,	na	której	się	bez	uprzedzenia	nie	
stawiła	 i	 jechało	 „puste	 miejsce”.	 Jakie	 to	 wywołuje	
skutki	 przy	 małej	 liczbie	 uczestników,	 przemilczając	
inne,	są	one	aż	nadto	przejrzyste.	
	 Jaki	więc	był	sezon	2014?		Na	zaplanowanych	
9	wycieczek,	udało	się	zrealizować	8;	jedna	2	–	dniowa	
odpadła	mimo,	iż	miała	bardzo	atrakcyjny	program.	Na	
szczęście	udało	się	nam	skorzystać	z	usług	miejscowej	
firmy	posiadającej	stosowny	dla	naszych	potrzeb	auto-
busik.	Dzięki	temu	mogliśmy	zaoszczędzić	parę	grosi-
ków,	nie	płacąc	pustych	kilometrów	na	dojazd	do	miej-
sca	rozpoczęcia	wycieczki	 i	powrót	autobusu	do	bazy	
oraz	 	 zyskać	 na	wykorzystaniu	 czasu	 pracy	 kierowcy	

foto: Sonia Gaś
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nawet	do	2	godzin.	
	 Otwarcie	 sezonu	 mieliśmy	 1	 maja.	 Prognoza	
się	 sprawdziła:	 był	 słoneczny	 pogodny	 dzień,	 aczkol-
wiek	w	cieniu	wiało	wiosennym	chłodem.	Taka	sobie	
wycieczka	 na	 około	 Beskidu	 Śląskiego.	 Pierwszy	 po-
stój	 wypadł	 w	 zacisznej	 dolinie	 Nałęża.	W	 przydroż-
nym	 szałasie	 na	 naszym	 przenośnym	 rożnie	 podpie-
kaliśmy	nasze	kiełbaski.	Niestety	nie	było	czym	zapić	 
i	trochę	się	ogrzać.	Kilka	restauracji	pod	rząd	-	widać	-	
czciło	„Święto	Pracy”,	czyli	były	zamknięte.	Dopiero	
w	Mesznej	w	przydrożnym	zajeździe	udało	się	zgasić	
pragnienie	czymś	ciepłym.	
	 Ale	Muzeum	Juliana	Fałata	było	otwarte.	 Już	
dawno	tu	nie	byliśmy;	uboższą	była	też	ekspozycja,	nie	
mniej	warto	tu	było	wstąpić,	by	zatrzymać	się	chociaż	
przy	jednym	obrazie:	polowanie	na	misia	lub	pochylić	
się	nad	osobistymi	pamiątkami	po	Mistrzu.	
	 Drogą	 rozpytywania	w	 terenie	 udało	 nam	 się	
odnaleźć	w	Węgierskiej	Górce	 nowy	pomnik	 krajana,	
prof.	 inż.	 Jana	Buzka,	 a	 potem	obejrzeć	 fort	 „Wędro-
wiec”,	 który	 nareszcie	 doczekał	 godnego	 otoczenia.	 
Z	 doliny	 Soły,	 południowymi	 rozłogami	 Beskidu	 Ślą-
skiego	wspięliśmy	 się	 pod	Koczy	Zamek	 i	 tu	 skorzy-
stali	ze	smacznego	obiadu.	Wystrój	gospody	nie	jest	tu	
tak	wyszukany	jak	w	zajeździe	pod	Ochodzitą,	ale	za	to	
podają	porcje,	nad	którymi	nie	trzeba	składać	rąk	–	jak	
je	pomieścić	w	emeryckim	żołądku.	
	 Na	 rogatkach	 w	 Istebnej	 i	 Bukowca	 zjechali-
śmy	do	doliny	Olzy	 i	przez	Zaolzie	dotarliśmy	do	na-
szego	Cieszyna.	
	 29.05.	wyruszyliśmy	na	Orawę.	Pogoda	taka	–	
na	dwoje	babcia	wróżyła.	Pochmurno,	 zimno,	widoki	
ograniczone.	 Tradycyjnie	 w	 Namestowie	 zatrzymali-
śmy	się	w	gościnnej	restauracji	nad	Jeziorem	Orawskim	
na	dobrej	kawie.	W	tym	czasie	groźna	chmura	nad	mia-
stem	wylała	swoją	zawartość.	
Z	 Namestowa	 ruszyliśmy	 absolutnie	 nietypową	 trasą	
przez	północną	część	Białej	Orawy.	Dalej	utrzymywał	
się	 niski	 pułap	 chmur,	 niżej	widoki	 rozmywała	 lekka	

mgiełka.	Tymczasem	kręta	droga		przez	Orawskie	We-
sele	i	Mutne	prowadziła	przez	połogie,	bezleśne		pagó-
ry,	niczym	w	Beskidzie	Niskim,	nad	którymi	górowało	
potężne	grzbietowisko	Pilska;	jego	szczyt	spowity	był	 
w	gęstą	czapę	chmur.	Ładnie	tu	musi	być	przy	słonecz-
nej	pogodzie.	
	 W	 pewnym	 napięciu	 czekałem	 na	 wjazd	 do	
doliny	Tanecznika,	 gdyż	w	 atlasie	 samochodowym	 ta	
droga	 jest	 zamknięta.	Tymczasem,	 bez	 najmniejszych	
przeszkód	dojechaliśmy	do	stacji	rozreklamowanej	ko-
lejki	leśnej.	Naokoło	głucho,	żadnego	ruchu.	Wykupili-
śmy	bilety.	O	pełnej	godzinie	na	peron	wjechała	 loko-
motywka	spalinowa	z	jednym	otwartym	wagonem.	Tak,	
ale	 jak	do	niego	wejść,	 skoro	peron	niski,	 a	pierwszy	
schodek	wagonika	wysoko?	
	 Po	chwili	ruszyliśmy	pod	górę	krętym,	niczym	
meandry	 rzeki	 torowiskiem.	 Nie	 minęło	 pół	 godziny,	
gdy	wyjechaliśmy	na	polanę	pod	szczytem	(?)	Beskid.	
Mała	chatynka	z	muzeum,	gdzieś	w	 lesie	wieża	wido-
kowa,	 w	 bok	 prowadziło	 odgałęzienie	 torów	 do	Wy-
chylowki,	 dostępne	 tylko	 w	 internecie.	 Kiedy	 będzie	
można	 zaliczyć	 całą	 „andyjską”	 agrafkową	 trasę,	 cze-
ski	film,	czyli	nikt	nic	nie	wie.	Chmury	nie	pozwoliły	
rozejrzeć	się	w	okolicy.	W	międzyczasie	lokomotywkę	
przeczepiono;	 teraz	 główna	 rola	 dwuosobowej	 załogi	
przypadła	 nie	motorowniczej,	 a	 hamulcowej	w	wago-
nie.	 Ze	 skowytem	 coraz	 mocniej	 zaciskanych	 hamul-
ców	dojechaliśmy	na	„dworzec	główny”.	
	 Z	lubością	wsiedliśmy	do	naszego	przytulnego	
autobusiku.	Nową	drogą,	jeszcze	nieobecną	na	mapach,	
choć	 otwartą	 dla	 ruchu	 od	 kilku	 lat,	 dojechaliśmy	do	
Wychylowki,	 obiecując	 posilić	 się	 w	 karczmie	 skan-
senu.	Maj	 to	 jeszcze	nie	 sezon	u	Słowaków,	karczma	
nieczynna,	 na	 domiar	 	 zaczęło	 siąpić.	 Z	 żalem	 popa-
trzyłem	 na	 kościółek	 w	 perspektywie	 drogi	 do	 skan-
senu.	 Z	 głównej	 drogi	 skręciliśmy	 do	 Starej	Bystricy.	
Pobudowano	tu	różne	obiekty	w	jakimś	udziwnionym,	
w	każdym	razie	niekisuckim	stylu.	Na	miejscu	są	trzy	
restauracje,	 wszystkie	 nieczynne!	 Posililiśmy	 się	 do-
piero	w	zajeździe	u	wylotu	Doliny	Oszczadnicy	jakimś	

W wagonie orawskiej kolejki leśnej
Smażenie kiełbasek na otwarciu sezonu w Nałężu
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Tablica ks. Leonarda Stoeckla w Bardejowie

standardowym	daniem,	co	jeszcze	zostało.	Przed	nami	
już	tylko	tunel	w	Czadcy,	Przełęcz	Jablonkowska,	skąd		
w	dół	doliną	Olzy	do	domu.	Mieliśmy	szczęście,	bo	tu	
padało	cały	czas.	
	 19.06.	wypadła	nam	tradycyjna	jajecznica.	Pro-
blem	jednak	polegał	na	tym,	czy	tam,	gdzie	chcieliśmy	
ją	smażyć,	dojedziemy.	Po	drodze	był	wiadukt	o	prze-
świcie	 2,5	m!	Okazało	 się	 jednak,	 że	 istnieje	 jeszcze	
drugi,	wyższy,	 ale	 tego	 na	mapie	 nie	ma!	 Jakoż	 doje-
chaliśmy	naszym	busikiem	na	Groń.	Nasz	wysłużony	
już	„piecyk”	na	kółkach	spisał	się	znakomicie.	Jeszcze	
bardziej	 smakowała	wyśmienita	 jajecznica,	 sporządza-
na	 według	 oryginalnych	 receptur	 każdej	 z	 kucharek.	
Potem	chętni	 i	sprawni	pośpieszyli	na	niedaleką	Filip-
kę.	Mili	gospodarze	schroniska	na	Groniu	przygotowali	
dla	nas	jeszcze	obiad.	W	drodze	powrotnej	stawiliśmy		
się	 jeszcze	 pod	 pomniczkiem	Wincentego	Witosa.	To	
tu,	 dzięki	 Tadeuszowi	 Regerowi	 mógł	 spokojnie	 spę-
dzić	 kilka	 lat	 na	 azylu	 politycznym.	 Dalej	 zmierzali-
śmy	na	umówioną	godzinę	do	Trzanowic,	by	zwiedzić	
nowo	otwarte	Muzeum	ks.	Jerzego	Trzanowskiego	Na	
kilkunastu	planszach	przedstawiono	życie	i	działalność	
wielkiego	pieśniarza	trzech	narodów	w	trzech	językach	
(czeskim,	 niemieckim	 i	 polskim).	 Prezentowany	 film	
miał	niestety	już	tylko	czeską	narrację.	Przy	okazji	za-
glądnęliśmy	także	do	kościoła,	dzieła	inż.	architekta	Ta-
deusza	Michejdy.	
	 Z	Trzanowic	podążyliśmy	do	„Kotulowej	Drze-
wionki”,	korzystając	z	tego,	że	nareszcie	na	rogatkach	
Hawierzowa	 na	 przelotowej	 drodze	 zniesiono	 znak	
ograniczenia	tonażu	2,5	T.	Dojście	pomiędzy	blokami	
i	wzdłuż	opłotków	po	pełnym	wądołów	chodniku	nie	
było	 zachęcające.	 Sama	 chałupka,	 niczym	 rodzynek	 
w	 cieście	 wśród	 blokowisk	 i	 jej	 wyposażenie	 mogło	
zaciekawić,	 natomiast	 postawa	 kustoszki	 (?)	 totalnie	
nas	zaskoczyła.	Zostaliśmy	potraktowani	jak	przybysze	
z	wielkiej	miejskiej	metropolii	 z	głębi	Czech,	 	którzy	
nie	mają	najmniejszego	pojęcia	o	historii	regionu	i	ży-
ciu	wsi	cieszyńskiej	i	oczywiście	doskonale	rozumieją	
język	 czeski.	 Obszerna,	 szczegółowa	 relacja	 podana	
w	 tempie	 spikerów	 teleekspresu	 spowodowała,	 że	 po-
szczególne	 osoby	 traciły	 się	 „po	 angielsku”.	 Przykro	
nam,	 ale	 zgodnie	 wystawiliśmy	 kustoszce	 „pałę”	 nie	
z	wiadomości,	 a	 z	metodyki!	 Jeśli	oprowadzająca	nie	
umiała	po	polsku,	tak	trudno	tu	w	przygranicznym	Ha-
wierzowie	jest	nagrać	polskie	objaśnienie	i	emitować	je	
z	taśmy?	Nie	można	też	było	nabyć	choćby	skrótowego	
folderu	nawet	w	języku	czeskim,	nie	mówiąc	o	innych	
językach,	 ale	 za	 to	napisy	głosiły	wszem	 i	wobec,	 że	
obiekt	skorzystał	pomocy	finansowej	UNESCO!	
	 W	 planie	 mieliśmy	 jeszcze	 spacer	 po	 parku	
zdrojowym	w	Darkowie.	Ku	naszemu	zaskoczeniu,	po	
pięknym	dniu,	zaczął	padać	deszcz.	Ledwo	zdążyliśmy	

się	 schronić	 w	 jedynej	 otwartej	 jeszcze	 kawiarence,	
serwującej	dobre	lody.	Po	ustaniu	deszczu	pośpieszyli-
śmy	do	autobusu,	dowiadując	się	z	pomnika	niedaleko	
uniedrożnionego	z	 jednej	strony	schodami	zabytkowe-
go	mostu	 na	Olzie,	 że	 II	wojna	 światowa	 zaczęła	 się	 
w	październiku	1938	r.!	
	 10	–	12.07.:	Mimo,	 iż	wycieczki	na	Słowację	
od	 kilku	 lat	 są	 najdroższe,	 jak	 dotąd	 cieszyły	 się	 naj-
wyższą	 frekwencją.	Tym	razem	 jednak	chętnych	było	
wyjątkowo	mało.	Poważnym	problemem	było	zdobycie	
przyzwoitego	noclegu	po	w	miarę	przystępnych	dla	nas	
cenach.	W	 końcu	 zdobyliśmy	 noclegi	 w	 pensjonacie	
pod	Lewoczą,	co	pociągnęło	za	sobą		konieczność,	nie	
wiem	 już	 którego	 z	 rzędu,	 przepracowania	 trasy	 wy-
cieczki.	
	 Tak	więc	w	 czwartek,	 10.07.	 ruszyliśmy...	 na	
wschód,	przez	Wadowice	–	Skomielną	Białą	do	Lima-
nowej,	zatrzymując	się	w	znanej	nam	restauracji	na	ka-
wie.	Widokową	drogą	przez	Wysokie	dotarliśmy	do	po-
łożonego	nad	Dunajcem	Nowego	Sącza,	a	stąd		dalej	na	
wschód	aż	do	Ropy.	Przecinając	Dunajec,	wjechaliśmy	
w	 inny	 obszar	 kulturowy;	w	 krajobrazie	 pokazały	 się	
cerkiewki.	 Drogowskaz	 bez	 jakichkolwiek	 zastrzeżeń	 
w	Ropie	upewnił	nas,	że	do	przejścia	granicznego	w	Ko-
niecznej	dotrzemy	bez	niespodzianek.	A	figa	z	makiem.	
Oto	na	rondzie	w	Uściu	Gorlickim	nadzialiśmy	się	na	
zamkniętą	 drogę	 z	 powodu	 budowy	 mostu	 nad	 małą	
rzeczką	Zdynianką.	 Postanowiliśmy	 przekonać	 się	 na	
miejscu,	jak	to	jest	z	tym	mostem,	w	końcu	na	przelo-
towej	drodze.	Okazało	się,	że	naszym	autobusikiem	bez	
przeszkód	mogliśmy	przejechać	przez	roboczą	przepra-
wę,	 na	 którą	 skierowali	 nas	 robotnicy	 pracujący	 przy	
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Lewocza, kościół ewangelicki

Tablica pamiątkowa 
ks. Jerzego Trzanowskiego w Lewoczy

budowie.	 Gdyby	
nie	 ich	 życzliwość,	
m u s i e l i b y ś m y	 
pokonać	 długie	 
objazdy.
	 Mimo	 spo-
rej	 straty	 czasu,	
być	 w	 Beskidzie	
Niskim	 i	 nie	 zoba-
czyć	 chociaż	 jed-
nej	 cerkwi,	 byłoby	
nieporozumieniem.	
Zatrzymaliśmy	 się	
więc	 w	 Kwiatoniu,	
szczęśliwie	też	sam	
podszedł	 klucz-
nik	 i	 umożliwił	
zwiedzenie	 jednej	 
z	 najpiękniejszych	

cerkiewek	 zarówno	 co	 do	 sylwetki	 zewnętrznej,	 jak	 
i	 zachowanego	wystroju	wnętrza.	 Już	 bez	 niespodzia-
nek	w	Przełęcz	Dujawa	(553	m)	wjechaliśmy	na	teren	
Słowacji.	Na	skutek	straty	czasu	ledwo	starczyło	go	na	
krótki	spacer	i	obiad	w	Bardejowskich	Kupelach.	W	po-
bliskim	Bardejowie	zwiedziliśmy	kościół	ewangelicki	
i	 rynek	 z	 szacownym	 ratuszem,	 przypomnieli	 postać	
„nauczyciela	Węgier”,	 czołową	 postać	Reformacji	 sło-
wackiej,	 twórcę	 Confessio	 Pentopolitana	 ks.	 Leonard	
Stoeckla.	Niestety	kościół	św.	Egidia	z	powodu	trwają-
cej	w	nim	Komunii	był	niedostępny.	
Krętą	drogą	pomiędzy	Beskidem	Niskim	a	Czergowem,	
a	 dalej	 wschodnimi	 rozłogami	 Gór	 Lewockich	 dotar-
liśmy	do	Lewoczy,	 a	 stąd	do	naszego	pensjonatu	pod	
Marianską	Górką.	Najdłuższy	odcinek	naszej	trasy	zo-
stał	pokonany.	
	 Nazajutrz	 (11.07.)	 rano	 zaplanowaliśmy	 wej-
ście	 do	 kościoła	 ewangelickiego,	 znadującego	 się	 na	
lewockim	 rynku.	 Jakież	 było	 nasze	 zaskoczenie,	 gdy	
mogliśmy	wjechać	na	niemniej	 zabytkowy	niż	w	Cie-
szynie	rynek	i	nawet	zaparkować	na	oznaczonym	miej-

scu.	 I	 znów	zadziałał	 łańcuszek	 ludzi	dobrej	woli:	po	
niedługim	 oczekiwaniu	 mogliśmy	 wejść	 do	 kościoła	 
i	posłuchać	jego	ciekawej	historii.	Odnaleźliśmy	też	ta-
blicę	pamiątkową	drukarni,	w	której	tłoczona	była	„Ci-
thara	Sanctorum”	ks.	Jerzego	Trzanowskiego.	
	 Tylko	w	 jednym	z	przewodników	odnalazłem	
informację,	że	pod	ruiny	największego	zamczyska	Spi-
ski	 Hrad	 można	 podjechać	 autem	 i	 zaparkować.	 Na	
żadnej	mapie	ani	droga,	ani	parking	nie	jest	oznaczony,	
toteż	w	miarę	zbliżania	się	do	Spiskiego	Hradu	napięcie	
wzrastało.	Okazało	się,	że	w	naturze	jest	i	droga	i	par-
king,	ale	od	niego	do	zamku	wiodła	jeszcze	dość	długa	
stroma	dróżka.	Samo	dojście	i	powrót	od	bram	zamku	
plus	 zwiedzenie	wymagało	większej	 ilości	 czasu,	 niż	
zaplanowałem.	 Sprawniejsi	 dotarli	 chociaż	 na	 dolny	
dziedziniec.	Tymczasem	w	autobusiku	zjawiła	się	straż	
drogowa	i	zawinszowała	do	kontroli	pełnej	dokumenta-
cji	wycieczki,	miała	czas	 i	szukała,	aż	znalazła:	w	ba-
zie	przepomniano	wymienić		naszemu	kierowcy	krążek	
rejestrujący,	na	skutek	czego	wyszło,	że	nasz	kierowca	
miał	przekroczony	czas	pracy	i	za	krótki	wypoczynek	
nocny.	Tłumaczenie,	że	dzień	wcześniej	jechał	tym	au-
tobusem	inny	kierowca,	straż	nie	przyjęła	do	wiadomo-
ści	 i	wymierzyła	„pokutę”.	Na	domiar,	po	 tej	kontroli	
„pokładowy	komputer”	busika	nie	chciał	wczytać	skon-
trolowanego	krążka,	uniemożliwiając	uruchomienie	sil-
nika.	Straciliśmy	mnóstwo	czasu,	w	którym	spokojnie	
chętni	 zwiedziliby	 zamek.	 Było	 już	 wiadomo,	 że	 do	
Koszyc	na	umówiony	czas	nie	dojedziemy.	
	 Doliną	Hornadu	i	wijącą	się	drogą	stokami	Gór	
Wołowskich	dotarliśmy	do	Koszyc	z	ponad	30	minuto-
wym	opóźnieniem.	W	pierwszej	kolejności	planowali-
śmy	po	drodze	 zwiedzić	kościół	 ewangelicki,	 by	 całą	
resztę	 czasu	 poświęcić	 na	 zwiedzenie	 długiego	 wrze-
cionowatego	rynku	koszyckiego,	przy	którym	skupione	
są	wszystkie	ważniejsze	 obiekty	 z	 unikatową	 katedrą	
św.	 Elżbiety	 włącznie.	 Chociaż	 tę	 zwiedziliśmy	 dość	
dokładnie.	Wyciągnięty	z	kancelarii	człowiek	(ksiądz?)	
stwierdził,	że	żadnego	maila	nie	otrzymał,	teraz	nie	ma	
czasu	i	postara	się	być	za	godzinę.	Byliśmy,	ale	klucz-
nik	nie	doszedł.	Niepotrzebnie	chodziliśmy	tam	i	z	po-
wrotem	 i	 tracili	 cenny	 dla	 nas	 czas	 na	 próżne	 czeka-
nie.	Deszcz	zmusił	nas	do	schronienia	się	w	restauracji,	
więc	skorzystaliśmy	z	możliwości	zjedzenia	obiadu.	
W	drodze	powrotnej	zatrzymaliśmy	się	 jeszcze	w	Pre-
szowie,	by	i	tam	zaliczyć	wrzecionowaty	rynek.	Ojcom	
miasta	 należałoby	 pogratulować	 nieoznaczonego	 na	
mapach	parkingu	na	ledwo	wyrównanym	placu	wśród	
zielsk	i	chaszczy,	ale	ze	szlabanem	i	słonymi	opłatami.	
W	pobliżu	 był	 oznakowany	duży	 i	 pusty	 parking,	 ale	
tylko	dla	samochodów	osobowych.	
Przez	 nowy	 prawie	 5	 km	 długości	 liczący	 tunel,	 pod	
Braniskiem,	 	fragmentami	autostrady	dojechaliśmy	na	
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naszą	 kwaterę.	 Niestety	 niebo	 całkowicie	 zaciągnęło	
się	 ciemnymi	 chmurami,	 nie	wróżyło	 nic	 dobrego	 na	
jutro.	
	 Dzień	 trzeci	 (12.07.):	 Po	 śniadaniu	 pożegna-
liśmy	 miłych	 gospodarzy	 pensjonatu	 w	 minorowym	
nastroju	 ruszyli	w	 drogę.	 Ledwo	 rysowały	 się	 niższe	
partie	Tatr	Nożnych,	Tatry	 całkowicie	 schowane	 były	
w	nisko	wiszących	chmurach.	Jadąc	z	Popradu	w	stronę	
Tatr,	stopniowo	zanurzaliśmy	się	w	tej	nasyconej	wilgo-
cią	mazi.	Na	przekór,	w	końcu	dojechaliśmy	do	dolnej	
stacji	na	Hrebieniok.	Całe	przedpołudnie	było	przewi-
dziane	na	spacer	do	Bilikowej	Chaty	i	do	wodospadów	
na	Zimnym	Potoku.	Niestety,	 ledwo	wyszliśmy	z	gór-
nej	stacji	kolejki,	zaczęło	siąpić.	Próbowaliśmy	 tę	sią-
pawicę	przeczekać,	z	nudów	wyszukując	w	stacyjnym	
barku	co	tańsze	łakocie.	Nic	się	nie	zmieniało.	Z	żalem	
zjechaliśmy	z	Hrebienioka	w	dół	do	Smokowca,	ocze-

Tatry z Eliaszówki

U wylotu Doliny Żarskiej, w głębi Baraniec

kując	na	przyjazd	naszego	busika	z	parkingu.	Okrążyli-
śmy	od	wschodu	to,	czego	nie	było	widać,	czyli		Tatry	 
i	przez	Łysą	Polanę	opuściliśmy	Słowację.	Pokonawszy	
gigantyczny	korek	w	Poroninie,	zatrzymaliśmy	się	na	
obiedzie	w	 sympatycznej	 karczmie	w	Zębie.	 Stopnio-
wo	rozjaśniało	się.	Zjeżdżając	do	Chochołowa,	daleko	 
w	 promieniach	 słońca	 widzieliśmy	 przekaźnik	 na	 bu-
dzińskiej	 Magurze.	 Tu	 i	 ówdzie	 pokazywały	 w	 roz-
rywanych	 podmuchami	 wiatru	 chmurach	 tatrzańskie	
turnie.	Z	żalem	patrzyłem	na	oddalające	się	tatrzańskie	
wierchy.	Przez	słowacką	Orawę	i	Przełęcz	Glinne	zmie-
rzaliśmy	w	nasze	strony.	I	chociaż	różne	nieplanowane	
niespodzianki	 i	 pogoda	 pokrzyżowały	 nam	 po	 części	
plan	 wycieczki,	 przecież	 cieszyłem	 się,	 że	 zaliczyli-
śmy	tą	wycieczkę	i	mogliśmy	sobie	przypomnieć	wiele	
wcześniej	poznanych	zakątków,	ale	 	 inną	drogą,	bądź	
też	poznać	nowe	odległe	od	nas	okolice.	

