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OD REDAKCJI:
	 W	życiu	każdego	człowieka	następują	poszczególne	etapy,	wiąże	 się	 to	z	 in-
dywidualnością	 człowieka.	 Z	 biegiem	 czasu,	 dzięki	 solidnej	 pracy,	 dochodzimy	 do	
zamierzonego	 celu.	Każdy	wie,	 że	 chodząc	uczymy	 się	 chodzić,	mówiąc	—	mówić,	 
a	oszczędzając,	uczymy	się	oszczędzać.	A	jak	jest	z	modlitwą?	Wiele	osób	twierdzi,	że	
modlić	się	potrafią	jedynie	znawcy,	zatem	modlić	się	można	dopiero	wtedy,	kiedy	jest	
się	wykształconym.
	 Westchnienie,	niewypowiedziane	słowa,	to	nie	tylko	według	Biblii	modlitewny	
wstęp,	ale	 to	 już	 jest	modlitwa.	Wprawdzie	dziecko,	mówiące	„mama",	wprawia	 się	
jeszcze	w	mówieniu,	ale	przecież	już	mówi.	Tak	więc	rzeczą	decydującą	nie	jest	to,	jak	
i	o	co,	ale	to,	czy	w	ogóle	się	modlimy.	Czekanie	na	niewiadomą	chwilę,	która	będzie	
początkiem,	jest	błędem.	Kiedy	uczniowie	prosili	Pana,	aby	ich	nauczył	się	modlić,	wypowiedzieli	nieświadomie	
słowa	modlitwy.	Pan	zaś	spełniając	prośbę,	przekazał	im	maleńki	modlitewnik	–	modlitwę	Pańską.	Wiedział	bo-
wiem,	że	modlić	uczymy	się	jedynie	przez	samą	modlitwę.		
	 Nasi	dziadkowie,	pradziadkowie	mieli	grube,	oprawione	w	skórę	modlitewniki	ze	złoconymi	literami	na	
okładkach,	otrzymywali	 je	najczęściej	podczas	konfirmacji.	Słowa	modlitw	były	 tak	patetyczne	i	dostojne,	 jak	
dostojny	był	wygląd	zewnętrzny	książek.	Oczywiście	dziś	także	nie	mamy	nic	przeciwko	dostojności.	Jednak	czy	
nie	wystarczy	z	głębi	wypowiedzianych	kilka	słów?
	 I	w	naszych	czasach	wydawane	 są	 różne	modlitewniki.	 Ich	wygląd	zewnętrzny,	 jak	 i	 treść,	 różnią	 się	
jednak	od	tych	starych.	Są	one	mniej	odświętne	i	zapewne	mniej	trwałą	mają	oprawę.	Ale	i	modlitwy	w	nich	są	
bardziej	powszednie.	Nauczyliśmy	się	bowiem	zwracać	do	Boga	w	każdej	sytuacji,	zatem:	w	naszych	najbardziej	
codziennych	sprawach.	Z	niejednego	westchnienia:	„Boże	dzięki!"	i	„O,	Boże!"	zrodziła	się	prawdziwa	modlitwa.
„Boże	spraw,	aby	problem	zdrowotny	został	wyciszony!",	„Boże,	dziękuję,	że	mnie	prowadziłeś	w	tym	ważnym	
dniu!"	-	czyż	nie	są	to	modlitwy?	
	 Często	wiele	osób	przypomina	sobie	o	Bogu	wtedy,	kiedy	pojawia	się	jakiś	problem,	jeżeli	dochodzi	do	
jakiejś	tragedii.	Wówczas	proszą	Boga	o	wsparcie	i	siłę.	Czy	na	tym	ma	polegać	kontakt	z	Bogiem?	Czyż	nie	jest	
wspaniale	wiele	spraw	powierzyć	mu	wcześniej,	a	wówczas	nasze	życie	będzie	kierowane	przez	Boga.	Wówczas	
poczujemy	wewnętrzny	spokój,	wyciszenie.	

Rozważanie biblijne

Beata Macura

	 Słowo	„	BACZ	”-	znaczy	uważaj,	zwróć	na	coś	uwagę.		Słyszymy	je	na	
co	dzień.	Powtarzamy	je	dzieciom,	przestrzegając	przed	niebezpieczeństwem;	
mówimy	młodym	 ludziom,	 by	 nauczyli	 się	 analizować	 swoje	 postępowanie	 
i	konsekwencje,	jakie	mogą	ponosić	za	takie	czy	inne	decyzje.	To	słowo	zachę-
ca	nas,	byśmy	zwrócili	uwagę	na	siebie,	na	swoje	wnętrze,	ale	też	na	to,	kim	
jesteśmy	w	Bożych	oczach,	kim	jesteśmy	dla	Niego	i	dla	innych	ludzi.
	 Zrozumiemy	o	co		dokładnie	chodzi,	gdy	przeczytamy	cały	ten	krótki	
fragment.	Mówi	on	o	zapalonej	świecy,	której	„nie	stawia	się	w	ukryciu,	ani	
pod	korcem,	 ale	 na	 świeczniku,	 ażeby	 ci,	 którzy	wchodzą,	widzieli	 światło.”	 
A	więc	mamy	następny	element:	światło.	Czytamy	w	1	Mojż.1,15-17:	„	...Niech	
powstaną	 światła	na	 sklepieniu	niebios,	 aby	oddzielały	dzień	od	nocy	 i	były	
znakami	dla	oznaczania	pór,	dni	i	lat...	I	uczynił	Bóg	dwa	wielkie	światła:	więk-
sze,	by	rządziło	dniem,	i	mniejsze,	by	rządziło	nocą,	oraz	gwiazdy.	I	umieścił	je	Bóg	na	sklepieniu		niebios,	aby	
świeciły	nad	ziemią.	I	rządziły	dniem	i	nocą	oraz	oddzielały	światłość	od	ciemności...”	Mamy	więc	źródło	światła,	

„BACZ, BY ŚWIATŁO, 
KTÓRE JEST W TOBIE, 

NIE BYŁO CIEMNOŚCIĄ.”   ŁUK.11,35
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a	 jego	 rola	 	 jest	 ogromna.	 	 Przecież	 czujemy	 się	 do-
brze,	gdy	świeci	słońce	i	dzień	jest	dłuższy.	W	świetle	
dnia	 łatwiej	można	dostrzec	jakieś	niebezpieczeństwo,	
szybciej	zareagować	na	jakąś	niespodziewaną	sytuację.	
Dzień	pokazuje	nam	wszystko	to,	co	nas	otacza:	ludzi,	
przyrodę,	piękno,	ale	też	niedoskonałości	i	brud.	Brak	
światła	słonecznego	może	prowadzić	także	do	różnych	
chorób,	m.inn.	do	depresji.	Jedną	z	oznak	zdrowia	lub	
choroby	człowieka	jest	jego	oko.	Czytamy:		„Jeśli	oko	
twoje	 jest	 zdrowe,	 i	 całe	 ciało	 twoje	 jest	 jasne.	A	 je-
śli	jest	chore,	i		ciało	twoje	jest	ciemne.”	Pamiętam,	że	
kiedyś	lekarz	najpierw	zaglądał	w	oczy,	potem	oglądał	
język	pacjenta	 i	zanim	zlecił	dalsze	badania,	wiedział,	
co	się	dzieje	w	organizmie.To	nie	była	tylko	teoria.	To	
było	praktyczne	zastosowanie	wiedzy	i	natury.	Oko	od-
zwierciedlało	stan	zdrowia.	 Jeśli	było	 jasne	 i	„świecą-
ce”,	znaczyło,	że	człowiek	jest	zdrowy.
	Podobnie	jest	z	naszymi	sercami.	Dobry	stan	serca	pro-
mieniuje	światłem	na	całe	życie	człowieka.	Jeśli	serce	
jest	„zdrowe”,	świeci	 jasnym	płomieniem	Bożej	Miło-
ści.	Widać	to	także	po	radosnym	spojrzeniu.	To	słowo	
zachęca	 nas,	 abyśmy	 uważali	 na	 to,	 czym	 świecimy	 
i	 czym	 „oświetlamy”	 nasze	 drogi,	 czyli	 co	 nam	 przy-
świeca	w	życiu	i	motywuje	do	takiego	czy	innego	dzia-
łania.	Jeśli	jest	to	tylko	moje	„światło”,	to	kiedyś	może	
go	zabraknąć.	Może	zabraknąć	mądrości,	pomysłu	na	
życie,	motywacji	do	działania.	Może	zabraknąć	 jasno-
ści	 i	 przejrzystości	w	wyborach.	Czy	pozostanie	 nam	
tylko	ślepy	zaułek?
		Dlaczego	mamy	troszczyć	się	o	to,	by	ta	wewnętrzna	
lampa	naszego	życia	zawsze	płonęła	jasnym	światłem?	
Dlaczego	nie	 zawsze	 tak	 jest?	 Jakie	 są	 przyczyny,	 że	
światło,	które	jest	w	nas,	staje	się	ciemnością?	Przyczyn	
może	 być	 wiele:	 może	 nasze	 serca	 stały	 się	 otępiałe	 
i	 twarde?	Może	są	zbuntowane?	A	może	przestaliśmy	
reagować	 na	 ostrzegawczy	 głos	 naszego	 sumienia?	
Ktoś	powiedział,	że	sumienie	z	„powybijanymi	zębami”	
już	nie	gryzie.	To	prawda,	że	nie	gryzie,	ale	chodzi	o	to,	
że	tak	być	nie	musi	i	nie	może!	Pan	Jezus	przypomina	
nam,	że	to	On	jest	światłością	świata	i	to	On	ma	świecić	

w	naszym	życiu.	Sami	nie	oświecimy	naszej	drogi,	ani	
nie	przyćmimy	światłości	Jezusa.	Od	nas	więc	zależy,	
czy	chcemy,	aby	Jego	światło	docierało	do	zakamarków	
naszych	serc	i	usuwało	to,	co	ciemne	i	grzeszne	w	na-
szym	życiu?
		Na	świeczniku	może	stać	wiele	świec.	Każda,	bez	wy-
jątku,	ma	 świecić	 jasnym	blaskiem.	To	przywilej,	 ale	
też	obowiązek	każdego	chrześcijanina:	i	tych,	których	
my	sami	stawiamy	wyżej	od	siebie,	by	więcej	od	nich	
wymagać;	i	tych,	którzy	z	racji	swego	powołania	mają	
być	jasnym	światłem	i	drogowskazem	dla	innych.	Kiedy	
czasem	jakaś	„świeca”	traci	swój	blask,	nie	wyrzucamy	
jej,	ale	ogrzewamy	i	zapalamy,	by	znów	świeciła.	Taką	
zachętą	są	słowa	o	Panu	Jezusie:	„	Trzciny	nadłamanej	
nie	dołamie,	 a	 lnu	 tlejącego	nie	zagasi.”	 /	Mat.12,20/.	
Czy	 rzeczywiście	 chcemy	 i	 potrafimy	 „trzciny	 nadła-
manej”	doświadczeniami	nie	dołamać,	albo	nie	dogasić	
„tlejącego”lichego	 płomyka	 wiary?	 Łatwiej	 i	 prościej	
jest	wywlekać	 cudze	 grzechy	 na	 światło	 dzienne,	 niż	
wyprać	swoje	brudy.	Jeśli	chcemy	bezpiecznie	chodzić,	
musimy	 dobrze	 widzieć	 każdy	 nasz	 krok.	 Jeśli	 życie	
każdego	z	nas	ma	być	„całe	 jawne”,	 to	musimy	mieć	
jasność	w	sprawach	duchowych.	Czy	prowadzisz	życie	
stosowne	do	światła,	które	posiadasz?
	 	 Podsumowaniem	 niech	 będzie	 krotki	 wiersz	 Phila	
Bosmansa:
	„	Zapytaj	gwiazd,	dlaczego	jest	noc	-	jeśli	wsłuchasz	
się	wystarczająco	długo	może	otrzymasz	odpowiedź.
Gdy	kryzys	wszystko	zaciemnia,	dzieci	światła	zapalają	
gwiazdy.
Dobry	człowiek	jest	gwiazdą	dla	tych,	którzy	nie	mogą	
znaleźć	światła.
Bądź	jak	światło,	które	wędruje	nocą	i	znów	zapala	na	
swej	drodze	zgaszone	gwiazdy.
Kiedy	wszystko	ogarnia	ciemność,	Bóg	zapala	gwiazdy,	
aby	nas	bezpiecznie	przeprowadzić	przez	noc.
Gdy	Twoją	gwiazdą	jest	Jezus,	żadna	noc	Ci	nie	zaszko-
dzi.”		Amen.
                                                                                                                                               

  
diakon  Anna Kajzar

Cechą miłości jest to, że służy, 
a nie panuje. 

M. Luter

Naszym bliźnim jest każdy, 
zwłaszcza ten, kto potrzebuje 

naszej pomocy.          
M. Luter
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Zaproszenie do Służby Bożej

„Wy jesteście solą ziemi, jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko, aby była 
precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.

Wy jesteście światłością świata: nie może się ukryć miasto położone na górze" - Ew. Mat. 5, 13-14

	 Wchodźmy	 przez	 ciasną	 bramę	 oraz	 bądźmy	
solą	 ziemi	 i	 światłością	 świata!	 Tym	 hasłem	 pozdra-
wiam	was	 serdecznie	 moi	 mili	 współwyznawcy	 z	 ro-
dzinnej	 parafii	 i	 dziękuję	 Bogu,	 że	 mogę	 wam	 usłu-
żyć.	 Z	 radością	 przyjąłem	 zaproszenie	 Biskupa,	 by	 z	
tej	ambony,	tak	jak	moi	przodkowie,	głosić	Ewangelię	 
i	 zachęcać	 do	 służby	 w	 Kościele,	 to	 znaczy	 do	 tego,	
byście	szli	wąską	drogą	 i	byli	światłością	świata.	Kie-
dyś	przedstawiono	dwie	drogi	na	obrazie,	który	można	
było	zobaczyć	w	niektórych	chrześcijańskich	domach:	
szeroka	 droga	 to	 droga	 naszego	 codziennego	 życia	 
z	wszystkimi	uciechami	i	cierpieniami,	ze	sztuką,	tech-
niką	itp.	Obok	tej	drogi	prowadzi	wąska	ścieżka	usłana	
cierniami,	po	której	kroczy	 stary,	pochylony	wiekiem	
człowiek.	Obraz	ten	mógł	wywrzeć	silne	wrażenie,	ale	
mógł	także	spowodować	wielkie	nieporozumienie.	We-
dług	rozkazu	Jezusa:	,,Idźcie	na	cały	świat!"	-	te	dwie	
drogi	nie	są	odrębne,	lecz	się	łączą.	Wąska	droga,	czyli	
nasze	 życie	wiary	 prowadzi	 środkiem	 szerokiej	 drogi	
życia	 codziennego.	 Tak	 to	 Chrystus	 wyraża	 w	 podo-
bieństwie	o	soli	i	światłości.	Przecież	sama	sól	nie	jest	
pożywieniem,	 a	może	 nawet	 być	 trucizną.	 Dużą	war-
tość	ma	sól	użyta	w	pożywieniu.	Tak	samo	przedstawia	
się	 sprawa	 ze	 światłością.	 Gdy	 słońce	 świeci,	 wtedy	
ogrzewa	wszystko	na	ziemi.	Wtedy	rosną	drzewa	i	doj-
rzewa	zboże.
	 Wiara	 nasza	 nigdy	 nie	 jest	 wyłącznie	 sprawą	
prywatną.	Wiara	jest	solą	i	światłością	całego	życia	co-
dziennego:	w	rodzinie,	w	gronie	przyjaciół	i	sąsiadów,	
w	pracy	i	w	ogóle	we	wszystkich	sytuacjach.	A	ponie-
waż	Chrystus	jest	sprawcą	i	treścią	naszej	wiary,	dlate-
go	też	On	sam	jest	solą	i	światłością	życia.
	 W	 jaki	 sposób	 możemy	 wiarę	 wprowadzić	 
w	 czyn,	 w	 jaki	 sposób	 możemy	 wchodzić	 przez	 cia-
sną	bramę?	Na	 to	pytanie	daje	Słowo	Boże	 różnorod-
ne	odpowiedzi.	Przyjrzyjmy	się	pierwszej	wspólnocie	
chrześcijańskiej	 w	 Jerozolimie.	 Pierwsi	 chrześcijanie	
wyznaczali	 spośród	 siebie	 takich,	 którzy	 zwiastowali	
Słowo,	sprawowali	opiekę	nad	biednymi	lub	pielęgno-
wali	chorych,	zaś	innym	zlecano	wychowanie	w	wierze	
chrześcijańskiej.	I	 to	wszystko	ku	czci	Chrystusa,	aby	
Chrystus	był	solą	i	światłością,	aby	Chrystus	panował	
w	świecie	i	zło	było	przezwyciężone.
	 Wobec	takiej	praktyki	w	pierwszej	wspólnocie	
chrześcijańskiej	musimy	 sobie	 zadać	pytanie:	Czy	na-
sza	 służba	wygląda	 tak	 samo	 lub	 podobnie?	Niestety.	
Musimy	się	przyznać	sami	przed	sobą,	że	w	rzeczywi-
stości	my	oczekujemy	takiej	służby	od	innych,	np.	od	

sąsiadów,	od	Kościoła,	albo	od	kraju,	lecz	sami	nie	je-
steśmy	do	niej	gotowi.	Można	nawet	powiedzieć,	że	im	
trudniejsze	są	warunki,	tym	bardziej	narzekamy,	więcej,	
myślimy	tylko	o	sobie,	a	nie	o	bliźnim.	I	w	ten	sposób	
wchodzimy	przez	szeroką	bramę	i	wstępujemy	na	prze-
stronną	drogę,	na	której	 toczy	się	nasze	życie	według	
zasad	egoizmu	i	samolubstwa.	Oto	przykład	z	Listu	do	
Rzymian	 rozdział	2,	w	którym	ap.	Paweł	opisuje	 tzw.	
,,koło	zemsty".	To	koło	obraca	się	w	rodzinie,	między	
sąsiadami	 i	między	 narodami,	 ponieważ	 każdy	 z	 nas,	
każdy	 człowiek,	 każdy	 naród,	 domniemaną	 krzywdę	
zwalcza	niesprawiedliwością	-	odpłacamy	,,pięknym	za	
nadobne".	Powstają	z	tego	okrutne	wojny.	A	każdy	jest	
przekonany,	 że	 przezwycięży	 zło	 swoją	 zemstą.	 Jeśli	
tak,	to	już	jesteśmy	na	przestronnej	drodze.	Ap.	Paweł	
ostrzega:	 ,,Nie	mieńcie	 się	mądrymi..."	 (Rzym.	 1,22),	
bo	zastępujemy	tylko	jedno	zło	drugim,	a	przecież	owo	
,,koło	zemsty"	powinno	być	przez	nas	rozerwane!	Jeśli	
dzięki	Słowu	i	pomocy	Chrystusa	pojawi	się	w	naszym	
umyśle	myśl	o	przerwaniu	tego	koła,	to	już	wchodzimy	
przez	,,ciasną	bramę".
	 My,	 chrześcijanie,	 powinniśmy	 zwalczać	 zło	
miłością,	to	znaczy:	miłością,	którą	Bóg	nas	umiłował	
wydając	swego	Syna	na	ukrzyżowanie.	Dlatego	hasło	
naszego	życia	powinno	brzmieć:	„Nie	zemsta	lecz	mi-
łość!"	To	hasło	jest	jednym	ze	zdań,	które	są	wypisane	
dużymi	 literami	na	bramie,	wiodącej	 na	wąską	drogę.	
Napomnienia	biblijne	obowiązują	zawsze,	zarówno	nas,	
jak	i	przyszłe	pokolenia.	,,Nie	odpłacajcie	nikomu	złem	
za	zło!"	,,Jeżeli	twój	nieprzyjaciel	głoduje,	nakarm	go!	
Jeżeli	pragnie,	daj	mu	pić!"	Przy	tych	słowach	musimy	
naturalnie	mieć	na	względzie	wszystkie	potrzeby	ludz-
kie.	Któż	jeszcze	wie,	że	pierwsze	szpitale	dla	wszyst-
kich,	także	dla	niewolników,	były	dziełem	pierwszego	
chrześcijaństwa,	a	nad	bramami	wypisane	były	słowa:	
,,Tu	każdy	będzie	tak	przyjęty,	jak	sam	Chrystus"?	Kto	
wie,	 że	 Czerwony	 Krzyż	 jest	 również	 dziełem	 chrze-
ścijańskiej	 miłości?	 Miłość	 chrześcijańska	 jest	 nadal	
konieczna.	 Szczególnie	 tam,	 gdzie	 panuje	 nędza	 du-
szy	 i	ciała.	Gdzie	bliźni	potrzebują	pomocy.	To	mogą	
być	 starcy	 i	 chorzy,	 to	może	 być	młodzież,	 która	 sta-
cza	się	w	przepaść.	W	każdym	razie	miłosierny	Sama-
rytanin	powinien	być	nam	wzorem,	ponieważ	on,	jako	
pogardzany	 nieprzyjaciel	Żydów,	 zatroszczył	 się	 o	 to,	
by	 udzielona	 została	 pomoc	 potrzebującemu.	 Dzieła	
miłości	nie	znają	żadnych	granic,	bo	Chrystus	Pan	nie	
uznaje	granic.	Dlatego	wiele,	a	nawet	wszystko,	zależy	
od	 tego,	 w	 jaki	 sposób	 pomagamy	 i	 w	 ogóle	 czy	 ży-



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl4 Odwiedź naszą stronę:

jemy	tak,	aby	miłość	towarzyszyła	nam	we	wszelkich	
poczynaniach.	By,	na	przykład,	lekarz	nie	kierował	się	
tylko	etyką	lekarską,	pomagając	pacjentowi,	lecz	także	
miłością.	To	 samo	 dotyczy	 nauczycieli,	 rodziców	wy-
chowujących	dzieci	i	tych,	którzy	odpowiedzialni	są	za	
losy	społeczeństw	i	krajów.
 Źródła	 każdej	 działalności,	 której	 towarzyszy	
miłość	należy	szukać	w	chrześcijańskiej	wierze,	a	wiara	
jest	darem	Bożym	możliwym	dzięki	temu,	że	Chrystus	
odpłacił	na	krzyżu	za	zło	miłością.	Niejeden	z	nas	zapy-
ta,	czy	naprawdę	możemy	przezwyciężyć	zło	na	świecie,	
niosąc	 pomoc	 nieprzyjaciołom,	 okazując	 miłość	 bliź-
niemu?	Czy	zło	nie	 triumfuje	na	świecie?	Przecież	co-
dziennie	piszą	o	tym	gazety?	—	Moi	drodzy!	Takie	py-
tanie	byłoby	już	kapitulacją	przed	złem!	Należy	raczej	
zapytać:	Co	stałoby	się	ze	światem,	albo	jak	wyglądałby	
świat?	(pytał	też	o	to	niedawno	zmarły	pisarz	i	laureat	
nagrody	 Nobla	 Hcinrich	 Boll),	 gdyby	 nie	 było	 chrze-
ścijańskiej	miłości?	Odpowiedź	jest	prosta:	nie	byłoby	
wówczas	szpitali,	nie	byłoby	Czerwonego	Krzyża,	nie	
byłoby	 międzynarodowej	 pomocy,	 jak	 to	 miało	 miej-
sce	np.	po	II	wojnie	światowej,	kiedy	to	dzięki	miłości	
chrześcijańskiej	przezwyciężono	głód	i	biedę	milionów	
ludzi.

	 Można	 powiedzieć,	 że	 miłość	 chrześcijańska	
już	zmieniła	oblicze	ziemi,	stawiając	znaki	pokoju	i	po-
mocy	tam,	gdzie	ludzie	żyją	w	nienawiści.	Jednak	takie	
stwierdzenie	 należy	 wypowiadać	 bez	 zarozumiałości,	
ponieważ	nie	my	jesteśmy	źródłem	sukcesów	lecz	jedy-
nie	sam	Chrystus.	W	obliczu	grożącego	niebezpieczeń-
stwa	 szukajmy	 podpory	 w	 miłości	 Boga	 objawionej	
w	 Chrystusie,	 wtedy	 dzięki	 Chrystusowi	 znajdziemy	
schronienie	w	 ręku	Boga.	Chrześcijanie	 doświadczyli	
tego	wielokrotnie	podczas	wojen,	w	obozach	i	prześla-
dowaniach,	 Paweł	 Gerhard	 śpiewał	 w	 trudnych	 chwi-
lach,	gdy	znosił	prześladowanie:
	 „Me	 serce	 się	 raduje,	 nie	 może	 smutne	 być,	 
i	 wdzięcznych	 pieśni	 snuje	 świetlaną,	 jasną	 nić.	 Bo	
słońce,	co	promienie	swej	łaski	na	mnie	śle	i	lutni	mej	
natchnienie,	 to	 Jezus	 -	niebo	me".	Można	powiedzieć	
-	 im	większe	 cierpienie,	 tym	głębsza	 jest	wiara,	 a	 tak-
że	 i	 radość,	która	dzięki	Chrystusowi	przynosi	 światu	
pełnemu	 zimna	 i	 nienawiści	 pomoc,	 światło	 i	 ciepło.	
Miłość	 chrześcijańska	 przezwycięża	 świat,	 bo	 już	 go	
Chrystus	przezwyciężył.	Da	Bóg,	i	niech	to	będzie	na-
szą	codzienną	modlitwą,	abyśmy	mogli	dzięki	wierze	
wzrastać	we	wzajemnej	miłości	 i	dzięki	niej	przezwy-
ciężać	świat.	Amen.

ks. Paweł Wrzecionko; 1987 r

BYĆ DLA INNYCH W MIŁOŚCI CHRYSTUSOWEJ

Kto nie dostrzega upośledzonych i samotnych, 
na których Bóg chce zwrócić naszą uwagę

- jest ślepym.
Miłość nie lubi wielkich słów,

lecz niewielkie czyny,
Tajemnicę miłości poznajemy wtedy,

kiedy sami przekazujemy miłość.
O wiele łatwiej jest miłować dalekich,

niż bliskich.
Służba się nie afiszuje,

jej wielkość jest niepozorna.
Dawanie miłości

jest często najgłośniejszym kazaniem.
Służbę trudno ująć w słowa, ale można odczytać

z przeżytego życia. Słowa mogą żądać wiarygodności
- służba ją posiada.

Służba nie żąda od nas, abyśmy byli stonogami,
lecz aby nasze dwie nogi

stawiały kroki według woli Bożej.
Odwiedzaj samotnych, a nie będziesz nigdy samotnym!                                   

AKo
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O niesprawiedliwości na świecie

Habak. 1,2-4
	 Właściwie	nic	nie	wiemy	o	proroku	Habakuku.	
Badacze	są	na	ogół	zgodni	co	do	tego,	iż	żył	on	w	cza-
sach	królów	Manassesa	i	Amona.	O	pierwszym	z	nich	
czytamy	w	Księdze	Królewskiej	 i	 w	Księdze	Kronik	
wiele	złego.	„Czynił	zaś	to,	co	złe	w	oczach	Pana,	we-
dług	 ohydnych	 zwyczajów	 narodów,	 które	 Pan	wypę-
dził	przed	synami	izraelskimi".	„Zbudował	też	ołtarze	
dla	całego	zastępu	niebieskiego	na	obydwu	podwórcach	
świątyni	Pana.	Również	swego	syna	oddał	na	spalenie"	
(II	Król.	 21,2.	 5-6).	 „Również	krwi	 niewinnej	 przelał	
Manasses	bardzo	wiele,	tak	iż	napełnił	nią	Jeruzalem	po	
brzegi,	poza	tym	swoim	grzechem,	do	którego	wciągnął	
Judę,	czyniąc	to,	co	złe	w	oczach	Pana"	(II	Król.	21,16).	
A	o	Amonie,	synu	Manassesa,	czytamy:	„Czynił	on	to,	
co	złe	w	oczach	Pana,	podobnie	jak	Manaes,	jego	ojciec.	
Kroczył	całkowicie	drogą	swojego	ojca,	oddawał	cześć	
bałwanom,	które	czcił	jego	ojciec,	i	kłaniał	się	im"	(II	
Król.	21,	20-21).
	 Nie	trzeba	tu	nic	dodawać.	Król	porzucił	wraz	 
z	ludem	drogi	Pańskie	i	służył	bożkom.	Nie	jest	to	tylko	
zmiana	postawy	religijnej	i	światopoglądowej.
Gdy	ustaje	bojaźń	Pańska,	łamie	się	przykazania	Boże.	
Wtedy	 człowiek	 nie	 wie,	 co	 jest	 dobre,	 a	 co	 złe.	 Na-
stępuje	moralny	chaos.	„Gdzie	nie	zwiastuje	się	Słowa	
Bożego,	 dochodzi	 do	 zdziczenia	 obyczajów"	 (Luter).	 
W	takich	czasach	żył	Habakuk.

POKUSZENIE
	 Odnosi	 się	 wrażenie,	 że	 prorok	 nie	 czuje	 się	
szczęśliwy	dlatego,	że	sam	doznał	niesprawiedliwości.	
To	 raczej	 dola	 ludzi	 napełnia	 jego	 serce	 zwątpieniem.	 
W	 jego	 słowach	 wyczuwamy	 jakiś	 niezmierny	 ból.	
,,Dokądże	Panie,	będę	wołał	o	pomoc,	a	Ty	nie	wysłu-
chasz?	Jak	długo	będę	krzyczał:	Pomocy!	A	Ty	nie	wy-
bawisz?	Dlaczego	dopuszczasz,	abym	patrzył	na	złość	
i	spoglądał	na	bezprawie.	Ucisk	i	przemoc	dzieją	się	na	
moich	oczach".
	 Dola	 ludu	 była	 smutna.	 „Zamiera	 prawo,	 
a	sprawiedliwość	nie	wychodzi	na	jaw,	gdyż	bezbożny	
osacza	sprawiedliwego	i	tak	prawo	bywa	łamane".	To,	
że	tak	się	dzieje	wśród	ludu,	a	Bóg	milczy	—	napełnia	
serce	proroka	goryczą.
	 Prorok	 zna	 powagę	 Bożego	 prawa.	 I	 dlatego	
oburza	się,	że	„prawo	bywa	łamane".	Wszędzie	widzi	
to	samo:	„Ucisk	i	przemoc	dzieją	się	na	moich	oczach".	
Mocniejsi	zawsze	są	górą,	a	bardziej	uczciwi	są	pogrą-
żani.	W	 istocie	 rzeczy	 prorok	 przedstawia	 świat	 taki,	
jakim	 zawsze	 był	 i	 będzie.	 Ale	 bywają	 czasy,	 kiedy	
istota	upadłego	świata	występuje	szczególnie	jaskrawo	
na	jaw.	I	wtedy	serce	wierzącego	woła	do	Pana	panów.	
Jest	to	ogromnym	pokuszeniem,	gdy	On	się	tylko	przy-
gląda,	nie	ingeruje,	gdy	zdaje	się	być	głuchym	na	wo-

łanie	swych	dzieci.	Niesprawiedliwość	tego	świata	jest	
wielką	próbą	dla	sumień	wrażliwych.	Dochodzi	wtedy	
do	 tego,	 iż	 wielu	 jest	 rozgoryczonych.	 A	 gdy	 spoty-
kam	człowieka	rozgoryczonego,	który	nie	może	dłużej	
znieść	niesprawiedliwości	świata,	mam	zawsze	wraże-
nie,	że	ktoś	wymierzył	mi	cios	w	serce.
Dla	 ludzi	 tego	świata	 istnieje	 jeszcze	 inna	możliwość.	
Stają	 się	 rzecznikami	 buntu.	Wielu	 było	 ludzi	 o	 szla-
chetnych,	 wrażliwych	 sumieniach,	 którzy	 nie	 mogli	
znieść	 panoszącej	 się	 na	 świecie	 niesprawiedliwości.	
Wielu	buntujących	się	przeciw	niesprawiedliwości	nie	
zastanawiało	się	nad	tym,	że	w	nowej	strukturze	wystą-
pią	nowe	formy	niesprawiedliwości,	gdyż	nie	jesteśmy	
w	stanie	zmienić	istoty	świata	u	podstaw.

BÓG	ODPOWIADA
	 W	trzech	rozdziałach	Księgi	Habakuka	wyczu-
wamy	wyraźnie,	iż	serce	proroka	znajduje	się	na	skraju	
głębokiego	 zwątpienia	 spowodowanego	 niesprawiedli-
wością	świata	 i	milczeniem	Boga.	Ale	prorok	nie	kro-
czy	ani	drogą	 rozgoryczenia,	 ani	buntu.	Mówi	 raczej:	
„Ty,	 Panie,	 (...)	 jesteś	 od	 wieków".	 Trwa	 przy	 Bogu.	 
I	wtedy	 odpowiada	 temu,	 który	Go	wzywa.	Pierwsze	
trzy	wiersze	Księgi	Habakuka	wprowadzają	nas	w	po-
łożenie	proroka.	Natomiast	w	dalszych	wierszach	znaj-
dujemy	odpowiedź	Boga,	której	Pan	udziela	nawiedzo-
nemu	pokusą	słudze.
	 Habakuk	nie	ustał	w	wołaniu	do	Pana,	póki	nie	
usłyszał	 odpowiedzi.	 Jest	 to	 cudowna	 sprawa,	 Świat,	 
w	którym	żył	Habakuk,	był	jak	zamknięta	komora	wy-
pełniona	trującym	gazem.	Stosunki	w	ówczesnym	świe-
cie	były	takie,	iż	ma	się	wrażenie,	że	prorok	wzdycha:	
„Nie	mogę	już	tak	żyć.	Nie	mogę	tego	znieść".	Lecz	oto	
Habakuk	wyłamuje	okno	w	górze	lub	mówiąc	obrazo-
wo	-	przełamuje	dach.	 I	oto	spływa	ku	niemu	światło	 
z	góry.	Wszyscy	słudzy	Boży	świadczą	z	Dawidem;
	 „Szukałem	Pana	i	odpowiedział	mi"	(Ps.	34,5).	
W	 następnych	 fragmentach	 księgi	 zawarta	 jest	 odpo-
wiedź	Boga	dla	Habukuka.	Trudno	nam	tu	zacytować	
wszystkie	te	słowa,	radzimy,	by	Czytelnik	zapoznał	się	
z	trzema	rozdziałami	Księgi	Habakuka.

UFAJCIE,	CHOĆ	BĘDZIE	JESZCZE	GORZEJ!
	 Jest	 to	 znamienna	 pociecha,	 którą	 Bóg	 daje	
swemu	 słudze.	 Serce	 proroka	 przepełnia	 zwątpienie	 
z	powodu	niesprawiedliwości	pleniącej	się	na	świecie.	
Na	to	odpowiada	mu	Bóg:	Uzbrój	się	w	cierpliwość.
	 Świat	 bez	Boga	musi	wypić	 aż	 do	dna	 to,	 co	
sam	nawarzył.	Bóg	mówi	słowami	Jeremiasza	do	świa-
ta:	„Poznaj	więc	i	zobacz,	jak	złą	i	gorzką	jest	rzeczą,	że	
opuściłeś	Pana,	swojego	Boga,	i	nie	ma	u	ciebie	bojaźni	
przede	mną"	 (Jer.	 2,19).	 I	 oto	 przedstawia	 Pan	Haba-
kukowi	 okropności,	 które	 sprowadzą	 na	 Izrael	 zbliża-
jące	się	wojska	babilońskie.	Czytając	jednak	pierwszy	
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rozdział	 Księgi	 odnosimy	 wrażenie,	 że	 nie	 dotyczy	
on	 Babilończyków,	 lecz	 raczej	mówi	 o	wojskach	An-
tychrysta,	 który	 objawi	 się	 w	 dniu	 ostatecznym.	 Ob-
raz	dnia	Antychrysta	zgadza	się	całkowicie	z	 tym,	co	
mówi	Objawienie.	Wystarczy	wskazać	parę	rysów.	An-
tychryst	 podburza,	 judzi	 ludzi	 przeciw	 sobie:	 „Każdy	 
z	 nich	 przychodzi,	 aby	 grabić,	 (...)	 biorą	 jeńców	 licz-
nych	 jak	 piasek"	 (Habak.	 1,9).	 Człowiek	 stracił	 swe	
znaczenie.	Antychryst	 prowadzi	 do	 tego,	 że	 na	 świe-
cie	 nie	ma	 poczucia	 bezpieczeństwa.	Habakuk	mówi:	
„Śmieją	 się	 z	 każdej	 twierdzy"	 (1,10).	 A	 ostatecznie	
dzieje	się	tak,	według	słów	proroka,	iż:	„Przechodzą	jak	
burza,	(...)	jak	ten,	kto	swoją	siłę	uważa	za	boga".	Silni	
są	pewni	siebie,	ubóstwiają	siebie	samych.	Są	to	rzeczy,	
które	w	 takiej	 lub	 innej	mierze	 znamy.	Tym	 bardziej	
należy	 poważnie	 potraktować	 dziwną	 pociechę	Bożą:	
,,Niesprawiedliwość	tego	świata	musi	objawić	się	aż	do	
ostatecznych	granic".

JEZUS	ZWYCIĘŻY	
	 A	oto	druga	odpowiedź,	którą	Bóg	daje	swemu	
słudze	cierpiącemu	pod	brzemieniem	niesprawiedliwo-

ści:	„Lecz	ziemia	będzie	pełna	poznania	chwały	Pana,	
jak	morze	wodami	jest	wypełnione"	(Habak.	2,14).
Jest	 to	 cudowne,	 jak	 wszystkie	 trzy	 rozdziały	 Księgi	
Habakuka	zwracają	się	zgodnie	ku	czasom	ostatecznym,	
o	których	informuje	nas	dokładnie	Objawienie	św.	Jana.
Księgę	 Habakuka	 trzeba	 czytać	 w	 świetle	 Nowego	
Testamentu.	 W	 rozdziale	 trzecim	 przedstawia	 prorok	
chwałę	 Epifanii,	 czyli	 Zjawienia	 się	 Pana.	 Może	 ma	
na	myśli	 spotkanie	z	Panem	na	Synaju.	Chrześcijanie	
nie	mogą	jednak	inaczej	odczytać	tych	słów,	jak	tylko	
widząc	w	nich	obraz	powtórnego	przyjścia	Chrystusa	 
w	chwale.	„Pod	nim	jest	blask	jak	światłość,	promienie	
wychodzą	z	 jego	rąk	 i	 tam	jest	ukryta	 jego	moc"	(Ha-
bak.	3,4).	Któż	nie	dostrzega	tu	Jezusa	przychodzącego	 
w	chwale?	Na	Jego	dłoniach	widoczne	są	znaki	—	śla-
dy	Jego	ran.	Bóg	„obdarzył	go	imieniem,	które	jest	nad	
wszelkie	imię"	(Filip.	2,9),	ponieważ	ma	te	ślady	ran.	W	
Jego	dłoniach	jest	ukryta	moc.

