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	 Każdy	 dzień	 jest	 inny,	 wyjątkowy,	 udany,	 albo....	
Każdego	 dnia	 budzisz	 się,	 otwierasz	 oczy,	 witasz	

nowy	 dzień,	 wychodzisz	 z	 domu,	 chwilę	 potem	 znajdujesz	 się	 na	 zatłoczonej	 uli-
cy,	 mijasz	 setki	 nieznajomych	 twarzy	 i	 pędzisz	 dalej,	 słuchając	 muzyki,	 albo	 słu-
chając	 siebie.	 Uczysz	 się,	 być	 może	 pracujesz,	 podążasz	 pewną	 drogą,	 a	 ta	 często	
przypomina	 loterię,	 albo	 wygrasz	 i	 osiągniesz	 cel	 w	 swoim	 życiu,	 albo	 przegrasz	 
i	stracisz	wszystko.	Jesteś	człowiekiem,	jak	każdy	z	nas.	Czy	potrafisz	jeszcze	marzyć?	
Czy	nadal	masz	w	sobie	żywe	 fantazje	 i	piękne	aspiracje,	które	dają	ci	wytchnienie	 
i	nadzieję	na	lepsze	jutro?
	 Jak	było	kiedyś?	Jak	jest	dzisiaj?
	 Przypomnij	 sobie	 siebie	 sprzed	 lat.	Siebie	 jako	małe,	 rozkoszne	 i	beztroskie,	
ciekawe	świata	dziecko.	Jak	wspaniale	było	wtedy	marzyć,	sięgać	do	wyobraźni	po	coraz	 to	nowe	pragnienia,	
dotykać	ich,	nadawać	im	odpowiedni	kształt	i	kolor.	Tak	łatwo	ci	to	przychodziło,	było	takie	naturalne,	takie	oczy-
wiste.	Lubiłaś	to	robić,	prawda?	Bez	wątpienia	była	to	znakomita	i	wciągająca	zabawa,	a	przy	okazji	trening	dla	
twojej	wyobraźni.		
	 A	dzisiaj?	Dzisiaj	jesteś	dojrzałym,	statecznym	człowiekiem,	odpowiedzialnym,	ale	i	często	zabieganym.	
Być	może	przestałeś	sięgać	do	swojej	wyobraźni,	być	może	porzuciłeś	marzenia,	bo	przecież	to	tylko	dziecięce	
złudne	fantazje,	które	nigdy	się	nie	spełnią	–	więc	po	co	tracić	czas,	którego	i	tak	wciąż	brakuje.	Jeśli	tak	właśnie	
się	stało,	zachęcam	cię,	abyś	powróciła	do	marzeń	–	one	nadal	jeszcze	tlą	się	gdzieś	w	twoim	wnętrzu,	abyś	na	
nowo	odkryła	ich	niepowtarzalny	smak	i	potężną	moc.	Dlaczego?	Dlatego,	ponieważ	warto	marzyć,	warto	mieć	
swoje	ukryte	marzenia,	które	kiedyś	tam	mogą	sie	spełnić...!	
	 A	co	jeśli	żyjesz	w	zgodzie	ze	swoją	wyobraźnią?	Co	jeśli	nigdy	nie	porzuciłeś	swoich	pragnień	i	aspi-
racji?	Co	jeśli	masz	marzenie?	A	więc	jesteś	szczęściarzem!	Realizujesz	siebie,	stawiasz	pierwsze	kroki,	kreując	
swoje	życie	takim,	jakim	chciałbyś,	aby	było.	Poniekąd	osiągnąłeś	już	bardzo	istotny	i	bardzo	prywatny	sukces	
-	marzysz…	a	więc	prawdziwie	żyjesz,	oddychasz	pełną	piersią,	dbasz	o	swoje	wnętrze,	pielęgnujesz	duszę.	W	ten	
właśnie	sposób	tworzysz	niepowtarzalną	pełnię.	Wszystko	to	dodaje	ci	sił,	abyś	wytrwał	w	walce	o	swój	świat,	
świat	w	pełni	prawdziwy	choć	zrodzony	ze	szczerych	marzeń.	Kiedy	podejmiesz	już	ostateczną	decyzję	–	„Tak,	
chcę,	aby	to	konkretne	marzenie	czy	pragnienie	spełniło	się”	-	wyznacz	mu	cel,	zaangażuj	się	i	zacznij	działać.	
Sprawdzaj	wszystkie	możliwości,	wykorzystuj	wszystkie	szanse.	Bądź	odważny,	przecież	tutaj	chodzi	o	Ciebie.		
Ale	pamiętaj	-	nie	kształtujesz	swojego	życia	samodzielnie.	Powierz	go	Bogu.	To	On	wie	co	dla	nas	jest	najlep-
sze,	to	On	zna	nas	lepiej.	A	dla	Ciebie	najważniejsze	jest,	że	wiesz,	o	co	walczysz,	że	znasz	cenę	tego,	co	chcesz	
osiągnąć,	nawet	jeśli	się	potkniesz,	wstań	–	przecież	masz	w	sobie	siłę,	a	upadek	tylko	Cię	wzmocni,	zdobędziesz	
cenne	doświadczenia,	lepiej	poznasz	samego	siebie.
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Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, 
aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich. (Ps 73,28).

	 Czym	jest	szczęście	dla	ludzi,	dla	nas	–	wierzą-
cych?	Co	znaczy,	że	dany	rok	był	dla	kogoś	szczęśliwy?	
Jak	rozumieć	życzenia	–	szczęśliwego	Nowego	Roku?
Myśląc	nad	hasłem	tego	roku,	odnalazłem	pewną	histo-
rię,	zatytułowaną:	Tajemnica	szczęścia.	Chciałbym	się	
z	Wami	nią	podzielić...
	 Był	 kiedyś	 pewien	 król,	 który	 zapytał	 najmą-
drzejszego	z	mędrców	na	świecie	o	tajemnicę	szczęścia.	
Chcąc	dać	mu	odpowiedź,	uczony	polecił	królowi,	żeby	
obszedł	swój	pałac	dookoła	i	powrócił	po	dwóch	godzi-
nach.

	 Proszę	 cię	 jedynie	 
o	 jedno	 królu	 –	 powiedział	
mędrzec,	 wręczając	 mu	
do	 ręki	 łyżeczkę,	 na	 której	
umieścił	dwie	krople	oliwy...	
	 W	 czasie	 wędrówki	
nieś	tę	łyżeczkę	tak,	aby	oli-
wa	się	nie	wylała.
	 Po	 dwóch	 godzi-
nach	 król	 wrócił	 i	 mędrzec	
zapytał	 go:	 Czy	 widziałeś	
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arrasy	w	sali	jadalnej?	Czy	widziałeś	swoje	wspaniałe	
ogrody?	 Czy	 zauważyłeś	 piękne	 pergaminy?	 Król	 ze	
wstydem	przyznał,	że	niczego	nie	widział.	Troszczył	się	
jedynie	 o	 to,	 by	nie	wylać	powierzonych	 jego	opiece	
dwóch	małych	kropli	oliwy.
	 Wróć	 i	 spójrz	 na	 cuda	mego	 świata!	 –	 powie-
dział	mędrzec.
	 Król	posłusznie	wziął	 łyżeczkę	 i	 znów	zaczął	
wędrówkę,	ale	tym	razem	obserwował	wszystkie	dzieła	
sztuki.	Zobaczył	też	ogrody,	góry	i	kwiaty.	Powrócił	do	
mędrca	i	szczegółowo	zdał	sprawę	z	tego,	co	widział.
	 Gdzie	są	te	dwie	krople	oliwy,	które	ci	powie-
rzyłem?	-	spytał	mędrzec.
	 Król	spojrzał	na	łyżeczkę	i	ze	zdziwieniem	za-
uważył,	że	ich	tam	nie	było.
Oto	jedyna	rada,	jaką	mogę	ci	dać	-	powiedział	mędrzec.
Tajemnica	 szczęścia	 tkwi	 w	 dostrzeganiu	 wszystkich	
cudów	świata,	przy	 jednoczesnej	dbałości	o	dwie	kro-
ple	oliwy	na	łyżeczce...

	 Drodzy,	 dlaczego	 opowiadam	 tę	 historię?	Mi-
nął	 pierwszy	 miesiąc	 Nowego	 Roku,	 być	 może	 pa-
trzymy	jeszcze	wstecz...	 Inni	z	nas	w	swoich	planach,	
wybiegają	 daleko	 w	 przyszłość.	 Przed	 nami	 kolejny	
okres	świąteczny,	wcześniej	wiele	osób	z	naszej	parafii	
będzie	obchodziło	swoje	urodziny,	jubileusze...	Składa-
my	sobie	życzenia:	zdrowia,	szczęścia,	Bożego	błogo-
sławieństwa...	Czego	jednak	my	sami	sobie	życzymy?	
Czego	szukamy	w	swoim	życiu?	Czego	oczekujemy?	
	 Nie	wiem	czy	macie	Kalendarzyk	z	Biblią	na	
co	dzień	w	swoich	domach,	jeśli	nie,	to	zachęcam	was	
do	kupienia	(mamy	dopiero	miesiąc	za	sobą)	i	czytania	
codziennie	krótkich	fragmentów	ze	Słowa	Bożego	wy-
branych	na	każdy	dzień.	Niech	to	będzie	nasza	wspólna	
regularna	lektura	w	Nowym	Roku!
	 Wspominam	o	tej	książeczce,	ponieważ	kiedy	
pojawiła	się	ona	w	czasie	Adwentu	w	naszej	parafii,	ko-
mentarze	niektórych	ludzi	bardzo	mnie	zasmuciły.
	 Z	boku	na	okładce	jest	napis:	Szczęść	Boże.	Te	
słowa	są	nawiązaniem	do	Psalmu,	który	ma	nas	prowa-
dzić	w	 tym	 roku.	 Jest	 to	 stare	 chrześcijańskie	 pozdro-
wienie,	którym	kiedyś	częściej	wierzący	się	witali,	które	
używane	 jest	 dzisiaj	 tylko	w	 niektórych	 regionach	 na-
szego	kraju,	bo	zastąpione	zostało	innymi	powitaniami.
	 Chociaż	 częściej	 jest	 używane	 w	 Kościele	
rzymskokatolickim,	nie	jest	przypisane	żadnemu	z	wy-
znań,	 a	 nawet	 gdyby	było	 –	 czy	nie	 jest	 pięknym	po-
zdrawiać	się	w	ten	sposób	witając	się	ze	sobą?	–	Jest	to	
przecież	 nasza	 pokorna	 prośba	 i	 wezwanie	 skierowa-
ne	do	samego	Boga,	aby	chciał	nam	w	naszym	życiu,	 
w	 życiu	 naszych	 bliźnich	 ofiarować	 swoje	 szczęście,	
czyli	mówiąc	inaczej	–	błogosławieństwo!
	 W	 ten	 sposób	 życzymy	 sobie	wszystkiego	 co	
najlepsze	i	składamy	świadectwo,	tak	jak	Psalmista,	że	

swoje	szczęście	wiążemy	i	widzimy	w	naszym	Bogu.
Zastanówmy	się	przez	chwilę...	Nie	tylko	ksiądz	może	
życzyć	 Bożego	 błogosławieństwa!	 Znamy	 zwyczaj,	
kiedy	przed	wyjściem	do	kościoła	na	uroczystość	kon-
firmacji,	 rodzice	 błogosławią	 swoim	 dzieciom,	 które	
dziękują	 im	 za	 opiekę	 i	 prowadzenie	 do	 tego	 ważne-
go	dnia	 –	 czego	 im	wówczas	 życzą?	Znamy	zwyczaj	
błogosławienia	narzeczonych	przez	rodziców	w	domu,	
jeszcze	przed	złożeniem	sobie	 ślubowania	w	kościele.	
Błogosławimy	 dzieci	 przy	 roczku,	 kiedy	 podchodzą	 
z	 rodzicami	 do	 ołtarza,	 błogosławimy	 je	w	 czasie	 ko-
munii...	Dlaczego...?
	 Zdziwiły	mnie	komentarze	i	pytanie,	dlaczego	
słowa	–	Szczęść	Boże	znalazły	się	na	okładce,	a	bardzo	
zasmuciło	zdanie,	które	parokrotnie	słyszałem,	że	to	nie	
pasuje	do	ewangelickiej	książeczki!?	
	 Drodzy	 nie	 gniewajcie	 się,	 że	 o	 tym	wspomi-
nam	na	początku	tego	roku.	Jeśli	Pan	Bóg	pozwoli,	że	
będziemy	mogli	składać	sobie	jeszcze	wiele	życzeń,	za-
nim	będziemy	 to	 czynić,	 chcę	zastanowić	 się	 z	wami	 
w	oparciu	o	słowa	Psalmisty	nad	problemem,	który	do-
tyczy	naszego	najbliższego	otoczenia.
	 Zadaję	 sobie	 pytanie,	 dlaczego	 jako	 wierzą-
cy,	 czasem	 boimy	 się	 powiedzieć	 Błogosławionego	
Nowego	 Roku,	 kolejnych	 lat	 życia...	 Na	 wszelki	 wy-
padek	chcemy	być	ostrożni	i	w	swoim	przywitaniu	nie	
wypowiadamy	już	Szczęść	Boże,	ale	nie	dlatego,	żeby	
Bożego	Imienia	nie	nadużywać,	tylko	dlatego,	żeby	od-
wołując	 się	w	 swoim	 przywitaniu	 do	 Pana	Boga,	 nie	
urazić	kogoś,	kto	ma	inny	światopogląd.	Czy	nie	jest	to	
smutne?
	 Zastanówmy	się...,	w	czym	lub	w	kim,	w	takim	
razie,	upatrujemy	swoje	szczęście	w	swoim	życiu,	dla	
siebie	i	swoich	bliskich,	dla	osób,	którym	składamy	ży-
czenia?	W	kim	pokładamy	swoje	nadzieje?	
	 Psalmista	 mówi:	 Lecz	 moim	 szczęściem	 być	
blisko	Boga.	Pokładam	w	Panu,	w	Bogu	nadzieję	moją,	
aby	opowiadać	o	wszystkich	dziełach	twoich...		
Czy	 te	 słowa	 mogą	 być	 także	 naszym	 teraźniejszym	
wyznaniem?
	 Rozpoczyna	 od	 słowa	 lecz,	 które	 przycią-
ga	naszą	uwagę,	bo	wskazuje,	 że	 autor	Psalmu	mówi	 
o	czymś,	co	jest	alternatywą	dla	zdania,	bądź	postawy	
którą	przyjmują	 inni.	W	 jego	przekonaniu	prawdziwe	
szczęście	wiąże	 się	 tylko	 z	możliwością	 bycia	 blisko	
Boga,	w	samej	relacji	z	Nim!	Bo	od	Niego	wszystko	za-
leży,	tylko	dlatego	może	mieć	nadzieję,	ponieważ	wie,	
że	Pan	Bóg	te	jego	nadzieje	zna	i	jemu	odpowie...
	 Umiłowani	w	Panu,	w	wierze	Psalmisty	nie	ma	
nic	z	naiwnego	myślenia.	Wczytując	się	w	całość,	cały	
kontekst	 dla	 tych	 pięknych	 słów,	 zrozumiemy,	 że	 au-
tor	 tego	Psalmu	wie,	 że	 szczęście	w	 życiu	 człowieka	
nie	 tylko	 polega	 na	 zaspokajaniu	 potrzeb	 ludzi	 przez	
Pana	Boga.	To	 szczęście	 nie	musi	 zawsze	 znajdować	
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pozytywnych	 odpowiedzi	 na	 prośby,	 które	 człowiek	
wierzący	do	Boga	w	modlitwie	zanosi!	Nie	znaczy	to	
także,	że	tylko	wierzącemu	Pan	Bóg	będzie	błogosławił,	
a	niewierzący	będzie	się	miał	tylko	źle	w	swoim	życiu...
Wręcz	przeciwnie,	 słyszymy	żal	Psalmisty,	 że	bezboż-
nym	powodzi	się	 lepiej	niż	 jemu,	że	on	sam	musi	sta-
wiać	czoła	trudnościom	swojego	życia.
	 Wskazuje	 na	 to,	 co	 dla	 wielu	 również	 współ-
cześnie	jest	dużo	bardziej	atrakcyjne,	co	czasem	w	ser-
cach	 także	wierzących	potrafi	wzbudzać	zazdrość,	żal	 
i	odwodzić	ich	od	wiary...	
	 Wiele	 osób	 chce,	 bo	 tak	 jest	 łatwiej,	 swoje	
szczęście	 widzieć	 w	 rzeczach	 doczesnych	 –	 sukce-
sie,	majątku,	powodzeniu	w	pracy,	w	życiu	osobistym,	 
w	życiu	bez	problemów...	Kiedy	 jednej	 z	 tych	 rzeczy	
zaczyna	brakować,	kiedy	coś	się	nie	udaje,	uważają,	że	
ich	życie	się	skończyło,	są	nieszczęśliwi,	smutek	ogar-
nia	nie	tylko	ich		myśli,	ale	także	duszę.	
	 Pomyślmy,	 jak	 wielu	 wierzących	 miało	 silną	
wiarę	do	czasu,	kiedy	wszystko	przebiegało	w	ich	życiu	
pomyślnie,	 a	 kiedy	 zaczęli	 być	 dotykani	 problemami,	
skarżyli	 się,	że	Pan	Bóg	przestał	 słuchać	 ich	modlitw,	
niekiedy	pojawiało	się	zwątpienie,	czasem	nawet	pyta-
nie	–	czy	Bóg	jest?	
	 -	Może	taka	próba	dotknęła	także	nas?
	 Drodzy,	nic	w	tym	świecie	nie	jest	trwałe.	Dzi-
siaj	myśląc	o	szczęściu	 i	nadziei,	które	daje	nam	Pan	
Bóg,	 sięgamy	do	 Jego	Słowa	 i	możemy	przypomnieć	
sobie	 głupca	 z	 podobieństwa	 Jezusa,	 który	 zgroma-
dziwszy	wiele	plonów	na	wiele	lat,	powiedział	do	sie-
bie:	Duszo,	masz	wiele	 dóbr,	 złożonych	 na	wiele	 lat:	
odpocznij,	jedz,	pij,	wesel	się.	Szczęście	tego	człowie-
ka	było	chwilowe,	dlatego,	że	wiązał	je	z	doczesnością.	
Jezus	mówi:	Ale	rzekł	mu	Bóg:	Głupcze,	tej	nocy	zażą-
dają	duszy	twojej;	a	to,	co	przygotowałeś,	czyje	będzie?	
(Łk	12,19-20).	Patrzymy	na	lata	swojego	życia,	podsu-
mowujemy,	może	czujemy	się	zadowoleni	i	bezpieczni,	
ale	 czy	 pamiętamy	 o	 Bogu,	 o	 podziękowaniu	Mu	 za	
Jego	dary?	
	 Czy	 widzimy	 nasze	 szczęście	 w	 życiu	 docze-
snym,	czy	wiecznym?	Niestety,	z	powodu	grzechu,	nie	
tylko	nasze	życie	ma	swój	koniec,	także	radość	i	szczę-
ście	 często	 kończą	 się	 i	 przeplatają	 z	 bólem,	 chorobą	 
i	 cierpieniem.	Zdarza	 się,	 że	 inni	widząc	nasze	 szczę-
ście,	mogą	chcieć	nam	je	odebrać,	albo	nam	zaszkodzić.

	 Jest	 jednak	 szczęście,	 którego	 nic	 i	 nikt	 nam	
nie	 odbierze	 –	 tym	 szczęściem,	 naszą	 nadzieją	 jest	
Bóg!	Naszym	szczęściem	jest	być	blisko	Boga,	naszym	
szczęściem	 jest	 to,	 że	On	chce	być	blisko	nas,	 że	dał	
nam	się	poznać	przez	swojego	Syna	i	jest	z	nami,	pro-
wadząc	nas	przez	swojego	Świętego	Ducha!
	 Rozważany	 przez	 nas	 werset	 uczy	 nas	 jesz-
cze	 jednej	ważnej	 rzeczy.	Szczęście,	którego	możemy	
doświadczać	 w	 naszej	 relacji	 z	 Bogiem,	 domaga	 się	
ujawnienia,	 nie	może	być	ukrywane.	Nasze	 szczęście	
to	Boże	błogosławieństwo,	to	modlitwa,	to	możliwość	
zaufania	 i	wiary	w	Niego	w	każdym	czasie	 i	miejscu,	
to	pewność,	którą	daje	nam	Bóg,	a	którą	w	innym	miej-
scu	wyraził	Psalmista	w	wezwaniu:	Powierz	Panu	drogę	
swoją,	zaufaj	mu,	a	on	wszystko	dobrze	uczyni...	(Ps	37);	
a	 apostoł	 Paweł	 w	 swoim	 zwiastowaniu	 o	 Chrystusie:	
Albowiem	z	niego	i	przez	niego,	i	ku	niemu	jest	wszyst-
ko;	jemu	niech	będzie	chwała	na	wieki	(Rz	11,36).
	 Drodzy,	życzę	wam	i	sobie,	abyśmy	codziennie	
pamiętali,	że	prawdziwie	szczęśliwy	w	życiu	może	być	
tylko	ten,	kto	nie	zapomni	o	Bogu.	Kto	tak,	jak	Psalmi-
sta	uwierzy	i	zrozumie,	że	Jego	szczęściem	jest	być	bli-
sko	Boga!	Tajemnica	naszego	szczęścia	została	odkryta	
dla	 nas	 przez	Boga	w	 Jego	 Synu,	 który	 objawił	 nam	
Bożą	miłość,	łaskę	i	wolę.	Tajemnica	dostrzeżenia	tego	
szczęścia	tkwi	we	właściwym	patrzeniu	i	trosce,	którą	
będziemy	podejmować	w	swoim	życiu.	Trosce	nie	o	to,	
co	doczesne,	ale	wieczne...
	 Życzę	 nam,	 abyśmy	 patrząc	 codziennie	 na	
świat,	 potrafili	 dostrzegać	 piękno,	 które	 Pan	 Bóg	
stworzył.	Rozglądając	 się	wkoło	 siebie,	próbowali	na-
prawiać	 to,	 co	 zostało	 z	 powodu	 grzechu	 zniszczone.		 
A	mając	wiele,	nie	zapominali	o	tym,	że	zostało	to	nam	
dane	 przez	 Boga.	 Niech	 Ewangelia	 o	 naszym	 życiu	 
i	 zmartwychwstaniu,	 dzięki	 naszemu	Panu	–	Bożemu	
Synowi,	Jezusowi	Chrystusowi,	będzie	naszą	radością	
i	szczęściem.	Idąc	przez	życie	nie	zapominajmy	trosz-
czyć	się	o	nią,	jak	o	te	dwie	krople	oliwy,	żeby	w	dniu	
,kiedy	wszyscy	staniemy	przed	naszym	Bogiem,	każdy	
z	 nas	mógł	 powiedzieć:	 Panie	 słuchałem	 tego,	 co	 do	
mnie	mówisz,	widziałem	jak	wiele	mi	dajesz,	starałem	
się	żyć	tak,	jak	mi	nakazałeś,	wiedziałem,	że	mi	poma-
gasz	i	zachowałem	swoją	wiarę,	zachowałem	Twój	dar,	
za	który	dziękuję...
	 Szczęść	nam	Panie	Boże....

POWOŁANI DO DUCHOWEGO WZROSTU

	 Przez	 całe	 nasze	 życie	 jesteśmy	 w	 procesie	
wzrostu.	Tak	powinno	być.	Ale	ten	proces	może	w	róż-
ny	sposób	przebiegać.	Duchowy	wzrost	to	jest	coś,	co	
powinno	towarzyszyć	całemu	naszemu	życiu.	Dziś	pra-
gnę	powiedzieć	coś	na	temat	miłości	do	Boga	i	pozna-
nia	Boga.

	 Oz.	 6,1-6	 to	 stosowne	 Słowo	 do	 tego	 tematu.	
Wsłuchajmy	się	w	ostatnie	słowa:	„Miłości	chcę,	a	nie	
ofiary.	Poznania	Boga,	a	nie	całopalenia".	Podobne	sło-
wa	kieruje	Jezus	do	Swojego	Kościoła.	Mk	12,30	„Bę-
dziesz	tedy	miłował	Pana	Boga	Twego".	On	oczekuje	
miłości,	J	17,3:	„A	to	jest	żywot	wieczny,	aby	poznali	
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Ciebie,	jedynego	Boga".	A	więc	Bóg	mówi,	że	oczekuje	
od	nas	miłości	i	poznania.
	 Można	się	zastanowić,	dlaczego	te	dwa	nakazy	
są	ze	sobą	połączone?	Myślę,	że	tak	naprawdę	miłować	
możemy	kogoś,	kogo	znamy.	Miłość	rozwija	się	w	rela-
cji	,	nie	można	kochać	kogoś,	kogo	się	nie	zna.	Możemy	
takiego	 człowieka	 podziwiać,	 darzyć	 szacunkiem,	 ale	
kochać	możemy	tylko	kogoś	z	kim	jesteśmy	w	relacji.	
Dlatego	Bóg	łączy	miłość	i	poznanie.
	 Gdybym	zadał	pytanie,	czy	kochacie	Boga,	to	
większość	powiedziałaby	tak,	oczywiście.	Ale	chcę	za-
pytać	jak	kochacie	Boga?	Nie	czy?	Ale	jak?
W	Biblii	 są	 trzy	wyznaczniki	naszej	miłości	do	Boga.	
Przełożeniem	 naszej	miłości	 do	 Boga	 są	 co	 najmniej	
trzy	rzeczy:

1. świętość życia,
2. miłość do braci,

3. czas spędzany z Bogiem.
	 A	więc	świętość	życia	J	14,15,	a	 I	 J	5,3:	„Na	
tym	 polega	 miłość	 ku	 Bogu,	 że	 się	 przestrzega	 przy-
kazań	Jego,	a	one	nie	są	uciążliwe.	Czystość	naszego	
życia,	 przestrzeganie	 Jego	 przykazań,	 świadczy	 o	 na-
szej	miłości	do	Boga.	Jeśli	kogoś	kochamy,	to	staramy	
się	go	nie	ranić,	a	tym	co	rani	Boga	z	naszej	strony	jest	
po	prostu	grzech.	Dlatego	czystość	na	co	dzień	naszych	
myśli	 i	 czynów	świadczy	o	 jakości	miłości	do	Niego.	
To	nie	lęk,	ale	miłość	ma	być	motywacją	do	posłuszeń-
stwa.	Wszak	 przykazania	 są	 tą	 przestrzenią,	w	 której	
możemy	żyć	w	wolności.	To	 jest	przestrzeń,	w	której	
możemy	być	bezpieczni.	A	więc	nie	muszę	przestrzegać	
przykazań,	ale	chcę.
	 Bo	my	często	wybieramy	między	 tym	co	 jest	
właściwe	 i	 tym,	co	 jest	wygodne.	Właściwe	 jest	mieć	
czas	społeczności	z	Bogiem.	Ale	nam	często	jest	miło	
coś	 zobaczyć,	 pooglądać,	 a	 później	 zmęczeni	 mamy	 
w	pośpiechu	ten	czas	społeczności	z	Bogiem.	Nie	ma	
nic	złego	aby	zobaczyć	dobry	film,	pójść	do	kina,	pod	
warunkiem,	że	pielęgnujemy	relację	z	Bogiem.	Dlatego	
wybierajmy	 to,	 co	 jest	właściwe	z	Bożego	punktu	wi-
dzenia.	Bo	złe	wybory	osłabiają	naszego	wewnętrznego	
ducha.	Ważne	pytanie:	czy	wyznajemy	grzech,	czy	tłu-
maczymy	grzech?
	 Dawid	i	Saul	są	tego	obrazem.	Dawid	wyznał	
i	żałował	tego,	co	uczynił	-żałował	popełnionego	grze-
chu.	A	co	Saul	czyni?	Był	nieposłuszny	Bogu,	a	Słowo	
mówi:	„Posłuszeństwo	jest	większe	niż	ofiara".	My	też	
jesteśmy	 wystawiani	 na	 próbę!	 My	 nie	 mamy	 tłuma-
czyć	zła,	ale	wyznać.	Jeśli	Bóg	od	nas	czegoś	oczekuje,	
to	daje	do	 tego	 siły,	byśmy	żyli	 inaczej	niż	 ten	 świat.	
On	daje	chcenie	i	wykonanie,	by	żyć	według	Jego	woli,	
która	jest	dla	nas	najlepsza.
	 Gdy	Duch	Święty	przekonuje	o	grzechu,	to	daje	
i	wyjście	i	zachęcenie	do	wyznania	i	żalu.	Przestrzega-
nie	przykazań	świadczy	o	jakości	miłości	do	Pana.	Bo	

czytamy:	 „Kto	 miłuje,	 przykazań	 moich	 przestrzegać	
będzie".
	 Drugim	wyznacznikiem	miłości	 do	 Boga	 jest	
miłość	do	bliźnich.	I	J	4,20-21	-	to	jest	test	naszej	mi-
łości	do	Boga.	Co	może	zatrzymać	naszą	miłość?	Brak	
przebaczenia.	 Przeciwieństwem	 braku	 przebaczenia	
jest	postawa	Józefa.	Imię	pierwszego	syna	to	Manasses	
-	 znaczy	 zapomnienie.	Bóg	 dał	 Józefowi	 zapomnienie	
całej	krzywdy,	jaką	otrzymał	od	braci.	To	jest	siła	prze-
baczenia,	Bóg	daje	zapomnienie.	Brak	przebaczenia	za-
trzymuje	owoce	Ducha	Świętego	w	naszym	życiu.	Brak	
przebaczenia	niszczy	nas	samych,	zaś	przebaczenie	wy-
zwala	z	niszczących	nas	emocji.
	 Dlaczego	 możemy,	 powinniśmy	 przebaczać?	
Bo	sami	doznaliśmy	przebaczenia.	Bóg	chce	nam	dać	
siłę	do	przebaczenia.	Brak	przebaczenia	sprawia	u	nas	
taki	korzeń	gorzkości,	będziemy	ciągle	niezadowoleni,	
zgorzkniali.	Przebaczenie	jest	drogą	do	duchowej	wol-
ności,	do	duchowego	owocowania.
	 Trzecią	 cechą	 miłości	 do	 Boga	 jest	 czas	 spę-
dzony	 w	 społeczności	 z	 Nim.	 Jeśli	 kogoś	 miłujemy,	
to	 chcemy	 z	 nim	 jak	 najczęściej	 być.	 Czas	 spędzony	 
z	Bogiem	świadczy	o	naszej	miłości	do	Niego.	Chodzi	
o	 to,	 abyśmy	chodzili	 z	Bogiem,	 a	nie	 tylko	przycho-
dzili	do	Niego.	Słowo	Boga	mówi,	że	Henoch	chodził	
z	Bogiem,	Noe	chodził	z	Bogiem,	to	jest	coś	więcej	niż	
przychodzenie	do	Niego.	Ozeasz	mówił	o	miłości	Boga	
i	 o	 poznaniu	Boga.	Nasze	 życie	 jest	 procesem	pozna-
wania	Boga.
	 Poznanie	 i	 miłość	 wzajemnie	 się	 przenikają.	
Całe	 życie	 jest	 procesem	 poznawania	 Boga.	 Gdy	 za-
poznajemy	się	z	Bogiem,	to	doświadczamy,	że	On	jest	
miłością.	Ale	z	czasem	zaczynamy	Go	poznawać	jako	
tego,	który	jest	naszym	lekarzem,	zaopatrzycielem,	któ-
ry	 jest	pokojem	odpocznienia.	Zaczynamy	się	 zbliżać	
do	Jego	serca.
	 Teraz	pomyślmy,	czym	nie	jest	poznanie	Boga.	
Na	pewno	nie	jest	to	wiedza	o	Bogu.	To	jest	ważne,	ale	
to	za	mało.	Wiedza	jest	na	poziomie	umysłu,	a	pozna-
nie	na	poziomie	serca.	Ważne	Słowo	z	listu	do	Filipian,	
„Żeby	 poznać	 Go	 i	 doznać	 mocy	 zmartwychwstania,	
stając	się	podobnym	do	Niego".	To	jest	istota	poznania	
Jego.	Jest	takie	powiedzenie	„z	kim	przystajesz,	takim	
się	stajesz".	Przez	relację	z	Bogiem	stajemy	się	podobni	
do	Jego	charakteru.	Psalmy	są	przepełnione	tęsknotą	za	
Bogiem.	Głód	Boga	jest	prawdziwą	cechą	uczniostwa.
Ap.	 Paweł	 szedł	 właśnie	 drogą	 poznawania	 Jezusa	
Chrystusa	w	różnych	sytuacjach	życia!
	 Chcę	 zakończyć	 modlitwą.	 Jeśli	 zmagasz	 się	 
z	brakiem	sił	do	przebaczenia,	pamiętaj,	że	Bóg	chce	ci	
dać	zapomnienie,	chce	ci	dać	zwycięstwo	nad	nieprze-
baczeniem.	Panie,	dziękuję	Ci	za	każdą	osobę,	która	tu-
taj	jest.	Dziękuję,	że	Ty	dajesz	zachęcenie	ku	dobremu,	
dziękuję	że	Twoje	serce	zawsze	jest	zwrócone	w	naszą	
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stronę.	Dziękuję,	że	Ty	nas	zachęcasz,	bierzesz	na	swoje	
ramiona	gdy	jesteśmy	słabi.	Dziękuję,	że	Twoja	miłość	
przyjęła	nas	takimi,	jakimi	jesteśmy,	ale	ta	miłość	chce	
nas	zmieniać.	Proszę	o	odcięcie	w	nas	wszystkiego	co	

rani	Ciebie.	Proszę,	abyś	uleczył	to	co	Ciebie	nie	wielbi.	
Daj	nam,	słabym,	moc	Ducha	Świętego	do	chodzenia	 
z	Tobą	w	miłości	i	posłuszeństwie.	Amen

Mirosław Broda

	 Król	Dawid	w	swoim	psalmie	tak	mówi:	„Człowiek podobny jest do tchnienia, dni Jego są jak cień co 
mija. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje już go nie ma. A czym jest 
człowiek we własnych oczach?”
	 Podczas	wojny	–	jest	celem	armatnim.	W	obozie	koncentracyjnym	był	numerem,	który	w	każdej	chwili	 
i	z	byle	powodu	mógł	być	wymazany.	W	moim	życiu	–	to	istota	droga	mojemu	sercu:	-	mąż,	dziecko,	siostra,	brat,	
serdeczna	koleżanka,	wierny	przyjaciel	i	bliźni.	Przywiązujemy	się	i	my	do	ludzi,	okazujemy	im	szacunek,	mi-
łość,	otaczamy	opieką.	Tym	bardziej	czyni	to	nasz	Stwórca	i	Zbawca.	Jednak	Bóg	mocny	dał	dowód,	że	o	nas	nie	
zapomniał,	kiedy	posłał	na	świat	swojego	syna.	Przez	to	wybawił	nas	ze	znikomości,	której	zostaliśmy	poddani	 
i	możemy	zawołać:	„Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan!”

Wiara... Nadzieja... Miłość...

Oda do miłości
 Miłość nie jest tylko sprawą uczucia, lecz przede wszystkim sprawą czynu, sprawą życia na co dzień. To 
takie proste, zwykłe, nawet prozaiczne i samo przez się zrozumiałe, przecież nasza pobożność polega właśnie na 
dostosowaniu życia do woli Bożej. Spełnienie tego warunku nie jest ciężkie. Nietrudno bowiem miłować tego, 
który nas miłuje zwłaszcza, że miłość Jezusa jest tak wielka, gdyż swoje życie poświęcił dla naszego zbawienia. 
Duch Święty miał tak potężny wpływ na życie apostołów, iż miłowali Jezusa i trzymali się razem. Zbierajmy się  
i my licznie na nabożeństwach i trzymajmy się razem oraz w skupieniu słuchajmy Słowa Bożego i przestrzegajmy 
go! Niechaj i nasze serca przepełnia miłość do Jezusa. Wtedy również w naszym życiu spełni się Jego obietnica: 

„Ojcze mój umiłuję go i do Niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy”. Wszyscy mają jednakowe szanse. 

Ruta Kornelia Lissowska

Ruta Kornelia Lissowska

 BOGACTWA?
„Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub 
szkodę poniesie?” (Łk 9,25)
	 SZCZĘŚCIA?
„Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego,
nie ma żywota." (1 J 5,12)
	 BEZPIECZEŃSTWA?
Pan Jezus Chrystus mówi: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani  
i obciążeni, a ja wam dam ukojenie." (Mt 11, 28)
 POKOJU?
„... i żeby przez niego wszystko ...pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez 
krew krzyża jego". (Kol. 1,20)
 SUKCESU?
„A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich! Nie żądaj! Bo oto sprowadzę nieszczęście na 
wszelkie ciało, mówi Pan”. (Jr 45,5)
	 MIŁOŚCI?
„Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzo-
nego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli" (1 J 4,8-9)
 SZUKAJCIE	 NAJPIERW	KRÓLESTWA	BOŻEGO	 I	 SPRAWIEDLIWOŚCI	 JEGO,	 
A WSZYSTKO	INNE	BĘDZIE	WAM	DODANE.	(Mt	6,33)

CZEGO SZUKACIE?
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„Jaka siła jest w modlitwie, ona zmienia noc na dzień!
Więc gdy słabniesz w życia bitwie, klęknij, pomódl się”.

	 O	prawdzie	tych	słów	przekonał	się	adwokat	Spafort	z	Chicago.	
Pewnego	dnia	pożegnał	swoją	żonę	i	trzy	dorosłe	córki,	które	okrętem	płynęły	do	Europy.	Czekał	bardzo	na	wia-
domość,	jak	dojechały	do	celu.	Wreszcie	nadeszła	depesza	następującej	treści:	„Sama	uratowana”.	Dwa	krótkie	
słowa,	ale	jak	tragiczne	w	swej	treści.	
	 Ten	fakt	obciążył	nie	tylko	serce,	ale	i	ciało	Spaforta.	Jedynym	źródłem	pomocy	okazała	się	gorąca	mo-
dlitwa	do	Zbawiciela,	któremu	przed	laty	powierzył	swoje	życie.	To	bardzo	ciężkie	doświadczenie	zaowocowało	
słowami	pieśni:	

„Gdy pokój niebieski, Bóg w duszę mi tchnie, 
choć burzy zagraża mi szał, to jednak we wierze pieśń chwały 

Mu ślę w Bogu mam wieczny dział”. 
	 Modlitwa	jest	niewidzialnym	połączeniem	z	naszym	Panem	i	Zbawicielem	„źródłem	wszelkiej	pociechy”	
jak	pisze	apostoł	Paweł.	Rz	15,13.	
	 Oby	ta	prawda	stała	się	udziałem	każdej	osoby,	dotkniętej	trudną	do	przyjęcia	chorobą.	
Na	zakończenie	przytoczę	tekst	nieznanego	autora:	„Telegram do Nieba”.
	 Kiedy	ból	nagły	mną	zachwieje	i	jakąś	gorycz	do	dna	wypić	trzeba,	ja	natychmiast	wysyłam	depeszę,	pil-
ną	depeszę	do	nieba!	Bo	komu	o	tym	powiedzieć,	komu	jeśli	nie	Tobie	Panie,	Ty	pierwszy	jesteś	najbliższy,	gdy	
się	zasmuci	człowiek”.	
	 Te	skromne	myśli	piszę	z	serca	i	głębokiego	doświadczenia.	Oby	je	Bóg	pobłogosławił.	

