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Rozważanie biblijne

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.  

(Łk 21, 33)

Przemijanie

	 Słowa	 Jezusa,	 które	 przekazuje	 ewangelista	
Łukasz	w	swojej	ewangelii,	są	przypomnieniem	przez	
Nauczyciela	z	Nazaretu,	że	wszystko,	do	czego		na	tym	
świecie	jest	przemijalne.	Jest	to	prosta	prawda,	o	której	
powinien	 wiedzieć	 każdy	 chrześcijanin	 studiujący	 Pi-
smo	Święte	czy	nawet	po	prostu	każdy	człowiek,	któ-
ry	uważnie	obserwuje	świat	i	sam	zauważa,	że	próżno	
szukać	na	 tym	świecie	czegoś,	co	byłoby	 trwałe.	Cze-
goś,	czego	wartość	zawsze	jest	taka	sama,	nie	będzie	się	 
w	stanie	 zepsuć…	 ta	prawda,	 ze	wszystko,	 co	 jest	na	
tym	świecie,	kiedyś	po	prostu	 się	 skończy,	 jest	znana	
ludzkości	 co	 najmniej	 od	 starożytności,	 bo	 jak	 czyta-
my	już	w	księdze	Kaznodziei	Salomona:	Wszystko	ma	
swój	czas	i	każda	sprawa	pod	niebem	ma	swoją	porę:	
Jest	czas	rodzenia	i	czas	umierania;	jest	czas	sadzenia	
i	 czas	 wyrywania	 tego,	 co	 zasadzono.	 Tegoroczna	 je-
sień	jest	zatem	dla	nas,	 	ewangelików,	wyjątkowa.	Po	
pierwsze	dlatego,	że	jesień	jest	w	ogóle	dobrym	czasem,	
żeby	przypomnieć	sobie	tę	prawdę,	o	której	wspomniał	
Kohelet	czy	sam	Jezus:	tak	jak	szybko	minęło	nam	lato,	
a	wraz	z	nim	dobra	pogoda	 i	 zieleń	na	drzewach,	 tak	
szybko	 też	 przemija	 nasze	 życie.	 Coraz	więcej	wyda-
rzeń	z	naszego	życia	staje	się	niczym	innym,	jak	wspo-
mnieniami,	z	biegiem	czasu	coraz	bardziej	odległymi.	
Nasz	 ludzki	 los	 jest	związany	z	przemijalnością,	 i	nic	
nigdy	tego	nie	zmieni.
	 Jednakże	 tej	 jesieni	 obchodziliśmy	 również	
Pamiątkę	500lecia	Reformacji.	Wspominaliśmy	począ-
tek,	oczywiście	symboliczny,	Odnowy	Kościoła,	które	
dzięki	wielkiej	wierze	 augustiańskiego	mnicha	 i	 jego	
przyjaciół	mogło	mieć	miejsce.	Przez	swoje	dzieło	za-
pisali	 się	 trwale	w	historii	Europy	 i	 świata.	 Jednakże	
zastanówmy	 się	 chwilę:	 czy	 tylko	wiara	 pomogła	 im	
w	 głoszeniu	 Ewangelii?	 Luter	 w	 pewnym	momencie	
swego	życia,	konkretnie	na	sejmie	w	Wormacji,	gdzie	
kazano	mu	wycofać	się	ze	swoich	nauk,	stanął	na	roz-
drożu:	 albo	porzuci	 swoje	poglądy,	 i	 zaprze	 się	 ich,	 i	
dzięki	temu	wszystko	będzie	„po	staremu”,	albo	będzie	
niezłomnie	głosić,	to,	co	głosił	wcześniej,	jednakże	bez	

gwarancji	 tego,	 co	 przyniesie	 mu	 jutro.	 Dla	 Lutra	 w	
tamtym	czasie	było	równie	prawdopodobne	zarówno	to,	
że	wyjdzie	obronną	 ręką	 i	dalej	będzie	mógł	nauczać,	
jak	też	to,	że	zostanie	skazany	na	śmierć.	To	co	na	pew-
no	 za	 to	wiedział	 to	 fakt,	 że	 jeśli	 się	 nie	wycofa,	 nie	
będzie	 już	powrotu	do	 starego	 życia	–	przede	wszyst-
kim	zaś	do	zakonu	i	poczucia	bezpieczeństwa,	jaki	ten	
ze	sobą	niósł.	Wiedział,	że	jeśli	nie	powie	tego,	czego	
się	od	niego	oczekuje,	jego	stare	życie	przeminie	–	ale	
i	tak	się	na	to	zdecydował!	Jego	odwaga	i	niezłomność,	
a	przede	wszystkim	wiara	w	moc	Słowa	Bożego	i	wiarę,	
że	jest	ono	warte	więcej	niż	całe	jego	poprzednie	życie,	
pozwoliła	trwać	młodej	Reformacji	dalej.	
	 Było	to	możliwe	wyłącznie	dlatego,	bo	dzieło	
Odnowy	Kościoła	było	oparte	na	 tej	 rzeczy,	która	nie	
przemija:	 na	 Słowie	 Bożym.	 Wbrew	 wielu	 klęskom	
i	 katastrofom,	 Reformacja	 wciąż	 trwała,	 i	 nawet	 je-
śli	 gdzieś	 była	 szczególnie	 ostro	 tępiona,	 a	 Kościoły	
Ewangelickie	 rozwiązywane,	 te	 odnawiały	 się,	 a	 czy-
niły	to	tak,	jak	poprzednie:	na	zwiastowaniu	Ewangelii	
o	Jezusie	Chrystusie.	To	proste	zdanie,	wypowiedziane	
przez	Jezusa:	Niebo	i	ziemia	przeminą,	ale	słowa	moje	
nie	 przeminą,	wydają	 się	 być	 szczególnie	 prawdziwe	 
w	tym	kontekście.
	 Jednakże	 słowa	 Jezusa	 nie	 dotyczą	 oczywi-
ście	 tylko	 historii,	 dawno	 minionych	 wydarzeń,	 a	 są	
kierowane	również	do	każdego	z	nas.		Niebo	i	ziemia	
przeminą,	 ale	 słowa	moje	nie	przeminą	–	 słowa	 te	 są	
nie	tylko	przypomnieniem	o	przemijalności,	 jak	zosta-
ło	wspomniane	na	początku,	lecz	są	również	obietnicą.	
Obietnicą,	że	każdy,	kto	zaufa	w	mądrość	i	miłosierdzie	
naszego	Pana,	ten	uchwyci	się	jedynej	prawdziwe	trwa-
łej	rzeczy	na	tym	świecie	–	Słowa	Bożego.	Tym	samym	
nasze	życie	wciąż	pełne	będzie	potknięć	i	błędów,	jed-
nakże	dzięki	naszej	szczerej	wierze	będziemy	potrafili	
się	zawsze	podnieść,	mocniejsi	i	silniejsi	w	naszej	wie-
rze.	

Piotr Uciński, praktykant parafii EA w Mikołajkach
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O nadużyciach mszy - cz. 1     
	 Traktat	 Marcina	 Lutra	 „O	 nadużyciach	 mszy”	
powstał	 podczas	 jego	 pobytu	 na	Wartburgu	 po	 sejmie	 
w	Wormacji.	 Był	 jednym	 z	 istotniejszych	 pism	 pole-
micznych,	jakie	stworzył	on	w	swoim	więzieniu	wśród	
ptaków.	 Stanowił	 rozwinięcie	 krytyki	 praktyki	 Sakra-
mentu	 Ołtarza,	 jaką	Wittenberczyk	 przedstawił	 w	 „O	
niewoli	 babilońskiej	 Kościoła”.	 Tekst,	 najpierw	 w	 le-
cie	 w	 wersji	 łacińskiej,	 a	 w	 drugiej	 połowie	 roku	 po	
niemiecku,	 powstawał	 równolegle	 ze	 snuciem	 przez	
Reformatora	planów	zmian	w	praktyce	mszy	w	Witten-
berdze,	czemu	dawał	wyraz	w	korespondencji	z	Filipem	
Melanchtonem,	 prowadzonej	 z	Wartburga	 pod	 koniec	
sierpnia	 1521.	 Jednocześnie	 okazało	 się,	 że	 sprawy	w	
Wittenberdze	przybrały	inny	obrót	i	 to	nie	M.	Lutrowi	
było	 dane	 wprowadzać	 pierwsze	 reformy	 w	 praktyce	
Sakramentu	Ołtarza	w	mieście.	Na	czele	 zmian	 stanął	
Andreas	Karlstadt,	 a	 także	Gabriel	Zwilling.	 Ich	 refor-
my	szły	w	kierunku	wprowadzenia	liturgii	po	niemiecku,	
udzielania	komunii	pod	obiema	postaciami	wszystkim	
przystępującym,	 a	 także	 odrzucenia	mszy	prywatnych,	
a	więc	sprawowanych	bez	ludu.	Jednak	radykalizm	tych	
reform	doprowadził	do	napięć	w	mieście,	z	którymi	na	
wiosnę	1522	roku	M.	Luter	musiał	się	zmierzyć	osobi-
ście.
	 Stan	rzeczy	w	Wittenberdze,	kiedy	przygotowy-
wał	 pismo	 „O	 nadużyciach	mszy”,	 nie	 zaszedł	 jednak	
jeszcze	tak	daleko,	by	uświadomić	znajdującemu	się	na	
Wartburgu	Reformatorowi	zagrożenie,	 jakie	płynie	dla	
ruchu	reformy	Kościoła	z	powodu	kontrowersji,	a	nawet	
zamieszek,	 jakie	 powodowały	 reformy	 A.	 Karlstadta	 
i	G.	Zwillinga.	W	piśmie	tym	nie	widać	jeszcze	charak-
terystycznego	dla	dalszego	postępowania	M.	Lutra	w	tej	
sprawie	 tonowania	 emocji	 i	 gotowości	 do	mniejszych	
kroków,	tak	by	wszyscy	byli	zdolni	podążać	za	wprowa-
dzanymi	reformami.	Pismo	jest	radykalne	i	polemiczne,	
zdecydowanie	wymierzone	w	 te	 elementy	 rzymskiego	
nauczania	o	mszy,	które	Wittenberczyk	uważał	za	nad-
użycia.	Ten	 ton	 doprowadził	 do	 sporu	między	M.	 Lu-
trem,	a	Georgiem	Spalatinem.
	 Ten	 ostatni	 był	 jego	 przyjacielem,	 a	 zarazem	
sekretarzem	Fryderyka	Mądrego.	Był	on	także	jednym	
z	 niewielu,	 którzy	 znali	 miejsce	 pobytu	 Reformatora,	 
a	M.	Luter	czynił	go	odpowiedzialnym	za	nadzór	nad	
publikacją	jego	dzieł	przygotowywanych	na	Wartburgu.	 
W	początkach	 listopada	przesłał	mu	manuskrypt	 łaciń-
skiej	wersji	 traktatu	„O	nadużyciach	mszy”,	 licząc,	że	
jego	szybki	druk	przyczyni	się	do	zniesienia	mszy	pry-
watnych.	G.	Spalatin,	widząc	radykalizm	tekstu	i	będąc	
świadomym	negatywnego	nastawienia	elektora	do	prze-
biegu	spraw	w	Wittenberdze,	wstrzymał	publikację	oba-
wiając	się,	że	podgrzeje	ona	nastroje	w	mieście,	które	i	bez	

tego	osiągały	niebezpiecznie	temperaturę	wrzenia.	Kiedy	 
M.	 Luter	 przybył	 w	 początku	 grudnia	 potajemnie	 do	
Wittenbergi	odkrył,	że	G.	Spalatin	zlekceważył	jego	po-
lecenia	odnośnie	łacińskiej	wersji	tekstu.	Z	miejsca	na-
pisał	więc	do	niego	ostry	list,	gdyż	sekretarz	elektora	nie	
przebywał	wtedy	w	mieście,	towarzysząc	księciu	w	jego	
zamku	myśliwskim	w	Lochau.	Na	skutek	tej	interwencji	
M.	Lutra	traktat	w	końcu	trafił	pod	prasę	drukarską	Mel-
chiora	Lottera	w	styczniu	1522	 roku.	Niedługo	potem	
wydrukowano	 także	 jego	 niemiecką	 wersję.	 Stała	 się	
ona	kolejnym	hitem	wydawniczym	sygnowanym	przez	
Reformatora.	Ukazało	się	wiele	przedruków,	a	jednocze-
śnie	sprowokowała	ona	liczne	odpowiedzi	zwolenników	
Rzymu.	Rozpętało	to	w	następnych	latach	wymianę	pism,	 
w	których	M.	Luter	był	nie	tylko	z	różnych	stron	atako-
wany,	ale	także	jego	zwolennicy	stawali	w	jego	obronie.
	 Sam	 tekst	 traktatu	 „O	 nadużyciach	 mszy”	 po-
dzielony	 został	 na	 trzy	 części.	 Pierwsza	 atakuje	 rzym-
skie	 rozumienie	 kapłaństwa,	 druga	 jest	 objaśnieniem	
kluczowych	 dla	 rozumienia	 Sakramentu	 Ołtarza	 słów	
ustanowienia,	 trzecia	 zaś	 w	 szczególnie	 ostrym,	 pole-
micznym	tonie	atakuje	rzymskie	konsekwencje	kapłań-
stwa.	Oprócz	tego	po	pierwszej	części	M.	Luter	zawarł	
ekskurs,	który	objaśnia	jego	rozumienie	urzędu	i	posłu-
gi	biskupiej.	Całość	zaadresowana	była	do	jego	współ-
braci,	wittenberskich	 augustianów,	 by	wesprzeć	 ich	w	
dziele	podjętych	przez	nich	reform,	które	spotykały	się	
z	licznymi	atakami	ze	strony	zwolenników	Rzymu.
	 W	otwierającym	całość	pisma	liście	dedykacyj-
nym	znajdujemy	nie	tylko	adresatów	i	cel	jego	powstania.	
Odzwierciedla	się	w	nim	także	doświadczenie	samego	
M.	Lutra,	który	po	kilku	latach	kolejnych	triumfów	na	
ścieżce	reformy	Kościoła	ukoronowanej	odważną	obro-
ną	swoich	przekonań	przed	sejmem	Rzeszy	w	Wormacji	
musiał	usunąć	się	w	cień.	Nie	tylko	musiał	się	ukrywać,	
ale	 także	 miał	 świadomość,	 że	 reformacyjne	 zmiany	
odbywają	się	dalej	bez	jego	udziału,	przy	czym	nie	ma	
już	kontroli	nad	tym,	co	zaczęło	się	od	jego	sprzeciwu.	
Jednocześnie	na	Wartburgu	miał	dużo	czasu	na	refleksję.	
Skonfrontował	się	raz	jeszcze	z	zarzutami,	że	występuje	
przeciw	 uświęconej	 przez	 wieki	 i	 autorytety	 tradycyj-
nej	wykładni	teologii.	Także	w	tekście	„O	nadużyciach	
mszy”	widać,	że	był	to	czas	pokuty,	a	wiec	wątpliwości.	
W	 zawartej	 w	 nim	 polemice	Wittenberczyk	 nie	 tylko	
atakuje	 różne	 elementy	 doktryny	 rzymskiej	 związane	 
z	mszą,	ale	odpowiada	na	zarzuty,	że	śmie	występować	
przeciw	Kościołowi	rzymskiemu	z	jego	tradycją	i	nauką.
Osią	obrony	Reformatora	w	tej	zasadniczej	konfrontacji	
pozostaje	to,	co	było	obecne	w	jego	refleksji	już	w	1518	
r.	w	pierwszej	konfrontacji	z	przedstawicielem	Rzymu	–	
Silvestrem	Mazzolinim	z	Priero	(Prierasem).	Wskazuje,	
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że	jego	przeciwnicy	opierają	się	na	ustanowieniach	ludz-
kich,	on	zaś	chce	pozostać	wierny	Słowu	Bożemu,	a	po-
nieważ	sami	Ojcowie	Kościoła	niejednokrotnie	się	my-
lili,	nie	można	ich	traktować	jako	nieomylne	autorytety.	 
Powraca	także	w	tym	kontekście	tekst	z	Listu	do	Galacjan	
1,8.12,	którego	Reformator	używał	już	wcześnie	w	tego	
typu	polemice.	M.	Luter	stwierdza	tutaj	także,	że	chrze-
ścijanin	powinien	żyć	nie	według	przykładów	świętych,	 
a	 według	 Pisma	 Świętego,	 gdyż	 jest	 ochrzczony	 
nie	w	imię	kościelnych	autorytetów	ale	w	imię	Jezusa	 
Chrystusa.
	 Pierwsza	część	skupia	się	na	polemice	z	rzym-
skim	 rozumieniem	 kapłaństwa.	M.	 Luter	 był	 bowiem	
świadomy,	że	wiele	z	elementów	nauczania	o	mszy,	któ-
re	 krytykował,	 uwarunkowane	 było	 rozstrzygnięciami	
co	do	 statusu	kapłanów	w	chrześcijaństwie.	By	zatem	
uporać	się	z	tymi	nadużyciami	należało	nie	tylko	zwal-
czać	je	same,	ale	 także	przyjrzeć	się	podstawom	teolo-
gicznej	 logiki	w	oparciu	o	którą	dane	praktyki	zostały	
wprowadzone.	By	zatem	skutecznie	obalić	inne	naduży-
cia	mszy,	Reformator	musi	 obalić	 stojące	 za	 nimi	 poj-
mowanie	kapłaństwa.
	 By	 tego	 dokonać,	 rozpoczyna	 od	 przywołania	
stwierdzenia	 z	Listu	do	Hebrajczyków	10,	 które	głosi,	
że	zmiana	kapłaństwa	pociąga	też	za	sobą	zmianę	prawa.	 
M.	Luter	przypomina,	że	ten	tekst	pojawia	się	w	rzym-
skich	dekretach	 jako	uzasadnienie	dla	papieskich	 rosz-
czeń.	Zakłada	się	w	nich	bowiem,	że	Chrystus	przekazał	
swoje	kapłaństwo	Piotrowi,	 ten	zaś	przekazał	 swój	au-
torytet	papieżom.	Dało	to	im	prawo	do	interpretowania	
prawa	i	do	ustanawiania	nowych	praw	dotyczących	ka-
płaństwa.	Reformator	kpi,	że	wynik	 tej	 logiki	 sam	sie-
bie	oskarża,	gdyż	kapłani	powołani	na	mocy	ludzkiego	
ustanowienia	 nie	 są	 prawdziwymi	 kapłanami.	W	 tym	
zaś,	że	dla	chrześcijan	kluczowym	stało	się	nie	prawo	
Chrystusa	 ale	 prawo	 papieskie,	Reformator	widzi	 sku-
teczne	oszustwo	diabelskie.
	 By	się	mu	przeciwstawić,	M.	Luter	rozwija	wi-
zję	prawdziwego	chrześcijańskiego	kapłaństwa.	Jego	ar-
gumentacja	koncentruje	się	wokół	trzech	zasadniczych	
punktów.	Pierwszy	z	nich	dotyczy	 tego,	że	w	Nowym	
Testamencie	jest	tylko	jeden	kapłan	–	Chrystus	(1	List	
Piotra	 3,18	 oraz	List	 do	Hebrajczyków	 10,14).	Niepo-
trzebni	 są	 więc	 inni	 kapłani,	 którzy	 zajmowaliby	 się	
składaniem	 zewnętrznych	 ofiar.	 Wszyscy	 zaś	 chrze-
ścijanie	 należą	 do	 kapłaństwa	 duchowego.	 Oznacza	
to,	że	sami	mają	bezpośredni	dostęp	do	Chrystusa,	bez	
żadnych	 pośredników.	 Poza	 tym	 są	 też	 bezpośrednim	
adresatem	 nauki,	 która	 jest	 do	 nich	 kierowana.	W	 sy-
tuacji,	 w	 której	 każdy	 chrześcijanin	 ma	 bezpośredni	
dostęp	do	Boga,	może	się	do	Niego	modlić	 i	otrzymy-
wać	 od	 Niego	 naukę	 nie	 ma	 konieczności	 posiadania	
zewnętrznego	 kapłaństwa	 w	 chrześcijaństwie,	 a	 więc	
osób,	które	byłyby	wyznaczone	do	bycia	pośrednikami	
między	 innymi,	 a	Bogiem.	Tę	 rolę	wobec	 chrześcijan	

pełni	 sam	 Chrystus	 –	 ich	 jedyny	 Pośrednik.	 Nie	 ma	
wśród	 chrześcijan	 hierarchii.	Wszyscy	 są	 równi,	 zgod-
nie	 z	 Listem	 do	 Galacjan	 3,28.	 O	 takim	 powszech-
nym	 duchowym	 kapłaństwie	 mówią	 teksty	 biblijne	 
z	1	Listu	Piotra	2,9	 i	Objawienia	 Jana	5,10	oraz	20,6.	
Co	ciekawe,	w	 tym	kontekście	M.	Luter	posługuje	się	
tekstami	pochodzącymi	z	Objawienia	Jana	podkreślając,	
że	 robi	 to	pomimo	tego,	że	księga	 ta	wykorzystywana	
jest	do	kłótni.
	 Przytoczone	 wyżej	 teksty	 biblijne	 mówiące	 
o	wszystkich	chrześcijanach	jako	o	królach	i	kapłanach	
są	 dla	M.	Lutra	 podstawą,	 by	 odrzucić	 szczególne	 ka-
płaństwo,	o	jakim	naucza	papiestwo.	To	co	rzymskie	na-
uczanie	 rezerwuje	 tylko	dla	kapłanów,	a	więc	wzrasta-
nie	ku	zbawieniu,	do	którego	ma	prowadzić	pożądanie	
właściwego	 chrześcijańskiego	 nauczania,	 jest	 sprawą	
wszystkich	chrześcijan,	a	nie	 tylko	wyznaczonej	kasty	
nazywanej	kapłanami.	Jeśli	zaś	nie	ma	szczególnej	ka-
sty	 kapłanów,	 to	 nie	 mają	 także	 sensu	 szczególne	 za-
dania	przypisywane	im	w	kontekście	mszy,	którą	mają	
składać	jako	ofiarę	przed	Bogiem.
	 Reformator	jest	świadomy,	że	neguje	w	tym	mo-
mencie	jedno	z	kluczowych	przekonań	leżących	u	pod-
staw	relacji	między	chrześcijanami	w	jego	czasach.	Zdaje	
sobie	sprawę,	że	dla	wielu	trudnym	zadaniem	może	oka-
zać	się	uwierzenie,	że	tak	wiele	praktycznych	rozwiązań,	
takich	 jak	zakładanie	klasztorów	 i	kościołów	 tylko	po	
to,	by	sprawowana	tam	była	msza	rozumiana	jako	ofiara,	 
a	więc	dobry	uczynek,	którym	ktoś	będzie	się	mógł	wy-
kazać	przed	Bogiem,	działo	się	zupełnie	bezpodstawnie	
i	na	darmo.	Widzi	w	takim	zwiedzeniu	symptom	czasów	
ostatecznych	 i	 narażanie	 się	 na	 gniew	Boży.	 Jedynym	
lekarstwem	jest	dla	niego	pokuta,	która	powinna	się	roz-
począć	od	przyznania,	 że	zgodnie	z	Pismem	Świętym,	
cały	system	uzyskiwania	dobrych	uczynków	ze	względu	
na	ofiarnicze	pojmowanie	mszy	to	sprawka	diabelska.
	 M.	 Luter	 odrzuca	 przy	 tym	 argumenty,	 że	 ca-
łość	praktyki	mszalnej	wynika	z	ustanowienia	Kościoła,	
a	ten	nie	może	się	mylić,	czy	też	promować	dzieła	dia-
belskiego.	Odpiera	ten	zarzut	odwołaniem	do	wyznania	
wiary,	które	głosi	wiarę	w	Kościół,	a	więc	pojmuje	go	
jako	 dzieło	 Ducha	 Świętego.	 Tak	 rozumiany	 Kościół	
nie	 ustanawia	 niczego	 poza	 Słowem	Bożym.	 Coś	 nie	
staje	 się	Słowem	Bożym	dlatego,	że	mówi	 to	Kościół,	
ale	to	Słowo	Boże	stwarza	Kościół.	Po	obecności	Słowa	
Bożego	można	 poznać,	 gdzie	 jest	 prawdziwy	Kościół,	
gdyż	to	przez	nie	człowiek	zostaje	poruszony	i	osądzony	 
i	 ujawnione	 jest	 jego	 serce.	Tak	więc	 bez	 świadectwa	
Ducha	 Świętego	 w	 Słowie	 nie	 można	 rozpoznać	 Ko-
ścioła,	a	to	co	bez	tego	świadectwa	za	Kościół	jest	uwa-
żane,	jest	tylko	marną	podróbką	–	synagogą	szatana.
Drugim	 z	 argumentów	 M.	 Lutra	 przeciw	 kapłaństwu	
rozumianemu	jako	specjalna	grupa	w	chrześcijaństwie	
są	 słowa	 apostoła	 Pawła	 z	 Listu	 do	 Rzymian	 12,1,	 
w	których	mowa	jest	o	tym,	na	czym	polega	składanie	
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ofiar	przez	chrześcijan.	Ponownie	są	one	skierowane	nie	
do	 jakiejś	wybranej	 kasty,	 ale	 do	wszystkich	 chrześci-
jan.	Mówią	nie	o	ofierze	mszy,	ale	o	ofierze	z	samych	
siebie,	 co	 Reformator	 wykłada	 jako	 uśmiercanie	 cia-
ła,	a	więc	 tego	co	w	człowieku	grzeszne.	Chodzi	 tutaj	 
o	przyjęcie	Bożego	osądu	człowieka	i	diagnozy	grzesz-
ności,	 która	prowadzi	 do	 skruchy.	To	 zadanie	dotyczy	
nie	 tylko	 wybranych,	 ale	 wszystkich,	 którzy	 codzien-
nie	żyją	pod	krzyżem	i	umartwiają	samych	siebie	wal-
cząc	 z	 grzesznością	 –	 starym	Adamem.	 To	 jest	 nowe	
kapłaństwo	Chrystusowe.	Zaś	msza	nie	ma	być	ofiarą,	
ale	 wspomnieniem	 Jego	 jedynej	 i	 doskonałej	 ofiary.	
Wspominanie	 natomiast	 nie	 jest	 ponawianiem	 dzieła	
Chrystusa,	a	więc	ofiary.	Przypisywanie	mszy	roli	ofiary	
jest	niepopartym	Pismem	nadużyciem,	 ludzkim	wymy-
słem	i	czynieniem	sobie	bożka	na	wzór	nieposłusznego	
przykazaniom	 ludu	 Izraela,	 który	 czynił	 sobie	 podo-
bizny,	które	czcił.	W	Piśmie	nie	ma	mowy	nic	o	mszy	 
w	jej	współczesnym	M.	Lutrowi	rozumieniu.	Nie	można	
zaś	przeciw	Pismu	wytaczać	argumentów	z	tradycji	czy	
rozumu,	gdyż	mogą	być	one	zwodnicze.	Pismo	ustano-
wiło	Sakrament	Ołtarza	po	to,	by	był	używany	zgodnie	
z	tym	ustanowieniem,	a	nie	był	zmieniany	w	coś	innego.
	 Trzecim	 zasadniczym	 argumentem	 M.	 Lutra	
przeciw	papieskiemu	rozumieniu	kapłaństwa	jest	to,	jak	
Nowy	Testament	opisuje	urząd	powierzony	przez	Chry-
stusa	apostołom.	Sensem	tego	urzędu	nie	jest	składanie	
ofiar	 i	 pośredniczenie	 między	 Bogiem	 a	 ludźmi,	 jak	
miało	 to	miejsce	w	Starym	Testamencie,	ale	głoszenie	
łaski	i	odpuszczenia	grzechów.	Nie	jest	to	zadanie	zare-
zerwowane	dla	 specjalnej	kasty,	 ale	 zostało	ono	zleco-
ne	wszystkim	chrześcijanom.	Oczywiście	nie	wszyscy	
chrześcijanie	pełnią	taką	służbę.	Ale	to,	że	część	z	nich	 
z	niej	rezygnuje,	wynika	jedynie	z	konieczności	zacho-
wania	porządku,	co	wynika	z	pouczeń,	jakie	Paweł	zawarł	 
w	1	Liście	do	Koryntian	14.
	 Ta	 powszechność	 służby	 powierzonej	 chrze-
ścijanom	 przez	 Chrystusa	 jest	 sprzeczna	 z	 papieskim	
roszczeniem	 do	 władzy	 nad	 nimi.	 Takie	 papieskie	 żą-
danie	zwierzchnictwa	jest	dziełem	diabelskim.	Wszyscy	
chrześcijanie	są	bowiem	podporządkowani	Słowu	i	Du-
chowi	Bożemu.	Wszyscy	zatem	powinni	się	podporząd-
kować	temu,	kto	przez	Boga	dzięki	Jego	Duchowi	został	
pouczony.	To	działanie	Ducha	unieważnia	 ludzkie	hie-
rarchie.	Dowodzi	ono	 także,	 że	 roszczenie	papieża	do	
władzy	ponad	Kościołem,	w	tym	także	ponad	soborem,	
jest	cechą	antychrysta,	który	zgodnie	z	2	Listem	do	Te-
saloniczan	2,3	chce	zająć	miejsce	Chrystusa.
	 Co	 ciekawe,	 M.	 Luter	 dostrzega,	 że	 takie	 ro-
zumienie	 urzędu	 kościelnego	 pociąga	 za	 sobą	 pytanie	 
o	służbę	kościelną	kobiet.	By	uzasadnić	ich	wyłączenie	
z	urzędu	głoszenia,	powołuje	się	na	1	List	do	Koryntian	
14,34n.	 Na	 podstawie	 tekstów	widzi	 kobiety	 jako	 nie-
zdatne	do	głoszenia,	podobnie	jak	osoby	niepełnospraw-
ne.	 Koniecznym	 do	 tego	 zadania	 jest	 bowiem	 dobry	

głos,	wymowa,	pamięć	i	 inne	naturalne	predyspozycje.	 
M.	Luter	uznaje	za	Pawłem,	że	zdecydowanie	bardziej	
przysługują	 one	 mężczyznom.	 Przywołuje,	 że	 Paweł	
swoje	rozstrzygnięcie	w	tej	kwestii	motywuje	odniesie-
niem	do	historii	upadku,	która	mówi	o	podporządkowa-
niu	 kobiety	mężczyźnie	 (1	 Księga	Mojżeszowa	 3,16).	
Jednocześnie	 Reformator	 przywołuje	 biblijne	 przykła-
dy	tego,	że	kobiety	głosiły	Słowo	Boże	(np.	proroctwo	
z	Księgi	Joela	3,1,	czy	historia	córek	Filipa	z	Dziejów	
Apostolskich	21,9,	czy	też	w	końcu	przykład	Marii	i	jej	
modlitwy	z	Ewangelii	Łukasza	2),	wskazuje	też,	że	jest	
to	obecne	u	samego	Pawła,	który	nakazuje	by	kobiety	
prorokowały	z	zakrytą	głową	(1	List	do	Koryntian	11,5n).	
Nie	zadaje	sobie	jednak	trudu,	by	uzgodnić	przywołane	
przykłady	 ze	 swoją	wcześniejszą	 tezą.	 Przypomina	 je-
dynie,	że	kwestia	odmówienia	kobietom	prawa	do	gło-
szenia,	 jeśli	 są	 obecni	mężczyźni,	wynika	 z	 porządku	 
i	koniecznej	dyscypliny.	Zaś	w	sytuacji,	gdy	mężczyzn	
nie	ma,	a	zachodzi	potrzeba	głoszenia,	to	kobieta	może	
się	 go	 podjąć.	 Całość	 tych	 rozważań	M.	 Luter	 podsu-
mowuje	 stwierdzeniem,	 że	 istnieje	 jeden	urząd	głosze-
nia	Słowa	Bożego	właściwy	wszystkim	chrześcijanom.	
Zwolennicy	 papieża	 porzucili	 go,	 w	 jego	miejsce	 gło-
sząc	swoje	kłamstwa	i	mądrości	teologiczne	oparte	nie	
na	Piśmie,	a	na	filozofii	Arystotelesa.
	 Po	części	pierwszej	M.	Luter	dodaje	jeszcze	eks-
kurs	poświęcony	różnicy	między	chrześcijańskim	a	pa-
pieskim	biskupem.	Punktem	wyjścia	jest	tutaj	tekst	z	Li-
stu	do	Tytusa	1,5nn	oraz	1	List	Piotra	5,	1-4.	Reformator	
wskazuje	na	jego	podstawie,	że	za	czasów	Pawła	w	każ-
dym	mieście	było	wielu	biskupów.	Nie	ma	więc	podstaw	
dla	centralnej	władzy	papieża	nad	biskupami.	Ich	rola	nie	
wiązała	się	ze	szczególnym	namaszczeniem,	ale	wyma-
gała	od	nich	wzorowej	postawy,	na	przykład	bycia	nie-
nagannymi	i	żonatymi.	Powinna	cechować	ich	odwaga	 
i	 uczoność	 w	 Słowie	 Bożym	 i	 prawdzie.	 Ich	 zada-
niem	 jest	 służenie	 trzodzie	 Chrystusowej.	 Wybierani	
byli	 przez	 innych	 biskupów	 bądź	 przez	 lud.	 Przykła-
dy	 takiego	 powołania	 na	 biskupstwo	 znane	 są	 także	
z	 późniejszej	 historii	 Kościoła,	 tak	 jak	 miało	 to	 miej-
sce	 w	 przypadku	 Augustyna	 z	 Hippony.	 Biskupi	 ci	
nie	 są	 władcami	 nad	 chrześcijanami	 (por.	 słowa	 Je-
zusa	 do	 apostołów	 z	 Ewangelii	 Łukasza	 22,25n).	 Do	
ich	 zadań	 nie	 należy	 święcenie	 dzwonów	 czy	 innych	
rzeczy,	 ani	 też	 noszenie	 bogatych	 strojów,	 jak	 to	 so-
bie	 sami	 wbrew	 Pismu	 wymyślili.	 Podobnym	 nieuza-
sadnionym	 wymysłem	 jest	 celibat,	 narzucany	 sobie	 
i	innym.	Nie	przynależą	oni	też	do	jakiegoś	szczególnego	
stanu,	a	jedynie	pełnią	powierzony	im	urząd,	mający	być	
służbą	Chrystusowi.	Wszystkie	te	wypaczenia	roli	bisku-
pów	są	elementami	diabelskiej	strategii,	by	przejąć	to	co	
Chrystus	 najszlachetniejszego	 dał	 swemu	 Kościołowi,	 
a	więc	kapłaństwo,	kaznodziejstwo	i	mszę,	by	pod	ich	
pozorem	czynić	szkodę	ludowi	chrześcijańskiemu.

dr Jerzy Sojka
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Opowieść o głodzie i o miłości  
w Domu Chleba – cz. 3

Marek Cieślar

	 Księga	 Rut	 opowiada	 piękną	 historię.	 Najbar-
dziej	fascynująca	jest	jej	symbolika.
	 	 Postać	 Boaza	 to	 archetyp	 Chrystusa.	 	 Boaz	
chronił	Rut,	troszczył	się	o	nią,	kochał	ją.	Przywrócił	jej	
godność,	stał	się	jej	najlepszym	przyjacielem.		Uczynił	
z	niej	prawdziwą	Bożą	przyjaciółkę	-	a	takie	znaczenie	
ma	właśnie	jej	imię	-	Rut	-	„przyjaciółka	Boga".	
	 Jezus	Chrystus	pragnie,	byśmy	byli	przyjaciół-
mi	 Boga.	 Do	 swoich	 uczniów	 powiedział:	 „nie	 nazy-
wam	was	już	sługami,	lecz	przyjaciółmi".	
Wspólnota	ludzi	należących	do	Jezusa,	ufających	Bogu,	
czyli	Kościół,	ma	być		czysty	i	święty,	jak	najwspanial-
sza	i	najpiękniejsza	panna	młoda.
	 Każdy	 wierzący	 	 ma	 być	 przyjacielem	 Boga	 
i	ma	być	połączony	z	Jezusem	węzłem	miłości.	Chry-
stus	troszczy	się	o	każdego,	kto	Mu	zaufa,	tak	jak	Boaz	
troszczył	 się	o	Rut.	 	Pamiętamy,	że	Boaz	zadbał	o	 to,	
żeby	Rut	nie	zabrakło	wody,	by	mogła	gasić	w	czasie	
pracy		pragnienie,	i	że	sam	podawał	jej	prażone	ziarno,	
żeby	się	posiliła.		Jezus	mówi	o	sobie:	„Kto	przyjdzie	
do	mnie,	z	 jego	wnętrza	popłyną	strumienie	wody	ży-
cia".	 	Mówi:	 „Ja	mam	wodę	 życia,	 która,	 gdy	 się	 jej	
napijesz,	ugasi	twoje	pragnienie	raz	na	zawsze."
	 Jezus	mówi	 też:	„Ja	 jestem	prawdziwym	chle-
bem	 życia,	 chlebem,	 który	 zaspokoi	 twój	 największy,	
duchowy	głód".	 	 Jezus,	 to	prawdziwy,	wieczny	 chleb,	
który	 zstąpił	 z	nieba,	 i	 narodził	 się	w	Betlejem,	 czyli	
w	Domu	Chleba.		I	do	tego	prawdziwego	Domu	Chle-
ba,	Domu	Bożego	zaprasza	Pan	mnie	i	ciebie	na	ucztę.	
Mówi:	„Oto	stoję	u	drzwi	twojego	serca	i	kołaczę,	jeśli	
otworzysz	te	drzwi,	wejdę	i	zamieszkam	w	twoim	sercu,	
w	twoim	życiu,	zasiądziemy	wspólnie	u	stołu	i	będzie-
my	 	 się	weselić	 i	 karmić	bogactwem,	które	daje	nam	
Bóg.	
	 Dla	Rut	szukała	Noemi	„ogniska	domowego”.	