W. Busch; 1978r. 

Kazanie wygłoszone podczas 

Synodu Diecezji Cieszyńskiej 

25 XI 2012r.
 Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, 
i odjechał. A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie 
i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył 
pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, 
który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł: Panie! Pięć talentów mi powierzyłeś. Oto 
dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś 
wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty, i 
rzekł: Panie! Dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo 
dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego. Wreszcie 
przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł: Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, 
gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi; oto 
masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, 
i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie 
odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. 
A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
	 Do	rozważania,	które	wprowadza	nas	w	kolej-
ne	już	obrady	Synodu	Diecezji	Cieszyńskiej,	wybrałem	
perykopę	 z	 Ewangelii	 Mateusza	 zatytułowaną	 „podo-
bieństwo	o	talentach”.
	 Oto	 trzem	 sługom,	 na	 pewien	 czas,	 ich	 pan	
przekazał	swój	majątek.	Jednemu	dał	więcej,	drugiemu	
mniej,	 trzeciemu	 najmniej.	 Od	 wszystkich	 wymagał,	 
a	przynajmniej	spodziewał	się,	nie	tyle	zachowania,	co	

podwojenia	stanu	przekazanego.	Kluczem,	według	któ-
rego	 dokonał	 podziału	 dóbr	 pomiędzy	 sługi,	 była	 ich	
przedsiębiorczość	i	zaradność.
	 Pan	 nie	 pomylił	 się.	 Ten,	 który	 do	 pomnoże-
nia	 otrzymał	 najwięcej,	 najwięcej	 pomnożył.	 Ten,	 co	
do	 którego	 pan	 miał	 ograniczone	 zaufanie,	 też	 mógł	
pochwalić	 się	 zyskiem,	 choć	mniejszym.	Ten	 zaś,	 po	
którym	 pan	 spodziewał	 się	 najgorszego,	 swego	 pana	
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bynajmniej	 pozytywnie	 nie	 zaskoczył.	 To	 co	mu	 pan	
przekazał,	zakopał.	Nie	podjął	żadnych	działań	na	rzecz	
pomnożenia	swej	części.	Skąd	wzięło	się	u	mnie	prze-
konanie,	że	ta	akurat	przypowieść	mogłaby	posłużyć	za	
kanwę	dzisiejszego	rozważania?	
	 Wyobraziłem	 sobie	 bowiem,	 choć	 to	 wyobra-
żenie	może	jest	na	wyrost,	że	ów	majątek	pana,	to	Ko-
ściół	Ewangelicki	w	Polsce.	A	my,	 czyli	 synodałowie	
diecezjalni,	jesteśmy	jego	sługami.	Przyznam,	od	razu	
uznałem,		że	nam	na	Śląsku	Cieszyńskim	najwięcej	ta-
lentów	dano,	bo	też	najwięcej	dusz	do	naszych	parafii	
w	skali	Kościoła	należy.	Niektórzy	mówią	nawet	o	40	
procentach.	To	wielki	skarb,	nieprawdaż?
	 Bezsprzecznie,	 pod	 tym	 względem	 jesteśmy	
spośród	 innych	diecezji	wyróżnieni.	Nie	 da	 się	 ukryć	
wręcz	wyjątkowi	-	Bóg	powierzył	nam	najwięcej!	W	ja-
kim	celu?	Na	pewno	nie	po	to,	by	zamrozić	przekazany	
nam	potencjał!	W	myśl	ewangelicznej	perykopy,	mamy	
najlepiej	jak	tylko	potrafimy,	i	jak	jest	to	możliwe,	jego	
dobrem	zarządzać,	jego	majątek	pomnażać.	Do	jakiego	
stanu?	Ewangelia	mówi,	o	podwojeniu	liczby	talentów.	
Podwoić	liczbę	naszych	parafian,	by	kiedyś	móc	przed	
Panem	stanąć	i	powiedzieć:	„Panie!	Pięć	talentów	nam	
powierzyłeś.	Oto	dalsze	pięć	zyskaliśmy”.	Czy	wyzna-
czenie	 takiego	 celu	ma	 sens?	 Czy,	 kiedy	 już	 taki	 cel	
wyznaczymy,	ma	on	jakąkolwiek	szansę	powodzenia?	
A	może	jest	zbyt	ambitny,	wygórowany?
	 Wielu	z	nas,	również	na	synodzie	diecezjalnym	
zastanawia	 się:	 	 jak	pomnożyć	 to,	 co	Pan	nam	do	po-
mnożenia	 pozostawił.	 Jak	 pomnożyć	 liczbę	wiernych	
w	naszych	parafiach?	Co	robić,	by	liczba	ewangelików	
nie	zmniejszała	się,	lecz	wprost	przeciwnie,	rosła?	Jako	
kierujący	 diecezją	 i	 parafiami	 podejmujemy	 pewne	
konkretne	kroki.	Budujemy	nowe	kościoły	 i	domy	pa-
rafialne,	 remontujemy	stare,	by	w	nich	rozwijać	 i	pro-
wadzić	z	większym	jeszcze	natężeniem	dotychczasową	
pracę.	Są	wśród	nas	i	tacy,	którzy	prowadzą	wzmożoną	
pracę	ewangelizacyjną	i	misyjną	również	poza	murami	
kościołów	 i	 sal	 parafialnych.	 Czy	 te	 wszystkie	 zabie-
gi	przynoszą	 jednak	 spodziewane	efekty?	Czy	 rzeczy-
wiście	starcza	nam	-	sługom	Pana	-	zdolności	i	sił,	by	
sprostać	wygórowanym	wymogom	Pana?	Czy	widocz-
ne	są	już	efekty	powziętych	przez	nas	działań	na	rzecz	
pomnożenia	ilości	naszych	wiernych,	a	dokładniej	mó-
wiąc	podwojenia	ich	liczby?
	 Przeszkody	 są	 ogromne.	 Niż	 demograficzny,	
kryzys	popychający	ludzi	do	szukania	pracy	i	mieszka-
nia	poza	granicami	naszej	Diecezji,	sekularyzacja	spo-
łeczeństwa,	choć	w	tym	akurat	widziałbym	szansę	dla	

luteranizmu,	w	którym	obrządek	i	tradycja	mają	drugo-
rzędne	znaczenie.	
	 W	tych	okolicznościach	trafiać	ze	Słowem	Bo-
żym	do	coraz	większej	ilości	osób,	a	przez	to	pomnażać	
liczbę	wiernych	jest	niezmiernie	trudno,	choć	nie	twier-
dzę,	że	się	nie	udaje.	Na	naszą	korzyść	działa	to,	że	Pan	
jest	cierpliwy	i	trwa	jeszcze	czas	łaski,	czas	zbawienia.	
Ostatnia	niedziela	Roku	Kościelnego	skłania	nas	do	re-
fleksji	 na	 temat	przyjścia	Pana,	 jego	powrotu	do	 swo-
jego	 majątku.	W	 tym	 interesującym	 nas	 przypadku	 –	
szczególnie	do	Kościoła	Ewangelickiego	w	Polsce	i	do	
naszej	Diecezji.	Co	 się	wtedy	 z	 nami	 -	 sługami	Pana	
-	stanie,	jeśli	nie	pomnożymy	powierzonych	nam	talen-
tów?	Czy	 zostaniemy	 znalezieni	 jako	 źli,	 leniwi,	 bez-
użyteczni	 słudzy	 i	wrzuceni	w	 ciemności	 zewnętrzne,	
gdzie	płacz	i	zgrzytanie	zębów?	A	może	znajdziemy	coś	
na	swoją	obronę,	chociażby	owe	okoliczności	łagodzą-
ce,	które	nadmieniłem	wyżej?	Pan	nie	zniósł	tłumaczeń	
sługi	złego	i	leniwego.	Rozliczył	się	z	nim	według	swo-
ich	względem	niego	oczekiwań.
	 Czy	względem	nas	te	oczekiwanie	będą	mniej	
wygórowane?	Czy	pan	będzie	łaskawszy	dla	sług	swo-
ich,	gdy	wróci	i	zbada	kondycję	powierzonego	-	sługom	
Kościoła	 Ewangelickiego,	 stricte	 Diecezji	 Cieszyń-
skiej?	-	Nie	wiem.
	 Wyróżnieni	słudzy	z	historii	Jezusa,	co	ważne,	
nie	zaczynali	od	zera,	nie	musieli	tworzyć	coś	z	nicze-
go.	Część	talentów	od	Pana	wcześniej	otrzymali.	Mieli	
kapitał,	na	którym	pracowali,	który	pomnażali.	Pięć	do-
datkowych	talentów,	czy	dwa	dodatkowe	talenty	zdoby-
li,	owszem,	dzięki	swojej	zdolności,	ale	też	dzięki	już	
posiadanemu	dobru,	które	mogli	pomnożyć.
	 I	my	mamy	 na	 czym	 oprzeć	 naszą	 pracę.	Na	
owych	 pięciu	 talentach,	 na	 osobach	 nam	 już	 powie-
rzonych,	dzięki	nim	i	z	ich	pomocą!	Nie	zapominajmy	 
o	tym	kapitale,	który	już	mamy.	Nie	wolno	nam	go	za-
kopywać,	nic	z	nim	nie	robić.	Wprost	przeciwnie	dzięki	
nim,	 a	 konkretnie	 dzięki	 ludziom	 już	 nam	 powierzo-
nym,	Kościół	może	wzrastać,	pomnażać	się,	 rozwijać.	
Tylko	czy	starczy	nam	zdolności,	pracowitości	i	odpo-
wiedzialności	w	naszej	codziennej	pracy,	by	tych	ludzi	
inspirować,	umieć	z	nimi	współpracować,	z	ich	pomocy		
korzystać?	
	 Pan	chce	odebrać	 to,	 co	nam	powierzył,	 z	 zy-
skiem.	 Każdemu	 kto	 na	 to	 zważa	 w	 swej	 kościelnej	
służbie,	będzie	dane	i	obfitował	będzie,	a	ten,	komu	nie	
zależy	i	to	co	ma,	zostanie	zabrane.	Amen.

ks. Grzegorz Brudny

Panie, słowo twoje trwa na wieki, 
Niewzruszone jak niebiosa.

 Ps. 119,89
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 Kiedy i gdzie powstał  program radiowy „Po 
prostu” i kto był jego inicjatorem?
	 Pierwszy	program	wyemitowaliśmy	w	Święto	
Epifanii	 6.	 stycznia	 2003	 roku.	 Kilka	miesięcy	wcze-
śniej	powstała	redakcja,	której	zadaniem	było	przygoto-
wanie	odpowiedniego	zapasu	audycji,	żeby	można	było	
rozpocząć	emisję	godzinnego	programu	każdego	dnia.	
Inicjatorem	 był	 ówczesny	 proboszcz	 parafii	 	 ewange-
lickiej	w	Gliwicach,	ks.	Jerzy	Samiec	(obecnie	Biskup	
Kościoła).
	 W	 rozmowie	 z	 kierownictwem	 Radia	 CCM	
zaproponował	 on,	 by	 zamiast	 czynszu	 za	 wynajem	
pomieszczeń	na	 siedzibę	 radia	w	budynku	należącym	
do	 parafii,	 udostępniono	 jej	 określony	 czas	 antenowy.	
Propozycja	została	przyjęta.	Tak	więc	od	początku	gli-
wicka	parafia	ponosi	koszty	wykupu	czasu	antenowego	
(na	zasadzie	barteru)	w	Radiu	CCM,	natomiast	program	
realizowany	 jest	w	dwóch	ośrodkach:	w	Parafii	ewan-
gelicko-augsburskiej	w	Gliwicach	 i	w	Centrum	Misji	
i	 Ewangelizacji	w	Dzięgielowie.	Ks.	 Samiec	 zaprosił	
do	współpracy	dyrektora	CME	ks.	Grzegorza	Giemzę	
i	 powołano	 zespół	 redakcyjny,	 który	 do	 dziś	 pracuje	 
w	dwóch	miejscach:	w	Gliwicach	i	w	Dzięgielowie.	Są	
dwa	studia,	dwóch	redaktorów	na	pełnych	etatach:	An-
drzej	Komraus	w	Gliwicach	i	ja	w	Dzięgielowie.				

 Jak wygląda sposób przygotowania progra-
mu, ile średnio zajmuje to czasu?
	 Powiem	 jak	było	na	początku.	Na	pierwszym	
spotkaniu	redakcyjnym	podzieliliśmy	pracę	zadaniowo.	
W	Gliwicach	nagrywane	były	codzienne	rozważania	bi-
blijne,	do	których	ks.	Jerzy	Samiec	zaprosił	ponad	trzy-
dziestu	duchownych	naszego	Kościoła	 i	które	on	sam	
koordynował.	
	 Red.	 Andrzej	 Komraus	 nagrywał	 wywiady,	
przygotowywał	 wieczory	 muzyki	 klasycznej,	 cykl	 bi-
blijny	 „Od	 Genesis	 do	 Apokalipsy"	 (jest	 teologiem,	
absolwentem	CHAT)	i	prowadził	programy	na	antenie,	
na	 żywo.	 Moim	 zadaniem	 było	 nagrywanie	 wywia-
dów	i	reportaży,	a	także		cyklu	biblijnego	„Poezja	Pana	
Boga"	w	oparciu	o	realizowany	przeze	mnie	wcześniej	
w	 chrześcijańskiej	 sieci	 Trans	World	 Radio	 ośmiolet-
ni	cykl	„Wędrówka	przez	Biblię".	Koordynowałem	też	
nagrania	 powieści,	w	 tym	powieści	 dla	 dzieci,	 takich	
jak	„Świetliki",	„Rodzina	Dobrowolskich",	„Poza	Błę-
kitnymi	 Górami".	 Nasz	 godzinny	 blok	 programowy	
rozpoczynał	 się	 wtedy	 o	 19.30	 i	 pierwszy	 kwadrans	
był	 czymś	 w	 rodzaju	 chrześcijańskiej	 „dobranocki".	
Nagrywaliśmy	 też	 powieści	 dla	 dorosłych,	 np.	 „Róże	 

w	śniegu",	„Cień	Galilejczyka",	„Dzień	Zagłady",	które	
potem,	pocięte	na	odcinki,	wchodziły	w	skład	codzien-
nych,	godzinnych	programów.	Oczywiście,	żeby	nagry-
wać	powieści,	trzeba	najpierw	uzyskać	zgodę	wydawcy,	
podpisać	odpowiednie	umowy	odnośnie	praw	wydaw-
niczych,	autorskich	etc.	Proces	nagrywania	jest	żmudny,	
czasochłonny	 i	kosztowny,	na	 szczęście	współpracuje	
z	 nami,	 bezinteresownie,	 kilku	 profesjonalnych	 akto-
rów.	Dla	nich	przyjazd	do	studia	w	Dzięgielowie,	gdzie	
mogą	 nagrywać	 z	 dala	 od	 wielkomiejskiego	 zgiełku,	
jest	pewnego	rodzaju	„duchowym	oddechem".	Od	stro-
ny	 technicznej	 nagrania	 te	 realizował	 od	 początku	 in-
żynier	dźwięku,	 Jan	Boruta.	Potem	dołączył	do	niego	
drugi	akustyk,	Marcin	Iskrzycki,	we	dwójkę	byli	odpo-
wiedzialni	za	nagrania	w	studiu	zarówno	powieści	jak	
i	 wywiadów,	 a	 także	 zespołów	 muzycznych,	 chórów	
(dzięki	 temu	wydaliśmy	 jako	 CME	 kilkanaście	 kaset,	
płyt	 i	 pomogliśmy	w	wydaniu	 kilku	 następnych	 para-
fiom).	W	ciągu	dziesięciu	lat	nagraliśmy	ponad	50	po-
wieści,	część	z	nich	wydaliśmy	w	formie	audiobooków,	
czyli	„książek	mówionych",	np.	powieść	„Dziewczyn-
ka	tańcząca	z	wiatrem"	czy	„Matka	Ewa".	
	 Na	 początku,	 przez	 kilka	 lat,	 realizowaliśmy	
także	 programy	 młodzieżowe,	 wywiady,	 reportaże	 
i	 audycje	 dla	młodzieży,	 które	 przygotowywała	 Ilona	
Szturc.	 W	 Dzięgielowie	 zatrudnione	 były	 więc	 czte-
ry	 osoby	wspierane	 przez	 liczne	 grono	wolontariuszy	 
i	wszyscy	mieliśmy	pełne	ręce	roboty!	Przygotowanie	
codziennego	 (włącznie	 z	 weekendami)	 słownego	 pro-
gramu	na	dobrym	poziomie,	z	wywiadami,	reportażami,	
powieściami	w	odcinkach,	cyklami	biblijnymi,	nie	jest	
proste.
	 Na	 pytanie,	 ile	 czasu	 średnio	 zajmuje	 przygo-
towanie	 jednego	 programu,	 bardzo	 trudno	 odpowie-
dzieć,	bo	to	zależy,	co	wchodzi	w	jego	skład	w	danym	
dniu.	Na	przykład,	 jeśli	program	ten	zawiera	reportaż,	
trwający	zazwyczaj	kilkanaście	minut,	to	sama	realiza-
cja	reportażu	wymaga	kilku	dni,	czasem	tygodnia.	Tak	
było	m.in.	z	reportażem,	który	opowiadał	o	obchodach	
Trzystulecia	kościoła	Jezusowego	w	Cieszynie.	W	maju	
2009	r.	w	ciągu	trzech	dni	nagrywałem	fragmenty	sesji	
naukowej	na	UŚ,	widowiska	historycznego	na	Wzgórzu	
Zamkowym,	przemarszu	przez	Cieszyn,	tego,	co	działo	
się	przed	kościołem	i	w	kościele	Jesusowym	w	sobotę	
i	niedzielę.	Potem	przez	cztery	dni	wybierałem	najlep-
sze	dźwięki,	usuwałem	co	niepotrzebne,	montowałem	
i	 powstał...	 kilkunastominutowy	 reportaż.	Był	 na	 tyle	
ciekawy,	że	wyemitowała	go	także	radiowa	Jedynka.		

 A jak jest dzisiaj, co się zmieniło na prze-
strzeni 10 lat?
	 Przez	 osiem	 lat	 funkcjonowaliśmy	mniej	wię-

	 Wywiad	z	Markiem	Cieślarem	redaktorem	ra-
diowego	programu	„Po	prostu”
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cej	 tak,	 jak	 zaczęliśmy,	 dodam	 tylko	 -	 to	ważne	–	 że	
od	 początku	w	 działania	 redakcji	 zaangażowana	 była	
również	 red.	 Bożena	 Giemza,	 zajmująca	 się	 w	 CME	
sprawami	wydawniczymi	 i	 tak	 zwanym	PR-em.	 	Kie-
dy	 okazało	 się,	 że	 nie	 stać	 nas	 na	 finansowanie	 czte-
rech	etatów,	dokonaliśmy	reorganizacji	i	Bożena	objęła	
funkcję	redaktora	naczelnego,	koordynuje	pracę	zarów-
no	dzięgielowskiej	jak	i	gliwickiej	części	redakcji.	
Dzięki	temu	ja	mogę	się	zajmować	pracą	stricte	dzienni-
karską,	do	pomocy	mam	dźwiękowca	Marcina	Iskrzyc-
kiego,	w	 sumie	 pracujemy	w	wymiarze	 półtora	 etatu.	 
W	Gliwicach	 zatrudniony	 jest	 red.	Andrzej	 Komraus.	
Przy	 tak	uszczuplonej	obsadzie	nie	 jesteśmy	w	stanie	
przygotowywać	 codziennego	 godzinnnego	 bloku,	 pro-
gram	został	więc	skrócony	do	pół	godziny,	zmieniła	się	
też	pora	jego	emisji,	od	ok.	półtora	roku	rozpoczyna	się	
o	21.00	 i	kończy	o	21.30.	Na	wspólnych	spotkaniach	
planujemy	 i	 omawiamy	 koncepcję	 programu,	 sprawy	
merytoryczne,	 techniczne	 i	 organizacyjne,	 w	 czym	
wspierają	 nas	 ks.	Andrzej	Wójcik	 i	 Justyna	 Minkina	
z	Gliwic	 oraz	Gabriela	Glajcar	 z	CME.	Red.	Bożena	
Giemza	czuwa	nad	całością.	
	 Jeśli	chodzi	o	treść	programu,	zmieniło	się	nie-
wiele,	nadal	emitujemy	powieści	w	odcinkach	(obecnie	
„Tandem	w	szkocką	kratkę"),	cykle	biblijne	(„Od	Gene-
sis	do	Apokalipsy",	„Zapowiedzi	Pana	Boga”),	wywia-
dy,	reportaże	i	rozważania	biblijne.	Tylko	że...	wszystko	
jest	ciut	krótsze.

 Kto jest zazwyczaj zapraszany do studia?
	 Red.	Andrzej	 Komraus	 w	 parafialnym	 studiu	 
w	Gliwicach	 gości	 najczęściej	 księży	 z	 diecezji	 kato-
wickiej,	 regularnie	 rozmawia	 z	 	 ks.	 bp.	 Tadeuszem	
Szurmanem.	Dzięki	temu	nasi	słuchacze	dowiadują	się	
sporo	 o	 tym,	 co	 dzieje	 się	w	 górnośląskich	 parafiach.	 
Ja	mam	 trochę	 inną	metodę	 działania,	 częściej	wyjeż-
dżam	tam,	gdzie	dzieje	się	coś	ciekawego,	nagrywam	
wywiady	 w	 różnych	 miejscach,	 parafiach,	 ośrodkach,	
żeby	 zebrać	 wypowiedzi	 zarówno	 duchownych	 jak	
i	 świeckich,	 zaangażowanych	 w	 danym	 wydarzeniu.	
Czasem	uda	się	zmontować	z	tych	nagrań	reportaż,	któ-
ry	 jest	najciekawszą,	ale	 też	najbardziej	czasochłonną	
formą	 radiową.	 	 Często	 przekazuję	 relacje,	 wywiady.	
Oczywiście	nagrywam	 też	w	studiu	w	Centrum	Misji	
i	 Ewangelizacji,	 gdzie	 niemal	 co	 dzień	 pojawiają	 się	
ciekawe	 osoby,	 zaangażowane	 w	 działania	 misyjne,	
charytatywne,	 kulturalne.	 Pracownicy	 CME	mają	 też	
wiele	 interesujących	 rzeczy	 do	 opowiedzenia,	 bo	 pro-
wadzą	ciekawe	akcje,	projekty,	np.	pracę	wśród	dzieci,	
młodzieży,	wśród	małżeństw,	działa	grupa	pedagogów	
ulicy,	 artystyczna	 grupa	 chrześcijańskich	 klaunów,	 re-
alizowane	są	projekty	Daj	dzieciom	nadzieję,	Rodzina	
rodzinie,	Prezent	pod	choinkę,	Pro	Christ	...	jest	co	reje-
strować,	o	czym	opowiadać.			
 

 Co daje Panu największą satysfakcję, spra-
wia największą radość?
	 Pokazywanie,	że	życie	chrześcijanina	może	być	
twórcze,	ciekawe,	pożyteczne	i	wartościowe.	Takie	ży-
cie	bez	wątpienia	prowadził	Jezus	Chrystus,	a	naszym	
powołaniem	 jest	 iść	w	 Jego	 ślady,	 stąd	 tytuł	 naszego	
programu:	„Po	prostu".	To	cytat	z	piosenki	Tomka	Żółt-
ki	„Po	prostu	z	Jezusem	żyć,	zwyczajnie,	bez	wielkich	
słów".	Cieszę	się,	że	mogę	rozmawiać	z	chrześcijański-
mi	artystami,	takimi	jak	Beata	Bednarz,	Joanna	Rzycz-
niok,	Natalia	Niemen,	Tomek	Żółtko,	Mate.O,	Mietek	
Szcześniak,	 Robert	 Kasprowicz,	 ale	 chyba	 najwięcej	
radości	 sprawiły	mi	 rozmowy	 z	małżeństwami,	 które	 
w	życiu	 rodzinnym,	w	 domu,	w	 pracy,	 czerpią	 na	 co	
dzień	 inspirację	 z	 nauki	 Jezusa.	Cykl	wywiadów	„Po-
trójny	 sznur",	 w	 którym	 małżeństwa	 opowiadały,	 co	
oznacza	obecność	w	ich	życiu	tego	„Trzeciego",	pomy-
słodawcy,	 projektanta	 małżeństwa,	 emitowany	 był	 w	
naszym	programie	przez	dwa	 lata,	 trafił	 też	na	antenę	
kilku	rozgłośni	lokalnych	i		internetowych,	obecnie	re-
alizuję	cykl	„Jestem	w	domu",	odwiedzam	małżeństwa	
w	różnym	wieku,	z	różnym	stażem,	rozmawiam	o	pro-
blemach	w	relacjach,	o	trudnościach	wychowawczych,	
o	chorobach	czy	utracie	dzieci.
Cieszę	się,	że	mogę	opowiadać	o	życiu,	a	jednocześnie	
o	wierze	i	o	tym,	jak	wiara	pomaga	w	przezwyciężaniu	
problemów,	których	w	życiu	nie	brakuje.	
	 Wielką	radość	sprawia	mi	to,	że	w	naszych	pro-
gramach	możemy	przekazywać	prawdy	Bożego	Słowa.	
Wierzę,	że	jest	 to	coś	najważniejszego	i	najcenniejsze-
go,	co	możemy	oferować	naszym	słuchaczom.	

 W jakim miejscu jest dziś program „Po pro-
stu”? Stabilnym czy w fazie rozwoju? 
	 Według	sondaży	słucha	nas	co	wieczór	od	kilku	
do	kilkunastu	tysięcy	osób.	Oznacza	to,	że	mamy	liczne	
grono	słuchaczy,	można	więc	mówić	o	pewnej	stabili-
zacji.	Średnio	raz	w	miesiącu	odwiedzam	jedną	z	parafii	
diecezji	cieszyńskiej	lub	katowickiej,	zaglądam	też	za	
Olzę	i	po	nabożeństwach	spotykam	się	ze	słuchaczami.	
Rozmawiam,	zbieram	opinie,	przekazuję	 je	na	 spotka-
niach	redakcyjnych	i	staramy	się	wychodzić	naprzeciw	
oczekiwaniom	 słuchaczy,	 którzy	 nieraz	 podpowiadają	
nam	bardzo	 trafnie,	co	 jeszcze	możemy	poprawić	czy	
dodać.	Na	przykład,	na	kilku	spotkaniach	zasugerowa-
no,	że	w	naszych	programach	mogłaby	pojawić	się	mo-
dlitwa.	Postanowiliśmy	nagrać	cykl	modlitewny	"Z	ca-
łego	serca	szukam	Ciebie"	autorstwa	ks.	prof.	Manfreda	
Uglorza	 i	 przez	 cały	 rok	 2012	 kończyliśmy	 audycje	
modlitwą.	Zostało	to	bardzo	dobrze	przyjęte.	Opiniami	
słuchaczy	kierujemy	się	przy	wyborze	kolejnych	nagry-
wanych	 powieści,	 doborze	muzyki,	 bierzemy	 też	 pod	
uwagę	to,	że	zdecydowana	większość	słuchaczy	najbar-
dziej	ceni	sobie	treści	biblijne,	nieodmiennie	więc	jest	
ich	najwięcej	w	naszych	audycjach.	W	końcu	jesteśmy	
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programem	luterańskim,	Ewangelia	to	nasz	największy	
skarb!	
	 W	 rozmowach	 ze	 słuchaczami	wyjaśniam	 też,	
że	ograniczają	nas	możliwości	finansowe.	Środki	na	ra-
diowe	półtora	etatu	w	CME	pochodzą	w	całości	z	ofiar	
słuchaczy,	 jesteśmy	 jednym	 z	 licznych	 projektów	mi-
syjnych	realizowanych	w	ramach	działań	Centrum.	Tu	
chcę	bardzo	serdecznie	podziękować	wszystkim,	którzy	
wspierają	 nas	 finansowo,	 modlitwą,	 dobrym	 słowem,	
radą.
	 Jeśli	chodzi	o	rozwój,	to	myślę,	że	jest	on	odczu-
walny	w	wymiarze,	ogólnie	mówiąc,	„ludzkim".	Mam	
na	myśli	ludzi,	którzy	z	nami	współpracują	i	którzy	nas	
słuchają.	Stale	dowiaduję	się	o	osobach,	które	dołącza-
ją	do	grona	naszych	stałych	słuchaczy,	a	są	mieszkań-
cami	miast,	o		których	istnieniu	nawet	nie	wiedziałem.	
Dzwonią,	 piszą,	 mailują,	 nie	 tylko	 z	 obszaru	 Śląska	 
i	Małopolski	(nadajniki	Radia	CCM	są	w	Bielsku	97,6	
FM,	Cieszynie	90,5	FM,	Gliwicach	93,4	FM,	Oświęci-
miu	94,9	FM,	Ustroniu	107,1	FM),	ale	z	obszaru	całego	
kraju,	 coraz	więcej	 osób	 bowiem	 słucha	 nas	 poprzez	
internet.	Jeśli	chodzi	o	współpracowników,	to	także	ich	
przybywa,	 na	 przykład,	 na	 początku	 na	 zasadzie	 wo-
lontariatu	pomagało	nam	dwóch	aktorów,	teraz	jest	ich	
pięciu.	Jerzy	Latos	wraz	z	żoną,	Pauliną,	nagrywają	dla	
nas	już	nie	tylko	książki,	ale	także	słuchowiska,	które	
wydajemy	jako	audiobooki	(ostatnio	"Teoś	i	Boże	Na-
rodzenie",	"Księżniczka	i	rycerz").	Od	początku	współ-
pracują	z	nami,	jako	lektorzy,	ks.	dr	Piotr	Sitek	i	diakon	
Aleksandra	 Błahut	 –	 Kowalczyk.	 Pani	 Ola	 nagrywa	
głównie	własne	teksty.	Po	kilku	latach	podobną	współ-
pracę	 nawiązaliśmy	 z	Henrykiem	Dominikiem.	 Eseje	 
i	felietony	tych	dwóch	autorów	są	bardzo	cenione	przez	
naszych	 słuchaczy,	 podobnie	 jak	 poetyckie	 „Zamyśle-
nie	 na	 nowy	 tydzień"	 Justyny	Minkiny,	 które	 nadaje-
my	w	każdy	poniedziałek.	Od	trzech	lat	współpracuje	 
z	 naszą	 redakcją	 bardzo	 zdolny	 muzyk,	 kompozytor,	
absolwent	Akademii	Muzycznej	w	Katowicach,	Mate-
usz	Walach,	który	tworzy	oprawę	muzyczną	do	nagry-
wanych	przez	nas	powieści,	słuchowisk	i	spotów.	
	 Mógłbym	tak	wymieniać	jeszcze	długo	naszych	
współpracowników	 –	wolontariuszy,	 ale	wspomnę	 na	
koniec	o	bardzo	ważnej	grupie,	mianowicie	o	duchow-
nych	naszego	Kościoła,	którzy	nagrywają	 rozważania	
biblijne.	To	wielka	 różnorodność	 i	wielkie	 bogactwo:	
ponad	 trzydziestu	 księży,	 w	 tym	 kilku	 biskupów	 (bp	
Paweł	Anweiler,	 bp	 Jerzy	 Samiec,	 bp	 Jan	 Szarek,	 bp	
Tadeusz	Szurman);	nie	ma	takiej	parafii,	gdzie	byłaby	
prezentowana	 taka	 różnorodność	 myśli,	 spojrzeń,	 in-
terpretacji,	 stylów	kaznodziejskich.	 	Są	w	 tym	gronie,	 
z	czego	się	bardzo	cieszę,	także	księża	cieszyńskiej	pa-
rafii,	najczęściej	nagrywa	ks.	proboszcz	Janusz	Sikora,	
ale	kilka	rozważań	nagrali	dla	nas	również	ks.	Grzegorz	
Brudny	i	ks.	Dariusz	Madzia.	Ks.	Tomasz	Chudecki	na-
grał	dla	nas	kilkanaście	wieczorów	płytowych,	prezen-

tując	 muzykę	 CCM	 (Christian	 Contemporary	Music)	
jako	jej	miłośnik	i	znawca.	

 Słuchaczom poleciłby Pan „Po prostu”, po-
nieważ...
	 Jest	w	tym	programie	co	wieczór	dużo	dobrego	
słowa	 i	 dobrej	muzyki.	Staramy	 się	 promować	 to,	 co	
wartościowe	i	piękne,	co	pochodzi	od	naszego	Zbawi-
ciela.	Mam	tu	na	myśli		przede	wszystkim	Boże	Słowo,	
ale	 także	 wzorce	 etyczne,	 zasady	 moralne,	 wartości	
prorodzinne	 –	 to	wszystko	ma	 swoje	 źródło	w	Bożej	
miłości	i	mądrości.	Nasze	motto	brzmi:	"My	wypełnia-
my	ciszę,	Pan	otwiera	serca"	i	staramy	się	każdego	dnia	
zgodnie	z	tym	hasłem	działać.	Każdego	ranka	rozpoczy-
namy	w	CME	naszą	pracę	od	społeczności	modlitewnej,	
prosimy	o	Boże	błogosławieństwo	dla	różnych	działań	
misyjnych	 i	 charytatywnych	 i	 nieraz	modlimy	 się	 też	 
o	naszych	słuchaczy.	Niedawno	kilkakrotnie	rozmawia-
łem	ze	słuchaczem,	którego	syn	popełnił	samobójstwo,	
wyznał,	że	znajduje	pociechę	słuchając	naszych	audycji,	
mamy	słuchaczkę	która	traci	wzrok,	kilku	słuchaczy	na	
wózkach,	 wiele	 osób	 starszych,	 chorujących.	Wszyst-
kich	polecamy	w	modlitwie	Bożej	opiece.	Myślę,	że	w	
jakiś	sposób	wspieramy	służbę	duszpasterską	naszych	
parafii,	docieramy	do	osób,	które	ze	względu	na	wiek	
lub	chorobę	nie	mogą	pójść	do	kościoła.	Poza	tym,	każ-
demu	z	nas	potrzebna	jest	chwila	wyciszenia,	refleksji	 
i	nasz	wieczorny	program	jest	jedną	z	propozycji	by	się	
zatrzymać,	wsłuchać	w	Słowo	niosące	pokój,	nadzieję,	
zbawienie.
	 Warto	nas	 słuchać	 także	dlatego,	 że	przekazu-
jemy	wiele	 informacji	o	 tym,	co	dzieje	się	w	różnych	
częściach	dwóch	najliczniejszych	diecezji	naszego	Ko-
ścioła;	zapraszamy	na	koncerty,	informujemy	o	roczni-
cach,	jubileuszach,	przygotowujemy	relacje	z	tych	wy-
darzeń,	które	już	za	nami.	O	tym,	co	dobrego	dzieje	się	
w	naszym	Kościele	udaje	się	czasem	opowiedzieć	sze-
rzej,	część	naszych	audycji	nadaje	duży	katolicki	portal	
internetowy	Opoka.fm,	Radio	Opole,	Radio	Koszalin,	
pięć	 naszych	 reportaży	 wyemitował	 1	 Program	 Pol-
skiego	 Radia	 (m.in.	 o	 150-leciu	 kościoła	 Zmartwych-
wstania	Pańskiego	w	Katowicach,	 o	 300-leciu	 kościo-
ła	 Jezusowego	w	Cieszynie,	 o	wieczorach	 Pro	Christ	 
w	katowickim	Spodku),	ale	najbardziej	cieszy	nas	to,	że	
co	dzień	możemy	docierać	do	licznych	słuchaczy	w	na-
szym,	śląskim	regionie.	Dzwonią	do	nas	ludzie,	którzy	
o	21.00	dopiero	wracają	samochodem	z	pracy,	rodziny	
wielopokoleniowe	 zasiadające	 razem	 przy	 odbiorniku	
stojącym	przy	łóżku	babci	lub	dziadka,	pewna	rodzina	
w	górach	zmieniła	porę	dojenia	krów,	by	móc	nas	słu-
chać,	myślę	więc,	że	zawsze	znajdzie	się	sposób,	żeby	
spróbować	się	uczyć	jak	żyć	z	Jezusem,	po	prostu.	Ser-
decznie	zapraszam.			
	 Chcę	 jeszcze	 na	 koniec	 powiedzieć	 coś	 bar-
dzo	dla	mnie	ważnego.	Przed	 rokiem	cieszyński	 zbór	



Informator Parafialny nr 2/2013 (113)

luty 2013 11

500 lat Reformacji

Jacy byliśmy – jacy jesteśmy

 W poprzednim numerze naszego informatora rozpoczęliśmy przedstawiać refleksje dotyczące spuścizny 
reformacji. W tym numerze kontynuujemy rozważania, a naszych Czytelników zachęcamy do podzielenia się swo-
imi przemyśleniami. 

obdarzył	 mnie	 zaufaniem,	 delegując	 mnie	 na	 Synod	
Diecezjalny,	gdzie	wybrano	mnie	do	Synodu	Kościoła,	 
a	tam	do	Rady	Synodalnej,	powierzono	mi	też	zadanie	
przewodniczenia	 Synodalnej	 komisji	 ds.	 środków	ma-
sowego	przekazu.	Przed	nami	niespełna	pięć	lat	do	jubi-
leuszu	pięćsetlecia	Reformacji.	Chciałbym,	by	do	roku	
2017.	w	prasie,	radiu,	 telewizji,	 internecie	ukazało	się	
dużo	 dobrych,	 wartościowych	 materiałów,	 przypomi-

nających	dzieło	Reformacji,	w	 tym	przede	wszystkim	
odkrycie	na	nowo	Pisma	Świętego	 jako	 źródła,	 z	 któ-
rego	każdy	z	nas	może	czerpać	na	co	dzień.	Odbieram	
to	 jako	wyzwanie	 i	przywilej.	Serdecznie	dziękuję	za	
zaufanie	i	proszę	o	modlitwę.	Bardzo	jej	potrzebuję.	
 Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Beata Macura

Szpitalne refleksje

Zmiana na lepsze

	 Nowy	Rok.	Składamy	sobie	serdeczne	życzenia,	
dominują:	zdrowie,	szczęście,	pomyślność,	pieniądze…	
Boże	błogosławieństwo,	w	którym	przecież	wszystkie	
te	życzenia	są.	Życzę	pacjentom	poddawania	się	Bożej	
woli	bo	„beze	mnie	nic	uczynić	nie	możecie”	(J.	15,5),	 
a	modlimy	się	„Bądź	wola	Twoja”.	Dylemat	„poddać	się	
woli	Bożej”	budzi	niepokój,	obawy	–	a	jak	Boża	wola	
nie	 będzie	 po	mojej	myśli?!!	Rodzi	 się	 determinacja: 
	i	tak	każdy	umrzeć	musi.	No	tak,	ale	co	dalej?	Wierzę	
w	życie	wieczne.	De	facto	mamy	tylko	dwie	drogi:	ży-
cie	wieczne	i	potępienie.	Drogi	diametralnie	różne.	Tyl-
ko	jedna	jest	dobra,	pożądana,	właściwa.	Skoro	wybra-
li,	dlaczego	się	boją?	Mówią:	wierzę,	ufam,	mą	drogę,	
którą	tylko	On	zna	–	Jemu	polecam.	Wiem,	że	na	końcu	
tej	drogi	czeka	On,	Jezus	–	Jedyny	Pośrednik,	Prawda,	

Droga	i	Życie.	Ale	jakoś	nikomu	nie	śpieszy	się	na	spo-
tkanie	z	Umiłowanym.	Uporczywie	walczą	o	każdy	rok,	
miesiąc	 życia.	 Dlaczego?	 Bo	 jestem	 wciąż	 człowie-
kiem.	Kocham,	to	co	mam	tu	na	Ziemi:	dom,	rodzinę,	
przyjaciół,	 moje	 grzeszne	 ciało.	 Jestem	 człowiekiem,	 
a	 człowiek	 boi	 się	 zmiany,	 zmiany	 nawet	 na	 lepsze.	 
A	ta	zmiana	nie	jest	mi	dokładnie	znana.	Jezus	obiecał:	
„Idę	przygotować	wam	miejsce…”	(J.	14,2),	a	ap.	Paweł	 
w	Liście	do	Koryntian	2,9	głosi	słowa	Proroka	Izajasza:	
„Czego	oko	nie	widziało	i	ucho	nie	słyszało	i	co	do	serca	
ludzkiego	nie	wstąpiło,	to	przygotował	Bóg	tym,	którzy	
go	miłują”.	A	więc:	„Nie	bój	się	maleńka	trzódko!	Gdyż	
upodobało	się	Ojcu	waszemu	dać	wam	Królestwo”	Łuk.	
12,	32.	A	gdy	przyjdzie	czas	próby?	Bądźmy	stale	przy-
gotowani	i	z	nadzieją	oczekujmy	tej	zmiany	–	Bożego	
Królestwa.	

Z.W.