Rola modlitwy 

w chorobie i doświadczeniach

	 W	 różnych	 okresach	 życia	 człowiek	 ma	 róż-
ne	 oczekiwania.	Młodzi	 ludzie	 wierzą	 w	 siłę	 swoich	
uczuć	 i	 widzą	 świetlaną	 przyszłość.	 Jeśli	 sternikiem	
w	ich	małżeńskiej	łodzi	jest	Jezus	Chrystus,	będzie	to	
długa,	 aczkolwiek	 nie	 zawsze	 łatwa	 podróż.	 Czasem,	
na	początku	małżeństwa,	jest	założenie:	żenię	się,	 lub	
wychodzę	 za	 mąż	 za	 majętną	 osobę	 i	 dobrze	 byłoby	
zabezpieczyć	sobie	tę	przyszłość.	Jeszcze	nie	tak	daw-
no	był	to	tzw.	„kup”.	Rodzice	notarialnie	przekazywali	
gospodarstwo	 lub	dom	na	rzecz	narzeczonych	 lub	 już	
małżonków.	Gospodarstwo	dziedziczyło	najstarsze	(bi-
blijne)	 lub	 najmłodsze	 (najdłużej	 mogące	 się	 opieko-
wać	 rodzicami)	 dziecko.	 Założenia	 były	 dobre,	 ale	…	
Rodzicom	nie	spodobał	się	mąż	jedynej	córki.	Nie	śpie-
szą	 się	 z	 darowizną,	 czekają…	Ale	 zięciowi	 się	 śpie-
szy.	Chce	gospodarstwo	już,	zaraz,	chociaż	rokowania	
z	jego	strony	nie	są	najlepsze.	I	co?	Z	początku	naciska,	
a	potem	odchodzi,	zostawia	żonę	z	dziećmi…
	 Bywa,	że	serce	rodziców	chce	sprawiedliwości.	
Dzielą	gospodarstwo	lub	okazały	dom	na	dwie	części,	
dla	dwojga	ukochanych	dzieci.	Ale	 te	dzieci	żenią	się	 
i	dostają	swoje	„połówki”.	A	te	mają	różne	oczekiwania.	
Dochodzi	 do	 tego,	 że	dom	 trzeba	 sprzedać,	 bo	miesz-

Szpitalne refleksje 

Niespełnione oczekiwania

kanie	pod	jednym	dachem	jest	nie	do	zniesienia.		
	 Cudowna	 była	 historia	 współżycia	 siostry	 
z	niezwykle	dobrym	i	spokojnym	mężem,	która	przez	
całe	życie	znosiła	upokorzenia	ze	strony	rodziny	brata,	
dzieląc	dom	i	gospodarstwo.	Gdy	owdowiała,	bratanko-
wie	sprawiedliwie,	z	sercem,	ocenili	pełne	poświęcenia	
i	pokory	życie	ich	ciotki.	Zaopiekowali	się	nią	tak,	jak	
swoim	przykładem	na	to	zasłużyła.	Umarła	szczęśliwa!	
Dzieci	bywają	sprawiedliwymi	sędziami.	Nastały	takie	
czasy,	że	można	podzielić,	poszarpać	majątek	na	kawał-
ki	i	dać	każdemu	dziecku	po	trochu.	A	to	są	zazwyczaj	
najgorsze	historie.	Jest	dobrze,	gdy	rodzice	siądą	przy	
stole	 i	 uzgodnią,	 ze	 wszystkimi	 spadkobiercami	 swo-
je	intencje.	Trzeba	zrobić	to		w	domu,	bo	u	notariusza	
może	być	 różnie.	Warto	 rozmawiać	 tak	długo,	 aż	doj-
dzie	się,	do	satysfakcjonującego	wszystkich	zaintereso-
wanych	consensusu,	zanim	zapadną	ostateczne	decyzje,	
już	urzędowe.	Warto	też	spisać	oświadczenia	radzących.	
„Serce	nie	sługa”	i	zdarza	się,	że	rodzice	„poza	oczami”		
dzielą	wg	uczuć,	a	nie	sprawiedliwości.	To	co	dzieje	się	
potem,	nie	chciałabym,	abyście	musieli	wysłuchać.	Jest	
to	ból,	 żal,	który	ciągnie	 się	 latami	 i	nie	przynosi	nic	
dobrego.	

Janina Kisza-Bruell

Zofia Wojtas 
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	 Sto	lat	temu,	19	lutego	1914	roku,	urodził	się	w	Cieszynie	Adolf	Molak	–	
wybitny	polski	pedagog,	humanista,	działacz	 ruchu	 ludowego,	dyrektor	 Instytutu	
Pedagogiki	Uniwersytetu	Śląskiego.	Zmarł	nieoczekiwanie	19	stycznia	1975	roku.	
W	pamięci	wszystkich	 znających	Go	osób	był	 postrzegany	 jako	 człowiek	 ciepły,	
życzliwy,	wyrozumiały	dla	innych,	przy	tym	bezkompromisowy	w	poglądach	i	bez-
względnie	uczciwy	w	postępowaniu.	
	 Współpracownicy	i	uczniowie	pisali:	„Odszedł z naszego grona wspaniały 
człowiek, nauczyciel i wychowawca, którego pasja działania może być wzorem do 
naśladowania dla wychowanków Uniwersytetu Śląskiego”. „Dzieło Pana Profe-
sora wytrzymało próbę czasu. Stworzył on niezłomne podwaliny pod nowoczesny 
rozwój pedagogiki na Górnym Śląsku, a może nawet na całym południu Polski.”
	 Adolf	 Molak	 przyszedł	 na	 świat	 w	 Cieszynie	 w	 rodzinie	 ewangelickiej.	
Jego	matka,	Anna	 z	 domu	Mikuła,	 pochodziła	 z	 Zaolzia,	 ojciec	Andrzej	 –	 spod	
Krakowa.	We	wspomnieniach	Dolka	(tak	nazywany	był	w	rodzinie)	pojawiały	się	
obrazki	z	Cieszyna:	zabawy	z	rówieśnikami	na	„Boberhiglu”,	niedzielne	spacery	
z	matką	i	ojcem	nad	Olzą,	dźwięk	dzwonów	kościoła	Jezusowego,	w	którym	był	
konfirmowany.	
	 Dolek	 ukończył	 czteroklasową	 szkołę	
ludową,	 a	 następnie	 renomowane	 Gimnazjum	
Klasyczne	 im.	A.	 Osuchowskiego,	 które	 dawa-
ło	wszechstronne	wykształcenie	–	m.in.	uczono	
greki.	Dolek	jeszcze	po	latach	potrafił	recytować	
pierwsze	strofy	Odysei	Homera	w	oryginale.	Po	
zdaniu	matury	w	roku	1932	zaczął	studiować	na	
Uniwersytecie	 Jagiellońskim	 w	 Krakowie.	 We	
wspomnieniach	rodziny	pozostała	opowieść,	jak	
to	młody	kandydat	na	studia	stoi	smutny	na	ko-
rytarzu	 uczelni,	 ponieważ	 okazało	 się,	 że	 opła-
ta	 za	 studia	 jest	 za	 wysoka;	 wydawało	 się,	 że	
trzeba	 będzie	 porzucić	 marzenia.	 Na	 szczęście	
przypadkowo	 spotkany	 nauczyciel	 z	 Cieszyna	 pożyczył	 pie-
niądze,	można	było	zapisać	się	w	poczet	 studentów.	Te	kilka	
lat	spędzonych	w	Krakowie	zawsze	wspominał	z	sentymentem.	 
W	 czasach	 studenckich	 zaprzyjaźnił	 się	 z	 wybitnie	 uzdolnio-
nym	Janem	Heczko	–	lekarzem,	malarzem	i	literatem.	
	 Adolf	 Molak	 studiował	 na	 Uniwersytecie	 Jagielloń-
skim	filozofię	ścisłą	 i	pedagogikę.	Ceniony	przez	profesorów,	
wybitnych	polskich	pedagogów	–	prof.	Władysława	Heinricha	
i	prof.	Stefana	Szumana,	myślał	o	karierze	naukowej.	Najpierw	
jednak	–	tak	uważano	na	uczelni	–	młody	adept	pedagogiki	po-
winien	zaznajomić	się	z	praktyką.	I	tak,	jeszcze	przed	uzyska-
niem	dyplomu,	w	1937	roku	Adolf	Molak	pracował	w	Instytu-
cie	Pedagogicznym	w	Katowicach,	potem	kolejno	w	Publicznej	
Szkole	 Podstawowej	 w	 Krakowie	 i	 w	 Państwowym	 Pedago-
gium	w	Kielcach.	Jednocześnie	pełnił	obowiązki	asystenta	przy	
Katedrze	Psychologii	Pedagogicznej	UJ,	rozpoczął	pisanie	pra-
cy	doktorskiej.	
	 Wybuchła	wojna.	Adolf	Molak	od	pierwszych	miesię-
cy	zaczął	działać	w	konspiracji	w	szeregach	Ruchu	Ludowego	
ROCH.	W	1940	 roku,	 gdy	 utworzyły	 się	 tzw.	 trójki	 politycz-

Adolf Molak

Wspomnienie w setną rocznicę urodzin

Adolf Molak dyrektor Instytutu 
Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach 1974 rok

Adolf i Helena Molakowie Cieszyn 1945 rok
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ne	 Ruchu	 Ludowego,	 wszedł	 do	 kierowniczej	 
trójki	 na	 podokręg	 śląski.	 Szefem	„trójki”	 był	
jego	 przyjaciel	 Edward	 Kaleta,	 pochodzący	 
z	 Gumien,	 przed	 wojną	 współpracownik	 Win-
centego	 Witosa,	 po	 wojnie	 prawnik	 pracujący	 
w	Krakowie.
	 W	 Krakowie	 szybko	 powstała	 sieć	 taj-
nego	nauczania.	Od	1940	r.	Adolf	Molak	pełnił	
funkcję	 kierownika	 tajnego	 nauczania	Wydzia-
łu	 Kształcenia	 Nauczycieli	 Okręgowego	 Biura	
Szkolnego.	 Zajmował	 się	 planowaniem	 organi-
zacji	 zakładów	 kształcenia	 nauczycieli.	 Opra-
cował	wówczas	 system	kształcenia	nauczycieli	
drogą	 kursów	 i	 kierowanego	 samokształcenia,	
którego	 wdrażaniem	w	 życie	 zajmował	 się	 po	
wojnie,	w	czasie	 swojej	pracy	w	Ministerstwie	
Oświaty.	Niezależnie	 od	 tego,	w	 roku	 1940	 przy	wła-
dzach	ruchu	oporu	chłopskiego	na	Śląsku	powstała	Ko-
misja	Oświaty	 i	Kultury	pod	przewodnictwem	Adolfa	
Molaka.	 Komisja	 ta	 rozwijała	 konkretną	 działalność	
praktyczną,	 m.in.	 udzielano	 pomocy	 wszystkim	 na-
uczycielom,	którzy	pozostali	na	Śląsku	i	byli	represjo-
nowani	 przez	 okupanta.	 Jako	kierownik	 tejże	 komisji	
podkreślał	 już	 wówczas	 	 konieczność	 powołania	 na	
Śląsku	Uniwersytetu	–	wyższej	uczelni	humanistycznej.
Od	września	1944	roku	do	stycznia	1945	Adolf	Molak	
redagował	czasopismo	konspiracyjne	«Odra	–	Nissa».	
	 Podczas	wojny,	działając	w	strukturach	konspi-
racyjnego	 Ruchu	 Ludowego,	 poznał	 Helenę	Niemiec,	
swoją	późniejszą	żonę.	Helena	Niemiec	była	córką	dzia-
łacza	ludowego	Pawła	Niemca	z	Goleszowa,	współpra-
cownika	W.	Witosa.	Działalność	konspiracyjna	zbliży-
ła	 ich	 do	 siebie.	 Pobrali	 się	 po	wojnie,	w	 listopadzie	
1945	roku	w	kościele	Jezusowym.	Utworzyli	wzorowe	 
małżeństwo	 i	wzorową	 rodzinę,	 będącą	 oparciem	 nie	
tylko	 dla	 własnych	 dzieci,	 ale	 i	 dla	 wielu	 krewnych	 
i	przyjaciół.
	 Od	pierwszych	tygodni	po	zakończeniu	wojny	
Adolf	Molak	włączył	 się	 w	 działania	mające	 na	 celu	
odbudowę	 zniszczonego	 w	 czasie	 wojny	 polskiego	
szkolnictwa.	Podjął	pracę	w	Katedrze	Psychologii	Pe-
dagogicznej	UJ	oraz	w	Kuratorium	Okręgu	Szkolnego	
Śląskiego	w	Katowicach,	w	charakterze	wizytatora	Za-
kładów	Kształcenia	Nauczycieli.	W	grudniu	1945	roku	
został	przeniesiony	do	Warszawy	i	mianowany	wizyta-
torem	w	Ministerstwie	Oświaty.	W	1946	roku	opraco-
wał	koncepcję	i	redagował	„Poradnik dla nauczycieli”.	
W	okresie	tym	pełnił	również	przez	pewien	czas	funk-
cję	kierownika	korespondencyjnego	Wydziału	Instytutu	
Pedagogicznego	Zarządu	Głównego	ZNP	w	Warszawie.	
Ale	już	od	1947	r.	czas	dla	ludzi	walczących	w	czasie	
wojny	 z	 okupantem	 w	 strukturach	 Ruchu	 Ludowego	
stał	się	niełatwy	–	zaostrzała	się	coraz	bardziej	sytuacja	
polityczna.	Z	powodów	politycznych	został	niespodzie-

Adolf Molak ze swoją mamą 1938 rok

wanie	zwolniony	z	pracy.	Jego	żona	wspominała,	że	sy-
tuacja	wydawała	się	wówczas	bez	wyjścia,	zostali	bez	
środków	 do	 życia.	 Na	 szczęście	 po	 kilku	miesiącach	
znalazł	 pracę	w	Centrali	 Polskiej	Kasy	Oszczędności.	
Redagował	 gazetkę	 „Młody Obywatel”,	 opracował	 i	
wydał	w	1948	roku	zbiór	opowiadań „Pracą i Oszczęd-
nością”, a	w	1950	roku	„Gospodarna Gromada”. 
	 W	 1957	 roku	 wrócił	 do	 pracy	 w	 Minister-
stwie	Oświaty	jako	wizytator	oraz	do	pracy	naukowej.	 
W	1960	roku	uzyskał	 tytuł	doktora	nauk	humanistycz-
nych	w	zakresie	pedagogiki.	Został	 też	pracownikiem	
dydaktyczno-naukowym	w	Katedrze	Pedagogiki	AWF	
w	Warszawie	oraz	w	Studium	Pedagogicznym	SGGW	
i	 UW,	 pracował	 w	 Polskim	 Komitecie	 Olimpijskim	 
w	Warszawie.	Wprowadził	wiele	nowatorskich	rozwią-
zań	w	dziedzinie	pedagogiki	sportu.	W	roku	1970	uzy-
skał	stopień	doktora habilitowanego Uniwersytetu War-
szawskiego. W	tym	samym	roku	otrzymał	propozycję	
pracy	na	Uniwersytecie	Śląskim	w	Katowicach.	Objął	
funkcję	dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii. 
	 Rozpoczął	 się	 najbardziej	 twórczy,	 niestety	
zaledwie	kilkuletni,	pełen	pracy	i	aktywności	zawodo-
wej	 okres	 życia	Adolfa	Molaka.	 Publikował,	 był	 pro-
motorem	kilkunastu	 prac	 doktorskich,	 kilkudziesięciu	
prac	magisterskich,	planował	i	prowadził	zakrojone	na	 
szeroką	skalę	badania	naukowe.	Na	szczególną	uwagę	
zasługuje	wprowadzenie	do	polskiej	myśli	pedagogicz-
nej	 metod	 socjometrycznych	 w	 badaniach	 nad	 klasą	
szkolną.	Został	powołany	w	skład	Komitetu	Nauk	Pe-
dagogicznych	PAN.	Wydawało	się,	że	nadeszły	wresz-
cie	 lata	 uznania,	 że	 blisko	 już	do	osiągnięcia	 profesu-
ry.	I	wtedy	nagle,	w	swoim	gabinecie,	zmarł	na	zawał	
serca.	 Pochowany	 został	 na	 cmentarzu	 ewangelickim	 
w	Ustroniu.	
	 Adolf	Molak	należał	do	pokolenia,	które	szcze-
gólnie	 ciężko	zostało	doświadczone	przez	życie.	Lata	
młodości	 zostały	 naznaczone	 przez	 tragedię	 wojny.	 
A	po	wojnie,	kiedy	oczekiwano,	że	będzie	można	twór-
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czo	pracować,	rozwijać	zdolności,	zmieniać	codzienne	
życie	na	lepsze	–	nie	wszystkim,	niestety,	było	to	dane.	
W	trudnych	chwilach,	jakich	nie	brakowało,	miał	Adolf	
Molak	 oparcie	 w	 rodzinie.	 Pomagały	 mu	 też	 zasady	
postępowania	 i	 światopogląd	 ukształtowany	 w	 latach	
dzieciństwa	i	młodości,	w	latach	spędzonych	w	Cieszy-
nie.	Utożsamiał	się	z	tym	miastem,	podkreślał,	że	jest	

cieszyniakiem;	do	Cieszyna	przyjeżdżał	często	–	na	uli-
cy	Górnej	mieszkała	jego	matka,	na	Głębokiej	–	siostra.	
Młodemu	pokoleniu	–	 swoim	dzieciom,	 siostrzeńcom,	
studentom,	 doktorantom	 –	 przekazywał	 zasady	 uczci-
wego	postępowania,	zgodności	czynów	ze	słowami,	to-
lerancji,	wierności	wobec	wyznawanych	idei.

Helena Olczak-Woltman

 Luterański ekumenizm w pytaniach i odpowiedziach

	 Na	 weselu	 w	 Kanie	 Galilejskiej	Maria	 przed-
stawiła	swemu	synowi	kłopotliwą	sytuację	gospodarzy,	
mówiąc:	„wina	nie	mają”.	Syn	Boży,	Jezus,	rozpoczął	
swoją	 działalność	 w	 świecie.	 Chce	 On	 wziąć	 na	 sie-
bie	winy	całego	świata.	Na	 to	 się	wszak	objawił,	 aby	
zniweczyć	dzieła	diabelskie,	a	tu	przychodzi	do	Niego	
matka	 z	 taką	 sprawą?	 Odpowiada	 jej	 więc:	Moje	 za-
danie	jest	zupełnie	inne	niż	twoje.	Ty	jesteś	niewiastą.	
Twoje	myśli	jako	niewiasty	są	czymś	innym	zajęte	niż	
moje	myśli.	Ty	troszczysz	się	o	wino,	którego	zabrakło,	
a	Ja	jako	Baranek	Boży	mam	nieść	grzechy	świata	i	wy-
glądam	tej	godziny	w	której	umierając	powiem:	„Wyko-
nało się”.	Dlatego	ty	nie	możesz	mną	rozporządzać.	
	 Pod	 tym	 względem	 już	 nie	 jestem	 twoim	 sy-
nem.	Musisz	zrozumieć	kim	jestem	i	jakie	jest	moje	za-
danie	wobec	niezrównanej	wielkości	i	ważności	sprawy	
Bożej,	wszystko	inne	nie	ma	znaczenia.	Działanie	Jezu-
sa	nie	 jest	działaniem	syna	niewiasty,	 lecz	działaniem	

Bóg wszystko wie

Syna	Bożego.	Ta	wypowiedź	Jezusa	wyklucza	wszelki	
Kult	Marii.	Matka	Jezusa	jest	niewiastą,	chociaż	błogo-
sławioną	między	niewiastami,	to	jednak	niczym	więcej.	
Wielkie	rzeczy	uczynił	jej	Wszechmogący	i	dlatego	zo-
wią	 ją	błogosławioną	wszystkie	pokolenia	 i	my	 także	
(Łk	1,	 42-48).	Maria	 to	 zrozumiała,	 gdy	potem	wska-
zała	na	Jezusa,	mówiąc:	„Co On wam powie, czyńcie!”. 
My	nie	możemy	Mu	 rozkazywać,	musimy	 czekać	 na	
Jego	 rozkazy	 i	czynić	co	On	nam	poleca,	a	wtedy	do-
świadczymy,	jak	tamci	na	weselu,	że	Jezus	nam	poma-
ga	w	naszych	codziennych	kłopotach,	gdy	w	tym	może	
się	objawić	Jego	chwała.	
	 Pamiętajmy	jednak,	że	nie	możemy	Mu	wyzna-
czać	godziny,	bo	nasze	zegary	się	zwykle	śpieszą.	Zegar	
Boży	wskazuje	inną	godzinę.	Bóg	nie	daje	się	związać	
terminami	naszych	nabożeństw,	ewangelizacji,	godzin	
biblijnych.	Jego	cuda	dzieją	się	według	Jego	terminów.	

Ruta Kornelia Lissowska 

 Po raz kolejny obchodzić będziemy Powszech-
ny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 Warto przypomnieć podstawowe kwestie, do-
tyczące rozumienia ekumenizmu z perspektywy ewan-
gelickiej. Mając zatem na uwadze pytania powtarzane 
w różnych miejscach i kierowane do duchownych lute-
rańskich przy różnych okazjach, zachęcamy do lektury 
możliwych odpowiedzi.
 
Czy Kościół luterański popiera ruch ekumeniczny?
	 Zdecydowanie	 tak.	 Kościoły	 luterańskie	 na	
całym	 świecie	 należą	 do	 inicjatorów	 dialogu	 ekume-
nicznego	 na	 płaszczyźnie	 lokalnej,	 regionalnej,	 krajo-

wej	oraz	międzynarodowej.	Ekumeniczne	otwarcie	jest	
częścią	 luterańskiej	 tożsamości,	 która	 odwołując	 się	
do	 tradycji	 apostolskiego	 Kościoła	 oraz	 dziedzictwa	
XVI-wiecznej	Reformacji,	 dąży	 do	 pojednania	 i	 poro-
zumienia	 ze	wszystkimi	 chrześcijanami	 zatroskanymi	 
o	 dzieło	 głoszenia	 Ewangelii.	 Na	 płaszczyźnie	 mię-
dzynarodowej	 Kościół	 luterański	 prowadzi	 dialog	 bi-
lateralny	 z	Kościołem	 rzymskokatolickim,	Wspólnotą	
Anglikańską,	 Światową	 Wspólnotą	 Kościołów	 Refor-
mowanych,	Światową	Konferencją	Mennonitów,	Świa-
tową	 Radą	 Metodystyczną,	 Konferencją	 Biskupów	
Starokatolickich	 Unii	 Utrechckiej,	 Kościołami	 chary-
zmatycznymi	 i	prawosławnymi,	a	 także	z	wieloma	 in-
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nymi	wspólnotami	chrześcijańskimi.
 Czy Kościół Ewangelicko-Augsburski popiera 
postulat Kościoła rzymskokatolickiego, dotyczący peł-
nej jedności?
	 Tak,	 jednak	 inaczej	 niż	 Kościół	 rzymskoka-
tolicki	 rozumie	 zarówno	 pojęcie	 jedności,	 jak	 i	 jej	
widzialnej	 realizacji.	 Dla	 luteran	 jedność	 chrześcijan	
jest	 z	 jednej	 strony	 faktem,	 mającym	 swoje	 źródło	 
w	wyznawaniu	Jezusa	Chrystusa,	ale	jednocześnie	jest	
zadaniem	 i	 powołaniem	 do	 poszukiwania	 sposobów	
wspólnego	 świadectwa	 z	 innymi	 chrześcijanami,	 tak-
że	 tymi,	 którzy	 wyrażają	 swoją	 miłość	 do	 Chrystusa	 
w	zupełnie	 inny,	 czasem	obcy	 luteranom	 sposób.	Dla	
luteran	 wystarczającym	 warunkiem	 jedności	 chrześci-
jan	jest	wspólne	głoszenie	Ewangelii	i	udzielanie	zgod-
nie	 z	 nakazem	 Chrystusowym	 sakramentów:	 Chrztu	 
i	Wieczerzy	Pańskiej	 (Eucharystii).	Warunkiem	 jedno-
ści	dla	luteran	nie	jest	uznanie	innego	-	ponad	lub	obok	
Słowa	Bożego	-	autorytetu	w	Kościele,	 jednakowa	or-
ganizacja	 Kościoła,	 ceremonie	 liturgiczne	 lub	 jedno-
myślność	we	wszystkich	 sprawach	wiary.	Dla	 luteran	
widzialna	jedność	i	jej	pragnienie	Kościoła	realizują	się	
we	wspólnym	świadectwie	na	rzecz	Ewangelii	oraz	we	
wspólnej	Eucharystii.
 Zarówno Luter, jak i inni reformatorzy, ostro 
wypowiadali się o papiestwie. Również w luterańskich 
księgach wyznaniowych (symbolicznych) znajdują się 
fragmenty w bardzo negatywnym świetle ukazujące 
papiestwo. Czy luteranie nadal tak myślą?
	 Kościoły	 należące	 do	 Światowej	 Federacji	
Luterańskiej,	 w	 tym	 Kościół	 Ewangelicko-Augsbur-
ski,	 odrzucając	 prymat	 i	 jurysdykcję	Biskupa	Rzymu	
(papieża),	 odcinają	 się	 jednocześnie	 od	polemicznych	
uwag	 nt.	 papiestwa	 wypowiedzianych	 w	 kontekście	
XVI-wiecznej	kontrowersji,	uznając,	że	wiele	słów	Lu-
tra,	dotyczących	papieża	i	Kościoła	Rzymskiego	nie	od-
noszą	się	do	dzisiejszego	Kościoła	rzymskokatolickiego.	
Sceptycyzm	wobec	urzędu	papieża,	w	tym	szczególnie	
w	odniesieniu	do	dogmatu	o	nieomylności	 i	prymacie	
jurysdykcyjnym	papieża,	nie	zmienia	postaci	rzeczy,	że	
dziś	Kościoły	luterańskie	traktują	papieża	z	szacunkiem	
jako	Brata	w	Chrystusie,	Biskupa	Rzymu	i	zwierzchni-
ka	Kościoła	rzymskokatolickiego.	Warto	przypomnieć,	
że	w	luterańskim	kościele	Świętej	Trójcy	w	Warszawie	
dwukrotnie	kazanie	wygłaszało	dwóch	papieży:	Jan	Pa-
weł	II	(1991)	oraz	Benedykt	XVI	(2006).
 Czy Kościół Ewangelicko-Augsburski utożsa-
mia się z rzymskokatolickim poglądem, że Eucharystia 
jest konsekwencją, a nie środkiem do pełnej jedności?
	 Nie,	 choć	 na	 świecie	 istnieją	 również	 takie	
wspólnoty	 luterańskie,	 podzielające	 w	 pewnym	 stop-
niu	 rzymskokatolicki	 punkt	widzenia.	Dla	większości	
luteran	 poprzez	 Sakrament	 Chrztu	 Świętego	 wszyscy	
wyznawcy	Chrystusa,	którzy	pragną	spotkania	ze	Zba-

wicielem	w	Jego	Ciele	i	Krwi,	są	zaproszeni	do	wspól-
noty	sakramentu,	w	której	Gospodarzem	i	Dawcą	jest	
sam	 Chrystus.	 Kościół	 nie	 jest	 pośrednikiem	 w	 spo-
tkaniu	między	grzesznikiem	a	Bogiem	w	Sakramencie	
Ołtarza,	ani	 też	 sakrament	nie	 jest	własnością	Kościo-
ła.	Rola	Kościoła	 jest	 czysto	 instrumentalna	 i	wynika	 
z	posłuszeństwa	wobec	nakazu	Chrystusa	„to	czyńcie	
na	pamiątkę	moją”.
 Czy to znaczy, że także ludzie nie należący do 
Kościoła luterańskiego mogą przystąpić do Komunii 
Świętej?
	 Absolutnie	tak.
 Czy to zaproszenie dotyczy również wiernych 
tych Kościołów, które nie mają podpisanego porozu-
mienia o Unii Ołtarza i Ambony z Kościołem Ewange-
licko-Augsburskim?
	 Tak	–	nie	tylko	reformowani	i	metodyści	mogą	
przystępować	 do	 Sakramentu	 Ołtarza	 w	 Kościele	 lu-
terańskim.	 Zaproszeni	 są	wszyscy	 ochrzczeni	w	 Imię	
Trójjedynego	Boga	–	Ojca,	Syna	i	Ducha	Świętego.
 Czy nawet, jeśli się nie zgadzam z luterańskim 
rozumieniem Wieczerzy Pańskiej i nawet wtedy, gdy w 
wielu kwestiach nie zgadzam się z nauczaniem Kościo-
ła luterańskiego, to czy mogę przystąpić do Komunii 
Świętej?
	 Tak,	 jeśli	wierzysz	obietnicy	Chrystusa	zawar-
tej	 w	 Słowach	 Ustanowienia.	 Jeśli	 podczas	 nabożeń-
stwa	poczułaś/eś	potrzebę	uczestnictwa	we	wspólnocie	
Stołu	Pańskiego,	to	jesteś	serdecznie	zaproszona/y.	Za-
praszającym	 jest	 sam	Chrystus,	który	mówi:	Pójdźcie	
do	mnie	wszyscy…
 Czy przystąpienie do Komunii Świętej w Ko-
ściele luterańskim oznacza, że staję się automatycznie 
luteraninem/luteranką?
	 Absolutnie	 nie.	 Przystąpienie	 do	 Komunii	
Świętej	w	Kościele	 luterańskim	 nie	 oznacza,	 że	 przy-
stępujący	do	sakramentu	musi	wyrzec	się	swojej	wiary	
i	tradycji.
 Czy luteranie mogą uczestniczyć w nabożeń-
stwach Kościołów innych wyznań?
	 Tak.
 Czy luteranie uważają, że ich Kościół jest jedy-
nym prawdziwym i nieomylnym?
	 Absolutnie	nie.	Kościoły	luterańskie	wierzą,	że	
nieomylne	 jest	 jedynie	Słowo	Boże.	Kościoły	 luterań-
skie	wyznają	podczas	każdej	niedzielnej	liturgii	swoją	
wiarę	w	jeden,	święty,	powszechny	i	apostolski	Kościół,	
dając	tym	samym	wyraz	najgłębszemu	przekonaniu,	że	
Kościół	 Jezusa	 Chrystusa	 jest	 Kościołem	 wszystkich	
czasów	i	miejsc,	i	nie	może	być	utożsamiony	z	żadnym	
wyznaniem	chrześcijańskim.
 Czy to oznacza, że luteranie nie prowadzą  
misji?
	 Luteranie	 prowadzą	 misję,	 ponieważ	 wyni-
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	 Autor	całej		książki	-	Hans	Friese		rozpoczyna	
od	przytoczenia	dolnoniemieckiego	tekstu	pieśni:

„Alleyne Godt jn der hoege  sy  eere,
Und danck vor syne gnade, …”

	 W	niniejszym	polskim	tłumaczeniu	pomija	się	
wszystkie		pięć		dolnoniemieckich	zwrotek.	Polskie	tłu-
maczenia	współczesnego	niemieckiego	tekstu	brzmi:

„Allein Gott in der Höh  sei  Ehr,"...
 (śpiewnik niem.  EG  179). 

„Na wysokościach Bogu cześć”,... 
(nowy śpiewnik polski SE 342). 

	 Polską	 wersję	 wydrukowano	 najwcześniej	 
w	Harfie	Syjońskiej	z	1906		r.	
	 Jest	 	 to	 pierwotna	 forma	 dolnoniemieckiego	
tekstu,	w/w	pieśni,	zgodna	z		charakterem	mowy/języ-
ka	i	ortografii,	w	których	 	nasze	 	„Gloria	 	 In	excelsis"	
oraz	 "Agnus	 Dei”,	 podawane	 w	 jednolitym	 świadec-
twie	ze	źródeł	okolic	Braunschweigu,	ujrzały	najpierw	
światło	 dzienne.	 Oba	 te	 śpiewy	 liturgiczne	 są	 naszy-
mi	 (niemieckimi)	najstarszymi	pieśniami	kościelnymi,	
które	powstały	w	okresie:	między	późnym	latem	1522,	 
a	wczesną	wiosną	1523.	Luter	opracował	swoją	pierw-
szą	pieśń	dopiero	w	rok	później	-	w	1524.	Obie	pieśni	
zostały	 wydane	 w	 Roku	 Pańskim	 1525,	 w	 dolnonie-
mieckim	śpiewniku	(kancjonale,	z		długim	tytułem)	jak	
się	to	wtedy	stosowało.
	 Autorem	 opracowań	 tych	 pieśni	 był	Nicolaus	
Decius,	którego	 łacińskie	 imię	 -	oceniając	według	po-
chodzenia	 -	 nie	 nasunę	 jakoś	 do	 poezji	 jego	 zwrotek,	
które	należą	do	ustalonych,	składników	naszej	liturgii.	
Deciusowie	 należeli	 do	 starorzymskiego	 pokolenia	
-	 rodu	 z	 plebejskiej	 płci,	 z	 której	 pochodzili	 obaj	 De-
ciusowie	(Publius	Decius	Mus),	ojciec	i	syn,	którzy	po-
świecili	 swoje	 życie	wywalczając	 swojemu	 narodowi	
zwycięstwo.	 Jednak	 ten	 najsławniejszy	 Decius,	 który	
przez	 trzy	 lata	 (249	–	251)	po	narodzinach	Jezusa	pa-
nował	jako	rzymski	cesarz	i	w	zwycięskiej	wojnie	prze-
ciwko	Gotom	dożył	swego	końca,	jest	znany	i	sławiony	

jako	potworny	prześladowca	
chrześcijan.	 Prześladowanie	
to	 określa	 się	 jako	 drugie	
(250	 lat	 po	 Chr.),	 po	 pierw-
szym	 za	 panowania	 cesarza	
Nerona,	w	64r,	po	Chr.	Nie	mogli	może	wiedzieć	tego	
ci,	którzy	przekształcili	na	wzór	łaciński	(latynizowali)	
pierwotne	imię	rodzinne	Deeg	lub	Teech	(oba	oznaczają	
„Teig"	-	ciasto).	Jest	to	przekład,	kiedy	w	okresie	rene-
sansu	(Odrodzenia)	klasycznej	starożytności,	wrodzone	
i	historyczne	uzasadnione	obyczaje	(zwyczaje	i	imiona,	
osób	 bywały	 tłumaczone	 na	 język	 łaciński	 lub	 grec-
ki,	lub	nadawano	im	co	najmniej	antyczne	brzmienie).	 
Okazało	 się	 to	 jednak	 jako	 szczególnie	 ośmieszające	
działania..
	 Jeżeli	 Nicolaus	 występuje	 też	 pod	 imieniem	 
„z	 miejsca	 Hof",	 w	 dolnoniemieckim	 „Hovesch",	 lub	 
z	 łacińska	 „a	 curia'',	 wtedy	 przypomina	 to	wg	współ-
czesnej	wiedzy,	że	urodził	się	ok.	roku	l485,	czyli	kil-
ka	lat	po	Lutrze,	w	miejscowości	Hof	nad	Saalą.	Stare	
miasto	Hof	leży	20	km	na	Pn-Zd	od	grzbietu	Fichtelge-
birge,	na	Pn-W	obszaru	dzisiejszego	bawarskiego	tere-
nu	Górnej	Frankonii,	niedaleko	od	granicy	z	Czechami	 
z	miastem	Aš	oraz	ze	Saksonią.	Chłopiec	uczęszczał	do	
łacińskiej	szkoły	w	mieście	rodzinnym,	aby	od	1501	r.	
studiować	potem	w	Lipsku;	 	po	pięciu	 latach	uzyskał	
stopień	bakałarza	w	wolnych	sztukach.	Wg	ówczesne-
go	 przebiegu	 studiów	 odpowiadało	 to	w	 przybliżeniu	
egzaminowi	 dojrzałości	 w	 dzisiejszym	 gimnazjum	
(Oberschule).	Później	uzyskał	również	tytuł	bakałarza	
w	obu	kierunkach:	prawa	rzymskiego	i	prawa	kanonicz-
nego.	Podobnie	jak	Marcin	Luter	-	Decius,	w	połowie	
swoich	dwudziestych	lat,	stał	się	mnichem,	co	można	
było	 chyba	 uzasadnić	 tym,	 że	 jego	 brat	 przyrodni	 Jo-
hann	 był	 odźwiernym	 (Gardianem)	w	klasztorze	 fran-
ciszkańskim	w	swoim	mieście	rodzinnym.
	 Od	1517	r.	spotykamy	Deciusa	w	Braunschwe-
igu,	a	mianowicie	jako	nauczyciele.	W	czasie	tej	posady	

ka	 ona	 z	 bezpośredniego	 nakazu	Chrystusa	 głoszenia	
Ewangelii	 wszystkim	 narodom.	 Kościół	 Ewangelic-
ko-Augsburski	 w	 Polsce	 prowadzi	 bardzo	 aktywną	
działalność	 misyjną,	 której	 celem	 jest	 towarzyszenie	
człowiekowi	w	spotkaniu	z	Chrystusem.	Odrzuca	przy	
tym	wszelkie	przejawy	agresywnego	i	ukrytego	proze-

lityzmu	religijnego.	Kościół	 luterański	jest	Kościołem	
otwartym	 na	 tych,	 którzy	 poszukując	 swojego	 ducho-
wego	domu,	odnajdują	go	w	tradycji	biblijnej	i	apostol-
skiej	wyrażonej	w	ewangelickiej	teologii	i	duchowości.	
Każdy	kto	chce	stać	się	częścią	Kościoła	luterańskiego,	
może	to	uczynić	z	własnej,	nieprzymuszonej	woli.