Władysław Sosna

Ratowanie zabytku w Hażlachu 

	 Świadomość	 historyczna	 danej	 zbiorowości	 
w	 danym	 regionie	 ma	 niebagatelny	 wpływ,	 gdyż	 
w	większym	lub	mniejszym	stopniu	kształtuje	 ją	oraz	
jej	następne	pokolenia,	wpływa	na	jej	indywidualność	 
i	 wyjątkowość	 w	 szerszym	 obrazie	 historycznym	 za-
czynając	od	wsi,	gminy,	narodu	czy	wreszcie	w	obrazie	
globu.	 Pozwala	 na	wyrobienie	własnego	 zdania	 nega-
tywnego	bądź	pozytywnego	związanego	z	danym	wy-
darzeniem	historycznym.	Niekiedy	kształtuje	poczucie	
obowiązku	czy	współodpowiedzialności	za	 losy	kraju,	
regionu	 -	 „małej	 ojczyzny”.	 Świadomość	 historyczna	
kształtowana	jest	wpierw	–	zresztą	jak	niemalże	wszyst-
ko	–	przez	dom	rodzinny,	ale	również	przez	szkołę,	li-
teraturę,	otoczenie,	otaczające	nas	symbole	historyczne	
(dziedzictwo	 materialne)	 czy	 media.	 Do	 pogłębiania	
świadomości	 przyczynia	 się	 wiedza	 historyczna.	 Bez	

wątpienia	 jednym	z	czynników	kształtujących	świado-
mość	 historyczną	 jest	 dziedzictwo	 kulturowe.	 Stano-
wi	on	dorobek	materialny	 i	duchowy	poprzednich	 jak	 
i	 współczesnych	 ludzi,	 przekazywanych	 z	 pokolenia	 
w	pokolenie.
	 Wokół	 nas	 znajduje	 się	 wiele	 zabytków,	 czy	
to	o	charakterze	już	usankcjonowanym	stricte	prawnie	
(wpisane	do	ewidencji	zabytków	i	chronione	prawem)	
czy	też	o	charakterze	tylko	czysto	symbolicznym	(nie	
będących	 w	 rejestrze	 zabytków),	 ale	 mające	 również	
silne	oddziaływanie	emocjonalne,	duchowe	i	historycz-
ne.	Dzięki	takim	symbolom	–	dziedzictwu	–	przeszłości	
możemy	nie	tylko	poznawać	i	zagłębiać	wiedzę	o	prze-
szłości,	ale	łączyć	ją	z	teraźniejszością	w	celu	kształto-
wania	przyszłości	zgodnie	z	sentencją	historia	magistra	
vitae	(historia	nauczycielką	życia).
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	 W	tym	roku	przypada	setna	rocznica	
wybuchu	I	wojny	światowej,	która	pochłonęła	
miliony	ofiar	istnień	ludzkich,	w	tym	również	
mieszkańców	Ziemi	Cieszyńskiej.	O	tych	tra-
gicznych	dla	ludzkości	czasach	w	przestrzeni	
publicznej	przypominają	między	innymi	mo-
giły	 wojenne,	 tablice	 pamiątkowe,	 pomniki.	
Jeden	z	takich	pomników	poświęcony	miesz-
kańcom	gminy	poległym	w	 I	wojnie	 świato-
wej	 stoi	 w	 centralnym	 punkcie	 wiejskiego	
cmentarza	 ewangelickiego	 w	 Hażlachu.	 Po-
wstał	 z	 inicjatywy	 i	 zaangażowania	 lokalnej	
społeczności	w	1932	roku,	na	nowym	cmen-
tarzu.	 Wykonanie	 projektu	 pomnika	 podjął	
się	 nauczyciel,	 rolnik,	 artysta,	 kronikarz,	 za-
służony	społecznik	Jan	Kula,	który	nie	tylko	
zaprojektował	 pomnik	 (jeden	 z	 dwóch	 jego	
autorstwa	 na	 terenie	 gminy),	 ale	 również	
przygotował	 plan	 zagospodarowania	 nowe-
go	cmentarza.	Pomnik	wykonał	z	piaskowca	
rzeźbiarz	 kamieniarski	 Szuster	 z	 Cieszyna.	
Na	pomniku	znajdował	się	napis	Na	pamiątkę	
poległym	braciom	i	synom	w	wojnie	świato-
wej	1914-1918,	a	pod	wykaz	20	nazwisk	po-
ległych:	Kożusznik	Karol	(przybrany	syn	fun-
datora	gruntu	pod	cmentarz),	Cienciała	Karol,	
Dziadek	Andrzej	(nauczyciel),	Dziadek	Jerzy,	
Fójcik	 Jan,	 Farana	 Józef,	 Farana	Paweł,	Hu-
dziec	Jan,	Jedzok	Paweł,	Jedzok	Jerzy,	Kozieł	

Pierwotny wygląd pomnika

Jan,	Konieczny	Andrzej,	Nowok	Jan,	Pilich	Józef,	Przywara	Jan,	
Rajs	Franciszek,	Sadowski	Paweł,	Sojka	Paweł,	Wigłasz	Adam,	
Wowry	Franciszek.
Pomnik	 stanowi	 przykład	 lokalnej	 aktywności	 społecznej,	 pa-
mięci	 zbiorowej	 oraz	 przedstawia	wkład	 artystyczny	mieszkań-
ców.	Przez	wiele	 lat	symbolicznie	przypominał	 i	przypomina	o	
ważnym	fragmencie	ogólnoświatowej	historii	na	poziomie	lokal-
nej	społeczności.	Stoi	nieprzerwanie	na	cmentarzu	wiejskim	od	
przeszło	80	lat,	swego	czasu	przeszedł	niewielkie	prace	związane	 
z	upamiętnieniem	ofiar	II	wojny	światowej	i	od	tego	czasu	stano-
wi	świadectwo	lokalnej	społeczności	których	losy	były	tragicznie	
związane	z									I	i	II	wojną	światową.	Jednakże	obecny	stan	pomni-
ka	zagraża	jego	bezpieczeństwu	oraz	wpływa	bardzo	niekorzyst-
nie	na	estetykę	i	charakter	miejsca	-	symbolu	zbiorowej	pamięci.	
Aktywność	 lokalnej	 społeczności	 poprzez	 organy	 zarządzające	
Parafią	(Proboszcza	i	Radę	Parafialną)	doprowadziły	do	podjęcia	
próby	 ratowania	 pomnika.	 Istotną	 przeszkodą	w	 tym	 zamierze-
niu	są	koszty	oraz	fakt	równoczesnych	prac	renowacyjnych	nad	
innymi	zabytkami	w	Parafii,	co	uniemożliwiało	podjęcie	działań.	
Niemniej	 jednak	 Parafia,	 korzystając	 z	 pozytywnych	 doświad-
czeń	związanych	z	pomocą	finansową	funduszy	unijnych,	złoży-
ła	wniosek	o	dofinansowanie	projektu	pt.	Zachowanie	i	ocalenie	
pomnika	mieszkańców	gminy	poległych	w	I	wojnie	światowej	na	
wiejskim	cmentarzu	w	Hażlachu,	z	Programu	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	na	 lata	2007-2013	w	 ramach	działania	413	„Wdraża-
nie	lokalnych	strategii	rozwoju”	dla	małych	projektów.	Wniosek	
został	 pozytywnie	 rozpatrzony	 przez	 Lokalną	 Grupę	 Działa-
nia	„Cieszyńska	Kraina”,	uzyskując	odpowiednią	ilość	punktów,	 
a	tym	samym	Parafia	mogła	przystąpić	do	działania	poprzez	pod-
pisanie	stosownej	umowy	z	Samorządem	Województwa	Śląskie-
go	 o	 przyznanie	 pomocy	 na	 zamierzony	 cel.	 Celem	 podstawo-
wym	operacji	
jest	 naprawa	
i	 ocalenie	 od	
zniszczenia	
pomnika	oraz	
odnowienie	
otaczającego	
go	 chodnika	
i	 utworzenie	
punktu	 infor-
macy jnego ,	
łączny	 koszt	
operacji	 wy-
niesie	 ok.	 28	
000	 zł	 przy	
czym	 dofi-
nansowanie	
ze	 środków	
unijnych	 to	
22	132,	80	zł.	
Oprócz	celów	
materialnych	
związanych	 Wygląd pomnika przed renowacją
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z	 renowacją,	 ważnym	 celem	 jest	 również	 integracja	
społeczności	 wokół	 wspólnych	 przedsięwzięć,	 eduka-
cja	i	podtrzymywanie	pamięci	historycznej.
	 Uroczyste	 otwarcie	 odnowionego	 pomnika	
wraz	 z	 jego	 otoczeniem	 odbędzie	 na	 ewangelickim	

cmentarzu	w	Hażlachu	w	 sobotę	 22	 listopada	 2014	 r.	 
o	godz.	14.00.	Bezpośrednio	po	uroczystościach	otwar-
cia	zapraszamy	na	mały	poczęstunek	wzbogacony	pre-
lekcją	multimedialną	dotyczącą	historii	pomnika	i	jego	
odnowieniem.	Serdecznie	zapraszamy.

Marcin Gabryś

80 lat Szkoły Muzycznej w Cieszynie 

	 11	 października	 2014	 roku	 cieszyńska	 szkoła	
muzyczna	miała	swoje	święto.	
	 Tego	 dnia	 odbył	 się	 uroczysty	 koncert	 w	 ra-
mach	 obchodów	 80-lecia	 istnienia	 jednej	 z	 pierw-
szych	szkół	o	profilu	muzycznym	na	Południu	Polski.	
Koncert	 galowy	 Roku	 Jubileuszowego	 miał	 miejsce	 
w	przepięknym	wnętrzu	luterańskiej	świątyni,	kościele	
Jezusowym	w	 Cieszynie.	 Licznie	 przybyłych	 na	 galę	
gości:	 przedstawicieli	 władz	 państwowych	 i	 samorzą-

dowych,	 reprezentantów	 instytucji	 kulturalno-oświa-
towych	z	kraju	 i	 zagranicy,	byłych	 i	 aktualnych	peda-
gogów,	wiernych	 cieszyńskiej	 placówce	 absolwentów,	
obecnych	uczniów	wraz	z	rodzinami	oraz	sympatyków	
szkoły,	 powitały	 prowadzące	 uroczystość	 –	 Dagma-
ra	Dudziak	 i	Krystyna	 Pelucha.	 Po	 słowie	wstępnym,	
zanim	 rozbrzmiały	 dźwięki	 najpiękniejszej	 ze	 sztuk	
–	 muzyki,	 głos	 zabrali	 zaproszeni:	 Beata	 Drewnacka,	
naczelnik	 Departamentu	 Szkolnictwa	 Artystycznego	 

i	Edukacji	Kulturalnej	w	Warszawie,	Mie-
czysław	 Szczurek,	 burmistrz	 Cieszyna,	
Józef	Waszut	 (występujący	w	 imieniu	 Je-
rzego	 Nogowczyka,	 starosty	 cieszyńskie-
go)	oraz	Hans	Krauss,	wieloletni	dyrektor	
Miejskiej	 Szkoły	 Muzycznej	 w	 Brunsz-
wiku,	 inicjator	 partnerskiej	 współpracy	
obu	 szkół.	Okolicznościowe	mowy	 gości	
poprzedziło	 wystąpienie	 gospodarza	 uro-
czystości,	 dyrektora	 cieszyńskiej	 szkoły	
–	Krzysztofa	Durlowa,	 traktujące	 o	 szcze-
gólnie	 ważnych	 postaciach,	 które	 two-
rzyły	 i	 tworzą	 duszę	 kierowanej	 przezeń	
placówki.	 Doniosłym	 punktem	 programu	
koncertu	 galowego,	 było	 wręczenie	 me-
dali,	 odznaczeń	 i	 nagród	zasłużonym	pra-
cownikom	cieszyńskiej	szkoły	muzycznej.	
Wyróżnienia	 przyznali:	 Małgorzata	 Omi-
lanowska,	Minister	Kultury	i	Dziedzictwa	
Narodowego.	W	 jej	 imieniu	medale	 i	 od-
znaczenia	wręczyła	Beata	Drewnacka,	 Je-
rzy	Sieczka,	wizytator	Centrum	Edukacji	
Artystycznej	Regionu	Górnośląskiego	oraz	
Krzysztof	Durlow.	
	 Po	 oficjalnej,	 starannie	 celebrowa-
nej	 części,	 przyszedł	 czas	na	urodzinowy	
tort	–	koncert	w	wykonaniu	Chóru	Jubile-
uszowego	pod	dyrekcją	Katarzyny	Kantor	
i	 Symfonicznej	 Orkiestry	 Jubileuszowej	
pod	batutą	Krzysztofa	Durlowa.	W	 skład	
obu	 zespołów	weszli	 	 nauczyciele,	 absol-



Informator Parafialny nr 11/2014 (132)

listopad 2014 35

wenci,	uczniowie	oraz	sympatycy	dostojnej	Jubilatki.	Melomani	
mogli	 nasycić	uszy	pięknem	chóralnej	 i	 symfonicznej	muzyki	
polskiej	i	zagranicznej.	Ponadto	program	muzycznej	uczty	obej-
mował	utwory	bardzo	zróżnicowane	tak	od	strony	stylu,	jak	tre-
ści.	Poczynając	od	pełnego	godności,	jednego	z	najpiękniejszych	
śpiewów	chorałowych	późnego	 średniowiecza,	 zapisanego	zło-
tymi	zgłoskami	na	kartach	historii	Polski	–	Gaude	Mater,	Polo-
nia	a	kończąc	na	brawurowym,	niezwykle	radosnym,	dyskoteko-
wym	hicie	Hot	stuff.	Muzyczną	przestrzeń	wypełniły:	antyfona	
religijna	Regina	caeli	w	dwuchórowym	opracowaniu	J.	Cererols,	
motet	Locus	iste	A.	Brucknera,		słynne	Alleluja	z	oratoryjnego	
arcydzieła	Mesjasz	J.F.	Händla,	Conquest	of	Paradise	Vangelisa,	
wyjątek	z	opery	Carmen	G.	Bizeta,	taneczne:	Galop	J.	Offenba-
cha	i	Danzón	nr	2	A.	Márqueza.	Całość	koncertu	dopełniły	popu-
larne	My	way	C.	François/J.	Revaux	i	niezapomniane	Waterloo	
z	repertuaru	legendarnej,	szwedzkiej	grupy	ABBA.	Wykonawcy	
zaprezentowali	 istną	 panoramę	muzyki,	 a	 ich	 trud	 i	 praca,	 po-
twierdzające	wysoki	poziom	artystyczno-dydaktyczny	placówki,	
doceniono	ogromnym	aplauzem.	
	 Koncert	 galowy	 z	 okazji	 okrągłych,	 bo	 80	 „urodzin”	
Państwowej	Szkoły	Muzycznej	I	i	II	stopnia	im.	Ignacego	Pade-
rewskiego	w	Cieszynie,	zapisał	się	na	kolejnej	karcie	jej	bogatej	
historii.	Ta	wyjątkowa	gala,	potwierdziła	doniosłą	rolę	cieszyń-
skiej	szkoły	w	życiu	kulturalnym	całego	regionu.	Parafrazując	
słowa	P.	Stommaka,	chociaż	wszystko	się	zmienia,	muzyka	za-
wsze	piękną	pozostaje,	 z	myślą	o	melomanach	 i	 sympatykach	
szkoły	muzycznej	po	polskiej	stronie	Olzy,	powstało	wydawnic-

two	jubileuszowe	-	płyta	DVD	pt.	PSM	w	Cie-
szynie	-	krótka	opowieść	filmowa,	utrwalająca	
dobre	 wspomnienia,	 gdyż	 tylko	 one	 potrafią	
ocalić	od	zapomnienia.

Dagmara Dudziak

Skarby Cieszyna 

	 Wydawało	się,	że	przy	okazji	wielkiego	jubile-
uszu	miasta,	znaczna	część	archiwaliów	i	innych	doku-
mentów	przeszłości	miasta	została	przebadana	i	opisa-
na.	Tymczasem	okazało	się,	że	pozostało	jeszcze	wiele	
dokumentów	nie	ruszonych,	inne	spokojnie	spoczywają	
sobie	 w	 ziemi	 i	 czekają	 na	 swojego	 odkrywcę.	 Tym-
czasem	roboty	kanalizacyjne	w	mieście	raz	po	raz	były	
wstrzymane	z	powodu	odkrycia	cennych	znalezisk	
archeologicznych	i	wymuszały	pośpieszne,	nieste-
ty	fragmentaryczne	przebadanie	i	udokumentowa-
nie.		Nie	tak	dawno	w	zasobach	Książnicy	Cieszyń-
skiej	odkryto	Biblię	Brzeską.	Penetracja	archiwów	
kościelnych	w	Kościele	Jezusowym	zaowocowała	
odkryciem	zapisów	nutowych	z	początku	XVIII	w.	
Zajął	się	nimi	muzykolog	Uniwersytetu	Śląskiego	 
w	Cieszynie	dr	Zenon	Mojżysz.	Już	na	jubileuszo-
wej	sesji	w	2009	r.	dał	pierwszą	próbkę	oceny	zna-
leziska.	W	ramach	projektu	Ministerstwa	Nauki	i	
Szkolnictwa	Wyższego	o	tytule	„Ewangelicka	kul-
tura	muzyczna	Śląska	Cieszyńskiego	w	pierwszej	
połowie	XVIII	 w.”,	 dr	Mojżysz	 podjął	 się	 histo-
rycznego	opracowania	 i	przygotowania	do	wyda-

nia	znalezionych	manuskryptów	nutowych.	
	 Z	 inicjatywy	 ks.	 Janusza	 Sikory	 przy	 współ-
udziale	 Biblioteki	 Zabytkowej	 im.	 B.	 Tschammera	 
i	 oddziału	 Polskiego	 Towarzystwa	 Ewangelickiego	 
w	 Cieszynie	 doszło	 do	 zorganizowania	 specjalnego	
spotkania	 w	 ramach	 czwartków	 klubowych	 PTEw.	 
w	dniu	2.10.2014	r.	Dr	Mojżysz	w	swoim	wystąpieniu,	

foto: Beata Macura

foto: Marcin Gabryś
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ilustrowanym	obrazami	i	fragmentami	nagrań	przedsta-
wił	unikatowe	zapisy	nutowe.	Znajdujemy	wśród	nich	
utwory	 wokalno	 –	 instrumentalne,	 zwłaszcza	 kantaty,	
a	także	utwory	instrumentalne	takie,	 	 jak	koncerty,	so-
naty	 i	 suity.	Większość	 z	 nich	 jest	 anonimowa,	 tylko	
niektóre	z	nich	są	podpisane	między	innymi		przez	kon-
certującego	w	 	Pszczynie	Georga	Philippa	Telemanna	
(1681	-	1767).	Za	wyjątkiem	utworów	tego	ostatniego,	
pozostałe	utwory	napisane	były	na	konkretne	zamówie-
nie	społeczne	(np.	na	poświęcenie	kamienia	węgielnego	
kościoła	 Jezusowego),	nigdzie	 indziej	nie	były	odtwa-
rzane,	bądź	nagrywane.	Ich	wyjątkowa	wartość	polega	
na	tym,	że	są	reprezentatywne	dla	środowiska	cieszyń-
skiego,	 utrzymane	na	 poziomie	 dzieł	 epoki,	 świadczą	 
o	 szerokich	 kontaktach	 kulturalnych	 Śląska	 Cie-
szyńskiego	 ze	 środowiskami	 muzycznymi	 Europy,	 
a	w	związku	z	tym,	stanowią	ważne	ogniwo	kultury	mu-
zycznej	w	Polsce.	Dlatego	warto	je	rozpowszechnić	i	upo-
mnieć	się	o	miejsce	na	kulturalnej	mapie	naszego	kraju.	
Prawykonanie	niektórych	z	nich	nastąpiło	na	koncercie	 
w	ramach	festiwalu	„Viva	il	canto”	w	kościele	Jezuso-
wym	(9.10.).	