Zarówno	Rut	 jak	 i	Noemi	pragnęły	mieć	dom,	w	któ-
rym	znalazłyby	schronienie.	Wiemy,	że	w	tekście	orygi-
nalnym	hebrajskie	słowo	przetłumaczone	jako	dom,	to	
„ukojenie".	Noemi	i	Rut	znalazły	swój	bezpieczny	dom,	
znalazły	ukojenie,	dzięki	Boazowi,	który	na	podstawie	
obowiązującego	w	Izraelu	prawa	lewiratu,	stał	się	 ich	
wykupicielem.	Jezus	Chrystus	 jest	Wykupicielem,	Od-
kupicielem	każdego,	kto	w	Niego	uwierzy,	kto	Mu	za-
ufa.	Każdy,	kto	do	Niego	przychodzi,	znajduje	ukojenie.	
	 I		nie	ma	nikogo,	dla	którego	droga	do	Chrystu-
sa	byłaby	niedostępna	czy	zbyt	trudna.	Nie	ma	nikogo,	
dla	którego	byłoby	zbyt	późno,	czy	kto	popełniłby	zbyt	
wiele	błędów,	i	zbyt	daleko	się	od	Boga	oddalił.	
	 Noemi	 popełniła	 poważne	 błędy.	 Ucieka-
ła	przed	Bogiem.	 	Przeżyła	 tragiczne	chwile.	Ale	gdy	
Bóg	ją	surowo	doświadczył,	upamiętała	się	i	zawróciła,	
zwróciła	się	na	nowo	ku	Bogu.	I	pociągnęła	za	sobą	Rut.
	 Nie,	dla	nikogo	nie	 jest	za	późno,	by	zwrócić	
się	do	Jezusa.	Dla	nikogo	droga	do	Chrystusa	nie	jest	
zamknięta.	Rut	 	 nie	 była	 Izraelitką,	 pochodziła	 z	Mo-
abu,	ale	dzięki	swej	wierze,	i	ufności	względem	jedyne-
go	żywego	Boga,	weszła	do	Bożego	ludu.	Izraelitką	nie	
była	także	matka	Boaza,	Rahab.	Była	ona	nierządnicą	 
w	Jerychu.	Ale	 także	uwierzyła	w	 żywego	Boga	 i	 zo-
stała	przez	niego	uratowana.	Pomyślmy	-		Rahab		i	Rut	
znalazły	 się	w	 linii	 genealogicznej	 	Mesjasza	 Izraela,	
Jezusa	 Chrystusa!	 Ich	 imiona	 znajdujemy	 w	 rodowo-
dzie	Jezusa,	na	pierwszej	karcie	Nowego	Testamentu	–	
rodowód	ten	otwiera	Ewangelię	św.	Mateusza.
	 Tak,	Jezus		jest	nie	tylko	Mesjaszem	Izraela,	ale	
jest	Zbawicielem	całego	świata.	Jest		Zbawicielem	i	Pa-
nem	każdego,	kto	się	ku	Niemu	zwróci,	kto	mu	zaufa	 
i	powierzy	swoje	serce.	Najważniejsze	pytanie:	Czy	to	
wydarzyło	się	także	w	moim,	twoim	życiu?

	 Na	to	bowiem	powołani	jesteście,	gdyż	i	Chrystus	cierpiał	za	was,	zosta-

wiając	wam	przykład,	abyście	wstępowali	w	jego	ślady;	On	grzechu	nie	popełnił	

ani	nie	znaleziono	zdrady	w	ustach	jego;	On,	gdy	mu	złorzeczono,	nie	odpo-

wiadał	złorzeczeniem,	gdy	cierpiał,	nie	groził,	lecz	poruczał	sprawę	temu,	który	

sprawiedliwie	sądzi;	On	grzechy	nasze	sam	na	ciele	swoim	poniósł	na	drzewo,	

abyśmy,	obumarłszy	grzechom,	dla	sprawiedliwości	żyli;	jego	sińce	uleczyły	was.

1 Piotra 2,21-24
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„Ojcze nasz” - całkiem osobiście
 

Czy możemy powiedzieć „NASZ" - kiedy we wspólnocie z Bogiem nie uwzględniamy 

innych ludzi?

Czy możemy powiedzieć „OJCZE" - kiedy przez Jezusa nie narodziliśmy się na nowo  

i nie otrzymaliśmy nowego życia?

Czy możemy powiedzieć „KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE" - kiedy nie jesteśmy wypełnieni 

głęboką bojaźnią Bożą i Jego miłość nie porusza naszych serc?

Czy możemy powiedzieć „ŚWIEĆ SIĘ IMIĘ TWOJE" - kiedy my Jego Imieniem nazwani 

nie prowadzimy życia, które Go uświęca?

Czy możemy powiedzieć „PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE" - kiedy nie jesteśmy gotowi 

okazywać posłuszeństwa Królowi królów, ani przekazywać Jego miłości wszystkim, 

którzy tego pragną?

Czy możemy powiedzieć „BĄDŹ WOLA TWOJA" - kiedy chcemy chodzić własnymi  

drogami?

Czy możemy powiedzieć „JAK W NIEBIE TAK I NA ZIEMI" - kiedy Ewangelii nie podaje-

my dalej każdemu bez względu na to, czy zajmuje stanowisko wysokie czy niskie?

Czy możemy powiedzieć „CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ" - 

kiedy osobiście niczego nie czynimy, by głodującym i bezdomnym zaoferować poży-

wienie, pomoc i nadzieję?

Czy możemy powiedzieć „ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, JAKO I MY ODPUSZCZAMY 

NASZYM WINOWAJCOM" - kiedy nie usiłujemy z całego serca likwidować zaistniałych 

konfliktów i nie podejmujemy rozmów z ludźmi w duchu pojednania?

Czy możemy powiedzieć „NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE" - kiedy nie jesteśmy goto-

wi ukierunkowywać się sami według Bożych wzorców?

Czy możemy powiedzieć „ZBAW NAS ODE ZŁEGO" - kiedy nie wkładamy „Bożej zbroi"  

i nie przeciwstawiamy się złemu?

Czy możemy powiedzieć „BO TWOJE JEST KRÓLESTWO" - kiedy nie przekazaliśmy 

Chrystusowi wszystkiego co mamy i czym jesteśmy?

Czy możemy powiedzieć ‚TWOJA JEST MOC" - kiedy nie ufamy ponadnaturalnej  

mocy Jezusa?

Czy możemy powiedzieć ‚TWOJA JEST CHWAŁA" - kiedy nie jesteśmy gotowi służyć 

Mu w pokorze, bez szukania własnej chwały i uznania u ludzi?

Czy możemy powiedzieć „NA WIEKI" - kiedy nie wierzymy w sąd ostateczny i zapłatę, 

którą wieczność ma dla nas?

Chuck Mylander
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500 –  letnimi śladami Reformacji ... - cz. XIII

500 lat Reformacji

	 We	 wstępie	 do	 XI	 odcinka	 cyklu	 napisałem:	
„O	tym,	że	Reformacja	na	Śląsku,	poza	granicami	Pol-
ski	miała	 także	oblicze	polskie,	poza	wydawnictwami	
wyznaniowymi,	 raczej	 się	 przemilcza”.	 Jeśli	 wspomi-
na	 się	o	 ewangelikach	na	Śląsku,	 z	 reguły	pomija	 się	
ich	„narodowość”,	przywiązanie	do	określonej	kultury,	
języka,	przypisuje	do	jednej	panującej	wówczas	grupy	
etnicznej.	 Patrząc	 z	 punktu	 widzenia	 danej	 konfesji,	 
w	 tym	 kontekście	 uwzględnianie	 narodowości	 wyda-
je	się	zbędne,	gdyż	religia	ma	tu	znaczenie	nadrzędne,	
uniwersalne.	Gdy	jednak	chodzi	o	regiony	-	środowiska	
tzw.	wielokulturowe,	a	 takim	był	pod	wieloma	wzglę-
dami	Śląsk,	 rzecz	nie	 jest	 już	 tak	obojętna,	zwłaszcza	
wówczas,	 gdy	 nagminnie	 łączy	 się	 narodowość	 z	wy-
znaniem.	Wiele	tu	waży	znany	aż	nadto	utrwalony	slo-
gan:	„Polak	–	katolik,	Niemiec	–	ewangelik!	Porzekadło	
to	w	ogóle	a	w	odniesieniu	do	Śląska	jest	co	najmniej	
uwłaczające.	 Niestety	 nie	 dysponujemy	 stosownymi	
danymi	 statystycznymi	 z	 poszczególnych	 stuleci,	 mo-
żemy	co	najwyżej	próbować	określić	 rząd	 liczebności	
danej	 społeczności,	 a	 ta	będzie	zależała	od...	konfesji,	
bądź	 „narodowości”	 autora.	 Poza	 tym	 istotny	 jest	 tu	
także	czynnik	aktywności	grupy	etnicznej;	nie	zawsze	
jej	brak	świadczy	o	tym,	że	jej	nie	było.	Na	szczęście	
jednak	zachowało	się	szereg	innych	świadectw	potwier-
dzających,	 że	mieszkaniec	Śląska	nie	zawsze	czuł	 się	
–	był	Niemcem	i	–	co	tu	dla	nas	jest	szczególnie	ważne,	
że	wśród	 tych	nie	czujących	się	Niemcami	byli	ewan-
gelicy,	 i	 że	 to	nie	były	wcale	 tak	małe	 i	odosobnione	
skupiska.		
	 Jedną	 z	 istotnych	 przesłanek	Reformacji	 było	
udostępnienie	 literatury	 religijnej	 w	 językach	 narodo-
wych.	Przejawem	tego	był	niebywały	rozkwit	piśmien-
nictwa		nie	tylko	o	treści	religijno	-	kościelnej,	ale	także	
literatury	 pięknej,	 z	 czasem	 także	 naukowej.	 Równie	
ważnym	 momentem	 było	 wprowadzenie	 nabożeństw	 
w	językach,	którymi	posługiwali	się	„maluczcy”.	
	 Gdy	 idee	 Reformacji	 zaczęły	 przenikać	 za	
Odrę	 i	Nysę	Łużycką,	Śląsk	przeszedł	spod	władztwa	
królów	 czeskich	 (co	 nie	 oznacza	Czechów!)	 pod	 bez-
pośrednie	 berło	 Habsburgów,	 także	 z	 tytułem	 królów	
czeskich.	Spośród	kilkunastu	lennych	księstw	śląskich	
będących	we	władaniu	Piastów	pozostały	już	tylko	trzy:	

brzesko	 –	 legnickie,	 opolskie	 i	 cieszyńskie.	Wkrótce	
zresztą	 opolskie	 podzieliło	 los	 „ziem	 dziedzicznych”	
Habsburgów	 (1532).	 Jakim	 językiem	 posługiwali	 się	
na	co	dzień	ostatni	Piastowie?	Językiem	kancelaryjnym	
była	 łacina,	 potem	 częściowo	 czeski,	 od	 XVI	w.	 pra-
wie	wyłącznie	niemiecki.	Niektórzy	książęta	znali	kilka	
języków,	w	tym	również	polski.	Nominaci	w	dawnych	
księstwach	 popiastowskich	 i	 państewkach	 stanowych	
byli	 wyłącznie	 Niemcami.	 Jakim	 językiem	 posługi-
wali	 się	 poddani?	W	XVI	w.	miasta	w	 zdecydowanej	
większości	 zamieszkiwali	 mieszkańcy	 pochodzenia	
niemieckiego;	 ich	odsetek	malał	w	ogólnym	kierunku	
wschodnim	i	północnym.	Godny	odnotowania	jest	stan	
rzeczy	we	Wrocławiu:	jeszcze	w	trzeciej	dekadzie	XVI	
w.	 co	więksi	 kupcy	 niemieccy	mówili	 i	 rozumieli	 po	
polsku,	 dwujęzyczność	 mieszkańców	 śląskiej	 metro-
polii	była	prawie	powszechna.	Niespełna	wiek	później,	 
a	zwłaszcza	po	wojnie	30	–	letniej,	język	polski	został	
prawie	całkowicie	wyparty;	dłużej	o	kilkadziesiąt	i	wię-
cej	lat	utrzymywał	się	w	kościołach,	wśród	plebsu	miej-
skiego.	W	innych	miastach	śląskich	proces	wypierania	
języka	polskiego	miał	podobny	przebieg,	w	niektórych	
ze	znacznym	poślizgiem	czasowym.	Najdłużej	trzymał	
się	język	polski	po	wsiach;	jeszcze	w	XVIII	w.	znajdu-
jemy	nawet	w	okolicach	Wrocławia	wsie	zamieszkiwa-
ne	przez	większość	ludności	posługującej	się	językiem	
polskim.	Na	Śląsku	Opolskim	ten	stan	utrzymał	się	do	
połowy	XIX	w.	
	 Skąd	o	tym	wiemy?	Otóż	zachowały	się	liczne	
zapisy	kościelne	zwłaszcza	z	XVII	w.,	które	odnotowa-
ły	dość	szczegółowo,	gdzie	i	w	jakim	języku	odbywały	
się	nabożeństwa,	a	nierzadko	ilu	parafian	w	nich	uczest-
niczyło,	bądź	ilu	wiernych	liczyła	dana	parafia.	I	tu	do-
chodzimy	do	bardzo	istotnego	szczegółu:	w	wielu	z	wy-
mienionych	wiosek	i	miast	odbywały	się	nabożeństwa	
nie	tylko	w	języku	polskim,	ale	–	co	jest	jednoznacznie	
zapisane	-	były	to	nabożeństwa	ewangelickie!	Były	też	
takie	wioski,	 gdzie	w	 jednym	kościele	 zbierali	 się	 na	
swoich	nabożeństwach	katolicy	i	ewangelicy!	
	 Wchodzenie	Reformacji	na	Dolnym	i	Średnim	
Śląsku	miało,	poza	nielicznymi	incydentami,	przebieg	
spokojny	i	prawie	powszechny.	Złożyło	się	na	to	wiele	
przyczyn.	 Pomijając	 tu	 istotne	 nastroje	 w	 społeczeń-
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stwie	i	niezbyt	chwalebną	sytuację	w	samym	Kościele,	
w	dużej	mierze	 taki	 a	 nie	 inny	 jej	 przebieg	w	począt-
kowej	fazie	zawdzięcza	Reformacja	otwartej	postawie	
pierwszych	 trzech	 biskupów	wrocławskich	 tego	 okre-
su	 (Jan	V	Turzon,	 Jakub	Salza,	Baltazar	 z	Promnicy),	 
a	także	postępowaniu	duchownych	luterańskich	z	wro-
cławskim	 ks.	 dr.	 Janem	 Hessem	 na	 czele,	 opowiada-
jących	 się	 za	 łagodnym,	 stopniowym	 wprowadzaniu	
innowacji	 kościelnych,	 bez	 stosowania	 jakichkolwiek	
form	przymusu.	Ważyła	także	postawa	książąt	legnicko	
–	 brzeskich,	 panów	 w	 państewkach	 stanowych	 mimo	
podległości	 cesarzowi	 w	 tzw.	 dobrach	 „dziedzicz-
nych”	(np.	w	Księstwie	Oleśnickim).	W	każdym	razie	
Reformacja	zdobyła	na	tyle	dużo	zwolenników,	że	akt	
„wprowadzania”	jej	przez	księcia	miał	charakter	czysto	
formalny,	stwierdzający	 istniejący	 już	stan,	co	nie	ma	
nic	wspólnego	z	przymusem,	jak	to	nazbyt	często	jest	
podkreślane.		Gdy	chodzi	o	księstwo	opolsko	–	racibor-
skie,	książę	Jan	II	Dobry	pozostał	wierny	Kościołowi	
Rzymskokatolickiemu,	a	gdy	jego	zabrakło	(1532),	zie-
mie	 księstwa	 przeszły,	 poza	 krótkim	 epizodem	 z	 Ho-
henzollernami,	do	dóbr	cesarskich,	a	ci	byli	strażnikami	
„starego”	 Kościoła.	 Inne	 stosunki	 wystąpiły	 w	 Księ-
stwie	Cieszyńskim,	 gdzie	 odgłosy	Reformacji	 dotarły	
w	okresie	„regencji”	książęcej	trwającej	kilkanaście	lat,	
ale	i	tu	młodemu	księciu	cieszyńskiemu	przypisuje	się	
odgórne	„wprowadzenie”	Reformacji.	
	 W	 tym	miejscu	warto	 zwrócić	 uwagę	na	 jesz-
cze	jeden	niezmierne	ważny	dla	Śląska	czynnik	natury	
„narodowościowej”	 potwierdzający	 zarazem,	 	 że	 kwe-
stie	wyznaniowe	stawiano	nad	„narodowość”	i	starano	
się	o	 to,	 aby	nauki	głoszone	przez	Reformację	mogły	
być	 przyswojone	 przez	 ludność	 posługującą	 	 się	 nie	
tylko	 językiem	niemieckim.	Otóż	 ks.	 Jan	Hess	 (1490	
–	1547),	kaznodzieja	wrocławski,	odkąd	rozpoczął	wy-
głaszać	 kazania	 w	 duchu	 ewangelickim	 (1523),	 gdy	
zauważył,	że	wśród	mieszczan	wrocławskich	są	 także	
mieszkańcy	 polskojęzyczni,	 postanowił	 ściągnąć	 do	
Wrocławia	duchownego	znającego	język	polski	i	w	tej	
sprawie	zwrócił	się	do...	Cieszyna!!!	Niestety	dalszych	
szczegółów	autor	tej	wzmianki	nie	podał,	niemniej	wia-
domość	 ta	 jest	 bardziej	 niż	 intrygująca.	Wspomnijmy	
w	tym	miejscu,	że	w	dalekim	Bardejowie	(wówczas	na	
Węgrzech,	 dziś	 Słowacja),	 studiujący	 we	 Wrocławiu	
i	Wittenberdze	 Leonhard	 Stöckel	 zwany	 preceptorem	
Węgier,	wprowadził	równoległe	nabożeństwa	w	języku	
niemieckim,	 węgierskim	 i	 miejscowym	 narzeczu	 sło-
wackim.	Możemy	 zatem	 przyjąć,	 że	 wielojęzyczność	 
w	kościołach	Reformacji	nie	była	zjawiskiem	odosob-
nionym	i	służyła	wówczas	wyłącznie	do	głoszenia	Sło-
wa	Bożego	w	reformacyjnym	ujęciu.	
	 Taki	stan	rzeczy	utrzymał	się	do	końca	trzeciej	
dekady	XVI	w.	Jak	już	wiemy,	w	1526	r.	trony	czeskie	
i	 węgierskie	 opanowane	 zostały	 przez	 Habsburgów.	

Stopniowo	 ulegały	 zmianie	 także	 stosunki	 społeczno	
–	 gospodarcze,	 polegające	 m.in.	 na	 wprowadzaniu	 in-
tensywnej	gospodarki		folwarcznej,	a	w	związku	z	tym	
poważnym	 zniewoleniem	 i	 uzależnieniem	 chłopstwa	
zwłaszcza	 w	 krajach	 dziedzicznych,	 także	 na	 Śląsku.	
Pociągało	 to	 za	 sobą	 coraz	 ostrzejsze	 formy	 protestu	
ze	 strony	 chłopów,	 od	 biernego	 oporu	 i	 zbiegostwa	
do	 otwartych	 buntów	 i	 wystąpień	 przeciw	 wyzysko-
wi	 szczególnie	 nowych,	 nasadzanych	możnowładców.	
Niebawem	podnietą	 do	wzmożenia	 tych	buntów	dołą-
czyły	sprawy	wyznaniowe.	W	1540	r.	papież	Paweł	III	
zatwierdził	 reguły	 nowego	 zakonu	 jezuitów,	 dwa	 lata	
później	 ustanowił	 Kongregację	 św.	 Oficjum,	 nowego	
organu	 	 inkwizycji.	 Po	 zakończeniu	 obrad	 Soboru	 w	
Trydencie	 (1563),	 papież	 Pius	 IV	wydał	 szereg	 doku-
mentów	 	 posoborowych	 o	 znaczeniu	 dogmatycznym,	
a	 także	dających		podstawy	do	podjęcia	szerokiej	kru-
cjaty	 antyreformacyjnej	 i	 przywrócenia	 zachwianej	
pozycji	 Kościoła	 Rzymskokatolickiego.	 Aczkolwiek	
już	 cesarz	 Ferdynand	 I	w	 1541	 r.	 wydał	 edykt	 zabra-
niający	 książętom	 i	 stanom	 wprowadzenia	 nowinek	
religijnych	i	pozbawiania	duchowieństwa	posiadanych	
apanaży,	do	wzrostu	napięć	na	podłożu	wyznaniowym	
doszło	za	czasów	panowania	cesarza	Rudolfa	II	(1576	
–	1612).	Położenie	innowierców	w	krajach	podległych,	
zwłaszcza	w	Czechach,	a	także	na	Śląsku	w	księstwie	
nyskim	 podległym	 biskupom	 wrocławskim	 i	 na	 Zie-
mi	Kłodzkiej	 stawało	 się	 krytyczne.	Wydany	w	 1609	
r.	przez	Rudolfa	list	majestatyczny	dla	Czech,	a	potem	
Śląska,	 zapewniał	 wolność	 wyznania	 dla	 stanów	 (ale	
tylko	stanów!),	miał	jednak	charakter	iluzoryczny.	Dla	
cesarza	Ferdynanda	II	list	majestatyczny	był	świstkiem	
papieru.	 Defenestracja	 namiestników	 cesarskich	 była	
iskrą	zapalająca	beczkę	prochu.	Trwająca	30	lat	wojna	
(1618	–	1648)	dla	wielu	obszarów	Europy,	zwłaszcza	
dla	Czech,	miała	 tragiczne	 skutki	nie	 tylko	w	postaci	
zniszczonej	ziemi,	miast	i	wiosek,	ale	także	znacznego	
spadku	zaludnienia,	a	zwłaszcza	postradania	przywód-
czych	 sił	 narodu.	 Pod	 tym	 ostatnim	 względem	 Śląsk	
uniknął	takiej	katastrofy,	ale	zarezerwowano	dla	niego	
inny	rodzaj	okiełznania.	Po	wojnie	30	–	letniej	cesarz	
Ferdynand	 III	 czuł	 się	 zwycięzcą	 i	 postanowił	 znisz-
czyć	w	podległych	 sobie	krajach	 to,	 czego	wojna	nie	
dokonała.	Był	to	pierwszy	taki	przypadek	połączenia	sił	
Kościoła	i	władzy	świeckiej,	podjęty	na	taką	skalę,	któ-
rego	celem	było	ostateczne	wyrugowanie	ze	Śląska	(nie	
tylko)	 pozostałości	Reformacji,	 a	 zarazem	wyelimino-
wanie	 śladów	polskości,	 na	 razie	 z	 życia	kościelnego.	
W	1653	r.	cesarz	Ferdynand	III	wydał		rozporządzenie	 
o	 redukcji	 kościołów	ewangelickich.	Akcja	 ta	 na	Dol-
nym	 i	 Średnim	 Śląsku	 napotkała	 na	 niespodziewanie	
silny	opór	niższych	warstw	społecznych,	i	to	solidarnie	
bez	względu	na	przekonania	narodowe!	Dobrze	zorga-
nizowane	 grupy	 chłopów,	 po	 części	 wspierane	 przez	
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mieszczaństwo,	 a	 nawet	 szlachtę,	 	 w	 sile	 przekracza-
jącej	 niejednokrotnie	 tysiąc	 osób,	 broniło	 przystępu	
do	 swojego	 kościoła	 i	 osłaniało	 swoich	 duchownych,	
nie	 dopuszczając	 do	 ich	wypędzenia.	 Proces	 redukcji	
kościołów	 co	 prawda	 został	 spowolniony,	 ale	 z	 całą	
bezwzględnością	przeprowadzony	przy	pomocy	uzbro-
jonego	 wojska.	 	 Gdy	 zmarł	 ostatni	 śląski	 Piast	 Jerzy	
Wilhelm	 (1675),	 także	 i	 w	 księstwie	 legnicko	 –	 brze-
skim	 przestały	 obowiązywać	 zapisy	 pokoju	 westfal-
skiego;	ostatnie	ponad	100	kościołów	przeszło	w	ręce	
katolickie	lub	zostały	zamknięte.	W	Księstwie	Cieszyń-
skim	już	w	1653	r.	nie	stało	ostatniej	Piastówny	Elżbie-
ty	Lukrecji.	Ziemie	księstwa	zostały	włączone	do	dóbr	
cesarskich	 i	 podlegały	 tym	 samym	 rygorom	 redukcji	
kościołów	w	liczbie	około	70.	Tu	nie	odnotowano	tak	
dramatycznych	 wystąpień	 mieszkańców,	 albo	 wieści	 
o	 tym	 zatajono.	Niemniej	 komisarzowi	 ks.	 dr.	Wacła-
wowi	 Otykowi,	 archidiakonowi	 we	 Frysztatacie	 przy-
dany	został	 	 do	komisji	wojskowy	w	 stopniu	pułkow-
nika,	Abraham	v.	Steinkeller,	jak	należy	sądzić,	nie	na	
paradę,	a	z	przystającą	do	rangi	asystą.	
	 Gdy	chodzi	o	Dolny	Śląsk,	nie	możemy	tu	po-
minąć	 istotnego	 szczegółu.	 Otóż	 w	 szeregach	 chłop-
skich	 obrońców	 byli	 także	 Polacy,	 albo	 jak	 kto	 woli,	
posługujący	się	w	domu	i	w	kościele	językiem	polskim.	 
W	tych	świątyniach,	które	zostały	oddane	do	dyspozycji	
Kościoła	Katolickiego,	urząd	proboszcza	zarezerwowa-
ny	był	wyłącznie	dla	duchownego	niemieckiego.	Tym	
samym,	 także	 wierni	 katoliccy	 zostali	 poddani	 presji	
germanizacji.	W	ten	sposób	zadano	śląskiej	polszczyź-
nie	kościelnej	dotkliwy	cios	o	prawie	nieodwracalnych	
następstwach.	
	 Nadszedł	 wiek	 XVIII.	 Niespodziewanie	 woj-
na	 o	 panowanie	 nad	 wodami	 Bałtyku	 zakończyła	 się	
drobnym	 ustępstwem	 na	 rzecz	 śląskich	 protestantów.	
Na	 terytorium	 byłych	 księstw	 wymienionych	 w	 trak-
tacie	westfalskim	z	1648	 r.	przywrócono	wolność	wy-
znaniową	i	oddano	ewangelikom	zabrane	im	po	1675	r.	
kościoły	(1709).	Pozostałe	dzielnice	śląska	musiały	się	
zadowolić	 sześcioma	kościołami	 łaski	 pierwotnie	 bez	
wież,	natomiast	–	jak	wiemy	z	poprzednich	odcinków,	
wolność	wyznania	i	jego	praktykowania	była	pojęciem	
nieznanym.	 Jednym	 z	 przykładów	 kurateli	 władz	 nie	
bez	udziału	jezuitów	było	wydalenie	z	Cieszyna	pięciu	
duchownych	 posądzonych	 o	 pielęgnowanie	 zakazane-
go	 pietyzmu	 (1730).	Wśród	 nich	 byli	 duchowni,	 któ-
rzy	w	swojej	służbie	posługiwali	się	językiem	polskim.	
Stosowany	na	Dolnym	Śląsku	proceder	nasuwa	pytanie,	
czy	gorliwym	„strażnikom”	ortodoksji	luterańskiej	cho-
dziło	 tylko	o	zarzut	pietyzmu.	Wszak	dwóch	niemiec-
kich	duchownych	pozostawiono	na	stanowiskach.	
	 Wreszcie	rok	1740,	rok	rozdarcia	Śląska	i	zagar-
nięcia	jego	znakomitej	części	przez	Prusy.	Czy	coś	się	
zmieniło?	Tak;	po	ponad	150	latach	poddani	protestanc-

cy	mogli	nareszcie	odetchnąć,	doczekali	pełnej	swobo-
dy	wyznania.	Za	 jednym	„drobnym”	wyjątkiem:	 zare-
zerwowana	 była	 tylko	 dla	 ewangelików	 niemieckich.	
Na	razie	król	pruski	Fryderyk	II	wydał	rozporządzenia	
mające	na	celu	zmuszenie	polskiego	chłopa	do	wyrze-
czenia	się	własnego	języka,	przymus	szkolny,	obsadza-
nie	szkół	nauczycielami	niemieckimi.	Rozporządzenia	
te	 boleśnie	 dotknęły	 nie	 tylko	 resztek	 polskich	 wysp	
językowych	na	Dolnym	Śląsku,	co	uderzyły	w	bardziej	
zwarte	dotąd	skupiska	na	Górnym	Śląsku.	Postępująca	
industrializacja	Górnego	 Śląska,	 intensywna	 koloniza-
cja,	potęgują	zróżnicowanie	mieszkańców	i	stopniowe	
spychanie	polskiej	społeczności	do	roli	czarnej	siły	ro-
boczej.	Na	 awans	mógł	 liczyć	 tylko	 ten,	 kto	wyrzekł	
się	polskich	korzeni.	Minął	zaledwie	wiek.	Zmienił	się	
naturalny	 krajobraz	Górnego	Śląska;	 przemysł	 potrze-
bował	 coraz	większych	 terenów	pod	budowę	nowych	
kopalń	 i	hut;	Śląsk	stał	się	miejscem	intensywnej	eks-
ploatacji	 dóbr,	 przeróbki	 wydobytych	 spod	 ziemi	 su-
rowców,	mechanizacji	robót,	budowy	gęstej	sieci	dróg	
kolejowych,	 wznoszenia	 okazałych	 pałaców	 niemiec-
kiej	 magnaterii	 przemysłowej	 i	 kolonii	 „familioków”	
dla	śląskich	robotników	przemysłowych,	wreszcie	spo-
rej	 ilości	 kościołów,	 przeważnie	 neogotyckich,	 także	
ewangelickich,	formalnie	unijnych	(po	1817r.).		W	dru-
giej	połowie	XIX	w.	kurs	antypolski	uległ	wydatnemu	
zaostrzeniu,	zwłaszcza	na	Górnym	Śląsku.	Zarządzenia	
żelaznego	kanclerza	Ottona	Bismarcka	uderzyły	przede	
wszystkim	w	szkolnictwo	przez	wyeliminowanie	 języ-
ka	 polskiego	 nie	 tylko	 ze	 szkół	 elementarnych	 ,a	 tak-
że	życia	codziennego.	Kościół	unijny	w	dużej	mierze	
stał	 się	 jedną	z	 instytucji	państwowych,	 realizujących	
politykę	państwa.	Z	 trudem	uratowano	naukę	 religii	 i	
konfirmację	w	 języku	polskim,	 ale	 już	 ślub	mógł	być	
udzielony	nowożeńcom	tylko	wówczas,	gdy	wykazali	
się	 znajomością	 języka	 niemieckiego.	W	 tym	 samym	
czasie	 na	Śląsku	Cieszyńskim	 stosunki	 społeczne	 ule-
gły	 daleko	 idącej	 liberalizacji,	 także	 w	 zakresie	 wol-
ności	wyznaniowej,	 co	 jednak	nie	oznacza,	 że	nie	do-
chodziło	 do	poważnych	napięć	 zwłaszcza	na	odcinku	
narodowym.	
	 Pozostała	nam	jeszcze	jedna	działka	przejawów	
życia	 społeczno	 –	 narodowego,	 działalność	 wydawni-
cza,	dobitnie	świadcząca	o	polskich	śladach	protestan-
tyzmu	na	Śląsku.		
	 Niemieccy	 zwolennicy	 luteranizmu	na	Śląsku	
na	brak	literatury	religijnej	nie	mogli	narzekać.	Napły-
wała	 ona	 bezpośrednio	 z	Wittenbergi	 i	 innych	 ośrod-
ków	Reformacji	niemieckiej.	Literaturę	tę	wzbogacały	
oficyny	 śląskie,	 drukując	 zarówno	 książki	 klasyków	
niemieckich,	 jak	 i	 autorów	 śląskich.	 Polska	 literatura	
wyznaniowa	 pojawiła	 się	 nieco	 później,	 drukowana	 
w	Krakowie,	a	zwłaszcza	w	Królewcu,	Gdańsku	 i	To-
runiu.	Zapoczątkował	ją	w	połowie	XVI	w.	Jan	Seklu-
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cjan	(patrz	odc.	III).	Wydawane	w	Polsce	ewangelickie	
książki	wyznaniowe	docierały	 także	 na	Śląsk,	 prawie	
w	 całości	 zaspokajając	 miejscowe	 zapotrzebowanie	
przez	 blisko	 100	 lat.	 Strumień	 ten	 został	 przyhamo-
wany	w	czasie	wojny	30	–	 letniej	 (1618	–	1648)	 i	za-
nikł	 po	wojnach	 polsko	 –	 szwedzkich	 (1655	 –	 1660).	
Tymczasem	w	XVII	w.	na	Śląsku,	w	czasach	dla	niego	
trudnych	w	ogóle,	a	dla	ewangelików	w	szczególności,	
na	niebywałą	 skalę	 rozwinęła	 się	 literatura	niemiecka	
i	 wydatnie	 wzmógł	 się	 ruch	 wydawniczy.	 Także	 bra-
ki	w	dostawach	książek	niezbędnych	do	prowadzenia	
polskich	 nabożeństw	 ewangelickich,	 jak	 zwłaszcza	
kancjonały,	 katechizmy,	 modlitewniki,	 postylle,	 stop-
niowo	 były	 zastępowane	 przez	 wydawnictwa	 auto-
rów	śląskich	i	drukowane	w	oficynach	we	Wrocławiu,	
Oleśnicy,	 a	 szczególnie	 w	 Brzegu.	 Z	 czasem	 silnym	
ośrodkiem	wyróżniającym	się	w	emitowaniu	polskich	
książek	 ewangelickich	 stały	 się:	 Byczyna,	 Kluczbork	 
i	 Cieszyn	 (w	 pierwszej	 ćwierci	 XVIII	 w.).	 Dla	 przy-
kładu	wymienię	kilkanaście	pozycji	 tych	wydawnictw	 
w	 pełnym	 brzmieniu	 tytułu,	 gdyż	 są	 one	 bardzo	 wy-
mowne.	
	 W	1673	r.	oficynę	w	Brzegu	opuścił	opracowa-
ny	przez	zespół	pięciu	duchownych	wrocławskich	(Jan	
Acolutus,	Jan	Herden,	Karol	Fryderyk	Güssau,	Mateusz	
Klippel,	Adam	 Regius)	 „Doskonały	 kancjonał	 polski	
zawierający	w	sobie	pieśni,	hymny	i	psalmy	krześcijań-
skie	z	toruńskich,	gdańskich	i	królewieckich	starszych	
i	 nowszych	 kancjonałów	 zebrane	 i	 częścią	 poprawio-
ne,	 a	 z	przydatkiem	świeżo	przetłumaczonych	piosne-
czek,	także	katechizmu	i	modlitew	Ś.,	nawet	i	rejestrów	
potrzebnych,	Bogu	w	Trójcy	Ś.	 Jedynemu	na	 chwałę,	 
a	 kościołowi	 prawowiernemu	 na	 zbudowanie”.	 Pod-
stawą	opracowania	 tego	kancjonału	był	 „Kancjonał...”	
Piotra	 Artomiusza	 z	 1568	 r.	 Śląski	 kancjonał	 docze-
kał	 około	 50	 wydań	 pod	 nieco	 zmienionym	 tytułem,	
a	 uzupełniany	 i	 dopracowywany	 jeszcze	 do	 końca	
XVIII	w.	przez	księży:	Chrystiana	Rohrmana,	Jerzego	
Szlaga,	 Daniela	 Nagłę,	 cieszyniania	 Jana	 Chrystiana	
Bockshammera.	Nie	był	to	jedyny	kancjonał.	W	1682	r.	 
w	Brzegu	wyszły	„Samuela	Cretiusa	kaznodzieje	i	fara-
rza	 polskiego,	międzyborskiego,	 pieśni	 krześcijańskie	
nowo	zebrane,	różnemu	czasu	i	potrzebom	służące,	sto-
warzyszone	 z	 niektóremi	 modlitwami	 	 przy	 zamknię-
ciu	 kazań	 zażywanymi...”.	 Przez	 pewien	 czas	 używa-
ny	był	także	„Pieśnioksiąg	czyli	kancjonał	ewanielicki	
dla	Boga	czczenia	publicznego	i	domowego...”	(Brzeg	
1804),	opracowany	przez	superintendenta	kluczborskie-
go	ks.	Jana	Chucia.	
Istotne	 dla	 jednolitego	 prowadzenia	 nabożeństwa	 na	
Śląsku	 miała	 agenda	 w	 tłumaczeniu	 i	 opracowaniu	
archidiakona	 oleśnickiego	 Jerzego	 Bocka,	 wydana	 
w	Oleśnicy	w	1668	r.	Nosiła	ona	tytuł:	„Ajenda	abo	po-
rządek	kościołów	ewanielickich	księstwa	oleśnickiego	