Biblioteka 500 lat Reformacji

Autor pieśni reformacyjnych
 – Nicolaus Decius

Tadeusz Sikora

Luter2017.pl
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poczuł	się	już	jak:	u	siebie	w	domu,	bo	opanował	język	
dolnoniemiecki,	 który	 był	wtedy	 jeszcze	 codziennym	
potocznym	jeżykiem	miasta	(Plattdeutsch).
	 Prawdopodobnie	w	starym	mieście	 rodu/dyna-
stii	Welfów	zawarł	wtedy	znajomość	z	księciem	Henry-
kiem	II	z	Braunschweigu	-	Wolfenbüttel.	
	 Siostra	Henryka	II	-	Elżbieta	była	bowiem	prze-
oryszą	kościoła,	fundacji	wolnej	szlachty	w	Steterburgu	
koło	 Wolfenbüttel,	 gdzie	 Decius	 został	 proboszczem	 
w	1519	r.,	czyli	superintendentem.
	 Rok	 Biblii	 październikowej	 1522	 był	 dla	 De-
ciusa	 szczególnie	 bogaty	w	wydarzenia.	Z	pewnością	
znamy	 tylko	 zewnętrzne	 fakty,	 jego	 krótkie	 rektoro-
wanie	w	 liceum	w	Hannowerze,	 jego	 powrót	 do	 Stet-
terburga	oraz	wstąpienie,	 jako	„kolegi	szkolnego”,	do	
szkoły	-	pod	protektoratem	Katarzyny	w	Braunschwie-
igu.	Ponieważ	jednak	miasto	Braunschweig	przychyliło	
się	w	tym	czasie	do	nowej	nauki,	możemy	przydać,	że	
wewnętrzne	 walki	 w	 piersiach	 mnicha	 doprowadziły	
teraz	 do	 decyzji	 „dla	 sprawy"	 głośniejszej	 ewange-
lii.	 Mógł	 przy	 tym	 współdziałać	 wpływ	 reformatora	
Braunschweigu	 Gottschalka	 Cruse,	 zaprzyjaźnionego	 
z	Lutrem.	Teraz	Decius	stał	 się	sam	współwalczącym	 
o	reformację.	Pewna	opublikowana	przez	niego	książka	
n.t.	"Summula	doctrinarum	Jesu	Christi"	(Małe	podsu-
mowanie	nauk	Jezusa	Chrystusa)	zawierało	wybór	my-
śli	z	Ewangelii	Mateusza,	jak	też	łacińskie	dwuwiersze	 
i	 niemieckie	 wiersze.	 Przykładowo	 Decius	 wyjaśnia	
Ew.	Mt	10,	9	przy	pomocy	czterowiersza	(mieszanina	
łaciny	z	językiem	dolnoniemieckim,	bez	tłumaczenia).
Co	 jednak	 znaczy	 taka	 mała	 prasa	 wobec	 znaczące-
go	 podarunku	Mikołaja	Decjusza,	 którym	 „były	 	 trzy	
opracowania	 muzyki	 i	 tekstu,	 jak	 niemieckie	 „GLO-
RIA",	 „SANCTUS"	 i	 „AGNUS	 DEI",	 napisane	 naj-
pierw	 w	 narzeczu	 swojej	 wybranej	 dolnoniemieckiej	
ojczyzny.	 Jako	 poeta	 i	 kompozytor	 utworzył	 do	 nich	
również	 melodie,	 przerabiając	 śpiewy	 gregoriańskie	
na	niemieckie	melodie	 ludowe.	Niestety	 -	 te	kilkugło-
sowe	kompozycje	nie	zostały	dotychczas	odnalezione,	 
a	w	zapisie	nutowym	były	wykonywane	 (zabrzmiały)	
jako	 hymny	 po	 raz	 pierwszy	 chóralnie	 i	 -	 jak	można	
sobie	wyobrazić	-	wzbudziły	niebywałą	sensację!	
	 Decjusz	musiał	 posiadać	wybitne	 zacięcie	 do	
nauki	 i	 studiowania,	 do	 auto-dydaktyki.	 Jako	38-letni	
nie	pozostawał	przy	uzyskanych	dotychczas	wiadomo-
ściach,	 lecz	w	1525	 r.	wstąpił	do	uniwersytetu	w	Wit-
temberdze,	 gdzie	 studiował	 teologię	 reformacyjną	 na	
bazie	 źródłowej	 i	 uzyskał	 stopień	magistra.	Luter	 nie	
wymienia	później	jego	nazwiska,	lecz	musiał	go	wyso-
ko	oceniać	-	ponieważ	polecił	go	jako	pomocnika	Księ-
ciu	Bolesławowi	z	Pomorza,	który	potrzebował	drugie-
go	kaznodzieję	ewangelickiego	w	Szczecinie.
	 W	tym	mieście	Deciusz	wspólnie	z	działającym	
już	 tam	od	1523	 r.	Pawłem	von	Roda,	 zwiastowali	 tę	

nowo	powstającą	 radosną	Nowinę.	Pomorska	kronika	
autorstwa	Thomasa	Kantzowa	informuje	o	tych	dwóch,	
dzielnych	duchownych.	Rozpoczęli	potężnie	 to	działa-
nie,	chociaż	niepowołani,	niedoceniani,	tak	że	panowie	
w	katedrze	tumie,	mnisi	i	klerycy,	łącznie	z	ich	wspól-
nikami,	 szaleli	 w	 pasji	 przeciwko	 obu	 reformatorom.	
Pragnęli	 nastawić	 przeciwko	 nim	 księcia	 Bogusława	
Pomorskiego,	 jednak	książę	pozwolił	 im	działać	 i	nie	
wysilał	się	szczególnie	przeciwko	nim.
	 Jednak	 zanim	 książę	 Bogusław	 powrócił	 
z	Norymbergi	(uczestniczył	w	„Dniu	Rzeszy”)	Decius	 
i	 Roda	 osiągnęli	 tyle,	 że	 -	 na	 podstawie	 decyzji	 rady	
miasta	 -	 kościoły	 Św.	 Jakuba	 i	 Św.	Mikołaja	 zostały	 
w	określonych	godzinach	udostępnione	dla	ewangelic-
kich	nabożeństw.	Zarządzono	przy	 tym,	 aby	przydzie-
lono	im	również	ubiory	mszalne,	kielich,	chleb	i	wino,	
zaś	w	niedzielę	miały	odzywać	się	dzwony	na	ewange-
lickie	nabożeństwa.
	 Kiedy	 jeszcze	w	poprzednim	XIX	wieku	obo-
wiązywała	 informacja,	 że	Teech	 (lub	 też	Deeg),	 jako	
pastor	przy	kościele	Św.	Mikołaja	w	Szczecinie	zmarł	
21	 marca	 1541	 r,,	 bo	 został	 przypuszczalnie	 otruty	
przez	swojego	katolickiego	przeciwnika	-	nieprzyjacie-
la,	 to	 nowsze	 badania	 potrafią	 udowodnić	 jego	 pobyt	 
w	Szczecinie	 tylko	do	 roku	1527,	 zaś	ostatni	odcinek	
jego	życia	prowadził	go	do	księstwa	Prus	Wschodnich,	
gdzie	w	1532	r.	pojawił	się	w	miejscowości	Liebstadt	
(dzisiejsze	 Miłakowo,	 między	 Morągiem,	 a	 Ornetą),	
gdzie	pełnił	funkcję	adjungta	pastora.	Dwa	lata	później	
przeniósł	 się	 do	 Mühlhausen	 (bei	 Elbing)	 dzisiejsze	
Młynary	 k.	 Elbląga,	 gdzie	 zajął	 się	 opieką	 holender-
skich	protestantów,	którzy	 z	uwagi	na	 swoje	 reformo-
wane	 wyznanie	 zostali	 wypędzeni	 z	 ich	 pierwotnego	
miejsca	 zamieszkania	 i	 znaleźli	 tam	 swoją	 drugą	 oj-
czyznę.	Czy	 były	 to	 jakieś	 „niekorzystne	warunki	 ży-
cia",	 które	 uniemożliwiły	 mu	 dłuższe	 przebywanie	 
w	mieście	zniszczonym	w	1520	r.	w	wyniku	„polskiej	
wojny”?	W	każdym	razie	ten	wielostronnie	uzdolniony	
człowiek,	 „wybitny	muzyk,	 który	 grał	 bardzo	 dobrze	
na	harfie”,	wykonywał	w	mieście	Bertenstein	(obecnie	
Bartoszyce)	przez	pewien	czas	podwójna	funkcję:	kan-
tora	i	drugiego	nauczyciela	w	szkole	łacińskiej.
	 W	1525	n.	ostatni	wielki	mistrz	niemieckiego	
zakonu	krzyżackiego	zrywa	z	papieżem	i	cesarzem	oraz	
przekształca	duchowe	państwo	krzyżackie	w	świeckie	
Księstwo	Pruskie	pod	zwierzchnictwem	 -	 lennem	pol-
skim	(patrz	hołd	pruski	w	Krakowie	wobec	króla	Zyg-
munta	 I).W	 zamian	 za	 to	Albrecht	może	wprowadzić	
nowy	porządek	reformacji	w	Prusach.	
	 W	 1540	 r.	Albrecht	 z	 	 Brandenburgi	 powołał	
pastora	 Teecha	 na	 kaznodzieję	 i	 kantora	 na	 dworze	 
w	Królewcu	(Königsberg).	Tam,	wspólnie	z	Janem	Ku-
gelmannem	(jemu	zawdzięczamy	melodię	pieśni	„Nun	
lob	mein	Seel	den	Herrn	-	Eg	289,	Śp		Ew	584:	„Chwal,	
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duszo	 moja	 Pana",	 tłum.	 T.	 Sikora),	 przewodniczyli	
śpiewom	(Kantorei)	na	dworze	w	Królewcu.	Czy	było	
to	 może	 jakieś	 ojczyźniane	 pokrewieństwo	 -	 powią-
zanie,	 które	 temu	urodzonemu	w	Ansbach	 księciu	Al-
brechtowi	 umożliwiło	 sympatyzowanie	 z	 tym	mężem	
urodzonym	we	frankońskim	mieście	Hof?
	 W	 roku	 1543	Decius	 powrócił	 jednak	 ponow-
nie	do	Mühlhausen	(Młynary	koło	Elbląga),	zaś	od	roku	
1546	nie	wiemy	o	nim	nic	nowego;		nie	wiemy	też	kiedy	
i	gdzie	zakończył	niespokojną	wędrówkę	ostatnich	lat	
swego	życia	(prawdopodobnie	po	1546	r.	w	Mühlhau-
sen).
	 Jako	współcześni	ludzie	jesteśmy	w	tej	historii	
również	 spadkobiercami	 renesansu,	 ponieważ	w	 obra-
zie	swojego	życia	i	charakteru	-	osobowości	stwierdza-
my	niezbyt	chętnie	indywidualne	zarysy,	naszych	cech.	
Tak	więc	nie	zadawalają	nas	w	żadnym	razie	dane	i	fak-
ty,	które	wyczucie	i	pilność	naukowców	zgromadziły	na	
temat	 Mikołaja	 Decjusza.	 Poszukujemy	 niespokojnie	
współzależności	 między	 drobnostkami,	 przyczynami	 
i	motywami,	a	nie	znajdujemy	łączącej	ich	odpowiedzi.	
Ową	częstą	zmianę	terenów	jego	działań	można	wyja-
śnić	 tym,	 że	 był	 męczony	wewnętrznym	 niepokojem,	

który	był	typowym	przejawem	jego	czasów.
	 Jedno	jest	jednak	pewne:	jego	natura	była	zdol-
na	 do	wysokich	 duchowych	wzlotów	 oraz	 do	 znaczą-
cej	poetyckiej	i	muzycznej	twórczości.	Już	przez	swoje	
(niemieckie)	 „Gloria"	 znajduje	 się	 on	 w	 rzędzie	 po-
etów	-	kompozytorów,	którzy	 jak	Marcin	Luter,	 Jerzy	
Neumark	i	wielu	innych	żyją	nadal	przez	całe	stulecia	
w	 naszym	 ewangelickim	 kościele,	 dzięki	 twórczości	
nowych	 pieśni	 -	 chorałów,	 wierszy	 -	 poezji	 oraz	 ich	
udźwiękowieniu.
 W naszym „GLORIA": „Allein Gott in der 
Höh sei Ehr" /EG 179/, Śp Ew 342 „Na wysokościach 
Bogu cześć", którą śpiewamy zwykle po „Kyrie", brzmi 
„Duża Doksologia", która rozpoczyna się od słów śpie-
wanych na chwałę Boga przez wojska anielskie w nocy 
narodzenia się Jezusa – Łk 2,14: „Chwała na wysoko-
ściach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma 
upodobanie!" Powyższy śpiew wszedł na zachodzie 
Europy dopiero w życie do mszy w szóstym stuleciu, w 
języku greckim. Wg początkowych słów przekładu ła-
cińskiego „Gloria in excelsis Deo" - mówimy krótko o 

„Gloria", które zostało umuzykalnione przez J. Seb. Ba-
cha, Ludwika Beethovena i wielu innych kompozytorów.

BEZCENNE WSKAZÓWKI ZAWARTE DLA NAS W SŁOWIE BOŻYM
Czy wiemy, że:

Jest Ktoś, kto wie o nas wszystko; Ps 139,1

Zna nasze ścieżki; Ps 139,3

Cudownie nas powołał do życia; Ps 139,14

Nasz Pan nie jest oddalony, ale jest pełen miłości; 1 J 4,16

Pamiętajmy, że każdy dobry dar pochodzi od Pana nieba i ziemi; J 1,17

On umiłował nas miłością wieczną; Jr 31,3

Nasz Pan chce nam pokazać rzeczy dziwne i wielkie; Jr 33,3

Jeśli będziemy Go szukać z całego serca - znajdziemy Go; 5 Mj 4,29

Pan jest tym, który pociesza nas we wszystkich kłopotach naszych; 2 Kr 1,3-4

Gdy nasze serce jest złamane, On jest blisko nas; Ps 34,18

Jak Pasterz niesie owcę, tak On - nasz Zbawiciel 

niesie nas blisko swego serca; Iz 40,11

Jezus umarł za nas abyśmy mogli dostąpić pojednania z Nim; 2 Kr 5,18-19

Jeśli przyjmiemy ten dar, Jezus przyjmie nas; 1 J 2,23

Już nic nie oddali nas od Jego miłości: Rz 8,38-39

On do nas mówi: „Synu mój, córko moja daj mi serce swoje"; Przyp. 23,26 

On czeka na Ciebie i na mnie.
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W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 191

Trochę historii

   01.02.1989: zmarł	Emanuel Guziur,	 nauczyciel	 muzyki	 
i	 śpiewu	w	Orłowej,	 naczelnik	 polskich	 chórów	 na	 Zaolziu	
w	Czechosłowacji,	wykładowca	Filii	Uniwersytetu	Śląskiego	
w	Cieszynie,	 dyrygent	 chóru	 „Harmonia”,	 organizator	 życia	
śpiewaczego	na	Śląsku	Cieszyńskim,	działacz	Macierzy.	Patrz:	
odc.	119,	w:	„Informator	Parafialny”	2008/02,	s.	16.	

*********** 
   03.02.1914: zmarł	ks. dr Marcin Modl,	wikariusz	w	Unter-
haus,	a	następnie	proboszcz	w	Tressdorf	w	Karyntii	 i	w	Zla-
nach	w	Czechach,	ponad	25	lat	w	Bielsku;	 	wydawca	pisma	
„Der	 Protestant”.	 Patrz:	 odc.	 76,	 w:	 „Informator	 Parafialny”	
2004/06,	s.	14.	

***********
   09.02.1939:	w	Węgierskiej	Górce	zmarł	Jerzy Jan Buzek,	
wybitny	 metalurg,	 dyrektor	 Odlewni	 Żeliwa	 w	Węgierskiej	
Górce,	 profesor	 Akademii	 Górniczo	 –	 Hutniczej	 w	 Krako-
wie,	 autor	 pionierskich	 opracowań	 z	 dziedziny	 wytopu	 żeli-
wa	 i	odlewnictwa,	 społecznik.	Był	bliźniaczym	bratem	Jana,	
szanowanego	 lekarza	 i	 działacza	 narodowego	 w	 Zagłębiu	
Karwińskim,	 a	 synem	 rolnika	 w	 Końskiej	 -	Andrzeja	 i	Ma-
rii	z	Kajzarów.	W	rodzinnej	wiosce	ukończył	szkołę	 ludową	
i	wydziałową,	potem	uczęszczał	do	niemieckiego	gimnazjum	
w	Cieszynie,	maturował	w	1895	r.	Jak	wielu,	tak	i	on	przystał	
do	 studenckiej	 organizacji	 „Jedność”,	 starając	 się	 poszerzyć	
swoje	wiadomości	z	historii	i	literatury	polskiej	na	tajnych	ze-
braniach	młodzieży	u	zaufanych	osób.	W	ostatnim	roku	nauki	
gimnazjalnej	 pełnił	 obowiązki	 prezesa	 „Jedności”.	 Po	 ukoń-
czeniu	gimnazjum,	drogi	bliźniąt	się	rozeszły:	brat	Jan	obrał	
studia	medyczne	w	Krakowie,	Jan	Jerzy	zdecydował	się	pójść	
w	owym	czasie	na	jeszcze	rzadko	wybierane	przez	chłopskich	
synów	 studia	 techniczne	 do	Akademii	 Górniczej	 w	 Leoben.	
Po	czterech	latach,	w	1899	r.	zdobył	dwa	dyplomy	inżyniera	
górniczego	 i	 hutniczego.	 Już	w	 tym	samym	 roku	1.08.	 zgło-
sił	 się	 do	 pracy	w	Hucie	Żelaza	w	Trzyńcu.	 Interesował	 go	
przede	wszystkim	proces	wytopu	surówki	żelaza	i	kolejne	eta-
py	jej	przeróbki	na	stopy	użytkowe.	Po	niespełna	trzech	latach,	 
z	dniem	6.04.1911	r.	przeniósł	się	do	Węgierskiej	Górki,	gdzie	
od	1905	r.	funkcjonowała	Odlewnia	Żeliwa,	w	miejscu	dawnej	
huty	żelaza	z	połowy	XIX	w.	Zrazu	objął	stanowisko	starszego	
inżyniera,	w	1913	r.	został	dyrektorem,	a	1923	r.	naczelnym	
dyrektorem	 Spółki	Akcyjnej	Węgierska	 	 Górka.	 Cztery	 lata	
później	inż.	Buzek	rozpoczął	wykłady	z	zakresu	odlewnictwa	
na	 Wydziale	 Hutniczym	 Akademii	 Górniczej	 w	 Krakowie,	 
w	1933	r.	dodatkowo	wykładał	wielkopiecownictwo.	W	tymże	
roku	 uczestniczył	 w	 Międzynarodowym	 Zjeździe	 Odlewni-
ków	w	Pradze,	na	którym	wystąpił	z	referatem	„Teoretyczne	
uwagi	 o	 budowie	 i	 pędzeniu	 płomieniaków	 odlewniczych”.	

Już	 w	 1934	 r.	 uzyskał	 habili-
tację	 i	 godność	 członka	 kore-
spondenta	 Polskiego	 Akademii	
Nauk	 Technicznych.	 Aktywnie	
udzielał	 się	 w	 wielu	 organiza-
cjach	 naukowo	 –	 technicznych.	
Tu	 należy	 przede	 wszystkim	
wymienić	 założone	 przez	 nie-
go	 Stowarzyszenie	 Techników	
Odlewników	 Polskich	 (STOP),	 którego	 był	 pierwszym	 pre-
zesem.	Ponadto	piastował	godność	prezesa	Rady	Zrzeszenia	
Odlewni	przy	Polskim	Związku	Przemysłowców	Metalowych	
w	 Warszawie	 i	 wiceprezesa	 tego	 związku,	 był	 członkiem	
Komitetu	 Normalizacyjnego	 przy	 Ministerstwie	 Przemysłu	
i	Handlu	 i	wielu	 innych.	Należał	 także	do	grona	aktywnych	
członków	Towarzystwa	Szkół	Ludowych,	zasiadał	w	jego	Za-
rządzie	Głównym,	był	prezesem	Powiatowego	Związku	Kół	
TSL	 w	 Żywcu,	 współzałożycielem	 i	 długoletnim	 prezesem	
Koła	TSL	w	Węgierskiej	Górce.	W	 ramach	 tego	 ostatniego	
zainicjował	 założenie	 funduszu	 pomocy	 dla	 kształcącej	 się	
młodzieży	i	funduszu	budowy	domu	ludowego	w	Węgierskiej		
Górce.	 Jeszcze	w	1938	 r.	wystąpił	wraz	M.	Czyżewskim	na	
Międzynarodowym	 Kongresie	 Odlewniczym	 w	 Warszawie	 
z	referatem:	„Stopień	zgaru	składników	surówki	w	zależności	
od	wielkości	kawałków	wsadu”.	Zmarł	9.02.1939	r.	Spoczął	
na	Cmentarzu	Komunalnym	w	Cieszynie.	Żonaty	był	od	1905	
r.	z	Heleną	Leopoldyną	Gryglewicz,	z	którą	doczekał	dwóch	
synów:	Stanisława	Andrzeja	i	Jerzego	Romana.	
	 Pozostawił	 po	 sobie	 poważny	 dorobek	 naukowo	
-	 techniczny	 i	 publicystyczny	w	 postaci	 64	 prac	 naukowych.	
Odlewnia	 Żeliwa	 była	 jego	 laboratorium	 badawczym	 i	 do-
świadczalnym.	W	wyniku	przeprowadzonych	badań	doszedł	
do	 ustalenia	 szeregu	 prawidłowości	w	 procesie	wytopu	 żeli-
wa	 i	 ustalenia	 stałej	 przy	wyznaczaniu	wielkości	 nadmuchu	
w	zależności	od	przekroju	poprzecznego	żeliwiaka.	Wielkość	
tę	przyjęto	nazywać	stałą	Buzka.	Efekty	swoich	doświadczeń	
i	 obliczeń	 podał	 w	 pracy	 habilitacyjnej	 „Zasady	 dotyczące	
pędzenia	 i	 budowy	 pieców	 kopułowych”	 ogłoszonej	 zarów-
no	w	polskiej	 jak	 i	 zagranicznej	 prasie	 fachowej	 („Przegląd	
Górniczo	 –	 Hutniczy”	 „Stahl	 und	 Eisen”).	 Współpracował	
z	 kilkoma	 innym	pismami	 fachowymi,	m.in.	 z	 „Przeglądem	
Technicznym”,	„Przemysłem	Metalowym”,	„Gazem	i	Wodą”,	
„Hutnikiem”.	 Jego	 pióra	 są	 dwie	 części	 w	 cenionym	 wśród	
fachowców	poradniku	C.	Geigera	„Handbuch	der	Eisen	und	
Stahlgiesserei”:	„Spalanie”	(1911)	i	„Teoria	żeliwiaka”	(1916).	
Wiele	uwagi	poświęcał	także	technologii	odlewnictwa.	Wśród	
wybitnych	osiągnięć	należy	opracowanie	procesu	ciągłego	od-
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lewania	rur	żeliwnych	o	dużej	średnicy	(1200	mm).	
***********

   13.02.1964:	zmarł	nagle	w	Cieszynie	 Rudolf Branny,	po-
wszechnie	 szanowany	 notariusz,	 od	 1948	 r.	 kierownik	 Pań-
stwowego	 Biura	 Notarialnego	 i	 przewodniczący	 Komitetu	
Miejskiego	Stronnictwa	Demokratycznego.	
	 Urodził	się	w	Hallthal	w	Styrii	3.01.1910	r.	W	1928	
r.	 ukończył	 Gimnazjum	 im.	 A.	 Osuchowskiego	 w	 Cieszy-
nie,	 cztery	 lata	 później	 studia	 na	 Wydziale	 Prawa	 Uniwer-
sytetu	 Jagiellońskiego	 w	 Krakowie.	 Tam	 także	 udzielał	 się	 
w	kole	studentów	cieszyńskich	„Znicz”.	Do	1937	r.	pracował	
w	 Bielsku	 jako	 aplikant	 notarialny,	 ostatnie	 dwa	 lata	 przed	
wybuchem	 II	 wojny	 światowej	 był	 asesorem	 notarialnym	 
w	Cieszynie.	Wówczas	też	zasilił	szeregi	Macierzy	Szkolnej	
i	Polskiego	Towarzystwa	Tatrzańskiego.	Zmobilizowany,	peł-
nił	obowiązki	adiutanta	batalionu	202	Pułku	Piechoty,	prawie	
całą	wojnę	spędził	w	oflagach	IID,	IIB	i	XIA.	Po	zakończeniu	
wojny	powrócił	do	Cieszyna,	pełniając	obowiązki	notariusza.	
Przez	kilka	lat	sprawował	także	funkcję	prezesa	(1948	-		1949	 
i	1957	–	1962)	i	wiceprezesa	(1949	–	1956)	Zarządu	Główne-
go	Macierzy	Szkolnej	w	Cieszynie.	Okres	jego	prezesowania	
przypadł	 na	 czas	 istotnych	 trudności	 organizacyjnych	 i	 kon-
frontacji	 tradycji	Macierzy	 z	 nowymi	warunkami	 społeczno	
–	politycznymi.	Zasługą	ówczesnego	zarządu	było	utrzymanie	
organizacji	i	podjęte	próby	wypracowania	nowych	kierunków	
działania.	

***********
   15.02.1564:	w	 Pizie	 (północne	Włochy)	 urodził	 się	Gali-
leo Galilei,	 pierworodny	 syn	florentczyka,	 	 kupca	Vincenza	
i	Giuli	 z	Ammannatich.	Ojciec	muzyk,	 lutnista,	kompozytor,	
na	kilka	 lat	opuścił	swoje	rodzinne	miasto,	by	w	niedalekiej	
Pizie	dorobić	nieco	grosza	na	handlu	suknem.	I	 tam	właśnie	
urodził		się	jego	pierworodny	syn,	który	od	wczesnych	lat	oka-
zał	się	zdolnym	chłopaczkiem,	o	bystrym	umyśle	i	obserwacji.	
Po	 ojcu	 odziedziczył	 nie	 tylko	 zamiłowanie	 do	muzyki,	 ale	
posiadał	 niezwykłe	 umiejętności	majsterkowania.	W	 1574	 r.	
rodzice	powrócili	do	Florencji,	a	Galileo	rozpoczął	naukę	w	
przyklasztornej	szkole	Santa	Maria	Vallobrosa,	być	może	pięć	
lat	później	rozpoczynając	nowicjat.	Ostre	zapalenie	oczu	spo-
wodowało,	 że	 ojciec	 zabrał	 synka	 do	 domu.	Dla	 ciekawego	
świata	 Galilea	 zajęcia	 w	 składzie	 z	 pewnością	 nie	 były	 cie-
kawe,	 zresztą	 ojciec	 pragnął	 go	wykierować	 na	medyka,	 to-
też	w	1581	 r.	 zapisał	 go	na	 uniwersytet	w	Pizie.	Medycyna	
jednak	 młodego	 Galilea	 nie	 pociągała.	 Przypadkowe	 waka-
cyjne	spotkanie	z	przyjacielem	ojca,	znanym	matematykiem	
Ostillo	Riccim	i	odkrycie	przez	niego	talentu	matematycznego	
Galilea	zaowocowało	 tym,	że	ojciec	w	końcu	zgodził	 się	na	
studia	 z	 zakresu	filozofii.	W	1585	 r.	Galileo	 opuścił	 uniwer-
sytet,	wrócił	do	domu,	oddając	się	lekturze	co	przedniejszych	
twórców	rzymskiej	kultury	starożytnej	 i	udzielał	 lekcji	mate-
matyki.	Rok	później	dzięki	przychylności	Ferdynanda	I	Medy-
ceusza	uzyskał		3	–	letni	angaż	wykładowcy	na	uniwersytecie	
w	Pizie.	 	12.11.1589	 r.	wygłosił	 swój	wykład	 inauguracyjny.	 
W	 tym	 czasie	 głównym	 przedmiotem	 jego	 zainteresowania	
było	 wyjaśnienie	 zjawiska	 swobodnego	 spadania	 ciał	 i	 udo-
wodnienie,	że	prędkość	spadania	jest	niezależna	od	masy	spa-
dającego	ciała.	Wyniki	 swoich	badań	opublikował	w	1591	 r.	
rozprawie	„De	motu...”	 („O	 ruchu”).	Być	może,	 jak	chce	 le-
genda,	pomocną	w	odkryciu	tego	zjawiska	była	dla	Galileusza	

słynna	krzywa	campanella	o	wysokości	55	m,	która	już	wów-
czas	miała	odchylenie	od	pionu	aż	2,26	m.	Ma	się	rozumieć,	
obowiązywały	wówczas	inne	jednostki	długości,	a	do	pomiaru	
czasu	 spadania	 służyło	 zwykłe	wahadełko.	Galileusz	 jakoby	
miał	wychodzić	 na	 najwyższą	 kondygnację	wieży	 i	 zrzucać	 
z	 niej	 różne	 przedmioty,	 by	 przekonać	 swoich	 uniwersytec-
kich	 kolegów	 do	 odkrytej	 przez	 siebie	 podstawowej	 zasady	
mechaniki.	Lecz	oto	z	początkiem	1592	r.	zmarł	ojciec;	na	naj-
starszego	syna	spadły	obowiązki	opiekuńcze	nad	pozostałym	
rodzeństwem,	 zapewnienie	 posagów	 dla	 sióstr	 i	 usamodziel-
nienie	się	brata,	co	kosztowało	Galilea	wiele	zachodów	i	po-
niesienia	sporych	kosztów.	Szczęśliwie	jednak	po	dość	mizer-
nie	opłacanym	angażu	przyszedł	awans.	7.12.1592	r.	rozpoczął		
Galileusz	 zajęcia	 na	 bardziej	 renomowanym	 uniwersytecie	 
w	 Padwie,	 przyjmując	 wykłady	 z	 matematyki,	 mechaniki	 i	
astronomii.	Tu	także	rozpoczął	swoje	wykłady	w	języku	wło-
skim.	W	swoim	domu	uruchomił	warsztat,	w	którym	wynaję-
ty	rzemieślnik	wykonywał	skonstruowane	przez	niego	różne	
urządzenia	pomiarowe	do	różnych	badań	i	inne	sprzęty	użyt-
kowe	na	sprzedaż.	Często	też	wyjeżdżał	do	pobliskiej	Wenecji,	
by	 zapoznać	 się	 bliżej	 z	 tajnikami	 budowy	 okrętów	 i	 służą-
cymi	do	tego	różnymi	urządzeniami.	Być	może	tam	zapoznał	
uroczą	wenecjankę	Marię	Gambę,	z	którą	ku	przerażeniu	mat-
ki	związał	się	w	nieformalnym	związku	i	w	ciągu	następnych	
kilku	 lat	 doczekał	 dwu	 córek	Wirginii	 i	 Liwii	 (1600,	 1601)	
oraz	 syna	 Vincenza	 (1606).	W	 krótkim	 czasie	 pojawiło	 się	
kilka	dalszych	prac:	„Traktat	o	fortyfikacjach”	(1593),	„Trak-
tat	o	mechanice”	(1593),	„Traktat	o	sferze	czyli	kosmografia”	
(1597).	Do	sukcesów	tego	okresu	należało	zaliczyć	odkrycie	
prawa	 ruchu	wahadła	 (1583),	 ostateczne	 sformułowanie	 pra-
wa	swobodnego	spadania	ciał,	rzutów	poziomych	i	ukośnych,	
odkrycie	 zależności	 grubości	 i	 długości	 strun	 od	wysokości	
emitowanych	 dźwięków,	 zjawiska	 rezonansu	 (1604),	 rozsze-
rzalności	 ciał	 pod	 wpływem	 temperatury	 i	 budowa	 prototy-
pu	 termometru	 (1606),	 wreszcie	 budowa	 ulepszonej	 lunety	
(1609).	 To	 ostatnie	 narzędzie	 miało	 mu	 przysporzyć	 sławy,	
ale	też	niestety	poważnych	kłopotów.	Fenomenem	było	to,	że	
Galileusz	skierował	lunetę	nie	do	okien	sąsiadów	a	na	niebo.	
Od	dawna	już	gardził	wywodami	Arystotelesa	i	Ptolemeusza,	
znane	mu	było	dzieło	Mikołaja	Kopernika	i	ostatnie	odkrycia	
Jana	Keplera	dotyczące	ruchu	planet,	do	tej	pory	jednak	otwar-
cie	nie	wypowiadał	się	na	temat	heliocentryzmu.	To,	co	zoba-
czył	przez	swoje	lunety,	przeszło	wszelkie	jego	oczekiwania:	
widok	 łańcuchów	gór	 na	Księżycu	 aczkolwiek	 ciekawy,	 był	
niczym	wobec	szokującego	odkrycia	czterech	księżyców	(od-
tąd	noszących	jego	imię)	krążących	wokół	Jowisza;	odkrycie	
plam	na	Słońcu	potwierdziło	obrót	naszej	najbliższej	gwiazdy	
wokół	własnej	osi,	Droga	Mleczna	przestała	być	zwykłą		ko-
smiczną	mgiełką,	 a	 rojami	gwiazd.	Wreszcie	ostatni	dowód:	
jeśli	Wenus	jest	bliżej	Słońca,	niż	Ziemia,	powinna	pokazywać	
się	obserwatorowi	z	Ziemi	w	kolejnych	fazach,	podobnie	jak	
Księżyc.	Można	się	było	o	tym	przekonać	obserwując	obraz	
przemieszczającej	 się	 względem	 Słońca	 Wenus	 przez	 9	 ty-
godni	(66,25	dni).	Wobec	tych	faktów	niepodobna	było	dalej	
milczeć.	Już	po	roku	obserwacji	Galileusz	ogłosił	pracę	„Side-
rius	nuncius”	(„Gwiezdny	posłaniec”,	1610),	w	której	opisał	
odkryte	 zjawiska	 na	 niebie,	 potwierdzające	 teorię	 Mikołaja	
Kopernika.	Zachwycony	odkryciami	książę	Toskanii	Cosima	
II	Medyceusz	powołał	Galileusza	na	stanowisko	pierwszego	
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matematyka	 do	 Florencji,	 nawet	 gremium	 jezuickie	 wyrazi-
ło	swoje	uznanie	dla	jego	odkryć.	W	1612	uzyskał	audiencję	 
u	papieża,	obdarowując	go	swoją	nową	pracą	„Traktat	o	uno-
szących	się	ciałach”,	będący	elementarzem	hydrostatyki.	Nie	
upłynęły	jednak	cztery	lata,	Galileusz	został	ostrzeżony	przez	
kardynała	 Bellarmina	 przed	 popieraniem	 herezji	 Koperni-
ka.	Wkrótce	 potem	 dzieło	 Kopernika	 „De	 revolutionibus...”	 
(„O	obrotach	ciał	niebieskich”)	zostało	potępione	przez	święte	
oficjum	i	umieszczone	w	indeksie	ksiąg	zakazanych.	Tymcza-
sem	Galileusz	skonstruował	swój	mikroskop	(1624),	a	korzy-
stając	z	przychylności	papieża	Urbana	VIII	wydał	we	Florencji	
swoje	dzieło	„Dialog	o	dwu	najważniejszych	układach	świata,	
Ptolomeuszowym	i	Kopernikowym”	(1632).	Nie	trzeba	było	
roku,	gdy	 trybunał	 inkwizycyjny	wezwał	do	Rzymu	uczone-
go,	 zmusił	 go	 do	 publicznego	 odwołania	 swoich	 poglądów	 
i	potępienie	nauk	Kopernika,	wpisując	także	jego	„Dialog”	do	
indeksu	ksiąg	zakazanych.	Gdy	opuszczał	salę	inkwizycji	miał	
po	cichu	powiedzieć	słynne	zdanie:	eppur	si	muove”	–	„a	jed-
nak	się	kręci”.	Uczonemu	nie	pozwolono	już	wrócić	na	uczel-
nię,	 a	 osadzono	 w	 areszcie	 domowym	 najpierw	 w	 Rzymie,	 
a	potem	w	Arceti	koło	Florencji,	gdzie	dalej	po	cichu	prowa-
dził	swoje	badania,	ale	już	nie	mógł	gdziekolwiek	występować	
publicznie.	W	1634	r.	ukończył	dzieło	„Dialog	i	dowodzenie	
matematyczne	z	zakresu	dwóch	nowych	umiejętności”	będący	
zbiorem	 prac	 z	mechaniki.	Trzy	 lata	 później	 odkrył	 librację	
Księżyca,	 będącą	 efektem	 zmieniającego	 się	 położenia	 osi	
Księżyca.	 Jedyną	 krzepiącą	 satysfakcją	 było,	 gdy	 dowiady-
wał	się	o	druku	jego	dzieł	w	ośrodkach	protestanckich,	gdzie	
nie	 sięgały	 wpływy	 papieża.	 Niestety	 powróciło	 schorzenie	
wzroku	 z	 lat	 młodzieńczych.	 Brak	możliwości	 skorzystania	
z	pomocy	lekarskiej	doprowadził	do	utraty	wzroku.	Po	kilku	
miesiącach,	8.01.1642	r.	zmarł.	
	 Galileusz	bez	wątpienia	należy	do	czołowych	 ludzi	
nauki	wszech	czasów,	otwierających	nową	epokę	w	pojmowa-
niu	świata,	ostatecznie	obalającą	arystotelizm,	jako	podstawę	
przyrodoznawstwa.		Zajmował	się	różnymi	dziedzinami	nauk,	
ale	przede	wszystkim	był	 twórcą	podstaw	mechaniki,	 rozwi-
niętej	 i	doprowadzonej	do	postaci	uniwersalnej	przez	 Isaaca	
Newtona.	W	swoich	badaniach	kierował	się	zasadą,	iż	każde	
twierdzenie	naukowe	powinno	się	opierać	na	dokonanych	po-
miarach,	sprowadzonych	do	postaci	matematycznej.	Nie	moż-
na	opisać	żadnego	zjawiska	fizycznego,	dopóki	nie	da	się	go	
zmierzyć,	wyrazić	w	formie	zapisu	matematycznego		i	dopie-
ro	na	tej	podstawie	przewidywać	i	interpretować	jego	dalszy	
przebieg.	