	 Rozpoczęty	 cykl	 spojrzeń	 na	 to	 co	 było,	 jest	 
i	 może	 będzie,	 dotyczących	 życia	 naszej	 Parafii,	 
w	tym	odcinku	dotyczy	młodzieży.	Jest	to	kwestia	o	tyle	
istotna,	że	 to	zazwyczaj	w	młodości	 szukamy	nadziei	
na	przyszłość.	Gdyby	w	spojrzeniu	na	naszą	parafialną	
młodzież	 próbować	 określić	 przyszłość	 naszej	 Parafii	 
i	co	za	tym	idzie	Kościoła,	to	moglibyśmy	powiedzieć,	
iż	czeka	nas	przyszłość	zróżnicowana,	ale	mało	optymi-
styczna.	Na	 przykładzie	młodych	 najlepiej	można	 do-
strzec	 przemianę	 ludzkiej	 świadomości	 i	 postaw,	 spo-
wodowaną	przez	zmieniające	się	realia	życia.
	 Kiedyś	 spotkanie	 młodzieżowe	 stanowiło	
płaszczyznę	do	spotkań	nie	tylko	natury	religijnej,	ale	

także	towarzyskiej.	Było	okazją	do	spotkania	i	rozmów	
ze	znajomymi	i	przyjaciółmi.	Dziś	ta	sfera	życia	mocno	
podupadła,	bo	 jej	 rolę	przejęły	 internetowe	komunika-
tory	oraz	portale	społecznościowe.	Nie	trzeba	przemie-
rzać	 całej	wioski	 czy	miasta,	 by	 spotkać	 się	 ze	 znajo-
mymi.	 Wystarczy	 zasiąść	 przed	 komputerem,	 by	 po	
zalogowaniu	 się	 na	 odpowiednich	 stronach	 zobaczyć	
co	nowego	dzieje	 się	w	życiu	 znajomych,	 czy	podjąć	 
z	kimś	 rozmowę.	Ciekawą	 jest	 rzeczą,	że	 ludziom	co-
raz	 lepiej	„wychodzą”	spotkania	 i	dyskusje	w	wirtual-
nej	przestrzeni	niż	w	realnym	kontakcie	z	drugim	czło-
wiekiem.	Jednak	czy	tylko	rozwój	techniki,	przestrzeni	
wirtualnej	winien	jest	temu,	że	można	dostrzegać	coraz	
większe	odseparowywanie	się	młodych	od	spraw	wiary	
i	Kościoła?
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	 Oczywiście	 powyższe	 pytanie	 jest	 generaliza-
cją,	bo	na	szczęście	nie	można	wszystkich	młodych	lu-
dzi	„podpiąć”	pod	to	pesymistyczne	zapytanie.	Powra-
cając	z	Legnicy	cieszyłem	się	na	to,	że	spotkam	wielu	
młodych,	którym	będzie	się	chciało	chcieć,	z	którymi	
będzie	można	razem	zrobić	wiele	dobrego.	I	tu	się	nie	
przeliczyłem.	 Jednak	 na	 dziś	 znakomita	 większość	
osób,	które	dane	było	mi	zastać	po	powrocie,	dziś	już	
nie	może	być	aktywnymi	jak	niegdyś,	z	racji	podjętych	
studiów,	 pracy.	To	 jest	 naturalna	 kolej	 rzeczy,	 ale	 po	
raz	pierwszy	nie	widać	równie	dużej	fali	następców	jak	
kiedyś.	Może	 jest	 to	wynik	 przemian,	 o	 których	była	
mowa	na	wstępie,	a	może	mamy	do	czynienia	z	religij-
nym	wychłodzeniem	serc,	oziębłością	na	sprawy	wiary.	
Przecież	dziś	przyznawanie	się	do	wiary	i	religijności	
coraz	 częściej	 pośród	 młodych	 powoduje	 przypięcie	
łatki	 dziwaka.	Wystarczy	 zapoznać	 się	 z	 komentarza-
mi	zamieszczonymi	pod	byle	artykułem	zahaczającym	 
o	tematykę	religijną	czy	kościelną,	by	przekonać	się,	że	
jest	to	sfera	życia	coraz	mocniej	piętnowana.	Takie	źró-
dło	informacji	nie	działa	konstruktywnie	na	postrzega-
nie	swej	obecności	w	przestrzeni	Kościoła,	nawet	w	tej	
przestrzeni,	która	wydaje	się	być	najbardziej	przyjazna	
i	dostosowana	dla	młodego	człowieka.
	 Dla	pracujących	z	młodzieżą	osób	w	Parafii	co-
raz	bardziej	bolesne	są	doświadczenia	z	ignorowaniem	
licznych	zaproszeń	do	uczestnictwa	w	spotkaniach	mło-
dzieżowych	 czy	 też	 innych	 organizowanych	 z	 myślą	 
o	młodych	ludziach.	Co	prawda	pojawia	się	młodzież,	
ale	 pozostaje	 nieodparte	wrażenie,	 że	 potencjalnie	 na	
każdym	 spotkaniu	 powinno	 być	 przynajmniej	 kilka	
razy	 więcej	 obecnych,	 patrząc	 przez	 pryzmat	 liczeb-
ności	naszej	Parafii.	Czy	to	jest	już	wyraz	braku	świa-
domego	 przywiązania	 do	 kościoła	 ewangelickiego?	
Przecież	 spoglądając	wstecz,	na	życie	 starszych	poko-
leń,	czy	tych,	które	poprzedzały	nas	jeszcze	wcześniej,	
można	 nieraz	 dostrzegać	 wręcz	 dumę	 z	 faktu	 bycia	

ewangelikiem,	 co	 znajdowało	 też	 przełożenie	 na	 pod-
chodzenie	 do	 zagadnień	 religijnych.	Kiedyś	wręcz	 za	
wyznacznik	bycia	ewangelikiem	można	było	uznawać	
czytelnictwo,	 zwłaszcza	 to	 nastawione	 na	 sprawy	 du-
chowe.	Tymczasem	współcześnie	znajomość	Biblii,	czy		
chęć	podnoszenia	swej	wiedzy	o	Bogu	jest	w	ogólnym	
ujęciu	zatrważająco	niska.	Głód,	pragnienie	Słowa,	sta-
je	 się	powoli	 zapomniana.	Odnoszę	wrażenie,	 że	gdy-
by	nie	konkursy	biblijne,	niejeden	młody	człowiek	nie	
sięgnąłby	nawet	po	 tę	Księgę	ksiąg.	Na	stałe	wbił	mi	
się	w	 pamięć	 obrazek	 z	 jednego	 obozu	młodzieżowe-
go.	Była	tam	w	gronie	obozowiczów	grupka	z	kościoła	
katolickiego.	Patrząc	na	ich	znajomość	Biblii	i	umiejęt-
ność	posługiwania	się	nią,	wstydziłem	się	za	niektórych	
młodych	ewangelików,	którzy	próbowali	 listy	apostol-
skie	odnaleźć	w	Starym	Testamencie.
	 Co	 roku	 konfirmanci	 zdają	 na	 naukach	 kolej-
ność	ksiąg	biblijnych.	Zawsze	im	powtarzam,	że	najle-
piej	ta	kolejność	zapada	w	pamięci,	gdy	każdego	dnia	
zasiada	się	do	lektury	Bożego	Słowa,	choćby	w	oparciu	
o	książeczkę	„Z	Biblią	na	co	dzień”.	Gdy	na	lekcjach	
religii	wspomina	się	niekiedy	o	tej	formie	studiowania	
Biblii,	to	można	niekiedy	usłyszeć	stwierdzenia,	że	cze-
goś	takiego	to	w	domu	nie	mają,	a	co	już	jest	całkiem	
trudne	 do	 przyjęcia,	 że	 w	 domu	 nie	 posiadają	 Biblii.	
Może	to	jest	istota	mówienia	o	naszej	młodzieży	para-
fialnej.	Możemy	wiele	narzekać	na	obrane	przez	nich	
życiowe	postawy,	ale	czy	czasem	przykład	nie	pojawia	
się	 z	 życia	 najbliższego	 otoczenia?	Zawsze	 to	 co	 naj-
lepsze	w	pierwszym	względzie	może	wychodzić	 z	 ro-
dzinnego	domu.	Dlatego	pozwolę	 sobie	 zakończyć	 te	
przemyślenia	pytaniem:	Czy	patrząc	na	nasze	postawy	 
i	 zaangażowanie,	 młodzi	 ludzie	 mogą	 pomyśleć,	 że	
wiara	w	 luterskiej	 tradycji	 jest	 czymś	ważnym	 i	 pięk-
nym	–	i	czy	zależy	nam	na	tym,	aby	dokonywali	takich	
odkryć?

ks. Dariusz Madzia

Ufność i pokój

Panie, podaj Twoją rękę ludziom, 
Którzy tęsknią za wewnętrznym oparciem. 

Napełnij nową ufnością ludzi, 
Którzy nie mają już żadnego zaufania. 

Obdarz Twoim Pokojem ludzi, 
Którzy szukają go daremnie w świecie. 

Obdarz nową mocą ludzi, 
Których ciężar stał się za ciężki. 

Irmgarda Erach, tłum.: ks. Jan Krzywoń
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W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 179

Trochę historii

   03.02.1863:	w	Zabrzegu,	w	umuzykalnionej	 rodzinie	na-
uczyciela	 i	 chałupnika	 Józefa	 Londzina	 i	 Katarzyny	 z	 Ku-
boszków	 urodził	 się	 także	 Józef Londzin.	 Podstawowe	
wiadomości	 zdobył	 w	 miejscowej	 szkole	 ludowej,	 potem	
uczęszczał	do	gimnazjum	w	Bielsku	 i	ze	świadectwem	ma-
turalnym	udał	się	w	1884	r.	na	studia	teologii	katolickiej	do	
Seminarium	Duchownego	w	Ołomuńcu.Tam	też	7.07.1889	r.	
został	wyświęcony	na	księdza.	Jako	wikariusz	służył	najpierw	
w	Strumieniu	i	w	Międzyrzeczu,	od	1890	r.	w	Cieszynie	i	tu	
rozwinął	szeroką	działalność	społeczną	na	wielu	polach.	Już	
rok	później	przejął	po	Pawle	Stalmachu	redakcję	„Gwiazdki	
Cieszyńskiej”,	wszedł	 też	w	skład	zarządu	Macierzy	Szkol-
nej,	 zabiegającej	 w	 tym	 czasie	 o	 otwarcie	 gimnazjum	 pol-
skiego	w	Cieszynie,	 otwartego	w	 1895	 r.	W	 tymże	 gimna-
zjum	przez	2	lata	pełnił	obowiązki	katechety.	Jak	wspomina	
ks.	Andrzej	Buzek:	na	zastępstwach	„Mówił	jasno,	donośnie	
i	wyraźnie.	(...)	Koledzy	katolicy	wyrażali	się	o	nim	zawsze	
jako	o	najlepszym	nauczycielu	i	ojcu		duchownym	(...),	był	
(...)			mimo	młodego	wieku	obok	dyrektora	najwpływowszą	
osobistością	w	gimnnazjum”.	Wynosząc	z	domu	szerokie	za-
interesowania	kulturą	ludową,	zaczął	zbierać	różne	pamiątki,	
które	 w	 1901r.	 stały	 się	 zaczynem	 bogatych	 zbiorów	 zało-
żonego	przez	niego	Polskiego	Towarzystwa	Ludoznawczego.		
Organem	Towarzystwa	 było	 pierwsze	 na	 Śląsku	 pismo	 na-
ukowo	–	literackie	„Zaranie	Śląskie”,	wychodzące	od	1907	r.	
	 Osiedlając	 się	 w	 Cieszynie,	 panujące	 tu	 stosunki	
polityczne	 i	 wyznaniowe	 były	 dla	 ks.	 Londzina	 nowością;	
dotąd	 bowiem	obracał	 się	 prawie	wyłącznie	w	 środowisku	
katolickim	i	miał	określony	stosunek	do	innowierców,	w	nie-
których	przypadkach	stanowisko	szanowanego	senatora	i	po-
sła	ks.	Ignacego	Świeżego,	przywódcy	Związku	Śląskich	Ka-
tolików	było	dla	niego	niezrozumiałe.	O	złożoności	sytuacji	
miał	się	przekonać,	gdy	nie	uzyskał	mandatu	w	wyborach	do	
sejmu	(1902)	a	potem,	gdy	w	łonie	samej	Macierzy	doszło	
do	 nieporozumień	 (1904).	Wsparł	wówczas	 działalność	 ka-
tolickich	organizacji	charytatywnych,	w	1904	r.	wszedł		też	
jako	skarbnik	do	Stowarzyszenia	Kulturalno	–	Oświatowego	
„Dziedzictwo	im.	bł.	Jana	Sarkandra”,	w	późniejszym	czasie	
doprowadzając	do	założenia	księgarni	i	drukarni	katolickiej.	
Mimo	 pierwszych	 symptomów	 porozumienia	 z	 narodowca-
mi,	 reprezentowanych	głównie	przez	ewangelików,	 jeszcze	
raz	doszło	do	przesilenia	w	wyborach	do	parlamentu	wiedeń-
skiego	w	1907,	w	których	wprawdzie	 ks.	Londzin	uzyskał	
mandat	poselski,	korzystując	z	uzyskanej	przewagi	Związku	
Śląskich	Katolików,	ale	przegrał	w	wyborach	do		Sejmu	Ślą-
skiego	przewagą	jednego	głosu	na	rzecz	kandytata	ślązakow-
skiego	(1909),.	Te	doświadczenia	zmobilizowały	zwłaszcza	
środowisko	katolickie	 do	 powrotu	 do	współpracy	na	 niwie	
narodowej	z	narodowcami,	nie	oglądając	się	na	różnice	wy-
znaniowe,	gdyż	„gra	szła	o	narodowość,	a	nie	o	religię”.	Już	
w	niedalekiej	przyszłości	współpraca	ta	miała	przynieść	roz-

wiązania,	które	 stały	 się	chlubą	
Śląska	Cieszyńskiego.	Odtąd	też	
w	większym	 stopniu	 oba	 środo-
wiska	musiały	się	liczyć	z	trzecią	
siłą,	 jaką	 stanowili	 cieszyńscy	
socjaliści.	Dzięki	konsolidacji	sił,	
w	kolejnych	wyborach	do	parla-
mentu	wiedeńskiego	(1911),	wy-
bory	wygrali	 ks.	 Józef	Londzin,	
dr	Jan	Michejda	i	Tadeusz	Reger.	
Z	tej	trójki	wyłonili	się	w	1918	r.	główni	twórcy	polskiej	Rady	
Narodowej		Księstwa	Cieszyńskiego,	doprowadzając	do	prze-
chwycenia	władzy	 i	utworzenia	pierwszego	 lokalnego	 rządu	
polskiego	w	odradzającej	się	Polsce.	
	 Wspomnijmy	 jeszcze,	 że	 pod	koniec	 pierwszej	 de-
kady	XX	w.	dojrzała	myśl	do	powołaniu	do	życia	Polskiego	
Towarzystwa	 Turystycznego	 „Beskid	 Śląski”	 w	 Cieszynie.	
Na	zebraniu	założycielskim	6.03.1910	r.	w	skład	pierwszego	
zarządu	wszedł	ks.	Londzin,	a	gdy	z	różnych	powodów	mu-
sieli	się	wycofać	z	pracy	pierwsi	dwaj	prezesi,	w	1912	r.	na	
przeciąg	12	lat	prezesurę	przejął	ks.	Londzin.	To	za	jego	ka-
dencji	cieszyńskie	PTT	scaliło	się	z	Polskim	Towarzystwem	
Tatrzańskim,	stając	się	jego	oddziałem	i	doszło	do	uroczyste-
go	otwarcia	drugiego	polskiego		schroniska	na	Stożku	(1922),	
na	którym	poświęcenia	obiektu	dokonali	właśnie	ks.	J.	Lon-
dzin	i	ks.	Jan	Stonawski.	Już	jako	jeden	z	rezydentów	Rady	
Narodowej	 wziął	 udział	 w	 uroczystym	 bankiecie	 na	 cześć	
ks.	 bp.	 Juliusza	 Burschego	 po	 podpisaniu	 aktu	 włączenia	
kościołów	ewangelickich	na	Śląsku	Cieszyńskim	Konsysto-
rzowi	Warszawskiemu	(20.12.1918	r.).	Według	zapisu	„Posła	
Ewangelickiego”	 trzeba	 przypomnieć	 jakże	 aktualny	 także	
dziś	fragment	jego	przemówienia	(za	cytatem		ks.	A.	Buzka):	
„Były	 i	u	nas	kłótnie	 i	walki	wyznaniowe,	ale	nie	 takie,	 jak	
gdzie	indziej	na	świecie.	Jeśli	mi	wolno	użyć	porównania,	to	
chciałbym	to	tak	przedstawić,	że	gdzie	indziej	walczono	ze	
sobą	kłonicami,	a	myśmy	tylko	baranicami		rzucali	na	siebie,	
nie	wyrządzając	sobie	przez	to	zbytniej	szkody.	Tak	powinno	
być	 i	w	przyszłości.	 Idea	 polska	 nie	 pozwoli,	 żebyśmy	 się	
kiedykolwiek	mieli	bić	kłonicami,	owszem	należy	sobie	ży-
czyć,	żeby	pod	względem	wyznaniowym	zawsze	u	nas	pano-
wała	jak	najlepsza	zgoda”.	
	 W	1919	r.	ks.	Londzin	był	jednym	z	delegatów	Rady	
Narodowej	na	konferencję	pokojową	w	Paryżu,	został	także	
posłem	polskiego	Sejmu	Ustawodawczego	w	Warszawie,	po	
śmierci	pierwszego	polskiego	burmistrza	Cieszyna,	w	1927	r.	
większością	głosów	został	jego	następcą,	rok	później	zdobył	
godność	senatora.	Piastował	różne	funkje	w	organach	oświa-
towych,	kulturalnych	i	gospodarczych,	a	także	szereg	godno-
ści	kościelnych,	m.in.	kanonika	honorowego	kapituły	sando-
mierskiej	i	katowickiej,	od	1927	r.	prałata.	Zmarł	24.04.1929	
r.,	 pochowany	 w	 cieszyńskim	 panteonie	 Zasłużonych	 na	
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cmentarzu	komunalnym	w	Cieszynie.	
	 W	 dorobku	 publicystycznym,	 poza	 pracą	 redak-
cyjną	 w	 „Gwiazdce	 Cieszyńskiej”,	 pozostawił	 ponad	 120	
artykułów,	 sprawozdań	 i	 rozpraw,	 wśród	 nich	 takie	 cenne	
pozycje	 jak:	 „Bibliografia	 druków	 polskich	 w	 Księstwie	
Cieszyńskim	od	r.	1716	do	r.	1904”,	„Początki	szkolnictwa	 
w	Księstwie	Cieszyńskim”,	„Historia	Generalnego	Wikariatu	
w	Cieszynie”,	„Polskość	Śląska	Cieszyńskiego”	,	czy	cenio-
na	przez	krajoznawców	a	wydana	pośmiertnie	książka	„Ko-
ścioły	drewniane	na	Śląsku	Cieszyńskim”.	

***********
   3.02.1988:	zmarł	Karol Piegza,	nauczyciel,	wybitny	dzia-
łacz	społeczno	–	kulturalny,	malarz,	pisarz	i	publicysta,	zbie-
racz	i	dokumentator	pamiątek	kultury	materialnej	i	duchowej	
Zaolzia.	Spoczywa	na	cmentarzu	komunalnym	w	Jabłonkowie.	
	 Pochodził	 z	 rodziny	 górniczej.	 Urodził	 się	
9.10.1899r.	w	Łazach.	Po	ukończeniu	szkoły	ludowej	zapisał	
się	do	polskiego	Gimnazjum	Realnego	w	pobliskiej	Orłowej.	
Gdy	 wybuchła	 I	 wojna	 światowa,	 przezorny	 ojciec,	 chcąc	
uchronić	Karola	przed	zaciągnięciem	syna	do	wojska,	znalazł	
dla	niego	zatrudnienie	w	kopalni.	Miało	to	ten	skutek,	że	nie-
doszły	gimnazjalista	mógł	się	wprawdzie	fizycznie	zapoznać	
z	mozołem	pracy	pod	ziemią,	zarobić	trochę	grosza,	którego	
w	domu	nie	zbywało,	ale	nie	umiał	się	pogodzić	z	przerwa-
niem	nauki	w	gimnazjum,	która	tak	go	pociągała.	Toteż	nie	
pytając	ojca,	w	1916	r.	zapisał	się	do	Semanarium	Nauczy-
cielskiego	wówczas	w	Bobrku.	Na	to	jednak	czekała	żądna	
mięsa	 armatniego	 armia	 austriacka,	wcielając	 seminarzystę	
do	armii	cesarza	i	zsyłając	go	na	front	włoski.	Zmizerowany,	
szczęśliwie	wrócił	do	domu	po	zakończeniu	wojny,	by	już	w	
1919	 r.	 uzyskać	 świadectwo	 dojrzałości	w	 podcieszyńskim	
Seminarium.	Zatrudniony	w	charakterze	nauczyciela	w	szko-
le	w	rodzinnej	wiosce,	potem	przez	dwa	lata	nauczał	rysunku	
w	orłowskim	gimnazjum,	by	w	1925	r.	wrócić	do	Łaz	i	objąć	
stanowisko	zastępcy	dyrektora	Szkoły	Wydziałowej	i	wresz-
cie	w	1938	r.	został	dyrektorem	takiejż	Szkoły	w	Stonawskie.	
Po	wkroczeniu	wojsk	 hitlerowskich	 na	 Ziemię	Cieszyńską,	
już	w	styczniu	1940	r.	został	aresztowany,	a	po	„przesłucha-
niach”	wywieziony	do	obozu	w	Mauthausen	–	Gusen.	Zwol-
niony	po	niespełna	roku,	pracował	na	kolei	w	Orłowej,	potem	
w	zapleczu	piekarni.	Po	zakończeniu	II	wojny	światowej,	w	
1945	 r.	 został	 powołany	 na	 stanowisko	 dyrektora	 polskiej	
Szkoły	Wydziałowej	w	 Jabłonkowie.	Zapobiegliwość	 i	wy-
trwałość,	 a	 także	 jego	 zdolności	mediacyjne	 zaowocowały	
nie	 tylko	 pokonaniem	 początkowych	 trudności,	 ale	 wydat-
nym	 podniesieniem	 poziomu	 nauczania.	 Z	 poczuciem	 rze-
telnego	spełnienia	swoich	obowiązków	w	1960	r.	przeszedł	 
w	stan	spoczynku.	
Rzecz	jednak	w	tym,	że	Karola	Piegza	nie	poprzestał	na	obo-
wiązkach	nauczyciela	w	szkole,	choć	były	one	istotną	częścią	
jego	życia.	Bez	ujmy	dla	 tej	pracy	można	stwierdzić,	 iż	na	
polu	działalności	„pozazawodowej”	pozostawił	chyba	o	wie-
le	większy	i	trwalszy	dorobek,	pozwalający	zaszeregować	go	
do	najwybitniejszych	luminarzy	kulturalnych	regionu.	Zresz-
tą	 cokolwiek	 o	 nim	 dotąd	 napisano,	 dotyczy	 właśnie,	 czy	
przede	wszystkim	jego	działalności	„pozaszkolnej”.		
	 Z	natury	bystry	obserwator	wszystkiego,	co	wokoło,	
o	szerokich	zainteresowaniach,	pracowity	 i	przedsiębiorczy,	
z	 całą	 ostrością	 widział	 skutki	 intensywnej	 industrializacji	 
i	następstw	eksploatacji	dóbr	naturalnych	w	regionie,		pocią-
gajace	 za	 sobą	 także	 przeobrażenia	mentalności	 i	 stosunku	
ludzi	do	swojego	środowiska.	Żadną	miarą	nie	umiał	się	po-

godzić	z	deptaniem	przeszłości	ołtarzy,	pogardą	dla	wszyst-
kiego,	co	swojskie,	zwłaszcza	tego,	co	stanowiło	o	istotnych	
cechach	 regionu.	Nie	 sprzeciwiał	 się	 postępowi,	 ale	 chciał,	
aby	 ów	 rozwój	wynikał	 z	 doskonalenia	 istotnych	walorów	
regionu,	a	nie	ich	unicestwiania.	Karol	Piegza	w	różnym	cza-
sie	był	członkiem	wielu	organizacji,	ale	najbardziej	odcisnął	
swoje	 piętno	 w	 trzech:	Macierzy	 Szkolnej,	 Polskim	Towa-
rzystwie	 Turystyczno	 –	 Sportowym	 „Beskid	 Śląski”,	 a	 po	 
II	wojnie	światowej	w	Polskim	Związku	Kulturalno	–	Oświa-
towym.	Już	od	czasów	łaziańskich,	uczył	młodzież	szacunku	
do	pamiątek	przeszłości,	 sam	zbierał	wszelkie	dowody	kul-
tury	materialnej	i	duchowej,	te	większe	dokumentował,	naj-
pierw	w	postaci	rysunków	i	obrazów,	potem	fotografii,	zapi-
sów,	zachęcał	do	tego	innych,	organizował	kursy	malarstwa	
i	 fotografiki,	 inicjował	wystawy.	 Przez	 10	 lat	 był	 zastepcą	
prezesa	PTT-S,	 dzielnie	wspomagając	 prezesa	Władysława	
Wójcika,	organizował	wycieczki	dla	młodzieży	w	formie	lek-
cji	szkolnych	w	plenerze.		Gdy	w	1932	r.	został	przewodni-
czącym	utworzonej	Sekcji	Krajoznawczej,	w	jej	ramach	po-
wołał	Klub	Fotoamatorów,	budując	zarazem	zręby	fotografii	
krajoznawczej	na	Ziemi	Cieszyńskiej,	ale	 także	gromadząc	
zbiory	starej	fotografii.	Wznowił	także	wydawanie	kwartalni-
ka	o	nazwie	„Przewodnik	Turystyczno	–	Sportowy”,	będący	
rodzajem	katalogu	z	ilustrowanymi	opisami	części	zinwenta-
ryzowanych	obiektów	i	sprzętów	domowych.	
	 Gdy	po	zakończeniu	II	wojny	światowej	znalazł	się	
w	innym	środowisku,	z	równym	zapałem	jak	świat	górniczy,	
dokumentował	 zabytki	 góralszczyzny.	To	 z	 jego	 inicjatywy	
powstał	nie	tylko	znany	szeroko	zespół	folklorystyczny	„Go-
rol”,	 ale	w	1948	 r.	odbyło	 się	 I	Święto	Góralskie	w	Jabłon-
kowie,	kontynuowane	w	rozwiniętej	formie	po	dzień	dzisiej-
szy.	Nie	zaniechał	ołówka	i	pędzla,	 jednak	stopniowo	coraz	
częściej	sięgał	po	pióro,	spod	którego	wychodziły	dziesiątki	
artykułów	zwłaszcza	historycznych,	wspomnień,	opracowań	
zebranych	 materiałów	 ludoznawczych	 w	 postaci	 osobnych	
publikacji	 („Ceramika	 cieszyńska”,	 „Cieszyńskie	 skrzynie	
malowane”)	 lub	 rozdziałów	 w	 kalendarzach	 zaolziańskich	
(„Pieśni	weselne...”,	„Jak	rozwijała	się	u	nas	sztuka	fotogra-
ficzna”),	w	„Biuletynach	Ludoznawczych”	(„Koń	w	śląskiej	
pieśni	 ludowej”,	 „Zabijaczka”,	 „Rozchodny	 dzień”),	 wresz-
cie	widowiska	(„Gorolsko	pobaba”,	„Gorolski	śmiergust”)	i...	
będące	ukoronowaniem	 jego	 twórczości	 literackiej:	 „Sękaci	
ludzie”,	„Opowiadania	beskidzkie”		czy	„Tam	pod	Kozubową	
–	 Jabłonkowskie	 opowieści	 ludowe”.	Tymi	 ostatnimi	wpisał	
się	do	historii		jako	współczesny	twórca	literatury	regionalnej,	
której	podstawową	cechą	jest	autentyzm	opisów	i	języka.	

***********
   06.02.1988:	w	Orłowej	 zmarła	Wanda Wójcik,	 nauczy-
cielka,	 córka	 wspomnianego	 wyżej	 prezesa	 Władysława	
Wójcika;	pracowała	w	kilku	szkołach	na	Zaolziu,	poliglotka,	
w	 okresie	 międzywojennym	 wybitna	 działaczka	 Macierzy	
i	 Polskiego	 Towarzystwa	 Turystyczno	 –	 Sportowego	 „Be-
skid”,	 po	 wojnie	 działaczka	 Polskiego	 Związku	 Kultural-
no	–	Oświatowego,	prelegentka	i	kronikarka.	Patrz	odc.	147	 
w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2010/6,	s.	20.	

***********
   06.02.1988:	 zmarł	 mjr Rudolf Szturc,	 pochowany	 na	
cmentarzu	komunalnym	w	Cieszynie.	Niestety	zapisy	o	nim	
są	 bardzo	 lakoniczne,	w	 niektórych	 szczegółach	 rozbieżne,	
wymagające	uściślenia.		
	 Pochodził	z	Trzyńca,	gdzie	urodził	się	16.04.1895	r.	
Był	 absolwentem	Seminarium	Nauczycielskiego	w	Bobrku	
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(od	1932	r.	w	granicach	Cieszyna),	które	ukończył	w	czasie	
wojny	w	1915	r.	Tam	też	udzielał	się	w	„Strzelcu”.	Zmobi-
lizowany	do	armii	austriackiej,	walczył	na	froncie	włoskim.	
Jesienią		1918	r.	znalazł	się	w	gronie	żołnierzy	–	spiskowców	
biorących	udział	w	spacyfikowaniu	garnizonu	austriackiego	
w	Cieszynie.	Potem	włączył	się	do	prac	Komisji	Plebiscyto-
wej,	a	gdy	w	1919	–	1921	wybuchały	kolejne	Powstania	Ślą-
skie,	nie	zabrakło	go	w	szeregach	powstańców.	Według	innej	
wersji	 zgłosił	 się	 do	 służby	w	 II	 Baonie	 Strzelców	w	Cie-
szynie,	a	potem	brał	udział	w	walkach	„o	utrzymanie	granic	
wschodnich”	i	 tam	dosłużył	się	stopnia	majora.	 	Po	włącze-
niu	części	Górnego	Śląska	do	Polski,	zgłosił	się	do	oficerskiej	
szkoły	policyjnej;	od	1933	 r.	pełnił	obowiązki	komendanta	 
a	rok	później	nadkomisarza	w	placówkach	Policji	Państwo-
wej	w	miastach	Górnego	 Śląska.	Tam	 też	 blisko	współpra-
cował	 z	 Towarzystwem	 Ewangelików	 Polaków.	W	 drugiej	
połowie	lat	trzydziestych	został	powiatowym	komendantem	
Policji	 w	 Cieszynie,	 prezesował	 także	 Związkowi	 Strze-
leckiemu,	 skupiającemu	 	 czołowych	 sportowców	 miasta.	 
Z	ich	 inicjatywy	powstało	nowe	boisko	sportowe	nad	Olzą.	
Z	chwilą	wybuchu	II	wojny	światowej	uczestniczył	w	kam-
panii	wrześniowej.	 Internowany	na	 terenie	Rumunii,	 udało	
mu	się	zbiec	i	przedostać	na	Bliski	Wschód.	W	szeregach	II	
Korpusu	Wojska	Polskiego	brał	udział	w	walkach	na	terenie	
Afryki,	a	potem	Włoch.	Po	wylądowaniu	w	Anglii	w	1946	r.	
wkrótce	zasilił	grono	członków	Koła	Ślązaków	Cieszyńskich	
i	Zrzeszenia	Ewangelików	Polaków,	w	którym	w	latach	1949	
–	1953	r.	pełnił	funkcję	prezesa.	Zniechęcony,	wycofał	się	z	
działalności	społecznej,	zgorzkniały	w	1963	r.	wrócił	do	kra-
ju,	znajdując	azyl	w	Wiśle.	Do	końca	swoich	sędziwych	lat	
zachował	krytyczny	stosunek	zarówno	do	„polskiego	Londy-
nu”,	jak	i	łamiącej	wszelką	tradycję	władzy	ludowej	w	kraju.	

*********** 
   21.02.1888:	w	Hlbokem	(Słowacja)	zmarł	 	ks. Józef Mi-
loslav Hurban,	 czołowy	 działacz	 odrodzenia	 narodowego	
Słowaków,	poeta,	prozaik	i	publicysta,	redaktor	i	wydawca.
Urodził	 się	w	Beckowie	 19.03.1817	 r.	Był	 synem	ks.	 Paw-
ła	 Hurbana,	 pod	 okiem	 którego	 nabył	 wiadomości	 szkoły	
podstawowej.	 Dalsze	 wykształcenie	 zdobywał	 w	 szkole	
miejskiej	w	pobliskim	Trenczynie	(1826	–	1830)	a	następnie	 
w	Liceum	Ewangelickim	w	Bratysławie	(1830	–	1840).	Tam,	
w	słynnym	Liceum	zetknął	się	z	herosem	słowackiej	sprawy	
narodowej	Ľudovitem	Štúrem	i	rychło	stał	się	jego	najwier-
niejszym	współpracownikiem	i	członkiem	tajnej	organizacji	
młodzieży	 słowackiej	 „Wzajemność”.	 Początkowo	 zwolen-
nik	słowianofilskiej	ideologii,	w	1837	r.	wystąpił	z	tezą	o	od-
rębności	plemiennej	Słowaków.	Od	1840	r.	przez	3	lata	był	
pastorem	w	Brezowej	pod	Bradlom,	skąd	przeszedł	do	służ-
by	Hlbokém,	wioski	na	południowy	wschód	od	Senicy,	spra-
wując	 tam	 obowiązki	 duszpasterskie	 do	 końca	 swoich	 dni.	
Jeszcze	 w	 Brezowej	 zredagował	 pierwszy	 tom	 almanachu	
literackiego	–	rocznika	„Nitra”.	Już	wówczas	sprzeciwił	się	
madziaryzacji	w	Kościele,	włączając	 się	 do	wypracowania	
dokumentu	„Slovacký		prestolný	prosbopis”.	W	lipcu	1843	r.,	
już	na	farze	w	Hlobokém	doszło	do	historycznego	spotkania	 
z	 Ľudovitem	 Štúrem	 i	 ks.	 Michałem	 Miloslavem	 Hodżą,	
wówczas	 proboszczem	w	Liptowskim	Mikulaszu.	 Przyjęto	
wówczas	uchwałę	o	utworzeniu	 literackiego	 języka	słowac-
kiego,	 którego	 podstawą	 będzie	 narzecze	 środkowosłowac-
kie	 (liptowskie),	 jako	 najbardziej	 archaiczne	 i	 z	 najmniej-
szymi	naleciałościami	obcymi.	Dalszym	wspólnym	krokiem	
wielkiej	 trójki	 było	 powołanie	 w	 1844	 r.	 stowarzyszenia	

kulturalnego	„Tatrin”.	W	 tymże	 	 roku	ks.	Hurban	do	pracy	
pedagoga	Beniamina	Pravoslava	Červenáka	o	niebezpieczeń-
stwie	madziaryzacji	„Słowackie	zwierciadło”	napisał	znako-
mity	wstęp	 uzasadniający	 przyjecie	 i	 uznanie	 słowackiego	
zaproponowanego	 przez	 Ľudovita	 Štúra,	 jako	 języka	 ogól-
nonarodowego.	W	dziele	 „Unia,	 czyli	 połączenie	 luteran	 z	
kalwinami	na	Węgrzech”	(1845)	wystąpił	przeciw	tendencji	
zdominowania	luterańskiej	mniejszości	słowackiej.	W	1846	
r.	ks.	Hurban	założył	i	redagował	pierwsze	slowackie	pismo	
literacko	–	kulturalne	„Slovenské	pohľady	(..)”	(„Słowackie	
Poglądy	 na	Wiedzę,	 Sztukę	 i	 Literaturę”).	 Ogłosił	 w	 nim	
m.in.	esej	„Słowacja	i	jej	życie	literackie”.	Nie	zabrakło	go	
wśród	inicjatorów	i	sygnatariuszy	domumentu	znanego	pod	
nazwą	„Żądania	narodu	słowackiego”,	ogłoszonego	w	1848	
r.	 napierw	 na	 manifestacji	 w	 Brezowej	 (Nitrianske	 Žiado-
sti)	a	potem	w	Liptowskim	Mikulaszu	(Slovenské	Žiadosti),	 
a	także	odezwy	„Bracia	Słowacy”.	Ścigany	listem	gończym,	
szczęśliwie	udało	mu	się	uniknąć	aresztowania	i	wyjechać	do	
Pragi	na	Zjazd	Słowiański,	gdzie	wystąpił	z	postulatem	rów-
nouprawnienia	 wszystkich	 narodów	 podległych	 Habsbur-
gom.	Gdy	władze	austriackie	przystąpiły	do	spacyfikowania	
zjazdu,	nie	uchylił	się	od	uczestnictwa	w	walkach	na	baryka-
dach.	Po	stłumieniu	powstania	schronił	się	krótko	na	terenie	
Chorwacji,	by	pojawić	się	w	samym	Wiedniu,	jako	uczestnik	
kolejnych	zmagań	powstańczych	Wiosny	Ludów.	Po	niepo-
wodzeniach	w	 rokowaniach	 z	Węgrami	opowiedział	 się	 za	
podjęciem	bardziej	radykalnych	kroków.	Jesienią	1848r.	zna-
lazł	się	wśród	twórców	Słowackiej	Rady	Narodowej,	został	
jej	przewodniczącym	(16.09.1848).	W	głównej	mierze	on	był	
inspiratorem	zorganizowania	oddziałów	ochotników	i	kolej-
nych	akcji	bojowych	Słowaków	w	 latach	1848	–	1849.	Po	
stłumieniu	powstania	ustanowiono	nad	nim	nadzór	policyjny	
i	wymuszono	wyłączenie	z	dzialalności	politycznej.	Zajął	się	
wówczas	wyłącznie	problematyką	kościelną.	W	1855	r.	wy-
szedł	spod	jego	pióra	podręcznik	„Nauka	religii	chrześcijań-
skiej”.	Jako	proboszcz	parafii	zasłużył	się	w	całkowitym	od-
nowieniu	wystroju	kościoła	w	Hlbokem,	wystarał	się	(1857)	
o	nowy	ołtarz	z	dużym	obrazem	„Uciszenie	burzy	na	morzu”	
pędzla	serbskiego	malarza	Anastazego	Jowanowicza,	ambo-
nę	i	organy.	Jego	studium	„Kościół	Ewangelicko	–	Luterań-
ski	w	swojej	istocie	i	jego	zmaganiach	na	świecie”	przyniósł	
mu	 tytuł	 doktora	 teologii	 Uniwersytetu	 w	 Lipsku	 (1861).	
Po	 upadku	 znienawidzonych	 rządów	 policyjnych	 premiera	
Aleksandra	v.	Bacha	(1859),	ks.	Hurban	ponownie	wrócił	do	
działalności	politycznej.	Już	w	1861	r.	włączył	się	do	prac	ko-
mitetu	redagującego	słynne	„Memorandum	Narodu	Słowac-
kiego”	w	Martinie,	był	jednym	ze	współzałożycieli	„Macierzy	
Słowackiej”.	W	latach	1863	–	1877	wydawał	kolejne	pismo	
„Cirkevné	 listy”	 („Karty	kościelne”),	w	którym	występował	
z	 postulatami	 znajdującymi	odbicie	w	ogłoszonym	w	1871	
r.	 cesarskim	patencie	 tolarancyjnym.	Po	śmierci	ks.	Karola	
Kuzmány’ego	w	1866	r.	powierzono	mu	godność	superinten-
denta.	Publicznie	wystąpił	także	przeciw	polityce	narodowo-
ściowej	na	Węgrzech.	Niestety	w	żywiołowo	rozwijające	się	
życie	narodowe	Słowaków	bardzo	szybko	wymierzono	kolej-
ny	cios.	W	ramach	podjętej	intensywnej	madziaryzacji	kraju	
zamknięto	 słowackie	 gimnazja	 (1867)	 i	 rozwiązano	 „Ma-
cierz	Słowacką”	(1875).	Protest	na	łamach	rocznika	„Nitra”	
spowodował	uwięzienie	ks.	supererintendenta	(1868	i	1875).	
Swoje	 ostatnie	 lata	 poświęcił	 wspomnieniom	 z	 Powstania	
Słowackiego	oraz	biografii	Ľudovita	Štúra.	Obok	wielu	pism	
i	rozpraw	w	swoim	dorobku	ma	także	utwory	poetyckie	(ale-
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goria	„Występy	duchów	nad	Tatrami”)	a	zwłaszcza	powieści	
historyczne	„Wesele	króla	wielkomorawskiego”,	„Świętopeł-
kowie	albo	upadek	Państwa	Wielkomorawskiego”,	„Znachor”	
i	współczesne	„Teraźniejszość	i	obrazy	życia	tatrzańskiego”,	
„Przechadzka	 po	 nadważańskim	 świecie”,	 „Korytnickie	 pu-
charki”,	„Od	Sylwestra	do	Trzech	Króli”	i	inne.	Jego	synem	
był	Svetozár	Hurban	Vajanský,	wybitny	pisarz	okresu	„mło-
dosłowackiego”,	publicysta	i	polityk	słowacki,	rzecznik	Sło-
wackiej	Partii	Narodowej	(1847	–	1916).	

