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OD REDAKCJI:

Beata Macura

	 Na	 życie	 każdego	 z	 nas	 składa	 się	
przeszłość,	 teraźniejszość	 i	 przyszłość.	 By-
wają	chwile	kiedy	myśl	o	przeszłości	napeł-

nia	nas	przykrością,	są	chwile,	gdy	teraźniejszość	jest	dla	nas	szara	i	bezbarwna.	Ma-
rzymy	wtedy	z	tęsknotą	o	dniu,	który	wszystko	odmieni	lub	naprawi,	a	teraźniejszość	
staje	się	oczekiwaniem	na	ten	właśnie	dzień,	który	może	nigdy	nie	nadejść…	W	innym	
momencie	myśl	o	przyszłości	niczym	nas	nie	zaciekawia,	nie	oczekujemy	po	niej	ni-
czego	nowego,	a	to,	co	przyjść	musi,	wydaje	się	równie	szare	i	beznadziejne,	jak	to,	co	
przeżywamy	w	tej	chwili.		
	 Człowiek	 wierzący	 nie	 powinien	 pozostawać	 długo	 w	 takim	 stanie.	 Mogą	 
w	nas	budzić	się,	ale	nie	mogą	trwać.	W	psalmach	znajdujemy	nuty	melancholii	„dni	
człowieka	są	jak	trawa:	tak	kwitnie	jak	kwiat	polny”	Ps	103,	15.	Zawsze	kończą	się	one	akordem	radości,	nadziei	
i	uwielbieniem	Boga.	Psalmy	powstawały	niejednokrotnie	w	nastrojach	cierpienia	i	przygnębienia,	ale	ich	twórcy	
w	tych	nastrojach	nigdy	długo	nie	zostawali.	Ostatecznie	zawsze	zwyciężała	wiara	w	Boga,	który	ratuje	i	zbawia.	
	 Im	więcej	jest	spraw,	które	nosimy	w	sobie	i	nie	dzielimy	się	nimi	z	kimś	drugim,	tym	trudniej	nam	się	żyje.	
Można	powiedzieć,	że	im	więcej	ma	człowiek	tajemnic,	tym	bardziej	jest	samotny,	obciążony	swoimi	troskami	 
i	 zmartwieniami.	 Kto	 nosi	 swoje	 ciężary	 samotnie,	 nie	 zdaje	 sobie	 sprawy	 jak	 wielką	 ulgę	 przynosi	 zwie-
rzenie	 się	 przed	 kimś	 drugim,	 a	 szczególnie	 przed	 kimś,	 kto	 w	 stosunku	 do	 nas	 jest	 osobą	 życzliwą	 oraz	
wszystkie	 problemy	 zanosi	 przed	 oblicze	 Boże.	 Jezus	 woła	 do	 siebie	 ludzi	 obciążonych	 aby	 dać	 im	 otuchę	 
i	wyzwolić	ich	z	obciążenia,	które	na	nich	spoczywa.	On	zna	ludzkie	ciężary	i	wie,	że	można	się	ich	pozbyć.	Ina-
czej	presja	staje	się	nie	do	wytrzymania.	Kiedyś,	gdy	na	świecie	istniał	jeden	człowiek	i	nie	miał	jeszcze	nikogo	
bliskiego	obok	siebie,	Bóg	wypowiedział	istotne	słowa,	które	do	dziś	są	aktualne:	„Niedobrze	jest	człowiekowi,	
gdy	jest	sam…”	.	Jeżeli	nie	masz	bliskiej	osoby	do	której	możesz	się	zwrócić,	pamiętaj,	że	jest	jeszcze	Bóg!
	 Nasze	życie	powinno	należeć	do	Boga.	On	jest	Panem	czasu,	który	nam	jest	dany	do	przeżycia	na	tej	ziemi.	
Nasza	przeszłość	należy	do	niego.	Nasza	przyszłość	jest	również	jego,	gdyż	nasze	życie	zależy	od	niego.	Jedynie	
chwila	obecna	należy	do	nas.	On	nam	ją	daje,	a	my	możemy	użyć	jej	dla	naszego	dobra	lub	potępienia.	Zamiast	
zamartwiać	się	tym,	co	już	nie	wróci	i	czego	nie	da	się	nadrobić,	zamiast	lękać	się	tego,	co	może	nigdy	nie	nastąpić,	
żyjmy	tym	co	posiadamy,	chwilą	obecną.	Z	miłości	do	Boga	i	powierzając	mu	swoje	życie,	zacierają	się	wszelkie	
szarości	i	cienie,	a	wszystko	nabiera	świeżych	barw.	

Panie, zrozumiałem. Zbliżamy się.

Moje biedne ciało wyczerpane czasem i zmęczone wysiłkiem, zaczyna dawać znaki mówiące mi, że wkrótce już 
nie będę go musiał dźwigać.
Słabną moje zmysły i tracę panowanie nad moimi odruchami. Nie mogę już zasnąć ani nic robić.
Całe moje ciało mówi mi, że moja podróż zbliża się do mety i że wychodzę już na ostatnią prostą.
Ręce zaczynają mi sztywnieć, a za chwilę także i nogi nie obejdą się bez pomocy laski.
Jednakże moja dusza nie gaśnie.  Przeciwnie... wznosi się w niebo z wielką ochotą i siłą. Zbliża się coraz bar-
dziej do Ciebie.
Tak, teraz rozpoczęło się rozdwajanie. Do tego momentu czułem, że ciało i dusza wędrowały ze sobą w miarę 
zgodnie. Ale od tej chwili już nie. Będą wędrowały teraz osobno, aż do swojego ostatecznego przeznaczenia. 
Ciało pochyla się w stronę ziemi,  a dusza wzlatuje do Boga.
Ciało z każdym momentem staje się cięższe, dusza z każdą chwilą lżejsza.
Ciało ma nogi coraz cięższe, a uskrzydlona dusza staje się bardziej prężna, zatapia się w medytacji 
i modlitwie. Nie boi się rozstania i samotności, wciąż bardziej wypełniona miłością i spokojem.
Tak, to ostatni przystanek mojego życia. Panie... zrozumiałem. Ty mnie wzywasz. Dobrze. Odpowiadam. I kiedy 
tak ciało osuwa się w dół, dusza moja, Panie, wznosi się do Ciebie. I kiedy ciało wreszcie już dotyka ziemi, cze-
kając zastygłe aż obejmie je śmierć, dusza z ulgą opada w Twe ramiona, które są celem mego przeznaczenia  
i ukojeniem moich pragnień!

Teilhard de Chardin
udostępniła: Grażyna Cimała
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Pragnienie i wykonanie...

„Umiłowani moi, jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko 
podczas mojej obecności, a teraz jeszcze bardziej pod moją 
nieobecność, tak z bojaźnią i ze drżeniem swoje zbawienie 

sprawujcie, a Bóg jest tym, który według swojego upodoba-
nia sprawia w was pragnienie i wykonanie”.

Flp 2,12.13
 W	 minionym	 tygodniu	 spotkałem	 się	 w	 naszym	 Ko-
ściele	 Świętej	 Trójcy	 w	 Szczecinie	 z	 ponad	 stu	 osobową	 gru-
pą	 uczniów	 szkół	 średnich	 z	 Gryfina.	 Przyjechali	 razem	 ze	
swoimi	 katechetami	 i	 nauczycielami.	 W	 czasie	 godzinnego	
spotkania	 zapoznałem	 ich	 z	 nauką	 i	 tradycją	 ewangelicką,	 a	
przede	 wszystkim	 przybliżyłem	 im	 historii	 Reformacji.	 Zwy-
kle	 przy	 takich	 okazjach	 opowiadam	 historię	 o	 małym	 Mar-
cinie,	 który	 bał	 się	 Boga.	 Staram	 się	 przedstawić	 realia	 tam-
tych,	 szesnastowiecznych	 czasów.	 Opowiadam	 o	 karności	 
w	domu,	szkole,	Kościele,	o	zabobonach,	wierze	w	leśne	skrzaty	wykradające	
jajka	z	kurnika,	o	niezrozumiałym	dla	większości	języku	łacińskim	używanym	
w	czasie	liturgii.	Bohaterem	jest	mały	Marcin,	który	kiedy	dorósł,	zdecydował	
się	wstąpić	do	klasztoru,	gdyż	bał	się	Boga.	Wierzył,	że	to	właśnie	droga	wy-
rzeczenia,	nieustannej	pokuty	 i	modlitwy,	droga	odizolowania	od	świata	uła-
skawi	Boga.		Wreszcie	opowiadam	o	tym,	że	nasz	Marcin	znalazł	ukojenie	w	
Piśmie	Świętym,	odkrył	 tam	Boga	miłości,	Boga,	który	pozwala	siebie	nazy-
wać	Ojcem.	O	nadużyciach	w	ówczesnym	kościele	wspominam	z	dużą	dozą	
ostrożności,	 zachowując	 ekumeniczny	 takt	wobec	moim	 rzymskokatolickich	
gości.	Później	zwykle	młodzież	zadaje	pytania,		na	koniec	wspólnie	zmawiamy	
modlitwę	Ojcze	Nasz.	Najczęściej	dla	tych	młodych	ludzi	jest	to	pierwsze	spo-
tkanie	 z	wyznaniem	 ewangelickim.	Na	 ziemiach	 zachodnich	wielu	 spostrze-
ga	nas	tylko	i	wyłącznie	przez	pryzmat	przedwojennych	czasów,	kiedy	to	na	
ówczesnych	niemieckich	terenach	nie	tylko	w	każdym	mieście,	ale	niemalże	 
w	każdej	wiosce	była	nasza	parafia.	Do	dziś	można	spotkać	się	z	myśleniem,	że	
w	czasie	nabożeństwa	używamy	języka	niemieckiego.	
	 Po	spotkaniu	z	młodzieżą	z	Gryfina,	podeszła	do	mnie	siostra	zakonna	
i	z	miłością,	sympatią	i	otwartością	zwróciła	mi	uwagę:	„Ksiądz	to	o	tych	nad-
użyciach	wspomniał	tak	bardzo	delikatnie,	ja	im	na	najbliższych	zajęciach	opo-
wiem	w	szczegółach	o	tym,	co	się	wtedy	działo.	To	wstydliwy	okres	Kościoła	
Zachodniego.	Dobrze,	że	Bóg	objawił	się	Lutrowi	jako	dobry	Ojciec.	Dzisiaj	
również	współcześni	 ludzie	 noszą	w	 sobie	 fałszywe	obrazy	Boga,	 ale	 przez	
lekturę	Pisma	Świętego	może	 im	się	Bóg	objawić	w	prawdzie,	 a	Bóg	może	
wyleczyć	z	niejednego	zranienia”.
	 Po	 takich	 rozmowach	zastanawiam	się,	 jaki	charakter	powinno	mieć	
dla	 nas	 dzisiejsze	 święto.	Mam	wrażenie,	 że	 owa	 siostra	 zakonna	 potrafiła-
by	świętować	dziś	 razem	z	nami.	Właśnie	świętować?	Jeśli	 tak	 to	co?	Oczy-
wiście	 dzisiejszy	 dzień	 odwołuje	 się	 do	 historii.	 31	 października	 1517	 roku	
i	95	tez	przybitych	na	drzwiach	Kościoła	Zamkowego	w	Wittenberdze	przez	
augustiańskiego	 mnicha,	 doktora	 teologii	 Marcina	 Lutra.	 Symboliczny	 po-

czątek	 okresu,	 który	 nazywa-
my	 Reformacją.	 Dla	 jednych	
przede	 wszystkim	 to	 historia	 
o	 kolejnym	 rozłamie	Kościoła.	
„Rozłamów	 się	 nie	 świętuje”	 -	
słyszymy	 opinie	 w	 kontekście	
przyszłorocznego	 jubileuszu	
500	 lat	 Reformacji.	 Dlatego	
podkreślamy,	 że	 nie	 chcemy	
żyć	 wydarzeniami	 z	 XVI	 w.,	
ale	 chcemy	 zastanowić	 się,	 co	
Reformacja	 wniosła	 do	 chrze-
ścijaństwa,	jakie	jest	dziś	nasze	
zadanie	 również	 w	 kontekście	
ekumenicznych	relacji.	
	 Spotkania,	 takie	 jak	 
w	minionym	tygodniu	z	siostrą	
zakonną	 z	 Gryfina,	 pozwalają	
mnie	 osobiście	 na	 cierpliwe,	
mądre	i	otwarte	poszukiwania	i	
działania	 ekumeniczne.	 Powie-
działem,	 że	 rozłamów	 się	 nie	
świętuje,	więc	co	tak	naprawdę	
dzisiaj	 świętujemy?	 Reforma-
cję.	 Odnowę	 duchową,	 która	
mimo	oporu	Watykanu	w	XVI	
w.	stała	się	nową	drogą	dla	ko-
lejnych	pokoleń	ludzi.	Musimy	
zrozumieć,	 że	 nauczanie	 Mar-
cina	Lutra	było	wtedy	prawdzi-

ks. Sławomir Sikora
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wie	rewolucyjne,	wobec	ówczesnych	praktyk	kościoła	
opartych	 na	 hierarchizacji	 Kościoła,	 pomniejszaniu	
znaczenia	osób	świeckich	w	Kościele,	podkreślaniu	roli	
odpustów	na	odpuszczenie	kar	Bożych,	przedstawianiu	
życia	 zakonnego	 jako	 wzorca	 drogi	 świętości	 życia,	
wzmacnianiu	obrazu	Boga	Sędziego.	Z	drugiej	 strony	
powszechnie	 znane	 było	 zakłamanie	 duchowieństwa,	
które	dawało	sobie	prawo	do	korzystania	z	wszelkich	
dóbr	tego	świata,	a	owocem	tego	było	obżarstwo,	roz-
pusta	i	pazerność.	To	właśnie	z	takiej	„duchowości”	zo-
stał	uwolniony	Luter,	który	mimo	wielkich	przeszkód	
zrobił	wszystko,	aby	chrześcijaństwo	mogło	wrócić	do	
swoich	początków,	do	wzorców	Kościoła,	które	pozo-
stawił	po	sobie	Pan	Kościoła	Jezus	Chrystus	oraz	apo-
stołowie.
	 Dzisiejszy	 tekst	 biblijny	 stanowi	 ponadczaso-
we	zachęcenie	do	posłuszeństwa	i	nienagannego	życia	
zgodnie	 właśnie	 z	 tymi	 wzorcami.	 Szesnastowieczna	
Reformacja	nie	załatwiła	wszystkiego	za	nas.	Dała	nam	
szansę	 powrotu	 na	 właściwe	 tory.	 Obecność	 aposto-
ła	Pawła	w	Filippi	 również	niczego	nie	 rozstrzygnęła	
na	stałe.	Paweł	dał	Filipianom	podstawy	do	życia	we	
wspólnocie	 wiary	 zgodnie	 z	 przykazaniem	 Jezusa.	
Ogłosił	im	zbawienie	w	Chrystusie.	Ale	później	musiał	
udać	się	w	dalszą	drogę.	Teraz	chrześcijanie	w	Filippii	
stali	się	odpowiedzialni	za	swój	dalszy	rozwój.	Paweł	
pisząc	do	nich	list	duszpasterski,	umacniał	ich	w	posta-
wie	posłuszeństwa	oraz	sprawowania	swojego	zbawie-
nia	z	bojaźnią	i	drżeniem.	To	bardzo	ciekawe	stwierdze-
nie:	„sprawować	zbawienie”.	Przyzwyczajeni	jesteśmy	
do	 podkreślania	 słów	 „łaską	 zbawieni	 jesteście”,	 „to	
nie	z	waszych	uczynków”,	„zbawienie	jest	darem”.	Na	
czym	 zatem	 ma	 polegać	 „sprawowanie	 zbawienia”,	
skoro	 zbawienie	 dokonało	 się	 za	 nas	 na	 krzyżu	 Gol-
goty?	Paweł	nieco	wcześniej	w	liście	do	Filipian	pisze	
„niech	życie	wasze	będzie	godne	Ewangelii	Chrystuso-
wej”.	To	jest	klucz	zrozumienia	określenia	„sprawować	
zbawienie”.	Chrystus	mnie	zbawił	od	mojego	grzechu,	
od	zasłużonego	gniewu	Bożego,	kary	i	potępienia,	od-
puścił	mi	mój	grzech	i	w	nim	i	przez	niego	mam	poda-
rowane	coś	szczególnego,	niepowtarzalnego	„nowe	ży-
cie	godne	Ewangelii”.	Bóg	swoją	łaską	zaprasza	mnie	
do	 społeczności	 swojego	Kościoła.	To	właśnie	 tu	we	
wspólnocie	 ludzi	 odrodzonych	w	Bogu	mogę	wzmac-
niać	swoją	wiarę,	mogę	uwielbiać	Boga,	pocieszać	i	być	
pocieszanym.	Dlaczego	zatem	z	bojaźnią	 i	 drżeniem?	
„Kto	 poznał	 tę	 niezwykłą	 tajemnicę	Bożego	 działania	 
i	do	niej	się	w	wierze	zbliżył,	musi	wyrugować	ze	swej	

świadomości	 jakąkolwiek	myśl	 o	 zasłudze	 w	 kwestii	
zbawienia.	 Wobec	 tej	 prawdy	 człowiek	 może	 tylko	
zamilknąć	i	przyjąć	ją	w	głębokiej	pokorze	i	uniżeniu.	
Zbawienie	 jest	 niezasłużonym	darem,	 okupionym	nie-
pojętym	cierpieniem	Zbawiciela.	Dlatego	należy	uczy-
nić	wszystko,	aby	go	nie	 sprzeniewierzyć.	 Jest	 to	dar,	
o	który	należy	 się	 troszczyć	właśnie	 z	<bojaźnią	 i	 ze	
drżeniem>,	bo	 jest	on	bezcenny”.	Tak	pisał	ks.	dr	Lu-
ter.	Na	 liście	życiowych	priorytetów	Ewangelia	może	
znajdować	się	tylko	i	wyłącznie	na	pierwszym	miejscu.	 
W	 innym	 przypadku	 łamiemy	 przykazanie	 „Jam	 jest	
Pan	 Bóg	 Twój.	 Nie	 będzie	 miał	 innych	 bogów	 obok	
mnie”	oraz	przykazanie	„będziesz	miłował	Pana	Boga	
swego	całym	sercem	swoim”.
	 Prowadzenie	życia	godnego	Ewangelii	ma	sta-
nowić	 również	 świadectwo	 wobec	 tych,	 którzy	 scep-
tycznie	odnoszą	się	do	spraw	wiary.	To	w	naszym	co-
dziennym	 życiu	 w	 sposób	 naturalny,	 nienarzucający	
się	nikomu,	nie	w	 sposób	moralizujący,	nie	 jako	Bóg	
Sędzia,	 ale	 jako	 Dobroć,	 Miłość,	 Empatia,	 Wyrozu-
miałość,	Troska,	Życie	ma	dochodzić	do	głosu	w	nas	
Jezus	Chrystus.	Takiego	Chrystusa	powinien	zobaczyć	
w	nas	drugi	człowiek.	W	ten	sposób	możemy	wszyscy	
wypełniać	nakaz	misyjny,	który	jest	umocowany	w	Sa-
kramencie	Chrztu	 Świętego.	Nasze	 odważne	 świadec-
two	wiary	 to	 nie	 jest	 tylko	 kwestia	 rozwoju	 naszego	
Kościoła.	 Oczywiście	 cieszy	 nas,	 że	 możemy	 przeży-
wać	taki	błogosławiony	czas.	W	ostatnich	latach		do	na-
szej	parafii	w	Szczecinie	wstąpiło	kilkadziesiąt	nowych	
osób,	 a	 rocznie	w	 całym	naszym	Kościele	 jest	 ponad	
dwieście	wstąpień.	To	 nas	 bardzo	 cieszy,	 ale	 jest	 coś	
ważniejszego	ponad	nasz	 liczebny	 rozwój.	Ewangelia	
ma	bowiem	w	sobie	moc	Bożą,	moc	przebaczenia,	moc	
uzdrowienia,	 moc	 odnowy	 życia,	 moc	 obietnicy	 zba-
wienia	 i	 życia	 wiecznego.	 Tego	 wielokrotnie	 szukają	 
i	doświadczają	w	Chrystusie	ci,	którzy	otworzyli	swoje	
serca	na	Ewangelię	w	naszym	Kościele.
	 Bóg	 sprawia	 w	 nas	 i	 chcenie	 i	 wykonanie.	
Zbawienie	 to	 nie	 jest	 tylko	 akt	 Bożego	 przebaczenia.	
Zbawienie	ma	być	sprawowane	w	naszym	życiu.	A	to	
sprawowanie	polega	na	pozwalaniu	Bogu	na	działanie	
w	nas	i	przez	nas.	Bóg	gotów	jest	wciąż	reformować	–	
tworzyć	na	nowo	–	naszą	wolę	i	nasze	działanie.
Jaki	 charakter	 może	 mieć	 dla	 nas	 dzisiejsze	 święto?	
Dziękczynne	 i	 refleksyjne.	 Łaska	 została	 odkryta	 na	
nowo	–	 i	 to	 jest	wielka	reformacja.	Ona	będzie	miała	
znaczenie	tylko	wtedy,	gdy	ta	reformacja	trwać	będzie	
codziennie.	Jako	reformacja	naszych	serc.	AMEN.
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(6 lat). Bieganie stało się jego pasją w 2010 roku, ukończył 6 maratonów, najlepszy w kwietniu 2015 roku w Dębnie w czasie 3.26.51. Jest 
organizatorem Ekumenicznych Biegów Charytatywnych w Szczecinie. Pisze również wiersze. Wydawnictwo Warto wydało w 2014 roku 
tomik „Myśli w biegu”.
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Jak pokonać zniechęcenie

	 Jesteś	zniechęcony?	Nie	wiesz	dlaczego?	Może	
w	 twoim	 życiu	 dzieje	 się	 coś	 takiego,	 co	 sprawia,	 że	
tracisz	nadzieję	i	widzisz	swoją	przyszłość	w	czarnych	
barwach?	Czy	w	ogóle	wiesz,	co	się	z	tobą	dzieje?
	 Co	powoduje,	że	żyjesz	w	ciągłym	stresie?	Co	
sprawia,	że	dzień	po	dniu	mija,	a	ty	nie	możesz	otrzą-
snąć	 się	 z	 przygnębienia?	Oglądasz	wieczorne	wiado-
mości	 i	 jesteś	przerażony?	Wziąłeś	kredyt	 i	nie	wiesz,	
jak	 spłacić	kolejne	 raty?	Nie	masz	pracy?	Chorujesz?	
Martwisz	się	z	powodu	złych	relacji	w	rodzinie?	Masz	
wrażenie,	że	wszystko	się	rozsypuje?
	 Cóż,	życie	nie	jest	łatwe	i	wiele	jest	trosk,	które	
mogą	nam	życie	obrzydzić.	Może	masz	wiele	powodów,	
by	odczuwać	zniechęcenie	i	zadajesz	sobie	pytanie,	jak	
długo	to	jeszcze	wytrzymasz?	Może	pytasz,	gdzie	jest	
Bóg?	Biblia	obiecuje,	że	On	zawsze	pomoże,	ale	jakoś	
nie	 widzisz	 Jego	 pomocy	 i	 czujesz	 się	 osamotniony.	
Masz	 wrażenie,	 jakby	 zawisło	 nad	 tobą	 jakieś	 fatum	 
i	 przedzierasz	 się	 przez	 codzienność	 jak	 przez	 mgłę.	 
Z	trudem	rozglądasz	się	dookoła,	rozpaczliwie	szukając	
drogi	wyjścia	i	nie	możesz	dostrzec	żadnego	światełka	
w	tunelu...
	 Chcę	ci	powiedzieć,	że	nie	 jesteś	sam.	Nawet	
jeden	 z	 najdzielniejszych	 mężów	 Bożych,	 pojawiają-
cych	 się	 na	 kartach	 Biblii,	 Dawid,	 przeżywał	 chwile	
załamania	i	okresy	przygnębienia.	
Dawid	jednak	nauczył	się	 jak	wychodzić	z	 takich	kry-
zysów.	
	 Spoglądając	 na	 niezwykłą	 postać	 izraelskie-
go	wojownika,	króla	i	poety,	będziemy	chcieli	znaleźć	
odpowiedź	 na	 pytanie,	 	 jak	 pokonywać	 zniechęcenie	 
i	przygnębienie.	
	 Na	początku	przeczytajmy	kilka	wersów	z	psal-
mów	Dawida.	W	12.	wierszu	 psalmu	 42.	 znajdujemy	
takie	jego	słowa:
 [12]  Czemu rozpaczasz, duszo moja i czemu 
drżysz we mnie? 
         Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę.
 W	następnym,	43.	psalmie,	znajdujemy	w	wier-
szu	5.	niemal	takie	same	słowa:
 [5]    Czemu rozpaczasz, duszo moja i czemu 
drżysz we mnie? 
	 								Ufaj	Bogu,	gdyż	jescze	sławić	go	będę.	On	
jest	zbawieniem	moim	i	Bogiem	moim!
	 Są	 to	 słowa	 człowieka,	 który	w	 swoim	 życiu	
przeszedł	bardzo	wiele.	Wiele	chwil	pięknych	 i	wiele	
chwil	 bardzo	 trudnych.	 Kiedy	 patrzymy	 na	 życie	Da-
wida,	widzimy	wiele	wspaniałych	wydarzeń,	w	których	
Dawid	 dowiódł	 swojej	 odwagi,	wiary,	 żarliwości,	 ale	 

w	jego	życiu	były	też	chwile	pełne	zniechęcenia	i	smut-
ku.	 Przyjrzymy	 się	 dzisiaj	 jednemu	 z	 tych	 trudnych	
okresów	w	życiu	Dawida.	
	 Zanim	 Dawid	 został	 przywódcą	 Izraela,	 był	
przez	kilka	lat	prześladowany	przez	króla	Saula.	Biblia	
mówi,	 że	 Saul	 ścigał	Dawida,	 jak	myśliwy	 poluje	 na	
dzikie	 zwierzę.	 Dawid	 ukrywał	 się	 przed	 Saulem	 na	
pustyni,	gdzie	stopniowo	dołączało	do	niego	coraz	wię-
cej	ludzi,	z	różnych	powodów	skazanych	na	wygnanie,	 
z	których	Dawid	uczynił	dzielnych	wojowników.	Udrę-
czony	ciągłym	ukrywaniem	się	na	pustyni,	Dawid	prze-
szedł,	wraz	z	 sześciuset	wojownikami,	na	 ziemię	Fili-
stynów.	Stał	się,	na	jakiś	czas,	poddanym	filistyńskiego	
króla,	Akisza.
Po	jednej	z	potyczek	Dawida	odesłano	do	Syklag,	gdzie	
zamieszkiwał	po	przejściu	na	stronę	Filistynów.	W	Sy-
klag	 wydarzyło	 się	 coś,	 co	 spowodowało,	 że	 Dawid	 
i	jego	wojownicy	wpadli	w	stan	przygnębienia	i	rozpa-
czy.	Czytamy	o	tym	od	początku		30.	rozdziału	I	Księgi	
Samuela:				
    [1] A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami 
przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, 
gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag, zdobyli 
Syklag i puścili  je z dymem. 
 [2] Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, 
małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzi-
li z sobą i odeszli z powrotem.
 [3]  A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do 
miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i cór-
ki uprowadzeni.
 [4]  I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim 
było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez 
do płaczu.
	 Pozwól,	że	zadam	ci	pytanie:	Czy	płakałeś	kie-
dyś,	 z	 jakiegoś	 powodu,	 tak	 bardzo,	 że	 nie	 byłeś	 już	 
w	stanie	więcej	płakać,	po	prostu	zabrakło	ci	sił	 i	nie	
miałeś	już	łez,	żeby	je	dłużej	ronić,	dłużej	rozpaczać?	
Właśnie	tak	czuli	się	Dawid	i	jego	ludzie.	Czytamy	da-
lej,	od	wiersza	5.:
 [5]  Zostały też uprowadzone obie żony Dawi-
da: Achinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu  
z Karmelu. 
 [6]  Dawid znalazł się w wielkim niebezpie-
czeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszy-
scy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich 
synów i córek; lecz Dawid umocnił się w Panu, swoim 
Bogu.
	 Była	 to	 jedna	 z	 najtrudniejszych	 chwil	 w	 ży-
ciu	Dawida.	Po	kilku	latach	ukrywania	się	na	pustyni,	
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wraz	 ze	 swoimi	 ludźmi,	 Dawid	 postanowił	 schronić	
się	 w	 Syklag.	 Teraz	 wydawało	 się,	 że	 popełnił	 błąd.	
Syklag	zostało	spalone,	a	żony	i	dzieci	wszystkich	wo-
jowników	zostały	uprowadzone	do	niewoli.	Sześciuset	
wściekłych	 z	 rozpaczy	mężczyzn	 było	 gotowych	 uka-
mienować	swojego	przywódcę,	nie	bacząc	na	to,	że	on	
również	stracił	wszystko.	Były	to	bardzo	ciężkie	chwile	
w	życiu	Dawida.	Biblia	mówi	jednak,	że	Dawid	umoc-
nił się w Panu, swoim Bogu.	W	tekście	oryginalnym	
występuje	tu	hebrajskie	słowo,	które	oznacza	zarówno	
umocnienie,	jak	i	zachęcenie.	Dawid	w	tej	ciężkiej	sy-
tuacji	nie	zapomniał	o	Bogu,	ufał,	że	Bóg	mu	pomoże	 
i	to	sprawiło,	że	umocnił	się	w	Panu	i	nabrał	otuchy.	
	 Chcę,	żebyśmy	skupili	się	właśnie	na	tym	mo-
mencie,	kiedy	Dawid	się	umacnia,	kiedy	nabiera	nowej	
otuchy,	nowych	sił.	 	Jak	to	jest	możliwe,	żeby	w	sytu-
acji	pełnej	rozpaczy,	gniewu,	wściekłości	i	smutku,	po-
trafić	umocnić	się	i	nabrać	nowej	otuchy?
	 Żeby	zrozumieć,	jak	to	się	dzieje,	musimy	naj-
pierw	 rozróżnić	 dwa	 pojęcia	 –	mianowicie	 czym	 jest	
rozczarowanie	 a	 czym	 zniechęcenie.	 Rozczarowanie	
to	 emocjonalna	 reakcja	 na	 zawód,	 spowodowany	 nie-
spełnionymi	oczekiwaniami,	nadziejami,	pragnieniami.	
W	 naszym	 życiu	 nie	 unikniemy	 rozczarowań.	 Każdy	 
z	nas	doznaje	zawodu,	w	różnych	życiowych	sytuacjach,	
często	z	powodu	niespełnionych	oczekiwań	względem	
różnych	 osób,	 przyjaciół,	 bliskich,	 kolegów	 z	 pracy,	
przełożonych,	 sąsiadów.	 Rozczarowanie	 jest	 nieunik-
nioną,	emocjonalną	 reakcją	na	niespełnione	oczekiwa-
nia,	nadzieje	i	pragnienia.	
	 Inaczej	 jest	 ze	 zniechęceniem.	 Zniechęcenie	
graniczy	z	rozpaczą	i	przygnębieniem.	
	 Zniechęcenie	to	stan,	w	którym	możemy	doko-
nać	wyboru:	czy	chcemy	wpaść	w	rozpacz,		przygnębie-
nie,	zwątpienie	i	pozwolimy,	by	opanowały	nas	czarne	
myśli,	czy	też	postanowimy,	że	nie	chcemy	pozostawać	
w	 stanie	 zniechęcenia	 i	 nabieramy	 nowej	 otuchy,	 no-
wych	sił.	
	 Ważne	 jest	 to,	 żebyśmy	 zapamiętali,	 że	 cza-
sem	możemy	odczuwać	zniechęcenie,	ale	nie	musimy	 
w	tym	stanie	ducha	pozostawać.	
	 Tak	 więc,	 rozczarowanie	 jest	 czymś	 nieunik-
nionym,	 po	 prostu	 życie	 pełne	 jest	 rzeczy,	 które	 nas	
rozczarowują,	ale	to	od	nas	zależy,	czy	nasze	rozczaro-
wanie	przekształci	się	w	zniechęcenie	i	przygnębienie.	
	 Pora,	by	zadać	pytanie:	Jak	jest	z	tobą?	Czy	je-
steś	zniechęcony?	Czy	jesteś	przygnębiony?	
Gdybyś	przeszedł	się	po	ulicach,	gdybyś	zaglądnął	do	
domów,	zakładów	pracy,	szpitali,	kościołów,	wszędzie	
spotkasz	ludzi	zawiedzionych,	narzekających,	przygnę-
bionych.	Jeśli	zaczniesz	z	nimi	rozmawiać,	rozpoczną	
od	tego,	że	wszystko	idzie	źle,	a	będzie	jeszcze	gorzej.	
	 Wtedy	 rodzą	 się	w	 nas	myśli,	 które	 podsuwa	
i	wzmacnia	szatan,	bo	to	jemu	zależy,	by	posiać	w	na-

szym	umyśle	zwątpienie:	 "Gdyby	Bóg	cię	kochał,	po-
mógłby	 ci,	 zmieniłby	 twoją	 sytuację.	Gdyby	Bóg	był	
dobry	i	pełen	miłości,	w	ogóle	nie	dopuściłby	do	takich	
trudności,	z	 jakimi	musisz	się	zmagać."	 	Wątpliwości	
powodują,	 że	 zaczynamy	oddalać	 się	 od	Boga,	 nasza	
relacja	z	Bogiem	się	psuje	i	wszystko	staje	się	jeszcze	
gorsze.	 Kiedy	 oddalimy	 się	 od	 Boga	 tak	 bardzo,	 że	
przestaniemy	z	Nim	rozmawiać	i	brać	pod	uwagę	Jego	
zdanie,	 brniemy	w	grzech	 i	 pogrążamy	 się	w	 jeszcze	
większe	zniechęcenie	i	przygnębienie.	Zadajemy	sobie	
pytanie:	 "Jak	 to	 się	 stało,	 że	 upadłem	 tak	 nisko?	 Już	
chyba	stoczyłem	się	na	samo	dno."	 	Z	 tym	trudno	się	
pogodzić.	I	trudno	wyjść	z	takiego	stanu.	Ale	nie	można	
w	nim	tkwić.	Trzeba	podjąć	mądrą	decyzję,	podobną	do	
tej,	którą	podjął	syn	marnotrawny.
Trzeba	zadać	sobie	zasadnicze	pytanie:	Jakie	jest	lekar-
stwo	na	to	wszystko?	
Spójrzmy	 do	 Pisma	 Świętego.	 W	 Ewangelii	 Marka,	 
w	rozdziale	6.	w	wierszu	30.	i	31.	czytamy:
 [30]  I zeszli się apostołowie u Jezusa, i opo-
wiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali.
 [31]  I rzekł im: Wy sami idźcie na osobność, 
na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. 
	 Albowiem	 tych,	 co	 przychodzili	 i	 odchodzili,	
było	wielu,	tak	iż	nie	mieli	nawet	czasu,	żeby	się	posilić.
	 Wiesz	 co?	 Jezus	 wie,	 że	 jesteś	 przepracowa-
ny.	Wie,	że	jesteś	zmęczony.	Z	tym	wiąże	się	też	twoja	
odpowiedzialność.	Nie	możesz	stale	pracować,	działać,	
pracować,	 działać,	 na	 siłę,	 bez	przerwy,	 bo	 skazujesz	
się	w	ten	sposób	na	fizyczne	i	psychiczne	wyczerpanie.
	 A	więc	–	musisz,	po pierwsze, zatrzymać się  
i odpocząć. 	Musisz	powiedzieć	sobie:	
„W	 porządku,	 jestem	 przemęczony,	 więc	 potrzebuję	
chwili	 wyciszenia,	muszę	 spojrzeć	 na	wszystko	 z	 dy-
stansu,	z	Bożej	perspektywy".
 Po drugie – musisz się zastanowić, jakie są 
twoje rzeczywiste potrzeby i priorytety. Musisz	 za-
dać	sobie	dwa	pytania:	Czy	jest	coś,	w	co	się	angażuję,	
w	co	nie	powinienem	się	angażować?	Oraz:	czy	jest	coś,	
czym	się	nie	zajmuję,	a	powinienem	się	zajmować,	coś,	
czego	nie	robię,	a	powinienem	robić?		A	może	jest	tak,	
że	 zajmuję	 się	 tym,	 czym	 powinienem	 się	 zajmować,	
ale	robię	to	w	niewłaściwy	sposób?	I	przez	to	marnuję	
energię,	marnuję	 czas	 i	 środki,	 które	mógłbym	wyko-
rzystać	 lepiej,	z	większym	pożytkiem?	Warto	co	jakiś	
czas	spojrzeć	na	swoje	życie	pod	tym	kątem,	bo	życie	
biegnie	 szybko	 i	można	zapomnieć	o	 tym,	co	najważ-
niejsze.	Warto	przemyśleć,	czy	nie	jest	tak,	że	można	by	
robić	 to,	 co	 robimy,	bardziej	 efektywnie,	poświęcając	
na	to	mniej	sił	i	mniej	czasu.		Ale	często	trzeba	coś	po	
prostu	zmienić.
            Po trzecie i	najważniejsze	–	musimy podjąć,  
w swoim umyśle i w swoim sercu, postanowienie, że 
zawsze warto ufać Bogu.	Musimy	 ufać,	 że	Bóg	 jest	
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tym,	kim	mówi,	że	jest,	czyli	wszechmogącym,	wszech-
wiedzącym,	czuwającym	nad	wszystkim	Bogiem.	Tak	
mówi	o	nim,	wielokrotnie,	Pismo	Święte.	Na	przykład,	
w	Psalmie	103	czytamy:
           [19]  Pan na niebiosach utwierdził swój tron,  
a królestwo jego panuje nad wszystkim.   
 
