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OD REDAKCJI:

Beata Macura

	 Miłość	-	słowo	jakże	krótkie,	a	jak	wymowne.	Miłość	jest	dziś	jednym	z	naj-
popularniejszych	pojęć	świata.	Nie	jest	jednak	jednoznacznie	określona,	co	więcej,	jej	
rozumienie	 różni	 się,	przechodząc	z	 jednej	 skrajności	w	drugą;	od	zmysłowego	ego-
istycznego	pożądania	do	bezinteresownego	oddania,	utożsamianego	w	chrześcijaństwie	
z	samym	Bogiem.	Miłość	to	sens	życia	każdego	człowieka	bez	względu	na	jego	wiek,	
pochodzenie,	pozycję	społeczną	czy	epokę,	w	której	żyje.	Wbrew	powszechnej	opinii	
głoszącej	 utratę	 systemu	wartości	moralnych	 i	 uczuciowych	 przez	 obywateli	 świata	
XXI	wieku,	miłość	nadal	stanowi	siłę	napędową	naszego	bytu.	Każdy	z	nas,	bez	wzglę-
du	na	 relacje	 z	 otaczającymi	 ludźmi,	 odczuwa	potrzebę	bycia	 kochanym	 i	 kochania	
drugiej	osoby.	Miłość	przybiera	wiele	postaci.	Bywa	skierowana	do	najbliższej	osoby	
(miłość	między	kobietą	i	mężczyzną,	matką	i	dzieckiem),	ale	także	Boga,	ojczyzny,	idei	i	przedmiotów.	Miłość	
jako	bezinteresowna	służba	dla	innych,	jest	przeciwieństwem	egoizmu	i	najpiękniejszym	z	ludzkich	uczuć,	stano-
wiącym	jeden	z	głównych	wątków	nauczania	Jezusa.	Zarazem	może	być	wielką	pozytywną	siłą	oraz	równie	moc-
nym	elementem	zniszczenia,	raz	zapewnia	szczęście,	innym	razem	prowadzi	do	cierpienia.	Czy	mowa	tu	zatem	
o	tej	samej	miłości,	czy	raczej	o	dwóch	odmiennych	wykluczających	się	rzeczywistościach:	pierwszej,	właściwej	
ludzkiej	naturze,	drugiej	-	Boskiemu	nakazowi	miłowania	Boga	i	bliźniego?	Jak	to	więc	jest	z	tą	miłością?	A	co	
powiedzieć	o	różnych	jej	odmianach	w	relacjach	międzyludzkich	czy	w	stosunku	do	rzeczy?	
	 Miłość	zawsze	 jest	cierpliwa,	nie	szukająca	swego,	wszystko	zakrywająca,	wszystkiemu	wierząca,	nie	
unosząca	się	gniewem,	nie	zazdrosna,	wszystko	znosząca,	nigdy	nie	ustająca.	Gdy	człowiek	przejrzy	się	w	tym	
wszystkim	jakże	wymownym	i	oczywistym	słowom	skłonny	jest	stwierdzać	jak	ważna	i	potrzebna	jest	miłość!
	 Kiedyś	była	na	ziemi	prawdziwa,	ucieleśniona	Miłość,	ale	tę	zabiliśmy,	przybijając	brutalnie	do	krzyża.	
Jezus	Chrystus	był	Miłością	prawdziwą,	jedyną,	jaką	świat	oglądał.	„On	nas	umiłował"	-	mówi	Pismo	św.	-	i	oddał	
życie	za	tych,	którzy	Nim	pogardzali,	zamęczyli	i	ukrzyżowali.	Pan	Jezus	mówi,	że	nie	ma	większej	miłości	nad	
tę,	gdy	kto	życie	swoje	kładzie	za	przyjaciół	swoich.
	 Wykorzystujmy	w	naszym	słownictwie	słowo	„miłość".	Nasi	najbliżsi	potrzebują	naszej	czułości,	mówie-
nia	im,	jak	bardzo	ich	kochamy.	Dzieci	oczekują	naszego	zainteresowania,	przytulenia	i	pouczania	wykonywane-
go	z	wyczuciem	i	uczuciem.	Usiłujmy	być	wzajemnie	dla	siebie	życzliwi,	zawsze	serdeczni,	uprzejmi,	pomocni...	
Bardzo	ważne	w	naszym	życiu	są	dobre	relacje	z	bliźnimi;	z	koleżankami	i	kolegami	w	pracy,	sąsiadami,	znajo-
mymi	oraz	rodziną.	Bywają	takie	momenty,	że	nasz	głos	wewnętrzny	podsuwa	nam	złe	myśli.	Niby	jest	wszystko	 
w	porządku,	nie	ma	żadnego	otwartego	konfliktu,	a	jednak	coś,	gdzieś	wewnątrz,	podgryza	nasz	spokój	i	sygna-
lizuje	niebezpieczeństwo	krótkiego	spięcia.	Dobrze	jest	wtedy	uciszyć	się	i	wsłuchać	w	siebie.	Może	znajdziemy	
źródło	grożącej	awarii.
	 Jeśli	wyobraźnia	podsuwa	ci	niechętne	myśli	wobec	jakiejś	osoby	-	nie	wierz	temu!	To	nie	jest	głos	twoje-
go	Pasterza,	który	ciągle	czuwa	nad	tobą.	Ale	to	może	być	ślad	do	złego	źródła,	którego	szukasz.	Jeśli	w	odruchu	
buntu	lub	gniewu,	choćby	i	„sprawiedliwego",	chcesz	zrobić	jakiś	krok	nieprzemyślany,	podjąć	decyzję	pochopną,	
-	uspokój	się,	przeczekaj	-	bo	to	nie	jest	głos	twojego	Pasterza!	Jeśli	ci	się	zdaje,	że	zostałeś	pominięty,	że	nie	do-
strzeżono	lub	nie	doceniono	twojego	trudu,	a	ktoś	inny	otrzymał	nagrodę,	gdy	nie	przyjęto	twojej	rady	-	nie	użalaj	
się	i	nie	uskarżaj,	bo	to	nie	jest	głos	twojego	Pasterza!	Przyjdzie	czas,	gdy	cię	docenią	i	otrzymasz	satysfakcję,	ale	
musisz	jeszcze	dojrzewać.
	 Jeśli	zaczynasz	dostrzegać	swoje	wady,	a	u	kogoś	ci	niechętnego	zalety,	gdy	żal	ci	popełnionej	omyłki	 
i	chciałbyś	ją	naprawić,	gdy	cię	gnębi	„stan	wojny"	z	kimś,	kto	cię	zranił	i	masz	chęć	mu	przebaczyć	-	to	posłuchaj!	
To	właśnie	jest	głos	twojego	Pasterza!
	 Ja	nie	wyobrażam	sobie	mojej	egzystencji	bez	tego	uczucia.	Dla	mnie	stanowi	ono	główną	siłę	napędową	w	
zdobywaniu	wiedzy	i	świata.	To	dzięki	niej	mogę	powiedzieć,	że	żyję	pełnią	życia	i	doświadczam	wszystkiego,	co	
ono	ze	sobą	niesie.	Nasz	świat	porusza	się	w	zadziwiająco	szybkim	tempie,	aby	dotrzymać	mu	kroku,	musimy	mieć	
kogoś,	na	kim	możemy	polegać	i	cieszyć	się	jego	pomocą.	Wszystko	to	sprawia,	że	bez	innych	ludzi	nie	potrafili-
byśmy	sobie	poradzić.	Świat	jest	tak	skonstruowany,	że	człowiek	musi	mieć	bratnią	duszę,	z	którą	może	cieszyć	się	
szczęściem	i	dzielić	smutkiem.	Świat	zbudowany	jest	na	miłości	i	niezależnie	od	nas	będzie	ona	nam	towarzyszyć	
już	do	końca.	Bez	niej	świat	stałby	się	pusty,	a	ludzie	martwi.	To	ona	wypełnia	otaczającą	nas	przestrzeń	i	ożywia	
każdy	jej	element.	Bez	niej	ludzie	nie	byliby	w	stanie	przeżyć.	Ona	pomaga	nam	w	pokonywaniu	przeszkód	i	prze-
ciwności	losu.	Serce	człowieka	jest	martwe,	gdy	brak	w	nim	uczucia.	Tak	samo	jest	z	całym	światem,	bez	miłości	
byłby	on	ponury,	szary	i	pusty. 
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Gdyby Pan nie był mi pomocą, Dawno leżałbym w krainie mil-
czenia. Gdy pomyślałem: Chwieje się noga moja - Łaska twoja, 
Panie, wsparła mnie. Pociechy twoje rozweselają duszę moją  

w licznych utrapieniach serca mego. 

	 Wyobraźcie	sobie	młodego	chłopaka,	który	za	
dezercję	został	wydalony	ze	służby	wojskowej	i	rozpo-
czął	pracę	u	handlarzy	niewolników.
	 To	John	Newton.	Marzył	o	 łatwym	 i	 szybkim	
zarobku,	 tymczasem	 na	 początku	 traktowany	 był	 nie-
wiele	 lepiej	 od	 swoich	 „podopiecznych”.	A	 jednak	w	
wieku	 23	 lat,	 sam	 został	 handlarzem	niewolników	po	
tym,	jak	przyjaciel		jego	ojca	pomógł	mu		wykaraskać	
się	 z	 problemów	 i	 mógł	 stanąć	 na	 własnych	 nogach.																			
Kiedy	miał	już	swój	statek,	systematycznie	przybijał	do	
portów	Anglii	z	kolejnym	„towarem”.	
	 Możecie	sobie	wyobrazić		taki	wielki	dwu	lub	
trzymasztowy	 	 drewniany	 okręt,	 pod	 pięknymi	 żagla-
mi,		majestatycznie	płynie	w	górę	rzeki	Tamizy	aby	do-
trzeć	do		serca	Londynu,	pełnego	okazałych	rezydencji,	
pałaców	i	kościelnych	wież…	A	tuż	pod	skrzypiącym	
pokładem	znajdują	się	ładownie	pełne	zakutych	w	kaj-
dany,	przerażonych	ludzi	-	mężczyzn,	kobiet	i	dzieci	–	
dosłownie	upolowanych	w	Afryce.
	 Dźwięki	 dzwonów,	 radosny	 gwar	 londyńskiej	
ulicy	i	szczęk	łańcuchów,	jęki	ludzi	-	umęczonych,	po-
ranionych,	cuchnących,	na	pół	umarłych	i	przerażonych	
od	strasznego	traktowania	i	drżących	wobec	niepewno-
ści	jutra	?!	Czy	możesz	to	sobie	wyobrazić	?
	 Podczas	 jednego	z	 	 takich	powrotnych	 rejsów		
dopadł		Newtona	straszny	sztorm,	z	którego		sam	ledwie	
uszedł	z	życiem	-–	nie	mówiąc	o	niewolnikach,	ile	oni	
musieli	wycierpieć	podczas	takiego	sztormu!?	Prawdo-
podobnie	wielu	nie	przeżyło,	zapewne	wielu	po	prostu	
utopiło	się	we	wnętrzu	okrętu.	Wówczas	John	Newton	
zaczął	zadawać	sobie	pytanie,	dlaczego	akurat	on	prze-
żył,	w	jakim	celu	Bóg	go	oszczędził,		zachował?
 /Amazing Grace, how sweet the sound, That sa-

ved a wretch like me.
 I once was lost but now I'm found, Was blind but 

now I see./ 
Cudowna łaska jak słodki jest jej dźwięk, 

zbawiła kreaturę taką jak ja! 
Zagubiony byłem - lecz odnaleziony jestem, 

byłem ślepy – a teraz otwarła mi oczy. 
(tłumaczenie własne)

	 Ten	 sztorm	 był	 	 najprawdopodobniej	 momen-
tem	 jego	duchowego	nawrócenia.	Niewolnictwem	zaj-
mował	się	jeszcze	przez	kilka	lat,	by	w	końcu	ostatecz-

nie	porzucić	 to	 zajęcie	
i	 stać	 się	 duchownym	
anglikańskim,	 ewange-
listą.	 Newton	 odczuł,	
że	Bóg	powołuje	go	do	
służby	 duszpasterskiej.	
W	 1764	 otrzymał	 na-
wet	 do	 poprowadzenia		
parafię,	 co	 było	 praw-
dziwym	ewenementem,		gdyż	nie	posiadał	stosownego	
wykształcenia.	Jednak	John	Newton	stał	się	zagorzałym	
przeciwnikiem	niewolnictwa.
	 O	Łaskę	 trzeba	prosić	–	nie	 jest	ona	 jak	 tania	
oferta,	 kupon	 przybity	 na	 drzewie,	 wystarczy	 zerwać	
kupon…	–	nie,	to	byłoby	zbyt	łatwe	!
	 ŁASKA-	 gr.Haris/	 niem.	 Gnade/	 ang.	 Grace/	
–	 to,	 co	 przynosi	 mi	 rozkosz,	 radość,	 szczęście,	 przy-
chylność	-	Harysma	-	mieć	harysmę/-	w	antycznej	grece	
odnosiło	się	to	do	sztuki,	sportu	i	ogólnie	rozumianego	
pomyślnego	losu.	Nam	trzeba	szukać	korzeni	tego	poję-
cia	w	Starym	testamencie	i	tam	znajdziemy		hebrajskie	
słowo;	 „haesed”	 -	 lub	 liczba	mnoga	 „hassidim”	 -	 od	
tego	pochodzi	nazwa	stronnictwa	chasydów	-	obdarzo-
nych	łaską….	
	 Starotestamentowe	 zrozumienie	 słowa	 hebr.	
haesed	 -	 to	 „życzliwość	 	 Pana”	 lub	 „przychylność	 u	
Boga”	-	można	zatem	żyć,	mając	świadomość	przychyl-
ności	Pana	Boga	-	to	jest	dopiero	wizja!	
	 Jednak	 dla	 nas	 najpełniejsze	 jest	 nowotesta-
mentowe	rozumienie	tego	zwrotu;	Łaska	to	przebacze-
nie,	zbawienie,	to	nowe	życie,	nowy	styl	życia!
Powróćmy	jednak	do	biblijnego	tekstu:	
Gdyby Pan nie był mi pomocą, 
Dawno leżałbym w krainie milczenia. 
Gdy pomyślałem: Chwieje się noga moja - Łaska twoja, 
Panie, wsparła mnie. 
Pociechy twoje rozweselają duszę moją w licznych utra-
pieniach serca mego. 
	 To	 jedno	 z	 wielu	 miejsc	 w	 Psalmach,	 gdzie	
użyte	 jest	 słowo	Łaska.	 Słowo	 to	 opisuje	 stan	 autora	
psalmu,	opisuje		życie	Johna	Newtona,	czy	opisuje	też		
i	Twoje	życie	?	Proszę,	pomyśl	o	obecności	Łaski	Bożej	
w	Twoim	życiu.	Amen

ks. Karol Macura
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Miłość uskrzydla
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	 To	była	historia	 jakich	wiele.	Dwoje	młodych	
ludzi	 poznało	 się	 i	 pokochało.	 Im	 lepiej	 się	 poznawa-
li,	tym	bardziej	byli	pewni,	że	to	jest	ta	miłość,	której	
pragnęli,	za	którą	tęsknili.	To	najpiękniejszy	Boży	dar:	
kochać	i	być	kochanym...	Chcieli	być	razem,	pozostać	
ze	sobą	razem,	na	zawsze.	Wiele,	zbyt	wiele	jednak	ich	
dzieliło.	Zbyt	wiele	przeszkód	znalazło	 się	na	drodze	
ich	wspólnego,	małżeńskiego	 szczęścia.	Mieszkali	 da-
leko	 od	 siebie,	 pochodzili	 z	 różnych	 środowisk,	 dzie-
liło	 ich	 wykształcenie,	 wyznanie	 i	 wiele	 jeszcze	 róż-
nych	wielkich	 i	małych	 spraw.	Zdawało	 się,	 że	 są	 to	
przeszkody	nie	do	przezwyciężenia,	 że	miłość	będzie	
musiała	przegrać	z	przeciwnościami	losu.	A	jednak	nie	
przegrała.	A	młodzi	wytłumaczyli	mi	to	bardzo	prosto,	
stwierdzając,	„miłość	uskrzydla!	Wszystkie	przeszkody	
znajdowały	się	nisko,	na	ziemi.	Nijak	nie	można	było	
przez	nie	przejść.	Ale	miłość	dała	nam	skrzydła.	I	przy	
pomocy	skrzydeł	miłości	wzlecieliśmy	nad	 tymi	prze-
szkodami,	aby	połączyć	się	w	związek	małżeński,	aby	
być	w	 jednym	Kościele,	 aby	budować	 jeden	wspólny	
dom	naszego	szczęścia".	
	 Przyznam,	 że	 bardzo	 mi	 się	 to	 stwierdzenie	
podobało.	Tak,	miłość	uskrzydla!	I	w	tych	skrzydłach	
miłości	jest	sposób	na	wiele	życiowych	trudności.	Bez	
skrzydeł	miłości	wiele	małżeństw,	a	może	wszystkie	(?),	
musiałoby	się	rozpaść.	Tak	już	bowiem	jest,	że	trudno-
ści	życiowe	piętrzą	się	nie	tylko	przed	ślubem,	ale	także	
i	po	ślubie.	Kłopotów,	trudności,	przeszkód	jest	w	mał-
żeństwie	o	wiele	więcej,	i	są	one	o	wiele	poważniejsze,	
niż	 w	 narzeczeństwie.	 Wśród	 trudności,	 jakie	 niesie	
dzień	powszedni,	małżonkowie	łatwo	mogą	ugrzęznąć	
i	zgubić	się	wzajemnie.
	 Ot,	 choćby	 takie	 typowe	 młode	 małżeństwo.	
Obydwoje	 pracują.	 Mają	 dwoje	 małych	 dzieci	 i	 nie	
mogą	liczyć	na	pomoc	z	zewnątrz.	Pracują	więc	na	róż-
nych	zmianach,	aby	zawsze	któreś	z	nich	mogło	być	przy	
dzieciach.	Spotykają	się	często	tylko	w	drodze.	Zdążą	
tylko	 przekazać	 sobie	 najpotrzebniejsze	 informacje,	
co	trzeba	kupić,	co	załatwić.	Pozostaje	jedynie	sobota	 
i	niedziela,	kiedy	naprawdę	mogą	być	wszyscy	razem:	 

i	rodzice	i	dzieci.	Jak	jednak	przebrnąć	przez	trudności	
i	kłopoty	całego	tygodnia,	jak	nie	zgubić	się	wzajemnie	
w	 tym	ciągłym	mijaniu	 się	w	drodze?	Właściwie	zna-
jąc	 życie	 takich	małżeństw,	 nie	można	 się	 dziwić,	 że	
one	się	rozpadają.	A	przecież	prawdą	jest,	że	większość,	
zdecydowana	większość	małżeństw	żyjących	w	takich	
warunkach,	 trwa	mimo	wszelkich	życiowych	przeciw-
ności.	Więcej,	wiele	z	tych	małżeństw	to	naprawdę	mał-
żeństwa	szczęśliwe.	Zapewne,	gdybyśmy	zapytali,	 jak	
im	się	udaje	zachować	małżeńskie	szczęście	wśród	tylu	
życiowych	przeciwności,	usłyszelibyśmy	tę	samą	odpo-
wiedź,	którą	dali	mi	młodożeńcy:	Miłość	uskrzydla.	Na	
skrzydłach	miłości	można	wznieść	się	ponad	życiowe	
przeszkody	i	trudności,	nie	zagubić	się	w	nich,	lecz	po-
konać	je.
	 Prawdziwość	 tej	 odpowiedzi	 znajduje	 dodat-
kowe	 potwierdzenie	 w	 obserwacji	 losów	 małżeństw	
dobrze	sytuowanych,	które	w	życiu	swoim	nie	napoty-
kają	na	poważniejsze	trudności.	Brak	owych	trudności	
na	 wspólnej	 drodze	 życia	 wcale	 nie	 gwarantuje	 mał-
żeńskiego	szczęścia	i	 trwałości	małżeństwa.	Bywa,	że	 
i	 takie	 pary	 się	 rozpadają,	 rozbijają	 się	 o	 rafę	 nawet	
drobnych	 życiowych	 kłopotów	 i	 komplikacji.	 A	 jest	
tak	wtedy,	gdy	zabraknie	miłości.	Brak	wtedy	sił,	aby	
wznieść	się	ponad	przyziemne	kłopoty.	I	wtedy	te	kło-
poty	rozbijają	i	niszczą	małżeństwo.
	 Czasem	zdaje	nam	się,	że	miłość	dwojga	ludzi,	
to	tylko	sprawa	młodości.	Gdy	zaś	młodość	się	kończy,	
to	 traci	 się	 prawo	 do	miłości.	 Są	 nawet	 tacy,	 którym	
się	zdaje,	że	dorosłym	i	starym	ludziom	miłość	wręcz	
nie	przystoi.	Jest	jednak	inaczej.	Ona	przystoi	ludziom	
wszelkich	 generacji.	 Więcej,	 ona	 jest	 potrzebna,	 aby	
trudne	 życie	 stało	 się	 możliwym	 do	 zniesienia,	 aby	
życiowe	 trudności	 i	 przeszkody	nie	 złamały	nas	 i	 nie	
zatrzymały.	Jest	potrzebna,	bo	uskrzydla	człowieka,	bo	
czyni	jego	życie	szczęśliwym.	

H.Cz.
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StrEFA
	 Sto	tysięcy	razy	efa!	To	prawie	morze.	Efa,	he-
brajska	miara	pojemności,	w	starożytności	równa	była	
około	czterdziestu	 litrom.	Tak	nazywano	też	naczynie	
tej	pojemności,	na	przykład	dzban.	Prorok	Zachariasz	
widział	 taki	 właśnie	 dzban	 i	 siedzącą	 w	 nim	 kobietę.	
Komentujący	tę	wizję	anioł	wyjaśnił:	„To	jest	bezboż-
ność!	I	zepchnął	kobietę	do	wnętrza	efy,	i	rzucił	na	jej	
wierzch	ołowianą	pokrywę”	(Za	5,	8).
	 Jak	zmierzyć	bezbożność?	Dlaczego	jej	symbo-
lem	w	prorockiej	wizji	 jest	kobieta?	To	temat	na	inny	
felieton,	 esej	 czy	 rozprawkę.	Dziś	 chcę	 zauważyć,	 że	
pobożność	 też	 jest	 żeńskiego	 rodzaju.	 I	wybieram	po-
bożność	jako	temat	piękniejszy.	
	 Pobożność,	 to	 dla	 mnie	 chrześcijańska	 miss	
świata,	 choć	 tyle	przypisuje	 się	 jej	brzydoty.	Myli	 się	
ją	często	z	dewocją,	wytykając	palcem	ludzi	co	to	„sto-
ją	pod	figurą,	a	diabła	mają	pod	skórą”.	Tak	naprawdę,	
pobożność	nie	ma	nic	wspólnego	z	zewnętrznymi	prak-
tykami	religijnymi.	
	 Pobożność,	 to	 nie	 odpowiednie	 zachowania,	
gesty,	 rytuały.	 To	 nic,	 co	 na	 pokaz.	 Chodzi	 o	 piękno	
wewnętrzne,	o	wewnętrzne	dobro.	Greckie	słowo,	wy-
stępujące	 często	 w	Nowym	Testamencie,	 tłumaczone	
jako	pobożność,	to	„eusebeia”.	Jest	to	złożenie	dwóch	
pojęć:	 „eu”	 –	 dobro	 i	 „sebomai”	 -	 oddawanie	 czci.	 
A	więc	istotą	pobożności	jest	umiłowanie	dobra,	cześć	
dla	wszystkiego	 co	 dobre,	 szacunek	względem	 dobra	 
i	względem	Boga,	który	jest	dobra	źródłem.	Znamienne,	
że	słowo	eusebeia	posiada	synonim	-	„theosebeia”,	co	
oznacza	respekt	dla	Boga,	najwyższy	szacunek	wobec	
wszystkiego	 co	 od	 Boga	 pochodzi.	 Pobożność	 więc,	
to	po	prostu	„życie	po	Bożemu”,	życie	dobre,	zgodne	 
z	 tym,	czego	Bóg	od	nas	oczekuje,	czego	dla	nas	pra-
gnie.	Bo	przecież	jedynie	Bóg	jest	do	końca	dobry.
	 Pięknie	 o	 pobożności	 pisze	 apostoł	 Piotr.	 Ry-
suje	 jakby	spiralę,	obrazującą	życie	człowieka	wierzą-
cego.	Apeluje:	 „Uzupełniajcie	 wiarę	 cnotą,	 cnotę	 po-
znaniem,	 poznanie	 powściągliwością,	 powściągliwość	
wytrwaniem...”	-	czyli	wymienia	przymioty	duszy,	roz-
poczynając	 od	wiary,	 rozumianej	 dynamicznie,	 idącej	
w	parze	ze	stałym	wzrostem	zaufania	względem	Boga	
i	 radosnym,	 aktywnym	 poznawaniem	 Jezusa	Chrystu-
sa,	Zbawiciela	 i	Pana,	po	czym	wymienia	 takie	cechy	
jak	powściągliwość	i	wytrwałość,	a	na	koniec,	niejako	 
w	finale,	wzywa,	by	to	wszystko	dopełniać	pobożnością,	
braterstwem	i	miłością	(2	P	1,	5	–	7).	I	tu,	w	Nowym	
Testamencie,	 w	 nowym	wymiarze,	 pojawia	 się	 nasza	
efa!	Eusebeia	(pobożność),	filadelfia	(braterstwo),	aga-
pe	(miłość),		w	skrócie	–	efa!	Prawdziwa	miara	chrze-
ścijańskiego	życia!	Najważniejsze,	końcowe	elementy	
spirali	duchowego	rozwoju!	

	 Co	znaczy	eusebeia	 już	 trochę	wiemy,	krótko	 
o	filadelfii	i	agape.	Oba	te	greckie	słowa	opisują	miłość.	
Pierwsze	–	miłość	braterską,	łączącą	rodzeństwo,	tych,	
którzy	wyszli	z	 jednego	łona.	Drugie	–	miłość	bezwa-
runkową,	 ofiarną,	 pełną	 poświęcenia	 i	 troski	 o	 drugą	
osobę.	Wiemy	więc,	do	czego	ma	prowadzić	nasz	du-
chowy	 rozwój:	 do	 uświadomienia	 sobie,	 że	 jesteśmy	
braćmi	 i	siostrami,	zrodzonymi	z	Boga,	uzdalnianymi	
przez	Niego	do	obdarzania	się	miłością	ofiarną,	bezwa-
runkową,	pełną	troski	o	siebie	nawzajem.	Innymi	słowy:	
mamy	szansę	stawać	się	wspólnotą,	która	troszczy	się	 
o	siebie	w	sposób,	w	jaki	Bóg	troszczy	się	o	nas.	Miłość,	
wypływająca	z	Boga,		ma	nas	zmieniać,	przekształcać,	
filadelfia	i	agape	mają	przemieniać	nasze	wnętrze	i	rela-
cje	pomiędzy	nami.				
	 Zachwyca	mnie	to,	co	pisze	apostoł	dalej.		„Je-
śli	 je	 bowiem	 posiadacie	 i	 one	 się	 pomnażają,	 to	 nie	
dopuszczą	 do	 tego,	 abyście	 byli	 bezczynni	 i	 bezuży-
teczni	w	...”	-	działaniu	dla	Boga	i	ludzi?	Nie!	-		„	...	w	
poznaniu	 Pana	 naszego	 Jezusa	Chrystusa”	 (2	 P	 1,	 8).	
W	 języku	 Biblii	 poznanie	 kogoś	 oznacza	 trwanie	 w	
bliskiej	relacji	z	nim,	rozwijanie	osobistej	więzi	z	uko-
chaną	osobą.	Jeśli	będziemy	w	taki	sposób	„poznawali”	
Chrystusa,	będziemy	żyli	prawdziwie	„pobożnie”.
Nie	 przypadkiem	 apostoł	 rozpoczął	 ten	 fragment	 li-
stu	od	stwierdzenia:	„Boska	jego	moc	obdarowała	nas	
wszystkim,	 co	 jest	 potrzebne	 do	 życia	 i	 pobożności,	
przez	 	p	o	z	n	a	n	 i	e	 	 	 tego,	który	nas	powołał	przez	
własną	chwałę...”	(2	P	1,	3).	Jeśli	nasza	więź	z	Jezusem	
będzie	się	rozwijać,	przemianie	ulegną	też	nasze	więzi	 
z	 otaczającymi	 nas	 ludźmi.	 Kto	 doświadcza	 miłości	
Boga	i	tę	miłość	odwzajemnia,	ten	będzie	obdarzał	mi-
łością	także	bliźnich.			
	 Sto	tysięcy	razy	efa!	To	prawie	morze.		Powta-
rzam	to	hasło,	tym	razem	w	duchu	Nowego	Testamentu.	
Wierzę,	że	gdyby	sto	tysięcy	osób	w	naszym	kraju	na-
prawdę	żyło	na	co	dzień	z	Chrystusem	w	więzi	tak	głę-
bokiej	i	serdecznej,	jak	ta,	o	jaką	apelowali	apostołowie,	
życie	naszego	społeczeństwa	uległoby	przemianie.	
	 Księga	 Apokalipsy	 mówi	 o	 stu	 czterdziestu	
czterech	tysiącach	ludzi,	którzy	odegrają	w	historii	zba-
wienia	wielką	rolę.	Skoro	taka	liczba	wybranych	może	
mieć	ogromne	znaczenie	 	w	wypełnianiu	się	odwiecz-
nych	planów	Boga,	„nasze”	sto	 tysięcy	 też	może	stać	
się	cząstką	zbawczego	procesu	przybliżania	się	Bożego	
Królestwa!			
	 Sto	 tysięcy	 razy	 efa,	 to	 strefa	 miłości,	 Boża	
strefa!	
	 Pokuszę	się	o	dalsze	szyfry.	Szmaragdy,	turku-
sy,	rubiny	eusebei,	filadelfii,	agape	–	w	murach	górnego	
Jeruzalem!	Czy	to	możliwe,	że	okruchy	miłości,	obecne	
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w	naszym	życiu,	staną	się	ozdobą	wiecznego	miasta?
	 Seks	to	radość	–	eros,	filadelfia,	agape!		Oj,	czy	
się	nie	zagalopowałem?	Zamiast	eusebei	–	eros?	Wtedy	
mielibyśmy	efę	pełną	miłości	wszelakiej,	wielobarwnej.	
Eros	 też	pochodzi	od	Boga.	Stwórca	przyrównuje	 sie-
bie	do	narzeczonego,	oblubieńca,	małżonka	zarówno	w	
Pierwszym,	jak	i	w	Nowym	Przymierzu	(Iz	54,	6;	Ef	5,	
31	–	32).	Wyznaje,	 że	 jest	 zazdrosny,	że	pragnie	wza-
jemności,	oczekuje	wierności.	Woła	z	radością,	spoglą-
dając	na	parę	małżonków,	rozkoszujących	się	seksem:	

„Upijcie	się	miłością”	(Pieśni	nad	pieśniami	5,	1).
	 Może	właśnie	to,	że	eros	została	oderwana	od	
filadelfii	 i	agape,	sprawiło,	że	nie	umiemy	cieszyć	się	
seksem?	Miłość	Boża	musi	ogarnąć	całego	człowieka,	
jego	ducha,	duszę	i	ciało.	Idźmy	więc	w	czerpaniu	mi-
łości	z	Boga	na	całość.	
	 Co	daje	 szczęście	 totalne,	 radosne?	EFA!	Mo-
rze	miłości!	STREFA!