***********
   18.02.1564:	 w	 Rzymie	 zmarł	Michelangelo Buonarotti,	 
w	Polsce	bardziej	znany	pod	spolszczonym	imieniem	Michał	
Anioł,	 jeden	 z	 najwybitniejszych	 twórców	 	 sztuki	 i	 architek-
tury	 światowej.	 Pozostawione	 przez	 niego	 dzieła	 wywarły	
ogromny	wpływ	na	dalszy	rozwój	sztuki,	a	po	dzień	dzisiejszy	
są	 przedmiotem	powszechnego	 podziwu	 i	 respektu	 dla	 jego	
geniuszu.	
	 Urodził	 się	 6.03.1475	 r.	 w	 toskańskiej	 miejscowo-
ści	 Caprese	 koło	Arezzo,	 na	 południowy	wschód	 od	 Floren-
cji		(Włochy).	Ojciec	nie	palił	się	zanadto,	by	spełnić	oczeki-
wania	dorastającego	synka,	ujawniającego	wielkie	zdolności	
plastyczne.	Cóż	to	za	zawód	–	rzeźbiarz?	 	W	końcu	w	1488	
r.	 oddał	 go	 pod	 opiekę	mistrza	malarskiego	Domenica	Ghir-

landai	we	Florencji,	ale	już	w	następnym	roku	zainteresował	
się	 jego	 talentem	możny	mecenas	Lorenzo	Medici	 i	 otoczył	
go	 troskliwą	 opieką.	 Przebywając	 wśród	 najprzedniejszych	
mistrzów	dworu	Medyceusza,		nie	tylko	uczył	się	szacunku	do	
ocalałej	 starożytnej	 sztuki,	 	 studiował	 zgromadzone	w	 ogro-
dzie	S.	Marco	relikty	starożytnych	rzeźby	i	 rozwijał	swój	 ta-
lent	pod	okiem	rzeźbiarza	Bertolda	di	Giovanii	(1489	–	1492).	
Dla	lepszego	poznania	budowy	ludzkiego	ciała		uczestniczył	
w	sekcjach	zwłok,	szkicował	układ	mięśni.	Po	śmierci	mece-
nasa,		rok	zatrzymał	się	w	Bolonii,	by	już	do	końca	długiego	
życia	 dzielić	 czas	 pomiędzy	Rzymem	 (1496	 –	 1501,	 1505	 –	
1517,	1534	–	1564)	a	Florencją	(1501	–	1505,	1517	–	1534).	
Jeszcze	w	 czasie	 studiów	 pozostawił	we	 Florencji	 dwie	 pła-
skorzeźby	 „Madonna	 przy	 schodach”	 i	 „Walka	 Centaurów	
z	 Lapitami”.	 Już	 wówczas	 dał	 się	 zauważyć	 odmienny	 styl	
twórcy,	 przełamującego	 „statyczny”	 styl	 renesansu.	 W	 Bo-
lonii	 powstały	 m.in.	 dwie	 nagrobne	 rzeźby	 św.	 Petroniusza	 
i	Prokulusa.	W	1496	r.	Michał	Anioł	pierwszy	raz	pojawił	się	
w	Rzymie.	Po	wykonaniu	posągu	Bachusa	wyrzeźbił	dla	ba-
zyliki	św.	Piotra	–	Pietę,	jedno	z	najprzedniejszych	arcydzieł	
renesansu.	Niebawem	Michał	Anioł	miał	umocnić	 swoją	po-
zycję	mistrza	dłuta	w	czasie	swojego	pobytu	we	Florencji,	wy-
kuwając	w	 dużej	 bryle	marmuru	 kolejne	 dzieło	 -	wspaniały,	
wysoki	na	5,5	m	posąg	Dawida,	dziś	będący	ozdobą	Akademii	
Sztuk	Pięknych	we	Florencji.	Wówczas	 też,	 niejako	na	mar-
ginesie	 jego	 twórczości,	 namalował	 pierwszy	 obraz	 „Święta	
Rodzina”.	Miał	 jeszcze	wykonać	 fresk	 „Bitwy	 pod	Casiną”,	
ale	 do	 realizacji	 tego	wielkiego	 zamierzenia	 nie	 doszło.	 Po-
dobnie	zresztą	 stało	 się	z	następnym	zamówieniem,	budową	
pretensjonalnego	nagrobka	apodyktycznego	papieża	Juliusza	
II.	Dzieło	nigdy	nie	zostało	ukończone,	wykonane	zostało	kil-
ka	fragmentów,	wśród	nich	wymowny	posąg	Mojżesza,	który	
jako	 jedyny	został	ustawiony	na	grobie	 fundatora.	Pozostałe	
fragmenty	zamierzonej	kompozycji	są	ozdobą	ogrodów	i	mu-
zeów	poza	Rzymem.	Ważniejszą	sprawą	bowiem	okazało	się	
dokończenie	rozpoczętej	monumentalnej	budowy	bazyliki	św.	
Piotra.	Na	otarcie	łez	papież	zlecił	mistrzowi	wykonanie	deko-
racji	sklepienia	Kaplicy	Sykstyńskiej.	Mistrz	bronił	się	twier-
dząc,	że	jest	rzeźbiarzem,	a	nie	malarzem.	W	końcu	w	1508	
r.	przystąpił	do	pracy,	zmuszony	wykonać	wiele	robót	wstęp-
nych,	które	do	niego	nie	należały,	łącznie	z	budową	rusztowań,	
gdyż	żadna	z	nich	nie	została	wykonana	właściwie.	W	końcu	
pozostał	z	jednym	pomocnikiem	do	rozrabiania	farb,	zamknął	
się	w	kaplicy	na	przeciąg	jednego	roku	i	8	miesięcy,	prawie	
nie	schodził	z	rusztowań,	żywił	się	chlebem	i	winem,	leżąc	na	
wznak,	z	nie	do	opisania	wysiłkiem	malował	nad	sobą	kolejne	
sceny	biblijne	z	Księgi	Genesis	(od	stworzenia	świata	do	po-
topu)	 i	zaludniając	całe	sklepienie	363	postaciami.	Wreszcie	
31.10.1512	r.	kaplica	została	otwarta...	
	 Kolejny	papież	Leon	X	z	 rodu	florenckich	Medyce-
uszy	 powierzył	 mistrzowi	 przebudowę	 nieco	 zaniedbanego	
kościoła	 św.	Wawrzyńca	we	 Florencji.	Mistrz	 zabrał	 się	 do	
pracy	 z	 zapałem,	 wykonał	 potrzebne	 plany	 i	 rysunki,	 poko-
nał	dziesiątki	 stawianych	mu	przeszkód	 tylko	po	 to,	 aby	do-
znać	kolejnego	zawodu,	gdyż	papieżowi	odmieniły	się	plany.	 
W	końcu	mistrzowi	powierzono	wykonanie	nagrobków	zmar-
łych	Medyceuszy,	ale	i	tu	skończyło	się	na	wykonaniu	kilku	
figur,	którymi	później	przyozdobiono	tylko	dwa	nagrobki.	Na-
tomiast	udało	się	zrealizować	budowę	przedsionka	i	sali	biblio-
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teki	Laurenciany	przy	kościele	św.	Wawrzyńca,	co	do	formy	
będącej	także	zapowiedzią	nowej	epoki	w	architekturze.	I	oto	
jeszcze	raz	mistrz	został	wezwany	do	Rzymu,	by	na	zlecenie	
wspomnianego	już	papieża	Pawła	III	wykonać	kolejny,	tym	ra-
zem	czołowy	fresk	w	Kaplicy	Sykstyńskiej.	Znowu	samotnie,	
z	jednym	pomocnikiem,	w	ciągu	czterech	lat	wykonał	wieko-
pomne	dzieło,	olbrzymi	fresk	„Sąd	Ostateczny”,	który	–	gdy	
zobaczyli	 go	 pierwsi	 oglądający	 z	 papieżem	na	 czele,	wpra-
wił	wszystkich	w	zdumienie	i	napełnił	przerażeniem,	gdyż	ich	
wyobrażenie	Sądu,	 a	zwłaszcza	centralnej	postaci	Chrystusa	
zupełnie	odbiegał	od	wizji	twórcy	obrazu.		Byli	i	tacy,	którzy	
znaleźli	tam	swoje	podobizny...	wśród	potępionych.	
	 Mimo	poważnego	już	wieku	mistrza	i	nękających	go	
chorób	powierzono	mu	dokończenie	budowy	bazyliki.	Pracy	
podjął	się	z	zapałem,	ale	już	nie	zdołał	jej	ukończyć.	Pozosta-
wił	gliniany	model	wspaniałej	kopuły,	według	którego	wyko-
nano	oryginał.	
	 Przez	 całe	 życie	 był	 samotny,	 miał	 zaledwie	 dwa	
romanse,	 żył	 bardzo	 skromnie,	w	 zgoła	 spartańskich	warun-
kach.	Szafa,	skrzynia	z	papierami	i	żelazne	łóżko	z	siennikiem	
stanowiło	całe	wyposażenie	jego	mieszkania.	Nie	dbał	o	swój	
wygląd,	w	 spotkaniach	 z	 ludźmi	wielkiego	 rodu	był	 nieobli-
czalny,	gardził	nimi,	nie	znosił	fałszu	i	zakłamania.	Wszystkie	
swoje	przeżycia,	rozterki	i	zawody	mieścił	w	pisanych	przez	
siebie	sonetach.	Tu	jednak	nie	doszedł	do	takiej	doskonałości,	
jak	w	rzeźbie	i	malarstwie	„przypominającym	rzeźbę”,	wyno-
sząc	obie	sztuki	do	wyżyn	mistrzostwa,	pełnego	autentyzmu	w	
formie,	dynamiki	w	gestach	i	psychicznej	głębi.	
	 Pochowany	w	Rzymie,	nie	doznał	 spokoju.	Florent-
czycy,	zazdrośni	o	swojego	mistrza,	pod	osłoną	nocy	wykradli	
jego	zwłoki	i	pochowali	w	kościele	św.	Krzyża	we	Florencji,	
obok	twórcy	„Boskiej	komedii”,	Dantego	Alighieri.	

***********
   22.02.1814: w	miasteczku	Przysucha	na	zachód	od	Radomia	
urodził	 się	 	Oskar Henryk Kolberg,	 syn	 Krzysztofa	 Juliu-
sza	Henryka	 i	Karoliny	Fryderyki	Henrietty	Mercoeur.	Dzie-
cięce	 lata	Oskar	spędzał	w	miasteczku,	kojony	do	snu	przez	
piastunkę	 z	 sandomierskiego,	 Zuskę	Wawrzek.	 Był	 to	 jego	
pierwszy	 kontakt	 z	 folkorem	 ludowym,	 którego	 dokumento-
waniu		w	przyszłości	miał	się	zupełnie	poświęcić.	W	1819	r.	
rodzice	 przenieśli	 się	 do	Warszawy,	 gdzie	 ojciec	 zyskał	 po-
sadę	 na	 Uniwersytecie	Warszawskim	 jako	 profesor	 miernic-
twa	i	geodezji.	Kamienica,	w	której	zamieszkali	Kolbergowie	
była	miejscem	licznych	spotkań	elity	intelektualnej	Warszawy	
zwłaszcza,	że	sąsiadami	byli	m.in.	Mikołaj	Chopin,	Bogumił	
Linde,	Kazimierz	Brodziński.	Ojciec	był	wielbicielem	muzyki,	
często	zapraszał	do	mieszkania	młodego	Fryderyka	Chopina	
na	wieczorne	koncerty.	Sam	zresztą	pisał	pieśni	dla	warszaw-
skiego	zboru.	Wyrastał	więc	mały	Oskar	w	atmosferze	wyso-
kiej,	polskiej	kultury.	Już	w	1824	r.	rozpoczął	naukę	w	Liceum	
Warszawskim,	a	będąc	uzdolniony	muzycznie,	pobierał	także	
naukę	gry	na	fortepianie.	Być	może	dla	podreperowania	zdro-
wia	 ojca,	 cała	 rodzina	wyjechała	w	 1829	 r.	 do	Mariańskich	
Łaźni,	przy	okazji	zwiedzając	Pragę	i	inne	co	ważniejsze	po-
bliskie	miasta	w	 zachodnich	Czechach,	 a	 także	Berlin.	Gdy	
wrócili,	Liceum	zastali	zamknięte,	wydarzenia	związane	z	Po-
wstaniem	Listopadowym	toczyły	się	nie	po	myśli	nie	tylko	po-
wstańców.	Zdążył	 jeszcze	ojciec	wyjednać	dla	Oskara	 stano-
wisko	księgowego	w	banku	swojego	przyjaciela	z	Przysuchy	

Samuela	Fraenckla,		a	już	6.09.1831	r.	pożegnał	się	z	życiem.	
	 Poza	 pracą	 Oskar	 w	 dalszym	 ciągu	 kontynuował	
naukę	gry	na	 fortepianie,	 tym	 razem	m.in.	 u	 samego	 Józefa	
Elsnera.	W	1834	r.	wyjechał	na	2	lata	studiów	księgowości	na	
Akademii	Handlowej	i	równocześnie	z	teorii	muzyki	i	kompo-
zycji	w		Berlinie,	następnie		odbył	podróż	po	miastach	Litwy,	
Łotwy	 i	Białorusi	 (1836).	 Po	 zdaniu	 egzaminu	 fortepianisty	 
i	 kompozytora	 u	 Józefa	 Elsnera,	 ponownie	 z	 końcem	 roku	
1836	r.	wyjechał	na	Litwę	i	Białoruś,	zarabiając	na	chleb	jako	
domowy	 nauczyciel	 muzyki.	 Wróciwszy	 po	 koniec	 1837r.	
roku	 do	Warszawy,	 zetknął	 się	 ze	 środowiskiem,	 dla	 które-
go	 „rzeczy	 ludowe”	 miały	 nadrzędną	 wartość	 i	 podjęły	 się	
ich	„zinwentaryzowania”,	zwłaszcza	w	kontekście	utraty	nie-
podległości	 Polski	 i	 wzmagającej	 się	 akcji	 rusyfikacji	 i	 ger-
manizacji	przez	zaborców.	Być	może,	odezwały	się	wówczas	 
u	Oskara	Kolberga	echa	śpiewanych	przez	piastunkę	piosenek,	
natomiast	nie	ulegało	wątpliwości,	że	miał	po	temu	stosowne	
kwalifikacje,	 gdyż	 cieszył	 się	 darem	 absolutnego	 słuchu,	 co	
znakomicie	 ułatwiało	 zapis	 każdej	 zasłyszanej	 melodii.	 Do-
tychczasowe	 zbiory	 pieśni	 zazwyczaj	 ograniczały	 się	 do	 za-
pisu	tekstów	pieśni.	Swoje	zapisy	pieśni	ludowych	rozpoczął	
w	 samej	Warszawie,	 nie	 gardząc	 także	 przekazami	 od	 przy-
padkowych	przybyszów	z	 różnych	stron	Polski,	 ale	najwięk-
szy	plon	zebrał	w	1839	r.	w	Wilanowie.	Po	krótkim	wyjeździe	
do	Berlina	 i	 do	Lipska,	 ponownie,	 dla	 poratowania	 budżetu	
domowego,	przyjął	posadę	księgowego	u	Fraenkla	i	przystał	
do	grupy	cyganerii	warszawskiej,	dokumentującej	folklor.	Ry-
chło	jednak	okazało	się,	że	nawet	zbieractwo	pieśni	odczytane	
zostało	przez	czujną	policję	carską	jako		bratanie	się	inteligen-
cji	z	prostymi	ludźmi,	podgrzewanie	antyrosyjskich	nastrojów	
i	knucie	spisków,	a	to	wystarczyło,	aby	miłośników	folkloru	
zaaresztować.	Musiał	więc	Oskar	Kolberg	zmienić	metodykę	
wyjazdów	w	 teren,	 by	uniknąć	wizyt	 za	 kratkami.	 	W	1842	
r.	zawarł	umowę	wydawniczą	na	druk	„Pieśni	ludu	polskiego,	
Oddział		I”,	niestety	zrealizowaną	tylko	częściowo.	Zbierane		
materiały	umieszczał	więc	w	wydawnictwach	periodycznych.	
Ich	opracowanie	i	opatrzenie	w	akompaniament	nie	spotkało	
się	jednak	z	uznaniem,	m.in.	samego	Fryderyka	Chopina	czy	
Karola	 Libelta,	 dla	 których	większą	wartość	miał	 zapis	 „su-
rowych”	melodii	ludowych.	Za	radą	brata,	na	wiosnę	1845	r.	
Oskar	przyjął	posadę	księgowego	w	biurze	Kolei	Warszawsko	
–	Wiedeńskiej	i	dalej	co	roku	udawał	się	na	penetrację	tereno-
wą	w	różne	strony	kraju,	w	tym	także	na	Podgórze	Beskidzkie	 
i	Śląsk.	Podjął	też	w	tym	czasie	kilku	prób	własnych	kompozy-
cji,	wśród	nich	napisał	operę	„Król	pasterzy”	do	słów	Teofila	
Lenartowicza,	ale	zniechęcony	przez	krytykę,	zaniechał	kom-
ponowania.	Po	wielu	zabiegach,	pod	koniec	1856	r.	pokazały	
się	wreszcie	nowe	„Pieśni	ludu	polskiego,	seria	I”,	wydawane	
w	zeszytach	w	oficynie	Jana	Jaworskiego	w	Warszawie.	Póź-
niej	doszły	także	pieśni	czeskie,	słowackie,	litewskie,	w	tym	
także	 „Pieśni	 ludu	weselne”.	Obok	pieśni	 umieścił	w	 swym	
zbiorze	także	tańce,	ale	co	ważniejsze,	odnotował	występujące	
również	 odmiany	 tekstowe	 i	melodyczne	 bez	 jakichkolwiek	
upiększeń.	 	Tak	więc	opublikowany	zbiór	 stał	 się	wartościo-
wym	dokumentem,	ale	niestety	nie	spotkał	się	z	większym	za-
interesowaniem	współczesnych.	
	 Po	zwolnieniu	z	kolei	 (1857)	udał	 się	w	podróż	do	
Pienin	i	Tatr,	a	z	Krakowa	wyruszył	do	Lublany,	Triestu,	We-
necji	i	Wiednia.	Wróciwszy,	kolejne	4	lata	pozostawał	księgo-
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wym	w	Dyrekcji	Dróg	i	Mostów	Komisji	Skarbu.	Była	to	jego	
ostatnia	 praca	 w	 tym	 charakterze.	 Odtąd	 poświęcił	 się	 wy-
łącznie	publicystyce,	zwłaszcza	opracowaniu	haseł	„muzycz-
nych”	do	Encyklopedii	Orgelbranda	oraz	udzielaniu	lekcji	gry	
na	fortepianie,	grywał	czasami	w	salonach.	Najwięcej	uwagi	
poświęcał	 jednak	 zbieractwu.	 Jeszcze	 raz	miało	 się	 potwier-
dzić,	 że	 zdobywanie	 pamiątek	 folkloru	 i	 sztuki	 ludowej	 nie	
było	łatwe,	przez	prostych	ludzi	traktowane	było	podejrzliwie,	
niejednokrotnie	groziło	pobiciem,	nie	mówiąc	o	urągających	
warunkach,	w	jakich	czasami	przyszło	dokonywać	zapisy.	Ale	
największym	problemem	okazało	 się	 ich	opublikowanie.	Za-
ledwie	4	tomy	nowej	serii	udało	się	wydać	własnym	sumptem,	
do	całej	reszty	zamierzonych	na	62	tomy	serii	zabrakło	spon-
sorów.	 Nawet	 tak	 renomowane	 instytucje,	 jak	 Ossolineum	
odmówiły	Kolbergowi	wparcia	finansowego.	Dopiero	w	1871	
r.,	 przy	mocnym	 poparciu	 ze	 strony	Zygmunta	Glogera,	To-
warzystwo	Naukowe	Krakowskie	zmieniło	pierwotną	decyzję	
i	zdecydowało	się	ponosić	koszta	opracowania	i	wydania	ko-
lejnych	tomów.	Kolberg	opuścił	więc	Warszawę,	początkowo	
zamieszkał	u	swojego	przyjaciela	–	współpracownika	w	dziele	
zbieractwa	Józefa	Konopki	w	Mogilanach,	a	następnie	u	jego	
brata	 Juliana	w	Modlnicy,	 gdzie	miał	 dogodniejsze	warunki		
pracy.	 I	 jak	 zwykle,	w	 okresie	 letnim	 na	 pół	 roku	 znikał	w	
terenie,	by	zdobyć	bądź	nowe,	bądź	uzupełniające	materiały	
etnograficzne,	m.in.	w	Boguminie	i	w	Cieszynie,	a	w	okresie	
zimowym	opracowywać	je	i	przygotować	do	druku.	Ostatnią	
podróż	odbył	w	1885,	 penetrując	Ziemię	Sanocką	 i	Przemy-
ską.	Już	od	ponad	pół	roku	mieszkał	w	Krakowie.	I	 tam	też,	
nękany	już	różnymi	dolegliwościami,	31.05.1889	r.	obchodził	
50	–	 lecie	swojej	„niezawodowej”	pracy,	otoczony	życzliwo-
ścią	 przyjaciół,	 zwłaszcza	 Konopków,	 Blizińskich	 i	 rodziny	
lekarza	Izydora	Kopernickiego.	Koperniccy	też	zaopiekowali	
się	słabiejącym	etnografem,	członkiem	wielu	towarzystw.	Był	
m.in.	 członkiem	 korespondentem	 Towarzystwa	 Naukowego	
Krakowskiego	 i	Akademii	 Umiejętności,	 członkiem	 honoro-
wym	Towarzystwa	Tatrzańskiego	i	wielu	innych.		Rok	później,	
3.06.1890	r.	zmarł	w	ich	krakowskim	mieszkaniu.	W	swoim	
testamencie	przekazał	swoją	korespondencję	Akademii	Umie-
jętności	 a	 zbiory	 swojemu	opiekunowi	 dr.	 Izydorowi	Koper-
nickiemu,	część	gotówki	przeznaczył	na	koszt	pogrzebu	i	dar	
dla	ubogich	na	ręce	proboszcza	krakowskiej	parafii	ewangelic-
kiej	ks.	Józefa	Gabrysia.		Już	na	łożu	śmierci	otrzymał	świeżo	
wydany	 tom	 	 zbiorów	 z	Chełmszczyzny	 i	 	 zadedykował	 go	
Tadeuszowi	 Konopce.	 Kilka	 godzin	 później	 zgasł.	 Zgodnie	 
z	życzeniem,	spoczął	na	Cmentarzu	Rakowickim.	
	 Pozostawił	 niespotykanie	 wielki	 zbiór	 materiałów	
etnograficznych	 wraz	 z	 obszerną	 bibliografią,	 praktycznie	
z	 terenu	całej	Polski	w	 jej	historycznych	granicach,	zebrany	
osobiście	i	przy	pomocy	współpracowników	terenowych.		Do	
grona	 współpracowników	 należał	 m.in.	 Bogumił	 Hoff,	 do-
starczający	materiałów	z	regionu	cieszyńskiego.	Zbiory,	poza	
innym	 zapisami,	 obejmowały	 ponad	 26	 000	 tekstów	 pieśni	 
i	 niespełna	 17000	melodii.	O	 ile	 początkowo	 ograniczał	 się	
jedynie	do	zbierania	pieśni,	w	krótkim	czasie	rozciągnął	swoje	
badania	 i	zapisy	na	całość	 ludowej	kultury	duchowej.	Pierw-
szy	 tom	z	 tego	cyklu	obejmującego	23	 tomy,	o	 tytule:	„Lud,	
jego	zwyczaje,	sposób	życia,	mowa,	podania,	przysłowia,	gu-
sła,	zabawy,	pieśni	muzyka	i	tańce”	obejmował	Sandomierskie.	
Do	tego	cyklu	doszło	10	dalszych	tomów	pod	wspólnym	tytu-

łem	„Obrazy	etnograficzne”.	Doskonała	pamięć,	dociekliwość	
i	pracowitość	złożyły	 się	na	dokonanie	 tak	wielkiego	dzieła,	
będącego	ewenementem	w	skali	europejskiej,	jeśli	nie	świato-
wej.	Miał	to	szczęście,	że	w	latach	1871	–	1890	pokazało	się	
drukiem	29	tomów	jego	zbiorów.	Niestety	w	czasie	ostatniej	
wojny	część	zbiorów	na	skutek	prób	ratowania	uległa	rozpro-
szeniu,	po	części	zaginęła	lub	została	zniszczona.	Po	wojnie	
Polskie	Towarzystwo	Ludoznawcze,	któremu	powierzono	peł-
ne	wydanie	dzieł	Oskara	Kolberga,	natrafiło	na	poważne	trud-
ności,	gdyż	w	wielu	wypadkach	nie	można	ustalić,	czy	ocalałe	
rękopisy	są	w	komplecie.	Z	zamierzonych	w	1961	r.	90	tomów,	
do	1994	r.	wydano	67.	

***********
   24.02.1989:	zmarł	 	Kazimierz Gołębiowski,	pedagog,	po-
lonista,	 publicysta,	 ofiarny	 działacz	 społeczny.	 Urodził	 się	
17.04.1935	r.	w	Wełdzirzu	nad	Świcą,	na	południe	od	Stryja.	
Po	zakończeniu	działań	wojennych	rodzina	przywędrowała	do	
Cieszyna.	Tu	też	uczęszczał	młody	Kaziu	do	szkoły	podstawo-
wej	a	następnie	I	Liceum	Ogólnokształcącego,	które	ukończył	
w	1953	r.	Dobrze	ugruntowana	wiedza	z	przedmiotów	huma-
nistycznych	pozwoliła	mu	kontynuować	studia	z	zakresu	polo-
nistyki	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim	w	Krakowie.	Od	1957	
r.,	przez	5	lat	był	nauczycielem	w	Liceum	Ogólnokształcącym	
im.	 Stefana	 Żeromskiego	 w	 Bielsku-Białej,	 przez	 kolejne	 
11	 lat	wykładowcą	uruchomionego	w	Cieszynie	Studium	Pe-
dagogicznego.	Począwszy	od	1973	r.	poświęcił	się	prawie	w	
zupełności	publicystyce	kulturalnej	i	oświatowej,	przez	3	lata	
pełnił	 obowiązki	 sekretarza	 redakcji	 „Głosu	 Ziemi	 Cieszyń-
skiej”,	a	potem	„Informatora	Kulturalnego	Regionu	Cieszyń-
skiego”.	W	tym	czasie	też	(1970	–	1976)	sprawował	funkcję	
prezesa	 Zarządu	 Głównego	 Macierzy	 Ziemi	 Cieszyńskiej.	
Po	 likwidacji	 „Głosu”	 (1976)	 krótko	 sekretarzował	 bielskiej		
„Kronice”,	ale	nie	godząc	się	z	wprowadzoną	polityką	prasową,	
skorzystał	z	możliwości	objęcia	stanowiska	kierownika	sekre-
tariatu	wojewody	bielskiego	(1977	–	1979).	Potem	przeszedł	
do	 pracy	w	Wojewódzkiej	Bibliotece	 Pedagogicznej	w	Biel-
sku	–	Białej,	zaś	w	1983	r.	przejął	obowiązki	kierownika	filii	
tejże	Biblioteki	w	Skoczowie.		
	 W	 bogatej	 działalności	 publicystycznej	 na	 łamach	
wspomnianych	wyżej	 tygodników,	należy	wspomnieć	o	wie-
loletnim	 zaangażowaniu	 w	 redakcji	 „Poradnika	 Dydaktycz-
no	–	Wychowawczego”.	Był	ponadto	redaktorem	ok.	30	prac	
wydanych	przez	Instytut	Kształcenia	Nauczycieli	–	Oddziału	
Doskonalenia	Nauczycieli	w	Bielsku	–	Białej.	 Jego	artykuły	
możemy	 znaleźć	 ponadto	 w	 „Poglądach”,	 „Pamiętniku	 Cie-
szyńskim”	 i	 zaolziańskim	 „Zwrocie”.	 Udzielał	 się	 w	 wielu	
organizacjach	 kulturalnych,	 jak	 Polskie	 Towarzystwo	 Histo-
ryczne,	Towarzystwo	Miłośników	Skoczowa,	 był	współzało-
życielem	 oddziałów	 Towarzystwa	 Literackiego	 im.	 Adama	
Mickiewicza	 i	 Towarzystwa	 Miłośników	 Języka	 Polskiego,	
współpracował	 z	 Polskim	Związkiem	Kulturalno	 –	Oświato-
wym	na	Zaolziu.	Za	jego	przyczynkiem	doszło	do	utworzenia	
filii	wspomnianej	Biblioteki	i	średniej	szkoły	ogólnokształcą-
cej	w	Skoczowie.	

***********
 1939	–	pod	koniec	lutego	zmarł	w	Cieszynie	Paweł 
Heczko,	ofiarny	nauczyciel,	do	1935	r.	kierownik	Szkoły	Pod-
stawowej	 im.	 Stanisława	 Konarskiego.	 Pochodził	 z	 Górek	
Wielkich,	gdzie	urodził	w	1878	r.	Niestety,	wiele	szczegółów	
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jego	 życiorysu	 pochodzi	 z	 relacji	 ustnych,	 wymykających	
się	 z	 dokładnej	 periodyzacji.	Wiemy	 zaledwie,	 że	w	 1902	 r.	
ukończył	w	Cieszynie	 szkolę	 realną	 jako	eksternista,	 krótko	
pracował	 jako	 nauczyciel	 pomocniczy	 w	 Strumieniu,	 i	 do-
piero	 po	 uzupełnieniu	wiadomości	 z	 zakresu	 pedagogiki	 zo-
stał	 skierowany	 jako	nauczyciel	do	Łomnej	Dolnej.	W	1907	
r.	 uzyskał	 nominację	 kierownika	 polskiej	 Szkoły	 Ludowej	 
w	Rychwaldzie	Podlesiu.	W	1920	r.,	zagrożony	przez	czeskie	

bojówki,	wraz	z	rodziną	osiedlił	się	w	Cieszynie	i	przyjął	obo-
wiązki	kierownika	wspomnianej	szkoły,	aż	do	czasu	przejścia	
na	emeryturę.	W	tym	czasie	 	utrzymywał	piękne	alpinarium	
na	 skarpie	 pod	 starą	 szkołą	 ewangelicką.	 Drugą	 jego	 pasją	
było	 modelarstwo	 lotnicze.	 Z	 własnych	 funduszy	 urządził	 
w	szkole	pracownię	modelarstwa	 i	 prowadził	w	niej	 zajęcia	
dla	młodzieży	szkolnej,	stając	się	zarazem	propagatorem	spor-
tów	lotniczych.	

	 Mój	starzik	Paweł	Lasota	był	krawcym.	To	były	
jeszcze	 taki	 czasy,	 że	 łoblyczke	 nie	 kupowało	 się	we	
sklepach,	ale	szyli	 to	krawcy.	Tam	tesz	u	krawca	szło	
se	wybrać	aji	sztof	na	kabot,	czy	mantel.	Po	taki	sukno	
i	 rozmajte	 cajgi	 jeździł	 starzik	 do	 fabryki	 do	Bielska,	
zaś	po	knedle	i	insze	dodatki,	nici,	tasiemki	to	jechał	do	
Wiydnia.	Tam	tesz	łobezdrził	jako	tam	je	moda,	by	mioł	
muster	do	szycio	nowości.	Swój	warsztat	na	poczóntku	
mioł	przi	Wyższej	Bramie	32	(wtedy	ul.	Ks.	Prutka),	ale	
potym	w	 dómu	 pod	 10,	 „pod	 polskim	 królym”.	Wte-
dy	była	tam	szyroko	brama,	a	przez	siyń	szło	do	placu	

przejechać	wozym.	Starzika	warsztat	był	zaroski	po	le-
wej	 strónie	 siyni.	Mioł	 do	 szycio	 zawdy	czeladników,	
no	i	uczni.	Ło	tym	wszystkim	mi	rod	łopowiadoł	i	fórt	
spóminoł	tamty	czasy.	Jedyn	roz	zebroł	mie	ze	sobóm	
do	 swoigo	 kwartyru,	 kaj	wtedy	mieszkoł.	Było	 to	 na	
Małym	Jaworowym	w	Cieszynie	 (ul.	Paderewskiego).	
Starzik	 bardzo	 chcioł	 bych	 uwidziała	 jego	 wszystki	
ważne	 papióry.	 Była	 to	 niewielko	 izbeczka	 do	 kierej	
się	szło	przez	werande.	Mioł	tam	ogrómny	kram.	Stusy	
starych	gazet,	rozmaite	rozciepane	ksiónszki.	Stoł	tam	
szyfónek,	 a	 na	wyrchu	 leżały	 zrolowane,	 wielki	 waż-
ne	dokumynty.	Starzik	broł	 łopaternie	każdy	rulon	po	
koleji	rozwijoł	ty	pożółkłe	papiery	na	stole	i	mi	czytoł	 
i	łopowiadoł.	Były	pisane,	ni	drukowane.	Nikiere	litery	
były	 pieknie	malowane,	 taki	 łobrozki.	 Prziglóndałach	
się	 bo	mi	 się	moc	 podobały,	 jeszcze	 bardzi	 sztymple	
z	laku	bo	aji	wisiały	na	pieknym	szpagacie	wielki	pie-
czóntki.	 Tela	 tego	 isto	 musioł	 nazbiyrać	 by	 być	 maj-
strym	krawieckim	i	należeć	do	Cechu.	Wtedy	dziepro	
móg	se	łotworzyć	warsztat	w	mieście.	Móg	tesz	uczyć	
chłapców	 zaś	 za	 krawców.	Papióry	 co	mi	 pokozowoł	
wystawiały	Cechy	roztomajtych	miast	z	Moraw,	Czech,	
Słowoków.	Wszyndzi	musioł	cosi	porzóndnego	uszyć,	
by	dostać	poświadczyni,	że	się	godzi	na	majstra.	Taki	
było	wtedy	 prawo.	Tak	 to	wyndrowali	 jako	 „Wander-
bursze”	po	miastach	rzemieślnicy	roztomajtego	rzemio-
sła,	by	potym	być	kimś	i	należeć	do	Cechu.	
	 Każdy	 synek,	 kiej	 chciał	 mieć	 jakisi	 fach	 
w	gorści,	 to	najprzód	musioł	 się	 tego	wyuczyć	u	maj-
stra.	Mój	starzik	tesz	uczył	się	krawiectwa	u	majstra	w	
Cieszynie	 we	 warsztacie	 przy	 Strzybnej.	 Piyrszy	 rok	
nauki	to	majster	nie	doł	mu	ani	jegły	do	rynki,	yny	od	
rana	do	ćmy	gónili	do	 roztomajtej	 roboty.	Musioł	nie	
yny	obsłużyć	we	warsztacie	majstra	i	czeladników,	ale	
tesz	majstrowóm	w	 kuchyni.	 Taki	 uczyń	musioł	 tesz	
nieroz	łodrobić	jakisi	powinności	w	Cechu.	Mocka	tesz	
mój	starzik	bywał	na	katolickij	farze.	Kiej	było	trzeba	
pozamiatać	plac	przi	kościele,	skludzić	śnieg	w	zimie	
albo	pomyć	schody.	Spóminoł	wiela	się	tam	narobił.	Ni	
mioł	 lekko,	ani	 tesz	potym,	kiej	całymi	dniami	trzeba	
było	siedzieć	i	szyć.	Wiela	roków	się	uczył	nim	dostoł	
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świadectwo	 i	 został	 czeladnikym	 jusz	nie	pamiyntóm,	
zdo	mi	się	że	piyńć.	Być	czeladnikym	u	majstra	i	cały-
mi	dniami	obracać	jegom	mój	starzik	nia	chcioł.	Chcioł	
być	majstrym,	tósz	szeł	w	świat	by	se	na	to	zasłóżyć.	
	 Starzik	moc	mi	łopowiadoł	tesz	ło	ludziach	kie-
rym	szył	 łoblyczke,	 ło	bogatych	dochtorach,	 ludziach	 
w	mieście	znanych,	yny	że	jo	ich	nie	znała	i	nie	spamiyn-
tała.	Roz	 tesz	 zaczyn	 łopowiadać	o	Pawle	Stalmachu,	
teraz	zaroz	nastawiłach	uszy.	Był	mi	znany.	Urodziłach	
się	 i	 mieszkałach	 przy	 jego	 ceście,	 ul.	 Stalmacha	 34.	
Cieszyłach	się,	że	mój	starzik	go	znoł,	isto	tesz	mu	szył.	
Posłóchałach	 i	 pamiyntóm,	 że	 Stalmach	 był	 strasznie	
twardym	Polokym	 i	ni	mioł	 rod	Austryjoków.	Starzik	
kiesi	 dlo	 kościoła	wybiyroł	 składki	 na	Gustawa	Adol-
fa,	ale	Stalmach	mu	nic	nie	doł,	bo	prawił,	że	nimiecki	
kościół	nie	bydzie	podporowoł.	Starzik	prawił	tesz	jako	
się	 smucili	wanelicy,	kiej	gazete,	„Gwiazdke	Cieszyń-
skóm”	sprzedał	katolikóm.	Prawił	 tesz	 starzik,	 że	nie-
dziwota,	że	kiejsi	sóm	przestómpił	na	wiare	katolickóm.	
We	szkole	kierysi	rok	na	robotach	ryncznych,	robiłach	
różyczki	z	kreppapiyru	czyrwónego,	albo	biołego.	Jak	

my	 jusz	 tych	 różyczek	 mieli	 mocka	 narobiónych,	 to	
kierysi	dziyń	przed	Wszystkimi	Świyntymi	zakludziła	
nas	 nauczycielka	 stroić	 groby	 naszych	 zasłóżónych;	
Pawła	Stalmacha	i	Karola	Miarki	na	katolicki	kierchów	
kole	kościoła	św.	Jerzego	w	Cieszynie.	Pochowani	byli	
tam	tak	kapke	w	kopieczku	miyndzy	inszymi	grobami.	
Jakosi	kieregosi	roku	potym	odbyła	sie	łogrómnie	wiel-
ko	uroczystość,	jakby	ich	drugi	pogrzeb,	bo	przenosza-
li	ich	obu	do	Aleji	Zasłóżónych	na	kierchów	centralny,	
kaj	teraz	spoczywajóm.	Było	łogrómnie	moc	ludzi,	or-
kiestra	wojskowo	grała	i	w	tym	pogrzebnim	pochodzie	
tesz	żech	kroczyła	z	całóm	szkołóm.	Myślym,	że	kajsi	
miyndzy	cieszyniokami	szeł	aji	mój	starzik.	
	 Ło	 tym	moim	 starziku	 Lasocie,	 jeśli	 mi	 Pón-
bóczek	 pozwolóm,	 jeszcze	 jedyn	 roz	 cosi	 napiszym	 
i	jusz	ni	o	krawiectwie	i	szyciu.	Żył	długo,	ale	nimóm	
po	nim	wiela	pamióntek.	Za	to	znaszłach	na	górze	żelo-
sko.	Tym	żeloskym	starzik	biglowoł	szyte	mantle,	gu-
nie.	Je	ogromnie	ciynszki	isto	mo	6	kg.		Jakóm	siłe	mioł	
starzik	w	rynkach,	kie	nim	biglowoł	kaboty!