	 Muszę	 ufać,	 że	 Bóg	 jest	 suwerenny,	 wszech-
mocny	 i	 wszechdobry.	 Nigdy	 nie	 mogę	 tracić	 wiary	 
w	 dobroć	 i	 miłość	 Boga.	 On	 mówi:	 "Nigdy	 cię	 nie	
opuszczę,	 ani	 cię	 nie	 porzucę."	Muszę	 ufać	 Jego	 sło-
wom	i	wierzyć,	że	niezależnie	od	okoliczności	On	jest	
blisko	i	działa	dla	mojego	dobra.	Właściwie	On	jest	we	
mnie,	w	osobie	Ducha	Świętego.	Prowadzi	mnie,	kształ-
tuje,	przemienia,	bo	pragnie,	żebym	był	takim,	jakim	on	
chce,	bym	był.	Skoro	wiem,	że	Bóg	mnie	kocha,	że	jest	
ze	mną,	nawet	we	mnie,	to	niezależnie	od	tego,	co	na-
potykam	w	życiu,	nie	muszę	się	bać,	bo	wiem,	że	nigdy	
nie	będę	osamotniony	w	walce	z	przeciwnościami.					
 
	 A	 więc	 postanówmy,	 że	 będziemy	 wierzyć	 
i	ufać	Bogu.	Pamiętajmy,	że	przeżyjemy	w	swoim	ży-

ciu	niejedno	rozczarowanie	i	że	czasem	rozczarowania	
mogą	 przejść	 w	 zniechęcenie,	 ale	 nie	 musimy	 w	 ta-
kim	stanie	trwać.	 	Nie	zapomnijmy,	że	rozczarowania	
wprawdzie	 są	 nieuniknione,	 ale	 zniechęcenie,	 to	 nasz	
wybór.	Odrzućmy	zniechęcenie,	wybierzmy	Boga.	On	
nas	kocha,	jest	dobry,	mądry,	wszechmocny	i	obiecuje,	
że	nigdy	nas	nie	opuści.
 
	 Twoją	największą	potrzebą	jest	potrzeba	relacji	
z	Bogiem.	Tylko	On	może	 przebaczyć	 twoje	 grzechy,	
tylko	On	może	wypełnić	pustkę	w	twoim	sercu,	tylko	
On	może	uporządkować	twoje	życie.
	 Otwórz	więc	jego	Księgę,	wsłuchaj	się	w	jego	
Słowo,	 pozwól,	 by	 Jego	 Duch	 ożywił	 cię,	 odnowił	 
i	prowadził	każdego	dnia.	

Marek Cieślar

	 Znowu	 jesień,	kolejny	 rok	kalendarzowy	skła-
nia	 się	 ku	 „zachodowi".	 Trawa	 więdnie,	 kwiaty	 usy-
chają.	 Przyroda	 	 szykuje	 się	 do	 zimowego	 snu.	Drze-
wa	 spuszczają	 na	 ziemię	 kolorowe	 już	 liście,	 których	
specyficzny	zapach	unosi	 się	w	powietrzu.	 Jeżeli	mie-
siąc	maj,	 symbol	 wiosny,	 rodzącego	 się	 po	 zimie	 ży-
cia	cieszy	nasze	oczy	i	przynosi	nam	wiele	radości,	tak	 
i	listopad,	który	jest	raczej	antonimem	tego	wszystkie-
go,	mimo	 oznak	 zbliżającej	 się	 zimy,	 cieszy	 również	
kolorystyką	gasnącej	przyrody.	Przede	wszystkim	staje	
się	czasem	do	głębokiej	refleksji	nad	życiem.	Oto	to,	co	
dotąd		zielone	stało	się	szare	i	brązowo-złote.	Zaczyna	
się	powoli	coroczny	stan	zimowego	uśpienia.	Kolejna	
wiosna	na	nowo	je	wzbudzi.
	 Tak,	 jak	 przyroda,	 tak	 i	 człowiek	 przechodzi	
podobny	cykl		istnienia,	lecz	rozłożony	przez	Boga	na	
dłuższy	okres.	Z	chwilą	narodzin	-	też	wiosny,	jak	mała	
roślina,	pielęgnowana	przez	swoich	rodziców	wzrasta,	
uczy	 się	 samodzielnie	 żyć.	 Bóg	 nie	 skąpi	 mu	 urody	 
i	 rozwoju.	Później	w	samodzielnym,	dorosłym	już	ży-
ciu,	okresie	niczym	lato	w	przyrodzie,	jeszcze	bardziej	
staje	się	mocniejszy	i	odporny,	aby	żyć	i	swym	życiem	
obdarowywać	najbliższych	 i	otoczenie.	Przemija	 ludz-
kie	„lato",	nadchodzi	jesień	życia.	Tak	jak	liście	drzew,	
będące	w	 zieleni	 oznaką	 zdrowia	 i	mocy,	 tak	 też	 siły	
ludzkie	więdną	i	opadają.	Codzienność	zaś	często	okry-

wa	się	 szarością.	Przed	oczyma	w	pamięci	przewijają	
się	przeżyte	lata.	Jedynie	wiara	w	Bożą	Łaskę	daje	na-
dzieję	i	rozjaśnia	mroczne	myśli.
	 Listopadowy	 dzień,	 pamiątka	 zmarłych,	 jedy-
ny	przeważnie	dzień	w	roku,	kiedy	nasze	myśli	i	kroki	
intensywniej	kierują	się	w	stronę	cmentarzy,	aby	w	spo-
sób	 szczególny	 uhonorować	 naszych	 zmarłych	 obfito-
ścią	kwiatów	i	zapalonych	zniczy.
	 Stajemy	nad	każdym	grobem	w	ciszy	i	zadumie.	
Każdy	grób	 z	 osobna	otwiera	 nam	w	pamięci	własną	
księgę	naszych	przeżytych	chwil	ze	zmarłym,	a	nieraz	
cały	życiorys.	Im	częściej	odwiedzamy	te	miejsca	i	ota-
czamy	je	systematyczną	opieką,	tym	trwalej	umacniają	
się	wszystkie	te	obrazy	w	naszej	pamięci.	Znika	niebez-
pieczeństwo	zapomnienia.	Dzięki	 temu	zachowuje	się	
rodzinną	historię,	pozwalającą	nam	pielęgnować	korze-
nie	naszych	rodów.		
	 Chciejmy	pamiętać,	że	tak	jak	drzewo	bez	ko-
rzeni	usycha,	tak	też	zanika	nasza	tożsamość.	Ponadto	
winniśmy	 naszym	 przodkom	 naszą	 pamięć,	 systema-
tyczną	 pielęgnację	miejsc	 ich	 pochówku,	 gdyż	my	 je-
steśmy	przedłużeniem	ich	życia,	nową	gałęzią	drzewa	
rodowego.	Nie	wystawnym	świętowaniem,	zapalonymi	
zniczami,	 lecz	 pielęgnowaniem	 ich	 życia	 w	 pamięci	
swojej	i	innych,	obok	żyjących.
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Bezsenna noc na basenie...

	 	 	 	 	 	Życie	nasze	 też	kiedyś	dobiegnie	końca	 i	księga	
naszego	życia	również	zamknie	się	w	jednej	z	cmentar-
nych	mogił.	Czyż	wtedy	nasze	doczesne	życie	nie	bę-
dzie	godne	wspominania.	Jeżeli	my	nie	będziemy	tego	
kultywować,	 dając	 przykład	 naszym	 dzieciom	 i	 wnu-
kom,	cóż	wtedy	z	nas	się	ostoi	w	ich	pamięci.

	 Dla	 mnie	 cmentarze	 są	 jak	 biblioteki	 ksiąg	
ludzkich	 dziejów.	Ktoś	 kiedyś	 powiedział:	 „Człowiek	
tak	długo	będzie	żył	jeszcze	po	śmierci	na	ziemi,	dopó-
ki	pamięć	o	nim	będzie	żywa".

Bronisław Sztuchlik    

 „W tym się objawiła miłość Boga do nas, iż Syna Swego jedno-
rodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy Przezeń żyli”. (1Jana	4,9).
 „Albowiem mowa o Krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy 
giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą 
Bożą” (1Kor.1,18).
	 Pewien	 człowiek	miał	 	 dziwny	 zwyczaj;	 że	 rozpoczynał	 pły-
wanie	na	basenie,	najpierw	zanurzał	w	wodzie	stopę,	a	potem	wchodził	
wysoko	na	wieżę	trampoliny,	by	wykonać	piękny	i	efektowny	skok	na	
główkę.
	 Gdy	któregoś	razu	ktoś	zagadnął	go	o	to,	odpowiedział:	„Myślę, 
że to kwestia przyzwyczajenia, ale rzeczywiście istnieje głębszy powód; 
zdradzę go panu. Przed kilkoma laty byłem instruktorem pływackim 
grupy mężczyzn. Moim zadaniem było doskonalenie stylu oraz nauka 
nurkowania. 
 Pewnej nocy zdarzyło się, że nie mogłem zasnąć. Postanowiłem 
w środku nocy pójść na pływalnię, do której jako prowadzący szkole-
nia posiadałem klucze. Miałem nadzieję, że gdy trochę popływam, będę 
mógł zasnąć i lepiej spać. Nie zaświeciłem światła, aby nie zwracać na 
siebie uwagi. Bardzo dobrze znałem każdy zakamarek i układ pomiesz-
czeń. Dach pływalni był ze szkła, a światło księżyca tego dnia było wy-
starczająco mocne i jasne. Gdy stanąłem na najwyższym piętrze wieży 
skokowej, ujrzałem na sklepieniu cień mojego ciała, który odbijał się na 
przeciwległej ścianie pływalni. Z powodu rozłożonych na boki ramion, 
cień mojej sylwetki utworzył wielki, wspaniały krzyż. Zamiast skoczyć, 
pozostałem w tej pozycji nieruchomo i przyglądałem się temu wymow-
nemu i niesamowitemu cieniowi.
 Gdy tak trwałem  w bezruchu, przyszedł mi na myśl krzyż Chry-
stusa i jego prorocze znaczenie. Nie byłem chrześcijaninem, ale jako 
nastolatek nauczyłem się pewnej pieśni, której słowa nagle mi się przy-
pomniały:

On umarł, by nas ratować,
Dał życie, by nas zachować.

Radośnie do Nieba wkroczymy,
W krwi Jego zbawienie widzimy!

 Nie wiem, jak długo stałem na wieży z rozpostartymi ramionami 
i dlaczego nie wykonałem skoku do wody. W każdym razie wycofałem 
się z trampoliny i zszedłem w skupieniu na dół. Udałem się na brzeg 
basenu, aby teraz skoczyć do wody. Nie wiedzieć czemu, zszedłem jed-
nak po drabince, stając stopami na dnie, i wtedy zamarłem z przejęcia 

i strachu – dotknąłem nogami twardej 
powłoki betonowego podłoża…
 Poprzedniego dnia wieczorem 
właściciel basenu spuścił wodę, a ja 
nic o tym nie wiedziałem! Mimowolnie 
po plecach przeszedł mi zimny dreszcz 
i poczułem ciarki na całym ciele. Drża-
łem na myśl, co by się stało, gdybym 
oddał ten skok! Byłby to mój ostatni.
 Ten krzyż na ścianie pływalni 
uratował mnie tej nocy. Byłem tak głę-
boko wzruszony i wdzięczny, że Bóg w 
Swej łasce zachował mnie przy życiu, 
że padłem na kolana na brzegu basenu 
i podziękowałem Stwórcy za ocalenie.
 Uświadomiłem sobie wówczas, 
że oprócz mojego ciała i życia fizycz-
nego, Pan Bóg chciał uratować moją 
bezcenną duszę. Biblia naucza, że du-
sza ludzka jest bezcenna (Mt 16,26). 
Aby to było możliwe, potrzebny był jed-
nak inny krzyż, nie ten z pływalni, ale 
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MORIA - Góra Próby

krzyż, na którym umarł Syn Boży, Jezus Chrystus, aby 
mnie zbawić. On uczynił to w moim życiu w chwili, gdy 
klęczałem w basenie i wyznawałem Mu moje winy, moją 
arogancję i moje grzechy i oddałem się w Jego ręce. Tej 
nocy stałem się nową osobą, która została podwójnie 
wyratowana! Do dziś posiadam zdrowe i sprawne cia-
ło, ale o wiele ważniejsze jest dla mnie teraz to, że je-
stem uratowany dla wieczności. Być może  rozumie już 

pan teraz, dlaczego najpierw zanurzam w wodzie palce 
stopy, zanim wykonam skok – to przypomina mi o tym 
szczególnym dniu i bezsennym wieczorze, który zmienił 
całkowicie moje życie”.

Wiesław Radwański
(Korzystałem:  „Dobry Zasiew 2016)

	 Gdzieś	 1870	 lat	 p.n.e.	
rzekł	 Bóg	 do	 Abrahama:	 „Weź 
syna swego, jedynaka swego, Iza-
aka, którego miłujesz i udaj się 
do kraju Moria i złóż go tam w 
ofierze całopalnej na jednej z gór, 
o której ci powiem” (1Mż	22,2).	
Góra	i	kraina	o	tej	samej	nazwie	
Moria	znaczy	(dostarczone	przez	
Jahwe,	 Jahwe	 widzi).	 Z	 kolei	
ok.	 roku	 1010	 p.n.e.	 król	 Salo-
mon	wzniósł	tu	na	tym	wzgórku,	
Świątynię	 Jerozolimską	 (2Krn	
3,1).
Moria	leżała	na	północny	wschód	od	Góry		Syjon.	Góry	
te	 dzieliła	 dolina	Tyrizoion.	 Później	 połączył	 je	most.	
Morię,	niższą	niż	wszystkie	inne	góry	Jerozolimy,	wy-
brał	Pan,	aby	wynieść	ją	ponad	wszystkie	góry	ziemi.

„Czemu zazdrośnie spoglądacie, szczyty górskie, na 
górę, którą wybrał Bóg na Swoją siedzibę? Pan za-
mieszka tam na wieki”	(Ps.68,17).
	 Z	 relacji	Mojżesza	widzimy	 jak	Abraham	 po-
słusznie	 wykonuje	 rozkaz	 Boży.	 	 Wiemy	 też,	 że	 po-
przez	narodziny	Izaaka	spełniła	się	dla	Abrahama	waż-
na	Boża	obietnica	(1Mż	15,1-5	i	21,1-8).	Jego	osobiste	
marzenia	 o	 potomku	 zostały	 zaspokojone.	 Mimo,	 że	
rozkaz	Boga:	„Weź syna swego, jedynaka swego, Iza-
aka…”,	pozornie		nie	zgadzał	się	z	tym	przyrzeczeniem,	
to	Abraham	posłuchał	Boga	bez	sprzeciwu.	To	trudne	
żądanie	 nie	miało	 doprowadzić	Abrahama	do	 upadku,	
lecz	wypróbować	jego	wiarę	i	miłość	do	Stwórcy.	Wąt-
pliwości	 i	 pokusy	 pokonane	 zostały	 bezwzględnym	
posłuszeństwem	wiary.	Tak,		Abraham	wysnuł	wniosek	
i	„sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych” 
(Hbr	11,19a).	W	przykładzie	tym	ukazane	jest	Boże	żą-
danie	miłości.	 To	 Jemu	 należy	 się	w	moim	 życiu	 na-
czelne	miejsce.	„Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, 
waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie”	 (5Mż	 4,4).	

„Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego 
serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej” 
(5Mż	6,5;	Mt	22,37;	Mk	12,30;	Łk	10,27).

	 Tak	więc,	kiedy	stało	się	już	jasne,	że	Abraham	
nade	wszystko	 boi	 się	Boga,	 Izaak,	 którego	w	duchu	
już	 poświęcił,	 został	mu	ponownie	 darowany.	Cierpli-
wy	Izaak	i	baran	przywiedziony	na	ofiarę	pokazują	nam	
Bożą	tajemnicę	zastąpienia	jednej	ofiary	drugą.	To	była	
zapowiedź	Baranka	Bożego,	który	gładzi	grzech	świata	
(J	1,29).

„A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą bara-
na, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy 
Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie 
zamiast syna swego”.	(1Mż	22,13).
	 Z	Górą	Moria	związany	jest	również	patriarcha	
Izaak	 (uśmiech)	 tak	nazwany	przez	 rodziców,	Abraha-
ma	i	Sarę,	bo	oboje	uśmiechali	się	na	wieść	o	jego	naro-
dzinach.	Trudno	im	było	uwierzyć,	że	w	tak	podeszłym	
wieku	będą	jeszcze	mieli	swojego	syna	(1Mż	17,16-19;	
18,10-15;	 21,1-8).	 Izaak	 był	 więc	 synem	 obiecanym,	
obietnicy	Bożej,	a	nie	z	niewolnicy	Hagar	(Ga	4,22-31).	
Izaak	jest	więc	typem	Chrystusa,	co	jest	dobrze	widocz-
ne	w	akcie	ofiarowania	go	Bogu.	(1Mż	22,1-14	i	22,7).	
W	 dalszej	 historii	Abraham	wysyła	 sługę	 swego	 (typ	
Ducha	Świętego)	po	oblubienicę	dla	 syna	 Izaaka.	 Iza-
ak	miał	dwóch	synów:	Ezawa	i	Jakuba	(1Mż	25,19-28).	
Pragnął	 swoje	 błogosławieństwo	 przekazać	 Ezawowi,	
co	nie	było	zgodne	z	obietnicą	Bożą.	Podstępem	dostaje	
je	Jakub	z	pomocą	swojej	matki	Rebeki	(1Mż	24;	27,33;	



Informator Parafialny nr 11/2016 (154)

listopad 2016  9

Hbr	 11,20).	 Izaak	 umarł	 prze-
żywszy	 180	 lat	 i	 pochowany	 zo-
stał	 przez	 swoich	 synów	 Ezawa	
i	Jakuba.	Przez	Izaaka,	jego	ojca	
Abrahama	i	jego	syna	Jakuba	bło-
gosławieństwo	Boże	przeszło	na	
całą	 ludzkość	 dzięki	 przyjęciu	
Boga	 prawdziwego,	 Boga	 Abra-
hama,	Izaaka	i	Jakuba	(2Mż	3,6;	
Mt.22,32;	 Mk	 12,26;	 Łk	 20,37;	
Dz	3,13	i	7,32).
	 Nazwa	 	 góry	 Wzgórza	
Moriah	 oznacza	 jeszcze	 wyzna-
czona	przez	Boga	w	j.	hebrajskim.
	 Pominięto	 niestety	 to	
Wzgórze	jako	miejsce	gdzie	król	
Dawid,	którego	 również	Bóg	po	
pokucie	 „policzenia Izraela, co 
było grzechem",	 wskazał	 miejsce	 i	 ziemię,	 którą	 ma	
kupić	 od	 plemienia	 Jebuzejczyków,	 (poganie):	 (2	 Sm	
24,10-25)
 
Lecz potem zaniepokoiło się serce Dawida, że zarządził 
obliczenie ludu. I Dawid powiedział do WIEKUISTE-
GO: Ciężko zgrzeszyłem tym, co uczyniłem. Jednak te-
raz, o WIEKUISTY, racz odpuścić winę Twojego sługi, 
Bo postąpiłem bardzo nieroztropnie.
A kiedy Dawid wstał z rana, wtedy Gada, proroka, wi-
dzącego przy Dawidzie, doszło słowo WIEKUISTEGO, 
jak następuje:
Pójdziesz i oświadczysz Dawidowi: Tak mówi WIEKU-
ISTY: Trzy rzeczy ci przedkładam, wybierz sobie jedną z 
nich, bym ją na tobie spełnił.
Zatem Gad wszedł do Dawida oraz oznajmił mu to, mó-
wiąc: Czy ma nastać siedem lat głodu w twoim kraju; 
lub czy masz przez siedem miesięcy uciekać przed two-
imi wrogami, którzy cię będą ścigali; czy też, na trzy 
dni, ma wybuchnąć zaraza w twoim kraju? Teraz po-
myśl Iisię rozejrzyj, co mam odpowiedzieć Temu, który 
mnie posłał?
Zatem Dawid powiedział do Gada: Bardzo mi cięż-
ko! Lecz wpadnijmy raczej w ręce WIEKUISTEGO, 
bo wielkie jest Jego miłosierdzie. W ludzkie ręce nie 
chciałbym wpaść!
Tak WIEKUISTY zesłał zarazę na Israela, do rana – do 
wyznaczonej pory, więc wymarło z ludu, do Dan – do 
BeerSzeby, siedemdziesiąt tysięcy mężów.
Jednak kiedy anioł wyciągnął swoją rękę na Jeruszala-
im, by ją zniszczyć, WIEKUISTY użalił się z powodu tej 
niedoli oraz powiedział do anioła, który niszczył lud: 
Dość! Teraz usuń twą rękę! A anioł WIEKUISTEGO 
znajdował się właśnie przy klepisku Arawny, Jebusyty.
Zaś Dawid, widząc anioła porażającego lud, prosił 
WIEKUISTEGO, mówiąc: Przecież ja zgrzeszyłem oraz 
ja zawiniłem, a te owce – co one uczyniły? Niech ra-

czej na mnie spocznie Twoja ręka oraz na domu mojego 
ojca!
Tego dnia przybył do Dawida Gad i powiedział: Wejdź, 
wznieś na klepisku Arawny, Jebusyty, ołtarz WIEKU-
ISTEMU!
Zatem na słowo Gada Dawid wszedł, stosownie do roz-
kazu WIEKUISTEGO.
24:20 A kiedy wyglądając, Arawna zobaczył króla 
Iijego sługi, którzy do niego się zbliżali – Arawna wy-
szedł oraz obliczem Ku ziemi pokłonił się królowi.
Arawna także zapytał: Czemu mój pan i król przybywa 
do swego sługi? Zaś Dawid odpowiedział: Aby kupić do 
ciebie klepisko i bym zbudował ołtarz WIEKUISTEMU, 
a zaraza zostanie powstrzymana do ludu.
Zatem Arawan powiedział do Dawida: Niech mój pan 
i król weźmie, co mu się podoba i niechaj ofiaruje; oto 
cielce na całopalenie, i narzędzia do młocki oraz uprząż 
byków na drwa.
To wszystko sługa królewski oddaje królowi. I Arawna 
powiedział do króla: WIEKUISTY, twój Bóg, niechaj 
będzie ci miłościwy!
Jednak król odpowiedział Arawnie: Nie. Chciałbym to 
nabyć od ciebie za zapłatę; Bo nie złożę WIEKUISTE-
MU, mojemu Bogu, całopaleń, które dostałem za darmo. 
Tak Dawid nabył klepisko I cielce za pięćdziesiąt szekli 
srebrem.
Potem Dawid zbudował tam ołtarz WIEKUISTEMU Ii-
złożył całopalenia oraz ofiary opłatne. A WIEKUISTY 
dał się ubłagać krajowi i zaraza została powstrzymana 
Israela.
To	również	wydarzyło	się	na	Górze	Moriah.
Mesjasz	Jeshua	nasz	Pan	i	Zbawiciel,	nie	był	ofiarowa-
ny	na	Górze	Moriah,	tylko	na	Górze	Golghata,	leżącej	
poza	murami	miasta	Jerozolimy	i	Wzgórza	Moriah.
	 Czy	 dzisiaj,	 po	 tysiącach	 lat,	 temat	 związany	 
z	tą	Górą	dalej	jest	ważny	i	znaczący?	Czy	Góra	ta,	czy	
też	 Wzgórze	 Świątynne	 wciąż	 jest	 miejscem	 próby?	 
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W	historii	 nowożytnej	 podczas	 zawiązywania	 się	 pań-
stwa	 izraelskiego	władze	świeckie	 Izraela	 temat	Góry	
Moriah	 pozostawiły	 stronie	 arabskiej.	 Dzisiaj	 stoi	 tu	
świątynia	 nie	 związana	 z	 Judaizmem	 ani	Chrześcijań-
stwem.	Arabski	napis	głosi:	Allah	nie	ma	syna.
	 Żydowskie	 Pisma	 mówią	 jednak	 co	 innego.	
Bóg	Abrahama,	 Izaaka	 i	 Jakuba	ma	Syna.	Tora,	Stary	
Testament	mówi	o	tym	wyraźnie.	
	 Nasz	Pan	 i	Zbawiciel,	Mesjasz	Jeszua	nie	był	
ofiarowany	na	Górze	Moriah,	tylko	na	Górze	Golghata,	
leżącej	 poza	murami	miasta	 Jerozolimy	 i	Wzgórzami	
Moriah.
	 W	zakończeniu	Księgi	Przysłów,	Przypowieści	
króla	Salomona	czytamy	słowa	Agury.	Agur	(zbieracz)	
s.	Jake	z	Massa.	Przypuszczano	ongiś,	że	było	to	sym-
boliczne	imię	Salomona,	co	nie	jest	prawdopodobne,	bo	
imię	ojca	 jego	 jest	podane	w	 tej	samej	księdze,	gdzie	
Salomon	opisany	jest	jako	s.	Dawida.	Imiona	te	opusz-
czone	są	w	Septuagincie.

„Słowa Agura, syna Jake z Massy. Mąż ten mówi: Mo-
zoliłem się nad sprawą Bożą, mozoliłem się nad sprawą 
Bożą i uległem. Zaiste, jestem najgłupszy z ludzi i nie 
mam ludzkiego rozumu, nie uczyłem się mądrości i nie 
mam wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił na Niebiosa 
i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął 
wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? 
Jakie jest Jego Imię? I jakie jest Imię Jego Syna? Czy 
wiesz? Każde Słowo Pana jest prawdziwe. On jest Tar-
czą dla tych, którzy Mu ufają.” (Prz30,1-5).
Moria – Góra Próby dla Abrahama, dla Izraelitów i po-
gan. „Panie, Słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone 
jak Niebiosa!” (Ps	119,89).
	 Chrystus	 –	Mesjasz	 Jeszua,	 stanowi	wzniosły	
temat	całej	Biblii,	w	szczególności	czterech	Ewangelii.	
Tora,	Stary	Testament	mówił	 tylko	o	„cieniach	rzeczy	
przyszłych”,	dopiero	Nowy	Testament,	Nowe	Przymie-
rze	mówi	o	rzeczywistości,	która	 jest	w	Synu	Bożym,	
Mesjaszu	Jeszua	(Kol	2,17).	Stary	Testament,	Tora	jest	
swego	rodzaju	albumem	z	fotografiami,	które	są	wyja-
śnione	w	Nowym	Testamencie.	Jest	to	Księga	pełna	od-
zwierciedleń	i	obrazów	–	jakby	cieni.	Służba	ofiarnicza	
Izraelitów,	 ich	 święta,	 przepisy	 dotyczące	 koszernych	
pokarmów,	 wiele	 rytuałów,	 są	 właśnie	 tymi	 cieniami.	
Cień	jakiejś	osoby	nie	jest	nią	w	rzeczywistości.	Lecz	
jeśli	widzimy	 cień,	 często	możemy	 rozpoznać,	 co	 on	
oznacza.	 Czytając	 Stary	 Testament,	 powinniśmy	 ko-
niecznie	stawiać	sobie	pytanie:	„Co nam przedstawia 
ten cień?”	Apostoł	Paweł	mówi	ogólnie:	„Rzeczywisto-
ścią jest Chrystus-Mesjasz”.	Mamy	rozumieć,	że	wypo-
wiedzi	Starego	Testamentu	wyraźnie	wskazują	na	Syna	
Bożego.	 Przykładem	 takiego	 cienia	 lub	 obrazu,	 który	
jak	czerwona	nić	na	przykładzie	Rachab	(Jz	2,21)	cią-
gnie	się	przez	cały	Stary	Testament,	jak	Baranek,	Który	
oznacza	zwierzę	ofiarne.	Już	odzienie	ze	skór,	które	Pan	
Bóg	sprawił	pierwszej	parze	ludzi	po	upadku	w	grzech,	

wskazuje,	 że	 w	 ich	 miejsce	 musiało	 umrzeć	 zwierzę.	
Z	 kolei	Abraham	ofiarujący	 baranka	 zamiast	 swojego	
jedynego	 syna,	 Izaaka	 (1Mż	3,21	 i	22,13).	W	Starym	
Testamencie	 czytamy	 również	 o	 baranku	 wielkanoc-
nym	(2Mż	12,5-13).	W	Nowym	Testamencie	znajduje-
my	 już	 to,	 co	 jest	określone	mianem	„rzeczywistość”.	
Eliasz	poprzedzający	Mesjasza	 Jeszuę,	 Jan	Chrzciciel,	
widząc	nadchodzącego	Mesjasza,	mówi:	„Oto	Baranek	
Boży,	Który	gładzi	grzechy	 świata”(J	1,29).	Chrystus,	
Mesjasz	Jeszua	jest	więc	zastępczą	ofiarą	za	tych,	któ-
rzy	w	Niego	uwierzą.	W	Księdze	Proroczej	NT	mowa	
jest	również	o	Baranku	Bożym	„jakby	zabitym”	(Apok	
5,6),	 ale	On	 zmartwychwstał,	 żyje	 i	 króluje	 na	wieki,	
On	wkrótce	powróci.	Maran	atha!
	 Każdy	z	czterech	Ewangelistów	prezentuje	Je-
szuę	z	innej	perspektywy:	
 Mateusz	 mówi	 o	 Mesjaszu,	 Synowi	 Abraha-
ma,	 Synowi	 Dawida,	 Dziedzicowi	 Bożych	 obietnic	
podarowanych	ojcom	przed	wiekami,	 jako	prawowite-
mu	następcy	tronu	króla	Dawida	oraz	wypełnieniu	się	
proroctw.	W	 taki	 sposób	 nastąpiła	 prezentacja	 Jeszuy	
Jego	 ludowi,	 Izraelitom	 –	 zgodnie	 z	 Pismami	 żydow-
skimi	Starego	Testamentu.	Dlaczego	Judejczycy	odrzu-
cili	Pana?	Kolejna	Boża	tajemnica.	Może	dlatego,	aby	
uwierzyli	 w	 Pana	 Jezusa	 poganie?	 Wszystko,	 co	 ży-
dowskie,	uwypukla	właśnie	Mateusz.
 Marek	przedstawia	Pana	jako	poddanego,	per-
fekcyjnego	 Sługę	 i	 Pracownika	 Bożego,	 Kaznodzieję,	
Nauczyciela	i	Rabbiego,	który	niestrudzenie,	przez	cały	
dzień	ciężko	pracuje	i	wykonuje	sumiennie	Swoją	służ-
bę	i	powołanie,	gdzie	noc	spędza	na	modlitwie,	często	
z	najwyższym	poświęceniem,	kosztem	snu	i	posiłków.	
Marek	pozwolił	nam	podpatrywać	życie	i	służbę	Pana.	
Jego	 przekaz	 jest	 zadziwiająco	 szczegółowym	 i	 upo-
rządkowanym	 sprawozdaniem	 z	 wykonanej	 pracy	 na-
szego	Pana.	Wszystko	co	związane	ze	służbą,	uwypukla	
Marek.
 Łukasz	w	swej	Księdze	prezentuje	Chrystusa	
jako	 prawdziwego	 człowieka	 z	 krwi	 i	 kości.	 Nie	 ma	
mowy	o	charakterze	Mesjasza,	o	Jego	żydowskich	ko-
rzeniach,	o	Jego	roli	Sługi,	lecz	wyłącznie	mówi	o	Jego	
człowieczeństwie.	Wszystko,	o	czym	tu	czytamy	jest	na	
wskroś	 ludzkie.	Takie	 jest	 spojrzenie	Łukasza	 na	Me-
sjasza.
 Jan,	umiłowany	uczeń	Pana	i	 jego	Ewangelia	
posiada	bardzo	 szczególny	charakter.	W	niej	 to	Duch	
Święty	odsłania	nam	wspaniałość	 i	Boskość	Syna	Bo-
żego,	Wiecznego	Słowa,	Życia	Wiecznego,	Boga	Praw-
dziwego!	Informuje	nas,	Kim	był	Jeszua	w	Wieczności	
i	 jaka	jest	Jego	dalsza	droga.	Mówi	nam,	że	On	pozo-
staje	na	zawsze.	Tłumaczy	nam	w	jaki	sposób	On,	bę-
dąc	Bogiem,	stał	się	człowiekiem.	Jan	przedstawia	nam	
zatem	Tego,	Który	istniał	od	wieczności	i	Który	stał	się	
na	krótko	(33	lata)	mniejszym	od	aniołów	(Hbr	2,7).

Wiesław Radwański
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	 Nauki	 obu	 głównych	 reformatorów	 Marcina 
Lutra i Jana Kalwina	dotarły	także	do	Polski.	Wobec	
wiadomości,	 że	wieści	 o	 zapoczątkowanej	w	Europie	
Zachodniej	Reformacji	docierały	do	Polski	 z	wielkim	
opóźnieniem,	 bądź	 nie	 docierały	w	 ogóle,	 spróbujmy	
ustalić,	ile	minimum	czasu	było	trzeba	na	dotarcie	„no-
winek religijnych”		do	Królestwa	w	dobie,	gdy	nic	nie	
wiedziano	 o	 prądzie	 elektrycznym,	 nie	 wspominając	 
o	 telefonach	 i	 jakichkolwiek	 emisjach	 radiowych	 czy	
telewizyjnych!	Mierząc	w	linii	prostej,	odległość	z	Wit-
tenbergi	do	Krakowa	 to	550	km,	z	Genewy	1100	km,	
do	Wilna	odległość	ta	jest	prawie	dwukrotnie	większa	
(890	i	1600	km).	Zakładając	pokonanie	dystansu	50	km/
dzień,	otrzymalibyśmy,	że	ten	swoisty	maraton	kuriera	
z	Wittenbergi	do	Krakowa	trwałby	minimum	11	dni,	do	
Wilna	22,	zaś	z	Genewy	odpowiednio	18	i	32	dni.	Liczby	
te	należy	skorygować	co	najmniej	z	dwóch	powodów:	
wymienione	 miejscowości	 nie	 łączyły	 żadne	 arterie	 
w	 linii	 prostej,	 a	 raczej	 wzdłuż	 linii	 mocno	 łamanej,	 
a	gościńce	nie	miały	równej	 i	utwardzonej	powierzch-
ni,	w	 okresie	 roztopów	 lub	większych	 opadów	 zupeł-
nie	 uniemożliwiały	 jakąkolwiek	 podróż.	 	 Jeśli	 więc	
przemnożymy	wszystkie	liczby	przez	co	najmniej	dwa,	
otrzymamy	bardziej	prawdopodobny	czas	trwania	prze-
kazu	-	około	3	–	5	tygodni	do	Krakowa	i	od	5	–	9	tygo-
dni	 do	Wilna.	Dziś	 przekazanie	wiadomości	 jest	 kwe-
stią	 sekund,	 jeśli	 tylko	 zostanie	 nadana	 natychmiast.	
Patrząc	 na	 te	 liczby	 łatwiej	 nam	 ocenić,	 	 jak	 bardzo	
zwiększyło	się	tempo	naszego	życia,	ale	też	jak	wielki	
mamy	dostęp	do	przekazywanych	informacji.		Ich	ilość	
ma	to	do	siebie,	że	mało	które	z	nich	nas	„wzruszają”,	
w	przeciwieństwie	do	 tych,	które	docierały	do	nas	po	
kilku	 	miesiącach	w	XVI	w.	Ani	Kraków,	 ani	Wilno	 
i	szereg	innych	miast	Polski	nie	było	położonymi	w	głę-
bi	 dżungli	 	 zaściankami,	 leżały	na	głównych	 traktach	
handlowych	 bez	 jakichkolwiek	 „filtrów”	 na	 granicy,	
przepuszczających	 tylko	 wiadomości	 z	 Rzymu,	 a	 za-
trzymujących	z	Wittenbergi!	
	 Kolejną	 kwestią	 jest	 próba	 odpowiedzi,	 kto	
spełniał	 ową	 funkcję	 kurierską	 czy	 informacyjną.	 
W	 1502	 r.	 elektor	 saski	 Fryderyk	 III	 Mądry	 założył	 
w	 małym	 miasteczku	Wittenberdze	 uniwersytet	 i	 do-
łożył	 wiele	 starań	 o	 jego	 rozwój	 i	 wzrost	 znaczenia.	