 Luty 2016 roku to miesiąc kolejnej, tzw. „okrą-
głej”, rocznicy śmierci Marcina Lutra. 18 lutego mi-
nie dokładnie 470 lat od dnia, w którym w Eisleben 
zakończyło się życie Reformatora Kościoła.	Tego	typu	
rocznice	 to	zwykle	okazja	do	przypominania	dorobku	
postaci,	 której	 rocznicę	 śmierci	 obchodzimy.	 Tym	 ra-
zem	sytuacja	jest	jednak	nieco	inna.	Rocznicę	śmierci	
M.	Lutra	przypominamy	w	kontekście	zbliżającego	się	
jubileuszu	500	lat	Reformacji.	Nie	tylko	rok	2017,	ale	 
i	 lata	 poprzedzające,	 są	 dla	 nas	 okazją	 do	 przywoły-
wania	wielu	 aspektów	dorobku	Reformatora.	Dlatego	
poniżej	nie	znajdzie	się	zestawienie	dorobku	czy	myśli	
teologicznej	 byłego	 augustiańskiego	mnicha	 z	Witten-
bergi,	ale	próba	spojrzenia	na	jego	postać	w	perspekty-
wie	bardziej	osobistej,	 a	 jednocześnie	 znamiennej	dla	
Reformacji.	
	 Chodzi	 o	małżeństwo	 i	 życie	 rodzinne	 Refor-
matora	 z	Wittenbergi.	 Odrzucenie	 przymusu	 celibatu	
duchownych	 było	 jedną	 z	 ważniejszych	 zmian	 wpro-
wadzonych	 w	 praktycznym	 życiu	 Kościoła	 przez	 Re-
formację.	 Było	 to	 związane	 z	 zasadniczym	 dowarto-
ściowaniem	przez	M.	Lutra	i	wittenberską	Reformację	
małżeństwa	jako	porządku	zaplanowanego	przez	Boga	
dla	 Jego	 stworzenia.	Wręcz	w	 niektórych	wypadkach	
ślub	duchownych	traktowany	był	jako	deklaracja	przy-
stąpienia	do	ruchu	reformacyjnego.	Poniżej	jednak	nie	
chodzi	nam	o	ten	symboliczny	czy	teologiczno-etyczny	
aspekt	problemu,	ale	próbę	odpowiedzi	na	pytanie,	jak	
ten	element	reformacyjnej	zmiany	znalazł	urzeczywist-
nienie	w	życiu	lidera	wittenberskiej	Reformacji.
	 Jak	wiadomo	Luter	 poślubił	w	1525	 roku	Ka-
tarzynę	 von	Bora.	 Katarzyna,	 podobnie	 jak	M.	 Luter,	
miała	za	sobą	życie	zakonne.	Mając	6	lat,	w	1504	roku,	
trafiła	 na	wychowanie	 do	 klasztoru	 najpierw	w	Bren-
na	(Saksonia	Anhalt),	a	następnie	w	1509	roku	decyzją	
rodziców	 została	 przeniesiona	 do	 klasztoru	 cysterek	
w	Nimbschen	koło	Grimma	w	Saksonii.	Tam	w	1514	
r.	 rozpoczęła	nowicjat,	a	 rok	później	złożyła	śluby	za-
konne.	Wraz	z	wybuchem	Reformacji	do	niemieckich	
klasztorów	zaczęły	docierać	poglądy	M.	Lutra.	Szcze-

gólne	znaczenie	dla	mnichów	i	mniszek	miały	jego	pi-
sma	głoszące	krytykę	życia	zakonnego,	jako	nie	mają-
cego	nic	wspólnego	z	wypełnianiem	woli	Bożej,	która	
nie	 realizuje	 się	 w	 zajęciach	 klasztornych,	 ale	 w	wy-
konywaniu	 ziemskiego	 zawodu	 –	 powołania	 Bożego.	
Podważały	one	także	obowiązywanie	ślubów	mniszych.	
Szczególną	 rolę	 odegrało	 tutaj	 pismo	 „Osąd	 ślubów	
mniszych”	z	1521	roku.	Pod	wpływem	tych	idei	mnisi	 
i	mniszki	 porzucali	 habity,	 a	 klasztory	były	 rozwiązy-
wane.
	 Taka	sytuacja	miała	także	miejsce	w	klasztorze	
w	Nimbschen	 na	Wielkanoc	 1523	 roku.	 Kilka	 zakon-
nic	wysłało	do	Lutra	list	z	prośbą	o	pomoc	w	ucieczce	
z	klasztoru.	Przy	pomocy	kupca	z	Torgawy	Leonarda	
Koppego	Reformator	 pomógł	w	 planowanej	 ucieczce.	
Dziewięć	 zakonnic,	 wśród	 nich	 Katarzyna,	 opuści-
ło	 klasztor,	 ukryte	w	 beczkach	 ze	 śledziami,	 5	 kwiet-
nia	1523	roku.	Po	ucieczce	bały	się	wrócić	do	domów.	 
M.	Luter	 podjął	 się	 opieki	 nad	 nimi,	 zapewniając	 im	
dach	nad	głową	u	swych	przyjaciół	w	Wittenberdze.
	 Katarzyna	 von	 Bora	 przebywała	 najpierw	 
u	pisarza	miejskiego	Philipsa	Reichenbacha,	 a	następ-
nie	 trafiła	 do	 domu	Lucasa	Cranacha	 starszego	 –	ma-
larza	 Reformacji.	 M.	 Luter	 podejmował	 też	 starania,	
by	 zapewnić	 zakonnicom	 byt,	 aranżując	 ich	 małżeń-
stwa.	W	1523	roku	planowano	małżeństwo	Katarzyny	
z	 byłym	wittenberskim	 studentem	 z	Norymbergi	 Hie-
ronimusem	Paumgarterem.	Mimo	 sympatii	Katarzyny	
nie	udało	się	jednak	do	tego	małżeństwa	doprowadzić,	
gdyż	potencjalny	narzeczony	opuścił	miasto.	Następnie	
proponowano	jej	ślub	z	księdzem	Kasparem	Glantzem	
z	Orlamunde.	Tej	 propozycji	 jednak	odmówiła.	Wyra-
ziła	 natomiast	 chęć	 poślubienia	M.	Lutra.	Ten	 jednak	
podchodził	 do	 kwestii	 z	 dystansem.	 Przemyśliwał	
nad	kwestią	małżeństwa,	ale	planował	je	raczej	z	inną	 
z	byłych	mniszek	z	Nimbschen	-	Ave	von	Schönfeld.	To	
jednak	nie	doszło	do	skutku.
	 W	kwietniu	1525	roku	M.	Luter	odwiedził	 ro-
dziców	i	zyskał	od	nich	zgodę	i	poparcie	dla	założenia	
rodziny,	co	pozwoliło	mu	później	traktować	swój	ślub	

Marek Cieślar
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jako	 akt	 posłuszeństwa	 wobec	 władzy	 rodzicielskiej.	
Ślub	odbył	się	niespodziewanie	13	czerwca	1525	roku.	
Udzielił	 go	 Johannes	 Bugenhagen,	 wittenberski	 pro-
boszcz,	przyjaciel	i	współpracownik	M.	Lutra,	a	obecni	
przy	tym	byli	 jedynie	Justus	Jonas,	prawnik	Johannes	
Apel	oraz	małżeństwo	Cranachów,	u	których	mieszka-
ła	Katarzyna.	Czas	na	taką	decyzję	był	niesprzyjający.	 
W	Niemczech	dokonywały	się	ostatnie,	a	zarazem	naj-
bardziej	brutalne	akty	wojny	chłopskiej.
	 Małżeństwo	 Reformatora,	 byłego	 mnicha,	 ze	
zbiegłą	 zakonnicą	 wzbudziło	 europejską	 sensację.	
Erazm	z	Rotterdamu	kpił,	że	to	co	dotychczas	brał	za	
tragedię,	stało	się	właśnie	komedią.	Gromy	krytyki	spa-
dały	na	Lutra	także	ze	strony	króla	Anglii	Henryka	VIII.	
Liczni	 krytykowali	 złamanie	 ślubów	 mniszych	 przez	
oboje	 małżonków.	 Ten	 ostatni	 zarzut,	 połączony	 ze	
średniowiecznymi	przesądami	dotyczącymi	 związków	
mnichów	 z	 zakonnicami	 spowodował,	 że	 po	 narodzi-
nach	pierwszego	z	synów	-	Johannesa	-	7	czerwca	1526	
roku,	M.	Luter	z	ulgą	donosił,	że	dziecko	jest	zdrowe	 
i	bez	wad	wrodzonych.
	 Wśród	 głosów	 krytycznych	 znalazł	 się	 także	
najbliższy	 współpracownik	 M.	 Lutra	 Filip	 Melanch-
ton,	który	tak	pisał	do	swego	ucznia	Camerariusa:	„13	
czerwca	Luter	nieoczekiwanie	poślubił	pannę	von	Bora,	
nie	 ogłaszając	 swych	 zamiarów	 żadnemu	 ze	 swych	
przyjaciół,	 zaprosił	 wieczorem	 jedynie	 Bugenhagena,	
Cranacha	 i	Apela	na	kolację,	 po	której	przeprowadził	
dziwną	ceremonię.	Zapewne	dziwisz	się,	że	w	tym	nie-
szczęsnym	czasie,	gdy	wszyscy	prawi	mężowie	cierpią,	
Luter	nie	współcierpi	z	nimi,	lecz,	jak	się	zdaje,	preferu-
je	życie	w	przyjemnościach	i	wystawia	na	szwank	swe	
dobre	imię	w	czasie,	gdy	Niemcy	teraz	potrzebują	jak	
nigdy	jego	mądrości	i	siły”.	F.	Melanchton	nie	podzielał	
zarzutów	Erazma,	Henryka	VIII	czy	innych.	Dał	jednak	
wyraz	 niezadowoleniu,	 że	M.	Luter	w	 tak	 dramatycz-
nym	 dla	Niemiec	 i	Reformacji	momencie	 postanowił	
się	 zabrać	 za	 układanie	własnego	 życia,	 kiedy	 akurat	
zamiast	skupienia	na	sobie	potrzebne	jest,	by	wszystkie	
swoje	 siły	 skupił	 na	 radzeniu	 sobie	 z	 piętrzącymi	 się	
przeciwnościami.
	 Dla	 samego	 M.	 Lutra	 małżeństwo	 było	 swo-
istym	świadectwem	i	zamanifestowaniem	swojej	ufno-
ści	wobec	Boga.	Diabeł,	wróg	życia,	który	właśnie	pu-
stoszył	Niemcy	wojną	chłopską,	tak	samo	nienawidził	
jego	małżeństwa.	Dlatego	też	Reformator	zdecydował	
się	 pojąć	w	 tym	akurat	momencie	Katarzynę	 za	 żonę	
„na	złość	diabłu”.	Poza	tym	jego	sprawy	domowe	także	
wymagały	uregulowania.	Rozwiązano	klasztor,	do	któ-
rego	 należał,	 potrzebował	 zorganizować	 sobie	 swoje	
życie	i	gospodarstwo	domowe,	a	temu	nie	sprzyjało	cią-
głe	angażowanie	się	w	sprawy	reformy	Kościoła,	nauki	
i	polityki.
	 Lutrowa	 decyzja	 o	 małżeństwie	 nie	 była	 tyl-
ko	 pragmatycznym	 poszukiwaniem	 pomocy	 w	 radze-

niu	 sobie	 z	prozą	życia.	Kilka	dni	po	 ślubie	 tak	pisał	
do	swojego	przyjaciela	Mikołaja	von	Amsdorfa:	„Nie	
jestem	 namiętnie	 zakochany,	 ale	 darzę	 swą	 żonę	 mi-
łością	 i	 szacunkiem”.	 Ten	 zdystansowany	 fragment	
może	sugerować,	że	w	związku	M.	Lutra	z	Katarzyną	
brakowało	intymności,	której	potrzebę	i	znaczenie	tak	
podkreślał	 w	 swoich	 jeszcze	 przedślubnych	 pismach	 
o	 małżeństwie.	 Kłam	 takiemu	 wrażeniu	 zadaje	 frag-
ment	 z	 listu	 pochodzącego	 z	 grudnia	 1525	 roku,	 jaki	 
M.	Luter	skierował	do	innego	ze	swoich	przyjaciół,	Geo-
rga	Spalatina.	List	ten	Reformator	napisał,	gdyż	sam	nie	
mógł	wziąć	udziału	w	uroczystości	ślubnej	przyjaciela.	
Pisał	jednak	do	niego	tak:	„	Wierz	mi,	dusza	ma	raduje	
się	z	Twego	ślubu	nie	mniej,	niż	z	mego	własnego	[…]	
Pozdrów	swą	żonę	serdecznie	ode	mnie.	Gdy	będziesz	
ze	 swą	Katarzyną	w	 łożu,	 słodko	 ją	obejmując	 i	 cału-
jąc,	pomyśl:	Ta	istota,	najlepsze	małe	stworzenie	mego	
Boga,	jest	mi	dana	przez	Chrystusa;	jemu	niech	będzie	
cześć	i	chwała.	Również	i	ja,	w	noc	po	dniu,	w	którym	–	
jak	zakładam	–	otrzymasz	ten	list,	będę	kochał	mą	żonę	
łącząc	się	w	myślach	z	Tobą.	Me	żebro	przesyła	Tobie	 
i	Twemu	żebru	pozdrowienia	w	Chrystusie”.
	 Fakt,	 że	 Luter	 zawarł	 związek	 akurat	 z	 Kata-
rzyną	 von	 Bora	 nie	 był	 rzeczą	 oczywistą	 nie	 tyle	 ze	
względu	na	fakt,	że	była	zakonnicą	i	już	samo	to	było	
sprawą	kontrowersyjną.	To	akurat	Reformatorowi	nie-
szczególnie	 przeszkadzało,	 przecież	 jego	 pierwotna	
wybranka	Ava	von	Schönfeld	także	była	zbiegłą	zakon-
nicą.	Ważniejsza	 była	 osobista	 ocena	M.	Lutra,	 który	
widział	w	Katarzynie	osobę	zarozumiałą.	Jednak	wspo-
minając	to	po	14	latach	małżeństwa	stwierdzał,	że	Bóg	
chciał	by	pojął	za	żonę	Katarzynę	i	obdarzył	go	przez	
to	 „najszczęśliwszym	 małżeństwem”.	 Jej	 samodziel-
ność	myślenia	i	gotowość	do	wyrażania	własnego	zda-
nia,	nie	tylko	w	sprawach	domowych,	ale	także	teologii	
i	polityki,	doprowadziło	do	tego,	że	w	jednej	z	„Mów	
stołowych”	 Reformator	 stwierdzał:	 „Gdybym	 jeszcze	
raz	miał	znaleźć	żonę,	wykułbym	sobie	z	kamienia	ko-
bietę	posłuszną”.	Fakt,	 że	 zajęta	 licznymi	domowymi	
sprawami	Katarzyna,	mimo	swej	pobożności,	nie	miała	
czasu	na	głębszą	lekturę	Pisma	Świętego	skłonił	Refor-
matora,	 by	 obiecać	 żonie	większą	 sumę	 pieniędzy	 za	
przeczytanie	Biblii	od	deski	do	deski.	Powodzenie	tego	
pomysłu	pozwoliło	mu	z	dumą	stwierdzać,	że	Katarzy-
na	 zna	Biblię	 lepiej,	 niż	 jakikolwiek	papista	 dwadzie-
ścia	lat	wcześniej.
	 Zarozumiałość,	 jaką	 u	 Katarzyny	 dostrzegał	
Luter,	okazała	się	ogromnym	talentem	do	zarządzania	
sprawami	 domowymi.	 Reformator,	 publicznie	 impul-
sywny	 i	 pewny	 swego	 polemista,	 w	 domu	 zmieniał	
się	w	 czułego	ojca	 i	męża,	 który	 jednak	był	 zupełnie	
zagubiony	w	sprawach	domowego	budżetu	 i	utrzyma-
nia.	Dochody	Lutra	ograniczały	się	do	skromnego	upo-
sażenia	kaznodzi	kościoła	miejskiego	w	Wittenebrdze	 
w	wysokości	około	9	guldenów	pensji	rocznie.	Sytuacja	



Informator Parafialny nr 2/2016 (146)

luty 2016 7

zmieniła	w	1524	roku,	kiedy	elektor	przyznał	mu	hono-
rarium	wykładowcy,	początkowo	w	wysokości	100	gul-
denów	rocznie,	z	czasem	osiągnęło	ono	wysokość	400	
guldenów.	M.	Luter	programowo	nie	zarabiał	na	 swo-
ich	pismach,	widząc	w	nich	nie	przyczynę	zarobku,	ale	
służbę	prawdzie	chrześcijańskiej.	Dla	stale	powiększa-
jącej	 się	 rodziny	 (Lutrowie	mieli	 szóstkę	dzieci,	 3	 sy-
nów	i	3	córki;	dwie	z	dziewczynek	umarły	młodo)	oraz	
domu	w	Czarnym	Klasztorze,	który	pozostawał	domem	
otwartym,	stale	przyjmującym	licznych	gości	chcących	
spotkać	Reformatora,	te	dochody	nie	były	wystarczają-
ce.	Szczególnie,	że	M.	Luter	przy	swoim	dość	niefraso-
bliwym	podejściu	do	pieniędzy,	nieraz	skromne	środki	
uszczuplał	 jeszcze	 pożyczkami	 dla	 przyjaciół.	 Kata-
rzyna	musiała	zatroszczyć	się	o	dopinanie	domowego	
budżetu.	 Pielęgnowała	 ogród,	 warzyła	 piwo,	 a	 także	
wspomagała	domowy	budżet	z	opłat	studentów,	którzy	
mieszkali	w	czasie	studiów	w	domu	Lutrów.	Katarzyna	
realizowała	 te	 zadania	 z	 niespożytą	 energią.	 Świadec-
twem	 tego	 jest	 to,	 że	M.	Luter	nazywał	 ją	 „jutrzenką	
Wittenebrgi”,	nawiązując	do	jej	wczesnego	wstawania.
	 Te	 doświadczenia	 z	 Katarzyną	 spowodowały,	
że	M.	Luter	niezwykle	cenił	zmysł	gospodarczy	kobiet,	
a	 także	 doceniał	 swoją	 żonę.	 Dawał	 temu	wyraz	 nie-
jednokrotnie	w	„Mowach	stołowych”:	„Nie	oddałbym	
mojej	Kasi	 ani	 za	Francję,	 ani	 za	Wenecję,	 ponieważ	
Bóg	dał	ją	mnie;	inne	kobiety	mają	dużo	większe	wady,	
a	ona	jest	mi	wierna	i	jest	dobrą	matką	dla	moich	dzieci.	
Gdyby	każdy	mąż	 zawsze	miał	 to	 na	względzie,	 z	 ła-
twością	przezwyciężyłby	pokusy	niezgody,	które	szatan	
zasiewa	miedzy	małżonkami”.	W	innym	miejscu	„Mów	
stołowych”	 zachowały	 się	 jeszcze	 dwie	 wypowiedzi	
Reformatora:	„Największym	szczęściem	jest	mieć	żonę,	
której	możesz	 powierzyć	 swe	 interesy	 i	 która	 jest	 do-

brą	matką	dla	 twych	dzieci.	Kasiu,	masz	męża,	 który	
Cię	 kocha,	wiele	 cesarzowych	 nie	 	 jest	 tak	 bogatych”	
oraz	„Ja	jestem	bogaty,	Bóg	dał	mi	mą	zakonnicę	i	troje	
dzieci:	czym	się	mam	martwić,	jeśli	nawet	mam	długi,	
Kasia	spłaca	moje	rachunki”.	Przywiązanie	M.	Lutra	do	
żony	widać	 także	w	nagłówkach	 jego	 licznych	 listów,	
jakie	 wysyłał	 do	 Katarzyny	 ze	 swoich	 podróży:	 „Do	
bogatej	 Pani	w	Zülsdorfie”	 (tam	Lutrowie	mieli	wieś,	
którą	odkupili	od	brata	Reformatora),	„Do	Pani	Doktor	
Katarzyny	Ludherin,	 zamieszkałej	 cieleśnie	w	Witten-
berdze,	natomiast	duchowo	wędrującej	po	Zulsdorffie,	
mojej	kochance	do	rąk”.
	 Stosunek	M.	Lutra	do	żony	znalazł	także	swo-
je	odzwierciedlenie	w	uzasadnieniu	zapisu	testamentu	
Reformatora	z	1542	roku,	w	którym	Katarzynie	zapisał	
wieś	Zülsdorf,	dom	i	kosztowności	o	wartości	1	 tysią-
ca	florenów:	„Czynię	to	z	następujących	powodów:	Po	
pierwsze,	 ponieważ	 zawsze	 kochała	 i	 darzyła	 szacun-
kiem	mnie	–	jej	wiernego	i	prawowitego	małżonka,	dla	
którego	urodziła	 i	wychowała,	 dzięki	 obfitym	Bożym	
łaskom,	pięcioro	żyjących	dzieci;	i	niech	Bóg	sprawi	by	
żyły	długo”.
	 To	podsumowanie	z	perspektywy	końca	życia	
pokazuje,	 że	 reformacyjny	 eksperyment	 docenienia	
małżeństwa	 w	 tym	 przypadku	 okazał	 się	 sukcesem.	
M.	 Luter	 nie	 tylko	 stał	 się	 niestrudzonym	 propagato-
rem	godności	 stanu	małżeńskiego	w	 swoich	 licznych,	
poświęconych	 temu	pismach	 (pochodzących	niejedno-
krotnie	sprzed	1525	roku),	ale	także	sam	doświadczył	
małżeńskiego	 i	 rodzinnego	 szczęścia,	 o	 którego	 doce-
nienie	w	chrześcijańskim	nauczaniu	i	praktyce	walczył	
z	taką	wytrwałością.

Rok 2016 ogłoszony Rokiem Kościoła

	 Rok	 2016	 w	 Koście-
le	 Ewangelicko-Augsburskim	 
w	 Polsce	 został	 ogłoszony	 Ro-
kiem	 Kościoła.	 Ewangelicy	 wy-
znają	 wiarę	 w	 "jeden	 powszech-
ny	i	apostolski	Kościół",	którego	
głową	jest	Jezus	Chrystus.	Wierni	
tworzą	 wspólnotę	 ochrzczonych,	
budującą	wiarę	i	życie	na	Słowie	
Bożym.
	 Jak	 rozumieją	 Kościół	 
i	 czy	 mówiąc	 "Kościół"	 ewange-
licy	 mają	 dokładnie	 to	 samo	 na	
myśli,	 co	 inni	 chrześcijanie?	Od-

dr Jerzy Sojka
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powiedzi	na	to	i	inne	pytania	znajdziesz:	luter2017.pl

	 Kościół	 został	 powołany	 do	 istnienia	 w	 dniu	
Zesłania	Ducha	Świętego.	 	Ze	względu	na	 spojrzenie	
na	Kościół	 nie	w	kategoriach	 zewnętrznej,	widocznej	
organizacji,	ale	społeczności	wierzących	wraz	ze	swo-
ją	 Głową	 –	 Chrystusem,	 w	 luterańskim	 pojmowaniu	
istnieje	 jeden	Kościół	powszechny,	do	którego	należą	
wszyscy	wierzący	w	Jezusa	Chrystusa.

	 Kościoła	 tego	 nie	można	 utożsamiać	 z	 żadną	
organizacją	 kościelną,	 czy	 też	 społecznością	 religijną,	
przekracza	on	ich	ramy.	Kościół	ten,	 tak	jak	jego	Pan	
i	Głowa	Jezus	Chrystus,	jest	niepodzielny,	a	rozpoznać	
go	można	 po	 znamionach	Kościoła:	wiernym	 naucza-
niu	Ewangelii	i	należytym	udzielaniu	sakramentów.

	 W	Chrzcie	Świętym	w	imię	Trójjedynego	Boga,	
Ojca	 i	Syna	 i	Ducha	Świętego,	wszyscy	zostali	powo-
łani	do	udziału	w	kapłaństwie	Chrystusa	i	powszechnej	
służby	w	Kościele	Chrystusa,	aby	wzajemnie	budować	
się	w	wierze	 i	 świadczyć	o	Zmartwychwstałym	Chry-
stusie	w	 świecie.	 Powszechna	 służba	wszystkich	wie-
rzących	w	Kościele	znajduje	swój	praktyczny	wymiar	
w	indywidualnym	świadectwie	wiary	i	we	współodpo-
wiedzialności	za	Kościół	poprzez	zaangażowanie	w	pa-
rafiach	i	innych	przestrzeniach	służby.

	 W	Roku	Kościoła	wierni	będą	mieli	m.in.	moż-
liwość	 głębszego	 spojrzenia	 na	 to,	 co	 to	 znaczy	 być	 
w	Kościele	 Jezusa	Chrystusa	 oraz	 jak	 rozumieć	 i	 sto-
sować	swoje	osobiste	powołanie	do	służby	w	Kościele	
Ewangelicko-Augsburskim	w	Polsce.

 Rok Kościoła wpisuje się w cykl przygotowań 
do obchodów - w 2017 roku - rocznicy: 500 lat Refor-
macji.

	 Hasłem	 roku	 2016	 jest	 fragment	Księgi	 Izaja-
sza	(66,13	wg	Biblii	Warszawskiej):	„Jak matka pocie-
sza syna, tak Ja będę was pocieszał i w Jeruzalemie 
doznacie pociechy”.

	 Werset	 stanowiący	 hasło	 roku	 znajduje	 się	 
w	 ostatnim	 rozdziale	 Księgi	 Izajasza,	 który	 wieńczy	
dzieło	 nazywane	 Księgą	 Tritoizajasza	 (56–66).	 Roz-
dział	ten	wprowadza	tematy	dotyczące	kultu	świątynne-
go,	przyszłego	błogosławieństwa,	jak	i	przezwyciężenia	
aktualnych	trudności.	Te	dwa	ostatnie	tematy	występują	
również	w	jednostce	66,10–16,	do	której	należy	w.	13.

	 Fragment	 składa	 się	 z	 trzech	 części.	 Część	
pierwsza	obejmuje	wersety	10–11,	które	są	wezwaniem	
do	radości,	wygłoszonym	przez	proroka.	Wedle	owego	
wezwania	w	wersecie	10	nastąpić	ma	radykalna	zmia-
na,	 ponieważ	 radować	mają	 się	 ci,	 którzy	 opłakiwali	
Jerozolimę	 jak	 żałobnicy.	 Podobne	wezwania	 i	wypo-
wiedzi	o	radości	typowe	są	dla	Deutero-	i	Tritoizajasza	 
(Iz	54,1;	61,10;	65,13).