***********
   28.02.1913: W	Cieszynie	zmarł	ks. Arnold Źlik.	Jak	zapisał	
autor	nektrologu	w	„Kalendarzu	Ewangelickim	1914”	–	„Ze	
śmiercią	 jego	 znikła	 spośród	 nas	 nie	 tylko	 osoba	 nader	 cha-
rakterystyczna,	 lecz	wygasła	 znakomita	 rodzina	Źlików,	któ-
ra	w	kraju	 naszym	niepospolitego	 poszanowania	 doznawała.	 
W	zborze	cieszyńskim	piastowali	Źlikowie	urząd	duchownych	
przez	lat	80”!	Jego	mogiła	zachowała	się	na	cmentarzu	ewan-
gelickim	przy	ul.	Bielskiej	po	dzień	dzisiejszy,	a	także	portret	
w	poczcie	duchownych	służących	w	naszej	parafii	w	kościele	
Jezusowym.	O	wiele	skromniejsze	niestety	są	jakiekolwiek	za-
piski	o	nim	samym.	
	 Arnold	Źlik	urodził	się	w	Cieszynie	27.07.1830.	Był	
synem	ks.	Andrzeja	Źlika,	pastora	w	Cieszynie	w	latach	1834	
–	1865	oraz	 	Amalii	z	Nowaków,	córki	bielskiego	pastora	ks.	
Jerzego	Nowaka	(+	1818).	Jako	absolwent	cieszyńskiego	Gim-
nazjum	Ewangelickiego,	śladem	ojca	podążył	na	studia	teolo-
giczne	w	Wiedniu	i	w	Lipsku.	Po	ordynacji	w	1863	r.,	został	
wikariuszem	u	boku	swojego	ojca,	wówczas	piastującego	już	
godność	seniora.	Po	śmierci	seniora	w	1865	r.,	jego	rówieśnik	
i	 równorzędny	 proboszcz	 ks.	 Gustaw	 Henryk	 Kłapsia	 prze-
prowadził	wybory	dotychczasowego	wikariusza	na	drugiego	
pastora	 zboru	 cieszyńskiego.	Po	paru	miesiącach	 i	 on	 nagle	
zmarł,	 pozostawiając	na	barkach	młodego	duszpasterza	 cały	
duży	zbór.	Przez	ponad	rok	ks.	Arnold	Źlik	pozostawał	sam	
na	stanowisku	pastora.	A	był	to	czas	kolejnego	zatargu	zbroj-
nego	Austrii	z	Prusami.	3.07.1866	r.	pod	Sadową	koło	Hradca	
Kralowe	na	Morawach	wojska	austriackie	poniosły	sromotną	
klęskę.	Z	215000	żołnierzy	(w	tym	wielu	ze	Śląska	Cieszyń-
skiego),	 	 armia	 autriacka	we	wstępnych	potyczkach	utraciła	
30000	żołnierzy,	pod	Sadową	dalszych	43000	poległych,	ran-
nych	i	wziętych	do	niewoli!	Część	rannych	i	 jeńców	dotarła	
na	Śląsk	Cieszyński,	w	krótkim	 czasie	wywołując	 epidemię	
cholery,	 która	 dotknęła	 także	 ludnośc	 cywilną.	 Były	 dnie,	 
w	 których	 ks.	 Źlik	 odprawiał	 po	 osiem	 pogrzebów.	 Czym	
prędzej	 przeto	 starano	 się	 o	 pozyskanie	 drugiego	 duszpaste-
rza.	Sekretarz	zboru	i	nauczyciel	szkoły	ludowej	Jan	Śliwka	 
w	porozumieniu	z	ks.	Arnoldem	Źlikiem	intensywnie	rozglą-
dał	się	za	kandydatem	na	stanowisko	I	proboszcza.	Dzięki	sze-
rokim	kontaktom	i	rozpoznaniu	udało	się	pozyskać	drugiego	
proboszcza	warszawskiego	ks.	dr	Leopolda	Otto,	który	w	tym	
czasie	 doznawał	wielu	 szykan	 i	 upokorzeń	 ze	 strony	władz	
carskich,	zmierzających	do	pozbycia	się	nazbyt	patriotyczne-
go	duchownego.	Tymczasem	zgłosił	się	kontrkandydat,	wów-
czas	 już	 senior	 i	 proboszcz	w	Bielsku,	 ks.	 dr	Teodor	Haase.	 
W	wyniku	przeprowadzonych	w	marcu	1866	r.	wyborów,	zwy-
ciężył	„warszawiok”.	Nikt	wówczas	nie	spodziewał	się,	jakie	
następstwa	z	tego	powodu	czekają	zbór	cieszyński.	Przez	cały	
czas	 służby,	 ks.	 dr	 Otto	 odczuwał	 kuratelę	 seniora.	Wiosną	
1874	r.,	złożony	chorobą,	zmarł	Jan	Śliwka,	główna	podpora	
ks.	Otto	w	zborze.	Godnym	następcą	na	 stanowisku	 sekreta-
rza	został	Andrzej	Macura.	Mimo	to,	położenie	ks.	dr.	Otto	w	
Cieszynie	 stawało	 się	 coraz	 trudniejsze,	 gdy	 tymczasem	 sy-

tuacja	w	Warszawie	 uległa	 zasadniczej	 zmianie,	 ks.	 dr	Otto,	
mimo	 próśb	 zborowników,	 postanowił	wrócić	 do	Warszawy.	
Teraz	z	łatwością	ks.	dr	Haase	wyeliminował	rywala	ks.	Jerze-
go	Badurę	i	w	1876	r.	objął	urząd	proboszcza	cieszyńskiego.	 
W	ramach	nowych	porządków,	już	na	początku	chciał	pozba-
wić	 funkcji	 sekretarza	Andrzeja	Macurę,	 gdy	w	 jego	 zdecy-
dowanej	 obronie	wystąpił	 ks.	Arnold	 Źlik,	 ówczesnym	 oby-
czajem	mający	w	zborze	równe	prawa,	co	roku	na	przemian	
przewodniczyli	prezbiterstwu	i	prowadzili		administrację.	Ale	
że	ks.	Haase	sprawował	wiele	funkcji	także	pozakościelnych,	
więc	wbrew	woli	zboru	ustanowił		trzeciego	pastora	z	prawem	
następstwa,	ale	bez	normalnego	uposażenia.	Został	nim	mło-
dy	 ks.	 dr	 Jan	 Pindór,	 wyręczający	 seniora	 w	 pracy	 kościel-
nej	w	 czasie	 częstych	 jego	nieobecności.	Z	wielu	 powodów	
położenie	młodego	 kaznodziei	 stawało	 się	 coraz	 trudniejsze.	 
W	1899r.,	już	wówczas	superintendent,	Haase	uległ	paraliżowi.	
Ograniczył	się	wówczas	do	prowadzenia	spraw	administracyj-
nych	superintendentury.	Korzystając	z	częstych	przyjazdów	ks.	
bp.	Juliusza	Burschego	do	Wisły,	ks.	Źlik	zaprosił	go	w	1904	
r.	do	wygłoszenia	gościnnego	kazania.	Biskup	skorzystał	z	za-
proszenia,	ale	gdy	wyraził	chęć	wysłuchania	kazania	gospoda-
rza,	spotkał	się	z	odmową.	Jak	bowiem	zapisali	pamiętnikarze,	
ks.	 Źlik	 nie	 dorównywał	 kaznodziejstwem	 swoim	 braciom	 
w	urzędzie,	natomiast	był	niezastąpionym	celebrantem	w	cza-
sie	 liturgii,	 cieszył	 się	 bowiem	 niepospolitym	 głosem.	 Gdy	 
w	1906	r.	ks.	Źlik	utracił	swojego	jedynego	syna	Karola,	także	
księdza,	katechetę	w	Cieszynie,	załamany	bolesnym	doświad-
czeniem	zachorował	i	za	radą	lekarzy	zrezygnował	z	dalszych	
posług	 kaznodziejskich.	W	 tej	 sytuacji	wszystkie	 obowiązki	
prowadzenia	zboru	spadły	na	barki	ks.	dr.	Pindóra.	Wprawdzie	
otrzymał	do	pomocy	 i	 odprawiania	niemieckich	nabożeństw	
katechetę	 ks.	 dr	Rudolfa	Wrzecionkę,	 ale	 na	 obsadę	 urzędu	
III	pastora,	musiał	czekać	do	1908	r.	Był	po	temu	najwyższy	
czas,	gdyż	milowymi	krokami	zbliżał	 się	 jubileusz	200	–	 le-
cia	 powstania	 kościoła	 Jezusowego,	 a	 świątynia	 wymagała	
gruntownego	 odnowienia.	 Ks.	 Jerzy	 Kubaczka	 przybył	 do	
Cieszyna	w	1908	r.,	instalowany	1.	marca,	a	niespełna	3	tygo-
dnie	później	zgasł	superintendent	i	w	dalszym	ciągu	pierwszy	
proboszcz	ks.	dr	Haase.	Ks.	Pindor	z	wielkim	trudem	zdołał	
się	 uporać	 z	 kłopotami	 związanymi	 z	 pracami	 remontowy-
mi	 i	przeprowadzić	uroczystości	 jubileuszowe,	wspomagany	
przez	 ks.	 Kubaczkę.	 Ks.	 Źlik,	 formalnie	 w	 dalszym	 ciągu	 
I	proboszcz,		z	powodu	stanu	zdrowia	w	żadnych	pracach	nie	
uczestniczył.	 Zmarł	 28.02.1913	 r.	 Żegnały	 go	 całe	 zastępy	
zborowników,	 zwłaszcza	 ludzi	 prostych.	Ks.	Andrzej	Buzek	
zapisał:	 „Był	 towarzyski,	 uprzejmy,	 ludzki.	Znał	wszystkich	
parafian,	także	najskromniejszych	i	do	wszystkich	się	zbliżał.	
(...)	Bywał	też	ks.	Źlik	czasem	w	kawiarni,	gdzie	spotykał	się	
z	urzędnikami,	dzięki	znajomości	z	nimi	mógł	w	urzędach	za-
łatwiać	 	 pomyślnie	 sprawy	prostych	 ludzi,	 którzy	 prosili	 go	 
o	protekcję.	Był	szanowany	przez	wszystkich,	a	szczególnie	
lubiany	przez	biednych.	Z	uwagi	na	to	przebaczano	mu	chęt-
nie	pewne	usterki	kaznodziejskie.”	Ks.	Pindór	określił	go	krót-
ko:	„kochany	mój	starszy	kolega	w	urzędzie”,	natomiast	Jan	
Kubisz	odnotował:	„Ks.	Haase,	zostawszy	superintendentem,	
nie	dbał	już	o	prezbiterstwo	cieszyńskie	(...).	Na	ks.	Źlika	pa-
trzał	z	politowaniem,	że	był	dobrodusznym,	chwiejnym	i	sła-
bym,	na	ks.	Pindóra	zaś	z	nienawiścią,	że	się	spod	jego	mocy	
wywinął	i	odważył	się	wydawać	dzieła	pozytywno	–	religijne	
dla	ludu”.	Superintendenta	już	nie	było,	ale	ks.	Pindorowi	da-
lej	nie	 szczędzono	upokorzeń	aż	do	zawieszenia	w	czynno-
ściach	duszpaterskich	i	pozbawienia	środków	do	życia.
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 Na początku kwietnia 1873 roku parlament  
w Wiedniu uchwalił ustawę o stowarzyszeniach zarob-
kowych i gospodarczych, która umożliwiła podejmo-
wanie działalności gospodarczej w formie spółdzielni. 
Już 28 października tego roku ukonstytuowało się To-
warzystwo Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie, naj-
starsza, działająca nieprzerwanie instytucja finansowa 
na Śląsku Cieszyńskim – obecnie Bank Spółdzielczy  
w Cieszynie. Powstanie tej instytucji to zasługa liczne-
go grona działaczy wywodzących się z duchowieństwa, 
inteligencji, rolników i mieszczan. Nie zabrakło wśród 
nich znamienitych przedstawicieli ewangelików cie-
szyńskich. Pragniemy w kolejnych numerach informa-
tora, autorstwa pani Władysławy Magiery, przybliżyć 
sylwetki niektórych z nich. Z uwagi na ograniczenia  
redakcyjne zamieszczone  biografie nie ujmują wszyst-
kich wydarzeń z życia tych osób, za co czytelników prze-
praszamy. Rozpoczynamy od wybitnego cieszyniaka, 
księdza Franciszka Michejdy. Swoim życiem ks. Fran-
ciszek Michejda w pełni zrealizował napomnienie ap. 
Pawła skierowane do Tymoteusza „Staraj się usilnie  
o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowa-
ny i nienaganny pracownik, który wykłada należycie 
słowo prawdy." (2 Tym 2,15).

Redakcja

Ks. Franciszek Michejda

	 Towarzystwo	 Oszczędności	 i	 Zaliczek	 w	 Cie-
szynie	 ku	 czci	 Prezesa	 ks.	 Franciszka	Michejdy	 1921	
-	taki	napis	widnieje	na	„cegiełce”,	ufundowanej	przez	
Towarzystwo	 z	 okazji	 odbudowy	Wawelu	 w	 1921	 r.,	
a	więc	w	 roku	 śmierci	 długoletniego	 prezesa.	Ksiądz	
Franciszek	Michejda	nie	był	ekonomistą,	ale	przez	wie-
le	lat	stanowił	dla	Towarzystwa,	(współcześnie	Banku	
Spółdzielczego	w	Cieszynie),	wielki	 i	 niepodważalny	
autorytet,	a	jego	zasługi	dla	instytucji	są	nie	do	przece-
nienia.	Współcześni	doceniali	 je	 i	dawali	 temu	niejed-
nokrotnie	wyraz.	
	 Z	Towarzystwem	związał	się	od	pierwszych	lat	
jego	 istnienia,	 już	w	1878	 r.	 został	wybrany	do	Rady	
Nadzorczej.	Jednak	wybór	na	stanowisko	prezesa	Rady,	
pierwszego	na	Śląsku	Towarzystwa	Oszczędności	i	Za-
liczek	(TOiZ),	przyjął	z	pewnymi	oporami,	nie	chciał	
bowiem,	by	na	to	ogromnie	ważne	Towarzystwo	padło	
podejrzenie,	 że	 jest	wyznaniowym	ewangelickim	ban-
kiem.	Kiedy	jednak	zdecydował	się	przyjąć	tę	funkcję,	
pełnił	 ją	przez	35	 lat,	od	roku	1885	do	1920,	a	swoją	
wiedzą	 służył	 bankowi	 aż	43	 lata.	 Już	 samym	swoim	
uczestnictwem	w	pracach	banku	nadawał	kierunek	jego	
pracy.	 Swoją	 osobowością	 i	 poglądami	 oddziaływał	

140 lat Banku Spółdzielczego w Cieszynie

na	otoczenie	zawsze	bardzo	sugestywnie	i	wielu	ludzi	
skutecznie	pozyskał	dla	sprawy	Towarzystwa.	Wiedział,	
co	chce	osiągnąć,	a	wysoka	kultura	osobista,	wyjątko-
wa	ogłada	towarzyska,	doskonała	prezencja,	oczytanie,	 
a	przy	tym	rzetelność	i	skromność,	bardzo	mu	pomaga-
ły.	Jego	determinacja	w	osiąganiu	zamierzonych	celów	
mogła	być	wzorem	postaw	dla	wielu.	
	 Skąd	 czerpał	 inspiracje	 do	 działania	 na	 polu,	
wydawać	 by	 się	 mogło,	 tak	 odległym	 od	 jego	 zawo-
dowych	zainteresowań?	Przedsiębiorczość	 i	zdolności	
organizacyjne	 ks.	 Franciszka	 Michejdy	 mają	 swoje	
źródło	w	 jego	wrodzonych	predyspozycjach	oraz	war-
tościach,	 które	wyniósł	 z	 rodzinnego	 domu,	 a	wycho-
wał	się	przecież	w	środowisku	oświeconych	rolników	
pod	Cieszynem.	Urodził	się	w	1848	r.	w	Olbrachcicach	
(obecnie	Republika	Czeska)w	rodzinie	chłopskiej.	Już	
wtedy	dom	Michejdów	był	ostoją	polskości.	Po	ukoń-
czeniu	szkoły	w	rodzinnej	wiosce,	kontynuował	naukę	
w	 ewangelickim	gimnazjum	w	Cieszynie.	Należał	 do	
współzałożycieli	 kółka	 studenckiego	 „Wzajemność”,	
utworzonego	w	celu	doskonalenia	się	w	polskiej	mowie.	
Studia	teologiczne	rozpoczął	w	Wiedniu,	kontynuował	
je	w	Lipsku	i	Jenie.	Studiując,	borykał	się	z	problema-
mi	 finansowymi,	 dorabiał	 korepetycjami.	 Kiedy	 jako	
student	 przyjeżdżał	 do	 domu,	 aktywnie	 uczestniczył	 
w	 pracach	 Czytelni	 Ludowej,	 przemawiał	 przy	 róż-
nych	 okazjach.	 Zaangażował	 się	w	 działalność	 teatru	
amatorskiego,	gdzie	poznał	swoją	przyszłą	żonę,	Annę	 
z	Roiczków.	Razem	wychowali	pięciu	synów	i	trzy	cór-
ki,	troje	dzieci	umarło	we	wczesnym	dzieciństwie.	
	 Nie	 od	 razu	 dane	 mu	 było	 służyć	 Słowem	
Bożym	 w	 rodzinnych	 stronach,	 trzy	 lata	 pracował	 
w	zborach	niemieckich	w	Bielsku	i	w	Brygidowie,	we	
wschodniej	 Galicji.	 Były	 to	 w	 większości	 zbory	 nie-
mieckie,	 a	mimo	 to	w	 kazaniu	 instalacyjnym	wyznał,	
że	 jest	Polakiem	i	że	 ten	lud	kocha.	Dopiero	w	1874r.	
objął	parafię	w	Nawsiu	i	pozostał	tam	do	śmierci	-	47	
lat.	W	 pracy	 z	 nawiejskim	 zborem	 w	 pełni	 rozwinął	
aktywność:	 dążył	 do	 obudzenia	 ducha	 narodowego	 
i	 poprawy	 warunków	 życia	 mieszkańców.	W	 te	 idee	
wpisuje	się	cała	jego	społeczna	i	bezinteresowna	działal-
ność.	TOiZ	nie	było	bowiem	jedyną	organizacją,	której	
przewodniczył.	W	 tamtych	 latach	stowarzyszenia	 i	or-
ganizacje	 społeczne	były	 bowiem	najbardziej	 skutecz-
nymi	instytucjami	w	kształtowaniu	życia	narodowego,	
dlatego	powstanie	wielu	z	nich	inicjował,	współtworzył	
i	pełnił	w	nich	społecznie	różne	funkcje.	Z	jego	inicja-
tywy	 powstało	w	 1881	 r.	 Towarzystwo	 Ewangelickie	
Oświaty	Ludowej,	w	którym	od	początku	pełnił	funkcję	
sekretarza,	 a	 do	 1903	 r.	 prezesa.	 Sam	 sterował	 proce-
sem	wydawniczym	i	przy	jego	współudziale	do	1918	r.	
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Towarzystwo	rozpowszechniło	ok.	40	000	egzemplarzy	
polskich	książek	i	broszur.	Przyczynił	się	do	powstania	
Ewangelickiego	Stowarzyszenia	Niewiast	oraz	do	zało-
żenia	w	Cieszynie	polskiego	ewangelickiego	alumnatu	
dla	dziewcząt.	W	1917	r.	założył	Ewangelicką	Rodzinę	
Sierocą	 i	został	członkiem	zarządu	Towarzystwa	Brat-
niej	Pomocy	im.	Gustawa	Adolfa.	Należał	do	Czytelni	
Polskiej,	Towarzystwa	Rolniczego	i	Macierzy	Szkolnej	
dla	Księstwa	Cieszyńskiego.	W	tej	ostatniej	przez	wiele	
lat	był	wiceprezesem.	Właśnie	w	Macierzy,	w	1893	r.,	
złożył	 wniosek	 o	 uruchomienie	 w	 Cieszynie	 polskie-
go	 gimnazjum,	 które,	 dzięki	 jego	 inicjatywie,	 zostało	
otwarte	dwa	lata	później.	Zasiadał	w	Krajowej	Radzie	
Szkolnej	w	Cieszynie,	został	wybrany	do	Zarządu	To-
warzystwa	 Ludoznawczego,	 a	 także	 do	Rady	Nadzor-
czej	 Kasy	 Oszczędnościowej	 Reiffeisen	 w	 Bystrzycy.	
Ponieważ	 na	 terenie	 Cieszyna	 działało	 wiele	 stowa-
rzyszeń	 polskich,	 zaistniał	 problem	 miejsca	 spotkań	
tychże	organizacji,	stąd	też	pojawił	się	pomysł	budowy	
Domu	Narodowego.	Powstało	Towarzystwo	Domu	Na-
rodowego,	a	Franciszek	Michejda	został	wybrany	jego	
prezesem.	 Jako	filar	 urzeczywistnienia	 budowy	pełnił	
honory	współgospodarza	uroczystości	otwarcia	Domu	
w	1901	r.
	 Talenty	organizacyjne,	gospodarność,	oszczęd-
ność	 pozwoliły	 mu	 również	 na	 szerokie	 działania	 
w	parafii.	Doprowadził	do	 remontu	kościoła,	 rozbudo-
wał	plebanię,	stworzył	fundusz	zborowy	na	dom	sierot	
w	Nawsiu,	opiekował	się	także	zdolnymi,	a	niezamoż-
nymi	dziećmi.
	 Ten	charakter	bezinteresownej	pracy	na	Ziemi	
Cieszyńskiej	 wynikał	 z	 potrzeby	 założenia	 podwalin	
do	 prowadzenia	 działalności	 narodowej,	 stworzenia	
możliwie	najlepszych	warunków	do	obrony	zagrożonej	

polskości.	W	1884	 r.	założył	Polityczne	Towarzystwo	
Ludowe,	które	miało	zdecydowanie	narodowy	charak-
ter,	a	 jego	organem	prasowym	był	„Przegląd	Politycz-
ny”.	W	 tamtym	okresie	 do	propagowania	 spraw	naro-
dowych	 najbardziej	 odpowiednim	 instrumentem	 była	
prasa.	Miał	dar	publicystyczny	 i	 po	1888	 r.	 zaczął	or-
ganizować	ruch	wydawniczy	ewangelickich	czasopism	
polskich.	Wydawał	 czasopisma	 o	 zróżnicowanym	 po-
ziomie	 i	 różnej	 tematyce.	Działalność	 publicystyczna	
służyła	 sprawom	 tak	 narodowym,	 jak	 i	 religijno-spo-
łecznym,	a	nawet	gospodarczym.	Publikował	najpierw	
w	czasopiśmie	„Ewangelik”,	w	następnych	latach	przy-
czynił	się	do	powstania	„Przyjaciela	Ludu”	z	dodatkiem	
„polityczny”,	 który	 później	 pod	 nazwą	 „Przegląd	Poli-
tyczny”	ukazywał	się	samodzielnie	pod	 jego	redakcją.	
Funkcję	 redaktora	 i	 wydawcy	 „Przyjaciela”	 pełnił	 25	
lat.	Wydawał	 również	 pisemko	 dla	 dzieci	 „Przyjaciel	
dziatek”.	 Przeszło	 dwadzieścia	 lat	 redagował	 dwuty-
godnik	„Rolnik	Śląski”.	Utrzymywał	również	kontakty	 
z	redakcjami	czasopism	mazurskich.
	 Po	 zakończeniu	 I	 wojny	 światowej	 podjął	
starania	 o	 przyłączenie	Ziemi	Cieszyńskiej	 do	 Polski.	 
Z	 jego	 inicjatywy	 zbory	 ewangelickie	 na	 Śląsku	 Cie-
szyńskim	 zostały	 włączone	 do	 Konsystorza	 Ewange-
licko-Augsburskiego	 w	 Warszawie.	 W	 grudniu	 1920	
r.	 został	 zwierzchnikiem	Kościoła	E-A	na	Śląsku	Cie-
szyńskim.	Bardzo	boleśnie	przeżył	podział	Śląska.	To	
była	jego	największa	porażka,	kochana	ziemia	została	
podzielona.	 To	wydarzenie	 prawdopodobnie	 przyśpie-
szyło	 jego	 śmierć.	 „Tytan	 pracy”,	 który	 przez	 35	 lat	
był	Przewodniczącym	Rady	Nadzorczej	Towarzystwa	
Oszczędności	 i	 Zaliczek,	 ksiądz	Franciszek	Michejda,	
zmarł	w	 lutym	1921	 r.	w	Nawsiu	 i	 tam	 został	 pocho-
wany.		

	 Urodził	 się	 2	 stycznia	
1890	 roku	 w	 Cieszynie.	
Był	 synem	urzędnika	pań-
stwowego	Antoniego	Wie-
dermanna	i	Flory	Troutler.	
Po	 ukończeniu	 ośmiokla-
sowej	szkoły	powszechnej	
i	 po	 odbyciu	 dwuletniej	

praktyki	 budowlanej,	 uczęszczał	 do	 oddziału	 budow-
lanego	Wyższej	 Szkoły	 Przemysłowej	w	Brnie.	W	 la-
tach	1914-1916	studiował	na	Akademii	Sztuk	Pięknych	 
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w	 Wiedniu,	 równocześnie	 praktykując	 u	 architekta	
Rudolfa	 Frasa.	 Mobilizacja	 do	 wojska	 austriackie-
go	 zakończyła	 okres	 studiów	 w	 życiu	 architekta.	 Po	
powrocie	 na	 Śląsk	Cieszyński	 otworzył	w	 1919	 roku	
własną	firmę	projektową,	w	której	zatrudniał	zdolnych	
współpracowników.	W	tym	okresie	Alfred	Wiedermann	
mieszkał	na	stałe	w	Cieszynie	przy	ulicy	Błogockiej	14,	
natomiast	swoją	pracownię	architektoniczną	prowadził	
w	domu	przy	Rynku	nr	20.	Najprawdopodobniej	około	
1935	roku	architekt	wraz	z	rodziną	osiedlił	się	w	Biel-
sku	przy	ulicy	Kołątaja	14,	gdzie	był	zameldowany	do	
końca	drugiej	wojny	 światowej.	Po	 zajęciu	Polskiego	
Śląska	przez	Wehrmacht	władze	okupacyjne	nakazały	
Wiedermannowi	zamknąć	pracownię.	Powodami	tej	de-
cyzji	 było	 najprawdopodobniej	 żydowskie	 pochodze-
nie	żony	i	antynazistowska	działalność	syna.	Rodzinie	

Władysława Magiera
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Alfreda	 Wiedermanna	 udało	 się	 szczęśliwie	 przeżyć	
wojnę.	Po	znacjonalizowaniu	działalności	prywatnych	
pracowni	 architektonicznych	 przez	 nowe	 władze	 Pol-
ski	 Ludowej,	 Alfred	 Wiedermann	 został	 zatrudniony	
na	stanowisku	„projektanta	w	zespole"	w	Centralnym	
Biurze	 Projektów	Architektonicznych	 i	 Budowlanych	
w	Katowicach.	
	 Dawni	pracownicy	wspominali,	sędziwego	mi-
strza	jako	człowieka	życzliwego,	udzielającego		nieoce-
nionych		rad,		nacechowanego		niezwykłą		solidnością		 
i	pracowitością.
	 Niestety	 ciężkie	 doświadczenia	 dwóch	 wojen	 
i	intensywne	życie	zawodowe	odbiły	się	na	zdrowiu	ar-
chitekta.	Dlatego	 już	 od	 1955	 roku	 uzyskał	 zgodę	 na	
pracę	w	domu.	Jego	przygoda	z	architekturą	na	Śląsku	
Cieszyńskim	dobiega	końca	l	sierpnia	1957	roku,	kiedy	
to	zdecydował	się	na	emigrację	do	Niemieckiej	Repu-
bliki	 Federalnej.	Alfred	Wiedermann	 zmarł	 11	 lutego	
1971	w	Baden-Baden.
A	oto	niektóre	jego	projekty	architektoniczne:
	 Na	 obszarze	 Śląska	 Cieszyńskiego	 najwięk-
szymi	przedsięwzięciami	budowlanymi	w	szkolnictwie	
były	budowy:	Gimnazjum	Polskiego	w	Bielsku,	Szkoły	
Powszechnej	w	Wiśle	 i	Wapienicy	oraz	Szkoły	Rolni-
czej	w	Międzyświeciu.	Okazałym	gmachem	jest	Szkoła	
Powszechna	w	Wiśle	zaprojektowana	przez	niego	oko-
ło	1927	roku.	Dla	dodania	powagi	budynkom	szkolnym,	
przyziemia	otrzymywały	licówkę	kamienną	wykonaną	
z	piaskowca	wydobytego	prawdopodobnie	z	kamienio-
łomów	w	Brennej.
	 Ciekawym	 przykładem	 obiektu	 o	 charakterze	
dydaktycznym	jest	Biblioteka	Szersznika	w	Cieszynie.	
Tym	razem	Alfred	Wiedermann	stanął	przed	konieczno-
ścią	adaptacji	obiektu	zabytkowego.	Dokonał	jej	zgod-
nie	z	ówczesnymi	prawidłami	sztuki	konserwatorskiej.	
W	 siedzibie	 Powiatowej	 Kasy	 Chorych	 w	 Cieszynie	
przy	ulicy	Bielskiej,	którą	ukończył	w	1929	roku,	deta-
le	elewacji	odzwierciedlają	wyraźne	wpływy	art	deco.	
Cieszyński	 architekt	 zaistniał	 również	 na	 polu	 oficjal-
nej	 architektury	 rekreacyjnej.	 W	 tą	 gałąź	 twórczości	
wpisuje	 się	 Harcerski	 Ośrodek	 Instruktorski	 Bucze	 
w	Górkach	Wielkich	 i	 Bielski	 Iceberg	 Pavilon,	 stano-
wiący	zaplecze	lodowiska.
	 Ostatnim	 większym	 obiektem	 użyteczności	
publicznej	 realizowanym	przez	Alfreda	Wiedermanna	 
w	okresie	dwudziestolecia	międzywojennego,	jest	Dom	
Żołnierza	 w	 Cieszynie	 przy	 ulicy	 Błogockiej.	 Projek-
ty	przedstawiają	doskonałe	wyczucie	formy	i	proporcji	
przez	 architekta.	Bryły	odzwierciedlają	wszystkie	 kie-
runki	 awangardowe	 stosowane	w	 drugiej	 połowie	 lat	
30-tych	XX	wieku.	
	 Sporym	 obszarem	 działań	 Alfreda	 Wieder-
manna	 jest	architektura	willowa.	Spuścizna	architekta	 
w	 tym	 względzie	 jest	 odzwierciedleniem	 wszystkich	
przemian	 i	 tendencji,	 jakie	miały	miejsce	 w	 architek-

turze	okresu	dwudziestolecia	międzywojennego.	Willa	
inż.	Henryka	de	Riessa	przy	ulicy	Błogockiej	14	w	Cie-
szynie	 jest	 przykładem	 specyficznego	 podejścia	 archi-
tekta	 do	 budownictwa	 mieszkalnego,	 przepełnionego	
cechami	 prywatnej	 i	 oficjalnej	 reprezentacji,	 charak-
terystyczne	 są	 cechy	 stylu	 dworkowego.	 Tablica	 upa-
miętniająca	architekta	znajduje	się	na	dawnej	drukarni	
i	 budynku	 biurowym	 autorstwa	 Alfreda	 Wiederman-
na.	Stamtąd	można	 się	udać	na	ul.	 3	Maja	nr	 17	 i	 ul.	 
K.	Miarki	nr.	2,	5,	6,	gdzie	znajdują	się	zaprojektowane	
przez	Niego	wille.	

	 Pośród	wielu	zna-
komitych	 Cieszyniaków	
reprezentujących	 najróż-
niejsze	dziedziny	życia	od	
nauki	po	kulturę,	znalazła	
się	postać,	która	po	dzień	
dzisiejszy	uważana	jest	za	
wybitnego,	muzycznego	 geniusza.	 Jest	 nim	Maks	Ro-
stal,	znany	jako	cieszyński	Paganini.
	 Przyszedł	 na	 świat	 7	 sierpnia	 1906	 r.	 w	 Cie-
szynie	 jako	 genialne	 dziecko,	 mające	 już	 niebawem	
dać	wyraz	 swojemu	geniuszowi.	Rostal	wywodził	 się	
z	żydowskiej	rodziny	kupieckiej.	Już	w	wieku	5	lat	zo-
stał	ukierunkowany	na	muzyczną	ścieżkę,	odnalazłszy	
swoje	 powołanie	 w	 grze	 na	 skrzypcach.	 Jego	 wielki	
talent	 został	 uchwycony	 i	 pielęgnowany	 pod	 okiem	
prof.	 Henri	 A.	 Troucka	 -	 Francuza	 zamieszkującego	 
w	Cieszynie	zajmującego	się	prowadzeniem	szkółki	mu-
zycznej	 i	malarskiej.	Kolejnym	etapem	na	muzycznej	
drodze	w	rozwoju	Rostala	była	nauka	w	renomowanej	
szkole	muzycznej	Otokara	Slawika	 i	Michaela	„Zeno"	
Podgrobińskiego.	 Momentem	 zwrotnym	 w	 karierze	
jak	i	życiu	skrzypka,	było	zademonstrowanie	swojego	
talentu	 na	 oczach	 samego	 cesarza	 Franciszka	 Józefa	 
I.	 Koncert	 miał	 miejsce	 w	 1913	 roku,	 wówczas	 sied-
mioletni	Maks	zrobił	tak	piorunujące	wrażenie,	iż	mó-
wiono	o	nim	„cudowne	dziecko”.		
	 Unaocznienie	 swojego	 wielkiego	 potencja-
łu	 dało	mu	możliwość	wyjechania	 do	Wiednia,	 gdzie	
pieczę	 nad	 jego	 talentem	 i	 wykształceniem	 muzycz-
nym	 sprawowali	 najlepsi.	 Początkowo	 kształcił	 się	 
w	 Schwarzwald-Schule,	 następnie	 w	 renomowanej	
Wyższej	Szkole	Muzycznej	w	klasie	prof.	Arnolda	Rose	
(będącego	 koncertmistrzem	 Wiedeńskiej	 Filharmonii	
przez	 wiele	 lat).	 Po	 zdobyciu	 austriackiego	 wykształ-
cenia,	Rostal	 ponownie	 rozpoczął	 studia	 -	 tym	 razem	 
w	Berlinie,	gdzie	kształcił	się	w	latach	1920-1923	mię-
dzy	innymi	pod	okiem	Karla	Flescha.	Młody	skrzypek	

Maks Rostal 
-cieszyński 

Paganini
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coraz	 bardziej	 ugruntowywał	 swoją	 pozycję	wirtuoza	 
w	ówczesnym	świecie	muzycznym.	Jego	niebywały	ta-
lent	stał	się	coraz	bardziej	zauważalny,	a	jego	wielkość	
potwierdziły	 liczne	 nagrody	 zdobywane	 przez	 Rosta-
la,	 będącego	 od	 1924	 roku	 zawodowym	 skrzypkiem.	
Wśród	nich	znalazły	się	konkursy	im.	Feliksa	Mendels-
sohna	oraz	Jeana	Sibeliusa.	Po	zakończeniu	 intensyw-
nej	 edukacji	 Rostal	 zaczął	 nagrywać	 dla	 poważnych	
wówczas	 amerykańskich	 i	 europejskich	wytwórni	pły-
towych	-	nieliczne	zachowane	nagrania	muzyka	są	na	
dzień	 dzisiejszy	 bezcennym	 skarbem	 dla	 kolekcjone-
rów.	W	1930	roku	muzyk	został	najmłodszym	w	historii	
profesorem	Berlińskiej	Państwowej	Szkoły	Muzycznej.
	 Podczas	 gdy	 kariera	 Rostala	 przybierała	 na	
sile,	a	na	muzyka	czekały	kolejne	sukcesy	i	laury,	nad	
Europą	 XX	 wieku	 wisiało	 widmo	 wojny.	 Rostal,	 bę-
dący	 z	 pochodzenia	 Żydem,	 zmuszony	 był	 opuścić	
Niemcy,	które	 coraz	bardziej	podporządkowywały	 się	
dyktatorskim	rządom	Hitlera.	Wojnę	przeżył	osiadłszy	 
w	Wielkiej	Brytanii,	gdzie	nauczał,	a	także	koncertował	
(po	czasie	zdobył	brytyjskie	obywatelstwo).	Po	wojnie	
muzyk	odwiedził	Polskę,	dając	koncerty	w	Krakowie	
i	 Warszawie.	 Podczas	 pobytu	 w	 ojczystym	 kraju	 od-
wiedził	po	45-ciu	latach	pierwszy	i	ostatni	raz	rodzinne	
miasto	-	Cieszyn.	Ostatnim	sukcesem,	a	zarazem	wiel-
kim	hołdem	dla	muzyki	skrzypcowej	było	ufundowanie	
konkursu	skrzypcowego	nazwanego	imieniem	muzyka.	
Pierwsza	edycja	odbyła	się	w	1991	roku,	jednakże	fun-
dator	nieszczęśliwie	nie	doczekał	 rozstrzygnięcia	kon-
kursu	–	zmarł	bowiem	w	przeddzień	swych	86	urodzin.	
Konkurs	trwający	po	dzień	dzisiejszy,	daje	szansę	wielu	
młodym	i	zdolnym	muzykom.
	 Jakkolwiek	związek	Rostala	z	rodzinnym	mia-
stem	nie	był	na	 tyle	 silny,	 tak	 jego	zasługi	 i	 talent	 są	
ogromne.	 Choć	 Cieszyn	 był	 dla	 muzyka	 wyłącznie	
miejscem	przerwanego	dzieciństwa,	a	on	sam	zmuszo-
ny	był	do	emigracji,	nie	był	w	stanie	znaleźć	sobie	swo-
jego	miejsca	na	ziemi,	jest	to	miejsce,	gdzie	przyszedł	
na	świat,	a	w	cieniu	drzew	rozbrzmiewały	niegdyś	me-
lodie	wydobywające	się	ze	skrzypiec	muzyka,	cudow-
nego	dziecka.