Istotną	 sprawą	była	 jego	obsada	profesorska.	W	1512	
Marcin	Luter	uzyskał	tytuł	doktora	i	w	tymże	roku	roz-
począł	wykłady	z	zakresu	biblistyki.	Niebawem	kadrę	
dopełnił	młody,	już	wówczas	znakomity	grecysta	Filip	
Melanchton,	później	obdarzony	 tytułem	„Nauczyciela 
Niemiec”	 (Praeceptor	Germaniae),	 że	zatrzymamy	się	
na	tych	dwóch	postaciach.	Sława	uniwersytetu	rosła	tym	
bardziej,	że	przez	szereg	lat	była	jedyną	uczelnią,	która	
tak	wyraźnie	odstąpiła	od	scholastycyzmu	i	wydobyła	 
z	celi	klasztornych	 i	 szczelnych	przykościelnych	księ-
gozbiorów	 Biblię,	 przedstawiła	 jej	 treść	 w	 nowym	
świetle.	 Nie	 dziwne	 więc,	 że	 wielu	 młodych	 żaków	
także	 z	 terenu	Królestwa	Polskiego	 zatrzymywało	 się	
w	Wittenberdze,	zdobywało	tajniki	nowej	nauki,	które	
przenosiło	 na	 grunt	 polski.	Wielu	 z	 nich	 zapisało	 się	
trwale	w	dziejach	polskiej	Reformacji.	To	jedna	z	dróg	
przedostawania	się	idei	Reformacji	do	Polski.	
	 Wiemy,	że	Tezy ks. dr. Marcina Lutra błyska-
wicznie,	 jak	na	owe	czasy,	zostały	wydrukowane	 i	 ro-
zesłane	m.in.	do	ośrodków	akademickich,	gdzie	spotka-
ły	 się	 z	 żywym	odzewem	zarówno	 popierającym,	 jak	
i	potępiającym.	 Już	na	przełomie	1517/1518	 r.	wieści	
o	wystąpieniu	Marcina	Lutra	 przedostały	 się	 do	Wro-
cławia,	 a	 skoro	 nie	 wszyscy	 zainteresowani	 pismami	
Lutra	 mogli	 je	 nabyć,	 drukarze	 wrocławscy	 złapali	
wiatr	w	żagle	i	na	własną	rękę	skopiowali	wittenberskie	
oryginały	dla	żądnych	nowinek	religijnych	mieszczan	
wrocławskich.	Niewiele	później	druki	w	postaci	ulotek,	
broszur	i	rozpraw	dotarły	do	Krakowa	i	stały	się	przed-
miotem	dysput	religijnych	na	uczelni	krakowskiej.	Gdy	
jednak	Luter	został	wyklęty	(1521),	dysput	zaniechano,	 
a	 wszelkie	 heretyckie	 pisma	 spalono.	 Miało	 to	 ten	
skutek,	 że	 uczelnia	 w	 krótkim	 czasie	 utraciła	 wielu	
studentów,	 którzy	 z	 tym	większym	 zainteresowaniem	
kierowali	 się	 do	Wittenbergi,	 Heidelbergu,	 czy	 nieco	
później	 do	Genewy.	„Nowinkami”	 zainteresowało	 się	
także	krakowskie	mieszczaństwo	i	szlachta,	w		domach	 
i	 dworach	 odbywały	 się	 potajemne	 nabożeństwa,	 cie-
szące	się	wsparciem	m.in.	Seweryna	Bonnera	(bogate-
go	kupca,	właściciela	dóbr	ziemskich,	wreszcie	kaszte-
lana	krakowskiego	i	senatora),		Josta	Ludwika	Decjusza		
(rajcy	krakowskiego,	sekretarza	królewskiego,	zarządcy	
mennic	 królewskich,	 założyciela	 renesansowej	 „willi”	

500 lat Reformacji



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl12 Odwiedź naszą stronę:

podmiejskiej	na	Woli	Justowskiej).	Z	kolei	uczeń	Era-
zma	–	Jan	Trzecieski	-	skupił	wokół	siebie	krąg	liberal-
nych	 humanistów,	 zarówno	 duchownych,	 jak	 i	 świec-
kich,	wśród	których	znajdowali	się	m.in.	Andrzej	Frycz	
–	Modrzewski	i	prowincjał		franciszkański		Franciszek	
Lismanin,	późniejszy		apologeta	polskiego	antytrynita-
ryzmu.	Do	tego	kręgu	należał	także	Bernard	Wojewód-
ka,	 literat	 i	wydawca.	Wspomnijmy	wreszcie	mistrza	
Jakuba	z	 Iłży,	wybitnego	erudytę	 i	znakomitego	mów-
cę,	który	w	latach	1528	–	1535	pierwszy	w	Krakowie	 
w	kościele	 św.	 Szczepana	wygłaszał	 luterańskie	 kaza-
nia,	ale	napiętnowany	przez	bp.	Piotra	Tomickiego	zdą-
żył	zbiec	do	Wrocławia,	co	jednak	nie	uchroniło	go	od	
zaocznego	pozbawienia	urzędu	kapłańskiego	i	ogłosze-
nia	 go	heretykiem.	Niepoślednią	 rolę	w	 rozpowszech-
nianiu	 druków	 protestanckich	 i	 dzieł	 autorów	 związa-
nych	z	Reformacją	był	krakowianin	Maciej	Wierzbięta.	
Drukował	on	zresztą	nie	tylko	dzieła	Mikołaja	Reja,	ale	
także	 Andrzeja	 Frycza	 Modrzewskiego,	 Jana	 Kocha-
nowskiego,	Łukasza	Górnickiego	i	in.	Dużo	czasu	upły-
nęło,	zanim	kunktatorski	król	Zygmunt	August	wydał	
edykt	zezwalający	na	założenie	zboru	ewangelickiego,	
wspólnego	dla	luteran	i	kalwinów	(26.08.1571).	
	 Wspomnieć	 trzeba	 jeszcze	 o	 jednym	 bardzo	
ważnym	 wydarzeniu,	 które	 miało	 miejsce	 na	 ryn-
ku	krakowskim.	W	1511	 r.	wielkim	mistrzem	zakonu	
krzyżackiego	 został	 zadziorny	Albrecht	Hohenzollern.	
Przez	 szereg	 lat	 usilnie	 zabiegał,	 by	 nie	 tyle	 lekcewa-
żyć,	co	unieważnić	postanowienia	traktatu	toruńskiego	
po	wojnie	 trzynastoletniej	 (1466).	Po	wkroczeniu	pol-
skich	wojsk	 na	 teren	 ziem	 zakonnych	 (1519	 –	 1521),	
zamiast	 ostatecznie	 rozwiązać	 przynależność	 teryto-
rium	 Państwa	 Krzyżackiego	 do	 Królestwa,	 król	 Zyg-
munt	Stary	zgodził	się	na	wytargowany	przez	cesarza	
Karola	V	 rozejm.	Bezradny	mistrz	w	1522	 r.	udał	 się	
w	podróż	do	Rzeszy,	w	Norymberdze	zetknął	się	z	An-
drzejem	 Osiandrem,	 nauczycielem	 języka	 hebrajskie-
go	w	klasztorze	augustianów,	który	–	zapoznawszy	się	 
z	pismami	Marcina	Lutra,	 stał	 się	 zwolennikiem	 jego	
nauki	 i	 rozpoczął	 proreformacyjną	 działalność	 kazno-
dziejską	w	 kościele	 św.	Wawrzyńca.	Kazania	 te	 odci-
snęły	na	Albrechcie	piętno	do	tego	stopnia,	że	nawiązał	
kontakt	z	samym	Marcinem	Lutrem,	a	nawet	osobiście	
go	 odwiedził	 pod	 koniec	 1523	 r.	Marcin	Luter	 zachę-
cał	go	do	ożenku,	rozwiązania	Zakonu	i	zmiany	ustroju	
Państwa	Krzyżackiego	w	państwo	świeckie.	Za	 takim	
rozwiązaniem	 opowiedział	 się	 także	 książę	 legnicko	
–	 brzeski	 Fryderyk	 II.,	 szwagier	Albrechta,	 który	 już	
wcześniej	 zabiegał	 o	 pokojowe	 rozwiązanie	 konfliktu	
z	Polską	 i	uczestniczył	w	szeregu	zabiegach	dyploma-
tycznych.	W	efekcie	po	kolejnych	kilkudniowych	roko-
waniach	w	Krakowie	doszło	do	porozumienia,	na	mocy	
którego	 dotychczasowe	 państwo	 zakonne	 miało	 ulec	
sekularyzacji,	a	jego	ostatni	mistrz	jako	książę	świecki	

otrzymałby	 je	 w	 dziedziczne	 lenno	 odtąd	 zwane	 Pru-
sami	Książęcymi	ze	stolicą	w	Królewcu.	Przypieczęto-
waniem	traktatu	krakowskiego	był	słynny	hołd	pruski,	
złożony	 10.04.1525	 r.	 przez	 księcia	Albrechta	 	 przed	
królem	Zygmuntem	Starym	a	w	obecności	wspomnia-
nego	wyżej	 księcia	Fryderyka	 II.	Rzecz	 jasna,	 ani	 ce-
sarz	Karol	V,	ani	znaczna	część	członków	zakonu	nie	
akceptowała	 dokonanego	 przewrotu,	 uważając	 go	 za	
nieważny.	Książę	skazany	został	na	banicję	przez	Sąd	
Kameralny	 Rzeszy,	 nie	 mając	 zresztą	 w	 Rzeszy	 żad-
nego	 oparcia	 korzystał	 z	 ochrony	Królestwa,	we	wła-
snym	 interesie	 pozostawał	wiernym	 lennikiem	Polski.	
Bez	względu	na	późniejsze	wielce	szkodliwe	dla	Polski	
ustępstwa	na	rzecz	Hohenzollernów,	hołd	pruski	z	całą	
pewnością	wpłynął	na	stosunki	wyznaniowe	w	samym	
Krakowie,	 czyniąc	 go	na	kilka	 dziesięcioleci	 dość	 ak-
tywnym	ośrodkiem	Reformacji	mimo,	iż	–	jak	twierdził	
biskup	krakowski	Piotr	Tomicki	liczba	jej	zwolenników	
nie	 przekraczała	 1	%	 (!)	 liczby	mieszkańców	 stolicy.	 
Z	czasem,	gdy	książę	Albrecht	powołał	do	życia	uniwer-
sytet	w	Królewcu	(1544),	miasto	stało	się	promieniują-
cym	 ośrodkiem	 luteranizmu	w	 Polsce,	 także	 centrum	
wydawniczym	 druków	 protestanckich.	 Jednym	 z	 wy-
kładowców	uniwersytetu	był	ściągnięty	przez	Albrech-
ta	do	Królewca	wspomniany	wyżej	Andrzej	Osiander.	
W	tym	miejscu	należy	wymienić	także	Abrahama	Kul-
wiecia,	 wszechstronnie	 wykształconego	 humanistę,	
wybitnego	znawcę	greki	i	hebrajskiego,	który	w	1540	
r.	utworzył	w	Wilnie	prywatną	szkołę	propagującą	idee	
Reformacji,	 ale	 niebawem	 napiętnowany,	 uciekł	 do	
Królewca,	gdzie	został	radcą	księcia	Albrechta,	jednym	
ze	współorganizatorów	uniwersytetu,	prawdopodobnie	
był	także	autorem	statutu	uczelni.	Sekundowały	jej	cie-
szące	 się	 wielką	 sławą	 gimnazja	 akademickie	 założo-
ne	w	Prusach	Królewskich,	w	1558	w	Gdańsku	i	1568	 
w	Toruniu.	
	 O	tym,	co	działo	się	na	Litwie	decydowali	Ra-
dziwiłłowie,	 a	wśród	 nich	 przede	wszystkim	Mikołaj	
Krzysztof	 Radziwiłł,	 zwany	 Czarnym	 (1515	 –	 1565),	
nie	 tylko	 z	 racji	 posiadania	 olbrzymiego	 majątku	
ziemskiego,	 ale	 z	 racji	 pełnionych	 urzędów	 (marsza-
łek	ziemski	wielki,	kanclerz	Litwy,	wielokrotny	poseł	 
w	delikatnych	misjach	zagranicznych).	Domagał	się	on	
m.in.	 zrównania	 praw	 Litwy	 i	 Polski,	 przeciwstawiał	
się	unii	polsko	–	litewskiej.	Po	1550	r.	jawnie	przyznał	
się	 do	 luteranizmu,	 założył	 pierwszy	 zbór	 luterański	 
w	jednej	z	siedzib	rodu	w	Brześciu	Litewskim,	którego	
„ministrem”	został	uciekinier	z	Małopolski	ks.	Szymon	
Zacjusz,	 późniejszy	 kaznodzieja	 nadworny	 i	 superin-
tendent	zborów	kalwińskich	na	Litwie.	Już	bowiem	po	
kilku	 latach	 (ok.	 1554)	 Radziwiłł	 przeszedł	 na	 kalwi-
nizm.	Założył	także	drukarnię	w	Brześciu	ze	ściągnię-
tym	z	Krakowa	Bernardem	Wojewódką.	Nieco	później	
założył	 kolejną	 drukarnię	 ewangelicką	 w	 Nieświeżu,	 
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w	 swoich	 posiadłościach	 zamieniał	 cerkwie	 na	 zbory	
m.in.	 w	 Nieświeżu,	 Kłecku,	 Ołyce,	 Subotnikach,	 Łu-
koszkach	 –	 po	 pięciu	 latach	 przeniesiony	 do	 Wilna	
(1562),	 w	Mordach	 na	 Podlasiu,	 a	 także	 w	 Szydłow-
cu	w	Małopolsce.	Utrzymywał	bliskie	kontakty	z	księ-
ciem	Albrechtem,	 	 Janem	 Łaskim	 i	 z	 samym	 Janem	
Kalwinem,	gościł	onegdajszego	nuncjusza	papieskiego	 
w	Niemczech,	 a	 teraz	 gorliwego	 propagatora	 luterani-
zmu,	 ks.	 Piotra	 Pawła	Wergeriusza,	 autora	 rozprawy	
drukowanej	w	Królewcu	„De	Gregorio	papa	eius	nomi-
nis	primo...”	(1556),	który	nakłaniał		go	do	większego	
nacisku	na	króla	Zygmunta	Augusta,	 by	 	 uznał	 istnie-
nie	protestantyzmu	w	całym	kraju.	Za	sprawą	biskupa	
warmińskiego	Stanisława	Hozjusza,	nuncjusz	papieski	
Liogi	 Lippomano	 wysłał	 do	 Radziwiłła	 list	 z	 ostrym	
napomnieniem	i	domaganiem	się	powrotu	do	Kościoła	
Katolickiego,	co	spotkało	się	z	repliką	napisaną	przez	
sekretarza	 Jana	 Mączyńskiego,	 a	 ogłoszoną	 drukiem	
przez	wspomnianego	Wergeriusza	w	Królewcu	 z	wła-
snym	 komentarzem	 „Duae	 epistole...”	 (1556).	 Radzi-
wiłła	 stać	 było	 na	 zlekceważenie	 nie	 przebierających	 
w	 środkach	 nacisków.	 Jeszcze	w	 1559	 r.	 na	 naradzie	
zwołanej	przez	Jana	Łaskiego	w		Krakowie	zastanawia-
no	się,	w	jaki	sposób	przekonać	króla	do	idei	utworze-
nia	 kościoła	 narodowego.	 Skoro	 kunktatorstwa	 króla	
nie	udało	się	przemóc,	a	zabrakło	Jana	Łaskiego,	Radzi-
wiłł	pod	wpływem	Lelia	Socyna,	a	zwłaszcza	Jerzego	
Blandraty	skłaniał	się	do	antytrynitaryzmu.	Listy	słane	
do	Jana	Kalwina	i	Henryka	Bullingera	usprawiedliwia-
jące	poczynania	Blandraty	 spotkały	 się	 z	 dezaprobatą	
szwajcarskich	przywódców,	czym	Radziwiłł	się	już	nie	
pochwalił.	W	1562	r.	na	synodzie	krakowskim	doszło	
do	 rozłamu,	 powstały	 dwa	 zbory:	 wielki	 i	 mały,	 ten	
ostatni	 jako	odłam	radykalnego	kalwinizmu,	 reprezen-
towany	przez	tzw.	Braci	lub	Arian	Polskich.	Już	w	1563	
r.	 odbył	 się	 synod	 antrynitarzy	 w	 Mordach.	 Niejako	
na	 kanwie	 rodzących	 się	 kierunków	w	polskim	prote-
stantyzmie	 zaistniała	 pilna	 potrzeba	 polskiego	 tłuma-
czenia	 całej	 Biblii	 zwłaszcza,	 że	 tłumaczenia	 katolic-
kie	nie	spełniały	oczekiwań	dysydentów.		Na	synodzie	 
w	 Wodzisławiu	 (1558)	 powierzono	 wojewodzie	 kra-
kowskiemu	 Stanisławowi	 Szafrańskiemu	 zebranie	
środków,	celem	wsparcia	już	rozpoczętego	dzieła	przez	
ośrodek	szkoły	pińczowskiej	pod	kierunkiem	rechtora	
i	 znakomitego	 hebraisty	 Grzegorza	 Orszaka	 i	 całego	
zespołu,	 w	 skład	 którego	 wchodzili	 m.in.	 Franciszek	
Stankar,	Piotr	Statorius,	Jan	Thenaud,	Marcin	Krowicki,	
Jerzy	Szoman,	 a	 także	 Jan	Łaski,	Mikołaj	Rej,	 Jakub	
Lubelczyk,	Andrzej	Trzecieski	jun.	i	inni.	Wobec	nara-
stających	 nieporozumień	 doktrynalnych	 i	 kłopotów	fi-
nansowych,	z	dalszych	prac	translatorskich	wyelimino-
wano	Braci	Polskich,	natomiast	inicjatywę	wydawniczą	
przejął	Radziwiłł,	łożąc	na	druk		Biblii	3000	dukatów,	
która	wyszła	5.09.1563	r.	spod	pras	w	drukarni	w	Brze-

ściu	Litewskim,	stąd	nazywaną	Biblią	Brzeską	albo	Ra-
dziwiłłowską,	„z	żydowskiego,	greckiego	i	łacińskiego	
nowo	na	polski	język	z	pilnością	i	wiernością	wyłożo-
na”.	Biblia	oprócz	dedykacji	zawierała	także	adres	do	
króla	z	wezwaniem	do	jej	pilnego	studiowania	i	uwol-
nienia	Kościoła	od	błędów,	ponadto	mieściła	kalendarz	
biblijny	z	podaniem	tekstów	do	czytania	na	dany	dzień	
roku,	krótką	konkordancję	(1400	haseł)	oraz	tzw.	argu-
menty	–	krótkie	wstępy	do	poszczególnych	ksiąg	i	ko-
mentarzami	na	marginesach.	
	 Mimo,	iż	Mikołaj	Krzysztof	Radziwiłł	Czarny	
twardo	stawał	w	obronie	interesów	Wielkiego	Księstwa	
Litewskiego	 i	 skutecznie	 paraliżował	 wszelkie	 próby	
ograniczenia	i	zmajoryzowania	jej	przez	Koronę,	był	za	
utrzymaniem	związków	z	Królestwem,	ale	na	zasadzie	
równorzędnego	 partnera;	 w	 zakresie	 kultury	 paradok-
salnie	przyczynił	się	do	polonizacji	Litwy,	dopóki	żył,	
aczkolwiek	 zmieniał	 swoje	 przekonania	 religijne,	 nie	
wyrzekł	 się	haseł	Reformacji,	był	 jej	najmożniejszym	
protektorem.	
	 Podsumowując,	 trzeba	 powiedzieć,	 że	 nauki	
Marcina	 Lutra	 nie	 potrzebowały	 dużo	 czasu	 na	 poko-
nanie	 znacznych	 przestrzeni;	 granice	 państwowe	 nie	
stanowiły	 tu	 istotnych	 przeszkód.	 Dużą	 rolę	 odegrał	
tu	wynalazek	druku,	drukowane	ulotki	i	różne	większe	 
i	mniejsze	rozprawy	i	pisma	polemiczne,		przekazywa-
ne	do	miast	akademickich	i	 innych	miast	o	większym	
znaczeniu	gospodarczym.	Praktycznie	prawie	cały	han-
del	i	obrót	towarami	rozwijał	się	w	miastach	i	między	
miastami.	 Jednym	 z	 „towarów”	 stały	 się	 drukowane	
o	 wiele	 tańsze	 książki,	 które	 początkowo	 siłą	 rzeczy	
znajdywały	chętnych	nabywców	tam,	gdzie	posługiwa-
no	 się	 językiem	 niemieckim.	W	 granicach	Królestwa	
dobry	kupiec	znał	nie	tylko	domowy	język	polski,	ale	
wszechobecną	wówczas	 łacinę	lub	język	sąsiadów,	na	
zachodzie	Niemców.	Szczególnie	ważne	było	to	w	mia-
stach	portowych.	Mimo,	iż	w	wielu	miastach	osadnicy	
niemieccy	 tworzyli	 hermetyczną	 grupę,	 przecież	 nie	
mogli	 się	 całkowicie	 wyizolować	 z	 otoczenia,	 mimo	
wszystko	 z	 czasem	 musiało	 dojść	 do	 wzajemnego	
przenikania	kultur,	obyczajów,	języka	pod	jednym	wa-
runkiem,	że	do	tego	procesu	nie	mieszała	się	polityka.	
Wszystkich	zaś	wiązała	 religia	 i	Kościół	 ze	 swoją	ob-
rzędowością	i	hierarchią	jednakowo	ograniczającą	pew-
ne	swobody	wiernych	i	zobowiązującą	ich	do	takich	czy	
innych	powinności.	Jest	nie	do	przyjęcia	teza,	że	„pol-
ski”,	 bardziej	 rozgarnięty	 kupiec	 czy	 rzemieślnik	 nie	
zainteresował	 się	 zmianą	orientacji	 religijnej	 swojego	
niemieckiego	 konfratra,	 gdy	 nagle	 część	 ław	 kościel-
nych	opustoszała,	jeśli	sam	wcześniej	z	ciekawości	nie	
nabył	„nowinkarskiej”	książki.	
	 Trzeba	 jednak	 pamiętać,	 że	 w	 Polsce	 nie	
mieszczaństwo,	a	szlachta	odgrywała	główną	rolę	pań-
stwowo-twórczą.	 A	 ta,	 odkąd	 król	 został	 zmuszony	
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do	 ustępstw	w	 sprawowaniu	 absolutystycznej	władzy,	
stawiała	coraz	większe	żądania	wolnościowe,	pragnąc	
mieć	 wpływ	 na	 politykę	 państwa	 i	 decyzje	 króla,	 co	
więcej,	 na	 jego	wybór	 zwłaszcza	 po	 śmierci	 ostatnie-
go	 Jagiellona	 (1572).	 Domagano	 się	 egzekucji	 praw,	
uwolnienia	 od	 sądownictwa	 kościelnego.	 Tymczasem	
Reformacja	 głosiła,	 że	 kościół	 jest	 tam,	 gdzie	 wierni		
zdolni	byli	powołać	własny,	niezależny	od	woli	papie-
ża	czy	biskupa	zbór	i	powołać	własnego,	nie	nasłanego	
duchownego,	który	odprawiał	nabożeństwo	i	objaśniał	
Słowo	Boże	w	zrozumiałym,	ojczystym	języku,	że	każ-
dy	wierny	miał	 do	 tego	 słowa	 dostęp,	 zachęcany	 był	
do	 jego	 czytania,	 że	 każdą	 prośbę	 mógł	 przedkładać	
bezpośrednio	 Bogu	 bez	 pośrednictwa	 coraz	 większej	
rzeszy	świętych.	Te	idee	bardzo	podobały	się	szlachcie,	
widzącej	w	nich	dodatkowy	bodziec	poszerzenia	 swo-
ich	wolnościowych,	klasowych	 	oczekiwań.	Jeśli	 idee	
te	 zyskały	 uznanie	 mniejszego	 czy	 większego	 pana,	
był	 już	 tylko	 jeden	 krok	 do	 zmiany	 wyznania	 pana	 
i	służby	w	jego	majątkach.	Chłopa	nie	pytano	o	zdanie,	
gdyż	ten	miał	tylko	jedno	prawo:	odrabiać	coraz	więk-
szą	pańszczyznę	na	rzecz	dworu	i	dalej	słuchać	często	
niedouczonego	 klechy	 w	 wiejskim	 kościołku,	 chyba,	
że	 i	 ten	 został	 zawłaszczony	przez	heretyckiego	pana.	 
O	 ile	 w	 miastach	 Reformacja	 rozwijała	 się	 w	 dużej	
części	 samorzutnie,	 bez	 odgórnych	 poleceń,	 zmiana	
wyznania	pana,	włodarza	wsi	nie	zawsze	mogła	zostać	
przyjęta	entuzjastycznie	przez	poddanych,	zupełnie	nie	
orientujących	 się	 w	 różnicach	 doktrynalnych	 „taniej 
religii”,	w	dodatku	–	jak	chce	obowiązująca	ideologia,	
bezgranicznie	 przywiązana	 do	 Kościoła	 Katolickiego	 
i	w	tym	duchu	od	pokoleń	utrzymywana.	
	 Trudnym	 do	 rozgryzienia	 jest	 wejście	 Re-
formacji	 w	 byłym	 przecież	 zakonnym	 państwie	 krzy-
żackim,	 którego	 trzon	 stanowiły	 zdyscyplinowane	 
i	bezwzględnie	posłuszne	elity	zakonne.	Mistrz	musiał	
mieć	 ogromną	 władzę,	 skoro	 zdecydował	 o	 rozwią-
zaniu	 zakonu,	 jego	 sekularyzacji,	 ale	 czy	mechanizm	
dyscypliny	 zadziałał	w	 przypadku	 przyjęcia	 co	 dopie-
ro	 kształtującego	 się	 nowego	wyznania	 tylko	 dlatego,	
że	 mistrz	 miał	 taki	 kaprys?	 Krok	 mistrza	 Albrechta	
był	 szokiem,	 wywołującym	 sprzeciw	 papieża	 i	 pozo-
stałych	rycerskich	domów	zakonnych.	Zapewne	część	
komturów	i	pomniejszej	braci	nie	miała	zamiaru	pójść	
śladem	mistrza	–	zdrajcy	i	opuściło	Prusy.	Ilu	–	nawet	 
w	przybliżeniu	nie	wiemy.	Nie	zmienia	to	faktu,	że	teraz	
książę	Albrecht	konsekwentnie	w	krótkim	czasie	umoc-
nił	 Reformację	 luterańską	 w	 Prusach	 Książęcych	 nie	
tylko	wśród	dawnej	braci	zakonnej,	Królewiec	uczynił	
promieniującym	 na	 prawie	 całą	 Polskę	 i	 część	 Litwy	
ośrodkiem	myśli	 i	nauki	 reformacyjnej.	Czy	zadziałał	
przykład,	perswazja,	czy	–	jak	chętnie	jest	to	podkreśla-
ne	gdzie	indziej,	przemoc?	Wydaje	się,	że	przynajmniej	
w	początkowej	fazie	nie	byłaby	to	metoda	zanadto	za-

chęcająca.	
	 Może	10	–	20	lat	później	zaczęły	do	Polski	prze-
nikać	nauki	Jana	Kalwina.	Oprócz	wymogu	bezwzględ-
nego	podporządkowania	się	zasadom	wiary,	kalwinizm	
deklarował	 bardziej	 	 demokratyczny	 ustrój	 wewnętrz-
ny	życia	zborowego,		co	bardzo	odpowiadało	swoiście		
pojętej	demokracji	szlacheckiej.	We	wschodniej	części	
Polski	nie	było	 tylu	miast,	co	w	Wielkopolsce	czy	na	
Pomorzu	i	Pojezierzu	Mazurskim,	przeważały	większe	
lub	mniejsze		dominia	majątkowe	szlachty.	Przy	dużych	
przestrzeniach	i	 	swobodzie	pełna	demokracja,	ale	tyl-
ko	stanowa,	była	dodatkową	zachętą	do	opowiedzenia	
się	po	stronie	kalwinizmu.	Toteż	na	terenie	Małopolski	 
i	Litwy	kalwinizm	cieszył	się	większym	zainteresowa-
niem.	Możliwy	 też	 jest,	podnoszony	przez	niektórych	
badaczy,	czynnik	„narodowościowy”.	Reformacja	lute-
rańska	pochodziła	z	Niemiec,	część	społeczeństwa	oba-
wiała	się	wzmocnienia	dominacji	Niemców	i	zyskania	
dodatkowego	argumentu	dla	ideologii	parcia	na	wschód.	
Wszak	już	za	czasów	piastowskich	spora	część	ziem	za-
chodnich	(Pomorze	Zachodnie,	Ziemia	Lubuska	i	Śląsk)	
znalazły	się	w	granicach	Rzeszy	Niemieckiej,	teraz	ko-
loniści	 niemieccy	 w	 zachodnich	 częściach	 Królestwa	 
w	przejściu	na	nową	wiarę	zyskali	dodatkowy	argument	
bycia	sobą,	a	już	wówczas	było	wiadomo,	że	innowier-
cy	mogą	być	pretekstem	do	takich	czy	innych	roszczeń,	
także	 terytorialnych	ze	 strony	 sąsiadów.	Dlatego	„pol-
ska”	szlachta	zwróciła	się	ku	neutralnej	Szwajcarii,	ze	
strony	której	Polska	nie	doznała	żadnego	uszczerbku	od	
momentu	 powstania	 tego	 państwa	 (1499).	 Do	 animo-
zji	 na	 tle	„narodowościowym”	 pomiędzy	 osadnikami	
niemieckimi	 a	 zasiedziałymi	 mieszkańcami	 Krakowa	
dochodziło	 już	 wcześniej;	 w	 momencie	 wchodzenia	
Reformacji	mogły	się	one	zaostrzyć.		Argument	ten	jed-
nak	osłabia	 fakt,	że	wielu	przybyszów	bardzo	szybko	
się	asymilowało,	co	więcej,	odegrało	istotną	rolę	w	roz-
woju	nie	 tylko	Krakowa.	Poza	 tym,	przecież	 szlachta,	
im	wyżej	usytuowana,	tym	rozleglejsze	miała	koneksje	
z	zagranicą	 i	potrafiła	 je	 rozgrywać	na	swoją	korzyść.	
Wydaje	 się,	 że	mimo	wszystko	 największe	 znaczenie	 
w	przechodzeniu	na	kalwinizm	miały	te	czynniki	(choć-
by	uwolnienie	się	od	przemożnej	kurateli	Kościoła	Ka-
tolickiego),	które	powiększały	zasób	szlacheckich	wol-
ności.		

Władysław Sosna
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 01.11.1516:	 w	 Januszkowie	 koło	 Żnina	 w	 ro-
dzinie	chłopskiej	urodził	się	Klemens Janicki. Choro-
wity,	ale	bardzo	zdolny,	uczęszczał	do	szkół	w	Gnieźnie	
i	w	Poznaniu,	a	następnie	do	Akademii	Lubrańskiego	
w	 Poznaniu,	 gdzie	 zapoznał	 się	 z	 twórczością	 staro-
rzymskich	 poetów	 Wergiliusza	 i	 Owidiusza;	 zwłasz-
cza	poezje	tego	ostatniego	stały	się	dla	niego	wzorcem	 
w	jego	późniejszej	twórczości.	W	1536	r.	został	sekreta-
rzem	arcybiskupa	gnieźnieńskiego	Andrzeja	Krzyckie-
go,	także	poety,	mającego	także	wielki	wpływ	na	jego	
twórczość,	czego	wyrazem	był	 	m.in.	poetycki	portret	
mecenasa.	 Po	 roku	 przyjął	 Janickiego	 na	 swój	 dwór	
wojewoda	krakowski	Andrzej	Kmita	 i	niebawem	skie-
rował	go	na	dalsze	 studia	do	Padwy.	W	1540	 Janicki	
uzyskał	stopień	doktora	na	Uniwersytecie	Padewskim,	
a	 dodatkowo	 został	wyróżniony	 przez	 papieża	 Pawła	
III	 laurem	poetyckim.	Sukcesy	niestety	przyćmiła	roz-
wijająca	się	puchlina	wodna,	która	zmusiła	Janickiego	
do	rezygnacji	z	dalszej	penetracji	włoskiej	kultury	rene-
sansowej	i	do	powrotu	do	kraju.	Utraciwszy	życzliwość	
Kmity,	 	 objął	 skromne	 probostwo	w	Gołaczewach	 ze	
świadomością,	że	dni	jego	są	policzone.	Prawdopodob-
nie	zmarł	w	Krakowie	z	początkiem	1543	r.	Mimo	tak	
krótkiego	 życia	 pozostawił	 dość	 spory	 dorobek	 pisar-
ski,	historyczny	i	literacki,	pisany	w	łacinie.	Będąc	se-
kretarzem	arcybiskupa,	napisał	dwie	elegie	 i	„Żywoty	
arcybiskupów	gnieźnieńskich”	(„Vitae	archiepiscorum	
Gnesnensium”),	a	u	Kmity,	obok	innych	„Żywoty	kró-
lów	polskich...”	(„Vitae	regum	Polonorum	elegiaco	car-
mino	descripto”).	Szczególnie	ujmujące	są	 jego	 liryki	
zawarte	w	elegii	„O	samym	sobie	do	potomności”	(„De	
se	 ipso	 ad	posteritatem”),	w	których	obok	krajobrazu	
Italii	opisywał	także	uroki	rodzinnych	stron,		przetykane	
szczegółami	swojej	biografii,	ale	wszystko	przepojone	
smutkiem	wynikającym	ze	świadomości		kruchości	jego	
zdrowia.	Także	pozbawione	zbędnej	retoryki	i	wtrętów	
mitologicznych	jest	epitalamium	pisane	z	okazji	ślubu	
Zygmunta	Augusta	z	Habsburżanką	Elżbietą.	W	podob-
nym	tonie	są	utrzymane	satyry	„Skarga	Rzeczypospoli-
tej”	(„Querella	reipublicae”)	i	„Dialog	o	pstrokaciźnie	 

i	 zmienności	 polskich	 stro-
jów”	 („In	 Polonici	 vestisus	
varietatem	 et	 inconstantiam	
Dialogus”).	 Największym	
jego	dziełem	jest	zbiór	kilku	
ksiąg	 („Tristum”,	 „Variarum	
elegiarum”,	 Epigramma-
tum”),	drukowanym	w	Krakowie	w	1542	r.	Pod	urokiem	
jego	utworów	pozostało	wielu	twórców	polskiej	litera-
tury	renesansowej.	Niektóre	z	jego	utworów	doczekały	
tłumaczeń	na	język	polski,	pomieszczone	m.in.	w	sze-
ściotomowych	„Przekładach	poetów	polsko-łacinskich”	
(1852)	i	w	„Antologii	poezji	polsko-łacińskiej”	(1956).	
W	historii	literatury	Klemens	Janicki	jest	zaliczany	do	
najwybitniejszych	 twórców	 poezji	 polsko-łacińskiej	
okresu	renesansu.	