	 Fragment,	w	którym	znajduje	się	werset	będący	
hasłem	 roku,	porusza	zagadnienia	występujące	zarów-
no	w	 rozdziale	 66,	 jak	 i	w	 innych	perykopach	Deute-
ro-	i	Tritoizajasza.	Szczególnie	ten	ostatni	autor	biblij-
ny	lubi	posługiwać	się	obrazami	wziętymi	z	życia	(stąd	
np.	symbolika	porodu	w	wersetach	7–9).	Podobny	jest	
również	obraz	Boga	jako	bardzo	bliskiego	ludowi.	Ni-
niejsza	jednostka,	w	tym	werset	13,	ukazują	Boga	jako	
osobę	 najbliższą	 Izraelowi,	 która	 pozostaje	 ze	 swoim	
ludem	w	bardzo	intymnej	relacji	i	jak	matka	reaguje	na	
najmniejszą	krzywdę	i	cierpienie	swojego	dziecka.	Lud	
zaś	poza	JHWH	nie	ma	nikogo,	z	pokorą	do	niego	się	
zwraca	i	może	liczyć	na	swojego	Boga.

Andrzej P. Kluczyński 
literanie.pl

O tym, skąd się wszystko wzięło

	 Odpowiedź	 zależy	 w	 dużym	 stopniu	 od	 tego,	
kim	się	 jest	 i	 jakim	się	 jest.	Pewien	astronauta	stwier-
dził	po	wylądowaniu	na	ziemi,	że	nigdzie	w	górze	nie	
spotkał	 Boga.	 Inny	 natomiast,	 który	 był	 na	 księżycu,	
powiedział,	że	gdy	rozglądał	się	w	przestrzeni,	to	jedno	
uderzyło	go	z	całą	wyrazistością:	musi	być	ktoś,	kto	to	
wszystko	wymyślił	i	uczynił.
	 Nic	 nie	 może	 powstać	 z	 niczego.	 Zero	 pozo-
staje	zerem	nawet	wtedy,	gdy	dodamy	jeszcze	dziesięć	
tysięcy	zer.
	 Chrześcijaństwo	 twierdzi,	 że	 Bóg	 istniał	 już	

przed	wszelkim	 czasem	 i	 przed	wszelką	 przestrzenią.	
I	właśnie	z	niczego	stworzył	On	wszystko,	co	istnieje.	
Wszechświat	powstał	dlatego,	ponieważ	Bóg	tak	chciał.	
Bóg	powiedział	-	i	stało	się.
	 Czy	można	to	wytłumaczyć	i	udowodnić?	Nie.	
Pogląd,	że	Bóg	stworzył	świat,	jest	naturalnie	pewnym	
wyjaśnieniem.	 Jednak	 bez	 wątpienia	 nie	 stanowi	 do-
wodu	w	sensie	matematycznym	czy	badań	laboratoryj-
nych.	Ale	w	ten	sposób	nie	przeprowadza	się	przecież	
teologicznego	 wyjaśnienia.	 Dla	 wiary	 Kościoła	 Bóg	
jest	oparciem,	bez	którego	nie	można	sobie	wyobrazić	
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dzieła	stworzenia.
	 „Człowiek	 cielesny"	 pyta	 zwykle	 o	 myśl,	 
o	plan,	o	nadludzką	 inteligencję,	gdy	bada	 fantastycz-
ną	sensowność	w	budowie	i	funkcjonowaniu	cielesnej	 
i	duchowej	istoty	ludzkiej.	W	ten	sam	sposób	może	py-
tać	ten,	kto	wydziera	coraz	więcej	tajemnic	naturze.	Na-
turze,	w	której	wszystko	przebiega	planowo	i	we	wła-
ściwych	proporcjach.	Nie	mówiąc	już	o	artyście,	który	
widzi	więcej	piękna	w	dziele	stworzenia	niż	my,	zwy-
czajni	ludzie.	Musi	być	zatem	coś,	ktoś,	kto	to	wszystko	
stworzył.
	 Nie	 stanowi	 to	 oczywiście	 żadnego	 dowodu,	
ale	mówię	o	tym,	gdyż	wielu	ludzi	to	przeżywa	i	zasta-
nawia	się	nad	tym.	Nie	może	to	być	dowodem	również	 
i	 z	 tego	 względu,	 ponieważ	 w	 świecie	 widzimy	 tyle	
okrucieństwa	 i	 ciągłą	 walkę	 o	 dominację,	 zarówno	
wśród	ludzi,	jak	i	wśród	zwierząt	czy	wśród	roślin.
	 Chrześcijaństwo	twierdzi,	że	Bóg	jest	Stwórcą,	
ponieważ	tak	naucza	Biblia.	,,Ty	stworzyłeś	wszystko,	
i	 z	 woli	 Twojej	 zostało	 stworzone	 i	 zaistniało"	 (Obj.	
4,11).	To	wyznanie	wiary	świadczy,	że	pośród	wszelkiej	
tajemniczości	życie	jest	czymś	radosnym.
	 Brzmi	 to	 może	 pięknie,	 ale	 skąd	mam	wziąć	
taką	wiarę?
	 Z	pewnością	podczas	wędrówki	„na	łonie	przy-
rody"	zdarzyło	ci	się	kiedyś	doznać	wrażenia,	że	w	ca-
łym	 tym	pięknie	można	odczuć	dotknięcie	niewidzial-
nej,	 ciepłej	 ręki.	Kościół	 powiada,	 że	 twoje	 odczucie	
było	właściwe.	Jest	ono	początkiem	drogi,	którą	należy	
kroczyć	dalej.	Kościół	nie	wymaga	od	ciebie,	abyś	na-
raz	uwierzył	we	wszystkie	szczegóły	biblijnej	historii	 

o	 stworzeniu,	 ale	 nie	 zatrzymuj	 się	 na	 początku,	 nie	
idąc	dalej.
	 To,	 że	 stworzenie	 jest	 Bożym	 stworzeniem,	
oznacza,	iż	jest	ono	dobre.	Życie	nie	jest	złe,	a	śmierć	
nie	jest	czymś	najlepszym.	Bóg	stworzył	człowieka	na	
swój	własny	obraz.	Bóg	stworzył	przyrodę,	aby	swoim	
pięknem	głośno	opiewała	Boga	i	aby	służyła	nam	swy-
mi,	jeszcze	ukrytymi,	tajemnicami.
	 Bóg	dał	nam	zadanie,	abyśmy	wypełniali	Jego	
wolę	zawartą	w	stworzeniu.	Jako	zarządcy.	Mamy	coś	
z	tym	stworzeniem	uczynić.	Mamy	dać	się	przez	Boga	
kształtować	 na	 Jego	 podobieństwo.	 Mamy	 zarządzać	
przyrodą	i	nie	niszczyć	jej,	nie	korzystać	z	niej	w	spo-
sób	rabunkowy.	Używając	jej	bogactw,	musimy	jedno-
cześnie	pamiętać	o	ich	ochronie.	A	to,	że	niektórzy	są	
bogaci,	a	 inni	biedni,	nie	było	Bożym	zamiarem	przy	
stworzeniu.	To,	 że	 niektóre	 narody	 żyją	w	nadmiarze	
dostatku,	a	inne	poniżej	granicy	wegetacji,	nie	jest	wca-
le	intencją	Boga.	Te	niesprawiedliwe	stosunki	stworzy-
liśmy	my	 sami.	 Egoizm	 osobisty	 i	 egoizm	 narodowy	
—	oto	nasze	własne	dzieło	stworzenia.	Bóg	nie	rządzi	
nami	 jak	 dyktator.	 Bóg	 obdarzył	 nas	 odpowiedzialno-
ścią.	Gdy	nie	zważamy	na	Boży	zamiar,	wtedy	właśnie	
dzieje	się	tak,	jak	się	dzieje.	Ludzie	nawzajem	traktują	
się	źle,	narody	niewłaściwie	obchodzą	się	ze	sobą,	po-
nieważ	jesteśmy	opanowani	przez	żądzę	władzy	i	dóbr	
materialnych.	Wyzyskujemy	 inne	kraje	 i	 innych	 ludzi	
zamiast	 troszczyć	 się	 o	 nich,	 chronić	 ich,	 pracować	 
w	imię	solidarności	i	sprawiedliwości.

Gert Borgenstierna

Panie, wybaw mnie od wykrzywionej twarzy,
Ty nie potrafisz narzekać.
Ty nie umiesz marudzić.
Ty nigdy nie płaczesz.

O, Panie,
spraw, abym pewnego dnia zrozumiał, kim jesteś:

Ty jesteś Radością!
I dlatego,

jeżeli stworzyłeś mnie dryblasem
spraw, bym tego nie  czuł choć czasem.

Jeśli jestem nazbyt gruby
niech nie upatruję w tym mojej zguby.

Tak więc, Panie,
zachowaj mnie w dobrym humorze.

Pragnę, abym pewnego dnia,
( choć nie śpiesz się z nim, proszę)

mógł Ci tak podziękować:
„Byłem przygnębiony, ale Ty

pocieszyłeś mnie swoim uśmiechem:
Pozwól, bym mógł zagościć w wiecznej radości

Twojego raju”. Amen.
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500 lat Reformacji

Dekada Reformacji

	 Dekada	 Lutra	 jest	 międzynarodowym	 projek-
tem	 społeczno-religijnym,	 którego	 celem	 jest	 popu-
laryzowanie	 historii	 i	 dziedzictwa	 Reformacji	 zapo-
czątkowanej	 przez	 ks.	 dr.	Marcina	Lutra,	 reformatora	
Kościoła	Zachodniego.	Dekada	Lutra,	zainaugurowana	
nabożeństwem	w	kościele	zamkowym	w	Wittenberdze	
21	września	 2008	 roku,	 jest	 inicjatywą	 zaadresowaną	
nie	 tylko	do	Kościołów	chrześcijańskich,	ale	 i	do	sze-
rokich	grup	społecznych.	 Inicjatorami	projektu	są	Ko-
ściół	Ewangelicki	w	Niemczech	(EKD)	i	Ministerstwo	
Kultury	Kraju	Związkowego	Saksonii-Anhalt.	Kościół	
Ewangelicko-Augsburski	w	Rzeczypospolitej	Polskiej,	
jako	 pierwszy	 Kościół	 poza	 granicami	 Niemiec,	 włą-
cza	się	w	Dekadę	Lutra,	chcąc	przybliżyć	Polakom,	bez	
względu	na	wyznanie,	duchowy	i	społeczny	dorobek	re-
formacji	luterańskiej	w	Polsce	i	na	całym	świecie.	De-
kada	Lutra	 rozpoczyna	przygotowania	do	ogólnoświa-
towych	obchodów	500-lecia	Reformacji.

	 Strona	internetowa	luter2017.pl	jest	projektem	
edukacyjnym	 i	 promocyjnym	 Kościoła	 Ewangelic-
ko-Augsburskiego	 w	 Polsce.	 Jej	 celem	 jest	 ukazanie	
dziedzictwa	 reformacji	 nie	 tylko	w	wymiarze	 ogólno-
narodowym,	 ale	 i	w	 lokalnym	poprzez	wspieranie	 ak-
tywności	 parafii	 ewangelicko-augsburskich,	 ale	 także	
organizacji	pozarządowych	oraz	szkół	różnych	szczebli	
w	podejmowaniu	wysiłków	na	 rzecz	zgłębiania	zasad	 
i	 historii	 Reformacji	 oraz	 ochrony	 jej	 dorobku,	 także	
w	 tych	 miejscach,	 w	 których	 nie	 ma	 już	 duchowych	
spadkobierców	 luterańskiej	 Reformacji.	 Luter2017.pl	
jest	ponadto	zaproszeniem	skierowanym	do	wszystkich	
Internautów,	bez	względu	na	wiek,	wyznanie	 i	 pocho-
dzenie,	aby	podjęli	trud	digitalizacji	wspomnianego	do-
robku.	Temu	mają	służyć	m.in.	projekty	i	konkursy,	ja-
kie	zostaną	rozpisane	w	ramach	Dekady	Lutra	w	Polsce.

	 Dekada	 Lutra	 zainaugurowana	 21	 września	
2008	 roku	w	Wittenberdze	 przy	 udziale	 gości	 ekume-
nicznych	i	luterańskich	liderów	z	całego	świata,	w	tym	
ks.	biskupa	Marka	S.	Hansona,	prezydenta	Światowej	
Federacji	 Luterańskiej	 i	 zwierzchnika	 Ewangelicko-
-Luterańskiego	 Kościoła	 Ameryki,	 dobitnie	 pokazała	 

w	którą	stronę	zmierzać	będą	obchody	500-lecia	Refor-
macji.

 REFORMACJA

	 31	października	1517	roku	augustiański	mnich	
i	profesor	teologii	Marcin	Luter	(1483-1546),	zgodnie	
z	ówczesnym	zwyczajem	ogłosił	lub	przybił	do	drzwi	
kościoła	zamkowego	w	Wittenberdze	95	tez,	które	do-
tyczyły	 nadużyć	w	Kościele	 Zachodnim,	 związanymi	
ze	 sprzedażą	 odpustów.	 Ogłoszenie	 tez	 nie	 od	 razu	
zmieniło	kościelną	rzeczywistość	–	wielu	reformatorów	
przed	Lutrem	postulowało	 reformę	Kościoła,	 stąd	 też	
wystąpienie	 Wittenberskiego	 Reformatora	 wpisywało	
się	w	pasmo	długich	dążeń	do	odnowy	religijnej	euro-
pejskiego	chrześcijaństwa.

	 31	X	 1517	 roku	 jest	 zatem	 symboliczną	 datą,	
punktem	 orientacyjnym	 w	 dziejach	 Europy	 i	 histo-
rii	Kościoła,	 oznaczającą	 z	 jednej	 strony	nową	 epokę	 
w	życiu	religijnym	Starego	Kontynentu,	na	którą	składa	
się	renesans	teologii	i	pobożności,	ponowne	sięgnięcie	
do	źródeł	biblijnych	 i	 patrystycznych,	 a	 z	drugiej	wy-
odrębnienie	się	w	Kościele	Powszechnym	(Katolickim)	
nurtu	 reformacyjnego,	 z	 którego	 w	 kolejnych	 latach	
powstawały	 niezależne	 od	 papiestwa	 Kościoły	 ewan-
gelickie.	 Reformacja,	 wpisana	 w	 kontekst	 dramatycz-
nych	wydarzeń	polityczno-społecznych	XVI	wiecznej	
Europy,	 nie	była	w	 sferze	 religijnej	 radykalną	 rebelią,	 
a	wyrazem	wiary	i	tęsknoty	za	Ewangelią.	W	krajach,	do	
których	dotarła	reformacja	i	dzięki	wynalazkowi	druku	
nastąpiło	religijne	przebudzenie,	a	 także	niespotykany	
dotąd	rozwój	kultury:	piśmiennictwa	w	językach	ojczy-
stych,	muzyki	i	wielu	innych	aspektów	społecznych.

 ŚWIĘTO REFORMACJI

	 Obchody	pamiątki	Reformacji	31	października	
zaczęto	organizować	długo	po	śmierci	Lutra.	Jednak	już	
od	1569	roku	na	Pomorzu	odbywały	się	okolicznościo-
we	wspomnienia	wydarzeń	z	Wittenbergi,	które	organi-
zowano	11	listopada	w	dzień	imienin	Marcina.	Począt-
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ki	wspominania	Lutra	i	świętowanie	dzieła	Reformacji	 
w	dniu	31	października	sięgają	1617	roku.	Paradoksal-
nie	 idea	Święta	Reformacji	wyszła	 pierwotnie	 nie	 od	
teologów	 luterańskich,	 a	 od	 ewangelików	 reformowa-
nych.	 Najprawdopodobniej	 głównym	 animatorem	 ob-
chodów	był	urodzony	w	Zielonej	Górze	ks.	Abraham	
Scultetus	(1566-1625),	luteranin,	który	później	związał	
się	z	reformowanym	nurtem	Reformacji.	Scultetus	był	
w	Heidelbergu	nadwornym	kaznodzieją	księcia	Palaty-
natu	Fryderyka	V.	Pomysł	szybko	podchwycili	witten-
berczycy	apelując	do	elektora	saskiego	Jana	Jerzego	II	
o	ustanowieniu	obchodów	jubileuszowych	na	dnie	od	
30	października	do	2	listopada	1617	roku.

	 W	 następnych	 wiekach	 obchody	 Reforma-
cji	 zdominowane	 były	 przez	 wydarzenia	 polityczne.	 
W	1817	 Pamiątkę	Reformacji	wykorzystano	w	Niem-

czech	 do	 świętowania	 wyzwolenia	 spod	 okupacji	
napoleońskiej.	 Natomiast	 w	 1917	 roku	 akcentowa-
no	 nacjonalistyczne	 hasła,	 w	 których	 Luter	 nie	 był	
już	 chrześcijaninem	 poszukującym	 łaskawego	 Boga,	 
a	 narodowym	 bohaterem,	 nawołującym	 do	 dumy,	 sa-
moświadomości	 niemieckiego	 narodu	 i	 nierzadko	 do	
walki	z	Żydami.	W	2017	roku	ma	być	zupełnie	inaczej	–	
międzynarodowo	i	ekumenicznie.	Kościoły	luterańskie	
na	całym	świecie,	nie	rezygnując	ze	swojej	tożsamości,	
a	raczej	odwołując	się	do	niej	i	na	nowo	odczytując,	na-
leżały	do	pionierów	dialogu	ekumenicznego,	 rozumia-
nego	 jako	 pojednanie	 i	wzajemne	 poznawanie	 się	 po-
dzielonych	denominacji	chrześcijańskich.

Luter2017

I     T A K    B Y W A Ł O
Czasym między dólanami

zbiegnie sie ślub ze chrzcinami,
bo młodzi tak wygazdują,

że wroz ślub i chrzest świętują.

Bo to przyszła tako moda,
kie ślub biere para młoda,
choć ni mają izby swojij,
już sie jim kolybka stroji.

Nie wstydzi sie dziołcha tego,
że sie ji sukienka zbiego,
welon do ślubu kupuje,
choć to już ji nie pasuje.

Hej, mamulko siwogłowa,
czako cie robota nowa,

chociorz bydziesz se styskała,
bydziesz dziycie kolybała.

Kiej sie młodym dzieć urodzi,
mało-wiela jich obchodzi,
dali kaj chcą obganiają,
matke za służącą mają.

                                                             Emilia Michalska, 1973r. 
(udostępniła: Grażyna Cimała)
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W³adys³aw Sosna

Trochę historii
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 215
   02.02.1566:	w	Łukowicy	koło	Nowego	Sącza	urodził	
się	Michał Sędziwój,	 syn	 Jakuba	 i	 Katarzyny	 Pielsz	 
z	 Rogów.	Mimo,	 iż	 swego	 czasu	 należał	 do	 jednych	
z	 najsławniejszych	 ludzi	 Europy,	 wiadomości	 o	 nim	
mamy	 fragmentaryczne,	 nie	 poddające	 się	 ściślejszej	
periodyzacji.	 	 Co	 więcej,	 niemalże	 do	 czasów	 nam	
współczesnych	uważany	był	za	jednego	z	wielu	mistyfi-
katorów,	posługujący	się	wiedzą	tajemną,	hermetycznie	
zamkniętą		alchemią.	Miał	rozlegle	kontakty	nie	tylko	 
z	 alchemikami,	 dokonującymi	 na	 dworach	 władców	
rzekomych	 transmutacji	 zwykłych	 metali	 w	 srebro	 
i	złoto	i	poszukujących	magicznego	kamienia	filozoficz-
nego,	ale	przede	wszystkim		z	wieloma	uczonymi	pró-
bującymi	wyjaśnić	tajemnice	zachodzących	wokół	nas	
zjawisk	fizyko-chemicznych.	 Jego	 dzieła,	 tłumaczone	
na	kilka	języków	i	drukowane	anonimowo	bądź	pod	in-
nym	nazwiskiem,	dawały	podstawę	do	dalszych	badań	
nad	 właściwościami	 powietrza	 i	 procesami	 spalania,	 
a	także	oddychania,	wzbudziły	wielkie	zainteresowanie	
wśród	uczonych	tej	miary	co	francuski	chemik	Antoine	
Laurent	Lavoisier	(1741	–	1801),	twórca	nowoczesnej	
chemii,	który	ustalił,	że	powietrze	jest	mieszaniną	róż-
nych	gazów,	ale	tylko	jeden	z	nich	umożliwia	spalanie	
i	oddychanie	i	jest	jednym	z	dwóch	składników	życio-
dajnego	związku	jakim	jest	woda,	a	także	Isaac	Newton	
(1642	–	1727),	angielski	filozof,	matematyk	i	fizyk,	od-
krywcy	praw	ruchu	i	powszechnego	ciążenia.	
Michał	Sędziwój	kształcił	się	w	jednej	z	krakowskich	
szkół	klasztornych,	a	potem	w	Akademii	Krakowskiej,	
studiując	filozofię,	retorykę	i	teologię.	Tam	też	spotkał	
Mikołaja	Wolskiego,	późniejszego	marszałka	wielkiego	
koronnego	i	swojego	mecenasa,	który	zainteresował	go	
alchemią,	nauką	tajemną,	której	celem	było	znalezienie	
kamienia	filozoficznego,	klucza	do	wszelkich	tajemnic	
natury.	Potem	odnajdujemy	go	na	uczelniach	w	Lipsku	
(1590),	Wiedniu	(1591)	i	Altdorfie	(1594	–	1595).	Wie-
my	jeszcze,	że	bywał	w	Rosji,	Szwecji,	Anglii,	Hiszpa-
nii	i	Portugalii.	W	latach	1593	–	1599	służył	na	dworze	
cesarza	 Rudolfa	 II,	 bardziej	 zajmującego	 się	 właśnie	
alchemią	i	astrologią,	niż	polityką,	zaś	w	1595	Michał	
bywał	na	dworze	Zygmunta	III	Wazy,	który	wykazywał	
podobne	zainteresowania.	Jak	godził	Michał	służbę	na	
dworach	ze	 studiami	 i	prowadzeniem	eksperymentów	

chemicznych,	 wobec	 zbitki	
dat,	 trudno	odgadnąć.	Z	Pra-
gi	 wypędziła	 Michała	 zara-
za;	 utracił	 wówczas	 swoją	
żonę	Weronikę	z	domu	Stiber	 
i	 dwoje	 z	 czworga	 dzieci.	 
W	1600	r.	na	krótko	pojawił	
się	 w	 Krakowie,	 gdyż	 Zyg-
munt	ponownie	wysłał	go	z	tajną	misją	do	Pragi,	gdzie	
zatrzymał	się	do	1604.	W	tym	czasie	ogłosił	anonimo-
wo	swój	pierwszy	traktat	„Cosmopolitani	novum	lumen	
chymicum	–	De	lapode	philosophorum”	(Traktat	o	ka-
mieniu	filozoficznym	albo	nowe	światło	chemiczne	ze	
źródła	 przyrody	 i	 doświadczenia	 ręcznego	wydobyte),	
który	przyniósł	mu	międzynarodową	 sławę.	Wracając	
do	 Krakowa,	 przygarnął	 uratowanego	 fortelem	 przez	
siebie	 więźnia	 elektora	 saskiego	 Krystiana	 II	 -	 alche-
mika	 Sethona.	 Ten	 wkrótce	 zmarł.	 Michał	 ożenił	 się	 
z	wdową	Sethona,	odziedziczył	jego	fortunę,	a	przede	
wszystkim	 tajemny	 proszek,	 umożliwiający	 rzekomą	
przemianę	 ołowiu	 w	 złoto.	 Dzięki	 temu	 proszkowi	
przeprowadził	 imponujące	 eksperymenty	 przed	 Ru-
dolfem	II	i	Zygmuntem	Wazą.	W	1605	r.	Michał	bawił	 
w	Stuttgarcie,	 nie	 spodziewając	 się,	 że	 zostanie	więź-
niem	księcia	wirtemberskiego	Fryderyka	za	sprawą	jego	
alchemika	nadwornego.	Chciał	on	wymusić	od	Micha-
ła	rzekomo	posiadaną	przez	niego	złotodajną	tynkturę.	
Interwencja	Rudolfa	II	i	Zygmunta	uratowała	Michała	 
z	opresji.	Odpowiedzią	Michała	na	zastosowane	wobec	
niego	 represje	 była	 cięta	 satyra	 na	 wszystkich	 szarla-
tanów	 mamiących	 także	 władców	 pozorami	 łatwego	
wzbogacenia	 się:	 „Mercurii	 alchymistae	 et	 naturae”	
(Dialog	Merkurego,	alchemika	i	Natury	–	1607).	Z	kolei	
w	Kolonii	wydał	 kolejne	 dzieło	 „Tractatus	 de	 sulphu-
re”	(Traktat	o	siarce	-	1613).	Michał	miał	tę	olbrzymią	
przewagę	nad	wszystkimi	ówczesnym	alchemikami,	że	
opierał	 swoje	prace	 	wyłącznie	na	przeprowadzonych	
doświadczeniach,	 a	 nie	 spekulacjach	 filozoficznych	 
i	 demonstrowaniu	 efektownych	 eksperymentów.	 Ba-
dał	m.in.	właściwości	saletry	potasowej,	odkrył	w	niej	
ukrytą	substancję	wydzielającą	się	w	wyniku	jej	praże-
nia,	którą	nazwał	„duchem	saletry”	i	uznał	za	poszuki-
wany	od	starożytności	kamień	filozoficzny.	Nie	znano	
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wówczas	 trzech	 stanów	materii,	 zwłaszcza	 jej	 postaci	
gazowej.	 Dopiero	 później	 odkryto,	 że	 jest	 to	 tlen.	 Ja-
kiś	 czas	Michał	przebywał	na	dworze	marszałka	Wol-
skiego	w	Krzepicach,	z	którym	prowadził	różne	próby	
uzyskiwania	 czystych	metali.	W	 1616	 r.	wyjechał	 do	
laboratorium	prof.	Jana	Hartmana	w	Marburgu.	Wkrót-
ce	potem	znalazł	się	na	dworze	cesarza	Ferdynanda	II	
w	Wiedniu	 jako	 tajny	 jego	 radca	 (1619	 –	 1624).	 Po-
dróżował	 w	 tym	 czasie	 do	 Polski	 i	 do	 Padwy,	 gdzie	
kontaktował	 się	 z	 polskim	 astronomem	 Janem	 Broż-
kiem.	Pragnąc	zapobiec	rozszerzaniu	się	błędnych	nauk	 
i	 niebezpiecznych	 eksperymentów,	 zamierzał	 założyć	
Towarzystwo	 Nieznanych	 Filozofów,	 którego	 celem	
miała	 być	 poufna	 wymiana	 informacji	 o	 przeprowa-
dzanych	badaniach	naukowych.	Opracowane	przez	nie-
go	 rękopiśmienne	 statuty,	 napisane	 zawiłym,	 zgodnie	 
z	zasadami	hermetyzmu	językiem,		krążące	wśród	uczo-
nych,	zostały	wydane	w	języku	francuskim	(„Status	des	
philosophes	inconnus”)	w	1691	r.	Ostatnie	lata	Michał	
spędził	w	podarowanych	mu	przez	 cesarza	włościach	
w	Księstwie	Karniowskim.	Zmarł	w	Krawarzu	między	
20.05	a	12.08.1636	r.	

**********
   4.02.1866:	urodził	się	Wacław Zygmunt Anczyc,	hi-
storyk,	drukarz	 	w	Krakowie;	drukował	książki	przed-
nich	 wydawców	 polskich	 (Gebethner	 i	 Wolff,	 Osso-
lineum,	 wydawnictwa	 PAU),	 „Bibliografię	 Polską”	
Karola	 Estreichera	 i	 in.	 Patrz:	 odc.	 186,	 w:	 „Wieści	
Wyższobramskie”	2013/9,	s.	14.

**********
   05.02.1866:	urodził	się	Ignacy Chrzanowski,	histo-
ryk	literatury,	prof.	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,		obok	
innych	autor	cennej	pracy	„Historia	literatury	niepodle-
głej	Polski”.	Patrz:	odc.	202,	w:	„Wieści	Wyższobram-
skie”	2015/1,	s.	15.	