Informacje 
Rady Parafialnej

	 Kolejne	w	 2014	 roku	 posiedzenie	 Rady	 Para-
fialnej	odbyło	się	30	września	2014	roku	w	sali	parafial-
nej	pl.	Kościelny	6.	Obrady	rozpoczął		Kurator	witając	
wszystkich	zebranych,	w	tym	gościa	-	radnego	sejmiku	
wojewódzkiego	w	Katowicach	Janusza	Buzka.	Następ-
nie	ks.	Proboszcz		J.	Sikora	odczytał	tekst	z	Biblii	przy-
padający	na	dzień	posiedzenia	rady	i	zmówił	modlitwę.	
	 W	 dniu	 posiedzenia	 Rady	 ks.	 Ł.	 Gaś	 obcho-
dził	30	rocznicę	urodzin.	Z	tej	okazji	Kurator	wręczył	
w	 imieniu	 Rady	 kwiaty	 Jubilatowi	 i	 złożył	 życzenia.	
Następnie	gość	J.	Buzek	zaprosił	na	koncert	w	Bielsku	
–Białej	w	 kościele	Zbawiciela	 	w	 listopadzie	 z	 okazji	
30-lecia		miejscowego	Oddziału	PTE	
	 Zasadniczym	punktem	obrad	rady	było	wypra-
cowanie	 stanowiska	 w	 sprawie	 złożonej	 przez	 Bisku-
pa	Kościoła	propozycji	przejęcia	około	4	 tys.	książek	
z	 likwidowanej	 biblioteki	 synodalnej	 w	 Warszawie.	 
W	tej	sprawie	swoją	opinii	przedstawił	opiekun	biblio-
teki	im.	Tschammera	Marcin	Gabryś.	Wg	niego	w	celu	

umieszczania	 tej	 ilości	 książek	 w	 Bibliotece	 Tscham-
mera	 należy	wykonać	 odpowiedni	 remont	 dostosowu-
jący	pomieszczenia	w	kościele	Jezusowym.	Koszt	cał-
kowity	 przedsięwzięcia	 został	 oceniony	 na	 60	 tys.	 zł	
łącznie	z	zakupem	regałów.		W	wyniku	dyskusji	Rada	
uznała,	iż	biorąc	pod	uwagę	aktualne	plany	parafialne	
związane	 przede	wszystkim	 z	 remontem	 organów	 na-
kłady	na	dostosowanie	kościoła	Jezusowego	do	przeję-
cia	książek	synodalnych	winny	być	sfinansowane	przez	
Konsystorz	Kościoła.	 	Upoważniono	Prezydium	Rady	
do	 przedstawienia	 podjętego	 stanowiska	Konsystorzo-
wi	i	prowadzenia	rozmów	uściślających.	Stanowisko	to	
zostało	zaakceptowane	 jednogłośnie	przez	wszystkich	
obecnych	członków	rady	parafialnej.	
	 W	sprawach	różnych	przewodniczący	Komisji	
Cmentarnej	 zaapelował	 o	 udział	 członków	 Rady	 Pa-
rafialnej	 w	 dyżurach	 na	 cmentarzu	w	 okresie	 Pamiąt-
ki	 Zmarłych	 to	 jest	 1	 i	 2	 listopada.	Omówiono	 także	
sprawy	organizacyjne		związane	z	nadchodzącymi	wy-

Władysław Sosna
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Kurator Parafii Cieszyńskiej
Jan Król

borami	 do	 Rady	 Parafialnej.	 Dyskutowano	 także	 nad	
uszczegółowieniem	ogłoszeń	parafialnych	podawanych	
podczas	nabożeństw,	w	szczególności	podawanie	infor-

macji	o	nabożeństwach	we	wszystkich	filiałach.	
	 Posiedzenie	 zakończono	 wspólnie	 zmówioną	
Modlitwą	Pańską.	

Wybory do władz parafialnych

 W	 bieżącym	 roku	 upływa	 5-letnia	 kadencja	
Rady	Parafialnej,	Rad	Filiałów	oraz	Komisji	Rewizyj-
nej.	 Nasz	 Kościół	 bardzo	 wysoko	 akcentuje	 kwestie	
powszechnego	 kapłaństwa	 i	 wynikającej	 stąd	 służby	
wszystkich	wierzących		w	Kościele	do	której	chrześci-
janin	 jest	 powołany	 w	 Chrzcie	 Świętym.	 Oznacza	 to	
udział	w	kapłaństwie	Chrystusa	poprzez	wzajemne	bu-
dowanie	się	w	wierze	i	świadczeniu	o	zmartwychwsta-

łym	Zbawicielu.		Znajduje	to	swój	praktyczny	wymiar	
we	współodpowiedzialności	za	 losy	Kościoła	 i	Parafii	
poprzez	 aktywność	 wiernych	 w	 Zgromadzeniach	 Pa-
rafialnych,	pracę	w	Radzie	Parafialnej	czy	 też	Radzie	
Filiału.	
	 Propozycja	 terminarzu	 wyborów	 na	 terenie	
naszej	 parafii	 zaproponowana	 przez	 ustępującą	 Radę	
Parafialną	 	 została	 zaakceptowana	przez	Biskupa	Die-
cezjalnego.	Powyżej	przedstawiamy	harmonogram	wy-
borów	na	terenie	naszej	Parafii:

A	oto	podstawowe	informacje	dotyczące	wyborów:
	 Do	 właściwości	 Zgromadzenia	 Parafialnego	
należy	 	 wybór	 Rady	 Parafialnej,	 Komisji	 Rewizyjnej	
Parafii,	a	także	innych	kolegialnych	władz	parafialnych	
np.:	 Rad	 Filiałów.	Wybory	 do	Komitetu	 Parafialnego,	
Rady	 Parafialnej	 i	 Rad	 Filiałów	 oraz	 Parafialnej	 Ko-
misji	Rewizyjnej	 odbywają	 się	 jednocześnie.	Wybory	
w	 Parafii	 zostają	 ogłoszone	 najpóźniej	 na	 3	 tygodnie	

przed	 ich	przeprowadzeniem.	Rada	Parafialna	określa	
liczbę	wybieranych	 członków	Rady	 Parafialnej,	 	 Rad	
Filiałów.	Rada	Parafialna	dokonuje	podziału	Parafii	na	
okręgi	wyborcze	 i	ustala	 liczbę	mandatów	w	poszcze-
gólnych	okręgach.	Parafia	może	stanowić	jeden	okręg	
wyborczy.	 Podział	 na	 okręgi	 winien	 pokrywać	 się	 
z	 podziałem	 na	 Filiały	 Parafii.	 Uprawnieni	 członko-
wie	Parafii	zgłaszają	kandydatów,	głosują	i	kandydują	
w	 okręgach	 wyborczych,	 na	 terenie	 których	 mieszka-
ją	 i	wybory	przygotowuje	 ustępująca	Rada	Parafialna	 

Termin	

wyborów	 Miejsce												Wybory

09	listopad	 Zamarski	 1	członek	Rady	Parafialnej	oraz	Rada	Filiału	i	3	członków	Komisji	Rewizyjnej

09	listopad	 Puńców														1	członek	Rady	Parafialnej	oraz	Rada	Filiału	i	3	członków	Komisji	Rewizyjnej

16	listopad	 Krasna	 													1	członek	Rady	Parafialnej	oraz	Rada	Filiału	i	3	członków	Komisji	Rewizyjnej

16	listopad	 Marklowice	 1	członek	Rady	Parafialnej	oraz	Rada	Filiału	i	3	członków	Komisji	Rewizyjnej

23	listopad	 Gumna														1	członek	Rady	Parafialnej	oraz	Rada	Filiału	i	3	członków	Komisji	Rewizyjnej

23	listopad	 Kostkowice	 1	członek	Rady	Parafialnej	oraz	Rada	Filiału	w	Gumnach	i	3	członków	Komisji	

																																																				Rewizyjnej

23	listopad	 Bażanowice	 1	członek	Rady	Parafialnej	oraz	Rada	Filiału	i	3	członków	Komisji	Rewizyjnej

30	listopad	 Ogrodzona	 1	członek	Rady	Parafialnej	oraz	Rada	Filiału		i	3	członków	Komisji	Rewizyjnej

30	listopad	 Hażlach	 1	członek	Rady	Parafialnej	oraz	Rada	Filiału		i	3	członków	Komisji	Rewizyjnej

30	listopad	 Brzezówka	 1	członek	Rady	Parafialnej	oraz	Rada	Filiału	w	Hażlachu	i	3	członków	Komisji													

																																																				Rewizyjnej

7	grudnia	 Cieszyn			 18	członków	Rady	Parafialnej	oraz	3	członków	Komisji	Rewizyjnej
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w	 porozumieniu	 z	 Biskupem	 Diecezjalnym.	 Kandy-
datów	 do	 władz	 parafialnych	 zgłaszają	 parafianie	 po-
siadający	czynne	prawo	wyborcze,	najpóźniej	na	dwa	
tygodnie	przed	wyborami,	w	kancelarii	parafialnej	lub	
na	ręce	Proboszcza.	Osoba	zgłaszająca	kandydata	zobo-
wiązana	jest	do	dołączenia	do	zgłoszenia	zgody	na	kan-
dydowanie	podpisanej	przez	kandydata.	Rada	Parafial-
na	listę	zgłoszonych	kandydatów	weryfikuje,	uzupełnia,	
układa	w	porządku	alfabetycznym	i	ogłasza	w	sposób	
przyjęty	w	danej	Parafii	w	niedzielę,	na	tydzień	przed	
wyborami.	Lista	kandydatów	powinna	zawierać	więcej	
nazwisk	 niż	 liczba	 wybieranych	 członków	 władz	 pa-
rafialnych.	Kandydat,	który	nie	został	umieszczony	na	
liście	lub	osoba,	która	go	zgłosiła,	mogą	się	odwołać	od	
decyzji	Rady	Parafialnej,	drogą	służbową	do	Rady	Die-
cezjalnej,	nie	później	niż	w	ciągu	trzech	dni	od	ogłosze-
nia	 listy	 kandydatów.	 Rada	Diecezjalna	 zobowiązana	
jest	 rozpatrzyć	 odwołanie	 przed	 terminem	 wyborów.	
Decyzja	Rady	Diecezjalnej	jest	ostateczna.	W	wypadku,	
gdy	Parafia	podzielona	jest	na	okręgi	wyborcze,	wybo-
ry	mogą	 się	 odbywać	 w	 kilku	miejscach,	 w	 poszcze-
gólnych	okręgach.	Głosuje	się	wtedy	na	listy	kandyda-
tów	odrębne	dla	każdego	okręgu.		Dla	każdego	okręgu	
wyborczego	 spisuje	 się	 oddzielny	 protokół	 wyborczy,	
zaś	 po	 dokonaniu	 wyborów	we	wszystkich	 okręgach,	
spisuje	się	protokół	zbiorczy,	zawierający	pełny	skład	
władz	parafialnych	wybranych	w	całej	Parafii.	Wybory	
do	 władz	 parafialnych	 przeprowadza	 się	 w	 głosowa-
niu	 tajnym.	Wybory	 są	ważne	 bez	względu	 na	 liczbę	
wyborców	biorących	w	nich	udział.	 	Wyborcy	głosują	
przez	 postawienie	 znaku	 „X”	 przy	 nazwisku	wybiera-
nego	 kandydata	 na	 karcie	 wyborczej.	 Należy	 wybrać	 
z	 listy	 kandydatów	 umieszczonych	 na	 karcie	 wybor-

czej	 najwyżej	 tyle	 nazwisk,	 ile	wynosi	 liczba	manda-
tów	poprzez	postawienie	znaku	„X”	przed	nazwiskami	
tych	 kandydatów.	 Za	 nieważne	 głosy	 uważa	 się	 kar-
ty	 wyborcze,	 na	 których	 postawiono	 więcej	 znaków	 
„X”	niż	wynosi	liczba	mandatów	oraz	karty	z	dopiskami	
lub	 skreśleniami.	 Po	 przeprowadzeniu	 głosowania	 ko-
misja	skrutacyjna	dokonuje	obliczenia	głosów	i	ustala	 
wynik	głosowania,	sporządzając	i	podpisując	odpowied-
ni	protokół.	Do	władz	parafialnych	wchodzą	kandyda-
ci,	którzy	otrzymali	kolejno	największą	liczbę	głosów,	
do	 wyczerpania	 liczby	 członków	 władz	 parafialnych.	
Następni	 w	 kolejności	 otrzymanych	 głosów,	 zostają	
zastępcami	 członków	władz	 parafialnych.	W	 przypad-
ku	otrzymania	jednakowej	liczby	głosów	przez	dwóch	
lub	więcej	kandydatów	kolejność	wśród	nich	ułożona	 
zostaje	według	starszeństwa	wiekiem.	Przewodniczący	
zebrania	ogłasza	na	zebraniu	wyniki	wyborów.		Sprze-
ciwy	 w	 sprawach	 wyboru	 powinny	 być	 zgłoszone	 
do	protokołu	przed	zakończeniem	zebrania	wyborczego	 
i	w	 ciągu	7	 dni	 złożone	na	 piśmie,	wraz	 z	 uzasadnie-
niem,	 Radzie	 Diecezjalnej,	 poprzez	 Radę	 Parafialną.	
Karty	 wyborcze	 przechowuje	 się	 do	 zatwierdzenia	 
wyborów.
Zachęcamy	do	 czynnego	udziału	w	głosowaniu	 i	 kan-
dydowaniu	do	władz	parafialnych.	Nie	dopuśćmy,	aby	
w	 naszej	 parafii	 wypełniało	 się	 proroctwo	 zapisane	 
w	Księdze	Jeremiasza	przeciwko	mędrcom	edomickim,	
cieszącym	się	wielkim	uznaniem	na	całym	starożytnym	
wschodzie	 „O	 Edomie.	 To	mówi	 Pan	 Zastępów:	 Czy	
nie	ma	już	mądrości	w	Temanie?	Ustała	już	rada	wśród	
roztropnych?	Mądrość	ich	zwietrzała?”	(Jr	49,7).	

Kurator Parafii Cieszyńskiej
Jan Król

Stoję przed Tobą, jak żebrak na skraju drogi.

Ja, który niczego nie posiadam, prócz Ciebie,

który wszystko dajesz:

spójrz na moje puste ręce,

moje otwarte ramiona.

Uczyń mię gotowym do przyjmowania.

Uczyń mię gotowym do dawania.

Amen.

Autor nieznany 
Tłum.: ks. Jan Krzywoń 
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Coś się kończy, 
a coś zaczyna ...

 Wywiad z długoletnim Radnym 
Rady Miasta Cieszyna Eugeniuszem Ra-
abe Przewodniczącym Komisji Oświa-
ty, Kultury i Sportu, który przyczynił się 
do załatwienia wielu ważnych spraw dla 
Cieszyna i jego mieszkańców, długoletnim 
współpracownikiem Wieści Wyższobram-
skich. Wywiad przeprowadziła Beata Ma-
cura 17 października br. 

 Beata Macura: Coś ostatnimi cza-
sy rzadko odwiedza Pan redakcję, przestał Pan pisać 
artykuły do Wieści Wyższobramskich?
	 Eugeniusz	Raabe:	Istotnie,	rzadziej	się	widuje-
my.	Nie	wynika	to	jednak	z	jakiejkolwiek	niechęci,	ale	
po	prostu	czasowo	nie	wyrabiam,	finalizuję,	podsumo-
wuję	pewien	etap	mojej	aktywności	społecznej,	pewien	
etap	mojego	życia	i	to	jest	ta	jedyna	przyczyna.	
 BM: Czy to prawda, że nie ma Pan zamiaru 
ubiegać się o ponowny wybór do Rady Miejskiej Cie-
szyna?
	 ER:	Widzę,	 że	 jest	 Pani	 Redaktor	 dobrze	 po-
informowana.	Kończę	moją	 16	 letnią	 „karierę”	 samo-
rządowca	 i	uważam,	że	 sprawowanie	 funkcji	 radnego	
przez	cztery	kadencje,	to	z	jednej	strony	wielki	zaszczyt,	
dowód	 obdarzania	 mnie	 zaufaniem	 przez	 wyborców,	
ale	też	liczne	obowiązki,	jeżeli	traktuje	się	ten	mandat	
poważnie.	Starałem	się	wykonywać	obowiązki	radnego	
skrupulatnie,	z	pełnym	zaangażowaniem,	uczestnicząc	
w	pracach	głównie	Komisji	Oświaty,	Kultury	i	Sportu,	
której	przewodniczyłem,	ale	byłem	też	w	różnych	okre-
sach	Przewodniczącym	Komisji	Statutowej,	członkiem	
Komisji	 Zdrowia	 i	 Patologii	 Społecznej,	 czy	Komisji	
Rewizyjnej.	 Był	 też	 blisko	 dwuletni	 okres	 wiceprze-
wodniczenia	 Radzie	Miejskiej.	 Jak	 widać	 sporo	 tego	
było	 i	 trzeba	 było	 kiedyś	 powiedzieć	 stop,	 bacząc	 na	
wiek	i	zdrowie,	które	coraz	częściej	kuleje.	Nie	chodzi	
przecież	o	bicie	 rekordów	w	długoletności	 sprawowa-
nia	mandatu	radnego,	czy	może	o	„przeskok”	do	Rady	
Powiatu,	jak	to	czynią	niektórzy	(takie	propozycje	rów-
nież	 miałem).	 Obserwując	 ludzi	 młodych,	 zdolnych	 
w	tym	kilku	obecnych	radnych,	doszedłem	do	wniosku,	
że	to	oni	powinni	przejmować	stery.	
 BM: A może wystraszył się Pan wyborów  
w okręgach jednomandatowych?

	 ER:	Skądże,	wręcz	przeciwnie.	W	poprzednich	
czterech	wyborach	w	moim	okręgu	głosowało	kilka	ty-
sięcy	 osób,	 teraz	 będą	 to	wyborcy	 zaledwie	 z	 dwóch	
ulic,	 gdzie	 mieszkam.	 Pozyskanie	 mandatu	 byłoby	
znacznie	 prostsze,	 bo	 wygrywać	 będzie	 ten	 pierwszy	 
z	największą	uzyskaną	liczbą	głosów.	Mnie	się	to	uda-
wało	w	poprzednim	bardzo	skomplikowanym	systemie.	
To	już	tylko	takie	dywagacje,	żadne	obawy	nie	decydo-
wały,	jak	już	mówiłem,	były	inne	przyczyny.	
 BM: Ma Pan duże doświadczenie w sprawowa-
niu funkcji radnego jak Pan ocenia ten czas?
	 ER:	Proszę	Pani,	tak	jak	we	wszystkich	przed-
się	 wzięciach,	 były	 plusy	 i	 minusy.	 Plusy	 to	 te,	 że	
mogłem	 uczestniczyć	 w	 tworzeniu	 lokalnego	 prawa,	 
w	wielu	przypadkach	wyrażając	jednak	odrębne	zdanie.	
Współuczestniczyłem	w	podejmowaniu	uchwał	o	przy-
stąpieniu	do	ważnych	projektów	inwestycyjnych	w	tym	
również	tych	ze	stroną	czeską,	których	efekty	widać	go-
łym	okiem,	uczestniczyłem	w	wielu	ważnych	wydarze-
niachdla	naszego	Miasta,	 jubileuszach,	poznałem	wie-
le	 znakomitych	 osobistości,	 wśród	 nich	 Honorowych	
Obywateli	Cieszyna:	prof.	Richarda	Pipesa,	nieżyjące-
go	już	pisarza	Józefa	Kornbluma,	przyjaźnię	się	z	Józe-
fem	Golcem	–	ostatnim	z	„Honorowych”.	Za	osobiste	
sukcesy	uważam	doprowadzenie	do	podjęcia	uchwały	
o	możliwości	przyznawania	w	roku,	nie	 jednej	ale	do	
trzech	Nagród	Miasta	za	zasługi	dla	kultury.	Nawiasem	
mówiąc,	to	w	przypadkach	13	laureatów,	były	to	moje	
propozycje,	zaaprobowane	przez	Radę.	Podobnie	było	
w	 7	 przypadkach	 Lauru	 Srebrnej	 Cieszynianki.	 Przy-
czyniłem	 się	 znacznie	 do	 podpisania	 umowy	 partner-
skiej	z	Puckiem	i	boli	mnie	to,	że	to	partnerstwo	prawie	
w	ogóle	nie	 jest	„konsumowane”.	Uczestniczyłem	też	
w	wielu	przedsięwzięciach	życia	kulturalnego,	organi-
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zowałem	 lub	współorganizowałem	 szereg	 imprez.	 Oj,	
wiele	 tego	było,	 trudno	tak	na	szybko	zebrać	 i	uszere-
gować	wszystkie	poczynania.	Jako	ciekawostkę	podam,	
że	złożyłem	około	250	interpelacji,	wniosków	i	zapytań	
dotyczących	spraw	bezpieczeństwa,	kultury,	sportu,	go-
spodarki	komunalnej,	ochrony	środowiska,	itp.	Jak	Pani	
widzi,	wachlarz	spraw	olbrzymi.	
 BM: A czy coś szczególnie utkwiło Panu w pa-
mięci?
	 ER:	 Takich	 zdarzeń	 było	 wiele,	 trudno	 tak	
ad	 hoc	wyszukać	 i	wybrać	 to	 co	 najważniejsze.	Były	
„walki	 i	 boje”,	 najpierw	o	nielikwidowanie	oddziałów	
przedszkolnych,	 a	 w	 tej	 kadencji	 o	 utworzenie	 do-
datkowych	 oddziałów.	 Wspominam	 też	 negatywnie	
zaciekłość	 z	 jaką	 przeciwstawiano	 się	 odbudowie	 po-
mnika	 „Ślązaczki”,	 albo	 jak	 torpedowano	 możliwość	
kupowania	mieszkań	komunalnych	z	wysoką	bonifika-
tą	przez	osoby	niejednokrotnie	w	nich	mieszkające	po	
kilkadziesiąt	lat.	Albo	sprawa	nie	tak	odległa,	dworzec	
PKS-u.	Miasto	mogło	go	nabyć.	Rada	apelowała	w	tej	
sprawie	 do	 Burmistrza,	 jednak	 nic	 nie	 wskórano.	 To	
koronny	przykład	niechęci	i	nieudolności	władz	Miasta	 
i	Powiatu,	które	często	nie	mogą	się	dogadać.	
 BM: Z tego co Pan mówi wynika, że Burmistrz 
może nie stosować się do apeli radnych?
	 ER:	Ano	właśnie,	nie	tylko	do	apeli,	może	nie	
wykonać	 uchwały	 prawomocnie	 podjętej	 przez	 Radę,	
na	tej	zasadzie,	że	Burmistrz	odpowiada	za	politykę	fi-
nansową	Miasta,	za	stan	finansów	i	zawsze	może	uznać,	
że	coś	 jest	korzystne,	 czy	niekorzystne,	 (np.	PKS	nie-
korzystny,	Galeria	korzystna),	a	Radni	i	społeczeństwo	
widzą	sprawę	inaczej.	Czyli	de	facto	Burmistrz	ma	naj-
większą	władzę	w	mieście,	o	czym	społeczeństwo	nie	
wie.	Często	spotykam	się	z	zarzutami	„co	wy	w	tym	Ra-
tuszu	robicie”,	obywatele	od	radnych	wymagają	rzeczy	
niemożliwych,	nie	wiedząc,	że	prawo	wyposażyło	Bur-
mistrza	w	 tak	szerokie	kompetencje.	Dziś	dostrzegają	
to	sami	twórcy	obecnej	ustawy	samorządowej	uznając	
jako	błąd	skupienie	w	jednych	rękach	funkcji	politycz-
nych	i	administracyjnych,	co	jest	prostą	drogą	do	nepo-
tyzmu,	a	może	prowadzić	do	łapówkarstwa.	
 BM: Jak już wpadliśmy w taki ton minorowy, to 
co Pan sądzi o słynnych cieszyńskich „wykopkach”?
	 ER:	 „Uporządkowanie	 gospodarki	 ściekowej	 
w	aglomeracji	cieszyńskiej”	 to	bez	wątpienia	najwięk-
sza	inwestycja	na	miarę	dziesięcioleci	prowadzona	przy	
dużym	 zaangażowaniu	 środków	 europejskich.	 Więk-
szość	z	nas	nie	wyobrażała	sobie	wielkości	 i	złożono-
ści	tego	zadania.	I	tak	to	tłumaczyłem	przez	długi	czas	
licznym	 rozmówcom,	 którzy	 indagowali	 mnie	 w	 tej	