*****
 01.11.1866: 	 miało	 miejsce	 poświęcenie	 ko-
ścioła	 ewangelickiego	 w	 Międzyrzeczu,	 celebrowane	
przez	 ks. sen. Teodora Haasego i ks. Juliana Kot-
schego	 z	 Jaworza.	Na	działce	darowanej	przez	miesz-
kańca	 wioski	 Jana	 Fuchsa	 (1863)	 i	 po	 uzgodnieniu	
granic	mającej	powstać	samodzielnej	parafii,	8.09.1864	
r.	 został	 poświęcony	 kamień	 węgielny	 pod	 świątynię	
zaprojektowaną	 przez	 bielskiego	 budowniczego	 Szul-
ca.	Kościół	był	wybudowany	w	niezwykłym	tempie	tak,	
że	 już	 po	 dwóch	 latach	wysiłków	 powstała	 neogotyc-
ka	 trójnawowa	 świątynia	 z	wieżą.	Wnętrze	 od	 strony	
prezbiterium	wyposażono	w	ołtarz	połączony	z	ambo-
ną,	nad	mensą	osadzono	obraz	„Ostatniej	Wieczerzy”,		 
a	 po	 jej	 bokach	 umieszczono	 rzeźby	 apostołów	 św.	
Piotra	 i	 św.	Pawła.	Obok	mensy	 spoczywa	 chrzcielni-
ca	z	kielichową	nakrywą.	Po	przeciwnej	stronie	nawy	
na	chórze	zainstalowane	zostały		17	–	głosowe	organy	
wykonane	w	firmie	Kuttlera	w	Opawie.	Nawy	boczne	
wypełniają	 pawłacze.	 Pierwszym	 proboszczem	 został	
ks.	Baltazar	Matthia.	Do	parafii	 należały	wioski:	Bro-
nów,	 Landek,	 Ligota,	 Mazańcowice,	 Międzyrzecze	
Dolne	i	Górne,	i	Zabrzeg.	Podczas	działań	wojennych	
w	1945	r.	kościół	został	poważnie	uszkodzony,	po	wie-
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lu	latach	mozolnie	odremontowany,	w	1982	r.	poddany	
gruntownemu	 odnowieniu	 elewacji	 i	 pokrycia	 dacho-
wego.	 Kilka	 lat	 później	 mieszkańców	 Międzyrzecza	
dotknęło	 smutne	 doświadczenie:	w	 1993	 r.	w	 całości	
spłonął	 cenny,	 jeden	 z	 najstarszych	 kościołów	 drew-
nianych	w	okolicy	 (z	 1522	 r.),	 będący	 chlubą	wioski.	
Wówczas	z	inicjatywy	ówczesnego	proboszcza	ks.	Jana	
Lecha	Klimy	parafianie	ewangeliccy	udostępnili	swoją	
świątynię	katolikom,	z	której	korzystali	przez	7	lat,	do	
czasu	 wzniesienia	 swojego	 nowego	 murowanego	 ko-
ścioła.	Nikt	wówczas	nie	spodziewał	się,	że	miejscowe	
ekumeniczne	tradycje	zostaną	poddane	kolejnej	próbie.		
Oto	bowiem	w	lipcu	2016	r.,	prawdopodobnie	na	skutek	
zwarcia	w	instalacji,	wybuchł	pożar	w	zakrystii	kościo-
ła	 ewangelickiego,	 szczęśliwie	 powstrzymany,	 ale	 to	
wystarczyło,	że	zwalił	się	strop	zakrystii,	a	cały	wystrój	
kościoła	został	zanieczyszczony	na	skutek	zadymienia.	
Tym	razem	nie	brakło	pomocy	ze	strony	wiernych	kato-
lickich	w	usuwaniu	skutków	pożaru.	

*****
 01.11.1891:	we	Lwowie	urodził	się	Karol Lu-
dwik Koniński,	syn	Karola	i	Michaliny	ze	Skrzeczew-
skich.	 Uczęszczał	 do	 gimnazjum	 w	 Żydaczowie,	 ale	
maturę	 zdał	w	Krakowie,	 po	 czym	 od	 1911	 r.	 studio-
wał	 na	Uniwersytecie	 Jagiellońskim	historię,	 filozofię	
i	nauki	ekonomiczne.	Ledwo	ukończył	studia,	w	1916	
r.	 zaciągnięty	 został	 do	 służby	 pozafrontowej	 w	 woj-
sku	austriackim.	Jej	następstwa	odczuwał	przez	resztę	
życia,	 znosząc	wszystkie	 cierpienia	 i	 ograniczenia	 ru-
chu	z	powodu	nabytej	gruźlicy	kręgosłupa.	Gdy	tylko	
ustawały	 cierpienia,	 z	 tym	większym	 samozaparciem	
zaprzęgał	 się	 do	 pracy,	 poszerzał	 krąg	 znajomości	
różnych	 osób,	 wygłaszał	 prelekcje.	 Dla	 poprawienia	
zdrowia	opuścił	Kraków,	w	1929	r.	osiedlił	się	w	Zako-
panem,	gdzie	bliskie	stosunki	nawiązał	szczególnie	ze	
Stanisławem	 Ignacym	Witkiewiczem	 i	 Karolem	 Irzy-
kowskim,	włączył	się	też	do	organizacji	letnich	kursów	
naukowych.		Dwa	lata	później	zdobył	tytuł	doktora	na	
Uniwersytecie	 Lwowskim	 za	 pracę	 „O	 kulturze	 ludo-
wej”.	 Z	 początkiem	 1939	 r.	 rozpoczął	 sanatoryjne	 le-
czenie	w	Lanckoronie,	jesienią	1940	r.	w	ślad	za	swoim	
lekarzem	przeniósł	się	do	Rudawy	koło	Krakowa.	Nie-
stety	z	chwilą	przerzutu	gruźlicy	na	nerki	stan	zdrowia	
stawał	się	krytyczny.	Mimo	to	nie	wypuścił	pióra	z	ręki.	
Żona	Stefania	z	Machów,	którą	poślubił	w	1921	r.	już	
po	zamążpójściu	zrezygnowała	z	pracy	nauczycielskiej,	
by	z	poświęceniem	spełniać	rolę	 troskliwej	opiekunki	
i	 sanitariuszki	 ojca	 i	 syna.	 Jedyny	 syn	 Jerzy	 (1922	 –	
1966),	młody	historyk,	także	zniewolony	gruźlicą,	miał	
to	do	siebie,	że	potrafił	odczytać	zgoła	nieczytelne	ręko-
pisy	ojca	i	załatwiać	wszystkie	sprawy	związane	z	edy-
cją	 jego	 późniejszych	 prac.	 Początkowo	 dr	 Koniński	
umieszczał	 je	 w	 różnych	 czasopismach	 prawicowych	 
i	 chrześcijańsko	 –	 demokratycznych	 („Myśl	 Naro-

dowa”,	 „Głos	 Narodu”,	 „Przegląd	 Powszechny”).	 Po	
zamachu	majowym	(1926)	 zmienił	orientację,	 stał	 się	
zdecydowanym	przeciwnikiem	i	krytykiem	sanacji,	zaś	
gdy	w	Niemczech	 rozpoznał	 niebezpieczeństwo	 naro-
dowo-socjalistyczne,	związał	się	z	ruchem	Frontu	Mor-
ges	i	stał	się	bliskim	współpracownikiem	katowickiego	
„Zwrotu”.	Zdecydowanie	potępiał	wszelkie	sympatie	do	
rzeszy	hitlerowskiej,	sprzeczne	z	żywotnymi	interesami	
Polski,	jak	nikt	inny,	najwcześniej	przewidział	katastro-
fę	wojenną	(artykuł	„Logika	swastyki”	–	1932).	W	tym	
kontekście	 studiował	 także	 problemy	 przynależności	
narodowej,	 szczególnie	 ostro	 rysujące	 się	 na	 pograni-
czach.	Być	może	 to	było	powodem,	że	w	1930	 r.	wy-
brał	się	na	Śląsk	Cieszyński,	by	dotrzeć	do	 interesują-
cych	go	materiałów.	Zatrzymał	się	w	Wiśle-Jaworniku	
na	skromnej	kwaterze.	W	Wiśle	skierowano	go	do	ks.	
Pawła	Nikodema	w	Ustroniu,	ten	zaś	polecił	mu	skon-
taktowanie	się	z	Janem	Wantułą.	Koniński	zastał	gospo-
darza	przy	pracy,	który	nie	zwykł	 jej	sobie	przerywać	
i	po	prostu	chciał	się	nieoczekiwanego	gościa	 jak	naj-
szybciej	pozbyć.	W	końcu	uproszony	wprowadził	go	do	
pokoju	bibliotecznego.	Po	zapoznaniu	się	z	zawartością	
szaf	 bibliotecznych,	 Koniński	 był	 zachwycony,	 także	
niechęć	 Wantuły	 stopniała,	 gdy	 rozpoznał	 w	 swoim	
nieoczekiwanym	 gościu	 człowieka	 żywotnie	 zaintere-
sowanego	 Śląskiem	 Cieszyńskim	 i	 jego	 problemami,	
dociekającego	 szczegółów	 dla	 lepszego	 ich	 zrozumie-
nia.	Po	wymianie	trudnej	do	odczytania	korespondencji,		
rok	później	Koniński	ponad	miesiąc	gościł	u	Jana	Wan-
tuły.	 „Przyjechał	 mocno	 osłabiony	 trapiącą	 go	 choro-
bą	(...).	Przywiózł	z	sobą	gipsowe	koryto,	dopasowane,	
czy	 ulane	według	 jego	 kości.	Musiał	 leżeć	 na	wznak,	
na	flanelowych,	czy	wełnianych	matach	(...).”	Mimo	to	
„Przez	cały	dzień	czytał	i	robił	wypisy	z	mojej	‘silesia-
ki’.	Wieczór	rozmawialiśmy,	bo	za	dnia	ja	nie	miałem	
czasu.	 Często	 toczyli	 rozmowy	 z	 synem	 Andrzejem,	
który	właśnie	 przygotowywał	 się	 do	 zdania	 ostatnich	
egzaminów.	 Korzystał	 też	 obficie	 z	 francuskich	 dzieł	
treści	 filozoficznej	 i	 religijnej,	 które	 syn	 przywiózł	 
z	Francji.	Na	podstawie	notatek	i	wypisów	poczynionych	
w	mojej	bibliotece	napisał	szereg	rozpraw	i	artykułów,	
które	umieszczał	w	„Silva	Rerum”,	„Kartki	z	dziejów	
Śląska	 Cieszyńskiego”	 w	 „Przewodniku	 Literackim”	 
i	gdzie	indziej	(z	„Pamiętników”	Jana	Wantuły,	Cieszyn	
2003).	 Był	 to	 jedyny	 tak	 owocodajny	 pobyt	 Koniń-
skiego	u	Wantuły.	Ten	w	1933	r.	odwiedził	go	jeszcze	 
w	Krakowie,	dalej	trwała	korespondencja,	gdyż	„ciągle	
czegoś	 do	 swoich	 studiów	 potrzebował”	 (JW).	 Prosił	
m.in.	 o	 szczegóły	 biograficzne	 Jana	Wantuły,	 wykaz	
najważniejszych	publikacji,	przesyłkę	 	prac	nie	druko-
wanych.	Wantuła	 odmówił,	 gdyż	 uważał,	 że	 już	 dość	
o	 nim	 napisał.	Koniński	 pracował	wówczas	 nad	 dwu-
tomową	 antologią	 „Pisarze	 ludowi”.	 Jedyna	 za	 życia,	
niezwykle	cenna	książka	Konińskiego	wyszła	drukiem	
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w	1938	r.	a	gdy	dotarła	do	Wantuły	zapisał:	„było	mi	żal,	
iż	nie	spełniłem	jego	życzenia.	Byłoby	lepiej	i	pełniej	
uwydatnione	moje	życie	i	pisarstwo”	(JW).		Koniński	
żywo	interesował	się,	co	się	na	pograniczu		Śląska	Cie-
szyńskiego	 dzieje,	 z	 niepokojem	 oceniał	 zachodzące	
wypadki	polityczne	zmierzające	do	wojny,	prosił	Wan-
tułę	o	wymianę	poglądów.	W	1941	r.	kontakt	się	urwał.	
Kontestując	chrześcijaństwo	z	brutalnością	stosunków	
między	 narodami,	 opublikował	 w	 „Marchołcie”	 roz-
prawę	 „O	 chrześcijańskie	 odrodzenie	 świata”	 (1938).	
Utrata	bliskich	(ojca	i	siostry)	oraz	okropności	okupacji	
były	 podłożem	 głębokich	 przemyśleń	 schorowanego	
człowieka.	Pisał	wówczas	 swój	przejmujący	dziennik,	
będący	dokumentem	obrazu	 życia	 pod	okupacją	 hitle-
rowską.	 Powstał	 także	 intymny	 	 pamiętnik	 myślowy	
(„Nox	atra”	i	„Ex	labyrintho”),	w	których	przedstawił	
kształtowanie	 swojego	 światopoglądu,	 opublikowany	
po	wojnie.	 Pamiętniki	 te	 są	 najpiękniejszymi	 przykła-
dami	 polskiej	 literatury	 medytacyjnej,	 podnoszącej	
kwestię	 wartości	 wiary	 chrześcijańskiej	 wobec	 bar-
barzyństwa	II	wojny	światowej.	W	tym	duchu	zresztą	
napisane	były	wcześniej		nowele:	„Wyprawa	do	ziemi	
Moryja”	 (1935),	 „Straszny	 czwartek	w	domu	pastora”	
(1939)	i	„Dalsze	losy	pastora	Hubiny”	(1955).	Na	polu	
krytyki	literackiej	opierał	się	na	estetyce	młodopolskiej.	
Dzieło	literackie	widział	w	ścisłym	związku	z	życiem	
psychicznym	twórcy.	Pod	tym	względem	najwyżej	ce-
nił	poezję	Jana	Kasprowicza.	Koniński	był	katolikiem,	
ale	jak	wyznał	w	liście	do	Wantuły:	„potrzebuję	wolno-
ści,	jak	ryba	wody;	może	to	moja	krew	protestancka	(po	
babce	z	Lozanny)	burzy	się	we	mnie,	ale	zostanę	przy	
katolicyzmie,	nie	czas	dzisiaj	na	rozpad,	 trzeba	raczej	
jednoczyć	się”	(za	JW.).	Zresztą	 jego	ojciec	był	 także	
„świeżym	ewangelikiem”.	Koniński	był	jednym	z	tych,	
któremu	kłopoty	zdrowotne	utrudniały	rozwinięcie	sys-
tematycznej	pracy,	ale	też	wydatnie	przyczyniły	się	do	
samodzielności	 intelektualnej,	 wyrobienia	 własnego	
poglądu	 na	 problemy	 społeczno-filozoficzne	 i	 	 doda-
wały	 odwagi	 prezentowania	 ich	 rozwiązywania.	 „(...)	
jako	jeden	z	nielicznych	w	swoim	pokoleniu	doszedł	do	
własnego	systemu	światopoglądowego,	równie	surowo	
praktykowanego	w	pisarstwie,	co	w	życiu	spędzonym	
w	 ubóstwie	 graniczącym	 nieraz	 z	 biedą”	 (Kazimierz	
Wyka).	
	 Karol	 Ludwik	 Koniński	 zmarł	 23.03.1943	 r.	 
w	Rudawie	i	tam	został	pochowany.	

*****
 05.11.1516:	w	Nysie	 urodził	 się	Marcin Hel-
wig.	 Bardziej	 niż	 niewiele	 wiemy	 o	 jego	 życiu.	 Po	
ukończeniu	miejscowych	 szkół	 udał	 się	 na	 studia	 do	
Wittenbergi,	 a	 następnie	 do	 Krakowa	 (niektóre	 źró-
dła	 podają	 tylko	 Kraków).	 	 Głównymi	 przedmiotami	
jego	 zainteresowania	 była	 matematyka	 i	 astronomia.	 
W	1544	 r.	 został	 nauczycielem	w	 szkole	w	Świdnicy.	

Gdy	popadł	w	zatarg	z	miejscowym	proboszczem,	prze-
niósł	 się	 do	Wrocławia	 na	 stanowisko	 rektora	 szkoły	
przy	kościele	św.	Marii	Magdaleny,	nie	kryjąc	swoich	
sympatii	 polonofilskich.	 Na	 użytek	 szkoły	 opracował	
mapę	starożytnej	Italii.	Największym	jego	dziełem	była	
„Tabula	 geographica	 sive	 Mappa	 Silesiae”,	 mapa	 wy-
drukowana	w	Nysie	w	1561	przez	J.	Creitziga	z	drze-
worytu	H.	Krona.	Była	to	mapa	zorientowana	na	północ,	
pokazywała	lokalizację	ważniejszych	miejscowości	na	
Śląsku,	 sieć	 rzeczną	 i	 szatę	 leśną,	 	 zaznaczała	 obszar	
zajęty	przez	góry	(Sudety).	Obejmowała	ona	 teren	od	
Budziszyna	 po	Kraków	 (O	 –	E)	 i	 od	Kalisza	 po	Oło-
muniec.	 Na	 Śląsku	 Cieszyńskim	 uwidocznione	 były:	
Bogumin,	Frydek,	Cieszyn,	Jabłonków	i	Bielsko;	z	rzek	
naniesione	zostały	Ostrawica	i	Olza	oraz	Wisła	z	Białą.	
Mapę	tę	rozpowszechnił	A.	Oertelius,	zamieszczając	ją	
w	swoim	atlasie	„Theatrum	orbis	terrarium”	wydanym	
w	1577	r.	Opisowe	dzieło	do	mapy	Helwiga	„Descriptio	
Silesiae”	nie	doczekało	wydania,	 jego	rękopis	zaginął.	
Helwig	zmarł	we	Wrocławiu	26.01.1574	r.	

*****
 05.11.1841:	 zmarł	 Ludwik Anhalt Cőthen,	
książę	 pszczyński,	 romantyk,	 uwielbiał	 podróże	 i	 wę-
drówki	 krajoznawcze	 po	Wyżynie	 Krakowsko	 –	 Czę-
stochowskiej,	 okolicach	Krakowa	 i	Beskidach;	 dzięki	
obszernym	jego	pamiętnikom	wiemy	o	pierwszym	zna-
nym	nam	wejściu		na	Baranią	Górę	w	1810	r.	Patrz	odc.	
124	–	125,	„Informator	Parafialny”	2008/07-08,	s.	12	

*****
 13.11.1891:	 zmarł	Paweł Stalmach,	 czołowy	
działacz	 ruchu	 przebudzenia	 narodowego	 na	 Śląsku	
Cieszyńskim,	 długoletni	 zasłużony	 redaktor	 „Gwiazd-
ki	Cieszyńskiej”,	współzałożyciel	 „Czytelni	Polskiej”,	
inicjator	 założenia	 Macierzy	 Szkolnej	 dla	 Księstwa	
Cieszyńskiego,	 autor	 „Pamiętnika”	 i	 kilku	 poematów.	
Patrz:	odc.	20,	„Gazeta	Ewangelicka”	1999/15-16,	s.	56	
–	57	

*****
 15.11.1916:	w	Vevey	(Szwajcaria)	zmarł	Hen-
ryk Sienkiewicz,	 nowelista,	 powieściopisarz,	 podróż-
nik,	 laureat	 literackiej	 nagrody	 Nobla,	 autor	 popular-
nych	powieści	historycznych.	
	 Był	 jednym	 z	 sześciorga	 pociech	 zubożałego	
szlachcica	Józefa	Sienkiewicza	herbu	Oszyk	i	Stefanii	 
z	 Cieszewskich.	 Urodził	 w	 Woli	 Okrzejowskiej	
5.05.1846	 r.	 Po	wielu	 przeprowadzkach,	 rodzina	 osta-
tecznie	 osiadła	 w	Warszawie	 (1861).	 Tam	 też	 młody	
Henryk	już	od	1858	r.	pobierał	nauki	gimnazjalne,	za-
kończone	maturą	w	1866	 r.	Próbował	studiów	na	Wy-
dziale	 Medycyny	 Szkoły	 Głównej,	 potem	 carskiego	
Uniwersytetu	Warszawskiego,	 następnie	 na	Wydziale	
Prawa,	 wreszcie	 na	 właściwym	 dla	 siebie	 Wydziale	
Filologiczno-historycznym,	 który	 jednak	 opuścił	 bez		
zdania	 egzaminów	 końcowych	 (1871).	 Debiutował	
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jako	 reporter	 i	 felietonista	 w	 „Przeglądzie	 Tygodnio-
wym”,	 współpracował	 z	 „Niwą”,	 „Tygodnikiem	 Ilu-
strowanym”,	„Gazetą	Polską”,	wreszcie	z	dziennikiem	
konserwatystów	 „Słowo”	 (1882	 –	 1887),	 bywał	 czę-
stym	 gościem	 salonów	warszawskich.	W	 1872	 r.	 wy-
dał	swoją	pierwszą	powieść	„Na	marne”	i	„Humoreski	 
z	teki	Woroszyłły”.	Z	początkiem	1876	r.	wyruszył	jako	
korespondent	 „Gazety	 Polskiej”	 na	 dwuletnią	 podróż	
do	 Stanów	 Zjednoczonych,	 po	 powrocie	 do	 Europy	
jakiś	czas	zatrzymał	się	w	Londynie,	potem	przez	rok	 
w	Paryżu.	Swój	pobyt	w	USA	upamiętnił	drukowanymi	
w	„Gazecie	Polskiej”	„Listami	z	podróży	do	Ameryki”	
oraz	kilkoma	nowelami	 (m.in.	 „Komedia	z	pomyłek”,	
„Za	chlebem”,	„Latarnik”,	„Sachem”).	Będąc	w	Paryżu,	
zrazu	zainteresował	 się	naturalizmem,	ale	po	kilku	 la-
tach	odniósł	się	do	niego	krytycznie,	prezentując	swój	
pogląd	 w	 opublikowanym	 odczycie	 „O	 naturalizmie	 
w	 powieści”	 (1881).	 Pokazała	 się	 też	 nowelka	 „Jan-
ko	 muzykant”	 (1878).	 W	 trakcie	 podróży	 po	 Polsce	
(Lwów,	 Szczawnica,	 Poznań,	 Warszawa)	 wygłaszał	
odczyty,	 poznał	 też	 przyszłą	 swoją	 żonę	 Marię	 Szet-
kiewczównę,	 którą	 niebawem	 poślubił	 w	 Warszawie	
(18.08.1881).	 Niestety	 żona,	 chorująca	 na	 gruźlicę,	
zmarła	 4	 lata	 później,	 pozostawiając	 dwoje	 dzieci:	
Henryka	Józefa	i	Jadwigę	Marię.	W	tym	czasie	Henryk	
Sienkiewicz	napisał	dramat	„Na	 jedną	kartkę”	 (1879),	
do	zbioru	nowel	dołożył	kolejne	(„Niewola	tatarska”	–	
1880,	„Z	pamiętnika	poznańskiego	nauczyciela”	–	1880,	
„Bartek	zwycięzca”	–	1882).	W	1880	przystąpił	do	pisa-
nia	powieści	historycznej,	drukowanej	równocześnie	w	
warszawskim	„Słowie”,	 którego	wkrótce	 został	 redak-
torem)	i	w	krakowskim	„Czasie”,	nadając	jej	ostatecz-
ny	 tytuł	 „Ogniem	 i	mieczem”.	Kolejna	 część	 trylogii	
„Potop”	 drukowana	 była	 także	 w	 „Słowie”	 w	 czasie,	
gdy	żona	żegnała	się	z	życiem.	Po	pogrzebie	wyruszył	 
w	podróż	po	Europie	przez	Bukareszt	i	Warnę	do,	Kon-
stantynopola,	potem	do	Aten,	Neapolu	 i	Rzymu,	skąd	
przesyłał	do	kraju	korespondencje.	Dopiero	po	powro-
cie	w	1887	r.	oddał	do	druku	także	w	„Słowie”	trzecią	
część	trylogii	„Pan	Wołodyjowski”.	Trylogia,	której	ak-
cja	 osadzona	 jest	 głównie	w	 czasach	panowania	 Jana	
Kazimierza,	przedstawia	tragiczne	dzieje	zmagań	z	ko-
zaczyzną	 i	 czas	wojny	 polsko-szwedzkiej,	 nazywanej	
„potopem	 szwedzkim”,	 spotkała	 się	 z	 powszechnym	
entuzjastycznym	 przyjęciem.	 Sława	 pisarza	 poszybo-
wała	mocno	w	górę,	on	sam	stał	się	najpopularniejszym	
pisarzem	epoki.	Trylogia	na	długi	czas	zmajoryzowała	
wszystkie	 podręczniki	 historii	 i	 utrwaliła	mijające	 się	 
z	faktami	poglądy	mimo,	iż	wielu	publicystów	i	histo-
ryków	 miało	 zastrzeżenia	 do	 interpretacji	 niektórych	
wydarzeń	historycznych.	
	 W	1888	r.	Sienkiewicz	wyjechał	do	Hiszpanii,	
3	lata	później	wybrał	się	w	podróż	myśliwską	do	afry-
kańskiego	Zanzibaru.	Jak	zawsze,	tak	i	tym	razem	prze-

syłał	do	kraju	„Listy	z	Afryki”,	a	po	powrocie	zajął	się	
książkowym	 wydaniem	 powieści	 „Rodziny	 Połaniec-
kich”	 i	przeżył	miesięczny	epizod	z	Marią	Romanow-
ską.	Od	1895	 r.	 rozpoczął	 druk	powieści	 „Quo	vadis”	
równolegle	w	trzech	pismach	w	Warszawie,	Krakowie	
i	Poznaniu.	 Jej	książkowe	wydanie	 spotkało	 się	z	wy-
jątkowo	ciepłym	przyjęciem	i	w	krótkim	czasie	zostało	
przetłumaczone	na	57	języków,	także	pozaeuropejskich,	
doczekało	wielu	ekranizacji	i	adaptacji	teatralnych.	Pięć	
lat	później	dołożył	do	swojego	dorobku	kolejną	powieść	
„Krzyżacy”,	bez	wątpienia	najlepszą	powieść	historycz-
ną,	wieńczącą	poniekąd	25	–	lecie	jego	działalności	li-
terackiej.	Otrzymał	wówczas	od	społeczeństwa	majątek	
w	Oblęgorku,	który	przeznaczył	na	ochronkę	dla	dzie-
ci	,a	sam	zatrzymywał	się	w	dworku	przeważnie	latem.	 
W	1904	r.	po	raz	trzeci	zawarł	związek	małżeński	z	dal-
szą	krewną	Marią	Babską.	Przystąpił	też	do	napisania	
nowej	 trylogii,	 której	 	 pierwszą	 i	 jedyną	 częścią	 jest	
powieść	„Na	polu	chwały”.	Zaraz	za	nią	pojawiła	 się	
powieść	dla	młodzieży	„W	pustyni	i	w	puszczy”	(1910).	
Wielkim	 wydarzeniem	 było	 przyznanie	 Sienkiewi-
czowi	 literackiej	nagrody	Nobla	 (1905)	za	całokształt	
twórczości.	 Jak	 stwierdził	 laureat,	 nagrodę	 przyjmuje	
jako	 formę	 uznania	 dla	 przedstawiciela	 narodu,	 który	
jest	pozbawiony	państwowego	bytu,	ale	poprzez	sztukę	
i	literaturę	daje	znać	o	swoim	trwaniu.	
	 Oprócz	 działalności	 pisarskiej,	 Sienkiewicz	
udzielał	 się	 w	 wielu	 organizacjach	 zwłaszcza	 tam,	
gdzie	 chodziło	o	niesienie	pomocy	nie	 tylko	material-
nej.	Bywając	dość	często	w	Zakopanem	(1886	–	1909),	
zapuszczał	się	w	Tatry,	brał	udział	w	polowaniach;	miał	
wśród	bywalców	Zakopanego		wielu	przyjaciół,	uczest-
niczył	w	wieczorkach	charytatywnych	(m.in.	na	budo-
wę	 murowanego	 kościoła),	 pisał	 wspomnienia	 (m.in.	 
o	Tytusie	Chałubińskim,	a	także	popularną	„Sabałową	
bajkę”),	 wsparł	 budowę	 sanatorium	 przeciwgruźlicze-
go	 dr.	Kazimierza	Dłuskiego	w	Kościelisku,	 zabiegał	
o	fundusze	na	budowę	murowanego	Muzeum	Tatrzań-
skiego,	włączył	 się	 do	 akcji	wspierającej	wykupienie	
przez	Władysława	Zamoyskiego	terenów	otaczających	
Morskie	 Oko,	 obdarzony	 został	 tytułem	 honorowego	
członka	 	 Towarzystwa	Tatrzańskiego.	Wcześniej	 usta-
nowił	 stypendium	Marii	 Sienkiewiczowej	 (1889)	 dla	
początkujących	literatów.	Był	jednym	z	założycieli	To-
warzystwa	 Polskiej	 Macierzy	 Szkolnej	 (1905),	 człon-
kiem	 Towarzystwa	 Tajnego	 Nauczania	 w	Warszawie,	
zabiegał	o	założenie	Muzeum	Biograficznego	 i	wysta-
wienie	pomnika	Adam	Mickiewicza,	wsparł	działalność	
komitetu	wyborczego	polskich	partii	postępowych,	od-
rzucając	propozycję	kandydowania	do	rosyjskiej	Dumy.	
Ostro	wystąpił	w	 sprawie	 dyskryminacji	 dzieci	 przez	
władze	pruskie	we	Wrześni,	domagał	się	autonomii	dla	
Królestwa	Polskiego.	Gdy	wybuchła	I	wojna	światowa,	
wyjechał	do	Szwajcarii	i	tam	wraz	z	Ignacym	Paderew-



Informator Parafialny nr 11/2016 (154)

listopad 2016  19

skim	i	Antonim	Osuchowskim	był	założycielem	Szwaj-
carskiego	 Komitetu	 Generalnego	 Pomocy	 Ofiarom	
Wojny	w	Polsce.	Niestety	były	to	już	ostatnie	lata	życia.	
Spoczął	w	Vevey.	Po	sześciu		latach,	w	1924	r.	sprowa-
dzono	prochy	pisarza	do	kraju	i	uroczyście	pochowano	
w	krypcie	archikatedry	św.	Jana	w	Warszawie.	

*****
 22.11.1866: * ks. Julian Machlejd,	 II	 pastor	
parafii	warszawskiej,	założyciel	polskiego	Gimnazjum	
im.	 Mikołaja	 Reja,	 jego	 pierwszy	 dyrektor,	 przejął	
kierownictwo	 nad	 rodzinnym	 browarem,	 prezes	 rady	
nadzorczej	 Zjednoczonych	 Browarów	 Warszawskich	
i	 prezes	Spółki	Akcyjnej	Zakładów	Ogrodniczych,	 in-
teresował	 	się	 ludźmi	sztuki.	Patrz:	odc.	164,	„Wieści	
Wyższobramskie”	2011/11,	s.	19	

*****
 24.11.1891:	 w	 Krakowie	 urodziła	 się	 Maria 
Janina Pawlikowska – Jasnorzewska,	córka	malarza	
Wojciecha	 Kossaka.	 W	 dzieciństwie	 przeszła	 ciężką	
chorobę,	która	niewłaściwie	leczona,	pozostawiła	swój	
ślad.	Kształciła	się	w	domu,	wiele	czytała,	opanowała	
kilka	 języków.	Zresztą,	prawie	na	co	dzień	miała	kon-
takt	z	ludźmi	ze	świata	sztuki,	odwiedzających	„Kossa-
kówkę”.	 Szybko	 stała	 się	 przedmiotem	męskich	 wes-
tchnień.	Mając	 lat	 24	wyszła	 za	mąż	 za	oficera	 armii	
austriackiej	 Władysława	 Bzowskiego.	 Zamieszkała	 
z	 nim	 w	Wiedniu,	 potem	 w	Weisenkirchen	 na	Mora-
wach.	Jak	określiła	jej	siostra,	znana	pod	pseudonimem	
Magdaleny	Samozwaniec,	był	to	„związek	domowego	
koguta	i	orlicy”.	Po	wielu	zabiegach	uzyskała	w	Krako-
wie	rozwód	(1919),	który	okupił	ojciec	sprzedażą	kilku	
obrazów.	Jeszcze	w	tym	samym	roku	wyszła	ponownie	
za	 mąż	 za	 Jana	 Henryka	 Gwalberta	 Pawlikowskiego	 
i	zamieszkała	w	słynnej	willi	 rodowej	Pawlikowskich	
„Pod	 jedlami”	w	Zakopanem.	Ale	 i	 to	małżeństwo	nie	
wytrzymało	próby	czasu,	już	w	1921	r.	wróciła	do	Kra-
kowa.	Okazało	się,	że	mąż	zamienił	rolę	dyplomaty	na	
płatnego	 partnera	 do	 tańca	 w	 wiedeńskim	 kabarecie.	
Rozżalona	wypatrzyła	w	prasie	zdjęcie	portugalskiego	
lotnika	i	poety	Jose	Sarmento	de	Beiro,	nawiązała	z	nim	
kontakt,	 wymieniła	 z	 nim	 serię	 listów	miłosnych.	 Fi-
nał	miał	miejsce	w	paryskich	hotelach,	zakończonych	
„wejściem”	żony	amanta	(1927).	Po	uzyskaniu	rozwodu	
(1929),	dwa	lata	później	związała	się	z	trzecim	mężem,	
także	lotnikiem,	Stefanem	Jerzym	Jasnorzewskim.	Ra-
zem	z	nim	odbyła	wiele	podróży	po	Europie	(Francja,	
Włochy,	Grecja,	Turcja	a	nawet	północna	Afryka).	Wy-
buch	II	wojny	światowej	wymusił	ucieczkę	do	Francji,	
a	następnie	Anglii,	do		Blackool.	Tam,	w	1940	r.	była	
członkinią	 Rady	 Teatralnej	 w	 Ministerstwie	 Infor-
macji	Rządu	RP,	współpracowała	 z	 kilkoma	pismami	
emigracyjnymi	 („Polska	 walcząca”.	 „Nowa	 Polska”),	
niestety	zapadła	na	nieuleczalną	chorobę.	Dwukrotnie	
była	operowana.	Ostatnie	miesiące	spędziła	w	szpitalu	 

w	Manchester,	gdzie	zmarła	9.07.1945	r.	i	tam	została	
pochowana.	
	 Ma	 jednak	 Pawlikowska	 –	 Jasnorzewska	 tak-
że	chlubniejszą	kartę	swojego	życiorysu.	Już	w	1922	r.	
zadebiutowała	w	„Skamandrze”	 	zbiorami	poetyckimi	
(„Niebieskie	 migdały”,	 „Różowa	 magia”,	 „Pocałun-
ki”),	 a	 także	 pierwszymi	 komediami	 („Szofer	 Archi-
bald”,	 „Kochanek	 Sybilli	 Thompson”).	 Publikowała	
swoje	utwory	także	w	wielu	innych	pismach,	najdłużej	
w	„Bluszczu”	 i	w	„Wiadomościach	Literackich	 (1924	
–	1939).	Była	też	autorką	słuchowisk	w	Polskim	Radiu,	
członkinią	 PEN	 Clubu,	 w	 1935	 r.	 została	 wyróżnio-
na	 Złotym	Wawrzynem	 Polskiej	Akademii	 Literatury.	 
O	ile	wiersze	przydały	jej	tytuł	poetki	miłości,	jej	sztuki,	
choć	uznane	przez	krytykę,	niektóre	z	nich	z	powodu	
poruszanych	w	nich	drażliwych	spraw	jak	aborcja	czy	
praktyki	 pozamałżeńskie,	 zaliczone	 są	 do	 skandalizu-
jących.	Po	okresie	„jasnej	twórczości”,	po	1927	r.	nad-
szedł	okres	twórczości	znamionujący	głęboką	refleksję	
związaną	ze	 starzeniem,	przemijaniem,	kultem	natury,	
a	nawet	z	pierwiastkami	okultyzmu	i	hinduizmu.	Prze-
szła	wreszcie	do	poezji	o	prostszej	formie	wyrazu	i	pro-
zy	poetyckiej	(„Szkicownik	poetycki”	–	1939).	Wojna	 
i	rozstanie	z	krajem	w	twórczości	przejawiły	się	tęskno-
tą	za	ojczyzną,	buntem	przeciw	wojennej	przemocy	i	fa-
szyzmowi,	po	części	odnotowane	w	dzienniku	„Wojnę	
szatan	spłodził.	Zapiski”.		Ostatnie	wiersze	pisane	były	
w	 przerwach	 pomiędzy	 kolejnymi	 dawkami	 morfiny.	
Ogółem	poetka	pozostawiła	20	zbiorów	zaliczanych	do	
liryki	(„Wachlarz”	–	1927”,	przełomowa	„Cisza	leśna”	
–	1928,	„Śpiąca	załoga”	–	1933,	„Krystalizacja”	–	1937,	
„Róża	i	płonące	lasy”	–	1940,	„Gołąb	ofiarny”	–	1941)	i	
15	utworów	dramatycznych	(m.in.	„Egipska	pszenica”	–	
1932,	„Powrót	mamy”	–	1935,	„Balet	powojów”	–	1935,	
„Mrówki”	–	1936,	„Dowód	osobisty”	–	1936,	„Baba	–	
Dziwo”	–1938).	
	 Twórczość	 Pawlikowskiej	 oparła	 się	 czasowi,	 
a	jej	wiersze	są	„małymi	arcydziełami	zwięzłości	i	ob-
razowości	(...),	miniaturowymi	poetyckimi	studiami	na-
tury”	(Anna	Milska).		