i	 innych	 należących	 do	 niego	 powiatów.	 Naprzod	 na	
miłościwe	 rozkazanie	 książęcia	 Jego	Mości	 Karola	 z	
Mynsterberku	Wtorego	w	niemieckim	języku	spisane	i	
wielebnemu	duchowieństwu	roku	1593	oddana,	po	tym	
za	miłościwym	zrządzeniem	Jego	Książęcej	Mości	Syl-
wiusza,	książęcia	na	Wyrtemberku	 i	Teku	a	w	Śląsku	
na	Oleśnicy	etc.	Przejrzana	i	do	druku	roku	1664	poda-
na.	A	teraz	kwoli	kościołom	polskim	w	pomienionym	
księstwie	na	pospolite	używanie	księżej	z	niemieckiego	
na	 polski	 język	 jest	 przetłumaczona”.	 Jedyny	 egzem-
plarz	 jej	pierwszego	wydania	znajduje	się	w	zbiorach	
Książnicy	Cieszyńskiej.	Prawdopodobnie	przywiózł	go	
do	Cieszyna	ks.	Jan	Muthman	i	według	tego	porządku	
odprawiał	polskie	nabożeństwa.	Agenda	miała	trzy	wy-
dania:	II	–	1715,	III	–	1819.	
	 Sporą	grupę	wydawnictw	tworzą	modlitewniki.	
Oto	niektóre	z	nich:	Maciej	Dobracki:	„Szpiżarnia	dusz-
na	pątnikowi	nabożnemu	na	tym	świecie	pielgrzymują-
cemu	do	nieba	w	nadrożnem	dana.	To	jest	książeczka	
ręczna,	 w	 której	 modlitwy	 święte...	 zawarte”	 (Brzeg	
1680);	 K.	 Neumann:	 „Treść	 wszystkich	 modlenia	 się	
sposobów	w	prośbie,	modlitwie,	przyczynach,	dzięko-
waniu,	 słowy	 krótkimi	 ogarniona...”,	 (Oleśnica	 1687),	
„Modlitwy	i	pieśni	codzienne	jako	i	kateizm	Święty	D.	
M.	Lutera	według	wersyji	sławnej	pamięci	Jana	Herbe-
niusa.	Z	przytoczonymi	miejscami	Pisma	Starego	i	No-
wego	Testamentu,	na	których	nauka	nasza	chrześcijań-
ska	ugruntowana”	(Brzeg	1708)	i	najbardziej	popularny	
w	opracowaniu	księży:	Chrystiana	Rohrmana,	Jerzego	
Schlaga	i	Jana	Chrystiana	Bockshammera:	„Modlitwy	
nabożne	na	cześć	i	chwałę	Ojca,	Syna	i	Ducha	Święte-
go,	Pana	Boga	w	Trójcy	Świętej	jedynego	a	pobożnym	
chrześcijanom	w	wszelkim	czasie	i	różnych	potrzebach	
służące”	(Brzeg	1723),	wydany	jeszcze	w	1908	r.,	miał	
ponad	40	wydań.	
	 W	 grupie	 katechizmów	 znajdujemy	 m.in.	 na-
stępujące	pozcyje:	
	 -	 J.	 Bauman:	 „Katechizm,	 to	 jest	 suma	wiary	
chrześcijańskiej	krótko	po	niemiecku	i	po	polsku	zebra-
na	dla	ćwiczenia	młodych	dziatek...”,	Wrocław	1605;	
	 -	Krzysztof	Süssenbach:	„Katechizm	D.	Marci-
na	Luthera,	podany	do	druku	przez...	roku	1622”,	Ole-
śnica	1722;
	 -	 Chrystiana	 Rohrmana:	 „Sumarius	 katechi-
zmowy,	w		którym	sześć	części	katechizmusa	świętego	
przez	 pytania	 i	 krótkie	 odpowiedzi,	 dla	 pojęcia	 i	 zro-
zumienia	nauki	chrześcijańskiej	objaśnione	dla	dziatek,	
które	mają	iść	do	spowiedzi	i	do	Stołu	Pańskiego,	także	
i	dla	tych,	którzy	obszerniejszego	wykładu	nauczyć	się	
nie	mogą”,	Brzeg	1725	(?)	
	 -	 Jan	 Acolutus,	 Jan	 Herden,	 Karol	 Fryderyk	
Güssau,	Mateusz	 Klippel,	Adam	Regius:	 „Katechizm	
od	D.	Marcina	Luthera	z	Pisma	Ś.	zebrany,	a	z	niemiec-
kiego	na	polskie	przetłumaczony,	z	przydaniem	niektó-
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rych	pytań	i	odpowiedzi	dla	dziatek,	a	także	i	modlitew	
Ś.	różnym	czasom	i	ludziom	służących”,	Brzeg	1673.	
	 Obok	postylli	Samuela	Dambrowskiego,	druko-
wanej	także	na	Śląsku	od	1766	r.	w	opracowaniu	pocho-
dzących	ze	Śląska	Cieszyńskiego:	ks.	Pawła	Twardego	
a	potem	Chrystiana	Bockhammera,	dużą	poczytnością	
cieszyła	się	„Postilla	popularis	 to	 jest	kazania	na	ewa-
nielije	święte,	które	przez	cały	rok	w	niedziele,	w	świę-
ta	 uroczyste	 i	 apostolskie	w	 kościele	 	Bożym	 ludowi	
pospolitemu	czytają	i	wykładają	prawie	po	prostu,	że	je	
każdy	 i	najwiętszy	prostak	 łatwie	zrozumieć	może...”,	
drukowana	 w	 Lesznie	 1650,	 pióra	 kluczborskiego	 se-
niora	ks.	Adam	Gdacjusza.	
	 Gdy	 chodzi	 o	 polskie	 Biblie,	 te,	 po	 wydaniu	
Biblii	Gdańskiej	(1632)	były		wznawiane	w	oficynach	
zagranicznych:	Amsterdam	 –	 1660,	w	 oficynach	 	 nie-
mieckich	w	Halle	–	1722,	Lipsku	–	1727,	także	w	Brze-
gu	 –	 1768.	Nowy	Testament	miał	 także	wiele	wydań,	
drukowanych	głównie	w	Brzegu	w	1708,	1751,	1768,	
1786	i	później.	
	 Już	 tylko	 przedstawiony	 tu	 wybór	 tytułów	
świadczy	 o	 wielkim	 wysiłku	 podejmowanym	 przez	
śląskie	 duchowieństwo	 ewangelickie,	 starające	 się	 za-
spokoić	podstawowe	potrzeby	wiernych	w	 tym	zakre-
sie.	 Ówczesnym	 zwyczajem	 nie	 podawano	 wielkości	
nakładów,	 co	 ułatwiłoby	 nam	 ocenić	 wielkość	 zapo-
trzebowania	na	wymienione	druki.	Biorąc	pod	uwagę	
pracochłonność	 ręcznego	 składu	 można	 dopuścić,	 że	
przynajmniej	 niektóre	 pozycje	mogły	 osiągać	 kilkuty-
sięczne	 nakłady.	Wiele	 z	 tych	 tytułów	 było	wznawia-
nych	kilka,	a	nawet	kilkadziesiąt	razy.	Możemy	także	
przychylić	się	do	stwierdzenia,	że	książki	te	w	jakiejś	
mierze	spowolniały	proces	wypierania	polszczyzny	ze	
Śląska,	zwłaszcza	w	XIX	w.	
	 Obraz	 ruchu	wydawniczego	 dopełnia	 ośrodek	
w	Cieszynie.	Zawdzięczamy	go	dwom	duszpasterzom	
działającym	w	Cieszynie,	księżom	Janowi	Muthmano-
wi	 i	 Samuelowi	Ludwikowi	Zasadiusowi,	 którzy	mię-
dzy	1716	a	1730	sami	napisali	lub	przetłumaczyli	w	su-
mie	15	pozycji	książkowych,	drukowanych	w	Brzegu,	
jako	że	na	prośbę	uruchomienia	drukarni	w	Cieszynie	
nie	było	cesarskiego	przyzwolenia.	
	 Listę	 otwiera	 swoistego	 rodzaju	 poradnik	
„Wierność	Bogu	 i	 cesarzowi	 czasu	powietrza	morowe-
go	 należąca	 a	 pokazana	 przez	 Jana	Muthmana,	 sługę	
Ewanjeliey	przy	kościele	Jezusowym	przed	Cieszynem”	
-		Brzeg	1716.	
	 Spod	jego	pióra	wyszły	tłumaczenia:	
	 -	 „Sto	 reguł	 żywota,	 ktore	 każdy	 chrześcija-
nin	przy	początku	albo	skończeniu	każdego	tydnia	dla	
świętego	 przesięwzięcia	 (...)	 powolno	 czytać,	 pilnie	
uważać	a	pobożnie	wykonywać	ma.	Z	przydatkiem	do	
P.	 Jezusa	a	historyjej	o	pobożnym	dziecięciu	”	 -	prze-
kład	pochodzący	z	postylli	M.	Möllera	wydanej	w	Zgo-

rzelcu	w	1601	r.,	druk	z		1720	r.	
	 -	 „Książeczka	 Jezusowa”	 Jana	 	 Kirsfelda	 –	
Brzeg	1724		
	 -	 P.	 L.	 Bernharda:	 „Armilla	 i	 jej	 obcowanie	 
z	Bogiem	wraz	z	niektórymi	pieśniami”.		
	 Przypisywane	mu	jest	opracowanie	„Odnowie-
nia	 przymierza	Chrztu	 Świętego	 ...	 ku	 każdodziennej	
pobożności	 z	 różnymi	 sentencjami	 pociesznemi	 z	 Bi-
blijej	Świętej	i	niektorymi	modlitwy”	–	1780.	
	 Już	 poza	 Cieszynem	 w	 Pössneck	 pokazał	 się	
„Pamiętnik”	oraz	pięciojęzyczna	Biblia,	do	której	napi-
sał	obszerny	wstęp,	wydana	w	Lipsku	w	1741	r.	
	 Listę	 wydawnictw	 wydatnie	 wzbogacił	 drugi	
z	„polskich”	pastorów,	młodszy	współbrat	w	urzędzie,	
także	pochodzący	w	Komorzna,	ks.	Samuel	Ludwik	Za-
sadius.	Są	to	następujące	tytuły:	
	 1/	„Droga	do	nieba,	 to	 jest	nauka	krotka	z	ka-
techizmusa	 dla	 tych,	 ktorym	 czas	 zabawić	 się	 dłużey,	
aby	na	krotce	nauczyli	się	przecie	i	wiedzieli,	jako	się	
człowiek	sprawować	ma,	chcąc	prziść	do	nieba,	spisana	
przez...	”	-	druga	polska	książka	napisana	w	Cieszynie.		
Wydania:	1723,	1724,	1725,	1729;	
	 2/	 „Mleczna	 potrawa	 duchowna	 ssącym	 ja-
gniątkom	Pana	Jezusa	Krystusa	podana	od	(...)”.	Wyda-
nia:	1724,	1726,	1727,	1753,	1756;
	 3/	 „Drogi	 do	 prawdziwego	 krześcijaństwa	 to-
rowanie	z	Pisma	Świętego	pokazane,	a	własnemi	ksiąg	
symbolicznych	kościoła	ewanielickiego	 słowami	obja-
śnione”.	Wydania:	1727	i	1730;
	 4/	„Modlitwy	nabożne	poranne	i	wieczorne	na	
każdy	dzień,	jako	i	pokutne,	przy	Spowiedzi	i	Komuniej	
Świętej	pożyteczne	ku	pobożności,	pocieszne	w	krziżu	
oraz	przidane	pieśni		rane	i	wieczorne,	po	spożywaniu	
pokarmów,	o	pokucie	świętej,	pobożności,	cierpliwości	
(...)”,	Brzeg	1725;	
	 5/	„Kazania	pokutne,	ktore	na	pamiątkę	swoim	
przed	Cieszynem	z	serca	kochanym	bywszy	dziatkom	
kościelnym	abo	duchownym	do	druku	podał...”,	Brzeg	
1730,	oraz	przekłady:	
	 6/	M.	Luther:	„Enchiridion.	Mały	Kateizm	dla	
pospolitej	 księży	 i	 kaznodziei,	 z	 przedmowami	 i	 ksią-
żeczkami	jego	do	ślubów	i	krztu	ś.	odprawowania	słu-
żącemi	z	niemieckiego	na	polski	przetłumaczony”,	od	
1725	–	1777		-	10	wydań;	
	 7/	 „D.	 Marcina	 Luthera	 Mały	 Kateizm	 dla	
tych,	ktorzi	długich	odpowiedzi	nauczyć	się	nie	mogą	
przez	pytania	i	krotkie	odpowiedzi	objaśniony	przez...”,	
Brzeg	1727,	1750;	
	 8/	 Jan	Arndt:	 „Wykład	 na	 dziesięcioro	 Boże	
prikazania	i	wiarę	świętą	krześcijańską	w	kazaniach	ku	
zbudowaniu	(...)”,	Brzeg	1725;	
	 9/	 Jan	Arndt:	 „Rajski	 ogródeczek	 pełen	 cnót	
krześcijańskich,	aby	przez	nabożne	 i	pocieszne	modli-
twy	były	w	duszę	wszczepione.	Po	wielu	 innych	edy-
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cyjach	w	Nirmberku	roku	1727	pod	najwyższym	przi-
wilejem	cesarskim...	teraz	z	rejestrami	pożytecznemi	...	
w	polszczyznę	przeniesiony”,	 	od	1736	do	1918	–	14	
wydań,	drukowanych	w	Brzegu	i	w	Królewcu;	
	 10/	 Przedmowa	 i	 opracowanie	 do	 „Nowego	
Pana	Jezusa	Chrystusa	Testamentu”,	Brzeg	1725,	1751,	
1753.	
	 Jakkolwiek	spojrzymy	na	tą	listę,	być	może	nie-
pełną,	musimy	przyznać,	że	 jak	na	 tamte	niespokojne	
czasy	(groźba	epidemii,	pożar	miasta,	niespokojna	gra-
nica	śląsko	–	węgierska,	ciągłe	szykany	ze	strony	władz	
miejscowych	i	duchownych	katolickich	i	jezuitów,	sta-
ła	troska	o	kontynuację	budowy	kościoła	Jezusowego),	
dorobek	 obu	 duchownych	 jest	 po	 prostu	 imponujący.	
Mimo	woli	może	się	zrodzić	pytanie,	jak	to	się	stało,	że	
ni	stąd	ni	zowąd	i	to	w	takiej	ilości	duchowni	siedzący	
w	Cieszynie	pisali	polskie	książki	i	to	w	dobie,	gdy	od	
100	lat	urzędową	czeszczyznę	wypierał	język	niemiec-
ki,	 gdy	 właśnie	 przez	 Cieszyn	 płynął	 strumień	 piety-
stycznej	 literatury	niemieckiej	na	Węgry?	Odpowiedź	
jest	prosta:	„bo	taki	tu	tylko	język	znano”!!!	Dodajmy	
–	tu	chodzi	o	język	ludu,	poddanych,	a	nie	urzędników,	
jakichkolwiek	 nobilitowanych	 notabli,	 w	 większości	
zniemczonej	 lub	 osiadłej	 niemieckiej	 szlachty	 i	 wyż-
szego	mieszczaństwa,		Ci	bowiem	mieli	pod	dostatkiem	
literatury	 niemieckiej.	 Ks.	 Jan	 Muthman	 napisał	 we	
wstępie	do	„Wierności	Bogu...”:	„Sposób	pisania	mego,	
albo	 stylus,	 lekka	 jest	 polszczyzna,	 niekiedy	 według	
zwykłości	 teraźniejszych	 słuchaczów	 moich	 accomo-
dowana	 [dostosowana],	 bo	 nie	 uszom	 piszę,	 a	 sercu.”	
Jemu	 chodziło,	 aby	 sprostać	 potrzebom	 „zwykłości	
słuchaczów”	posługujących	się	między	sobą	językiem	
polskim,	 ściślej	 jego	 śląsko-cieszyńską	 odmianą.	Czy	
chodziło	 tu	 o	 świadome	 działanie	 repolonizacyjne?	 
W	żadnym	przypadku!	Tu	nikogo	z	prostego	 ludu	nie	
było	 trzeba	 repolonizować,	 natomiast	 chodziło	 o	 to,	
aby	mu	dostarczyć	jak	najwięcej	literatury	luterańskiej	 
w	zrozumiałym	dla	niego	języku.	Podkreślał	to	ks.	Mu-
thman	w	innym	miejscu	„Wierności	Bogu...”:	„Słuszna	
ale	 jest,	 żebyśmy	 i	 za	 naszych	 czasów	 polskim	 języ-
kiem	śpiewali	Panu	pieśni	nowe.	(...)	O	wielu	a	wybor-
nych	pieśniach	niemieckich	milcząc,	z	własnego	mego	
doświadczenia	mówię,	 że	 one	 piosneczki	 polskie	 (...)	
złotem	przepłacone	być	nie	mogą”.	Także	ks.	Samuel	
Zasadius	 w	 „Drodze	 do	 prawdziwego	 krześcijaństwa	
torowanie...”	apelował:	„Nie	tylko	módl	się	o	prawdzi-
wą	wiarę,	ale	też	słuchaj,	czytaj	i	ucz	się	Słowa	Boże-
go.	Jeśli	czytać	nie	umiesz,	śpiewaj	tym	pilniej	nabożne	
pieśni	o	łasce	Bożej.	(...)	Kup	sobie	dobrą	książeczkę,	
jeśli	cię	na	więtszą	nie	stanie,	przynajmniej	Nowy	Te-
stament	z	katechizmusem,	modlitwami	i	pieśniami”.	
	 Prof.	 Jan	Zaremba	w	pracy	 „Udział	 ewangeli-
ków	śląskich	w	polskim	życiu	kulturalnym”	(Warszawa	
1974)	zapisał:	„	(...)	druki	cieszyńskie	ważne	są	przede	

wszystkim	 jako	pierwsze	dokumenty	polskiego	 słowa	
pisanego	w	ówczesnym	Księstwie	Cieszyńskim,	gdzie	
wobec	panującej	w	pismach	niemczyzny,	a	w	zborach	
zrozumiałego	 dla	 ludności	 języka	 czeskiego	 i	 słowac-
kiego,	 polskiemu	 językowi	 groziło	 zejście	 do	 miej-
scowego	 dialektu.	 Niepozorne	 książeczki	 Muthmana	 
i	Zasadiusa	tłoczone	szwabachą,	do	której	Ślązacy	byli	
przyzwyczajeni,	rozchodząc	się	między	miejscową	lud-
nością,	 niebezpieczeństwu	 temu	 zapobiegły.”	 Był	 to	
ostatni	moment.	Przypomnijmy:	w	1730	r.	zostało	wy-
dalonych	z	Cieszyna	pięciu	duchownych,	w	tym	księża	
Muthman	i	Zasadius,		pod	zarzutem	pielęgnowania	za-
kazanego	pietyzmu.	Cios	był	precyzyjnie	wymierzony,	
gdyż	 pod	 płaszczykiem	 nierespektowania	 zakazu	 ce-
sarskiego	za	jednym	zamachem	zdezorganizowano	na	
wiele	 lat	 chlubną	 działalność	 Gimnazjum	 Ewangelic-
kiego	w	Cieszynie	i	położono	tamę	dla	dalszego	propa-
gowania	ewangelicyzmu	w	polskiej	szacie.	Zauważmy,	
że	następna	i	jedyna	polska	książka	nabożna,	w	dodat-
ku	ocenzurowana,	pojawiła	 się	dopiero	w	1794	 r.	 (ks.	
Jana	Kłapsi:	 „Modlitwy	 i	 rozmyślania	nabożne	na	po-
mnożenie	chrześcijaństwa	między	ludźmi	pospolitymi	
we	wszelkim	 czasie	 i	 różnych	potrzebach	 służące...”),	 
a	więc	po	64	latach.	Ale	na	większą,	bardziej	efektywną	
działalność	 	 wydawniczą	 ewangelicy	 	musieli	 czekać		
dalszych	blisko	100	lat,	rozwiniętą	przez	Towarzystwo	
Ewangelickie	Oświaty	Ludowej,	założonej	w	1881	r.	To	
była	cena	wydalenia	rzekomych	pietystów!	Czy	tylko?	
Przez	ponad	półtora	wieku	musiały	starczyć	„niepozor-
ne	książeczki	Muthmana	i	Zasadiusa”,	po	części	wzna-
wiane	w	Brzegu	i	przemycane	po	1740	r.	przez	granicę	
austriacko	–	pruską	na	Śląsk	Cieszyński,	gdyż	wszelkie	
związki	z	kościołem	ewangelickim	na	Śląsku	zagarnię-
tym	przez	Prusy	zostały	bezwzględnie	zakazane.		
	 W	 1866	 r.	 rozpoczął	 pracę	 duszpasterską	 
w	Cieszynie	ks.	dr	Leopold	Otto.	Służąc	w	Warszawie,	
działał	wśród	mieszczan	i	szlachty,	w	dużej	mierze	two-
rzącą	 spolonizowaną	 elitę	 intelektualną	 miasta,	 trzon	
odradzającej	 się	 na	 zgliszczach	 polskiej	 Reformacji	 
z	XVI	w.	nowej	Reformacji	w	kadłubowym	Królestwie	
Polskim,	 podporządkowanym	 carskiej	 Rosji.	 Gdy	 ks.	
Otto	 stanął	 na	 cieszyńskiej	 ambonie,	 poza	 miejskimi	
niemieckimi	 notablami,	 jego	 słuchaczami	 był	 przede	
wszystkim	 miejscowy	 lud,	 mówiący	 na	 co	 dzień	 po	
polsku,	ale	nie	mający	poza	nielicznymi	pojęcia	o	tym,	
że	są	cząstką	narodu	posługującego	się	tym	samym	ję-
zykiem,	a	oderwanego	ostatecznie	od	polskiego	rdzenia	 
w	XIV	w.	Zrodziło	 się	wówczas	 zanotowane	pytanie:	
„czy	my	 tego	warszawioka	będziemy	 rozumieć”?	War-
szawiok	 tymczasem	w	 lot	 zorientował	 się,	 komu	ma	
wygłaszać	 kazania	 i	 kim	 są	 ci	 ludzie	 tworzący	 trzon	
zboru,	bez	obaw,	czy	będzie	rozumiany.	W	gościnnym	
kazaniu	w	1864	 r.	 zapytał:	 „Na	 cóż	 by	was	Chrystus	
Pan	bronił	 i	 chronił	 przez	 tyle	wieków,	dlaczego	was	
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polską	 mową	 chwalących	 Boga,	 światłem	 Ewangelii	
obdarzył,	dla	czegóż	was	między	katolikami	i	Niemca-
mi		postawił?	Oto,	byście	tego	światła	pod	korzec	nie	
stawiali,	ale	by	ono	z	gór	waszych	szeroko	na	wszystkie	
strony,	gdzie	polska	brzmi	mowa,	 jasno	przyświecało.	
Wyście	 sól	 ziemi,	 pamiętajcie,	 że	 gdy	 sól	 zwietrzeje,	
wyrzucą	 ją,	 a	 zdepczą.”	Ten	wizjoner	 o	 przepojonym	
romantyzmem	 sercu	 widział	 w	 ludzie	 śląsko-cieszyń-
skim	jedynych	ocalałych	spadkobierców	pierwszej	Re-
formacji	polskiej	 i	dlatego	 tak	bardzo	zabiegał	o	 jego	
zachowanie	i	w	nim	widział	zaczyn	do	odrodzenia	Ko-
ścioła	Ewangelickiego	w	polskiej	szacie.	Przesłanie	ks.	
Otto	było	nazbyt	przejrzyste	dla	 tych,	którzy	uważali,	
że	prawdziwym	ewangelikiem	może	być	ten,	który	za-
prze	się	polskich	korzeni,	gdyż...	ewangelik	to	Niemiec!	
Dlatego	 ks.	 Otto	 po	 dziewięciu	 latach	 służby	 musiał	
odejść	 z	 Cieszyna.	 Pozostawił	 jednak	 godziwych	 na-
stępców,	którzy	kontynuowali	jego	dzieło,	poddani	nie-
wybrednym	atakom	i	zarzutom,	iż	łączą	się	z	polskimi	
papistami	i	zdradzają	Kościół	Ewangelicki.	Aby	efekty	
były	pewniejsze,	posługiwali	się	w	tym		procederze	ję-
zykiem	niepolskim,	a	ślązakowskim!	Bo	tu	nie	chodziło,	
aby	czcić	tego	samego	Boga	różnymi,	równorzędnymi	
językami,	ale	głosić,	 że	każdy	nieniemiecki	 język	nie	
jest	 zdolny	 wyrazić	 najgłębszych	 uczuć,	 istoty	 wiary,	
niuansów	wiedzy,	gdyż	jest	prostacki,	ubogi,	właściwy	
ludziom	niewykształconym,	 dlatego	 należy	 go	 zdusić,	
wyeliminować	 z	 codziennego	 obiegu,	 aby	 nie	 ograni-
czał	używania	języka	wyższej	kultury.	
	 Ks.	 Franciszek	Michejda	 jednak	 nie	 schodził	 
z	obranej	drogi	do	Ziemi	Obiecanej.	Doczekał	ks.	Fran-
ciszek	Michejda	chwili,	gdy	w	1918	r.	powstała	polska	
Rada	Narodowa	Księstwa	Cieszyńskiego,	która	na	jego	
wniosek	wystąpiła	do	polskiego	Konsystorza	Kościoła	
Ewangelicko	–	Augsburskiego	w	Warszawie	 z	prośbą	 
o	przejęcie	pod	swoje	skrzydła	Kościoła	Ewangelicko	–	
Augsburskiego	Śląska	Cieszyńskiego.	20.	grudnia	1918	
r.	 był	dniem	uroczystego	przyjęcia	 zborów	śląsko-cie-
szyńskich	do	Kościoła	Ewangelicko	–	Augsburskiego	
w	Polsce,	ustanowienia	senioratu	i	wyboru	pierwszego	
polskiego	 seniora.	Marzeniem	 superintendenta	 ks.	 Ju-
liusza	 Burschego,	 kontynuatora	 idei	 ks.	 dr.	 Leopolda	
Otto	 było	 skupienie	 wszystkich	 Kościołów	 Ewange-
lickich	 działających	 na	 ziemiach	 odrodzonej	 Rzeczy-
pospolitej	 i	oparcie	ich	na	tradycjach	pierwszej	XVI	–	

wiecznej	Reformacji.	Tradycje	pierwotnej	 luterańskiej	
Reformacji	z	XVI	w.		zachowane	zostały	tylko	na	Ślą-
sku	Cieszyńskim	i	na	Mazurach.	Kościół	Ewangelicko	
–	 Augsburski	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim	 był	 pierwszym,	
który	 wyszedł	 marzeniom	 superintendenta	 naprzeciw,	 
z	 własnej	 swojej	 inicjatywy,	 składając	 tym	 samym	
świadectwo	 tych,	 	których	Pan	„polską	mową	chwalą-
cych	Boga,	światłem	Ewangelii	obdarzył”.	
	 Władców	 tego	 świata	 mało	 wzruszały	 marze-
nia	romantycznych	wizjonerów	i	jakieś	surrealistyczne	
hasła	 o	 samostanowieniu	 narodów;	 ważniejsze	 były	
racje	ekonomiczne.	Dokonany	podział	Śląska	Cieszyń-
skiego	w	1920	 r.	 rozerwał	historyczną	krainę,	 ale	 tak-
że	Kościół	Ewangelicki	 na	Śląsku	Cieszyńskim.	 Jego	
zaolziańska	 część	 jeszcze	 raz	 została	 skonfrontowana	
z	siłami,	którym	wadziła	wierność	własnym	tradycjom.	
Gdy	wybuchła	II	wojna	światowa,	wszyscy	jej	obrońcy	
po	 obu	 stronach	Olzy	 zostali	 poddani	 obozowym	 lub	
innym	represjom.	Czas	okrutnej	wojny	się	zakończył;	
za	 nią	 przyszedł	 okres	 niewolenia	 umysłu,	 depryma-
cji	wszystkiego	co	nie	jest	materialne,	co	wymyka	się	 
z	 granic	 pojmowania	 i	 nie	 da	 się	 ująć	 ludzkimi	 for-
mułami.	 I	 ten	 czas	 minął,	 nadszedł	 czas	 niczym	 nie	
skrępowanych	wyborów,	pogoni	 za	błyskotliwą	 samo-
realizacją	 i	zamożnością	 jakże	często	kosztem	innych,	
niezaradnych	 bądź	 dotkniętych	 złym	 losem.	 Wśród	
tego	zgiełku	pojawiły	się	ważne	daty:	2009,	2017,	na-
dejdzie	2018,	słownie:	300	–	lecie	kościołów	łaski,	500	
–	 lecie	Reformacji	 luterańskiej,	 100	–	 lecie	powstania	
Rady	Narodowej	Księstwa	Cieszyńskiego	i	odrodzenie	
Państwa	 Polskiego.	 Dziesiątki	 imprez	 i	 uroczystości	
kościelnych	ku	czci,	ku	pamięci,	mowy	o	dzielności	na-
szych	przodków	i	znaczeniu	ich	dokonań,	nowych	spoj-
rzeń	i	ocen	domagających	się	uznania,	prób	nobilitacji	
i	 znalezienie	miejsca	w	zagmatwanej	historii	 naszego	
kraju.	Wśród	wielu,	na	mapie	Świata	pojawiły	się	dwa	
polskie	miasta	 Reformacji,	 dwie	 śląskie	 stolice:	Wro-
cław	 i	mały	Cieszyn,	 dwa	 skupiska,	 skąd	 roznosi	 się	
głos:	JESTEŚMY!	
W	 2010	 r.	 przed	 kościołem	 Jezusowym	 wystawiono	
trzy	 kamienie:	 WIARA	 –	 1517,	 NADZIEJA	 –	 1709,	
MIŁOŚĆ	 –	 2009.	 Tak,	 to	 MIŁOŚĆ	 sprawiła,	 że	 tu	
JESTEŚMY	i	dotrwaliśmy	aż	dotąd.	Bogu	niech	będą	
dzięki	i	chwała!	

	 Nie	jest	uczeń	nad	mistrza	ani	sługa	nad	swego	pana;	wystarczy	ucznio-

wi,	aby	był	jak	jego	mistrz,	a	sługa	jak	jego	pan;	jeśli	gospodarza	Belzebubem	

nazwali,	tym	bardziej	jego	domowników!