	 Władysław	 Rakowski	
urodził	 się	20	maja	1932	
roku	w	Sibicy,	w	Czeskim	
Cieszynie.
Syn	Karola	 -	pracownika	
cegielni	oraz	Franciszki	z	
domu	Zdarzyl	–	gospody-
ni	 strzegącej	 domowego	

ogniska	i	krawcowej.	Jego	rodzice	byli	ludźmi	szanują-
cymi	i	ceniącymi	tradycję.
	 Od	najmłodszych	lat	w	jego	świadomości	były	
kształtowane	 takie	 wartości	 jak	 wiara,	 odpowiedzial-
ność,	życzliwość	 i	miłość	do	drugiego	człowieka.	Do	
muzyki	 dziesięcioletniego	 Władysława	 zachęcił	 brat	
jego	mamy,	wujek	Leopold	Zdarzyl,	 przy	 którym	 sta-
wiał	swoje	pierwsze	kroki	w	grze	na	skrzypcach.	Pomi-
mo	trudnej	sytuacji	w	kraju,	po	wybuchu	wojny	Włady-
sław	nie	zaprzestał	kształcić	się	muzycznie,	prywatnie.	
Dalej	uczył	się	grać	pod	okiem	J.	Koronowskiego.	Po	
wojnie,	 Władysław	 rozpoczął	 współpracę	 z	 Jerzym	
Drozdem	 i	 został	 jednym	 z	 pierwszych	 uczniów	 po-
wstającej	w	tym	czasie	Szkoły	Muzycznej	w	Cieszynie.	
Kolejnym	nauczycielem,	który	coraz	bardziej	zaszcze-
piał	Władysława	muzyką,	 grą,	 koncertami,	 sposobem	
rozumienia	 utworów	 był	 prof.	 J.	 Szurman.	 Młody	
muzyk	z	wielką	pasją	przykładał	się	do	gry	na	skrzyp-
cach.	 Jego	 młodzieńcze	 lata	 były	 bardzo	 pracowite:	
uczęszczał	do	Liceum	Administracyjno	Gospodarczego	 
w	Cieszynie,	a	oprócz	nauki	gry	na	skrzypcach	rozpo-
czął	też	naukę	śpiewu	solowego	w	klasie	prof.	J.	Droz-
da,	co	w	późniejszych	latach	pozwalało	mu	prowadzić	
kapele,	chóry,	zespoły,	a	przede	wszystkim	aranżować	
różne	utwory,	co	było	jego	wielkim	atrybutem.	Wszech-
stronna	 znajomość	 natury	 różnych	 instrumentów	 
i	środków	artykulacyjnych	sprawiała,	że	wszystkie	jego	
aranżacje	były	świetne	od	strony	dynamicznej,	harmo-
nicznej	 i	 brzmieniowej.	Za	wzór	 stawiał	 sobie	 najlep-
szych	pedagogów	i	muzyków.	W	1956	roku	rozpoczął	
studia	w	Akademii	Muzycznej	w	Katowicach.	Nauka	
w	 Wyższej	 Szkole	 Muzycznej	 pozwalała	 mu	 rozwi-
jać	umiejętności	aranżacyjne	i	kompozycyjne.	W	dniu	
19.04.1961	 na	 Wydziale	 Instrumentalnym	 Akademii	
Muzycznej	 w	 Katowicach	 zdobył	 tytuł	 magistra	 sztu-
ki	w	 klasie	 gry	 na	 skrzypcach.	 Od	 razu	 zaczął	 pracę	 
w	Szkole	Muzycznej	w	Cieszynie.	Poza	pracą	pedago-
ga,	jego	czas	wypełniały	zajęcia	i	próby	różnych	zespo-
łów	i	chórów.	Jako	ceniony	muzyk,	dostawał	wiele	pro-
pozycji,	kontraktów	wyjazdowych,	ale	ze	względu	na	
rodzinę,	 zawsze	 je	 odrzucał.	Był	Radnym	Rady	Miej-
skiej	Cieszyna,	członkiem	i	przewodniczącym	Komisji	
Oświaty	Kultury	i	Sportu.	W	latach	w	1973-1984	pełnił	
funkcję	dyrektora	Państwowej	Szkoły	Muzycznej	I	i	II	
stopnia	w	Cieszynie.	Udawało	się	remontować	cieszyń-
ski	Zamek	i	przystosowywać	go	do	zajęć	muzycznych.	
Szkoła	 Władysława	 Rakowskiego	 była	 miejscem	 ak-
tywnej	nauki	kulturalnej,	kształciła	wielu	znakomitych	
muzyków,	była	miejscem	spotkań	artystów,	nauczycieli	
uczniów,	wszystkich	ludzi	kochających	muzykę.	
	 Władysław	Rakowski	w	1955	 roku	ożenił	 się	 
z	Ireną	Henner,	z	którą	poznał	się	na	próbach	chóru.	Na	
świat	przyszła	czwórka	dzieci	–	dwie	córki	i	dwóch	sy-
nów,	które	ojciec	od	najmłodszych	lat	uczył	grać	na	róż-
nych	 instrumentach.	To,	 że	 dzieci	 grały,	 było	 spełnie-

Władysław 
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niem	 największego	marzenia	 Pana	Władysława.	 I	 tak	
w	1975	powstał	kwartet	 rodzinny,	który	w	1976	 roku	
pierwszy	 raz	 wystąpił	 we	 Wrocławiu	 na	 Ogólnopol-
skich	 Spotkaniach	Muzykujących	 Rodzin.	W	 efekcie	
rodzina	 Rakowskich	 została	 zaproszona	 do	 warszaw-
skiego,	 telewizyjnego	 „Studia	 2".	 Na	 wrocławskich	
spotkaniach	 pojawiali	 się	 każdego	 roku	 przez	 13	 lat.	
W	1981	roku	kwartet	państwa	Rakowskich	powiększył	
się	 o	 najmłodszego	 syna	 Rakowskiego	 -	 Leszka,	 któ-
ry	grał	na	skrzypcach	i	śpiewał,	a	z	czasem	o	zięciów	
Państwa	Rakowskich,	 a	 potem	wnuki.	 Jako	niespełna	
dwudziestolatek,	 Władysław	 Rakowski	 związał	 się	 
z	Zespołem	Pieśni	i	Tańca	Ziemi	Cieszyńskiej.	Na	po-
czątku	jako	instruktor	muzyczny.	W	1950	roku,	razem	
z	kolegami	 stworzył	 zespół	muzyczny	grający	na	 róż-
nych	zabawach,	który	potem	stał	się	kapelą	działającą	
przy	Zespole	Pieśni	 i	Tańca	Ziemi	Cieszyńskiej.	 Jako	
kierownik	kapeli,	na	jej	potrzeby	opracował	ponad	100	
różnych	 utworów.	 W	 czasach,	 kiedy	 Władysław	 Ra-
kowski	kierował	kapelą,	osiągnęła	ona	bardzo	wysoki	
poziom	artystyczny.
	 Oprócz	 tego,	 w	 latach	 1950-1972	Władysław	
Rakowski	 dyrygował	 chórem	 „Lutnia",	 który	 dzięki	
niemu	 intensywnie	 rozwijał	 się,	 dając	 koncerty	 i	 wy-
stępując	na	różnych	uroczystościach.	Chór	odnosił	suk-
cesy	w	świecie	muzycznym	i	był	jednym	z	najbardziej	
rozpoznawalnych	zespołów	w	regionie.
	 Od	 1968	 był	 kierownikiem	 artystycznym,	
założycielem	 i	 dyrygentem	 w	 ramach	 działalności	 
ZP	i	TZC,	Chóru	Jubilatów,	w	1965	roku	założył	Szpital-

ny	Zespół	Wokalny	„Aspirynki"	przy	Szpitalu	Śląskim	 
w	Cieszynie,	w	latach	1974	założył	Cieszyńską	Orkie-
strę	Symfoniczną,	w	latach	1983-2003	był	dyrygentem	
chóru	Parafii	św.	Jana	Chrzciciela	w	Cieszynie	-	Mnisz-
twie,	 w	 latach	 1988-1994	 byt	 kierownikiem	 Kapeli	 
Zespołu	 Pieśni	 i	 Tańca	 „Podbeskidzie"	 w	 Bielsku	 - 
Białej.	
	 Władysław	Rakowski	zmarł	24	lipca	2006	roku	
i	pochowany	został	na	cmentarzu	przy	kościele	katolic-
kim	w	Cieszynie	–	Mnisztwie.	Zasłużył	się	dla	regionu,	
Szkoły	Muzycznej,	Zespołu	Pieśni	 i	Tańca	Ziemi	Cie-
szyńskiej,	nauczył	wielu	ludzi	tego,	co	potrafił	najlepiej.	
Pozostał	w	pamięci	jako	wspaniały	muzyk	i	dobry	czło-
wiek.	

PS. 
 Tym odcinkiem kończymy cykl przybliżania 
naszym Czytelnikom „Bohaterów Mówiących Tablic”, 
wybitnych postaci Szlaku Tolerancji. Niestety w mię-
dzyczasie wandale dali znać o sobie i zerwali tablicę 
poświęconą Cezaremu Hallerowi, umieszczoną na bu-
dynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronoicznych 
przy Placu Londzina 3. Tablica ma zostać odtworzona. 

Opracowali:
Radosława Baściuk

Eugeniusz Raabe

	 Moja	 starka	 Jewka	 (Ewa)	 Klajs	 urodziła	 się	 
w	Zamarskach.	Zamarski	 to	 je	 tako	 piekno	 dziedzina	
ganc	blisko	Cieszyna.	Leży	 se	 na	kopcu,	 ale	mo	 tesz	
Czorne	Doły,	aji	Pasieki	przy	Kostkowioku.	Tak	za	do-
brze	to	jo	się	tam	na	wszystkim	nie	wyznóm,	yny	wiym,	
że	 latoś	 bydóm	 tam	 obchodzić	 790-leci	 istniynio,	 bo	 
w	jakisi	starych	papiyrach	znaszli,	że	w	roku	1223	ist-
niały	Zamarski.	Isto	najlepszy	to	wszystko	by	łopowie-
dzioł	 rechtor	 szkoły	 pón	Mizia.	Myślym,	 że	 to	 zrobi	 
w	Wieściach	Wyższobramskich.	
	 Na	 tej	starej	dziedzinie	na	świat	przyszła	 tesz	
moja	starka	Jewka.	Urodziła	się	tam	nie	w	żodnym	pa-
łacu,	ani	w	szumnym	dómu,	yny	we	dworskich	czwora-
kach.	Tych	chałup	tam	już	downo	ni	ma,	ale	jo	jeszcze	
pamiyntóm	ty	cztyry	dwiyrze	z	dwóch	strón.	Łojcowie	
moji	 starki	odrobiali	dlo	dworu	pańszczyzne	 łod	 rana	
do	wieczora.	To	tesz	Jewka	jusz	od	dziecka	musiała	iść	
im	pómogać.	Chodziła	śnimi	ku	plewieniu,	 łokopowa-
niu.	Kopało	 się	wszystko	kopaczkóm	aż	 rynce	bolały,	

Pisane gwarą: 
Moja starka Jewka

bo	 tam	 ziymia	 twardo.	 Ło	 tej	 robocie	 na	 zamarskich	
polach	 moc	 mi	 łopowiadała.	 Młodej	 dziewusze	 było	
ciynszko	nastarczyć	w	 robocie	ze	 starszymi,	 a	ci	 jóm	
fórt	poganiali.	Kiej	utropióno	siadła	wieczór	za	stołym,	
to	zawdy	było	nie	bardzo	co	jeść.	Było	bjydnie,	bo	za	
stołym	siadało	wszystkich	razym	aż	siedmioro.	To	tesz	
jak	sie	 ji	 trefił	mój	starzyk	Jónek	Krzemień	z	Kostko-
wic,	z	ogrómnóm	radościóm	sie	wydała.	Była	szwarno,	
moc	śmigło	i	gibko,	tósz	starzykowi	się	hnet	spodobała.	
Mioł	 chałupe	 i	 kyns	pola	 na	Samlowcu.	Teraz	 roboty	
moja	starka	miała	isto	moc	wjyncyj,	ale	za	to	na	swojim.	
Z	wielkóm	radościóm	i	dumóm	zaczyno	gospodarzyć.	
Zwyrtała	się	gipko	kole	bydła	i	gowiedzi.	Obrobić	tesz	
trzeba	 było	 pole.	 Starzyk	 trzymoł	 tesz	 zawdy	 konicz-
ka,	by	sprzóngać	sie	z	sómsiadym	jak	yny	była	robota	 
w	lesie	przy	zwózce	drzewa.	Chcioł	tesz	przignać	jaki-
si	grosz	do	chałupy.	Przeca	znaszły	sie	tesz	dość	hnet	
dziecka,	koło	kierych	zawdy	je	co	robić	 i	 ło	nie	dbać.	
Moja	starka	aji	dwa	razy	w	tydniu	szła	pieszo	chodni-
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kami	 przez	Zamarski	 na	 torg	 do	Cieszyna.	 Smyczyła	
kosze	z	wajcami,	masłym,	syrym	by	cosi	utarżyć	i	ku-
pić	za	ty	grajcary	cukier,	sól,	i	jakómsi	łoblyczke	dziec-
kóm.	Isto	się	spatki	śpiychała	kiej	w	chałupie	czakały	
dziecka	i	moc	roboty.	Chcieli	sprzedać	łobili,	ziymioki,	
prosiynta,	to	se	jechali	bryczkom	cestóm	przez	Gumna,	
Krosnóm	do	Cieszyna.	Był	to	szwarny	kónsek	cesty	do	
miasta	 i	 cały	niemal	 stracóny	dziyń.	Tósz	 rzodko	 jeź-
dzili	kóniczkym.	
	 Kiej	 przyszła	 niedziela	 czy	 Świynta,	 to	wszy-
scy	 społym	 szumnie	 wyrychtowani	 z	 kancynołym	 
w	gorści	szli	do	naszego	kościoła	na	Wysznióm	Bróne!	
Swojóm	 ławke,	 kaj	 łod	 zawdy	 siodowali	Krzymiynie	
mieli	na	pawłaczy,	za	ambonom.	Kiesikej	spytałach	się	
starki	 czymu	 tam	 siadajóm,	 kiej	 stela	 nie	 widać	 ołto-
rza.	Strasznie	się	dziwiła,	że	się	tak	pytóm.	Przeca	ku	
ołtarzu	idym	ku	spowiedzi	i	go	widzym,	a	Słowo	Boże	
głoszone	 w	 kozaniu	 je	 dlo	 nas	 lutrów	 najważniejsze,	 
a	z	naszej	ławki	wszystko	dobrze	słyszeć	możymy.	W	
tej	ławce	siodowali	łod	hańdowni	wszyscy	przodkowie	
Krzymiyniów.	 Byli	 wanielikami.	 Mómy	 dóma	 metry-
ke	chrztu	z	1802	roku.	Ks.	Schimko	chrzcił	syna	Jana	
Krzymienia	i	matki	Jadwigi	Cipcer,	też	Jana.	Mieszkali	
tak	jak	moji	starzykowie	na	Samlowcu.	Dzisio	sóm	to	
Kostkowice.	
	 Moja	starka	Jewka	tam	na	Samlowcu	żyła	dłó-
go,	dłógo	tesz	jako	wdowa	na	wymowie	u	cery	Zuski	
Kajzar.	 Pamjyntóm	 dobrze	 jeji	 pogrzyb.	 Je	 pochowa-
no	na	cmyntorzu	w	Dymbowcu	razym,	przy	starzyku.	
Tych	 grobów	 jusz	 nima.	 Stoji	 tam	 kościół.	 Choć	 zna-
łach	 starke,	 ale	 dziepro	 ksióndz	 na	 pogrzebie	 łopo-
wiedzioł	 ło	 całym	 jej	 ciynszkim	 żywocie,	 jak	 została	
sama.	Kieregosi	roku,	kole	Gód,	a	była	straszno	zima,	
chyciła	sie	na	chałupie	łod	iskry	z	kumina	strzecha,	czy	
dach.	Gorzało	fest.	Starzyk	Jónek	zaczyn	gasić,	wszy-
scy	 pómogali,	 sómsiedzi.	 Loli	wode	 z	 plosa	 i	 ugasili.	
Najgorsze	dziepro	przyszło,	bo	przy	tej	robocie	starzyk	

się	zachłódził,	strasznie	sie	roznimóg	i	umrził.	Tak	 to	
moja	 starka	została	wdowóm	z	 siedmioma	dzieckami,	
sirotami.	 Najmłodsze	 ledwie	 ochrzczóne.	 Starka	 Jew-
ka	 poradziła	 se	 aji	 teraz.	 Isto	 sprzedała	 kierómsi	 kro-
we,	 chałupe	 do	 porzóndku	 przikludziła,	 i	 ło	 dziecka	
tesz	zadbała.	Najstarszego	Pawła	dała	do	Cieszyna	do	
sklepu	z	porcelanóm	do	Grünfelda,	by	przyniósł	kierysi	
grosz	 i	 ło	 siebie	 zadboł,	 a	 dalszych	 chłapców	zaroski	
po	konfirmacji	łoddała	na	nauke	do	rzemieślników,	by	
się	nauczyli	fachu,	mógli	kiesi	utrzymać	swoji	rodziny.	
Tak	to	Jan	nauczył	się	stolarstwa	w	Hażlachu	u	majstra	
Dziadka,	Karol	poszeł	na	nauke	do	Dymbowca	za	ko-
wola,	Ludwik	za	krawca	 (zginół	na	wojnie),	 Jerzy	 za	
mulorza,	 a	 najmłodszy	Adolf	 był	 kołodziejym.	 Tego	
łujca	pamiętóm	jak	jeszcze	mieszkoł	ze	starkom,	a	na	
zogrodzie	 stoła	 ogrómno	 szopa	 z	 rozmaitymi	 kołami.	
Naprawioł	 ludzióm	 wozy,	 kolasy.	 Gospodarstwo	 zaś	
niechała	 swoji	 cerze	Zusce,	 kiej	 sie	wydała	 za	Kajza-
ra,	a	sama	zamieszkała	w	izbeczce	na	wymowie.	Skónd	
miała	 telkownóm	 siłe	 tak	 wszystkim	 rozporzóndzać?	
W	tej	jeji	izbeczce	na	stole	leżała	zawdy	Biblija,	wedle	
Dąbrówka	i	kancynoł.	Nie	były	to	żodne	ksiónszki	do	
parady,	yny	mocka	zużyte.	Wiela	 tam	moja	starka	się	
isto	naklynczała	i	narzykała,	kiej	Pónbóczek	ji	tak	psza-
joł	 i	 doł	 spokojnóm	 starość	 i	mógła	 doczekać	mocka	
wnuków	i	baji	mie	tesz.	
	 Kiej	stukła	ji	80-tka,	dali	na	rzykani	w	koście-
le	i	starke	przywiyźli,	by	Pónbóczkowi	podziynkować.	
Pamjyntóm	 jak	 starka	 łu	 nas	 zjadła	 łobiod,	 a	 potym	
spatki	 do	 chałupy	 jusz	 nie	 chciała	 jechać.	 Poszła	 pie-
szo.	Chciała	jeszcze	łostatni	roz	przyjść	tymi	chodnika-
mi	przez	Zamarski,	kierymi	telkowne	razy	chodzowała	 
i	łobezdrzyć	miejsce	swojigo	dzieciństwa.	Zawsze	umi-
łowane	Zamarski!!!

Bronisława Uher

W izbie chorego
Na dworze śpiewają ptaki, 

tu rzępoli radio. 
Na dworze świeci słońce, 

tu przyświeca neonowe światło. 
Na dworze jeżdżą samochody, 

tu nastaje ruch. 
Na dworze śmieją się dzieci, 

tu stęka sąsiad. 
Na dworze są rodziny i przyjaciele, 

tu wewnątrz współtowarzysze niedoli. 
Mój Boże, spraw, by ten dzień stał się dla wszystkich dobry. 

Neinz-Gunter Beütler-Lotz, tłum.: 
ks. Jan Krzywoń
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Wydarzenia parafialne

	 4	 stycznia	 2013	 roku	 „młodzież	
50+”	 z	Gumien	 i	Ogrodzonej	 spotkała	 się	
po	 trzydziestu	 latach.	 Miejsce	 spotkania	
było	jak	dawniej,	kaplica	w	Gumnach.
	 Pomysł	 długo	 dojrzewał	 i	 nic	 nie	
zapowiadało,	 że	 się	 zrealizuje.	 Do	 czasu	
spotkania	się	Irki,	Joli	oraz	mojej	skromnej	
osoby.	Przy	herbacie	 i	w	miłej	atmosferze	
ustaliliśmy	 termin	 oraz	miejsce	 spotkania.	
Odkurzyliśmy	z	pamięci	nazwiska	naszych	
dawnych	 kolegów	 oraz	 ich	 adresy.	 Dru-
kiem	zaproszeń	zajęła	się	Irka.	Ze	słowem	
zachęty	osobiście	zostały	wręczone.
	 Gdy	 zbliżał	 się	 termin	 spotkania,	
odczuwaliśmy	 niepokój.	 Zadawaliśmy	 so-
bie	 pytanie:	 Czy	 ktoś	 przyjdzie?	 Czy	 bę-
dziemy	mieli	wspólne	tematy?	Trzydzieści	
lat	to	długi	szmat	czasu.
	 Przed	 umówioną	 godziną	 ,,mło-
dzież”	ku	naszej	radości	zaczęła	się	groma-
dzić.	Każdy	 ze	 sobą	 przyniósł	 smakołyki:	
ciasta,	 herbatę,	 kawę,	 soki,	 owoce.	 Pomi-
mo	 panującej	 grypy	 frekwencja	 dopisała	
za	wyjątkiem	Pasiek.	Wierzymy	jednak,	że	
koledzy	i	koleżanki	z	tego	przysiółka	w	na-
stępnych	spotkaniach	nas	nie	zawiodą.
	 Na	wstępie	wszystkich	 serdecznie	
przywitałem,	 szczególnie	 ks.	 Emila	 Gaj-
dacza,	 naszego	 dawnego	 opiekuna.	Wspo-
mniałem	 również	 o	 kolegach,	 których	
już	 nie	 ma	 wśród	 nas.	 Słowem	 Bożym	
oraz	modlitwą	wzbogacił	 nasze	 spotkanie		 
ks.	Gajdacz	za	co	wszyscy	serdecznie	dzię-
kujemy.	Przy	dźwiękach	gitary	kolegi	Jasia	
rozpoczęliśmy	śpiewać	kolędy	oraz	pieśni	

Spotkanie po latach

z	dawnych	lat.	Odkurzyliśmy	wszystkie	pieśni,	a	przyznać	trze-
ba,	że	było	ich	naprawdę	wiele.
	 Przy	kawie	i	ciastku	ciekawym	wspomnieniom	i	weso-
łym	zdarzeniom	z	dawnych	lat	nie	było	końca.	Nie	zauważyli-
śmy,	jak	wskazówki	zegara	zbliżyły	się	do	godziny	23	i	trzeba	
było	się	rozstać.		Wszyscy	jak	jeden	mąż	postanowiliśmy	zno-
wu	się	spotkać.	Mamy	nadzieję,	że	będziemy	to	cyklicznie	kon-
tynuować.	Padały	różne	propozycje:	a	to	w	salce	w	Gumnach	
czy	Ogrodzonej,	a	nawet	gdzieś	w	plenerze.	Najważniejsze	jest	
to,	 że	 nie	 wyczerpaliśmy	 tematów,	 a	 ciekawych	 wspomnień	
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Adwentowe nabożeństwo dla seniorów 
w Hażlachu

jest	jeszcze	co	niemiara.	Wymieniliśmy	
się	 między	 sobą	 telefonami,	 mejlami,	
aby	przerwa	nie	była	taka	długa.
	 Chciałbym	podkreślić,	że	nasze	
spotkanie	 zaszczyciło	 	 trzech	 księży:	 
ks.	Emil	Gajdacz,	ks.	Tomasz	Chudec-
ki,	ks.	kolega	i	przyjaciel	Piotr	Wowry	
oraz	trzynastu	kolegów	i	koleżanek.
	 Na	 następne	 spotkanie	 zapra-
szamy	 „młodzież	 40+”	 z	 Ogrodzonej,	
Gumien,	Pasiek	i	Kostkowic.
     
   Józek Barabosz 
     
  

	 Co	 roku,	 w	Adwencie,	 na	 jedno	 z	 na-
bożeństw	 zapraszani	 są	 szczególnie	 serdecznie	
najstarsi	nasi	parafianie	z	filiału	Hażlach.
	 Oprócz	 zaproszenia	 kierowana	 jest	 do	
seniorów	konkretna	propozycja	transportu	na	ta-
kie	nabożeństwo.	Jest	też	przygotowywany	na	tę	
okazję	słodki	poczęstunek	w	sali	parafialnej.
	 Takie	 nabożeństwo	 zawsze	 połączo-
ne	 jest	 z	 Komunią	 Świętą,	 a	 w	 treści	 kazania	 
i	w	modlitwie	głównej	wiele	miejsca	poświęca	
się	sytuacji	życiowej	seniorów	i	prośbie	do	Pana	
Boga	 o	 to,	 by	 najstarszych	miał	 w	 swej	 łaska-
wej	opiece,	przydawał	im	zdrowia	i	zachowywał	
w	dobrej	kondycji	zarówno	fizycznej	 jak	 i	psy-
chicznej.
	 W	tym	roku	„nabożeństwo	dla	seniorów”	
w	Hażlachu	przeżyliśmy	16	grudnia	o	godzinie	
10.00.	 Na	 zaproszenie	 odpowiedziało	 i	 do	 ko-
ścioła	przybyło	ok.	40	nestorów	naszego	filiału,	
czyli	tych,	którzy	ukończyli	75	i	więcej	lat.	
	 Wszyscy	oni	z	nieukrywanym	wzrusze-
niem	 przystąpili	 do	 Stołu	 Pańskiego.	Wszyscy	
także	 po	 nabożeństwie	 udali	 się	 do	 salki	 para-
fialnej,	 by	 tam	przeżyć	wspólne	 chwile	 na	 roz-
mowach,	wspomnieniach,	poczęstunku.
	 Tradycją	 tych	 adwentowych	 spotka-
ń,jest	 także	 to,	 że	 zapraszani	 są	 na	 nie:	 wójt	
gminy	Hażlach	-	Karol	Folwarczny,	kurator	pa-
rafii	-	Jan	Król	oraz	prezbiter	filiału	-	Zbigniew	
Dębinny.	Wszyscy	 oni	 przybyli	 i	 zabrali	 głos.		 
W	ciepłych	 słowach	 zwrócili	 się	 do	 zebranych	
z	 życzeniami	 Bożego	 Błogosławieństwa	 na	
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zbliżające	 się	 Święta.	 Dodatko-
wo	 każdy	 wspomniał	 o	 sytuacji	
w	 gminie	 (Karol	 Folwarczny),	 
w	 parafii	 (Jan	 Król),	 w	 filiale	
(Zbigniew	Dębinny).	
	 Po	 części	 mówionej	 na-
stąpił	 moment	 wręczenia	 świą-
tecznych	 paczek,	 wzbogaconych	
o	 kalendarze	 gminy	 Hażlach	 po-
darowane	 przez	 Wójta,	 a	 także	
kalendarze	 z	biblijnymi	 rozważa-
niami	podarowane	w	 imieniu	pa-
rafii	przez	Kuratora.	
	 Seniorzy	 w	 dobrych	 hu-
morach	 opuszczali	 salkę	 para-
fialną,	 składając	 sobie	 życzenia	
wielu	 łask	Bożych	 i	 powtórnego	
spotkania	w	Nowym,	2013	Roku.
     
 Ks. Grzegorz Brudny

	 W	 trzecią	 niedzielę	Adwentu	 se-
niorzy	naszego	filiału	spotkali	się	na	spe-
cjalnie	dla	nich	przygotowanym	nabożeń-
stwie	 spowiednio–komunijnym.	 Pogoda	
tej	niedzieli	była	słoneczna	 i	dość	ciepła	
jak	na	tę	porę	roku,	dlatego	też	frekwencja	
na	 nabożeństwie	 dopisała.	 Nabożeństwo	
prowadził	 opiekun	 ks.	 T.	 Chudecki,	 zaś	
pieśnią	 ubogacił	 je	 miejscowy	 chór.	 Po	
uroczystości	w	kościele	wszyscy	spotkali	
się	w	salce	w	świątecznej	już	scenerii	przy	
choince,	 zastawionych	 stołach	 i	 opłatku.	
Seniorzy	 miło	 spędzili	 czas	 na	 rozmo-
wach.		 	
	 Krótkim	 rozważaniem	 	 podzielił	
się		ks.	Chudecki,	składając	jednocześnie	
wszystkim	zebranym	świąteczne	życzenia.	
Podczas	spotkania	był	też	czas	na	przeła-
manie	 się	 opłatkiem,	 a	 na	 zakończenie	
każdy	otrzymał	skromny	upominek	wraz	z	książką	ks.	H.	Czembora.	
Cieszymy	się,	że	mogliśmy	się	kolejny	raz	spotkać	w	gronie	naszych	
drogich	Seniorów	i	życzymy	im	raz	 jeszcze	dużo	zdrowia,	sił,	 rado-
ści,	a	przede	wszystkim	Bożego	prowadzenia	w	każdym	dniu	Nowego	
Roku.	

Adwentowe spotkanie seniorów 
w Puńcowie

Grażyna Smoter
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 W	 parafii	 oprócz	 nabożeństw	 or-
ganizowane	 są	 w	 salkach	 parafialnych	
rozmaite	 spotkania	 dla	 różnych	 „grup	
docelowych”.	Spotkania	te	mają	wspólny	
mianownik	 -	 integrują	 parafian,	 budują	
wiarę,	 pozwalają	 na	 lepsze	 poznanie	 sa-
mego	 siebie.	 	 Jedną	 z	 takich	grup,	 która	
zwykła	 spotykać	 się	 w	 każdy	 poniedzia-
łek	o	godzinie	10.00,	jest	grupa	seniorów	
naszej	 parafii.	Na	 ich	 spotkania	 przycho-
dzi	 średnio	 20	 osób.	Działalność	 tej	 gru-
py,	nieraz	już		w	Wieściach	Wyższobram-
skich	opisywana,	nie	 tylko	ogranicza	 się	
do	rutynowych	spotkań	za	stołem.	Senio-
rzy	wyjeżdżają	 na	wycieczki,	 organizują	
wyjścia	 do	 przedszkola	 ewangelickiego,	 
a	także	takie	uroczystości	jak	ognisko	na	
2	Dzień	Świąt	Zesłania	Ducha	Świętego	
czy	Wigilijka.
	 Tegoroczna	 wigilijka	 przypadła	
na	 17	 grudnia	 i	 jak	 co	 roku	 była	 bogata	
w	 świąteczne	potrawy.	Na	 stole	 znalazła	
się	 więc	 ryba	 z	 sałatką,	 owoce,	 ciasta,	
ciasteczka,	opłatek,	kawa,	herbata.	Obok	
strawy	 cielesnej	 dla	 uczestników	 była	
strawa	 duchowa,	 którą	 zapewnili	 księża	
Janusz	Sikora	i	piszący	te	słowa.	Nie	oby-
ło	się	także	bez	kolęd,	które	wprowadziły	
nas	w	czas	bożonarodzeniowy.
	 Po	krótkiej	 świątecznej	przerwie-
,grupa	 seniorów	 wznowiła	 swoje	 spotka-
nia,	 na	 które	 wszystkich	 zainteresowa-
nych	serdecznie	zapraszamy!

Wigilijka seniorów w Cieszynie

       
  Ks. Grzegorz Brudny 
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Wigilijka na Brzezówce

	 Koło	 Pań	 na	 Brzezówce	
ma	 już	 ponad	 10	 letnią	 tradycję.	
W	 tę	 tradycję	wpisują	 się	 corocz-
ne	wigilijki.	W	tym	roku	taka	wi-
gilijka	 miała	 miejsce	 12	 grudnia	
w	domu	ludowym	na	Brzezówce,	
gdzie	od	pewnego	czasu	spotyka-
ją	się	panie.
	 To	 wigilijne	 spotkanie	
przebiegało	 w	 sposób	 dobrze	
znany	 wszystkim	 uczestniczkom.	
Najpierw	 był	 czas	 na	 wymianę	
myśli	 i	 wrażeń	 z	 ostatniego	mie-
siąca	 (koło	 pań	 spotyka	 się	 co	
miesiąc),	następnie	składane	były	
życzenia	 solenizantkom	 i	wręcza-
ne	drobne	upominki.	Później	 był	
czas	na	śpiew,	przy	czym	numery	
pieśni	 podawały	 w	 pierwszej	 ko-
lejności	 solenizantki.	 Po	 modli-
twie	rozważany	był	biblijny	tekst.	
Po	 nim	 dyskusja	 na	 wcześniej	
przywołany	 temat.	 Spotkanie	 za-
kończyło	się	modlitwą,	łamaniem	
opłatka	 i	 składaniem	 sobie	 świą-
tecznych	życzeń.
	 Cieszy	 fakt,	 że	 na	 Koło	
Pań	 na	 Brzezówce	 przychodzi	
liczna	grupa	uczestniczek.	Co	nie	
znaczy,	 że	 ta	 grupa	 jest	 zamknię-
ta,	wprost	przeciwnie,	każda	pani,	
która	 chciałaby	 wziąć	 udział	 
w	 kolejnych	 spotkaniach,	 będzie	
mile	widziana	 –	w	 każdą	 trzecią	
środę	miesiąca	o	godz.	15.30.	
    
    

Ks. Grzegorz Brudny
 

 Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi  
ojcami, niech nas nie opuści ani nas nie porzuci,

 1 Król.  8,57
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Styczniowe Nabożeństwo Rodzinne

	 20	 stycznia	 2013r.	 odbyło	
się	 pierwsze	 w	 tym	 roku	 kalendarzo-
wym	 nabożeństwo	 rodzinne.	 Dla	 nas	
–	 uczniów	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
nr	 4	 w	 Cieszynie	 -	 było	 to	 szczegól-
ne	 nabożeństwo,	 ponieważ	 braliśmy	 
w	 nim	 aktywny	 udział.	 Przed	 wystę-
pem	 czuliśmy	 ekscytację	 i	 zdener-
wowanie.	 Ale	 trema	 szybko	 minęła	 
i	mogliśmy	przedstawić	przygotowany	
program,	którego	hasłem	przewodnim	
była	 światłość,	którą	każdy	z	nas	ma	
lśnić.	 Uczniowie	 klas	 drugich,	 trze-
cich	i	czwartych	deklamowali	wiersze,	 
a	 wszyscy	 zaśpiewaliśmy	 „stary”	
szkółkowy	„hit”:	

„Jezus każe świecić, 
promyczkiem być,

Jak lampeczka mała 
czystym światłem lśnić.
Wierni świecić mają 

pośród ciemnych dróg, 
Każdy na tym miejscu, 
gdzie go stawia Bóg.”

 
 Później,	 tradycyjnie	 już,	 do-
łaczyły	 do	 nas	wszystkie	 dzieci	 zgro-
madzone	w	 kościele	 i	 zaśpiewaliśmy	
wspólnie	jeszcze	dwie	pieśni.
	 Cieszymy	 się,	 że	 mogliśmy	
usługiwać	 na	 tym	 nabożeństwie,	 po-
nieważ	 było	 to	 dla	 nas	 ważne	 wyda-
rzenie.	

Joanna Rucka-Czernik
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Panie, nie karć mnie
Panie, nie karć mnie w zapalczywości swojej,

i w gniewie swoim nie karz mnie.
Zmiłuj się nade mną. Panie, bom jest chory;

uzdrów mnie, Panie, gdyż udręczone są kości moje. 
I dusza moja strwożona jest bardzo:

A ty, Panie, zwlekasz?
Zwróć się, Panie, ku mnie i ocal mą duszę;

zbaw mnie w dobroci twojej!
Albowiem w śmierci nikt nie pomni o tobie,

I w piekłach któż sŁawić cię będzie?
Umęczyłem się wzdychaniem moim, 

łzami skraplam co noc me łoże, zalewam nimi mą pościel. 
Zmętniało od zgryzoty oko moje, 

postarzałem się wśród samych wrogów.
Precz ode mnie wszyscy czyniący nieprawość;

Pan usłyszał głos płaczu mego!
Wysłuchał Pan prośby mojej,
Pan przyjął moją modlitwę.

Niech zawstydzą się i zatrwożą bardzo wszyscy
nieprzyjaciele moi,

niech spłoną rumieńcem i pierzchną w pośpiechu.