*****
 24.11.1916:	w	Krakowie	zmarł	Antoni Gabriel 
Mazanowski,	historyk	literatury,	pedagog.	Był	jednym	
z	pięciorga	potomstwa	księdza	greko-katolickiego	Jana	
i	Anny	 z	 Szymańskich.	 Urodził	 się	 10.08.1858	 r.	 we	
wsi	Horosyta	koło	Włodawy.	Gdy	pod	naciskiem	władz	
carskich	ojciec	nie	zgodził	się	na	powrót	do	prawosła-
wia,	 został	 przymusowo	 przeniesiony	 z	Witroży	 koło	
Białej	do	Siedlec,	a	potem	Radomia,	skąd	udało	mu	się	
przedostać	nielegalnie	do	Galicji.	Stąd	też	wynikała	pe-
regrynacja	młodego	Antoniego	po	gimnazjach	w	Białej,	
Siedlcach,	Radomiu,	wreszcie	Lwowie,	gdzie	uzyskał	
maturę	w	1879	r.	Przez	kolejne	4	lata	studiował	poloni-
stykę,	filologię	klasyczną,	historię	i	filozofię	na	Wydzia-
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le	 Filozoficznym	 Uniwersytetu	 Lwowskiego.	 Wielką	
pomocą	było	mu	uzyskane	wsparcie	Zakładu	Ossoliń-
skich,	zaś	dzięki	otrzymaniu	stypendium	sapieżyńskie-
go	mógł	skorzystać	w	rocznych	kursów	na	uniwersyte-
tach	w	Monachium	i	Bazylei	(1884	–	1886).	Skoro	nie	
uzyskał	 pracy	w	Krakowie,	 lata	 1887	 –	 1888	 spędził	
w	Warszawie,	parając	się	dziennikarstwem;	potem	słu-
żył	pomocą	na	gospodarstwie	 teścia	w	Badowie-Mści-
skach.	Swoją	działalność	naukową	rozpoczął	od	rozpra-
wy	„Balladomania”.	Kolejne	prace	poświęcał	bieżącej	
literaturze	 polskiej,	 szczególnie	 twórczości	 polskiego	
romantyzmu,	a	także	literaturze	europejskiej.	Zamiesz-
czał	je	głównie	w	warszawskim	„Przeglądzie	Tygodnio-
wym”	i	w	prasie	galicyjskiej.	Dopiero	w	1891	r.	zdobył	
pracę	w	lwowskim	gimnazjum,	a	po	zdaniu	egzaminów	
dwa	lata	później	przeniósł	się	do	Stryja,	potem	do	Pod-
górza	pod	Krakowem,	wreszcie	w	1902	r.	udało	mu	się	
zdobyć	etat	nauczyciela	w	krakowskim	Gimnazjum	im.	
Jana	Sobieskiego,	 gdzie	pracował	 już	do	końca	 życia.	
Przez	pewien	czas	był	dyrektorem	prywatnego	gimna-
zjum	żeńskiego	(1908	–	1914),	prowadził	także	wykła-
dy	na	Wyższych	Kursach	dla	Kobiet.	Już	od	1897	r.	był	
członkiem	Komisji	Akademii	Umiejętności	 do	Badań	 
w	Zakresie	Historii	Literatury	i	Oświaty	w	Polsce.	Cie-
szył	się	opinią	dobrego	nauczyciela,	potrafił	wzbudzić	
zainteresowanie	młodzieży	i	zachęcać	do	różnych	form	
pracy,	jak	choćby	redagowanie	jedynego	takiego	pisem-
ka	w	Galicji	pt.	„Znicz”,	którego	był	opiekunem.	Wy-
stępował	też	z	postulatem	reformy	nauczania	literatury	
polskiej,	większej	swobody	w	przyswajaniu	lektury	nie	
tylko	krajowej,	 także	współczesnej.	W	 tym	celu	opra-
cował	 dla	 najwyższych	 klas	 gimnazjum	 „Wypisy	 pol-
skie”	(1914).	Opracował	także	dla	młodzieży	cały	cykl	
portretów	polskich	 pisarzy	 dawnych	 i	współczesnych.	 
Z	 największym	 uznaniem	 spotkał	 się	 opracowany	 ra-
zem	z	bratem	Mikołajem	„Podręcznik	do	dziejów	lite-
ratury	polskiej”	(1901),	które	doczekało	ośmiu	wydań	
mimo,	 iż	 krytykowane	 przez	 polonistów	 za	 umiesz-
czanie	w	 niej	 streszczeń	 dzieł,	 nie	 biorąc	 pod	 uwagę,	
że	 książka	 ta	 była	 nieocenioną	 lekturą	 zwłaszcza	 dla	
samouków	i	pomocna	do	powtórek.	W	pracach	nauko-
wych	 występował	 przeciw	 nadmiarowi	 biografizmów	 
w	 literaturze,	 jak	 również	 doszukiwania	 się	 obcych	
wpływów.	 Trzymając	 się	 oglądu	 katolickiego,	 kryty-
kował	w	 literaturze	współczesnej	 eksponowanie	 indy-
widualizmu,	 preferowanie	 pesymizmu,	 swoistej	 este-
tyki	i	coraz	śmielszego	erotyzmu.	Poglądy	te	ogłaszał	 
w	 „Przeglądzie	 Powszechnym”	wydawanym	 przez	 je-
zuitów.	Wśród	najcenniejszych,	uznanych	przez	kryty-
kę	prac,	należy	wymienić:	„Młoda	Polska	w	powieści,	
liryce	 i	 dramacie”	 (1902)	 i	 „Pogłosy	 Młodej	 Polski	 
w	dramacie,	powieści	i	krytyce	literackiej”	(1915).	Zaj-
mował	się	także	literaturą	rosyjską.	

*****
 29.11.1866:	w	Lublinie	urodził	się	Józef Pan-
kiewicz,	 syn	 lekarza	wojskowego	Adama	 i	 Jadwigi	 z	
Eichlerów.	Józef	miał	starszego	brata	Eugeniusza,	przy-
szłego	muzyka,	i	trzy	siostry.	W	1874	Pankiewiczowie	
przeprowadzili	 się	 do	Warszawy.	 Starszy	 brat	 szybko	
rozpoznał	 zainteresowania	 Józefa,	 odwiedzał	 z	 nim	
wystawy	 malarstwa,	 a	 przede	 wszystkim	 ułatwił	 mu	
możliwość	 doskonalenia	 swojego	 talentu	 na	 wieczo-
rowych	 kursach	 rysunku	 w	 prywatnej	 szkole	Wojcie-
cha	Gersona.	Gdy	zmarł	ojciec,	Józef	po	szóstej	klasie	
zrezygnował	 z	 dalszej	 nauki	 gimnazjalnej	 i	 przeszedł	
do	Rządowej	Szkoły	Rysunkowej,	prowadzonej	 także	
przez	 wspomnianego	 mistrza,	 który	 bardzo	 wymagał	
od	 swoich	 uczniów	 nie	 tylko	 rzetelności	 rzemiosła,	
ale	 głębokiego	 zrozumienia	 piękna	natury.	On	 też,	 ra-
zem	 ze	 Stanisławem	Witkiewiczem,	 wystarał	 się	 dla	
zaprzyjaźnionych	 z	 sobą	 Pankiewicza	 i	 Władysława	
Podkowińskiego	o	stypendium	Tyzenhausów	na	dalsze	
studia	do	Petersburga.	Tam	jednak	okazało	się,	że	nie	
potrafią	 się	 zmieścić	w	 akademickich	 ramach	 naucza-
nia,	 ich	obrazy	zaskakiwały	 	 uczących,	 toteż	po	 roku	
wrócili	do	Warszawy.	Na	plenerze	w	Kazimierzu	Dol-
nym	Józef	Pankiewicz	miał	szczęście	spotkać	Aleksan-
dra	Gierymskiego,	mistrza,	którego	prace	 szczególnie	
uwielbiał.	Zawarta	znajomość	z	mistrzem	zaowocowa-
ła	wprowadzeniem	go	w	krąg	ludzi	współpracujących	
z	„Wędrowcem”,	dzięki	czemu	Pankiewicz	podrepero-
wał	swój	nader	skromny	budżet,	dostarczając	do	pisma	
swoje	 rysunki,	 zaś	 sprzedaż	 obrazu	 „Targ	 za	 żelazną	
Bramą”	 umożliwił	 mu	 wyjazd	 wraz	 Podkowińskim	
do	 Paryża	 (1889).	 Klepiąc	 biedę,	 intensywnie	 praco-
wali,	 zapoznawali	 się	 nie	 tylko	 z	 dziełami	 dawnych	
mistrzów	 zgromadzonymi	 w	 Luwrze,	 ale	 również	 z	
twórczością	 francuskich	 impresjonistów.	 Obaj	 adepci	
byli	 pierwszymi	 Polakami,	 którzy	 zdołali	 opanować	
tajniki	 impresjonizmu	 i	 przenieśli	 go	 na	 grunt	 polski.	
W	tej	konwencji	powstał	m.in.	obraz	„Targ	na	kwiaty	
przed	 kościołem	 św.	 Magdaleny”.	 Obraz	 ten	 spotkał	
się	 z	miażdżącą	 krytyką	w	Warszawie,	 co	więcej,	 ko-
mitet	Towarzystwa	Zachęty	 Sztuk	 Pięknych	 odmówił	
obu	przyjaciołom	wystawiania	ich	obrazów.	Ratunkiem	
okazał	 się	Stefan	Larysiewicz,	 który	 zaprosił	malarza	
do	 swojego	majątku	w	Doboju,	 gdzie	 czas	wypełniał	
malowaniem	portretów,	a	nade	wszystko	odtwarzał	za-
stany	krajobraz	najchętniej	o	takich	porach,	gdy		kontu-
ry	obiektów	zacierały	się	w	mroku	lub	poświacie	mgieł.	
Powstały	wówczas	 obrazy:	 „Świt”,	 „Park	w	Duboju”,	
„Dorożka	nocą”	 i	 inne.	Z	marazmu	wydźwignęła	 arty-
stę	podróż	przez	Wiedeń	do	Włoch	 (1894),	 gdzie	ma-
larstwo	weneckich	mistrzów	renesansu	dało	mu	nową	
podnietę	 do	 doskonalenia	 swojego	 warsztatu.	 Liczne	
zakupy	jego	obrazów	przez	poznanych	kolekcjonerów	
w	następnym	roku	pozwoliły	mu	wreszcie	wyzwolić	się	
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z	biedy	i	podjąć	nowe	podróże	artystyczne	do	wszyst-
kich	co	ważniejszych	galerii	malarstwa	zachodniej	Eu-
ropy.	Wiele	w	tym	czasie	malował,	a	do	najcelniejszych	 
z	 tego	 okresu	 należą	 realistyczne	 obrazy:	 	 „Portret	
matki”	 i	 „Dziewczynka	 w	 czerwonej	 sukience”.	 Był	
też	 poniekąd	 pierwszym	 artystą	 uprawiającym	 przez	
12	 lat	 nowoczesną	 grafikę	w	 różnych	 technikach,	 naj-
częściej	akwafortą	 („Stare	drzewa	w	Rouen”,	„Widok	
Paryża”,	 „Łazienki	w	Warszawie”,	 „Autoportret”)	 lub	
suchą	 igłą	 („Forum	 Romanum	 w	 Rzymie”,	 „Ulica	 
w	Sienie”),	wszystkie	oddające	nastrój	artysty	połączo-
ny	z	mistrzowskim	opanowaniem	warsztatu.	W	porów-
naniu	z	grafiką,	obrazy	Pankiewicza	są	bardziej	zróżni-
cowane		w	miarę	jak	mistrz	ulegał	fascynacjom	nowych	
kierunków	 malarstwa,	 przyjmował	 jednak	 tylko	 te,	
które	odpowiadały	 jego	osobowości.	Najbliższym	był	
mu	 Paul	 	 Cézann.	Naśladowanie	 jego	 czystości	 barw	
połączonych	 z	 uporządkowaną	 nieprzypadkową	 kom-
pozycją	jest	najlepiej	widoczne	w	obrazach:	„Krajobraz	
wersalski”,	„Kwiaty	w	niebieskim	wazonie”.	Od	1906	r.	
podjął	Pankiewicz	działalność	pedagogiczną	w	Akade-
mii	Sztuk	Pięknych	w	Krakowie,	na	wakacje	wyjeżdżał	
do	Francji.	Był	ceniony	przez	swoich	uczniów	dla	swo-
jej	wiedzy	o	sztuce,	umiejętności	pedagogicznych,	nie	
znosił	kiczu,	przestrzegał	dyscypliny,	czym	naraził	się	
hołdującym	obyczajom	cyganerii.	Wiele	 i	 stale	czytał,	
zarówno	dzieła	z	dziedziny	sztuki,	 jak	i	prozę	pisarzy	
francuskich.		Teraz	też	dopiero	ożenił	się	(1908)	z	Wan-

dą	z	Lublińskich	Waydlową,	która	dla	niego	rozwiodła	
się	 z	mężem,	 stała	 się	 jego	wierną	 żoną	 i	 opiekunką,	
towarzyszyła	mu	w	podróżach,	wysłuchiwała	rozmów	
o	sztuce	w	wąskim	gronie	przyjaciół,	pozowała	(m.in.	
portret	„Czesząca	się	Japonka”).	I	wojna	światowa	za-
stała	Pankiewiczów	w	Colliure.	Jako	że	byli	poddanymi	
austriackimi,	nie	mieli	czego	szukać	we	Francji,	wyje-
chali	do	Barcelony,	a	potem	do	Madrytu.	Lata	te	były	
pełne	 niepokoju	 i	 niedostatków.	Obrazy	 z	 tego	 czasu	
noszą	znamiona	prekubizmu.	Po	wojnie,	dzięki	zaprzy-
jaźnionemu	 Pierre	Bonnard,	 także	malarzowi,	 Pankie-
wiczowie	spędzili	kilka	tygodni	w	willi	przyjaciela,	po	
czym	ponownie	osiedli	w	Paryżu,	gdzie	mistrz	urządził	
indywidualną	wystawę	swoich	płócien.	W	1923	r.	Pan-
kiewiczowie	 wrócili	 do	 Krakowa.	 	 Mistrz	 ponownie	
podjął	 działalność	 pedagogiczną	 w	 Akademii	 Sztuk	
Pięknych,	uczestniczył	w	wystawach,	miał	własną	eks-
pozycję	w	Warszawie,	w	przeciwieństwie	do	dawnych	
lat,	jego	obrazy	cieszyły	się	dużym	powodzeniem.	Był	
też	 współzałożycielem	 zbuntowanej	 grupy	 studentów	
pragnących	nadążyć	za	współczesnymi	kierunkami	ma-
larstwa,	skupionych	w	„Paryskiej	Filii	Akademii	Sztuk	
Pięknych”.	W	1930	r.	wykonał	8	panneaux	do	kaplicy	
królewskiej	 na	Wawelu.	Stopniowo	 też	 coraz	 krytycz-
niej	odnosił	się	do	sztuki	współczesnej.	II	wojna	świa-
towa	zaskoczyła	go	w	La	Ciotat,	gdzie	spędził	ostatnie	
swoje	dni.	Zmarł	4.07.1940	r.	

	 Polskie	 Towarzystwo	 Ewangelickie,	 oddział	 
w	Bielsku-Białej,	 zorganizował	w	Książnicy	Cieszyń-
skiej	w	dniu	 27	września	 2016	 r.	 spotkanie	 na	 temat:	
Ewangelicy	w	antyniemieckim	i	antykomunistycznym	
ruchu	 oporu.	 Temat	 ten	 nie	 jest	 dokładnie	 zbadany	 
i	opracowany,	a	na	godzinnym	wykładzie	przypomnia-
no	bardzo	krótko	tylko	kilka	postaci.	Najwięcej	czasu	
Daria	 Czarnecka	 poświęciła	 Stanisławowi	 Jasterowi,	
ewangelikowi	z	Warszawy.	Jego	biografia	mogłaby	być	
kanwą	 sensacyjnego	 filmu	 fabularnego,	 a	 nakręcono	 
o	nim	tylko	godzinny	film	dokumentalny	pt.	Jaster,	któ-
ry	możemy	zobaczyć	w	internecie.
	 Stanisław	Jaster	urodził	się	w	1921r.	w	bardzo	
patriotycznej	rodzinie.	Ojciec,	legionista,	był	kilkakrot-
nie	odznaczony	w	czasie	pierwszej	wojny,	a	matka	na-
leżała	 do	 Żeńskiego	Oddziału	 Polskich	Drużyn	 Strze-
leckich.	Stanisław	zdążył	przed	wojną	zdać	maturę,	ale	
studiów	przed	1939	nie	zdążył	już	podjąć.	Od		najmłod-
szych	lat	należał	do	harcerstwa,	był	także	instruktorem	
żeglarstwa.	Znany	był	wśród	 kolegów	z	 brawury	 i	 tę-

żyzny	 fizycznej.	 Mło-
dy	 mężczyzna	 o	 silnej	
budowie	miał	 prawie	 2	
m	wzrostu,	jasne	blond	
włosy	 i	 ciekawą	 twarz.	
Ci,	 którzy	 go	 znali	
uważali,	 że	 był	 bardzo	
dobrym	 człowiekiem,	
pomagającym	 innym	 
i	zawsze	można	było	na	
nim	polegać.
	 W	 1939	 razem	
z	 ojcem	 i	 młodszym	 
o	 rok	 bratem	 	 uczest-
niczył,	 jako	 ochotnik,	
w	 obronie	 Warszawy.	 Wkrótce	 nawiązał	 współpracę	 
z	 rodzącym	 się	 ruchem	oporu,	 a	w	 rodzinnym	miesz-
kaniu		funkcjonowała	przechowalnia	broni.	Podczas	ła-
panki	na	Żoliborzu,	jesienią		1940,	został	aresztowany,	
osadzono	 go	 	 na	 Pawiaku,	 a	wkrótce	wywieziono	 do		
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KL	Auschwitz.	W	 tym	 samym	 czasie	 za	 mu-
rami	obozu	znalazł	się	również	Witold	Pilecki	
i	w	okresie	pobytu		w	obozie	S.	Jaster	był	jego	
podwładnym	w	działającym	tam	podziemnym	
Związku	Organizacji	Wojskowej.	Wiosną	1942	
otrzymał	 propozycję	 ucieczki,	 którą	 zorgani-
zował	więzień	pracujący	przy	naprawie	samo-
chodów	 przeznaczonych	 dla	 SS.	 20	 czerwca	
1942	 czterech	 uciekinierów	w	mundurach	SS,	
z	bronią	 i	amunicją,	przedtem	włamali	 się	do	
magazynów,	 wyjechało	 samochodem	 komen-
danta	 obozu	 przez	 główną	 bramę.	 Dojechali	
do	Makowa	Podhalańskiego	i	 tam	się	rozstali.	
Stanisław	wrócił	do	Warszawy,	przywożąc	ze	
sobą	 jeden	 z	 raportów	 rotmistrza	 Pileckiego,	
dostarczył	go	przedstawicielom	Polskiego	Pań-
stwa	Podziemnego.	Była	to	jedna	z	najbardziej	
brawurowych	ucieczek	z	Auschwitz.	Za	ucieki-
nierami	wystawiono	listy	gończe	i	wyznaczono	
wysoką	nagrodę	za	ujęcie.	W	odwecie	Niemcy	
aresztowali	jego	rodziców,	którzy	nie	przeżyli	
obozów	koncentracyjnych.
	 Stanisław	zmienił	mieszkanie	oraz	na-
zwisko	 na	 Król	 i	 ponownie	 zaangażował	 się	 
w	 działalność	 konspiracyjną.	 Wstąpił	 w	 sze-
regi	Organizacji	Specjalnych	Akcji	Bojowych,	
stanowiącej	elitarny	oddział	dyspozycyjny	Ko-
mendanta	Głównego	AK,		przybrał	pseudonim	
„Hel”.	Uczestniczył	w	wielu	akcjach	bojowych	
oddziału,	a	 także	brał	udział	w	działaniach	in-
nych	jednostek,	zawsze	wyróżniał	się	wyjątko-
wą	odwagą	 i	opanowaniem.	W	czerwcu	1943	
gestapo	aresztowało	większość	członków	jego	
oddziału.	Jaster,	ciągle	poszukiwany,	starał	się	
w	tym	czasie	o	przeniesienie	do	oddziałów	AK	
na	Kresach		i	w	tym	celu	spotkał	się	ze	swoim	
dowódcą.	Obu	z	ulicy	zebrało	do	 samochodu	
gestapo.	Stanisławowi,	który	miał	ogromną	siłę	

Ksiąznica Cieszyńska - Daria Czarnecka i Władysława Magiera

fizyczną	udało	się	wyskoczyć	z	auta	i	uciec.	Po	powrocie	znalazł	
się	w	trudnej	sytuacji,	podejrzewano	go	o	współpracę	z	Niem-
cami.	Szukano	osoby	winnej	rozbicia	oddziału.	Został,	jako	po-
dejrzany,	 chociaż	 niczego	mu	 nie	 udowodniono,	 	 zlikwidowa-
ny.	Nie	są	znane	okoliczności	jego	śmierci	i	miejsce	pochówku.	
Najprawdopodobniej	zastrzelono	go	w	lipcu	1943,	nie	zachowa-
ły	się	jednak	żadne	dokumenty	ze	śledztwa	czy	ewentualny	wy-
rok	sądu,	dlatego	oficjalnie	nie	może	zostać	zrehabilitowany.	Po	
wojnie	 	nadal	go	oskarżano,	bronili	go	zaś	 tylko	bliscy	współ-
pracownicy	i	narzeczona,	bo	z	rodziny	nikt	nie	przeżył,	brat	zgi-
nął	w	obozie.	Obecnie	udowodniono	ponad	wszelką	wątpliwość	
jego	niewinność,	wszystkie	oskarżenia	były	bezpodstawne.
	 O	tej	wyjątkowej	postaci	oraz	o	Emilu	Ruśnoku	i	Pawle	
Heczko	–	żołnierzach	wyklętych	-	opowiadała	historyczka	z	Ka-
towic.	 Natomiast	Władysława	Magiera	 przypomniała	 członki-
nie	wywiadu	AK,	działające	w	wiedeńskiej	grupie	Stragan:	Ewę	
Mrózek-Pilch,	Marię	Magnusek	i	Miladę	Myrdacz-Ożanę	–	ich	
życiorysy	 zamieszczono	w	 tym	 roku	 na	 łamach	Wieści,	 a	 ich	
dłuższe	biogramy	znajdują	się	w	najnowszej	książce	„Szlak	ko-
biet	Śląska	Cieszyńskiego	2”.

 

Modlitwa tych, którzy odeszli...

...o ciszę na naszych cmentarzach, 
o brzóz zerwane ramiona, 
o ptaków ranne powroty, 

o wiatr bezładny w liściach, 
o deszcz plączący się w trawie, 

o mądrość we wszystkich myślach, 
o uśmiech tych, co zostali, 

o dobry smutek zachodów, ludziom o chleb powszedni i 
o powszednią pracę, spokojne wyjście z domu i 

o spokojny powrót - o pokój...
B. Eysymont

udostępnił: Rudolf Mizia
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	 Czy	wszyscy	wiedzą	już,	że	Gumna	to	nazwa	
występująca	 w	 liczbie	 mnogiej,	 a	 jej	 odmiana	 przez	
przypadki	brzmi	zupełnie	inaczej,	niż	gdyby	była	to	„ta	
Gumna”.	My	mieszkańcy	nie	mamy	żalu	jeśli	ktoś	się	
pomyli,	 ale	 zawsze	 staramy	 się	 poprawiać	błędną	 for-
mę,	dlaczego?	-	może	trochę	dla	zasady,	a	może...
Głównie	dlatego,	że	nazwa	naszego	pięknego	
skrawka	ziemi	wzięła	swój	początek	od	stodół	
i	spichlerzy,	gdzie	przechowywane	były	płody	
rolne	nie	tylko	dla	samych	mieszkańców,	ale	
także	 na	 potrzeby	 Księstwa	 Cieszyńskiego.	
Dzięki	 temu	 właśnie	 mieszkańcy	 wiedzieli	 
i	wiedzą	do	dziś,	skąd	pochodzi	jedzenie.
	 Oczywistością	 jest,	że	człowiek	„wy-
dobywa	chleb	z	ziemi”,	wiadomo	też	i	zbada-
no	dokładny	 skład	 chemiczny	ziarnka	zboża	
i	nie	jest	problemem	dla	chemika	stworzenie	
małej	 identycznej	 grudki.	Wiemy	 jednak,	 że	
„to”	 nie	 wyrośnie,	 czyżbyśmy	my,	 ludzie	 21	

wieku	potrzebowali	czyjejś	pomocy?	Chociaż	wielu	lu-
dzi	nie	chce	się	do	tego	przyznać,	potrzebujemy	Boga,	
tego,	 który	 stworzył	 ziarno	właściwe	 dla	 każdej	 rośli-
ny,	wszelkie	 istoty	 żyjące,	 Ziemię,	 cały	Wszechświat	 
i		człowieka.
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	 Dlaczego	ludzkość	stara	się	coraz	bar-
dziej	 „przechytrzyć”	Boga,	 zamiast	 korzystać	 
z	Jego	mądrości	i	wiedzy	?
	 Na	 szczęście	 są	 też	 tacy,	którzy	zwra-
cają	swe	oczy	w	kierunku	Stwórcy,	w	kierunku	
Odkupiciela	 –	 Jezusa,	 oraz	 w	 kierunku	Tego,	
który	jest	z	nami	na	Ziemi–	Ducha	Świętego.
Niedziela	 to	dzień	upamiętniający	zmartwych-
wstanie,	 Bóg	 dał	 człowiekowi	 siedem	 dni	 
w	tygodniu	z	czego	jeden	dzień	ostatni	nazwał	
dniem	odpoczynku,	dniem	poświęconym	Panu.
Nie	inaczej	było	też	25	września	roku	pańskie-
go	2016.
	 Do	Kaplicy	Ewangelickiej	 zaproszeni	
zostali	 mieszkańcy	 Gumien	 oraz	 goście.	 Do	
służby	 stanęło	 wiele	 serc	 i	 rąk.	 Uzdolnieni	
kulinarnie	 przygotowywali	 gulasz	 „dla	 dwu-
stu”,	„techniczni”	porządkowali,	układali	stoły,	
montowali	oświetlenie,	nagłośnienie,	stroili	oł-
tarz	,	Chór	Misyjny	z	Cieszyna	ćwiczył	pieśni,	 
w	domach	powstawały	najlepsze	ciasta,	dzieci	
ze	 szkółki	 niedzielnej	 z	 „ciociami”	 przygoto-
wywały	 piosenki	 i	 recytacje,	 w	 piekarni	 pie-
kły	się	„kołocze”,	ksiądz	Jan	Byrt	myślał	nad	
zwiastowaniem,	 a	 ksiądz	 Tomasz	 Chudecki	
nad	resztą	nabożeństwa.
	 O	godzinie	dziesiątej	zaczęliśmy	dzię-
kować;	zabrzmiało:	Czego	chcesz	od	nas	Panie	
za	Twe	hojne	dary...,	Warownym	grodem	 jest	
nasz	Bóg...,	 Przez	 dobrą	moc	Twą	 Panie	 oto-
czony...
	 Dziękowanie	 za	 dary	 ziemi	 oraz	 dzię-
kowanie	 za	 nasze	 miejsce	 zgromadzeń	 były	
sednem		zwiastowania	i	modlitw.	Przesłaniem	
kazania	 było	 codzienne,	 praktyczne	 chrześci-
jaństwo	 (z	 teoretycznym	nie	mamy	problemu	
od	wieków),	mowa	była	o	tym,	jak	egoizm	za-
mienia	się	na	miłość	do	Boga	i	do	innych	ludzi.	
Zostaliśmy	zachęceni	do	przeczytania	całej	Bi-
blii	jako	instrukcji	naszego	życia.
	 Nie	 będzie	 przesadą	 jeśli	 powiemy,	
że	będąc	tam,	można	było	wiele	„ze	sobą	wy-
nieść”,	począwszy	od	uczty	dla	ducha,	poprzez	
prezenty	przygotowane		dla	każdego	przez	Pro-
boszcza	z	Salmopola,	a	skończywszy	na	uczcie	
dla	 podniebienia	 (tu	 dziękujemy	 kuchmistrzy-
niom,	 które	 spędziły	 wiele	 godzin	 przy	 garn-
kach).
	 Pierwszy	 raz	w	historii	 	 naszej	Kapli-
cy	była	ona	wykorzystana	tak	wszechstronnie 
i	 wypełniona	 po	 brzegi.	 Strome	 schody,	 pro-
wadzące	 	 na	 strych,	 prowadziły	 do	 swoistej	
sali	 bankietowej,	 druga	 połowa	 uczestników	
nabożeństwa	zasiadła	też	przy	stołach,	na	dole,	 
w	sali	parafialnej.
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Tak dziękowaliśmy za plony ziemi...

	 Pomieszczenie	na	poddaszu,	stanowiące	otwar-
tą	 przestrzeń,	 zostało	 zaadaptowane	 kilkanaście	 lat	
temu,	głównie	staraniem	i	zaangażowaniem	zborowni-
ków,	nie	ma	tam	co	prawda	izolacji	ani	ogrzewania,	ale	
w	cieplejszych	porach	roku	służy	dzieciom,	młodzieży,	
a	i	jako	miejsce	prowizorycznego	noclegu	czy	sportu.
	 Pozytywna	atmosfera	tej	uroczystości	udzieliła	

się	uczestnikom	do	tego	stopnia,	że	ostatni	wychodzili	 
z	 kościoła	 późnym	 popołudniem	 pełni	 wrażeń	 i	 na-
tchnieni	 do	 dziękowania	 i	 służenia	 Bogu,	 naszemu	
Stwórcy,	Jemu	niech	będzie	chwała	i	cześć	!

Artur Fryda
Foto: Edward Figna

 „A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy tak 
jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg 
udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na 
wszelką dobrą sprawę. Jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki.  
A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedli-
wości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym 
przyczynianiem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świę-
tych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej 
służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej  
i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej 
łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar jego”.
II List Pawła do Koryntian 9, 6-15

	 Czymś	 niezwykle	 miłym	 jest	 patrzeć	 na	 ra-
dosnych	 i	 szczęśliwych	 ludzi.	 Dostrzec	 dzieci,	 które	 
w	bardzo	spontaniczny	sposób	wyrażają	swoje	uczucia	
radości.	Cieszyć	się	z	młodymi,	którzy	w	danej	chwili	
są	 przeszczęśliwi,	 gdy	udało	 im	 się	 osiągnąć	 coś	 zna-
czącego.	Zauważyć	 ludzi,	którzy	przeżywają	czas	wy-
zwalający	w	nich	autentyczną	radość.	Ludzi	starszych,	
którzy	 potrafią	 wyrażać	 swoją	 wdzięczność	 dla	 tych,	
którzy	się	o	nich	troszczą.	
	 Sztuką	 życia	 jest	 umieć	 cieszyć	 się,	 nie	 tylko	 
z	dużych,	ale	i	małych	prezentów	życia,	w	różnych	bar-
wach	ubogacania	nas.
		 To	dzisiejsze	święto	zachęca	nas,	abyśmy	spoj-
rzeli	w	stronę	naszego	Cudownego	Stwórcy,	Miłujące-
go	Ojca	w	niebie,	który	stale	obdarowuje	nas	różnymi	
darami.	Prawdziwą	sztuką	i	umiejętnością	jest	 te	dary	
zauważać,	doceniać	i	rozwijać	w	umiejętny	sposób.
		 Nasz	 umiłowany	 Bóg	 dał	 nam	 życie,	 wielki	
niepowtarzalny	dar.	Wlewa	w	naszą	codzienność	zdro-
wie,	siły	i	mądrość,	po	to	byśmy	mogli	rozwijać	swój	
ludzki	potencjał.	Daje	nam	duchową	sferę	życia,	byśmy	
ubogacali	ją	owocami	Ducha	Świętego:	miłością,	rado-
ścią,	 pokojem,	 cierpliwością,	 uprzejmością,	 dobrocią,	
wiernością,	 łagodnością,	 wstrzemięźliwością.	 Czyni	
nas	 ludźmi	 szlachetnymi,	wrażliwymi,	 pomagającymi	
innym.
		 No	właśnie	-	czy	tak	jest?	To	dzisiejsze	święto	
pyta	Ciebie	i	mnie	-	czy	ubogaceni	i	stale	obdarowywa-

ni	potrafimy	się	tym,	co	mamy,	dzielić,	czy	potrafimy	
dawać,	obdarowywać?
		 Ktoś	 trafnie	powiedział	o	człowieku:	Nie	 trze-
ba	 uczyć	 go	 brać.	 To	 przychodzi	 samo.	 To	 jest	 miłe	 
i	 przyjemne,	 kiedy	 możemy	 być	 obdarowani.	 Dzieci	
cieszą	 się	 z	 prezentów,	 młodzi	 z	 wsparcia	 rodziców,	 
a	starsi	z	tego,	że	inni	o	nich	pamiętają.	W	modzie	jest	
otrzymywanie	czegoś.
	 Zupełnie	 inaczej	 jest	z	dawaniem,	 tego	 trzeba	
się	 uczyć.	Dać	komuś	 z	 tego,	 co	posiadam.	Podzielić	
z	innymi.	Mieć	otwarte	serce	i	ręce	do	dawania.	Czło-
wiek	rodzi	się	z	dozą	egoizmu	z	wyciągniętymi	rękami	
do	brania.	A	przecież	ma	wypełniać	przykazanie	miło-
ści	 bliźniego.	To	 jest	 niemożliwe	 bez	 otwarcia	 się	 na	
innych	ludzi	i	wspierania	ich.
		 Dzisiejsze	Słowo	Boże	mówi	coś	bardzo	waż-
nego:	Obficie	obdarowany	przez	Boga	mogę	i	chcę	da-
wać	chętnie,	bez	odczuwania,	że	to	coś	wymuszonego	 
i	niechcianego.
		 Są	 ludzie,	 którzy	 dają	 z	 radością,	 z	 wielkiej	
potrzeby	serca,	 to	 sprawia	 im	autentyczną	satysfakcję	
i	 chociaż	 czasami	 mają	 niewiele,	 to	 potrafią	 jeszcze	
coś	zaoszczędzić	i	podzielić	się	z	innymi.	Potrafią	siać	
dobrem,	 miłością,	 nie	 kierując	 się	 zimną	 kalkulacją	 -	
dawać	czy	nie	dawać,	co	z	tego	będę	mieć.	Pomagają,	
nie	patrząc	czy	inni	to	zauważą	i	docenią.	Nie	szukają	
uznania	i	poklasku.
		 Szczere	 dawanie	 to	 olbrzymia	 satysfakcja,	 że	
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jestem	 użyteczny,	mogę	 być	 dla	 innych	 pomocny,	 że	
przez	to	staję	się	wrażliwy	wobec	niedoli	innych,	bliż-
szy	wobec	 tego,	 który	mnie	 potrzebuje.	 Ileż	wspania-
łych	dowodów	tego	możemy	dawać	w	naszej	codzien-
ności.	Nieść	otuchę,	przynosić	komuś	uśmiech,	wlewać	
nadzieję,	nieść	wiarę	w	prawdziwą	ludzką	serdeczność.	
A	człowiek	i	świat	tego	bardzo	potrzebuje.
		 Bogaty	człowiek	z	Ewangelii	Pana	Jezusa,	za-
miast	 radować	 się	 z	 wielkiego	 Bożego	 błogosławień-
stwa,	zadręczał	się	i	myślał,	co	zrobić	z	takim	wielkim	
bogactwem.	Trzeba	będzie	zburzyć	 już	moje	mało	po-
jemne	 stodoły	 i	 zbudować	 nowe	 zdecydowanie	 więk-
sze.	Myślał,	zastanawiał	się	nad	tym,	kalkulował.	Jesz-
cze	będę	mógł	trochę	się	pobawić,	poucztować	będzie	
przyjemnie,	w	 końcu	mi	 się	 należy.	Nie	 przyszło	mu	
zupełnie	do	głowy,	że	dzięki	 takiemu	bogactwu	może	
potrzebującym	sprawić	wielką	radość,	że	na	 twarzach	
wielu	 dotkniętych	 biedą	 pojawi	 się	 uśmiech,	 że	 dla	
wielu	zrozpaczonych	pojawi	się	nadzieja,	że	może,	jak	
to	dzisiaj	Biblia	mówi,	siać	dobrem	bardzo,	naprawdę	
bardzo	obficie.	Dzięki	 tak	obfitemu	błogosławieństwu	
Bożemu	może	pomóc	wielu	ludziom,	którym	tak	wspa-
niale	się	nie	szczęści.	Ale	on,	koncentruje	się	tylko	na	
sobie,	sieje	tak	strasznie	skąpo,	w	zasadzie	Biblia	z	całą	
powagą	i	smutkiem	musi	powiedzieć	-	on	w	ogóle	nie	
sieje.