**********
   06.02.1916:	w	Krakowie	zmarł	pedagog,	filolog	i	hi-
storyk	 literatury	Piotr Parylak.	W	 swoim	 życiorysie	
ma	też	cieszyński	akapit.	Macierz	Szkolna	zabiegająca	
o	 obsadę	 stanowiska	 dyrektora	 co	 dopiero	 powołane-
go	polskiego	Gimnazjum	(1895),	zwróciła	się	właśnie	
do	 Piotra	 Parylaka,	 będącego	wówczas	 nauczycielem	
gimnazjalnym	 we	 Lwowie.	 Propozycja	 została	 przy-
jęta.	W	Cieszynie	 Piotr	 Parylak	 spędził	 6	 lat	 (1895	 –	
1901).	 Był	 to	 niezmiernie	 trudny	 okres	 rozruchu	 pry-
watnego	 gimnazjum,	 jedynej	 polskiej	 szkoły	 średniej	
w	granicach	monarchii	Habsburgów.	Szkoła	zdana	na	
nierówną	 rywalizację	 z	 gimnazjum	 niemieckim,	 stale	
musiała	walczyć	o	uznanie	i	przetrwanie,	borykała	się	
z	 poważnymi	 trudnościami	 finansowymi.	Wyjątkowo	
ostre	 rygory	musieli	 spełniać	nauczyciele,	 nie	 tyle	 co	
do	kwalifikacji,	a	posiadanych	uprawnień	do	nauczania	
w	szkołach	średnich	na	terenie	monarchii	i	oczywiście	
nieposzlakowaną	opinię	władz	politycznych.	Dyrektor	

Parylak	potrafił	się	znaleźć	w	tych	trudnych	warunkach,	
dzięki	 taktowi	 i	 wyjątkowej	 roztropności	 utrzymał	
szkołę,	zyskując	wielkie	uznanie	zarówno	rodziców,	jak	
i	 uczniów,	 którym	 stawiano	 bardzo	wysokie	wymaga-
nia.	Zdecydował	się		opuścić	Cieszyn,	gdy	byt	szkoły	
był	już	zapewniony.	Wyjechał	do	Krakowa		i	tam	zmarł	
nagle	6.02.1916	r.	Spoczął	na	Cmentarzu	Rakowickim.	
	 Był	 nie	 tylko	 dobrym	 pedagogiem,	 ale	 i	 wy-
trawnym	 publicystą,	 autorem	 szeregu	 prac	 z	 zakre-
su	 historii	 literatury,	 m.in.	 „Kilka	 słów	 o	 Ojcu	 za-
dżumionych”,	 „O	 pieśniach	 Jana	 Kochanowskiego	 
z	 uwzględnieniem	 poetów	 klasycznych”,	 „O	 najwięk-
szym	 naszym	 poecie	 A.	 Mickiewiczu”.	 Z	 uznaniem	
była	przyjęta	napisana		przez	niego	biografia	Antoniego	
Malczewskiego	 oraz	 komentarz	 estetyczny	 do	 wyda-
nego	w	1884	 r.	 poematu	 „Maria”.	Ów	komentarz	był	
w	 tamtym	czasie	absolutnym	novum,	gdyż	nikt	dotąd	
w	ocenach	pisarstwa	nie	zwracał	uwagi	na	estetyczne	
walory	utworu.	Zredagował	 także	cztery	 tomy	„Dzieł”	
Juliusza	Słowackiego.	Zajmował	się	również	kwestiami	
wychowawczymi,	czemu	dał	wyraz	w	pracy	„O	potrze-
bie	i	środkach	kształcenia	poczucia	narodowego	u	mło-
dzieży	naszej”.	W	sprawozdaniach	szkolnych	pomieścił	
kilka	tłumaczeń		literatury	ruskiej,	nieznane	fragmenty	
poezji	 łacińskiej	Kazimierza	 Skarbiewskiego,	 a	 także	
dokonał	 wierszowanego	 przekładu	 „Ifigenii	 w	 Taury-
dzie”	Johanna	Wolfganga	Goethego.	Osobną	 	pozycją	
jest	 „Polsko	 –	 niemiecki	 i	 niemiecko	 –	 polski	 słow-
nik	kieszonkowy	dla	użytku	prywatnego	w	kantorach	 
i	szkołach”	(1897).	
	 Z	 lat	młodości	 wiemy	 jedynie,	 że	 urodził	 się	
29.06.1846	 r.	 w	 Drohobyczu.	 Tam	 też	 uczęszczał	 do	
szkoły	 ludowej	 u	 bazylianów,	 maturę	 zdał	 w	 1866	 r.	
We	Lwowie	studiował	filologię	klasyczną,	polonistykę	 
i	germanistykę,	w	1869	r.	zdał	egzamin	nauczycielski	na	
Uniwersytecie	 Jagiellońskim.	W	1870	 rozpoczął	 prak-
tykę	nauczycielską	jako	zastępca,	rok	później	 jako	na-
uczyciel	rzeczywisty,	a	niebawem	profesor	gimnazjum	
w	 	 rodzinnym	Drohobyczu.	 Na	 własną	 odpowiedzial-
ność	w	 zajęciach	 pozaszkolnych	 uczył	 historii	 Polski	
z	 własnych	 konspektów.	 Przeniesiony	 do	 gimnazjum	
w	 Stanisławowie	 (1874),	 rozwinął	 tu	 szeroką	 działal-
ność	 społeczną,	 jako	 przewodniczący	 Towarzystwa	
Pedagogicznego,	 a	 także	 jako	 dyrektor	 i	 nauczyciel	
Wyższej	Szkoły	Żeńskiej	tegoż	Towarzystwa	i	członek	
koła	Towarzystwa	Nauczycieli	 Szkół	 	Wyższych.	 Już	
wówczas	dbał	o	czystość	języka	polskiego.	Rozprawa	
„Prowincjonalizmy	mowy	polskiej	w	Drohobyczu	i	jego	
okolicach	zestawione	 i	porównane	z	 językiem	ruskim,	
staropolskim	i	narzeczem	kaszubskim”	przyniosły	mu	
członkostwo	w	Komisji	Językowej	Akademii	Umiejęt-
ności	 (1878).	Rok	później	objął	 stanowisko	profesora	 
w	IV	gimnazjum	we	Lwowie.	
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**********
   9.02.1841:	 we	 Florencji	 zmarł	 Chrystian Piotr 
Aigner,	 architekt,	 budowniczy	 w	 wojsku	 koronnym,	
wykładowca	uniwersytecki.	Pamięć	o	nim	przypomina-
ją	budowle	wzniesione	według	jego	projektów,	będące	
wzorcami	 architektury	 palladiańskiej	 na	 ziemiach	pol-
skich,	opartej	na	kanonach	sztuki	greckiej.	Znajdujemy	
wśród	nich	pałace	(Igołomia,	Olesin,	Natolin,	rozbudo-
wa	pałacu	Krasińskich	i	przebudowa	pałacu	Namiestni-
kowskiego,	Mennica	 i	Obserwatorium	Astronomiczne	
w	Warszawie,	Świątynia	Sybilii	i	Domek	Gotycki	w	Pu-
ławach,	 pałac	w	Krzeszowicach)	 oraz	 liczne	 kościoły	
(Puławy,	Międzyrzecze	Podlaskie,	Suwałki,	w	Warsza-
wie	kościół	św.	Aleksandra),	także		przebudowy	szere-
gu	elewacji	i	wnętrz	kamienic	i	dworków.		
	 Był	 synem	 imigranta	 niemieckiego,	 stolarza	
na	 dworze	 Czartoryskich	 w	 Puławach	 –	 Chrystiana	 
i	Polki	Anny	z	Gębickich.	Urodził	się	w	Puławach	30	
(?).06.1756	 r.	Mały	Chrystian	miał	 to	 ogromne	 szczę-
ście,	że	na	 jego	drodze	życia	 stanął	Stanisław	Kostka	
Potocki	 (1755	 –1821),	 czołowa	 postać	 życia	 politycz-
nego	i	kulturalnego	przełomu	XVIII/XIX	w.	w	Polsce,	
wybitny	znawca	i	mecenas	sztuki.	Zainteresował	się	on	
synem	 stolarza,	 odkrył	 w	 nim	 zadatki	 przyszłego	 ar-
chitekta,	wzbudził	w	nim	zainteresowanie	architekturą	
starożytną,	 a	 zwłaszcza	 jej	 renesansową	 modyfikacją	
mistrza	Andrea	 Palladia	 (1508	 –	 1580).	On	 też	 praw-
dopodobnie	 wysłał	 swojego	 wychowanka	 na	 kilkulet-
nie	 studia	 do	Rzymu,	 które	 ukończył	w	 1781	 r.	 Jako	
inżynier	 budowniczy	wstąpił	 do	wojska,	 gdzie	 został		
zatrudniony	 jako	 konserwator	 obiektów	 militarnych,	
od	 1792	 r.	 dodatkowo	 jako	 wykładowca	 w	 Korpu-
sie	 Inżynierów	 Obojga	 Narodów.	 	 Przede	 wszystkim	
jednak	służył	 swojemu	mecenasowi.	W	1785	 r.	odbył	 
z	nim	kilkumiesięczną	podróż	studyjną	 	po	Włoszech.	
Zwłaszcza	 początkowo	 Aigner	 był	 realizatorem	 po-
mysłów	 swojego	 protektora	 pozbawionego	 umiejęt-
ności	rysowania,	przez	20	lat	udzielał	się	jako	główny	
architekt	 księżnej	 Izabelli	 Czartoryskiej	 z	 Flemingów	 
w	 Puławach,	 gdzie	 jego	 prekursorskie	 założenie	 par-
kowo	–	pałacowe	po	dzień	dzisiejszy	wzbudza	wielki	
podziw.	 	W	 czasie	 insurekcji	 kościuszkowskiej	 pełnił	
obowiązki	urzędnika	w	Departamencie	Uzbrojenia	i	La-
zaretów,	napisał	też	rozprawę	„Krótka	nauka	o	pikach	
i	kosach”.	Po	unicestwieniu	Rzeczypospolitej	w	1795	
r.	pozostał	na	służbie	Potockiego,	ale	podejmował	 też	
samodzielne	 realizacje	 na	 zamówienie	 Lubomirskich	 
i	Zamoyskich.	W	1812	r.	wyjechał	do	Włoch,	gdzie	2	
lata	 później	 dostąpił	 godności	 członka	 Akademii	 św.	
Łukasza.	Przekonany	przez	Potockiego,	w	1816	r.	wró-
cił	 do	kraju,	 przyjmując	 funkcję	Generalnego	Budow-
niczego	i	członka	Rady	Ogólnej	Budownictwa,	a	także	
budowniczego	 Komisji	 Rządowej	 Spraw	 Wewnętrz-
nych	i	Policji.	Przez	rok	kierował	katedrą	architektury	

Uniwersytetu	Warszawskiego.	 Póki	 żył	 mecenas,	 cie-
szył	 się	 wielkim	 powodzeniem,	 realizując	 swoje	 pro-
jekty	kościołów,	pałaców	 i	budynków	 rządowych.	Po-
wstało	też	w	tym	czasie	kilka	znakomitych	prac,	m.in.:	 
„O	świątyniach	u	Starożytnych	i	o	Słowiańskich”	(1808),	
„Rozprawa	 o	 guście	 w	 ogólności	 a	 w	 szczególności	 
o	 budownictwie"	 (1812).	 Gdy	 większą	 siłą	 przebicia	
wykazał	 się	 mistrz	 monumentalnego	 klasycyzmu	An-
tonio	Corazzi,	Aigner	wycofał	się	do	Krakowa	(1825),	
a	 nie	 znajdując	 i	 tu	 uznania,	 wyjechał	 do	 Rzymu,	 
a	ostatecznie	osiadł	we	Florencji,	żyjąc	z	uskładanego	
kapitału.	Swoim	sknerstwem	i	nasilającą	zrzędliwością	
zniechęcił	 do	 siebie	 polskich	 bywalców	 włoskich	 sa-
lonów,	dyskontując	zalety	charakteru	swojej	młodości,	
zwłaszcza	pracowitość	i	niekłamany	patriotyzm.	Resztę	
swojego	kapitału	zapisał	Stanisławowi	Zamoyskiemu.	

**********
   11.02.1841:	urodził	się	Józef Brandt,	batalista,	przy-
wódca	polskich	plastyków	w	Monachium,	ilustrator	hi-
storii	Polski	XVII	w.	(„Wyjazd	Jana	III	z	Marysieńką	 
z	Wilanowa”,	„Bitwa	pod	Wiedniem”).	Patrz:	odc.	207	
w:	Wieści	Wyższobramskie”	2015/6,	s.	12	–	13.

**********
   14.02.1916:	w	Zakopanem	urodził	się	Wawrzyniec 
Żuławski,	najmłodszy	syn	filozofa,		pisarza,	poety,	dra-
maturga	 i	 taternika	 Jerzego.	Mając	 16	 lat	 (1932)	 już	
wprawiał	 się	w	 taternictwie,	 trzy	 lata	 później	 znalazł	
się	w	grupie	najwybitniejszych	polskich	wspinaczy.	Po	
części,	 idąc	 śladami	 ojca,	w	 1934	 r.	 rozpoczął	 studia	 
z	zakresu	filozofii	na	Uniwersytecie	Warszawskim,	wię-
cej	uwagi	zwrócił	 jednak	na	wykształcenie	muzyczne	
(muzykologię	 i	 kompozycję),	 którą	 pogłębiał	 w	 Kon-
serwatorium	Warszawskim.	Oczywiście	 nie	 zaniedbał	
swojego	wielkiego	zamiłowania	do	gór,	już	od	1936	r.	
dopisywał		kolejne	sukcesy	wspinaczkowe,	także	w	Al-
pach.	Relacjonował	je	w	„Taterniku”,	a	także	w	książ-
ce	„Wędrówki	alpejskie”	(1939).		Już	w	1939	r.	został	
członkiem	zarządu	Klubu	Wysokogórskiego.	W	czasie	
II	wojny	światowej	zaangażował	się	w	ruchu	podziem-
nym	AK,	w	szeregach	batalionu	AK	„Odwet”		w	stop-
niu	podporucznika	walczył	w	Powstaniu	Warszawskim.	
Po	wojnie	w	1945	r.	został	profesorem	Konserwatorium	
Muzycznego	w	Łodzi,	w	1948	r.	zamieszkał	w	Warsza-
wie,	 gdzie	 od	 1950	 r.	 był	 profesorem	 instrumentacji	 
w	 Państwowej	 Wyższej	 Szkole	 Muzycznej.	 Udzielał	
się	 też	 jako	 krytyk	 i	 recenzent	 spektakli	muzycznych	 
w	 stolicy,	 umieszczając	 swoje	 wypowiedzi	 w	 „Ru-
chu	Muzycznym”,	 „Expresie	Wieczornym”,	 wreszcie	 
w	„Kuźnicy”	i	w	„Nowej	Kulturze”.	Przez	2	lata	(1951	
–	1953)	pełnił	obowiązki	sekretarza	Związku	Kompozy-
torów	Polskich,	zaś	od	1956	r.	był	prezesem	Stowarzy-
szenia	Autorów	ZAiKS.	Miał	już	w	tym	czasie	w	swo-
im	 dorobku	 kilkanaście	 utworów	 muzycznych	 (m.in.	
Uwerturę	 koncertową	 –	 1938,	 Preludium	 i	 fugę	 po-
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dwójną	na	kwartet	smyczkowy	–	1942,	Cztery	kolędy	
polskie	na	małą	orkiestrę	symfoniczną	–	1947,	Cztery	
mazurki	na	fortepian	–	1952,	Sonatę	na	skrzypce	i	forte-
pian	–	1952,	„Chodź	z	nami	w	góry”	na	głos	i	fortepian	–	
1954,	Wierchowe	nuty	na	chór	mieszany	i	skrzypce	solo	
–	1955).	Niemniej	zew	gór	stale	dawał	o	sobie	znać.	Już	
od	 1949	 r.	 ponownie	 był	 członkiem	 zarządu	 Klubu	
Wysokogórskiego	PTT,	od	1956	jego	prezesem,	przez	 
2	 lata	 (1954	 –	 1956)	 przewodniczącym	Sekcji	Alpini-
zmu	ZG	PTTK.	Mimo,	iż	do	GOPRu	nie	należał,	ofiar-
nie	uczestniczył	w	wielu	wyprawach	ratunkowych,	któ-
re	uważał	za	obowiązek	każdego	człowieka	gór.	Zginął	
tragicznie	w	czasie	akcji	ratunkowej	w	lawinie	lodowej	
na	zerwach	Mont	Blanc	du	Tacul	18.08.1957	r.	
	 Oprócz	 wspomnianych	 wyżej	 publikacji	 jest	
autorem	kilku	książek,	wśród	nich:	„Niebieski	Krzyż”	
(1946),	„Sygnały	ze	skalnych	ścian”	(1954),		„Tragedie	
tatrzańskie”	(1956),	Skalne	lato	(1958).	

**********
   14.02.1991:	 zmarł	 Stanisław Gąsienica – Byr-
cyn (jun.),	 juhas	 i	 baca	 tatrzański,	 pisarz	 ludowy,	 au-
tor	 wierszy,	 gawęd	 i	 tekstów	 kolęd	 pomieszczonych	 
w	czasopismach,	antologiach	 i	 tomikach:	„Myśli	 juha-
sa”,	 „Tatrzańsko	 ziemio”.	Patrz	 odc.	 154,	w:	 „Wieści	
Wyższobramskie”	2011/01,	s.	15.	

**********
   14.02.1941:	 	 około	18.00	wystartował	 z	 brytyjskie-
go	 lotniska	 dwusilnikowy	 samolot	 „Whitley”	 z	 1419	
eskadry	specjalnego	przeznaczenia	z	angielską	załogą	
pod	dowództwem	F/L	F.	Keasta.	Na	pokładzie	samolo-
tu	 znajdowało	 się	 trzech	 skoczków	 spadochronowych	 
z	 formacji	 Cichociemnych	 (kpt.	 Stanisław	 Krzymow-
ski	–	„Kostka”,	rtm.	Józef	Zabielski	–	„Żbik”	i	kurier	
rządu	 londyńskiego	Czesław	Raczkowski	–	„Kmieć”),	
którzy	mieli	zostać	zrzuceni	w	rejonie	Włoszczowej	po-
między	Częstochową	a	Kielcami.	Około	północy	samo-
lot	znalazł	się	nad	terytorium	okupowanej	Polski.	Nie	
wiemy,czy	to	był	błąd	nawigatora	czy	inny	przypadek	
losu,	samolot	zszedł	z	wyznaczonego	kursu	i	znalazł	się	
nad	Cieszynem.	Wkrótce	potem	nasi	skoczkowie	usły-
szeli	komendę	„go”.	Samolot,	mimo	ostrzeliwań,	szczę-
śliwie	dotarł	do	bazy	po	niespełna	12	godzinach	 (bez	
kwadransa)	 lotu	 wysłużonego	 samolotu	 na	 ostatnich	
litrach	paliwa,	pokonawszy	ok.	3000	km.	Skoczkowie	
tymczasem	wylądowali	w	dolinie	rzeczki	z	zamarznię-
tymi	stawami	po	bokach.	„Żbik”	doznał	poważnej	kon-
tuzji	nogi	przy	lądowaniu	na	załamującej	się	tafli	lodu.	
Nikt	tu	na	nich	nie	czekał,	żadnych	umówionych	sygna-
łów	 skoczkowie	 nie	 dostrzegli,	 oprócz	 ujadania	 psów	 
z	pobliskich	zabudowań.	Po	zabezpieczeniu	spadochro-
nów	i	bagażu,	Kostek	i	Kmieć	udali	się	do	widocznych	
na	wzgórzu	zabudowań	wioski	na	rozpoznanie.	Udało	
im	się	dowiedzieć,	że	są	na	Śląsku	Cieszyńskim	koło	
Skoczowa,	a	więc	na	terytorium	Rzeszy.	Należało	czym	

prędzej	zniknąć.	
	 Jak	wynika	z	jednej	z	relacji,	Kmieć	wyruszył	
do	Krakowa	na	własną	 rękę,	natomiast	Kostek	 i	Żbik	
skorzystali	z	pomocy	działaczy	ZWZ,	zostali	wyprowa-
dzeni	z	rejonu	zrzutowego,	ukryci,	a	następnie	przerzu-
ceni	przez	graniczne	punkty	kontaktowe	do	Krakowa.	
Według	 innej	 relacji,	Kostek	 i	Kmieć	 jeszcze	 tej	nocy	
dotarli	 pociągiem	 do	Bielska,	 a	 stamtąd	 do	Krakowa,	
natomiast	 Żbik	 spędził	 noc	 w	 hotelu,	 wymknął	 się	 
z	sieci	szpiclów	poszukujących	trzech	bandytów	i	mimo	
kalectwa	udało	mu	się	przekroczyć	granicę	Generalnej	
Gubernii.	
	 Był	to	pierwszy,	eksperymentalny	lot,	który	po-
twierdził	możliwość	kontaktu	dowództwa	Polskich	Sił	
Zbrojnych	z	komendą	AK	w	kraju.	Niemniej	stało	się	
jasne,	że	na	 tak	dalekie,	pełne	niebezpieczeństw	trasy,	
muszą	 być	 użyte	 samoloty	 szybsze	 i	 o	 większym	 za-
sięgu.	Przeorganizowaniu	i	usprawnieniu	musiała	także	
ulec	sieć	punktów	zrzutowych.	Kolejne	loty	podjęto	do-
piero	jesienią	1941	r.	i	trwały	do	27.12.1944	r.		W	sumie	
lotnictwo	wykonało	858	lotów	do	Polski,	początkowo	 
z	baz	z	Wielkiej	Brytanii,	później	z	baz	rozlokowanych	
na	terenie	Włoch.	489	lotów	zakończyło	się	pomyślnie;	
utracono	niestety	70	maszyn	i	59	załóg	polskich,	angiel-
skich	i	południowo-afrykańskich.	Zrzucono	łącznie	345	
skoczków	spośród	579	zakwalifikowanych	do	zrzutów,	
4153	zasobników,	2991	paczek	i	58	bagażników.	Cała	
akcja	miała	 charakter	 na	wskroś	 tajny	 na	wszystkich	
odcinkach,	a	kandydaci	na	Cichociemnych	przechodzi-
li	wyrafinowane	szkolenie	i	ćwiczenia	także	w	zakresie	
umiejętności,	których	efekty	w	warunkach	pokojowych	
byłyby	 ścigane	 i	 karane.	Do	 formacji	Cichociemnych	
dostawali	się	najlepsi	z	najlepszych.	W	nierównej	wal-
ce,	w	czasie	lądowania	lub	na	skutek	ostrzeliwania	sa-
molotu	zginęło	101	Cichociemnych.	
	 Wielką	 rolę	 zwłaszcza	 w	 akcji	 przejmowania	
skoczków	 i	opieki	nad	nimi	w	pierwszej	 fazie	po	wy-
lądowania	pełniły	kobiety	pozostające	w	służbie	ZWZ	
–	AK.	Nazywano	je	„ciotkami”.	Funkcję	takiej	„ciotki”	
odegrała	dzięgielowska	diakonisa	Anna	Szalbót	–	„Ra-
chela”,	 pozostająca	w	 służbie	Batalionów	Chłopskich	
pod	dowództwem	Wojciecha	Jekiełka	–	„Żmiji”.	To	jej	
powierzono	 odnalezienie	 	 i	 przekazanie	we	właściwe	
ręce	 ukrytego	 przez	 skoczków	 „bagażu”,	 w	 którym	
znajdowała	 się	 również	poczta	 	 z	ważnymi	dla	 ruchu	
oporu	materiałami	 i	 pokaźna	 suma	 pieniędzy.	 Jej	 nie-
słychanej	odwadze	 i	 sprytowi	należy	zawdzięczać,	że	
zrzucony	„bagaż”	nie	dostał	się	w	ręce	służb	okupanta,	
które	 wcale	 nie	 próżnowały	 i	 przez	 szereg	 dni	 inten-
sywnie	 przeczesywały	 teren	 w	 poszukiwaniu	 jakich-
kolwiek	śladów	po	cicho-ciemnych,	siejąc	terror	wśród	
podejrzanych	mieszkańców	Dębowca.	

**********
   15.02.1916:	 zmarł	Michał Arct,	 księgarz	 i	wydaw-
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ca,	zainicjował	wydawnictwa	dla	potrzeb	szkolnictwa		
i	 serii	 „Książki	 dla	wszystkich”	 obejmujące	 literaturę	
popularno	–	naukową,	a	także	literaturę	piękną	(„Arcy-
dzieła	 literatury	polskiej”	 i	 in.),	wydawnictwa	 słowni-
kowo	–	encyklopedyczne.		Patrz:	odc.	213,	w	„Wieści	
Wyższobramskie”	2015/12,	s.	21.	

**********
   19.02.1966:	zmarł	ks. Oskar Michejda, proboszcz	
w	Trzyńcu,	superintendent	Kościoła	Ewangelickiego	na	
Zaolziu,	proboszcz	i	senior	w	Cieszynie,	znakomity	ka-
znodzieja,	 redaktor	pisma	„Ewangelik”	 i	 „Kalendarzy		
Ewangelickich”,	publicysta.	Patrz:	ks.	Oskar	Michejda,	
odc.	143,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”		2010/02,	s.	14.	

**********
   23.02.1766:	zmarł	Stanisław Leszczyński,	wojewo-
da	poznański,	dwukrotny	król	Polski,	książę	Lotaryngii,	
pisarz	polityczny,	przypuszczalny	autor	rozprawy	prze-
ciw	 liberum	 veto	 „Głos	wolny	wolność	 ubezpieczają-
cy”,	zwalczał	poddaństwo	osobiste	chłopów,	mecenas	
sztuki.	 Patrz:	 odc.	 56	 -	 57,	 w:	 „Gazeta	 Ewangelicka”	
2002/11-12,	s.	35	–	36.

**********
   24.02.1941:	w	Sosnowcu	zmarł	Emil Zegadłowicz,	
ministerialny	 referent	 literatury,	 	 kierownik	 literacki	
teatrów	 i	 rozgłośni	 radiowych,	 założyciel	 grupy	 lite-
rackiej	„Czartak”,	poeta,	prozaik	i	dramatopisarz	(„Po-
wsinogi	beskidzkie”,	 „Kolędziołki	beskidzkie”,	 „Zmo-
ry”,	„Motory”,	„Domek	z	kart”).	Patrz:	odc.	184	-	185,	 
w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2013/7-8,	s.	16	–	17.		