Mt 10, 24-25
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Ludzie i wydarzenia

Odcinek 235

   28.10.1817:	w	Gossau	(Austria)	urodził	się	ks. Gu-
staw Kupferschmidt	syn	ks.	Michała	Kupferschmidta	
i	 Karoliny	 z	 domu	 Nowak.	 Rok	 później	 pastorostwo	
przeniosło	się	z	Gossau	do	Wisły	i	tu	też	wyrastał	mło-
dy	 Gustaw.	 Kształcił	 się	 w	 Gimnazjum	 Ewangelic-
kim	w	Cieszynie,	a	następnie	w	Liceum	w	Kieżmarku.	
Prawdopodobnie	za	sprawą	rodziców	(bo	także	matka	
była	 córką	 pastora	 Jerzego	 Nowaka)	 poszedł	 śladem	
ojca,	obrał	studia	teologiczne,	które	zaliczył	w	Wiedniu	
(1839	–	1843).	Po	ordynacji	w	Wiśle	w	1843	r.	pełnił	
obowiązki	 wikariusza	 u	 boku	 ojca	 do	 momentu,	 gdy	
ten,	licząc	80	lat	przeszedł	na	emeryturę	(1862).	Wów-
czas	 objął	 urząd	 proboszcza.	 Sprawował	 także	 obo-
wiązki	 sekretarza,	 księgowego	 i	 radnego	 gminy.	 Jako	
przewodniczący	Rady	 Szkolnej	 przyczynił	 się	 do	wy-
budowania	 nowych	 szkół	 w	Wiśle	 –	Malince	 (1871)	 
i	w	Wiśle	Czarnym	(1879).	Za	jego	staraniem	29.06.1878	
r.	 zainstalowano	w	kościele	 nowe	organy.	 08.06.1885	
r.	wybuchł	w	pobliskim	zajeździe	pożar,	który	na	sku-
tek	silnego	wiatru	przerzucił	się	na	plebanię	 i	kościół,	
niszcząc	poszycie	dachu	i	dobudowaną		do	murowanej	
nawy	wieżę.	 Już	 29.06.1886	wieża	 była	 odbudowana	
i	 wyposażona	w	 nowe	 trzy	 dzwony	 (22.11.1886),	 od-
lane	 ze	 stopionych	 pożarem	 poprzednich	 dzwonów.		
Po	24	latach	służby,	ks.	Gustaw	Kupferschmidt	zmarł	
18.07.1886	r.,	pochowany	na	cmentarzu	Na	Groniczku	
założonym	przez	ojca.	

**********
   04.11.1967:	zmarł	ks. Gustaw Kraina,	inż.	elektryk,	
pracował	 na	 różnych	 stanowiskach	 w	 zawodzie,	 po	
wojnie	ukończył	studia	teologiczne,	pastor	w	Zduńskiej	
Woli	 i	Pabianicach,	 także	tłumacz	(znał	4	języki)	 i	pe-
dagog.	 Patrz:	 odc.	 179	 w	 	 „Wieści	Wyższobramskie”	
2012/5,	s.	11	–	12	

**********
   07.11.1867:	urodziła	się	Maria Skłodowska – Curie,	
zamężna	z	Piotrem	Curie.	Razem	z	mężem	prowadziła	
badania	 rud	 uranu,	 odkryła	 2	 pierwiastki	 promienio-
twórcze	polon	i	rad,	przyczyniła	się	do	założenia	Insty-
tutu	Radowego	w	Warszawie,	wykładowczyni	Collége	
de	France,	dwukrotna	laureatka	nagrody	Nobla	w	dzie-

dzinie	fizyki	 i	chemii.	Patrz:	
odc.	 136	 –	 137	 w	 	 „Wieści	
Wyższobramskie”	 2009/07	 -	
08,	s.	11.	

**********
   20.11.1917:	 w	 obozie	 je-
nieckim	 w	 twierdzy	 Perow-
sku	(Turkiestan)	zmarł	dr Hugo Zapałowicz,	prawnik,	
z	zamiłowania	botanik	i	geolog,	podróżnik.	Urodził	się	
w	Lublanie	15.11.1852	r.	Był	synem	architekta	Włady-
sława	i	Słowenki	Hugony	Marii	Smole.	W	1863	r.	pań-
stwo	Zapałowiczowie	przenieśli	się	do	Przemyśla.	Tam	
też	w	1871	r.	młody	Hugo	ukończył	gimnazjum	i	w	tym	
samym	roku	zgodnie	z	życzeniem	rodziców	rozpoczął	
studia	na	Wydziale	Prawa	i	Administracji	Uniwersytetu	
Jagiellońskiego	w		Krakowie,	które	zakończył	doktora-
tem	(1876).	W	wolnych	chwilach	dawał	 jednak	upust	
swoim	zainteresowaniom	geologicznym	i	botanicznym.	
Około	1870	r.	zawitał	pierwszy	raz	w	Zakopanem;	wy-
cieczki	w	Tatry	odbył	z	przewodnikiem	Szymonem	Ta-
tarem	Starszym.	Często	wyjeżdżał	na	penetrację	Babiej	
Góry	i	Pasma	Polic.	Tu	towarzyszył	mu	góral	z	Zawoi	
Wawrzyniec	 Szkolnik.	 Owocem	 tych	 wędrówek	 była	
praca	 „Roślinność	 Babiej	 Góry	 pod	 względem	 geo-
graficzno	–	botanicznym”,	 zaopatrzona	 także	w	mapę	
(1880).	Zatrudnienie	 znalazł	 jako	 sędzia	wojskowy	w	
armii	austriackiej.	W	1880	r.	wyjechał	do	Wiednia.	Sta-
nowisko	porucznika	–	audytora	nie	przeszkodziło	mu	w	
podjęciu	studiów	z	zakresu	geologii	 i	botaniki	na	uni-
wersyteckie	wiedeńskim.	Wolny	czas	poświęcił	na	pe-
netrację	Karpat	Wschodnich.	Zebrany	bogaty	materiał	
opracował	w	kilku	publikacjach,	m.in.	w	pracy	„Roślin-
na	szata	Gór	Pokucko	–	Marmaroskich”.	W	1888	-	1890	
odbył	 podróż	 dookoła	 świata,	 z	 Lizbony	 do	Ameryki	
Południowej,	którą	przemierzył	ze	wschodu	na	zachód	
poprzez	Andy,	 a	 następnie	 zachodnim	wybrzeżem	do-
tarł	 do	 San	 Francisco.	Najwięcej	 uwagi	 poświęcił	 ba-
daniom	Patagonii,	 a	 ich	wyniki	ogłosił	w	pracy	„Das	
Rio	Negro	Gebiet	 in	 Patagonien”	 z	mapą	 i	 przekroja-
mi	geologicznymi	(1893).	Dalszy	etap	wiódł	z	Japonii	
wschodnim	i	południowym	obrzeżem	Azji	przez	Aden	i	
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Port	Said	do	Ziemi	Świętej	i	Egiptu,	wreszcie	do	Triestu.	
Po	śmierci	dopiero	co	poślubionej	żony	Józefy	Mariań-
skiej	(1891),	urodzonego	synka	powierzył	opiece	matki,	 
a	sam	szukał	ukojenia	u	stryja	Antoniego	w	Wadowicach,	
spisując	swoje	wspomnienia	z	podróży	dookoła	świata	
w	dwutomowej	książce	„Jedna	z	podróży	naokoło	Zie-
mi”	(1899).	W	1896	r.	wyjechał	do	Lwowa,	gdzie	już	 
w	stopniu	majora	–	audytora	doczekał	emerytury	(1905).	
W	 tymże	 roku	osiadł	w	Zawoi,	gdzie	 swoją	obecność	
zaznaczył	 jako	 działacz	 Towarzystwa	 Tatrzańskiego,	 
w	latach	1904	–	1907	był	członkiem	Zarządu	Głównego	
TT.	Już	w	tym	samym	roku	(1905)	założył	oddział	TT	 
w	Markowie,	wkrótce	przeniesiony	do	Zawoi,	przystą-
pił	 też	 do	 wytyczenia	 szlaku	 turystycznego	 z	 Suchej	
przez	 Zawoję	 na	 Babią	 Górę.	 Z	 jego	 inicjatywy	 po-
wstało	 także	 schronisko	 na	Markowych	 Szczawinach,	
otwarte	w	1906	r.	Zarówno	szlak,	jak	i	schronisko	stały	
się	 przedmiotem	 ostrej	 rywalizacji	 z	 Beskidenverein,	
które	 między	 innymi	 przez	 niszczenie	 polskich	 ozna-
kowań	starało	się	ograniczyć	napływ	polskich	turystów	
na	 Babią	 Górę.	 W	 1906	 r.	 Zapałowicz	 powrócił	 do	
Lwowa.	Czas	spędzony	we	Lwowie	sprzyjał	kolejnym	
wyprawom	w	Góry	Pokucko	–	Marmaroskie.	Wówczas	
powstało	jego	3	–	tomowe	dzieło	„Krytyczny	przegląd	
roślinności	Galicji”	 (Lwów	1906	 -	 1911).	W	uznaniu	
jego	zasług	dla	turystyki	w	Karpatach	Towarzystwo	Ta-
trzańskie	nadało	mu	w	1913	r.	tytuł	członka	honorowe-
go.	Mimo	wieku	62	lat,	w	1914	r.	zgłosił	się	ochotniczo	
do	wojska.	Po	zdaniu	egzaminu	na	oficera	sztabowego	
otrzymał	przydział	do	przemyskiej	twierdzy.	Basteja	ta,	
po	 półrocznym	 oblężeniu,	 została	 poddana	 wojskom	
rosyjskim	(22.03.1915).	119	000	żołnierzy	austriackich	
dostało	 się	 do	 niewoli	 rosyjskiej	 i	 wywiezionych	 do	
Turkiestanu,	a	wraz	z	nimi	Hugo	Zapałowicz,	któremu	
powierzono	 komendę	 obozu.	 Niestety	 planowanego	
terminu	wymiany	jeńców	nie	doczekał.	

**********
   21.11.1942:	 w	 obozie	 koncentracyjnym	Auschwitz	
zginęła	Stefania Michejda	z	Zaleskich,	żona	dr.	Wła-
dysława	 Michejdy,	 burmistrza	 Cieszyna.	 Była	 córką	
dr.	med.	Józefa	Zaleskiego	(właściwie	Piotrowskiego)	 
i	Marii	Nikielewicz.	Urodziła	 się	w	Gösting	pod	Gra-
zem	 (Austria)	 28.01.1884	 r.	 Miała	 jeszcze	 młodszą	 
o	 rok	 siostrę	 Jadwigę	 i	 wcześnie	 zmarłego	 braciszka	
Bogusia.	Za	namową	prof.	Ludwika	Gumplowicza,	Za-
lescy	w	1888	r.	przeprowadzili	się	do	Puńcowa,	gdzie	
nabyli	gospodarstwo	rolne,	które	wkrótce	stało	się	zna-
nym	w	 okolicy.	 Dr	 Zaleski	 wprowadził	 innowacyjne	
metody	uprawy	roli	i	hodowli	zwierząt,	a	będąc	znako-
mitym	 praktykiem	 i	 prelegentem,	 popularyzował	wie-
dzę	rolniczą,	był	jednym	z	najaktywniejszych	działaczy	
Towarzystwa	Rolniczego.	Z	 	 łatwością	posługiwał	 się	
piórem,	 zamieszczał	 swoje	 artykuły	 w	 „Rolniku	 Ślą-
skim”	i	w	„Gwiazdce	Cieszyńskiej”.	Dzięki	nawiązaniu	

bliskich	kontaktów		z	co	znakomitszymi	orędownikami	
polskiego	 życia	 narodowego,	 jego	 dom	 stał	 się	 miej-
scem	 wielu	 spotkań	 narodowców,	 a	 także	 młodzieży	
skupionej	w	stowarzyszeniu	„Jedność”.	W	atmosferze	
takiego	domu	wyrastały	obie	córki,	którym	zapobiegli-
wy	 ojciec	 zapewnił	 domowe	 nauczanie.	 Nie	 znosząc	
sprzeciwu	sprawił,	że	obie	też	w	jednym	dniu	w	1902	r.	
wyszły	za	mąż.	Starsza	została	żoną	prawnika,	dr.	Wła-
dysława	 Michejdy,	 najstarszego	 syna	 ks.	 Franciszka	 
z	Nawsia,	młodsza	za	gospodarza	Antoniego	Marcinka	
z	cieszyńskiego	Winogradu.	Stefania	wkrótce	wyjecha-
ła	z	mężem	do	Lwowa.	Tam	m.in.	prowadziła	zbiórkę	
pieniędzy	na	utrzymanie	polskich	szkół	na	Śląsku	Cie-
szyńskim.	Po	wybuchu	I	wojny	światowej	schroniła	się	
w	Cieszynie.	Udzielała	się	jako	sanitariuszka	w	szpita-
lu	a	niebawem,	po	niespodziewanej	śmierci	siostry,	na	
swoje	barki	wzięła	na	wychowanie	czterech	siostrzeń-
ców.	 Po	 zakończeniu	wojny	 i	 powrocie	męża	 (1919),	
Michejdowie	 pozostali	 w	 Cieszynie.	 Gdy	 zmarł	 ks.	
Józef	Londzin	 (1929),	dr.	Władysław	Michejda	został	
jego	 następcą	w	 urzędzie	 burmistrza	miasta.	 Stefania	
natomiast	 cały	wolny	 czas	 poświęcała	 działalności	w	
Kole	Polek,	w	Polskim	Czerwonym	Krzyżu,	a	przede	
wszystkim	wzięła	pod	swoje	opiekuńcze	skrzydła	miej-
ski	sierociniec	i	żłobek.	Żadna	działka	działalności	cha-
rytatywnej	nie	była	jej	obca.	Wspierała	również	dzieci	
ubogich	rodziców,	zapewniając	im	minimum	wykształ-
cenia,	 organizowała	 różne	 kursy	 dokształcające.	 W	
1937	 r.	 została	wdową.	Po	wybuchu	 II	 światowej	pro-
wadziła	 akcję	wspomagania	 ludzi	 spalonych,	 	 zaanga-
żowała	się	w	działalność		podziemną	w	szeregach	ZWZ	
(1940).	Niestety	 już	w	 styczniu	 1941	wpadła	w	 sidła	
zastawionego	 przez	 gestapo	 kotła,	 po	 zdradzie	 kwate-
ry	 dowódcy	 inż.	 Franciszka	 Kwaśnickiego,	 znajdują-
cej	się	w	mieszkaniu	Zofii	Kubiszównej	(w	Cieszynie,	
ul.	Sienkiewicza	11).	Została	uwięziona	w	Raciborzu,	
na	krótko	zwolniona,	 	ponownie	uwięziona	w	Cieszy-
nie,	skąd	przekazana	do	obozu	zagłady	w	Oświęcimiu.	
Wszelkie	zabiegi	o	jej	uwolnienie	nie	odniosły	skutku.	
Zmarła,	zarażona	tyfusem.	

**********
   21.11.1942:	 zmarł	 Paweł Mitręga,	 poligraf,	 zało-
życiel	 drukarni,	 drukował	 cieszyńskie	 pisma	 („Dzien-
nik	Cieszyński”,	 „Miesięcznik	Pedagogiczny”,	 „Poseł	
Ewangelicki”,	„Zaranie	Śląskie		i	in.),	publikacje	insty-
tucji	naukowych	i	firm	wydawniczych	także	spoza	Ślą-
ska,	ofiara	przesłuchiwań	przez	gestapo	w	Zakopanem.	
Patrz:	odc.	40	w	„Gazeta	Ewangelicka”	2001/05,	s.	31.	

**********
 Poświęćmy trochę miejsca na wspomnienie 
osób, których dokładnych dat życia nie znamy, albo też 
wcześniej nie były znane. 
   1567:	 około	 tego	 roku	zmarł	Grzegorz Orszak,	fi-
lolog,	pedagog,	polski	działacz	reformacyjny.	Niewiele	
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wiemy	o	szczegółach	jego	życiorysu.	Prawdopodobnie	
urodził	się	w	1520	r.	w	Nowym	Korczynie.	Młode	lata	
spędził	 w	 Oświęcimiu,	 studiował	 na	 Akademii	 Kra-
kowskiej.	 Potem	pracował	 jako	 nauczyciel	 na	 terenie	
Małopolski.	Kiedy	trafił	do	Pińczowa	nie	wiemy.	Tam	
właśnie	 założył	wzorcową	 szkołę	protestancką,	 korzy-
stając	z	poparcia	Mikołaja	Oleśnickiego,	który	w	1550	
r.	w	początkowym	okresie	udostępnił	dla	szkoły	część	
pomieszczeń	 zamkowych.	 Przez	 9	 lat	 Orszak	 był	 jej	
rektorem	 (1551	 –	 1560),	 wydatnie	 przyczynił	 się	 do	
jej	 rozwoju	 i	podniesienia	 jej	do	poziomu	gimnazjum.	
W	tym	czasie	napisał	pierwszą	znaną	„Postyllę	polską	
domową”,	wzorowaną	 na	 postyllach	 luterańskich	 Fili-
pa	Melanchtona	 i	 Jana	Spangenberga,	wydaną	w	Kró-
lewcu	w	1556	r.	Jego	pragnieniem	było	wydanie	Biblii	 
w	języku	polskim.	Jako	doskonały	znawca	hebrajskiego	
i	 greki,	 	 w	 1558	 r.	 przystąpił	 wraz	 z	 pozostałymi	 na-
uczycielami	 gimnazjum	do	 tłumaczenia	Biblii,	 	 która	
ostatecznie	jako	Biblia	Brzeska,	zwana	też	Pińczowską	
została	wydana	nakładem	księcia	Mikołaja	Radziwiłła	
Czarnego	w	 1561	 r.	Gdy	 jednak	w	 trakcie	 prac	 trans-
latorskich	 ujawniły	 się	 jego	 poglądy	 antytrynitarskie	 
i	sympatie	dla	wydalonego	wcześniej	z	Pińczowa	Fran-
ciszka	 Stankara,	 pod	 naciskiem	 zboru	 kalwińskiego	
odebrano	mu	godność	rektora	(1560)	i	zerwano	z	nim	
wszelkie		stosunki.	W	1562	r.	Orszak	stawił	się	w	Du-
biecku,	 gdzie	 trzy	 lata	 wcześniej	 Franciszek	 Stankar	
założył	szkołę,	kształcącą	w	duchu	poglądów	swojego	
założyciela.	Gdy	jednak	zabrakło	wsparcia	patrona	Sta-
nisława	Stadnickiego,	szkoła	upadła.	Jak	potoczyły	się	
dalsze	losy	Orszaka,	nie	wiemy.	

**********
   1567:	urodził	się	ks. dr Jan Turnowski,	teolog	i	pole-
mista	reformacyjny,	minister	zboru	w	Baranowie,	prof.	
teologii	w	Toruńskim	Gimnazjum	Akademickim,	senior	
Braci	Czeskich	w	Wielkopolsce,	 tłumacz	Nowego	Te-
stamentu	(wyd.	w	Gdański	w	1606	r.)	i	być	może	także	
współtłumacz	 Biblii	 Gdańskiej,	 wydawca	 poszerzone-
go	 wydania	 „Kancjonału	 pieśni	 duchownych”	 Piotra	
Artomiusza,	 tłumacz	hymnów	 i	 pieśni,	 autor	 pism	po-
lemicznych.	 Patrz	 odc.	 74,	 w	 „Informator	 Parafialny”	
2004/04,	s.	16	–	17.	

**********
   1617: tego	roku	(28.01).	zmarł	w	Oleśnicy		Karol II  
z Podiebradów,	książę	oleśnicko	–	bierutowski,	staro-
sta	generalny	Śląska.	Był	synem	Henryka	II	Podiebra-
dowicza,	księcia	ziębicko	–	oleśnickiego	i	Małgorzaty	
v.	Mecklenburg	–	Schwerin.	Urodził	 się	 15.04.1545	 r.	 
w	Oleśnicy.	 Trzy	 lata	 później	 zmarł	 jego	 ojciec.	 Bie-
rutowska	część	księstwa	została	oddana	pod	formalny-
epanowanie	Karola	II	 i	 jego	brata	Henryka	III.	Rządy	
regencyjne	w	ich	imieniu	sprawował	stryj	Joachim,	bi-
skup	 brandenburski;	 dorastający	 właściciele	 księstwa	
zostali	oddani	pod	opiekę	cesarza	Ferdynanda	I	i	Mak-

symiliana	II	(1561	–	1570).	Już	1568	r.	obaj	bracia	wy-
kupili	od	swojego	stryjecznego	brata	Karola	Krzysztofa	
część	 księstwa	 oleśnickiego,	 a	 gdy	 ten	 zmarł	 (1569),	
przejęli	całe	księstwo.	Z	powodu	początkowych	kłopo-
tów	finansowych	bracia	utracili	Złoty	Stok	i	Bierutów	 
z	przyległymi	wsiami	(1674).	Z	poruczenia	cesarza	Ru-
dolfa	II	w	1587	Karol	II	posłował	do	Warszawy,	celem	
wspierania	 elekcji	 Maksymiliana	 III	 na	 króla	 Polski,	 
a	później	uczestniczył	po	jego	stronie	w	słynnej	bitwie	
pod	Byczyną	(27.12.1587),	w	której	wojska	cesarskie	
zostały	 rozgromione	 przez	 hetmana	 Jana	 Zamoyskie-
go.	 Dzięki	 swojej	 roztropności	 Karol	 II	 zdołał	 wyjść	 
z	 napaści,	w	 1599	 r.	 kupił	Międzybórz,	 odzyskał	 tak-
że	 Bierutów	 (1609),	 szczególną	 opieką	 otoczył	 Ole-
śnicę.	 Zamek	 oleśnicki	 doczekał	 	 gruntownej	 przebu-
dowy,	rychło	stał	się	centrum	kulturalnym;	książę	był	
bowiem	mecenasem	i	amatorem	muzyki	renesansowej,	
odtwarzanej	 przez	 ściąganych	na	 zamek	 znakomitych	
artystów.	Także	 z	 jego	 polecenia	 powstało	w	mieście	
szereg	 renesansowych	 kamienic.	W	 1593	 r.	 na	 nowo	
zaczęła	 swoją	działalność	drukarnia;	 rok	później	przy	
współpracy	z	kaznodzieją	nadwornym	i	superintenden-
tem	Melchiorem	Eccardem	doprowadził	do	powstania	
słynnego	Gymnasium	 Illuste,	 a	 także	biblioteki	 łańcu-
chowej	w	kościele	 zamkowym.	 Jako	protestant	w	 tro-
sce	o	należyte	pielęgnowanie	wiary	poddanych	według	
Konfesji	Augsburskiej	powierzył	 swojemu	kaznodziei		
opracowanie	pierwszej	na	Śląsku	„Agendy,	 to	 jest	Po-
rządku	 Kościelnego	 w	 Księstwie	 Oleśnickim...”,	 wy-
drukowanej	w	1593	r.	Ponad	pół	wieku	później,	w	1668	
r.	 	 archidiakon	 oleśnicki	 ks.	 Jerzy	 Bock	 dokonał	 pol-
skiego	 tłumaczenia	 agendy,	 wznawianej	 jeszcze	 dwa	
razy,	a	używanej	między	innymi	także	w	Cieszynie.		
	 Stopniowo,	ale	stale	rósł	prestiż	księcia.	Przez	
cztery	lata	(1605	–	1609)	był	regentem	w	księstwie	le-
gnicko	–	brzeskim	do	czasu	dojścia	do	 lat	 sprawnych	
bratanków	drugiej	żony	-	Jana	Chrystiana	i	Jerzego	Ru-
dolfa.	W	1608	r.	objął	urząd	Starosty	Śląskiego.	Dzięki	
jego	 zabiegom	 przywileje	 Listu	 Majestatycznego	 Ru-
dolfa	II,	zapewniające		wolność	wyznaniową	dla	prote-
stantów,	zostały	rozciągnięte	także	na	Śląsk.	Był	dwu-
krotnie	 żonaty.	 Pierwszą	 żoną	 była	 Katarzyna	 Berka	 
z	Dube	i	Lipy;	po	jej	przedwczesnej	śmierci	(1582)	po-
jął	 dwa	 lata	 później	 księżniczkę	 Elżbietę	 Magdalenę,	
córkę	 Piasta	 Jerzego	 II	 brzeskiego.	Miał	 dziesięcioro	
potomstwa,	dwoje	z	pierwszego	małżeństwa	i	ośmioro	
z	drugiego.	

**********
   1717: około	 tego	 roku	 urodził	 się	Krystian Bogu-
mił Friese.	 	 Bliższych	 szczegółów	 jego	 życiorysu	 
z	 początkowych	 lat	 życia	 nie	 znamy.	 Do	 Warszawy	
przybył	 prawdopodobnie	 z	 Królewca	 między	 1742	 
a	 1750	 r.,	 gdzie	 miał	 własną	 kamienicę	 i	 cegielnię.	
Prawdopodobnie	jego	znajomość	języka	polskiego	była	
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kiepska,	 gdyż	 swoje	 liczne	 prace	 publikował	 wyłącz-
nie	 w	 języku	 francuskim,	 niemieckim,	 bądź	 po	 łaci-
nie.	Miał	 też	bardzo	bogatą	bibliotekę.	Rychło	zyskał	
względy	 króla	 Stanisława	 Augusta	 Poniatowskiego,	
obdarzony	tytułem	konsyliarza	(doradcy)	i	szambelana	
królewskiego.	 Wsławił	 się	 wydaniem	 pierwszego	 pi-
sma	literackiego	zredagowanego	w	języku	francuskim	
„Journal	Litteraire	 de	 la	Pologne”	 (1754	 -	 pokazał	 się	
tylko	 jeden	 zeszyt),	 w	 którym	 informował	 zagranicz-
nego	 czytelnika	 o	 bogactwie	 kultury	 polskiej.	 Jemu	
też	 przypisywana	 jest	 emisja	 niemieckiego	 tygodnika	
„Warschauische	 wochentliche	 Fragen	 und	 Anzeigen”,	
drukowanego	w	1862.	Obok	szeregu	innych	publikacji	
najbardziej	wartościową	jest	 jego	trzytomowa	historia	
Kościoła	 Ewangelickiego	 w	 Polsce	 o	 przydługim	 ty-
tule	 „Kirchengeschichte	 des	Königreiches	 Polen	 vom	
Ursprunge	der	Christlichen	Religion	in	diesem	Reiche	
und	 der	Erstehung	der	Bischopstümer	Posen,	Gnesen,	
Krakau,	Breslau,	Lebus	etc.	vie	auch	der	verschidenen	
Religions	-	Streitigkeiten	dieses	Landes	bis	auf	jetzige	
Zeit”,	wydana	we	Wrocławiu	w	1786	r.	Bardzo	aktyw-
nie	 angażował	 się	 w	 sprawy	 Kościoła	 Ewangelickie-
go.	Przewodniczył	 konfederacji	 toruńskiej	 zawiązanej	
w	 1766	 r.,	 domagającej	 się	 swobód	 wyznaniowych	 
i	obywatelskich.	Gdy	w	1768	r.	sejm	roztrząsał	projekt	
uchwały	 o	 równouprawnieniu	 dysydentów,	 wspierał	
piórem	 obóz	 protestancki.	Wspomnijmy	 w	 tym	 miej-
scu,	 że	 uzyskane	 prawa	 pozwoliły	 ewangelikom	war-
szawskim	 wyjednać	 przywilej	 królewski	 zezwalający	
na	 wystawienie	 kościoła	 św.	 Trójcy	 (15.01.1777),	 do	
budowy	 którego	 przystąpiono	 już	 24.04.1777	 r.,	 uro-
czyście	otwartego	i	poświęconego		30.12.1781	r.	Jako	
członek	 zboru	warszawskiego,	w	 latach	 1768	 –	 1790	
wchodził	w	skład	wydziału	szkolnego	parafii.	Był	tak-
że	 członkiem	 komisji	 mającej	 opracować	 pierwszą	 
w	parafii	warszawskiej	ordynację	wyborczą,	która	obok	
innych	kwestii,	jak	wyboru	agendy,	stała	się	przyczyną	
wielu	nieporozumień.	Król,	pragnąc	zażegnać	te	spory,	
wydrukował	 własnym	 sumptem	 polskie	 tłumaczenie	
polemicznej	 broszury	 autorstwa	 Krystiana	 Bogumiła	
Friesego	i	jego	syna	Krystiana	Wilhelma,	noszącą	pol-
ski	tytuł	„Uwiadomienie	bezstronne”.	W	1787	r.	Friese	
senior	został	wybrany	prezesem	Konsystorza	Kościoła	
Ewangelicko	–	Augsburskiego.	Zmarł	w	1795	r.,	pocho-
wany	na	cmentarzu	ewangelickim	w	Warszawie.	Miej-
sce	pochówku	nie	jest	znane.	

**********
   1717:	w	Dźwierzutach	koło	Szczytna	w	pastorskiej	
rodzinie	 urodził	 się	 	ks. Jan Samuel Gregorowiusz.	
Studia	 teologiczne	 zaliczył	w	Królewcu.	 Początkowo	
piastował	godność	pastora,	a	od	1753	 r.	 także	 rektora	
szkoły	w	Dźwierzutach.	Około	1758	–	1760	pracował	

w	Gdańsku	jako	polski	kaznodzieja	w	kościele	Ducha	
Świętego,	po	czym	powrócił	do	rodzinnej	wioski	na	sta-
nowisko	adiunkta,	od	1763	r.	proboszcza.	W	tym	czasie	
wydał	w	Gdańsku	swoją	oryginalną	„Postyllę	polską”.	
Niestety,	nie	zachował	się	do	naszych	czasów	żaden	eg-
zemplarz.	Zmarł	1768	r.	

**********
   1767: 30.03.	zmarł	w	Wilnie	architekt	Jan Krzysztof 
Glaubitz.	Pochodził	ze	Śląska;	urodził	się	około	1700	
r.	w	Świdnicy.	Żadnych	szczegółów	jego	życiorysu	nie	
znamy	oprócz	tego,	że	był	luteraninem.	Natomiast	po-
zostawił	po	 sobie	 ślad	w	postaci	kilkudziesięciu	 roko-
kowych	 budowli	 na	 terenie	 Litwy,	 które	 projektował,	
rozbudowywał,	albo	odnawiał.	Jeśli	lista	jego	dokonań	
jest	pełna,	to	na	ponad	25	obiektów,	które	zawdzięcza-
ją	mu	powstanie	lub	odnowienie,	19	stanowią	kościoły,	 
w	tym	dwie	cerkwie	i	jedna	synagoga,	z	tego	12	w	sa-
mym	Wilnie.	Tu	odnowił	m.in.	wnętrze	kościoła	ewan-
gelickiego.	Budował	także	dworki	i	pałace	m.in.:	Anto-
niego	Michała	Paca	w	Jeżnie,	w	Struni,	Łopacińskich	
w	Wilnie,	arcybiskupów	prawosławnych	w	Mohylewie.	
Odbudowywał	 także	 po	 kolejnych	 pożarach	 (1737,	
1748,	1749)	domy	mieszkalne	w	Wilnie.	

**********
   1792:	we	Frydku	zmarł	prawdopodobnie	30.09.	Jan 
Józef Schubert,	 jeden	z	najwybitniejszych	 rzeźbiarzy	
barokowych	na	Śląsku.	Niestety	jego	dane	biograficzne	
w	wielu	szczegółach	są	rozbieżne,	zarówno	co	do	imion,	
a	także	dat	życia.	Urodził	się	prawdopodobnie	w	1741	r.	
w	Lipniku	nad	Beczwą		(Morawy).	Był	synem	Izydora	
i	Katarzyny.	Wstępne	nauki	pobierał	u	rzeźbiarza	Fran-
ciszka	Gallesa	w	pobliskich	Hranicach,	które	poszerzył	
potem	w	Wiedniu.	W	styczniu	1778	r.	ożenił	się	z	córką	
Anną	Marią	Bobrzychową.	Pierwsze	jego	prace	znajdu-
jemy	w	kościołach	w	Prziborze	i	w	rodzinnym	Lipniku	
(1764	 –	 1765).	 Lata	 1774	 –	 1778	 spędził	 w	 Rudolti-
cach	przy	pracach	dekoracyjnych	zamku.	Kolejne	lata	
(1778	–	1781)	pracował	wraz	malarzem	Franciszkiem	
Sebastinim	w	Głogówku	przy	barokizacji	 tamtejszego	
kościoła	parafialnego	i	pofranciszkańskiego	(dekoracja	
ambony)	 oraz	 przy	 dekoracji	 ratusza.	W	 kościele	 far-
nym,	oprócz	bogatej	polichromii	i	sztukaterii,	zwracają	
uwagę	jego	rzeźby	w	łuku	tęczowym:	wspaniała	rzeźba	
Chrztu	Świętego	oraz	 ambona,	w	ocenie	 znawców	są	
to	 najlepsze	 jego	 dzieła.	 Potem	 przeniósł	 się	 do	 Kar-
niowa	i	Opawy,	gdzie	także	przyozdobił	nawy	kościo-
łów	bogatą	sztukaterią.	Ostatnie	jego	prace	znajdujemy	 
w	Kaplicy	Mariackiej	przy	kościele	 cysterskim	w	Ru-
dach	Raciborskich,	we	Frydku	(ołtarz	główny	w	pątni-
czym	kościele	NMP)	 i	w	Cieszynie	 	w	kościele	 para-
fialnym	(1792),	gdzie	także	w	łuku	tęczowym	wykonał	
rzeźbę	Chrztu	Świętego	i	ambonę.	