		 Bóg	dał	mi	 życie.	Obdarowuje	mnie	 różnymi	
darami.	 Wyjątkowymi,	 szczególnymi,	 którymi	 mogę	
się	podzielić.
		 Mogę	więc	ubogacić	innych	swoją	obecnością,	
serdecznością,	współczuciem,	odwiedzaniem,	wspiera-
niem	i	zachęcaniem,	ale	kiedy	zachodzi	potrzeba	mogę	
wyciągnąć	 ze	 swojego	 portfela	 czy	 konta	 bankowego	
pieniądze	i	wesprzeć.
		 Dzisiejsze	 Słowo	 będzie	 nie	 tylko	 teraz,	 ale	 
w	każdej	chwili	naszego	życia	brzmiało	głośnym	echem	
-	„Gdyż	ochotnego	dawcę	Bóg	miłuje”.	Nasz	Bóg	w	tej	
miłości	okazał	się	taki	wspaniałomyślny.	Dał	nam	nie	
tylko	życie,	ale	kiedy	go	zawiedliśmy	i	upadliśmy,	dał	
nam	swego	umiłowanego	Syna,	który	za	nasze	grzechy	
umarł.	 Ofiarował	 nam	 Jezusa,	 Zbawiciela.	 Daje	 nam	
swoją	miłość	i	bliskość,	błogosławi,	byśmy	byli	błogo-
sławieństwem	dla	innych.
	 Czy	 jestem	 ochotny	 w	 dawaniu?	 Gotowy	 do	
dzielenia,	 pomagania	 i	 wspierania?	 Czy	 sieję	 obficie	
dobrem?	Obdarowany	przez	Boga	dzielący	z	 innymi?	
Szczęśliwym,	radosnym,	wdzięcznym,	ale	i	pomagają-
cym	innym?
 

WARTO	TAKIM	BYĆ!!!

ks. Andrzej Dyczek

„Plon niesiemy, plon, 

przed Twój, Boże, tron! 

To, co w polu bujnie kłosi, 

przed Twój ołtarz lud przynosi!”

 Zgodnie z tradycją, znów nadszedł w naszej parafii czas, aby podziękowania złożyć Panu Bogu za 

plony. Dla tych, którzy ciężko pracują na roli, to najpiękniejsze dni w roku - czas radości i odpoczynku po 

ciężkiej pracy. Praca rolnika często jest ciężka i niepewna i jak żadna inna, zależy od przyrody. Wiele jest 

obaw i lęków, czy zebrane plony zrekompensują wysiłek włożony do uprawy i pozwolą utrzymać rodzinę. 

Ogromna miłość do ziemi rodzinnej, wiara w sens pracy, szacunek do spuścizny po rodzicach i dziadkach 

powoduje, że co roku zaczyna się wszystko od początku. Lipiec i sierpień to dla rolników okres ogromne-

go wysiłku, rodzinnej i sąsiedzkiej mobilizacji, aby jak najwięcej ziarna dobrej jakości zostało zebrane. 

„Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli 

nie wtedy , gdy pod dach swój zgromadzi owoc pracy mozolnej i zabiegów całorocznych” . 

      Plon zebrany, był więc czas na podziękowanie za cud rozmnożenia chleba, którego codziennie do-

świadczamy w życiu.
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Nabożeństwo Żniwowe w Cieszynie ...

... w Bażanowicach ...

Foto: Oliwia Madzia
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... w Hażlachu ...

Foto: Sabina Polok
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... w Ogrodzonej ...
Foto: Dariusz Kurzok
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... i w Puńcowie
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 W dniach 14-16 października w na-
szej cieszyńskiej parafii miało miejsce wy-
jątkowe wydarzenie. Pierwszy raz w historii,  
w Cieszynie obradowały Synody naszego Ko-
ścioła oraz Kościoła Ewangelicko-Reformo-
wanego.
	 Do	naszego	pięknego	miasta,	jednego	
z	 europejskich	miast	Reformacji,	 zjechali	 się	
członkowie	 obu	 Synodów,	 z	 różnych	 części	
Polski.	Inauguracja	obrad	odbyła	się	w	piątko-
we	popołudnie	w	Kościele	Jezusowym	w	Cie-
szynie.		
	 Nabożeństwo	było	prowadzone	przecz	
członków	 Rady	 Synodalnej	 (ks.	 Grzegorz	
Giemza,	ks.	Marek		Uglorz,	ks.	Adam	Malina	
oraz	Maria	Czudek	i	Marek	Cieślar)	oraz	pro-
boszcza	pomocniczego	cieszyńskiej	parafii	ks.	
Tomasza	Chudeckiego.	Kazanie	wygłosił	Pre-
zes	 Synodu	 ks.	Grzegorz	Giemza,	w	 którym	
nawiązał	 do	 Reformacji,	 przemian	 i	 odnowy	
Kościoła.
	 Po	 nabożeństwie	 członkowie	 Synodu	
przeszli	 do	 „sali	 konfirmacyjnej”	 i	 tu	 spotka-
ła	nas	przemiła	niespodzianka	–	z	zachwytem	
patrzyliśmy	 na	 przepięknie	 wyremontowaną	
„salę	 konfirmacyjną”,	 gdzie	 odbywały	 się	 ob-
rady	 Synodu	 naszego	Kościoła,	 podczas	 gdy	
Synod	Kościoła	Reformowanego	obradował	w	
auli	LOTE.	
	 W	 trakcie	 trzydniowej	 sesji	 naszego	
Synodu	zostały	odczytane	 i	przyjęte	sprawoz-
dania	 Rady	 Synodalnej,	 Wiceprezesa	 Konsy-
storza	i	Biskupa	Kościoła,	zatwierdzono	także	
budżet	Kościoła	na	rok	2017.	Synod	uchwalił	
nowe	 przepisy	 dyscyplinarne.	 Ponadto	 doko-
nał	zmian	w	Pragmatyce	Służbowej,	które	po-
szerzają	kompetencje	diakonów	o	możliwość	
sprawowania	Sakramentu	Ołtarza	i	porządkują	
przepisy	regulujące	przygotowanie	do	posługi	
diakonów.	Zmiany	 te	wejdą	w	życie	z	dniem	
1	 stycznia	 2017	 r.	 Uchwalono	 też	 zmiany	 
w	 Pragmatyce	 Służbowej	 dotyczące	 	 II	 eg-
zaminu	 kościelnego.	W	 przyszłości	 egzamin	
ustny	 będzie	 obejmował	 także	wiedzę	 z	 eku-
menizmu,	zakresu	zarządzania	gremiami	para-
fialnymi	 i	 komunikacji	 społecznej	dotyczącej	
sytuacji	konfliktowych	i	poradnictwa.	
	 Biskup	 Kościoła	 Ewangelicko-Au-
gsburskiego	 ks.	 Jerzy	 Samiec	 informował	

o	 planowanych	 obchodach	 jubileuszu	 Reformacji,	 jakie	 będą	
miały	miejsce	w	Polsce.	Wspominał	o	ogłoszeniu	przez	Sejmik	

Obrady Synodu w Cieszynie

Foto: Marcin Gabryś
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Województwa	 Śląskiego	 roku	 2017	 Rokiem	
Reformacji	 na	 Śląsku.	Mówił	 też	 o	 nabożeń-
stwie	reformacyjnym	w	Lund	31	października,	 
w	 którym	 weźmie	 udział	 papież	 Franciszek:	
„Katolicy	 i	 luteranie	 prowadzą	 dialog	 od	 lat,	
wydali	wspólne	dokumenty.	Spotkanie	w	Lund	
nie	jest	więc	niczym	nadzwyczajnym.	Ono	pie-
czętuje	to,	że	dialog	między	naszymi	Kościoła-
mi	jest	prowadzony	i	rozwija	się”.	Pierwszym	
akcentem	obchodów	jubileuszu	500	lat	Refor-
macji	w	Polsce	będzie	uroczyste	nabożeństwo	
w	Kościele	Jezusowym	31	października	2016.
	 W	sobotnie	popołudnie	w	Teatrze	 im.	
Adama	 Mickiewicza	 miały	 miejsce	 wspólne	
obrady	 obu	 Synodów.	 Tę	 część	 obrad	 pro-
wadzili	 Prezesi	 Synodów:	 dr	 Ewa.	 Jóźwiak	
oraz	ks.	dr	Grzegorz	Giemza.	Wysłuchaliśmy	
dwóch	wykładów:		prof.	W.	Kriegseisena:	„400	
lat	po	Ugodzie	Sandomierskiej”	oraz	ks.	prof.	
M.	Uglorza:	„Wyzwania	wspólnego	składania	
świadectwa	we	współczesnym	świecie”.	Na	za-
kończenie	 odczytano	wspólne	 przesłanie	 obu	
Kościołów,	w	 którym	 przedstawiciele	 dwóch	
Kościołów	 ewangelickich	 w	 Polsce	 wyrazili	
swoją	 radość	 z	 możliwości	 wspólnego	 świę-
towania	dzieła	odnowy	Kościoła	powszechne-
go	oraz	wdzięczność	Bogu	za	doświadczanie	
mocy	Ewangelii,	 chwały	 i	 łaski	Bożej,	 która	
była	 i	 jest	 najświętszym	 skarbem	 Kościoła	 
i	źródłem	odnowy	człowieka	i	społeczeństwa.	
Podczas	 tej	 części	 obrad	 słuchaliśmy	pięknej	
muzyki	i	solowego	śpiewu,	a	przy	pieśni	„Oj-
cowski	 dom”	 ,	 którą	 zaśpiewaliśmy	wszyscy	 
z	 towarzyszeniem	orkiestry	 i	 solistów,	niejed-
nemu	zakręciła	się	w	oku	łza.		Sobotnie	obrady	
zakończyła	 uroczysta	 kolacja	 członków	 obu	
Synodów,	w	której	słowa	życzeń	i	pozdrowień	
przekazali	 zaproszeni	 goście:	 biskupi,	 księża	 
i	 	 przedstawiciele	 władz	 samorządowych	 
z	kraju	i	z	zagranicy.
	 Niedzielne	 nabożeństwo	 poprowadzi-
li	wspólnie	duchowni	Kościoła	Luterańskiego	 
i	Reformowanego.	Kazanie	wygłosił	zwierzch-
nik	Kościoła	Ewangelicko-Reformowanego	bp	
Marek	Izdebski.	Nawiązując	do	tekstu	aposto-
ła	Pawła	do	Efezjan	o	zbroi	Bożej	powiedział,	
że	 jako	chrześcijanie	„potrzebujemy	 jedności,	
aby	móc	dawać	wiarygodne	świadectwo	świa-
tu.	On	takiego	świadectwa	oczekuje”.
	 Po	niedzielnym	nabożeństwie	i	wspól-
nym	zdjęciu	na	schodach	Kościoła	Jezusowe-
go,	 członkowie	 Kościoła	 Ewangelicko-Refor-
mowanego	 zakończyli	 swoją	 sesję,	 a	 Synod	
naszego	 Kościoła	 kontynuował	 obrady.	 Na	
zakończenie	 prezes	 Synodu	 ks.	 dr	 Grzegorz	

Giemza	podziękował	wszystkim	za	pracę	w	całej	pięcioletniej	
kadencji	i	po	modlitwie	udzielił	końcowego	błogosławieństwa.	
	 W	czasie	pożegnania	z	synodałami	wyczuć	można	było	
„nutkę”	żalu,	że	ze	względu	na	bardzo	obszerny	porządek	obrad,	
nie	było	czasu	na	zwiedzenie	Cieszyna,	Kościoła	Jezusowego	
i	 znajdującej	 się	 w	 nim	 „szczególnej”	 biblioteki…..	 Była	 to	
ostatnia	sesja	Synodu	tej	kadencji.
	 W	imieniu	synodałów	dziękuję	Gospodarzom	Parafii	za	
udzieloną	gościnę	a	Kasi,	Sabinie	i	Marcinowi	za	organizacyjne	
wsparcie	i	pomoc	podczas	obrad.	

Jan Macura
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 W	 dniach	 od	 30.09	 do	 2.10	 parafianie	 
z	filiałów	Hażlach	i	Zamarski	uczestniczyli	w	wy-
cieczce	 do	Gór	 Stołowych.	W	piątek	 o	 godzinie	
15.00	 w	 doskonałych	 nastrojach	 wyruszyliśmy	 
w	drogę	do	Dańczowa.	Najmłodsi	uczestnicy	wy-
cieczki	od	kilku	dni	z	niecierpliwością	oczekiwali	
na	wejście	 do	 autobusu.	 Po	 ok.	 4	 godzinach	 jaz-
dy	przybyliśmy	do	ośrodka	,,Słoneczna	Zagroda''.	 
W	tym	dniu	zjedliśmy	wspólną	kolację	i	udaliśmy	
się	na	spoczynek,	gdyż	kolejnego	dnia	czekało	na	
nas	mnóstwo	atrakcji.
	 Sobotni	 ranek	 przywitał	 nas	 słoneczną	
pogodą,	 zapowiadając	 piękny	 dzień.	 Pierwszym	
punktem	 programu	 było	 zdobycie	 Szczelińca	
(na	 którego	 szczyt	wiodło	 665	 schodów),	 był	 to	
znakomity	sprawdzian	dla	naszej	kondycji,	który	
wszyscy	 uczestnicy	 zdali	 na	 medal.	 Ze	 szczytu	
podziwialiśmy	panoramę	Gór	Stołowych.	Następ-
nie	autokarami	udaliśmy	się	w	kierunku	Błędnych	
Skał	 –	 labiryntu,	 którego	 pokonanie	 wymagało	
od	 nas	 niezwykłej	 sprawności	 fizycznej.	 Stam-
tąd	część	grupy	udała	się	autokarem	do	Kudowy-
-Zdroju,	 natomiast	 bardziej	 wytrwali	 postanowili	
przebyć	tę	drogę	na	piechotę.
	 W	 trakcie	 czasu	 wolnego	 można	 było	
pospacerować	po	Parku	Zdrojowym	oraz	 posma-
kować	miejscowych	 lodów	 lub	 gofrów.	 Po	 tych	
atrakcjach	powróciliśmy	do	ośrodka,	gdzie	czekał	
na	 nas	 ciepły	 posiłek,	 który	 pozwolił	 nam	 szyb-
ko	 zregenerować	 siły.	 Po	 krótkim	 odpoczynku	
najmłodsi	biegali	po	ogrodzie	karmiąc	zwierzęta,	
wśród	 których	 największym	 zainteresowaniem	
cieszyła	się	lama.	Wieczorem	spotkaliśmy	się		na	
tarasie	przy	kominku,	gdzie	czas	upłynął	nam	na	
śpiewaniu	 pieśni	 wielbiących	 Boga	 oraz	 na	 spo-
żywaniu	kiełbasek.	Później	część	osób	wróciła	do	
swoich	pokoi,	a	pozostali	spędzali	wspólne	chwile	
na	rozmowach	lub	grając	w	gry	planszowe.
	 W	niedzielę	po	śniadaniu	udaliśmy	się	na	
nabożenstwo,	 a	 młodsze	 dzieci	 mogły	 uczestni-
czyć	w	szkółce	niedzielnej.	Opuściliśmy	ośrodek	
,,Słoneczna	Zagroda’’	 i	pojechaliśmy	do	Kłodzka.	
Tam	 zwiedzaliśmy	 średniowieczne	 podziemia	
miasta.	 Ostatnim	 punktem	 wycieczki	 było	 zwie-
dzanie	 kopalni	 złota	 -	 ,,Złoty	 Stok’’.	 	 Mieliśmy	
okazję	 poznać	 historię	 kopalni,	 która	 zaintere-
sowała	 nawet	 najmłodszych	 uczestników,	 jed-
nak	 największą	 atrakcją	 okazała	 się	 zjeżdżalnia	 
i	podziemna	kolejka.	Po	wyjściu	z	kopalni	wyru-

Wycieczka w Góry Stołowe
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szyliśmy	w	drogę	do	domu.
	 Powrót	 autokarem	 dla	 wielu	 uczestników,	
zwłaszcza	 tych	 najmłodszych,	 był	 tak	 wyczerpujący,	
że	 zasnęli	 w	 trakcie	 podróży.	Wycieczka	 była	 bardzo	
udana,	dlatego	z	niecierpliwością	czekamy	na	przyszło-
roczny	wyjazd.

 

Osiem razy z PTEw. w 2016 roku - cz. I 

2016.04.14    Biesiada na Chełmie

	 Nie	 ukrywam,	 że	 z	 przygotowaniem	 planów	
wycieczek	 na	 2016	 r.	 zwlekałem	 do	 ostatniej	 chwili.	
Wprawdzie	 terminarz	 był	 już	 wcześniej	 ustalony,	 ale	
jaką	do	niego	dopisać	treść?	Zbyt	wiele	było	niewiado-
mych!	Nigdy	nie	wiemy,	ilu	zgłosi	się	chętnych,	co	jest	
szczególnie	 kłopotliwe	 przy	 wycieczkach	 wielodnio-
wych.	Przykre	doświadczenie	podpowiada	też,	że		nie	
należy	słuchać	życzeń,	gdzie	„byłoby	dobrze	pojechać”.	
Po	 raz	 enty	 bowiem	 przekonaliśmy	 się,	 że	 gdy	 dana	
wycieczka	znajdzie	się	w	planie,	„zainteresowani”,	ni-
czym	strusie,	chowają	głowy	w	piasku!	Właśnie	z	tego	
powodu	padła,	zdawało	nam	się,	najbardziej	atrakcyjna	
wycieczka	 do	Wiednia.	 Jeżdżenie	 mniejszym	 autobu-
sem	ma,	poza	jednym	(koszty	na	osobę),	poważne	wa-
lory,	ale	gdy	nie	można	nawet	tego	małego	autobusiku	
dopełnić,	ręce	opadają.	Ileż	to	telefonów	trzeba	zreali-
zować?	Wreszcie,	jak	ja	sam	poradzę	sobie	na	trasach	
wycieczek?	
	 14.04.2016	 nadszedł	 szybko.	 Na	 liście	 AŻ	
12	 osób.	 Do	 tego	 prognoza	 mizerna,	 deszcz,	 chłod-
no	 i	 jeszcze	brak	mikrofonu	w	autobusie.	Na	przekór	
wszystkiemu	 jedziemy.	 Raz	 przecież	 sezon	 trzeba	
otworzyć.	 Szybko	 dojechaliśmy	 na	 Chełm	 (484	 m).	
Z	 widoków	 absolutne	 nici.	 Było	 pochmurno,	 siąpiło.	

Schowaliśmy	 się	w	 restauracji,	 gdzie	miła	 gospodyni	
czekała	na	nas	ze	smakowitym	sernikiem	do	kawy.	Ta-
blica	u	wejścia	i	zawieszony	w	salce	nad	nami	model	
szybowca	 (taka	 krzyżówka	 kratownicy	 ze	 skrzydłami	
i	 lotkami)	przypominały,	że	kiedyś	była	 tu	szkoła	szy-
bowcowa.	Wręcz	kameralny	nastrój	sprawił,	że	krótka	
prelekcja	o	Goleszowie,	będącego	kolebką	szybownic-
twa	 i	 narciarstwa,	 a	 także	 koronkarstwa	 klockowego	 
i	produkcji	cementu,	była	sympatycznym	dopełnieniem	
biesiady.	 Za	 pozwoleniem	 gospodyni	 posmażyliśmy	
jeszcze	nasze	kiełbaski	na	zadaszonej	altanie.	Niestety,	
dalej	 siąpiło.	Do	 ustrońskiego	Zawodzia	wjechaliśmy	
od	 strony	 Brzegów.	 Deszcz	 wykreślił	 	 odwiedzenie	
pijalni	 i	krótki	 spacer	wśród	piramid.	Przez	Lipowiec	 
i	 Górki	Wielkie	 dotarliśmy	 do	 Jaworza.	Tu	 zwiedzili-
śmy	 gustownie	 urządzony	 pawilon	 Muzeum	 Flory	 i	
Fauny	Morskiej	i	Śródlądowej.	Po	obiedzie	w	centrum	
ruszyliśmy	 w	 stronę	 Żabiego	 Kraju	 przez	 Stare	 Biel-
sko	Ligotę	–	Landek	–	Chybie	–	Drogomyśl	–	Pruchną	
do	Cieszyna.	Mimo	ponurej	pogody,	kraina	stawów	też	
miała	swój	urok.	Sezon	został	otwarty!	
	 5.05.2016:	 Święto	Wniebowstąpienia.	 I	 znów	
pochmurno.	Nas	 trochę	więcej	–	bo	 trzynastu,	w	 tym	
czworo	gości	z	Golasowic!	Przez	Małą	Łąkę	i	Kaczyce	

dojechaliśmy	 do	Dębowca.	Chwilę	 spędzi-
liśmy	przy	tężni,	a	potem	pojechaliśmy	do	
dworku	 na	 kawę.	 Między	 stawami	 prze-
mknęliśmy	do	Ochab,	 a	 stąd	 krętą	 dróżką,	
dalej	wśród	 stawów	do	Gołysza	 i	 Landku.	
Tu	 zmieniliśmy	 kierunek	 jazdy	 na	 połu-
dniowy.	Wysiedliśmy	na	Błoniach	na	 skra-
ju	 Lasku	 Cygańskiego	 w	 Mikuszowicach,	
by	 odbyć	 krótki	 spacer	 do	 świątyni	 leśnej	
przy	kamieniu	Jan.	Zaintonowaliśmy	pieśń	
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2016.04.14     W Muzeum Morskim w Jaworzu

2016.05.05     Przy kamieniu Jana pod Stefanką

2016.05.26      Jajecznica na Kasarni

2016.06.23     Muzeum Obuwia w Zlinie

„O	 jak	 to	 miejsce	 jest	 rozkoszne”;	 nasz	
przewodnik	odczytał	 ze	zbioru	„W	ciszy	 
i	 skupieniu”	 ks.	 bp.	 Karola	 Kotuli	 roz-
ważanie	 na	 dzień	Wniebowstąpienia,	 po	
czym	obecny	z	nami	ks.	Jan	Feruga	zmó-
wił	 wzruszającą	 modlitwę.	 Potem	 poje-
chaliśmy	 do	 sąsiedniej	 Olszówki.	 Skoro	
nie	 wszyscy	 byli	 skłonni	 odbyć	 pieszą	
wycieczkę	na	Dębowiec	(530	m)	mimo,	że	
słońce	 przebiło	 się	 przez	 chmury,	 przeto	
na	górę	wyjechaliśmy	nowym	wyciągiem.	
W	 schronisku	 posililiśmy	 się,	 trochę	 po-
spacerowali	w	okolicy,	odwiedzając	m.in.	
obelisk	 upamiętniający	 tragiczną	 śmierć	
proboszcza	parafii	bielskiej	ks.	sen.	Józe-
fa	Schimko	(†	1858).	Było	trzeba	wracać.	
Zjeżdżając	 w	 dół,	 podziwialiśmy	 stono-
waną	lekką	mgłą	panoramę	Bielska	–	Bia-
łej.	Przez	Kamienicę,	„zwyczajną”	drogą	
dotarliśmy	do	Cieszyna.	
	 26.05.2016:	Przy	 zachmurzonym	
niebie	 przez	 Leszną,	 „miedzianą”	 drogą	
przez	 Przełęcz	 Jabłonkowską	 dojechali-
śmy	do	Czadcy	na	Słowacji,	a	stąd	w	górę	
Doliny	Kisucy.	Lokalną	drogą	wspięliśmy	
się	do	przysiółka	Kasarne	(950	m)	tuż	pod	
szczytem	Wielkiego	Jawornika	(1071	m),	
tuż	na	granicy	czesko	–	słowackiej.	Tu	na	
placyku	przed	pensjonatem,	przystosowa-
nym	do	grilowania,	celebrowaliśmy	naszą	
22	 jajecznicę.	 Cieszyliśmy	 się	 niezmier-
nie,	 że	 już	 w	 czasie	 podjazdu	 przebiło	
się	 słoneczko.	Z	Kasarni	w	 jego	 promie-
niach	 mogliśmy	 oglądać	 górską	 panora-
mę	 zamkniętą	 grzbietowiskiem	 zachod-
niej	 partii	Beskidu	Śląsko–Morawskiego.	 
W	 planie	 mieliśmy	 spacer	 na	 pobliski	
szczyt	Stratenec.	Ocienioną,	 leśną,	nieco	
garbatą	 drogą,	 a	 potem	 wąską	 ścieżyną	
dotarliśmy	 do	 siodła	 pod	 Jawornikiem.	
Skoro	szlak	na	mapie	oznaczony	był	jako	
szlak	dla	rowerzystów,	liczyłem	na	to,	że	
moim	 autkiem	 na	 Stratenca	 dojadę	 bez	
przeszód.	 Niestety,	 koła	 mojego	 autka	
są	 małe.	 Miejscami	 dróżka	 rozdwajała	
się,	podzielona	pasem	trawy	na	tyle	wyż-
szej,	że	ów	trawiasty	garb	nie	mieścił	się	 
w	 prześwicie	 „podwozia”,	 a	 gdy	 była	
szersza,	 zalegały	 ją	 luźne	 kamienie,	 któ-
rych	nie	 sposób	było	ominąć.	To	wszyst-
ko	powodowało,	że	poruszaliśmy	się	zbyt	
wolno.	 Popatrzyłem	 na	 zegarek;	 niestety	
trzeba	było	wracać.		Z	żalem	zawróciłem,	
może	 jakieś	 pół	 km	 przed	 Stratencem.	
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2016.06.23      Pałac w Lesznej
2016.07.14      Pijalnia w Karlowych 

Studankach

2016.07.14     Na Pradziadzie

2016.07.14    Dolna partia  wieży przekaźnika 
na Pradziadzie z patronem

2016.08.04    W drodze do Popradzkiego Plesa 2016.08.04    Schronisko nad Popradzkim Plesem
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2016.08.05    Żiarska Dolina

2016.08.05    Przed pomnikiem ks. Jerzego 
Trzanowskiego w Liptowskim Mikulaszu

Posiliwszy	 się	 obiadem,	 czeską	 stro-
ną	 zjechaliśmy	 do	 Wielkich	 Karlowic,	
przez	 Przełęcz	 Makowską	 i	 Bumbalkę	
przedostaliśmy	się	do	Doliny	Ostrawicy.	 
Z	Frydku–Mistku	przedprożem	Beskidu	
Śląsko–Morawskiego	 dojechaliśmy	 do	
naszego	Cieszyna.	
	 23.06.:	Po	części	powtórzyliśmy	
naszą	 drogę	 sprzed	miesiąca	 tyle,	 że	w	
odwrotnym	kierunku.	Długą	Doliną	Be-
czwy	 Wsetynskiej,	 pomiędzy	 Pasmem	
Wysokiej	 i	 Jawornikami,	 dotarliśmy	 do	
miasta	Wsetin,	 gdzie	 zatrzymaliśmy	 się	
na	 kawę.	 Drogą	 pod	 wschodnim	 obrze-
żem	 Gór	 Hostyńskich	 dojechaliśmy	 do	
miasteczka	 Wizowice;	 stąd	 już	 blisko	
było	do	Zlina,	miasta,	które	swój	kształt	
i	 wizerunek	 zawdzięcza	 Tomaszowi	
(1876	–	1932)	i	Antoniemu	Batom	(1898	
–	 1965),	 założycielom	 i	 właścicielom	
wielkiego	 koncernu	 obuwniczego.	 Mia-
sto	w	przybliżonym	zarysie	przypomina	
wydłużoną	 elipsę,	 przez	 którą	 wzdłuż	
dłuższej	 osi	 przechodzi	 główna	 przelo-
towa	droga	bez	jakichkolwiek	oznaczeń,	 
z	 mnóstwem	 poprzecznych	 uliczek.	 Je-
dynie	 kościół	 pozwolił	 się	 zorientować,	
że	jesteśmy	w	okolicy	centrum.	W	końcu	
udało	się	skręcić	we	właściwą	przecznicę	
i	 zatrzymać	na	 parkingu	w	pobliżu	Mu-
zeum	 Obuwia,	 oznaczonego	 na	 planie	 
i	zgodnie	z	adresem	podanym	w	interne-
cie.	Tak,	ale	obiekt	zastaliśmy	zamknięty	
z	powodu	remontu.	Żadnej	dodatkowej	informacji.	Me-
todą	 ogólnowojskową,	 drogą	 rozpytywania	 w	 terenie,	
próbowaliśmy	się	dowiedzieć,	gdzie	owe	muzeum	Baty	
jest.	 Jakież	 było	 nasze	 zaskoczenie,	 gdy	 jedyną	odpo-
wiedzią	wielu	 przechodniów	 było	wzruszenie	 ramion,	 
a	 nawet	 pytanie,	 a	 kto	 to	 był?!?!?!	W	końcu	odnaleź-
liśmy	 gmach	 w	 sąsiedniej	 ulicy,	 w	 którym	 na	 jednej	
z	 kondygnacji	 było	 poszukiwane	 muzeum.	 W	 kilku	
dużych	 gablotach	 oglądnęliśmy	 niezliczoną	 ilość	 róż-
nego	 rodzaju	 obuwia,	 a	 także	 maszyny	 obuwnicze	 
i	inne	wyroby	koncernu,	jak	rower,	auto,	nawet	samolot	
i	 oglądnęli	film	o	historii	wytwórni	obuwia.	Warto	 tu	
było	wstąpić.	Mimo	wszystko	 jednak	 dziwiło	 nas,	 że	
tak	 wiele	 osób	 nic	 nie	 wiedziało	 o	 istnieniu	 takiego	
muzeum	i	że	w	internecie	pokazuje	się	jego	ekspozycje	 
w	obiekcie	od	dobrych	kilku	miesięcy	nieczynnym	i	nie	
podaje	żadnej	informacji,	gdzie	ono	zostało	przeniesio-
ne.	Na	skutek	tego	straciliśmy	łącznie	1,5	godziny	cen-
nego	 czasu.	 Szkoda,	 gdyż	 ze	 spaceru	 po	 śródmieściu	
musieliśmy	zrezygnować.	
	 Lokalną	 drogą	 podjechaliśmy	 do	 pobliskiej	

Lesznej.	Jej	głównym	obiektem	jest	bodaj	najpiękniej-
sze	ZOO	w	Słowacji,	położone	w	dużym	ślicznym	par-
ku	(40	ha)	z	samym	w	sobie	ciekawym	romantycznym	
pałacem	z	końca	XIX	w.	Łażąc	po	parku,	można	zedrzeć	
buty	i	pogubić	się	w	gęstwinie	ścieżek	i	uliczek.	Można	
też	 	 było	 skorzystać	 z	 „pociągów”.	Na	wszelki	wypa-
dek	kupiliśmy	sobie	„plan	ZOO”,	taki	perspektywiczny	
obrazek,	 według	 którego	można	 było	 trafić	wszędzie,	
tylko	nie	tam,	gdzie	się	chciało.	Było	dość	ciepło,	więk-
szość	zwierząt	zaszyła	się	w	cieniu,	w	swoich	norach.	
Nawet	krokodyle	były	całkowicie	pogrążone	w	błocie,	
że	ledwo	ślepia	było	im	widać.	Brrr...	
Rozłogami	Gór	Hostyńskich,	krętą	drogą	dojechaliśmy	
do	 Wałaskiego	 Międzyrzecza,	 a	 stąd	 przez	 Przełęcz	
Rożnowską	do	Frensztatu	i	dalej	zachodnim	obrzeżem	
Ondrzejników	do	Frydku-Mistku.	W	drodze	do	Cieszy-
na	 towarzyszyły	nam	bliskie	nam	gronie	Beskidu	Ślą-
sko–Morawskiego.	
	 14.07.2016:	Celem	piątej	naszej	wycieczki	był	
Pradziad	(1491	m)	w	Grubym	Jeseniku,	najwyższej	par-
tii	południowo–wschodnich	Sudetów.	Pradziad	i	leżące	
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pod	nim	zdrojowisko	Karlowa	Studanka	mają	swój	nie-
powtarzalny,	zniewalający	urok.	Może	 to	zauroczenie	
wynika	i	z	tego,	że	przez	dziesiątki	lat,	jadąc	z	wyciecz-
kami	do	Kotliny	Kłodzkiej,	albo	dalej	do	Karkonoszy,	
z	 daleka	 podziwiałem	masyw	Pradziada	 z	 charaktery-
styczną	 iglicą	 przekaźnika	 telewizyjnego.	 Wówczas	
jednak	 bratnie	 narody	 oddzielał	 kolczasty	 płot	 i	 pas	
zaoranej	ziemi!	Pierwszy	raz,	z	naszą	wycieczką,	było	
nam	dane	zawitać	w	zdrojowisku	w	1998	r.,	potem	jesz-
cze	trzy	razy,	ale	 tylko	raz,	w	1999	r.,	 	udało	nam	się	
wejść	na	 szczyt	Pradziada	 i	 to	przy	pięknej	pogodzie.	
Cieszyliśmy	 się	 okrężną	 panoramą	 z	 dysku	 widoko-
wego	na	wieży	przekaźnika:	na	południu	bez	liku	gór,	
gdzieś	 tam	 na	 południowym	wschodzie	 w	 tyle	 nasze	
Beskidy	z	Łysą	Górą,	po	przeciwej	stronie	Karkonosze	
ze	Śnieżką,	a	bardziej	w	prawo	rozległa	Nizina	Śląska	
z	Górą	św.	Anny.	Teraz	dodatkową	zachętą	była	 	opu-
blikowana	w	internecie	panorama	Tatr	z	Pradziada,	a	to	
przecież	odległość	240	km	w	linii	prostej!	To	trzeba	zo-
baczyć!	Niestety	prognozy	były	złe.	Żeby	chociaż	nie	
padało...
	 W	deszczu	szybko	minęliśmy	rogatki	Ostrawy,	
potem	wzdłuż	Doliny	Opawy	przez	znane	nam	już	ślą-
skie	miasta		Opawę	i	Karniów,	od	północy	wjechaliśmy	
do	 Karlowej	 Studanki.	 Dalej	 siąpiło,	 nad	 zdrojowi-
skiem	wisiała	lekka	mgiełka,	tylko	w	pijalni	niezmien-
nie	panował	ruch.	Szereg	osób	napełniało	przytaskane	
duże	pojemniki,	napełniając	je	smakowitą	wodą	mine-
ralną.	Nawet	w	tych	warunkach	spacer	po	zdroju	spra-
wiał	nam	przyjemność.	Miło	było	jeszcze	raz	popatrzeć	
na	drewniane	okazałe	budowle	pawilonów	zdrojowych	 
z	 czasów	 dobrze	 znanego	 nam	 arcyksięcia	 Karola	
Habsburga,	który	trzymał	wówczas	w	swoim	ręku	tak-
że	Cieszyn	 i	Żywiec.	To	na	 jego	cześć	Studanka	nosi	
jego	imię.	
	 O	 umówionym	 czasie	 wyjechaliśmy	 do	 przy-
stanku	Hwezda,	a	potem	wspięli	się	na	Owczarnię	(ok.	
1200	m),	 	 rozległe	 siodło	 pod	 Petrowym	Kamieniem.	
Niebo	było	całkowicie	zachmurzone,	niżej	wisiała	mgła,	
to,	czego	przed	nami	nie	było	widać,	to	właśnie	masyw	
Pradziada.	Ważne	–	przestało	padać.	Do	szczytu	nieda-
leko,	3,5		km	asfaltową	drogą,	około	300	metrów	pod	
górę.	Szliśmy	i	szliśmy,	nie	wiedząc	jak	daleko	jeszcze,	
tylko	 czas	podpowiadał	 nam,	 że	powinniśmy	 już	być.	
Wreszcie	z	mgły	wynurzyła	się	wstydliwie	postać	Pra-
dziada	(rzeźby),	a	za	nim	zarys	dolnej	partii	przekaźni-
ka.	Jesteśmy	na	wysokości	1491	m.	Z	lubością	weszli-
śmy	do	restauracji,	by	odpocząć	i	wrzucić	coś	ciepłego	
na	ruszt.	Czas	minął,	musieliśmy	na	umówioną	godzinę	
wracać;	w	razie	spóźnienia	musielibyśmy	czekać	godzi-
nę	na	zielone	światło	w	dół,	a	na	to	nie	mogliśmy	sobie	
pozwolić.	Tymczasem	zerwał	się	zimny	północny	wiatr,	
znów	zaczął	padać,	na	szczęście	umiarkowany,	deszcz.	
Za	 trzy	 kwadranse	 ujrzeliśmy	 parking	 na	 Owczarni.	