 Helena Babilon	urodziła	 się	w	Cieszynie.	Tu	
chodziła	do	szkoły,	ale	już	przed	szesnastymi	urodzina-
mi	podjęła	pierwszą	pracę	w	biurze	Zarządu	Głównego	
Macierzy	Szkolnej.	Pracowała	tam	ponad	10	lat	 i	 tam	
nauczyła	się	pisania	na	maszynie,	które	bardzo	polubiła.	
W	opinii	czytamy,	że:	poczuwa	się	do	obowiązku,	a	za	
jej	nader	gorliwą	i	wzorową	pracę	chcemy	złożyć	wy-
razy	 szczerego	 podziękowania.	 Została	 nauczycielką	
maszyno-pisma	w	Polskiej	Szkole	Handlowej	„Macie-
rzy Szkolnej”	i	pracowała	tu	do	emerytury.	Początkowo,	
w	 roku	 1920/21	 jako	 zastępczyni	 nauczyciela	 pisania	
maszynowego,	a	już	w	następnym	została	nauczycielką	
kontraktową.	Uczennica	wspomina,	że	lubiła	młodzież,	
kiedy	klasy	 szły	na	 szkolne	nabożeństwo,	 zawsze	 sia-
dała	z	uczniami	w	ostatnich	ławkach	na	dole	w	kościele	
Jezusowym.	 Sprawiała	 wrażenie	 kobiety	 wyzwolonej,	
wiedzącej	 czego	 chce.	 Była	 sobą,	 pracowała,	 realizo-
wała	się	zawodowo,	a	to	w	tamtej	epoce	nie	było	częste.	
Wykorzystywała	 każdą	 możliwość,	 by	 podnieść	 swo-
je	wykształcenie,	 skończyła	wiele	 kursów.	 Jej	 sposób	
uczenia	oceniano	bardzo	wysoko,	została	zwolniona	ze	
zdawania	 egzaminu	 nauczycielskiego	 i	 otrzymała	 dy-
plom	nauczycielski,	uprawniający	do	nauczania	pisania	
na	maszynie	w	szkołach	handlowych.
	 Pracowała	 społecznie	 w	 wielu	 organizacjach,	
załatwiała	dla	nich	korespondencję	i	inne	prace	kance-

Wspomnienia
Helena Tesarczykowa 1894-1979

laryjne.	W	szkole,	bardzo	długo,	kierowała	akcją	doży-
wiania	młodzieży,	opiekowała	się	Żeńską	Drużyną	Har-
cerską,	pomagała	przy	organizacji	imprez,	brała	udział	
w	zbiórkach	ulicznych.	Była	filarem	szkoły,	prowadziła	
sekretariat.	Postrzegano	ją	jako	wyjątkowo	energiczną	 
i	 samodzielną	 kobietę,	 była	 wszędzie	 widoczna.	 
W	okresie	międzywojennym	pojechała	nawet	sama	do	
kuzyna	w	Paryżu.
	 W	czasie	okupacji	nie	pracowała,	nie	podpisała	
niemieckiej	listy	narodowej.	Po	wyzwoleniu	chciała	od	
razu	wrócić	do	swojej	szkoły,	ale	brakowało	etatu	i	za-
częła	uczyć	1	września	1948	r.	Była	dobrą	i	lubianą	na-
uczycielką,	 z	wieloma	swoimi	uczniami	utrzymywała	
kontakty	jeszcze	długo	po	skończeniu	przez	nich	szkoły.	
Za	pracę,	której	była	bardzo	oddana,	otrzymała	wiele	
podziękowań	 i	 nagród.	 Jej	 działalność	 można	 rozpa-
trywać	w	kilku	aspektach.	Całkowicie	bezinteresownie,	
końcem	lat	siedemdziesiątych,	przekazała	swoją	dział-
kę	Macierzy	Ziemi	Cieszyńskiej.	L.	Miękina,	długoletni	
prezes	MZC,	powiedział:	Była	jednym	z	filarów,	które	
podejmowały	 próbę	wsparcia	Macierzy	w	najtrudniej-
szych	czasach.	Sprzedaż	działki	pozwoliła	na	zażegna-
nie	konfliktów	w	okresie	transformacji.	Macierz	miała	
wtedy	rozliczne	problemy	i	gest	Heleny	Tesarczykowej	
bardzo	doceniano	w	Macierzy.	Fakt,	że	mogła	Macierz	
w	1992	 r.	 sprostać	ciągle	wzrastającym	kosztom,	wią-
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że	się	przede	wszystkim	z	decyzją	o	sprzedaży	parceli.	
Nie	 została	 jednak	 członkiem	honorowym,	 bo	w	 tym	
okresie	nie	nadawano	tego	wyróżnienia.	
	 Wykonywała	 artystyczne	 cudeńka	 pisząc	 na	
maszynie,	które	przynosiły	sławę	nie	tylko	jej,	ale	i	mia-
stu.	Można	o	nich	powiedzieć,	ani	to	rysunek	wykona-
ny	piórkiem	ani	obraz	pędzlem	namalowany.	Osiągnęła	
taki	stopień	doskonałości	w	zawodzie,	iż	wykonuje	tego	
rodzaju	prace	posługując	się	maszyną	do	pisania.	Była	
to	więc	sztuka	wystukana	na	maszynie.	To	było	 tylko	
wyjątkowe	 hobby,	 ale	 wtedy	 organizowano	 wystawy	 
w	powiecie	cieszyńskim	i	daleko	poza	granicami	kraju,	
za	oceanem	czy	w	Moskwie.	Z	Chicago	napisano:	I	już	
za	ocean	dotarły	wieści	o	cudownych	Pani	ornamenty-
kach.	Szczere	wyrazy	uznania.	Pierwszy	raz	coś	takiego	
widzę.	Gazety	wiele	pisały	na	temat	jej	prac	i	wystaw.	
W	wielu	miejscowościach	wystawione	były	niezwykle	
ciekawe	pod	względem	 tak	kompozycji	 jak	 i	 techniki	
wykonania	 prace	 pani	 Heleny	 Tesarczykowej.	 Wzbu-

dziły	one	żywe	zainteresowanie	zwiedzających.	Wśród	
eksponatów	można	było	zobaczyć	prace	wskazujące	na	
związek	autorki	z	naszym	regionem.	Klub	Propozycji	
Cieszyński	 Dom	 Kultury	 również	 zorganizował	 wy-
stawę,	 demonstrując	 prace	 o	 typie	 ornamentacyjnym,	
wykonane	 z	 iście	 benedyktyńską	 cierpliwością.	 Zwie-
dzający	pisali	do	autorki:	eksponaty	wywarły	na	mnie	
ogromne	wrażenie,	 gdyż	 naprawdę	 godne	 były	 podzi-
wu	Pani	talentu	i	pracy.	Ornamentami	zdobiła	listy,	a	jej	
prace	zamieszczał	„Stenograf	Polski”.	
	 Swój	zawód	i	pracę	bardzo	lubiła,	była	bardzo	
dobrym	 pedagogiem.	 Zawsze	 zadbana	 i	 ładnie	 ubra-
na,	wysoka,	 szczupła	 kobieta,	wyszła	 za	mąż	w	 roku	
1926	za	Henryka	Tesarczyka,	nie	miała	dzieci.	Długo	
była	wdową,	opiekowała	się	nią	dalsza	rodzina.	Zmarła	 
w	 roku	 1979,	 a	 pogrzeb	 odbył	 się	w	 kościele	 Jezuso-
wym,	spoczęła	na	cmentarzu	komunalnym,	obok	męża.

Władysława Magiera

Spotkanie Adwentowe Koła Pań 
z Hażlacha i Brzezówki

	 Adwentowe	 spotkanie	 Koła	 Pań	 
w	 Brzezówce	 w	 2013	 roku	 odbyło	 się	 
w	większym	gronie	-		zgodnie	już	z	tradycją	
-	na	grudniowe	spotkanie	zaproszone	zostały	
panie	z	Hażlacha.	Dzięki	temu,	w	gronie	30	
pań,	mogliśmy	przeżywać	oczekiwania	cza-
su	adwentu	na	przyjście	naszego	Zbawicie-
la	 Jezusa	Chrystusa.	 	 Spotkanie	 prowadził	
opiekun	 filiału	w	Hażlachu	 teolog	Marcin	
Podżorski,	któremu	towarzyszyła	małżonka	
Elżbieta.	Tradycyjnie	spotkanie	pełne	było	
śpiewu,	 a	 że	 był	 to	 czas	 przedświąteczny,	
śpiewano	pieśni	adwentowe	i	kolędy,	a	tak-
że	 wybrane	 przez	 grudniowe	 solenizantki	
pieśni.	W	tym	miesiącu	urodziny	obchodzi-
ły	Maria	Zagóra	 i	najstarsza	 	uczestniczka	
spotkań	 Koła	 Pań	 w	 Brzezówce,	 Amalia	
Dziadek.	 W	 imieniu	 wszystkich	 zgroma-
dzonych	 życzenia	 dla	 solenizantek	 złożył	
prowadzący.	 Przy	 pysznym	 cieście	 przy-
gotowanym	 przez	 solenizantki	 oraz	 kawie	 

i	herbacie	był	czas	na	rozmowy	i	podsumowanie	mijającego	roku.
	 Rozważanie	 w	 ten	 adwentowy	 czas	 poświęco-
ne	 było	 miejscu,	 w	 którym	 urodził	 się	 Jezus	 Chrystus	 czy-
li	 miasteczku	 Betlejem.	 Teolog	 Marcin	 Podżorski	 wskazał	 



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl22 Odwiedź naszą stronę:

na	to	wielkie	wyróżnienie	małego	miasta	judzkie-
go,	które	już	w	proroctwach	starotestamentowych	
wskazane	zostało	jako	miejsce	narodzin	Mesjasza.
	 Nie	 mogło	 też	 zabraknąć	 życzeń	 świą-
tecznych	i	noworocznych.	Spotkanie	zakończono	
modlitwą	Pańską.

Uczestniczka

Akcja „Mazury”

	 Jak	co	roku	Bilbioteka	Parafialna	zorganizowała	świąteczną	akcję	pomocy	Mazurom.	Tym	razem	zbiórka	
pieniężna	połączona	została	ze	zbiórką	odzieży,	pościeli,	bielizny	pościelowej.	Darowizny	przeszły	moje	oczeki-
wania.	11	grudnia	z	Cieszyna	wyjechało	14	dużych	kartonów.	Bóg	zapłać	firmie	kurierskiej	za	bezpłatne	przesła-
nie	darów	na	miejsce.	
 Do zbiórki przyłączyły się:
 - Koło Odwiedzinowe – 236 zł
 - Biblijne Spotkania Kobiet – 265 zł
 - Osoby indywidualne – 445 zł – łączna suma wyniosła 946 zł. 
	 Na	potrzeby	parafii	przesłano	700	zł,	za	co	obdarowani	serdecznie	dziękują.	Reszta	zebranych	pieniędzy	
czeka	na	Święta	Wielkanocne.	Niech	dzieci	znów	się	ucieszą.	
	 Serdeczne	Bóg	zapłać	wszystkim,	którzy	czynią	dobrze.	Bóg	wie!!!!

	 P.S.	Do	zbiórki	dołączył	się	chór	z	Puńcowa	i	wysłał	600	zł.	Bóg	zapłać!!!
Zofia Wojtas

Z	rozmyślań	ks.	Alfreda	Jaguckiego:

 Stara legenda indyjska opowiada o pięknej dziewczynie, którą Wielki Duch 
chciał obdarzyć szczęściem. Zaprowadził ją do łanu zboża i powiedział: „Tu mo-
żesz znaleźć kłos, który ci przyniesie szczęście. Im większy kłos, tym większe 
szczęście. Wolno ci jednak tylko raz przez ten łan tak przejść, że nie zrobisz ani 
kroku wstecz."  Dziewczyna widziała piękne kłosy, ale szła wciąż naprzód, bo my-
ślała, że dalej będą jeszcze piękniejsze i piękniejsze. Ale nagle łan się skończył 
i wyszła z pustymi rękami. Tak jest z poszukiwaniem szczęścia.
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 W	 IV	 niedzielę	 Adwentu	 odbyło	 się	
w	 naszym	 puńcowskim	 filiale	 nabożeństwo	
spowiednio	 –	 komunijne,	 przeznaczone	 	 dla	
najstarszych	 członków	 naszego	 zboru.	 Po-
goda	 	była	wiosenna	 i	nie	przypominała	nam	 
o	 nadchodzących	 	 świętach	 Bożego	Narodze-
nia,	 dzięki	 czemu	 też	 wierni	 licznie	 zgroma-
dzili	 się	 w	 kościele.	 Nabożeństwo	 prowadził	
opiekun	 filiału	 ks.	 T.	 Chudecki,	 zaś	 pieśnią	
ubogacił	 je	 miejscowy	 chór.	 Po	 uroczystości	 
w	kościele	Seniorzy	udali	się	do	salki	na	drugą	
część	 spotkania.	 Tutaj	 	 w	 świątecznej	 już	 at-
mosferze,		przy	choince	i	zastawionych	stołach,	
toczyły	się	ciekawe	rozmowy.	Ksiądz	podzielił	
się	 krótką	 refleksją	 na	 temat	 zbliżających	 się	
Świąt	Bożego	Narodzenia.	 Spotkanie	 to	 było	
okazją	nie	tylko	do	rozmów,	ale	także	do	złoże-
nia	sobie	życzeń,	podzielenia	się	opłatkiem,	po	
prostu	do	bycia	ze	sobą.	Na	zakończenie	każdy	
otrzymał	świąteczny	upominek	oraz	książkę.	
	 Życzymy	 naszym	 drogim	 Seniorom	
dużo	 zdrowia,	 samych	 radosnych	 chwil,	 Bo-
żego	pokoju	oraz	Bożej	obecności	w	każdym	
dniu	Nowego	Roku.	

Grażyna Smoter

Adwentowe spotkanie dla seniorów 
w Puńcowie
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Noworoczne spotkanie Chóru Misyjnego

	 Chór	Misyjny	się	starzeje,	śred-
nia	wieku	wynosi	70	lat.	Apele,	prośby,	
zachęty	do	„odmłodzenia”	najstarszego	
w	parafii	chóru	nie	odnoszą	skutku.	Ni-
komu	 już	 nie	 zależy	 na	 podtrzymaniu	
śpiewaczej	 tradycji	 naszych	 przodków.	
Ale	my	nie	chcemy	się	poddać.	Chociaż	
liczba	chórzystów	maleje,	nadal	się	spo-
tykamy,	ćwiczymy	(już	o	15.30	w	każdy	
wtorek),	 występujemy	w	 kościele	 Jezu-
sowym	 i	 w	 filiałach,	 śpiewamy	 urodzi-
nowym	 solenizantom,	 urządzamy	 krót-
kie	wycieczki,	cieszymy	się	sobą,	Panu	
Bogu	 na	 chwałę,	 a	 ludziom	 i	 sobie	 na	
pożytek.	
	 7	 stycznia	 br.	 urządziliśmy	 so-
bie	noworoczne	spotkanie.	Gościem	ho-
norowym	była	nasza	duchowa	opiekun-
ka	 i	 sympatyczka	 p.	 Bronisława	 Uher	
–	korespondencyjnie	oraz	była	chórzyst-
ka,	diakon	Emilia	Grochal	–	obchodząca	
15	grudnia	2013	roku	50-lecie	ordynacji	
diakonackiej.	
	 Pani	Bronisława	Uher	przesłała	
naszemu	 chórowi	 pozdrowienie,	 które-
go	treść	przytaczam	w	całości:
Szanowne	Państwo!

Drogie grono Chóru Misyjnego!
 
 Zbliża się Nowy Rok i zapragnę-
łam złożyć Państwu moje serdeczne życzenia. Śpiewaliście cały ubiegły rok 
ślicznie. Każdy słuchacz to potwierdzi. Ten śpiew wychodzi z serca i ca-
łym sercem jest odbierany, bo śpiewacie na chwałę Bogu. Życzę Wam, by 
tak dalej pozostało w tym Nowym Roku. Śpiewajcie i radujcie tym Pana  
i wszystkich Was słuchających. Życzę też i każdemu z osobna wiele dobrego 
w Nowym Roku. Zdrowia, pogody ducha, pokoju i radości. Niech nasz Pan 
Wam błogosławi i strzeże od złego. Oby ten Rok dla każdego był Rokiem 
szczęśliwym, pełen tylko radosnych dni. 
 W związku ze Świętami Bożego Narodzenia pozwoliłam sobie zro-
bić szydełkiem dla każdego mały drobiazg. Przyjmijcie, proszę! Dziergając 
to, moje myśli były z Wami. Jesteście Chórem Misyjnym z długą tradycją 
sięgającą do tego pierwszego chóru, jaki tutaj powstał razem z początkiem 
Społeczności Chrześcijańskiej około roku 1905. Myślę, że tym pierwszym 
chórem był już chór kościelny prowadzony przez Andrzeja Hławiczkę, na-
szego organistę. To w jego mieszkaniu (tutaj w Pajcie) powstała Społecz-
ność Chrześcijańska. W tym chórze śpiewała moja ciotka Paulka Lasota,  
i to solo, pieśń „Już się nie bój dłużej…”. Emilia Grochal

Pierwsza od prawej strony diakon Emilia Grochal

Chór Misyjny ze swoją byłą chórzystką Emilią 
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 Pierwszym dyrygentem chóru Społeczności 
Chrześcijańskiej był Andrzej Cymorek. Spotkali się wte-
dy na próbach we własnej salce przy ul. B. Chrobrego. 
Ja tych czasów nie pamiętam, ale moja siostra należa-
ła tam i śpiewała. Za to dobrze pamiętam niektórych 
chórzystów. Panią Wantulok-Zielinową, która śpiewała  
i przed wojną, ale bardzo czynnie po wojnie, długo. 
Żyła ponad 100 lat. Pięknie śpiewała córka pana Stebla, 
Zuzia, Marta Szwarc-Melcerowa, Lidia Buzek, Lidia 
Kapsza-Delong. Pamiętam też męskie głosy. Pan Sa-
miec, Raszka, Szarzec z Górek, Brózda i też Matulowie. 
Po Andrzeju Cymorku przejął chór pan J. Kotas, jesz-
cze przed wojną, a po wojnie wznowił jego działalność. 
W tą pracę włożył całe serce. Kto raz odda się Chrystu-
sowi już pozostanie wierny! To odnosi się do wszystkich 
z Chóru Misyjnego. 
 Tak wieczorami machając szydełkiem wspomi-
nałam nie tylko Józefa Kotasa, ale też jego żonę, córki 
Marylę, Hanię i synów. Łza się potoczyła, gdy pomy-
ślałam o Ewie Walek. Była mi osobiście bardzo bliska. 
Myśli moje też poleciały za Beatą, jej córeczką do nieba 
i za tą drugą Halinką do Hiszpanii. Nie znałam wielu 
z młodszej generacji Waszego Chóru, ale wiem o Ewie 
Gogółce, o Ruci Buzkowej, zdaje mi się, że śpiewał tam 
też p. Buzek. Obecnie to znam panią Zosię tylko, ale 
kocham Was tam wszystkich. Śpiewajcie proszę da-
lej, śpiewajcie to podoba się Panu, Chwalcie dalej tak 
pięknie naszego Pana i Zbawiciela w tym Nowym Roku  
i dopóki Wam życia starczy. Śpiewajmy zawsze i niech 
to będzie naszą modlitwą noworoczną. 
 Serdecznie pozdrawiam

Bronisława Uher
 

	 Dostaliśmy	także	(nie	pierwszy	raz)	upominki	
w	postaci	ręcznie	przez	p.	Bronisławę	zrobionych	szy-
dełkowych	 serwetek	o	 średnicy	18	cm.	Te	materialne	
ślady	będą	z	nami	zawsze.	Dziękujemy	p.	Bronko!!!
O	 swojej	 trudnej,	 wielobarwnej,	 ale	 błogosławionej	
służbie	 diakonackiej	 opowiedziała	 nasza	 wieloletnia	
chórzystka,	opiekunka	i	autorka	„Kroniki	Chóru”	–	Mi-
lusia	Grochal.	
	 Przeszła	trudny,	pracowity	szlak	przez	Mazury,	
Bytom,	Cisownicę	i	Cieszyn.	Zobligowaliśmy	naszą	so-
lenizantkę	do	opracowania	tych	wspomnień	na	piśmie,	
aby	 tak	 bogate	 życie	 nie	 poszło	w	 niepamięć,	 a	 dało	
przykład	pracowitości,	hartu	i	wiary	potomnym.	
	 Modlitwę	 i	 śpiew	prowadził	 opiekun	naszego	
Chóru,	 a	 także	 chórzysta	 –	 ks.	 Mirosław	 Podżorski.	
Prezeska	 naszego	 Chóru	 p.	 Emilia	 Czudek	 przedsta-
wiła	także	roczne	sprawozdanie	z	działalności,	a	także	
zamierzenia	na	przyszłość.	Oby	Pan	Bóg	dał	nam	siły	 
i	błogosławieństwo	do	zrealizowania	pragnienia	zaśpie-
wania	w	Domu	Opieki	i	na	Godzinie	Biblijnej.	

Zofia Wojtas

	 W	ostatnią	niedzielę	ubiegłego	roku	(29.12.2013)	uroczy-
ście	 otwarto	Muzeum	 Jerzego	 Trzanowskiego	 w	 Trzanowicach,	
które	powstało	z	inicjatywy	i	dzięki	miejscowej	Parafii	Śląskiego	
Kościoła	Ewangelickiego	Wyznania	Augsburskiego.	Interesującą	
i	 ciekawą,	polsko	 i	 czeskojęzyczną	wystawę,	prezentującą	doro-
bek	 oraz	 życie	 wybitnego	 pisarza	 religijnego	 ks.	 Jerzego	 Trza-
nowskiego	oraz	jego	wpływ	na	ewangelików	tej	części	Europy,	w	
głównej	mierze	przygotowali	dr	Daniel	Spratek	i	dr	Dawid	Pindur	
z	Muzeum	Ziemi	Cieszyńskiej	w	Czeskim	Cieszynie.	
	 Ksiądz	 Jerzy	 Trzanowski,	 zwany	 słowiańskim	 Lutrem	
,to	postać	niezwykła	dla	ewangelików	Śląska	Cieszyńskiego,	ale	
również	Czech	i	Słowacji.	Jego	rodzice	Walenty	i	Jadwiga	spro-
wadzili	się	z	Trzanowic	do	Cieszyna,	gdzie	w	1592	roku	narodził	
się	ich	najstarszy	syn	Jerzy,	późniejszy	absolwent	teologii	uniwer-

Muzeum Jerzego Trzanowskiego 
w Trzanowicach
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sytetu	w	Wittenberdze,	 pastor	 oraz	wybitny	 pisarz	 
i	 pieśniarz	 religijny.	 Najbardziej	 znanym	 i	 upo-
wszechnionym	wśród	ewangelików	tej	części	Euro-
py	dziełem	Trzanowskiego	był	kancjonał	(śpiewnik)	
Cithara	sanctorum,	który	doczekał	się	przeszło	200	
wydań.	Z	kancjonału	Trzanowskiego	śpiewano	przez	
długie	 lata,	w	niektórych	zborach	aż	do	początków	
XX	wieku,	a	niektóre	jego	pieśni	możemy	odnaleźć	
również	w	nowym	śpiewniku	z	2002	roku.
	 Otwarcie	 Muzeum	 poprzedzone	 zostało	
uroczystym	nabożeństwem	w	 trzanowickim	koście-
le,	 które	prowadził	 proboszcz	parafii	Tomáš	Tyrlík,	
wspomagany	przez	ks.	Marka	Londzina,	proboszcza	
partnerskiej	parafii	w	Dzięgielowie.	Kazanie	wygło-
sił	ks.	bp	Jan	Wacławek,	który	również	w	trakcie	na-
bożeństwa	grał	na	cytrze.	W	trakcie	nabożeństwa	nie	
mogło	 zabraknąć	 pieśni	 z	 kancjonału	Trzanowskie-
go	i	to	nie	tylko	z	ust	licznie	zebranych	w	kościele	
zborowników	oraz	gości,	ale	również	w	wykonaniu	
dziewczęcego	 zespołu	 „Melodie”,	mieszanego	 chó-
ru	parafialnego	oraz	instrumentalistów	grających	na	
skrzypcach	 i	 organach.	 W	 uroczystościach	 udział	
wzięli	również:	Vladimír	Ferenčík	z	parafii	ewange-
lickiej	ze	słowackiego	Liptovskiego	Mikuláša	(gdzie	
Trzanowski	służył	przez	pięć	lat	aż	do	swojej	śmierci	
w	1637	 r.),	 	Martin	Sikora,	wicehetman	wojewódz-
twa	morawsko-śląskiego,	Zbyšek	Ondřeka,	dyrektor	
Muzeum	Ziemi	Cieszyńskiej	w	Czeskim	Cieszynie	
(wspomagające	 trzanowicki	 zbór	 przy	 organizowa-
niu	muzeum)	i	Jan	Tomiczek,	wójt	Trzanowic.
	 Wystawę	 można	 zwiedzać	 po	 uprzednim	
uzgodnieniu	wizyty	z	parafią	w	Trzanowicach	(Tel.:	
+	42		558	696	162,	+	42	777	009	282,	e-mail:	trano-
vice@sceav.cz).

Marcin Gabryś

Ks. bp Jan Wacławek gra na cytrze

Nabożeństwo poprzedzające otwarcie muzeum
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Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
w Cieszynie

W	 ramach	 Tygodnia	 Modlitw	 o	 Jedność	 Chrześcijan	 
w	dniu	19	stycznia	odbyło	się	nabożeństwo	Ekumenicz-
ne.	Nabożeństwa	w	tym	cyklu	mają	miejsce	w	naszym	
mieście	co	roku,	przy	czym	odbywają	się	naprzemien-
nie,	 raz	 w	 kościele	 Jezusowym,	 a	 w	 kolejnym	 roku	 
w	kościele	Marii	Magdaleny.	W	tym	roku	gospodarzem	
nabożeństwa	 była	 Parafia	 Rzymskokatolicka.	 W	 uro-
czystym	nabożeństwie	ze	strony	naszej	Parafii	wzięło	
udział	3	księży.	Gospodarze	nabożeństwa	zadbali,	aby	
każdy	 z	 gości	 wziął	 czynny	 udział	 w	 nabożeństwie	 
i	tak	Proboszcz	ks.	Janusz	Sikora	wprowadzał	zebranych	 
w	Modlitwę	 Pańską,	 ks.	 Madzia	 czytał	 przewidziany	

	 W	ramach	Tygodnia	Modlitw	o	Jedność	Chrze-
ścijan	w	niedzielę	19	stycznia	o	godz.	16.00	odbyło	się	
ekumeniczne	nabożeństwo	słowa	w	Kościele	Rzymsko-
katolickim	Św.	Jerzego	w	Puńcowie	(z	1518	roku).	Or-
ganizatorami	tych	nabożeństw	od	kilku	lat	są	probosz-
czowie	 rzymskokatolickiej	 Parafii	w	Puńcowie	 (która	
terytorialnie	 obejmuje	 też	 Dzięgielów)	 ks.	 Zbigniew	
Macura	 i	 parafii	 ewangelicko-augsburskiej	w	Dzięgie-
lowie	ks.	Marek	Londzin.	
	 Nabożeństwa	 odbywają	 się	 na	 przemian	 co	
roku	 albo	 w	 rzymskokatolickiej,	 albo	 ewangelickiej	
świątyni.	Licznie	zebrani	wierni	z	różnych	chrześcijań-
skich	Kościołów	uczestniczyli	w	nabożeństwie,	gdzie	
po	 przywitaniu	wiernych	 przez	 gospodarza	 parafii	 ks.	
Z.	Macury	 odbył	 się	 krótki	 koncert	 kolęd	w	wykona-
niu	 chóru	 „Benedictus"	 z	 parafii	 rzymskokatolickiej	 
w	Brennej,	 chór	 śpiewał	w	 śląskich	 strojach	 regional-
nych.	Podczas	nabożeństwa	w	liturgii,	oprócz	lektorów,	

na	tamten	dzień	tekst	ze	Starego	Testamentu,	a	ks.	Gaś	
zwiastował	Słowo	Boże	w	oparciu	o	hasło	tegoroczne-
go	Tygodnia:	Czyż	Chrystus	jest	podzielony?	z	1	listu	
do	Koryntian.
	 W	 uroczystym	 nabożeństwie	 brały	 udział	 po-
łączone	 chóry	 obu	 Parafii,	 które	 przepięknym	 wyko-
naniem	 pieśni	 uświetniły	 to	 ekumeniczne	 spotkanie.	
Cieszy	fakt,	że	wśród	uczestników	nabożeństwa	można	
było	dostrzec	naszych	parafian	i	to	nie	tylko	osoby	bez-
pośrednio	związane	z		chórem	Kościelnym.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
w Puńcowie

służyli	księża	ewangeliccy:	ks.	Tomasz	Chudecki	pro-
boszcz	 z	 parafii	 Cieszyńskiej	 opiekujący	 się	 duszpa-
stersko	filiałem	ewangelickim	w	Puńcowie	i	ks.	Marek	
Londzin.	 Poruszające	 kazanie	 wygłosił	 ks.	 dr	Adrian	
Korczago,	 proboszcz	 administrator	 Parafii	 Ewangelic-
ko-Augsburskiej	w	Goleszowie.	
	 Temat	kazania	był	zaczerpnięty	z	wyznaczone-
go	na	drugi	dzień	zbioru	tematów	Tygodnia	Modlitw	o	
Jedność	Chrześcijan	 2014	 i	 nosił	 hasło:	 „Razem	dzię-
kować	za		łaskę	Bożą	w	sobie	nawzajem".	Po	kazaniu	
i	 intencjach	modlitewnych	 pieśnią	 usłużył	 zespół	mu-
zyczny	 z	 parafii	 ewangelickiej	 w	 Dzięgielowie	 „Gru-
pa	 piątkowa".	 Błogosławieństwo	 księży	 i	 dalsze,	 już	
wspólne	 kolędowanie	 wraz	 z	 chórem	 „Benedictus"	 
z	Brennej,	zakończyło	ekumeniczną	modlitwę	chrześci-
jan	z	różnych	kościołów	w	puńcowskim	kościele.

ks. Dariusz Madzia

Uczestnik

Miłość
Miłość jedyna jest, 

Miłość nie zna końca, 
Miłość cierpliwa jest, zawsze ufająca. 

Wszystko potrafi znieść, 
Wszystko oddać umie, 

Życiu nadaje sens, każdego zrozumie!!!
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 Nasze prawo kościelne stanowi, że najwyż-
szą władzą parafialną jest Zgromadzenie Parafialne.  
W jego skład wchodzą członkowie Parafii, posiadają-
cy czynne prawo wyborcze i wpisani na listę wybor-
ców, prowadzoną przez Radę Parafialną. W naszej 
parafii zgromadzenia parafialne zwoływane są (oprócz 
zgromadzeń wyborczych) zazwyczaj tylko raz w roku  
w połowie lutego.  Jest to zgromadzenie sprawozdawcze, 
na którym zatwierdza się przedstawione sprawozdania 
z działalności parafialnej. Tak się składało do tej pory, 
że frekwencja na zgromadzeniach nie była zbyt wysoka. 
Rada Parafialna omawiała to zagadnienie i po wielu 
dyskusjach zadecydowała, że zgromadzenia odbywać 
się będą w soboty w salce parafialnej. Niestety, pomimo 
tego, w dalszym ciągu nie notujemy wzrostu zaintereso-
wania zborowników zgromadzeniami parafialnymi. 
 Taki stan rzeczy może być tłumaczony dwojako. 
Pierwsze wyjaśnienie to takie, iż nasi parafianie uwa-
żają, że sprawy parafialne, czy szerzej kościelne,  pro-
wadzone są przez władze parafii właściwie i zgodnie  
z ich oczekiwaniami. Nie ma wiec powodu do włączenia 
się w dyskusje na zgromadzeniach parafialnych.  Wyda-
je się, ze takie wyjaśnienie jest zbyt proste i nacecho-
wane pychą rządzących. Drugie wytłumaczenie niskiej 
frekwencji nie jest już takie optymistyczne – parafianie 
uważają, że ich glos na zgromadzeniu byłby głosem 
zmarnowanym, ponieważ i tak władze parafialne zrobią 

„po swojemu”. A może jest jeszcze inne wytłumaczenie – 
taki stan rzeczy to przejaw postępującej laicyzacji, bra-

Zgromadzenie Parafialne

ku wiary i odwagi do podejmowania odpowiedzialności 
za losy naszej wspólnoty. 
 Tegoroczne sprawozdawcze zgromadzenie pa-
rafialne zostało zwołane na sobotę 15 lutego na godzinę 
16. Zamanifestujmy swoje przywiązanie do wspólnoty 
parafialnej poprzez liczny udział w zgromadzeniu. Na 
zgromadzeniu przecież podejmujemy nieraz ważne de-
cyzje dotyczące funkcjonowania parafii. Nawet jeżeli 
uważasz, ze sprawy parafialne idą w dobrym kierunku 
to powinieneś przyjść i podzielić się z tym z innymi. Ale 
jeśli widzisz wiele rzeczy do naprawienia i masz cie-
kawe propozycje, tym bardziej przedstaw to na zgro-
madzeniu. Weźmy przykład z historii ludu izraelskie-
go – czytamy w Biblii: „A gdy Dawid odbył naradę z 
dowódcami oddziałów tysięcznych i z setnikami, z każ-
dym w ogóle dowódcą, rzekł do całego zgromadzenia 
izraelskiego: Jeżeli dobrym wam się to wydaje i zgodne 
jest z wolą Pana, Boga naszego, wyślijmy wezwanie 
do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izrael-
skich, a oprócz nich do kapłanów i Lewitów w miastach, 
gdzie mają przydzielone pastwiska, aby się zeszli u nas.  
A sprowadzimy Skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w 
czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I rzekło całe zgroma-
dzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydała się słuszną 
w oczach całego ludu” (1 Krn 13,1-4). Weźmy zatem 
udział w najbliższym zgromadzeniu parafialnym – po-
wiedzmy swoim przedstawicielom w Radzie Parafialnej 
czy też duchownym „jaka  rzecz wydaje się być słuszna 
w oczach całej naszej parafii”.

ZAPROSZENIE

 Zapraszamy na Zgromadzenie Parafialne, które odbędzie się 

w	sobotę	15	lutego	o	godzinie	16.00	w	sali	parafialnej	przy	
Placu	Kościelnym	1-3.	W programie zatwierdzenie sprawozdań 

Proboszcza i Rady Parafialnej za rok 2013, sprawy finansowe, plan 

działania na rok 2014.

 Liczymy na aktywny udział zborowników w zgromadzeniu.

Kurator Jan Król

Rada Parafialna
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Z sąsiedniej Parafii

	 Czułem	 się	 zaszczycony	 
i	 przepełniony	 radością,	 kiedy	 otrzy-
małem	 zaproszenie	 na	 noworoczne	
spotkanie	 Samorządowców	 Ewange-
lików	 organizowane	 5	 stycznia	 2014	
roku	 przez	 Parafię	 Ewangelicko-Au-
gsburską	w	Wiśle.	Zapraszali:	Biskup	
Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	
w	 R.P.	 Jerzy	 Samiec,	 Biskup	 Diece-
zji	 Cieszyńskiej	 ks.	 Paweł	 Anweiler,	
Poseł	 do	 Parlamentu	 Europejskiego	 
i		jego	Przewodniczący	w	latach	2009-
2012	 –	 Premier	 prof.	 Jerzy	 Buzek	 
i	Proboszcz	Parafii	E.A.	w	Wiśle	–	ks.	
Waldemar	 Szajthauer.	W	 tym	 dorocz-
nym	spotkaniu,	w	którym	uczestniczy-
łem	po	raz	trzeci,	brał	udział	również	
zastępca	 Burmistrza	 naszego	 miasta,	
Jan	Matuszek.	
	 Spotkanie	 miało	 bardzo	 uro-
czysty	 przebieg,	 a	 rozpoczęło	 się	 
o	 godz.	 10.00	 udziałem	 w	 nabożeń-
stwie	 w	 szczelnie	 wypełnionym	 zbo-
rownikami	i	gośćmi	kościele	ap.	Piotra	
i	 Pawła.	W	 czasie	 nabożeństwa	 kaza-
nie	wygłosił	ks.	prob.	Waldemar	Szaj-
thauer,	 zaś	 życzenia	 zgromadzonym	
przekazali	 ks.	 bp	 Jerzy	 Samiec	 oraz	
prof.	 Jerzy	 Buzek.	 O	 piękną	 oprawę	
muzyczną	 zadbał	 chór	 parafialny.	Na	
prośbę	 uczestniczących	 w	 uroczysto-
ści	przedstawicieli	mediów	wykonano	 
w	kościele	wspólne	pamiątkowe	zdję-
cie	duchowieństwa	wraz	z	gośćmi.	Po	
nabożeństwie	 samorządowcy	 wraz	 
z	duchownymi	udali	się	do	sali	Domu	
Zborowego	 im.	 ks.	 bpa	 Andrzeja	
Wantuły,	gdzie	powitał	 ich	proboszcz	
wiślańskiej	 parafii	 ks.	 Waldemar	
Szajthauer,	 a	 następnie	 był	 czas	 na	
tradycyjne	 przełamanie	 się	 opłatkiem	 
i	składanie	sobie	wzajemnie	życzeń	no-
worocznych.	W	czasie	spotkania	prze-
mówienia	 wygłosili:	 ks.	 bp	 Jerzy	 Sa-
miec,	premier	prof.	 Jerzy	Buzek	oraz	

Spotkanie Ewangelików – Samorządowców
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ks.	bp	Paweł	Anweiler.	Mówcy	zwracali	uwagę	na	wiel-
ką	odpowiedzialność,	jaka	spoczywa	na	sprawujących	
swoje	 funkcje	 przedstawicielach	 samorządów,	 na	 ko-
nieczność	podejmowania	niejednokrotnie	 trudnych	de-
cyzji	i	dokonywanie	trudnych	wyborów	między	dobrem	
jednostki,	a	dobrem	grupy	czy	dobrem	ogółu.	Wspomi-
nano	też	o	etyce	postępowania,	jaką	powinni	kierować	
się	ludzie	wierzący,	sprawujący	funkcje	społeczne.	Prof.	
Jerzy	Buzek	mówił	o	spotkaniach	w	Parlamencie	Euro-
pejskim	grupy	parlamentarzystów	protestantów	wywo-
dzących	się	głównie	z	krajów	skandynawskich,	Niemiec,	
Litwy,	Łotwy,	Estonii.	W	ekumenicznej	kaplicy	parla-
mentarnej	odbywają	się	również	spotkania	modlitewne.	
Mowa	była	także	o	bardzo	przychylnym	stosunku	Pre-
zydenta	RP	Bronisława	Komorowskiego	do	Wisły,	 jej	
mieszkańców	oraz	o	miłych	wspomnieniach	ze	spotkań	
z	 przedstawicielami	 społeczności	 ewangelickiej.	Głos	
zabierali	również	uczestniczący	w	spotkaniu	posłowie	
Czesław	Gluza	 i	Aleksandra	Trybuś,	 a	 także	 samorzą-
dowcy	Henryk	Mercik	i	Janusz	Buzek	(Sejmik	Śląski)	
Starosta	Cieszyński	Jerzy	Nogowczyk,	burmistrz	Wisły	
Jan	Poloczek	i	wójt	Istebnej	Danuta	Rabin.	Oprócz	stra-
wy	duchowej,	organizatorzy,	 a	 ściśle	mówiąc	parafial-
ne	Koło	Pań,	zadbało	ze	znaną	wiślańską	gościnnością	 
o	strawę	dla	ciała	przygotowując	pyszny	obiad,	a	później	
podwieczorek	ze	smakowitymi	ciastami.	Gdy	dodać	do	
tego	jeszcze	występy	grupy	śpiewaczej	„Tkocze”,	która	
zachęciła	do	wspólnego	 śpiewania	kolęd,	 łatwo	 sobie	
wyobrazić	miłą,	świąteczną,	wręcz	rodzinną	atmosferę.
Przy	wyjściu	 z	 sali	 czekały	 na	 nas	 pakuneczki	 z	 pre-
zentami:	 długopis	 od	Biskupa	Kościoła,	 piękny	 zbiór	
wierszy	bpa	Pawła	Anweilera	–	„Mój	psałterz”	oraz	wi-
ślańskie	ciasteczka	świąteczne.
	 Niektórzy	 żegnali	 się,	 życząc	 sobie	 spotkania	
również	na	kolejnym	spotkaniu	za	rok,	boć	to	przecież	
rok,	w	którym	odbędą	się	samorządowe	wybory.	
	 Na	koniec	jedna	uwaga,	spośród	czterech	ewan-

gelików,	radnych	
Rady	 Miejskiej	
Cieszyna,	 na	
spotkaniu	 byłem	
sam,	 czułem	 się	
trochę	 dziwnie	
wśród	 licznych	
reprezentantów	
innych	gmin.	Po	
raz	kolejny	zada-
ję	 pytanie	 –	 czy	
to	 parafie	powin-
ny	 zgłaszać	 do	
udziału	 w	 tym	
spotkaniu	samorządowców,	należących	do	parafii,	czy	
organizatorzy	spotkania	winni	rozesłać	poprzez	parafie	
zaproszenia	dla	samorządowców?
	 Zresztą,	 o	 czym	 ja	 mówię?	W	 dobie	 wszech-
mocnego	 Internetu,	 kiedy	 wszyscy	 wiedzą	 wszystko	 
o	wszystkim,	zainteresowani	mogli	zgłosić	swój	udział	
sami.	A	tak	z	ciekawości,	czy	nasi	parafianie	w	ogóle	
orientują	 się,	 kto	 z	 naszych	współwyznawców	 działa	
w	 samorządach,	 kto	 również	 ich	 reprezentuje?	Kiedy	
na	 początku	mijającej	 kadencji	 zaproponowałem,	 aby	
przedstawić	 i	 przybliżyć	 na	 łamach	 „Wieści	Wyższo-
bramskich”	 sylwetki	 „naszych”	 samorządowców,	 od-
mówiono	mi,	a	szkoda.	