**********
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Wydarzenia parafialne

Nabożeństwo Żniwowe w Cieszynie

 Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają (Panie), a Ty 
im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę 
swoją i nasycasz do woli wszystko, co żyje. /Ps 145,15.16/

	 Czy	 mieliście	 już	 w	 swoim	 życiu	 taką	 sy-
tuację,	 że	 czekaliście	na	 słowo	–	dziękuję,	 ale	 tego	
słowa	zabrakło?	Myślę,	że	nie	tylko	w	życiu	nas	do-
rosłych	tego	słowa	często	brakuje.	Na	słowo	dziękuję	
nie	 czekają	 tylko	 rodzice,	 dziadkowie,	 ale	 również	
dzieci	i	młodzież.	Na	słowa	wdzięczności	nie	zawsze	
tylko	 zasługuje	 pracownik,	 czasem	 również	 osoba,	
która	daje	nam	pracę,	nie	 tylko	nauczyciel,	ale	rów-
nież	uczeń...
	 Wstaliście	tak	jak	i	ja	dzisiaj	do	nowego	dnia,	
-	dzięki	komu...?	Kto	nad	nami	czuwał	w	nocy,	w	cza-
sie	snu?	Być	może	zdążyliście	już	zjeść	śniadanie,	po	
powrocie	 do	 domów	 zjecie	 obiad;	 -	 skąd	mamy	 je-
dzenie,	które	codziennie	spożywamy?
	 Gdybyśmy	sami	decydowali	kiedy	ma	świe-
cić	słońce,	a	kiedy	ma	padać	deszcz,	 jestem	przeko-
nany,	że	nigdy	nie	znaleźlibyśmy	kompromisu,	żeby	
pogodzić	wszystkich	ludzi...	
Nie	my	decydujemy	o	zmieniających	się	porach	roku,	
pogodzie...	I	chociaż	możemy	wykorzystywać	nowo-
czesne	metody	uprawiania,	siania,	odżywiania	ziemi,	
nie	zależy	ostatecznie	od	nas	czy	plon	będzie	dobry,	
czy	zły.	Podobnie	 jest	 z	naszym	zdrowiem,	 życiem,	
ciałem.	Możemy	o	nie	bardzo	się	 troszczyć,	ale	nie	
zawsze	nawet	ci,	którzy	dbają	o	zdrowie,	jakość	swo-
jego	 życia,	 silne	 i	 młode	 albo	 trochę	 starsze	 ciała,	
mogą	się	nimi	długo	cieszyć...
	 -	Kto	więc	o	 to	wszystko	dba?	 -	Kto	o	nas	
się	troszczy,	według	swojej	mądrości?	-	Kto	przyjmu-
je	nasze	prośby,	narzekania,	skargi?	Kto	nas	strzeże,	
kiedy	bezbronnie	śpimy?	-	Kto	daje	nam	nowy	dzień,	
błogosławi	 pracę	 rolników,	 ogrodników,	 piekarzy,	
hodowców,	i	wielu	innych	ludzi,	także	naszą	własną	
pracę...;	-	wciąż	jeszcze	w	tym	świecie	pozwala	nam	
żyć...?!
	 Drodzy,	 spotykamy	 się	 dzisiaj	 na	 jednym	
centralnym	nabożeństwie	w	 naszej	 parafii	w	Dzięk-
czynne	Święto	Żniw	–	w	kościele,	który	zbudowany	
został	dzięki	ludzkim	staraniom,	ale	wierzę	i	jestem	
pewny,	 że	 nie	 powstałby	 bez	Bożego	 błogosławień-
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stwa,	Bożej	woli	i	prowadzenia.
	 Patrzymy	na	pięknie	przystrojony	ołtarz.	Przystro-
jony	darami,	które	sami	podarowaliście,	za	co	serdecznie	
Wam	 dziękuję.	 Cieszyliśmy	 się	 śpiewem	 dzieci,	 których	
życie,	ich	radość,	szczerość,	również	są	dla	nas	Bożym	da-
rem,	przez	które	Pan	Bóg	wiele	wnosi	w	nasze	życie...
	 Spotykamy	się	dzisiaj,	żeby	przypomnieć	sobie,	że	
wszystko	czym	otoczeni	jesteśmy	w	świecie,	co	jest	dobre,	
zawdzięczamy	Panu	Bogu!	-	Ale	czy	jesteście	o	tym	prze-
konani,	pamiętacie	o	 tym	każdego	dnia?	-	Czy	 to,	że	 tak	
jest,	rodzi	w	nas	wdzięczność,	którą	wyrażamy	w	swoich	
modlitwach	przed	Panem	Bogiem,	nie	tylko	dzisiaj,	w	tym	
miejscu,	ale	również	w	swoich	domach,	na	co	dzień...?
	 Patrząc	na	świat,	na	wiele	konfliktów,	niepokojów,	
miejsc,	gdzie	ludzie	cierpią	z	powodu	niesprawiedliwości,	
ludzkiej	 krzywdy,	wojen,	w	moim	 przekonaniu	możemy	
powiedzieć,	że	mamy	ogromne	szczęście	-	już	wiele	Panu	
Bogu	 zawdzięczamy...	 żyjemy	 całkiem	 inaczej.	 Dzisiaj	 
w	odróżnieniu	od	wielu	chrześcijan	mogliśmy	się	spotkać	
bez	strachu	i	wyznawać	swoją	wiarę;	za	chwilę	wspólnie	
będziemy	mogli	się	modlić...	-	Ale	czy	to	doceniamy...?
	 Czy	wierzysz,	że	twoje	życie,	wszystko	co	istnieje,	
co	posiadamy,	że	jest	nam	to	przez	Pana	Boga	powierzane?	
Ale	 także,	 że	 przez	 innych	 ludzi	 Pan	Bóg	wciąż	 obdaro-
wuje	nas	na	co	dzień	różnymi	darami...?A	co	za	tym	idzie,	
-	czy	rozumiesz,	że	w	tym	celu	chce	również	ciebie	i	mnie	
używać,	tak	jak	słyszeliśmy	dzisiaj	w	czytaniu,	sprzed	oł-
tarza...?	Dlatego	 tym,	 co	 zyskujemy	w	 życiu,	mamy	mą-
drze	zarządzać,	nie	marnować,	ale	także	się	dzielić!
	 Spotykając	 się	 z	 dziećmi	 na	 lekcjach	 religii,	 już	 
w	przedszkolu	uczymy	 się	modlić	 i	 dziękować	 za	 to,	 co	
Pan	Bóg	nam	daje.
	 Niech	Ci	Boże,	 będą	dzięki,	 za	 te	 dary	 z	Twojej	
ręki,	za	posiłek	i	okrycie,	za	pokój,	zdrowie	i	życie.	(….)	
-	Dziękuję,	bo	wiem,	że	wszystkie	sprawy	–	chleb,	sen	i	za-
bawy,	mam	co	dzień	od	Ciebie	Boże	Ojcze	w	Niebie.	(…)	-	
Przyjdź	Panie	Jezu,	bądź	Gościem	nam	i	pobłogosław	dary,	
które	dajesz	sam...	(Amen).

	 Trzy	 krótkie	 zda-
nia,	 które	 przywołu-
ję,	 to	 trzy	 przykłady	 
modlitwy	 przed	 
jedzeniem.	
Czy	wiecie	o	co	chcę	
teraz	zapytać?
	 Dzisiaj	 tu	 w	 ko-
ściele,	 dziękujemy	
Panu	Bogu	za	pokarm,	
za	 wszystkie	 dary,	 
w	pieśni,	modlitwie.	
	 Kiedy	 pytam	
dzieci,	 czy	modlą	 się	
w	 domu	 przed	 jedze-
niem,	 najcześciej	 od-

Foto: Pavla Chudecka
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powiadają,	że	nie.		 	 	 Czasami	dodają,	
tak	w	Wigilię	(!),	albo	taki	dzień	jak	ten	dzisiejszy	po	na-
bożeństwie	przy	obiedzie...	Dzieci	wiedzą,	że	mogą	mo-
dlić	się	własnymi	słowami.	Niektóre	po	przyjściu	z	lekcji	
religii	chciały	zacząć	modlić	się	z	rodzicami.	–	I	wiem,	że	
czuły	się	dotknięte	odmową	rodziców,	bo	potem	z	żalem	
o	tym	opowiadały...	
	 Niekiedy	z	sentymentem	wspominacie,	że	babcie	
w	waszych	 domach,	 przed	 pokrojeniem	 chleba,	 czyniły	
zawsze	znak	krzyża	nożem	na	chlebie.	–	To	też	była	mo-
dlitwa,	błogosławieństwo	pokarmu...
	 Drodzy	dorośli	 to	 na	nas	 spoczywa	 ta	 odpowie-
dzialność	 przyzwyczajania	 dzieci	 do	 modlitwy	 i	 dzię-
kowania	za	 to,	co	Pan	Bóg	nam	daje	każdego	dnia!	Do	
zwracania	 się	 do	 Pana	 Boga	 z	 każdą	 troską,	 ale	 także	
wskazywania,	 jak	 Pan	Bóg	 o	 nas	wciąż	 się	 troszczy...	 -	
Bo	od	kogo	jak	nie	od	nas	dorosłych,	dzieci	mają	się	tego	
nauczyć?!
	 Powiecie,	my	 tu	przyszliśmy	się	dzisiaj	cieszyć,	
dziękować...
	 Tak,	po	to	przyszliśmy...,	ale	na	tę	radość,	na	tę	
wdzięczność	–	Pan	Bóg	czeka	nie	tylko	od	święta!	
	 I	tego	uczył	nas	również	Pan	Jezus,	kiedy	siadał	
do	stołu	ze	swoimi	uczniami,	ludźmi	których	odwiedzał;	
kiedy	 brał	 do	 ręki	 pokarm	 i	 błogosławił	 go,	modlił	 się,	
dziękując...	
	 Czytając	Ewangelię,	zobaczycie	czego	nas	uczy	–	
a	przecież	wyraźnie	powiedział,	że	mamy	Go	naśladować	
we	wszystkim	i	innych	uczyć	tego,	czego	sami	od	Niego	
się	uczymy!
	 Pan	 Jezus	 wiedział,	 że	 możemy	 mieć	 czasem	
problem	z	modlitwą,	że	możemy	nie	wiedzieć,	jak	i	o	co	
mamy	się	modlić.
	 Nauczył	 nas	 modlitwy,	 która	 łączy	 wszystkich	
chrześcijan	–	dorosłych,	dzieci	i	młodzież,	wszystkie	ko-
ścioły	chrześcijańskiej	na	Ziemi,	nas	 i	 tych,	którzy	żyli	
w	przeszłości.	Dał	nam	modlitwę	Ojcze	nasz...	Ta	modli-
twa	składa	się	głównie	z	próśb	-	jest	ich	siedem.	Ale	jeśli	
rozumiemy	jej	słowa,	
jeśli	 myślimy	 nad	
tym,	o	co	prosimy,	to	
przez	 nią	 uświada-
miamy	 sobie	 także,	
co	 wciąż	 otrzymuje-
my	od	Boga.
	 Ojcze	 nasz...	
chleba	 naszego	 po-
wszedniego	 daj	 nam	
dzisiaj...	 O	 co	 pro-
sisz	modląc	 się	 tymi	
słowami,	co	masz	na	
myśli?
	 Do	życia	nie	
tylko	 potrzebujemy	

Foto: Pavla Chudecka
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chleba	i	w	tych	słowach	chleb	powszedni	nie	oznacza	
tylko	jedzenie.	Są	ludzie,	którzy	na	świecie	chleba	nie	
jedzą,	a	modlą	się	tymi	słowami.	Bez	powietrza,	wody,	
słońca	nie	moglibyśmy	żyć	i	Pan	Bóg	nam	je	daje.	Bez	
pracy	wielu	ludzi	nie	mielibyśmy	co	jeść	i	przez	nich	
Pan	Bóg	nas	karmi.	Bez	zdrowia,	sił,	nie	moglibyśmy	
sami	pracować,	żeby	zarobić	na	utrzymanie	swojej	ro-
dziny,	domu,	wykształcić	swoje	dzieci,	–	i	w	tym	Pan	
Bóg	nam	błogosławi...	Gdyby	Pan	Bóg	przestał	w	cu-
downy	sposób	dawać	życie	zwierzętom,	roślinom,	nie	
mielibyśmy	co	 jeść.	Ale	do	życia	 także	potrzebujemy	
mądrości,	pokoju,	miłości,	przyjaciół,	-	i	o	to	wszystko	
prosimy	w	tych	krótkich	słowach.		Również	o	to,	żeby	
to	 co	 już	 otrzymaliśmy,	 Pan	Bóg	 dalej	 pomagał	 nam	
zachowywać	i	wykorzystywać.
	 Dlatego	patrząc	na	Was,	ciesząc	się	dzisiejszym	
świętem,	widzę	w	Was	wiele	powodów	także	do	swoje-
go	dziękowania...	Chcę	wierzyć,	że	jesteście	dzisiaj	ze	
mną,	żeby	dziękować	szczerze	i	że	wiecie,	za	co	macie	
powody	dziękować...!?
	 Drodzy,	i	to	nas	też	powinno	odróżniać	od	wie-
lu	ludzi	żyjących	w	tym	świecie,	którzy	są	przekonani,	
że	wszystko	sobie	zawdzięczają,	że	wszystko	od	nich	
samych	zależy,	żyjących	w	tym	fałszywym	przeświad-
czeniu,	niepokoju	i	trosce,	bo	przecież	tak	nie	jest!
	 Jeśli	dzisiaj	ze	mną	nie	czujecie	wdzięczności	
dla	Pana	Boga	za	to	co	macie,	albo	ktoś	lub	coś	wciąż	
przeszkadza	Wam	tym	się	cieszyć,	 	 to	 jak	najszybciej	
powinniście	 zadać	 sobie	 pytanie,	 -	 dlaczego	 tak	 się	
dzieje...?	Ale	 też	 dzisiaj	w	modlitwie	możecie	 prosić,	
żeby	Duch	Święty	pomógł	Wam	cieszyć	się	 i	docenić	
to,	co	już	macie!		
	 -	Nie	 trzeba	być	dorosłym,	żeby	o	czymś	bar-
dzo	marzyć,	na	coś	liczyć,	coś	chcieć...	I	nieważne	w	ja-
kim	wieku	jesteśmy,	możemy	o	to	prosić	w	modlitwie...	
	 -	Nie	trzeba	być	dorosłym,	żeby	pogniewać	się	
na	Pana	Boga,	 że	 coś	 nam	w	 życiu	 odebrał,	 albo	 nie	
spełnił	jakiejś	naszej	prośby...,	i	przestać	być	wdzięcz-
nym...
	 -	Łatwo	zapomnieć,	 że	każdą	naszą	modlitwę	
Pan	Bóg	wysłuchuje,	 ale	 obiecuje	dawać	 tylko	 to,	 co	
służy	naszemu	dobru,	albo	dobru	drugiego	człowieka...
	 -	Łatwo	jest	prosić	o	wiele,	ale	czy	zawsze	pro-
simy	o	 to,	co	naprawdę	 jest	nam	potrzebne	 -	czy	nad	
tym	myślimy...?
	 -	Ale	równie	łatwo	jest	w	każdym	wieku	zacząć	
przywiązywać	się	do	tego	co	mamy,	wpaść	w	pułapkę	
chciwości,	egoizmu,	gromadzenia	i	cieszenia	się	z	tego	
co	mamy,	zapominając,	że	Pan	Bóg	nam	daje,	ale	ma	
prawo	też	nam	zabrać.	Pan	Bóg	nam	daje	i	chce	żeby-
śmy	dawali	z	tego	co	mamy,	innym...
	 Wszyscy	–	dorośli,	dzieci,	młodzież,	powinni-
śmy	pamiętać	i	wierzyć,	że	Pan	Bóg	zna	nas	najlepiej.	
Wie,	co	nam	posłuży	i	czego	potrzebujemy.	

	 Wierzyć	w	Pana	Boga	to	znaczy	również	ufać,	
że	 Pan	Bóg	 –	 nasz	Ojciec	w	Niebie	 znajdzie	 sposób,	
miejsce	i	czas,	żeby	dać	nam	to,	co	uzna,	że	jest	nam	
potrzebne;	to	znaczy	szanować	wolę	Pana	Boga	i	każdą	
Jego	decyzję.
	 Dlatego	 Psalmista	 mówiąc	 o	 swojej	 wierze,	
wyznaje:	Oczy	wszystkich	w	Tobie	nadzieję	mają,	Pa-
nie,	a	Ty	im	dajesz	pokarm	ich	we	właściwym	czasie.	
Otwierasz	rękę	swoją	i	nasycasz	do	woli	wszystko	co	
żyje.
	 Słowo	Boże	przekonuje	nas	w	wielu	miejscach,	
jak	Pan	Bóg	spełniał	tę	nadzieję	w	życiu	swojego	Naro-
du.	Myśląc	nad	losami	Izraelitów,	uświadomimy	sobie,	
jak	wiele	wciąż	Panu	Bogu	dzisiaj	sami	zawdzięczamy.
	 Przeczytajcie	 historię	 wyjścia	 z	 Egiptu	 i	 wę-
drówki	 do	 Kanaanu,	 Ziemi	 obiecanej.	 Jak	 Pan	 Bóg	
mimo	 częstej	 niewdzięczności	 ludzi,	 dawał	 im	 chleb,	
wodę,	 mięso	 na	 pustyni,	 jak	 ich	 chronił...	 Zwróćcie	
uwagę	na	historię	proroka	Eliasza,	który	uciekał	przed	
gniewem	królowej	Izebel.	W	jaki	sposób	Bóg	go	karmił,	
a	później	z	Eliaszem	także	wdowę	i	jej	syna	w	Sarepcie.
	 Wiem,	bo	sam	tego	doświadczam,	jak	Pan	Bóg	
jest	czuły	na	nasze	potrzeby.	Jak	wciąż	nami	się	opie-
kuje,	wynagradza	nas	za	to,	że	dzielimy	się	przysłowio-
wym	kawałkiem	chleba	z	innymi...
	 -	A	my...?	Mimo	upływu	lat,	mimo	wielu	prze-
żytych	 doświadczeń,	 martwimy	 się	 mniej	 -	 jesteśmy	
bardziej	wdzięczni	 -	 bardziej	 ufamy	Panu	Bogu	 -	 po-
kładamy	w	Nim	więcej	nadziei...?
	 A	może	wciąż	tak	samo,	a	może	jeszcze	z	więk-
szym	strachem	i	troską	żyjemy	i	pytamy,	–	co	będziemy	
jedli,	albo	co	będziemy	pili?	Dlaczego	jeszcze	nie	mam	
tego,	o	co	prosiłem,	czemu	inni	mają	więcej?	Ile	jeszcze	
mam	czekać?	Czy	Pan	Bóg	zapomniał	o	mnie,	czy	jest	
sprawiedliwy?	 Jak	w	 lepszy	 sposób	mogę	 się	 jeszcze	
zabezpieczyć	na	przyszłość	w	swoim	życiu?
	 Czy	Pan	 Jezus	nie	powiedział:	Nie	 troszczcie	
się	o	to	wszystko...	Czy	w	życiu	liczy	się	tylko	pokarm	 
i	ubranie?	Spójrzcie	na	przyrodę,	na	świat,	o	który	cią-
gle	się	troszczę,	-	jest	w	nim	życie,	bo	ja	je	daję...	Pięk-
no,	 którym	 się	 zachwycacie,	 patrząc	 na	 kwiaty,	 góry,	
lasy,	rzeki,	morza,	zwierzęta,	-	skąd	się	bierze?	-	Ja	je	
stworzyłem...	 -	 Czy	 nie	 rozumiecie,	 że	 Ojciec	 wasz	 
w	Niebie,	wie,	że	tego	wszystkiego	potrzebujecie...
	 Szukajcie	 najpierw	 Królestwa	 Bożego	 i	 spra-
wiedliwości	jego,	a	wszystko	inne	będzie	wam	dodane...
	 Dzisiaj	z	Wami	chcę	dziękować	Panu	Bogu	za	
Jego	Słowo,	które	mamy	zapisane	w	Biblii.	Które	jest	
podstawą	naszej	wiary,	 przez	 które	Pan	Bóg	 tę	wiarę	 
w	naszym	życiu	wzmacnia.	
	 Przed	 modlitwą	 popatrzcie	 jeszcze	 raz	 na	 oł-
tarz,	popatrzcie	bez	skrępowania	rozglądając	się	 teraz	
po	kościele	na	siebie,	drugiego	człowieka.	Wracając	do	
domów	popatrzcie	dzisiaj	na	nie	inaczej.	Przejeżdżając	
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przez	 swoje	 miejscowości,	 nasze	 miasto,	 siadając	 do	
stołu	i	patrząc	na	to,	co	będziecie	jeść,	na	tę	osobę,	któ-
ra	 przygotowała	wam	obiad,	 ale	 także	 patrząc	 dzisiaj	 
w	lustro	spójrzcie	na	to	wszystko	inaczej...
	 I	doceńcie	to	co	macie,	co	każdy	z	nas	ma...	Co	
macie	jako	dorośli,	młodzież,	dzieci...!
	 Doceniajcie	to	każdego	dnia,	nie	tylko	od	świę-
ta	w	słowach	modlitwy	–	w	swoim	osobistym	dziękuję,	
wypowiedzianym	dla	Pana	Boga,	ale	 także	we	właści-
wej	postawie,	której	Pan	Bóg	od	nas	oczekuje.
	 Bo	Pan	Bóg	chce,	żebyśmy	swoją	wdzięczność	
i	ufność	okazywali	Jemu	w	tym,	że	wciąż	dzielić	się	bę-
dziemy	z	tymi,	którzy	nas	proszą	o	chleb,	o	miejsce	ży-
cia	dla	siebie,	-	którzy	szukają	nowego	domu,	bo	utraci-

li	swój	dom,	-	którzy	chcą	rozpocząć	nowe	życie	wśród	
nas,	wiedząc,	że	nam	żyje	się	inaczej,	bo	cieszymy	się	
pokojem...
	 I	 nie	 zapominajmy	 przede	 wszystkim	 dzię-
kować	 Panu	 Bogu	 za	 Jego	miłość,	 którą	 okazał	 nam	 
w	Chrystusie!	–	Dziękować,	za	zbawienie,	życie,	które	
da	nam	jeszcze	Pan	Bóg	w	swoim	Królestwie,	a	którego	
obietnica	 inaczej	 pozwala	 nam	 żyć	 tu	w	 tym	 świecie	 
i	dziękować	za	życie	tych,	którzy	z	tego	świata	odcho-
dzą...
	 Bo	Ty	Panie	Boże,	wciąż	otwierasz	rękę	swoją	
i	nasycasz	do	woli	wszystko	co	żyje...

AMEN
Kazanie wygłoszone na Dziękczynnym Święcie Żniw  

1 października 2017 r.

Nabożeństwo Dziękczynne w Gumnach

	 Jest	 rok	2017,	 rok	bardzo	podobny	do	 innych,	
minionych.	Tyle	lat	minęło	od	narodzin	Jezusa.	Świat	
istnieje	 oczywiście	 o	wiele	 dłużej,	 ale	 ktoś	 zadecydo-
wał,	że	historia	podzieli	się	na	dwa	okresy:	przed	Chry-
stusem	i	po	Chrystusie.	Uznajemy	ten	fakt,	bez	polemi-
ki,	ale	miniony	czas	rozmazał	nieco	ostrość	tego	obrazu.
My,	 ludzie	 żyjący	 obecnie,	 jesteśmy	 oswojeni	 z	 upły-
wem	czasu,	2000	lat	ery	nowożytnej,	1000	lat	„chrztu	
Polski”,	500	lat	Reformacji,
	 Już	 bez	 ekscytacji	 przyjmujemy	 to,	 że	 17	 lat	
temu	byliśmy	uczestnikami	zmiany	wieku	i	zmiany	ty-
siąclecia.	W	oczekiwaniu	na	rok	dwutysięczny	dało	się	
wyczuć	różne	emocje,	czasami	nawet	niepewnośc,	my-
ślenie	o	tym	jaka	będzie	nasza	przyszłość	po	roku	2000.	
Teraz,	po	kilkunastu	latach	jesteśmy	już	ośmieleni,	udo-
wodniliśmy	sami	sobie	i	światu,	że	radzimy	sobie	z	ży-
ciem	całkiem	dobrze,	nawet	jeśli	nasz	pesel	zaczyna	się	
od	liczby	2,3,4,5	lub	6.
	 Dla	 człowieka	 kilkadziesiąt	 lat	 jest	 czasem,	
który	 szybko	 mija.	 Szczególnie	 w	 ostatnich	 dziesię-
cioleciach	świat	zmienił	się	nie	do	poznania,	jesteśmy	
dumni	 z	 naszych,	 ludzkich	 osiągnięć,	 idziemy	 z	 „du-
chem	czasu”,	a	każdy,	kto	pozostaje	w	tyle,	nie	zyskuje	
uznania.	 Status	 europejczyka	 zapewnia	 nam	 dostatek	 
i	bezpieczeństwo,	wszystko	wydaje	się	być	pod	kontro-
lą.	Powoli	faktem	staje	się	„obietnica”	dana	człowieko-
wi	w	raju:	Staniecie	się	tacy	jak	Bóg	!
	 Chociaż	jest	to	słowo	wyjęte	z	Biblii,	nie	zosta-
ło	wypowiedziane	przez	naszego	Stworzyciela.
	 On	stworzył	nas	na	swój	obraz	i	podobieństwo,	
wyznaczajac	 cele	 i	 zadania,	 oraz	 zaznaczając	 granice	
służące		naszemu	bezpieczeństwu.
	 Zbuntowany	anioł	zjawił	się	zaraz	potem,	obie-

cując	 rzeczy	 nierealne,	 za	 cenę	 przekroczenia	 granic	
danych	przez	Boga.
	 My	 ludzie	 żyjący	 w	XXI	wieku	 dziwimy	 się	
,dlaczego	człowiek	w	raju,	mając	wszystko,	zapragnął	
mieć	 jeszcze	więcej.	Dziwimy	 się	 i	 zarzekamy,	 że	 je-
śli	o	nas	chodzi	 to	nigdy	nie	bylibyśmy	na	 tyle	głupi,	
żeby	poprawiać	porządek	ustanowiony	przez	Stwórcę,	
a	tymczasem...
	 Tymczasem	…	historia	 się	 powtarza.	 Przekra-
czamy	 Boże	 granice,	 omijamy	 jego	 wskazówki,	 pra-
cujemy	 nad	 sobą,	 ale	 	 bez	 wykorzystania	 jego	mocy	 
i	obecności.	Nie	umiemy	lub	nie	chcemy	„przyodziać”	
się	w	sprawiedliwość	zdobytą	dla	nas	przez	Jezusa.
U	podstaw	tych	zachowań	leży	niestety	egoizm.
Jest	wrzesień,	termometry	pokazują	10	stopni	w	ciągu	
dnia,	pada	deszcz,	 łatwo	zapominamy	o	przyjemnych	
chwilach	wiosny	i	 lata,	a	naszą	uwagę	zajmuje	myśle-
nie	o	nadchodzącej	zimie,	myślimy	często,	że	mogłoby	
być	lepiej,	gdyby	coś	tam...,	albo,	że	inni	mają	lepiej	bo	
coś	tam...
	 Jest	 niedziela,	 dzień	 tygodnia	 teoretycznie	po-
święcony	 Bogu.	 Poświęcamy	 go	 jednak	 sobie,	 odpo-
czywamy,	podróżujemy,	robimy	zakupy,	śpieszymy	się	
na	obiad	lub	przyjęcie.
Na	nabożeństwie	jest	nas	mniej	niż	5	lat	temu.
Podsumowanie:	trudno,	takie	czasy.
	 Jest	24-tego,	jesteśmy	w	Gumnach,	spotykamy	
się,	 żeby	 z	 serca	 lub	 zwyczajowo	podziękować	Bogu	
za	miniony	rok.	Minęły	154		lata	od	wybudowania	bu-
dynku	naszej	kaplicy.	Dziękujemy	Ci	Boże	za	ten	czas	
i	za	ludzi,	którzy	współtworzyli	z	Tobą	historię	szkoły	
wyznaniowej,		a	potem	historię	zboru	w	Gumnach.
	 Minął	 rok	 życia,	 pracy,	 radości	 i	 smutków.	



Informator Parafialny nr 11/2017 (165)

listopad 2017  23

Dziękujemy	Ci	Boże	za	opiekę,	dostatek	i	zaopatrzenie,	
dziękujemy	za	chleb,	zdrowie	i	siły	do	pracy.
Niektórzy	z	nas	odeszli	do	wieczności	w	ostatnim	roku.	
Dziękujemy	Ci	Boże	za	ich	życie	i	prosimy	naucz	nas	
pamiętać,	 że	 ziemia	 to	 miejsce	 chwilowego	 pobytu	
człowieka,	 miejsce,	 gdzie	 wybieramy	 naszą	 wieczną	
przyszłość.
	 Dziękujemy	 Bogu	 w	 pieśniach,	 modlitwach,	
słuchamy	Jego	Słowa,	które	ma	nas	zmieniać.
Duch	 Święty	 jest	 obecny	 na	 tyle,	 na	 ile	 każdy	 z	 nas	
jest	otwarty.	Dziękujemy	tobie	Duchu	Świety	za	Twoją	
obecność	tu	na	ziemi	od	prawie	dwóch	tysięcy	lat,	prze-
praszamy	Cię	za	naszą	 samowystarczalność,	nieposłu-

szeństwo	i	zasmucanie.
	 Kazanie	 księdza	 Janusza	 Kożusznika	 mówi	
nam	o	Królestwie	Bożym,	które	ma	moc	potężnie	się	
rozwinąć,	 chociaż	 na	 początku	 wygląda	 niepozornie	
według	 ludzkiej	miary	 i	 postrzegania,	 a	 naszym	zada-
niem	jest	zasiać	go	w	tym	świecie.
	 Do	 czego	 podobne	 jest	 Królestwo	 Boże	 
i	 z	 czym	 je	 porównam?	 Podobne	 jest	 do	 ziarnka	 gor-
czycy,	które	człowiek	wziął	i	zasiał	w	swoim	ogrodzie.	
Wyrosło	ono,	stało	się	drzewem	wielkim	i	ptaki	niebie-
skie	zagnieździły	się	w	jego	gałęziach"	(Łk	13:18-19).
	 Dziękujemy	Ci	Boże	za	Twoją	nieograniczoną	
moc	i	wieczne	panowanie.
	 W	 nabożeństwie	 udział	 wzięli	 zborownicy	 
z	Gumien	i	goście:	ks.	Janusz	Kożusznik,	ks.	Tomasz	

Chudecki,	 Chór	 Wyż-
szobramski,	 szkółka	
niedzielna.	 Po	 nabożeń-
stwie	wszyscy	zostali	za-
proszeni	na	obiad,		kawę	
i	ciastko.

Artur Fryda

Foto: Jan Mendrek
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Nabożeństwo Żniwowe w Puńcowie
(fotomigawki)
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Pamiątka Założenia kościoła w Ogrodzonej
	 W	dniu	03	września	obchodziliśmy	11	rocznicę	
poświęcenia	kościoła	w	Ogrodzonej.	Do	głoszenia	Sło-
wa	Bożego	zaproszony	został	ks.	Emil	Gajdacz,	wraz	 
z	 opiekunem	 naszego	 filiału	 ks.	 Łukaszem	 Gasiem.	
Uroczystość	 naszą	 wzbogacił	 swoim	 występem	 chór	
żeński	z	Lesznej	Górnej.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	trakcie	kazania	Ks.	Gajdacz	wspominał,	
że	poprowadził		ostatnie	nabożeństwo	w	starej	kaplicy	 
a	 już	w	nastepnym	tygodniu	kaplica	została	zburzona.	
Od	 czasu	 zburzenia	 kaplicy	 po	 poświęcenie	 kościoła	
wraz	 z	małżonką	 byli	 bardzo	 częstymi	 naszymi	 gość-
mi	dokumentując	na	licznych	fotografiach	postępy	prac.	
Powstał	w	ten	sposób,	zatrzymany	w	kadrze,	cenny	do-
kument,	za	który	jesteśmy	im	bardzo	wdzięczni.

Stanisław Niedoba
Foto: Mirosław Gajdacz
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Pamiątka Założenia kościoła w Hażlachu

	 W	 niedzielę	 17	 września	 odbyło	 się	 uroczy-
ste	nabożeństwo	z	okazji	kolejnej	Pamiątki	Założenia	 
i	Poświęcenia	kościoła	w	Hażlachu.	Pomimo	deszczo-
wej	 pogody	 już	 od	 rana	 przyjechało	 sporo	 osób,	 by	
uczestniczyć	w	 poranku	 pieśni	 poprzedzającym	 nabo-
żeństwo.	Wystąpiły	lokalne	chóry	i	zespoły:	dziecięcy	
Gloria	 prowadzony	 przez	 panią	 Rutę	 Kaczmarczyk,	
młodzieżowy	prowadzony	przez	Mateusza	Sitka	i	chór	

Hażlach-Zamarski	dyrygowany	przez	Krystynę	Penka-
łę.	Wystąpili	 także	zaproszeni	goście	–	chór	mieszany	 
z	Dębowca	prowadzony	przez	Gabrielę	Targosz.
	 O	 godz.	 10.00	 rozpoczęło	 się	 uroczyste	 nabo-
żeństwo,	w	czasie	którego	kazanie	wygłosił	ks.	Marcin	
Ratka-Matejko	z	Dębowca.	

 Pewien wielki bogacz żalił się pewnego dnia swojemu przyjacielowi. 
„Wszyscy mi zarzucają, że jestem skąpcem. Pytam się dlaczego? Przecież po-
wiedziałem, że kiedy umrę wszystkie moje bogactwa zostaną rozdane bied-
nym!”
Wtedy jego przyjaciel opowiedział mu pewną bajkę o świni i krowie. Żyła so-
bie pewnego razu świnia, która skarżyła się krowie, że ludzie jej nie lubią.
„Wszyscy mówią jedynie o twoim miłym usposobieniu i łagodnych oczach”. 
Tak, to prawda – twierdziła – ty im dajesz mleko i masło, ale ja im daję jeszcze 
więcej. Daję im boczek, szynkę, skórę. Nawet moje nóżki są pyszne w galare-
cie! A pomimo wszystko nikt mnie nie lubi! Dlaczego?”.
 Krowa pomyślała przez chwilę i powiedziała:
„Muuu, może dlatego, że ja daję im to wszystko jeszcze za życia!”
 Nie jest mądrze oczekiwać od śmierci, aby uczyniła nas dobrymi.
Powinniśmy zrobić to wcześniej.  

                                                                           udostępniła: Grażyna Cimała

ks. Marcin Podżorski

Foto: Ratka-Matejko
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Nasza parafianka nagrodzona !!!

	 Już	11	raz	Diakonia	Kościoła	Ewangelicko-
-Augsburskiego	 w	 Polsce	 przyznała	 nagrodę	 „Mi-
łosiernego	Samarytanina”.	 	Nagroda	przyznawana	
jest	 w	 uznaniu	 za	 zaangażowanie	 na	 rzecz	 pracy	
diakonijnej,	 niesienie	 pomocy	 bliźniemu	 i	 okazy-
wanie	wrażliwości	na	potrzeby	bliźnich	w	praktycz-
nym	działaniu.	Nagradzane	są	osoby	lub	instytucje,	
które	współpracują	z	Diakonią	Polską,	Diakoniami	
diecezjalnymi	lub	parafialnymi.
	 W	tym	roku	wyróżnionymi	zostali:	Walde-
mar	Andrzejczak	(z	Parafii	E-A	w	Ozorkowie),		Ga-
briele	 i	 ks.	Werner	 Schröer	 (z	Niemiec).	Nagrodę	
specjalną	otrzymało	Schwestern-	und	Brüderschaft	
des	Evangelischen	Johannesstifts	(Niemcy).
	 Nagroda	główna	i	statuetka	„Miłosiernego	
Samarytanina”	 przyzna	 została	 naszej	 parafiance	
Zofii	Wojtas.
	 Wręczając	nagrodę,	ks.	bp	Ryszard	Bogusz	
(Prezes	Diakonii)	odczytał	 tekst	 laudacji,	w	której	
przybliżył	zebranym	osobę	laureatki.
 „Rada Diakonii Polskiej, w uznaniu zasług 
na polu diakonii, postanowiła przyznać statuetkę 

„Miłosiernego Samarytanina” – Nagrodę Diakonii 
Polskiej - za rok 2017 pani Zofii Wojtas.
 Zofia Wojtas jest znana w całej diecezji 
cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
jako osoba mocno zaangażowana w działalność 
diakonijną. Jako wolontariuszka w Szpitalu Śląskim 
w Cieszynie nie tylko koordynuje pracę duszpaste-
rzy szpitalnych, ale też sama poświęca czas chorym, 
rozmawia z nimi, skłania do zadawania istotnych 
dla człowieka pytań. Jest również zaangażowana 
w działalność hospicyjną oraz w pomoc osobom po 
stracie i w żałobie.
 Innym polem diakonijnej aktywności lau-
reatki jest jej działalność w Kole Odwiedzinowym 

Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej w Cieszy-
nie. Koło obejmuje swoją 
opieką ponad 270 senio-
rów, którzy nierzadko wy-
magają więcej uwagi niż 
tylko okazjonalne wizyty  
z okazji świąt czy urodzin.
 Od wielu lat Zo-
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fia Wojtas prowadzi swój autorski projekt pomocy ro-
dzinom mazurskim. W jego ramach organizuje zbiórkę, 
transport i podział zebranych darów dla osób będących 
w trudnej sytuacji socjalnej. W ostatnim czasie zaanga-
żowała się również w organizację Cieszyńskich Śniadań 
Kobiet, gromadzących ok. stu osób i przyczyniających 
się do aktywizacji społecznej kobiet.
 Przyznając statuetkę Miłosiernego Samarytani-
na Diakonia Polska pragnie wyrazić uznanie i wdzięcz-
ność Zofii Wojtas za jej wrażliwość, ciepło, serdeczność 
i autentyczne zainteresowanie losem bliźnich w potrze-
bie.”
	 Po	otrzymaniu	nagrody	Zofia	Wojtas	szczerze	
wzruszona,	z	radością	tak	dziękowała:
 Jestem z Cieszyna i dlatego bardzo się cieszę... 
Cieszę się że mogę tu być... Dziękuję mojemu Panu Je-
zusowi Chrystusowi, za to, że uznał mnie godną zaufa-
nia, zlecając mi te wszystkie służby. Dziękuję kapitule, 
że w mojej skromnej osobie, doceniła pracę kobiet, tych 
cichych, spokojnych pracowitych mrówek, dzięki któ-
rym trwa i toczy się życie parafian. Dziękuję księżom, 
którzy aprobowali cierpliwie wszystkie moje pomysły. 
Dziękuję mojej rodzinie za aplauz i wsparcie. Dziękuję 
mojemu synowi, córce i mojej siostrze. Dziękuję współ-
pracownikom w Cieszynie, firmom, koleżankom, przyja-
ciółkom, które dzisiaj też są ze mną, i za to dziękuję, że 
też angażują się w te wszystkie sprawy. Dziękuję tak-
że tym wszystkim, którzy chcą nadal coś robić! I życzę 
wam wszystkim, żeby wam się stale chciało chcieć!
 A Pan Bóg niech błogosławi to wasze chcenie  

i wykonanie. Bo..., zaprawdę powiadam Wam cokol-
wiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie 
uczyniliście, mówi Jezus. (Zob. Mt 25,31nn.)
Zebrani	długimi	oklaskami	nagrodzili	te	słowa...
	 Nagrody	 i	wyróżnienia	 zostały	wręczone	 pod-
czas	ekumenicznej	Gali	„Ubi	Caritas”,	która	odbyła	się	
21	 października	 w	 warszawskim	 Teatrze	 Kamienica.	
Oprócz	 Diakonii	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskie-
go,	swoje	nagrody	przyznały	również	organizacje	cha-
rytatywne	innych	Kościołów:	Caritas	Polska	Kościoła	
Rzymskokatolickiego,	 Diakonia	 Kościoła	 Ewangelic-
ko-Reformowanego	 oraz	 Eleos	Autokefalicznego	 Ko-
ścioła	Prawosławnego.