sprawie.	Jako	radni	wyrażaliśmy	pogląd,	że	prace	przez	
długi	czas	szły	opieszale,	że	możemy	nie	zdążyć	w	ter-
minie	 z	 zakończeniem	 prac	 (firmy	 pracowały	 bez	 so-
bót	do	godz.	15.00).	No	i	stało	się,	nie	zmieszczono	się	 
w	terminie,	 (koniec	czerwca	br.)	udało	się	go	przedłu-
żyć	do	końca	roku	2014,	boję	się,	że	i	to	nie	wystarczy.	
Teraz	prace	przebiegają	z	impetem	(wiadomo	wybory),	
ale	wszyscy	odnosimy	wrażenie,	że	nadzór	nad	pracami	
i	 ich	 koordynacją	 są	 niewłaściwe.	Odczuwamy	niedo-
godności	wszyscy,	mieszkańcy	 i	 przyjezdni,	 cierpi	 na	
tym	handel.	Jakie	będą	skutki	finansowe	dla	Miasta	za	
niedotrzymanie	 terminu?	 Kiedy	 nasze	 ulice	 i	 chodni-
ki	będą	doprowadzone	do	normalności?	(należy	to	do	
wykonawcy).	Obawiam	się,	że	nieprędko.	Mam,	takie	
same	pretensje	jak	współobywatele	i	za	ten	stan	rzeczy	
władze	winny	odpowiedzieć.		
 BM: Może jednak wszystko dobrze się skończy  
i będą powody do zadowolenia?
	 ER:	 Chciałbym	 podzielać	 optymizm	 Pani	 Re-
daktor.	Generalnie	trzeba	stwierdzić,	że	środków	finan-
sowych	 ciągle	 brakuje	 i	 dlatego	 ze	 szczególną	 staran-
nością	 trzeba	przyglądać	 się	 ich	wydawaniu.	Niestety	
nie	zawsze	tak	jest.	Na	wiele	spraw	zwracałem	uwagę	
w	moich	interpelacjach	(np.:	wykorzystanie	Hali	Wido-
wiskowo-Sportowej,	 organizacja	 imprez	 kulturalnych	
w	tym	samym	czasie	dla	garstki	osób	itp.)
 BM: Panie Eugeniuszu na zakończenie wywia-
du, czego możemy Panu życzyć?
	 ER:	Oczywiście	głównie	zdrowia,	dobrego	sa-
mopoczucia	i	humoru,	który	mnie	nie	opuszcza.	Jeżeli	
Pan	Bóg	mi	to	zdarzy,	to	będę	mógł	nadal	udzielać	się	
w	moim	Kole	Macierzy	Ziemi	Cieszyńskiej	i	prowadzić	
zajęcia	w	Dyskusyjnym	Klubie	Propozycji	„Podgórze”.	
Może	 starczy	 sił	 i	 czasu	na	uporządkowanie	przepast-
nych	 archiwaliów.	 Chciałbym	 też	 nadal	 brać	 udział	 
w	wydarzeniach	kulturalnych	Miasta.	
	 Zarówno	 Państwu	 jak	 i	 sobie	 życzę,	 aby	 
w	nowo	wybranej	Radzie	Miejskiej	Cieszyna	znalazły	
się	osoby	młode,	przedsiębiorcze,	które	w	przestrzeni	
publicznej	 zaistniały	 dzięki	 swym	 pomysłom,	 zdolno-
ściom	organizacyjnym,	innowacyjności,	mające	realną	
wizję	rozwoju	Miasta	i	wykorzystania	wszystkich	jego	
atutów.	
	 Tego	samego	spodziewać	się	będę	po	nowo	wy-
branym	 Burmistrzu,	 który	 powinien	 starać	 się	 współ-
działać	zgodnie	z	całym	składem	Rady	Miejskiej,	która	
jest	przecież	reprezentacją	lokalnej	społeczności.	
 BM: Dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia. 
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Wspomnienie

śp. Ks. Paweł Badura

 	 W	dniu	9	października	
2014	 w	 godzinach	 ran-
nych	 dotarła	 do	 Cie-
szyna	 	 smutna	 wiado-
mość	 o	 nagłej	 śmierci	 
ks.	 Pawła	 Badury,	 pro-
boszcza	 parafii	 ewan-
gelicko-augsburskiej	 
w	 Grudziądzu.	 Pozo-
stawił	 on	 pogrążoną	 
w	 smutku	 żonę	 i	 mat-
kę	oraz	bliższą	i	dalszą	 
rodzinę.

	 	 Śp.	 ks.	 Paweł	 Badura	 urodził	 się	 22	
września	 1955	 roku	w	Bielsku-Białej	 jako	 syn	Pawła	
Badury	i	Zuzanny	z	domu	Bebek.	Dorastał	w	Wapienni-
cy,	a	jego	rodzina		czynnie	uczestniczyła	w	życiu	parafii	
w	Starym	Bielsku,	gdzie	jego	mama	prowadziła	szkółki	
niedzielne.	Po	ukończeniu	Technikum	Mechanicznego	
w	Bielsku	–	Białej	podjął	pracę	zawodową.	Jak	powie-
dział	w	trakcie	uroczystości	pogrzebowych	w	kościele	
Jezusowym	ks.	Waldemar	 	 Szczugieł,	 sąsiad	 i	 kolega	
ze	 spotkań	 młodzieżowych,	 na	 	 decyzję	 wyboru	 dal-
szej	drogi	życiowej	ks.	Pawła	Badury	duży	wpływ	miał	
ks.	Roman	Mikler.	 	Zmarły	ukończył	wydział	teologii	
ewangelickiej	na	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicz-
nej	w	Warszawie.	W	roku	1988	zawarł	związek	małżeń-
ski	z	Anną	Koziar	z	Brzezówki.
	 W	 latach	 1980-1985	 odbywał	 praktykę	 w	 pa-
rafii	ewangelickiej	w	Cieszynie.	 	W	dniu	24	listopada	
1985	roku	w	Mikołowie	został	ordynowany	na	księdza	
przez	biskupa	Janusza	Narzyńskiego	wraz	z	ks.	Jerzym	
Belowem	 i	ks.	bp.	Marianem	Niemcem.	Po	ordynacji	
skierowany	 został	 do	 służby	 w	 Diecezji	 Pomorsko-
-Wielkopolskiej	 jako	 wikariusz	 diecezjalny.	 Od	 1985	
roku	 był	wikariuszem,	 a	 od	 1991	 proboszczem	 admi-
nistratorem	parafii	w	Słupsku.	W	czasie	 nabożeństwa	
żałobnego	 w	 Grudziądzu	 w	 dniu	 15	 października	 
ks.	 Wojciech	 Froehlich	 żegnał	 	 zmarłego	 słowami	
„Jako	 pierwsi	 zamieszkaliście	w	 Słupsku	 na	 stałe	 aby	
organizować	tu	i	w	przynależnych	do	tej	parafii	filiałach	
życie	parafialne.	Duszpasterska	służba	ks.	Pawła	pole-
gała	nie	tylko	na	odprawianiu	niedzielnych	nabożeństw,	
ale	przede	wszystkim	na	organizowaniu	tego	tzw.	„po-
zanabożeństwowego”	życia.	Do	dzisiaj	nasi	parafianie	
wspominają	tamte	czasy,	w	których	to	parafialne	życie	
dzięki	 zaangażowaniu	 ks.	 Pawła	 i	 jego	Małżonki	 po-
woli	nabierało	kształtów	i	 rumieńców.	To	 jest	widocz-
ny		ślad,	który	ks.	Paweł	pozostawił.	Dzisiaj	my	może-
my	korzystać	z	owoców,	jakie	przyniosła	Wasza	praca	 

i	służba.	Zawsze	miłym	było	dla	nas	i	dla	mnie	osobi-
ście,	 że	wszystkie	 uroczystości	 parafialne,	 które	 orga-
nizowaliśmy	w	naszej	Parafii	w	czasie	kiedy	byliście	
Państwo	już	w	Grudziądzu,	zaszczycaliście	swoją	obec-
nością.	Dzisiaj	za	tę	służbę	księdza	Pawła,	za	jego	obec-
ność	w	naszej	Parafii	na	ręce	Pani	Pastorowej	z	głębi	
serca	dziękuję.	I	dedykuję	słowa	Apostoła		Pawła	„Bo	
miłość	Chrystusowa	ogarnia	nas…”			II	Kor	5,14a”		
W	roku	1997	ks.	Paweł	Badura	został	wybrany	probosz-
czem	parafii	w	Nowym	Sączu.
	 Od	roku	2009	był	mianowany	proboszczem	ad-
ministratorem	parafii	w	Grudziądzu.	W	dniu	5	paździer-
nika	we	wszystkich	parafiach		w	całym	kraju	odprawia-
ne	były	nabożeństwa	żniwowe.	Nikt	nie	przypuszczał,	
że	będzie	to	ostatnie	nabożeństwo	odprawione	przez		ks.	
Pawła		Badurę.	Kilka	dni	później,	15	października,	pa-
rafianie	z	Grudziądza	musieli	pożegnać		swojego	dusz-
pasterza.	 Nabożeństwo	 żałobne	 prowadził	 zwierzch-
nik	Diecezji		Pomorsko-Wielkopolskiej	ks.	bp	Marcin	
Hintz.
	 W	 nabożeństwie	 żałobnym	 w	 Grudziądzu	
uczestniczyli	księża	diecezji	Pomorsko	–Wielkopolskiej,	
diecezji	Mazurskiej	 z	ks.	bp	Rudolfem	Bażanowskim,	
diecezji	Warszawskiej	 oraz	 księża	 z	 PRE	 i	 Kościoła	
Rzymsko-Katolickiego.	 Swojego	 byłego	 duszpasterza	
przyjechały	 	 pożegnać	 delegacje	 parafian	 ze	 Słupska	 
i	Koszalina.	Najbardziej	nagłe	odejście	ks.	Pawła	Badu-
ry	dotknęło	parafian	z	Grudziądza,	którzy	przy	trumnie	
wyrazili	 swój	 smutek	 i	 żal	 w	 słowach	„Byłeś nie tyl-
ko duszpasterzem, byłeś przede wszystkim człowiekiem,  
o ogromnej wrażliwości i oddanym sercu. Byłeś wzo-
rem pobożności, skromności i wielkim wyznawcą słowa 
Bożego. Przyszedłeś do naszej grudziądzkiej wspólnoty 
parafialnej przed zaledwie 5 laty. Byłeś szczęśliwy, że 
zostałeś skierowany do służby w naszej Parafii, w której 
chciałeś pozostać do emerytury. Mówiłeś nam zawsze, 
że odnalazłeś tu spokój i przyjaznych ludzi .  Wniosłeś 
w nasze życie parafialne nowego ducha. Umacniałeś 
nas w naszej wierze i nadziei wynikającej z tej wiary.  
Przyczyniałeś się do powstawania obecnego wizerun-
ku naszej Parafii, z której byłeś dumny. Byłeś kimś, kto 
interesował się życiem każdego z nas, szczególnie dzie-
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ci, a Twoja wiara dawała Ci siłę do pracy, 
którą nam także przekazywałeś, a każdy  
z nas mógłby opowiedzieć swoją wła-
sną historię spotkań z Tobą. Stajemy 
dzisiaj przy Twojej trumnie by wyrazić 
Ci wdzięczność za wszystko co przez te  
5 lat pobytu w parafii uczyniłeś. Odszedłeś, 
zostawiłeś nas samych na drodze, ale my 
wiemy kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. 
 Żegnając naszego Drogiego 
zmarłego w imieniu społeczności parafial-
nej, jesteśmy przekonani, że będąc wśród 
nas, ks. Paweł Badura realizował słowa 
Psalmu 119. 
	 Główne	 nabożeństwo	 pogrze-
bowe	 odbyło	 się	w	 kościele	 Jezusowym	 
w	 Cieszynie.	 Prowadził	 je	 miejscowy	
proboszcz	 ks.	 Janusz	 Sikora.	 Kazanie	
wygłosił	ks.	bp	Jerzy	Samiec.	W	kościele	
zmarłego	pożegnał	również	ks.	Waldemar	
Szczugieł,	 	 oraz	 ks.	 Sławomir	Chwastek	
z	Nowego	Sącza,	gdzie	przez	długie	lata	
służył	 zmarły	 duszpasterz.	 Słowa	 poże-
gnania	Rady	Parafialnej	z	Grudziądza	od-
czytała	diakon	Anna	Kajzar.
	 Na	 cmentarzu	 ewangelickim	 
w	 Hażlachu,	 gdzie	 spoczął	 śp.	 ks.	 Pa-
weł	 Badura,	 przemówienie	 nad	 grobem	
wygłosił	 ks.	 bp	Marcin	Hintz.	 Zmarłego	
pożegnali	też	przedstawiciele	wszystkich	
diecezji	i	Ewangelickiego	Duszpasterstwa	
Wojskowego.	 Końcowego	 błogosławień-
stwa	 nad	 grobem	 udzielił	 zwierzchnik	
Kościoła	 ks.	 bp	 Jerzy	 Samiec.	 Podzięko-
wania	w	imieniu	zmarłego	i	rodziny	prze-
kazał	ks.	Janusz	Sikora.			

Podziękowania
 Serdeczne podziękowania za mo-
dlitwy, wsparcie duchowe, za zwiastowa-
nie Słowa Bożego, za okazaną życzliwość  
i pomoc, za złożone kwiaty i wyrazy współ-
czucia oraz za udział w uroczystościach 
pogrzebowych, w Grudziądzu i Cieszynie 
śp.  ks. Pawła Badury  składa 
                                           Rodzina Zmarłego

 Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które 
może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo 
jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się 
swemu naturalnemu obliczu; Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w do-
skonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony 
w swoim działaniu.
Jak. 1,21-25

foto: Beata Macura
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Wspomnienie

śp. Helena Stefek

	 W	 czwartkowe	 popołudnie	 2-go	 października	
2014	 roku	 pożegnaliśmy	Helenę	Annę	Stefek	 ,	wielo-
letnią	 uczestniczkę	 cieszyńskiego	 życia	 parafialnego.	
Odeszła	w	88	roku	życia.	Urodziła	się	w	Wilamowicach	
koło	Skoczowa	jako	córka	Karola	Hussarka	i	Emilli	ze	
Zmełtych.	Mając	3	 lata	 straciła	ojca.	Dla	niej	 i	 jej	 ro-
dzeństwa	funkcję	ojca	przejął	ojczym,	którego	bardzo	
ceniła.	 Dzieciństwo	 i	 młodość	 upłynęły	 jej	 na	 gospo-
darstwie,	gdzie	był	czas	nie	tylko	na	pracę	i	naukę.	Edu-
kację	szkolną	rozpoczęła	w	Skoczowie,	a	zakończyła	w	
Cieszynie	u	Sióstr	Boromeuszek.
	 W	roku	1950	wyszła	za	mąż	za	inżyniera	geo-
detę	Władysława	Stefka,	z	którym	przeżyła	60	lat.	Od	
zamążpójścia	mieszkała	w	Cieszynie	przy	ulicy	Przepi-
lińskiego	pod	numerem	52.
	 Była	 kobietą	 czynną,	 bez	 ostatnich	 kilku	mie-
sięcy,	 do	 końca.	 Program	 jej	 dnia,	 czy	 powszedniego	

czy	 świątecznego,	 nie	
przewidywał	 pustki.	
Czas	 dzieliła	 między	
rodzinę,	 dom,	 uprawę	
roli	 i	 pracę	 dla	 ogółu.	
Tę	 ostatnią	 najpełniej	
realizowała	 na	 niwie	
parafialnej.	 Działała	 
w	 Radzie	 Parafialnej,	
Komisji	Charytatywnej	 
i	 Kole	 Odwiedzino-
wym.	
	 	 W	 swej	 pracy	 była	
uosobieniem	 spokoju	 
i	 rozwagi,	rzecznikiem	pojednania	i	pomocy.	Nie	stro-
niła	 od	 żadnych	 prac,	 gdy	mogła	 być	 przydatna.	Naj-
piękniej	ujął	to	proboszcz-senior	ks.	Jan	Melcer	w	liście	
odczytanym	na	nabożeństwie	żałobnym:	„Pani Prezbi-
ter w swoim życiu realizowała ideę, że tylko życie po-
święcone innym ma sens.  Nie szczędziła sił i czasu, 
z nabożnym szacunkiem i bojaźnią gorliwie służyła 
Panu Bogu, którego całym sercem ukochała, poprzez 
czynny udział w życiu Parafii.”
	 Spoczęła	 w	 grobie	 rodzinnym	 	 na	 cmentarzu	
cieszyńskim	obok	swego	męża.

W miłości wciąż to samo radość i cierpienie
 nawet sam Pan Bóg nie kochał inaczej

 kocha gwizd kosa co rychło ustaje
 liść klonu co opadnie bo już poczerwieniał

jelenia co zrzuca rogi po kolei ciemne
 szczęście nieposłuszne to jest to go nie ma
 kuropatwy co wszystkie dokładnie poginą

choć stale powracały na to samo miejsce
 patrzy w kruchość - radosne świadectwo istnienia
 między tym co przemija jest się wciąż na zawsze

 szuka tych wszystkich co po śmierci swojej
 już nie potrafią słać łóżek po sobie

 na listy odpisywać powracać do domu
 tak znajomych że mogli wyjść bez pożegnania

 o tym że nie umarli nie mówiąc nikomu

Pamiątka z tej ziemi ...

to tutaj na ziemi jest jeszcze milczenie
 bo się idzie do Niego odchodząc od siebie

wczoraj ciebie widziałem jutro nie zobaczę
tak jakbym już odnalazł i znów nie mógł trafić

bo serca są te same lecz niejednakowe
 w niebie także krzyż niosą pamiątkę z tej ziemi

ks. Jan Twardowski
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Wieści z Dzięgielowa

Święto Diakonatu 2014

	 W	trzecią	niedziele	września,	jak	co	
roku	obchodziliśmy	Święto	Diakonatu	Żeń-
skiego	„Eben-Ezer”	w	Dzięgielowie,	była	to	
już	91	rocznica	jego	powołania	przez	ks.	se-
niora	Karola	Kulisza.
	 Siostry	 diakonise	 zostały	 wprowa-
dzone	 do	 kościoła	 przez	 księży	 (bp	 senior		
ks.	 dr	 Jan	 Szarek;	 bp	 senior	 ks.	 Janusza 
Jagucki;	 ks.	 Emil	 Gajdacz;	 ks.	Marek	 Lon-
dzin	 i	 ks.	 dr.	 Reinhold	 Lanz	 z	 Niemiec)	 
i	członków	Rady	Opiekuńczej	Diakonatu.
	 Podczas	 nabożeństwa	 siostry	 Ali-
cja	Kurreck	 i	Elfryda	Baumgarth	 obchodzi-
ły	 jubileusz	 50	 lecia	 	 służby	 diakonackiej.	
Przebieg	 służby	 diakonackiej	 siostry	Alicji	
przedstawiła	 s.	 Hilda	 Nabel	 –	 zastępczy-
ni	 przełożonej,	 zaś	 s.	 Elfrydy	 uczyniła	 to	 
s.	 przełożona	 Ewa	 Cieślar.	 Błogosławień-
stwa	siostrom	udzielili	księża	duszpasterze:	
ks.	Marek	Londzin	i	Emil	Gajdacz.
	 Budujące	kazanie	w	oparciu	o	tekst	
z	Księgi	 Proroka	 Jeremiasza	 29,	 11	wygło-
sił	 ks.	 dr	 Reinhold	 Lanz	 (zaprzyjaźniony	 
z	 naszym	 diakonatem	 przez	 wiele	 lat	 były	
sekretarz	 generalny	 Zawiązku	 Diakonatów	
Kaiserswerth	z	Niemiec).
	 Nabożeństwo	 uświetnił	 swoimi	 pie-
śniami	miejscowy	chór	parafialny	pod	batutą	
p.	Anny	Stanieczek.	Po	nabożeństwie	siostry	 jubilatki	
zostały	otoczone	przez	siostry	i	liczne	grono	przyjaciół,	
którzy	składali	 im	życzenia	 i	kwiaty.	Następnie	przed	
ołtarzem	wykonano	zdjęcie	wszystkich		obecnych	sióstr.
	 Do	 tradycji	 diakonatu	 należy	 –	 po	 takich	 uro-
czystych	przeżyciach	–	wspólny	obiad	sióstr	 	z	zapro-
szonymi	gośćmi.
	 A	później	…	później	wszyscy	zebrani	dedyko-
wali	siostrom	jubilatkom	wybrane	pieśni	jako	swoje	dla	
nich	 życzenia	 i	 modlitwy.	Wzruszające	 również	 były	
wspomnienia	 sióstr	 z	 przeszłości	 o	 	 jubilatkach	 	 oraz	
wypowiedzi	 samych	 jubilatek;	 m.in.	 s.	 Alicja	 powie-
działa,	że	ostrzegano	 ją	przed	pójściem	do	Diakonatu	
strasząc	 głodem	 i	 niedostatkiem	 –	 poszła	 za	 głosem	
serca,	do	którego	przemawiał	sam	Bóg	i	nigdy	swojej	
decyzji	nie	żałowała.
	 Minęła	kolejna	piękna	i	podniosła	rocznica	po-

wołania	diakonatu	a	jednak	na	dnie	serca	pozostał	smu-
tek	i	pytanie:	co	dalej	?	Jaka		będzie	przyszłość	Diako-
natu	„Eben-Ezer”?	Siostry	są	coraz	starsze,	a	nowych	
powołań	nie	ma!