Eugeniusz Raabe

Położyłem	się	i	zasnąłem;	
Obudziłem	się,	bo	Pan	mnie	wspiera.	

Ps.	3,	6
Kiedy zasypiam

Pan nade mną czuwa, 
Kiedy się budzę

Ręką swą podnosi; 
O Jego pieczę

Dusza moja prosi. 
Niech Pan mnie wspiera, 

Za rękę prowadzi
I w biedzie życia

Swą mocą zaradzi. 

Umocnij	kroki	moje	na	ścieżkach	twoich,	
By	nie	zachwiały	się	nogi	moje.	

PS.	17,	5
Umocnij, mój Panie, 
Chwiejące się nogi, 
Kurzem ubrudzone
Po przebyciu drogi. 

Niechaj pewnie stawiam
Życia mego kroki

Z Twą pomocą biegnąc
Przez ten świat szeroki.

Panie, (…)
Wyrównaj przede mną drogę twoją!
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Zza granicy
Jan Kliber

Śladami Parafii „potolerancyjnych” na Morawach i w Czechach                                                                               

Parafia w Cernilove   odc. 14.                    

Dawny kościół helwecki

	 Po	 patencie	 Tolerancyjnym,	 w	 1784	 powstał	
zbór	augsburski	w	niedalekiej	Bukovinĕ-Rusku.	W	tym	
czasie	powstał	w	Černilovĕ	zbór	helwecki	(1784).	Jed-
nak	siedziba	zboru	augsburskiego	została	przeniesiona	

do	Černilova	w	1788	roku,	gdzie	po	patencie	zgłosiło	
się	do	tego	wyznania	211	osób.	Zaraz	też	został	zbudo-
wany	augsburski	dom	modlitwy,	poświęcony	13	maja	
1788	roku.	Zbór	augsburskiego	wyznania	w	Černilovĕ	
był	 centrum	 głębokiej	 diaspory,	 posiadającym	 filiały	 
w	Hradci	Králové,	Šonově	i		Bohuslavicích	nad	Metu-
jí.	Pierwszymi	duchownymi	zboru	augsburskiego	byli	
Słowacy.	 Nowy	 dom	 modlitwy	 zbudowano	 w	 1824	
roku	 i	poświęcono	go	12	grudnia	 tegoż	 roku.	Później	
dobudowana	została	wieża	kościelna.	
	 Zbór	 helwecki	 został	 założony	 16	 sierpnia	
1784	roku,	do	tego	wyznania	przyznały	się	494	osoby.	
Już	 22	 października	 1784	 powołał	 pierwszego	 pasto-
ra.	W	1786	roku	zbudowano	drewniany	dom	modlitwy	 
i	plebanię.	Kamienny	kościół	zbudowano	w	1830	roku,	
także	plebanię	z	kamienia	zbudowano	1852	roku.	Wie-
ża	 na	 której	 zawieszono	 	 dzwony,	 była	 dobudowana	 
w	 drugiej	 poł.	 XIX	 	 wieku.	 W	 1864	 roku	 zbór	 za-
łożył	 własną	 szkołę.	 W	 1882	 roku	 przeprowadzono	
przebudowę	kościoła.	Kościół	w	 stylu	neoromańskim,	 
z	półokrągłą	absydą	posiada	płaski	sufit.	Nad	wejściem	
widnieje	napis	„Pokój	Wam”.	W	centrum	prezbiterium	
zawieszona	jest	ambona,	a	pośrodku	stoi	„Stół	Pański”.	
Na	ścianach,	pomiędzy	oknami,	widnieją	wersety	z	Ew.	
Łukasza	 i	Księgi	Psalmów.	 	Pierwszymi	duchownymi		

zboru	helweckiego	byli	Węgrzy.
                    Duchowni augsburscy  
	 •	1784	-	1784:	Štěpán	Hoszú	
	 •	1784	-	1785:	Štěpán	Leška

•	1785	-	1786:	Samuel	Laho
•	1787	-	1793:	Jan	Csonka
•	1794	-	1808:	Pavel	Caltík
•	1808	-	1812:	Daniel	Korbely
•	1813	-	1819:	Matyáš	Havlík
•	1820	-	1826:	Jiří	Holeček
•	1827	-	1838:	Martin	Mallat
•	1838	-	1863:	Jan	Bedřich	Kučera
•	1864	-	1903:	Karel	Eduard	Lány
•	1904	-	1919:	Justus	Lidmil	Hruška
      
Duchowni helweccy 
	•	1784	-	1787:	Michal	Viczcencz
	•	1787	-	1791:	Emerich	Czider
	•	1791	-	1793:	Mikuláš	Toronay

	 	•	1793	-	1800:	Štěpán	Rimany
	 	•	1800	-	1802:	Jan	Pail
	 	•	1802	-	1815:	Ondřej	Ákos
	 	•	1815	-	1836:	Jan	Košut
	 	•	1838	-	1843:	Jan	Veselý
	 	•	1844	-	1850:	Josef	Chlumský
	 	•	1850	-	1859:	Václav	Šubert
	 	•	1860	-	1915:	Justus	Szalatnay	
	 	•	1915	-	1920:	Ladislav	Funda	
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	 20	 lipca	 1920	 roku	 oba	 zbory	 zostały	
połączone	 w	 jeden	 zbór	 czeskobraterski,	 pró-
by	 połączenia	 zborów	 miały	 miejsce	 w	 roku	
1820		 i	1822.	Po	połączeniu	Kościołów,	życie	
zborowe	 koncentrowało	 się	 w	 budynkach	 au-
gsburskiego	 wyznania.	 Problemem	 stało	 się,	
który	pastor	ma	odejść,	a	który	pozostać	–	ode-
szli	 obaj,	 a	 połączony	 zbór	 wybrał	 nowego	
duchownego.	 	 Po	 II	wojnie	 zbór	 dysponował	
wielką	 liczbą	 obiektów,	 które	 wykorzystywał	 
w	 połowie:	 plebanię	 reformowaną	 wynajmo-
wano,	w	 1960	 roku	 utracił	 szkołę	 ewangelicką,	 którą	
wykorzystywano	 tylko	 w	 zimie	 jako	 miejsce	 nabo-
żeństw.	Kościół	helwecki	od	1967	roku	długo	remonto-
wano.	Plebania	 reformowana	 została	wyremontowana	
na	potrzeby	zboru	w	1993	 roku.	Starą	 szkołę	w	1997	
roku	zwrócono	zborowi,	mieści	się	w	niej	sala	zborowa,	
jednak	w	6	lat	później	odsprzedano	ją	gminie	z	prawem	

używalności	 sali	 parafialnej.	 Do	 wyremontowanego	
kościoła	helweckiego	powróciło	życie	nabożeństwowe	
zboru	czeskobraterskiego.	Kościół	augsburski	był	wła-
snością	zboru	do	1978	roku,	potem	przejęła	go	gmina	 
i	 po	 generalnym	 remoncie	 urządziła	 w	 nim	 świecki	
Dom	Pogrzebowy.				

Janek SchyllaBe omide didar                    

	 W	styczniu	każdego	roku	podejmujemy	różne	postanowienia		i	zamierzamy	żyć	
mądrzej.	Tego	 też	oczekujemy	od	swoich	bliskich,	od	wspólnoty,	administracji	 i	władz	
naszego	państwa.	Bacznie	patrzymy,	szczególnie	starsze	pokolenie	doświadczone	wojną	 
i	trudnymi	latami	powojennymi,	na	dynamiczne	zmiany	w	świecie.	Interesuje	nas	polityka	
i	gospodarka	oraz	nieustanne	straszenie	kryzysem.
	 Tymczasem	życie	 toczy	 się	 nieuchronnie,	 a	 codzienne	wydarzenia	 przytłaczają	
nas	i	nie	pozwalają	często	na	spokojne		ich	ogarnięcie	i	jakże	potrzebną	refleksję.
	 U	władców	naszego	globu,	prezydentów	i	premierów	wielu	państw	widać	konkret-
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ne	działania,	zmierzające	do	stabilizacji	
i	 	przede	wszystkim	pokoju.	W	Egipcie,	 
w	 bardzo	 trudnej	 sytuacji	 	 społecznej	
zdecydowano	 się	 na	 przeprowadzenie	
referendum	konstytucyjnego.	Większość	
narodu	(prawie	98	%	przy	45	%	frekwen-
cji)	 poparło	 Nową	Konstytucję	 i	 zdecy-
dowanie	się	sprzeciwiło	dalszej	islamiza-
cji	państwa.	
	 Jeszcze	 w	 styczniu	 był	 zapla-
nowany	 szczyt	 	 izraelsko-palestyński	 
w	Jordanii,	gdzie	w	trakcie	rozmów	bez-
pośrednich	 dąży	 się	 do	 znalezienia	 roz-
wiązania	 chronicznego	 konfliktu	 pomię-
dzy	wyznawcami	judaizmu	a	islamistami	
i	określenia	terytorialnej	państwowości.
	 Niestety	w	złym	kierunku	podą-
żają	 próby	 unormowania	 życia	 w	 Libii.	 
W	ubiegłym	 roku,	 pisząc	 na	 łamach	 na-
szych	Wieści	Wyższobramskich,	wyraża-
łem	nadzieję	na	rychły	pokój	i	normalne	
życie.	 Otrzymałem	 od	 zamieszkałych	
tam	 przyjaciół	 życzenia	 przepojone	 na-
dzieją,	ale	coraz	bardziej	zniecierpliwio-
nych	i	zmęczonych.	Aktualnie	trwają	tam	
zmagania	 i	 otwarty	 konflikt	 zbrojny	 po-
między	plemionami,	a	o	znaczeniu	tych	
sił	 plemiennych	 już	 pisałem.	 Wprowa-
dzony	z	konieczności	 	 stan	wojenny	na-
dal	trwa.
	 W	 całkowitym	 chaosie	 i	 w	 sta-
nie	 permanentnej	 wojny	 starają	 się	 żyć	
mieszkańcy	 	Syrii.	 Jeszcze	niedawno	 (dwa	 lata	 temu)	
ludzie	powstali	przeciwko	totalitarnym	rządom	Asada.	
Wydawało	się,	że	wszyscy	walczą	z	jego	reżimem	i	do-
magają	się	wolności,	sprawiedliwości,	podmiotowości	
i	 normalnego	 życia.	 Rzeczywistość	 przerosła	 jednak	
wszelkich	strategów.	Namnożyło	się	pełno	grup	opozy-
cyjnych,	a	brak	koordynacji	 ich	działań	 i	 	 także	zgod-
ności	 religijnej	 i	politycznej	w	 rezultacie	 spowodowa-
ły	 przejęcie	 inicjatywy	 przez	 ugrupowania	 	Al-Kaidy.	
Oddziały	 Syryjskiej	Wolnej	Armii	 deklarującej	 dotąd	
świeckość,	zaczynają	przechodzić	na	stronę	islamistów	
i	 razem	 z	 nimi	 chcą	 budować	 państwo	 wyznaniowe.	
Pozostaje	 	 pytanie	 –	 czy	w	 tym	 zmaganiu	 się	 świata	
naszych	wartości	 z	 postępującą	 islamizacją	–	 społecz-
ność	międzynarodowa		stanie	na	wysokości	oczekiwań	
umęczonych	wojnami	mieszkańców	Egiptu,	Libii,	Su-
danu,	Syrii	itd.	(Wymieniam	tylko	te	państwa,	o	których	
piszę).
	 Optymizmem	 powiało	 natomiast	 w	 relacjach		

Delegacja przemysłowców irańskich w firmie KOPEX

Przedstawieciele Biur Podróży z Teheranu

świata	z	Iranem.	My	jako	Polacy	staraliśmy	się	zawsze	
by	 nasze	 stosunki	 z	 Persami	 były	 poprawne.	 Mamy	 
w	pamięci	 z	 jaką	 serdecznością	 	 przyjęli	 do	 siebie	 ty-
siące	żołnierzy	gen.	W.	Andersa	i	ich	rodziny	w	czasie	
ostatniej	 wojny.	W	 ubiegłych	 latach	 dobrze	 układała	
się	 nam	 również	 współpraca	 gospodarcza,	 zwłaszcza	 
w	dziedzinie	górnictwa	i	włókiennictwa.
	 W	 ostatnich	 latach	 próbowaliśmy	 rozwinąć	
kontakty		w	turystyce	i	w	postaci	pobytów	grup	potrze-
bujących	 leczenia	 reumatologicznego	 	 i	 rehabilitacji	
ruchowej.	Ostatnio	powołaliśmy	zespół	koordynacyjny	
do	 rozwinięcia	 kontaktów	 gospodarczych	 z	 przemy-
słowcami	 z	 Iranu.	W	 grupie	 inicjatywnej	 są	 zakłady	 
z	całej	Polski.	Przede	wszystkim	jednak	są	to	firmy	ze	
Śląska	m.	 innymi	 „MARAT”,	 „TECH-POL”,	 „RAFA-
MET	ODLEWNIA„	oraz	z	Podbeskidzia	„BEFARED”.	
Miejmy	nadzieję,	że	znajdą	się	chętni	do	tej	atrakcyjnej	
współpracy,	 również	przedsiębiorcy	naszej	Ziemi	Cie-
szyńskiej.
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LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y Towarzystwa Ewangelickiego

Liceum	Ogólnokształcące	TE

LOTE – Złota Szkoła 2014
	 Każdego	roku	w	styczniu	świat	polskiej	edukacji	wyczekuje	z	na-
pięciem	rankingu	najlepszych	szkół	ponadgimnazjalnych	w	kraju.	15	stycz-
nia	 2014	 r.	 w	 Centrum	Nauki	 Kopernik	 w	Warszawie	 ogłoszone	 zostały	
wyniki	kolejnej	edycji	XVI	Rankingu	Szkół	Ponadgimnazjalnych	Perspek-
tywy	2014.	W	uroczystości	udział	wzięli	przedstawiciele	rządu	z	minister	
Joanną	 Kluzik-Rostkowską	 na	 czele,	 dyrektorzy	 okręgowych	 komisji	 eg-
zaminacyjnych,	 szefowie	 olimpiad	 przedmiotowych,	 kuratorzy	 oświaty,	 
a	także	znakomita	delegacja	środowiska	akademickiego.	W	Rankingu	Lice-
ów	Ogólnokształcących	2014		LOTE	zajęło	56 miejsce w kraju, 2 miejsce  
w województwie, i  niezmiennie 1 miejsce w powiecie.	Cieszyńskie	 licea	
znalazły	się	na	następujących	miejscach:	LO	Katolickie	 -	178,	LO	 im.	A.	
Osuchowskiego	 -	206,	LO	 im.	M.	Kopernika	 -	430.	 	Bardzo	wysokie	po-
zycje	na	liście	zajmują	szkoły	o	ewangelickim	obliczu	i	prowadzone	przez	
ewangelickie	 stowarzyszenia.	 	 Liceum	 Ogólnokształcące	 Towarzystwa	
Szkolnego	im.	M.	Reja	w	Bielsku-Białej	–	miejsce	96	w	kraju	(4.miejsce	
w	województwie	śląskim),	zaś	VII	Prywatne	LO	 im.	M.	Reja	z	Krakowa	
–	miejsce	147	w	kraju	(10	miejsce	w	woj.	małopolskim).	To	wielki	sukces	
szkół	mających	protestancki	rodowód.	
	 Licea	ogólnokształcące	ocenione	zostały	w	tym	rankingu	za	pomo-
cą	trzech	kryteriów.	Są	to	sukcesy	szkoły	w	olimpiadach	(30%),	wyniki	ma-
tur	z	przedmiotów	obowiązkowych	 (25%)	oraz	wyniki	matur	z	przedmio-
tów	dodatkowych	 (45%).	Przeanalizowano	2291	 liceów	 i	wyłoniono	500	
najlepszych.	 	 Ogłoszono	 także	 	 Ranking	
Maturalny	 Liceów	 2014,	 w	 którym	 jedy-
nym	 kryterium	 były	wyniki	matur.	 Tutaj	
cieszyńskie	 liceum	 znalazło	 się	 jeszcze	
wyżej	na	 liście	najlepszych	–	na miejscu 
49 w Polsce, zaś w województwie śląskim 
na 1 miejscu. Oznacza	to,	że	maturzyści	z	
LOTE	w	2013	 r.	 egzamin	maturalny	 zda-
li	najlepiej	na	Śląsku.	Bielski	„Rej”	zajął	
miejsce	4.	Jak	zauważają	komentatorzy	na	
popularnych	portalach	społecznościowych	
Śląsk	Cieszyński		„ma	po	prostu		tradycje”.	
Etos	 pracy	był	 tu	 zawsze	 cnotą,	 a	 zdoby-
wanie	wiedzy	wartością	i	łaską	Bożą.
	 Prezes	 Fundacji	 Edukacyjnej	 Per-
spektywy	Waldemar	Siwiński	 powiedział	
podczas	 uroczystej	 gali	 ogłoszenia	 wyni-
ków:	Przystępując 16 lat temu do prac nad 

ogólnopolskim rankingiem lice-
ów, chcieliśmy wskazać najlepsze 
szkoły rodzicom i uczniom, a za-
razem uhonorować ponadprze-
ciętny wysiłek nauczycieli i dy-
rekcji szkół. Cieszymy się, że cel 
ten udało się osiągnąć, a ogła-
szany przez Fundację Edukacyj-
ną „Perspektywy”, corocznie  
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Gimnazjum	TE

w styczniu, Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 
jest oczekiwanym powszechnie wydarzeniem – 
świętem polskiej edukacji.
	 Za	wypracowanie	 tak	 znaczącej	 pozy-
cji	 serdecznie	 dziękuję	 maturzystom	 2013	 r.,	
gronu	nauczycielskiemu,	wszystkim	pracowni-
kom	szkoły.	Sukces	bowiem	to	zawsze	wysiłek	
zbiorowy.	
	 Aby	 szkoła	 odnosiła	 sukcesy,	 potrzeb-
na	 jest	 ambitna,	gotowa	do	wysiłku	młodzież,	
ów	 ponadprzeciętny wysiłek nauczycieli i dy-
rekcji szkół,	zaś	nade	wszystko	–	przychylność	
Niebios,	za	którą	Bogu niech będą dzięki.
  

Lidia Pałac Koncert Kolęd w Teatrze A. Mickiewicza połączone chóry

	 Wkroczyliśmy	w	NOWY	ROK.	Wraz	
z	nim	każdy	z	nas	ma	zapewne	jakieś	postano-
wienia.	Zakończył	 się	 I	 semestr	nauki.	 Jest	 to	
czas	podsumowań	i	wniosków.	Uczniowie,	wy-
poczęci	po	przerwie	świątecznej,	powrócili	do	
nauki	i	pełni	zapału	rozpoczęli	naukę,	stawiając	
przed	sobą	nowe	zadania	i	wysokie	wymagania.
	 Najwyższą	średnią	ocen	w	I	semestrze	
uzyskała	klasa	1bg	 (4,29).	Na	kolejnych	miej-
scach	plasują	 się:	 klasa	 2bg	 (4,21),	 klasy	 3ag	 
i	3bg	(4,20),	klasa	2ag	(4,11),	klasa	1cg	(3,97),	
klasa	1	ag	(3,93).	
 
 Oto osoby z najwyższą średnią ocen 
uzyskanych w I semestrze:

5,43 – Katarzyna Puczok (klasa 3bg)
5,29 – Anita Cieślar (klasa 3bg)
5,25 – Karolina Fromm (klasa 2ag)
5,20 – Nicola Więcław (klasa 1ag)
5,20 – Laura Meissner (klasa 1 bg)
5,07 – Antoni Czerch (klasa 1ag)
5,07 – Marcin Chrapek (klasa 3ag)
5,00 – Kamil Wiśniewski (klasa 1cg)
5,00 – Natalia Kwiatkowska (klasa 1ag)
5,00 – Małgorzata Błaszczyk (klasa 3ag)
5,00 – Jakub Królica (klasa 1 bg)
5,00 – Barbara Lipka (klasa 1 bg)
4,97 – Magda Zamarska (klasa 1 bg)
4,94 – Michał Kryska (klasa 2 bg)
4,93 – Adam Szalbot (klasa 3ag)
4,88 – Wojciech Krysta (klasa 2ag)
4,88 – Filip Machalica (klasa 2ag)
4,87 – Julia Pilarczyk (klasa 1ag)
4,87 – Denisa Blażek (klasa 1bg)

4,86 – Magda Kubala (klasa 3ag)
4,83 – Julia Mitas (klasa 3bg)
4,81 – Adam Jureczek (klasa 2ag)
4,80 – Patrycja Kisza (klasa 1bg)
4,79 – Tymoteusz Dobrucki (klasa 3ag)
4,79 – Elżbieta Gabryś (klasa 3ag)
4,75 – Jakub Mężyk (klasa 2bg)
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	 Końcówka	 roku	 2013	 upłynęła	 nam	
przy	dźwiękach	kolęd.	29	grudnia	GTE	wraz	
z	LOTE	było	gospodarzem	koncertu	„Dzieci	
śpiewają	kolędy”,	który	odbył	 się	w	Teatrze	
im.	A.	Mickiewicza	w	Cieszynie.	
	 Począwszy	 od	 7	 stycznia	 odbywa-
ły	 się	 II	 etapy	 Wojewódzkich	 Konkursów	
Przedmiotowych,	w	których	uczestniczyło	16	
uczniów	naszej	szkoły.	Wiemy	już,	że	dwóch	
trzecioklasistów	 z	 GTE	Bartłomiej Szlachta 
i Wojciech Bacza	 zakwalifikowało	 się	do	 III	
etapu	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmioto-
wego	z	Matematyki,	a	jedna	uczennica	–	Ka-
rolina Fromm	zakwalifikowała	się	do	III	etapu	
Wojewódzkiego	 Konkursu	 Przedmiotowego	 
z	Języka	Polskiego.	Na	uwagę	zasługuje	fakt,	
iż	Karolina	 jest	uczennicą	klasy	drugiej	gim-
nazjum!	Z	niecierpliwością	czekamy	na	wyni-
ki	pozostałych	konkursów.
	 11	 stycznia	 odbył	 się	w	Gimnazjum	
nr	 2	 w	 Ustroniu	 rejonowy/diecezjalny	 etap	
Ogólnopolskiego	Konkursu	Biblijnego	„Sola	
Scriptura	2013/2014”.	Konkurs	 ten	 jest	orga-
nizowany	co	roku	przez	Wydawnictwo	Augu-
stana	oraz	Generalnego	Wizytatora	Nauczania	
Kościelnego.	Przedmiotem	konkursu	w	obec-
nej	edycji	jest	życie	Mojżesza,	na	podstawie	
tekstu	 2	 Księgi	 Mojżeszowej.	 Do	 drugiego	
etapu	zakwalifikowało	się	w	naszym	rejonie:		
w	grupie	I	–	klasy	IV-VI	szkoły	podstawowej	
-	 75	 uczniów,	 w	 grupie	 II	 –	 klasy	 I-III	 gim-
nazjum	-	50	uczniów	i	w	grupie	III	–	szkoły	
ponadgimnazjalne	 -	 44	 uczniów.	 Po	 zareje-
strowaniu	 się	w	 swoich	 grupach,	 uczniowie	
rozwiązywali	 test	 w	 czasie	 45	 minut.	 Nie-
którzy	 zakończyli	 zmagania	 dużo	wcześniej.	
Wiemy	już,	że	8	osób	z	GTE	zakwalifikowało	
się	do	finału.	
	 Po	 konkursowych	 zmaganiach	 mło-
dzież	 została	 poczęstowana	 herbatą	 i	 cia-
stem	w	sali	parafialnej,	a	później,	w	kościele		 
w	 Ustroniu,	 po	 wysłuchaniu	 i	 obejrzeniu	
programu	 	 chóru	 dziecięcego	 "Gwiazdki	 
i	Promyki"	oraz	wspólnym	śpiewie	z	akompa-
niamentem	zespołu	młodzieżowego,	 zwrócił	
się	do	uczestników	konkursu	przewodniczący	
Diecezjalnej	 Komisji	 Edukacji,	 ks.	 Andrzej	
Krzykowski	 oraz	 biskup	 diecezjalny	 Paweł	
Anweiler.	Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymali	 pa-
miątkowe	dyplomy	oraz	książeczki	"Z	Biblią	
na	co	dzień".	
	 15	stycznia	klasy	I,	II	i	III	GTE		wy-
brały	 się	 do	 kina	 Piast	 na	 film	 pt.”Hobbit:	
Pustkowie	Smauga".	Obraz	w	reżyserii	Petera	

Jacksona	 to	 druga	 część	 zaplanowanej	 jako	 trylogia	 filmowej	
adaptacji	książki	J.R.R.	Tolkiena	„Hobbit,	czyli	tam	i	z	powro-
tem".	
	 16	 stycznia	w	 hali	Uniwersytetu	 Śląskiego	 rozegrano	
międzyklasowy	turniej	piłki	nożnej	halowej	o	mistrzostwo	GTE.	
Oto	wyniki	rywalizacji	:

I miejsce - kl. III ag
II miejsce - kl. III bg
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III miejsce - kl. I bg
IV miejsce - kl. II ag

V-VI miejsce - kl. I cg i kl. I ag
VII miejsce - kl. II bg

	 W	połowie	stycznia	odbyły	się	
zebrania	z	 rodzicami.	16	stycznia	 	od-
był	się	w	GTE	szkolny	etap	Konkursu		
Biblijnego	 „Jonasz	 2014",	 w	 którym	
wzięło	 udział	 36	 uczestników.	 Tema-
tem	 	konkursu	 jest	w	 tym	roku	Ewan-
gelia	 Mateusza.	 Szesnastu	 szczęśliw-
ców	wystartuje	w	etapie	rejonowym	26	
lutego.	
     
    Joanna Sikora

   
Leszek Kołodziej

Szkoła	Podstawowa	TE

WIOSENNE FERIE?
	 Po	 pierwszym	 seme-
strze	nauki	w	SPTE	nastały	 ferie.	
Chciałoby	 się	 powiedzieć	 zimo-
we,	 ale	 	 brzmi	 to	 trochę	 dziwnie	
zwłaszcza,	 że	za	oknem	dodatnie	
temperatury,	 a	 i	 na	 opady	 śniegu	
nie	ma	co	czekać,	co	potwierdzają	
prognozy	pogody.	
	 Zimowo	 zrobiło	 	 się	 na	
„Śnieżnym	 balu	 SPTE”,	 na	 któ-
rym	 bawili	 się	 rodzice	 naszych	
uczniów	 i	 sympatycy	 szkoły.	 Po-
jawiły	 się	 srebrne	 choinki,	 białe	
gwiazdki…..	 Zabawa	 trwała	 do	
białego	 rana,	 a	 to	 za	 sprawą	 róż-
nych	atrakcji,	które	przygotowała	

Jasełka dla rodziców
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Rada	 Rodziców.	 Dochód	 z	 balu	
przeznaczony	będzie	na	potrzeby	
uczniów.	Nasi	uczniowie		w	ostat-
nim	dniu	nauki	też	mieli	swój	bal.	
Każdy	mógł	się	przebrać	za	swo-
jego	ulubionego	bohatera.
	 Tradycyjnie	 w	 grudniu	
organizowaliśmy	 koncert	 „Dzie-
ci	 śpiewają	 kolędy”,	 na	 którym	
wystąpił	nasz	szkolny	chór	wraz	 
z	 nauczycielami.	 Natomiast		
przed	 świętami	 odbyło	 się	 spo-
tkanie	 adwentowo-wigilijkowe	
dla	 rodziców	 oraz	 szkolne	 wigi-
lijki	w	klasach.
	 A	 jak	wypadła	 klasyfika-
cja	w	SPTE?
 Średnia ocen  szkoły 
po I semestrze wyniosła 4,71. W grupie najlepszych 
uczniów znaleźli się uczniowie:

Klasa IVa - 5,58 Edyta Bolek; 5,33 Dominika Bogdał, 
5,25 Aleksandra Kisza 5,25; 5,17-Natalia Urbańczyk, 
Michał Lipka, Alesandra Wąs; 5,08-Jagoda Fober, Ju-
lia Raszka,5,0-Marek Chudecki, 4,92-Maciej Zgondek, 
4,83-Kamil Szturc, Julia Wąs.

Klasa IV b - 5,5-Łukasz Wesołowski, 5,42-Mikołaj 
Swakoń, 5,33-Balbina Sikora, Oliwia Łośko, 5,25 Pau-
lina Panek, Mikołaj Łacek, 5,08- Bartosz Korzeń, 4,92-
Iga Pyra, Szymon Grzybek, 4,83-Hubert Kleczek.

Klasa Va - 5,58-Natalia Król, 5,25-Joanna Brudny, 
5,16-Liliana Leszczuk, Kacper Pietrusiak, 5,0-Igor Wo-
jacki,  4,91-Emilia Koczoń, Magdalena Nowak, 4,75- 
Korneliusz Minczanowski, Tymoteusz Stachurski.

Klasa Vb - 5,25-Julia Cholewik, 5,17-Kacper Borus, 
5,0-Tobiasz Jankowski,4,75-Klaudia Knobloch, 4,75- 
Justyna Kopel.

Klasa VIa - 5,9- Marysia Chudecka, 5,5-Matylda 
Forszpaniak, 5,3-Julia Murańska, 5,2-Marta Chrapek, 
Magdalena Kłopacz, Laura Łośko, Julia Stasica,4,9-

Wigilijka personelu SPTE

-Jan Biały, 4,8-Wadowka Zuzanna.

Klasa VIb - 5,6-Filip Foltyn, Karolina Krystek, 
5,5-Aleksandra Czudek, Nina Woźniak, 5,4-Aleksan-
dra Krzyżanek, Nina Misiarz, 5,3-Julia Wujak, 5,1-Igor 
Dziadek , 5,0-Zuzanna Gojniczek, 4,9- Paweł Duława, 
Marcelina Jendrysik.

	 Natomiast	 w	 klasach	 młodszych	 do	 uczniów	
wyróżniających	się	w	nauce	należą:	Kinga	Weber,	Bar-
tosz	 Chłopek,	 Zuzia	 Fuchs,	 Wiktoria	 Gerula,	 Agata	
Jaroszek,	Amelia	Koło,	Martyna	Rozum,	Michał	Król,	
Hanna	Wadowska,	 Leon	Młynek,	Tola	Glajcar,	Wero-
nika	Stasica,	Dominik	Michalik,	Wiktoria	Urbanek,	Pa-
weł	Wojacki,	 Konstancja	 Krzywoń,	 Marta	 Chudecka,	
Marcelina	Forszpaniak,	Olaf	Woltman,	Szymon	Wyra,	
Zofia	Teper,	Kamil	Szarzec,	Filip	Siekierka,	Eryka	Hła-
wiczka,	Anabel		Wołoszyn.	
	 Znamy	 już	 wyniki	 konkursów	 przedmioto-
wych:	z	języka	polskiego	z	elementami	historii	do	etapu	
wojewódzkiego	zakwalifikowały	się	uczennice:	Maria	
Chudecka	i	Aleksandra	Czudek,	a	z	matematyki	z	ele-
mentami	przyrody	również	Maria	Chudecka		oraz	Ma-
tylda	Forszpaniak.

 

Joanna Gibiec-Smierna

Przedszkole	TE

	 Grudzień	 to	 miesiąc	 bardzo	 intensywnych	
przygotowań	do	 świąt.	 Jak	co	 roku	każda	grupa	przy-
gotowała	 programy	 świąteczne	 dla	 swoich	 rodziców.	
Jasełka	także	mogli	zobaczyć	dziadkowie	w	Dzięgielo-
wie	–	w	Emaus	-	oraz	seniorzy	z	Parafii	Ewangelickiej	
w	Cieszynie.	W	styczniu	pierwszy	raz	zaprosiliśmy	do	
przedszkola	 dzieci	 niepełnosprawne	 z	Ośrodka	Wcze-

snej	Interwencji.	Przed	feriami	w	przedszkolu	odbył	się	
wielki	bal	przebierańców.	Stroje	były	nie	tylko	ciekawe	
ale	i	piękne.	Wstęp	na	bal	miały	tylko	osoby	przebrane,	
więc	nawet	panie	zadbały	o	swoje	stroje.	Zabawa	była	
super	i	trwała	do	obiadu.	Po	„baletach”	przyszedł	czas	
na	poobiedni	odpoczynek.	Nawet	panie	chętnie	położy-
łyby	się	na	leżak.
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	 Od	 września	 2012	 przedszkole	
realizuje	 projekt	 współfinansowany	 przez	
Unię	Europejską	w	ramach	Europejskiego	
Funduszu	 Społecznego	 Dobry	 start	 przed-
szkolaka.	 Dzięki	 projektowi	 wzbogacili-
śmy	ofertę	zajęć	dodatkowych	oraz	znacz-
nie	 doposażyłyśmy	 placówkę	 o	 ciekawe	
pomoce.	Od	 listopada	w	 ramach	 projektu	
prowadzona	jest	terapia	pedagogiczna	i	lo-
gopedia.	Pomoce,	jakie	zakupiliśmy,	pozwalają	nam	
prowadzić	zajęcia	na	wysokim	poziomie,	a	nasz	ga-
binet	logopedy	i	pedagoga	jest	najlepiej	wyposażony	
w	całym	Cieszynie.
	 Praca	logopedy	oprócz	takiej	pomocy,	która	
daje	 wymierne	 korzyści	 dla	 dzieci	 korzystających	 
z	 terapii,	 jak:	 inspirujący	kuferek	 językowy,	myoto-
pia-skarbiec	 gier	 logopedycznych	 czy	 cyfrowy	 ko-
rektor	mowy,	 jest	wzbogacona	o	 pakiet	 poszerzony	
multimedialnego	 programu	 EDUSENSU-LOGO-

Jasełka dla seniorów ze spotkań poniedziałkowych    

Jasełka dla seniorów ze spotkań poniedziałkowych    

Jasełka dla seniorów ze spotkań poniedziałkowych    
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PIEDIA.	Program	przeznaczony	jest	do	dia-
gnozy	 i	 terapii	 logopedycznej.	 Pozwala	 na	
przeprowadzenie	niezwykle	przyjemnej	dla	
dziecka,	 a	 jednocześnie	 efektywnej,	 terapii	
logopedycznej.	 Pakiet	 ten	 daje	 możliwość	
ciągłego	monitorowania	procesu	terapii,	po-
zwala	na	bieżącą	analizę	stopnia	zaburzenia	
płynności	mowy,	 a	 także	 na	 	 zindywiduali-
zowanie	procesu	terapeutycznego.
	 Drugi	 program,	 jaki	 zakupiliśmy	
dzięki	 projektowi,	 to	 Terapia	 Pedagogicz-
na.	 Program	 ten	 służy	 do	 wczesnej	 terapii	
zaburzeń	 poznawczych	 i	 percepcyjno-mo-
torycznych.	Pozwalają	na	oddziaływanie	na	
rozwój	dziecka	w	wieku	2-5	lat	w	normie	in-
telektualnej	 oraz	 dzieci	 niepełnosprawnych	
niezależnie	od	wieku.	Spełniając	zadania	dy-
daktyczne,	stanowią	zarazem	formę	zabawy	
opartej	 na	 zagadnieniach	 bliskich	 dziecku.	
Zawierają	ciekawy	i	zabawny	dla	niego	ma-
teriał,	 zachęcający	 do	 aktywności	 zarówno	
motorycznej,	 jak	 i	 komunikacyjnej.	 EDU-
SENSUS	Wspomaganie	rozwoju-terapia	pe-
dagogiczna	to	:	prawie	1000	interaktywnych	
ćwiczeń	 i	 300	kart	 pracy	do	wydruku,	 apli-
kacja	terapeuty	umożliwiająca	m.in.	opraco-
wanie	 autorskich	programów	zajęć,	 tworze-
nie	i	zarządzanie	bazą	dzieci	-	uczestników	
zajęć,	 ćwiczenie	 na	 różnych	 poziomach	
trudności	oraz	wiele	innych	materiałów	edu-
kacyjnych	 na	 etapie	 pierwszych	 kontaktów	
z	 komputerem.	Oczywiście	 programy	 te	 są	

Jasełka w grupie sówek   

Jasełka w grupie żabek

Jasełka w grupie sówek   

na	 komputer,	 który	 także	 został	
zakupiony	 ze	 środków	 unijnych.	
Oprócz	 programu	 zakupiliśmy	
wiele	gier	edukacyjnych	rozwija-
jących	 funkcje	 poznawcze	 dzie-
ci.	Pomoce	 te	z	pewnością	będą	
wykorzystywane	 przez	wiele	 lat	
a	 możliwości	 programów	 wzbo-
gacą	 warsztat	 pracy	 nauczycieli	
naszego	przedszkola.