**********
   28.02.1616:	w	Nieświeżu	 zmarł	Mikołaj Krzysztof 
Radziwiłł – Sierotka,	 	 pierworodny	 potomek	 księcia	
Mikołaja	Czarnego	(1515	-	1565),	marszałka	wielkiego	
i	kanclerza	litewskiego	[patrz	odc.	203	w	„Wieści	Wyż-
szobramskie”	2015/2,	s.	8	–	9]	i	Elżbiety	z	Szydłowiec-
kich.	 Został	 pochowany	 w	 wystawionym	 przez	 siebie	
grobowcu	w	kościele	jezuitów	w	Nieświeżu	przy	zacho-
waniu	niezwykle	skromnego	rytuału.	Ożeniony	z	Elżbie-
tą	Eufemią	Wiśniowiecką	miał	z	nią	dziewięcioro	dzieci.	
	 Urodził	się	w	Ćmielowie	2.08.1549	r.	Początko-
wo	pobierał	naukę	domową	od	nauczycieli	zatrudnianych	
przez	ojca,	między	innymi	duchownego	protestanckiego	
Piotra	Pawła	Vergerio.	Był	to	bowiem	okres,	gdy	ojciec	
już	 jawnie	przyznawał	się	do	protestantyzmu,	najpierw	
jako	luteranin,	a	potem	kalwin.	W	1563	Mikołaj	został	
wyprawiony	 na	 studia	 zagraniczne,	 m.	 in.	 w	 Lipsku,	
Stuttgardzie,	 Strasburgu,	 Tybindze.	 Po	 drodze	 składał	
Mikołaj	wizyty	u	krewnych,	a	także	cieszył	się	przychyl-
nością	 uczonych	 obdarowujących	 go	 swoimi	 dziełami.	
Wśród	nich	otrzymał	egzemplarz	świeżo	wydanej	przez	
ojca	polskiej	Biblii	Brzeskiej	(1563),	aby	nie	zapomniał	
„przyrodzonej	mowy”.	Na	wieść	o	śmierci	ojca,	na	krót-
ko	wrócił	do	kraju,	ale	zgodnie	z	jego	wolą	–	„Sierotka”	
wyruszył	 na	 dalszą	 peregrynację	 po	 co	 możniejszych	

dworach	zachodniej	Europy	przez	Niemcy	i	Francję	do	
Włoch.	 Tam,	 ulegając	 namowie	 jezuitów,	 a	 zwłaszcza	
byłego	 nuncjusza	w	 Polsce	 kardynała	 J.F.	 Commendo-
niego	–	7.12.1566	r.	przyjął	katolicyzm	prosząc,	wbrew	
oczekiwaniom,	o	zachowanie	w	dyskrecji	 jego	konwer-
sji,	nie	chciał	się	bowiem	narazić	swojemu	opiekunowi	
-	stryjecznemu	bratu	ojca	–	Mikołajowi	Rudemu,	po	ojcu	
przywódcy	kalwinów	litewskich.	Dopiero	po	powrocie	
z	Rzymu	(1567)	Mikołaj	Rudy	uznał	jego	pełnoletniość	
i	przekazał	mu	wszystkie	dobra	dziedziczne.	Zagrożony	
utratą	dóbr,	Mikołaj	zjawił	się	w	końcu	na	sejmie	w	Lu-
blinie,	 składając	królowi	Zygmuntowi	Augustowi	przy-
sięgę	z	włączonych	do	Korony	dóbr	podlaskich	(1569),	
co	przyniosło	mu	nadanie	godności	marszałka	dwornego	
litewskiego.	W	kilka	dni	później	podpisał	akt	unii	lubel-
skiej	mimo,	iż	jej	nie	popierał.	Aż	do	śmierci	pozostawał	
dworzaninem	króla	i	stałym	pośrednikiem	pomiędzy	kró-
lem,	a	stryjem	Mikołajem	Rudym.	Na	sejmie	w	1570	r.	
stanowczo	opowiedział	się	przeciw	wolnościom	wyzna-
niowym	dla	 protestantów.	Groźnym	był	 pakt	 familijny	 
z	Janem	Chodkiewiczem	i	zabiegi	przybyłego	do	Polski	
Commendoniego,	którego	celem	było	przeprowadzenie	
osobnej	 elekcji	 Ernesta	 Habsburga	 na	 Litwie	 i	 narzu-
cenie	 jej	Koronie,	a	 także	odzyskanie	utraconych	praw	 
i	wolności	 po	 ustanowieniu	Unii	 Lubelskiej.	 Po	 śmier-
ci	króla	Zygmunta	Augusta	(7.07.1572),	na	zjeździe	se-
natorów	 Sierotka	 domagał	 się	 zwrotu	 Litwie	 Podlasia,	
Wołynia,	 Kijowszczyzny	 i	 Bracławszczyzny.	Wybrany	
na	 członka	 poselstwa	 do	 Paryża,	 po	 porozumieniu	 się	
z	 legatem	 Commendonim,	 miał	 wyprzedzić	 oficjalną	
delegację,	 by	 zapobiec	 złożeniu	 przez	 elekta	 Henryka	
Walezego	 przysięgi	 na	 protestancką	Konfederację	War-
szawską	„de	religione”.	Mimo	opozycji,	warunki	posta-
wione	elektowi	zostały	w	krytycznym	momencie	zaprzy-
siężone.	 Sierotka	 uczestniczył	 w	 uroczystym	wjeździe	
elekta	do	Krakowa,	brał	udział	w	koronacji	(21.02.1574),	 
a	w	niespełna	5	miesięcy	później	w	bezskutecznym	po-
ścigu	za	uciekającym	królem	(18/19.06.1574).	Po	tym	też	
czasie,	wspierany	przez	wileńskich	jezuitów,	przystąpił	do	
rekatolizacji	swoich	włości,	wymusił	konwersję	na	swo-
ich	braciach,	co	więcej,	wykupił	znaczną	część	nakładu	
polskiej	Biblii	wydanej	przez	ojca,	oddając	ją	na	spalenie.	 
W	czasie	bezkrólewia	buńczucznie	opowiedział	za	wybo-
rem	arcyksięcia	Ernesta,	szantażując	w	Stężycy	pozosta-
łych	posłów	bojkotem	dalszych	obrad	sejmowych.	Cho-
roba	 przeszkodziła	mu	w	 zabiegach	 o	 oddanie	 korony	
Habsburgom.		Królem	został	Stefan	Batory	(1.05.1576),	
Wielkie	Księstwo	uznało	 jego	 zwierzchność.	Zbliżenie	
Sierotki	do	Batorego	nie	miało	znaczenia;	choroba	(po-
dagra,	 schorzenie	weneryczne)	zmusiła	go	do	podjęcia	
leczenia	w	cieplicach	w	Jaworze	pod	Lwowem	i	kuror-
tach	 niemieckich,	 	 dolegliwości	 skłaniały	 do	 dewocji	 
i	 ślubowania	 odbycia	 pielgrzymki	 do	Grobu	 Świętego.	
Mimo	to	stanął	z	licznym	pocztem	(700	koni),	wspiera-
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jąc	wojska	Batorego	oblegające	Połock	 (1579).	W	cza-
sie	oblężenia	został	poważnie	ranny	odłamkiem	w	czoło	 
i	w	oko.	Król	awansował	go	do	godności	marszałka	wiel-
kiego.	Z	początkiem	1580	wyjechał	na	kurację	do	Włoch	
(Padwa,	Lucca),	przezimował	w	Wenecji,	ale	że	odebrał	
wiadomości	o	szerzącej	się	epidemii	na	Bliskim	Wscho-
dzie,	wrócił	na	Litwę.	Wyruszył	teraz	ze	swoim	pocztem	
pod	Psków,	 tu	 jednak	poddał	krytyce	zamiar	oblężenia	
miasta	w	warunkach	zbliżającej	się	zimy	i	opuścił	obóz	
(1.11.1581).	Po	pożegnaniu	się	z	królem	i	jego	zgodzie	
wyruszył	15.09.1582	z	Nieświeża	do	Wenecji,	skąd	już	
w	stroju	pielgrzyma	udał	 się	w	podróż	morską	w	poło-
wie	kwietnia	1583	 r.	Kolejnymi	punktami	 zatrzymania	
były:	Kreta,	Cypr,	Trypolis,	Jerozolima,	gdzie	zwiedził	
wszystkie	miejsca	związane	z	Jezusem.	Potem	dotarł	nad	
wzburzone	w	tym	czasie	ujście	Nilu,	gdzie	także	zaliczył	
co	ważniejsze	miejsca	związane	ze	świetnością	starożyt-
nego	Egiptu.	9.10.1583	 r.	wyruszył,	nie	bez	przykrych	
przygód,	w	drogę	powrotną	przez	Kretę	do	Otranto,	skąd	
już	lądem	przez	Wenecję,	Trydent,	Insbruck	i	Wiedeń	do-
tarł	2.07.1584	do	Nieświeża.	Mimo	nacisków,	nie	przyjął	
kolejnych	nadań,	postanawiając	poświęcić	się	realizowa-
niu	fundacji	kościelnych	i	rozbudowie	Nieświeża.	I	teraz	
dopiero,	mając	lat	35,	ożenił	się	z	o	20	lat	młodszą	kal-
winką	Elżbietą	Eufemią	Wiśniowiecką,	córką	wojewody	
wołyńskiego	Andrzeja	(24.11.1584),	która	w	następnym	
roku	przeszła	na	katolicyzm.	Z	początkiem	1586	r.	oddał	
urząd	marszałka	 bratu	Albrychtowi.	Do	 życia	 politycz-
nego	włączył	 się	 dopiero	 po	 śmierci	 Stefana	Batorego	
(12.12.1586),	 proponując	 do	 elekcji	 cara	 Fiodora,	 ale	
pod	wpływem	nuncjusza	Annibala	z	Capui	opowiedział	
się	 za	kandydaturą	Maksymiliana	Habsburga,	 doradzał	
mu	 nawet	wkroczenie	 do	Wielkopolski	 i	 koronowanie	
się	w	Gnieźnie.	Za	kontrkandydatem	Zygmuntem	Wazą	
opowiedział	 się	 dopiero,	 gdy	 uzyskał	 gwarancję	 speł-
nienia	 żądań	 Wielkiego	 Księstwa	 (styczeń	 1588).	 Do	
zamiaru	osadzenia	Habsburga	na	tronie	polskim	wrócił,	
gdy	Zygmunt	III	Waza	nosił	się	z	zamiarem	powrotu	do	
Szwecji.	Cały	czas	pilnował	interesów	rodowych,	uprzy-
krzając	 życie	 kanclerzowi	 Janowi	 Zamoyskiemu.	 Na	
wiosnę	1593	r.	ostatni	raz	wyjechał	do	zdroju	pod	Padwą.	
Po	 powrocie	 ograniczył	 swoją	 działalność	 do	 udziału	 
w	sejmach,	dalej	sprzeciwiał	się	uznawaniu	Konfedera-
cji	Warszawskiej,	za	to	jako	poseł	królewski	brał	udział	
w	 synodzie	 Kościoła	Wschodniego	 w	 Brześciu	 Litew-
skim,	w	czasie	którego	uznano	Unię	z	Kościołem	Rzym-
skokatolickim.	Co	 było	 zaskakujące	 i	 	wbrew	 tradycji	
rodowej,	stał	się	przeciwnikiem	Krzysztofa	–	„Pioruna”	
krytykując	poczynania	hetmana	w	czasie	wojny	szwedz-
kiej	na	terenie	Inflant	(1600).	Parafował	dyplom	królew-
ski	 oddający	 księcia	 pruskiego	 Jerzego	 Fryderyka	 pod	
opiekę	 elektora	 brandenburskiego,	 co	 w	 skutkach	 dla	
Polski	okazało	 się	 fatalne.	Podczas	 rokoszu	 sandomier-
skiego	 stanął	w	 obozie	 regalistów,	 po	 klęsce	 rokoszan	

pod	Guzowem	podjął	 się	 rokowań	 pomiędzy	 antagoni-
stami	 (6.07.1607).	 Godził	 także	 zażartych	 wrogów	 Ja-
nusza	 Radziwiłła	 z	 hetmanem	 Janem	 Chodkiewiczem,	
którego	wspierał	 w	 jego	 zmaganiach	 ze	 Szwedami	 na	
terenie	Inflant.	W	lipcu	1611	r.	witał	króla	po	jego	zwy-
cięstwie	pod	Smoleńskiem.	Utracił	już	słuch,	pogorszył	
się	wzrok,	pamięć	coraz	bardziej	zawodziła.	Jego	udział	
w	sejmie	zwyczajnym	w	1613	r.	był	ostatnim.	Wówczas	
złożył	 także	 urząd	 wojewody	 wileńskiego,	 odrzucony	
przez	króla,	który	wyznaczył	mu	do	pomocy	Krzysztofa	
Radziwiłła	z	linii	birżańskiej.	
	 Mikołaj	 Krzysztof	 Radziwiłł	 –	 Sierotka	 nale-
żał	 do	 pierwszego	 szeregu	 najmożniejszych	magnatów	
Rzeczypospolitej	 przełomu	 XVI/XVII.	 Podległe	 mu	
ziemie	znajdowały	się	na	 terenie	Korony	(Szydłowiec)	 
i	 Wielkiego	 Księstwa,	 zwłaszcza	 okolice	 Nieświeża,	 
a	 ich	 granice	 wielkokrotnie	 się	 zmieniały	 przez	 dzie-
dziczenie	 po	 krewnych,	 nadania,	 dokonywane	 zakupy,	
wymiany	i	zastawy.	W	1586	r.	utworzył	wraz	z	braćmi	
Stanisławem	i	Albrychtem	pierwsze	w	kraju	trzy	ordyna-
cje	zapewniające	niepodzielność	majątku	i	dziedziczenie	
według	starszeństwa.	Do	swoich	dóbr	ściągał	rzemieślni-
ków,	budował	szpitale,	dbał	o	stan	dróg,	zakładał	miasta.	
Najbardziej	zadbał	o	siedzibę	rodu,		ufundował	kolegium	
jezuickie	 i	 wystawną	 barokową	 bazylikę	 pw.	 Bożego	
Ciała	(1587	–	1588)	wg	projektu	architekta	Jana	Marii	
Bernardoniego,	klasztor	 i	 	kościół	pw.	 św.	Eufemii	dla	
benedyktynek,	klasztor	i	kościół	św.	Katarzyny	dla	ber-
nardynów,	utworzył	komandorię	kawalerów	maltańskich	
dla	syna	Zygmunta	Karola	i	wiele	innych	fundacji	i	upo-
sażeń	w	Wilnie	i	we	wsiach	ordynacji.	Zbudował	także	
okazały	ufortyfikowany	zamek	z	galerią	portretów	rodu,	
obszerną	biblioteką	i	zbrojownią,	do	budowy	którego	za-
angażował	wspomnianego	wyżej	jezuickiego	architekta.	
Był	także	fundatorem	znakomitej	mapy	Wielkiego	Księ-
stwa	 (1603,	 amsterdamska	 kopia	 z	 1613),	 wybitnego	
dzieła	kartografii	XVII	w.		Założoną	przez	ojca	drukarnię	
protestancką	w	Brześciu	Litewskim	przeniósł	do	Wilna	
i	 przekazał	 ją	 kolegium	 jezuickiemu	 (1576).	 Była	 to	
pierwsza	oficyna	katolicka	w	Księstwie,	drukująca	odtąd	
wyłącznie	prace	 jezuitów,	m.in.	Piotra	Skargi	 „Żywoty	
świętych	pańskich”.	Pozostawił	także	diariusz	ze	swojej	
pielgrzymki	do	Ziemi	Świętej,	Syrii	 i	Egiptu,	napisany	 
w	języku	polskim,	a	wydany	po	przeróbce	stylistycznej	
w	łacińskim	tłumaczeniu	w	Braniewie	(1601).	W	oparciu	
o	 łaciński	 pierwodruk	pojawiło	 się	 kilka	 tłumaczeń	na	
język	polski,	rosyjski	i	niemiecki.	W	1925	r.	pokazało	się	
krytyczne	wydanie	dzieła	na	podstawie	oryginału	 ręko-
piśmiennego	o	 tytule	 „Mikołaja	Krzysztofa	Radziwiłła	
peregrynacje	 do	 Ziemi	 Świętej	 (1582	 –	 1584)”.	 Przez	
blisko	dwa	stulecia	dzieło	to	było	najrzetelniejszym	i	tak	
obszernym	opisem	podróży	do	Ziemi	Świętej.
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Ewa Pilch z d. Mrózek (1917-2002)

	 Ewa	 Mrózek	 przy-
szła	na	świat	8	 lipca	1917	
r.	 w	Wędryni,	 jako	 córka	
Jana,	 mistrza	 w	 trzyniec-
kiej	hucie,	i	Anny	z	domu	
Góra.	 Miała	 trzech	 bra-
ci	 –	 starszego	 Jana	 oraz	

młodszych	 –	 Władysława	 i	 Pawła	 nazywanego	 „Lol-
kiem”.	Cała	czwórka	wychowywana	była	w	duchu	pol-
skim,	 uczęszczała	 do	 szkół	w	 Polsce	 i	 otwarcie	 przy-
znawała	się	do	umiłowania	Ojczyzny.	W	1935	r.	Ewa		
ukończyła	 trzyklasową	 Państwową	 Szkołę	 Handlową	
w	 Cieszynie.	 Edukację	 kontynuowała	 w	 Niemieckiej	
Szkole	Handlowej	w	Czeskim	Cieszynie,	celem	nabra-
nia	biegłości	w	posługiwaniu	się	językiem	niemieckim.	
Po	kilku	miesiącach		nauki		została	sekretarką	dyrekto-
ra	 K.	 	 Grycza	 w	 Gimnazjum	Matematyczno-Przyrod-
niczym	 w	 Cieszynie.	 Po	 powrocie	 Zaolzia	 do	 Polski	 
w	październiku	1938	 r.	przeniosła	 się	do	pracy	w	biu-
rze	 Spółki	 Górniczo-Hutniczej	 Karwina-Trzyniec	 
w	Cieszynie	Zachodnim,	gdzie	była	sekretarką	dyrekto-
ra	ds.	eksportu	do	Niemiec.	W	późniejszych	niemieckich	
aktach	oskarżenia	figuruje	 jako	„urzędniczka”.	 	Przed	
wojną	należała	do	polskiego	harcerstwa,	a	w	wolnych	
chwilach	lubiła	chodzić	po	górach.	Jeździła	również	na	
nartach,	 haftowała	 i	 szyła	oraz	 świetnie	gotowała.	 Jej	
ówczesnym	 narzeczonym	 był	 Władysław	 Gojniczek	 
z	Łyżbic,	przyszły	zastępca	szefa	wiedeńskiej	komórki	
„Straganu”,	zaś		kuzynką	Maria	Magnusek,	która	działa-
jąc	w	„Straganie”,	odegrała	niebagatelną	rolę	w	zloka-
lizowaniu	tajnego	ośrodka	badawczego	w	Peenemünde.
	 Po	wybuchu	wojny	została	zwolniona	z	pracy	w	
biurze	Spółki	Karwina-Trzyniec.	Jesienią	1940	r.	wyje-
chała	szukać	zajęcia	do	Wiednia.	Początkowo	pracowa-
ła	jako	gospodyni	domowa,	ale	pracę	przerwała	choroba.	
Do	stolicy	Austrii	powróciła	wiosną	1941	r.	Był	tam	już	
Gojniczek,	który	po	serii	aresztowań	członków	cieszyń-
skiego	inspektoratu	Związku	Walki	Zbrojnej	próbował	
przedostać	się	do	Polskich	Sił	Zbrojnych	na	Zachodzie.	
Ewa	 	 podjęła	 pracę	 w	 zakładzie	 przemysłowym	 Ga-
rvenswerke,	 gdzie	 pracowało	 już	 	 sporo	 	 Zaolziaków.	
Co	 ciekawe,	 jednym	 z	 kolegów	 z	 pracy	 Mrózkówny	
był	wybitny	 socjolog	 Jan	Szczepański	 z	Ustronia.	 Po-
czątki	formowania	się	wiedeńskiej	komórki	„Straganu”	
wciąż	skrywają	wiele	tajemnic.	Ewa		wraz	z	narzeczo-
nym	znaleźli	się	w	niej	już	w	1941	r.	i	szybko	stali	się	
kluczowymi	dlań	postaciami.	Na	przełomie	lat	1941/42	
dołączył	do	nich	brat	Ewy,	Jan	Mrózek,	który	w	maju	

Łączniczka grupy WO-1 „Południe” wywiadu ofensywnego Armii Krajowej 
„Stragan” w Wiedniu, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

1942	r.	objął	kierownictwo	grupy.	W	skład	organizacji	
w	szczytowym	okresie	działalności	wchodziło	ok.	200	
osób,	 z	 czego	 spora	 część	 pochodziła	 ze	 Śląska	 Cie-
szyńskiego.	Podstawowym	zadaniem	siatki	było	syste-
matyczne,	 planowe	 infiltrowanie	wrogiego	 przemysłu	
(również	zbrojnego).	Objęła	swoim	działaniem	prawie	
wszystkie	 zakłady	 przemysłowe	 i	 	 przedsiębiorstwa	
ważne	 ze	względów	strategicznych	na	przydzielonym	
terenie,	od	południowej	Rzeszy,	przez	Austrię,	Protek-
torat	Czech	 i	Moraw,	Górny	Śląsk	(wraz	z	Zaolziem),	
aż	po	Słowację.
	 Wg	 późniejszego	 raportu	 gestapo,	w	mieszka-
niu	E.	Mrózek	często	spotykali	się	dywersanci,	brała	też	
udział	w	spotkaniach	agentów	w	kawiarniach	i	 restau-
racjach	oraz	 	osobiście	uczestniczyła	w	szpiegowaniu	
tajemnic	państwowych.	11	 listopada	1942	r.	został	 jej	
przyznany	 Złoty	Krzyż	 Zasługi	 z	Mieczami	 za	 posta-
wę	wobec	wroga	w	 okresie	 konspiracji	 oraz	wybitną,	
wzorową	służbę.	Będące	od	dłuższego	czasu	na	tropie	
siatki	gestapo	rozpoczęło	aresztowania	7	kwietnia	1943	
r.	Ewa		trafiła	w	ręce	policji	nad	ranem	8	kwietnia.	Zdą-
żyła	jeszcze	wyrzucić	do	Dunaju	walizkę	z	materiałami	
na	temat	działalności	grupy,	trudno	ocenić	ile	ludzkich	
istnień	tym	uratowała.	20	lutego	1945	r.	została	skazana	
przez	berliński	Sąd	Ludowy	na	karę	śmierci.	Ostatecz-
nie,	ze	względu	na	brak	dowodów,	wyrok	zmieniono	na	
8	lat	ciężkiego	więzienia.	Wyszła	na	wolność	6	kwiet-
nia	1945	 r.,	 gdy	Armia	Czerwona	zajmowała	Wiedeń.	
Niestety,	 Jan	 Mrózek,	Władysław	 Gojniczek	 i	 14	 in-
nych	mężczyzn	związanych	ze	„Straganem”,	wcześniej	
ewakuowanych	 ze	 stolicy,	 bestialsko	 zamordowano	 
w	 większej	 grupie	 w	 Stein	 nad	 Dunajem	 15	 kwiet-
nia	1945	r.	W	trakcie	okupacji	zginął	również	jej	brat	
Władysław,	 który	 działał	 w	 komórce	Armii	 Krajowej	 
w	Warszawie.
	 Ewa	Mrózek	powróciła	do	rodzinnej	Wędryni	
i	 podjęła	 pracę	 w	 miejscowym	 urzędzie	 gminy.	 Gdy	 
w	listopadzie	1945	r.	okazało	się,	że	wojnę	przeżył	trze-
ci	z	jej	braci	–	Karol	–	który	z	Armią	Andersa	trafił	na	
Wyspy	 Brytyjskie,	 bardzo	 pragnęła	 go	 zobaczyć.	 Po-
moc	zaofiarował	jej	przedwojenny	znajomy	Adolf	Pilch	
z	Wisły,	wówczas	już	legendarny	Cichociemny.	Zapro-
sił	 on	Ewę	 do	Londynu	 jako	 swoją,	 początkowo	 uda-
waną,	 narzeczoną.	Granicę	 przekroczyła	 na	 dokumen-
ty	koleżanki.	Po	tym	jak	prawda	wyszła	na	jaw,	Adolf	
Pilch	spotkał	się	z	bardzo	ostrą	krytyką,	a	Ewa	musiała	
codziennie	 meldować	 się	 w	 londyńskim	 Departamen-
cie	 Spraw	 Zagranicznych	 przez	 okres	 jednego	 roku.	
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Pobrali	się	w	1948	r.,	ale	Ewa	przebywająca	w	Anglii	
nielegalnie,	nie	otrzymała	prawa	do	pracy.	Zajmowała	
się	domem,	co	jednak	było	bardzo	absorbujące,		mieli	
troje	dzieci,	z	których	każde	ukończyło	szkołę	muzycz-
ną	 oraz	 studia	 wyższe	 –	Anna	 (1949-)	 filologię	 języ-
ków	obcych,	Adam	(1950-)	fizykę	i	filozofię,	natomiast	

Irena	(1955-)	geofizykę.	Na	emigracji	starała	się	wieść	
spokojne	życie	i	nie	wracać	wspomnieniami	do	czasów	
wojny.	Nie	czuła	się	bohaterką,	którą	niewątpliwie	była.	
Zmarła	10	stycznia	2002	r.	i	została	pochowana	u	boku	
męża	na	Wandsworth	Cemetery	w	Londynie.

Wojciech Święs

JEZUS
Stał się Synem Człowieczym, abyśmy mogli stać się Synami Bożymi. 

Poniżył się aż do prochu ziemi, aby nas podnieść do tronu Bożego.

Chociaż był bogaty, stał się najuboższym na tej ziemi.

Spał w cudzym żłobie, płynął po morzu w cudzej łodzi, 

jechał na cudzym oślęciu, był pochowany w cudzym grobie.

Wyrósł w skromności, żył jak sługa wszystkich.

Nie miał wyższego wykształcenia.

Nie napisał ani  jednej książki, ale największe biblioteki świata 

nie pomieściłyby książek, które o Nim zostały napisane. 

Nie ułożył żadnej pieśni, ale Jego miłość zrodziła w sercach ludzi

więcej pieśni chwały, niż wszyscy poeci świata.

Nie założył szkoły teologicznej, ani seminarium duchownego, 

ale największe uczelnie świata nie mają tylu uczniów, co ON, 

nie miał gabinetu lekarskiego, ale uzdrowił więcej chorych dusz i ciał, 

niż tysiące lekarzy. 

Nie rozkazywał żadnej armii, nie odpierał przemocą ataku wrogów,

nie zdobył żelazem ani kawałka ziemi. 

Wielcy mężowie odeszli, a On żyje na wieki, 

I do Niego należy ostatnie słowo w historii świata,

Wszyscy ludzie pokalali się kłamstwem. 

On nigdy, Wszyscy zgrzeszyli, On jeden pozostał święty. 

Ten Jezus - Zbawiciel świata jest moim Zbawicielem. 

Jeżeli chcesz, będzie także twoim. 

Ukorz się przed Nim. Uczyń Go Panem swojego życia, 

a On ci da nieśmiertelność.

Autor nieznany 
udost. Rudolf Mizia
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Wydarzenia parafialne
Konsekracja ks. dra Adriana Korczago  

na biskupa i wprowadzenie w urzędowanie 
jako Zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej

	 W	 święto	 Epifanii	 w	 kościele	 Jezuso-
wym	byliśmy	 świadkami	 podniosłej	 uroczysto-
ści,	 która	 stała	 się	 praktycznie	 świętem	 naszej	
diecezji.	W	wielu	parafiach		w	ten	dzień	nie	od-
bywały	się	nabożeństwa	dopołudniowe,	tak	aby	
możliwie	wielu	nie	musiało	wybierać	pomiędzy	
nabożeństwem	we	własnej	parafii,	a	tym,	które	
miało	ogromne	znaczenie	dla	Diecezji	Cieszyń-
skiej	i	całego	naszego	Kościoła.
	 Nabożeństwo	 zastało	 uświetnione	
występami	 Diecezjalnej	 Orkiestry	 Dętej	 oraz	
chórów:	 „Graduale”	 z	 Parafii	 w	 Bielsku,	 Chó-
ru	mieszanego	 z	Goleszowa,	Chóru	Kościelne-
go	 z	 Cieszyna	 oraz	Wyższobramskiego	 Chóru	
Kameralnego.	 Wspaniale	 brzmiał	 także	 śpiew	
wiernych	w	kościele,	który	był	szczelnie	wypeł-
niony	uczestnikami	nabożeństwa.
	 Uroczystości	 rozpoczął	 ks.	 Adam	 Ma-
lina	 witając	 zebranych	 oraz	 przedstawiając	 in-
formacje	natury	organizacyjnej.	Podczas	całego	
nabożeństwa	 czuwał	 nad	 jego	 sprawnym	 prze-
biegiem.
		 Kolejnym	 istotnym	 momentem	 nabo-
żeństwa	 była	 spowiedź,	 którą	 prowadził	 Pre-
zes	Synodu	Kościoła	ks.	Grzegorz	Giemza.	Po	
liturgii	 wstępnej,	 którą	 prowadzili:	 ks.	 Janusz	
Sikora	i	ks.	Piotr	Wowry,	miała	miejsce	podnio-
sła	uroczystość.	W	imieniu	diecezji	dziękowano	
ks.	biskupowi	Pawłowi	Anweilerowi	za	23	lata	
służby	 na	 stanowisku	 biskupa.	 Podziękowania-
mi	objęto	także	jego	małżonkę	Halinę,	która	w	
służbie	męża	wykazywała	się	wyrozumiałością	
oraz	wsparciem.	Owe	podziękowania	w	imieniu	
Diecezji	przekazali	kurator	Tomasz	Bujok	oraz	
ks.	 Piotr	Wowry,	 a	w	 imieniu	Kościoła	 ks.	 bp	
Jerzy	Samiec.
	 Po	 kolejnym	 utworze	 muzycznym	 Bi-
skup	Kościoła	w	asyście	bpa	Michaela	Bünkera	
z	Austrii	oraz	bpa	Jan	Wacławka	z	Czech	doko-
nał	konsekracji	i	wprowadzenia	w	urzędowanie	
biskupa	 diecezjalnego	 ks.	 Adriana	 Korczago.	
Później	 każdy	 z	 obecnych	 biskupów	 Ewange-

Foto: Beata Macura
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lickich	na	tym	nabożeństwie	udzielał	
osobistego	 błogosławieństwa	 z	 ołta-
rza	nowo	konsekrowanemu,	czyniąc	
to	 hasłem	 biblijnym.	 Doniosłe	 zna-
czenie	miało	także	przyjęcie	nowego	
biskupa	 przez	 księży	 diecezjalnych	
zgromadzonych	 wokół	 ołtarza,	 któ-
rzy	zaprzysięgli	się	też	ku	wzajemnej	
współpracy.
	 Kolejnym	 akordem	 nabo-
żeństwa	 było	 kazanie,	 które	 wygło-
sił	 nowy	 Zwierzchnik	 Diecezji	 Cie-
szyńskiej,	a	po	kazaniu	brał	on	udział	
wraz	z	bp	Samcem	i	bp	Anweilerem	
w	 sprawowaniu	 Sakramentu	 Wie-
czerzy	Pańskiej.	Komunii	zebranym	
udzielali	wymienieni	biskupi	oraz	bp	
Marek	 Izdebski,	 bp	 Jan	 Wacławek	 
i	bp	Michael	Bünker.
	 Po	 Komunii	 słowa	 pozdro-
wień	przekazali:	Rektor	Chrześcijań-
skiej	Akademii	Teologicznej	ks.	prof.	

prof. Jerzy Buzek

Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. 
prof. dr hab. Bogusław Milerski

bp prof. Roman Pindel zwierzchnik Diecezji  
Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego
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 Ks. dr Adrian Korczago	 jest	piątym	zwierzchnikiem	diecezji	
cieszyńskiej	w	jej	historii.	Ma	51	lat.	Po	studiach	na	Chrześcijańskiej	
Akademii	Teologicznej	w	Warszawie	został	ordynowany	22	stycznia	
1989	r.	w	Zabrzu.	Jako	wikariusz	trafił	do	Ustronia.	Budował	parafię	
w	Bładnicach	na	Śląsku	Cieszyńskim,	której	został	w	2000	 r.	pierw-
szym	proboszczem.	Obecnie	jest	proboszczem	parafii	w	Goleszowie.	
Od	 2002	 r.	 jest	 też	 członkiem	 synodu	 Kościoła	 Ewangelicko-Augs-
burskiego	 w	 Polsce.	 Nowy	 zwierzchnik	 luteran	 na	 Śląsku	 Cieszyń-
skim	od	1991	r.	wykłada	na	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej.	 
W	2004	r.	został	doktorem	teologii	ewangelickiej.	Jest	żonaty	i	ma	do-
rosłą	córkę.	Ks.	Korczago	na	biskupa	wybrał	w	listopadzie	ub.r.	synod	
diecezjalny,	złożony	z	czynnych	duchownych	oraz	świeckich	przedsta-
wicieli	każdej	parafii,	który	obradował	w	Bielsku-Białej.	

dr	 hab.	 Bogusław	 Milerski,	 bp	 prof.	
Roman	 Pindel	 zwierzchnik	 Diecezji	
Bielsko-Żywieckiej	 Kościoła	 Rzym-
skokatolickiego	 oraz	 prof.	 Jerzy	 Bu-
zek.
	 Uroczystości	 zostały	 zakoń-
czone	 odśpiewaniem	 pieśni	 „Brońże,	
panie,	nas	na	wieki”	oraz	procesjonal-
nym	wyjściem	z	kościoła	księży	Die-
cezji	Cieszyńskiej.

ks. Dariusz Madzia

Ciekawostka: W kościele Jezusowym w Cieszynie po raz pierwszy  
w jego historii odbyła się konsekracja i introdukcja biskupa.