	 Ze	 swojej	 strony	 chciałem	 bardzo	 serdecznie	
podziękować	Pani	Zosi	za	to,	co	robiła	i	robi	nie	tylko	
dla	nas	w	naszej	parafii,	ale	także	wśród	wielu	często	
przypadkowo	spotkanych	ludzi	w	szpitalu	czy	domach	
opieki.	Ale	chcę	również	podziękować	za	pomoc	dla	ro-
dzin,	dzieci,	które	miałem	przywilej	poznać,	wśród	któ-
rych	mogłem	służyć	w	trakcie	swojej	pracy	w	Diecezji	
Mazurskiej	w	olsztyńskiej	parafii,	zanim	rozpocząłem	
swoją	pracę	-	przed	ponad	już	sześciu	 laty	-	w	naszej	
parafii.
	 Pani	 Zosiu,	 dzięki	 takim	 osobom	 jak	 Pani,	
myślę,	 że	 nie	 tylko	 mnie,	WCIĄŻ	MI	 SIĘ	 CHCE...,	 
I	OBIECUJĘ	NIE	PRZESTAWAĆ	CHCIEĆ	DALEJ...;)

ks. Łukasz Gaś
(foto ks. Łukasz Gaś, Michał Karski)

10 lat Młodzieży Dojrzałej

	 Był	 czas,	 kiedy	 kilku	 osobom	 chodził	 po	 gło-
wie	 pomysł,	 żeby	 reaktywować	młodzieżówki	 z	 ludź-
mi,	którzy	chodzili	na	nie	przed	laty.	Znalazło	się	kilka	
osób	wraz	z	ks.	J.	Sikorą,	ówczesnym	naszym	opieku-
nem,	 które	 pomyślały,	 pokombinowały	 i	 postanowiły	
spróbować	 czy	 będą	 chętni,	 żeby	 przychodzić	 na	 te	

młodzieżówki.	 Podzwoniliśmy,	 zaprosiliśmy	 wszyst-
kich,	do	których	udało	się	dotrzeć	i	całkiem	spora	gru-
pa	przyjechała	na	pierwsze	spotkanie,	które	odbyło	się	
w	Wiśle-Jaworniku	w	dniach	8-9.06.2007	r.	Nikt	z	nas	
wtedy	nie	myślał,	że	to	będzie	trwać		rok,	o	10	latach	
nawet	nie	marzyliśmy.	A	jednak	się	udało!	Spotykamy	
się	już	10	lat	z	przerwami	na	wakacje.	Przeżyliśmy	ra-
zem	 wiele,	 wiele	 miłych	 i	 radosnych	 chwil.	 Lubimy	
ze	 sobą	 przebywać,	 rozmawiać,	 słuchać	 wykładów	 
i	dyskutować	na	poważne	tematy	związane	z	wiarą,	Bi-
blią,	ale	lubimy	też	się	śmiać,	śpiewać,	zwiedzać	różne	
ciekawe	miejsca.	 Podczas	 tych	wspólnych	 lat	 odbyło	
się	 100	 „młodzieżówek”,	 zorganizowaliśmy	 8	 balów,	 
1	kulig,	byliśmy	na	10	wycieczkach	w	Polsce	(Zamość,	
Poznań,	 Kłodzko,	 Karpacz,	Wang),	 Czechach	 -	 głów-
nie	 na	Morawach	 i	 na	 Słowacji.	 Organizujemy	 sobie	
co	 roku	 adwentówkę,	 ogniska	 z	 kiełbaską	 czy	 smaże-
niem	placków.	Gościliśmy	w	Wiśle	u	Danusi	 i	Marka	
na	grillu	i	u	Gerci	w	ogrodzie.	Stało	się	w	naszym	gro-
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nie	 tradycją,	 że	 przed	 każdą	 pamiątką	 założenia	
Kościoła	 Jezusowego	 sprzątamy	 Plac	 Kościelny,	
smażymy	 kiełbasę	 oraz	 jajecznicę.	 Zapraszamy	
na	 nasze	 spotkania	 ciekawych	 ludzi,	 którzy	mają	
coś	 interesującego	 do	 opowiedzenia,	 np.	 byli	 już	
nauczyciele	z	Lote,	p.	Wł.	Magiera.	Mamy	wśród	
nas	wiele	 talentów,	 które	 się	 ujawniły	 i	 są	wyko-
rzystywane	 w	 różny	 sposób.	 Z	 okazji	 10-lecia	
naszych	 spotkań	 23	 września	 zorganizowaliśmy	
sobie	 uroczyste	 spotkanie	 składające	 się	 z	 dwóch	
części.	Pierwsza	odbyła	 się	w	sali	konfirmacyjnej	
przy	kawie	i	pysznym	torcie	oraz	prezentacji.	Były	
przemowy,	 podziękowania,	 wzruszające	 momen-
ty,	 kiedy	wspominaliśmy	 osoby,	 które	 już	 od	 nas	
odeszły	 w	 tym	 czasie:	 śp.	 Grażyna	 Bujok-Gębal,	
nasz	wycieczkowy	kierowca	śp.	Karol	Górniak	i	śp.	
Bronek	Olszar.	Druga	część	odbyła	się	w	Karczmie	
Pod	Dębem	przy	uroczystej	kolacji.		10	lat	minęło	 
i	przeszło	nam	przez	myśl,	czy	dotrwamy	w	pełnym	
składzie	do	15	i	dalszych	rocznic.	To	nie	zależy	od	
nas.	Możemy	tylko	mieć	nadzieję	i	ufać,	że	tak	bę-
dzie.	Życzę	wszystkim,	 aby	 zdrowie	 i	 chęci	 dopi-
sały,	żebyśmy	mogli	dalej	się	spotykać,	przebywać	
ze	sobą,	jeździć	na	wycieczki.	Następne	spotkanie	
odbędzie	się	04.11.2017	o	godzinie	18.00.	

Lidia Procner

Nabożeństwo dla seniorów w Marklowicach
	 Zapowiedziane	 na	 niedzielę	 15	 października	
nabożeństwo	 spowiednio-komunijne	 	 w	 Marklowic-
kim	filiale	 dedykowane	 było	 przede	wszystkim	 senio-
rom,		których	w	ten	niedzielny	poranek	zebrało	się	dość	
liczne	grono.	Nabożeństwo	prowadził	proboszcz	parafii,	
a	 zarazem	 opiekun	 naszego	 filiału,	 ks.	 Janusz	 Sikora.	
Kazanie	 jakie	 wygłosił	 na	 podstawie	 ewangelii	 Mar-
ka	10,	17-24	uświadomiło	nam,	że	nie	jest	możliwym,	
abyśmy	 „zaskoczyli”	 Pana	 Boga	 naszymi	 zasługami,	
takimi	 jak	 spełnianie	 Bożych	 przykazań	 i	 dobrych,	 
w	 naszym	 pojęciu,	 uczynków,	 ponieważ	 jesteśmy	 za	
słabi,	by	zrezygnować	dla	PANA	z	naszych	ziemskich	

upodobań.	 Podobnie	 zresztą	 jak	 ów	 bogaty	 młodzie-
niec	z	ewangelii.	Po	kazaniu	mogliśmy	przystąpić	do	
spowiedzi	oraz	Komunii	Świętej	 i	wspólnie	 z	 innymi	
poczuć	 przedsmak	 tego,	 czego	 wierzący	 doświadczą	
w	Bożym	Królestwie	po	zmartwychwstaniu.	Po	takiej	
duchowej	uczcie	czekało	na	nas	również	coś	dla	ciała.	
Dzięki	paniom	 (jeszcze	nie	 seniorkom)	przy	herbacie,	
kawie,	ciastach	i	chlebie	ze	smalcem,	w	towarzystwie	
Księdza	Proboszcza,	który	pokrótce	zapoznał	nas	z	bie-
żącymi	i	nadchodzącymi	sprawami	naszej	cieszyńskiej	
Parafii,	 mogliśmy	 miło	 spędzić	 czas	 na	 rozmowach	 
i	wspomnieniach.																																																																																																																								Uczestnik Senior WW
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Wycieczka do Karpacza
	 W	dniach	29	września	-1	października	90-cio	osobowa	grupa	
z	filiałów	Hażlach	i	Zamarski	wraz	z	opiekunem	ks.	Marcinem	Pod-
żorskim	wyjechała	 na	wycieczkę	 do	Karpacza.	Wśród	 uczestników	
były	całe	 rodziny.	Piątkowe	popołudnie	 spędzili	wszyscy	w	autobu-
sach,	 by	około	20.00	dojechać	na	miejsce.	Zakwaterowani	 byliśmy	 
w	ośrodku	Zielona	Gospoda	w	Przesiece,	niedaleko	Karpacza.	Po	ko-
lacji	i	rozlokowaniu	większość	udała	się	na	odpoczynek,	by	nabrać	sił	
na	kolejny	intensywny	dzień.
	 Zaraz	po	śniadaniu	w	sobotę	wyruszyliśmy	wszyscy	do	Kar-
pacza,	by	zwiedzić	kościółek	Wang.	Następnie	większość	(ponad	60	
osób)	wybrała	się	na	Śnieżkę.	Trasa	była	dosyć	długa	i	wietrzna,	ale	
za	to	przepiękne	widoki	rekompensowały	cały	trud.	Pomimo	wielkie-
go	zmęczenia	 i	 chwil	 zwątpienia,	wszyscy	osiągnęli	 szczyt.	W	 tym	
czasie	 pozostała	 grupa	 osób	 wybrała	 się	 na	 zwiedzanie	 Karpacza,	 
m.in	 skoczni	 Orlinek,	 interaktywnej	 wystawy	 klocków	 Lego,	 Mu-

zeum	Sportu	i	Turystyki	oraz	Parku	Bajek.	Był	też	czas	na	kawę	
i	 odpoczynek.	 Do	 ośrodka	 wróciliśmy	 około	 18.00	 na	 ciepłą	
obiadokolację	i	odpoczynek.	Najmłodsi	mieli	jeszcze	energię,	by	
zagrać	w	piłkę	i	pobawić	się	na	placu	zabaw.
	 W	 niedzielę	 rano	 w	 ośrodku	 uczestniczyliśmy	 w	 nabożeń-
stwie,	 a	 po	 nim	 ruszyliśmy	w	 drogę	 powrotną	 do	 domów.	 Po	
drodze	 zwiedzaliśmy	 jeszcze	 kopalnię	 uranu	 i	 park	 miniatur	 
w	Kowarach	oraz	Kościół	Pokoju	w	Jaworze.	
	 To	był	 intensywny	czas,	ale	bardzo	udany.	Pogoda	dopisała,	 
a	uczestnicy	mieli	okazję	poznać	 się	 lepiej	 i	 spędzić	wspólnie	
czas.

Uczestniczka.
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Marklowiczanie  
w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

	 W	słoneczny	poranek	ostatniej	soboty	września	
prawie	50	osób	z	filiału	w	Marklowicach	wyruszyło	na	
wycieczkę.	 Tym	 razem	 chcieliśmy	 zwiedzić	 Jaskinię	
Głeboką	w	Kroczycach	oraz	okolice	i	Zamek	w	Ogro-
dzieńcu.	
		 Jaskinia	 Głęboka	 znajduje	 się	 w	 za-
chodniej	 części	 Góry	 Zborów	 zwanej	 Kru-
czymi	 Skałami	 w	 rezerwacie	 przyrody	 Góra	
Zborów.	 Jest	 to	 największa	 znana	 aktualnie	
podziemna	 forma	 krasowa	 tego	 rezerwatu	
przyrody.	W	 środku	 mogliśmy	 zobaczyć	 po-
pularne	formy	krasowe:	stalagmity	i	stalaktyty	
oraz	 inne	 formy	 szaty	 naciekowej.	 Długość	
jaskini	 wynosi	 190	 m,	 a	 różnica	 wysokości	
między	skrajnie	położonymi	punktami	to	22,4	
m.	 Pierwszą	 dokumentację	 jaskini	 wykonał	 
Kazimierz	Kowalski	w	1948	roku.	On	też	na-
dał	jej	dzisiejszą	nazwę.	Jaskinię	zwiedzaliśmy	 
w	dwóch	turach,	mieliśmy	okazję	również	zo-
baczyć	 edukacyjne	 filmy	 na	 temat	 przyrody	 
i	 etnokultury,	 które	 pozwoliły	 nam	 więcej	 
dowiedzieć	 się	 o	 Jurze	 Krakowsko-Często-
chowskiej.	
Około	południa	dojechaliśmy	do	Ogrodzieńca	
gdzie	po	obiedzie	zwiedziliśmy	Park	Miniatur.	
W		Parku	zobaczyć	można	Szlak	Orlich	Gniazd	
w	skali	1:25,	rozciągający	się	od	Krakowa	aż	
po	Częstochowę.	Makiety	zamków	i	warowni	
odtworzone	 zostały	 zgodnie	 z	 prawdą	 histo-
ryczną.	Obiekty	prezentowane	w	Parku	Minia-
tur	 zostały	 umiesz-
czone	 na	 otwartej	
przestrzeni,	 ponie-
waż	 oprócz	 samych	
budowli	 odtworzo-
no	 także	 interesują-
ce	 ukształtowanie	
Jury.	 Malownicze	
doliny	 i	 kaniony	 
o	 spadzistych	 sto-
kach	 oraz	 urwiste	
skalne	 ściany,	 na	
których	 usadowione	
są	 zamki.	 W	 Parku	
Miniatur	 można	 zo-
baczyć	 także	 repliki	
machin	 oblężni-
czych	 z	 okresu	 śre-

dniowiecza	m.in.	 katapultę,	 balistę	 –	 rodzaj	 kuszy	 na	
kołach,	a	także	trebusz	–	efektowną	machinę	miotającą	
pociski,	 przypominającą	 mechaniczną	 procę.	 Prezen-
towane	machiny	zostały	wykonane	w	skali	1:1,	dzięki	
czemu	 przybliżają	 sposoby	 prowadzenia	 walk	 zbroj-
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O pokój Panie nasz błagamy Cię ...

nych	z	XIV,	XV	i	XVI	w.	
	 Na	koniec		z	przewodnikiem	zwiedziliśmy	ruiny	
Zamku	Ogrodzieniec,	wybudowanego	w	systemie	tzw.	
Orlich	Gniazd.	Zamek	leży	na	najwyższym	wzniesieniu	
Jury	zwnej	Górą	Zamkową	na	wysokości	515,5	m	n.p.m.		
Zamek	został	wybudowany	w	XIV	–	XV	w.	przez	ród	
Włodków	Sulimczyków.	Do	XVI	w.	zamek	był	znacz-
nie	 skromniejszy,	 częściowo	 zbudowany	 z	 drewna,	 
a	jego	naturalną	osłonę	stanowiły	skały,	pomiędzy	nimi	
zaś	postawiono	wały.	Nazwa	świadczy	o	 tym,	 iż	było	
to	miejsce	ogrodzone	czyli	otoczone	murem	obronnym.	
Wcześniej	znajdował	się	tu	duży	gród	warowny	zwany	
Wilczą	Szczęką,	zdobyty	przez	Tatarów	w	1241	r.		Za-
mek	przechodził	w	różne	ręce,	ale	najlepszym	okresem	
w	 jego	 dziejach	 były	 lata	 1532-47,	 kiedy	 to	Seweryn	
Boner	 po	 małżeństwie	 z	 Zofią	 Bethmanówną	 i	 połą-
czeniu	 ogromnych	 majątków	 obu	 rodzin,	 postanowił	
zbudować	 okazałe	 gniazdo	 rodowe.	 Nastąpiła	 	 całko-
wita	przebudowa	zamku	-	rozebraniu	uległy	stare	mury	
gotyckie	 i	 warownia.	 Zamek	 stał	 się	 wspaniałą	 rene-

sansową	rezydencją	o	której	mówiono	„mały	Wawel".	
Wypełniony	był	pięknymi	arrasami,	gobelinami,	maho-
niowymi	 i	hebanowymi	meblami.	Bonerowie	wyposa-
żyli	go	w	najcenniejsze	przedmioty	sprowadzane	z	za-
granicy.		W	późniejszym	okresie	zamek	był	kilkakrotnie	
plądrowany	i	niszczony,	a	w	1702	r.		ucierpiał	wskutek	
pożaru	 wznieconego	 przez	 wojska	 szwedzkie	 Karola	
XII,	który	strawił	ponad	połowę	zamku.	Praktycznie	nie	
podjęto	 już	 jego	odbudowy.	 	Ostatni	mieszkańcy	opu-
ścili	zrujnowaną	warownię	około	1810	r.	Dzisiaj	nawet	
ruiny	zamku	robią	ogromne	wrażenie	i	stanowią	wielką	
atrakcję.	Możemy	sobie	tylko	wyobrazić,	jak	wspaniały	
był	to	obiekt	w	czasach	świetności.
	 W	 godzinach	 wieczornych	 zmęczeni,	 ale	 bar-
dzo	 zadowoleni,	 wyruszyliśmy	 w	 drogę	 powrotną.	
Dziękujemy	organizatorom	-	Gerci	Gabryś	 i	Magdzie	
Staszkiewicz	 za	 fantastyczną	wycieczkę	 i	 liczymy	 na	
następne	propozycje	zwiedzenia	kolejnych	ciekawych	
miejsc.

Jan Walica

	 W	niedzielę	3	września	o	godz.	11.15	rozpoczę-
ło	 się	uroczyste	nabożeństwo	ekumeniczne	w	 ramach	
XXX	 Międzynarodowego	 Studenckiego	 Festiwalu	
Folklorystycznego.	Spotkanie	odbywało	się	w	naszym	
pięknym	 Kościele	 Jezusowym,	 więc	 na	 początku	
wszystkich	 powitał	 proboszcz	 ks.	 Janusz	Sikora	w	 to-

warzystwie	ks.	Tomasza	Chudeckiego,	który	pełnił	też	
rolę	tłumacza.	Słowem	Bożym	służył	natomiast	ks.	dr	
Karol	Mozor	 -	 	proboszcz	Parafii	Rzymskokatolickiej	 
w	Pogwizdowie.	
	 Uroczystość	była	wspaniałą,	barwną,	duchową	
i	wielokulturową	modlitwą	z	piękną	oprawą	muzyczną		
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w	wykonaniu	 chóru	 i	 kapeli	 Zespołu	 Pieśni	 
i	 Tańca	 Ziemi	 Cieszyńskiej	 im.	 Janiny	Mar-
cinkowej	pod	batutą	Piotra	Gruchela.	
	 „O	 pokój	 Panie	 nasz,	 błagamy	 Cię,	
nie	pozwól	by	Twój	głos	zaginął	w	nas,	spraw	
niech	już	nigdy	ściśnieta	pięść	nad	naszą	zie-
mią	nie	wzniesie	się....o	pokój	Panie	nasz	bła-
gamy	Cię.....”.	Te	słowa	zabrzmiały	w	wielu	
językach,	 z	 ust	 wielu	 ludzi	 z	 różnych	 stron	
świata,	wyznających	różne	religie,	o	różnym	
kolorze	 skóry,	ubranych	w	piękne	narodowe	
stroje.	Był	 to	 chyba	najbardziej	wzruszający	
moment	 całej	 uroczystości,	 jakże	wymowny,	
kiedy	 tylu	obcych	 sobie	 ludzi,	 stojąc	naprze-
ciw	 siebie,	 zjednoczyło	 się	we	wspólnej	mo-
dlitwie,	chwaląc	Pana	słowem	i	pieśnią.
	 W	drugiej	części	spotkania,	po	błogo-
sławieństwie	udzielonym	przez	księży,	odbył	
się	mini	 koncert.	W	 trakcie	 jego	 trwania	 po-
szczególne	zespoły	śpiewały	jedną	pieśń	cha-
rakterystyczną	dla	swojego	kraju.	W	kolejno-
ści	alfabetycznej	zaprezentowali	się:	Algieria,	
Niemcy,	 Republika	 Zielongo	 Przylądka,	 Ser-
bia,	Słowacja,	Sycylia,	Turcja	oraz	Zimbabwe	
–	najmniejsza,	pięcioosobowa	grupa,	która	ze-
brała	chyba	największe	brawa.
	 Po	 podziękowaniach	 i	 wspólnej	 mo-
dlitwie	 zaśpiewaliśmy	 wszyscy	 pieśń	 „Oj-
cowski	 Dom”	 i	 nabożeństwo	 pełne	 przeróż-
nych	nastrojów,	barw	 i	modlitewnej	 zadumy	
,zakończyło	się.	Był	to		cenny	czas,	w	którym	
mogliśmy	poznać	i	zrozumieć,	że	w	każdym	
z	nas	jest	coś	pięknego	i	dobrego,	i	każdy	jest	
cenny	i	wartościowy	w	oczach	Boga.

Grażyna Mrowiec

Foto: Ox.pl
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WSPOMNIENIE

śp. Edward Figna 

FOTOGRAFIA BYŁA JEGO PASJĄ

	 Zawsze	 uśmiechnięty	 i	 życzliwy,	 skromny	 
i	kulturalny	-	odszedł	jeden	z	tych,	których	życie	było	
przykładem	i	bogactwem	dla	wielu	z	nas.
	 Edward	Figna	urodził	się	30	czerwca	1939	roku	
w	Zamarskach.	W	dzieciństwie	wraz	z	bratem	wycho-
wywał	 się	 w	 domu	 dziadków,	 gdyż	 ojciec	 zginął	 na	
wojnie,	a	matka	zachorowała	i	utraciła	wzrok.
	 Po	 uzyskaniu	 wykształcenia	 technicznego	
Edek	 zaangażował	 się	 w	 Fabryce	 Nakryć	 Stołowych	
"Polwid",	 gdzie	 przepracował	 40	 lat	 /do	 emerytury/	 -	
początkowo	 jako	 ślusarz-mechanik,	 później	 jako	 kon-
struktor-racjonalizator	 i	 działacz	 samorządowy.	 Jego	
wizytówką	mogą	być	stemple	z	wizerunkiem	piastow-
skiej	 baszty	 zamkowej	 -	 jako	 znaki	 cechowe	 na	 nie-
rdzewnych	 nakryciach	 stołowych.	W	 zakładzie	 został	
„nadwornym”	 fotografem	 -	 tu	 cieszył	 się	 pierwszymi	
sukcesami	 wystaw	 reklamowanych	 wyrobów.	 Kon-
sekwencją	 był	 rozwój	 Jego	 „hobby"	 -	 fotograficzne	
utrwalanie	 wszystkiego,	 co	 piękne	 -	 krajobrazów,	 za-
bytków,	architektury	i	ludzi	w	działaniu.	Uroczystości	
kościelne	i	wydarzenia	środowiskowe	bywały	okrasza-
ne	interesującymi	zdjęciami.	Bogato	udokumentowane	
zostały	obchody	rocznicowe	Zamarsk	 jako	najstarszej	
wsi	Ziemi	Cieszyńskiej.	Pouczająca	jest	dokumentacja	
zdjęciowa	 wszystkich	 dożynek	 wiejskich,	 spotkań	 se-
niorów	 czy	 Święta	Kobiet.	Wszystkie	 przedstawienia	
amatorskie	we	wsi	mają	pełną	rejestrację	zdjęciową.	Ju-
bileusz	100-lecia	miejscowej	OSP	to	obszerny	reportaż	
fotograficzny	społecznej	służby	ratowniczej.	W	galerii	
Domu	Narodowego	w	Cieszynie	odbyły	się	jego	dwie	
wystawy	 autorskie	 pod	 nazwami	 „Cieszyn	w	 obiekty-
wie	Edwarda	Figny"	i	"Cieszyn	nieznany".	Cieszy	fakt,	
że	Edek,	jako	współautor	monografii	„Zamarski	-	wczo-
raj	i	dziś"	wzbogacił	dzieje	rodzinnej	wsi	tak	unikalny-
mi	zdjęciami.
	 W	roku	1969	małżeństwo	(z	Heleną	zd.	Fryda)	
wybudowało	sobie	własny	domek	w	Gumnach.	Odtąd	

również	 zaszłości	
gumieńskie	 są	 wzbo-
gacane	 fotograficz-
nie:	 uroczystości	
kościelne,	 działal-
ność	 młodzieżowa,	
nabożeństwa	 szkółki	
niedzielnej,	 zaanga-
żowanie	 w	 komitetach	 społecznych	 -	 gazyfikacyjnym	 
i	wodociągowym,	renowacja	kapliczki	cmentarnej.
	 Jako	członek	Zarządu	Głównego	Macierzy	Zie-
mi	 Cieszyńskiej,	 ku	 zadowoleniu	 wszystkich,	 prowa-
dził	szczegółową	kronikę	zdjęciową	tego	zasłużonego	
stowarzyszenia	miłośników	 regionu.	 Próbował	 swych	
sił	 w	 pisaniu	 artykułów	 w	 Kalendarzu	 Cieszyńskim	 
i	w	prasie	kościelnej.	Podziwiany	był	często	jako	facho-
wiec	precyzyjnej	sztuki	ślusarskiej.
	 Po	 przejściu	 na	 emeryturę	 zainteresował	 się	
studiami	 na	Uniwersytecie	 III	Wieku	 przy	 filii	UŚ	w	
Cieszynie	podobnie	w	Cieszynie	Czeskim	-	doskonaląc	
swe	 umiejętności	 komputerowo-informatyczne.	 Szko-
da,	że	pod	znakiem	zapytania	pozostanie	wydanie	przy-
gotowywanego	przez	niego	albumu	pod	nazwą	„Zamar-
ski	-	jakich	już	nie	ma".
	 Nabożeństwo	 pogrzebowe	 prowadził	 ks.	 To-
masz	 Chudecki	 -	 tak	 w	 kościele	 jak	 i	 na	 cmentarzu	
odbyło	 się	 przy	 udziale	 wielkiego	 tłumu	 żałobników.	
Wydarzeniom	 towarzyszył	 poczet	 sztandarowy	Macie-
rzy	Ziemi	Cieszyńskiej	-	Zmarły	był	członkiem	honoro-
wym	tego	zacnego	Stowarzyszenia.
	 Nad	grobem	zabrał	głos	prezes	 cieszyńskiego	
koła	 MZC	 Bronisław	 Brudny:	 „	 …wspaniała	 postać	
Zmarłego	 pozostanie	w	 naszej	 pamięci	 jako	wzór	 ak-
tywnego	miłośnika	naszej	pięknej	Ziemi	Cieszyńskiej”
	 Wdzięczni	jesteśmy,	że	dane	nam	było	spotkać	
się	z	Nim	na	naszej	drodze".

Rudolf Mizia

	 I	powiedział	do	wszystkich:	Jeśli	kto	chce	pójść	za	mną,	niechaj	się	zaprze	

samego	siebie	i	bierze	krzyż	swój	na	siebie	codziennie,	i	naśladuje	mnie.

Łk 9,23
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Wystawa „Wszystko osiąga się przez nadzieję...
kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku"

	 Taki	 jest	 tytuł	 nowej	 wystawy	 w	 Mu-
zeum	 Śląskim	 w	 Katowicach,	 przygotowanej	 
z	 okazji	 Roku	 Reformacji.	 Wernisaż	 wystawy	
odbył	się	20	października	o	godz.	18.00,	a	czyn-
na	 będzie	 do	 30	 kwietnia	 2018	 r.	Mieści	 się	w	
głównym	budynku	Muzeum	Śląskiego.
							Spotkanie	rozpoczęło	się	w	sali	audiowizual-
nej	przywitaniem	gości	przez	dyrektora	Muzeum	
Alicję	 Knast.	 Słowa	 podziękowania	 do	 organi-
zatorów	 wystawy	 skierował	 Członek	 Zarządu	
Województwa	Śląskiego	H.	Mercik	oraz	biskupi	 
A.	Korczago	i	P.	Niemiec.	Również	pani	Dyrek-
tor	podziękowała	pięciu	kuratorom	wystawy	oraz	
tym,	 którzy	 merytorycznie	 pomagali	 organizatorom:	 
ks.	Karolowi	Macurze,	dr	hab.	Wacławowi	Gojniczkowi	 
i	 kustoszowi	 cieszyńskiego	 muzeum	 Marcinowi	 Ga-
brysiowi.	Otwarcie	uświetnił	występ	zespołu	Concerto	
Polacco	pod	przewodnictwem	prof.	M.	Toporowskiego.	
Zespół	wykonał	utwór,	który	był	odegrany	podczas	uro-
czystości	położenia	kamienia	węgielnego	pod	Kościół	
Jezusowy	13.10.1710.	Oryginalny	rękopis	udostępniło	
Muzeum	Protestantyzmu	w	Cieszynie.	Było	 to	 pierw-
sze	współczesne	wykonanie	utworu.
	 	 	 	 	 	 	 Ekspozycja	 skupia	 uwagę	 na	 dziedzictwie	 reli-
gijnym	i	kulturowym	luteran,	akcentując	jednocześnie	
obecność	 i	 tożsamość	 wyznaniową	 ewangelików	 na	
Śląsku.	Tytuł	 nawiązuje	 do	 	wypowiedzi	Marcina	Lu-
tra:	„Wszystko,	co	się	osiąga	na	tym	świecie,	osiąga	się	
przez	nadzieję”.
	 	 	 	 	 Jedna	z	kuratorek	wystawy	H.	Olszewska-Jarema	
powiedziała:	 „Historię	 Reformacji	 opowiadamy	 po-
przez	 obiekty.	 Na	 zwiedzających	 czekają	 obrazy,	 epi-
tafia,	biblie,	kazania	domowe,	podręczniki,	kancjonały.	
Prezentujemy	archiwalne	dokumenty	i	zdjęcia.	Poprzez	
wystawę	chcemy	uchwycić	fenomen	popularności	wy-

znania	 ewangelickiego	 na	 Górnym	 Śląsku	 i	 pokazać	
jego	wpływ	na	życie	mieszkańców	całego	regionu.	Nie	
tylko	przypominamy	przeszłość,	ale	także	opowiadamy	
o	 współczesnej	 kondycji	 Kościoła	 ewangelicko-augs-
burskiego.”
	 	 	 	 	 	 	 Punktem	wyjścia	wystawy	 jest	 religia	 jako	 du-
chowe	odrodzenie,	na	którym	opierają	się	inne	aspekty	
aktywności	 ewangelików,	 takie	 jak	 organizacja	 życia	
społecznego	czy	dbałość	o	edukację	i	kulturę.	Wystawa	
podzielona	 jest	 na	 kilka	 tematycznych	modułów:„Du-
chowość”,	 „Edukacja”,	 „Tradycja”,	 „Społeczeństwo	
i	 polityka”,	 „Kultura”,	 które	 w	 aranżacji	 przestrzeni	
nawiązują	do	ważnego	 symbolu	protestantyzmu,	 róży	
Lutra.
	 	 	 	 	 	 	 	Wernisaż	był	bardzo	ciekawym	i	pięknym	prze-
życiem.	Przyjechało	wielu	współwyznawców,	nie	tylko	
z	diecezji	cieszyńskiej	 i	katowickiej,	ale	nawet	z	War-
szawy.	Wielu	planowało	już	wycieczki	parafialne,	aby	
wszyscy	mogli	 zobaczyć	 tę	 interesującą	 wystawę,	 na	
której	 nawet	 eksponaty	 z	 naszego	Muzeum	Protestan-
tyzmu	wyglądały	jakoś	inaczej.