Stanisława Ruczko

Kierunek Bieszczady

	 W	ostatni	wrześniowy	piątek	(26.09)	2014	roku	
z	Dzięgielowa	wyjeżdża	bus.	Kierunek	Bieszczady.	Po-
goda	na	zewnątrz	nie	rozpieszcza,	ale	w	środku	nastro-
je	bardzo	dobre.	Przed	nami	dwie	misje	do	wykonania.	
Męska	część	załogi,	 czyli	Kornel,	Edek	 i	Paweł	mają	
za	 zadanie	w	 sobotę	podłączyć	 jednej	 z	 rodzin	w	Od-
rzechowej,	objętej	akcją	„Misja	Bieszczady”,	instalację	
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z	ciepłą	wodą.	Wymaga	 to	zbudowania	
pieca	 kaflowego,	 w	 środku	 którego	 na-
leży	 umieścić	 tzw.	 podkowę.	 Stąd	 ko-
nieczność	 skorzystania	 z	 pomocy	 do-
świadczonego	 zduna.	 Pan	 Bóg	 kolejny	
już	 raz	 błogosławi	 tej	 sprawie	 i	 już	 w	
niedzielę	nasza	rodzina	może	się	cieszyć	
wrzątkiem	w	kranie.
	 Kobieca	 część	 załogi	 busa	 ma	 
z	 kolei	 zorganizować	 wypad	 weeken-
dowy	dla	kobiet,	których	dzieci	co	roku	
przyjeżdżają	 do	 Dzięgielowa	 na	 obozy	
letnie.	 Zaproszenia	 przyjęło	 11	 kobiet	
plus	nas	dwie:	Halinka	i	ja.	W	sobotnie	
przedpołudnie	powitaliśmy	„bieszczadz-
kie”	 dziewczyny	 w	 miejscowości	 Puła-
wy	Górne.	 Jest	 to	 piękna	miejscowość,	
przesympatyczni	 gospodarze,	 a	 niebo	
nad	 nami	 jedyne.	 Spotkanie	 rozpoczy-
namy	od	kawy.	Mam	pewne	obawy,	gdyż	nie	znam	tu	
prawie	nikogo.	Ale	okazuje	się,	że	jakiekolwiek	barie-
ry	zostają	szybko	zburzone.	Bardzo	szybko	poznajemy	
się	i	mimo	braku	pogody	umożliwiającej	spacer,	miło	
spędzamy	 czas.	 Popołudnie	 to	 czas	 na	 rozważania	 bi-
blijne	Halinki.	Tematem	są	dwie	drogi,	którymi	może-
my	 przejść	 przez	 życie:	 szerokiej,	 która	 prowadzi	 na	
zatracenie	 i	 wąskiej,	 którą	 jest	 życie	 wieczne	 dzięki	
naszemu	Zbawicielowi.	Po	kolacji,	razem	z	wycieczką	
z	Drogomyśla,	oglądamy	w	miejscowym	kościele	film	
„Niebo	 istnieje	 naprawdę”,	 który	 jest	 pięknym	 zakoń-
czeniem	ewangelizacji.	Po	spokojnej	nocy,	w	niedzielę	

ciąg	dalszy.	Tym	razem	Halinka	omawia	historię	dwóch	
dzielnych	kobiet	i	ich	całkowitego	oddania	Panu	Bogu:	
Królowej	Estery	i	Abigail.
	 Jak	 to	 zwykle	 bywa,	 czas	 szybko	 płynie	 i	 po	
obiedzie	 musimy	 się	 już	 pożegnać.	 Myślę,	 że	 nasze	
wsparcie	modlitewne	 i	materialne	 jest	niezwykle	waż-
ne	dla	wszystkich	rodzin	objętych	„Misją	Bieszczady”.	
Wiedzą,	że	nie	są	sami	i	że	ktoś	się	o	nich	troszczy.	My	
możemy	opowiadać	im	o	Tym,	który	daje	nam	siłę.	Cie-
szę	się,	że	jest	wśród	nas	tyle	ludzi	dobrych	serc,	dzięki	
którym	organizowanie	 takich	wyjazdów	 jest	możliwe.	
WIELKIE,	DZIĘKUJĘ Asia 

Zza granicy
Jan Kliber

Śladami reformowanych parafii „potolerancyjnych” 

na Morawach i pograniczu Czesko-Morawskim 

Parafia w Libkovicach                                                                            

	 Miejscowość	 Lib-
kovice	 pod	 Řipem	 rozciągają	 	 się	 w	 pięknej	 kotlinie,		 
4	kilometry	na	wschód	o	góry	Řip.	Były	założone	naj-
prawdopodobniej	 jeszcze	 w	 pierwszym	 tysiącleciu	
naszej	ery,	kiedy	pod	Řipem	władał	mocny	Ród	Vršo-
vców.	Rodzina,	która	żyła	w	miejscu	dzisiejszych	Lib-
kovic,	 nazywała	 się	 po	 swym	pradziadowi	Ljubekovi		
–	Ljubekovici	i	nazwała	swą	wieś	Ljubekovice.		Według	
znalezisk	 archeologicznych	 we	 wczesnych	 wiekach	
w	 miejscu	 „Na	 Lukách”	 istniała	 pogańska	 świątynia,	
którą	 ludzie	 nazwali	 „Diabelska	 piwnica”.	 Pierwsza	
zachowana	wzmianka	o	miejscowości	pochodzi	z	roku	
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1186.	 Libkovice	 należa-
ły	 w	 różnych	 czasach,	 do	
różnych	 dominiów	 i	 wła-
ścicieli,	 podobnie	 części	
Libkovic.	 I	 cz.	 należała	w	
1560	 Florianowi	 Kryspe-
kovi	 z	 Kryspachu,	 II	 cz.	
końcem	XV	w.	należała	do	
Państwa	Beřkovskiego,	III	
cz.	 	 należała	 do	 Państwa	
Dolnobeřkovskiego,	 któ-
rego	 właściciel	 	 Zygmunt	
Belvic	 kupił	 cz.	 Libkovic	
w	 1597	 roku,	 IV	 cz.	 nale-

żała	do	państwa	Górnobeřkovskiego,	które	należa-
ło	w	1544	roku	do	Hanuša	Kapleře	Duchcovskiego,	
V	 cz.	 należała	 do	 państwa	Ctinskiego	 do	Adama	
Ctinskiego,	 była	 ona	 sprzedana	 za	 długi	 w	 1609	
roku	Polyxene	z	Lobkovitz,	ale	w	roku	1655	było	
przekazane	jezuitom,	od	których	je	zyskał	w	roku	
1671	Vaclav	Lobkovitz.	
	 Po	Bitwie	na	Białej	Górze	syn	Zygmunta	
Belvica	za	udział	w	bitwie	stracił	majątek	tzn.	III	
cz.	 Libkovic.	W	XVIII	 wieku	 nazwa	miejscowo-
ści	 jest	 częściej	wymieniana	z	powodu	prześlado-
wań	katolików.	Za	czytanie	kacerskich	książek	w	
roku	 1758	 byli	 sądzeni:	 Jan	Valín	 z	 żoną	Maria-
nou	z	Libkovic,	dalej	byli	 	przesłuchiwani:	Pavel	
Rous	 oraz	 Černý	 z	 Libkovic,	 że	 nie	 tylko	 chciał	
kupić	 kacerskie	 książki	 od	 Jana	Nejedlého,	 który	
znajduje	się	w	Bechlíně,	ale	że	swemu	znajomemu	
Janowi	 Podrábskému	 powiedział,	 kiedy	 katolicki	
ksiądz	żądał	wydania	ukrytej	Biblii,	że	tak	ma	nie	
czynić	 i	 odmówić.	 Z	 podobnej	 przyczyny	 podej-
rzani	byli		Jiří	Voves	karczmarz	i	jego	żona	Terezie,	
Jakub	Průša	 były	 leśniczy,	 Jan	Fridrich	 –	murarz	 
i	 jego	żona	Maria	Anna,	podejrzani	byli	za	to,	że	
podobno	 nazwali	 post	wymysłem	księży,	 Jan	He-
řman	–	kowal	i	Jiří	Krejza	znajomy	z	tej	samej	wsi,	
za	 to	 że	 podobno,	 przy	 najeździe	 pruskim	w	 cza-
sie	wojny	siedmioletniej	mówili	 takie	rzeczy,	któ-
re	były	 skierowane	przeciw	prawowiernej	wierze	
katolickiej.	
	 Po	 patencie	 tolerancyjnym	większość	we	
wsi	 tworzyli	ewangelicy	augsburskiego	wyznania.	
Dlatego	już	w	1782	roku	utworzyli	zbór.	Wiadomo,	
że	 istniał	 tutaj	wpierw	 zbór	 filialny,	 podległy	 tak	
jak	reformowani,	zborowi	w	Krabčicach,	a	później	
powołano	 samodzielny	 zbór.	W	1855	 roku	został	
zbudowany	 kościół	 z	wieżą	 i	 dzwonami	 –	 pierw-
szy	 w	 Czechach!	W	 latach	 1858-59	 zbudowano	
tam	 szkołę	 wyznania	 augsburskiego.	 Ewangelicy	
wyznania	helweckiego	należeli	do	zboru	w	Krabči-
cach,	ale	w	Libkowicach	zbudowali	własną	szkołę	
w	 1895	 roku.	 Tyle	można	 powiedzieć	 na	 pewno.	
Niestety	 nic	więcej	 nie	wiadomo	o	 historii,	 gdyż	
obecny	właściciel	–	zbór	ĆCE	nie	kwapi	się	do	pu-
blikacji	 i	przyznania,	że	używa	były	majątek	lute-
rański,	sprawiając	wrażenie,	że	kościół	i	pozostałe	
budynki	były	od	zawsze	reformowane.	Natomiast	
jeżeli	chodzi	o	 informację	gminy	w	Libkowicach,	
pełno	tam	nieścisłości	i	niekompetencji		jeżeli	cho-
dzi	o	historię	zborów	A	i	H	Wyznania.	
	 Zapewne,	już	po	I	wojnie	ewangelicy	obu	
wyznań	przystąpili	 do	Kościoła	Czeskobraterskie-
go.	Dziś	zbór	należy	do	najmniejszych	zborów,	li-
czy	zaledwie	65	osób	 i	 jest	bez	własnego	duszpa-
sterza	i	może	też	stąd	te	luki	w	historii?!
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Janek Schylla
Be omide didar                    

Wszyscy	 coraz	 częściej	 jesteśmy	 absorbowani	
informacjami	o	nieustannym	konflikcie	wojennym	na	Bliskim	
Wschodzie.	Praprzyczyna	tych		krwawych	zdarzeń	zdaje	się	
tkwić	w	różnicach	religijnych.	Codziennie	słyszymy	i	widzimy	
do	 czego	 prowadzi	 nienawiść	 pomiędzy	 	 ugrupowaniami		
muzułmańskimi,	żydowskimi	i	chrześcijańskimi.

Dla	 wielu	 z	 nas	 najbardziej	 niezrozumiały	 jest		
jednak	 rozdźwięk	 i	 starcia	 pomiędzy	 sunnitami,	 a	 szyitami,	
wspólnie	wyznających	 	Allaha	 i	 przyjmujących	 nauczanie	
Mahometa.	Otóż	wystarczą	małe	 różnice,	 gdzie	 sunnici	 są	
wierni	 ortodoksyjnej	 tradycji	Sunny,	 zawierającej	 zalecenia	
obyczjowe	 i	 doktrynalne	 Mahometa	 oraz	 uznających	
pierwszych	czterech	kalifów	za	jego	prawowitych	następców.	
Natomiast	szyici	odrzucają	nauczanie	i	funkcjonowanie	trzech	
pierwszych	 kalifów	 i	 uznają	Alego,	 zięcia	Mahometa	 za	
jedynego	następcę	Proroka..	

Aby	 umiejscowić	 te	 konflikty	w	 świecie	musimy	
sobie	 uświadomić	 fakt	 funkcjonowania	w	 Iraku	większości	
sunnickiej	 i	 praktycznie	 szyickiego	 Iranu	 oraz	 żywiołu	
islamskiego	w	Syrii.

Częściowym	 kluczem	 do	 zrozumienia	 dziejących	
się	 tam	wydarzeń	 jest	 przeanalizowanie	 fenomenu	 znanego	 
w	polityce	pod	nazwą	homo	islamicus,	opisującej	człowieka	jako	
jednostkę	przestającą	myśleć	w	tłumie,	tracącą	indywidualną		
tożsamość	i	odpowiedzialność.	Przekonanie,	że	idee	Przywódcy	
są		ich	ideami,	prowadzą	do	częściowego	zagubienia	własnej	
osobowości,	a	to	znaczy,	że		przywódcy	religijni	i	propagandyści	
osiągnęli	cel	i	mogą	słowami	zarządzać	społeczeństwem.	Siła	
przekonań	zbiorowych	prowadzi	wtedy	do	wspólnego	działania,	
w	imię	określonej	idei.

Dla	 osiągnięcia	 tych	 celów	 potrzeba	 utworzenia		
całego	systemu	nadzoru	i	represji,	które	z	wojskiem	i	policją	
są	 gwarantem	 sprawnego	 funkcjonowania	 państwa.	Można	
oczywiście	spokojnie	sterować	społeczeństwem	bez	aparatu	
represyjnego	 i	 użycia	 siły,	 opierając	 regulacje	 społeczne	 
i	 prawo	 	 tak	 jak	 w	 Iranie	 na	 wartościach	 absolutnych	 
i	proroctwie,	gdzie	Chomejni	nadał	 swoim	naukom	sankcję	
„słowa	bożego”,	a	dążenia	i	ideały	połączył	w	zwartą	doktrynę	
podbudowaną	mistyczną	potęgą	Koranu.	I	można	tu	przytoczyć	
znaną	 konkluzję	M.	Webera,	 iż	 	 jeśli	 prawne	 uzasadnienie	
władcy	nie	jest	poparte	dziedziczną	charyzmą	(	jak	w	wypadku	
Rezy	Pahlawiego),	niezbędna	jest	inna	władza	charyzmatyczna	
i	zazwyczaj	może	nią	być	tylko	hierokracja.	Dla	porządku	dodać	
należy,	że	termin	hierokracja	=	teokracja		odnosi	się	głównie	
do	krajów	orientalnych	i	oznacza	rządy	kleru,	duchowieństwa,	
kapłanów	 i	 najczęściej	 kojarzony	 jest	 z	Egiptem,	Chinami,	
Japonią,	Tybetem	i	Persją	(dzisiejszy	Iran).

Do	 niedawna	 	 jeszcze	 Iran	 był	 kojarzony	 przez	
niektóre	 państwa	 zachodnie	 jako	 uczestnik	 bezsensownych	 
i	wojowniczych		starć	na	Bliskim	Wschodzie.	Dzisiaj	zacieśnia	

się	współpraca	Ameryki	
i	Iranu.	Wyimaginowane	
spory	atomowe	odeszły	w	
przeszłość.	Amerykanie	
s ą 	 r e a l i s t ami . 	 Bez	
wsparcia	Iranu	w	tamtej	
części	świata	nie	będzie	
spokoju,	a	tzw.	Państwo	
Islamskie	szybko	urośnie	
w	niebezpiczną	siłę,	a	jego	fanatyczni,	urzeczeni	
kalifatem	bojownicy,	zapukają	do	drzwi	Ameryki	
i	Europy.
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LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y 
Towarzystwa 

Ewangelickiego

Liceum Ogólnokształcące TE

Nagrodzona nauczycielka J.Sobota, 
Minister J.Kluzik-Rostkowska, Kurator 

Śląski S.Faber i dyr.LOTE L.Pałac

	 Dzień	 Nauczyciela	 to	 dobra	 okazja,	 aby	 podziękować	 	 nauczycielom	 
i	pracownikom	szkoły	za	ich	trud,	oddanie	i	opiekę	nad	uczniami.	W	tym	zawo-
dzie	nie	ma	możliwości,	aby	stać	w	miejscu.	Swą	wiedzę	i	umiejętności	same-
mu	trzeba	aktualizować	i	rozwijać,	aby	nauczać	kompetentnie	do	nowoczesnego	
świata.	Placówki	 	oświatowe	TE	mają	szczęście	do	dobrych	 i	kreatywnych	na-
uczycieli.	Cieszy	fakt,	że	są	oni	także	zauważani	przez	władze	oświatowe	woje-
wództwa.
	 13.10.2014	r.	z	okazji	Święta	Edukacji	w	Starostwie	Cieszyńskim	odbyła	
się	szczególna	uroczystość	wręczenia	nagród	Śląskiego	Kuratora	dla	wybitnych	
nauczycieli.	Gościem	szczególnym	na	uroczystości	była	Minister	Edukacji	Joan-
na	Kluzik-Rostkowska,	a	także	Śląski	Kurator	Stanisław	Faber,	posłanka	na	Sejm	
RP	Aleksandra	Trybuś-Cieślar	 i	 senator	Tadeusz	Kopeć,	władze	miasta,	 staro-
stwa	oraz	dyrektorzy	cieszyńskich	szkół.	Śląski	Kurator	wręczył	nagrody	trzem	
nauczycielkom	 powiatu	 cieszyńskiego	 w	 uznaniu	 za	 ich	 wybitne	 osiągnięcia:	
Justynie	 Sobocie	 z	 Liceum	Ogólnokształcącego	Towarzystwa	Ewangelickiego,	
Małgorzacie	 Niedobie	 z	 Zespołu	 Placówek	 Szkolno-Wychowawczo-Rewalida-
cyjnych	 oraz	Katarzynie	Gładczek	 z	Gimnazjum	nr	 2.	 Justyna	Sobota,	 germa-
nistka	w	LOTE,	ma	szczególnie	długą	listę	dokonań	pedagogiczno	-	wychowaw-
czych.	Prócz	wysokich	wyników	uzyskiwanych	przez	jej	uczniów	na	egzaminach	
maturalnych	oraz	olimpiadach	języka	niemieckiego,	jest		edukatorką	pracującą	
nowoczesnymi	metodami	 na	 platformie	 edukacyjnej	Moodle,	 za	 innowacyjne	
podejście	 do	 nauczania	 języków	 nagrodzona	wcześniej	 znakiem	 jakości	 Euro-
pean	 Language	 Label.	 Zapraszana	 na	 międzynarodowe	 konferencje	 dzieli	 się	
swoją	wiedzą	 i	 doświadczeniem	z	nauczycielami	w	kraju	 i	 za	granicą.	Prowa-
dzi	wymianę	uczniów	LOTE	z	uczniami	Gimnasium	Paul	Roos	w	Stelenbosch	 
w	RPA.	Uczniowie	szkoły	już	dwukrotnie	odwiedzili	swoich	kolegów	w	dalekim	
RPA,	zaś	na	lekcjach	niemieckiego	spotykają	się	on-line.		Justyna	Sobota	jest	nie-
zwykle	cennym	nauczycielem	-	profesjonalistka,	pasjonatka,	kreatywna	i	zawsze	
gotowa	do	dalekich	wyjazdów	z	uczniami.	Zdecydowanie	zasłużyła	na	nagrodę	
Kuratora.	Dwa	lata	wcześniej	podobną	nagrodę		otrzymała	nauczycielka	języka	
francuskiego	w	LOTE	i	GTE	Małgorzata	Hauptmann.	

Lidia Pałac
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Gimnazjum TE

	 Za	 nami	 październik.	W	 drugim	miesiącu	 nauki	 z	 okazji	 Dnia	
Edukacji	 Narodowej	wyjątkowo	 bo	 13	 października	 	 na	 krótkim	 apelu	
po	 3	 lekcji	 Przewodniczący	 Samorządu	 Szkolnego	 w	 imieniu	 wszyst-
kich	uczniów	złożyli	nauczycielom	życzenia	dalszej	owocnej	pracy	oraz	
wszelkiej	pomyślności	i	cierpliwości	w	wychowywaniu	młodzieży.
	 W	tym	roku	jednak	miesiąc	październik	to	przede	wszystkim	mie-
siąc	jubileuszowy.	24	października	jako	społeczność	szkolna	obchodzili-
śmy	nasze	15-lecie.	Można	by		półżartem		powiedzieć,	że	szkoła	swoim	
wiekiem	przybliżyła	się	do	wieku	swoich	wychowanków.
	 Z	 tej	okazji	odbyło	się	uroczyste	nabożeństwo	w	Kościele	Jezu-
sowym.	Uczniowie	wraz	z	nauczycielami	z	refleksją	wspomnieli	miniony	
czas,	dziękując	Bogu	za	dotychczasowe	prowadzenie.	Prezes	Towarzystwa	
Ewangelickiego	ksiądz	Janusz	Sikora	przemówił	do	zebranych,	opierając	
się	na	słowach	z		drugiego	listu	do	Tymoteusza	:	„	Ale	ty	trwaj	w	tym,	cze-
goś	się	nauczył	i	czego	pewny	jesteś,	wiedząc,	od	kogoś	się	tego	nauczył.”	
Tym	samym	zwrócił	uwagę	na	 to,	że	szkoła	 to	miejsce	wzajemnych	po-
wiązań	gdzie	jedna	grupa	ludzi	nie	może	istnieć	bez	drugiej.		W	organiza-
cję	uroczystości	włączyli	się		uczniowie	kółka	teatralnego	klas	pierwszych	
i	drugich,	przedstawiając	teatralną	ilustrację	historii	gimnazjum.	Nad	ich	
przygotowaniem	czuwała	pani	Katarzyna	
Słupczyńska.	Trzech	uczniów	z	klasy	 III	
bg	 :	Jakub	Mężyk,	Jakub	Romik	oraz	Je-
rzy	Pilch	przygotowało	 	 ciekawą	migaw-
kę	 filmową	 obrazującą	 codzienne	 życie	
szkoły.	 	 Nabożeństwo	 uświetnił	 występ		
szkolnego	 chóru	 połączonych	 sił	 liceum	
i	gimnazjum	pod	dyrekcją	Jean-Claude’a	
Hauptmanna.	W	ich	wykonaniu	usłyszeli-
śmy	trzy	utwory:	„Gaude	Mater”,	„Agnus	
Dei”	 oraz	 „Modlitwa	 o	 pokój”.	 	 	Na	 ko-
niec	zaproszeni	goście	udali	się	na	skrom-
ny	 poczęstunek	 	 do	 szkolnej	 auli.	 Miło	
było	 nam	 gościć	wśród	 nas	 dyrekcje	 po-
zostałych	 cieszyńskich	 szkół	 gimnazjal-
nych,	które	także	mają	po	15	lat,	gdyż	to	
reforma	systemu	szkolnego	w	1999	roku	
powołała	do	życia	3-letnie	gimnazja.