Jeszcze	łyczek	ciepłej	herbaty	w	restauracji	i	do	autobu-
su.	Głaskałem	moje	autko	–	spisało	się	ma	medal.	Tylko	
tych	parasolek	żal:	aż	sześć	nie	wytrzymało	mocnych	
podmuchów	wiatru.	
	 Zjeżdżając	 z	 Hwezdy	 do	 Bruntalu,	 jakby	 się	
chciało	rozjaśnić,	ale	za	Opawą,	im	bliżej	Ostrawy	aż	
do	 Cieszyna,	 przez	 cały	 czas	 wycieraczki	 pracowały	
intensywnie.	Nie	widzieliśmy	nawet	 części	 panoramy	 
z	 Pradziada,	 ani	 jego	 imponującego	masywu,	 ale	 cie-
szyliśmy	 się,	 że	 jednak	 weszliśmy	 na	 szczyt.	 Mimo	
wszystko	była	to	udana	wycieczka,	którą	długo	zacho-
wamy	w	pamięci.		A	może	uda	nam	się	jeszcze	tam	sta-
nąć	przy	lepszej	aurze?	
	 Przed	nami	była	dwudniowa	wycieczka	w	Tatry	
Słowackie	(4	–	5.08.2016).	Czy	nazbieramy	minimum	
chętnych?	Co	bardzo	 istotne,	 	czy	uda	się	zdobyć	dla	
nas	w	miarę	przystępne	noclegi?	Nawet	w	pewnym	od-
daleniu	od	Tatr	na	miesiąc	wcześniej	już	wszystko	było	
pozajmowane,	także	wielogwiazdkowe	hotele	(120	Eu	
za	 noc!).	 Po	 wielu	 zabiegach	 w	 końcu	 udało	 się	 wy-
jednać	 nieduży	 pensjonat	 w	 Żarze.	 Musiałem	 jednak	
przerobić	 plan	 środkowej	 części	wycieczki.	Na	 szczę-
ście	 pogoda	 zapowiadała	 się	 korzystna,	 nie	 za	 ciepło	 
i	słonecznie.	
	 W	pierwszy	dzień	przez	Bielsko,	Żywiec	i	Prze-
łęcz	Glinne	zawitaliśmy	w	Namestowie	nad	Jeziorem	
Orawskim,	gdzie	 tradycyjnie	 zatrzymujemy	 się	na	ka-
wie.	Przeciąwszy	Magurę	Orawską	w	Przełęczy	Przy-
słop,	minąwszy	 imponujący	zamek	orawski,	pokonali-
śmy	Przełęcz	Brestową	i	w	Rużomberoku	osiągnęliśmy	
Dolinę	Wagu.		Mknęliśmy	teraz	autostradą	w	górę	rzeki	
koło	 jeziora	 zaporowego	Liptowska	Mara	 aż	 do	Waż-
ca	i	od	Tatranskiej	Sztyrby	pięliśmy	się	stromo	w	górę	
do	centrum	Sztyrbskiego	Plesa.	Po	posiłku	zjechaliśmy	 
w	dół	do	wylotu	Mięguszowieckiej	Doliny,	zapełnionej	
dziesiątkami	aut.	Teraz	czekał		nas	spacer	w	głąb	Doli-
ny	Mięguszowieckiej,	 aż	do	Popradzkiego	Stawu,	 tyl-
ko	5	km,	ku	mojemu	ogromnemu	zadowoleniu,	dobrą	
asfaltową	drogą.	Stopniowo	zbliżaliśmy	się	do	moreny	
jeziora,	po	lewej	mając	wyniosły	grzbiet	Baszt	z	Szata-
nem,	a	z	prawej	zerwiste	ściany	Osterwy,	spoza	której	
w	 leśnej	 przesiece	 pokazał	 się	 fragment	 Doliny	 Zło-
misk.	Wreszcie	krótkie	zejście	do	Popradzkiego	Stawu,	
nad	brzegami	którego	wybudowano	trzecie	już	z	kolei	
schronisko.	Po	drodze	minęliśmy	dziesiątki	grupek	już	
schodzących,	 a	 mimo	 to	 na	 placyku	 koło	 schroniska	
kręciła	się	jeszcze	wśród	nielicznych	górołazów	spora	
gromada	 ceprów,	 	 upamiętniających	 swoją	 „wysoko-
górską”	wycieczkę	wszelkim	możliwym	sprzętem	foto-
grafującym.	Sprawniejsi	z	nas	zdążyli	jeszcze	wyjść	do	
symbolicznego	 cmentarza	 górskiego	 pod	Osterwą.	 Ja	
chętnie	objechałbym	staw	naokoło,	jednak	takiej	opcji	
dla	 inwalidów	 nie	 przewidziano.	 Ochroniarze	 potrak-
towaliby	 to	 jako	 naruszenie	 	 naturalnego	 krajobrazu.	
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Czas,	 by	 wracać.	 Na	 rozstaju	 szlaków	 z	 żalem	 popa-
trzyłem	na	biegnącą	pod	górę	 ścieżkę.	Tak,	w	2004	 r.	
stać	 nas	 było	 na	 przejście	 z	 naszą	 grupą	 nieco	 ekspo-
nowanym	szlakiem	ze	Sztyrbskiego	Plesa	przez	Trigan.	
Wcześniej	 	podążaliśmy	tamtędy	na	Rysy...	 	Było	to…	
ponad	50	lat	temu!!!	
	 Czemu	stoisz?	–	zapytała	małżonka.	
	 Bez	słowa	ruszyłem	dalej.	Myślami	byłem	na	
Rysach...	
	 Dopiero	 teraz,	 schodząc	 -	 widzieliśmy,	 jak	
miejscami	 droga	 stromo	 opadała	 	 w	 dół.	W	 górę	 nie	
było	to	tak	widoczne,	tylko	serca	biły	szybciej.	
	 Drogą	 Wolności	 pod	 Tatrami	 dotarliśmy	 do	
przedmieścia	Liptowskiego	Mikulasza.	Tu	skręciliśmy	
na	północ	do	wioski	Żar	(Žiar).	Holowani	przez	życzli-
wego	człowieka,		odnaleźliśmy	w	lesie	naszą	„Bacow-
ską	Chatę”.	
	 Nazajutrz,	 rano	 stawiliśmy	się	w	 jadalni.	Cze-
kał	na	nas	szwedzki	stół	z	wielkim	wyborem	wszelkie-
go	jadła,	nie	do	przejedzenia.	Ruszyliśmy	w	głąb	Doli-
ny	Żarskiej.		Za	parkingiem	niestety	skończył	się	asfalt.	
Może	tu	kiedyś	był,	z	czasem	starty;	drogę	miejscami	
zalegał	 luźny	 żwir,	 slalomem	 było	 mi	 trzeba	 omijać	
większe	 dziury.	 Minęliśmy	 starą	 kopalnię	 kruszców.	
Wkrótce	 sprawniejsi	 podążyli	 za	 szlakiem,	 my	 dalej	
turlaliśmy	 pod	 górę,	 przecinając	 kilka	 razy	 płynący	
doliną	 potok	 Smreczany.	 Dolina	 poszerzała	 się	 stop-
niowo,	 przed	 nami	 pokazał	 się	 półkolisty	 jar	 z	 lewej	
ujęty	 grzbietowiskiem	Rosochy,	 z	 prawej	wyniosłego	
Barańca,	a	na	północy	zamkniętego	przewiązką	od	Ba-
nówki	po	Płaczliwy	Rohacz,	rozdzieloną	krótką	odnogą	
Pośredniego.	Na	lewo	od	niego	srebrzyła	się	w	słońcu	
wstęga	 	 Sarafiowego	wodospadu.	 Było	 już	 też	 widać	
cel	 naszej	 eskapady	 -	 Żarską	 Chatę.	 Pokonując	 ostat-
nie	„eso”	drogi,	niespełna	kilometr	od	schroniska,	nie-
spodziewanie	strzałka	wskaźnika	weszła	na	czerwone	
pole,	w	chwilę	potem	moje	autko	się	zatrzymało.	Szok!	
Zakładając	nawet	podwójne	zużycie	prądu,	stopień	wy-
czerpania	akumulatorów	nie	powinien	był	być	większy	
niż	50	%.	Odpoczęliśmy	chwilę.	Z	żalem	patrzyłem	na	
schronisko.	 Trudno.	 Towarzyszący	 nam	 panowie	 od-
gadnęli	moje	myśli:	
	 -	Nie	martw	się,	ten	„kawałek”	w	trójkę	wycią-
gniemy	cię!	
	 Po	kolejnym	odpoczynku	postanowiłem	wspo-

móc	 holujących,	 włączyłem	 	 napęd	 i	 o	 dziwo,	 wska-
zówka	wskaźnika	ustawiła	 się	na	zielonym	polu!	Tak,	
„wspólnymi	 siłami”	 dobrnęliśmy	 do	 schroniska.	 Popi-
jając	 smakowitą	 (ziołową?)	herbatę,	wzrok	błądził	po	
bezleśnych	 stokach	otaczających	nas	gór,	 tu	 i	 ówdzie	
przetykanych	 bielącą	 się	 grzędą	 skalną.	Nigdy	 tu	 nie	
byłem,	więc	chłonąłem	wręcz	ten	wspaniały	krajobraz	
Tatr	Zachodnich.	Takie	sobie	wyższe	o	kilkaset	metrów	
Bieszczady.	Tu	 jednak	nie	 są	 to	naturalne	 „połoniny”,	
a	wygryzione	przez	stada	kóz	stoki	porośnięte	jeszcze	
wiek	 temu	kosodrzewiną.	Zimą	często	schodzą	po	go-
łych	stokach	niczym	nie	powstrzymane	potężne	lawiny.	
Do	wylotu	 doliny	 dotarliśmy	 bez	 najmniejszych	 prze-
szkód.	O	jednym	wszakże	chciałbym	tu	jeszcze	wspo-
mnieć.	Mimo,	 iż	droga	była	 tu	gorsza	 i	chyba	równie	
stroma,	 jak	w	Dolinie	Mięguszowieckiej,	 spotkaliśmy	
tu	wielu	 ludzi	 pchających	pod	górę	 z	wysiłkiem	wóz-
ki	 dziecięce,	 a	 nawet	wózki	 inwalidzkie	 z	 dorosłymi.	
Szczerze	podziwiałem	ofiarność	tych	wolontariuszy	nie	
szczędzących	sił,	aby	swoim	podopiecznym	umożliwić	
zobaczenie	tego	zakątka.	Mijały	nas	też	auta	osobowe,	
ale	żadne	z	nich	nie	trąbiło	na	nas	i	nie	spychało	nas	do	
rowu!	Mijał	nas	 też	wóz	 służby	górskiej,	gdy	wyrów-
nał	 ze	mną,	 zatrzymał	 się.	W	pierwszym	odruchu	 po-
myślałem,	że	strażnikowi	może	chodzić	o	„powolenkę”	
na	wjazd	do	doliny,	gdyż	obowiązywał	tu	zakaz	ruchu.	
Nic	podobnego.	Wzrokiem	zlustrował	mnie	i	moje	au-
tko	i	życzliwym	gestem	pozdrowił.	Odczytałem	to	jako	
uznanie	i	szacunek	dla	człowieka,	który	bardzo	kocha	
góry	 a	 nie	mogąc	 iść	 piechotą,	wszelkimi	 sposobami,	
tam	gdzie	 to	możliwe,	mimo	ułomności,	chce	 jeszcze	
dotrzeć,	by	podziwiać	piękny	górski	świat.	
	 Po	 krótkim	 odpoczynku,	w	 kilkanaście	minut	
stawiliśmy	 się	 w	 Liptowskim	 Mikulaszu.	 Mimo,	 iż	
mieściliśmy	się	w	godzinach	urzędowania,	nikogo	nie	
zastaliśmy	 na	 parafii,	 by	 zwiedzić	 kościół	 ewangelic-
ki.	Ale	 chociaż	 upamiętniliśmy	 się	 przed	 pomnikiem	
naszego	 krajana,	 ks.	 Jerzego	 Trzanowskiego.	 Potem	
jeszcze	 krótki	 spacer	 po	mieście,	 obiad	 i	w	 drogę	 do	
domu.	Przez	Przełęcz	Huciańską	wjechaliśmy	na	Ora-
wę,	w	przełęczy	Glinka	osiągnęliśmy	granicę	słowacko	
–	polską.	Z	doliny	Soły	wspięliśmy	się	na	Przełęcz	Ko-
niakowską,	potem	jeszcze	Kubalonkę,	by	przez	Wisłę	 
i	Ustroń,	przed	zachodem	słońca	dotrzeć	do	Cieszyna.	

Władysław Sosna

Delegacja naszej parafii w Schwabach

	 Jak	 już	 niejednokrotnie	wspominaliśmy	 na	 ła-
mach	naszej	gazety,	Parafia	Ewangelicka	w	Cieszynie	
utrzymuje	ścisłą	współpracę	z	parafią	w	Schwabach.	W	
odpowiedzi	na	kolejne	zaproszenie	złożone	przez	ks.	dr	

Paula-Hermanna	Zellfeldera,	w	dniach	7-10	październi-
ka	2016r.	ośmioosobowa	grupa	parafian	miała	zaszczyt	
gościć	w	Schwabach.	Zostaliśmy	 tam	bardzo	 serdecz-
nie	przyjęci	z	otwartymi	ramionami	oraz	domostwami.	
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Pierwszego	 dnia,	 po	 przyjeździe	 w	 godzinach	
wieczornych,	 zostaliśmy	 przekazani	w	 ręce	 	 pa-
rafian	i	spędzili	miły	czas	przy	kolacji	w	ich	do-
mach.	 Następnego	 dnia	 odbyła	 się	 wycieczka,	
która	 była	 głównym	 punktem	 programu	 całego	
pobytu.	 Kilkunastoosobowa,	 mieszana,	 polsko-
-niemiecka	grupa	pojechała	do	średniowiecznego	
miasteczka	 Iphofen,	 które	 leży	 w	 południowo-
-wschodniej	 części	 powiatu	 Kitzingen	 Bawarii,	
u	podnóża	Schwanberg.	Jest	ono	oddalone	o	ok.	
90	 km	 od	 Schwabach.	 Pomimo	 pogody,	 która	
nie	zachęcała	do	pieszych	wędrówek,	w	dobrych	
humorach	 wszyscy	 wspięliśmy	 się	 na	 wzgórze	
Schwanberg,	 na	 wysokość	 474	 m	 n.p.m.	 Tam	
można	 było	 zajrzeć	 do	 kościoła,	 wypić	 pyszną	
kawę	w	kawiarni	oraz	zjeść	posiłek.	Po	 tej	krót-
kiej	wizycie	na	wzgórzu	grupa	udała	się	z	powro-
tem	do	miasteczka.	Droga	powrotna	była	długa,	
ale	 „smakowita",	 bowiem	prowadziła	 pomiędzy	
licznymi	 winnicami,	 gdzie	 można	 jeszcze	 było	
popróbować	nie	zebranych	słodkich	i	soczystych	
winogron.	Winorośle	w	tamtym	rejonie	obrastają	
całe	wzgórze	nieustająco	już	od	setek	lat.	W	tym	
czasie	w	miasteczku	trwały	przygotowania	do	co-
rocznego	święta	dziękczynnego	za	udane	zbiory	
winogron.	Po	zejściu	ze	wzgórza,	uroczystości	na	
rynku	już	trwały,	można	było	zobaczyć	tam	pięk-
nie	 przyozdobione	 ciągniki	 rolnicze,	 spróbować	
młodego	wina	 oraz	 posłuchać	muzyki,	 którą	 ra-
czyła	wszystkich	gości	orkiestra	dęta.	Po	bardzo	
udanym	dniu,	zmęczona	grupa	udała	się	w	drogę	
powrotną	do	Schwabach.	Następnie	spędziliśmy	
bardzo	 miły	 wspólny	 wieczór	 w	 towarzystwie	
ks.	 Paula	Zellfeldera.	W	niedzielę	wszyscy	 uda-
liśmy	się	na	nabożeństwo	do	kościoła	miejskiego,	
gdzie	 kazanie	wygłosił	 nie	 kto	 inny,	 jak	 ksiądz	
Paul,	 który	 nie	 omieszkał	 wspomnieć	 również	
o		gościach	z	Polski.	Po	nabożeństwie	i	krótkim	
spacerze	wąskimi,	urokliwymi	ulicami	miastecz-
ka,	zostaliśmy	zaproszeni	na	pyszny	obiad	ugoto-
wany	przez	parafianki	ze	Schwabach.	To	jednak	
nie	był	koniec	przygotowanych	dla	polskich	go-
ści	 atrakcji.	 Po	 obiedzie	 czekała	 na	 nas	 jeszcze	
jedna	wycieczka,	 a	mianowicie	udaliśmy	się	do	
pięknego,	 kolorowego,	 średniowiecznego	 mia-
steczka	Rothenburg	nad	rzeką	Tauber,	w	środko-
wej	 Frankonii.	 Zamieszkuje	 je	 niespełna	 11	 tys.	
mieszkańców.	 Prawie	 całe	miasto	 otoczone	 jest	
murem	 obronnym	 z	 2,5-kilometrową	 zadaszoną	
i	 otwartą	 na	 miasto	 galerią	 wartowników.	 Przy	
jednej	z	głównych	uliczek	w	pobliżu	rynku	znaj-
duje	się	największy	w	Europie	sklep	z	artykułami	
bożonarodzeniowymi.	Sklep	ten	czynny	jest	cały	
rok.	Jest	tam	całe	mnóstwo	ozdób	choinkowych,	
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nakryć	 stołu,	dodatków,	kart	 świątecznych,	 serwe-
tek,	mikołajów,	które	podzielone	są	na	grupy	kolo-
rystyczne.	Wszyscy	byliśmy	pod	ogromnym	wraże-
niem	tego	miejsca.
	 Niestety	wszystko	co	dobre	szybko	się	koń-

czy.	Dla	niektórych	z	polskiej	grupy	był	 to	koniec	wypra-
wy	do	Niemiec	i	prosto	z	Rothenburga	udali	się	do	Polski.	
Obowiązki	wzywały.	Pozostali	natomiast	mogli	jeszcze	do	
późnych	godzin	wieczornych	delektować	się	atmosferą	uro-
czych	niemieckich	miejsc,	jakie	przyszło	nam	odwiedzić.
	 Wizyta	przebiegała	w	bardzo	miłej	atmosferze	i	za-
kończyła	się	serdecznymi	uściskami	oraz	zapowiedzią	po-
nownego	spotkania	wkrótce,	kiedy	to	parafianie	ze	Schwa-
bach	będą	gościć	w	Cieszynie.

Halina Stoszek
Foto: ks. Dariusz Madzia

XXV Forum Kobiet Luterańskich w Warszawie

	 We	wrześniu	2016	 roku	odbyło	 się	w	Warsza-
wie	XXV	Forum.	Wzięło	w	nim	udział	69	kobiet	z	Pol-
ski,	a	także	goście	z	Czech,	Słowacji	i	Oregonu	(USA).	
Forum,	 w	 oparciu	 o	 Ewangelię	 Jana	 16,	 33	 i	 hasło	
„Cierpienie	i	nadzieja	Kościoła”,	było	po	części	Forum	
wspomnieniowym.	Wspominały	 osoby,	 które	 przyczy-
niły	się	do	powstania	Ogólnopolskiego	Forum	Kobiet	
Luterańskich:	bp	Jan	Szarek,	dk	Halina	Radacz	i	Mał-

gorzata	Platajs	oraz,	 te	które	 je	organizowały:	p.	Woj-
ciechowska,	dk	H.	Radacz,	dk	M.	Gaś	i	dk	A.	Błahut-
-Kowalczyk.	
	 O	 przebiegu	 XXV	 Forum	 można	 przeczytać	 
w	19	nr	„Zwiastuna”	 i	na	 stronie	 internetowej.	Miały-
śmy	okazję	prześledzić	w	skrócie	historię	chrześcijań-
stwa	w	wykładzie	bpa	Jana	Cieślara	oraz	mało	jeszcze	
znaną	działalność	organizacji	„Open	Doors”	 (Otwarte	
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drzwi)	niosącej	 różnorodną	pomoc	cierpiącemu	chrze-
ścijaństwu	w	Afryce	i	Azji,	w	świadectwie	pracownika	
tej	 organizacji	 (mamy	 chrześcijański	 obowiązek	 przy-
czynnej	modlitwy).	Sprawdzono	też	obecność	przedsta-
wicielek	 parafii	 wg	 poszczególnych	 diecezji.	Według	
Kalendarza	Ewangelickiego	z	2016	roku	jest:
Diecezja	cieszyńska	22	parafie	–	5	obecnych
Diecezja	katowicka	41	parafie	–	10	obecnych
Diecezja	mazurska	15	parafii	-	brak	delegacji
Diecezja	pomorsko-wielkopolska	18	parafii	–	12	obec-
nych
Diecezja	warszawska	21	parafii	-	brak	delegacji
Diecezja	wrocławska	16	parafii	-	brak	delegacji
	 Zatem,	 dlaczego	 tak	mało	 kobiet	 przyjeżdża?	
Organizatorki	(„biją	się	w	pierś”)	zapewniając,	że	infor-
mują	parafie	wszystkimi	dostępnymi	środkami	przeka-
zu	(Zwiastun,	internet).	Dla	chcącego	nic	trudnego.	Ale	
jeśli	nie	usłyszą,	nie	przeczytają,	nie	zostaną	zachęcone,	
nie	zostanie	zaproponowana	 im	pomoc	w	dotarciu	do	
Warszawy!?!	Cieszyn	 reprezentowały	 trzy	 osoby.	Nie	
zawsze	tak	było.	Pierwszy	raz	wzięłam	udział	w	Forum	
w	1995	roku.	W	sumie	byłam	tam	10	razy,	parafia	cie-
szyńska,	była	prawie	zawsze	reprezentowana	w	liczbie	
1-10	osób.	Z	całej	Polski	zjeżdżało	się	około	70	–	120	
osób.	Forum	trwało	trzy	dni.	Była	możliwość	poznania	
się.	W	 piątek	 –	 każda	 uczestniczka	 przedstawiała	 się	 
i	krótko	mówiła	co	w	parafii	robi.	Z	czasem	ta	forma	za-
nikła,	dostałyśmy	plakietki	identyfikacyjne,	ale	organi-
zatorki	wymyślały	różne	formy	integracji:	pomysłowe,	
a	czasem	zabawne.	
	 W	sobotę	słuchałyśmy	dwu	wykładów,	a	potem	
była	 praca	 w	 grupach	 (4	 –	 5	 grup)	 przemyślanie	 do-
branych	osobowo.	Dawało	to	możliwość	uzupełnienia	
tematu	 o	 swoje	 przemyślenia,	 a	 tak-
że	 poszerzało	 wiedzę	 o	 pracy	 kobiet	 
w	parafiach.	Pozwalało	to	ocenić	swój	
wkład	 w	 życie	 parafii.	 Potem	 słucha-
łyśmy	 kobiet	m.in.	 z	Kanady,	Austrii,	
Słowenii,	Białorusi	 i	Rosji.	Poznałam	
kilka	 kobiet	 z	 różnych	 stron	 Polski.	
Utrzymuję	 serdeczny	 kontakt	 telefo-
niczny	 i	 cieszę	 się	 z	 serdecznego	 po-
witania	na	Forum.	Niektóre	nie	mogą	
już	przyjechać	(wiek!)	lub	odeszły	już	
na	zawsze.	
	 Zakwaterowanie	 miałyśmy	
w	 obecnym	Centrum	Luterańskim	 na	
ul.	 Miodowej	 lub	 na	 ul.	 Kredytowej,	
przy	 parafii	 św.	 Trójcy.	 Miejsc	 było	
dużo,	 bo	 pokoje	 studenckie	 były	 kil-
kuosobowe	 i	 miały	 piętrowe	 łóżka	
(zawsze	musiałam	wychodzić	na	górę).	
Panie	 z	 okolic	 Warszawy	 dojeżdża-
ły.	Z	czasem	„odpadały”	pokoje	na	ul.	

Kredytowej	 (ze	 względu	 na	 przystosowanie	 do	 innej	
funkcji),	 a	 na	 ul.	Miodową	wkroczyła	 nowoczesność.	
Odrestaurowane,	 wygodne	 pokoje	 przyjmują	 tylko	 2	
osoby.	 Skurczyła	 się	 więc	 baza	 noclegowa.	 Zmieniła	
się	 też	możliwość	 dotarcia	 do	Warszawy.	Z	Cieszyna	
jeździł	bezpośredni	autobus	do	Warszawy	o	godz.	4.00,	
na	Dworcu	Wschodnim	był	o	godz.	10.00.	Teraz	„Pen-
dolino”	z	Bielska-Białej	pędzi	3	godz.	22	min.	Po	za-
kwaterowaniu,	czas	do	godz.	17.00	w	piątek	wykorzy-
stałyśmy	na	zwiedzanie	Warszawy.	Zwiedziłyśmy	m.in.	
Stare	Miasto,	Wilanów,	Powązki,	Lotnisko,	Ogród	Sa-
ski,	Centrum	Nauki	Kopernik,	Muzeum	Historii	Żydów	
Polskich.	Takie	wycieczki	organizują	również	od	kilku	
lat	organizatorki	Forum	–	przed	oficjalnym	otwarciem.		
	 Obrady	 kończą	 się	 nabożeństwem	 w	 Koście-
le	św.	Trójcy,	a	na	ambonie	Słowo	Boże	głosi	zawsze	
diakon-kobieta.	Jedna	z	nich,	diakon	Kasia	Rudkowska	
(cieszynianka)	stanęła	też,	jako	pierwsza	Polka,	na	am-
bonie	Kościoła	Jezusowego!
	 Tych	10	Forów,	w	których	uczestniczyłam,	bar-
dzo	wzbogaciło	moją	 ewangelicką	 tożsamość,	 nałado-
wało	moje	 „duchowe	 akumulatory”.	A	 co,	 jako	walor	
wymieniały	 uczestniczki!	 Otóż	 i	 wspólnotę,	 radość,	
wspomnienia,	wymianę	myśli,	rozmowy,	wsparcie,	wy-
siłek,	zrozumienie,	energię,	potencjał,	pamiątki,	szcze-
rość,	 życzliwość,	 inspirację,	 atmosferę	 i	 NADZIEJĘ!	
Zmienił	się	skład	wiekowy	uczestniczek,	przyjeżdżają	
coraz	to	młodsze	i	to	też	jest	radość	i	nadzieja,	że	idea	
FORÓW	będzie	trwała.	Zachęcam	do	udziału,	spróbuj-
cie	raz,	a	życie	dopisze	jeszcze	X	razy.	Pozostaną	miłe,	
wspaniałe	 wspomnienia	 oraz	 zdjęcia	 (niezawodnej	 
p.	Aldony	Karskiej).	Dziękujemy!!!

Zofia Wojtas
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

	 We	czwartek	20.	października	2016	roku	w	auli	
LOTE	zebrali	 się	nauczyciele,	uczniowie,	członkowie	
TE	oraz	liczni	przyjaciele	placówek	edukacyjnych	TE,	
aby	wysłuchać	wspomnień	lub	razem	powspominać	po-
czątek	lat	90.	XX	wieku,	kiedy	postanowiono	o	utwo-
rzeniu	w	Cieszynie	 ewangelickiego	 liceum	 i	 zarazem	
reaktywacji	TE.
	 Profesor	 Daniel	 Kadłubiec	 wygłosił	 wykład	
pod	 znamiennym	 tytułem	 „Kto	 nic	 nie	 umie,	 temu	
wszędzie	biada,	czyli	o	etosie	cieszyńskiej	reformacji”,	
w	 którym	 przybliżył	 zebranym	 historię	 reformacji	 na	
Śląsku	 Cieszyńskim	 zwracając	 szczególną	 uwagę	 na	
etos	wiedzy,	oświaty	i	pracy	jaki	 towarzyszył	cieszyń-
skim	ewangelikom.	
	 Do	 wykładu	 profesora	 w	 swoim	 wystąpieniu	
nawiązał	pierwszy	prezes	TE	-	Jan	Puczek.	Mówił	tak-
że	 o	 zobowiązaniu	 jakiego	 podjęła	 się	 grupa	 cieszyń-
skich	nauczycieli	rozpoczynając	proces	reaktywacji	TE	
i	zwrotu	jego	majątku	oraz	o	wysiłkach	zmierzających	
do	 pozyskania	 finansów	 potrzebnych	 do	 wyremonto-
wania	 budynku	 przy	 ul.	 Sienkiewicza	 2.	O	 zmianach	
w	 prawie	 oświatowym,	 które	 umożliwiły	 wówczas	
powstanie	 niepublicznego	 liceum	 mó-
wił	p.	Stanisław	Kubicius,	 a	p.	 Jan	Król	 
w	przygotowanej	 prezentacji	 pokazał	 ze-
branym	 m.	 in.	 zdjęcia	 budynku	 dzisiej-
szego	Liceum	i	Gimnazjum	Towarzystwa	
Ewangelickiego	w	 trakcie	 jego	 remontu.	
O	 działalności	 Towarzystwa	 i	 powsta-
waniu	 gimnazjum,	 szkoły	 podstawowej		
i	przedszkola	mówił	prezes	TE	w	 latach	
1995-2016	–	ks.	Janusz	Sikora	oraz	panie	
dyrektor.	 Uroczystość	 swoją	 obecnością	
zaszczycili:	 Biskup	 Śląskiego	 kościoła	

25 LAT REAKTYWACJI 

TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO 

IM. KS. FRANCISZKA MICHEJDY

Profesor Daniel Kadłubiec
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Ewangelickiego	Wyznania	Augsburskiego	w	Republice	
Czeskiej	–	ks.	Jan	Wacławek,	biskup	Diecezji	cieszyń-
skiej	ks.	dr	Adrian	Korczago	oraz	Burmistrz	Cieszyna	
–	p.	Ryszard	Macura,	którzy	przekazali	gratulacje.
	 Obecny	prezes	Towarzystwa	–	p.	Jacek	Sobota	
przedstawił	 plany	na	przyszłość	 i	 priorytety	obecnego	
zarządu	 oraz	wyraził	wdzięczność	 członkom	 tzw.	 gru-
py	inicjatywnej	wręczając	im	listy	gratulacyjne	i	kwiaty.	
Uhonorował	także	szczególnie	zasłużonych	nauczycieli.	

W	 programie	 nie	 zabrakło	 wystąpień	 artystycznych	
uczniów.	 Na	 zakończenie	 spotkania	 zaśpiewał	 Chór	
Wyższobramski.	
	 Wystawione	kroniki	szkól	i	przedszkola,	księgi	
protokołów	TE,	sprawozdania	z	działalności	i	inne	ma-
teriały	źródłowe	z	początku	lat	90-tych	stały	się	pretek-
stem	do	długich	rozmów	po	zakończeniu	spotkania.	

Aleksandra Trybuś-Cieślar

Liceum TE

	 Praca	 szkolna	 ruszyła	 z	 impetem	 po	
pierwszych	 dniach	 września,	 kiedy	 to	 trze-
cioklasiści	nabierali	jeszcze	sił	przed	trudnym	
dla	nich	rokiem	szkolnym,	a	pierwszoklasiści	
próbowali	się	zintegrować.	Wyzwania	są	duże,	
szczególnie	 dla	 osób,	 które	 zdecydowały	 się	
przystąpić	 do	 międzynarodowego	 programu	
nauczania	języka	niemieckiego.	
	 W	 dwóch	 grupach	 w	 klasach	 pierw-
szych	(1a	i	1c)	prowadzone	są	zajęcia	z	języka	
niemieckiego	 według	 programu	 międzyna-
rodowego	 DSD	 (Deutsches	 Sprach	 Diplom),	
który	przewiduje	6	godz.	j.	niemieckiego	tygo-
dniowo.		Zgłoszenie	szkoły	do	programu	zosta-
ło	przyjęte	przez	stronę	niemiecką,	a	pierwsze	
egzaminy	 przewidziane	 są	 na	 rok	 2018.	 Pro-
wadzące	 zajęcia	DSD	nauczycielki	 –	 Justyna	
Sobota	i	Magdalena	Karnacz-Biesok	-	doszka-
lają	 się	 zarówno	na	 kursach	 on-line,	 jak	 i	 na	
szkoleniach	 organizowanych	 przez	 Niemców.	
Poniżej	prezentujemy	zdjęcia	uczniów	klas	I.
	 We	 wrześniu	 i	 październiku	 miały	
miejsce	 wymiany	 partnerskie.	 Do	 Cieszyna	
najpierw	przyjechała	grupa	uczniów	ze	szkoły	
partnerskiej	 z	 Berlina,	 później	 grupa	 z	 Pocz-
damu.	 Tradycyjnie	 goście	 zwiedzili	 Cieszyn,	
Kraków,	Muzeum	Auschwitz,	 odbyli	 „spacer”	
po	górach,	był	też	mecz	w	piłce	nożnej	w	gru-
pach	międzynarodowych.	Po	meczu	Rada	Ro-
dziców	z	nowo	wybranym	przewodniczącym	
–	Arturem	Więcławem	–	przygotowała	pyszne	
kiełbaski	z	rożna,	były	ciasta	upieczone	przez	
rodziców	i	rozmowy	na	campingu	„Olza”.	
	 19.09.2016	r.	grupa	18	uczniów	LOTE	
i	2	uczniów	z	LO	im.	M.	Kopernika	w	Katowi-
cach	pod	opieką	3	nauczycieli	wyruszyła	w	po-
dróż	do	partnerskiej	szkoły	na	Korsyce.	Długa	
podróż	na	miejsce	docelowe	tzn.	do	uroczego	
miasteczka	 L’lle	 Rousse	 jest	 zawsze	 warta	
tego	 trudu.	 Tam	młodzież	 zwiedziła	 pięknye	

Klasa I b

Klasa I c

Klasa I a
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korsykańskie	 miasta	 takie	 jak	 Calvi,	 Bastia,	
odbyła	 podróż	 statkiem	z	 portu	Saint-Florent	
na	odludną	plażę,	a	kąpiel	w	szmaragdowym	
morzu,	czy	przejażdżka	kajakami	zawsze	robi	
wrażenie	 na	 ludziach	 „północy”.	 Tym	 razem	
młodzież	 zwiedziła	 także	 Université	 de	 Cor-
se	Pasquale	Paoli,	muzeum	itp.	Wiele	przeżyć,	
nowych	 znajomości	 i	 niezapomnianych	 wra-
żeń.	Nasi	 korsykańscy	 partnerzy	 przyjadą	 do	
Polski	 tradycyjnie	w	okresie	zimowym	licząc	
na	śnieg	i	kulig	w	górach.	Może	w	tym	roku	się	
poszczęści.