W Emaus  Grażyna Podżorska
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Wieczór kolęd w Kościele Jezusowym

Chóry, muzyka...

Jasełka dla dzieci niepełnosprawnych  

	 Dnia	 6	 stycznia	odbył	 się	 tradycyjnie	 koncert	
kolęd	w	 kościele	 Jezusowym.	Koncert	 prowadził	 pro-
boszcz	 ks.	 Janusz	 Sikora	 i	 jako	 pierwszy	 punkt	 pro-
gramu	 zbór	 zaśpiewał	 pieśń	 „Bóg	 się	 rodzi”.	 Później	
usłyszeliśmy	chórek	„Hosanna”,	który	wykonał	pieśni	
pt.	 „Aniołowie	 cieszą	 się”	 i	 „Dziś	 
w	 stajence”.	 Następnym	 punktem	
programu	 był	 młody	 chór	 składają-
cy	się		z	dzieci	szkółki	niedzielnej	w	
Marklowicach.	 Zaśpiewali	 oni	 kolę-
dy	 pt.	 „Gore	 gwiazda”	 i	 „Najwięk-
szy	gazda”.	Jako	trzeci	wystąpił	chór	
męski	 	 Hażlach	 –	 Zamarski,	 który	
wykonał	pieśń	pt.	„Różyczka	cudna”,	
a	także	„Przystąpmy	do	szopy”.	Wy-
stąpił	chór	Wyższobramski,	który	za-
śpiewał	 kolędę	 „Czas	 radości”	 z	 to-
warzyszeniem	organ,	na	których	grał	
W.	Wantulok,	natomiast	drugą	kolędę	
wykonali	 od	 ołtarza	 pt.	 „W	 dawido-
wym	mieście”.	Kolejny	wystąpił	chór	
Hażlach	–	Zamarski,	który	wykonał	

wiązankę	 pastorałek	 –	 „Narodził	 się	 Jezus	 Chrystus”	 
z	 towarzyszeniem	orkiestry.	Zaraz	po	chórze	Hażlach	
–	Zamarski	wystąpił	chór	z	Bażanowic,	wykonując	pie-
śni	pt.	„Święta	noc	się	do	nas	zbliża”	i	„Boże	narodze-
nie”.	Następnie	Parafialny	Zespół	Instrumentalny,	który	
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istnieje	od	niedawna,	a	mianowicie	od	 listopada	2013	
roku,	 pod	 batutą	Kornelii	Dorighi,	 która	 jest	 również	

Chór Dziecięcy z Marklowic

Chór Męski z Cieszyna

Chór Hażlach-Zamarski

Chór Dziecięcy Hosanna

Wyższobramski Chór Kameralny

Chór Męski z ZamarskPołączone Chóry z Cieszyna i Bażanowic

Chór Misyjny
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założycielką	zespołu	oraz	autorką	opracowań	muzycz-
nych,	 wykonał	 dwa	 utwory	 ,,Gdy	 się	 Chrystus	 rodzi	 
i	„Let’s	it	snow”.	Potem	wystąpił	chór	męski	z	Cieszyna	
i	zaśpiewał	on	kolędy	„Zbawiciel	narodził	się”,	a	także	
„Ta	 święta	 noc”.	 Następnie	 chór	 z	 Cieszyna	 połączył	
się	 z	Bażanowicami	 i	 odśpiewali	 razem	 kolędę	 „Gdy	
śliczna	 panna”.	 Przedostatni	 zaśpiewał	 chór	 Kościel-
ny	z	Cieszyna	i	wykonał	on	pieśni	„Raduj	się	świecie”	 
i	„Wśród	nocnej	ciszy”.	Na	zakończenie	wszystkie	po-
łączone	chóry	wyżej	wymienione	zaśpiewały	„Przybie-

żeli	do	Betlejem”	i	„Gdy	się	Chrystus	rodzi”	pod	batutą	
Joanny	Sikory.	Ksiądz	 Janusz	 Sikora	 zakończył	 nabo-
żeństwo	 modlitwą,	 a	 zbór	 odśpiewał	 ostatnią	 kolędę	 
„O	błogosławiony”.	
	 Cieszę	 się	 że	 mogłam	 aktywnie	 uczestniczyć	 
w	tym	koncercie.	Jeszcze	raz	można	było	wrócić	w	czas	
Bożego	Narodzenia.	Gdy	słuchałam	pieśni	i	kolęd	wy-
konywanych	 przez	 różne	 chóry	 naszej	 parafii,	można	
było	 wyczuć	 jeszcze	 ciepłą	 atmosferę	 świąt.	 Koncert	
bardzo	mi	się	podobał.	

KOLĘDOWY CZAS W HAŻLACHU I ZAMARSKACH

	 Czas	 świąteczno-noworoczny	 należy	 do	 naj-
bardziej	intensywnych	w	życiu	zespołów	i	chórów.	Już	
w	czasie	świąt	Bożego	Narodzenia	nabożeństwa	zosta-
ły	uświetnione	występami	chóru	i	chórków	dziecięcych	
zarówno	w	Zamarskach,	jak	i	w	Hażlachu.	
	 W	filiałach	Hażlach	i	Zamarski	działają	na	co	

dzień	 4	 chóry:	 chórek	 dziecięcy	 w	 Zamarskach	 pro-
wadzony	 przez	Michała	Malinowskiego	 (część	 dzieci	
tworzy	 także	 mały	 zespół	 grających	 na	 cymbałkach	
prowadzony	 przez	 Krystynę	 Krzywoń),	 chórek	 dzie-
cięcy	Gloria	działający	w	Hażlachu,	prowadzony	przez	
Martę	 Cienciałę	 i	Marcina	 Podżorskiego,	 chór	męski	

w	Zamarskach	prowadzony	przez	Henryka	
Kuczę	 i	 chór	 mieszany	 Hażlach-Zamar-
ski	 prowadzony	 przez	 Krystynę	 Penkałę.	 
W	 repertuarze	 kolędowym	 chór	 mieszany	
występował	 z	 towarzyszeniem	 niewielkiej	
orkiestry.	Wszystkie	4	chóry	przygotowały	
na	ten	czas	różne	kolędy	i	miały	sporo	oka-
zji	do	zaprezentowania	ich	słuchaczom.	
	 Już	w	czasie	nabożeństw	świątecznych	
w	1	i	2	dniu	Świąt	Bożego	Narodzenia	chó-
ry	ubogaciły	nabożeństwa.
	 Następnie	 w	 dniach	 28-29	 grudnia	
chórek	 dziecięcy	 z	 Zamarsk	 i	 z	 Hażlacha	
śpiewały	w	Teatrze	w	Cieszynie	w	ramach	
koncertu	Dzieci	śpiewają	kolędy.	
	 Już	 po	 Nowym	 Roku	 chór	 męski	 
z	Zamarsk	i	chór	mieszany	Hażlach-Zamar-
ski	 brały	 udział	 w	 parafialnym	 koncercie	
kolęd	w	kościele	Jezusowym	w	Cieszynie	 
w	święto	Epifanii	6	stycznia.	
	 W	 niedzielę	 12	 stycznia	 w	 ramach	
koncertu	na	rzecz	Wielkiej	Orkiestry	Świą-
tecznej	 Pomocy	 w	 Zamarskach	 wystąpił	
chórek	z	Hażlacha,	chór	męski	z	Zamarsk	
oraz	 chór	 mieszany	 Hażlach-Zamarski.	 
A	 tydzień	 później	 te	 same	 chóry	 wzięły	
udział	w	gminnym	koncercie	kolęd	i	pasto-
rałek,	który	odbył	się	w	kościele	ewangelic-
kim	w	Hażlachu.
	 Z	 tego	 miejsca	 warto	 podziękować	
wszystkim	 dyrygentom	 i	 chórzystom	 za	
ich	pełną	poświęcenia	służbę	i	ubogacanie	
naszych	nabożeństw	 i	uroczystości.	 Jedno-

Monika Macura
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cześnie	 zachęcamy	 nowe	 osoby	
do	 zasilania	 zespołów	 i	 chórów.	
Przypominamy,	 że	 próby	 odby-
wają	się	co	tydzień:
chórek	dziecięcy	Zamarski	–	śro-
da	16:15
chórek	 dziecięcy	 Hażlach	 –	 pią-
tek	15:45
chór	męski	Zamarski	–	czwartek	
18:00
chór	 mieszany	 Hażlach-Zamar-
ski	–	piątek	19:00

ZAPROSZENIE
 Serdecznie zapraszamy 
na kolejne spotkanie z wartościo-
wym filmem, w sobotę 8 lutego o 
godz. 17:00.
	 Tym	razem	będziemy	oglądać	film	pt.	„Ognio-
odporni”	 (Fireproof).	 Film	 został	 nakręcony	 w	 2008	
roku	 przez	 tych	 samych	 producentów	 co	 oglądany	w	
listopadzie	 film	 „Odważni”.	 Ognioodporni	 to	 niezwy-
kła	 opowieść	 o	 miłości.	 Bohatarem	 filmu	 jest	 Caleb	
Holt,	 kapitan	 straży	 pożarnej,	 który	 bardzo	 poświęca	
się	 swojej	 pracy,	 zaniedbując	 jednak	 przy	 tym	 swoją	

żonę.	Kiedy	jego	małżeństwo	staje	na	krawędzi	rozpa-
du,	rozpoczyna	on	ponowną	walkę	o	miłość.	Uczy	się,	
że	w	małżeństwie	nie	wystarcza	samo	uczucie,	ale	nad	
związkiem	trzeba	ciągle	pracować	i	walczyć	do	końca	
o	swojego	partnera,	nawet	w	chwilach	kryzysu.

Koncerty kolędowe „WCK”
	 Dla	 Wyższobramskiego	 Chóru	 Kameralnego	
sezon	kolędowy	był	tym	razem	wyjątkowo	długi.	Bio-
rąc	pod	uwagę,	 że	 już	 latem	zaczęliśmy	 się	 przygoto-
wywać	do	wrześniowego	nagrania	płyty	„Czas	radości”,	
kolędy	 towarzyszyły	 nam	 przez	 ostatnich	 osiem	 mie-
sięcy!	 Koncertowanie	 rozpoczęliśmy	 jednak	 dopiero	
15	 grudnia,	 podczas	 koncertu	 w	 kościele	 Jezusowym.	
Przedstawiamy	 krótkie	 sprawozdanie	 z	 naszych	 ostat-
nich	muzycznych	przygód.

Wigilia w kościele Jezusowym
	 Tradycyjnie	 zaśpiewaliśmy	 podczas	 nabożeń-
stwa	wigilijnego	w	kościele	 Jezusowym.	Na	 tę	okazję	
przygotowaliśmy	 m.in.	 nową	 pieśń	W dawidowym ci-
chym mieście	(Once	in	Rayal	David’s	City).	To	stara	an-
gielska	kolęda,	którą	od	1919	roku	chór	King’s	College	
w	Cambridge	otwiera	nabożeństwo	wigilijne	w	 tamtej-
szym	kościele.	Zakochaliśmy	się	w	tej	pięknej	melodii	 
i	postanowiliśmy	przenieść	ją	na	cieszyński	grunt.

Koncert w Czeskim Cieszynie
	 27	 grudnia	 2013	 pierwszy	 raz	 w	 naszej	 sied-
mioletniej	wspólnej	historii	wystąpiliśmy	w	Czechach!	
Koncert	zatytułowany	„Spotkanie	z	kolędą”	zorganizo-
wany	został	w	Klubie	PZKO	Czeski	Cieszyn	–	Centrum	

przy	ulicy	Bożka.	Gospodarzem	koncertu	był	miejsco-
wy	 chór	 HARFA	 pod	 dyr.	 Tomasza	 Piwki,	 który	 za-
prosił	 nas	w	 gościnne	 progi	Domu	PZKO.	Spotkanie	
z	kolędą	rozpoczął	chór	Harfa,	następnie	my	przedsta-
wiliśmy	swój	program.	Miłym	akcentem	na	finał	było	
wspólne	wykonanie	przez	oba	chóry	Kołysanki	Marii	 
w	opracowaniu	Władysława	Rakowskiego.	Podczas	kon-
certu	panowała	rodzinna,	ciepła	atmosfera,	którą	długo	
będziemy	wspominać…	Wiedzieliśmy,	że	Dom	PZKO	
mieści	się	w	budynku	dawnej	synagogi.	Przyzwyczaje-
ni	do	niskiej	temperatury	w	naszym	kościele,	podobnie	
jak	na	koncercie	 15	grudnia,	 założyliśmy	ciepłe	 świą-
teczne	 sweterki…	Oj,	 było	 gorąco.	 Cieszymy	 się,	 że	
mogliśmy	zaśpiewać	dla	wspaniałej	publiczności	z	Za-
olzia.	Tego	samego	wieczoru	zorganizowaliśmy	jeszcze	
naszą	chórową	wigilijkę.	Po	miłym	spacerze	z	Czeskie-
go	Cieszyna	udaliśmy	się	do	sali	w	Pajcie,	gdzie	przy	
świątecznym	 stole	 pokolędowaliśmy,	 pośmialiśmy	 się	 
i	podsumowaliśmy	kończący	się	rok.	

Marcin Podżorski
Foto: Edward Figna
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Koncert w Pielgrzymowicach
	 5	stycznia	2014	wystąpiliśmy	podczas	
koncertu	kolęd	w	pięknym	starym	drewnianym	
kościele	 św.	 Katarzyny	 w	 Pielgrzymowicach.	
Koncert	organizowany	przez	panią	 Izabelę	Pi-
lis	 ma	 swoją	 długoletnią	 tradycję.	 Wystąpiły	
zespoły	 działające	 w	 Pielgrzymowicach:	 Nie-
zapominajki,	2	+	3,	dzieci	z	miejscowej	szkoły	
podstawowej	 oraz	 gościnnie	 WCK	 z	 Cieszy-
na.	Wśród	wykonawców	reprezentowane	były	
wszystkie	 pokolenia	 mieszkańców.	 Byliśmy	
pod	 wielkim	 wrażeniem	 ich	 zaangażowania	 
i	muzykalności.	Po	koncercie	zaproszeni	zosta-
liśmy	na	poczęstunek	w	miejscowej	szkole.	

Wieczór Kolęd w kościele Jezusowym
Tradycyjnie	 6	 stycznia	 2014	 włączyliśmy	 się	
wraz	z	innymi	chórami	do	wspólnego	parafial-
nego	kolędowania	w	naszym	pięknym	kościele.	
Każdy	 chór	 wykonał	 dwie	 kolędy,	 a	 w	 prze-
rwach	śpiewali	wszyscy	zebrani	przy	akompa-
niamencie	organów.	Pięknie	brzmi	śpiew,	gdy	
łączymy	 swoje	 siły	w	 jeden	wielki	 chór.	Oby	
więcej	takich	spotkań!

Koncert w Mikołowie
	 18	stycznia	2014	wyruszyliśmy	do	Mi-
kołowa,	gdzie	oczekiwał	nas	ks.	Kornel	Undas	
z	 rodziną.	Po	krótkiej	 próbie	udaliśmy	 się	do	
pięknie	 wyremontowanego	 kościoła	 św.	 Jana,	
gdzie	daliśmy	godzinny	koncert	kolęd.	Rozpo-
częliśmy	przy	zabytkowych	organach	z	1863	r.,	
na	których	zagrał	nasz	niezastąpiony	akompa-
niator	Wojtek	Wantulok.	Zaśpiewaliśmy	kilka-
naście	kolęd	z	naszej	płyty	oraz	innych,	dawno	
nie	 śpiewanych.	 Po	 koncercie	 zostaliśmy	 ser-
decznie	 ugoszczeni	w	 przytulnym	domu	para-
fialnym.	 Miło	 było	 powspominać	 dawne	 cza-
sy,	gdy	ks.	Undas	służył	w	naszej	parafii.	Był	
to	 już	nasz	drugi	koncert	kolęd	w	Mikołowie,	
gdzie	 śpiewaliśmy	 również	 w	 zeszłym	 roku.	
Pani	Kurator	parafii	wyraziła	nadzieję,	że	może	stanie	
się	to	już	tradycją…	?	Bardzo	nam	miło,	chętnie	znów	
przyjedziemy.	
 Koncert	 w	 Mikołowie	 zakończył	 naszą	 długą	
przygodę	z	kolędami.	Cieszymy	się,	że	mogliśmy	dzielić	
z	 innymi	bożonarodzeniową	radość.	Koniec	sezonu	ko-
lędowego	zbiegł	się	 również	z	końcem	roku,	który	wy-
glądał	u	nas	następująco:	Statystyki	podają,	że	w	2013	
wystąpiliśmy	43	razy!	Najczęściej	w	Cieszynie,	ale	jak	
to	WCK,	chętnie	 jeździliśmy	po	świecie.	W	minionym	
roku	zaśpiewaliśmy	(w	kolejności)	w:	Mikołowie,	Orze-
szu,	Wiśle,	Radlinie-Głożynach,	Opolu,	Brennej-Leśnicy,	
Drogomyślu,	Wieszczętach,	Pruchnej,	Bażanowiach,	Ja-

strzębiu,	Katowicach	oraz	w	lutym	w	Niemczech	(Neu-
stadt,	 Schwabach,	 Steinsfeld,	 Muenchen,	 Wuerzburg,	
Oberlauringen,	 Auhausen,	 Emskirchen,	 Windsbach)	 
i	 	pierwszy	 raz	w	Czechach	 (Czeski	Cieszyn).	Nagrali-
śmy	również	płytę	z	kolędami,	której	nakład	(1000szt.)	
rozszedł	się	w	ciągu	miesiąca!	CIESZYMY	SIĘ,	że	mo-
żemy	 robić	 to,	 co	 kochamy	 -	 śpiewać	 razem	 na	 Bożą	
chwałę!	 Dziękujemy,	 że	 jesteście	 z	 nami	 i	 wspieracie	
nasze	różne	projekty.	W	Nowy	Rok	wchodzimy	z	masą	
ciekawych	 pomysłów	 i	 ...	 nowym	 chórowym	 LOGO!	
Jest	tu	Wyższa	Brama	i	jednocześnie	pięciolinia	-	stara-
my	się	być	bramą	do	świata	muzyki	i	śpiewać	dalej	na	
Bożą	chwałę!

Chórzyści z Wyższej Bramy

WCK w Czeskim Cieszynie

Wigilijka 2013

Wieczór Kolęd
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Młodzież i dzieci
„Sola Scriptura 2013/2014”, 

etap diecezjalny 

	 W	roku	szkolnym	2013/14	dzieci	i	młodzież	za-
proszono	do	czytania	2	Księgi	Mojżeszowej	w	ramach	
organizowanego	 po	 raz	 siódmy	 przez	 Wydawnictwo	
Augustana	 i	 Generalnego	Wizytatora	 Religii	 Ewange-
lickiej	 Ogólnopolskiego	 Konkursu	 Biblijnego	 „Sola	
Scriptura	2013/14”.
	 Do	 etapu	 szkolnego/parafialnego	 przystąpiło	
w	całej	Polsce	1003	uczniów,	a	w	diecezji	cieszyńskiej	
–	 w	 trzech	 grupach	 wiekowych:	 szkoła	 podstawowa,	
gimnazjum,	szkoły	ponadgimnazjalne	–	757	osób.
	 W	sobotę	11	stycznia	2014	r.	odbył	się	etap	die-
cezjalny	Ogólnopolskiego	Konkursu	Biblijnego	„Sola	
Scriptura”.	 W	 tym	 roku	 po	 raz	 pierwszy	 uczestnicy	 
z	diecezji	 cieszyńskiej	 spotkali	 się	w	Ustroniu.	W	 tej	
edycji	 zostało	 zakwalifikowanych	 169	 uczniów.	 Po	
części	 pisemnej,	 która	 odbyła	 się	w	Gimnazjum	nr	 2,	
uczestnicy	 i	opiekunowie	zostali	zaproszeni	do	sali	w	
parafii	 ewangelickiej	 na	 poczęstunek	 przygotowany	
przez	parafię.
	 Drugą	częścią	 sobotniego	dnia	było	podsumo-
wanie	 etapu	 diecezjalnego	w	 kościele.	 Spotkanie	 pro-
wadził	ks.	Andrzej	Krzykowski,	przewodniczący	diece-
zjalnej	komisji	edukacji.	W	trakcie	spotkania	wystąpił	
zespół	 dziecięco-młodzieżowy	 Gwiazdki	 i	 Promyki,	

prowadzony	przez	diakon	Urszulę	Śliwkę,	oraz	zespół	
młodzieżowy	SDG	z	Ustronia.	Biskup	Paweł	Anweiler	
pogratulował	uczestnikom	konkursu	i	wyraził	wdzięcz-
ność	Bogu	za	tak	wielu	młodych	ludzi,	którzy	poświę-
cają	swój	czas	na	studiowanie	Słowa	Bożego.
	 Następnie	 każdy	 uczestnik	 otrzymał	 dy-
plom	 za	 udział	 w	 tym	 etapie,	 „Z	Biblią	 na	 co	 dzień”	
oraz	 kalendarz	 z	 terminami	 konkursu	 wydany	 przez	 
Wydawnictwo	 Augustana.	 Spotkanie	 zakończył	 mo-
dlitwą	ks.	radca	Piotr	Wowry	i	błogosławieństwem	bp	
Paweł	 Anweiler.	 Organizatorami	 etapu	 diecezjalnego	
byli	Wydawnictwo	Augustana	oraz	diecezjalna	komisja	
edukacji.
	 Natomiast	 w	 całej	 Polsce	 etap	 diecezjalny	 pi-
sało	 299	 uczniów:	 diecezja	 katowicka	 w	 Jastrzębiu	
Zdroju,	diecezja	mazurska	w	Nidzicy,	diecezja	pomor-
sko-wielkopolska	 w	 Toruniu,	 diecezja	 warszawska	 w	
Warszawie	i	diecezja	wrocławska	w	Szczecinie.
Finał	 Ogólnopolskiego	 Konkurs	 Biblijnego	 „Sola	
Scriptura	 2013/14”	 odbędzie	 się	 22	 marca	 2014	 r.	 
w	Bielsku-Białej	na	pl.	Marcina	Lutra.

	 Do	 finału	 zakwalifikowali	 się	 uczniowie,	 któ-
rzy	otrzymali	minimum	19	pkt.	

Szkoła Podstawowa

Maria	Chudecka,	parafia	Cieszyn	–	23,5	pkt.	
Łukasz	Wesołowski,	parafia	Cieszyn	–	21,75	pkt.	
Marta	Chrapek,	parafia	Cieszyn	–	21,5	pkt.
Martyna	Dorda,	parafia	Cieszyn	–	21,5	pkt.	
Edyta	Bolek,	parafia	Cieszyn	–	19,5	pkt.	

Gimnazjum

Adam	Szalbot,	parafia	Cieszyn	–	23,5	pkt.	
Agnieszka	Lupa,	parafia	Cieszyn	–	22,5	pkt.	
Tomasz	Glajcar,	parafia	Cieszyn	–	22	pkt.	
Karolina	Fromm,	parafia	Cieszyn	–	21,5	pkt.	
Marcin	Chrapek,	parafia	Cieszyn	–	20,5	pkt.	
Jakub	Królica,	parafia	Cieszyn	–	19,5	pkt.	
Szymon	Niemczyk,	parafia	Cieszyn	–	19,5	pkt.	
Jan	Walica,	parafia	Cieszyn	–	19,5	pkt.

Szkoły Ponadgimnazjalne

Kaja	Pelar,	parafia	Cieszyn	–	20,25	pkt.	
Wojciech	Kopel,	parafia	Cieszyn	–	20	pkt.	

Celem konkursu jest:
-	zachęcanie	do	lektury	Pisma	Świętego;
-	nawiązanie	do	ewangelickich	tradycji	związanych	ze	studiowaniem	i	dobrą	znajomością	ksiąg	biblijnych	Starego	
i	Nowego	Testamentu;
-	kształtowanie	i	umacnianie	wiary	poprzez	regularny	kontakt	ze	Słowem	Bożym;
-	zachęcanie	uczniów	do	aktywności	intelektualnej	i	zaangażowania	religijnego.	
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  Cieszyński „Prezent pod choinkę”
	 W	 listopadzie	 2013	 roku,	 zgodnie	 
z	kilkuroczną	już	tradycją,	szkółka	niedziel-
na	w	Cieszynie	włączyła	 się	do	akcji	 „Pre-
zent	pod	choinkę”.	Akcja	ta	ma	na	celu	ob-
darowywanie	dzieci	z	Ukrainy	(choć	w	tym	
roku	wyjątkowo	z	Rumunii	i	Białorusi)		ku-
pionym	przez	siebie	prezentem.
	 Od	września,	przez	kilka	kolejnych	
niedziel,	 zbieraliśmy	 ofiarę	 na	 szkółkach	
właśnie	 na	 ten	 cel.	 Udało	 nam	 się	 uzbie-
rać	 około	 200	 złotych.	 Zawartość	 każdej	
paczki	powinna	mieć	wartość	około	50	zło-
tych,	więc	łatwo	policzyć,	że	paczki	były	4.	 
W	dniu	 9	 listopada	 grupa	 dzieci	 –	 ochotni-
ków	podzielona	na	4	grupy	poszła	na	zaku-
py.	 Szybko	 nam	 to	 poszło,	 a	wszyscy	 byli	
zadowoleni	ze	swojego	zakupu.	Dzień	póź-
niej,	 w	 niedzielę	 ozdabialiśmy	 nasze	 pacz-
ki,	przyklejając	na	nie	serduszka	z	naszymi	
rysunkami.	Na	prezenty	 trafiły	 także	nasze	
imiona.	Paczki	wyruszyły	w	podróż	do	cze-
kających	na	nie	gdzieś	daleko	dzieci.
	 Myślę,	że	robienie	tych	paczek	dało	
nam	 obustronną	 radość.	My	 dobrze	 się	 ba-
wiliśmy	robiąc	je,	a	ich	odbiorcy	ucieszą	się	
z	tych,	codziennego	użytku	dla	nas,	rzeczy.	
Uważam	także,	że	jako	szkółka	w	Cieszynie	
włączymy	 się	 w	 przyszłoroczną	 edycję	 tej	
akcji,	bo	warto	to	robić.

                             Maria Chudecka
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	 Jak	co	roku	w	Szkole	Podstawowej	
w	 Hażlachu	 została	 przeprowadzona	 akcja	
„Prezent	 po	 choinkę”.	 W	 każdej	 klasie	 zo-
stała	przedstawiona	krótka	prezentacja	mul-
timedialna,	 na	 temat	 tego,	 że	 warto	 poma-
gać	innym,	ponieważ	,,więcej	szczęścia	jest	 
w	dawaniu	niż	w	braniu’’	Dz.	20,35.	
	 W	tym	roku	zebraliśmy	44	prezenty,	
które	zostały	przewiezione	do	Dzięgielowa,	
by	tam	wolontariusze	przygotowali	je	w	dro-
gę	 na	Ukrainę.	Największe	 zaangażowanie	
w	akcję	wykazali	uczniowie	klasy	pierwszej,	
którzy	 przygotowali	 19	 prezentów.	Wszyst-
kim	 uczniom,	 rodzicom	 i	 nauczycielom,	 
w	 szczególności	 wychowawczyni	 klasy	
pierwszej	–	p.	Gabrieli	Gibiec,	dziękujemy	
za	włączenie	się	w	akcję.

Hażlaski „Prezent pod choinkę”

Gwiazdki dla dzieci w naszej Parafii
w Cieszynie, ...

	 22	grudnia	2013	odbyła	się	połączona	gwiazd-
ka	szkółek	z	godziny	8	oraz	z	godziny	10.	Tym	razem	
nie	odbyła	się	ona	w	żadnej	z	salek	znajdujących	się	na	
parafii	lecz	w	kościele.	
	 „Uroczystość"	 rozpoczął	 Słowem	 ks.	 Łukasz	
Gaś.	Część	artystyczną	Gwiazdki	 rozpoczęły	najmłod-
sze	dzieci	scenką	pt.	„Leśne	Betlejem",	w	której	wszel-
kie	zwierzęta	wyruszyły	do	Betlejem,	by	powitać	nowo	
narodzonego	Jezusa.	Dzieci	pokazały	przy	tym,	że	każ-
dy	może	do	niego	przyjść.	Niezależnie	od	
jego	rozmiaru	czy	gatunku.
	 Następnie	 wszyscy	 zebrani	 w	 ko-
ściele	 mogli	 połączyć	 się	 we	 wspólnym	
kolędowaniu,	 które	 przeplatane	 było	wier-
szykami.	Pieśniom	akompaniowały	dzieci	
grające	na	różnych	instrumentach.	Aranża-
cją	kolęd	na	instrumenty	oraz	przygotowa-
niem	wykonawców	 zajmowała	 się	Korne-
lia	Dorighi.
	 Po	 śpiewie	wystąpiły	 starsze	 dzie-
ci	przestawiając	scenkę	„Boże	narodzenie	
przede	wszystkim".	Składała	się	ona	z	kilku	
mniejszych	 skeczy,	które	pokazywały,	 jak	
na	wieść	o	narodzeniu	Syna	Bożego	reagu-
ją	ludzie	we	współczesnych	czasach.		 	

	 	 	 	Do	różnych	osób	przychodził	anioł	zwiastujący	do-
brą	nowinę.	Jedni	nie	mieli	czasu	bo	„mieli	dużo	pracy	 
w	 przygotowywaniu	 świąt",	 inni	 byli	 zbyt	 zajęci	 gra-
niem	czy	modą,	a	jeszcze	inni	wyśmiali	anioła.	Tylko	
małe	dzieci	przyjmowały	dobrą	nowinę.	Pokazany	był	
chaos	 przedświąteczny	 w	 sklepach.	 Skecze	 przeplata-
ne	były	piosenkami	solowymi	dzieci.	W	tle	mogliśmy	
oglądać	 scenografię	 przygotowaną	 przez	Michała	Ma-
linowskiego.	 Po	 części	 artystycznej	 słowo	 zabrał	 pan	
Bogusław	Czyż,	który	przedstawił	historię	Bożego	Na-
rodzenia.	W	 opowiadaniu	 pomagały	mu	 dzieci,	 które	

Grażyna Pilich
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chętnie	brały	udział	w	krótkich	scenkach.
	 Po	ciekawym	temacie	nadeszła	pora,	
na	 którą	 czekały	 wszystkie	 dzieci	 ...	 PRE-
ZENTY.	Każdy	mały	 uczestnik	 po	 usłysze-
niu	swojego	imienia	podchodził	do	aniołka	
(Asia	 Czyż)	 i	 pani	 Mikołajowej	 (Monika	
Moiczek)	i	odbierał	słodki	upominek.	Dzieci	
o	 największej	 frekwencji	 na	 szkółkach	 do-
stały	nagrody.	Modlitwę	końcową	poprowa-
dził	ks.	Dariusz	Madzia.	Po	odebraniu	upo-
minków	dzieci	wraz	z	opiekunami	przeszły	
do	salki	szkółkowej	na	poczęstunek.

Kornelia Dorighi

... w Bażanowicach, ...

	 W	drugim	Dniu	Świąt	Bożego	Narodzenia	od-
było	się	w	Bażanowicach	uroczyste	nabożeństwo	połą-
czone	z	gwiazdką	dla	dzieci.	
	 W	 trakcie	 tego	 nabożeństwa	wystąpiły	 dzieci	
ze	 szkółki	niedzielnej	z	grupy	młodszej	 i	 starszej.	Za-
śpiewał	 chórek	 Stokrotki.	 Słowem	 Bożym	 służył	 ks.	
Łukasz	Gaś.
	 Najpierw	zgromadzonym	w	kościele	zaprezen-

towała	się	grupa	starsza	szkółki	niedzielnej,	która	przy-
gotowała	scenkę	pt:	„Wigilijna	ulica”.	Przedstawienie	
to	miało	nam	uzmysłowić,	jak	mało	czasu	poświęcamy	
na	przeżywanie	świąt	blisko	Pana	Jezusa,	a	jak	bardzo	
pochłaniają	 nas	 przygotowania	 do	 świąt,	 które	 coraz	
częściej	 traktowane	 są	 przez	 ludzi	 jako	 kilkudniowy	
odpoczynek	od	pracy.
	 Potem	przed	ołtarzem	pojawili	się	Maria	z	Jó-
zefem,	 aniołowie,	 pastuszkowie	 oraz	 Mędrcy.	 Grupa	
młodsza	przygotowała	tradycyjne	przedstawienie	jaseł-
kowe.
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	 Na	 zakończenie	w	 repertuarze	kolędowym	za-
prezentował	się	chór	dziecięcy	Stokrotki.
	 Po	 błogosławieństwie	 końcowym	do	 kościoła	
przybył	długo	wyczekiwany	Mikołaj,	który	obdarował	
dzieci	upominkami.	Dzieci	miały	możliwość	zrobienia	
sobie	pamiątkowego	zdjęcia	z	Mikołajem.

	 Wszystkie	 dzieci	 zapraszamy	 na	 szkółki	 nie-
dzielne,	które	odbywają	się	w	każdą	niedzielę,	równo-
legle	 z	 nabożeństwami,	 o	 godzinie	 8:30.	 Zapraszamy	
również	na	próby	chórku	Stokrotki,	w	każdy	czwartek	
o	godzinie	16:00.

Tekst: Janina Szalbot
Zdjęcia: Sabina Polok
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... w Hażlachu, ...

	 W	 czwartą	 niedzielę	Adwentu	 tj.	 22	 grudnia,	
odbyła	 się	 w	 Hażlachu	 Gwiazdka	 dla	 dzieci.	 Jak	 co	
roku	 przygotowania	 do	 tego	 wydarzenia	 rozpoczęto	
znacznie	wcześniej.	Młodsze	dzieci	uczyły	się	wierszy	
o	 tematyce	 Bożonarodzeniowej,	 natomiast	 starsze	 za-
poznawały	się	ze	scenariuszem	przedstawienia,	mówią-
cego	 o	 człowieku,	 który	 czekał	 na	Boga.	Był	 to	 rów-
nież	czas	przepełniony	muzyką	o	tematyce	świątecznej.		
Dzieci	 miały	 możliwość	 zaprezentowania	 swo-
ich	talentów.	Mogliśmy	usłyszeć	kolędy	zagrane	
na	 skrzypcach,	 flecie,	 saksofonie,	 a	 także	 wy-
stępy	solistów	oraz	E.G	Gloria.	Na	zakończenie	
pierwszej	części	wszystkie	dzieci,	uczęszczające	
na	 szkółkę	 niedzielną,	wspólnie	 zaśpiewały	 ko-
lędę	„Przybieżeli	do	Betlejem”.	

	 Druga	część	miała	miejsce	w	salkach	parafial-
nych.	Dzieci	 poszły	 na	 spotkanie	 z	Mikołajem,	 który	
obdarował	 ich	 paczkami,	w	 tym	 czasie	 dorośli	mogli	
spędzić	miłe	chwile	przy	kawie	czy	herbacie.	
	 Niewątpliwie	był	to	czas,	w	którym	mogliśmy	
poczuć	atmosferę	Świąt	Bożego	Narodzenia.	Dziękuję	
wszystkim,	 którzy	 w	 jakikolwiek	 sposób	 wsparli	 nas	 
w	organizacji	Gwiazdki:	firmie	Trumpf	Mauxion	Cho-
colates,	a	także	osobom,	które	upiekły	ciasta	oraz	zajęły	
się	organizacją	i	przygotowaniem	poczęstunku.	

... w Marklowicach, ...
	 Z	 powodu	występu	 naszych	 dzieci	 ze	 szkółki	
niedzielnej	w	teatrze,	w	koncercie	„Dzieci	śpiewają	ko-
lędy”,	w	tym	roku	nasza	„gwiazdka”	została	przełożo-
na	na	styczeń.	W	sobotę	11	stycznia	spotkaliśmy	się	w	
kościele,	jeszcze	wokół	choinki,	choć	pogoda	zarówno	 
w	święta	jak	i	w	tę	sobotę	nie	przypominała	wcale	zimy.
Przybyłych	gości	przywitała	najpierw	Agatka	i	Michał	
a	później	ks.	proboszcz	Janusz	Sikora.
	 Mimo	 krótkiego	 czasu	 i	 wielu	 prób	 do	 wy-

stępów	w	teatrze	i	kościele	(dzieci	wystąpiły	także	na	
koncercie	z	okazji	Święta	Epifanii),	nawet	najmniejsze	
maluchy	 nauczyły	 się	 pięknych	 wierszyków.	 Widać	
było,	że	sprawia	im	to	wielką	radości	–	są	urodzonymi	
aktorami!
	 Starsze	 dzieci	 przygotowały	 również	 sztukę	
opisującą	wydarzenia	tej	niezwyklej	nocy	sprzed	2000	
lat.	Jeszcze	raz	oglądaliśmy	pasterzy,	anioły,	Marię	i	Jó-
zefa	z	dzieciątkiem	oraz	 trzech	mędrców	ze	wschodu	 
z	ich	darami.
	 Wiersze	 i	 sztuka	 	 przeplatane	 były	wspaniale	

Grażyna Pilich
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wykonanymi	 piosenkami.	 Naj-
większą	 furorę	 po	 raz	 kolejny	
zrobili	 Miłosz	 Berek	 i	 Liliana		
Leszczuk,	wykonując	utwór	Arki	
Noego	 pt.	 „Największy	 gazda”.	
Utwór	kończy	się	życzeniami:

Czego byśmy wam tu życzyli,
 Byście wolę Bożą pełnili.

	 I	 takie	 niech	 też	 będzie	
przesłanie	 z	 naszej	 „Gwiazdki”.	 
I	jeszcze	to,	co	podkreślał	ks.	Si-
kora	 –	 aby	 nasza	 radość	 trwała	
nie	tylko	w	okresie	Bożego	Naro-
dzenia,	bowiem	cały	rok	możemy	
się	 cieszyć	 z	 obecności	 Jezusa	
Chrystusa	w	naszym	życiu.