	 Jubileusz	to	dobry	moment	na	re-
fleksje	 jak	 i	na	zastanowienie	nad	dalszą	
drogą	GTE.	Szkoła	 cieszy	 się	 dużym	za-
interesowaniem	wśród	absolwentów	szkół	
podstawowych.	 Od	 początku	 jej	 prowa-
dzenia,	 kładziony	 jest	 nacisk	 na	 pełny	
rozwój	 ucznia	 –	 jego	wiedzy,	 umiejętno-
ści	oraz	charakteru.	W	szkole	pracują	wy-
magający,	 nietuzinkowi	 nauczyciele,	 po-

Dzień Edukacji Narodowej - życzenia samorządu 
szkolnego

Dzień Edukacji Narodowej
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trafiący	 uczniów	 zmobilizować	 
i	 doprowadzić	 do	 sukcesów.	 
O	 poziomie	 nauczania	 świadczą	
wysokie	 wyniki	 osiągane	 przez	
naszych	uczniów	między	innymi	 
w	 konkursach	 przedmioto-
wych	 i	 na	 egzaminie	 gimnazjal-
nym.	 Szkoła	 oferuje	 uczniom	
możliwość	 rozwijania	 swoich	
zainteresowań	 poprzez	 kółka	
przedmiotowe,	 duży	 wybór	 za-
jęć	 pozalekcyjnych	 oraz	 zajęć	 
w	 ramach	projektu	 „	 Już	w	gim-
nazjum	 zaplanuj	 swoją	 przy-
szłość”,	 finansowanego	 z	 fun-
duszy	 unijnych.	Dajemy	 solidny	
fundament,	 pozwalający	 na	 dal-
sze	 kształcenie	 w	 dobrej	 szkole	
średniej.	 Na	 ten	 moment	 mamy	
604	 absolwentów.	 W	 obecnym	
roku	 szkolnym	 	w	GTE	kształci	
się	 łącznie	 158	 uczniów	w	 sied-
miu	 oddziałach	 klasowych.	 Jest	
zatem	o	co	dbać,	o	co	się	 starać	
i	 co	 rozwijać.	 Jest	 powód	 do	
dumy	 ale	 i	 poczucie	 zobowiąza-
nia.	Zależy	nam	na	tym,	aby	nasi	
uczniowie	 odważnie	 wkraczali	 
w	 dorosłe	 życie,	 świadomi	 swej	
odpowiedzialności	za	słowa,	czy-
ny	i	podejmowane	decyzje.

 Serdecznie dziękujemy 
wszystkim przybyłym za wspólne 
przeżywanie tej uroczystości!

Dagmara Jakucka-Mielke

Jubileusz GTE
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	 Nauka	w	SPTE	na	dobre	się	rozpoczęła.		Każ-
dy	przyswoił	sobie	plan	lekcji.	Zajęcia	w	tym	miesiącu	
były	dość	urozmaicone	a	to	za	sprawą	A.	Żerdzika	ze	
straży	miejskiej,	 który	w	 klasach	 I-II-przedstawił	 pre-
zentacje	na	temat	bezpieczeństwa	oraz	zagrożeń,	z	któ-
rymi		można	spotkać	się	wracając	ze	szkoły.	
	 Klasy	5-dzięki	 staraniom	Sylwii	Mokrysz	mo-
gły	obejrzeć	cykl	bajek	o	„Bolku	i	Lolku”	i	posłuchać	
„żywej”	 muzyki,	 ponieważ	 historyjkom	 rysunkowym	
akompaniowała	 Orkiestra	Akademii	 Beethovena.	 Pro-
wadzący	zapoznał	widownię		z	historią	bohaterów	,opo-
wiedział	koncepcji	całego	cyklu,	który	obejrzało	wiele	
pokoleń.	Atrakcją	 było	prezentowanie	dźwięku	 instru-
mentów	takich	jak	np.	harfa,	flet,	fagot	a	także	natural-
nych	odgłosów,	które	prezentowali	muzycy.
	 Innym	 ważnym	 wydarzeniem	 był	 Europejski	
Dzień	 Języków	 Obcych.	W	 ramach	 obchodów	 zorga-
nizowaliśmy	 w	 naszej	 szkole	 zajęcia	 adresowane	 do	
uczniów	klas	IV-VI.	Głównym	założeniem	było	zwró-
cenie	uwagi	na	potrzebę	komunikowania	się	w	różnych	
językach	w	ciągle	zmieniającym	się	świecie.
	 Dla	uczniów	lubiących	potyczki	matematyczne	

Szkoła Podstawowa TE

M.	Glac	 i	A.	Czudek	zorganizowały	Światowy	Dzień	
Tabliczki	Mnożenia,	w	którym	udział	wzięli	uczniowie	
klas	III-VI.	Zmagania	z	tabliczką	mnożenia	zakończyły	
się	wręczeniem	tabliczek	czekolady,	zgodnie	z	zasadą	
„tabliczka		za	tabliczkę”.
	 Na	początku	października	w	SPTE	gościł	teatr	
w	Trzebini	ze	spektaklem	pt:	„Jaś	i	Małgosia”.	Celem	
przedstawienia	 było	 zwrócenie	 uwagi	 na	 ochronę	 śro-
dowiska.		Artyści	wraz	z	dziećmi	dokonali	pokazowego	
segregowania	śmieci.	Uczniowie	zobowiązali	się	„	być	
strażnikami	ochrony	lasu”	.
	 Udało	 się	 także	 zorganizować	 „piknik	 rodzin-
ny”	pod	Wałką.	Rodzice	przygotowali	różne	atrakcje	w	
postaci:	zabaw	sportowych,	pokaz	„ZUMBY”.	Dobrze	
zaopatrzyli	bufet	w	napoje,	słodycze,	sałatki,	pieczoną	
kiełbasę	i	karczek		z	grilla.
	 Oprócz	pikniku	niektóre	klasy	(6a,	4b,	5b)	zor-
ganizowały	sobie	dodatkowo		ognisko	integracyjne.	5B	
udała	się	do	„Schroniska	pod	Tułem”.	Tam	korzystali	
ze	 sprzętów	 zabawowych,	mogli	 upiec	 kiełbaski	 oraz	
porywalizować		z	rodzicami	podczas	różnych	gier.	Za-
bawy	trwały	aż	do	zmroku.

IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
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Przedszkole TE

	 Rozpoczynając	 nowy	 rok	 szkolny,	 zaplanowa-
łyśmy	 dla	 naszych	 przedszkolaków	 wiele	 ciekawych	
zajęć.	We	wrześniu	grupy	starsze	pojechały	na	wyciecz-
kę	do	Chaty	Kawuloka,	gdzie	poznały	przedmioty	co-
dziennego	użytku	i	zwyczaje	z	początku	poprzedniego	
stulecia	oraz	domową	„produkcję	masła”.	Największą	
atrakcją	wycieczki	było	wykonanie	masła	przez	dzieci	
i	degustacja	gotowego	produktu	na	bułeczce	–	wszyst-
kim	bardzo	smakowało.	Grupy	młodsze	w	tym	czasie	
pojechały	do	Fikołka.
	 Kontynuując	 program	 regionalny,	 grupy	 
5	 i	 6-latków	poszły	 na	wystawę	do	Śląskiego	Zamku	
Sztuki	 i	 Przedsiębiorczości	 w	 Cieszynie	 na	 wystawę	
poświęconą	 	 cieszyńskim	 potrawom	 „Śląskie	 smaku-
je”.	Następną	atrakcją	dla	starszych	grup	była	wizyta	na	
Uniwersytecie	 Śląskim	w	 pracowni	 plastycznej	 gdzie	
dzieci	 poznały	 etapy	 powstawania	 naczyń	 glinianych	 
i	same	też	mogły	ulepić	swoje	miseczki.
	 Różnicę	między	sztuką	 tradycyjną	a	nowocze-
sną,	przedszkolaki	mogły	zobaczyć	w	Galerii	Szarej.
	 Początek	 października	 to	wyjątkowy	 czas	 dla	
nowych	przedszkolaków,	ponieważ	w	przedszkolu	od-
było	 się	 pasowanie.	Wszystkie	maluszki	wystąpiły	 re-

welacyjnie,	a	po	występie	długo	było	słychać	ogromne	
oklaski.
	 Bezpiecznie	do	przedszkola	 -	 to	 temat	 spotka-
nia	ze	Sznupkiem,	policyjną	maskotką,	 i	Panami	Poli-
cjantami.	Oprócz	 omówienia	 zasad	 ruchu	 drogowego,	
goście	pokazali	 elementy	 stroju	policjanta	 i	 radiowóz.	
Grupy	 starsze	 poznały	 drugi	 samochód	 do	 zadań	 spe-
cjalnych	–	karetkę.	Bardzo	łatwo	wskazywały	różnice	
między	 tymi	 dwoma	 pojazdami,	 następnym	 elemen-
tem	spotkania	z	Ratownikami	Medycznymi	była	nauka	
udzielania	pierwszej	pomocy.	Dzieci	same	stwierdziły,	
że	 jest	 to	 bardzo	 ciężka	 i	 odpowiedzialna	 praca	 -	 ra-
towanie	komuś	 życia.	Następnym	gościem	w	naszym	
przedszkolu	była	pani	dentystka	Karolina	Lipka,	która	
opowiedziała	nam	jak	trzeba	dbać	o	nasze	ząbki.
	 Wszystkie	przedszkolaki	lubią	słuchać	różnych	
bajek	dlatego	też	do	naszego	przedszkola	raz	w	miesią-
cu	przyjeżdża	Teatr	Maska	z	Krakowa,	we	wrześniu	zo-
baczyliśmy	przedstawienie	pt.	„Szalona	Lokomotywa”,	
a	w	październiku	„Szewczyk	Dratewka	i	Przyjaciele”.

	 14	 października	 obchodzili-
śmy	 uroczyście	 Dzień	 Edukacji	 Naro-
dowej.	 Odbyła	 się	 akademia,	 w	 której	
udział	 wzięli	 nauczyciele.	 Uczniowie	
przygotowali	 zadania	 do	 rozwiązania.	
Nauczyciele	 zmagali	 się	 z	 ortografią,	
frazeologią,	 musieli	 wykazać	 się	 także	
umiejętnością	 rozpoznawania	 uczniów.	
Drużyna,	 która	 zwyciężyła,	 otrzymała	
w	nagrodę	ciasto.	 	Wszyscy	świetnie	się	
bawili,	ponieważ	role	zostały	odwrócone	
i	 to	 uczniowie	 odpytywali	 nauczycieli.																																																																																															
W	 związku	 z	 obchodami	 dnia	 Komisji	
Edukacji	 Narodowej	 została	 przyznana	 nagroda	 Ślą-
skiego	Kuratora	Oświaty	Pani	Magdalenie	Glac	za	osią-
gnięcia	 dydaktyczno-wychowawcze,	 pracę	 na	 rzecz	
środowiska	 lokalnego,	 współpracę	 z	 różnymi	 instytu-
cjami.								
                                                                                                                  

Grażyna Podżorska
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Ratujmy Organy
Pożegnanie organów

	 W	niedzielny	wieczór,	28	września	
2014	r.	kościół	Jezusowy	wypełnił	się	licz-
nie	 zgromadzonymi	 słuchaczami,	 którzy	
przyszli,	 aby	 w	 przeddzień	 rozpoczynają-
cego	 się	 remontu,	 wziąć	 udział	 w	 symbo-
licznym	pożegnaniu	naszych	zabytkowych	
organów.
	 Koncert,	 zatytułowany	 CLASSIC	
&	POP	przygotowany	został	przez	Wyższo-
bramski	Chór	Kameralny,	organistę	Pawła	
Seligmana	 oraz	 zespół	 JeanPierre	 Band.	
Tak,	 jak	 zapowiadaliśmy,	 koncert	 miał	
nieco	 inny	 charakter	 niż	 dotychczasowe	
muzyczne	przedsięwzięcia	w	ramach	akcji	
„Ratujmy	Organy”.
	 Podczas	 koncertu	 zabrzmiały	 zna-
ne	 utwory	 muzyki	 klasycznej	 w	 aranża-
cjach	 na	 chór	 a	 cappella.	 Wykonaliśmy	
między	 innymi	 „Bourree”	 G.F	 Haendela,	
„Romanze	in	F”	L.	v.	Beethovena,	czy	„Eine	
kleine	 Nachtmusik”	W.A.	Mozarta.	 Kilka	
klasycznych	 tematów	 zaprezentowanych	
zostało	w	dwóch	odsłonach,	m.in.	najpierw	
zaśpiewaliśmy	„Niech	zabrzmią	dziś	pieśni	
chwały”,	pieśń	opartą	na	słynnym	Te	Deum	
M.A.	Charpentiera,	następnie	Paweł	Selig-
man	wykonał	brawurową	improwizację	or-
ganową	na	jej	temat.	Z	kolei	w	odpowiedzi	
na	chóralne	wykonanie	Marsza	Weselnego	
Mendelssohna,	 zespół	 zaprezentował	 jaz-
zową	wersję	tego	znanego	utworu.	Sięgnę-
liśmy	 również	 do	 muzyki	 symfonicznej,	
naśladując	 brzmienie	 orkiestry	 w	 słynnej	
uwerturze	do	Cyrulika	Sewilskiego	G.	Ros-
siniego.	
	 Drugą	 część	 programu	 wypełniły	
utwory	 muzyki	 popularnej,	 która	 zazwy-
czaj	 kojarzy	 się	 z	 mocnym	 brzmieniem	
oraz	 rozbudowaną	 sekcją	 instrumentalną.	 
Z	pomocą	przyszli	nam	zaprzyjaźnieni	mu-
zycy	z	zespołu	JeanPierre	Band	pod	kierow-
nictwem	 Macieja	 Muszyńskiego.	 Z	 towa-
rzyszeniem	 elektrycznych	 skrzypiec,	 gitar	
oraz	 perkusji	 zaśpiewaliśmy	 m.in.	 „What	
a	wonderful	world”,	czy	„Only	You”.		Dla	

nas	 -	 chórzystów	 było	 to	 nowe	
doświadczenie.	Mimo	 szczerych	
chęci	 i	 kościelnych	mikrofonów,	
trudno	nam	było	dorównać		głośnością	śpiewu	do	mocnego	brzmie-
nia	zespołu.	Cieszymy	się	jednak,	że	mieliśmy	możliwość	wystąpić	
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z	 tak	 wspaniałymi	 muzykami,	 któ-
rzy	wzbogacili	 nasz	 program	 pięk-
nymi	instrumentalnymi	wstawkami	
oraz	solowymi	partiami.	W	niezwy-
kłą	 muzyczną	 podróż	 zabrał	 nas	
również	Paweł	Seligman,	 który	na	
organach	 zaprezentował	 improwi-
zowaną	historię	muzyki	od	chorału	
gregoriańskiego	po	współczesną	muzykę	rozrywkową.
Koncert	 zakończył	 się	 jednak	 klasycznie.	 Chór	 po	
raz	pierwszy	wykonał	 fugę	 „Małą”	g-moll	BWV	578	 
J.S.	 Bacha.	 To	 trudne	 polifoniczne	 dzieło	 należy	 do	
klasyki	muzyki	organowej.	W	aranżacji	na	6-	głosowy	
chór	mieszany	a	cappella	zabrzmiało	bardzo	ciekawie.
Jako	 ostatni	 wystąpił	 ponownie	 Paweł	 Seligman,	 któ-
ry	 wykonał	 potężny	 Finał	 z	 I	 Symfonii	 Organowej	 
L.	Vierne’a.	
	 Cieszymy	się	bardzo,	że	przyjęliście	nasze	za-
proszenie	i	przyszliście	symbolicznie	pożegnać	organy.	
Mamy	nadzieję,	że	było	to	spotkanie	radosne.	Mamy	się	

z	czego	cieszyć!	Dzięki	Wam,	podczas	koncertu,	udało	
się	zebrać	kwotę	4300	zł,	która	zasiliła	fundusz	remon-
towy.	Prace	przy	instrumencie	już	ruszyły,	choć	organy	
nadal	nam	służą.	Prawdopodobnie	ostatecznie	zamilkną	
już	po	Święcie	Reformacji.	My	działamy	jednak	dalej.	
Jeszcze	w	grudniu	planowany	 jest	kolejny	koncert	 za-
olziańskich	artystów,	którzy	po	raz	trzeci	włączają	się	
do	akcji	„Ratujmy	Organy”.		Szczegółowe	informacje	
w	 grudniowym	 numerze	 Wieści	 Wyższobramskich.	 
Z	muzycznymi	pozdrowieniami!

Wyższobramski 
Chór Kameralny

Chóry, muzyka...
„Kantaty cieszyńskie” 

	 W	 czwartek	 9	 października	 2014r.	 w	 koście-
le	 Jezusowym	 miało	 miejsce	 niezwykłe	 wydarzenie	 
artystyczne.	W	 ramach	Międzynarodowego	Festiwalu	
Muzyki	Wokalnej	„Viva	 il	Canto”	mogliśmy	usłyszeć	
utwory	muzyczne,	 które	prawie	300	 lat	 przeleżały	 za-
pomniane	w	archiwum	naszego	kościoła.	
	 W	 ramach	 reorganizacji	 Biblioteki	 Tscham-
mera	w	2009	roku	odkryty	został	zbiór	manuskryptów	

muzycznych	o	ogromnej	wartości	historycznej.	Wśród	
nich	 znalazło	 się	 kilkanaście	 dzieł	 instrumentalnych	 
m.in.	 Telemanna,	 Stoelzel’a	 czy	 Heinichena,	 a	 także	
utwory	religijne,	głównie	kantaty,	z	lat	1710-1740	nie-
wiadomego	autorstwa.	
	 Publiczność	 mogła	 usłyszeć	 	 „Kantaty	 cie-
szyńskie"	 podczas	 niezwykłego	 występu	 z	 udziałem	
polskich	i	zagranicznych	artystów	specjalizujących	się	 

foto: Marcin Gabryś
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w	muzyce	dawnej.	Koncert	był	bardzo	ciekawy,	a	dla	
nas	 cieszyniaków	 i	 ewangelików	 szczególnie	 cenny.	
Mogliśmy	bowiem	usłyszeć	 	 tę	piękną	muzykę	w	 tak	
profesjonalnym	współczesnym	wykonaniu,	 	 pierwszy	
raz	po	tylu	latach	i	to	ponownie	w	murach	naszego	ko-
ścioła	Jezusowego.	To	wszystko	spowodowało,	że	wy-
darzenie	to	nabrało	szczególnego	znaczenia	i	wywarło	
na	nas,	słuchaczach	niesamowite	wrażenie.
	 Jako	 pierwszy	 zaprezentował	 się	 znany	 nam	
bardzo	dobrze	chór	kameralny	Ad	Libitum	pod	dyrek-

cją	Izabelli	Zieleckiej-Panek.	W	jego	wyko-
naniu	usłyszeliśmy	trzy	pieśni:	bożonarodze-
niową	w	 języku	 staroczeskim	 oraz	 pasyjną	 
i	wielkanocną	w	języku	niemieckim.
	 Następnie	 wystąpiła	 Barokowa	 Orkie-
stra	Festiwalowa,	w	skład	której	weszli	mu-
zycy	 czołowych	 polskich	 i	 zagranicznych	
zespołów	takich	jak:	Arte	dei	Suonatori,	Or-
kiestra	 Historyczna,	 Capella	 Cracoviensis,	
Wrocławska	Orkiestra	Barokowa	czy	Zespół	
Instrumentów	Dawnych	Warszawskiej	 Ope-
ry	Kameralnej.	Mogliśmy	na	przykład	zoba-
czyć	i	usłyszeć	brzmienie	bardzo	ciekawego	
instrumentu	 jakim	 jest	 pozytyw	 na	 którym	
zagrał	 Marek	 Pilch	 znany	 organista,	 kla-
wesynista	 i	pedagog	urodzony	w	Cieszynie,	 
a	pochodzący	z	Wisły.
	 Wraz	 z	 orkiestrą	 zaprezentowało	 się	
dwóch	 młodych	 niezwykle	 zdolnych	 wo-
kalistów.	 Kontratenor	 Jan	 Jakub	 Monowid	
artysta	 Warszawskiej	 Opery	 	 Kameralnej,	
współpracujący	też	z	Mazowieckim	Teatrem	
Muzycznym	„Operetka”	i	z	Operą	Bałtycką	
w	Gdańsku,	oraz	bas-baryton	Artur	Janda	so-
lista	Warszawskiej	Opery	Kameralnej,	 czło-

nek	 zespołu	 wokalnego	 ProModern,	 specjalizującego	
się	 w	muzyce	 współczesnej.	Mogliśmy	 usłyszeć	m.in.	
Arię	wykonaną	13	października	1710	roku	w	ramach	uro-
czystości	 położenia	 kamienia	 węgielnego	 pod	 budowę	
Kościoła	Jezusowego,		Arię	„lojalistyczną”	na	cześć	Au-
strii,	w	której	tekst	brzmiał:	„...wy	gromy	ryczące,	groź-
nie	szalejące	zgotujcie	wrogom	Austrii	straszny	grób....”	
czy	 kantatę	 na	 uroczystość	 żałobną	 po	 śmierci	 cesarza	
Karola	 VI,	 którą	 skomponował	 ówczesny	 nauczyciel	
szkoły	ewangelickiej.	

foto: Marcin Gabryś
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	 Z	 całą	 pewnością	 wartość	 arty-
styczna	 utworów	 jest	 duża	 i	 świadczy	
o	 bardzo	 wysokim	 poziomie	 życia	 mu-
zycznego	 XVIII-wiecznego	 Cieszyna	 
i	o	bliskich	kontaktach	jego	mieszkańców	
z	ważnymi	ośrodkami	kulturalnymi	Euro-
py	w	epoce	baroku.	
	 Muzyczne	 rękopisy	 odnalezione	
w	 parafialnym	 archiwum	 stanowią	 unika-
towy	 dla	 terenu	 całego	 Śląska	 Cieszyń-
skiego	 zbiór.	 Człowiekiem,	 dzięki	 które-
mu	 mogliśmy	 je	 poznać	 i	 usłyszeć,	 jest	
dr	Zenon	Mojżysz	 -	 pracownik	 naukowy	
Wydziału	 Artystycznego	 Uniwersytetu	
Śląskiego.	 Zajął	 się	 on	 wydaniem	 i	 hi-
storycznym	 opracowaniem	 wszystkich	
odnalezionych	 manuskryptów	 w	 ramach	
projektu	 (grantu	 Ministerstwa	 Nauki	 
i	 Szkolnictwa	Wyższego)	 pt.	 „Ewangelic-
ka	 kultura	muzyczna	 Śląska	Cieszyńskie-
go	w	pierwszej	połowie	XVIII	wieku”.	
	 	 	 	 	 	Niezwykły	 profesjonalizm	 artystów,		
ich	 wrażliwość,	 lekkość	 i	 radość,	 z	 jaką	
wykonywali	 oni	 muzykę	 oraz	 ciekawe	
komentarze	 i	 objaśnienia	dr	Zenona	Moj-
żysza		-	wszystko	to	sprawiło,	że	koncert	miał	niewąt-
pliwie	niezwykłą	atmosferę	i	z	pewnością	był	jednym	
z	tych	wydarzeń,	które	pozostają	na	długo	w	naszej	pa-
mięci.	Mamy	też	nadzieję,	że	to	nie	ostatni	raz,	kiedy	

mogliśmy	usłyszeć	Kantaty	Cieszyńskie	oraz	że	przed-
stawione	utwory	zostaną	niebawem	opublikowane	i	na-
grane,	aby	mogły	trafić	do	szerszej	publiczności.