Lidia Pałac

Gimnazjum TE

	 Październik	 drugi	 miesiąc	 nauki	 już	 za	 nami.	
Uczniowie	powoli	przywykli	do	klasówek	i	sprawdzia-
nów.	Nauczyciele	zaś	do	zmagań		z	„materią	uczniow-
ską”.
	 Początkiem	miesiąca	klasy	drugie	oraz	trzecie	
udały	się	do	teatru	Banialuka	w	Bielsku-Białej	na	spek-
takl	 „Ballady	 i	 Romanse”	 będący	 teatralną	 adaptacją	
dzieł	Adama	Mickiewicza.	Reżyser	Paweł	Aigner	stwo-
rzył	 widowisko	 ukazujące	 tajemniczy	 świat	 wierzeń	 
i	historii	 ludowych	–	zabawnych,	a	czasem	niepokoją-
cych.	Wyjazd	do	teatru	z	pewnością	usatysfakcjonował	
młodą,	 szkolną	 i	 jakże	 wymagającą	 publiczność.	 Po-
zwolił	 też	na	moment	 zapomnieć	o	 jesiennej	deszczo-
wej	aurze.
Jak	co	roku	w	październiku	świętowaliśmy	Dzień	Edu-
kacji	 Narodowej.	 Z	 tej	 okazji	 samorząd	 uczniowski	
przygotował	 ankietę	 i	 przeprowadził	 sondę	 na	 temat:	
Jaki	powinien	być	idealny	uczeń	a	jaki	wymarzony	na-
uczyciel?	Wyniki	sondy	zostały	opracowane	i	przedsta-
wione	w	formie	prezentacji.	Odpowiedzi	wprowadziły	
wszystkich	zebranych	na	szkolnym	apelu	w	dobry	hu-
mor,	bo	też		należało	je	traktować	z	przymrużeniem	oka.	
Jak	wiemy	–	nie	ma	ideałów…
	 14	 października	 pomimo	 dnia	 wolne-
go	 od	 zajęć	 edukacyjnych,	 w	 szkole	 zebrała	
się	 grupa	 amatorów	 tenisa	 stołowego.	 W	 go-
dzinach	dopołudniowych	odbył	się	szkolny	tur-
niej	 tej	 dyscypliny.	Wyłonieni	 zostali	 najlepsi	
zawodnicy,	 którzy	 reprezentować	 będą	 GTE	
w	 kolejnym	 międzyszkolnym	 etapie.	 Miejsce	
pierwsze	podobnie	 jak	w	 roku	ubiegłym	zajął	

Patryk	Wójtowicz	z	klasy	3bg,	miejsce	drugie	Wojciech	
Dec	również	z	klasy	3bg	a	miejsce	trzecie	Szymon	Kluz	
z	klasy	2bg.	Gratulujemy	chłopakom	sportowego	zacię-
cia!	
	 Również	dziewczęta		naszej	szkoły	brały	udział	
w	zawodach	sportowych.	Sztafeta	dziewcząt	ścigała	się	
w	mistrzostwach	Cieszyna	szkół	gimnazjalnych	zajmu-
jąc	 trzecie	 miejsce	 w	 sztafetowych	 biegach	 przełajo-
wych.	GTE	reprezentowały:	Magdalena	Nowak,	Edyta	
Górniok,	Agata	Karolonek,	Zofia	Korcz,	 Julia	Murań-
ska	 i	 Róża	
Warzecha.
	 W	
październiku	
trwały	 	 inten-
sywne	 próby	
chóru	 LOTE/	
GTE	 przed	
planowanym	
w	 listopadzie	
wyjazdem		na	
wyspę	 Reu-
nion,	 która	
jest	 zamor-
skim	 departa- Dzień Edukacji Narodowej
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mentem	Francji.	Artystyczne	występy	 na	 egzotycznej	
wyspie	to	współpraca	zapoczątkowana	pomiędzy	LOTE	
a	tamtejszą	szkołą	Lycee	Pierre	Poivre	dzięki	Państwu	
Małgorzacie	 i	 Jean-Claude	 Hauptmann.	Wszystko	 za-
początkował	 przyjazd	 	młodzieży	 z	Reunion	 	 do	 Pol-
ski		w	roku	2014.	Gościli	wówczas	w	naszym	kraju	da-
jąc	koncerty	w	kilku	miastach	na	Śląsku.	W	tym	roku	
członkowie	chóru	LOTE/GTE	spędzą10	listopadowych	
dni	 	 na	 	 odległej	 wyspie,	 dając	 koncerty	 wspólnie	 
z	 uczniami	 katowickiego	 liceum	 im.	Mikołaja	Koper-
nika.	Przygotowali	bogaty	program	oparty	o		piosenki	 
z	okresu	 lat	 trzydziestych.	Spektakl	muzyczno-tanecz-
ny	nosi	 tytuł	 „Suite	des	années	30”	Opracowania	mu-
zycznego	 spektaklu	 dokonał	 Jean-Claude	Hauptmann,	
scenariusz	napisała	Małgorzata	Hauptmann	a	nad	ukła-
dem	choreograficznym	czuwała	Katarzyna	Wachstiel.
	 Młodzież	 zaprezentuje	 się	 wokalnie	 i	 tanecz-
nie	dając	na	Reunion		trzy	spektakle.	O	ich	wrażeniach	 
z	 podróży	 czytelnicy	 Wieści	 Wyższobramskich	 będą	
mogli	przeczytać	w	następnym	wydaniu.

  
           

Dagmara Jagucka-Mielke

Zwycięzcy turnieju tenisa

Próba chóru

Gdzie będę, kiedy przyjdziesz?
W oczekiwaniu ciebie, czy zaskoczysz mnie nagle?

Świadomie ostatni raz otworzę oczy?
Jaki będzie zapamiętany obraz: szpitalna ściana,

las czy droga albo wspomnienie lata?

A może ona? Czy będzie przy mnie?
Dasz szansę pożegnać się i głęboko w oczy spojrzeć?

Czy sił starczy, by dłoń uścisnąć
lub ręką z zaświatów poruszyć, że słyszę?

Czy w moich oczach jaskra, czy młodzieńcza iskra 
zgaśnie?

Ile odwołasz spotkań, ile skreślisz w kalendarzu,
może będzie już od dawna niezapisany?

Czy zdążę pomyśleć, że przyszłaś?

Film życia odtworzyć i łzę wzruszenia uronić,
że żal się żegnać i drzwi za sobą zamykać?

Jak bardzo uda ci się mnie zastraszyć?
Jak głęboko jesteś ciemna i ponura?

Jak bardzo bolisz?

Nie wiem, dopiero gdy przyjdziesz…
Póki co bratam się z wrogiem twoim – życiem!

A jak już po mnie przyjdziesz, ostatnia ciemna dolino,
to wiedz, że ze Światłem czekać będę na ciebie.

Zgasnę
ale tylko na krótką chwilę…

daj, Boże!
ks. Sławomir Sikora

wiersz „Jak przyjdziesz” 
z tomiku poezji „Myśli w biegu”

Listopad 2011

Jak przyjdziesz
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Szkoła Podstawowa TE

	 Wrzesień	 za	 nami,	 szkolne	 kory-
tarze	 już	 w	 pełni	 tętnią	 życiem,	 po	 prze-
kroczeniu	 progu	 Szkoły	 Podstawowej	
Towarzystwa	 Ewangelickiego	 słychać	
sympatyczny	 gwar	 dziecięcych	 głosów,	
szkoła	 zupełnie	 obudziła	 się	 z	 letniego	
letargu.	 Wrzesień	 pożegnaliśmy	 tradycyj-
nie,	obchodząc	Światowy	Dzień	Tabliczki	
Mnożenia.	 30	września	 na	 szkolne	koryta-
rze	 wyruszyły	 uczniowskie	 patrole,	 które	 
z	 tabliczki	mnożenia	 odpytywały	 koleżan-
ki,	kolegów	i…	nauczycieli.	Przepytywanie	
pedagogów	sprawiało	uczniom	niekłamaną	
radość	 –	 cóż	 za	 satysfakcja	 przyłapać	 na-
uczyciela	 na	 błędzie…	 Na	 szczęście	 oka-
zało	 się,	 że	 nie	 taka	 tabliczka	 mnożenia	
straszna.	 Już	 niedługo	 po	 godzinie	 ósmej	
większość	 z	 nas	 dumnie	 obnosiła	 medale	
przyznane	 przez	 szkolne	 patrole.	 Mogli-
byśmy	 nawet	 stwierdzić,	 że	 nasi	 ucznio-
wie	 znają	 tabliczkę	 mnożenia	 śpiewająco,	
gdyby	 nie	 ostatnia	 konkurencja,	 która	 po-
legała	 na	 równoczesnym	 skakaniu	 na	 ska-
kance	i	podawaniu	wyników	mnożenia.	To	
dopiero	 było	wyzwanie!	Teraz	 już	wiemy,	
że	 tabliczkę	 mnożenia	 znamy	 skacząco.	 
A	 sądząc	 po	 skokach	 niektórych	 uczniów,	
stwierdzić	 można	 z	 całą	 mocą,	 że	 jest	 to	
wiedza	wysokich	lotów.
	 Październik	 przywitaliśmy	 wraz	 
z	 rodzicami	 i	 uczniami	 	Rajdem	Reforma-
cyjnym.	Na	rajd,	który	miał	nie	tylko	zinte-
grować	naszą	szkolną	społeczność,	ale	też	
podkreślić	znaczenie	500-lecia	Reformacji,	
wybraliśmy	się,	ruszając	z	dwóch	różnych	

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Wręczenie nagrody dyrektor Joannie Gibiec-Smiernie  przez  Śląskiego Kuratora Oświaty 
- Urszulę Bauer

punktów,	 by	 spotkać	 się	 w	 Kościele	 Leśnym	w	 Lesznej	 Górnej.	
Klasy	młodsze	wędrowały	spod	Tułu,	zaś	starsze	z	Cisownicy.	Po-
goda	 dopisała	 nam	wyśmienicie,	 sobota	 przywitała	 nas	 słońcem	 
i	pogodnym	niebem.	Śmiechom,	rozmowom,	wymianie	myśli	nie	
było	końca.	Dzieci,	rodzice,	nauczyciele	–	wszyscy	znaleźli	wspól-
ne	tematy	i	czerpali	radość	z	wędrówki.	Do	Leśnego	Kościoła	do-
tarliśmy	 już	wspólnie,	 tam	 zaśpiewaliśmy	 kilka	 pieśni,	 obejrzeli-
śmy	program	przygotowany	 specjalnie	 na	 tę	 okazję	 i	w	 dobrych	
humorach	wyruszyliśmy	w	drogę	powrotną.	To	był	dobry	dzień!
	 14	października	z	okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej	nauczy-
cieli	 Szkoły	 Podstawowej	 Towarzystwa	 Ewangelickiego	 czekały	
nie	 lada	 niespodzianki.	Na	wstępie	 doskonałe	 przedstawienie	 za-
tytułowane	 „Jaki	
dyrektor…	 taka	
szkoła”,	 przygo-
towane	 przez	 kół-
ko	 teatralne	 pod	
czujnym	 okiem	
pani	 Kasi	 Krzem-
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Dzień Edukacji Narodowej

pek-Ślezińskiej,	 na	 którym	 zaśmiewaliśmy	 się	 do	 łez.	
Po	 świetnym	 przedstawieniu	 czekało	 nas	 kolejne	 za-
skoczenie.	Samorząd	uczniowski	zadbał	o	to,	by	jedną	
z	lekcji	poprowadzili	uczniowie.	Istne	odwrócenie	ról.	
Uczniowie	 jako	 nauczyciele	 spisali	 się	 wyśmienicie,	
przygotowali	ciekawe	i	zabawne	lekcje,	widać,	że	wło-
żyli	w	to	wiele	serca.	W	tych	niepewnych	dla	edukacji	
czasach	jedno	jest	pewne:	rośnie	nam	doskonała	przy-
szła	kadra	nauczycielska.
	 Ten	wyjątkowy	 dzień	 przyniósł	 jeszcze	 jedną	
dobrą	 wiadomość.	 Nasze	 koleżanki:	 Bogusława	 Cho-
lewa-Gałuszka,	Anna	 Czudek	 i	 Katarzyna	 Krzempek-
-Ślezińska	 otrzymały	 nagrody	 Zarządu	 Towarzystwa	

Ewangelickiego	 i	Dyrektora	Szkoły,	 a	 	nasza	pani	dy-
rektor	otrzymała	Nagrodę	Śląskiego	Kuratora	Oświaty.	
Pani	Joanna	Gibiec-Smierna	otrzymała	wyróżnienie	za	
kształtowanie	 najważniejszych	 umiejętności	 uczniów,	
działania	 innowacyjne,	 pracę	 organizacyjną	 na	 rzecz	
szkoły,	współpracę	ze	środowiskiem	lokalnym	i	działa-
nie	na	rzecz	oświaty	w	wymiarze	regionalnym.	Wszyst-
kim	nagrodzonym	gratulujemy	z	całego	serca,	to	praw-
dziwa	radość	móc	pracować	z	takimi	ludźmi.

Alicja Czauderna
Zespół promocyjny SPTE

Przedszkole TE

10 lat Przedszkola Towarzystwa 
Ewangelickiego

	 Rozpoczynając	 nowy	 rok	 szkolny,	 zaplanowa-
łyśmy	 dla	 naszych	 przedszkolaków	 wiele	 ciekawych	
zajęć.	Jako	pierwsze	odbyło	się	spotkanie	integracyjne	
dla	dzieci	i	ich	rodziców.	29	września	spotkaliśmy	się	 
w	sali	parafialnej.	Podczas	wspólnych	zabaw	zintegro-
wały	się	nie	tylko	dzieci,	ale	także	rodzice.
	 Październik	to	dla	naszego	przedszkola	miesiąc	
wyjątkowy.	 Obchodziliśmy	 10-lecie	 Przedszkola	 To-
warzystwa	Ewangelickiego.14	października	2006	roku	
podczas	uroczystości	zorganizowanej	w	nowej	placów-
ce	 otwarcia	 dokonał	 ówczesny	 w-ce	 Prezes	 Towarzy-
stwa	Ewangelickiego	Henryk	Kubeczka.	10-lecie	zosta-
ło	zorganizowane	także	14	października.	10	lat	to	czas,	
który	 skłania	nas	do	 refleksji	 i	 podsumowań,	 zadumy	
nad	przebytą	drogą.	Jak	zmieniało	się	nasze	przedszko-
le.	Jakich	wspaniałych	mamy	absolwentów.	Nasza	pla-
cówka	przechodziła	 różne	zmiany	związane	nie	 tylko	
z	reformą	edukacji,	ale	także		z	organizacją	życia.	Bu-

dynek	 przystosowany	 był	 do	 funkcjonowania	 3	 grup	
dziecięcych,	jednakże	zainteresowanie	naszą	placówką	
było	 duże,	 więc	 zaadaptowaliśmy	 następne	 pomiesz-
czenia	 i	 otworzyłyśmy	 czwartą	 i	 piątą	 grupę.	 Przez	
cały	ten	czas	przedszkole	jest	stałe	w	swoich	podstawo-
wych	zadaniach:	stworzenie	miłej	i	rodzinnej	atmosfery,	
przygotowanie	dziecka	do	dojrzałości	szkolnej	i	samo-
dzielnego	radzenia	sobie	w	roli	ucznia,	przede	wszyst-
kim	 wychowania	 dzieci	 w	 duchu	 religijnym.	 Nasze	
przedszkole	 dba	 o	współpracę	 z	 rodzicami,	 którzy	 są	
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najbliższymi	i	najważniejszymi	partnerami.	
Na	nasz	jubileusz		przyszło	wielu	zacnych	
gości:	 Biskup	 Diecezji	 Cieszyńskiej	 ks.r	
Adrian	 Korczago,	 przedstawiciele	 obecne-
go	 i	 byłego	 	 Zarządu	TE,	 przedstawiciele	
instytucji	 współpracujących	 z	 przedszko-
lem	-		dyrektor	DO	Emaus	Adam	Pastucha,	
Prezes	Rady	Parafialnej	Małgorzata	Wacła-
wik-Syrokosz,	delegacja	 	SPTE,	delegacja	
czeskiego	 przedszkola	 współpracującego	
z	 naszym,	 rodzice	 przedszkolaków	 oraz	
sponsorzy.	Scenariusz	przedstawienia,	któ-
re	prezentowały	dzieci,	został	oparty	na	Po-
dobieństwie		o	Siewcy	z	Ewangelii	Marka.	
„Ziarnko	łatwo	zasiać,	lecz	na	różne	miejsca	
pada”.	 Przedszkole	TE	 jest	właśnie	 takim	
miejscem	gdzie	pada	„przysłowiowe	ziarn-
ko”.	 Mamy	 nadzieję,	 że	 wszystkie	 nasze	
„małe	ziarenka”	będą	przynosić	w	przyszło-
ści	Boże	owoce.	Dzieci	pięknie	wystąpiły,	
a	uzupełnieniem	przedstawienia	był	występ	
naszych	pierwszych	przedszkolaków.	Nasi	
aktorzy	 otrzymali	 owacje	 na	 stojąco.	 Nie-
jednej	osobie	łezka	zakręciła	się	w	oku.	Po	
przedstawieniu	 przyszła	 pora	 na	 niespo-
dziankę.	Każdy	zaproszony	gość	otrzymał	
piernikowe	logo	przedszkola	które	zostało	
stworzone	 na	 bazie	Róży	Lutra.	Ostatnim	
punktem	był	poczęstunek	oraz	piękny	tort	
z	 10	 racami.	 Każdy	 element	 uroczystości	
przygotowały	panie	z	przedszkola,	co	było	
niemałym	 wyzwaniem	 za	 co	 im	 bardzo	
dziękuję.

10 lat minęło ...

Grażyna Podżorska
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Młodzież, dzieci ...
OZME w Ostródzie

	 W	 dniach	 23-25	 września	 kolejny	
raz	 odbył	 się	 ogólnopolski	 zjazd	 młodzie-
ży	ewangelickiej	zwany	OZME,	który	tym	
razem	 zorganizowany	 był	 w	 Ostródzie	 na	
Mazurach.	W	piątek	po	południu	młodzież	
z	Cieszyna	w	grupie	22	osób,	razem	z	mło-
dzieżą	 z	 Dzięgielowa	 wyjechała	 jednym	
autobusem,	podróż	trwała	około	10	godzin	
i	 dopiero	 wieczorem	 byliśmy	 na	 miejscu.	
Jeszcze	 w	 piątek	 czekał	 na	 nas	 koncert	 
i	 trwające	 do	 później	 nocy	gry	 i	 rozmowy	
w	kafejce.	Sobota	rozpoczęła	się	wspólnym	
spotkaniem	przeznaczonym	na	śpiew	i	kilka	
przemówień,	 po	wystąpieniach	 było	 zorga-
nizowanych	kilka	seminariów	i	każdy	mógł	
wybrać,	na	które	chce	pójść.	Po	wykładach	
był	czas	na	obiad,	co	było	bardzo	uciążliwe,	
ponieważ	kolejki	na	posiłkach	były	bardzo	
długie	i	trzeba	było	czekać	na	posiłek	około	
pół	godziny.	Po	południu	odbyły	się	różne-
go	 rodzaju	 zajęcia	 i	warsztaty.	Wieczorem	
na	scenie	wystąpiły	dwa	zespoły.	Pierwszy	
wystąpił	zespół	„NOC”,	który	grał	muzykę	
w	 rockowym	 stylu,	 mieli	 wiele	 własnych	
utworów,	ale	grali	 też	piosenki	 innych	zna-
nych	 wykonawców.	 Na	 drugim	 koncercie	
wystąpił	raper	„Allen”,	który	porwał	wiele	
ludzi	 swoim	 luźnym	 podejściem	 i	 napisa-
nymi	 młodzieżowym	 slangiem	 tekstami	
piosenek.	W	niedzielę	rano	odbyło	się	nabo-
żeństwo,	a	po	nim	została	chwila	na	zjedze-
nie	obiadu	i	spakowanie,	by	jak	najszybciej	
wyjechać	i	na	czas	być	w	domu.	Nieczęsto	
OZME	organiziwane	jest	 tak	daleko	od	na-
szych	domów	i	na	pewno	pozostanie	długo	
w	naszej	pamięci!	

Mateusz Malina

Szkółkowe wydarzenia w Hażlachu
	 W	 tym	 roku	 już	po	 raz	drugi	 podczas	pamiąt-
ki	 założenia	 i	 poświęcenia	 kościoła	w	Hażlachu	 była	
zorganizowana	szkółka	niedzielna.	Gdy	dorośli	uczest-
niczyli	 w	 nabożeństwie,	 dzieci	 mogły	 wziąć	 udział	 

w	 przygotowanych	 specjalnie	 dla	 nich	 zajęciach.	 Go-
ściem	 tego	 spotkania	 była	 pani	 Danuta	 Plinta,	 która	
przedstawiła	 temat	 pt.	 „Lepszy	 niż	 cyrk”.	 Była	 to	 hi-
storia	misyjna	opowiadająca	o	 chłopcu,	 który	 zawsze	
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Kącik dla dzieci
Kinga Woźniak

Święto Reformacji

chciał	zobaczyć	cyrk	i	pewnego	dnia,	gdy	 
w	 jego	mieście	pojawił	 się	ogromny	na-
miot	,pomyślał,	że	jego	marzenie	się	speł-
niło.	Poprosił	rodziców,	by	pozwolili	mu	
tam	iść.	Kiedy	przybyli	na	miejsce	okaza-
ło	się,	że	był	to	namiot	ewangelizacyjny,	
w	którym	rodzina	chłopca	mogła	usłyszeć	
dobrą	nowinę,	a	który	okazał	się	dla	ich	
dalszego	życia	o	wiele	,,lepszy	niż	cyrk’’.	
Dzieci	 mogły	 wziąć	 udział	 w	 różnych	 
zabawach	cyrkowych	np.	przechodzenie	
po	 linie,	karmienie	 lwa	cukierkami.	 Jed-
nak	główny	temat	dotyczył	naszego	zba-
wienia	 i	 tego,	 jak	będzie	wyglądało	nie-
bo.	Każdy	uczestnik	spotkania	zabrał	ze	
sobą	zakładkę,	do	której	mógł	przyczepić	 
werset.
	 Kolejnym	ważnym	wydarzeniem	
dzieci	ze	szkółki	niedzielnej	z	Hażlacha	
było	 nabożeństwo	 żniwowe,	 w	 którym	
brały	czynny	udział.	W	trakcie	wspólne-
go	uroczystego	wejścia	do	Kościoła,	każ-
de	dziecko	niosło	przygotowany	w	domu,	
barwnie	 przyozdobiony	 koszyk	 wypeł-
niony	 różnymi	 darami	 ziemi.	 Oliwia	 
i	Szymon	podziękowali	za	chleb	i	Biblię,	
kilkoro	 dzieci	 wyrecytowało	 wierszyki,	 
a	 następnie	 zaprezentowały	 się	 dzieci	 z	
E.	G.	„Gloria”.	Następnie	dzieci	ze	szkół-
ki	 niedzielnej	 udały	 się	 do	 salki,	 gdzie	
wspólnie,	 pod	 okiem	Marty	 i	Andrzeja.	

Grażyna Szymala

Powtórka z Reformacji

Czy pamiętasz, że...

Sola Scriptura (tylko Pismo) to jedna z czterech (obok tylko Chrystus, tylko łaska, tylko wiara) zasad 

Reformacji. Biblia jest najważniejszym źródłem wiedzy o Bogu i Jego miłości do ludzi. Ona jest naszym 

drogowskazem, wskazującym nam, jak mamy postępować w życiu. Całe Pismo przez Boga jest natchnio-
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ne i pożyteczne do nauki, do wy-

krywania błędów, do poprawy, 

do wychowywania w sprawiedli-

wości.” 2 Tm 3,16

 Miejscem, w którym mo-

żemy posłuchać Słowa Bożego  

i zastanowić się nad nim, jest ko-

ściół. Kościół to nie tylko budy-

nek, ale przede wszystkim ludzie.

Poznaj zakamarki ko-

ścioła i znajdź drogę do 

wyjścia.
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 Znajdź	słowa	związane	z	Reformacją,	mogą	one	być	zapisane	poziomo,	pionowo,	uko-
śnie,	a	także	od	przodu	i	od	tyłu:
TEZY,	AUGSBURG,	EISLEBEN,	WARTBURG,	WORMACJA,	RÓŻA	LUTRA,	REFORMA-
CJA,	TYLKO	ŁASKA,	TYLKO	PISMO,	TYLKO	WIARA,	MARCIN	LUTER,	WITTENBER-
GA,	TYLKO	CHRYSTUS,	WAROWNYM	GRODEM
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Pamiątka Umarłych
 1 listopada obchodzimy Pamiątkę Umarłych 
,zwaną również Pamiątką Świętych Pańskich. Tego dnia 
odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych. Zanosi-
my na nie wieńce i kwiaty. Wspominamy ich oraz ich 
życie. Myślimy o tym, jaki wpływ mieli na nasze życie. 
Przypominamy sobie ostatnie chwile spędzone z nimi. 
Podobnie zrobiła rodzina, o której opowiem...
	 Bartek	po	raz	pierwszy	poszedł	z	rodzicami	na	
cmentarz.	Kiedy	latem	umarła	babcia	nie	został	zabrany	
na	jej	pogrzeb,	bo	chorował	na	anginę.	A	teraz	cała	ro-
dzina	przybyła	odwiedzić	 jej	grób.	Chłopiec	 idąc	alej-
kami	rozglądał	się	ciekawie.	
-	Czy	 to	 są	 łóżka?	 -	 zapytał	 tatę,	wskazując	na	prosto-
kątne	kamienne	płyty.	Nad	nimi	na	ścianach	o	różnym	
kształcie	widniały	krzyże.	Wprawdzie	 trochę	 inne	niż	
nad	 jego	 łóżeczkiem,	ale	w	końcu	 jego	posłanie	było	
w	domu.	
-	Nie,	to	są	groby.	
-	Groby?	
-	Tak.	W	grobach	leżą	zmarli.	
-	No,	to	jednak	są	łóżeczka	-	upierał	się	chłopiec.	
-	Ale	 z	 ciebie	głupek!	 -	 siostra	Bartka,	Dorotka,	która	
chodziła	już	do	drugiej	klasy,	zaczęła	się	śmiać.	
-	Przestań,	bo	zaraz	cię	kopnę	-	rozzłościł	się	chłopiec,	
a	do	 jego	oczu	napłynęły	 łzy.	Okropnie	nie	 lubił,	gdy	
ktoś	się	z	niego	wyśmiewał,	a	szczególnie,	jak	była	to	
jego	siostra.	
-	Uspokójcie	się	w	tej	chwili.	Czy	nawet	w	takim	miej-
scu	musicie	się	kłócić?	
-	Ale	mamo	to	ona...	
-	A	właśnie,	że	to	on	zaczął...
-	Karol	-	mama	zwróciła	się	do	taty	-	weź	Bartka,	a	ja	
pójdę	przodem	z	Dorotką,	inaczej	nic	z	tego	nie	będzie.	
Bartek	był	bardzo	zadowolony	z	tego	pomysłu	i	nawet	
obojętnie	 wzruszył	 ramionami,	 gdy	 siostra	 odwróciła	
się	do	niego	i	pokazała	mu	język.	
-	Tatusiu,	a	dlaczego	tu	nie	można	się	kłócić?	
-	 Bo	 na	 cmentarzu	 trzeba	 zachowywać	 się	 spokojnie,	
zresztą	najlepiej	w	ogóle	się	nie	kłócić.	
-	Ale	dlaczego	tu	jest	tak	wyjątkowo?	
-	To	miejsce	przypomina	nam	o	tym,	jak	kruche	jest	ży-
cie,	jakie	ulotne.
-	To	wszystko	jest	dla	mnie	za	trudne	tatusiu.	Nic	z	tego	

nie	rozumiem...	
-	Mówiłam,	że	jesteś	głupkiem	-	wtrąciła	się	nagle	Do-
rotka,	która	idąc	z	mamą	przodem,	mimo	wszystko	pod-
słuchiwała	rozmowę	Bartka	z	tatą.	
-	Dosyć	tego	Dorota!	Nie	będę	tolerował	wypowiadania	
przez	ciebie	takich	słów	w	stosunku	do	twojego	brata.	-	
Tata	zwraca	Dorotce	uwagę.
Dziewczynka	 spuszcza	 głowę	 i	 w	 ciszy	 idzie	 dalej	 
z	mamą.
-	Pamiętasz	wujka	Henryka?	-	tata	zwraca	się	do	Bartka.
-	Twojego	brata,	który	miał	wypadek?	-	Zapytał	Bartek,	
nagle	coś	sobie	uświadamiając.	-	Czy	on	również	leży	
na	tym	cmentarzu?
-	Tak,	odwiedzimy	również	jego	grób	-	powiedział	tata.	
-	 Kilka	 dni	 przed	 jego	 wypadkiem	 pokłóciliśmy	 się.	
Nawet	nie	pamiętam	już	o	co.	Chyba	nigdy	sobie	nie	
wybaczę,	że	nasza	ostatnia	 rozmowa	była	kłótnią.	Wi-
dzisz	„nie	znamy	dnia	ani	godziny”,	zdarzają	się	różne	
nieprzewidziane	sytuacje,	na	które	nie	mamy	żadnego	
wpływu.	Dlatego	trzeba	kochać	ludzi,	którzy	są	wokół	
nas,	dopóki	z	nami	są.	-	Tata	mówił	na	tyle	głośno,	że	
również	Dorotka	słyszała,	co	powiedział.
-	Tęsknisz	za	nim?	-	Zapytał	Bartek.
-	Bardzo.	-	Przyznał	tata.	-	Wierzę,	że	jeszcze	się	spotka-
my,	że	zobaczę	brata	w	Królestwie	Bożym.
Rodzina	dotarła	w	końcu	do	grobu	babci,	złożyli	na	nim	
wieniec	i	kwiaty.	Następnie	wszyscy	przeszli	kawałek	
dalej	pod	grób	wujka	Henryka,	gdzie	 również	złożyli	
wieniec	 i	 kwiaty.	Po	powrocie	do	domu	mama	popro-
siła	 rodzeństwo,	żeby	nakryli	do	stołu	przed	obiadem.	
Dorotka	położyła	na	 stole	 talerze,	 a	Bartek	poukładał	
sztućce.
-	Bartek,	przepraszam	cię,	że	nazwałam	cię	głupkiem.	-	
Powiedziała	Dorotka.
-	W	porządku,	ja	też	postaram	się	już	nie	prowokować	
kłótni.	-	Powiedział	Bartek.
	 Po	obiedzie	 rodzeństwo	poszło	do	pokoju.	Ci-
sza	w	 pokoju,	 do	 którego	 poszli,	 zaniepokoiła	mamę,	
która	postanowiła	do	nich	zajrzeć.	Okazało	się,	że	Bar-
tek	i	Dorotka	zgodnie	się	wspólnie	bawili.	Mama	ucie-
szyła	się	i	podziękowała	Bogu	za	to,	że	rodzeństwo	się	
pogodziło.

zmartwychwstanie żyć Jezus . 2 choćby Jam  i 5      będzie jej 
, 1 mnie  ” kto „ żywot  jest we  i Rzekł 
 ;  1  Jan    :   wierzy  umarł 
…..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Ułóż werset biblijny wraz z odnośnikiem z poniższych słów, liter, liczb i znaków:
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

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

Mt 5,4

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

2016-09-18
2016-09-18
2016-09-18
2016-09-18

Filip	Bałdyga
Tymoteusz	Władysław	Stefek
Maja	Elżbieta	Knobloch
Mikołaj	Nikodem	Kozub

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2016-09-03

2016-09-03

2016-09-10

2016-09-17

2016-09-24

Piotr	Wojciech	Nowak
Dorota	Agac
Grzegorz	Wlazło
Kornelia	Ewa	Szczypka
Paweł	Adam	Piórko
Ksenia	Jolanta	Rucka
Marcin	Rafał	Koliński
Małgorzata	Kolińska
Jarosław	Szczyrba
Aneta	Izabela	Kuś

Cieszyn

Bażanowice

Zamarski

Cieszyn

Cieszyn

2016-09-09
2016-09-10
2016-09-13
2016-09-21
2016-09-21
2016-09-21
2016-09-24
2016-09-27

śp.	Wanda	Nowak	zd.	Dziadek
śp.	Ewa	Szurman	zd.	Kisza
śp.	Natalia	Anna	Szurman	zd.	Sikora
śp.	Karol	Chraścina
śp.	Władysława	Kaleta
śp.	Marta	Tomosz	zd.	Dygoś
śp.	Emilia	Banot	zd.	Kocoń
śp.	Adam	Jan	Borus

lat	92
lat	89
lat	94
lat	73
lat	88
lat	84
lat	76
lat	64

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na li
sto

pa
d

20
16 

ro
k

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

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

  Biblijne spotkania dla kobiet:

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

Informacje, ogłoszenia

03.11:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Kazimierz Brandys  (100 – lecie urodzin)

10.11:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Paweł Stalmach  (125 – lecie śmierci) 

17.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Henryk Sienkiewicz  (100 – lecie śmierci)

24.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Maria Pawlikowska - Jasnorzewska  
 (125 – lecie urodzin) 
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	19.00

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

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

w Cieszynie
godz. 18.00
> każda środa

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

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

- Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej 

lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Wieczory z Biblią:
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Serdecznie zapraszamy na spotkania, 

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

w budynku parafialnym 

przy placu koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Zaproszenie

Dyskusyjny Klub Propozycji 

„Podgórze” oraz 
Koło nr 2 „Mały Jaworowy” 

Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
zapraszają 16 listopada br. 

o godz. 17.00 
do Osiedlowego Centrum Kultury 

i Rekreacji w Cieszynie 
przy ul. Z Kossak na multimedialną 

prelekcję 
ks. Łukasza Gasia pt. „Reforma-

cja XVI wieku i jej wpływ 
na Kościół Chrześcijański wczo-

raj i dzić”. 
Eugeniusz Raabe

Zaproszenie

Parafia Ewangelicko-Augsburska  

w Cieszynie 

zaprasza wszystkie panie na 

VI Cieszyńskie Śniadanie dla Kobiet

3 grudnia br. o godz. 9.00 w Pajcie

Wykład: Mariola Fenger -  

„Plusy i minusy stresu”

Zgłoszenia w kancelarii parafialnej 

pod nr tel.: 33 857 9669
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Zapraszamy 
na wieczorne spotkania biblijne w Cieszynie,  

w sali naprzeciwko kancelarii parafialnej 

przy pl. Kościelnym 6, w każdą środę o godz. 18.00

 - Środa 2 listopada:   
Czego możemy nauczyć się od Rachab? - studium biblijne (Księga Jozu-
ego, rozdział  2.)
Prowadzący: Marek Cieślar, dziennikarz, redaktor audycji radiowych 
„Po prostu”

 - środa 9 listopada:
Duchowy autorytet przewodników wiary  
wykład diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk, mgr teologii, autorki zbiorów felie-
tonów, esejów, wierszy, współredaktorki „Postylli kobiet” 
i „Modlitewnika kobiet”

 - środa 16 listopada 
Wieczór modlitwy, świadectw i pieśni   

 - środa 23 listopada:
Praktyczne życie chrześcijanina
wykład  Ilony Hajewskiej, sędzi w stanie spoczynku, prowadzącej 
mediacje sądowe w sprawach małżeńskich i rodzinnych 

 - środa 30 listopada:
Czego obrazem jest przejście Izraelitów przez Jordan? – (Księga Jozuego, 
rozdział 3.)
Studium biblijne,  prowadzący: Marek Cieślar  

Uwaga! Nabór do Świątecznej Orkiestry Parafialnej

 Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych instrumentalistów na próby Parafialnego Zespołu In-
strumentalnego przygotowującego repertuar na styczniowy koncert kolęd. Celem prób będzie utworzenie 
kameralnej orkiestry, która zaprezentuje się na koncercie kolęd 6 stycznia 2017 roku. 
Próby odbywać się będą w soboty o godzinie 9.00 bądź w piątki w godzinach popołudniowych. Dokładne 
godziny są do ustalenia. 
 Próby rozpoczną się w sobotę 12 listopada i odbywać się będą w sali konfirmacyjnej Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. 
 Chętnych proszę o wcześniejszy kontakt pod nr tel. +48-728-131-634 bądź na adres mailowy 
kornelia.ookami@gmail.com, w celu ustalenia najdogodniejszej godziny prób oraz by poinformować 
na jakim instrumencie się gra (informacja potrzebna do napisania aranży).  Jestem otwarta również na 
propozycję utworów, które można by wykonać.

Kornelia Dorighi
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

           

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

Druk: Ośrodek Wydawniczy „Augustana” 
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	 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:
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marc in .podzor-
ski@luteranie.pl
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