Władysława Magiera

Foto: https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/osiaga-sie-nadzieje-kulturowe-dziedzictwo-reformacji-slasku/
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Liceum Ogólnokształcące TE

Integracja klas 1

Pożegnanie grupy z Niemiec

	 Koniec	 września	 upłynął	 pod	 znakiem	wycie-
czek	i	wymian	międzynarodowych.	Po	raz	kolejny	go-
ściliśmy	w	naszej	szkole	i	w	naszych	domach	uczniów	
ze	szkół	partnerskich	w	Berlinie	i	w	Poczdamie.	Takie	
spotkanie	zawsze	jest	okazją	do	wzajemnej	nauki	o	od-
miennych	kulturach,	tolerancji	i	bardzo	szybko	bariera	
językowa	 przestaje	 być	 problemem.	W	 programie	 po-

bytu	 grup	 niemieckich	 było	 zwiedzanie	 Cieszyna,	 za-
bytkowej	kopalni	Guido	w	Zabrzu,	wycieczka	do	Au-
schwitz	oraz	całodniowa	wycieczka	do	Krakowa,	gdzie	
goście	 mieli	 okazję	 podziwiać	 zabytki	 i	 architekturę	
byłej	stolicy	naszego	kraju.	Wizytę	uczniów	z	Niemiec	
można	uznać	za	bardzo	udaną,	rewizyta	planowana	jest	
na	wiosnę.	Za	organizację	wymian	odpowiadają:	Mag-

dalena	Karnacz-Biesok,	Anna	Sztwiertnia,	Ju-
styna	Sobota	i	Beata	Bobola.	
	 Grupa	 uczniów	 uczących	 się	 języka	
francuskiego	 uczestniczyła	 w	 wyjeździe	 na	
Korsykę.	W	 partnerskiej	 szkole	 w	 IL'Ile-Ro-
usse	przygotowano	dla	naszych	uczniów	wie-
le	 atrakcji.	 Organizatorkami	 i	 opiekunkami	
uczniów	 były	 panie:	Małgorzata	 Hauptmann	 
i	Wioletta	Zamarska.	
	 Zarówno	wyjazd	uczniów,	 jak	 i	 przyj-
mowanie	gości	i	organizowanie	ich	pobytu	jest	
wielkim	 wysiłkiem	 organizacyjnym	 -	 za	 co	
wszystkim	należą	się	wielkie	podziękowania.	
	 Uczniowie	 klas	 pierwszych	 LOTE	
uczestniczyli	 w	 wycieczce	 integracyjnej	 -	
wraz	ze	swoimi	wychowawcami	spędzili	cały	
dzień	na	warsztatach	w	ośrodku	 	H2O	w	Ki-
czycach.	
Mamy	już	pierwsze	sukcesy!
	 Tegoroczny,	 piętnasty	 z	 kolei,	 Woje-
wódzki	 Konkurs	 Recytatorski	 Poezji	 Metafi-
zycznej	 zakończył	 się	 dla	 uczennicy	 klasy	 3	
LOTE	 sukcesem.	 Justyna	 Bednarczyk	 zajęła	
trzecie	miejsce	w	Konkursie,	recytując	wiersz	
Juliana	Kornhausera	„Księgarnie”.
	 Uczestników	oceniało	jury	w	składzie:	
prof.	dr	hab.	Tadeusz	Sławek,	Andrzej	Warca-
ba	(aktor	Teatru	Śląskiego	w	Katowicach)	oraz	
Lidia	Tarczyńska	 i	 Joanna	Klima.	Uczennicę	
przygotowała	 nauczycielka	 języka	 polskiego,	
Renata	Sikora.	
	 Z	kolei	drużyna	dziewcząt	pod	opieką	
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Aleksandra Trybuś - Cieślar

Gimnazjum TE

Dziewczyny z dyplomem za III miejsce  
w biegach przełajowych w powiecie

p.	Dawida	Śmiei	zdobyła	III	miejsce	w	powie-
cie	w	biegach	przełajowych.	Gratulacje!
	 9	 października	 w	 naszej	 szkole	 na-
uczyciele	 języków	 obcych	 przygotowali	 	 Eu-
ropejski	Dzień	Języków	Obcych	-	były	plakaty,	
prezentacje	i	quiz	z	nagrodami.	LOTE	przypo-
minało	współczesną	Wieżę	Babel,	a	uczniowie	
mogli	 zaprezentować	 umiejętności	 językowe	 
i	wiadomości	o	różnych	miejscach	na	świecie.	
	 Jubileuszowy	 rok	500	 lat	Reformacji	
stworzył	okazję	do	odbycia	wycieczki	śladami	
Marcina	Lutra.	Wraz	 z	 uczniami	LO	 im.	Mi-
kołaja	 Kopernika	 grupa	 uczniów	 LOTE	 pod	
opieką	Aleksandry	Trybuś-Cieślar	miała	 oka-
zję	 poznać	 szczegóły	 z	 życia	Marcina	 Lutra,	
na	własne	oczy	zobaczyć	miejsca	jego	pobytu	
i	 działalności:	Zamek	Wartburg,	Eisleben,	Torgau,	Er-
furt	i	Wittenbergę.	
	 14	 października	 tradycyjnie	 obchodziliśmy	
Dzień	 Edukacji	 Narodowej.	 Z	 tej	 okazji	 uczniowie	 

z	samorządu	przygotowali	uroczysty	apel	wręczając	pe-
dagogom	nagrody	Złotego	Liścia.	Były	kwiaty	nagrody	
i	życzenia.	

	 Jesień	 w	 pełni,	 za	 nami	 miesiąc	 październik.	
Można	powiedzieć,	że	życie	szkolne	toczy	się	
utartym	rytmem,	 jednakże.	każdy	dzień	przy-
nosi	 nowe	 zdarzenia,	 a	 każde	 zdarzenie	 jest	
ważne	–	dla	każdego	trochę	inaczej	–	Szkoła	
to	nasz	„Drugi	Dom”,	spędzamy	w	szkole	cza-
sem	ponad	8	godzin	dziennie.	Oto	jak	toczyło	
się	życie	szkolne	w	GTE	w	ostatnim	czasie:
	 Pod	koniec	ubiegłego	miesiąca	(wrze-
śnia)	 dwoje	 uczniów	 z	 klasy	 3b	 GTE:	 Julia	
Cholewik	 oraz	 Maksymilian	 Bacza	 wzięli	

udział	w	X	Powiatowym	Konkursie	Języka	Angielskie-
go	 dla	 uczniów	 klas	 trzecich	 gimnazjów,	 który	 miał	
miejsce	w	Zespole	Szkół	Budowlanych	w	Cieszynie.		
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	 Konkurs	 odbył	 się	 w	 ramach	 Europejskiego	
Dnia	Języków	i	miał	na	celu	umożliwienie	utalentowa-
nym	 językowo	 gimnazjalistom	wykazania	 się	 wiedzą	 
w	 gronie	 rówieśników	 z	 różnych	 szkół.	 Uczniowie	
pisali	 godzinny	 test	 sprawdzający	 umiejętności	 leksy-
kalno-gramatyczne,	 rozumienie	 tekstu	oraz	wiedzę	na	
temat	 kultury	 Wielkiej	 Brytanii.	 Maksymilian	 Bacza	
zajął	 drugie	miejsce	wśród	 19	 uczestników	 konkursu,	
udowadniając	 swój	wysoki	 poziom	 i	 talent	 językowy.	
Serdecznie	mu	gratulujemy!
	 Po	przeprowadzonej	kampanii	wyborczej	oraz	
ogólnoszkolnym	 głosowaniu	 wyłoniony	 został	 skład	
reprezentantów	Samorządu	Szkolnego	na	 rok	 szkolny	
2017/2018.	 Przewodniczącą	 szkoły	 została	 Zuzanna	
Heller	 z	 klasy	 3a	 a	 jej	 zastępcą	 Maksymilian	 Bacza	 
z	klasy	3b.	Warto	zaznaczyć,	że	samorząd	tworzą	wszy-
scy	uczniowie	szkoły	Członkowie	samorządu	mają	pra-
wo	 i	 powinni	 rozwiązywać	 realne	 problemy	 uczniów	 
i	 podejmować	 realne	 decyzje,	 a	 tym	 samym	 mieć	
wpływ	na	życie	szkoły,	współdecydować	o	sprawach	jej	
dotyczących.	Opiekunkami	Samorządu	są	podobnie	jak	 
w	ubiegłym	roku	szkolnym:	mgr	Anna	Sztwiertnia	oraz	
mgr	Gabriela	 Czarnik.	 Czekamy	 na	 zgłaszanie	 inicja-
tyw	uczniowskich	oraz	wszelkie	podejmowane	działa-
nia.	Pierwszą	z	akcji,	do	której	jak	co	roku	z	pewnością	
się	włączymy	jest	akcja	Centrum	Misji	i	Ewangelizacji	
„Prezent	pod	Choinkę”.
	 16	października	podczas	szkolnego	apelu	przed-
stawiciele	obu	samorządów	w	LOTE	i	GTE	uroczyście	
zaznaczyli	święto	Dnia	Edukacji	Narodowej.	Rozdano	
Nagrody	Złotego	Liścia	dla	nauczycieli.	Wyświetlono	
także	filmowe	życzenia	dla	grona	pedagogicznego	od	
gimnazjalistów	i	uczniów	siódmej	klasy	szkoły	podsta-
wowej.	W	 tym	krótkometrażowym	filmiku	 uczniowie	
zastanawiali	się	nad	negatywami	oraz	pozytywami	pra-
cy	nauczyciela.	Było	zabawnie	ale	i	refleksyjnie.
	 Pod	 koniec	 miesiąca	 uczniowie	 z	 klasy	 2cg	
wraz	 ze	 swoją	wychowawczynią	Magdaleną	Karnacz-
-Biesok	wyjechali	 na	 tygodniowe	warsztaty	 językowe	
do	 Krzyżowej	 w	 których	 uczestniczyli	 razem	 z	 mło-
dzieżą	 z	Niemiec.	Temat	 spotkania	 brzmiał:	 „	 Forum	
Dialog	 –	 tożsamość,	 migracja	 i	 różnorodność.”	 Orga-
nizatorem	 spotkania	 była	 Fundacja	 „Krzyżowa”	 Dla	
Porozumienia	 Europejskiego,	 która	 jest	 jednocześnie	
Międzynarodowym	Domem	Młodzieży.	
	 Siedzibą	 Fundacji	 jest	 przepiękny	 kompleks	
Pałacowy,	 wcześniej	 posiadłość	 rodziny	 von	 Moltke.	
Projekty	 tam	 organizowane	 stwarzają	 przestrzeń	 dla	
młodych	 ludzi	 z	 różnych	 krajów	 do	 spotkań,	 pozna-
wania	 się,	przezwyciężania	uprzedzeń,	uczenia	 się	od	
siebie	 i	 poszerzania	 swoich	 horyzontów	 mentalnych,	
kulturowych	i	językowych.	
	 Spotkanie	uczniów	GTE	z	młodzieżą	niemiec-
ką	dotyczyło	 tematyki	dość	 trudnej	 i	pobudzającej	do	
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refleksji.	„Identität,	Migration	und	Vielfalt”.	Początko-
wo	były	obawy,	czy	uczniowie	gimnazjum	dadzą	radę	
językowo	 sprostać	 tej	 tematyce	 ale	 warsztaty	 prowa-
dzone	 były	 w	 bardzo	 ciekawy	 sposób,	 uczniowie	 ko-
rzystali	też	z	obecności	tłumacza.
	 To,	 co	 się	 uczniom	bardzo	 podobało,	 to	 duży	
nacisk	 na	 integrację	 grupy	 i	 możliwość	 dzielenia	 się	
swoimi	poglądami,	wnioskami	i	historiami	życiowymi,	
skąd	 pochodzimy,	 skąd	 wywodzą	 się	 nasi	 dziadowie	 
i	 co	 skłaniało	 ich	 do	 migracji,	 niekiedy	 po	 całym	
świecie.	W	 trakcie	 pobytu	 był	 także	 czas	 na	 zwiedza-
nie	Wrocławia,	gdzie	uczestnicy	projektu	udali	się	do	
Dzielnicy	 Czterech	 Wyznań	 na	 zwiedzanie	 kościoła	
ewangelickiego	 i	 synagogi.	 Poruszającym	momentem	

było	 czytanie,	 a	właściwie	 śpiewanie	 fragmentu	Tory	
przez	Rabina	i	wysłuchanie	tragicznych	losów	Żydów	
z	okresu	II	Wojny	Światowej.
	 Dodatkową	atrakcją	pobytu	w	Krzyżowej	były	
także	warsztaty	 fotograficzne	 i	 filmowe.	Młodzież	 za-
poznała	 się	 z	 tajnikami	 ciemni	 fotograficznej	 i	 obsłu-
gi	kamera	obskura	a	następnie	nakręciła	krótki	film	na	
temat	związany	z	przesłaniem	 tego	spotkania.	Projekt	
współfinansowany	 jest	 przez	 program	 Unii	 Europej-
skiej	Erasmus	+	oraz	przez	Polsko-Niemiecką	Współ-
pracę	Młodzieży,	 tak	więc	młodzież	 poniosła	 jedynie	
symboliczny	 koszt	 uczestnictwa	 w	 tym	 przedsięwzię-
ciu.	Z	opowiadań	wiemy,	że	było	warto.

Dagmara Jagucka-Mielke

 „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie 
czując się przymuszonym, albowiem ochotnego dawcę miłuje Bóg” 

(2 List do Koryntian 9,7)

 Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które poprzez przekazanie 1% 

podatku za rok 2016 przyczyniają się do rozwoju naszych placówek edukacyjnych. Dowodzi to 

ogromnego zaufania jakim jesteśmy darzeni.

Z wyrazami wdzięczności 
Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego

 Istnieją niezwykłe słowa; aczkolwiek wypowiadamy je w zwykły sposób, 

nie zdając sobie sprawy, że zawierają one w sobie znaczenia niewypowie-

dziane. Są do tego stopnia tajemnicze, że ich zrozumienie przewyższa moż-

liwość naszej percepcji.

 Jednym z nich jest, na przykład słowo „nieskończoność”. Aby mieć 

choćby wąskie wyobrażenie o tym, jaką wagę może mieć to słowo, posłużmy 

się przykładem.

 Wyobraźmy sobie wielką żelazną piłkę wielkości kuli ziemskiej i małą 

mrówkę, która odbywa podróż po równiku nie zatrzymując się nawet na 

chwilkę.

 Kiedy wreszcie  swoimi małymi nóżkami przebyła cały świat przedzie-

lając go na połowę...- to, co uczyniła nie jest nawet początkiem nieskończo-

ności!

                                                                                        udostępniła: Grażyna Cimała 
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Szkoła Podstawowa TE

	 Za	 nami	 kolejny	 miesiąc	 nauki.	 Rytm	 pracy	
szkoły	 zaczęły	 odmierzać	 	 lekcje	 i	 szkolne	 dzwonki.	 
W	SPTE	dbamy	o	rozwój	naszych	podopiecznych,		dla-
tego	staramy	się	oddziaływać	wychowawczo	w	 	myśl	
zasady	 „czym	 skorupka	 za	 młodu	 nasiąknie	 tym	 	 na	
starość	 	 trąci”.	 Staramy	 się	 uczniów	 angażować	 w	
różne	 akcje	 charytatywne.	 Aktualnie	 rozpoczęliśmy	
zbiórkę		karmy	do	schroniska		zwierząt	oraz	znaną	od	
lat	 akcję	 „prezent	 pod	 choinkę”	 dla	 dzieci	 z	Ukrainy.	
Celem	takich	oddziaływań	jest	budzenie	empatii,	a	tak-
że	wrażliwości	wśród	dzieci.	Wzięliśmy	 	udział	 także	 
w	akcji	 „zbieramy	elektrośmieci”.	Nasz	 szkolny	kory-
tarz	wypełnił	się	telewizorami,	komputerami,	drukarka-
mi	i	innymi	przedmiotami.	Wsparli	nas	chętnie	rodzice.	
Sprzętu	było	sporo,	dzięki	temu	otrzymaliśmy	talony	na	
zakup	artykułów	papierniczych.																																																																																																																																				
	 Jedna	 z	 naszych	 klas	 	 -	 5b	 -	 wzięła	 udział	 
w	konkursie		organizowanym	prze	EMPIK	pt.:	„Tysiąc	
powodów	 by	 czytać”,	 w	 którym	można	 było	 wygrać	
1000	 książek	 do	 biblioteki.	 Zadanie	 polegało	 na	 tym,	
że	uczniowie	przygotowali	scenkę,	która	mogłaby	być	
okładką	książki.	Później	scenka	została	sfotografowana		
i	 przesłana	 na	 konkurs	 (głosowanie	 odbyło	 się	 inter-
netowo).	Klasa	5b	podeszła	do	zadania	profesjonalnie.	
Dzięki	jednej	z	mam,	pani	Bernadecie	Weber,	która	jest	
wizażystką,	stylistką		oraz	pani	Monice	Jezusek–Ekiert,	
uczniowie	mieli	zafundowaną	profesjonalną	sesję	zdję-
ciową.	To	jeszcze	bardziej	ich	zmotywowało	do	działa-
nia.	Wraz	z	wychowawczynią	przygotowali	plakat	oraz	
ulotki	–	jak	zagłosować,	aby	wygrać.	Zadanie	okazało	
się	 świetną	zabawą	 integracyjną,	ale	miało	ważny	cel	
–	 	 zdobycie	 1000	 książek.	 Biblioteka	 jest	 ulubionym	
miejscem	naszych	uczniów,	dlatego	staramy	się,	aby	na	
bieżąco	uzupełniać		zasoby	biblioteczne.	W	dobie	roz-
woju	 technologii	 informatycznej	 jest	 to	bardzo	 trudne	
zadanie.																																																																																																																																										
	 Zajęcia	w	SPTE	to	nie	tylko	lekcje,	sprawdzia-
ny,	 kartkówki,	 to	 także	 uczenie	 się	 przez	 zabawę,	 to	
rozwijanie		swoich	zdolności	i	pasji,	wpajanie	wartości.																																																																																																																														

Jednym	z	wydarzeń,	które	pozwala	na	możliwość	pre-
zentacji	 swoich	 zdolności	 i	 pasji,	 jest	 szkolny	 „Ta-
lent	 SHOW”,	 który	 przygotowały	 G.	 Mrowiec	 i	 M.	

TALENT SHOW   TALENT SHOW   

Przygotowania do konkursu Tysiąc 
powodów, by czytać. Pinokio.
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Lanc–Budniok.	 Dzięki	 występom	 podziwialiśmy	 po-
pisy	 muzyczne,	 taneczne,	 akrobatyczne	 i	 sportowe.																																																																																																									
Dobra	zabawa	często	jest		pouczająca	zwłaszcza	wtedy,	
gdy	dotyczy	tabliczki	mnożenia,	którą	trzeba	opanować	
pamięciowo.	 Pragnę	 wspomnieć	 o	 Światowym	 Dniu	
Tabliczki	 Mnożenia,	 podczas	 którego	 szóstoklasiści	
wcielili	się	w	role	egzaminatorów.	 	Hasło	jak	co	roku	
–	„tabliczka		czekolady	za	tabliczkę	mnożenia”.	Poziom	
zabawy	 	był	 	zróżnicowany.	Niektóre	zadania	były	 ła-
twe,	inne	trudniejsze.	Każdy	mógł	zdecydować	o	wybo-
rze:	prostego	działania	czy	wyliczanki	 lub	karcianych	
par.	Budziło	 to	 oczywiście	wiele	 emocji,	 gdyż	 trzeba	
było	rozwiązać	zadanie	w	wyznaczonym	czasie.	Nagro-
dziliśmy	51	 uczniów,	 nadając	 im	 tytuł	EKSPERTÓW	
TABLICZKI	MNOŻENIA.	Najlepszy	wynik	uzyskali:	
Michalina	Ondrzejek,	Agata	 Jaroszek	 i	Hubert	Banot.																																																																																																																																		
Ostatnim	październikowym	wydarzeniem	było	Święto	
Edukacji	 Narodowej.	 Program	 przygotowała	 p.	 Kata-
rzyna	 Krzempek-Ślezińska	 wraz	 z	 grupą	 artystyczną.	
Nie	 zabrakło	 dobrej	 zabawy,	 ale	 także	 przesłania,	 że	
bycie	nauczycielem	w	SPTE		to	nie	lada	wyzwanie.																																																																												
	 Z	 okazji	 Święta	Edukacji	Narodowej	 	Zarząd	
TE	 przyznał	 	 nagrodę	 Małgorzacie	 Itner	 za	 kreatyw-
ność,	 	 sumienną	 pracę,	 zaangażowanie	 w	 kształtowa-
nie	młodych	umysłów,	 rzetelność.	Natomiast	 nagrody	
Dyrektora	zostały	wręczone:	Magdalenie	Glac,	Magda-
lenie	Spandlik,	Annie	Hajdamowicz	oraz	Bożenie	On-
drzejek	za	sumienną	pracę		oraz	działania	zmierzające	
do	 postrzegania	 szkół	 ewangelickich	 jako	 wiodących	
placówek	edukacyjnych. Joanna Gibiec

Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  
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Rozbudowa budynku  
SPTE

	 Zarząd	 Towarzystwa	 Ewange-
lickiego	 im.	 ks.	 Franciszka	 Michejdy	 
w	 Cieszynie	 od	 dawna	 dostrzegał	 ko-
nieczność	 wybudowania	 sali	 gimna-
stycznej	dla	szkół,	które	prowadzi.	Do	tej	
pory	podstawowym	problemem	był	brak	
własnych	terenów,	na	których	taki	obiekt	
mógłby	 powstać.	 Inną	 troską	 był	 brak	
odpowiednich	 środków,	które	pozwoliły	
by	nabyć	odpowiedni	 teren	 i	przeprowa-
dzić	 inwestycję	 budowlaną.	Dotychczas	
poszczególne	 Zarządy	 poszukiwały	 róż-
nych	 rozwiązań,	 nie	 mając	 na	 barkach	
presji	czasowej.	Sytuacja	uległa	zmianie	
wraz	z	ostatnią	reformą	sytemu	szkolnic-
twa	w	naszym	kraju.
	 Pokłosiem	 reformy	 będą	 proble-
my	lokalowe	naszej	szkoły	podstawowej.	
Budynek	na	Placu	Kościelnym	był	ideal-
nie	skrojony	na	potrzeby	szkoły	sześcio-
letniej.	W	każdym	roczniku	mogły	uczyć	
się	dwie	grupy	uczniów,	co	dawało	dwa-
naście	 oddziałów	 klasowych	 w	 danym	
roku	 szkolnym.	Wraz	 z	 powołaniem	do	
istnienia	 ośmioletniej	 szkoły	 podstawo-
wej,	 niemożliwym	 stało	 się	 utrzymanie	 16	 oddziałów	
klasowych	w	murach	dotychczasowego	budynku.	Dla-
tego	Zarząd	podjął	trudną	decyzję	o	rozbudowie	szkoły.	
Rozbudowa	będzie	możliwa	 tylko	przy	przychylności	
naszej	Parafii	w	Cieszynie,	bo	 tereny	wskazane	w	wi-
zualizacjach	projektów	rozbudowy,	są	własnością	zbo-
rową.
	 W	 myśl	 koncepcji	 rozbudowy	 powstać	 mają	
dodatkowe	sale	lekcyjne	połączone	z	dotychczasowym	
budynkiem	szkolnym	specjalnym	przejściem.	Chodzi	o	
to,	 by	uczniowie	nie	musieli	 przebierać	 się	 pomiędzy	
zajęciami	w	starym,	bądź	nowym	skrzydle	szkoły.	Przy	
nowym	 skrzydle	 przewidziane	 jest	 także	 wzniesienie	
sali	gimnastycznej.
	 Jak	 można	 zauważyć,	 plany	 są	 jak	 na	 nasze	
możliwości	ogromne.	Co	cieszy,	w	propagowanie	idei	
rozbudowy	 zaangażowały	 się	 środowiska	 naszych	
szkół.	Pierwsze	owoce	entuzjastycznych	działań	już	wi-
dać.	Jest	to	jednak	początek	działań	mających	na	celu	
doprowadzenie	zamierzeń	do	upragnionego	finału.
	 Niestety	 największym	 problemem	 w	 zrealizo-
waniu	projektu	będą	fundusze.	Dlatego	Zarząd,	współ-
pracownicy	i	przyjaciele	naszych	szkół	poszukują	róż-
nych	źródeł	finansowania	realizacji	tego	projektu.		

	 Potrzebne	 jest	każde	wsparcie.	Poczynając	od	
modlitewnego,	poprzez	wiedzę	i	pomysły	działań,	kwe-
stię	materiałów	budowlanych,	rąk	do	pracy	czy	wresz-
cie	datków	finansowych	na	cel	rozbudowy.
	 Ufamy,	 iż	nasze	szkoły	dotychczas	przynosiły	
chlubę	naszej	 społeczności.	Były	 i	 są	wyrazem	myśli	
reformacyjnej,	 która	 ze	 szkolnictwa	 uczyniła	 jeden	 z	
głównych	punktów	programu	działania.	Przypomnijmy	
sobie	 fakt,	 iż	 równolegle	 do	 budowy	 Kościoła	 Jezu-
sowego	 wznoszono	 szkołę	 ewangelicką.	 Szkolnictwo,	
oświata	były	 i	 są	wpisane	w	nasze	dziedzictwo	wiary.	
Dlatego	 zdając	 sobie	 sprawę	 z	wielu	 potrzeb	 społecz-
nych,	wyrażamy	nadzieję,	iż	w	zapomnienie	nie	pójdą	
kwestie	związane	z	naszym	szkolnictwem.
	 Symbolicznym	 zaś	 staje	 się	 fakt,	 iż	 decyzje	
związane	z	rozbudową,	w	sposób	niezależny	od	zarzą-
du	Towarzystwa,	przypadły	na	jubileusz	500	lat	Refor-
macji.	W	czasie,	gdy	wznosi	się	rozmaite	pomniki	pa-
mięci,	rozbudowa	naszych	szkół	może	być	pomnikiem	
szczególnym.	 Być	 żywym	 świadectwem,	 że	 nie	 prze-
mijają	wartości,	jakie	odżyły	w	XVI	wieku	w	Kościele,	
których	 jako	 społeczność	Ewangelicka	 jesteśmy	 spad-
kobiercami.
    ks. Dariusz Madzia
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Przedszkole TE

Relacja z wizyty w Schwabach
	 W	dniach	2-5	października	2017	 r.	odbyła	się	
wizyta	 	w	Schwabach	przedstawicieli	Przedszkola	To-
warzystwa	Ewangelickiego	w	Cieszynie,	której	celem	
była	realizacja	kolejnego	etapu	współpracy	oświatowej	
między	cieszyńską	parafią,	a	parafią	niemiecką.
	 Wizytę	 rozpoczęłyśmy	 od	 przywitalnej	 kola-
cji.	Wtedy	też	poznałyśmy	program,	jaki	został	dla	nas	
przygotowany.	 We	 wtorek	 zwiedzałyśmy	 Schwabach	

i	 Norymbergę.	 Ponad	 miastem	 góruje	 zamek	 –	 mo-
numentalny	 kompleks	 trzech	 budowli,	 składający	 się	 
z	zamku	cesarskiego,	zamku	burgrabiego	i	zamku	miej-
skiego.	Miasto	opasują	zachowane	częściowo	obwaro-
wania,	z	kilkoma	basztami	(datowane	na	XIV–XV	w.).	
Przy	 rynku	 staromiejskim	wznosi	 się	 renesansowy	 ra-
tusz	z	XIV–XVII	w.	Obok	–	Schöner	Brunnen	–	póź-
nogotycka	studnia	w	kształcie	wieży	–	wysoka	na	19	m	
z	licznymi	figurami	m.in.	Marii,	apostołów	i	proroków.	
W	 pobliżu	 dwie	 gotyckie	 świątynie	 –	 kościół	 św.	 Se-
balda,	budowany	w	latach	1230–1273,	z	XV-wiecznym	
nagrobkiem	patrona	świątyni,	licznymi	zabytkami	rzeź-

by,	wśród	nich	kilka	dzieł	Wita	Stwosza	–	m.in.	
krucyfiks	Wickla	oraz	kościół	Najświętszej	Marii	
Panny	 	 fundacja	Karola	 IV	wznoszony	 od	 1355	
do	1361,	z	bogatą	dekoracją	rzeźbiarsko-architek-
toniczną.	We	wnętrzu	wiele	 zabytków	 gotyckiej	
rzeźby	 i	 malarstwa	 m.in.	 Ołtarz	 Tucherów.	 Po	
drugiej	 stronie	 rzeki,	 nieopodal	 rynku,	 wznosi	
się	 kolejna	 fundacja	 cesarska	 –	 gotycki	 kościół	
Św.	 Wawrzyńca	 z	 XIII–XIV	 w.	 z	 monumental-
nym	piaskowcowym	tabernakulum	Adama	Krafta	 
z	licznymi	tryptykami	(gł.	XV	i	XVI	w.)	oraz	ze-
spół	rzeźb	Wita	Stwosza	–	Pozdrowienie	Anielskie	
z	1517.	Nad	rzeką	Pegnitz	zachował	się	częściowo	
gotycki	kompleks	Szpitala	Św.	Ducha	(XIV–XVI	
w.)	 Z	 dawnej	 zabudowy	 gospodarczej	 zachował	
się	Mauthalle	–	dawny	spichlerz	(1498–1502).	Z	
zabudowy	mieszczańskiej	przetrwały	jedynie	nie-
liczne	stare	domy:	dom	Albrechta	Dürera	(XV	w.),	
Fembohaus	 (XVI	 w.),	 Nassauer	 Haus	 (XIII–XV	
w.),	 dom	 Tucherów	 (XVI	 w.)	 Ciekawostką	 jest	
fakt,	że	wszystkie	te	kościoły	są	ewangelickie.
	 Po	intensywnie	spędzonym	dniu	przyszedł	czas	
na	 odpoczynek.	 Drugi	 dzień	 rozpoczęłyśmy	 od	
wizyty	 w	 pierwszym	 przedszkolu	 St.Lukas.	 Dy-
rektorem	tego	przedszkola	jest	Birgit	Stadtler.	Pla-
cówka		jest	umiejscowiona	na	peryferiach	miasta	
i	ma	dostęp	do	lasu.	Co	nam	się	bardzo	podobało	
,to	„zielone	sale”.	W	lesie	jest	pięć	stacji	w	różny	
sposób	wyposażonych.	My	miałyśmy	okazję	 zo-
baczyć	 „stację	 z	 wagonem”.	W	 lesie	 stała	 przy-
czepa	wyposażona	w	stoliki	i	ławki	oraz	zabawki	
badawcze	 (lupy,	 mikroskopy	 itp.).	 Dzieci	 same	
wymyślały	sobie	zabawy	tym	co	znalazły	w	lesie,	
a	przy	okazji	uczyły	 się	 rozpoznawać	grzyby	 ja-
dalne	i	trujące.	Po	powrocie	do	przedszkola	zwie-
dziłyśmy	placówkę	i	poznałyśmy	zasady	funkcjo-
nowania	i	pracy	dzieci.
	 Drugim	punktem	w	tym	dniu	było	Centrum	Ro-
dziny	"MatZe"	i	przedszkole	St.Matthäus.	Jest	to	
najnowsze	przedszkole,	ponieważ	budynek	został	
wybudowany	 cztery	 lata	 temu.	 Tam	 także	 mia-
łyśmy	 okazję	 zobaczyć	 jak	wygląda	 i	w	 co	 jest	
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wyposażona	placówka.	Tutaj	bardzo	podobały	nam	się	
„kuchnie	dla	dzieci”.	Pomieszczenie	to	jest	wyposażone	
w	sprzęty	kuchenne,	oczywiście	wysokość	mebli	dosto-
sowane	do	wzrostu	dzieci.	Tam	codziennie	inna	grupa	
przygotowywała	coś	smacznego	dla	siebie,	czasem	dla	
rodziców.	
	 Na	zakończenie	wizyty	w	przedszkolu	spotka-
łyśmy	się	z	wszystkimi	pracownikami	centrum	i	przed-
szkola.	Była	to	okazja	do	dzielenia	się	informacjami	na	
temat	funkcjonowania	przedszkola	polskiego	i	niemiec-
kiego.	Spotkanie	to	było	bardzo	miłe	i	nawet	nie	zauwa-
żyłyśmy,	kiedy	z	jednej	godziny	zrobiły	się	trzy.
	 Ostatni	 dzień	 to	 kolejne	 przedszkole	 St.Mar-
tin.	To	także	nowy	budynek	7	letni.	W	tym	przedszkolu	
było	 46	 dzieci	 -	 dwie	 grupy	 i	 jedna	 14	 osobowa	 gru-
pa	żłobkowa.	Tutaj	dzieci	przygotowały	dla	nas		krótki	
program	 artystyczny.	Oczywiście	 zwiedziłyśmy	 także	
całe	przedszkole	i	spotkałyśmy	się	także	z	personelem	
przedszkola.	Następnie	pojechałyśmy	do	ostatniej	pla-
cówki,	filii	 przedszkola	St..	Matthäus	Była	 tam	 jedna	
grupa	dzieci	25-osobowa	(tutaj	były	także	dzieci	z	Pol-
ski).
	 Ostatnim	elementem	naszej	wyprawy	była	wi-
zyta	 w	 ewangelickim	 centrum.	Tam	 Pastor	 Paul	 Zell-
felder	opowiedział	nam	jak	funkcjonuje	takie	centrum	
oraz	 mogłyśmy	 się	 ostatni	 raz	 spotkać	 z	 wszystkimi	
Paniami	Dyrektorkami.	Wizyta	była	bardzo	intensywna	 
i	miła.
 Wnioski z wizyty:
 Niemieckie przedszkola różnią się nieco od pol-
skich. Przedszkola w Niemczech są w każdym landzie 
organizowane i finansowane nieco inaczej. Jednak na 
każdym landzie spoczywa obowiązek zapewnienia dzie-
ciom w wieku 3-6 lat miejsca w przedszkolu, a wszyst-
kie dzieci, niezależnie od wieku, przebywają razem (nie 
ma podziału na grupy wiekowe) a co za tym idzie nie 
realizują programu nauczania. Przedszkola niemiec-
kie pełnią funkcję placówek opiekuńczych a w Polsce 
opiekuńczo-wychowawczą. Dzieci uczą się w niemiec-
kich przedszkolach „samodzielności" i podejmowania 
właściwych decyzji. Oprócz tego 70% czasu pobytu  
w przedszkolu przebywają w ogrodzie bez względu na 
pogodę. Każdy przedszkolak musi być wyposażony 
przez rodziców w gumowce, gumowe spodnie i kurtkę, 
tak żeby nawet w deszczu dziecko mogło bawić się np. 
w piaskownicy.
 W Polsce większość placówek dla dzieci jest 
prowadzonych przez władze samorządowe. Natomiast 
u naszych zachodnich sąsiadów większość przedszkoli 
prowadzą organizacje pozarządowe oraz prywatne fir-
my.
 Dzieci w tych przedszkolach śniadania i pod-
wieczorki przynoszą sobie z domu, tylko obiad jest  
w przedszkolu ok.godz.12.00 czyli jak u nas. Wracając 

do śniadań i podwieczorków - nie ma ustalonych go-
dzin jedzenia, dzieci wyciągają swoje śniadanie kiedy 
mają na to ochotę. Wspólne posiłki o ustalonych po-
rach i przede wszystkim ugotowane w przedszkolu - tak 
jak jest w naszym przedszkolu - bardzo podobało się 
niemieckim koleżankom. Następną różnicą między na-
szymi placówkami to odpoczynek dzieci po obiedzie. W 
naszym przedszkolu 3,4-latki odpoczywają na leżakach,  
a u naszych zachodnich sąsiadów jeżeli ktoś chce iść na 
leżak to idzie, jeżeli nie, to po prostu nie idzie.
 Dotychczasową współpracę między przed-
szkolami w Schwabach, a Przedszkolem Towarzystwa 
Ewangelickiego, obie strony oceniły jako dobrą i do-
brze rokującą na przyszłość. Dotychczasowy model 
współpracy jest korzystny, aczkolwiek powinien zostać 
wzbogacony o nowe elementy.
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Wielki remont w przedszkolu

 „Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie 
mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest 
bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy potrzebują 
wsparcia”.
	 Czerwiec	2017	na	długo	zapamiętają	nie	tylko	
pracownicy	przedszkola,	ale	i	rodzice.	Nasze	
przedszkole	odwiedził	„Święty	Mikołaj”,	któ-
ry	postanowił	wyremontować	prawie	połowę	
przedszkola.	 „Świętym	 Mikołajem”	 okazali	
się	 rodzice	 jednego	przedszkolaka,	którzy	co	
dopiero	 osiedlili	 się	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim.	
Chociaż	 trwał	 jeszcze	 rok	 szkolny,	 trwały	 in-
tensywne	 przygotowania	 do	 remontu,	 który	
miał	się	rozpocząć	3	lipca.	Jak	zobaczyliśmy	
plany	remontu,	zastanawiałyśmy	się	czy	dzie-
ci	i	rodzice	poznają	swoje	sale	i	szatnię.
Chcemy	podzielić	się	radością	z	naszej	wyre-
montowanej	części	przedszkola.	Udało	się	to	
zrobić	 dzięki	 ludziom	dobrej	woli	 i	 dobrego	
serca.	W	czasie	wakacji	rodzice,	poświęcając	
swój	 wolny	 czas,	 wykazali	 się	 niebywały-
mi	 umiejętnościami	 i	 dokonali	 „cudu”.	 Dziś	
mamy	satysfakcję,	wystrój	w	kolorach	ziemi	 
w	 połączeniu	 z	 jasnymi	 odcieniami	 ścian	 
i	 mebli	 tworzą	 przestrzeń	 przyjemnie	 stono-
waną	 i	 elegancką.	Atmosfera	 nowoczesności	
sprzyja	 nauce	 
i	 skupieniu.	 Re-
mont	 generalny	
sali	 to	 efekt	 sze-
rokiej	 współpra-
cy	 wielu	 ekip	
r emontowych .	
W	 remontowa-
nej	 części	 przed-
szkola	 zostały	
wyszpachlowane	
i	 pomalowane	
ściany,	 nowa	
podłoga	 w	 sa-
lach,	 w	 łazience	
nowe	 sanitaria-
ty,	 umywalki	 

i	przede	wszystkim	nowe	kafelki,	dopełnieniem	całości	
jest	w	korytarzu	i		szatni	ogrzewanie	podłogowe.
	 Efekt	końcowy	pierwsi	mogli	zobaczyć	rodzice	
na	zebraniu	28	sierpnia,	po	wejściu	do	szatni	było	tylko	
słychać	wielkie	łał….
	 Jeszcze	raz	dziękujemy	sponsorom	za	przepro-
wadzony	remont.