Leapald Staff
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Ratujmy NASZE organy
X koncert w ramach akcji 

RATUJMY ORGANY KOŚCIOŁA JEZUSOWEGO 

	 W	 sobotę,	 19	 stycznia	 2013	 r.,	 
w	kościele	 Jezusowym	w	Cieszynie	 odbył	
się	 	 dziesiąty	 już	 koncert	 w	 ramach	 ak-
cji	 „Ratujmy	 organy	 kościoła	 Jezusowe-
go”.	 Koncert	 pod	 hasłem	 „Czas	 radości”	 
zawierał	kolędy	w	wykonaniu	chóru	i	orga-
nisty.	 Zebranych	 gości	 oraz	 wykonawców	
przywitała	 znana	 cieszyńska	 poetka	 Beata	
Sabath.	 Przed	 zgromadzoną	 publicznością	 
wystąpili:
	 Chór	Mieszany	„ECHO”	z	Zebrzy-
dowic	 pod	 dyrekcją	 Jadwigi	 Sikory.	 Chór	
„Echo”	założony	został	w	1937	r.	Od	1995r.	
kontynuuje	 swoją	 działalność	 przy	 Gmin-
nym	 Ośrodku	 Kultury	 w	 Zebrzydowicach.	
Zespół	śpiewa	muzykę	dawną,	współczesną,	
religijną,	świecką	oraz	ludową,	w	opracowa-
niu	artystycznym	 	kompozytorów	polskich	 
i	 obcych.	 Pomimo,	 że	 chór	 jest	 amatorski,	
reprezentuje	 	 wysoki	 poziom	 artystyczny.	
Potwierdzeniem	 tego	 są	 bardzo	 liczne	 na-
grody,	 dyplomy	 i	wyróżnienia	 uzyskiwane	
na	wielu	konkursach,	festiwalach	i	przeglą-
dach	chóralnych.	Do	ważniejszych	osiągnięć	
artystycznych	 należą	 m.in.:	 I	 miejsce	 na	
Międzynarodowym	 Festiwalu	 Chóralnym	
Gaude	 Cantem	 w	 Bielsku-Białej	 (2002),	 
I	 miejsce	 na	 X	 Ogólnopolskim	 Festiwalu	
Polskiej	 Pieśni	 Chóralnej	 w	 Katowicach	
(2006),	 Grand	 Prix	 na	 I	 Festiwalu	 Eucha-
rystycznym	 O	 Salutaris	 Hostia	 w	 Katowi-
cach	(2006),	Złota	Struna	w	XI	Ogólnopol-
skim	Konkursie	Chórów	w	Niepołomicach	
(2009),	 Złoty	medal	 na	XXXVII	 	Między-
narodowym	 Festiwalu	 Pieśni	 Chóralnej	 w	
Ołomuńcu	 (Czechy,	 2009).	 Chór	 koncerto-
wał	 w	 wielu	 miejscowościach,	 kościołach	 
w	Polsce	i	za	granicą	(Czechy,	Słowacja,	Ru-
munia,	Austria,	Ukraina,	Szwajcaria,	Litwa).	
Dyrygentem	 i	 kierownikiem	 artystycznym	
chóru	 od	 1977	 r.	 jest	 pani	 Jadwiga	Sikora.	
Studia	muzyczne	ukończyła	w	1977	r.	Przez	
wiele	 lat	 była	 nauczycielem	 muzyki,	 zało-
życielem	 i	 dyrygentem	 chórów	 w	 Cieszy-
nie.	 Jest	 a	 diunktem,	pracownikiem	nauko-
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wo-artystycznym	 w	 Katedrze	 Dyrygowania	 
i	Dydaktyki	Muzycznej	w	Instytucie	Muzyki	
Uniwersytetu	Śląskiego.						
	 Arkadiusz	 Popławski	 jest	 absolwen-
tem	Wydziału	 Instrumentalistyki	 i	 Edukacji	
Artystycznej	 Uniwersytetu	 Śląskiego.	 Od	
wczesnych	 lat	 młodzieńczych	 gra	 na	 orga-
nach.	W	ubiegłym	roku	obchodził	 jubileusz	
25-lecia	 gry	 na	 tym	 wspaniałym	 instrumen-
cie.	Od	roku	jest		organistą	w	katedrze	Wnie-
bowzięcia	NMP	i	św.	Andrzeja	we	Frombor-
ku,	a	wcześniej	15	lat	pełnił	funkcję	organisty	 
w	 Bazylice	 Narodzenia	 NMP	 w	 Pszowie.	 
A.	 Popławski	 jest	 wielkim,	 cenionym	 
w	kraju	i	za	granicą	mistrzem	gry	organowej,	 
a	zwłaszcza	wybitnym	wirtuozem	w	grze	im-
prowizacyjnej.	Zajmuje	 się	 również	 pracami	 organmi-
strzowskimi	w	szeregu	kościołów	w	Polsce.	Od	2005r.	
ściśle	współpracuje	z	chórem	 	„Echo”	 i	Beatą	Sabath	
(poezja,	konferansjerka).
	 Koncert	 rozpoczął	A.	Popławski	wykonaniem	
utworu	 Feliksa	 Nowowiejskiego	 „Boże	 Narodzenie	 
w	 Prastarym	 Kościele	 Mariackim	 w	 Krakowie”.	 Na-
stępnie	chór	„Echo”	wykonał	sześć	kolęd:	Radujmy	się,	
Noc	 pastuszków,	 Przybieżeli	 do	Betlejem,	Cicha	 noc,	
Nad	Betlejem	 oraz	Oj,	Maluśki	 z	 towarzyszeniem	 or-
ganów.	Z	wielką	przyjemnością	można	było	wysłuchać	
szlachetnego	 brzmienia	 chóru	 ze	 wspaniałym,	 autor-
skim	 akompaniamentem	A.	 Popławskiego.	 Słuchacze	
podziwiali	 biegłość,	 zróżnicowane	 tempa	 oraz	 cieka-
wy	dobór	rejestrów	w	czasie	gry.	W	tej	części	koncertu	 
A.	Popławski	wykonał	jeszcze	improwizacje	organowe	
na	temat	kolęd	Przybieżeli	do	Betlejem	oraz	Oj,	Maluś-
ki.	Po	utworach	organowych	Beata	Sabath	deklamowa-
ła	swoje	piękne	wiersze.
	 W	 drugiej	 części	 koncertu	 chór	 „Echo”,	 usta-
wiony	 przed	 ołtarzem,	 zaprezentował	 blok	 pięciu	 ko-
lęd	a	cappella:	Czas	radości,	U	żłóbka,	Dzwony	w	Be-
tlejem,	A	 to	 komu	 aniołkowie	 tak	 pięknie	 grają	 oraz	
Hola,	hola	pasterze	z	pola.	Zebrzydowicki	chór	śpiewał	 
z	 ogromnym	 zaangażowaniem	 oraz	 zaimponował	 słu-
chaczom	wspaniałą	dykcją.	Ciekawym	urozmaiceniem	
wykonywanych	 pieśni	 był	 dźwięk	 małego	 dzwonka	
oraz	brawurowo	wykonana	białym	głosem	partia	solo-
wa	w	kolędzie	Hola,	hola	pasterze	z	pola.
	 Pod	 koniec	 koncertu	 odbyła	 się	 miła	 uroczy-
stość	wręczenia	przez	Wiceprezesa	Oddziału	Polskiego	
Związku	Chórów	i	Orkiestr	(w	Bielsku-Białej)	Jadwigę	
Sikorę,	Srebrnej	Odznaki	Honorowej	PZChiO	kierow-
nikowi	i	dyrygentowi	Wyższobramskiego	Chóru	Kame-
ralnego,	Piotrowi	Sikorze.	
	 Arkadiusz	Popławski	zakończył	występy	orga-
nowe	własną	 improwizacją	na	 temat	niemieckiej	kolę-
dy	„O	du	fröhliche”	(o	błogosławiony),	zadedykowanej	 
P.	Sikorze.	Wspaniała	gra	organisty	pozwoliła	na	zade-

monstrowanie	potęgi	brzmieniowej	organów	w	koście-
le	Jezusowym.	Duża	dynamika	i	bardzo	ciekawy	dobór	
rejestrów	przyczyniły	się	do	tego,	że	koncert	w	wyko-
naniu	mistrza	Arkadiusza	Popławskiego	był	dla	słucha-
czy	wielką	ucztą	muzyczną.
	 Na	 zakończenie	 ksiądz	 Janusz	 Sikora	 podzię-
kował	wszystkim	wykonawcom,	 a	 szczególnie	 Jadwi-
dze	Sikorze,	Arkadiuszowi	Popławskiemu	oraz	Beacie	
Sabath.
Ks.	 J.	 Sikora	 dokonał	 także	 krótkiego	podsumowania	
akcji	 „RATUJMY	 ORGANY	 KOŚCIOŁA	 JEZUSO-
WEGO”.	W	okresie	od	maja	2012	do	stycznia	2013	od-
było	się	10	koncertów:
1.	Prof.	Elżbieta	Karolak	–	organy,	Magdalena	Hudzie-
czek-Cieślar	–	sopran	(maj)
2.	Marcin	Armański		-	organy,	Kornelia	Dorighi	–	flet	
(czerwiec)
3.	 Joanna	 Marciniak	 –	 organy,	 Joanna	 Postrzednik	 –	
skrzypce	(lipiec)
4.	 Katarzyna	 Brzozowska	 –	 organy,	 Wyższobramski	
Chór	Kameralny	pod	dyr.	Piotra	Sikory	(sierpień)
5.	 Nauczyciele	 i	 uczniowie	 Państwowej	 Szkoły	 Mu-
zycznej	im.	I.	Paderewskiego	w	Cieszynie	(wrzesień)
6.	Mirosław	Berek,	Joanna	Stawarz,	Wojciech	Wantulok	
–	organy,	Wanda	Przybya,	Urszula	Chwastek	–	skrzypce,	
Karol	Folwarczny	–	trąbka,	Tomasz	Przybyla		-	sakso-
fon,	Daria	Branny,	Kamila	Stawarz,	Kornelia	Dorighi	
–	flet,	Wioletta	Stronczek	–	 fortepian,	Chór	Kościelny	
Parafii	E-A	w	Cieszynie	pod	dyr.	 Joanny	Sikory	 (paź-
dziernik)
7.	Tomasz	Mońko	–	organy,	Anna	Trefon	–	harfa	(listo-
pad)
8.	Chóry	Diecezji	Cieszyńskiej	Kościoła	E-A	(listopad)
9.	Paweł	Seligmann	–	organy,	Paweł	Konik	–	bas-bary-
ton	(grudzień)	
10.	Arkadiusz	Popławski	 –	 organy,	 chór	 „Echo”	 z	Ze-
brzydowic	pod	dyr.	Jadwigi	Sikory	(styczeń	2013).	
	 Ks.	 J.	 Sikora	 przedstawił	 również	 w	 skrócie	
historię	 instrumentu	 (od	 budowy	w	 1785	 r.	 do	 rozbu-
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dowy	w	1923	r.)	oraz	konieczność	remontu	piszczałek	
i	 zniszczonych	 przez	 szkodnika	 kołatka	 drewnianych	
elementów	 instrumentu	 i	 prospektu.	 Podkreślił,	 że	 
w	wyniku	inicjatywy	grupy	młodych	ludzi	podjęte	zo-
stały	działania,	mające	na	celu	ratowanie	zabytkowych	
organów.	Zaktualizowany	kosztorys	prac	remontowych	
instrumentu	 i	 prospektu	 opiewa	 na	 sumę	 ponad	 1133	
000	złotych.	Parafia	podjęła	starania	o	dofinansowanie	
remontu	ze	środków	zewnętrznych.	Równocześnie	od	
wiosny	2012	 r.	 rozpoczęto	 zbieranie	 środków	finanso-
wych	na	niezbędny	wkład	własny	do	projektu.	Przycho-
dy	 (ofiary	na	organy)	za	 rok	2012,	z	uwzględnieniem	
ofiar	złożonych	na	X-tym	koncercie	(1367	zł),	wynoszą	
ogółem	160	898	zł,	w	 tym:	wpłaty	 za	płyty	CD	–	13	

785	zł,	kolekty	na	koncertach	–	10	413	zł,	wpłata	kon-
firmantów	–	6	000	zł,	oraz	wpłaty	do	kasy	i	na	konto	
parafii	–	129	333	zł.	Łączne	koszty	(rozchody)	wynio-
sły	 ogółem	 –	 14	 524	 zł.	Największą	 pozycję	w	 kosz-
tach	stanowi	realizacja	nagrania	i	wydania	płyt	CD	oraz	
druk	plakatów	i	cegiełek.	Saldo	wynosi	–	146	374	zł.				
		 Na	zakończenie	koncertu	chór	wykonał	jeszcze	
kolędę	Dziecino	słodka.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Organizatorzy	 koncertu	 składają	 szczególnie	
gorące	 podziękowania	 wszystkim	 wykonawcom	 za	
bezpłatny	występ,	a	zwłaszcza	panu	Arkadiuszowi	Po-
pławskiemu	za	wspaniały	koncert	bez	honorarium	i	gra-
tyfikacji	kosztów	przejazdu	z	dalekiego	Fromborka.

 
Stanisław Hławiczka

Boże
Ty	dałeś	mi	mowę,dobrą,	zdrową	mowę.

Używam	jej	często	w	ciągu	dnia	i	bywa	czasem,
że	używam	jej	różnie:cicho	lub	głośno,	pokornie	lub	wyniośle,	

przyjaźnie	lub	chłodno,	radośnie	lub	bez	serca.
Ja	wiem,	że	czasemwypowiem	coś	dobrego	i	właściwego,

ale	także,	zdarza	się	wypowiedzieć	i	to,	co	lepiej	byłoby	przemilczeć.
Boże,	pozwól	mi	ćwiczyć,	trenować,	każdego	dnia	na	nowo,

Twoim	językiem	mówić,	
Twego	Ducha	przez	moje	usta	dopuścić	do	głosu.

Każde	zdanie,	które	wypowiem	
niechaj	będzie	zdanym	egzaminem	przed	Tobą.

Wtedy	może	uda	mi	się,	przez	to	wytrwałe	ćwiczenie,
przez	tę	świadomą	kontrolę,	to,	co	niewłaściwe	i	złe

w	moich	myślach	i	mojej	mowie	do	minimum	zredukować...
H.W.



Informator Parafialny nr 2/2013 (113)

luty 2013 33

Zza granicy
Jan Kliber

Śladami Parafii „potolerancyjnych” na Morawach i w Czechach                                                                               

Parafia w Prusinovicach   odc. 6                    

	 W	czasach	przed	Bitwą	na	Białej	Górze	(1620)	
w	 tej	 miejscowości	 istniał	 zbór	 Jednoty	 Braterskiej.	
Wówczas	 do	 Jednoty	 Braterskiej	 należeli	 właściciele	
tej	 i	okolicznych	miejscowości	–	Ród	Panów	z	Vicko-
va.	 Jeden	 z	 nich	Arkleb	 z	Vickova	 dobudował	 wieżę	
do	kościoła	w	1601	roku,	którą	przeznaczył	„Na	cześć	 
i	chwałę	błogosławionej	Trójcy	Świętej”.	
	 Do	 dziś	 na	 ścianach	 –	 obecnie	 katolickiego	 –
kościoła	 św.	 Katarzyny	 znajdują	 się	 tablice	 epitafijne	
tych	protestanckich	właścicieli.	Po	bitwie	na	Białej	Gó-
rze	działalność	Jednoty	Braterskiej	była	zakazana,	
dlatego	spotykano	się	potajemnie,	aż	do	roku	1781.	
Właścicielce	Vickova	–	Bohunce	-	skonfiskowano	
majątek,	 a	 jej	męża	Vaclava	Bitovskiego	 skazano	
na	śmierć	w	Brnie	w	1628	roku,	za	udział	w	wojnie	
30	letniej,	po	stronie	duńskiej.	
	 Wkrótce	 po	 Patencie	Tolerancyjnym	 zało-
żono	 zbór,	 a	 w	 następnym	 roku	 sprowadzono	 lu-
terańskiego	duchownego	ze	Słowacji.	Początkowo	
nabożeństwa	 odbywały	 się	 w	 prowizorycznych	
warunkach,	dopiero	w	1791	roku	zbudowano	nowy,	
przestronny	 dom	 modlitwy	 na	 tzw.	 „Kuchyňce”.	
Wcześniej,	 bo	 w	 roku	 1789,	 prusinovscy	 ewan-
gelicy	 przeszli	 na	 wyznanie	 reformowane,	 stało	
się	 to	 kiedy	 do	 zboru	 przyszedł	 nowy	 duchowny	
helweckiego	 wyznania	 ks.	 Štĕpán	 Kulifay.	W	 la-
tach1800-1822	zbór	pozostawał	bez	pastora.	
	 Za	 czasów	 następnego	 pastora	 roz-
poczęto	 przygotowania	 do	 budowy	 kościoła	
murowanego,	 jednak	 godzi	 się	 przypomnieć	 
o	pewnym	wydarzeniu	związanym	z	tym	księ-
dzem.	 Otóż	 do	 domu	modlitwy	 w	 Prusinovi-
cach	zaczęli	chodzić	także	mieszkańcy	Kyselo-
vic,	którzy	formalnie	nie	wystąpili	z	Kościoła	
Katolickiego,	 co	 było	 powodem	 oskarżenia	
pastora	 o	 nadużycie	 przepisów	 Patentu	 Tole-
rancyjnego,	ponieważ	nie	zabronił	formalnym	
jeszcze	 katolikom	 udziału	 w	 nabożeństwach	
ewangelickich.	 Nagonka	 na	 pastora	 skończy-
ła	 się	 zwolnieniem	 z	 urzędu,	 aresztowaniem	 
i	 umieszczeniem	 w	 zakładzie	 psychiatrycz-
nym	w	 celu	 obserwacji	 z	 powodu	 „duchowe-
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go	zbłądzenia	i		religijnego	szaleństwa”.	Kościół	rozpoczęto	
budować	w	1848	 roku,	 a	 skończono	w	1856	 roku,	 kiedy	 to	 
9	listopada	1856	został	uroczyście	poświęcony.	Po	1860	roku	
zainstalowano	w	kościele	organy.	
	 W	czasach	wojny	prusko-austriackiej	w	tym	kościele		
brali	udział	w	nabożeństwach	pruscy	żołnierze.	Z	tego	powo-
du,	marszałek	 polowy	 hrabia	 von	Wrangel	 ofiarował	 do	 ko-
ścioła	 dzwon,	 kielich	 i	 patenę	 ze	 specjalną	 dedykacją.	Zbór	
prusinovicki	 zakupił	 drugi	 dzwon,	 który	 nosił	 imię	 cesarza	
Franciszka	Józefa	I.	W	1868	roku	zbudowano	plebanię.	
	 W	czasach	okupacji,	w	1942	roku,	II	dzwon	został	za-
rekwirowany.	W	latach	60.	XX	wieku	wnętrze	kościoła	zosta-
ło	zmodernizowane.

Z Iranu: Be omide didar
	 U	nas	nastał	czas	ferii	 i	urlopów	zi-
mowych.	 Dzieci	 wreszcie	 mogą	 być	 bliżej	
swoich	 rodziców	 i	 rówieśników	 z	 podwór-
ka.	Niektórzy	korzystają	z	otaczających	nas	
niepowtarzalnych	Beskidów.	Inni,	ażeby	po-
jeździć	 na	 nartach,	 snowbordach	 i	 sankach	
wyjeżdżają	do	 licznych	 już	ośrodków	zimo-
wych	w	Polsce,	Słowacji	czy	Austrii.	
	 W	 Iranie	 młodzież	 czeka	 na	 upra-
gnione	 wakacje	 w	 marcu,	 kiedy	 według	
kalendarza	perskiego	 rozpoczyna	 się	Nowy	
Rok	–	Nauruz.	To	wtedy	głównie	korzystają	
z	kilkunastu	dni	wolnych	od	nauki	i	pracy.
	 Malownicze	 i	praktyczne	usytuowa-
nie	 Teheranu	 umożliwia	 korzystanie	 z	 do-
brodziejstwa	sportów	zimowych	prawie	cały	
rok.	 Wokół	 całego	 miasta	 stołecznego	 roz-
ciągają	się	pasma	gór.	Niedaleko	jest	do	no-
woczesnych	 ośrodków	 narciarskich	 /Szem-
szak,	Toczal/,	 zlokalizowanych	w	masywie	
Elburs	z	najwyższym	szczytem	–	Demawend	
5670	metrów.	Niezależnie	 od	wakacji	 świą-
tecznych	i	urlopów	liczni	mieszkańcy	stolicy	
irańskiej	i	okolicznych	miast	w	każdy	czwar-
tek	po	pracy	jadą	w	góry,	bo	piątek	jest	dniem	
świątecznym	/nasza	niedziela/.		 	 	
Wyprawy	w	góry	stanowią	odwieczną	trady-

cję,	 szczególnie	wśród	 ludzi	młodych,	 znajdujących	 tutaj	
upragnioną	wolność	 i	możliwość	wspólnego	przebywania.	
Dziewczyny	 mogą	 w	 sposób	 nieskrępowany	 rozmawiać	 
z	chłopcami,	czy	spacerować	trzymając	się	za	ręce	/jeszcze	
niedawno	gest	niewyobrażalny/.	Po	prostu	korzystają	z	wol-
ności	bez	obawy	spojrzeń	wścibskich	basidżów	członków	
ochotniczej	 formacji	 obyczajowej,	 którzy	 ostatnio	 rzadko	
zapuszczaja	 się	w	 góry,	 a	 ich	 aktywność	w	 parkach	miej-
skich	również	zdecydowanie	się	obniżyła.	W	ten	oto	sposób	
potrzeba	swobody	i	nieskrępowania	uciążliwą	obyczajowo-
ścią	religijną,	nakazami	i	konwenansami	wypiera	nadmier-
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nie	aktywnych	strażników	poprawności,	swobodne-
go	myślenia	i	wypowiadania	swoich	sądów.
	 Z	 powiewem	 następujących	 nieuchronnie	
zmian	 możemy	 się	 spotkać	 coraz	 częściej	 w	 gór-
skich	przytulnych	knajpkach,	pięknie	zlokalizowa-
nych	 na	 górskich	 szlakach	 i	 obrzeżach	 Teheranu.	
Zielone	 drzewa,	 krzewy	 i	 różnokolorowe	 kwiaty	
u	podnóża	gór,	a	kilkaset	metrów	wyżej	ośnieżone	
stoki	 majeststycznych	 gór.	 Naturalne	 piękno,	 uro-
kliwość	tych	miejsc	nastraja	wędrujących	pozytyw-
ną	energią	wolności	 i	afirmacji	życia.	Często	 Irań-
czycy	określają	te	góry	–	swoją	ojczyzną	wolności.
Wielu	młodych	 uprawia	 sporty	 zimowe.	Nie	 prze-
szkadza	 im	oficjalne	rozdzielenie	 tras	zjazdowych,	
gdzie	jedna	trasa	jest	dla	mężczyzn,	a	druga	dla	ko-
biet.	I	choć	nie	zaplanowano	tras	koedukacyjnych,	
często	 młodzież	 urywa	 się	 od	 spojrzeń	 basidżów	 
i	 wspólnie	 szusuje	 „w	 przepięknych	 okoliczno-
ściach	przyrody”	jak	określiłby	to	nasz	Wojtek	Mły-
narski	–	klasyk	piosenek	o	wczasach.
	 W	poszukiwaniu	swobody	nie	tylko	młodzi	
ludzie,	ale	i	całe	rodziny,	przemieszczają	się	przez	
góry	i	wydrążone	w	nich	tunele	nad	Morze	Kaspij-
skie.	Tutaj,	nad	tym	turkusowym	morzem,	odnajdu-
ją	swoją	część	wolności.	Po	przebyciu	z	Teheranu	
niecałych	200	km	nie	sposób	się	nie	zachwycić	kry-
stalicznymi	wodami	morza	i	subtropikalną	zielenią.	
Jadąc	od	Teheranu	pokonujemy	śnieżne	drogi	 i	 tu-
nele	górskie,	a	od	strony	morza	wita	nas	inny	świat.	
Wszystko	mieni	się	zielenią	i	kolorami	drzew,	krze-
wów	i	kwiatów,	a	w	tym	niesamowite	herbaciane	pola.
W	 zależności	 od	 zasobności	 portfela	 można	 tutaj	 za-
mieszkać	w	niedrogich	hotelach,	a	także	w	kwaterach	
za	2-5	dolarów	od	osoby.	Zamożniejsi	mają	swoje	wille	
i	luksusowe	rezydencje.
	 Jednak	 wszystkich	 łączy	 możliwość	 zaczerp-
nięcia	 głębszego	 oddechu	 wolności	 i	 swobody,	 jakie	
niesie	 z	 sobą	 spotkanie	 z	 tym	szczególnie	urokliwym	
morzem	i	otaczającą	go	roślinnością.

	 Wieczorami	często	rozmawiamy	tutaj	o	swoich	
poszukiwaniach	 Boga.	 Wydawałoby	 się	 niekiedy,	 że	
każdy	szuka	swojego,	a	przecież	w	konsekwencji	zjed-
noczeni	wspólnym	pojmowaniem	cudu	natury,	 docho-
dzimy	do	jednej	konkluzji:	wszystko,	co	nas	otacza,	co	
pojmują	nasze	zmysły,	to	otrzymujemy	od	tego	samego	
Boga,	Jedynego	Boga..

Janek Schylla

Błogosławieni ci, którzy potrafią odróżnić górę od kreciego pagórka, będzie im oszczę-
dzonych wiele rozczarowań.

Błogosławieni ci, którzy potrafią milczeć i słuchać, nauczą się bowiem wielu nowych 
rzeczy.

Błogosławieni ci, którzy są na tyle inteligentni, aby nie traktować siebie zbyt poważnie, 
będą uznani przez swoich przyjaciół.

Błogosławieni jesteście, jeśli znacie potęgę uśmiechu i potraficie przebaczać, wasza 
droga będzie pełna słońca.

Błogosławieni, którzy najpierw pomyślą zanim rozpoczną dzieło i uśmiechają się bez 
kalkulowania, ominie ich wiele rozczarowań (Joseph Folliet).

                                                                        ( udostępniła: Grażyna Cimała)    
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lote 
& Gte

Spte

Szko³y Towarzystwa Ewangelickiego

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Stary	 rok	 zakończyliśmy	 trady-
cyjnym	 koncertem	 „Dzieci	 śpiewają	 kolę-
dy”,	 który	 odbył	 się	 w	 sobotę	 29	 grudnia	
w	Teatrze	im.	A.	Mickiewicza	w	Cieszynie.	 

W	koncercie	 wystąpiło	 ponad	 200	młodych	 śpiewaków	 należą-
cych	do	 chórów	dziecięcych	 i	młodzieżowych	diecezji	 cieszyń-
skiej.	 	Organizatorem	 i	 gospodarzem	 sobotniego	 koncertu	 były	
szkoły:	 LOTE	 i	 GTE.	 Koncert	 niedzielny	 przygotowało	 SPTE	 
i	Przedszkole	TE.
	 W	 I	 części	 koncertu,	 którą	 poprowadził	 wicedyrektor	
LOTE	i	GTE	Leszek	Kołodziej,	wystąpiły	chóry	z	Bładnic,	Jawo-
rza-Jasienicy,	Wisły	Centrum,	Dzięgielowa	i	Zamarsk.
	 W	przerwie	można	było	posilić	się	smakołykami	przygo-
towanymi	przez	rodziców	naszych	uczniów.	Stoiska	obsługiwały	
uczennice	i	uczniowie	obu	szkół.
	 Drugą	 część	 koncertu	 poprowadziła	 dyrektor	 LOTE	 
i	GTE	Lidia	Pałac.	W	tej	części	wystąpiły	chóry	dziecięce	i	mło-
dzieżowe	z	Hażlacha,	Wisły	Głębiec,	Goleszowa,	„Hosanna	star-
sza"	z	Cieszyna	oraz	chór	szkolny	LOTE/GTE.
	 Podczas	 koncertu	 przeprowadzono	 loterię	 fantową.	
Główną	 nagrodą	 był	 rower	 górski	 ufundowany	 przez	 posłankę	
na	Sejm	RP	Aleksandrę	Trybuś.	Sponsorami	byli	także:	Trumph	
Mauxion	Chocolates	Sp.z	o.o.	ze	Skoczowa,	Energetyka	Cieszyń-
ska,	pp.Tereszkiewiczowie,	pp.Wilczkowie	oraz	rodzice	uczniów	
LOTE	i	GTE.	Za	wszystkie	dary	dziękujemy.
	 Nowy	Rok	2013	 rozpoczęliśmy	 radosną	wiadomością	–	
10	stycznia	ogłoszony	został	ranking	szkół	ponadgimnazjalnych	
w	 Polsce,	 który	 każdego	 roku	 przygotowuje	 czasopismo	 „Per-

spektywy”	i	„Rzeczpospolita”.	LOTE	znala-
zło	się	w	tym	roku	jeszcze	wyżej	na	liście:	
49	miejsce	w	kraju
4	miejsce	w	województwie	śląskim
1	miejsce	w	powiecie

	 W	podrankingu	maturalnym	nasza	szko-
ła	znalazła	 się	 jeszcze	wyżej	na	 liście	–	30	
miejsce	w	kraju,	2	w	województwie	śląskim	
i	 1	 w	 powiecie,	 wyprzedzając	 w	 ten	 spo-
sób	 wiele	 renomowanych	 szkół	 z	 Katowic,	
czy	 Bielska-Białej.	 Listę	 najlepszych	 szkół	 
w	 kraju,	 spośród	 kilku	 tysięcy	 istniejących,	
można	 prześledzić	 na	 stronie	 internetowej	
gazety	 „Rzeczpospolita"	 oraz	 czasopisma	
„Perspektywy".	 Kryteria	 i	 wagi	 za	 pomocą	
których	oceniono	szkoły,	to:	sukcesy	w	olim-
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piadach	-	30%,	wyniki	matur	z	przedmiotów	obowiąz-
kowych	-	25%,	wyniki	matur	z	przedmiotów	dodatko-
wych	 -	 40%,	 opinia	 środowiska	 akademickiego	 -	 5%.	
Wysoka	pozycja	LOTE	w	rankingu	to	zasługa	uczniów	
i	nauczycieli.	Absolwentom	z	2012	r.	szczególnie	gorą-
co	dziękujemy	za	bardzo	dobry	wynik	maturalny,	który	
miał	decydujący	wpływ	na	tak	wysoką	ocenę.	To	także	

wynik	 wysokich	 kompetencji	 nauczycieli	 szkoły,	 ich	
ciężkiej	pracy	i	oddaniu	sprawom	szkoły.
	 Listy	najlepszych	szkół	polecamy	głównie	gim-
nazjalistom	 i	 ich	 rodzicom.	 Przed	 podjęciem	 decyzji	 
o	wyborze	szkoły	ponadgimnazjalnej	warto	sprawdzić	
jak	 oceniana	 jest	 wybrana	 szkoła	 w	 profesjonalnym	
rankingu.

Lidia Pałac

	 Wkroczyliśmy	 w	 NOWY	 ROK.	
Wraz	z	nim	każdy	z	nas	ma	zapewne	jakieś	
postanowienia.	Zakończył	się	 I	 semestr	na-
uki.	 Jest	 to	 czas	 podsumowań	 i	wniosków.	
Uczniowie,	 wypoczęci	 po	 przerwie	 świą-
tecznej,	 powrócili	 do	 nauki	 i	 pełni	 zapa-
łu	 rozpoczęli	 naukę,	 stawiając	 przed	 sobą	
nowe	zadania	i	wysokie	wymagania.
	 Najwyższą	 średnią	 ocen	w	 I	 seme-
strze	 uzyskała	 klasa	 2	 bg	 (4,28).	Na	 kolej-
nych	miejscach	plasują	się	klasa	3ag	(4,19),	
klasa	2ag	(4,16),	klasa	1ag	(4,11),	klasa	3bg	
(3,97)	oraz	klasa	1	bg	(3,95).
	 Oto	osoby	z	najwyższą	średnią	ocen	
uzyskanych	w	I	semestrze:
5,25	–	Katarzyna	Puczok	–	2bg
5,13	–	Marcin	Chrapek	–	2ag
5,00	–	Karolina	Fromm	–	1ag
4,94	–	Anita	Cieślar	–	2bg
4,86	–	Jędrzej	Sobota	–	3	ag
4,86	–	Konrad	Szalbot	–	3ag
4,86	–	Janusz	Długosz		–	3bg
4,81	–	Małgorzata	Błaszczyk	–	2bg
4,81	–	Miłosz	Dyka	–	2ag

	 5.01.2013	r.,	odbył	się	w	Wiśle	die-
cezjalny	 etap	 Konkursu	 	 Biblijnego	 „Sola	
Scriptura".	Do	etapu	diecezjalnego	 	zakwa-
lifikowało	się	w	3	grupach	197	uczestników.	
Eliminacje	odbyły	się	w	budynku	LO	w	Wi-
śle.	Następnie	wszyscy			uczestnicy	zebrali	
się	w	kościele	ap.	Piotra	i	Pawła,	gdzie	przy-

Gimnazjum TE

witał	ich		ks.	wizytator	Andrzej	Krzykowski,	a	zespół	
młodzieżowy	pod	kierownictwem		ks.	Marka	Michali-
ka,	poprowadził	wspólny	śpiew.	Biskup	Diecezjalny,	ks.		
Paweł	 Anweiler	 przemówił	 do	 młodzieży,	 dziękując	
im	za	zaangażowanie	w		studiowanie	Biblii.	Wszyscy	
uczestnicy	 otrzymali	 pamiątkowe	 	 dyplomy	 uczest-
nictwa	w	 konkursie.	 Spotkanie	 zakończyło	 się	modli-
twą,	 	 błogosławieństwem	 udzielonym	 przez	 Biskupa	 
i	wspólną	pieśnią.	Wyniki	rejonowego	etapu	ukażą	się	
za	2	tygodnie,	po	spłynięciu	wyników	z		całej	Polski,	na	
stronie	Wydawnictwa	„Augustana”.
	 10	 stycznia	 	 odbył	 się	 w	 GTE	 szkolny	 etap	

Konkursu		Biblijnego	„Jonasz	2013",	w	którym	wzięło	
udział	25	uczestników.	Tematem	 	konkursu	 są	w	 tym	
roku	Dzieje	Apostolskie.
	 9	 stycznia	 odbył	 się	 II	 etap	 konkursu	 „Z	 po-
prawną	polszczyzną”,	do	którego	zakwalifikowało	 się	
10	 uczestników.	 	 Począwszy	 od	 tego	 dnia,	 niemal	 co-
dziennie,	 odbywały	 się	 także	 II	 etapy	Wojewódzkich	
Konkursów	Przedmiotowych,	w	których	uczestniczyło	
21	uczniów	naszej	szkoły.	Nasza	szkoła	była	gospoda-
rzem	konkursu	z	biologii.
	 W	dniach	9	–	11	stycznia	kilkudziesięcioosobo-
wa	grupa	uczniów	brała	udział	w	obozie	narciarskim	na	
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	 Rok	2012	SPTE	zakończyła	koncertem	chary-
tatywnym	„Dzieci	śpiewają	kolędy”	,	który	odbył	się	30	
grudnia	 2012	 r.	 Na	 scenie	 cieszyńskiego	 te-
atru	zaprezentowały	się	chóry	z:	Bażanowic,	
Cieszyna,	 Skoczowa,	Wisły	 Malinki,	Wisły	
Jawornika,	Cisownicy,	Pruchnej	oraz	Dzieci	
z	SPTE	i	PTE.
	 31.12.2012	 r.	 –	 pożegnaliśmy	 śp.	
Tomasza	 Hermę,	 nauczyciela	 informatyki	 
w	 SPTE	 (który	 zmarł	 27.12.2012).	 Pozosta-
nie	w	naszej	pamięci	jako	nauczyciel	ceniony	
i	 szanowany	 przez	 uczniów,	 życzliwy,	 obo-
wiązkowy,	rzetelny.				

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko od-
chodzą...”
	 Styczeń	 rozpoczęliśmy	 „Dniem	
otwartym”,	na	który	zaprosiliśmy	przyszłych	

Szkoła Podstawowa TE

pierwszoklasistów.	 Na	 początku	 nasi	 gości	 obejrzeli	
program	 artystyczny	 przygotowany	 pod	 kierunkiem	 

Stożku,	gdzie	pod	okiem	nauczycieli	wycho-
wania	 fizycznego	 oraz	 instruktorów	 narciar-
stwa,	 zdobywała	 wiedzę	 na	 temat	 tajników	
zjeżdżania	 po	białym	puchu.	Ostatnie	 opady	
śniegu	sprawiły,	iż	młodzież	nie	mogła	narze-
kać	na	złe	warunki	pogodowe.
14	stycznia	wszystkie	klasy	GTE	wybrały	się	
do	Kina	„PIAST”,	aby	obejrzeć	film	„Hobbit”.	
Tytułowy	 bohater,	 za	 namową	 czarodzieja,	
opuszcza	rodzinne	strony	i	wraz	z	krasnolud-
kami	wyrusza	w	 pełną	 niebezpieczeństw	 po-
dróż	po	skarb	ukrywany	przez	smoka.
	 Dzień	 później	 klasy	 trzecie	 wybrały	
się	 do	 teatru	 w	 Bielsku–Białej	 na	 spektakl	
„Balladyna”.	Sztuka	 ta	opowiada	o	 losach	 ty-
tułowej	bohaterki	i	jej	siostry	Aliny.	Do	chaty,	
w	której	mieszkają	z	matką,	przyjeżdża	książę	
i	organizuje	zawody	w	zbieraniu	malin.	Balla-
dyna	zabija	siostrę,	aby	wygrać.	Gdy	zostaje	
królową,	 popełnia	 kolejne	 morderstwa,	 nie	
zważając	na	nic.	To	ponadczasowa	opowieść	
o	 żądzy	 władzy	 i	 niepohamowanych	 ambi-
cjach,	 które	 popychają	 do	 najokrutniejszych	
postępków.	 To	 historia	 wielkiej	 namiętności																										
i	 nieoczekiwanej	 zdrady	 –	 zjawisk	 jakże	 po-
wszechnych	w	dzisiejszym	świecie.
	 W	połowie	stycznia	odbyły	się	zebra-
nia	 z	 rodzicami,	 a	końcem	miesiąca	zawody	
siatkarskie	dziewcząt	i	chłopców.
	 W	związku	ze	zbliżającymi	 się	 feria-
mi	 w	 województwie	 śląskim,	 życzę	 wszyst-

kim	uczniom	i	nauczycielom	wielu	niezapomnianych	wrażeń,	odpoczynku	oraz	nabrania	sił	na	kilka	następnych	
miesięcy	.

Leszek Kołodziej
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G.	Mrowiec	i	M.	Lanc-Budniok.	Następnie	cała	
grupa	udała	się	na	zajęcia	matematyczne,	polo-
nistyczne,	plastyczne.	Do	I	klasy	na	rok	szkolny	
zakwalifikowało	się	44	uczniów.	
Natomiast	 nowy	 nabór	 na	 rok	 2014/2015	 roz-
pocznie	się	od	1	czerwca	2013	r.	
	 Otrzymaliśmy	 wyniki	 konkursów	
przedmiotowych.	 Do	 etapu	 wojewódzkiego	 
z	matematyki	z	elementami	przyrody	zakwali-
fikował	 się	 Jakub	 Królica	 z	 klasy	VI	 B	 (uzy-
skał	49	na	50	pkt).W	styczniu	podsumowaliśmy	
wyniki	 klasyfikacji.	 Średnia	 szkoły	 wyniosła	
4,67,	 frekwencja	w	 klasach	 I-III	wynosi	 95%,	 
a	w	klasach	IV-VI-	93	%.	
Najlepsze wyniki uzyskali:
Filip Foltyn 5,57,
Chudecka Maria 5,67,
5,5: Forszpaniak Matylda, Krystek Karolina, 
Blaźek Denisa, Kisza Patrycja, Niechaj Anna,
5,4: Królica Jakub, Lipka Barbara, Czudek 
Aleksandra,
5,3: Stasica Julia, Pietrusiak Kacper,
5,2: Karnacz Daniel, Kłopacz Magdalena, Mi-
siarz Nina, Cholewik Julia, Murarska Julia,
5,1: Santarius Martyna, Geronin Natalia, Ma-
chinko Adam, Wajda Marek, Zamarska Magda-
lena, Łośko Laura,
Wadowska Zuzanna, Borus Kacper, Król Nata-
lia, Leszczuk Lilianna,
5,0: Lizak Martyna, Mielke Emilia, Nowiń-
ski Błażej, Biały Jan, Chrapek Marta, Dzidek 
Igor, Gojniczek Zuzanna, Jendrysik Marcelina, 
Brudny Joanna, Minczanowski Korneliusz, Sta-
churski Tymoteusz, Wojacki Igor, Koczoń Emi-
lia,
4,9: Bąkowski Robert, Sarapata Karolina, To-
mica Berenika, Pasternak Patrycja, Krzywoń 
Kamil, Heller Zuzanna, Kopel Justyna,
4.8: Hazuka Jakub, Sokal Jan, Skrond Tomasz, 
Biesok Paweł, Jankowski Bartosz, Jankowski 
Tobiasz, Lizak Szymon,
4,75: Cinal Maksym, Myrta Natalia, Knobloch 
Klaudia.
Natomiast w klasach I-III do uczniów wy-
różniających się należą:
Chłopek	 Bartosz,	 Gerula	 Wiktoria,	 Jaroszek	
Agata,	 Koło	 Amelia,	 Rozum	 Martyna,	 Król	 Michał,	
Stasica	Weronika,	Wadowska	Hanna,	Sowa	Marianna,	
Glajcar	Tola,	Krajewska	Nela,	Chudecka	Marta,	Gaw-
las	Adam,	Skrond	Paweł,	Woltman	Olaf,	Wyra	Szymon,	
Teper	 Zofia,	 Siekierka	 Filip,	 Szarzec	Kamil,	Hławicz-
ka	 Eryka,	Wołoszyn	Anabel,	 Bolek	 Edyta,	Wąs	Alek-
sandra,	Kisza	Aleksandra,	Fober	Jagoda,	Szturc	Kamil,	
Kowalski	Mateusz,	Lipka	Michał,	Urbańczyk	Natalia,	
Chudecki	 Marek,	 Bogdał	 Dominika,	Wesołowski	 Łu-

kasz,	Pyra	 Iga,	Sikora	Balbina,	Swakoń	Mikołaj,	Kle-
czek	Hubert,	Korzeń	Bartosz.
	 Najlepszą	 frekwencję	 uzyskali	 (tolerancja	 do	 
3	godzin):
100	%	-	Fajkis	Wiktoria,	Wodziński	Krzysztof,	Glajcar	
Jan,	Biesok	Paweł,	Skrond	Tomasz,	Knobloch	Klaudia,	
Kawulok	Oskar,	Konieczny	Alicja,	Stachurski	Tymote-
usz,	Krzywoń	Kamil,	Nowak	Magdalena,	Buczko	Aga-
ta,	Chrapek	Marta,	Murańska	Julia,	Kłopacz	Magdale-
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na,	Foltyn	Filip.
	 W	 ostatnim	 tygodniu	 stycznia	 obcho-
dziliśmy	uroczystość	„Dzień	Babci	i	Dziadka”.	
O	tym	wydarzeniu	i	koncercie	charytatywnym	
w	następnym	numerze	„	Wiadomości	Wyższo-
bramskich”

Joanna Gibiec-Smierna

Chóry, muzyka...