... w Puncowie, ...

	 W	 niedzielne	 popołudnie	 22	 grudnia	
br.	 dzieci	 z	 puńcowskiej	 szkółki	 obchodziły	
Gwiazdkę.	 O	 godz.	 16-tej	 w	 przykościelnej	
salce	 dość	 licznie	 zebrały	 się	 dzieci,	 rodzice	
i	 dziadkowie.	 Żeby	 wprowadzić	 świąteczny		
nastrój,	wspólnie	zaśpiewaliśmy	kolędę	,,Czas	
radości...”,	W	 trakcie	 	 śpiewu	zawitał	do	nas	
zacny	gość	Mikołaj,	na		którego	widok		dzieci	
się	bardzo	ucieszyły	i	przywitały	go	oklaskami.	
Kiedy	Mikołaj	zajął	miejsce,	mogliśmy	zaczy-
nać.	 	
	 Najpierw	 w	 modlitwie	 poprowadził	
nas	ks.	Chudecki,	a	potem	głos	zabrali	już	nasi	
milusińscy.	Na	początek	dzieci	zaśpiewały	ko-
lędę,	potem	recytowały		wierszyki	o	tematyce	
Bożonarodzeniowej,	zaś	młodsze	z	nich		jako	

małe	aniołki	zwiastowały	śpiącym	pasterzom	radosną	nowinę	
o	 narodzinach	 Pana	 Jezusa.	 Potem	mogliśmy	 posłuchać	 roz-
mowy	 księżyca	 z	 gwiazdami,	 którzy	 to	 z	 góry	 obserwowali	
dzisiejszy	 świat	w	przedświąteczny	 czas.	Był	 późny	wieczór,	

Gabriela Staszkiewicz
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sklepy	 wypełnione	 były	 	 ludźmi		
smutnymi,	 zabieganymi,	 nerwowy-
mi,	 dźwigającymi	 ciężkie	 pakunki.	
Nie	mieli	 Oni	 nawet	 czasu	 żeby	 po-
myśleć	 o	 znaczeniu	 Świąt	 Bożego	
Narodzenia,	 ani	 też	 spojrzeć	 w	 nie-
bo	na	gwiazdy.	Był	to	inny	świat	niż	
ten	 sprzed	 2000	 lat.	 Wtedy	 ludzie	
wypatrywali	 gwiazdy	 i	 radowali	 się,	
że	 wielka	 miłość	 przyszła	 na	 świat.	
Wydaje	się,	że	dla	wielu	ludzi	dzisiaj	
narodziny	 Jezusa	 to	 tylko	 zwyczaj-
na	legenda	i	mało	kto	potrzebuje	Go	 
w	swoim	życiu,	ale	wszyscy	ci,	co	po-
zwolą	 narodzić	 się	 Jezusowi	w	 swo-
im	sercu,	mogą	być	bardzo	szczęśliwi,	
bo	tylko	On	daje	radość.	Każdy	z	nas	
dorosłych	 powinien	 zastanowić	 się,	
jakie	 znaczenie	mają	dla	nas	Święta	
i	 których	 ludzi	 przypominamy	 -	 czy	
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tych	 smutnych	 zabieganych,	 czy	 też	 tych	 radosnych	 
i	szczęśliwych	z	podniesioną	głową.	Dzieci	zaśpiewały	
jeszcze	dwie	kolędy,	a	następnie			ksiądz	przypomniał	
dzieciom	 historię	 narodzin	 Pana	 Jezusa,	 składając	
jednocześnie	 wszystkim	 zebranym	 świąteczne	 życze-
nia.	Mikołaj	pochwalił	dzieci	za	bardzo	 ładny	występ	 
i	stwierdził,	że	trzeba	nagrodzić	je	prezentami,	bo	na	nie	
zasłużyły.	Każde	dziecko	otrzymało	świąteczną	paczkę	
oraz	 książeczkę	 do	 poczytania,	 a	 oprócz	 tego	 Miko-
łaj	 obdarował	 także	 dorosłych	 uczestników	Gwiazdki		
wręczając	 im	 zakładkę	 z	 wypisanym	wersetem	 biblij-
nym.	Kiedy	Mikołaj	pożegnał	się	z	nami,	spędziliśmy	
jeszcze	 wspólnie	 dobry	 czas	 przy	 kawce,	 herbatce	 
i	 ciasteczku.	 Zapraszamy	wszystkie	 dzieci	 na	 szkółki	 
w	niedzielę	na	godz.10,00	.

... w Zamarskach, ...

	 W	 sobotę	 21	 grudnia	 w	 Zamarskach	 odbyła	 się	 trady-
cyjna	 gwiazdka	 dla	 dzieci.	 Święta	 Bożego	 Narodzenia	 to	 jedne	 
z	najbardziej	wyczekiwanych	świąt,	chyba	szczególnie	przez	tych	
najmłodszych.	 Zwykle	 obdarowujemy	 się	 prezentami,	 by	 w	 ten	
sposób	symbolicznie	przypominać	sobie	o	największym	prezencie,	
jaki	otrzymaliśmy	w	narodzonym	Jezusie,	naszym	zbawicielu.	
	 W	sobotnie	popołudnie	w	salce	pod	kościołem	w	Zamar-
skach	 zebrały	 się	 dzieci	 regularnie	 uczęszczające	 na	 szkółki	 nie-
dzielne	wraz	z	rodzicami	i	dziadkami.	Spotkanie	rozpoczęło	się	od	
wspólnej	modlitwy	i	kilku	kolęd.	Następnie	uczestnicy	mieli	oka-
zję	wysłuchać	przygotowanych	na	 tę	 okazję	wierszy	dzieci	 oraz	
zobaczyć	scenkę	pt.	„Chcemy	więcej”.	Wystąpił	także	miejscowy	
chórek	dziecięcy,	a	część	dzieci	dodatkowo	grała	kolędy	na	cym-
bałkach.	
	 Po	 wszystkich	 wystę-
pach	 przyszedł	 czas	 na	 długo	
wyczekiwany	 moment,	 czyli	
wizytę	Mikołaja,	 który	 obdaro-
wał	wszystkich	prezentami.	Po	
spotkaniu	 był	 jeszcze	 czas	 na	
wspólne	 rozmowy	 przy	 herba-
cie	i	ciastku.

Marcin Podżorski

Grażyna Smoter
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i w Ogrodzonej
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Kącik dla dzieci
Gabriela Sikora

Drogie Dzieci!!!

 Za Wami okres ferii zimowych, przed częścią z Was powrót do szkolnych obowiązków. 
Ale ma nadzieję, że udało się Wam dobrze spędzić czas zimowego wypoczynku, na przykład 
podczas zabaw na świeżym powietrzu.

 Mam też nadzieję, że w okresie zimowym, szczególnie gdy leży dużo śniegu, pamiętacie  
o dokarmianiu zwierząt. Każdy z Was może zadbać o ptaszki, sypiąc dla nich ziarenka do karm-
nika czy nawet na okienny parapet. A może niektórzy z Was mają okazję zadbać nawet o leśne 
zwierzęta? Nie zapominajcie także o swoich domowych zwierzątkach, które przez cały rok tak 
samo potrzebują Waszej opieki.

Pokoloruj obrazek



Informator Parafialny nr 2/2014 (124)

luty 2014 57

Po
ko

lo
ru

j o
br

az
ek

	 Rozpoczął	się	nowy	miesiąc,	więc	może	mieliście	już	okazję	przeczytać	hasło	biblijne	lutego,	które	brzmi:
Niech (...) tylko dobre słowo wychodzi z ust waszych,

które może budować, gdy zajdzie potrzeba,
aby przynosiło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.

Ef 4, 29
	 Każdy	z	nas	na	co	dzień	używa	różnych	słów.	Jednak	każdy	z	nas,	bez	względu	na	to	ile	ma	lat,	powinien	
pamiętać,	że	codziennie	powinien	używać	takich	słów	jak:

• dzień dobry,
• do widzenia,

• proszę,
• przepraszam,

• dziękuję,
• czy mogę w czymś pomóc?

	 Są	to	tak	zwane	zwroty	grzecznościowe,	których	każdy,	
zarówno	dziecko	jak	i	dorosły,
powinien	używać	na	co	dzień.	Czy	używasz	takich	zwro-
tów?
	 Możesz	 poćwiczyć	 ich	 stosowanie	 uzupełniając	 teksty	
obok	obrazków,	które	potem	możesz
pokolorować.

............................................

niech	pani	sobie	usiądzie
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Babciu,	dziadku
................................
wam	za	wspaniały	prezent

.................................................
mamo,	że	rozbiłem	doniczkę.

.............................................
mamo	i	tato.	Jak	miło	witaćsię	
z	wami	z	samego	rana.	 Widzę,	że	masz	dużo	zadania	domowego.	

Tak,	masz	rację.	
.....................................................
odrobić	to	zadanie?

Pokoloruj obrazek
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	 O	właściwym	używaniu	przez	nas	słów	mówi	również	jedno	z	przykazań:

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 Jeżeli nie pamiętasz, które z przykazań stoi na straży naszego języka, rozwiąż poniższe działanie, a jego 
wynik to szukana odpowiedź.

25 + 7-12 + 5-20 + 3 =
	 W	jaki	sposób	to	przykazanie	objaśnia	Marcin	Luter?

 Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy bliźniego swego fałszywie nieokłamy-
wali, nie zdradzali, nie spotwarzali i nie oczerniali,ale go uniewinniali, dobrze o nim mówili  
i wszystko ku dobremu zwracali.
 

	 Czy	 każdy	 z	 nas	 potrafi	 stoso-
wać	 się	 do	 tych	 zaleceń,	 które	
możemy	znaleźć	w	Bożym	przy-
kazaniu?	Czy	każdy	z	nas	pamię-
ta	 o	 tym,	 żeby	 innych	 nie	 okła-
mywać?	Czy	każdy	z	nas	pamięta,	
żeby	nie	opowiadać	o	innych	nie-
prawdziwych	historii?	Czy	nigdy	
nie	zasmuciliśmy	kogoś,	mówiąc	
mu	coś	przykrego,	 albo	 zdradza-
jąc	jego	sekret?	Wielu	z	nas	pew-
nie	potem	żałuje,	że	najpierw	coś	
powiedziało,	a	dopiero	potem	za-
stanowiło	 się	 nad	 treścią	 wypo-
wiedzianych	słów.	Jeżeli	chcemy	
zawsze	wypowiadać	tylko	to,	co	
będzie	 się	 podobało	 Panu	 Bogu	 
i	będzie	 sprawiało	 radość	 i	przy-
jemność	innym	ludziom,	musimy	
prosić	 o	 to	 Boga	 w	 modlitwie,	
żeby	 pomógł	 nam	 panować	 nad	
naszym	 językiem,	 żeby	 z	 na-
szych	ust	wychodziły	tylko	dobre	
słowa.

Pokoloruj obrazek

BALLADA O SZCZĘŚCIU

 Był	sobie	las,	zielony	las,	a	w	lesie	sejm	burzliwy,	bo	zwierząt	chór	prowadził	spór	-	co	znaczy	
być	szczęśliwym?	Więc	bury	miś,	kudłaty	miś	pomedytował	krótko:	 szczęśliwym	być	 to	miodek	pić	 
i	mieć	porządne	futro.	Pracować	wciąż	i	piać	się	wzwyż	-	orzekła	mała	mrówka,	a	ślimak	rzekł:	mieć	
własny	dom	z	garażem	i	ogródkiem.
A	polny	wiatr	–	obeżyświat	przyleciał	z	końca	świata:	szczęśliwym	być	to	znaczy	żyć,	nie	robić	nic	i	latać.	
Zasępił	się	posępny	sęp	i	rzecze	zasępiony:	a	czy	ja	wiem?	Szczęśliwszy	ten,	kto	ma	silniejsze	szpony.
	 Przyleciał	kos	i	zabrał	głos	i	rzekł	niewiele	myśląc:	szczęśliwym	być	to	z	losu	drwić	i	gwizdać	
na	to	wszystko.	Aż	nagle	ktoś	na	pomysł	wpadł	wśród	sporów	i	dociekań:	a	może	by,	a	może	tak	zapytać	
też	człowieka?
	 I	właśnie	tu,	aż	mówić	wstyd,	skończyła-	się	ballada,	bo	człowiek	siadł,	w	zadumę	wpadł	i	nic	nie	
odpowiada.

M. Nazaretanka; udost. RM
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Cykl opowiadań Krystyny Rojowej: 
„Bez Boga na świecie”. Część XIII

Poczytaj mi mamo

 Potem	żywy	powstał	z	grobu	i	wrócił	do	Ojca	swego.	Tam	kazał	miasto	budować	takie,	jakiego	
na	ziemi	nikt	nie	widział,	a	gdy	już	dla	każdego	miejsce	będzie	zgotowane,	i	gdy	już	wszystkie	Jego	
owieczki	imiennie	będą	w	księdze	żywota	zapisane,	wtedy	przyjdzie	i	weźmie	je	do	Siebie,	aby	były	
tam	gdzie	On	jest,	aby	Mu	na	wieki	służyły.	Wiedział	Marcinek	i	to,	że	prawdą	było,	jak	w	pieśni	jest	
napisane:	„Kto	chce	przyjść	do	Niego,	-	niechże	Mu	też	służy".	Podziękował	Marcinek	Panu	Bogu,	że	
mu	pozwolił	o	tym	wszystkim	się	dowiedzieć,	i	że	w	kraju	chrześcijańskim	nikt	nie	potrzebuje	żyć	bez	
Boga,	że	łatwo	wszystkiego	się	o	Nim	dowiedzieć	można.	Jeżeli	tylko	gorliwie	Pana	Boga	prosić,	-	On	
każdemu	i	przez	ludzi	i	przez	Pismo	Święte	wszystko	powie,	wszystko	da	zrozumieć,			czego	chce,		i		na		
pewnej		drodze		postawi.
	 Potem	powiódł	Marcinek	okiem	po	górach,	po	tym	pięknym	świecie.	Dolina	w	mgłę	była	spowi-
ta,	jak	gdyby	po	pańskiej,	bogatej	oblubienicy	w	dzień	weselny	biały	welon	spływa.	Po	górach	świeciło	
jeszcze	słońce,	a	blade	jego	promienie	miaskały	bledsze	jeszcze	lica	Marcinka.	Widziało	go	ono	w	tej	
jesieni	po	raz	ostatni	w	górach,	a	do	wiosny	daleko...
	 Żółte,	 czerwone,	 czarne	 i	 złote	 liście	 opadały	 na	 ziemię,	 a	w	 górach	 znowu	 dźwięczała	 owa	
wzniosła	a	smutna	muzyka,	jak	na	pogrzebie	jakiego	wielkiego	pana.	Każdy	listek	zdawał	się	szeleścić:	
Marcinku	dobranoc,	już	ciebie	nigdy	nie	zobaczymy!...	I	nagle	tak	dziwnie	zrobiło	się	Marcinkowi	przy	
tym	rozłączeniu,	jak	dotąd	jeszcze	nigdy.	Wyciągnął	ręce	do	tego	czarownego	świata,	jakby	go	chciał	
przycisnąć	do	siebie,	z	ócz	płynęły	mu	łzy.
-	Z	Panem	Bogiem	zostańcie!	-	zawołał;	a	lasy	powtórzyły		wyraźnie:	„Z		Panem	-	Bogiem		-	zostań!"
Potem	poszedł	za	stadem;	lecz	choć	z	gór	wyszli,	ciągle	się	jeszcze	oglądał,	dopóki	tylko		widać	było	
polanę.
Wrócili	do	domu.	Marcinek	nie	chciał	nic	jeść,	lubo	wójtowa	dała	im	dwa	kawały	smacznego	chleba.	
Prosił	tylko	Józka,	żeby	mu	przeczytał	ono	miejsce,	które	czytali	w	górach,	gdzie	Pan	Jezus	powiada:	
„Kto	do	Mnie	przychodzi,	łaknąć	nie	będzie,	a	kto	wierzy	w	Mię,	nigdy	pragnąć	nie	będzie.	Każdy	kto	
widzi	Syna	a	wierzy	Weń,	ma	żywot	wieczny,	a	ja	go	wzbudzę	w	ostateczny	dzień".	Potem	pomodliwszy	
się,	poszli	spać.
Ale	Marcinek	tylko	drzemał.	Noc	była	bardzo	zimna;	kwiatki	wszystkie	pomarzły,	gdzie	jeszcze	jakie	
były.	Księżyc	świecił	na	chłopców,	gwiazdy	lśniły	jak	wielkie	łzy.	Bardzo	było	zimno.
	 Nagle	 Marcinek	 przebudził	 się,	 bo	 poczuł	 chłód.	 Leżeli	 razem	 przykryci	 	 Jóźkową	 	 kołdrą,	 
a		Józko		kaszlał		przez		sen.
-	Zimno	mu	jest,	pomyślał	Marcinek.
Kołderka	jest	za	mała,	obaj	się	pod	nią	nie	zagrzejemy,	niech	ją	ma	Józko	raczej	całą,	ja	i	tak	jakoś	do-
trwam	do	rana.
	 Przykrył	Józka,	a	sam,	kurcząc	się,	wciągnął	na	się	swój	stary	płaszcz.	Ale	to	było,	jakby	nic	nie	
miał	na	sobie.	Zaczęło	nim	zimno	trząść,	że	aż	mu	zęby	dzwoniły,	a	tak	go	to	zimno	jakoś	kłuło	wszędzie,	
w	piersi,	w	bokach,	w	grzbiecie,	że		już			nie		wiedział		co			począć.
-	Józieńku	-	wołał	z	całej	siły;	ale	jakoś	nie	mógł	wydobyć	z	siebie	głosu.	Józku!	Proszę	cię,	nakryj	mię	
twoją	kołdrą,	bo	md	bardzo	źle	jest!	Cdn.	

Ptak śpiewa i nie pyta, czy ktoś go słucha;
Źródło tryska i nie pyta, dla kogo szemrze;

Kwiat kwitnie i nie pyta, kto go zerwie;
Bacz, serce, abyś tak samo czyniąc,
było błogosławieństwem dla wielu.



Informator Parafialny nr 2/2014 (124)

luty 2014 61

Polecamy ...

 6 grudnia 2013 r. odbyła się w Bielsku - Białej promocja książ-
ki „Kuchnia Śląska Cieszyńskiego czyli wybór przepisów kulinarnych 
Emilii Kołder”. Wydało ją Towarzystwo Przyjaciół Bielska – Białej  
i Podbeskidzia. Inicjatywa pojawiła się rok temu, podczas promocji 
Kalendarza Beskidzkiego, w którym zamieściłam biogram pani Emi-
lii, a jej wnuk, inż. Karol Krygel ciekawie opowiadał o jej kucharskich 
sukcesach. Dwa wydania Kuchni śląskiej ukazały się w latach siedem-
dziesiątych XX wieku i w ciągu kilkudziesięciu lat, jakie od tego czasu 
upłynęły, zmieniły się nasze nawyki żywieniowe, dlatego redaktorka,  
H. Dobranowicz i konsultantki, Janina Hławiczka i Władysława Magie-
ra dokonały wyboru. W prawie 150 – stronicowej książce znalazło się 
ok. 500 przepisów potraw, które ciągle pojawiają się na naszych sto-
lach. Ułożone zostały w takich samych rozdziałach jak w „Kołderce”, 
a chyba najbardziej rozbudowano rozdział o ciastach i ciasteczkach. 
Zachowano też jako ciekawostkę kilka bardzo nietypowych przepisów  
i porady i chociaż niektóre już trochę zdezaktualizowane, nadal mogą być interesujące dla kucharek. 
 Jest pięknie wydana na białym, kredowym papierze i może być miłym prezentem dla wszystkich interesu-
jących się gotowaniem i naszą, lokalna tradycją. W końcu nawyki kulinarne są obecnie jednym z wyznaczników 
naszej regionalnej tożsamości.
 Książka miała swoją promocję w Żywcu, Cieszynie, Czechowicach – Dziedzicach, ale największym zain-
teresowaniem cieszy się po drugiej stronie Olzy. Na spotkaniu o Emilii bardzo ciekawie opowiadał wnuk, Karol 
Krygel, który wspomniał jej działalność społeczną, daleko wykraczającą poza nasze wyobrażenie o tradycyjnej 
kucharce. Zborowniczka ze Średniej Suchej to bardzo ciekawa postać i będzie też jedną z bohaterek dokumental-
nego filmu o cieszyńskich kobietach, który wyemituje II program telewizji polskiej oraz TVP Polonia na przełomie 
lutego i marca 2014 r.(dokładnej daty nie znamy) 
 Kuchnia Śląska Cieszyńskiego została wydana jako zeszyt Kalendarza Beskidzkiego. W jego wydaniu na 
rok 2014 znalazło się bardzo wiele artykułów dotyczących naszych współwyznawców (ks. K. Kotschy, J. Szczepań-
ski, Górniakowie, A. Molak, W. Niedoba i inni) oraz wydarzeń ze Śląska Cieszyńskiego. Promocja w Bielsku też 
została zdominowana przez problematykę cieszyńską, a uczestnicy z wielką przyjemnością smakowali „cieszyń-
skie ule”, które na scenie robiła Janeczka Hławiczka z Puńcowa.

„Kuchnia Śląska Cieszyńskiego czyli wy-
bór przepisów kulinarnych Emilii Kołder”

Różnorodność jest bogactwem tożsamości
„Słowo i Myśl”

 „Słowo i Myśl” jest oficjalnym organem prasowym Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego – najliczniej-
szej organizacji skupiającej polskich ewangelików (rok zał. 1919). Czasopismo ukazuje się od 1989 roku. Obecnie 
siedzibą redakcji  jest to Koszalin.
 Każda mniejszość stawia sobie pytania o swoją tożsamość, o sens swojego istnienia, choć czasami dzieje 
się to w sposób nieuświadomiony. Istnieje ryzyko budowania samo-rozumienia na negacji wszystkiego, co należy 
do głównego nurtu, do grupy mającej dominujący wpływ na życie.
 Ewangelicy są mniejszością w Polsce. Ewangelicy potrzebują wiedzieć, kim są w społeczeństwie zdo-
minowanym przez wyznanie rzymskokatolickie. Ewangelicy w swojej różnorodności mają ukryte bardzo wielkie 
bogactwo, bo różnorodność jest bogactwem tożsamości.
 Kwartalnik społeczno-kulturalny „Słowo i Myśl” podejmuje problem tożsamości ewangelicyzmu i tego,  
w jaki sposób jesteśmy obecni w społeczeństwie, w którym żyjemy, i w jaki sposób możemy na nie wpływać.

 Karol Długosz
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Szanowni Państwo
Drogie Siostry i drodzy Bracia

	 Serdecznie	zapraszam	do	wzięcia	udziału	w	Spotkaniu	Chrześcijan	Europy	Środkowo-Wschodniej,	które	
odbędzie	się	w	dniach	od	4	do	6	lipca	2014	roku	we	Wrocławiu.
	 Spotkanie	Chrześcijan	Europy	Środkowo-Wschodniej	jest	kontynuacją	Spotkań	Trzech,	Czterech	a	teraz	
Sześciu	Narodów	i	będzie	to	już	dziewiąta	edycja	wydarzenia,	które	dotychczas	odbywało	się,	co	dwa	lub	trzy	lata,	
m.in.	w	Görlitz,	Wiśle,	Czeskim	Cieszynie,	Pradze,	Bratysławie	i	ostatnio	w	Dreźnie.
	 Honorowy	patronat	nad	spotkaniem	przyjął	Prezydent	Rzeczypospolitej	Polskiej	Bronisław	Komorowski.
	 Hasłem	spotkania	we	Wrocławiu	jest	„Być	wolnym	w	Chrystusie”	(Gal	5,1).	W	szczególny	sposób	pra-
gniemy	zaakcentować	przypadającą	w	2014	roku	25	rocznicę	upadku	komunizmu	i	rolę,	jaką	odegrały	Kościoły	
chrześcijańskie	w	procesie	 integracji	państw	Europy	Środkowo-Wschodniej.	Główny	wykład	wygłosi	profesor	
Jerzy	Buzek,	były	premier	rządu	Rzeczpospolitej	oraz	przewodniczący	Parlamentu	Europejskiego	w	latach	2009-
2012.	Ponadto	w	programie	przewidujemy	noc	otwartych	kościołów	wszystkich	wyznań,	noc	otwartych	muzeów,	
uliczne	oraz	plenerowe	występy	grup	muzycznych	i	teatralnych	z	kraju	i	z	zagranicy.	Integralną	częścią	spotkania	
będzie	Zjazd	Młodzieży	Ewangelickiej.	Przewidziane	są	rozgrywki	piłki	nożnej,	specjalny	program	dla	najmłod-
szych,	zwiedzanie	Wrocławia	i	niespodzianka	w	wieczór	otwarcia.
	 Centralnym	miejscem	spotkania	będzie	Hala	Stulecia	wraz	z	mieszczącym	się	przy	niej	Wrocławskim	
Centrum	Kongresowym	a	to	wszystko	w	uroczym	zakątku	Wrocławia	-	na	Wielkiej	Wyspie.
	 Zgłoszenia	chórów,	zespołów,	grup	muzycznych	i	teatralnych	oraz	sześcioosobowych	drużyn	piłkarskich	
prosimy	przesyłać	do	końca	listopada	2013	na	adres	spotkanie@wroclaw2014.net	lub

Diecezja Wrocławska
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ul. Kazimierza Wielkiego 29
50-077 Wrocław

	 Zgłoszenia	uczestników	przyjmowane	będą	do	końca	marca	2014	na	stronie	www.wroclaw2014.net,	stro-
na	dostępna	będzie	od	połowy	czerwca	br.,	zaś	system	rejestracji	będzie	działał	od	października	br.	Koszt	uczest-
nictwa	w	Spotkaniu	Chrześcijan	Europy	Środkowo-Wschodniej	4-6	lipca	2014	wynosi	(nocleg	wraz	z	wyżywie-
niem)	150	zł.	Młodzież	studiująca	i	ucząca	się	75	zł.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
bp Ryszard Bogusz bp Jerzy Samiec

Spotkanie Chrześcijan
	 Po	upadku	żelaznej	kurtyny	w	1989	roku	otwarło	się	wiele	drzwi	dla	Kościołów	w	Europie	Środkowej.	
W	1991	roku	grupa	chrześcijan	z	Niemiec,	Polski	i	Czechosłowacji	spotkała	się	w	Zgorzelcu,	na	granicy	polsko-
-niemieckiej,	 aby	wymienić	 się	 doświadczeniami	 z	 życia	 parafialnego	w	 swoich	krajach.	Ewangelicki	Kościół	
Śląskich	Górnych	Łużyc	zaprosił	protestanckie	kościoły	mniejszościowe	z	Europy	Środkowej	do	tego	spotkania	
i	tym	samym	zapoczątkował	tradycję	wspólnych	spotkań	w	odstępie	dwóch	lub	trzech	lat.	Spotkanie	otrzymało	
nazwę	w	trzech	językach	według	kraju:	Spotkanie	Chrześcijan,	Christliche	Begegnungstage	i	Setkání	křesťanů.	
Od	roku	1999	biorą	w	nim	udział	Słowacy	a	od	2005	roku	protestanckie	Kościoły	z	Węgier,	Austrii,	Saksonii	 
i	Bawarii.
	 Spotkanie	 Chrześcijan	 stało	 się	 znaczącym	 wydarzeniem	 w	 życiu	 środkowoeuropejskich	 kościołów	
mniejszościowych,	 stało	 się	 miejscem	 spotkania	 i	 wymiany	 poglądów	 pomiędzy	 ludźmi	 o	 wspólnej	 tradycji	 
w	podobnym	kontekście	społeczno-kulturowym.	Niestety	nadal	istnieją	granice,	a	ludzie	często	niewiele	o	sobie	
wiedzą.	Te	 spotkania	 i	 ich	przygotowanie	 stało	 się	okazją	do	 spotkań	braci	 i	 sióstr	 z	 różnych	krajów	 jednego	
regionu.	Program	dla	4000	do	5000	uczestników	posiada	 temat	przewodni	 i	następujące	punkty:	Poznanie	Ko-
ścioła	pełniącego	funkcję	gospodarza	i	jego	parafii	Praca	z	Biblią	Uczestnictwo	duszpasterzy	z	poszczególnych	
kościołów	w	lokalnych	społecznościach	Dyskusje	tematyczne	i	warsztaty	dotyczące	życia	Kościoła,	np.	Forum	
Biskupów	Transgraniczna	perspektywa	europejska	Centralne	spotkanie	w	miejscu	publicznym	Wieczór	chórów	
Program	młodzieżowy	Muzyka	i	sztuka.
 Chrystus wyzwolił nas abyśmy w tej wolności żyli!

Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli!
Galacjan 5, 1
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Zapisane w księgach parafialnych
Chrzty:                                            Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 

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

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

J 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

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

1 Krn 29,15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA, 

KTÓRE ODBYWAJ¥ SIÊ W KA¯DY 

WTOREK O GODZ. 18:30, W BUDYNKU PARAFIALNYM 

PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIÊTRZE

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

2013-12-01
2013-12-15
2013-12-15
2013-12-29
2013-12-29

Franciszek	Łukasz	Firla
Agata	Maria	Hławiczka
Hanna	Dominika	Procner
Zuzanna	Boruta
Mikołaj	Jan	Sulewski

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2013-12-28

2013-12-28

2013-12-28

Piotr	Domagała
Kornelia	Adriana	Fajkis
Mariusz	Artur	Fatalski
Iwona	Ewa	Kopiec
Witold	Piotr	Wszołek
Monika	Agnieszka	Olszowska

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

2013-12-04
2013-12-05
2013-12-12
2013-12-13
2013-12-20
2013-12-21
2013-12-27

śp.	Henryk	Walczysko
śp.	Zuzanna	Kasafir	zd.	Drózd
śp.	Oton	Witoszek
śp.	Irena	Gaweł	zd.	Wiecheć
śp.	Helena	Kluz	zd.	Troszok
śp.	Dorota	Marta	Siąkała	zd.	Łyżbicka
śp.	Walenty	Wawrzyk

lat	77
lat	90
lat	85
lat	76
lat	82
lat	52
lat	81

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pl
an  

na lu
ty 

2014

 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi 
 ks. Tomasz Chudecki
  - W Cieszynie - drugi czwartek miesi¹ca,  godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
diakon Aleksandra B³ahut-Kowalczyk
 - W Marklowicach - pierwszy pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
diakon Joanna Sikora
 - W Ogrodzonej - drugi wtorek miesi¹ca, o godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
teolog Janina Boruta
 - Ko³o Odwiedzinowe w Cieszynie - pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, o godz. 16.00, 
spotkanie prowadzi diakon Joanna Sikora
 - W Ba¿anowicach- co 2 tygodnie o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
teolog Romana Szmidt-Król
 - Brzezówka - trzecia środa miesiąca, o godz. 15.00, potkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, potkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski

Biblijne spotkania dla kobiet:

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

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

Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

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

budynek parafii (pl. Koœcielny 6) na drugim piêtrze

Informacje, ogłoszenia

06.02.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
          Prelekcja: Franciszek Xawery Dunikowski (50 – lecie śmierci)  

13.02.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Jan Jerzy Buzek (75 – lecie śmierci) 

20.02.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Galilei Galileo (450 – lecie urodzin)

27.02.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Oskar Henryk Kolberg (200 – lecie urodzin) 
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	18.30

Cieszyn Chór	męski środa godz.	17.00
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.			9.00	(M)*	
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00	(D)*
Bażanowice Chór	mieszany czwartek godz.	18.00
Bażanowice Chór	dziecięcy czwartek godz.	16.00
Hażlach Chór	mieszany piątek godz.	19.00
Hażlach E.G.	„Gloria” piątek godz.	16.00
Puńców Chór	mieszany poniedziałek godz.	18.00
Zamarski Chór	męski czwartek godz.	18.00
Zamarski Chór	dziecięcy środa godz.	16.15

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Muzeum 
Protestantyzmu
czynne w pi¹tki o godz. 14:30 

Informacje  

w Kancelarii Parafialnej  

lub w innym dogodnym terminie 

po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 

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

www.biblioteka.cieszyn.org.pl,

lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

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

Zachęcamy 
do 

słuchania !!!

*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn

> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

godz.	17.00
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Bibliotekarki

Ewa Lanc   Adwokat
ewa.lanc@poczta.fm

www.adwokat-lanc.pl Lanc
ul. Bobrecka 27 VIIp. 

Cieszyn
Ustroń Rynek 4
Tel. 693470428

W dniu 7 czerwca 1964 roku grupa 165 konfirmantów przystąpiła do uro-
czystego ślubowania wierności Bogu i Kościołowi. Po 50-ciu latach pragnie-

my się spotkać by podziękować Bogu za minione lata na 
UROCZYSTYM NABOŻEŃSTWIE W DNIU 8 czerwca 2014 ROKU 

W KOŚCIELE JEZUSOWYM W CIESZYNIE O GODZ. 10.00. 
Po nabożeństwie  serdecznie zapraszamy na wspólny obiad 

i wspomnienia do Sali w „Pajcie”.
Bliższe szczegóły i dalsze informacje w następnych 

„Wieściach Wyższobramskich” 
Informacje można również uzyskać w Kancelarii Parafialnej  

tel. 338579669 oraz 665 609 531

Jubileusz Złotej Konfirmacji (1964- 2014)            
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	 Program	wycieczki:

I	dzień	(czw.	03.04.14	r.)
  Wyjazd z Cieszyna w godzinach późnowieczornych, nocny przejazd do Niemiec.

II	dzień	(pt.	04.04.14	r.)
 Przyjazd do Drezna – krótkie zwiedzanie miasta m.in. kompleks pałacowy Zwinger, Plac 
Teatralny z Operą Sempera, Stary i Nowy Rynek, Plac Zamkowy z Kościołem Dworskim, spacer 
po starówce.
 Przejazd do Wittenbergi – zwiedzanie miasta:  Kościół Zamkowy, gdzie Luter przybił swo-
je 95 Tez i gdzie również znajduje się jego grób, Rynek – z pomnikami Lutra i Filipa Melanchto-
na,  Kościół Miejski (pierwszy kościół reformacji), w którym Marcin Luter i Katarzyna von Bora 
wzięli ślub, Dom Filipa Melanchtona, a także dom Lutra. 
 Zakwaterowanie i obiadokolacja, Dla chętnych wieczorny spacer ulicami Wittenbergi.
Nocleg.

III	dzień		(sob.	05.04.14	r.)
  Śniadanie.
 Przejazd do Wartburga – zwiedzanie zamku - miejsca, w którym Ojciec Reformacji spę-
dził dziewięć miesięcy, tłumacząc Nowy Testament z języka greckiego na niemiecki.
 Przejazd do Eisleben – miejsce narodzin i śmierci Lutra - zwiedzanie domu, w którym 
Luter przyszedł na świat, muzeum poświęcone Lutrowi i miastu, kościół św. św. Piotra i Pawła, 
w którym Reformator został ochrzczony oraz św. Andrzeja, gdzie wygłosi swoje cztery ostatnie 
kazania.
 Powrót do Wittenbergi – obiadokolacja i nocleg.

IV	dzień	(nd.	06.04.14	r.)
  Śniadanie
Wykwaterowanie.
 Udział w nabożeństwie w Kościele Zamkowym w Wittenberdze
Wyjazd w drogę powrotną, zwiedzanie Kościoła Pokoju w Jaworze.
 Przyjazd do Cieszyna w godzinach nocnych.

Cena	wycieczki:	595	zł/os.

 Cena zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota - przewodnika, 2 x nocleg w schro-
nisku młodzieżowym Wittenberdze, 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, 2 x suchy prowiant na 
drogę, ubezpieczenie KL i NNW.
Dodatkowo płatne wstępy: zamek Wartburg – 8 euro (bilet grupowy, pow. 25 osób), 
Dom urodzin Lutra – 4 euro, Dom Lutra – 4 euro, Dom śmierci Lutra – 4 euro.

Wycieczka 

„Śladami Marcina Lutra”

03-06.04.2014 r.
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Opieka nad dziećmi
 
	 Nie	masz	z	kim	zostawić	chorego	dziecka?	Nie	ma	kto	zaprowadzić	lub	odebrać	Twojej	pociechy	 
z	przedszkola	lub	szkoły?	Chętnie	pomogę.
	 Podejmę	się	opieki	dzieci	w	wieku	przedszkolno-szkolnym	od	poniedziałku	do	piątku.	Posiadam	
doświadczenie	w	pracy	z	dziećmi.

 Pracę podejmę od zaraz na dłuższy okres czasu.
Jestem osobą dyspozycyjnąmiłą i otwartą.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt

telefoniczny 5ll-6f0-256
(w godz. 9.00 - 1400)

lub e-mail: jaceekkl981@interia.pl

Kaizen
Anna Troszok

Certyfikowany uzdrowiciel Theta Healing®
 

Theta Healing® - Uzdrawianie za pomocą fal mózgowych theta
REIKI – pobudzanie organizmu do samo leczenia; wspomaganie leczenia

PeLoHa – masaż energetyczny

Drodzy Państwo

Zapraszamy	do	zapoznania	się	z	ofertą	naszego	biura.
Świadczymy	usługi	na	najwyższym	poziomie	i	przede	wszystkim

dostosowane	do	potrzeb	naszych	klientów.
Współpracujemy	tylko	z	zaufanymi	przewodnikami.

Nasza oferta obejmuje:
 - Krajowe i zagraniczne wycieczki autokarowe,
 - Piesze wycieczki z przewodnikiem,
 - Obsługę przewodnicką oraz pilotaż wycieczek,
 - Wynajem autokarów (42, 51, 55, 65 i 70 miejsc),
 - Organizację wycieczek szkolnych, 
 - Imprezy firmowe i integracyjne,
 - Kuligi letnie i zimowe,
 - Wycieczki tematyczne,
 - Biesiady góralskie i imprezy plenerowe.

Zapraszamy do współpracy.

Biuro Turystyczne 

GRONIE
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22.02. – wycieczka do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO”
26.02. – wycieczka narciarska na biegówkach z Jaworzynki Trzycatka 
              do schroniska na Girową w Czechach.

Terminy kuligów: 07.02; 14.02; 21.02; 28.02.

Gwarantujemy niezapomniane wrażenia i profesjonalną obsługę!

Szczegóły na www.alistra.pl oraz pod numerem telefonu: 502 034 240

Biuro Organizacji Turystyki  
i Konferencji ALISTRA 

zaprasza na kuligi i wycieczki  
w sezonie zimowym:

tel. +48 690 588 619



wieœci wy¿szobramskie

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

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

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

ks. Łukasz  
Gaś
33	852	75	64
608	299	833

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

Skład komputerowy: B i A Macura
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