Jubileuszowy koncert 
Chóru Kościelnego

	 To	już	90	lat,	jak	przez	cieszyński	Chór	
Kościelny	 przewinęły	 się	 setki	 osób,	 to	 ten	
wspaniały	 Jubileusz	 świadczy	 o	 tym,	 że	 pasja	
do	śpiewu,	muzyki,	przekazywana	 jest	z	poko-
lenia	na	pokolenie.	To	muzyka	łączy	ludzi,	łączy	
narody,	sprawia,	że	ludzie	relaksują	się,	nie	za-
uważają	różnicy	wiekowej,	która	staje	się	często	
barierą.	W	chórze	wszyscy	czują	się	wspaniale,	
ponieważ	 należą	 do	 jednej	 wielkiej	 chórowej	
rodziny.	 Determinacja	 jaka	 panuje	 w	 chórze	
wpływa	na	całokształt,	na	konsekwentne	posta-
nowienia	i	dążenia	do	celu.	
Słowa	jednej	z	pieśni:	

„Będę śpiewał Tobie, mocy moja, 
Ty Boże jesteś mą nadzieją, 

Tobie ufam i bać się nie będę!” 

Grażyna Mrowiec
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były	 mottem,	 które	 od	 samego	 początku	 towa-
rzyszyły	 w	 organizowaniu	 uroczystości,	 zostały	
umieszczone	 na	 zaproszeniach	 oraz	 pojawiły	 się	
na	 pięknym	 jubileuszowym	 torcie,	 którym	 wszy-
scy	zaproszeni	mogli	się	delektować.
	 W	 sobotę	 18	 października	 br.	 o	 godzinie	
17.00	 miało	 miejsce	 niezwykłe	 wydarzenie,	 Cie-
szyński	Chór	Kościelny	obchodził	swój	 jubileusz	
90-lecia	istnienia,	a	przy	tej	okazji	płynęły	również	
gratulacje	w	 stronę	naszego	długoletniego	organi-
sty,	który	to	właśnie	w	tym	czasie	obchodził	35-le-
cie	pracy	organisty.	
	 W	 kościele	 Jezusowym	 odbył	 się	 prze-
piękny	koncert,	składający	sie	z	kilku	części.	Był	
on	 zwieńczeniem	dwóch	 jubileuszy	 i	 został	 uroz-
maicony	 swym	wykonawstwem.	Oprócz	 naszego	
organisty,	 usłyszeliśmy	 kolejno	 Chór	 Kościelny,	
Chór	Męski	oraz	Wyższobramski	Chór	Kameralny.	
Jako	pierwszy	wystąpił	organista	Mirosław	Berek	

foto: Beata Macura
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-	jubilat,	który	popisał	się		swym	mistrzostwem	wykonując	
na	 organach	 -	 „Preludium	w	 klasycznym	 stylu”	 Gordona	
Younga.	 Utwór	 został	 wykonany	 na	 nowym	 instrumencie,	
który	 mieliśmy	 okazję	 przedstawić	 Drogim	 Czytelnikom	
w	Wieściach	Wyższobramskich	nr	7,	8	2014.	Efekt	odbioru	
był	niesamowity,	wielu	słuchaczy	zerkało	w	górę,	aby	tam	
dostrzec	wirtuoza,	co	okazało	się	mylne	i	zaskakujące.	W	tej	
sytuacji	możemy	być	spokojni,	że	nasz	instrument	na	czas	
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remontu	ma	godnego	zastępcę.	
	 Kolejno	 wystąpił	 Chór	 Jubilat,	 który	 zapre-
zentował	 kilka	 utworów	 a	 capella	 ze	 swojego	 bardzo	
bogatego	zbioru	różnorodnych	pieśni.	Zaśpiewał	cztery	
pieśni	 autorów	 Polskich	 i	 zagranicznych.	 Po	 usłysze-
niu	ciepłych	słów	proboszcza	parafii	ks.	Janusza	Siko-
ry	 –	wieloletniego	opiekuna	 chóru	kościelnego,	 który	
nieprzerwanie	 od	 30	 lat	 pełni	 tę	 funkcję,	 mogliśmy	
usłyszeć	Chór	Męski,	który	w	tym	roku	obchodzi	rów-
nież	swój	mały	jubileusz	5	lat	swojej	działalności	-	od-
śpiewał	on	pieśni	również	polskich	kompozytorów	oraz	
piękną	pieśń	opracowaną	na	chór	męski	Ludwika	van	
Beethovena	„Niebiosa	głoszą”.	
	 W	kolejnym	punkcie	programu	wystąpił	Chór	
Kościelny,	 który	 zaprezentował	 się	 w	 innym,	 nieco-
dziennym	 układzie,	 w	 towarzystwie	 orkiestry	 -	 licz-
nych	 muzyków,	 którego	 założycielką	 i	 dyrygentkom	
jest	Kornelia	Dorighi.	 Zostały	wykonane	 trzy	 utwory,	 
z	 czego	 dwa	 opracowane	 na	 orkiestrę	 symfoniczną	
przez	 dyrygentkę	 orkiestry.	 Były	 to	 Klęknij	 pomódl	
się	oraz	Ach	potrzebuję	Cię.	Trzecia	pieśń	pt.	Ziemia	
Cieszyńska,	 melodia	 oraz	 słowa	 zostały	 opracowane	
przez	Władysława	 Rakowskiego.	 Licznie	 zebrana	 or-
kiestra	 oraz	 spora	 ilość	 chórzystów	 została	w	 sposób	
profesjonalny	 poprowadzona	 przez	 dyrygentkę	 chóru	
Joannę	Sikorę.	I	tu	należą	się	słowa	podziękowania	dla	
dyrygentki	Pani	 Joasi,	 która	 z	wielkim	poświęceniem	
i	zaangażowaniem	wykonuje	wspaniałą	pracę,	a	czyni	
to	 już	 16	 lat.	 Zaprasza,	 mobilizuje	 oraz	 zachęca	 chó-
rzystów	do	współpracy,	do	udziału	w	próbach,	w	wielu	
występach,	aby	osiągnąć	tak	wspaniały	efekt.	
	 Wystąpił	również	Wyższobramski	Chór	Kame-
ralny,	 który	 spośród	 swoich	 wielu	 pieśni	 zaprezento-
wał	cztery	wspaniałe	perełki,	a	były	to:	Czego	chcesz	 
od	nas	Panie	 –	 J.	 Świdra,	Unsere	Kleine	Nachtmusik	
–	W.	A.	Mozarta	oraz	dwie	pieśni	ludowe	opracowane	
przez	J.	Gawlasa,	w	swoim	repertuarze	posiadają	wiele	
pieśniczek	 ludowych,	 które	 zawdzięczają	 chórowi	 Ju-
bilatowi.
	 Jako	 ostatni	 punkt	 programu	 usłyszeliśmy	 po-
nownie	Chór	Kościelny,	 który	 odśpiewał	 trzy	 utwory	
w	towarzystwie	Wyższobramskiego	Chóru	Kameralne-
go	wraz	z	towarzyszeniem	organów	(Mirosław	Berek)	
oraz	 pianina	 elektrycznego	 (Renata	 Badura-Sikora).	

Ostatnia	pieśń	„Hymn	III	Tysiąclecia”	w	opr.	M.	Gałę-
skiego	przy	połączeniu	wszystkich	wykonawców	oraz	
solistów	 zabrzmiała	 przepięknie,	 niejednemu	 słucha-
czowi	stanęła	łza	w	oku.	
	 Wszystkie	 wykonania,	 których	 w	 tym	 dniu	
usłyszeliśmy	 aż	 18,	 były	 gorąco	 przyjmowane	 przez	
słuchaczy,	 którzy	 wyrażali	 swój	 podziw,	 zachwyt	 
i	 wielkie	 uznanie	 dla	 poziomu	 jaki	 był	 prezentowa-
ny	 przez	 chórzystów,	 ale	 też	 ogromu	 pracy	włożonej	 
w	przygotowanie	tego	przedsięwzięcia.	
	 Na	 zakończenie,	 przed	 błogosławieństwem	
i	 modlitwą	 -	 gratulacje,	 życzenia,	 podziękowania	
składane	 na	 ręce	 pani	 dyrygent	 Joanny	 Sikory	 i	 Mi-
rosława	 Berka	 płynęły	 od	 wielu	 osób	 m.in.:	 Kurato-
ra	 Parafii	 Jana	 Króla	 w	 imieniu	 całej	 Rady	 Parafial-
nej,	 od	 władz	 samorządowych,	 chórów	 oraz	 osób	
prywatnych	 wydawało	 się,	 że	 nie	 będą	 miały	 końca.	
Wszystkim	 Jubilatom	 życzymy	 wiele	 Bożego	 prowa-
dzenia	na	kady	dzień	w	ich	służbie	i	życiu	prywatnym.	

Koncert jubileuszowy współfinansowany z budżetów: 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Miasta Cieszyna

Pozwól mi bez obawy potykać się na drodze, którą idę.

Gdzie może upaść człowiek jeżeli się potknie? Pada w ręce Boga.

K. H. Waggorl

BM
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Dzieci i młodzież
IV WARSZTATY MUZYCZNE

 „3 dni wspólnych prób, 14 młodzieżowych utwo-
rów w czterogłosie,10 dyrygentów prowadzących warsztaty  
w czterech grupach, 2 koncerty finałowe po obu stronach 
Olzy, 1 profesjonalny zespół akompaniujący. To oferta dla 
wszystkich, którzy lubią śpiewać...".	 Czy	 to	 nie	 brzmiało	
wystarczająco	 zachęcająco,	 aby	 przyjść	 i	 spróbować	 wła-
snych	sił	w	tym	projekcie?	Dla	niemal	150	osób	oferta	oka-
zała	się	być	obiecującą.	
	 26	września	od	godz	17	Liceum	Ogólnokształcące	
im.	 Antioniego	 Osuchowskiego	 zaczęło	 gromadzić	 ludzi.	
Przychodzili,	 ustawiali	 się	 w	 kolejce,	 zapisywali	 się,	 do-
stawali	nuty,	żółte	torby-	niespodzianki,	witali	się	ochoczo	 
z	przyjaciółmi	i	uśmiech	nie	znikał	z	ich	twarzy.	Już	godzi-
nę	później	zaczęło	się	rozśpiewanie,	podział	na	głosy	i	ru-
szyliśmy	z	nauką	pełną	parą.	Próby	częściowo	odbywały	się	
w	czterech	grupach	równolegle	(soprany,	alty,	tenory,	basy),	
po	 czym	 schodziliśmy	 się	 razem	na	wspólną	 próbę.	Tem-
po	w	jakim	uczyliśmy	się	piosenek	było	zaskakująco	szyb-
kie,	może	to	nasz	talent,	może	wpadające	w	ucho	piosenki,	 
a	może	po	prostu	Pan	Bóg	przechadzał	się	między	nami	i	
podążaliśmy	za	Jego	wiodącym	głosem?	
	 Czas	jednak	pędził	nieubłaganie.	Tam,	gdzie	dobra	
zabawa,	tam	zawsze	czas	za	szybko	biegnie.	Nagle	już	tyl-
ko	parę	godzin	dzieliło	nas	od	występu.	Zmieniliśmy	miej-
sce	prób	na	Teatr	im.	Adama	Mickiewicza.	To	tutaj	poczuli-
śmy	lekki	stres	i	zabawa	przeobraziła	się	w	świadomość,	że	
chcemy	wypaść	jak	należy	przed	publiką.	Powtórki,	tutaj	nie	
tak,	tu	źle,	tu	powtarzamy...	Czy	miało	dojść	do	katastrofy?	
Za	chwilkę	przyjdą	ludzie,	a	my	w	potrzasku?	Godzina	17,	
prowadzący	Marcin	 Podżorski	wita	 gości	 i...	 zaczynamy!	 
I	nagle	wszystko	idzie	zgodnie	z	planem,	piosenka	za	pio-
senką,	publika	włącza	się	do	wspólnego	śpiewu,	wsta-
ją,	klaszczą.	Czuć	Bożą	obecność	na	scenie,	w	ostat-
nich	rzędach	i	na	samej	górze	balkonów...

	 Czy	warto	 było	 uczestniczyć?	Minęły	 już	 
3	tygodnie	od	Warsztatów,	a	u	mnie	w	domu	i	w	stu-
denckim	mieszkaniu	w	kółko	leci	nagranie	występu.	
Nadal	z	przyjaciółmi	wspominamy.	Już	czekamy	na	
kolejną	edycję.	Tak.	Warto	było.
	 Warsztaty	 Muzyczne	 „Śpiew	 bez	 granic”	
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były	już	czwartą	edycją	tego	projektu	organi-
zowanego	przez	Centrum	Misji	i	Ewangeliza-
cji	z	Dzięgielowa.	W	tym	roku	do	współpracy	
zostali	 zaproszeni	 także	 sąsiedzi	 zza	 połu-
dniowej	granicy.

Uczestniczka

Śpiew naszą radością...
	 W	 niedzielę	 19	 październi-
ka	 „szkółkowicze”	 i	 „byli	 szkółowicze”	 
z	Marklowic	wraz	z	rodzicami	pojechali,	
na	zaproszenie	księdza	Marka	Londzina,	
do	 Dzięgielowa.	 Najpierw	 służyli	 pie-
śniami	w	kaplicy	Domu	Opieki	„Emaus”,	
a	następnie	w	kościele,	podczas	nabożeń-
stwa	o	godzinie	 10.00.	Słowem	Bożym	
służył	 student	 teol.	 Arkadiusz	 Raszka.	
Dzieci	 wystąpiły	 z	 towarzyszeniem	 or-
gan	 -	 Jan	 Walica,	 skrzypiec	 -	 Justyna	
Kuś,	bębna	conga	-	Julia	Murańska,	fletu	
Weronika	Stasica	i	gitary	–	wujek	Janusz	
Stasica.		Śpiew	prowadziła	ciocia	Sabina	
Stasica.	 Dzieci	 zaśpiewały	 kilka	 pięk-
nych	pieśni	na	chwałę	Bożą.		Podzielone	
na	grupy	wiekowe	brały	również	udział	
w	słuchaniu	Słowa	Bożego	na	szkółkach	
niedzielnych,	które	odbywają	się	równo-
legle	z	nabożeństwem.
	 Po	 nabożeństwie	 dzieci	 wraz	 
z	rodzicami	zostały	zaproszone	do	salki	
parafialnej	na	przepyszne	ciasta,	herbatę	
i	kawę.	W	imieniu	dzieci	i	rodziców	ser-
decznie	dziękuję		za	zaproszenie	i	gorące	
przyjęcie.	
	 Panu	Bogu	niech	będą	dzięki	za	
miło	i	pożytecznie	spędzony	czas.

Gabriela Staszkiewicz
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Kącik młodzieżowy

 Mężczyzna i kobieta różnią się od siebie 
pod względem sposobów okazywania sobie miłości. 
Każde z nich ma swoje potrzeby, pragnienia, które 
przekładają się na specyficzne oczekiwania wobec 
współmałżonka.
 W 3 rozdziale Listu do Kolosan jest napisane: 

„Żony, bądźcie uległe wobec swoich mężów, tak bo-
wiem powinny postępować kobiety posłuszne Panu. 
Mężowie, kochajcie swoje żony i nie sprawiajcie im 
przykrości” (Kolosan 3:18–19, Słowo Życia). Z tych 
dwóch wersetów, jak i z wielu książek zajmujących 
się tematyką małżeńską, możemy wyciągnąć wnio-
sek, że kobieta od swojego męża przede wszystkim 
pragnie okazywania jej miłości, natomiast główną 
potrzebą mężczyzny jest szacunek okazywany mu 
przez żonę. 
 Emerson Eggerichs w książce Język miło-
ści i szacunku opisał zjawisko Ożywiającego Kręgu 
– sposobu komunikacji, funkcjonowania w relacji 
małżeńskiej. Jego głównym przesłaniem jest stwier-
dzenie: „Jego (męża) miłość motywuje ją (żonę) do 
szacunku. Jej szacunek motywuje go do miłości”. 
Autor ten, przyjmując perspektywę męża i żony jako 
oczekujących miłości i szacunku, opisał sposoby na 
okazywanie ich sobie nawzajem.
Żona pragnie okazywania jej miłości na 6 sposobów, 
poprzez:
 1. bliskość – ona chce, żebyś był blisko nie tyl-
ko wtedy, kiedy chcesz seksu
 2. otwartość – ona chce, żebyś się przed nią 
otworzył i z nią rozmawiał, a nie był zamknięty  
i okazywał złość czy brak zainteresowania
 3. zrozumienie – nie próbuj jej „naprawiać”, 
tylko jej słuchaj i bądź wyrozumiały, gdy ona jest 
naprawdę niezadowolona
 4. zgoda – słowa „kochanie, przepraszam” 
mają ogromną siłę
 5. wierność – zawsze zapewniaj ją o swojej 
miłości i swoim oddaniu
 6. poważanie – ona chce, żebyś ją szanował  
i doceniał.
 Okazywanie mężowi szacunku na 6 sposo-

Oczekiwania

 W poprzednim artykule skupiliśmy się na szczególnej relacji, jaką jest małżeństwo. Kontynuując ten temat, 
chciałem poruszyć jeszcze dwie ważne kwestie z nim związane: oczekiwania małżonków względem siebie nawza-
jem i sposoby rozwiązywania konfliktów.

bów, które zaspokoją jego pragnienia:
 1. zdobywanie – zrozum jego pragnienie pra-
cy i osiągnięć
 2. hierarchia – podziękuj mu za jego pragnie-
nie chronienia i utrzymywania rodziny
 3. przywództwo – doceń jego pragnienie prze-
wodzenia – i nie podważaj jego przywództwa
 4. wnikliwość – słuchaj uważnie jego pomy-
słów i porad, których ci udziela
 5. związek – doceń jego chęć przyjaźni na za-
sadzie partnerstwa i trwaj z nim ramię w ramię – 
pooglądaj z nim mecz, poobserwuj, jak pracuje, bądź 
obok, jako przyjaciel, on też tego potrzebuje
 6. seksualność – odpowiedz na jego pragnie-
nie seksualnej bliskości, nie odrzucaj go.
 Zrozumienie potrzeb swojego współmałżon-
ka jest punktem wyjścia do satysfakcjonujących  
i udanych sposobów ich zaspokajania. I co najważ-
niejsze i najfajniejsze – nie jest to relacja jednostron-
na, bo szczęście i spełnienie najbliższej nam osoby 
motywują ją do uszczęśliwiania nas. 

Rozwiązywanie konfliktów
 W każdej relacji zdarzają się konflikty. Co 
więcej – są one ważne i potrzebne, ponieważ, jeśli 
tylko rozwiązywane są konstruktywnie, usprawnia-
ją i ulepszają sposoby komunikacji, wpływają na 
ogólne funkcjonowanie związku, zbliżają do siebie 
i pomagają wypracowywać dobre rozwiązania na 
przyszłość.
 W książce Więzy i więzi Bill i Lynne Hybels 
przedstawili 9 kroków pomocnych w rozwiązywaniu 
konfliktów. Przedtem jednak podkreślili, że twórcze 
rozwiązywanie konfliktów nie może mieć miejsca 
bez pomocy Ducha Świętego, ducha pojednania – 
indywidualnego pojednania z Bogiem, nauki życia  
w harmonii z Nim. Bez Jego spoiwa nie będziemy  
w stanie mądrze zakończyć kryzysowych chwil w na-
szym małżeństwie. Jeśli wiemy, że Bóg jest z nami,  
a my z Nim w tych trudnych sytuacjach, możemy po-
siłkować się zaproponowanymi przez autorów kro-
kami do rozwiązania konfliktów:
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 Krok 1. – autorefleksja (indywidualna modli-
twa – czy to przypadkiem nie ja mam belkę w oku,  
a żonie/mężowi wypominam źdźbło? Najgorszym 
wyjściem do rozwiązywania konfliktów jest przeko-
nanie, że ja jestem całkowicie niewinny/a)
 Krok 2. – zaplanujmy formalną konferencję 
pokojową w spokojnych, niespiesznych okoliczno-
ściach. Kiedy chcemy rozwiązać jakiś konflikt, musi-
my być sami, w specjalnie wygospodarowanej prze-
strzeni i czasie.
 Krok 3. – kiedy już jesteśmy sami w określo-
nym miejscu, zaczynamy od afirmacji i przedstawie-
nia naszych motywacji, np. „Kocham Cię, zależy mi 
na naszym małżeństwie, chcę, żebyśmy wspólnie roz-
wiązali ten problem.”
 Krok 4. – w trakcie tej rozmowy jesteśmy 
otwarci, gotowi do brania winy na siebie (jednak – 
nie obarczamy się winą, która nam się nie należy, 
tylko w pełni akceptujemy to, co nasze) i mówienia 
przepraszam – a to nie to samo, co „sorry”.
 Krok 5. – wyrażamy krzywdę zamiast wro-
gości – rozmowy pokojowe trzeba planować szyb-
ko, zanim uraza czy poczucie krzywdy zamieni się  
w gniew, który ma większą moc niszczycielską i za-
myka drogę do konstruktywnej rozmowy. Na atak 
zazwyczaj reagujemy kontratakiem, co innego, jak 
mówimy: „Zabolało mnie, że nie pamiętałeś o naszej 
rocznicy/że wyraziłaś się brzydko o moim tacie”.
 Krok 6. – wyrażamy się otwarcie – to nie czas 
na aluzje i luźne uwagi, liczą się konkrety i jasność 
przekazu.
 Krok 7.  – mówimy „czuję”, komunikat „ja”, 
np. „Czuję się urażona twoim komentarzem”, a nie 

„Ty masz taką niewyparzoną gębę!”.
 Krok 8. – unikamy mówienia „nigdy” i „za-
wsze”, to dwa małe słowa, ale niebezpiecznie gene-
ralizujące.
 Krok 9. – skupiamy się na rozwiązaniach, po-
dajemy wcześniej wymyślone pomysły na przezwy-
ciężenie trudności, rozważamy kompromisy. Jeśli 
nie powiodą się – znowu siadamy i rozmawiamy, szu-
kamy nowych rozwiązań, ulepszamy stare, rozma-
wiamy!

 Co ważne – jeśli sami nie dajemy sobie rady  
z konfliktem czy kryzysem, w którym znalazło się 
nasze małżeństwo, nie bójmy się prosić o pomoc – 
czy to doradcę małżeńskiego, duszpasterza, psycho-
loga, zaprzyjaźnioną parę małżeńską. Korzystajmy z 
książek, wykładów, uczmy się, rozmawiajmy z inny-
mi małżeństwami, pracujmy nad swoim związkiem!

 Dla przeciwwagi można wymienić kilka 
kiepskich sposobów radzenia sobie z konfliktem: 
– zamrożenie – wycofanie, izolacja, odchodzimy, 
mrucząc sobie coś pod nosem,
– otwarta walka – dajemy upust złości, zastraszamy, 
krzyczymy,
– ucieczka – trzaskami drzwiami, uciekamy w alko-
hol, używki,
– stosujemy przemoc fizyczną.