	 Miniony	sezon	kolędowy	dla	Wyższobramskiego	Chóru	Ka-
meralnego	był	stosunkowo	krótki,	ale	bardzo	intensywny.	Świątecz-
ne	występy	rozpoczęliśmy	już	20	grudnia.	Tego	dnia	wystąpiliśmy	
po	raz	drugi	w	pięknej	Sali	Sesyjnej	cieszyńskiego	ratusza,	by	krót-
kim	programem	kolędowym	rozpocząć	ostatnią	sesję	Rady	Miasta	
w	 2012r.	W	 ratuszu	 zjawili	 się	 także	 harcerze,	 którzy	 tradycyjnie	
przynieśli	Światełko	Betlejemskie,	co	w	pełni	podkreśliło	atmosferę	
nadchodzących	świąt.	Kolejnego	dnia	zorganizowaliśmy	naszą	chó-
rową	wigilijkę.	Były	śledziowe	kanapki,	ciasteczka,	opłatek,	małe	
prezenciki	i	dużo	kolęd!
	 Kolejną	 okazją	 do	 kolędowania	 było	 nabożeństwo	wigilij-
ne	w	kościele	Jezusowym,	podczas	którego,	jak	co	roku,	mieliśmy	

Wyższobramskie kolędowanie 
2012/13 & plany

przyjemność	rozpocząć	śpiewem	radosne	
święta	 Bożego	 Narodzenia.	 Po	 świątecz-
nym	 odpoczynku	 zabraliśmy	 się	 do	 dal-
szej	 pracy,	 gdyż	 czekały	 nas	 jeszcze	 no-
woroczne	występy.	
	 6	stycznia	w	Święto	Epifanii	wy-
stąpiliśmy	podczas	 tradycyjnego	parafial-
nego	 wieczoru	 kolęd	 w	 kościele	 Jezuso-
wym,	gdzie	tym	razem	zaprezentowaliśmy	
się	z	nieco	innej	strony.	Na	próbie	poprze-
dzającej	koncert	wpadliśmy	na	pomysł,	by	
przygotować	niespodziankę	i…	zagrać	na	
dzwonkach.	Mieliśmy	 tylko	 jedną	 próbę	
na	 wyćwiczenie	 dwóch	 kolęd.	 Okazało	
się,	że	wcale	nie	jest	to	łatwe	zadanie,	ale	
wspólne	dzwonienie	 sprawiło	nam	wiele	
radości.	 Myślę,	 że	 słuchaczom	 również,	
gdyż	 nagrodzili	 nas	 gromkimi	 brawami.	
Obiecujemy,	 że	 jeszcze	 kiedyś	 dzwonki	
wyższobramskie	zabrzmią,	prawdopodob-
nie	 znów	w	 okresie	 świąt	 Bożego	 Naro-
dzenia.
	 Ostatnim	punktem	naszej	kolędo-
wej	 aktywności	 był	 pracowity	 weekend	
12/13	stycznia,	podczas	którego	śpiewali-
śmy	trzy	razy.	W	piątek,	11	stycznia,	wraz	
z	 innymi	 chórami	 wsparliśmy	 Wielką	
Orkiestrę	 Świątecznej	 Pomocy	 podczas	
specjalnego	 koncertu	 chóralnego,	 jaki	
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zorganizowany	 został	 w	 naszym	
kościele.	 Po	 koncercie	 przyszedł	
czas	na	ostatnią	próbę	przed	sobot-
nimi	 solowymi	 koncertami	WCK.	
W	sobotę	przy	pięknej	 słonecznej	
pogodzie	 wyruszyliśmy	 do	 Mi-
kołowa.	 W	 czasie	 podróży	 pogo-
da	 uległa	 diametralnej	 zmianie	 
i	Górny	Śląsk	powitał	nas	obfitymi	
opadami	śniegu.	Na	miejscu	ocze-
kiwał	 nas	 znany	 nam	 ks.	 Kornel	
Undas,	 który	 zorganizował	 nasz	
koncert	 w	 pięknie	 odnowionym	
kościele	 św.	 Jana	 w	 Mikołowie.	
Dla	 mikołowskich	 parafian	 za-
śpiewaliśmy	 13	 kolęd	 z	 naszego	
bogatego	repertuaru.	Po	koncercie	
zaproszeni	 zostaliśmy	 na	 gwiazd-
kę	tamtejszego	chóru,	dla	którego	
nasz	 koncert	 był	 prezentem	 od	
księdza	 proboszcza.	 Zostaliśmy	
bardzo	 miło	 przyjęci	 i	 poczuli-
śmy	 prawdziwą	 radość	 dawania.	
Niestety,	nie	mogliśmy	posiedzieć	
długo	 w	 ciepłej	 sali	 na	 plebanii,	
gdyż	 czekał	 nas	 jeszcze	 występ	
finałowy.	W	drodze	 powrotnej	 za-
trzymaliśmy	 się	 w	 Orzeszu-Gar-
dawicach,	 gdzie	 wystąpiliśmy	 
w	 kościele	 św.	 Maksymiliana	
Marii	 Kolbego.	 Nasz	 występ	 po-
przedzony	 został	 programem	 ja-
sełkowym	 przedszkolaków,	 pro-
wadzonych	przez	naszą	koleżankę	
Justynę.	 Do	 Cieszyna	 wróciliśmy	
zmęczeni,	 ale	 zadowoleni	 z	 tego	
ostatniego,	 kolędowego	 wyjazdu	
w	pięknej	zimowej	oprawie.
	 W	 ostatnich	 dniach,	 na	
prośbę	Diecezjalnej	Komisji	 Chó-
rów,	 dokonaliśmy	 podsumowania	
naszych	 zeszłorocznych	 działań.	
W	 2012r.	 wystąpiliśmy	 w	 sumie	
aż	 36	 razy,	 co	 pozytywnie	 zdzi-
wiło	 nawet	 nas.	 Poza	 Cieszynem	
koncertowaliśmy	m.in.	w	Bielsku-
-Białej,	 Bładnicach,	 Cisownicy,	
Goleszowie,	 Górkach	 Wielkich,	
Hażlachu,	 Kętach,	 Międzyrzeczu	
oraz	 za	 granicą,	w	Bawarii.	 Były	
to	 występy	 podczas	 niedzielnych	
nabożeństw,	 pamiątek	 poświę-
cenia	 kościołów,	 festiwale	 oraz	
różne	 okolicznościowe	 i	 charyta-
tywne	koncerty.	Udało	nam	się	też	
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nagrać	płytę	CD	i	w	ten	sposób	przyczynić	się	do	akcji	
„Ratujmy	Organy”.	To	był	błogosławiony	rok	dla	naszej	
chórowej	rodziny	i	mamy	wiele	powodów	do	wdzięcz-
ności.	Co	dalej?
	 Tak,	 jak	 informowaliśmy,	 przed	 nami	wielkie	
tournee	po	Bawarii.	Znajomość	nawiązana	z	Gerhardem	
Lachnerem	 z	 Gustav-Adolf-Werk	 podczas	 zeszłorocz-
nej	wizyty	w	Niemczech	 zaowocowała	 zaproszeniem	
naszego	chóru	na	wielką	podróż	koncertową.	W	dniach	
13-24	 lutego	 czeka	 nas	 ciekawa	 przygoda.	 W	 ciągu	 
8	dni	przemierzyć	mamy	2500	km,	by	dać	9	koncertów	
w	 różnych	miejscowościach	Niemiec.	 Podczas	 każde-

go	z	nich	przedstawiona	zostanie	prezentacja	dotycząca	
naszych	cieszyńskich	organów	oraz	zbierana	będzie	ko-
lekta,	którą	organizator	przeznaczy	na	dofinansowanie	
remontu	naszego	instrumentu.	Czeka	nas	ogromny	wy-
siłek,	przede	wszystkim	wokalny,	ale	świadomość	celu	
tego	wyjazdu	dodaje	nam	motywacji!	Mamy	nadzieję,	
że	 z	Bożą	pomocą	podołamy	 temu	wyzwaniu	 i	 szczę-
śliwie	 powrócimy	 do	 Cieszyna.	 Prosimy,	 pamiętajcie	 
o	nas	w	modlitwie!

Piotr Sikora

Wieczór Kolęd

	 W	 niedzielę	 
6	 stycznia	 br.	 odbył	 się	 
w	 kościele	 Jezusowym	
wieczór	kolęd.
	 W	 programie	
wystąpiły	 	 chóry	 parafii	
cieszyńskiej	 wraz	 z	 chór-
kiem	dziecięcym	Hosanna.	
Wszystkie	 chóry	 wykona-
ły	po	dwie	lub	trzy	kolędy.	
Występy	przeplatane	były	
pieśniami	 zboru.	 Repertu-
ar	 chórów	 obejmował	 za-
równo	 kolędy	 popularne,	
jak	 również	 kolędy	 mało	
znane	 i	 rzadko	 śpiewane,	
jednak	 piękne	 pod	wzglę-
dem	muzyki	i	treści.
	 Wieczór	 kolęd	
zgromadził	wielu	miłośni-
ków	 śpiewu	 i	 był	 uroczy-
stym	 zakończeniem	 okre-
su	świątecznego.
	 Melodie	 kolęd,	
którymi	 rozbrzmiewał	
cieszyński	 kościół,	 jesz-
cze	 długo	 pozostaną	 
w	 pamięci	 i	 sercach	
uczestników.

BM
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 Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty, A tu na dole 

ramiona wieczne; I przepędził przed tobą wroga, I rzekł: 

Wytęp!
5 Mojż. 33,27
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Wigilijka Chóru Misyjnego

	 Ostatnią	 próbę	 chóru	 przed	Świętami	Bożego	
Narodzenia	połączyliśmy	z	wigilijką,	 którą	prowadził	
ks.	Mirosław	Podżorski.	Miłym	gościem	była	pastoro-
wa	diakon	Janina	Kisza-Bruell.	Zwróciła	naszą	uwagę	
na	 artykuł	 o	 autorze	 książki	 „Bez	 rąk,	 bez	 nóg,	 bez	
ograniczeń”,	Nicke	Wujcica,	mającego	serbskie	korze-
nie	–	Australijczyka.	Książka	napisana	jednym	palcem	
zniekształconej	stopy,	pokazuje,	że	cierpienie	ma	sens,	
a	 silna	 wiara	 w	 Boga	 motywuje	 użalających	 się	 nad	
sobą.	 Pełna	 –	 jak	 zawsze	 –	 entuzjazmu,	 p.	 Janeczka,	
chce	posłać	autorowi	wyrazy	poparcia	i	uznania.	
	 Ks.	Mirek	rozdał	nam	świąteczne	kartki	z	proś-

bą	o	napisanie	ulubionego	wersetu	biblijnego.	Nie	za-
jęło	nam	to	wiele	czasu.	Problemem	było	tylko,	który	
werset	wybrać.	Każdy	z	nas	miał	 ich	kilka.	Po	odczy-
taniu	ich	treści,	okazało	się,	że	niektóre	wybory	się	po-
krywają.	Znamy	i	kochamy	Biblię!
	 Wysłuchaliśmy	 też	 dwu	 związanych	 ze	 świę-
tami	 wierszy	 autorstwa	 Jana	 Chmiela	 i	 Marii	 Szturc	 
z	Wisły.		 	
	 Złożyliśmy	 też	 życzenia	 urodzinowe	 naszym	
grudniowym	solenizantom:	Jasiowi	Poloczkowi,	Malce	
Fójcik,	Marysi	Konieczny	i	zaśpiewaliśmy	im	wybrane	
pieśni.	 Przy	 suto	 zastawionym	 stole,	 wspominaliśmy	

byłych	 chórzystów	 z	 myślą	 
o	złożeniu	im	wizyty.	Po	wigi-
lijce	Stasiu	Stanieczek	 i	 Jasiu	
Poloczek	 odwiedzili	 naszego	
byłego	Prezesa	Chóru	–	Eryka	
Kajzara,	 a	 czteroosobowa	 de-
legacja	 z	 ks.	Mirkiem	Podżor-
skim	 pojechała	 do	 Czeskiego	
Cieszyna,	aby	odwiedzić	nasze	
chórzystki	Annę	i	Marię	Kotas.	
Spotkanie	uświetnił	im	brat	Jó-
zef	Kotas,	który	przygrywał	na	
skrzypcach	 przy	 kolędowaniu.	
Ks.	 Mirek	 odprawił	 też	 krót-
kie	 nabożeństwo	 spowiednio-
-komunijne.	 Ich	 zmarłą	 siostrę	
Ewę	 Walek	 wspomnieliśmy	 
w	 czasie	 nabożeństwa	 13	
stycznia	 w	 kościele	 Jezuso-
wym	 w	 rocznicę	 i	 6	 tygodni	
śmierci.	
	Dziękuję	 Wam,	 wszyscy	 byli	
chórzyści,	 że	 poświęciliście	
część	 swojego	 życia	 tak	 pięk-
nej,	 pożytecznej	 i	 uwielbiają-
cej	Boga	służbie.	
	Zachęcamy	 wszystkich,	 któ-
rych	 Bóg	 obdarował	 głosem,	
słuchem	 i	 czasem	 –	 zasilcie	
naszą	 malejącą,	 ale	 wciąż	 sil-
ną	trzódkę.	Ten	czas	nie	będzie	
stracony	 –	 to	 błogosławień-
stwo.	

Zofia Wojtas

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
 

Mat. 24,35
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	 Co	 roku	 dzień,	 w	 którym	 Wielka	 Orkiestra	
Świątecznej	 Pomocy	 Jurka	 Owsiaka	 przeprowadza	
kwestę	na	zbożne	cele,	jest	dla	mnie	(myślę,	że	nie	tyl-
ko	 dla	mnie)	 dniem	 szczególnie	 odświętnym.	W	 tym	
dniu	bowiem	tyle	osób	jednoczy	się	w	duchu	pomocy,	
tysiące	młodych	ludzi	angażuje	się	bezinteresownie	w	
zbiórkę	 pieniędzy,	 organizowanie	 imprez	 towarzyszą-
cych	 akcji.	 Sam	 przed	 laty	 dwukrotnie	 brałem	 udział	
w	 kwestowaniu	 i	 nie	 zdarzyło	 się,	 aby	 ktoś	 odmówił	
wrzucenia	datku	do	 skarbonki.	Można	by	powiedzieć,	
że	niemal	cały	naród	popiera	tę	szczytną	i	pożyteczną	
inicjatywę.	Wiemy,	że	tak	do	końca	nie	jest,	że	są	siły,	
którym	powodzenie	Świątecznej	Orkiestry	 jest	nie	na	
rękę.	Kieruje	nimi	niezrozumiała	zazdrość	z	 faktu	po-
wodzenia	 akcji,	 mnogości	 nowoczesnego	 sprzętu	 me-
dycznego	 zakupionego	 przez	
Fundację	i	chyba	fakt,	że	Jerzy	
Owsiak	 ze	 wszystkiego	 po-
trafi	 się	 dokładnie	 rozliczyć.	
Prawda,	że	niezrozumiałe	 jest	
takie	podejście	do	 szlachetnej	
inicjatywy?	 Podejście	 wręcz	
niechrześcijańskie.	
	 W	 tym	 roku	 Wielka	
Orkiestra	 Świątecznej	 Po-
mocy	 „grała”	 już	 XXI	 raz.	 
W	niedzielę	13	stycznia.	Jednak	 
w	 Cieszynie	 zaczęło	 się	 gra-
nie,	 a	 raczej	 śpiewanie,	 już	 
w	piątek	bowiem	po	raz	drugi	 
z	 rzędu	 w	 Kościele	 Jezuso-
wym	 na	 rzecz	 Orkiestry,	 od-
był	 się	 koncert	 chórów.	 Pięć	
występujących	 chórów	 za-
demonstrowało	 w	 programie,	
głównie	 świąteczno-kolędo-
wym,	 bardzo	 wysoki	 kunszt	
śpiewaczy.	 I	 tak	 na	 początku	
koncertu	 przedstawił	 się	 Pol-
ski	 Chór	 Mieszany	 Colle-
gium	Canticorum	z	Czeskiego	
Cieszyna	 dyrygowany	 przez	
Annę	 Szawińską.	 Chór	 znany	
również	poza	granicami	kraju	
wykonał	 wspaniale	 6	 pieśni	
bożonarodzeniowych	 kompo-
zytorów	 sześciu	 narodowości.	
W	dalszej	 kolejności	wystąpił	
Chór	 Kameralny	 „A	 piacere”	
Instytutu	 Muzyki	 w	 Cieszy-
nie,	 prowadzony	 przez	 Danu-
tę	Zoń-Ciuk,	w	 skład	którego	

Wielkie śpiewanie dla Wielkiej Orkiestry

wchodzą	studenci	i	wykładowcy	uczelni.	Chór	ten	wy-
konał	 również	sześć	pieśni,	m.in.	kompozytorów	fran-
cuskich	i	rosyjskich.	Również	wysoka	klasa.	Następnie	
zaśpiewały	chóry,	nam	cieszyńskim	parafianom	bardzo	
bliskie.	 Wyższobramski	 Chór	 Kameralny,	 odnoszący	
coraz	większe	sukcesy,	pod	batutą	Piotra	Sikory	wyko-
nał	także	sześć	utworów,	w	tym	cztery	kolędy.	Młodzi	
artyści	zaśpiewali	pięknie,	nastrojowo,	kończąc	występ	
aranżacją	 własną	 „Bóg	 się	 rodzi”	 z	 wykorzystaniem	
dzwoneczków.	Po	tym	występie,	z	wysokości	od	organ	
i	przy	 ich	akompaniamencie	 (Mirosław	Berek),	potęż-
nie,	donośnie	zabrzmiał	Chór	Kościelny	naszej	parafii,	
prowadzony	 przez	 Joannę	 Sikorę.	 W	 ich	 wykonaniu	
usłyszeliśmy	trzy	utwory	amerykańskiej	kompozytorki	
Sally	De	Ford	oraz	„W	żłobie	 leży”	w	aranżacji	 Jana	
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Maklakiewicza.	
	 Koncert	 zakończył	
występ	 Chóru	 Reprezentacyj-
nego	 Uniwersytetu	 Śląskiego	
„Harmonia”,	 prowadzonego	
przez	Izabelę	Zielecką	–	Panek.	
Chór	ten,	odnoszący	światowe	
sukcesy,	 ostatnio	 na	 prestiżo-
wym	 konkursie	 w	 Korei	 Po-
łudniowej,	 zaprezentował	 po-
ziom	 rzeczywiście	 najwyższy,	
reprezentacyjny.	 Artyści	 wy-
konali	 utwory:	 Michaela	 Va-
lendby,	Mikołaja	Zieleńskiego,	
Feliksa	 Mendelssohna,	 Jana	
Gawlasa	 oraz	 trzy	 kolędy	 w	
aranżacji	Jacka	Glenca	i	Piotra	
Gruchela,	 a	 na	 koniec	 „Pater	
Noster”	–	Józefa	Świdra.	Chór	
ten	 zasługuje	 na	 najwyższe	
uznanie,	co	docenili	słuchacze,	
dla	 których	 chórzyści	 zaśpie-
wali	na	bis.	Wielce	udany	kon-
cert,	wielkie	śpiewanie,	szkoda,	
że	dla	tak	nielicznej	publiczno-
ści.	 Trzeba	 by	 się	 zastanowić,	
czy	 nie	 lepiej	 w	 przyszłości	
zorganizować	 taki	 koncert	 
w	kościele	Jezusowym	w	dniu	
finałowym	zbiórki	w	godzinach	
popołudniowych,	 jako	 jedno	 
z	wydarzeń	kulturalnych	towa-
rzyszących	 finałowi	 Wielkiej	
Orkiestry	Świątecznej	Pomocy.	
Ci,	 którym	 było	 dane	 uczest-
niczyć	 w	 koncercie,	 mieli	
podwójną	 satysfakcję:	 uczest-
niczyli	 w	 uczcie	 śpiewaczej	 
i	 jako	 jedni	 z	 pierwszych	 zło-
żyli	 datki	 do	 skarbonek	 kwe-
stujących	 harcerzy.	 A	 w	 tym	
roku	 zebrane	 pieniądze	 po	
połowie	 przeznaczone	 będą	
jak	 zwykle	 na	 zakup	 specjali-
stycznego	sprzętu	dla	leczenia	
dzieci,	 ale	 również	 sprzętu	
dla	 oddziałów	 geriatrycznych	
szpitali	 leczących	 i	 rehabilitu-
jących	 osoby	 w	 zaawansowa-
nym	wieku.	 I	 ten	 ostatni	 fakt,	
również	 szczególnie	 ucieszył	
niżej	podpisanego.	

Eugeniusz Raabe
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Smaczne podsumowanie

	 Chórek	 dziecięcy	 działają-
cy	przy	parafii	w	Cieszynie	każdego	
roku	 w	 okresie	 świątecznym	 upięk-
sza	 swoim	 śpiewem	 nabożeństwa	
oraz	różne	koncerty.	
	 I	 tak	w	zeszłym	roku	zaśpie-
wał	na	nabożeństwie	w	II	dniu	Świąt	
Bożego	 Narodzenia,	 odśpiewując	
trzy	 kolędy	 z	 podkładem	 muzycz-
nym,.chórkową	 orkiestrą	 składają-
cą	się	z	uczniów	Szkoły	Muzycznej.	
Kolejnym	 ważnym	 występem	 była	
prezentacja	 na	 koncercie	 w	 Teatrze	
„Dzieci	 Śpiewają	Kolędy”,	 który	 cie-
szy	się	wielką	popularnością	i	każde-
go	 roku	 	 wypełniony	 jest	 po	 brzegi.	
Występ	na	scenie	teatru	jest	wielkim	
przeżyciem	 dla	 dzieci,	 jednak	 ku	
mojemu	 wielkiemu	 zdziwieniu,	 ich	
spokój	 jest	 zaskakujący	 -	 może	 ma	
na	 to	 wpływ	 większa	 ilość	 wystę-
pów,	 które	 są	 przez	 nich	 zaliczane?	
Chórek	 zaprezentował	 dwie	 kolędy	
i	przedstawił	mały	„musical”	pt.	Ru-
dolf,	który	zaskoczył	wielu	słuchaczy.	
Nasz	mały	chórzysta	Wiktor	Gaszek	
znakomicie	wystąpił	w	 roli	Rudolfa,	
dostojnym,	 energicznym	 Mikołajem	
był	 Jakub	 Donocik,	 a	 główną	 rolę	
odśpiewała	 Kornelia	 Dorighi,	 nasza	
flecistka,	 która	 od	 wielu	 lat	 nieprze-
rwanie	akompaniuje	chórkowi.	
	 W	Święto	Epifanii	6	stycznia	
br.	 kolejny	 już	 raz	 braliśmy	 udział	 
w	 koncercie,	 na	 którym	 wystąpiły	
chóry	parafii	cieszyńskiej.	
	 Wcześniej	 zaplanowaną	 nie-
spodzianką	 podsumowującą	 wszyst-
kie	występy	-	koncerty	było	wyjście	
na	 gorącą	 czekoladę	 oraz	 pizzę	 do	
cukiernio-pizzerii	 „Beskid”,	 znajdu-
jącej	się	przy	ul.	Wyższa	Brama.	
	 12	stycznia	br.	o	godz.	10.15	
całą	 grupą	 udaliśmy	 się	 do	 niedale-
ko	 położonej	 restauracji,	 do	 której	
zaprosili	 nas	 właściciele,	 państwo	
Hellerowie.	 Zostaliśmy	 poczęstowa-
ni	wyśmienitą	gorącą	czekoladą	oraz	
pizzą,	którą	mogliśmy	się	 raczyć	do	
woli.	 Gustownie	 urządzony	 lokal,	 
i	 duża	 przestrzeń	 umożliwiła	 po-
mieszczenie	dużej	ilości	dzieci.	Wiel-
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ką	 radość	 i	 zadowolenie	 było	widać	 na	 ich	 twarzach,	
wielkim	zaskoczeniem	była	informacja,	że	poczęstunek	
był	zasponsorowany	przez	właścicieli.	
 Bardzo dziękujemy za zaproszenie państwu 
Heller, poczęstunek był wspaniały, polecamy wszyst-
kim zborownikom, naprawdę warto wstąpić i raczyć 
się dużą propozycją różnorodności dań!
	 Dziękuję	Wam	Drodzy	Rodzice	za	poświęcany	
czas,	za	dopilnowanie	dzieci,	aby	nasz	nieraz	duży	re-

pertuar	był	solidnie	wyuczony.	Dziękujemy	Panu	
Bogu	za	to,	że	przez	cały	rok	nas	prowadził,	po-
zwalał	realizować	plany...

BM
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Dzieci i młodzież
Gwiazdki w Parafii cieszyńskiej:

	 Jak	co	roku	w	naszej	parafii	zosta-
ła	 zorganizowana	 „Gwiazdka”	 dla	 dzieci	
ze	 szkółek	 niedzielnych.	 Tym	 razem	 tro-
chę	wcześniej	niż	zwykle,	bo	16	grudnia.	
Była	to	„Gwiazdka”		dla	wszystkich	dzie-
ci:	 i	 tych	 z	 godziny	 8.00	 i	 tych	 z	 10.00	 
i	 młodszych	 i	 starszych-	 łącznie	 wszyst-
kich-	80	dzieci.	Każdego	roku	dzieci	przy-
gotowują	przedstawienie.	Nie	mogło	teraz		
być	inaczej.	Tyle,	że	w	przedstawieniu	te-
gorocznym	brało	udział	ok.	50	dzieci.	Ta-
kie	przedsięwzięcie	to	ogromne	wyzwanie,	
tym	bardziej,	że	przedział	wiekowy	dzieci	
był	bardzo	szeroki:	od	kilkulatków	do	na-
stolatków.	Najmłodsze	uczestniczki	przed-
stawienia	 to	Martynka	 Raczek	 i	 Natalka	
Madzia,	 które	mają	 po	 niespełna	 3	 latka.	
Takie	wyzwanie	 podjęła	Pavla	Chudecka,	
która	 z	 ogromną	 cierpliwością	 i	 spoko-
jem	organizowała	kolejne	próby.	W	sumie	
dzieci	 przygotowały	 trzy	 przedstawienia.	
Młodsze	dzieci	dwa	przedstawienia	i	star-
sze	dzieci	 jedno	przedstawienie	 pt:	 „Ach	
te	 święta”.	 Przedstawienia	 nawiązywały	
do	 tematu	 aktualnego	 w	 dzisiejszym	 pę-
dzącym	 każdego	 dnia	 świecie,	 a	 miano-
wicie	 do	 tego,	 jak	 łatwo	 dać	 się	 ponieść	
przedświątecznej	 gorączce	 	 i	 zapomnieć	
o	prawdziwym	znaczeniu	Świąt.	 	Pewnie	
wiele	osób	oglądając	sceny	przedstawiane	
przez	dzieci	mogło	zobaczyć	siebie	i	może	
skłoniło	ich	to	do	refleksji…	Przedstawie-
nia	 przeplatane	 były	 wierszykami	 i	 kolę-
dami,	 które	 śpiewane	 w	 wypełnionej	 do	
ostatniego	miejsca	sali,	rozbrzmiewały	na	
całym	Placu	Kościelnym.	Słowem	Bożym	
i	modlitwą	służył	ksiądz	Łukasz	Gaś.
	 Mogliśmy	 również	 usłyszeć	 po-
pisy	 muzyczne	 dzieci.	 Muzyczne	 trio	 
w	składzie:	Martynka	Stoszek	(keyboard),	
Marysia	Chudecka	(skrzypce)	i	Ola	Kisza	
(flet)	akompaniowało	w	kolędzie	„Wśród	
nocnej	ciszy”.	Solowy	występ	należał	do	
Laury	 Łośko,	 która	 zagrała	 kolędę	 „Bóg	
się	 rodzi”.	Piękne	 i	wzruszające	były	wy-

... w Cieszynie:
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stępy	 dzieci.	Zaproszeni	 rodzice	 i	 dziadkowie,	 którzy	
także	 	 pomagali	 przygotowywać	 dzieciom	 ich	 role,	 
z	pewnością	byli	bardzo	dumni.	Dla	nich	także	za	ten	
trud	należą	się	słowa	podziękowania.

					W	gwiazdkowym	spotkaniu	uczestniczył	także	spe-
cjalny	gość	-	Zbyszek	Kłapa	z	Biblijnego	Stowarzysze-
nia	Misyjnego.	Z	wielkim	zaangażowaniem	rozmawiał	
z	dziećmi	i	opowiadał	o	tym,	że	Święta	Bożego	Naro-

dzenia	nie	mogą	się	odbywać	bez	Pana	
Jezusa	w	naszych	sercach.
		 Na	 koniec	 dzieci	 tradycyjnie	
otrzymały	 	 paczki	 pełne	 smakołyków.	
Bardzo	miło	 i	 sympatycznie	 było	 spo-
tkać	 się,	 aby	wspólnie	 z	 dziećmi	 śpie-
wać	 kolędy	 i	 cieszyć	 się	 z	 narodzin	
Pana	Jezusa,	bo	kto	inny,	jak	nie	dzieci,	
potrafi	 autentycznie	 i	 szczerze	 okazy-
wać	radość.
		 Po	 skończonej	 „Gwiazdce”	 
w	sali	chórkowej	czekał	na	wszystkich	
pyszny	 poczęstunek	 -	 szkółkowe	 „cio-
cie”	(a	może	i	któryś	„wujek”)	upiekły	
wyśmienite	ciasta.	
		 Serdeczne	 podziękowania	
dla	 pani	 Pavli	 Chudeckiej	 za	 pomy-
sły	 i	 zaangażowanie,	 dla	 wszystkich	
prowadzących	 szkółki	 niedzielne,	 dla	
rodziców	 i	 dziadków	 za	 to,	 że	 przy-
prowadzali	dzieci	na	próby	i	na	szkółki	 
i	dzieciom	za	ich	pracę	–	uczenie	się	na	
pamięć	 nieraz	 kilku	 stron	 tekstu.	War-
to	 było,	 tak	 jak	 warto	 przyprowadzać	
dzieci	na	szkółki	i	chórek.	

Bogusława Donocik
Foto: Beata Macura
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	 W	 niedzielę,	 30	 grudnia	 2012	
roku,	 odbyło	 się	 w	 Bażanowicach	
uroczyste	 nabożeństwo	 połączone	 
z	 gwiazdką	 dla	 dzieci.	 Swój	 program	
przedstawiły	dzieci	ze	szkółki	niedziel-
nej	 z	 grupy	 młodszej	 i	 grupy	 starszej.	
Zaśpiewał	 chórek	 Stokrotki.	 Słowo	
Boże	zwiastował	opiekun	filiału,	ks.	Łu-
kasz	Gaś.	
	 Na	 zakończenie	 nabożeństwa	
do	 kościoła	 dotarł	Mikołaj	 w	 towarzy-
stwie	 aniołków.	 Goście	 przynieśli	 dla	
najmłodszych	 zborowników	 gwiazdko-
we	 upominki.	 Na	 zakończenie	 wszyst-
kie	 obdarowane	dzieci	 ustawiły	 się	 do	
wspólnego	zdjęcia	z	Mikołajem.

Janina Szalbot
Foto: Sabina Polok

... w Bażanowicach:
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	 Radosne	 chwile	 przeżywały	 pun-
cowskie	dzieci	w	sobotę	22.12.2012r.,	a	to	
za	sprawą	zacnego	gościa	Mikołaja,	który	
zawitał	 do	 nich	 tego	 popołudnia.	 Spotka-
nie	 rozpoczęło	 się	 wspólnie	 zaśpiewaną	
kolędą	i	modlitwą,	a	 	potem	głos	 	zabrały	
dzieci,	 	 które	 przygotowały	 bogaty	 pro-
gram	 artystyczny.	 Na	 początku	 najmłodsi	
szkółkowicze	 powitali	 wszystkich	 zebra-
nych,	następnie	starsze	z	nich	przedstawiły	
scenkę	pt.	My	chcemy	więcej.	Mowa	była	
w	niej	o	tym,	co	jest	najważniejsze	i	o	co	
tak	 naprawdę	 chodzi	 w	 Świętach	 Boże-
go	Narodzenia.	Nie	 jest	ważne	czy	mamy	
posprzątany	 dom,	 bogato	 zastawiony	 stół,	 
i	 mnóstwo	 prezentów	 pod	 choinką,	 ale	
najważniejszą	 rzeczą	 jest	 przyjąć	 nowo	
narodzonego	Pana	Jezusa	do	naszych	serc,	
a	wtedy	możemy	z	prawdziwą	radością	je	
przeżywać.	Więcej	 czasu	 poświęcamy	 na	
czytanie	Biblii,	śpiewanie	kolęd,	modlitwę,	
chętnie	pomagamy	tym	którzy	są	w	potrze-
bie,	 po	 prostu	 naśladujemy	 Pana	 Jezusa,	 
a	 o	 to	 właśnie	 chodzi.	 Potem	 zobaczyli-
śmy	pantomimę	pt.	Ręce,	przedstawiającą	
dzieje	od	stworzenia	świata	poprzez		naro-
dziny	dzieciątka	Jezus,	Jego	ukrzyżowanie	 
i	zmartwychwstanie.	
	 Dzieci	 	 w	 bardzo	 prosty	 sposób	
przedstawiły	nam	sens	narodzin	Zbawicie-
la,	 kończąc	 słowami	 cyt.	Tym	zaś,	 którzy	
Go	 przyjęli,	 dał	 prawo	 stać	 się	 dziećmi	
Bożymi.	Tym,	którzy	wierzą	w	 imię	Jego.	
Ew.	Jana.		Adwent	jest	czekaniem	na	Jego	
powrót	jako	Pana	i	Króla.	Czy	zastanie	nas	
wierzącymi	i	czyniącymi	dobrze?...Pytanie	
to	skłania	nas	do	refleksji,	do	zastanowienia	

... w Puńcowie:
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się	nad	swoim	życiem.	Każdy	z	nas	dorosłych	powi-
nien	jak	najszybciej	odpowiedzieć	sobie	na	to	pytanie,	
póki	czas	adwentu	jeszcze	trwa,	żeby	nie	być	zasko-
czonym,	kiedy	Pan	Jezus	przyjdzie	powtórnie.		
	 Przedstawienia	 przeplatane	 były	 kolęda-
mi	 oraz	 wierszykami	 o	 Bożonarodzeniowej	 treści.	
Ksiądz	 Chudecki	 przypomniał	 zebranym	 historię	
Bożego	 Narodzenia	 nawiązując	 także	 do	 występów	
dzieci.	Na	zakończenie	Mikołaj	podziękował	naszym	
milusińskim	 za	 piękny	 o	 bogatej	 treści	 	 program,	 
i	w	nagrodę	obdarował	je	paczkami.	Spotkanie	zakoń-
czyło	się	wspólną	kolędą	i	modlitwą.		
	 Jesteśmy	wdzięczni	 Panu	 Bogu,	 że	 poprzez	
te	małe	 dzieci	 On	 też	 do	 nas	 dorosłych	 przemawia.	
„Ciociom”	 dziękujemy	 za	 przygotowanie	 programu,	
za	prowadzenie	niedzielnych	szkółek,	dzięki	którym	
dzieci	mogą	coraz	 lepiej	poznawać	Boga	 i	życzymy	
wszystkim		Bożego	pokoju	i	błogosławieństwa.	

Grażyna Smoter

... w Marklowicach:
	 W	ostatnią	 sobotę	2012	spotkali-
śmy	 się	w	 kościele	w	Marklowicach	 na	
tradycyjnej	Gwiazdce.	W	tym	roku	pogo-
da	 za	 oknem	 przypominała	 raczej	wcze-
sną	wiosnę	 i	Święta	Wielkanocne,	 a	nie	
Boże	 Narodzenie.	 Dlatego	 tym	 bardziej	
wszyscy	cieszyliśmy	się,	że	zaśpiewamy	
wspólnie	kolędy	i	razem	przeniesiemy	się	
choć	na	chwilę	do	Betlejem	aby	przypo-
mnieć	sobie	historię	narodzenia	Pana	Je-
zusa.
	 Dzieci,	przebrane	w	różne	posta-
cie	z	Jasełek,	tłoczyły	się	bardzo	podeks-
cytowane	w	salce	na	parterze	czekając	na	
swój	występ.	Prowadzący	szkółkę	starali	
się	tak	rozdzielić	teksty,	aby	każde	z	dzie-
ci	mogło	wziąć	udział	w	występie.	Nawet	
najmniejsi	szkółkowicze	mieli	wierszyki,	
wszystkie	 dzieci	 pięknie	 śpiewały	 kolędy	 i	 nowe	 piosenki	
związane	 z	 Bożym	 Narodzeniem.	 Były	 więc	 anioły,	 paste-
rze,	Trzej	Królowie	 i	oczywiście	Maria,	Józef	 i	mały	Jezus	 
w	żłóbku.
	 Mieliśmy	 okazję	 po	 raz	 pierwszy	 posłuchać	 też	 ze-
społu	złożonego	z	gitary,	organów,	skrzypiec	i	bębnów.	Nowy	
podkład	muzyczny	i	nowe	pieśni	tak	bardzo	się	podobały,	że	
dzieci	powtórzyły	swój	występ	w	niedzielę	6	stycznia	2013	 
w	czasie	nabożeństwa.	Mimo,	że	nie	jest	to	zwyczajem	w		na-
szym	kościele,	po	występie	nie	mogliśmy	powstrzymać	się	
od	oklasków.	Wszystko	na	chwałę	Pana!
Gratulujemy	występu	 i	dziękujemy	wszystkim,	którzy	przy-
czynili	 się	 do	 organizacji	Gwiazdki,	w	 tym	 również	 ofiaro-
dawcom	upominków	dla	naszych	dzieci.
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	 Jak	co	 roku,	w	 sobotnie	grudnio-
we	popołudnie	spotkaliśmy	się	w	kościele	
na”gwiazdce”.	Modlitwą	oraz	wspólnym	
śpiewem	 	 rozpoczęliśmy	 	 nasze	 spotka-
nie.	Chórek	dziecięcy	prowadzony	przez	
ks.	Grzegorza	Brudnego	 zaśpiewał	 kilka	
pięknych	 kolęd,	 zaś	 dziewczynki	w	wie-
ku	7-9	lat,	pod	przewodnictwem	Krystyny	
Krzywoń,	 grając	 na	 cymbałkach,wpro-
wadziły	 nas	 w	 świąteczny	 nastrój.	 Na-
stępnie	 została	 wystawiona	 scenka	 oraz	
wyrecytowane	 wiersze.	 Na	 sam	 koniec		
nastąpiła	 najmilsza	 chwila	 dla	 naszych	
milusińskich	 -	 odwiedził	 nas	 Mikołaj	
z	 prezentami.	 Dzieci,	 które	 regularnie	
uczęszczały	na	nasze	niedzielne	spotkania	
zostały	nagrodzone	książkami.		 	
	 Dziękuję	wszystkim	dzieciom	za	
zaangażowanie	 w	 przygotowaniu	 wystę-
pu	 i	życzę	wytrwałości	we	wzrastaniu	w	
wierze.
                                                                                                                    

Magdalena Cendrowska

Tekst i foto: Gabriela Staszkiewicz

... w Zamarskach:
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	 Jak	 co	 roku,	 nasza	 szkółka	 po	
raz	kolejny	wzięła	udział	w	akcji	Prezent	
pod	choinkę.	
	 	Od	23	września	 aż	 do	11	 listo-
pada	ofiary	były	przeznaczone	na	paczki	
dla	dzieci	z	Ukrainy.	W	listopadzie	zbie-
raliśmy	 także	 dary	 rzeczowe.	W	 sumie	
udało	nam	się	zebrać	około	200	złotych!	
Zebraliśmy	 także	 kilkanaście	 przedmio-
tów.	Dnia	17	listopada	z	ochotnikami	ze	
szkółki	wyruszyliśmy,	aby	za	uzbierane	
pieniądze	 kupić	 prezenty.	 Podzieliliśmy	
się	 na	 4	 grupy.	 Każda	 grupa	 kupowała	
dla	 innej	 kategorii	wiekowej	 i	 płciowej	
np.	dziewczynki	od	6	do	8	lat	robiły	pre-
zenty	dla	 swojej	 rówieśniczki.	Kupowa-
nie	sprawiło	nam	wiele	radości	i	zabawy.	
Jednocześnie	 było	 to	 ćwiczenie	 współ-

... w Gumnach:

Foto: Edward Figna

Akcja prezent pod choinkę
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	 W	 dniu	 23	 grudnia	 mieliśmy	 oka-
zję	 obejrzeć	 spektakl	 teatralny	 pt.	 Pójdźmy	
wszyscy	do	stajenki.	
	 W	 4.	 niedzielę	 adwentu,	 czyli	 
w	przeddzień	Wigilii,	mieliśmy	zaszczyt	go-
ścić	 grupę	 aktorów	 z	 polskiej	 Sceny	 Bajka	
Teatru	Cieszyńskiego	w	Czeskim	Cieszynie.	
Specjalnie	 dla	 dzieci	 wykonali	 przedsta-
wienie	 o	 Bożym	 Narodzeniu.	 Na	 początku	
poznaliśmy	 w	 skrócie	 historię	 stworzenia	 
i	 pierwszego	 grzechu.	 Następnie	 zobaczyli-
śmy	narodzenie	Jezusa,	przybycie	pasterzy	i	
długą	 drogę	mędrców.	 Grę	 aktorów	 uzupeł-
niały	również	kukiełki,	dzięki	którym	przed-
stawienie	 jeszcze	 bardziej	 zainteresowało	
dzieci.	 Kwestie	 były	 wypowiadane	 rymem,	 
a	fabuła	pełna	była	humoru.	Do	spektaklu	zo-

pracy	w	grupie.	Kiedy	prezenty	były	kupione,	
przyszedł	 czas	 na	 pakowanie.	Wtedy	 okaza-
ło	się,	że	z	przedmiotów,	które	uzbieraliśmy,	
zrobił	 się	 jeszcze	 jeden	 prezent!	 Postanowi-
liśmy	,	że	sami	ozdobimy	paczki	na	szkółce.		
4	grupy	ozdobiły	4	prezenty,	bawiąc	się	przy	
tym	wspaniale.	Kiedy	wszystko	było	gotowe,	
prezenty	wyruszyły	na	Ukrainę.
	 Mam	 nadzieję,	 że	 dzieciom,	 które	
otrzymały	prezenty,	mogliśmy	podarować	ra-
dość	i	uśmiech.	Myślę,	że	w	przyszłym	roku	
będziemy	 mogli	 dać	 ukraińskim	 dzieciom	
jeszcze	więcej	radości	i	uśmiechu.