Chór z Goleszowa

Wyższobramski Chór Kameralny
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Świąteczne nabożeństwo w Hażlachu

	 26	 grudnia	 2015	 r.,	 w	 dru-
gi	 dzień	 świąt	 Bożego	 Narodzenia	
w	 Hażlachu	 odbyło	 się	 nabożeństwo	 
z	udziałem	młodzieży	 i	 dzieci.	 	Gościem	
specjalnym	był	Jezus	 -	obchodziliśmy	pa-
miątkę	Jego	narodzin.
	 Uczestnicy	 nabożeństwa	 jednak	
nie	przynieśli	prezentów,	zabrakło	też	 tor-
tu	 urodzinowego	 oraz	 szampana.	 Czym	
więc	uraczono	solenizanta?
	 Okazało	 się,	 że	 goście	 przyszli	
całymi	 rodzinami	 i	 przynieśli	 ze	 sobą	 ra-

dość	oraz	serca	wypełnione	pokojem.	Byli	podobno	też	
i	tacy,	którzy	cały	rok	się	nie	odzywali.	Nie	zadzwonili,	
bo	dużo	pracują	w	miejscu,	gdzie	nie	ma	zasięgu,	ale	na	
szczęście	o	urodzinach	nie	zapomnieli.
	 Słowem	Bożym	posłużył	ks.	Marcin	Podżorski.	
Zastanawialiśmy	 się	 dlaczego	 anioł	 pasterzom,	 jako	
pierwszym,	ogłosił	dobrą	wieść	o	narodzinach	Jezusa.	
Śpiew	poprowadziła	młodzież,	usłyszeliśmy	też	pieśni	
Zespołu	Młodzieżowego	z	Hażlacha	oraz	 chórku	Glo-

ria.	 Teksty	 pieśni	 oraz	 wersety	 biblijne	 wyświetlane	
były	przez	nowy	projektor,	który	wraz	z	ekranem	został	
sfinansowany	przez	hojnych	parafian.	
	 Dzieci,	 po	 kazaniu,	 za	 zaśpiewanie	 kolędy	
„Dziateczki”	przez	ołtarzem,	otrzymały	słodkie	niespo-
dzianki.	Po	nabożeństwie	zaproszeni	goście	rozjechali	
się	do	domów,	by	tam	dalej	dzielić	się	radością	Świąt	
Bożego	Narodzenia.
   Joanna Cienciała

Adwentowe spotkanie 
dla Seniorów w Puńcowie

	 Wzorem	 ubiegłych	 lat	 Seniorzy	 naszego	 fi-
liału	 spotkali	 się	w	 czasie	Adwentu	 na	 specjalnie	 dla	
nich	przygotowanym	nabożeństwie	 spowiednio-komu-
nijnym.	 Kazanie	 tej	 niedzieli	 wygłosił	 nasz	 opiekun	 
ks.	 T.	 Chudecki,	 zaś	 pieśnią	 usłużył	 miejscowy	 chór.	
Nabożeństwo	 było	 też	 okazją	 do	 podziękowania	 na-
szemu	organiście	Jerzemu	Hławiczce,	który	obchodził	
jubileusz	40-lecia	pracy	organisty	także	w	naszym	filia-
le,	ubogacając	 swoją	grą	nasze	nabożeństwa	najpierw	 
w	kaplicy,	a	obecnie	w	kościele.	

	 Seniorzy	 przystąpili	 do	 stołu	 pańskiego,	 a	 po	
skończonym	nabożeństwie	udali	się	do	salki	na	drugą	
część	 spotkania.	 Tutaj	 w	 świątecznej	 już	 atmosferze,	
przy	 choince	 i	 zastawionych	 stołach	 był	 czas	 na	 roz-
mowy.	Ksiądz	podzielił	się	adwentowym	rozważaniem	
oraz	 złożył	 zebranym	 świąteczne	 życzenia.	 Każdy	 
z	 uczestników	 spotkania	 otrzymał	 świąteczną	 paczkę	
oraz	książkę	ks.	Henryka	Czembora	pt.	,,Do	swej	wła-
sności	 przyszedł’’.	 Życzymy	 naszym	 Drogim	 Senio-
rom	wiary	w	sercu	i	światła	w	mroku,	oby	omijały	ich	

Foto: Marcin Gabryś
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wszelkie	 przeszko-
dy,	a	Pan	Bóg	niech	
dodaje	 im	skrzydeł,	
wypełnia	 swoim	
pokojem	 i	 obda-
rza	 błogosławień-
stwem	 w	 każdym	
dniu	Nowego	2016	
Roku.	

Grażyna Smoter

Adwentowe spotkanie 
„Kół Pań” w Zamarskach

	 W	 poniedziałek	 14	 grudnia	 odbyło	 się	 Ad-
wentowe	Spotkanie	Kobiet	w	Zamarskach.	Przez	cały	
rok	 raz	w	miesiącu	 panie	 zbierają	 się	 na	 spotkaniach	 
w	 Zamarskach,	 Brzezówce	 i	 Hażlachu.	Wszystkie	 te	
spotkania	prowadzi	ks.	Marcin	Podżorski.	Raz	w	roku	
jest	okazja,	by	spotkać	się	wspólnie	w	większym	gronie.	
W	 tym	 roku	przygotowania	 takiego	 spotkania	podjęły	
się	panie	z	Zamarsk.	Przybyło	w	sumie	prawie	50	ko-
biet.	Przy	pięknie	przystrojonych	stołach	pełnych	słod-
kości,	owoców	i	pysznych	kanapek,	panie	miały	okazję	

porozmawiać	ze	sobą	i	miło	spędzić	czas.	Jednak	głów-
nym	powodem	spotkania	nie	były	rzeczy	dla	ciała,	ale	
dla	ducha.	Spotkanie	rozpoczęło	się	wspólną	modlitwą	
i	kilkoma	pieśniami.	Następnie	uczestnicy	mieli	okazję	
wysłuchać	 rozważania	 biblijnego,	 które	 wygłosiła	 za-
proszona	na	to	spotkanie	diakon	Aleksandra	Błahut-Ko-
walczyk.	Podzieliła	się	refleksją	na	temat	Adwentu	na	
podstawie	księgi	Objawienia	Jana.	Zwróciła	uwagę	na	
niezwykłą	 podniosłość	 przyjścia	 Zbawiciela	 na	 świat,	
który	jest	prawdziwym	Bogiem,	potężnym	Królem	i	tak	
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na	Niego	powinniśmy	patrzeć.
	 W	 dalszej	 części	 spotkania	 uczestniczki	 miały	
okazję	 zobaczyć	 scenkę	 teatralną	 w	 wykonaniu	 duetu	
SU	 z	 Centrum	 Misji	 i	 Ewangelizacji	 w	 Dzięgielowie.	 
W	nieco	zabawny	sposób	przedstawiona	została	scenka	
nawiązująca	 do	 hasła	 roku	 mówiącego	 o	 tym,	 byśmy	
przyjmowali	się,	tak	jak	Chrystus	przyjął	nas.	
	 Czas	 spotkania	 szybko	minął,	 ale	 z	 pewnością	
dla	wielu	uczestników	na	długo	pozostanie	w	pamięci.

ks. Marcin Podżorski
Zdjęcia: Magdalena Cendrowska

Styczniowe nabożeństwo rodzinne
fotomigawki
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Nabożeństwo dla seniorów w Hażlachu

	 W	niedzielę	adwentową	13	grudnia	2015	roku	
odbyło	się,	jak	co	roku	nabożeństwo	spowiednio-komu-
nijne	skierowane	szczególnie	do	seniorów	hażlaskiego	
filiału.	Tradycyjnie	 też	bezpośrednio	po	nabożeństwie	
odbyło	się	spotkanie	w	sali	budynku	czytelni.	W	ciepłej	
świątecznej	atmosferze	przy	kawie,	herbacie	i	ciastach	
oraz	wszelakich	rozmowach	i	składaniu		świątecznych	
życzeń	upłynął	przedpołudniowy	niedzielny	czas

Tekst i zdjęcia: Marcin Gabryś
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Poznajmy się lepiej

Grażyna Smoter

 Jestem	szczęśliwą	żoną,	matką	dwóch	dorosłych	có-
rek,	teściową	i	babcią.	Pracuję	zawodowo.	Wdzięczna	jestem	
Panu	Bogu	za	moją	rodzinę,	gdyż	każdy	z	nich	znalazł	swoje	
miejsce	w	kościele,	w	służbie	dla	Pana,	czy	to	poprzez	pracę	
wśród	dzieci,	chór,	czy	też	radę	filiału.	Wspierają	mnie	także	
w	mojej	pracy,	jaką	wykonuję	jako	członek	Rady	Parafialnej	
już	trzecią	kadencję.	
	 Patrząc	 wstecz	 na	 minione	 lata	 mogę	 powiedzieć,	
że	nie	 jest	 łatwo	pełnić	 tak	odpowiedzialną	funkcję.	Nie	za-
wsze	idzie	wszystko	po	mojej	myśli	tak	jak	bym	tego	chciała,	
pojawia	 się	pewien	niedosyt,	 że	można	było	 lepiej	 i	można	było	
więcej…	Z	drugiej	strony	jako	filiał	w	Puńcowie	możemy	się	cie-
szyć	 z	 naszych	małych	 sukcesów.	Oczywiście	 jest	 jeszcze	wiele	
do	zrobienia,	mamy	swoje	plany	 i	zamierzenia,	ale	co	z	nimi	bę-
dzie,	zobaczymy	na	ile	Pan	Bóg	pozwoli	nam	je	zrealizować.	Moim	
największym	osobistym	marzeniem,	a	wręcz	pragnieniem	jest,	aby	
członkowie	naszego	zboru	czuli,	że	kościół	 to	nie	 tylko	budowla,	
ale	przede	wszystkim	społeczność	ludzi,	którzy	wspólnie	działają	
na	chwałę	Boga.	,,A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzrusze-
ni zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz 
nie jest daremny w Panu’’ Kor.15/58 

Helena Nowak

 Gal. 6, 10: „Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej 
domownikom wiary”. 
	 Zacytowany	 werset	 był	 mi	 drogowskazem	 poprzednio	 i	 jest	 nim	 obecnie,	
kiedy	rozpoczynam	trzecią	kadencję	mojego	„prezbiterowania”.	W	latach	ubiegłych	
udało	się	w	Filiale	wiele	zdziałać.	To	zasługa	zaangażowanych	członków	Komitetu	
Filiału,	hojności	zborowników	z	Bażanowic,	a	przede	wszystkim	Opatrzności	Bożej.	
Nasze	najbliższe	plany	to	staranne	przygotowanie	 jubileuszu	35-lecia	Kościoła,	do-
kończenie	przykościelnego	parkingu	i	ciche	marzenie,	aby	w	Kościele	zainstalować	
klimatyzację.	
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	 Na	pierwszym	w	nowym	roku	zebraniu	spotka-
ła	się	Rada	Parafialna		we	wtorek	19	stycznia.	Posiedze-
niu	przewodniczył	proboszcz	Parafii	ks.	Janusz	Sikora,	
który	po	powitaniu	przybyłych	odczytał	biblijne	hasło	
dnia	i	zmówił		modlitwę.
	 Porządek	obrad	jak	i	odczytany	protokół	z	po-
przedniego	 zebrania	 przyjęte	 zostały	 bez	 uzupełnień,	
zmian	i	sprzeciwów.
	 W	 sprawach	 religijno-kościelnych	 omówione	
zostały	 wstępnie	 uroczystości,	 które	 w	 tym	 roku	 ob-
chodzić	będziemy	w	naszej	Parafii.	Są	to	między	inny-
mi:	Pamiątka	Założenia	kościoła	Jezusowego,	10-lecie	
kościoła	 w	 Ogrodzonej,	 jubileusz	 35-lecia	 kościoła	 
w	Bażanowicach.	W	majowych	obchodach	w	Cieszynie	
weźmie	udział	delegacja	ze	Szwecji.
	 Sprawy	 gospodarcze	 to	 przede	 wszystkim	 
podsumowania	 i	 sprawozdania.	 Zapoznano	 się	 szcze-
gółowo	 z	 pozycjami	 sprawozdania	 finansowego.	 
Po	uzyskaniu	koniecznych	wyjaśnień	Rada	Parafialna	
opowiedziła	się	za	przedstawieniem	go	Zgromadzeniu	
Parafialnemu.

Z posiedzeń Rady Parafialnej

	 Zebrani	pochylili	się	również	nad	planem	finan-
sowym	na	rok	2016.		Rozpatrzono	wnioski	społeczno-
ści	filialnych	dotyczące	remontów	obiektów	sakralnych	
będących	 pod	 ich	 opieką.	 Zabezpieczone	 jest	 finanso-
wanie	remontu	organów	w	kościele	Jezusowym.
	 Rada	opowiedziała	się	za	przedstawieniem	pla-
nu	finansowego	Zgromadzeniu	Parafialnemu.	Rada	Pa-
rafialna	powołała	komisję	gospodarczą,	która	zajmie	się	
rozpatrywaniem	wniosków	 remontowych	oraz	doradz-
twem	czy	nadzorem	nad		ich	realizacją.	Rada	Parafialna	
zaprasza	do	udziału	w	Zgromadzeniu	Parafialnym,	któ-
re	odbędzie	się	6	lutego	2016	roku.
  
	 Zebranie	 zakończono	 modlitwą	 pańską	 i	 pie-
śnią	„Pobłogosław	Panie....".
                            

Kurator  Parafii Cieszyńskiej
Małgorzata Wacławik-Syrokosz                  

Serdecznie zapraszamy wszystkich Zborowników, 

którym leży na sercu dobro parafii 

do udziału w Zgromadzeniu Parafialnym, 

które odbędzie się 6 lutego 2016 roku.

UWAGI O JĘZYKU

Zanim przestąpisz tego domu progi, 
wytrzyj piyrsze język, a dopiyro nogi.

Trzeba słowo siedym razy poobracać w gębie, 
niż sie go wypuści, 

bo potym go ani sztyryma kóniami nie cofniesz.
Bardziyj boli od języka, niż od kija.
Słowo jak wróbel, a bodzie jak byk.
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LOTE SPTE

Liceum Ogólnokształcące TE

GTE

	 Czas	świąteczny	w	LOTE	w	tym	roku	
przebiegał	zupełnie	niecodziennie,	a	to	za	spra-
wą	gości	z	partnerskiej	szkoły	Paul	Roos	Gim-
nasium	w	Stellenbosch	w	RPA.		To	już	czwarta	
wymiana	 pomiędzy	 Liceum	 Ogólnokształcą-
cym	Towarzystwa	Ewangelickiego	z	Cieszyna,	
a	Paul	Roos	Gimnasium	w	Stellenbosch.		Dzie-
więciu	chłopców	(PRG	jest	szkołą	męską)	oraz	
dwie	opiekunki	przebywali	w	Polsce	od	18	do	
28	grudnia	2015	r.	
	 Program	 wymiany	 był	 bardzo	 uroz-
maicony.	 Rozpoczęliśmy	 od	 wspólnego	 zwie-
dzania	 Wiednia,	 bo	 tym,	 co	 połączyło	 nasze	
położone	 na	 dwóch	 kontynentach	 szkoły,	 jest	
język	niemiecki.	Dlatego	 razem	zwiedzaliśmy	
Schönbrunn,	 Belvedere,	 gdzie	 podziwialiśmy	
obrazy	Klimta,	Katedrę	Św.	Szczepana	 i	 inne	
zabytki	 Wiednia.	 Ukoronowaniem	 pobytu	 
w	 Wiedniu	 była	 wizyta	 na	 Christkindlmarkt,	
tradycyjnym	jarmarku	świątecznym,	który	nas	
zaczarował	 	 atmosferą	 przedświąteczną.	 Było	
to	 zresztą	 znakomitym	 przygotowaniem	 do	
Świąt	 Bożego	 Narodzenia,	 które	 goście	 z	 da-
lekiego	RPA	spędzali	w	domach	uczniów	i	na-
uczycieli.	Zamarzyła	im	się	polska	wigilia	z	12	
tradycyjnymi	potrawami	i	śniegiem.	
	 W	 czasie	 11	 dni	 pobytu	w	Polsce	 sta-
raliśmy	 się	 pokazać	 naszym	 gościom	 wszyst-
ko,	co	najciekawsze	w	naszej	okolicy.	Cieszyn	
poznawali		w	czasie	gry	miejskiej,	zaś	Kraków	
z	Wawelem,	Kościołem	Mariackim	i	Rynkiem	
pięknie	 zaprezentował	 się	 w	 przedświątecz-
nej	 atmosferze.	W	 programie	 była	 Ostrawa	 z	
zabytkowym	 kompleksem	 przemysłowym	 i	
koncertem	bożonarodzeniowym,	a	także	Beski-
dy	 z	 Istebną	 i	Koniakowem,	 kulturą	 góralską,	
kuligiem	(na	wozie)	i	przyjęciem	regionalnym	 
z	muzyką	i	śpiewami.	Tylko	śniegu	nie	było.
	 Jednak	 najważniejszy	 wymiar	 wy-
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miany	to	nie	liczne	wycieczki,	chociaż	atrakcyjne,	ale	
wspólne	spędzanie	czasu,	wymiana	interkulturowa,		po-
rozumienie	młodzieży	we	wszystkich	możliwych	języ-
kach.	Również	dzięki	wspólnym	projektom	udało	nam	
się	 poznać	wzajemnie	 i	 przeżyć	 niezapomniane	 chwi-
le.	Zrealizowaliśmy	projekt	językowy:	„Wie	schmeckt	
DACH?	 Jak	 smakują	 kraje	 niemieckojęzyczne?”,	 hi-
storyczny:	 poświęcony	 Liście	 Schindlera,	 sportowy:	
nauka	jazdy	na	nartorolkach	i	wspólny	trening	rugby!	
Najbardziej	smakowity	i	praktyczny	projekt	to	wspólne	
pieczenie	ciasteczek	cieszyńskich.	Okazuje	się,	że	przy	
odpowiednim	 przygotowaniu	 i	 pod	 kierownictwem	
uczennic	LOTE	nawet	uczniowie	szkoły	męskiej	PRG	
są	w	stanie	przygotować	tradycyjne	cieszyńskie	specja-
ły,	które	uświetniły	nasze	wigilijki	szkolne.	A	na	finał	
przedświątecznego	spotkania	w	szkole	rozbrzmiała	„Ci-
cha	noc”	we	wszystkich	językach	nauczanych	w	LOTE,	
ale	też	oczywiście	w	języku	naszych	gości:	Afrikaans.	
Mamy	nadzieję,	że	nasi	goście	powrócą,	żeby	zobaczyć	
śnieg	i	że	będą	tęsknić	za	gościnną	Polską	i	Cieszynem.	
Współpracę	prowadzi	germanistka	Justyna	Sobota,	któ-
ra	wraz	z	zespołem	kilku	nauczycieli	zadbała	o	całość	
wizyty.	Dużą	pomoc	wnieśli	nasi	niezastąpieni	rodzice	
szkolni.	Dziękujemy!
	 Obok	 trwającej	 wizyty	 wszyscy	 uczniowie	
intensywnie	 pracowali,	 aby	 uzyskać	 dobre	 wyniki	 za	 
I	semestr.	Oto	jakie	są	rezultaty:	średnia	szkoły	wynio-
sła	4,14	zaś	klasa,	która	uzyskała	najwyższą	średnią	to	

2b	–	4,42.	Osiemnastu	uczniów	uzyskało	średnią	ocen	
4,75	 i	wyżej.	Są	 to:	Marcin	Chrapek	 (5,6),	Katarzyna	
Puczok,	Anita	Cieślar,	Karolina	Fromm,	Michał	Gluc-
ka,	 Julia	Mitas,	Natalia	Szarek,	 Jakub	Wałach,	Marek	
Kuś,	Dominika	Pietrzyk,	Agnieszka	Goryczka,	Magda	
Kubala,	Wojciech	Bacza,	Olimpia	Demetraki-Paleolog,	
Aleksandra	 Goleniewska,	 Janusz	 Długosz,	 Dominik	
Iwanek,	Jędrzej	Sobota.	Tak	dobre	wyniki	w	pierwszym	
półroczu	dają	nadzieję	na	bardzo	dobre	świadectwa	na	
koniec	roku	szkolnego.
	 W	 styczniu	 już	 od	wielu	 lat	 czasopismo	 „Per-
spektywy”	 publikuje	 ranking	 najlepszych	 liceów	 
w	 Polsce.	 14	 stycznia	 2016	 r.	 opublikowana	 zosta-
ła	 lista	 najlepszych	 liceów,	 która	 sporządzona	 została	 
z	uwzględnieniem	trzech	kryteriów:	wyników	obowiąz-
kowych	egzaminów	maturalnych	za	2015	r.,	wyników	
egzaminów	 z	 przedmiotów	 dodatkowych	 oraz	 suk-
cesów	w	 olimpiadach.	 LOTE	 utrzymało	 tytuł	 „Złotej	
Szkoły”,	zajmując	87	miejsce	w	kraju,	6	w	wojewódz-
twie	śląskim	i	niezmiennie	1	w	powiecie	cieszyńskim.	
Dla	 informacji	 podajemy	 także	 pozycje	 pozostałych	
cieszyńskich	liceów:	I	LO	im.	A.	Osuchowskiego	–	196	
miejsce	w	kraju,	II	LO	im.	M.	Kopernika	–	500	miejsce,	
LO	Katolickie	–	400	pozycja	w	kraju.
	 Ubiegłorocznym	 absolwentom	 oraz	 nauczy-
cielom	 szkoły	 gratuluję	 i	 dziękuję	 za	wysiłek,	 dzięki	
któremu	LOTE	od	lat	znajduje	się	w	czołówce	liceów	 
w	Polsce.	

Lidia Pałac

Gimnazjum TE

	 Miesiąc	styczeń	rozpoczął	 	nowy	rok	kalenda-
rzowy,	a	wraz	z	nim	nowy	semestr	w	szkole.	Za	oknem	
zima,	ale	w	szkolnych	murach	temperatury	wysokie	za	
sprawą	wielu	ciekawych	wydarzeń,	zmagań	konkurso-
wych	oraz	rywalizacji	sportowej.	Zapraszam	do	lektury	
styczniowych	wydarzeń	w	GTE.
	 11	stycznia		rada	pedagogiczna	zebrała	się,	aby	
poddać	uczniów	klasyfikacji.	Oto	jak	plasują	się	wyniki	
szkoły	za	pierwszy	semestr	roku	szkolnego	2015/	2016:
	 Średnia	szkoły:	4,51
Średnie	poszczególnych	klas:
1ag	–	4,13
1bg	–	4,32
2ag	–	4,30
2bg	–	4,51
3ag	–	4,11
3bg	–	4,28
3cg	–	4,09
	 26	uczniów	uzyskało		średnią	ocen	za	pierwsze	
półrocze	4,75	i	powyżej.	Najwyższą	średnią	w	szkole:	
5,47	uzyskała	uczennica	klasy	2bg	–	Maria	Chudecka.		
	 Gratulujemy	i	życzymy	dalszego	zapału	w	zdo-
bywaniu	wiedzy!	Z	pewnością	wśród	licznych	postano-

wień	noworocznych	naszych	uczniów	były	i	takie,	aby	
utrzymać	lub	poprawić	wyniki	w	nauce.	Wszystkim	ży-
czymy	wytrwałości	oraz	sił	do	dalszej	wytężonej	pracy!

	 W	 dniach	 od	 11	 do	 22	 stycznia	 przebiegał	 II	
etap	Wojewódzkich	 Konkursów	 Przedmiotowych	 dla	
uczniów	szkół	gimnazjalnych	organizowany	przez	Ku-
ratorium	Oświaty.	Nasze	gimnazjum	reprezentowali	na-
stępujący	uczniowie	:

 Konkurs z języka polskiego: 
Chudecka	Maria,	Czudek	Aleksandra,	 Pilarczyk	 Julia,	
Kwiatkowska	Natalia

Konkurs z matematyki: 
Królica	Jakub,	Meissner	Laura,	Chudecka	Maria,	Wię-
cław	Nicola

Konkurs z jęz. angielskiego:
Meissner	Laura,	Holeksa	Miłosz,	Skroni	Tomasz

Konkurs z biologii: 
Ziebura	Cyprian,	Grabowska	Anna
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Konkurs z historii:
Foltyn	Filip,	Chudecka	Maria,	Czerch	An-
toni,	Czudek	Aleksandra,	Cieśla	Daniel

Konkurs z geografii: 
Chudecka	Maria

Konkurs z fizyki: 
Gołębiewski	 Krzysztof,	 Meissner	 Laura,	
Skrond	Tomasz

Konkurs z chemii: 
Meissner	Laura

Konkurs z języka niemieckiego:
Łacny	Filip

	 Udział	 w	 konkursie	 z	 punktu	 wi-
dzenia	uczniów	ma	swoje	plusy	 i	minusy.	
Wymaga	 sporego	 nakładu	 pracy,	 poświę-
cenia	czasu,	silnej	woli,	rezygnacji	z	przy-
jemności	 i	 uczestnictwa	 w	 innych	 dodat-
kowych	 zajęciach.	 Jednakże	 ogromnym	
plusem	jest	to,	że	można	sprawdzić	swoje	
możliwości,	 zdobyć	 dodatkową	 wiedzę,	
nie	 wspominając	 o	 satysfakcji	 w	 przy-
padku	 osiągnięcia	 sukcesu	 i	 uzyskaniu	
tytułu	finalisty	lub	laureata.	Tytuł	laureata	
uzyskany	w	III	etapie	konkursu	o	zasięgu	
wojewódzkim	 zwalnia	 z	 danego	 zakresu	
odpowiedniej	 części	 egzaminu	 gimnazjal-
nego.	Trzymamy	kciuki,	 aby	 jak	najwięk-
szej	ilości	z	nich	udało	się	dotrzeć	do	fina-
łu,	którego	zmagania	odbędą	się	w	marcu	2016	r.
			 W	 pierwszym	 tygodniu	 nauki	 po	 przerwie	
świątecznej,	uczniowie	klas	 trzecich	 	GTE	przeprowa-
dzili	 renowacyjną	 pracę	 w	 ramach	 projektu	 „Design	
dla	szkoły”.	 Ich	 twórczy	wysiłek	zaowocował	zmianą	
przestrzeni	części	korytarza	na	drugim	piętrze	budynku.	
Obecnie	 z	 satysfakcją	 autorzy	 i	wykonawcy	 pomysłu	
mogą	cieszyć	 się	 z	dobrej	 zmiany,	 jaka	zaszła	w	 tym	
miejscu.	
	 Celem	 tej	 	 inicjatywy	 podjętej	 przez	 Stowa-
rzyszenie	 z	 Siedzibą	 w	Warszawie	 w	 kilku	 polskich	
szkołach	 była	 diagnoza	 problemów,	 wynikających	 
z	ich	topografii	czy	estetyki	oraz	„wyleczenie	”usterek	
na	drodze	współpracy	uczniów	z	projektantem.	Działa-
nia	rozpoczęły	się	 już	w	październiku	ubiegłego	roku.	
W	parę	kluczowych	etapów	zaangażowało	się	niewiel-
kie,	 acz	 bardzo	 pracowite	 i	 twórcze	 grono	 uczniów	 
i	uczennic	klas	trzecich:	Paulina	Klein,	Nicola	Więcław,	
Natalia	Kwiatkowska,	Kuba	Hazuka,	Jan	Sokal,	Miłosz	
Holeksa	i	Olek	Karpiński.	Dołączyła	do		nich	także	ko-
leżanka	z	klasy	drugiej		-	Anna	Grabowska.
	 Podczas	 pierwszego	 spotkania	 uczestnicy	 pro-

jektu	 	 sporządzili	diagnozę,	polegającą	na	wyłonieniu	
czołowych	miejsc,	które	według	nich		pilnie	wymagały	
estetycznego	 pogotowia.	Drugie	 spotkanie	 obejmowa-
ło	pracę	nad	konkretną		receptą.	Uczniowie	pod	okiem	
profesjonalnej	 projektantki	 Edyty	 Ołdak	 z	Warszawy	
skomponowali	własne	 projekty	 przestrzeni.	Kilka	 dni	
później	na	apelu	przedstawili	 je	 reszcie	 szkoły,	umoż-
liwiając	 pozostałym	 kolegom	 szkolnym	 oraz	 nauczy-
cielom	dokonanie	wyboru	najlepszego	pomysłu,	który	
został	później	opracowany	przez	projektantkę.
	 Poza	 tym	 uczniowie	 wzięli	 również	 udział	 
w	zajęciach	poświęconych	podstawom	fotografii	cyfro-
wej,	prowadzonym	przez	Pawła	Heppnera,	 specjalistę	
ds.	 współczesnych	 mediów.	 Teoretyczną	 wiedzę	 sku-
tecznie	 wykorzystali,	 tworząc	 dokumentację	 fotogra-
ficzną	poszczególnych	etapów	projektu.
	 Wdrożenie	 pomysłów	w	 życie	 stało	 się	 praw-
dziwym	wyzwaniem.	 5	 stycznia	 2016	 r.	 niektórzy	 po	
raz	pierwszy	szpachlowali	i	malowali	ściany	czy	skrę-
cali	sofę.	Dzięki	temu	czuli	jeszcze	większą	satysfakcję	
po	zakończeniu	pracy.	Zmiany	zostały	docenione	przez	
dużą	część	społeczności	szkolnej.	
	 Najbliższy	miesiąc,	to	czas	ewaluacji	projektu,	

Dizajn
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pozyskiwania	opinii	uczniów	i	nauczycieli	na	temat	re-
nowacji.	Jednocześnie	jest	to	test	dla	wszystkich		użyt-
kowników	w	 zakresie	 poczucia	 odpowiedzialności	 za	
dobro	wspólne.	
			 W	 poniedziałek	 11	 stycznia	 2016	 r.	

uczniowie	 klasy	 1ag	 i	 1bg	 	 wzięli	 udział	 
w	 warsztatach	 programowania	 z	 cyklu	 	 RO-
BOKLASA	zorganizowanych	przez	Bibliotekę	
Miejską	w	Cieszynie.		
Podczas	 warsztatów	 budowali	 swoje	 roboty	 
z	 gotowych	 podzespołów,	 uczyli	 się	 także	
podstaw	 programowania	 w	 przyjaznym	 języ-
ku	Scratch	-	zaprojektowanym	przez	Mitchela	
Resnicka,	pomysłodawcę	między	innymi	serii	
zabawek	 Lego	 MindStorms	 i	 twórcę	 języka	
StarLogo.	Bawili	 się	 świetnie,	 łącząc	 rozryw-
kę	z	edukacją!	Zadanie	 to	wymagało	od	nich	
nieco	umiejętności	technicznych,	gdyż	na	sam	
początek	 musieli	 swojego	 robota	 zbudować	 
z	użyciem	narzędzi,	 a	 dopiero	później	 opano-
wywali	jego	działanie.
		 Młodzież	 przekonała	 się,	 że	 progra-

mowanie	nie	jest	trudne,	a	znajomość	tej	sztuki	jest	we	
współczesnym	 świecie	 bardzo	 potrzebna.	 Ponadto	 do-
wiedzieli	się,	że	działalność	biblioteki	nie	ogranicza	się	
tylko	do	wypożyczania	książek!