Grażyna Podżorska
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Chóry, muzyka ...
♪	♪	♪  Warsztaty Muzyczne ♫

	 W	 dniach	 22-24	 września	 
w	Wiśle	odbyły	się	Warsztaty	Muzycz-
ne	500+.	Przez	3	intensywne	dni	ponad	
300	 osób	 ćwiczyło	 pod	 okiem	 12	 dy-
rygentów	15	nowych	piosenek,	opraco-
wanych	w	czterogłosie.	W	warsztatach	
uczestniczyła	 prawie	 80-cio	 osobowa	
grupa	 z	 naszej	 parafii.	 W	 niedzielny	
wieczór	 uczestnicy	 zaprezentowali	
cały	materiał	publiczności.	
	 Utwory	 pięknie	 zabrzmiały	
na	 koncercie	 finałowym,	 w	 niedzielę	 
w	wiślańskim	amfiteatrze.	Licznie	zgro-
madzona	publiczność	(ok.	1300	osób)	
reagowała	 entuzjastycznie	 na	 brawu-
rowo	 wykonywane	 pieśni.	 Wśród	
wykonawców	 dominowała	 młodzież,	
najmłodszą	 solistką	 była	 ośmioletnia	
Hania	Gabzdyl,	w	chórze	śpiewały	też	
kilkupokoleniowe	 rodziny,	 nie	 brako-
wało	więc	 dojrzałych	 głosów.	 	Chóro-
wi	towarzyszył	zespół	profesjonalnych	
muzyków,	kierowany	przez		Mateusza	
Walacha,	który	przygotował	aranżacje	
wszystkich	utworów.	Były	wśród	nich	
trzy	 tradycyjne	 pieśni	 ewangelickie,	 
w	tym	hymn	„Warownym	grodem	jest	
nasz	 Bóg”	 –	 w	 ten	 sposób	 nawiąza-
no	 do	 jubileuszu	 500	 lat	 Reformacji	 
i	trwającego	w	województwie	śląskim	
Roku	Reformacji.
	 Dla	 uczestników	 warsztatów	
były	 to	 trzy	 dni	 intensywnych	 ćwi-
czeń,	doskonalenia	głosów,	ale	przede	
wszystkim	 czas	 radowania	 się	 Bożą	
obecnością	 i	 możliwością	 wspólnego	
wielbienia	Boga	muzyką	i	pieśnią	

ks. Marcin Podżorski

Grupa z Hażlacha i Zamarsk
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Młodzież, dzieci

	 Co	roku	w	czasie	ferii	zimowych	i	wa-
kacji	organizujemy	własny,	nieoficjalny	obóz	
(my,	 czyli	 obecnie	 przede	 wszystkim,	 choć	 
nie	 tylko,	 cieszyńska	młodzieżówka).	 Jeździ-
my	 zawsze	w	 to	 samo	miejsce	 -	wynajmuje-
my	drewnianą	chatkę	w	Brennej	pod	Błatnią.	
Tym	razem	byliśmy	tam	w	ostatnim	tygodniu	
sierpnia.

	 Zazwyczaj	 wybieramy	 na	 dany	 wy-
jazd	jedno	zagadnienie	i	tworzymy	cykl	tema-
tów.	W	tym	roku	rozmawialiśmy	o	miłości,	bazując	na	
hymnie	z	pierwszego	listu	do	Koryntian.	Każdy	mówca	
(część	z	nich	była	uczestnikami	obozu,	pozostali	gość-
mi)	objaśniał	jedną	z	cech,	właściwości	lub	zachowań	
miłości	wymienionych	w	Biblii.	Były	też	zabawy,	wyj-
ście	w	góry,	dyskusje	w	grupach,	dużo	modlitwy,	dużo	

Młodzież
w Brennej 

społeczności,	w	ogóle	 dużo	 okazji	 do	 spotkania	 z	Pa-
nem	Bogiem	i	lepszego	poznania	siebie	nawzajem.

	 Cieszyńska	parafia	pomogła	nam	zorganizować	
wyjazd,	pokrywając	część	związanych	z	nim	kosztów.

Anna Stoch

Tydzień Dobrej Nowiny w Cieszynie

	 W	 dniach	 od	 26	 do	 30	 czerwca	 br.	 odbył	 się	 
w	Cieszynie	Tydzień	Dobrej	Nowiny	dla	dzieci.	Wzięło	
w	nim	udział	21	dzieci	 z	naszej	parafii.	Podobnie	 jak	
miało	 to	miejsce	w	 zeszłym	 roku,	 głównym	 tematem	
były	„Wędrówki	z	Bogiem”.	Kontynuowaliśmy	naszą	
przygodę,	 podróż,	 podczas	 której	 poznajemy	 Boga	 

i	 różne	historie	biblijne,	które	uczą	nas	 jak	być	Bogu	
posłusznym	 i	 jak	 naśladować	 Pana	 Jezusa.	 Tegorocz-
nym	 wersetem	 przewodnim	 TDN	 był	 wiersz:	 „Przy-
stańcie	na	drogach	i	patrzcie,	pytajcie	się	o	odwieczne	
ścieżki,	która	 to	 jest	droga	do	dobrego	 i	chodźcie	nią,	 
a	 znajdziecie	 odpoczynek	 dla	 waszej	 duszy.”	 Jr	 6,16.	
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Piosenką	 przewodnią	 natomiast	 była	 doskonale	 dzie-
ciom	znana	„Mój	Pan	drogę	zna”.	Każdego	dnia	śpie-
waliśmy,	 słuchaliśmy	 historii	 biblijnej,	 uczyliśmy	 się	
wersetu,	wykonywaliśmy	pracę	plastyczną,	bawiliśmy	
się	i	graliśmy	w	gry.	Oczywiście	nie	zabrakło	również	
przerwy	na	ciasto	i	coś	do	picia.	W	tym	miejscu	chcia-
łabym	podziękować	rodzicom,	babciom	i	dziadkom	za	
pomoc	w	zorganizowaniu	tej	części	TDN.
	 Pierwszego	 dnia	 kroczyliśmy	 „drogą	 powro-
tu”.	Słuchaliśmy	przypowieści	o	 synu	marnotrawnym,	
uczyliśmy	się	o	tym,	że	Pan	Bóg	nas	kocha	i	chce	aby-
śmy	do	Niego	przychodzili.	Nauczyliśmy	 się	wersetu	
biblijnego:	 „Albowiem	 tak	 Bóg	 umiłował	 świat,	 że	
Syna	 swego	 jednorodzonego	 dał,	 aby	 każdy,	 kto	weń	
wierzy,	nie	zginął,	ale	miał	żywot	wieczny”	J	3,16,	któ-
ry	znalazł	się	również	na	zakładkach	do	książek,	które	
robiliśmy.
	 Drugiego	dnia	szliśmy	„drogą	przyjaźni”.	Słu-
chaliśmy	 historii	 opowiadającej	 o	 przyjaźni	 Dawida	 
i	Jonatana,	uczyliśmy	się	o	tym,	że	Pan	Bóg	chce	być	
naszym	przyjacielem.	Nauczyliśmy	 się	wersetu	 biblij-
nego:	„Już	was	nie	nazywam	sługami,	bo	sługa	nie	wie	
co	czyni	Pan	jego;	lecz	nazwałem	was	przyjaciółmi,	bo	
wszystko	 co	 słyszałem	 od	 Ojca	 mojego,	 oznajmiłem	
wam”	 J	 15,15.	 Podczas	 prac	 plastycznych	 robiliśmy	
bransoletki.
	 Kolejnego	 dnia	 kroczyliśmy	 „drogą	 miłości”.	
Słuchaliśmy	historii	Rut,	 która	 z	miłości	 do	Boga	 po	
śmierci	 teścia	 oraz	 męża,	 zaopiekowała	 się	 swoją	 te-
ściową.	Uczyliśmy	 się	 o	 tym,	 że	 Pan	Bóg	 nas	 kocha	 
i	chce	abyśmy	poznawali	Jego	miłość	 i	okazywali	mi-

łość	 innym.	Nauczyliśmy	 się	wersetu	biblijnego:	 „Na	
tym	polega	miłość,	że	nie	myśmy	umiłowali	Boga,	lecz	
że	On	nas	umiłował	i	posłał	Syna	swego	jako	ubłaganie	
za	grzechy	nasze”	1	J	4,10.	Pracą	plastyczną	w	środę	
były	papierowe	serduszka	origami	dla	młodszych	dzie-
ci	oraz	papierowe	pudełeczko	w	kształcie	serduszka	dla	
grupy	starszej,	oba	miały	przyklejony	werset.
	 Następnego	dnia	szliśmy	„drogą	doświadczeń”.	
Słuchaliśmy	 historii	 Daniela	 i	 jego	 przyjaciół,	 którzy	
zostali	wrzuceni	do	ognistego	pieca.	Uczyliśmy	o	tym,	
że	Pan	Bóg	nas	kocha	i	ochrania.	Nauczyliśmy	się	wer-
setu	 biblijnego:	 „Pan	 jest	 ze	mną,	 nie	 lękam	 się	wca-
le,	cóż	może	mi	uczynić	człowiek”	Ps	118,6.	Podczas	
prac	 plastycznych	 zrobiliśmy	 z	 rolek	 po	 papierze	 toa-
letowym	i	kolorowego	papieru	ogniste	piece	z	czwórką	
bohaterów	naszej	historii	biblijnej.
	 Ostatniego	 dnia	 kroczyliśmy	 „drogą	 służby”.	
Słuchaliśmy	historii	biblijnej	o	apostole	Piotrze.	Uczy-
liśmy	o	tym,	że	Pan	Bóg	zachęca	nas	do	tego,	abyśmy	
Mu	służyli.	Nauczyliśmy	się	wersetu:	„Ale	weźmiecie	
moc	Ducha	Świętego,	kiedy	zstąpi	na	was	i	będziecie	
mi	świadkami...”	Dz	1,8.	Pracą	plastyczną	tego	dnia	był	
papierowy	witraż.
	 Chciałabym	 podziękować	 trójce	 wolontariu-
szy,	którzy	pomogli	mi	zorganizować	i	przeprowadzić	
tegoroczny	 TDN:	 Julii	 Brożynie,	 Julii	 Kwiecińskiej	 
i	 Bartkowi	 Jankowskiemu,	 tegorocznym	 konfirman-
tom,	którzy	chętnie	włączyli	się	w	pracę	wśród	dzieci	 
w	 naszej	 parafii,	 angażując	 się	 w	 szkółki	 niedzielne	
oraz	wszystkie	imprezy	wakacyjne	dla	dzieci.

DAY CAMP CIESZYN 2017
	 W	 dniach	 od	 24	 do	 30	 lipca	 br.	 odbył	 się	 
w	Cieszynie	 obóz	 z	 językiem	 angielskim	Day	Camp	
dla	 dzieci	 i	młodzieży	w	wieku	7-14	 lat	 prowadzony	
przez	 grupę	 8	Amerykanów	 z	 kościoła	 lu-
terańskiego	 Messiah	 w	 Saint	 Louis	 oraz	
polskich	wolontariuszy	z	parafii	ewangelic-
ko-augsburskiej	w	Cieszynie.	Celem	obozu	
jest	przełamywanie	barier	językowych,	roz-
wijanie	 umiejętności	 językowych,	 przede	
wszystkim	zaś	dzielenie	się	Dobrą	Nowiną.	
W	 obozie	 wzięło	 udział	 52	 dzieci	 nie	 tyl-
ko	 z	 naszej	 parafii.	 Codziennie	 od	 godzi-
ny	10:00	do	17:30	uczestnicy	brali	 udział	
w	 różnych	 zajęciach,	 wspólnym	 śpiewie,	
nauce	 wersetu	 biblijnego,	 zajęciach	 języ-
kowych	 w	 czterech	 grupach	 wiekowych,	
poznawaniu	 historii	 biblijnych,	 zajęciach	
plastycznych	oraz	sportowych.

	 Chciałabym	 w	 tym	 miejscu	 podziękować	
wszystkim	 osobom,	 które	 przyczyniły	 się	 do	 zorgani-
zowania	i	przeprowadzenia	tego	obozu,	dzięki	którym	

Kinga Woźniak
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dzieci	 i	młodzież	mogły	 fajnie,	 wesoło	 i	 bezpiecznie	
spędzić	czas	ucząc	się	języka	angielskiego,	ale	przede	
wszystkim	poznając	bardziej	Boga	 i	 Jego	miłość,	gru-
pie	 Amerykanów,	 polskim	 wolontariuszom,	 pracow-
nikom	 parafii,	 rodzicom	 i	 dziadkom	 uczestników,	 ro-

dzinom,	które	przyjęły	naszych	gości	 ze	Stanów	oraz	
pracownikom	Stołówki	„Zacisze”,	w	której	spożywali-
śmy	obiady.	Bóg	zapłać	i	mam	nadzieję	do	zobaczenia	
w	przyszłym	roku.

Kinga Woźniak

Foto: Facebook
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Wycieczka do „Dream Parku” 
	 25	czerwca	br.	odbyła	się	wycieczka	zorganizo-
wana	przez	naszą	parafię	dla	dzieci	uczęszczających	na	
szkółki	 niedzielne.	W	 tym	 roku	pojechaliśmy	do	Dre-
am	Parku	w	Ochabach.	Po	zbiórce	w	sali	 szkółkowej	
wyruszyliśmy	 wynajętym	 autobusem	 w	 kierunku	 no-
wej	 przygody.	 Do	 parku	 przyjechaliśmy	 około	 godzi-
ny	9	 rano,	 tak	aby	wejść	do	niego	 jeszcze	przed	 jego	
otwarciem	i	na	spokojnie	zwiedzić	park	miniatur,	park	
dinozaurów	i	dom	do	góry	nogami.
	 Wydaje	mi	się,	że	każdy	chciałby	odbyć	podróż	
dookoła	 świata.	 Dream	 Park	 umożliwił	 nam	 taką	 po-

dróż,	przenosząc	nas	na	sześć	kontynentów	i	pokazując	
nam	najbardziej	 spektakularne	 i	 niesamowite	 atrakcje	
każdego	z	nich.	Pięknie	zaprojektowane	ogrody	zajmu-
ją	w	parku	powierzchnię	prawie	3	hektarów,	jest	więc	
gdzie	 spacerować.	 Spacerując	 po	 alejkach	 parku	 mi-
niatur	wśród	 	mnóstwa	ciekawych	krzewów,	kwiatów	 
i	drzew,	których	widok	i	zapach	umilały	nam	czas,	mo-
gliśmy	zobaczyć	prawdziwe	perełki	architektury	świa-
towej,	zarówno	te	znane	ze	szklanego	ekranu,	jak	i	te,	 
o	których	pewnie	nie	wcześniej	niejeden	z	nas	nawet	
nie	słyszał.

Uczniowie ZSB w Muzeum Protestantyzmu 
	 W	dniu	24.10.2017	grupa	
uczniów	z	kl.	IIA	z	Zespołu	Szkół	
Budowlanych	w	Cieszynie	wraz	
z	 opiekunami	 Blandyną	 Ligoc-
ką,	ks.	Krzysztofem	Walczakiem	
i	 Joanną	 Lazar-Chmielowską	
zwiedziła	 Muzeum	 Protestan-
tyzmu	 w	 Kościele	 Jezusowym	
w	 Cieszynie.	 Kustosz	 muzeum	
Marcin	 Gabryś	 najpierw	 opisał	
historię	powstania	kościoła	oraz	
główne	 założenia	 wystąpienia	
ks.	 dr	 Marcina	 Lutra	 w	 1517r.	 
W	 ten	 sposób	 młodzież	 dowie-
działa	 się	 o	 najważniejszych	
ideach	 związanych	 z	 ruchem	
reformacyjnym	 i	 jubileuszem	
500-lecia	 Reformacji.	 Kustosz	
muzeum	 przypomniał	 też	 rys	
historyczny	 naszego	 regionu	
od	 1709	 roku.	W	Muzeum	 Pro-
testantyzmu	 młodzież	 zaintere-
sowała	 się,	 m.in.	 zabytkowym	
wydaniem	 Biblii	 oraz	 innymi	
starodrukami.	 Po	 zakończonej	
prelekcji	 wszyscy	 mogli	 obej-
rzeć	 z	 bliska	 wyremontowane	
organy.	 Będąc	 pod	 wrażeniem	
usłyszanych	 faktów,	 mając	 
w	pamięci	piękne	obrazy	i	dźwię-
ki	organów,	młodzież	wraz	z	pe-
dagogami	 wróciła	 do	 szkoły	 na	
następne	lekcje.	

Joanna Lazar - Chmielowska
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	 Chyba	 każde	 dziecko,	 bez	 wątpienia	 również	
wielu	dorosłych,	marzy	o	tym,	aby	znaleźć	się	w	parku	
dinozaurów.	Zobaczyć	jakie	są	olbrzymie,	jak	potrafią	
głośno	 ryczeć	 i	 zabawnie	machać	ogonem.	W	Dream	
Parku	to	marzenie	może	się	spełnić,	dzieci	i	młodzież	
miały	fajną	zabawę,	połączoną	z	nauką,	a	niejeden	do-
rosły	choć	na	chwilę	znów	stał	się	dzieckiem.	W	parku	
znajduje	się	największy	dinozaur,	brachiozaur,	mierzą-
cy	ponad	8	metrów.
Następnie	udaliśmy	się	do	domu	do	góry	nogami,	w	któ-
rym	każdy	detal	został	pieczołowicie	dopracowany,	tak	
abyśmy	mieli	wrażenie,	że	jesteśmy	w	domu,	z	którego	
domownicy	wyszli	tylko	na	chwilę.	Tuż	po	przekrocze-
niu	progu,	a	raczej	framugi	drzwi	na	pierwszym	piętrze	
doznaliśmy	niesamowitego	wrażenia,	widząc	 kuchnię,	
lodówkę,	łóżko	czy	prysznic	i	toaletę	do	góry	nogami,	 
a	 w	 dodatku	 wszystko	 pod	 skosem.	 Chyba	 każdemu	
z	 nas	wariował	 błędnik,	 a	 niejeden	 tracił	 równowagę.	
Nasz	mózg	podpowiadał	nam,	że	to	niemożliwe	i	usil-
nie	starał	się	odwrócić	obraz	i	złapać	poziom.	Przeko-
naliśmy	się	jak	to	jest	chodzić	po	suficie.
	 Wraz	 z	 otwarciem	 parku	 dla	 zwiedzających	 
o	godzinie	 10:00	ustawiliśmy	 się	 jako	pierwsi	 (grupa	
zorganizowana)	 do	 kolejki	w	 parku	 linowym.	Na	 naj-
młodszych	 gości	 czekał	 mini	 park	 linowy	 z	 dwoma	
trasami.	Dobór	przeszkód	oraz	 ich	 różnorodność	 spra-
wiają,	że	mogliśmy	się	tu	dobrze	bawić.	Dla	starszych	
przygotowane	 są	 dwie	 trasy	 zlokalizowane	 na	 wyso-
kości	6	i	8	metrów	o	różnym	stopniu	trudności.	Przed	
wejściem	na	trasę	każdy	z	nas	przeszedł	szkolenie	pod	
okiem	 instruktora.	Rozwiązania	zastosowane	w	parku	
są	 jednymi	 z	 najnowocześniejszych	 funkcjonujących	
obecnie	na	 rynku.	Mocowania,	karabinki	oraz	 system	
ciągłej	 asekuracji	 eliminuje	 konieczność	 przepinania	
karabinków	 przy	 kolejnych	 przeszkodach,	 gwarantu-
jąc	tym	samym	bezpieczeństwo.	Z	drugiej	jednak	stro-
ny	 rozpoczynając	 trasę	 nie	mamy	możliwości	 zejścia	 
z	niej	w	trakcie,	musimy	ją	ukończyć,	co,	przyznam,	nie	
było	łatwe,	przynajmniej	dla	mnie,	bo	dzieciaki	hasały	
przez	kolejne	przeszkody	tak,	 jakby	robiły	to	codzien-
nie	(na	placu	zabaw	przed	domem	czy	blokiem,	w	któ-
rym	mieszkają).	Park	linowy	jest	idealną	rozrywką	dla	
tych,	którzy	lubią	mierzyć	się	ze	swoimi	słabościami.
	 Po	 wysiłku	 fizycznym	 chcieliśmy	 troszkę	 od-
sapnąć,	 więc	 wybraliśmy	 się	 do	 kina.	 Kino	 stworzo-
ne	specjalnie	z	myślą	o	najmłodszych	gościach	parku.	
Edukacyjne	 filmy	 pozbawione	 przemocy	 nie	 tylko	
rozbawiają,	ale	również	uczą	dzieci,	a	przecież	nauka	
przez	zabawę	jest	najprzyjemniejsza.	Park	oferuje	rów-
nież	salę	kinową	6D.	To	kino	dla	osób	o	mocnych	ner-
wach.	Wciągające	filmy	wzbogacone	efektami	specjal-
nymi	 sprawiły,	 że	 tę	wizytę	w	 kinie	 na	 pewno	 długo	
zapamiętamy.	 Duże	 przeciążenia,	 efekty	 wiatru,	 desz-
czu,	paskudnych	myszy	 i	 różnych	zapachów	sprawiły,	

że	staliśmy	się	głównymi	bohaterami	i	znaleźliśmy	się	
w	 samym	 środku	 akcji.	 Trzeba	 było	 tylko	 usiąść	 wy-
godnie	w	fotelu	i	po	prostu	nie	zamykać	oczu.
	 Po	projekcji	dwóch	krótkich	filmików	przeszli-
śmy	do	prehistorycznego	oceanarium.	Miliony	lat	temu	
światem	rządziły	gigantyczne	dinozaury	i	potężne	gady	
morskie.	Oceanarium	Prehistoryczne	to	miejsce,	gdzie	
mogliśmy	przenieść	się	w	te	odległe	czasy	i	poznać	nie-
samowitych	mieszkańców	 głębin.	 Spacerując	 krętymi	
alejkami	spotkaliśmy	na	swej	drodze	olbrzymiego	żół-
wia	Protostegę,	Plezjozaura,	Mozazaura	i	wiele	innych.	
Szum	 wody,	 nastrojowa	 muzyka	 oraz	 profesjonalnie	
przygotowana	 animacja	 spotęgują	 efekt	 pradawnych	
głębin.	Wszystkie	gady	wykonane	 są	w	 skali	 1:1,	 ich	
kształt,	 wygląd	 oraz	 sposób	 poruszania	 zaczerpnięto	
z	 badań	 naukowych,	 na	 podstawie	 których	wszystkie	
zostały	 stworzone.	 W	 strefie	 „zero”	 stanęliśmy	 oko	 
w	 oko	 z	 groźnym	 rekinem	 Megalodonem.	 Atrakcja	
Atak	 Rekina,	 przeznaczona	 jest	 dla	 osób	 o	 mocnych	
nerwach	(dzieci	od	7	roku	życia	za	zgodą	opiekunów),	
jest	symulacją	ataku	rekina	na	batyskaf,	w	którym	się	
znajdujemy.	Ruszająca	się	podłoga,	woda	kapiąca	z	su-
fitu	 i	mokra	podłoga,	a	do	 tego	dźwięk	 i	wyświetlany	
obraz	pękającej	szyby	i	rekina,	który	próbuje	ją	przebić.	
Wkroczyliśmy	na	terytorium	drapieżnika	i	tylko	jedno	z	
nas	zachowało	się	naturalnie,	czyli	w	sytuacji	zagroże-
nia	uciekło.	Reszta	krzyczała	albo	stała	bez	ruchu.
	 Następnie	 udaliśmy	 się	 na	 wystawę	 zwierząt	
tropikalnych.	 W	 tym	 sezonie	 w	 parku	 ryby	 ustąpiły	
miejsca	 gadom	 i	 pająkom.	W	 terrariach	 obserwować	
mogliśmy	 ciekawe	 okazy	 węży	 z	 rodziny	 dusicieli,	 
a	wśród	nich:	boa	dusiciele	oraz	pytony.	Mogliśmy	rów-
nież	zobaczyć	agamę	brodatą,	ropuchy	azjatyckie,	kra-
by	tęczowe	oraz	toke,	największego	gekona	na	świecie.
Kolejną	 atrakcją	 była	 wystawa	 dzikich	 kotów,	 wśród	
nich	 znajdują	 się	 rysie	 kanadyjskie	 oraz	 karakal.	
Wszystkie	 zwierzęta	 można	 oglądać	 w	 specjalnie	 do	
tego	 przystosowanych	 wybiegach.	 Dream	 Park	 to	 je-
dyne	w	Europie	miejsce	gdzie	można	oglądać	lygrysa.	
Lygrys	to	największy	kot	na	świecie,	hybryda	lwa	i	ty-
grysa.	Lygrys	o	imieniu	„Ramesz”,	wprawdzie	jeszcze	
nie	osiągnął	swoich	maksymalnych	rozmiarów,	jednak	
200	kg	kot	naprawdę	robi	wrażenie.
	 Następnym	 hitem	 nowego	 sezonu	 jest	 w	 par-
ku	 wystawa	 lemurów.	 Na	 specjalnie	 przygotowanym	
wybiegu	 zamieszkają	 3	 lemury	 katta.	 Te	 przyjazne	
zwierzątka,	 w	 naturalnych	 warunkach	 zamieszkujące	
Madagaskar,	swoją	popularność	zawdzięczają	królowi	
Julianowi	 (bohaterowi	 animowanego	 filmu	 „Madaga-
skar”).	 Zwierzęta	 te	 są	 bardzo	 przyjacielskie	 i	 szyb-
ko	wchodzą	w	 interakcję	 z	 obserwującymi	 je	 ludźmi,	 
a	zwłaszcza	dziećmi.
	 Jedną	z	ostatnich	atrakcji,	z	których	skorzysta-
liśmy	w	Dream	 Parku,	 była	Wieża	Mocy	 (Power	 To-
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wer),	czyli	18	metrowa	wieża	wykonana	z	drewnianych	
pali,	na	której	zamontowano	atrakcje	z	kategorii	„extre-
me”	(ekstremalne).	Na	wieży	zainstalowano	urządzenie	
PowerFAN,	pozwalające	poczuć	jak	to	jest	skoczyć	ze	
spadochronem.	 Skok	 pionowy	 imituje	 końcowy	 etap	
lotu,	 zamiast	 elastycznej	 liny	 bungee	 skok	 jest	 aseku-
rowany	urządzeniem	PowerFAN.	Przez	pierwsze	parę	
metrów	spadamy	bezwładnie,	 aby	po	chwili	wyhamo-
wać,	„poczuć	otwarcie	się	spadochronu”	i	bezpiecznie	
wylądować	na	ziemi.	Jest	to	kolejna	atrakcja,	dla	tych,	
którzy	lubią	mierzyć	się	ze	swoimi	słabościami,	lękiem	
i	przezwyciężać	je.	Ze	względu	na	silny	wiatr	nie	mo-
gliśmy	skorzystać	z	atrakcji	usytuowanej	z	drugiej	stro-
ny	wieży	–	zjazdu	 tyrolskiego	nad	parkiem	2	razy	po	

100	m,	połączonych	mostem	linowym	zawieszonym	na	
wysokości	dochodzącej	do	10	m.
	 Oprócz	wielu	wymienionych	atrakcji	park	ofe-
ruje	 również	zabawę	na	placu	zabaw,	w	małpim	gaju,	
na	trampolinach,	dmuchawcach,	eurobungee,	strzelnicy	
i	aqupadler,	a	 także	kawiarnię,	 restaurację	Eko	–	Fast	
foodu	„It!me”	i	sklep	z	pamiątkami.
	 Po	pełnym	wrażeń	dniu	w	Dream	Parku,	pod-
czas	 którego	 pewnie	 udało	 się	 spełnić	 niejedno	 dzie-
cięce	marzenie	(ang.	Dream	Park	oznacza	„park	snów,	
marzeń”),	 zmęczeni	 wróciliśmy	 do	 Cieszyna	 na	 Plac	
Kościelny,	z	którego	wraz	z	rodzicami	rozeszliśmy	się	
do	swoich	domów.

Kinga Woźniak

Kącik dla dzieci
Beata Janota

Co dla ciebie uczynił Pan Bóg?

„PAN BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT”

Bóg kocha Ciebie, właśnie Ciebie!

Bóg stworzył Ciebie i jesteś Jego dzieckiem.
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„POŚWIĘCIŁ SWEGO JEDYNEGO 
SYNA”

Sam nie jesteś w stanie się  zbawic, ocalic.

„KAŻDY KTO W NIEGO WIERZY”

Jezus chętnie przyszedł na ziemię i oddał życie, by wybawić ludzi  

z niewoli grzechu i śmierci .
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A może sądzisz, że nie jesteś wcale taki zły, a nawet lepszy od innych?  
Poznaj swój grzech i przyznaj się, że jesteś grzesznikiem.

„NIE ZGINE, ALE BĘDZIE MIAŁ ŻYCIE 

Jezus przywraca Ci sens życia. Przez swoja śmierc i zmartwychwstanie  
do nowego życia, daje ci w konsekwencji życie wieczne!
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Pan Jezus powiedział:
''Ja żyję i wy żyć będziecie''

 Z końcem paż-

dziernika coraz częściej 

myślimy o swoich bli-

skich, którzy odeszli. Od-

żywają wspomnienia, a 

jesienna pogoda sprzyja 

zadumie i rozmyślaniom.

Dokończ obrazek a następnie go pokoloruj
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

Zapisane w księgach parafialnych

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

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

Mt 5,4

Zuzanna	Kasprzycka
Aleksander	Rajski
Alicja	Olszewska

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

30-08-2017
02-09-2017
09-09-2017
12-09-2017
25-09-2017
27-09-2017
27-09-2017

śp.	Władysław	Ernest	Pluciński
śp.	Janina	Emilia	Farana	zd.	Olszar
śp.	Karol	Władysław	Raszka	
śp.	Ryszard	Lech	Syrokosz
śp.	Krystyna	Górniak	zd.	Szymala	
śp.	Jan	Roik
śp.	Emilia	Łabudek	zd.	Mach

lat	41
lat	67
lat	92
lat	66
lat	65
lat	86
lat	83

Ogrodzona
Marklowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

03-09-2017
03-09-2017
03-09-2017

09-09-2017

09-09-2017

14-09-2017

16-09-2017

23-09-2017

30-09-2017

Jarosław	Władysław	Dziadek
Marieta	Judyta	Pogorzelska
Piotr	Kazimierz	Felis
Małgorzata	Magdalena	Rataj
Łukasz	Patryk	Ledwin
Daria	Anna	Czyż
Rafał	Kaftański
Sara	Anna	Brudny
Tomasz	Szmyła
Marzena	Rudzka
Samuel	Artur	Chmiel
Marta	Kaninska

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn
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Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Na
sz
	pl
an
	 

na
	li
sto

pa
d

20
17	
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. 

Wieczory z Biblią w październiku

02.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
 Prelekcja: Erazm z Rotterdamu  (550 – lecie urodzin)

09.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Maria Skłodowska - Curie  (150 – lecie urodzin)

16.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Tadeusz Kościuszko (200 – lecie śmierci)

23.11.: godz: 15.00: Klub PTEw. 
 Prelekcja: Paweł Mitręga (75 – lecie śmierci) 

30.11.: godz: 15.00: Klub PTEw. 
 Prelekcja: Ignacy Mościcki (150 – lecie śmierci)
        

środa 1. listopada -  Pamiątka Umarłych 
	 -	spotkanie	nie	odbędzie	się

środa 8. listopada	–		Mesjańska przyszłość Izraela 
 –	wykład	biblijny	Wiesława Radwańskiego

środa 15. listopada	–	Czego uczy nas dzisiaj piąte przykazanie? 
 -	wykład	Ilony Hajewskiej	z	cyklu	Praktyczne	życie	chrześcijanina

środa 22. listopada	–	Kazanie na górze w refleksji Dietricha Bonhoeffera 
	 -	wykład	Aleksandry Błahut-Kowalczyk	z	cyklu	Duchowy	autorytet	przewodników	wiary

środa 29. listopada	– Echa roku jubileuszu 500 lat Reformacji w nas i wokół nas 
 -	wykład	dr. Jerzego Sojki

Zapraszamy do sali parafialnej naprzeciwko kancelarii, w każdą środę o godz. 18.00
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Serdecznie zapraszamy na spotkania, 
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00, 

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

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

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

Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w Kancelarii Parafialnej lub 

kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Bibliotekarki
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Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na VIII Cieszyńskie Śniadanie dla Kobiet

2 grudnia br. na godz. 9.00 do Sali Konfirmacyjnej 

w budynku parafii II piętro

Wykład: „Przykazania ciągle aktualne” Ilona Hajewska

w programie: śpiew, modlitwa, prosimy przyniescie swój ulubiony 

werset biblijny oraz tytuł pieśni. 

Ilość ograniczona, kontakt z kancelarią parafialną do 29 listopada br. 

pod numerem: 33 857 96 69
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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

sobota
sobota (raz w miesiącu)

godz.		9.00
godz.	16.00

Puńców Chór	mieszany poniedziałek godz.	18.00
Zamarski Chór	męski czwartek godz.	18.00
Zamarski Chór	dziecięcy piątek godz.	17.00

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

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice piątek godz.	17.00
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.	18.30

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I poniedziałek miesiąca Koło Odw. godz.	16.00
Cieszyn II czwarte miesiąca godz.	17.00
Zamarski I poniedziałek miesiąca godz.	16.00
Gumna ostatni poniedziałek miesiąca godz.		17.00	
Marklowice I piątek miesiąca godz.	16.00	
Ogrodzona II wtorek miesiąca godz.	17.00
Bażanowice co 2 tygodnie godz.	16.00
Brzezówka III poniedziałek miesiąca godz.	15.00	(w	Domu	Wiejskim)
Hażlach III czwartek miesiąca godz.	16.00
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

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