Maria Chudecka

Pójdźmy wszyscy do stajenki
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stały	wplecione	kolędy,	dzięki	którym	widzo-
wie	stali	 się	uczestnikami,	a	przedstawienie	
nabrało	rodzinnego	charakteru.	
	 	Wszyscy	 widzowie	 byli	 zachwyce-
ni.	Pod	koniec	przedstawienia	zaśpiewaliśmy	
wspólnie	kilka	kolęd	po	polsku	 i	po	czesku.	
Myślę,	 że	będziemy	mieli	kiedyś	okazję	zo-
baczyć	 kolejny	 spektakl	w	wykonaniu	 tych	
aktorów.

                                                                             
Maria Chudecka

Sola Scriptura

	 5.01.2013	 r.,	 odbył	 się	 
w	 Wiśle	 rejonowy/diecezjalny	 etap	
Konkursu	 Biblijnego	 "Sola	 Scriptu-
ra	 2012/2013".	 Do	 etapu	 diecezjal-
nego	 zakwalifikowało	 się	 w	 3	 gru-
pach	(I.	-	kl.	4-6	-	SP;	II.	-	gimnazja	 
i	 III.	 -	 szkoły	 ponadgimnazjalne)	
197	 uczestników,	 niestety	 nie	 wszy-
scy	 przyjechali,	 prawdopodobnie	
z	 powodu	 nasilającego	 się	 ataku	
grypy	 i	 różnych	 przeziębień.	 Eli-
minacje	 odbyły	 się	 w	 budynku	 LO	
w	Wiśle.	W	 tym	 czasie	 rodzice	mo-
gli	 zwiedzić	 muzeum	 wiślańskie,	
po	 którym	 oprowadzał	 pan	 Maciej	
Oczkowski.	 Po	 eliminacjach	 mło-
dzież	 i	 opiekunowie	 zostali	 poczę-
stowani	 herbatą	 i	 drożdżówkami	 
w	sali	parafialnej.	Następnie	wszyscy	
uczestnicy	zebrali	się	w	kościele	ap	
Piotra	 i	 Pawła,	 gdzie	 przywitał	 nas	
ks.	 wizytator	 Andrzej	 Krzykowski,	
a	 zespół	 młodzieżowy	 pod	 kierow-
nictwem	 ks.	 Marka	 Michalika,	 po-
prowadził	 wspólny	 śpiew.	 Biskup	
dicezjalny,	ks.	Paweł	Anweiler,	prze-
mówił	 do	 młodzieży,	 dziękując	 im	
za	 zaangażowanie	 w	 studiowanie	
Biblii.	 Następnie	 wszyscy	 uczestni-
cy	 otrzymali	 pamiątkowe	 dyplomy	
uczestnictwa	 w	 konkursie.	 Spotka-
nie	 zakończyło	 się	 modlitwą,	 bło-
gosławieństwem	 udzielonym	 przez	 
ks.	biskupa	i	wspólną	pieśnią.
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Przygotowała: Joanna Rucka-Czernik

Kącik dla dzieci

	 Wyniki	rejonowego	etapu	ukażą	się	ok.20.01.,	po	spłynięciu	wy-
ników	z	całej	Polski,	na	stronie	Wydawnitwa	Augustana.

Joanna Sikora

 Tegoroczny	luty,	a	szczególnie	jego	druga	płowa,	zapowiada	się	niezwykle	ekscytująco.	Przed	
wami	FERIE	ZIMOWE	–	czas	na	złapanie	oddechu	po	pracowitym	I	półroczu	w	szkole,	czas	zabaw	 
na	śniegu	(miejmy	nadzieję,	że	pogoda	dopisze)	i	uda	wam	się	zbudować	iglo	lub	najfajniejszego	bał-
wana	;)
	 Pewnie	będziecie	mieć	też	więcej	swobody.	Ale	pamiętajcie,	to	nie	zwalnia	was	od	bycia	zawsze	
i	wszędzie	DZIEĆMI	BOŻYMI,	postepującymi	tak	jak	Pan	Jezus.	A	w	Biblii	czytamy	o	Nim:	

„	A	dziecię	rosło	i	nabierało	sił,	było	pełne	mądrości,	i	łaska	Boża	była	nad	nim.”	(Łk.2,40)

	 Pewien	bardzo	bogaty	ojciec,	będąc	u	kresu	ży-
cia,	 podzielił	 cały	majątek	między	 trzech	 synów.	 Zło-
ty	pierścień	z	wielkim	brylantem,	który	 stale	nosił	na	
serdecznym	palcu,	obiecał	temu	synowi,	który	w	ciągu	
trzech	dni	potrafi	wykazać	się	najszlachetniejszym	czy-
nem.	
	 Ani	 wyratowanie	 ze	 stawu	 tonącego	 dziecka,	
ani	wyprowadzenie	kobiety	z	płonącego	domu	nie	było	
tym	najszlachetniejszym	czynem.
	 Dopiero	 czyn	 trzeciego	 syna	 był	 godny	wspa-
niałej	 nagrody.	Trzeci	 syn	wędrując	 drogą	 górską,	 za-
uważył	rankiem	koło	przepaści	śpiącego	na	trawie	swo-
jego	 nieprzyjaciela,	 który	 kilkakrotnie	 skrzywdził	 go	 

„MIŁUJCIE NIEPRZYJACIÓŁ SWOICH”
w	życiu.	Widocznie	o	zmroku	poprzedniego	dnia	przy-
wędrował	 on	 na	 to	 miejsce	 i	 ułożył	 się	 do	 snu,	 nie-
świadomy	grożącego	mu	niebezpieczeństwa.	Chłopak	
ucieszył	 się	w	 pierwszej	 chwili,	 że	wróg	 poniesie	 za-
służoną	karę	i	on	nie	przyłoży	do	tego	ręki.	Gdy	jednak	
sumienie	 –	 ten	 sędzia	wewnątrz	 nas,	 ten	 „głos	Boży”	 
w	nas	–	w	tym	samym	momencie	odezwało	się:	skoro	
widzisz	i	cieszysz	się,	więc	zginie	z	twojej	winy	–	szyb-
ko	 zdecydował	 się.	Obudził	 śpiącego	wroga,	wskazał	
na	grożące	mu	niebezpieczeństwo	i	odszedł		z	dziwnym	
spokojem	w	duszy.
	 To	był	czyn	najszlachetniejszy.	
																																																											(„Pójdźmy	do	Jezusa”)	
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	 Pawełek	posiadał	 pewne	cechy,	 z	 których	był	
zadowolony.	Należały	do	nich:	wiek	12	lat,	dość	dobry	
„dribbling”,	 rude	włosy	 i	24	piegi	na	nosie.	Wszystko	
inne	podobało	mu	się	mniej,	jak	np.	chodzenie	do	szko-
ły,	 język	 angielski	 i	 Jurek,	 przyjaciel	 –	 nieprzyjaciel,	
który	obdarzył	go	przezwiskiem	„keczup”	(a	to	z	powo-
du	 rudych	włosów).	Poza	 tym	Pawełek	był	 chłopcem	
podobnym	 do	 wielu	 innych,	 często	 zmęczonym,	 roz-
trzepanym,	z	głową	pełną	marzeń,	łakomym,	leniwym,	
posłusznym	 (	w	miarę),	 ale	 też	 uprzejmym	 i	 serdecz-
nym	w	odpowiednich	momentach.	
	 Ale	pewnego	popołudnia	 zdarzyło	 się	 coś,	 co	
zmieniło	w	pewnym	sensie	jego	życie.
Lekkie	pukanie	w	okna
	 Już	 po	 raz	 dwudziesty	 chyba	 Pawełek	 czytał	
tę	stronę	podręcznika	z	historii.	Ale	na	próżno.	Nie	ro-
zumiał	nic.	Wszyscy	ci	 królowie	 rządzący	 i	 tu,	 i	 tam,	
wywoływali	ogromne	zamieszanie	w	jego	głowie.	Był	
znudzony	i	to	bardzo	znudzony.	Sapał	niczym	hipopo-
tam	i	wymierzył	sążnistego	kopniaka	w	kosz	na	śmieci.	
Z	kuchni	dochodziły	 śmiechy	dwóch	małych	 siostrzy-
czek,	które	oglądały	bajkę	w	telewizji.
„Dorastanie	 to	 jednak	udręka”,	pomyślał	przez	 chwilę,	
ale	tylko	przez	chwilę.	Już	miał	ochotę	wrzucić	książkę	
do	 kosza	 na	 śmieci,	 gdy	 coś	 przyciąnęło	 jego	 uwagę.	
Lekkie	 pukanie	 do	 okna.	 Pobiegł	 zobaczyć.	 Na	 para-
pecie	 siedział	 biały	 gołąb.	 Pawełek	
otworzył	 okno.	 „Pewnie	 jesteś	 głod-
ny”,	 pomyślał.	 Powoli	 wyciągnął	
rękę:	 gołąb	 nie	 odleciał,	 co	 więcej	
zbliżył	 się	 do	 jego	 ręki.	 Miał	 coś	
błyszczącego	 w	 dziobie.	 Szybkim	
ruchem	 głowy	 położył	 to	 na	 dłoni	
chłopca	i	dopiero	odleciał.	
Pawełek	spojrzał	na	dar	gołąbka:	był	
to	 maleńki,	 złoty	 kluczyk.	 Chłopiec	
był	dziwnie	 spokojny,	 jakby	gołębie	
rozdające	 złote	 kluczki	 były	 rzeczą	
najzupełniej	 zwyczajną.	 W	 szufla-
dzie	biurka	znalazł	skórzany	sznurek,	
przesunął	 go	 przez	 kółko	 kluczyka	 
i	zawiesił	sobie	na	szyi.
Następnego	 dnia	 w	 szkole	 wszyscy	
podziwiali	jego	wisiorek.
	-	Nowy?	-	spytał	nawet	Jurek.
	-	Nie.	Wymyłem	go	w	Persilu	–	od-
powiedział	Pawełek.
Ktoś	 spytał	 się,	 skad	 go	 ma.	 Ale	
nie	 odważył	 się	 opowiedzieć	 o	 tym.	 
W	czasie	przerwy	wydarzyło	się	coś	
dziwnego.	Brama	w	murze
	 Rysiek	i	Włodek	wyśmiewali	

„ZŁOTY KLUCZYK”
się	z	jego	ukochanego	Juventusu.	Jego	ulubiona	druży-
na	przegrała	poprzedniej	niedzieli	i	Pawełek	przejął	się	
tym	 bardzo.	 Dwaj	 przyjaciele	 zaczęli	 wyśmiewać	 się	 
z	niego	–	to	mógł	jeszcze	przeboleć	–	ale	potem	przy-
czepili	się	do	drużyny	i	na	to	już	można	było	zareago-
wać	jedynie	pięściami.
Na	podwórzu	znajdował	się	kącik,	którego	nie	dosięgał	
wzrok	 nauczycieli.	Tam	wyrównywano	 rachunki	 przy	
pomocy	 pięści.	 Pawełek	 był	 duży	 i	 silny,	 nie	 bał	 się	
dwóch	kolegów.	Wezwał	ich	na	podwórze.	Poszedł	tam	
i	czekał	z	zaciśniętymi	pięściami,	gdy	nagle	zauważył	
w	murze	zamek.	Kto	był	tak	szalony	i	narysował	zamek	
na	murze?	 Jednak	 zamek	nie	 był	 narysowany.	Był	 to	
prawdziwy	zamek.	Pawełek	patrzył	na	niego	z	otwartą	
buzią.	Nagle	zrozumiał.	Zdjął	kluczyk	z	szyi	 i	włożył	
do	 zamka.	 Pasował	 doskonale.	 Powolutko	 przekręcił	
kluczyk	a	serce	biło	mu	mocno.	W	murze	otworzyła	się	
mała	bramka.	Poprzez	nią	widać	było	pogodne	niebo,	
na	którym	widniała	tęcza.	Wydawała	się	być	bliziutko	
i	 Pawełek	 wyciągnął	 	 rekę:	 tęcza	 owinęła	 się	 wokół	
jego	ręki,	jak	jedwabny	szalik.	W	tym	momencie	brama	 
w	murze	zniknęła.
Rysiek	i	Włodek	przybiegli	gotowi	do	walki,	ale	Pawe-
łek	wyciągnął	 rekę	na	 zgodę.	Nie	 umiał	 zacisnąć	dło-
ni,	którą	opasała	tęcza.	Zaskoczeni	tym	gestem	pokoju,	
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obaj	 zbliżyli	 się	 do	 Pawełka,	 prawie,	 że	
uśmiechnięci.
	-	Ach!	W	końcu	Juventus	nie	jest	najgor-
szą	drużyną	–	powiedział	Walter.
Pocałunek	i	czuły	gest
	 Po	 raz	 drugi	 dziwne	 zdarzenie	
miało	miejsce	w	domu	po	obiedzie.
	 -	 Proszę	 cię	 Pawełku	 –	 powiedziała	
mama	–	zostań	dziś	w	domu	i	przypilnuj	
siostrzyczek.
Muszę	wyjść	po	sprawunki	i	nie	mogę	za-
brać	ich	ze	sobą.
	 -	 Ale	 mamusiu,	 przyrzekłem,	 że	 pójdę	 
z	 Jurkiem	na	 lodowisko.	To	moje	wolne	
popołudnie.
Zaprowadź	Helę	i	Ewelinę	do	babci!
	-	Przecież	mamusia	poprosiła	o	to	ciebie	
Pawełku	–	surowo	powiedział	tatuś.	-	Dziś
zostaniesz	w	domu!
	-	Niee!	Zawsze	jest	tak	samo!	Ale	ja	i	tak	
wyjdę!	-	Pawełek	trzasnął	drzwiami	i	po-
szedł	do
swego	pokoju.
	-	I	tak	wyjdę!	-	powiedział	do	siebie.
	 	 	Włożył	kurtkę.	Był	 już	krok	od	drzwi	
wejściowych,	 gdy	 znów	 ukazał	 się	 na	
ścianie	korytarza	tajemniczy	zamek.	Tym	
razem	 Pawełek	 nie	 miał	 wątpliwości.	
Wsadził	złoty	kluczyk	do	zamka	i,	tak	jak	
poprzednio,	 lekko	 przekręcił.	 Magiczne	
drzwi	otworzyły	się	w	ścianie,	jakby	w	ja-
kiejś	szafce.	Pawełek	zobaczył	tam	siebie	
w	czułym	uścisku	taty	i	mamę	dającą	mu	
buziaka.	Było	to	to	co	miał	najcenniejsze.	
Momenty,	w	 których	 tata	 z	 dumą	 klepał	
go	po	ramieniu	i	pocałuneki	mamy	powo-
dowały,	że	czuł	się	najszczęśliwszy.
	 	 	 	 	 	Powoli	cofnął	się	a	drzwi	w	ścianie	
zniknęły.
	-	A	więc	dobrze	–	westchnął	–	będę	pilno-
wał	tych	dwóch	smarkul.
	 Wieczorem	 nie	miał	 najlepszego	
humoru,	 mimo	 dobrego	 uczynku	 speł-
nionego	popołudniu.	Czuł,	że	następnego	
dnia	 na	 pewno	 będzie	 pytany	 z	 angiel-
skiego	i	dlatego	musi	wziąć	się	do	nauki	
przedmiotu,	 którego	 nie	 cierpi.	 Po	 opa-
nowaniu	 odmiany	 dwóch	 czasowników	
angielskich	włączył	muzykę,	by	się	trochę	
rozerwć.	 Po	 godzinie	 nauczył	 się	 zaled-
wie	czterech	czasowników.
	 -	 Do	 licha!	 Pracując	 z	 taką	 szybkością	
będę	tu	jeszcze	tkwić	do	północy!	-	jęczał.
Zobaczył	wtedy	zamek	po	raz	trzeci.	Znaj-
dował	się	w	powietrzu,	za	lampą.	Pawełek	
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wziął	złoty	kluczyk	i	otworzył	zaczarowane	drzwi.	Zo-
baczył	 siebie	wchodzącego	po	 schodach,	które	ginęły	
w	chmurach.	Gdy	wchodził	stopnie	za	nim	znikały.	Po	
tych	schodach	można	było	jedynie	wchodzić.	Nie	moż-
na	było	nimi	wrócić	z	powrotem.	Tym	razem	Pawełek	
zrozumiał.	Wyłączył	 muzykę	 i	 zaczął	 się	 uczyć.	 Nie	
mógł	wyrzucać	„stopni”,	nigdy	by	ich	nie	odzyskał.
	 I	 tak	 zloty	 kluczyk	 odmienił	 życie	 Pawełka.	
Pozornie	 był	 tym	 samym	 chlopcem,	 mającym	 12	 lat	 
umiejętność	 dobrego	 „dribblingu”,	 ale	w	 nim	 samym	
cos	się	zmienieło.
Zauważył	 to	 nawet	 dyrektor	 szkoły,	 który	 pewnego	
dnia,	gdy	Pawełek	przygotowywał	się	do	rzutu	rożnego	
w	czasie	meczu,	zbliżył	się	do	niego	i	powiedział:
	-	Brawo	Pawełku!	Znalazłeś	klucz	mądrości?	
	 -	 Rzeczywiście!	 -	 odpowiedział	 Pawełek	 i	 strzelił	
wspaniałego	 „kornera”.	Ale	 Rysiek,	 jak	 zwykle,	 spu-
dłował	haniebnie.			

  Pomaluj na czarno pola oznaczone kropką

Poczytaj mi mamo
Cykl opowiadań: „Bez Boga na świecie”. Cz. II

Krystyny Rojowej

—	Marcinku,	 teraz	to	możesz	nawet	ożenić	się,	śmiali	
się	chłopi.
	 A	przecież	lubo	Marcinkowi	teraz	w	domu	wy-
dawało	się	jak	w	raju	i	choć	starał	się,	żeby	tak	mogło	
być	zawsze,	to	jednak	chętniej	bywał	w	górach.	O,	bo	
też	tam	było	pięknie!	Siadał	chłopiec	na	szarej	skale	i	
z	niej	jak	król	swoje	państwo	-	spojrzeniem	obejmował	
swoje	stado,	rządząc	nim	nawoływaniem.
	 Z	lewej	strony	biegły	wyżej	i	wyżej	lasy	świer-
kowe,	bukowe	i	dębowe.	Gdy	wietrzyk	z	tej	strony	za-
wionął,	przynosił	zawsze	słodką	woń	leśną,	a	podczas	
ciszy	bory	te	niekiedy	grały	jak	muzyka.	Szemrząc	i	nu-
cąc,	tarło	się	drzewo	o	drzewo,	gałąź	o	gałąź,	liść	o	liść.	
A	w	jesieni!	Gdy	liście	opadały,	szumiące	jodły	zdawa-
ły	się	nucić	głuchą	pieśń	pogrzebową.	Pod	samą	skałą,	
jak	zielony	jedwab	kwiatami	wyszyty,	rozpościerały	się	
pastwiska,	a	wśród	nich	jak	srebrna	wstęga,	toczył	się	
strumyk.	Po	prawej	stronie	widniały	hale	pokryte	krze-
wami,	z	których	jedne	kwitły	na	wiosnę,	inne	tylko	się	
zieleniły;	w	lecie	zaś	i	w	jesieni	czeremcha	i	bruśnice	
uśmiechały	 się	 i	 drażniły	 smak.	Marcinek	 znał	w	 gó-
rach	każdą	roślinę,	dobrą	i	złą.	Stary	Andrzej	nauczył	
go	poznawać	je	i	rozróżniać.
	 Gdy	 słonko	 skąpało	 w	 złotym	 blasku	 góry	 
i	hale,	zapatrzył	się	chłopiec	nieraz	w	ten	świat.	Co	za	

krasa!
	 Jeżeli	 bydełko	 pasło	 się	 spokojnie,	 wtenczas	
Marcinek	wyplatał	coś	z	wikliny,	której	było	tam	pod	
dostatkiem.	Rozpoczął	od	mioteł,	poszczęściło	mu	się,	
potem	 zrobił	 i	 koszyk	 do	 sera,	 a	 wreszcie	 zrobił	 ład-
ną	klatkę	dla	kur.	Każdego	dnia	przynosił	coś	ze	sobą	
do	wsi.	Kupowały	to	od	niego	gospodynie,	za	co	która	
chciała,	—	i	tak	sobie	chłopczyna	coś	oszczędził.	Może	
się	to	kiedyś	przydać	—	rozumował	sobie	—	bo	teraz	
sam	muszę	się	starać	o	siebie.
	 Nieraz,	gdy	siedząc	wyplatał,	rozmyślał	sobie:	
Czy	to,	co	widać	na	tym	świecie,	wszystko	już	zawsze	
tak	było?	A	jeżeli	nie,	któż	to	wszystko	uczynił?	Któż	
rozkazał	słonku,	aby	rano	wschodziło,	a	wieczorem	za-
chodziło?	Czy	może	ten	Bóg,	którego	wójt	wspominał,	
gdy	 się	 zaklinał,	 a	niewiasty	wymieniały,	gdy	kto	we	
wsi	umarł,	powiadając:	Dobry	Pan	Bóg,	że	go	wziął	do	
siebie!	Gdzie	jest	ten	Bóg?	I	dokąd	On	tych	ludzi	bierze?	
Czy	On	i	moją	matulę	tam	wziął?	Jeżeli	On	to	wszystko	
uczynił,	co	oko	widzi,	toć	jest	naprawdę	mądry	i	dobry.	
Jakże	mądrze	wszystko	 to	 jest	urządzone!	Jedne	zioła	
rosną	 na	 pokarm,	 inne	 znowu	 na	 lekarstwo;	 te,	 które	
lubią	cień	zasiał	Bóg	pod	krzakami,	 inne	zaś	na	miej-
scach	słonecznych.	Albo	też	i	to	po	deszczu	wszystko	
w	górach	ożywa,	ale	że	nadmiar	deszczu	szkodzi,	więc	
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znowu	słonko	świeci	i	powiewa	wietrzyk.	Jeżeli	to	rze-
czywiście	On	tak	wszystko	doskonale	urządził,	tedy	to	
jest	naprawdę	jakiś	wielki	i	mądry	Pan?
	 A	czy	tam,	gdzie	On	zmarłych	zabiera,	jest	też	
i	ziemia	tak	piękna	jak	tutaj?	Kiedy	wójtowa	umierała,	
dali	jej	do	ręki	pieniądz,	—	że	to	,,na	przewóz",	mówili.	
Czy	między	 naszą,	 a	 tamtą	 ziemią	 jest	wielka	woda?	
Któż	 ludzi	 przez	 nią	 na	 tamtą	 stronę	 przeprawia?	 Po	
pogrzebie	 wójtowej	 przez	 cały	 tydzień	 w	 domu	 nie	
pracowano,	ażeby	dusza	zmarłej	miała	spokój.	Po	tygo-
dniu	napiekli	chleba,	bo	dobrze	ma	być,	kiedy	się	woń	
„chlebeczka"	po	domu	rozejdzie,	„wtedy	ma	być	dusza	
spokojna".
	 Z	jakiego	powodu	nie	mają	tam	dusze	pokoju?	
Czy	u	Boga	nie	jest	tak	pięknie	jak	tu?	Ach,	że	to	ludzie	
umierać	muszą!
	 Takie	myśli	 snuły	 się	 chłopcu	po	głowie.	Pra-
gnął	 się	o	 tych	 rzeczach	dowiedzieć,	 lecz	nie	miał	ni-
kogo	by	się	mógł	zapytać.	Był	już	cały	rok	pasterzem	
samodzielnym.	Rozpoczynała	się	nowa	wiosna.	W	tem	
wójt	nagle	zmarł.	Rozpił	się	bowiem	pod	koniec	i	pora-
ziło	go.	Marcinek	dzień	w	dzień	o	nim	myślał:
	 Dokąd	wójt	odszedł?	Czy	ujrzał	Boga?	Jak	Bóg	
wygląda?
	 Pewnego	razu	siedząc	na	skale	i	plotąc	koszyk,	
zapatrzył	się	w	niebo,	i	westchnął	—	Boże	mój,	że	ja	
też	nic	o	Tobie	nie	wiem!	Ale	jeżeli	Ty	jesteś	w	stanie	
wszystko	 zrobić,	 spraw	 to,	 żebym	się	 czegoś	o	Tobie	
dowiedział,	a	także	o	tej	ziemi,	do	której	ludzi	umarłych	
zabierasz!	Czy	tam	wszyscy	są	razem,	.źli	i	dobrzy?
	 Marcinek	 wierzył,	 że	 go	 Bóg	 słyszał;	 spokoj-
nie	plótł	dalej	koszyk.	Naraz	usłyszał	żałosne	beczenie.	
Zeskoczył	 w	 dół	 i	 popędził	 z	 Burkiem:	 to	 najmilsza	
owieczka,	 biała	 z	 czarnymi	 pla-mami,	 spadła	w	 jamę	
między	zarośla.
—	Oj	ty	biedna!	Jakże	cię	teraz	wydźwignę	spośród	tak	
dużych	 kamieni?	 Z	 wielkim	 trudem	 spuścił	 się	 Mar-
cinek	w	zagłębienie	i	wydrapał	się	znowu	z	owieczką	 
w	górę.	Uczuł	nagle	niepospolitą	radość	z	tego	powodu!	
Niósł	owieczkę	na	ramieniu,	głaskał	ją	i	przemawiał	do	
niej,	aż	ją	odniósł	do	stada.
	 Zwierzątko	 podskoczyło	wesoło	 i	 jęło	 trawkę	
skubać.	 W	 południe	 zapędziwszy	 bydełko	 do	 wody,	
spotkał	 kobiety	 zbierające	 grzyby	 i	 opowiedział	 im	
swój	wypadek.
—	Marcinku	—	 rzeknie	mu	 stara	Hudowa	—	 to	 było	
właśnie	tak,	jak	pisze	w	Piśmie	Świętym	o	tym	pasterzu,	
który	miał	100	owiec,	a	straciwszy	jedną	z	nich,	zosta-
wił	99	na	puszczy	i	poszedł	szukać	onej	zagubionej.
—	I	znalazł	ją?
—	Znalazł.	Wziął	ją	na	ramiona	i	zaniósł	do	domu,	i	tak	
się	z	tego	ucieszył,	że	aż	sąsiadów	zwołał,	aby	się	z	nim	
cieszyli.	Podobało	się	to	Marcinkowi.
—	A	któż	był	owym	pasterzem	i	gdzie	to	było?
—	Tego	ja	nie	wiem,	to	Chrystus	Pan	opowiedział	o	tym	

zdarzeniu	uczniom	swoim.
—	A	kto	to	był	ten	Chrystus	Pan?
—	Ależ	Marcinku	—	zaśmiały	się	inne	kobiety	—	toś	ty	
dopiero	głupi?
—	Nie	śmiejcie	się	z	niego,	broniła	go	Hudowa,	biedak	
nie	miał	nikogo,	ktoby	mu	 to	opowiedział;	a	do	szko-
ły	przecież	nie	 chodził!	 Jezus	Chrystus,	Marcinku,	 to	
Syn	Boży.	Lecz	chodź¬my	już	dalej!	I	kobiety	odeszły.	
.Chłopiec	 nie	myślał	 o	 tym,	 że	 z	 niego	 śmiały	 się	 ko-
biety,	był	rad,	że	dowiedział	się	czegcś	o	Bogu,	i	że	ten	
Bóg	ma	Syna,	którego	zowią	Jezus	Chrystus.	„Jezus"	-	
podobało	się	Marcinkowi	lepiej.	Ten	Jezus	też	zapewne	
był	pastrzem;	zapewne	to	on	sam	miał	owe	100	owiec.	
Jeżeli	więc	tam,	gdzie	on	mieszka,	są	też	pastwiska,	toć	
będą	i	góry?	O,	to	tam	musi	być	pięknie!	Idąc	drogą	ku	
domowi,	spoglądał	Marcinek	chwilami	ku	niebu.	Pew-
nie	i	tam	teraz	wracają	do	wsi,	i	ten	Boży	Syn	Jezus	tak	
samo.	A	kiedy	On	tylko	o	owcach	wspomina,	to	pewno	
same	tylko	owieczki	pasa.	—	Ale	czy	On	mnie	też	wi-
dzi?	Chętniebym	umarł,	gdybym	wie¬dział,	że	mnie	so-
bie	weźmie	za	pomocnika.	Przynajmniej	zobaczyłbym	
rychlej,	jak	tam	jest.
	 Na	 drugi	 dzień	 przebudził	 się	 Marcinek	 nie-
zwykle	wesoły.	Umył	się,	uczesał	i	ubrał	porządniej	niż	
innym	razem,	a	gdy	mu	na	samym	ostatku	grabarzową	
„Białuchę"	 z	 obory	wypę-dzono,	 zagadnął	 nagle	 żonę	
grabarza:
—	 Cioteczko,	 proszę	 was	 pięknie,	 czy	 Bóg	 widzi	
wszystko.	co	my	czynimy?
Gospodyni	się	zawstydziła,	bo	kłóciła	się	właśnie	przed	
chwilą	z	mężem,	który	ją	uderzył.
—	Doprawdy,	synku,	że	widzi,	a	gdy	będziesz	źle	czynił,	
to	cię	ukarze!	—	mruknęła	zagniewana.
—	Ja	nie	będę	źle	czynił,	cioteczko!	—	obiecywał	chło-
piec.
—	Idź	z	Bogiem!
—	A	cioteczko,	obrócił	się	Marcinek	jeszcze	raz	—	czy	
widzi	nas	i	Jego	Syn?
—	Jaki	Syn?
—	Jezus!
—	 Chrystus	 Pan?...	 Rozumie	 się!	Ale	 idź	 już!	Marci-
nek	poszedł;	lecz	przez	całą	drogę	zdawało	mu	się,	że	
Syn	Boży	tam	w	górze	kroczy	jednocześnie	z	nim.	Od	
tego	 dnia	 nie	 odważył	 się	więcej	 złorzeczyć	 bydełku,	
jak	dawniej	czynił,	bo	jeżeli	go	Jezus	widzi,	jużcić	go	
i	słyszy?
	 Tak	 przeszedł	 Marcinkowi	 cały	 tydzień	 
w	szczęściu	i	zadowoleniu.	W	sobotę,	gdy	wieczorem	 
z	bydełkiem	do	wsi	wracał.	Cdn.	
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Zapisane w księgach parafialnych

Chrzty:                                           
 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

Mat 28,19

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

1 Kron. 29,15

  

2012-11-07
2012-11-09
2012-11-16
2012-11-17
2012-11-17
2012-11-27
2012-12-01
2012-12-03
2012-12-04
2012-12-08
2012-12-08
2012-12-17
2012-12-19
2012-12-19
2012-12-22
2012-12-27
2012-12-31
2013-01-03

śp.	Tadeusz	Antoni	Makowski
śp.	Bronisława	Żurek	zd.	Szelong
śp.	Tadeusz	Piotr	Kędra
śp.	Zuzanna	Fryda	zd.	Pinkas
śp.	Jan	Cieślar
śp.	Danuta	Wanda	Kisiel	zd.	Baron
śp.	Teresa	Krystyna	Ferfecka	zd.	Barcikowska
śp.	Emilia	Niedoba	zd.	Śliwka
śp.	Władysław	Pilch
śp.	Ewa	Sitek	zd.	Żyła
śp.	Katarzyna	Borowiec
śp.	Krystyna	Maria	Macura	zd.	Jakóbiec
śp.	Aldona	Pilch	Kord
śp.	Marta	Chwastek	
śp.	Anna	Puczek
śp.	Jan	Szurman
śp.	Tomasz	Andrzej	Herma
śp.	Emilia	Hilarowicz	zd.	Duda

lat	76
lat	87
lat	82
lat	80
lat	81
lat	75
lat	84
lat	99
lat	63
lat	90
lat	64
lat	61
lat	51
lat	88
lat	102
lat	61
lat	46
lat	94
 

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Cieszyn
Cieszyn
Krasna
Cieszyn
Wisła
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2012-11-04
2012-11-18
2012-11-18
2012-11-18
2012-11-18
2012-11-18
2012-11-24
2012-11-30
2012-12-02
2012-12-02
2012-12-09
2012-12-09
2012-12-16
2012-12-16
2012-12-16
2012-12-26
2012-12-26
2012-12-26
2012-12-26
2012-12-26
2012-12-26
2012-12-30
2012-12-30
2012-12-30

Lilianna	Katarzyna	Zięba
Nela	Branna
Natalia	Żydek
Gabriela	Surgiewicz
Grzegorz	Piotr	Majętny
Olivier	Wojciech	Zieliński
Julia	Gawlas
Tomasz	Wiesław	Gaś
Patrycja	Natalia	Krzok
Maja	Kobielusz
Nikola	Magdalena	Pietrowska
Zofia	Nadia	Krużołek
Amelia	Makula
Viktor	Heriban
Adrian	Mariusz	Boruta
Oliwier	Jan	Marczak
Wiktoria	Ewa	Michalska
Vanessa	Ewa	Michalska
Bartosz	Łukasz	Jaworek
Dawid	Paweł	Jędrzejczyk
Ksawery	Cienciała
Alan	Giecek
Bartosz	Jarosław	Szlaur
Tomasz	Szymon	Gorewoda

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Bażanowice
Bażanowice
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Marklowice
Cieszyn
Cieszyn
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pl
an  

na lu
ty 

2013

 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie prowadzi diakon 
Anna Kajzar
 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi diakon 
Anna Kajzar 
  - W Cieszynie - drugi czwartek miesi¹ca,  godz. 17.00, spotkanie prowadzi diakon Alek-
sandra B³ahut-Kowalczyk
 - W Marklowicach - pierwszy pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00, spotkanie prowadzi diakon 
Joanna Sikora
 - W Ogrodzonej - drugi wtorek miesi¹ca, o godz. 17.00, spotkanie prowadzi teolog Janina 
Boruta
 - Ko³o Odwiedzinowe w Cieszynie - pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, o godz. 16.00, spo-
tkanie prowadzi diakon Joanna Sikora
 - W Ba¿anowicach- co 2 tygodnie o godz. 16.00, potkanie prowadzi teolog Romana 
Szmidt-Król
 - Brzezówka - trzecia środa miesiąca, o godz. 15,30, spotkanie prowadzi ks. Grzegorz 
Brudny w Domu Wiejskim    
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, potkanie prowadzi ks. Grzegorz 
Brudny       

07.02.:  godz. 15.00: Klub PTEw.
             Prelekcja: Ks. Józef Londzin  (150 – lecie urodzin)  
             godz. 17.00: Zebranie zarządu 
14.02..: godz. 15.00: Klub PTEw.
             Prelekcja: Karol Piegza (25 – lecie śmierci)
21.02..: godz. 15.00: Klub PTEw.
              Prelekcja: Ks. Józef Miloslav Hurban (125 – lecie urodzin) 
28.02.:  godz. 15.00: Klub PTEw.
             Prelekcja:  Ks. Arnold Źlik (100 – lecie śmierci) 

                 

Informacje, ogłoszenia

Biblijne spotkania dla kobiet:

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

Bliższe informacje pod nr tel. 338 52 37 55 
Spotkania Klubu PTEw. odbywają się w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14 

  

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

Jan 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

Cieszyn

Cieszyn

Zdzisław	Teodor	Oleś
Halina	Anna	Kaczmarczyk

Maciej	Henryk	Przybylski
Natalia	Angelika	Górniok

2012-11-13

2012-12-29
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn Chór	Kościelny środa godz.	18.00
Cieszyn Chór	męski środa godz.	17.00
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.			9.00	(M)*	
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00	(D)*
Bażanowice Chór	mieszany czwartek godz.	18.00
Bażanowice Chór	dziecięcy czwartek godz.	16.00
Hażlach Chór	mieszany piątek godz.	19.00
Hażlach E.G.	„Gloria” sobota godz.	10.00
Puńców Chór	mieszany poniedziałek godz.	18.00
Zamarski Chór	męski czwartek godz.	16.00
Zamarski Chór	dzięcy piątek godz.	16.00

Cieszyn

> ostatnia niedziela
 miesiąca

> każda środa

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

Muzeum Protestantyzmu
czynne w pi¹tki o godz. 14:30 Informacje  

w Kancelarii Parafialnej  
lub w innym dogodnym terminie 
po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 
e-mail: biat@cieszyn.org.pl, 

www.biblioteka.cieszyn.orgpl,
lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

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

Zachęcamy 
do 

słuchania !!!

*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

godz.	17.00

Zapraszamy do s³uchania programu 

„Po prostu” codziennie od 21.00 do 21.30 

w Radiu CCM: Cieszyn 90,5 FM   Ustroñ 107,1 FM www.

 M£ODZIE¯ STUDIUJ¥C¥ I PRACUJ¥C¥ 
SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIA, KTÓRE ODBYWAJ¥ SIÊ W KA¯DY 

WTOREK O GODZ. 18:30, W BUDYNKU PARAFIALNYM 
PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIÊTRZE
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Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera
czytelnia czynna w poniedzia³ki i œrody w godz. 15:30 - 19:00 

budynek parafii (pl. Koœcielny 6) na drugim piêtrze

 Serdecznie zapraszamy Czytelników Wieści Wyższobramskich 
na Zgromadzenie Parafialne, które odbędzie się  

16 lutego br. (sobota) o godz. 16,00 w Pajcie. 
Przedstawione zostaną bieżące sprawy parafii 

oraz  plany na rok 2013,  
dyskutować będziemy przy kawie i ciastku.

„Anna Szalbot - harcerka, diakonisa, konspiratorka"
Biblioteka	Miejska	w	Cieszynie	zaprasza	na	spotkanie	
pt.	„Anna	Szalbot	-	harcerka,	diakonisa,	konspiratorka",	

poświęcone,	urodzonej	w	Wiśle,	bohaterskiej	łączniczce	Batalio-
nów	Chłopskich.	O	Annie	Szalbot	ps.	„Rachela",	jako	harcerce	
i	konspiratorce	opowiadać	będzie	Tadeusz	Kopoczek,	natomiast	
Władysława	Magiera	przybliży	jej	pracę	i	służbę	diakonisy.	
Zwieńczeniem	spotkania	będzie	prezentacja	multimedialna	
„Rachela"	we	wspomnieniach	rodziny	zaprezentowana	

przez	jej	krewną	-	Danutę	Kożusznik.
Spotkanie	odbędzie	się	26	lutego	2013	r.	o	godz.	16.00	

w	siedzibie	Biblioteki	Miejskiej.
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Szukam pracy  
w Cieszynie lub okolicy. 

Mam doświadczenie  
w pracy w sekreta-
riacie, biurze tury-
stycznym oraz na 

stanowisku fakturzystki. 
Podejmę się również 

pracy jako sprzedawca. 
Tel. 798296763

 - uprawnienia zawodowe nr: 2483, 11142
 - ubezpieczenie; OC
 - sprzedaż, kupno, najem, dzierżawa nieruchomości
 - kredyty hipoteczne
 - zarządzanie nieruchomościami
 - weryfikacja i regulacja stanu prawnego 
nieruchomości
 - sprawy spadkowe
 - wzory umów
 - doradztwo w sprawach dotyczących 
nieruchomości

tel.	kom.:	608	884	061
517	614	686
biuro@akwadrat.org.pl

tel.:	33	474	02	07
fax:	33	444	60	79
www.akwadrat.org.pl
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HUMOR... Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 
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Uradowana żona wraca do domu. 
- Wyobraź sobie, że dzisiaj przejechałam trzy razy na czerwonym świetle i ani razu nie zapłaciłam mandatu. 
- No i? 
- Za zaoszczędzone pieniądze kupiłam sobie torebkę. 
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

ks. Grzegorz 
Brudny: 
33	856	96	94
609	092	552

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

ks. Łukasz  
Gaś
33	852	75	64
608	299	833

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

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