	 15	 stycznia	 również	 uczniowie	 klas	
pierwszych,	w	ramach	lekcji	geografii,	uczest-
niczyli	 w	 zajęciach	 organizowanych	 przez	
Planetarium	 Śląskie	 w	 Chorzowie.	 Podczas	
pokazów	mieli	 okazję	 zobaczyć	 nocne	 niebo	 
w	 różnych	 porach	 roku,	 pozorną	 wędrówkę	
Słońca	 na	 tle	 gwiazdozbiorów,	 planety	 Ukła-
du	 Słonecznego	 oraz	 poznali	 budowę	 Drogi	
Mlecznej.	W	obserwatorium	uczniowie	widzie-
li	 prawdziwy	 teleskop.	 Podczas	 zajęć	 z	mete-
orologii	dowiedzieli	się	jak	działają	przyrządy	
znajdujące	się	w	klatce	meteorologicznej,	a	tak-
że,	że	najbardziej	na	zmiany	wilgotności	reagu-
ją	blond	włosy.	Dodatkową	atrakcją	warsztatów	 
w	 ogródku	 meteorologicznym	 był	 świeży	
śnieg…
	 W	 drugim	 tygodniu	 stycznia	 chętne	
dziewczęta	 z	GTE	 uczestniczyły	w	 zajęciach	
świadomego	 zarządzania	 własnym	 wizerun-
kiem.	Zajęcia	 odbyły	 się	w	 formie	warsztato-
wej	i	realizowały	treści	programowe	zarówno	
lekcji	 WDŻ,	 jak	 i	 doradztwa	 zawodowego.	
Przeprowadziła	 je	 wizażystka	 oraz	 stylistka	 
z	 wieloletnim	 doświadczeniem,	 Bernadetta	
Weber,	 która	 uświadomiła	 dziewczętom,	 jak	
istotną	 różnicę	 wprowadza	 znajomość	 typu	
własnej	 urody	 podczas	 doboru	 garderoby	 
i	jak	ważną	rolę	odgrywa	w	tym	procesie	kolor.	
Dziewczyny	 indywidualnie	mogły	 poekspery-
mentować	z	paletami	barw,	określając	swój	wła-
sny	typ	urody,	co	z	pewnością	przełoży	się	na	
dokonywanie	 bardziej	 świadomych	 zakupów	
ubrań,	a	nie	ślepym	podążaniem	za	trendami	lan-
sowanymi	w	mediach.	Było	to	również	wielo-

Planetarium

Warsztaty programowania
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krotnie	podkreślane	podczas	zajęć,	iż	najważniejszym	elementem	 
w	wyborze	garderoby	oraz	makijażu,	jest	samoświadomość	oraz	
indywidualizowanie	poszczególnych	trendów	mody.	Na	koniec	
spotkania	Bernadetta	Weber	wykonała	jednej	z	uczestniczek	po-
kazowy	makijaż	-	podkreślający	naturalne	cechy	urody	nastolat-
ki.	Nabytą	wiedzę	dziewczyny	wykorzystają	 	zapewne	w	przy-
szłości	 -	 niemniej	 jednak	wydaje	 się	 nam	 istotne,	 aby	 na	 tym	
etapie	życia	miały	świadomość,	że	to,	w	jaki	sposób	wyglądają,	
ma	znaczenie		w	odbiorze	ich	osoby	przez	otoczenie	-	zgodnie	 
z	zasadą		„Jak	Cię	widzą,	tak	Cię	piszą".
	 W	 piątek	 22	 stycznia	 w	 hali	 MOSiR	 reprezentacje	
wszystkich	klas	GTE	rozegrały	 szkolny	 turniej	piłki	 siatkowej.	
Klasy	zostały	podzielone	na	dwie	grupy.	W	każdej	z	grup	zostały	
rozegrane	mecze	 systemem	„każdy	z	każdym”.	Zespoły,	 które	
wyszły	 ze	 swoich	 grup	 z	 drugiego	 i	 pierwszego	miejsca,	 roze-
grały	między	sobą	mecze	o	miejsce	trzecie	i	pierwsze.	O	miejsce	
trzecie	walczyły	klasy	3ag	 i1bg,	natomiast	o	miejsce	pierwsze	
klasy	 3bg	 i	 3cg.	 Po	wyrównanej	 i	 zaciętej	 grze	 poszczególne	
klasy	 zajęły	 następujące	miejsca:	 I	 –	 3cg,	 II	 –	 3bg,	 III	 –	 1bg,	
IV	–	3ag,	V	–	ex	aequo	1ag,	2ag,	2bg.	Za	każde	miejsce	klasy	
otrzymały	odpowiednią	ilość	punktów,	które	będą	wliczone	do	
punktacji	XX	 Igrzysk	Sportowych	Towarzystwa	Ewangelickie-
go,	o	czym	z	pewnością	będzie	można	przeczytać		w	kolejnym	
wydaniu	Wieści	Wyższobramskich…. Dagmara Jagucka-Mielke
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Szkoła Podstawowa TE

	 Śpiewająco	 rozpoczęliśmy	
rok	2016.	2	stycznia	w	cieszyńskim	
teatrze	 odbył	 się	 koncert	 „Dzieci	
śpiewają	kolędy”.	Wystąpiły	zespo-
ły	z	Bładnic,	Marklowic,	Goleszo-
wa,	 Jastrzębia,	 Pruchnej,	 Bielska	
-	 SP	 2	Towarzystwa	Oświatowego	
im.	 Mikołaja	 Reja,	 Przedszkola	 
i	 Szkoły	 Podstawowej	 Towarzy-
stwa	 Ewangelickiego.	 Pięknie	
wykonane	 kolędy,	 pastorałki,	 ko-
lorowe	 stroje,	 żywo	 reagująca	 pu-
bliczność	 spowodowały,	 że	 sobot-
nie	popołudnie	upłynęło	w	ciepłej	
rodzinnej	atmosferze.																																																																					
	 W	 pierwszej	 połowie	
stycznia	 klasy	 6a	 i	 6b	wraz	 z	wy-
chowawcami	 udały	 się	 na	 wy-
cieczkę	 do	 kopalni	 Rydułtowy	
KWK	 –	 Anna.	 Uczniowie	 mieli		
okazję	 poznać	 ciężką	 pracę	 gór-
ników,	 zobaczyć	 zaplecze	 kopalni	 
i	zadać		nurtujące	ich	pytania.	Pro-
gram	wycieczki	przewidywał	także		
wizytę	w	Muzeum	Śląskim,	gdzie	
mogli	 uczestniczyć	w	warsztatach	
dotyczących	 projektowania	 kostiu-
mów	 oraz	 	 zobaczyć	 ekspozycję	
poświęconą	 historii	 Śląska.	 Byli	
dumni	 z	 faktu,	 że	 eksponatem	 
w	 formie	 makiety	 była	 nasza	 cie-
szyńska	rotunda.
	 Styczeń	 to	 także	 miesiąc	
klasyfikacji	 śródrocznej.	 W	 tym	
roku	 szkolnym	 średnia	 szkoły	
wyniosła	 4.74.	 Najwyższe	 wyniki	
uzyskali:
 klasa IVa: Bartosz Chłopek, 
Zuzanna Fuchs, Filip Gawlikowski, 
Wiktoria Gerula, Agata Jaroszek, 
Amelia Koło, Katarzyna Machej, 
Nikola Niżnikiewicz, Martyna Ro-
zum, Anna Wąs, Olaf Zawada;
 klasa IV b: Krzysztof Barcz, 
Zuzanna Biesok, Gabriela Czudek,  
Tola Glajcar, Nela Krajewska, Mi-
chał Król, Konstancja Krzywoń, 
Dominik Michalik, Leon Młynek, 
Jan Saltarius, Marianna Sowa, We-
ronika Stasica, Wiktoria Urbanek, 
Hanna Wadowska, Paweł Wojacki;
 klasa Va: Marta Chudec-
ka, Marcelina Forszpaniak, Pola 
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Gibiec, Blanka Kania, Helenka Kasperek, 
Martyna Matuszewska, Iga Santarius, Pa-
weł Skrond, Michał Szajor, Martyna Winter, 
Paweł Wróbel, Szymon Wyra; 
klasa Vb: Hanna Matus, Jan Radulski, Fi-
lip Siekierka, Kamil Szarzec, Zofia Teper, 
Anabel Wołoszyn, Zuzanna Zgoda.
 klasa VIa: Dominika Bogdał, Edy-
ta Bolek, Jagoda Fober,  Aleksandra Kisza, 
Mateusz Kowalski, Michał Lipka, Kamila 
Mokrysz, Julia Raszka, Natalia Urbańczyk, 
Aleksandra Wąs, Maciej Zgondek;
 klasa VIb: Szymon Grzybek, Hu-
bert Kleczek, Mikołaj Łacek, Oliwia Łoś-
ko, Paulina Panek, Iga Pyra, Balbina Si-
kora, Mikołaj Swakoń, Łukasz Wesołowski.                                                                                                                                
Wyniki	 dość	 wysokie	 z	 czego	 jesteśmy	
dumni.	 Dodatkowo	 cieszy	 fakt,	 że	 „Wo-
jewódzkim	 konkursie	 przedmiotowym	
z	 języka	 polskiego	 do	 etapu	 centralnego	
zakwalifikowali	 się	 uczniowie:	 Paulina	
Panek,	 Edyta	 Bolek,	 Łukasz	Wesołowski.
Natomiast	 w	 „Wojewódzkim	 konkursie	
matematycznym”	-	do		III	etapu		przeszło	
dwoje	uczniów:	Edyta	Bolek	i	Łukasz	We-
sołowski.
	 15	 stycznia	 odbył	 się	 DZIEŃ	
OTWARTY.	 Rodziców	 i	 przedszkola-
ków	 	 po	 szkole	 oprowadzali	 uczniowie	 
z	Samorządu	Szkolnego.	Obejrzeli	scenkę	
świąteczną	przygotowaną	pod	kierunkiem	 
B.	Gałuszki,	występ	uczniów	z	 kółka	mu-
zycznego,	 które	 prowadzi	 G.	 Mrowiec.	
Część	artystyczna	zakończyła	się	pokazem	
tanecznym,	podczas	którego	zaprezentowa-
ły	się	2	grupy	uczniów:	klas	I-II	oraz	klasa	
III	pod	kierunkiem	p.	M.	Lanc-Budniok.		II	
część	spotkania	miała	charakter		zabawowy	
–	 dzieci	 spędziły	 czas	 w	 świetlicy	 rucho-
wej.	Część	przedszkolaków	skupiła	się	na	
zdobieniu	ciasteczek	w	kąciku	kulinarnym,		
pozostali	 chętnie	 zajęli	 się	 wycinankami	
z	 papieru.	 Każdy	 przedszkolak	 na	 zakoń-
czenie	 	 otrzymał	 logo	 	 SPTE	 i	 upominek	 
w	postaci	bałwanka.	
                                                                                                                                      

Joanna Gibiec-Smierna



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl36 Odwiedź naszą stronę:

Przedszkole TE

Jasełka w PTE

	 Grudzień	to	miesiąc	szczególnie	
wyczekiwany	przez	dzieci	w	przedszko-
lu.	Rozpoczyna	się	przyjściem	Mikołaja,	
później	 choinka,	 prezenty	 i	 oczywiście	
ciężka	 praca	 -	 przygotowanie	 przedsta-
wienia	dla	rodziców	i	nie	tylko.	W	Przed-
szkolu	 Towarzystwa	 Ewangelickiego	
każda	 grupa	 przygotowała	 program	
świąteczny,	 który	 prezentowała	 swoim	
rodzicom	 i	 zaproszonym	gościom.	Gru-
pa	Żabek	zaprosiła	do	przedszkola	Chór	
z	 Parafii	 Ewangelickiej	 w	 Cieszynie,	
natomiast	 grupa	 Sówek	 zaprosiła	 Radę	
Parafialną.	 Oprócz	 występów,	 życzeń	
wspólnych	śpiewów	kolęd	były	też	upo-
minki	 wykonane	 przez	 przedszkolaki	 
z	 życzeniami	 i	 oczywiście,	 dla	 pokrze-
pienia	ciała,	odrobina	słodkości.
	 Dzieci	 bardzo	 się	 starały	 pięk-
nie	wystąpić,	a	żeby	występy	też	pięknie	
wyglądały,	panie	z	przedszkola	zadbały	 
i	uszyły	piękne	stroje.
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Grażyna Podżorska

Dzień Babci i Dziadka 
w Przedszkolu Towarzystwa 

Ewangelickiego 

	 Styczeń	 jak	 zwykle	 podporządko-
wany	jest	w	naszym	przedszkolu	Babciom	
i	 Dziadkom.	 Każda	 grupa	 przygotowuje	
program	artystyczny,	upominki	i	zaprosze-
nia	dla	 swoich	gości.	Od	19	 stycznia	każ-
da	grupa	ma	poświęcony	dla	 siebie	 jeden	
dzień;	jako	pierwsi	zaprosili	swoich	dziad-
ków	 najmłodsi	 czyli	 2,5	 –	 latki	 i	 3-latki,	 
w	 środę	 do	 przedszkola	 przyszli	 dziadko-
wie	Biedronek,	w	czwartek	Żabek,	a	w	pią-
tek	 Sówek.	 W	 poniedziałek	 zaprosiliśmy	
jeszcze	 dziadków	 z	 parafii,	 a	 we	 wtorek	
chcemy	 ten	 dzień	 uświetnić	 dziadkom	 w	
domu	 „Emaus”	w	Dzięgielowie.	 O	 stroje	
zadbały	 oczywiście	 panie	 z	 przedszkola,	
wszyscy	 występowali	 pięknie,	 występy	
wycisnęły	łzy	zadowolenia	u	dziadków.	Po	
występach	przyszedł	czas	na	wspólną	kawę	
i	 ciasteczko.	 Czas	 mijał	 bardzo	 szybko	 
w	 przemiłej	 atmosferze.	 Na	 spotkaniach	
został	też	zorganizowany	kiermasz,	w	tym	
roku	nauczycielki	przygotowały	„drzewka	
szczęścia”.	 Ofiarność	 dziadków	 jak	 zwy-
kle	była	ogromna,	za	co	im	bardzo,	bardzo	
dziękujemy.	Fundusz	ten	zostanie	przezna-
czony	na	zabawki	w	ogrodzie		dla	naszych	
przedszkolaków.
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Ratujmy Organy
Koncert Noworoczny

	 Kolejny	 koncert	 w	 ramach	 ratowa-
nia	 organów	 kościoła	 Jezusowego	 pod	 nazwą	
„Młodzi	Artyści	 z	 obydwu	 stron	Olzy	 dla	 rato-
wania	organów	Kościoła	Jezusowego”	odbył	się	
w	niedzielę	17	stycznia	br.	Przez	świat	muzyki	
poprowadził	nas	współorganizator	koncertu	Eu-
geniusz	 Raabe,	 który	 pokrótce	 zaprezentował	
wykonawców	 oraz	 przedstawił	 wykonywany	
repertuar.	Pomimo	tylu	artystów,	bogatego	pro-
gramu,	 różnorodnej	 tematyki,	 oprawy	muzycz-
nej,	koncert	przebiegał	bardzo	zgrabnie.	
	 Jako	 pierwsza	 wystąpiła	 Natalia	 Bu-
kowska	z	zespołem	pod	nazwą	„Nataly	and	Her	
Jazz	Dinos”.	Natalia	to	młoda	wokalistka,	pełna	
energii,	 z	 wielką	 klasą	 i	 elegancją,	 wspierana	
przez	zespół	składający	się	z	artystów	starszych	
i	młodego	muzyka.	Pomimo	różnicy	wieku	spo-
sób	opracowania	 i	wykonywania	utworów	był	
profesjonalny.	Zespół	wykonał	siedem	utworów	
o	 różnej	 tematyce,	 były	 kolędy	 oraz	 usłyszeli-
śmy	wspaniały	utwór	pt.	Halleluja	-	wykonany	
trzygłosowo.	
	 Kolejno	wystąpiła	najmłodsza	wokalist-
ka	Matylda	Forszpaniak,	która	pod	skrzydłami	
swojego	mistrza	rozwija	swoje	zdolności	woka-
listyczne.	Jej	piękny,	ciągle	rozwijający	się	głos	
zachwycał	 słuchaczy.	 Pomimo	 tak	 młodego	
wieku	jej	zabarwienie,	wibracja	głosu	jest	niesa-

Natalia Bukowska

Matylda Forszpaniak
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mowita.	Wykonywane	utwory	były	różnorodne	
-	jedne	z	akompaniamentem	Leszka	Kalety,	inne	
znowu	z	podkładu.	Dwie	ostatnie	pozycje	były	
podsumowaniem	okresu	świątecznego,	usłysze-
liśmy	dwie	piękne	kolędy:	„Mizerna	cisza”	oraz	
„Pada	śnieg”	z	repertuaru	Edyty	Górniak.	
	 Później	 usłyszeliśmy	 następną	 woka-
listkę,	 która	 bez	 wahania	 wyraziła	 chęć	 dołą-
czenia	do	koleżanek	i	wystąpienia	na	rzecz	na-
szych	 organów.	 Marta	 Cienciała	 wielokrotnie	
występowała	w	kościele	Jezusowym	z	orkiestrą	 
i	 wokalistami	 projektu	 przygotowywanego	
przez	Jean-Claud	Hauptmanna,	jednak	niedziel-
ny	 koncert	 był	 czymś	wyjątkowym,	 ponieważ	
był	 to	 jej	osobisty	występ	z	zespołem	muzycz-
nym.	Inny	klimat,	wykorzystanie	różnych	instru-
mentów,	takich	jak	skrzypce,	mandolina,	gitara,	
instrumenty	perkusyjne,	no	i	oczywiście	klawi-
sze,	na	których	grał	nauczyciel	 i	mistrz	Marty	
-	Leszek	Kaleta.	Marta	odśpiewała	różne	kolędy	 
z	bardzo	urozmaiconą	aranżacja	muzyczną.	Bar-
dzo	 ciekawie	 została	 wykonana	 kolęda	 „Dzia-
teczki,	dziateczki”	często	śpiewana	przez	dzieci,	
jednak	 wokalistka	 sprawiła,	 że	 kolęda	 wyszła	
niesamowicie	interesująco	–	publiczność	zosta-
ła	 wręcz	 rozbawiona.	 Przedostatnim	 utworem	
była	piosenka	żydowska	–	„Avinu	Malkeinu”	–	
Ucisz	serce,		wspaniałe	wykonanie	oraz	ostatnia	
pozycja	 -	 „Psalm	 139”	 odśpiewany	 w	 całości	
-	 coś	 pięknego,	 wzruszającego.	Występ	 Marty	
zachwycił	słuchaczy	i	na	długo	w	sercach	pozo-
staną	wyśpiewane	słowa	Psalmu.	
	 Po	 wysłuchaniu	 wspaniałych	 wokali-
stek	ks.	Janusz	Sikora	przedstawił	historię	orga-
nów,	a	młodzież	zebrała	ofiarę	na	ten	cel,	która	
wyniosła	–	2	860	złotych.	Serdecznie	dziękuje-
my,	Bóg	Wam	zapłać.	
	 Po	 kwestowaniu	 został	 zapowiedzia-
ny	kolejny	punkt	programu,	a	mianowicie	chór	

Chór żeński Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

Wyznania z Bystrzycy pod nazwą „Laudate”

Marta Cienciała
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żeński	 Śląskiego	 Kościoła	 Ewangelicko-
-Augsburskiego	 Wyznania	 z	 Bystrzycy	
pod	nazwą	„Laudate”.	Wykonał	8	utworów.	
Chórowi	 profesjonalnie	 akompaniował	 ks.	
Roman	 Raszka.	 Dyrygentem	 zespołu	 jest	
mgr	 Alena	 Kostkowa,	 która	 pełni	 funcję	
dyrektora	 Centrum	 Pomocy	 Socjalnej	 w	
Trzyńcu,	a	równocześnie	przez	ponad	40	lat	
jest	organistką	w	bystrzyckiej	parafii.	W	ze-
spole	występuje	kilka	solistek	główną	jest	
mgr	 Katarzyna	 Klimkowa.	 Usłyszeliśmy	
utwory	 o	 różnych	 klimatach	 –	 śpiewane	
po	polsku,	 czesku,	 angielsku.	Oprócz	chó-
ru	kolejno	prezentowały	się	solistki,	które	
wykonywały	 partie	 solowe,	 a	 nawet	 dwu-
głosowe.	Wykorzystany	 został	 również	 in-
strument	–	saksofon	sopranowy.	
	 Ostatnim	 punktem	 programu	 był	
występ	 wspaniałej	 wokalistki,	 Noemi	 Bo-
cek,	która	na	rzecz	organów	wystąpiła	dru-
gi	 raz.	Noemi	wspierał	 jej	zespół	„Noemi-
racles”,	ona	zaś	zaśpiewała	kilka	piosenek.	
Trzy	pierwsze	kolędy	były	podobne	do	sie-
bie	pod	względem	tytułu,	jednak	treść,	mu-
zyka,	była	zupełnie	inna,	ciekawa,	z	wielką	
głębią.
	 Przepiękny	 koncert,	 wspaniała	 ob-
sada,	można	powiedzieć,	że	niedzielne	po-
południe	można	uznać	za	udane.	

	 Drodzy	 Czytelnicy,	 wiele	 odby-
ło	 sie	 koncertów	 w	 Kościele	 Jezusowym	
na	 rzecz	organów.	Zdaję	 sobie	 sprawę,	że	
niektórych	nurtuje	ciągle	powtarzający	się	
temat	 związany	 z	 ratowaniem	 organów,	
niestety,	inicjatywa	była	konieczna!	W	krót-
kim	przemówieniu	proboszcza	ks.	Janusza	
Sikory	padły	 słowa,	 że	wielkim	 ryzykiem	
było	 podjąć	 się	 tak	 poważnego	 remontu,	

gdyż	związane	to	było	z	ogromnymi	finansami.	Podjąć	się	czegoś,	
a	później	nie	podołać?	–	jednak	z	pomocą	Bożą	-	udało	się!	Udało	
się	zrealizować	i	realizować	projekt	i	co	ważne,	udało	się	zebrać	
potrzebną	pulę	pieniędzy.	Dziękujemy	wszystkim	darczyńcom	i	
osobą,	które	przyczyniły	się	do	organizowania	różnorodnych	kon-
certów.	W	tym	miejscu	należą	się	wielkie	słowa	podziękowania	
organizatorowi	Eugeniuszowi	Raabe,	 który	był	 inicjatorem	kon-
certu	oraz	jego	koordynatorem.	

Tekst i zdjęcia: Beata Macura

Noemi Bocek



Informator Parafialny nr 2/2016 (146)

luty 2016 41

Chóry, muzyka ...