 To już ostatni artykuł serii. Wszystkim Czy-
telnikom życzę, aby mogli otrzymać nadprzyrodzoną 
Bożą moc, która pozwoli stać się bohaterami domo-
wymi.

Tymoteusz Bujok
teolog 

SPOTKANIE Z UMIERAJĄCYM
Panie - on mówił o umieraniu

i trzymał mnie za rękę. 
Powiedziałem mu: - odwagi!
i wysunąłem rękę z jego dłoni.

On mówił przez cały czas i prosił mnie, bym został.
Powiedziałem mu: - odwagi!

i zostawiłem go samego. 
Zabrałem rękę ze strachu, 

że chłód śmierci i mnie przeniknie, 
i odszedłem ze strachu, 

że będę musiał uświadomić sobie kres mojego życia.
Panie - dlaczego nie potrafiłem opowiedzieć mu o Tobie

i - dlaczego nie wsunąłem jego ręki w Twoją?
autor nieznany
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Kącik dla dzieci
Bożena Harwot-Podżorska

Witajcie Drogie Dzieci

 Listopad to miesiąc, w którym jesień zagościła wśród nas na dobre. Za oknem zrobiło się szaro  
i zimno. Pogoda skłania nas do pewnych przemyśleń i chwili zastanowienia.
1 listopada - Pamiątka Umarłych . Wspominamy naszych zmarłych, pamiętając, że śmierć
nie jest końcem naszego życia. Śmierć staje się dla nas wierzących wejściem do Królestwa
naszego Ojca.
 Niedziela Wieczności - ostatnia niedziela roku kościelnego „... .Albowiem my wszyscy powinni-
śmy stanąć przed sądem Chrystusowym..." (2 Kor 5,10) Śmierć, sąd, grzech, nadzieja, królestwo Boże 
- aby lepiej zrozumieć te trudne tematy, przenieśmy się w wyobraźni do czasów kiedy apostoł JAN pisał 
księgę OBJAWIENIA. Być może tak potoczyłaby się nasza rozmowa .

-Witaj	Janie	-	Szalom
-	Czy	możesz	opowiedzieć	nam	o	czasach	ostatecznych	?
-	Ależ	oczywiście.	Uwielbiam	opowiadać	o	Bogu.
	 Tak	wiele	czasu	minęło,	kiedy	wspólnie	wędrowałem	z	Jezusem.	Potem	na	wyspie	Patmos,	kiedy	
zostałem	sam,	przeżyłem	coś	wspaniałego.	Miałem	wizję	domu	Ojca	za	którym	 tęsknię	Zobaczyłem	
Jezusa	w	Jego	chwale.	Bardzo	się	przestraszyłem.	On	jednak	powiedział,	bym	się	nie	lękał.	Wówczas	
przypomniały	mi	się	słowa	„	niechaj	się	nie	trwoży	serce	wasze	wierzcie	w	Boga	i	we	mnie	wierzcie".		
	 Poczułem	się	pewniej,	choć	rzeczy,	które	widziałem	były	straszne.
-	Powiedz	Janie	co	widziałeś	?
-	Widziałem	karę	jaką	Bóg	wymierzył	tym,	którzy	Go	nie	miłowali	i	mu	nie	służyli.	Jak	Bóg	zniszczył	
śmierć,	grzech	i	szatana.
	 Mimo	przerażenia	stale	słyszałem	Jego	zapewnienie	„	Idę	przygotować	wam	miejsce,	nową	zie-
mię	i	nowe	niebo
-	To	musiało	być	wspaniałe	.	Jak	wyglądało	to	niebo
-	Zobaczyłem	wspaniałe	miasto,	zstępujące	od	Boga	-	nowe	Jeruzalem	.
	 Ogarnęła	mnie	wielka	radość,	kiedy	zobaczyłem	jak	wielu	złych	rzeczy	tam	nie	będzie.
-	Drogi	Janie,	Pan	Jezus	wiele	razy	wspominał	i	nauczał	co	mamy	czynić,	aby	być	gotowym
na	dzień	sądu
*	wierzmy	w	śmierć	Pana	Jezusa	na	krzyżu,	tylko	Jego	krew	może	nas	usprawiedliwić
*	bądźmy	czynni	w	miłości	pomagając	i	służąc	naszym	bliźnim
*	bądźmy	wierni	Bogu	aż	do	końca,	byśmy	kiedyś	usłyszeli	słowa	skierowane	do	nas
„	Sługo	dobry	i	wierny!	Nad	tym	co	małe	byłeś	wierny	.	Wejdź	do	radości	Pana	swego"
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	 Dziesięcioletni	 Bolek	 właśnie	 wychodził	 
z	matką	z	domu,	gdy	z	furtki	naprzeciwko	wyszła	
sąsiadka.	Uprzejmie	skinęła	głową	i	już	otworzyła	
usta,	aby	ich	pozdrowić,	gdy	matka	Bolka	odwró-
ciła	 głowę	w	drugą	 stronę	 i	 przyśpieszyła	kroku.	
Zakłopotany	Bolek	obejrzał	się,	uśmiechnął	do	są-
siadki	i	skinął	głową.
	 Mamo,	 dlaczego	 nie	 odpowiedziałaś	 na	
pozdrowienie	pani	Rybnickiej	-	zapytał	po	chwili.	
Matka	 nie	 zareagowała	 i	 chłopiec	musiał	 powtó-
rzyć	pytanie.
	 Bolku,	nie	mów	nic,	ty	i	tak	tego	nie	zrozu-
miesz!
Ja	 jednak	 rozumiem	 -	 pomyślał	 Bolek	 -	 mama	
gniewa	 się	 na	 naszą	 sąsiadkę	 i	 wiem	 nawet	 dla-
czego.	Jak	na	cmentarzu.	Nasze	groby	znajdują	się	
przecież	bardzo	blisko	siebie.	Dawniej	było	zupeł-
nie	 inaczej.	 Często	 odwiedzaliśmy	 rodzinę	 Ryb-
nickich.	 Bawiłem	 się	 z	 Ewą,	 ich	małą	 córeczką.	 
I	ojciec,	gdy	jeszcze	żył,	lubił	Ewę.
	 Bolek	 i	matka	wrócili	 z	 cmentarza	 i	 usie-
dli	do	kolacji.	Milczeli.	Deszcz	dzwonił	o	 szyby	 
i	 stwarzał	 ponury	 na-strój,	 prawdziwy	 nastrój	
Święta	Umarłych.
-	Od	czasu,	gdy	nas	spotkało	to	nieszczę-
ście,	 jest	 u	 nas	 tak	 smutno	 -	 pomyślał	
Bolek.	 -	 Już	 rok	 minął.	 Ojciec	 był	 za-
wsze	wesoły,	matka	właściwie	też.	A	te-
raz	 siedzi	 cicho,	prawie	wcale	na	mnie	
nie	patrzy	że	wtedy,	gdy	się	roześmieję	
albo	zażartuję.
-	Siedź	prosto!	-	zwróciła	mu	uwagę	mat-
ka.	-	Czy	sądzisz,	że	ojciec	cieszyłby	się,	
widząc	jak	się	garbisz	przy	stole.
Bolek	 wyprostował	 się,	 lecz	 dalej	 mil-
czał.
-	 Ja	nie	myślałam	 tak	 źle	 -	 powiedziała	
matka	po	chwili.	-	Ty	wiesz,
że	ojciec	bardzo	się	cieszył,	gdy	siedzia-
łeś	 prosto	 przy	 stole.	 Twoje	 paznokcie	
mogłyby	też	być	czystsze.
	 Właściwie	 ojciec	 tak	 bardzo	 
o	to	nie	dbał	-	myślał	chłopiec	-	raz	na-
wet	 powiedział:	 „Najważniejsze,	 aby	
przy	 stole	 mieć	 miłą,	 wesołą	 twarz,	 w	
przeciwnym	razie	najlepsza	potrawa	nie	
wiedział	 to	 jakiś	 poeta.	Matka	 śmiejąc	
się	rzekła:	„Bolku,	nie	wierz	w	to,	to	jest	
utwór	twego	ojca".	Przypominając	sobie	
te	chwile	Bolek	uśmiechnął	się.	Gdy	jed-
nak	zauważył,	że	matka	na	niego	patrzy,	

zaraz	spoważniał.	Matka	dostrzegła	jego	uśmiech	 
i	chciała	wiedzieć,	co	go	wywołało.
-	Nic	takiego	-	odpowiedział.
-	O	czym	myślisz?	-	pytała	matka.	Bolek	milczał.
W	sąsiednim	domu	zapaliło	się	światło.	Pani	Ryb-
nicka	 wróciła	 z	 cmentarza	 -	 pomyślał	 chłopiec.	
Przypomniał	 sobie,	 jak	 stała	 przy	 furtce	 ogrodu	 
i	chciała	ich	pozdrowić.	Na	pewno	i	ona	była	smut-
na	od	owego	nieszczęśliwego	wypadku,	ale	chyba	
nie	okazywała	tego	swej	małej	córeczce,	gdy	była	
przy	niej.
-	Powiedz,	o	czym	myślisz?	-	dopytywała	się	zno-
wu	matka.	-	Czy	myślisz	o	ojcu?	Wtedy	Bolek	po-
stanowił	powiedzieć	wszystko,	o	czym	myślał.
-	Tak,	myślę	o	ojcu	 i	wiem	z	 czego	 się	 cieszyłby	 
w	tej	chwili	najbardziej.
-	Jak	sądzisz,	z	czego?	-	zapytała	trochę	niepewnie	
matka.	Czuła,	że	chłopak	cierpi,	widząc	 ją	ciągle	
smutną.	-	Myślisz,	że	ojciec	chciałby,	abym	ja...	 -	
powiedziała	wolno	-	nie	tak	poważnie...
Bolek	potrząsnął	głową	i	znowu	milczał.	-	To	nie	
ma	żadnego	sensu	-powiedział	wreszcie	-	i	tak	tego	
nie	zrobilibyśmy,	to	znaczy	ty	byś	nie	zrobiła	tego.
	-	Ja	nie	zrobiłabym	czegoś,	z	czego	ojciec	cieszył-

Są trzy ścieżki, jedna z nich zaprowadzi mrówki do celu...
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sercu.	Przecież	ona	nie	jest	tu	niczemu	winna.
Matka	 Bolka	 ukryła	 twarz	w	 dłoniach.	 Chłopiec	
usiadł	koło	niej	i	zamyślił	się.	Wreszcie	zapytał:	-	
Ojciec	był	przecież	dobrym	człowiekiem,	prawda	
mamo?
-	Tak	 -	 przytaknęła	 -	 bardzo	dobrym,	najlepszym,	
jakiego	znałam.
-	I	dlatego	-	powiedział	Bolek	-	wiem	czym	teraz	
z	całą	pewnością	zrobilibyśmy	ojcu	radość.	Wiem	
nawet,	 mamo,	 co	 powiedziałby,	 gdyby	 teraz	 sie-
dział	z	nami	przy	stole.	Powiedziałby:	„Pani	Ryb-
nickiej	 i	 tak	 jest	bardzo	ciężko.	Nie	utrudniaj	 jej	
jeszcze	życia,	idź	do	niej	i	porozmawiaj	z	nią	tak	
jak	dawniej.	Przecież	zawsze	pomagaliśmy	sobie	
wzajemnie.	Czy	 zapomniałaś	 o	 tym?"	Na	pewno	
ojciec	tak	by	powiedział.
Matka	 podniosła	 się	 i	 stała	 przez	 chwilę	 niezde-
cydowana.	Deszcz	jeszcze	ciągle	dzwonił	o	szyby.
-	 Poczekaj	mamo,	 przyniosę	 płaszcz	 i	 parasolkę	 -	
powiedział	 Bolek	 -	 pójdziemy	 odwiedzić	 panią	
Rybnicką.	Jak	cieszyłby	się	ojciec,	gdyby	był	tutaj.

by	się	teraz	-	zapytała	matka	-	jesteś	tego	pewny?
Minęła	 chwila	 zanim	 Bolek	 mówił	 dalej.	 -	 Ojca	
ucieszyłoby	najbardziej,	gdybyśmy	zaraz	poszli	do	
naszej	sąsiadki	i	znowu	z	nią	rozmawiali.
-	Do	pani	Rybnickiej?	-	zawołała	matka.	-	Co	ty	so-
bie	wyobrażasz?	Ty	nic	nie	rozumiesz!
-	O	tak	mamo	-	odpowiedział	Bolek	-ja	to	rozumiem	
i	to	nawet	bardzo	dobrze.
-	Zamilcz	 -	powiedziała	matka,	 lecz	Bolek	mówił	
dalej.	-	Kiedyś	dawniej	zaniosłaś	jej	kwiaty,	a	raz	
nawet	babkę	i	powiedziałaś:	„To	jest	mały	podaru-
nek	za	to,	że	pani	mąż	zabiera	swym	samochodem	
do	pracy	mego	męża.	Dzięki	temu	może	on	o	go-
dzinę	dłużej	spać.	Jestem	za	to	bardzo	wdzięczna".
Matka	surowym	głosem	znowu	mu	przerwała,	lecz	
chłopak	czuł,	że	musi	mówić	dalej.	Kiedy	potem	
z	mężem	 pani	 Rybnickiej	 zginęli	 w	wypadku	 sa-
mochodowym,	pogniewałaś	się	na	nią.	Nawet	nie	
odpowiadasz	na	 jej	pozdrowienia,	a	przecież	ona	
nie	jest	temu	winna.	A	ponadto	ma	daleko	cięższe	
życie	od	ciebie,	mamo,	czy	ty	tego	nie	widzisz?
-	A	to	dlaczego?	-	zapytała	matka.	 -	Obie	straciły-
śmy	mężów	i	winy	ojca	w	tym	nie	było.
-	Pomyśl	mamo,	gdybyś	musiała	mieszkać	w	tym	
domu	sama,	a	ja	byłbym	u	dziadków.	-	Kiedy	mat-
ka	go	od	razu	nie	zrozumiała,	Bolek	wytłumaczył:	
-	Pani	Rybnicka	jest	przecież	zupełnie	sama.	Mała	
Ewa	 jest	 w	 innym	mieście	 u	 rodziców	 zmarłego	
ojca,	a	matka	tylko	rzadko	ją	odwiedza.
-	 A	 dlaczego	 oddała	 dziecko?	 -	 zapytała	 znowu	 
matka.
	 Przypuszczam,	że	pani	Rybnicka	musi	pra-
cować,	gdyż	renta	nie	wystarczy	jej	na	utrzymanie	
i	spłatę	długu,	który	pozostał	na	nowo	wybudowa-
nym	domu.	Ewa	ma	dopiero	pięć	lat	i	wymaga	sta-
łej	opieki	i	dlatego	musiała	iść	do	dziadków.	Twoje	
położenie	jest	daleko	lepsze.	Chodź	pójdziemy	do	
niej	i	porozmawiamy.	Wiem,	że	się	na	pewno	ucie-
szy.	
-	Ale...	co	jej	mam	powiedzieć	-	zawahała	się	matka	
przecież	przez	cały
ten	czas	byłam	dla	niej	taka	nieuprzejma.
-	Ach,	to	nic	nie	szkodzi,	ona	to	zrozumie,	minął	już	
przecież	rok,	od	kiedy...
-	Nie,	nie	-	powiedziała	nagle	matka	-	gdyby	jej	mąż	
tak	szybko	wtedy	nie	jechał,	ojciec	by	jeszcze	żył.	
Muszę	ciągle	o	 tym	myśleć,	czy	 ty	 tego	nie	rozu-
miesz?
-	Ja	to	przecież	rozumiem	mamo,	ale	już	minął	rok	
od	tego	nieszczęsnego	dnia.	Pani	Rybnicka	pewnie	
też	o	tym	myśli	i	jest	jej	bardzo	przykro	i	ciężko	na	

Używając kodu wpisz do ramki z lisci słowa 
z 1 Liastu do Tesaloniczan 5, 18
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 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

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

2014-09-07
2014-09-07
2014-09-07
2014-09-07
2014-09-20
2014-09-21
2014-09-21
2014-09-28

Filip	Jastrowicz
Filip	Czaniecki
Liwia	Wlazło
Olivier	Henryk	Kopka
Adam	Pilch
Robert	Lankocz
Wojciewch	Lankocz
Samuel	Sebastian	Olszowski

Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2014-09-06

2014-09-06

2014-09-13

2014-09-13

2014-09-20

2014-09-20

2014-09-27

2014-09-27

Marcin	Jerzy	Bathelt
Katarzyna	Klus
Grzegorz	Piotr	Przybyła
Bogusława	Szlauer
Daniel	Malicki
Ewa	Magdalena	Cieślar
Łukasz	Glajcar
Kinga	Izabela	Kwiczała
Domonik	Tadeusz	Gańczarczyk
Iga	Marta	Gojniczek
Jan	Janusz	Legierski
Elżbieta	Anna	Makula
Dariusz	Mendrok
Pamela	Martyna	Wiśniewska
Adam	Andrzej	Staniszewski
Gabriela	Żerdka

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Bażanowice

Hażlach

Cieszyn

2014-09-02
2014-09-05
2014-09-05
2014-09-08
2014-09-10
2014-09-18
2014-09-19
2014-09-20

śp.	Anna	Krzemień	zd.	Sitek
śp.	Emil	Jerzy	Pinkas
śp.	Karol	Władysław	Faruzel
śp.	Helena	Emilia	Partyka	Dybała
śp.	Bogusław	Górniak
śp.	Paweł	Śliwka
śp.	Anna	Dziedzic	zd.	Nogawczyk
śp.	Władysław	Lipowski

lat	90
lat	72
lat	65
lat	66
lat	61
lat	84
lat	79
lat	96

Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Gumna
Ogrodzona
Cieszyn
Krasna



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl70 Odwiedź naszą stronę:

  

Polskie Towarzystwo Ewangelickie
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 - 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. 15.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski

Informacje, ogłoszenia

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 
Za wyjątkiem pierwszego, pozostałe spotkania Klubu PTEw. odbędą się 

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

06.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
           Prelekcja:  Tytus Chałubiński (150 – lecie śmierci)  

13.11: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
           Prelekcja: Maria Dąbrowska (125 – lecie urodzin)

20.11: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Z wydarzeń między 1984 a 2014  

27.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Jan Stanisław Bystroń  (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
Hażlach

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

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

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

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: protestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl
lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn
godz. 17.00
> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

Zamarski
godz. 18.00

> 1 i 3 środa miesiąca
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Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

Bibliotekarki

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

	 Biblioteka	 Parafialna	 posiada	 nagrany	 na	 kasetach	 cały	

Nowy	 Testament,	 do	 wypożyczenia	 razem	 z	 odtwarzaczem	

(magnetofonem).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA, 
KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY WTOREK O GODZ. 18:30, 

W BUDYNKU PARAFIALNYM 
PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIĘTRZE

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

 Zbliża się jesień, a z nią przygotowanie do zimy. Przeglądamy stan naszego odzienia, obuwia, wi-
dzimy ich stan, ilość. Widzimy braki, a także nadmiar. Bogaci jesteśmy w różne niepotrzebne (w dobrym 
stanie) przedmioty, które żal wyrzucić. Nadmiarem bogactwa cieszą nas też nasze sady i ogrody. Kogo 
obdarować? Kogo poprosić o pomoc? Proponujemy umożliwienie czynienia dobra niewielkim kosztem, 
uczciwie i dyskretnie – ku obopólnemu zadowoleniu. Wystarczy odpowiedzieć na hasła: 
 - POSZUKUJĘ – czego – nieodpłatnie lub odkupię
 - ODSTĄPIĘ lub SPRZEDAM – co.
 Jeśli chcesz wziąć udział w tej akcji, zamieść swoje ogłoszenie na „Tablicy ogłoszeń” w korytarzu 
Parafii – podając nazwę rzeczy i swój nr telefonu, albo możesz skontaktować się z redakcją. 

Zachęcamy  i zapraszamy do współpracy!!!
Redakcja Wieści Wyższobramskich

Podziel się tym co masz w nadmiarze !!!
Poproś o to, czego ci brakuje!!!
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II Cieszyńskie Śniadanie dla Kobiet
Adwentowe wyciszenie

Zapraszamy wszystkie zborowniczki z parafii cieszyńskiej 
(Cieszyna i filiałów) w dniu 13 grudnia br. na godz. 9.00 do Pajty

Zapraszamy panie udzielające się w parafii cieszyńskiej 
oraz te panie, które z różnych przyczyn nie korzystały 
jeszcze z żadnej atrakcji proponowanej przez parafię.

Znajdźcie czas, aby się wyciszyć w czasie adwentowym. Wykład poprowadzi diakon Helena Gajdacz. 
Zgłoszenia przyjmujemy na nr. tel. parafii 33 857 96 69 oraz kom. 501 290 486.

   Ewangelicki pomnik w Hażlachu 
 Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie odnowionego pomnika na ewangelic-
kim, wiejskim cmentarzu w Hażlachu.  Uroczystość odbędzie się w sobotę 22 listopada 2014 r.  
o godz. 14.00. Po uroczystościach na cmentarzu zapraszamy do sali parafialnej na poczęstunek, 
wzbogacony prelekcją multimedialną dotyczącą historii pomnika i realizacji projektu jego odno-
wienia. Serdecznie zapraszamy.

Punkt Poradnictwa
 - W Punkcie tym przyjmują doradcy rodzinni, duszpasterze oraz mediator i superwizorzy, których obowiązuje 
tzw. tajemnica duszpasterska.
 - Punkt znajduje się w Cieszynie przy ul. Wyższa Brama 29 (tam mieści się księgarnia „Warto”, w czasie spotkań 
księgarnia jest niedostępna dla osób trzecich). 
 - Istnieje możliwość umówienia się w innym miejscu poza Punktem.
 Zadzwoń pod numer telefonu 691 544 474 i umów się na spotkanie. 
 - Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
 - Filia Ośrodka znajduje się w Cieszynie przy ul. Wyższa Brama 29.
 Wsparcie udzielane jest bezpłatnie poprzez spotkania z profesjonalistami – osobą pierwszego kontaktu, psycho-
logiem, prawnikiem, przez telefon, pocztę e-mail. Wszystko po to, by zagwarantować jak największy zasięg tery-
torialny (w tym możliwość skorzystania z pomocy osób mieszkających w małych miejscowościach) i dostępność 

usług.
Zadzwoń pod nu-
mer telefonu: 518 
135 318 od pn. do 
pt. w godz. 8.00–
18.00
lub 502 730 953 od 
pn. do pt. w godz. 
10.00–18.00 albo 
napisz na adres: 
pokrzywdzeni@cme.
org.pl.
Ośrodek	współ-
finansowano	ze	
środków	Funduszu	
Pomocy	Pokrzyw-
dzonym	oraz	
Pomocy	Postpeni-
tencjarnej.

Centrum Misji i Ewangelizacjizaprasza do korzystania z pomocy:-  
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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
janusz.sikora
@luteranie.pl

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

Skład komputerowy: B i A Macura
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