Zimowe koncerty 
WCK

	 Jak	co	roku	okres	zimowy	obfitował	w	liczne	
nabożeństwa	 i	koncerty,	podczas	których	mogliśmy	
śpiewać	nasze	ulubione	kolędy.	Oto	krótka	relacja	z	
naszych	zimowych	muzycznych	przygód.
	 Naszą	 świąteczną	 służbę	 rozpoczęliśmy	 już	
w	czwartą	niedzielę	adwentu,	wykonując	dwie	pieśni	
na	 nabożeństwie	 porannym	w	 kościele	 Jezusowym.	
Zaśpiewaliśmy	dawną	pieśń	„Narodów	przyjdź	zba-
wienie”	 w	 opracowaniu	 Jana	 Gawlasa	
oraz	 współczesną	 kompozycję	 „Adwent	
dla	 wszystkich”	 Lorenza	 Maierhofera.	
Cztery	świece	zapalone	na	wieńcu	adwen-
towym	uświadomiły	nam,	że	wnet	nadej-
dzie	 czas	 świętowania	 Bożego	 Narodze-
nia	i	wielkiego	kolędowania.
	 24	 grudnia	 tradycyjnie	 zaśpiewa-
liśmy	podczas	nabożeństwa	wigilijnego	w	
kościele	Jezusowym.	Choć	nie	udało	nam	
się	 zebrać	w	 komplecie,	 cieszyliśmy	 się,	
że	 wspólnie	 mogliśmy	 rozpocząć	 ten	 ra-
dosny	i	rozśpiewany	okres.
	 27	 grudnia,	 w	 poświąteczną	 nie-
dzielę,	 zaproszeni	 zostaliśmy	 do	 Zebrzy-
dowic,	by	wziąć	udział	w	ekumenicznym	
koncercie	 kolęd	 w	 tamtejszym	 kościele	
pw.	Wniebowzięcia	NPM.	Organizatorem	
koncertu	 był	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury,	 
a	zaproszenie	otrzymaliśmy	od	dyrygent-
ki	 zebrzydowickiego	 chóru	 Echo,	 prof.	
Jadwigi	 Sikory.	 Koncert	 rozpoczęliśmy	
razem	z	chórem	Echo	od	wspólnego	wy-
konania	 dwóch	 kolęd,	 do	 których	 akom-
paniował	nam	organista	katedry	we	From-
borku	–	Arkadiusz	Popławski.	Następnie	
zabrzmiały	 kolędy	 w	 wykonaniu	 obu	
chórów,	 przeplatane	 występami	 solistów	
Opery	 Bytomskiej:	 Sabiny	 Olbrich-Sza-
franiec	 oraz	 Mieczysława	 Błaszczyka.	
Koncert	 prowadziła	 Beata	 Sabath,	 która	
swoim	 ciepłym	 głosem	 i	 pięknymi	wier-
szami	 wprowadziła	 wyjątkową	 atmosfe-
rę.	 Po	 koncercie	 zaproszeni	 zostaliśmy	
do	 sali	 w	 zamku,	 gdzie	 przy	 stołach	 i	 rozmowach	 WCK w Wiśle

WCK w Zebrzydowicach
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z	 gospodarzami	 spędziliśmy	 bardzo	 miły	
wieczór.
	 5	 stycznia	 zorganizowaliśmy	chóro-
wą	gwiazdkę.	Była	 to	doskonała	okazja	do	
podsumowania	minionego	roku	i	omówienia	
planów	 na	 przyszłość.	 Jak	 podaje	 statysty-
ka,	w	minionym	roku	wystąpiliśmy	29	razy!	
Mamy	nadzieję,	że	w	nowym	roku	uda	nam	
się	podtrzymać	ten	dobry	wynik.	Gwiazdka	
połączona	była	z	generalną	próbą	przed	uro-
czystościami,	które	czekały	na	nas	nazajutrz.
	 6	 stycznia	 był	 dla	 nas,	 jak	 i	 wielu	
członków	 innych	 chórów,	 bardzo	 pracowi-
tym	 dniem	 świątecznym.	 Najpierw	 wzięli-
śmy	czynny	udział	w	uroczystości	konsekra-
cji	i	wprowadzenia	w	urząd	nowego	biskupa	
naszej	 diecezji	 ks.	 dra	 Adriana	 Korczago.	
Wspólnie	z	chórem	kościelnym	zadedykowa-
liśmy	nowemu	biskupowi	pieśń	napisaną	na	
2	chóry	„Aniołom	Pan	polecił”	ze	słowami	
psalmu	91,	którą	po	ponad	rocznej	przerwie	
zaśpiewaliśmy	 z	 góry,	 od	 organów.	 Sprzed	
ołtarza	 zaśpiewaliśmy	 jedną	 z	 naszych	 ulu-
bionych	pieśni	„Ach,	potrzebuję	Cię”.	Obec-
ność	 tak	 wielu	 biskupów	 i	 księży	 troszkę	
nas	onieśmielała,	ale	zaśpiewaliśmy	z	serca	
i	 udało	 się!	Tego	 samego	 dnia,	 po	 krótkiej	
przerwie	 na	 obiad,	 spotkaliśmy	 się	 znów	 
w	naszym	pięknym	kościele	na	tradycyjnym	
wieczorze	kolęd,	by	wspólnie	z	innymi	chó-
rami	naszej	parafii	i	zgromadzonymi	ludźmi	
cieszyć	się	z	narodzenia	Pana	Jezusa	i	śpie-
wać	kolędy.	 Jako	WCK	wykonaliśmy	dwie	
nowe	 kolędy,	 które	 ćwiczyliśmy	 od	 paru	
tygodni;	„W	żłobie	leży”	i	„Nad	Betlejem”.	
Jeśli	macie	ochotę,	można	ich	posłuchać	na	
naszym	kanale	na	youtube.
	 10	 stycznia	 w	 kościele	 św.	 Marii	
Magdaleny	 w	 Cieszynie	 odbył	 się	 kolejny	
koncert	kolęd,	połączony	z	kwestą	na	rzecz	
Hospicjum	 im.	 Łukasza	 Ewangelisty.	 Naj-
pierw	 swój	 bogaty	 program	 kolędowy	 za-
prezentował	Chór	Jubileuszowy	ZPiT	Ziemi	
Cieszyńskiej	 pod	 dyr.	 Piotra	 Gruchela.	 Na-
stępnie	 wystąpił	 chór	 parafii	 ewangelickiej	 
z	 Trzanowic,	 którym	 dyryguje	 nasz	 chóro-
wy	kolega	Piotr	Molin.	Wspólnie	z	chórem	 
z	Trzanowic	wykonaliśmy	kolędę	„Błogosła-
wiony	Chrystus”,	która	składa	się	z	2	kolęd	
„O	Błogosławiony”	 i	 „Gdy	 się	 Chrystus	 ro-
dzi”	śpiewanych	fragmentami,	na	przemian,	
przez	2	zespoły	–	My	znów	od	kościelnych	
organów	jako	chór	„echo”.	Kolejnym	wyko-
nawcą	był	znany	chór	męski	Gorol	z	Jabłon-
kowa,	 który	 zaprezentował	 ciekawe	 kolędy	 
i	pastorałki.	Śpiew	panów	w	góralskich	stro-

jach	zrobił	na	wszystkich	potężne	wrażenie.	 Jako	ostatni	zapre-
zentowaliśmy	 się	my	 –	Wyższobramski	Chór	Kameralny	 -	wy-
konując	siedem	różnorodnych	kolęd.	Po	koncercie	wolontariusze	
kwestowali	na	rzecz	cieszyńskiego	hospicjum.	Cieszymy	się,	że	
kolejny	raz	mogliśmy	wesprzeć	to	szlachetne	przedsięwzięcie.
	 17	 stycznia	 udaliśmy	 się	 do	 Wisły-Czarnego,	 gdzie	 
w	Szkole	Podstawowej	nr	2	odbywał	się	wieczór	kolęd.	Program	
spotkania	był	bardzo	bogaty.	Najpierw	licznie	zebrani	słuchacze	

Koncert dla Hospicjum

Konsekracja biskupa

Wieczór kolęd
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podziwiali	 występy	 dzieci,	 które	 grały	 i	 śpiewały	 ko-
lędy.	Następnie	 zaprezentował	 się	Chór	Adwentystów	 
z	Wisły	oraz	my	–	WCK.	Po	naszym	występie	podzi-
wialiśmy	 grono	 pedagogiczne	 tamtejszej	 szkoły,	 któ-
re	pod	wodzą	ks.	Marka	Michalika	stworzyło	świetny	
zespół,	 który	wykonał	 kilka	 kolęd	w	 ciekawych	 aran-
żacjach.	Na	zakończenie	uczniowie	przedstawili	 rewe-
lacyjną	 scenkę	 regionalną	 „po	naszymu”	z	 takimi	 sło-
wami,	kierych downo my nie słyszeli!	
	 Koncertem	w	Wiśle	zakończyliśmy	tegoroczny	
sezon	kolędowy.	Oprawa	ku	temu	była	wprost	bajkowa	

–	piękna	śnieżna	zima	i	cudowne	beskidzkie	krajobrazy.		
	 Teraz	 przed	 nami	 nowe	 wyzwania.	 Przygoto-
wujemy	program	pasyjny	na	koncert	w	Zgierzu,	na	któ-
ry	zaprosił	nas	ks.	Marcin	Undas.	W	tym	roku	przypada	
również	10	rocznica	naszej	działalności,	co	mobilizuje	
nas	do	przygotowania	nowych	pieśni	na	koncert,	który	
z	tej	okazji	chcemy	zorganizować	w	listopadzie.	Mamy	
nadzieję,	że	Pan	Bóg	pobłogosławi	nasze	przygotowa-
nia	i	jesienią	będziemy	mogli	z	wdzięcznością	wspomi-
nać	minioną	dekadę	i	śpiewać	dalej	na	Jego	chwałę.	
      
   

Gwiazdka WCK

Błogosławiony czas

	 W	 niedzielę	 10	 stycznia	 wystąpiliśmy	 -	 jako	
młodzieżowy	 zespół	 z	 Hażlacha	 i	 okolic	 -	 w	 zborze	 
w	Trzanowicach.	Pierwszy	raz	koncertowaliśmy	za	gra-
nicą,	co	stanowiło	dla	nas	swego	rodzaju	przełom	i	nie-
zwykle	 cieszyło	 gospodarzy.	 Zaśpiewaliśmy	 dziesięć	
piosenek,	wśród	których	dominowały	te	o	charakterze	
bożonarodzeniowym.	Były	też	utwory	uniwersalne,	za-
wsze	 aktualne	 i	 obecne	w	naszym	 repertuarze	–	m.in.	
„Duszo	 ma	 Pana	 chwal”	 i	 „Odwiecznym	 Bogiem”.	 
W	 przerwach	 pomiędzy	 piosenkami	 czytaliśmy	 frag-
menty	Biblii,	wspólnie	się	modliliśmy	i	wysłuchaliśmy	

rozważania	 ks.	Marcina	 Podżorskiego	 na	 temat	 ostat-
niego	błogosławieństwa	z	kazania	na	Górze.		 S p o -
tkanie,	 w	 którym	 uczestniczyliśmy,	 kończyło	 tydzień	
poświęcony	rozważaniu	ośmiu	błogosławieństw.
	 Zostaliśmy	 przez	 członków	 zboru	 bardzo	 cie-
pło	 przyjęci,	 zasypani	 podziękowaniami,	 obdarowani	
czekoladkami,	wypytani	 o	 szczegóły	 naszej	 działalno-
ści	i	nakarmieni	pyszną	kolacją.
	 Na	pewno	tam	wrócimy	:)

Ania Stoch
 

Piotr Sikora
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Dzieci śpiewały 
kolędy

	 Nowy	2016	Rok	rozpoczęliśmy	śpiewają-
co	tradycyjnymi	koncertami	„Dzieci	śpiewają	ko-
lędy"	w	cieszyńskim	Teatrze	im.	A.	Mickiewicza.	
Gospodarzem	pierwszego	koncertu,	 który	odbył	
się	w	 sobotę	 2.01.2016	 r.,	 było	Przedszkole	TE	 
i	Szkoła	Podstawowa	TE.	W	niedzielę,	3.01.2016	
r.	 koncert	 organizowało	 Gimnazjum	 i	 Liceum	
TE.	 Bohaterami	 koncertów,	 wykonawcami	 były	
dzieci	i	młodzież	śpiewająca	w	parafialnych	chó-
rach	dziecięcych	Diecezji	Cieszyńskiej,	z	Tychów	 
i	 	Mikołowa	oraz	 z	 zaprzyjaźnionej	 szkoły	 pod-
stawowej	z	Bielska	-	Białej.	
	 W	sobotę	koncert	rozpoczęli	mali	wyko-
nawcy	z	Przedszkola	Towarzystwa	Ewangelickie-
go,		którzy		przyodziani	w	peruki	i	purpurowe	togi	
,brawurowym	wykonaniem	pastorałek	w	stylu	go-
spel	podbili	serca	publiczności.	Po	najmłodszych	
wystąpiły	 chóry	z	Goleszowa,	 Jastrzębia,	Pruch-
nej,	Bładnic,	Marklowic,	chór	Szkoły	Podstawo-
wej	nr	2	Towarzystwa	Szkolnego	
im.	M.	Reja	z	Bielska-Białej	oraz	
chór	Szkoły	Podstawowej		Towa-
rzystwa	Ewangelickiego,	wsparty	
głosami	nauczycieli.	
	 Koncert	 niedzielny	 roz-
począł	 występ	 dzieci	 z	 Tychów	
i	 Mikołowa.	 Następnie	 podzi-
wialiśmy	 kolędy	 i	 pastorałki	 
w	wykonaniu	chórów	z	Hażlacha	
i	 Zamarsk,	 z	 Cisownicy,	 Wisły	
Centrum,	Bażanowic,	Skoczowa,	
Cieszyna,	 Brennej	 i	 Górek.	 Na	
zakończenie	 koncertu	 wystąpił	
chór	LOTE/GTE,	który	wykonał	
piosenkę	Mon	Dieu	z	repertuaru	
Edith	 Piaf	 -	 partię	 solową	 śpie-
wała	 Marta	 Cienciała.	 Piosenka	
ta	 była	 nawiązaniem	 do	 spekta-
klu	„Chaja	&	Edith",	który	chór	
wykonywał	 na	 wyspie	 Reunion	
w	 czerwcu	 2015	 r.	 Drugi	 utwór	
chóru	 to	„Pieśń	o	Bet	Lechem"	-	
solo	Matylda	Forszpaniak	 i	Mar-
ta	Cienciała.	
Oba	 koncerty	 zakończyły	 się	 fi-

Chór Szkoły Podstawowej nr 2 

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja z Belska-Białej

Dzieci z Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego

Chórek z Marklowic

Chórek z Bładnic
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Chórek ze Skoczowa

Chór Szkoły Podstawowej  Towarzystwa Ewangelickiego 

wsparty głosami nauczycieli

nałową	kolędą	"Bóg	się	rodzi".	W	podniosłym	nastroju	
wykonali	ją	wszyscy	chórzyści	wraz	z	widownią.	
	 Osoby,	 które	 wybrały	 się	 na	 nasze	 koncerty,	

mogły	 nie	 tylko	 wysłuchać	 śpiewu	 małych	 artystów,	
ale	 także	wziąć	udział	w	loteriach	fantowych.	Bardzo	
atrakcyjne	nagrody	wzbudziły	wiele	emocji	wśród	tych,	

Chórek z Goleszowa Chórek z Pruchnej
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Występ dzieci z Tychów i Mikołowa

Chórek  z Cieszyna

Chórek  z  Brennej i Górek

Chórek  z Wisły Centrum

Chórek  z Cisownicy
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którzy	 zakupili	 losy.	 Tradycyjnie	 w	 organizacji	
koncertów	 dużą	 pomocą	 służyli	 rodzice	 naszych	
uczniów	 i	 przedszkolaków.	 To	 Rady	 Rodziców	
zorganizowały	 świetnie	 zaopatrzone	 bufety.	 Pysz-
ne	 kanapki,	 ciasta,	 słodycze	 oraz	 napoje	 cieszyły	
się	dużym	zainteresowaniem.	Cały	dochód	z	loterii	
i	bufetu,	jak	co	roku,	zostanie	przeznaczony	na	po-
moce	dydaktyczne	w	naszych	placówkach.	
	 Już	teraz	zapraszamy	na	następny	koncert	
kolęd	-	za	rok!
TE

Aleksandra Trybuś-Cieślar

	 Święta	Bożego	Narodzenia	to	niezwykły	czas	
dla	 nas	 i	 naszych	 rodzin.	 Pragniemy,	 aby	 ich	 atmos-
fera	pozostała	w	nas	dłużej.	Z	tego	powodu	organizo-
wane	 są	 różne	 koncerty,	 wieczory	 kolęd	 i	 spotkania	
świąteczne.	Tradycyjnie	w	Święto	Epifanii	-	6	stycznia	
2016	 r.	przeżyliśmy	wspólnie	w	kościele	 Jezusowym	
w	Cieszynie	 uroczysty	Wieczór	
Kolęd,	w	którym	wzięły	udział-
prawie	wszystkie	chóry	 i	grupy	
muzyczne	 działające	 przy	 Pa-
rafii	 Cieszyńskiej.	 Tegoroczny	
koncert	 rozpoczął	 się	 utworem	
wykonanym	 na	 organach	 przez	
W.	 Wantuloka	 oraz	 wspólnym	
odśpiewaniem	 kolędy	 „Mędrcy	
Świata".	Na	wstępie	ks.	D.	Ma-
dzia	przywitał	zebranych	słucha-
czy	 i	 wykonawców	 oraz	 prze-

Wieczór kolęd w kościele Jezusowym

czytał	przypadający	na	to	Święto	tekst	z	2	rozdz.	Ewang.	
Św.	 Mateusza	 o	 Mędrcach	 ze	Wschodu,	 zakończony	
modlitwą.	Zebrani	w	świątyni	słuchali	i	przeżywali	ten	
wspaniały	 czas	wspólnie	 śpiewając	 kolędy	 z	 towarzy-
szeniem	 organ,	 podczas	 ustawiania	 się	 chórów	 przed	
ołtarzem,	bez	 zapowiadania.	Koncert	 kolęd	 rozpoczął	

Chórek  z  Bażanowic Chórek  z  Hażlacha i Zamarsk

Chór LOTE/GTE

Chór dziecięcy Hosanna z Cieszyna
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chór	 dziecięcy	 "Hosanna",	 w	 towarzy-
stwie	chórzystek	i	chórzystów,	grających	
na	 różnych	 instrumentach	 muzycznych,	 
z	 pieśniami	 –	 „Słyszcie"	 i	 „To	 jest	 ten	
czas",	 a	 także	 pięknymi	 życzeniami	 no-
worocznymi,	 wypowiedzianymi	 gwa-
rą	 	cieszyńską.	Po	„Hosannie"	zaśpiewał	
Chór	Męski	z	Zamarsk,	który	przygotował	
kolędy	 –	 „Wieść	 radosną	 wysłuchajcie"	
i	 „Na	 cichy,	 ciemny,	 	 śpiący	 świat”.	Na-
stępnie	 usłyszeliśmy	 chórzystów	 Chóru	
Misyjnego	z	pieśniami	–	„Hen,	z	dalekich	
Orientu	 stron"	 i	 „Dzwony	 zadzwońcie".	
Kolejnym	wykonawcą	był	Chór	Mieszany	
Hażlach-Zamarski,	 zaprezentował	 on	 ko-
lędy	 -	 „Zatrzymajcie	 się	 ludzie"	 i	 „Białe	
Boże	 Narodzenie",	 z	 akompaniamentem	
pianina.	Potem	przyszła	kolej	 na	występ					
Wyższobramskiego	 Chóru	 Kameralnego	 
z	ciekawym	repertuarem	–	„W	żłobie	leży"	
i	„Nad	Betlejem	w	ciemną	noc".	Usłysze-
liśmy	też	kolędy	–	„Wesołą	nowinę"	i	„Na	
cichy,	ciemny,		śpiący	świat"		w	wykona-
niu	Chóru	z	Bażanowic.	Po	bażanowickim	
występie	 zaprezentował	 się	 zespół	 mło-
dzieżowy	 z	 Hażlacha,	 który	 odśpiewał	
kolędy	 –	 „Dzwoń,	 głośno	 dzwoń"	 oraz	
„Ilu	już	królów",	również	przy	akompania-
mencie	pianina	elektrycznego.
W	ostatniej	części	koncertu	wystąpił	Chór	
Męski	Parafii	w	Cieszynie,	w	którym	śpie-
wają	panowie	z	Cieszyna	i	filiałów,	z	pięk-
nymi	 kolędami	 –	 „Bracia	 patrzcie	 jeno"	 
i	„Ta	święta	noc".	Ostatnim	chórem,	który	
tego	 dnia	 mogliśmy	wysłuchać,	 to	 liczą-
cy	 najwięcej	 chórzystów	 Chór	 Kościel-
ny	z	Cieszyna,	wykonał	kolędy	–	„Witaj	
gwiazdko	złota"	i	„Coś	się	dzieje".		Koń-
cowym	 mocnym	 akcentem	 były	 kolędy	
–	„Gdy	się	Chrystus	rodzi"	oraz	„Bóg	się	
rodzi"	w	wykonaniu	połączonych	chórów	
mieszanych	oraz	słuchaczy.

Chór Męski z Zamarsk

Chór Misyjny z Cieszyna

Chór Hażlach-Zamarski

Zespół młodzieżowy z Hażlacha
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	 Kończąc	 spotkanie	 
z	 kolędą	 i	 pieśnią	 bożonarodze-
niową	ks.	D.	Madzia	wyraził	po-
dziękowanie	 wszystkim	 chórom	 
i	dyrygentom	za	ich	trud,	poświę-
cenie	 oraz	wspaniały,	wzruszają-
cy	 wieczór.	 Na	 zakończenie	 tej	
pięknej	 uroczystości	 cały	 zbór	 
i	wykonawcy	zmówili	Modlitwę	
Pańską	 oraz	 odśpiewali	 pieśń	 
„O	błogosławiony".	Koncert	Kolęd	 
w	kościele	Jezusowym	dostarczył	
niezapomnianych	 wrażeń.	 Me-
lodie	 kolęd,	 którymi	 rozbrzmie-
wał	 cieszyński	 kościół,	 długo	
pozostaną	 w	 pamięci	 i	 sercach	
uczestników.	Występy	 zespołów,	
chórów,	 przybliżyły	 słuchaczom	
istotę	 narodzenia	 Dzieciątka	 Je-
zus,	światłość	nocy	betlejemskiej	
i	 rodzące	 się	 z	 niej	 zbawienie	
ludzkości.	 Kolędy	 i	 pastorałki	
są	 przykładem	mowy	wspólnoty	
ludzi	 zatroskanych,	 a	 także	 za-
fascynowanych	 zmianą	 mającą	
nastąpić	 w	 ich	 życiu	 i	 w	 życiu	
świata.	 Są	 to	 szczególne	 pieśni,	
opowiadające	o	cudownym	przyj-
ściu	na	świat	Jezusa	w	Betlejem.	
Dzięki	muzyce	 i	 tekstom	 radują,	
napełniają	 szczęściem,	 pokazu-
ją	 potęgę	 Bożej	 Miłości.	 Pieśni	 
i	śpiew	są	świadectwem,	poprzez	
które	chrześcijanie	przekazują	to,	 
w	co	wierzą.	„Radośnie śpiewajmy,  
w sercach Panu grajmy...

Wanda Janik

Chór z Bażanowic

Wyższobramski Chór Kameralny

Chór Kościelny z Cieszyna

Chór Męski z Cieszyna
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Młodzież, dzieci ...
Sylwester 2016 

	 W	 tym	 roku	 Sylwestra	 spędzi-
łam	w	 gronie	 ludzi	 z	młodzieżówki.	 Ra-
zem	bawiliśmy	się	 	 i	 	 oczekiwaliśmy	na	
Nowy	 Rok.	 Głównymi	 inicjatorkami	 
i	organizatorkami	naszego	balu	była:	Mar-
ta	Cienciała	i	Ania	Stoch.	Przygotowania	
rozpoczęły	 się	 zaraz	 po	 nabożeństwie.	
Najpierw	 układanie	 krzeseł	 i	 stołów,	 po-
tem	 dmuchanie	 balonów	 i	 wieszanie	
serpentyn.	 Bal	 oficjalnie	 rozpoczął	 się	 
o	19:30.	Był	on	o	tematyce	lat	70/80,	dla-
tego	 każdy	 musiał	 wystylizować	 się	 na	
tamte	czasy.	Na	początku,	po	przywitaniu	
i	 modlitwie,	 zrobiliśmy	 na	 pamiątkę	 kil-
ka	 zdjęć,	 by	 uwiecznić	 nasze	 stroje.	 Na-
stępnie,	 by	każdy	mógł	w	pełni	 pokazać	
swój	 ubiór,	 został	 zorganizowany	 pokaz.	
Każdy	musiał	 przy	muzyce	 jak	 najlepiej	
się	 zaprezentować,	 a	 inni	 w	 tym	 czasie	
przydzielali	mu	 odpowiednią	 ilość	 punk-
tów	 -	 za	 pomysł	 i	 prezentację.	 Później	
usiedliśmy	do	stołu,	by	skosztować	pącz-
ków,	 koreczków	oraz	wielu	 innych	 przy-
stawek.	 Kolejnym	 punktem	 programu	
były	 różne	zabawy	zorganizowane	przez	
Anię	Stoch.	Jedną	z	nich	była	gra,	w	której	
każdy	losował	karteczkę	z	imieniem	sław-
nej	 osoby	 z	 lat	 70/80.	Nikt	 nie	wiedział	
kogo	 ma,	 bo	 została	 ona	 przyczepiona	
do	 jego	 czoła.	Dzięki	 prostym	pytaniom	
trzeba	było	dowiedzieć	się,	kim	jesteśmy.	
Było	 dużo	 śmiechu	 i	 zabawy.	By	 trochę	
się	posilić	przed	dalszymi	atrakcjami,	zje-
dliśmy	 sałatki	 oraz	 pyszną	 tartę.	 Później	
tańczyliśmy	do	muzyki	z	lat	70/80	i	dzięki	
Przemkowi	Podżorskiemu,	który	udostęp-
nił	 nam	 sprzęt,	 zrobiliśmy	 karaoke.	 Na	
początku	 były	 to	 hity	 z	 tamtych	 lat,	 ale	
po	 czasie	 zaczęliśmy	 także	 śpiewać	 zna-
ne	 nam,	 różne	 piosenki	 obecnych	 wyko-
nawców.	Konkurowaliśmy	 także	ze	 sobą	 
w	 różnych	 grach,	 za	 które	 dostawaliśmy	 punkty.	 Po	
podliczeniu	wszystkich,	wyłoniliśmy	 naszą	 „Królową	
Balu”	–	Monikę	Moiczek.	Przed	północą	wyszliśmy	na	
spacer,	by	podziwiać	sztuczne	ognie.	Po	powrocie	do	

budynku	wypiliśmy	ciepły	barszcz	i	zjedliśmy	pyszne	
krokiety.	Trochę	tańca	i	kontynuacja	karaoke,	a	następ-
nie	 seans	 filmowy.	 Ostatnim	 punktem	 programu	 był	
film	pt.	„Peggy	Sue	wyszła	za	mąż”.	Potem	już	każdy	
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odchodził	do	swojego	domu,	by	odpo-
cząć	po	tej	niesamowitej	nocy.
	 Tak	 oto	 spędziliśmy	 Sylwe-
stra	2015/16	r..	Cieszę	się,	że	mogłam	
w	 nim	 uczestniczyć,	 ponieważ	 było	
bardzo	 fajnie	 i	 wesoło.	 Dziękuję	Ani	
i	Marcie	za	 to,	że	zorganizowały	nam	
tak	fantastyczną	imprezę.	Każdemu	zaś	
życzę	na	ten	Nowy	Rok,	by	wszystkie	
plany	 i	postanowienia	noworoczne	zo-
stały	spełnione	oraz	by	wokół	Was	byli	
sami	dobrzy	i	życzliwi	ludzie.

Monika Macura

Gwiazdki dla dzieci w naszej Parafii ...

... w Cieszynie...

	 Jak	 co	 roku	 w	 czwartą	 nie-
dzielę	Adwentu	odbyła	się	Gwiazdka	
dla	dzieci	uczęszczających	na	szkółkę	
niedzielną	do	Cieszyna.
Spotkanie	rozpoczęliśmy	od	wspólnej	
modlitwy,	 następnie	 dzieci	 zaprezen-
towały	 program	 słowno	 –	muzyczny,	
który	przeniósł	nas	wszystkich	do	be-
tlejemskiej	stajenki.
	 Młodsze	 dzieci	 przedstawi-
ły	 historię	 o	 świetlikach.	 Natomiast	
starsze	 dzieci	 opowiedziały	 piękną	
historię	 o	 trzech	 drzewach.	 Każde	 
z	nich	zostało	ścięte	i	przeznaczone	na	
budowę	przedmiotów,	które	odegrały	
ważną	rolę	w	życiu	Pana	Jezusa.
	 Z	pierwszego	zbudowano	żło-
bek,		z	pnia	drugiego	drzewa	powstała	
łódź,	z	której	Pan	Jezus	uciszał	burzę.		
Z	kolei	 trzecie	drzewo	stało	 się	krzy-
żem,	 na	 którym	 Pan	 Jezus	 umarł	 za	
nasze	grzechy.
	 Historia	została		bardzo	cieka-
wie	przedstawiona	za	pomocą	światła	
i	cienia.	Ważnym	punktem	programu	
było	wspólne	kolędowanie.
	 Niespodzianką	przygotowaną	
dla	dzieci	był	występ	Andrzeja	Żydla,	
który	posługując	 się	pędzlem	 i	 farba-
mi	 tłumaczył	 dzieciom,	 co	 jest	 NAJ-
WIĘKSZYM	 DAREM.	 Dzieci	 chęt-
nie	słuchały	i	odpowiadały	na	pytania.	
	 Tradycyjnie	 wszyscy	 mali	
uczestnicy	zostali	obdarowani	prezen-

Foto: Beata Macura
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tami,	 a	 spotkanie	 zostało	 zakończone	 smacz-
nym	poczęstunkiem.	
	 W	 imieniu	 rodziców	 serdecznie	 dzię-
kuję		za	przygotowanie	z	dziećmi	tak	bogatego	
programu.		

Agnieszka Panek

... w Cieszynie, na Bucewicza...

	 Tradycyjna	Gwiazdka	dla	dzieci	ze	szkółki	nie-
dzielnej,	które	spotykają	się	w	domku	na	ul.	Bucewicza	
12,	odbyła	się	10	stycznia	2016	roku.
	 Zostałam	 zaproszona	 na	 to	 poświąteczne	 spo-
tkanie	i	przyznam	szczerze,	że	miałam	okazję	pierwszy	
raz	wejść	do	salki,	gdzie	dzieci	z	osiedla	Liburnia	mogą	
co	niedzielę	 uczestniczyć	w	 słuchaniu	Słowa	Bożego,	
w	 nabożeństwach	 dla	 najmłodszych.	 Mała	 salka,	 cu-
downa,	rodzinna	atmosfera,	piękne	wydarzenie	dla	ca-
łej	rodziny.	W	tym	dniu	razem	wesoło	kolędowaliśmy,		
słuchaliśmy	 Słowa,	 które	 było	 przygotowane	 specjal-

nie	 na	 tę	 okazję	 -	 o	 konieczności	 chwalenia	Boga	 za	
wszystko	co	posiadamy,	o	tym,	że	każdego	dnia	powin-
niśmy	dziękować	za	troskę,	wsparcie	i	poczucie	bezpie-
czeństwa,	 jakie	 daje	 nam	 Pan	 Bóg.	 Następnie	w	 sku-
pieniu	 wysłuchaliśmy	występów	 artystycznych,	 które	
przygotowały	dla	nas	dzieci	prowadzone	przez	p.	Renię	
Melcer.	Wiersze	były	przeplatane	kolędami,	w	których	
znajdowaliśmy	odpowiedzi	 na	 pytania	 	 deklamowane	
przez	najmłodszych.	Nie	zabrakło	też	paczek	świątecz-
nych,	 a	 na	 zakończenie	mogliśmy	wspólnie	 porozma-
wiać	przy	herbacie	z	ciastem.



Informator Parafialny nr 2/2016 (146)

luty 2016 53

	 Gorąco	 zachęcam	 wszystkie	
dzieci	 mieszkające	 w	 pobliżu	 tego	
urokliwego	 miejsca	 do	 uczestnictwa	 
w	 szkółkach	 przy	 ul.	 Bucewicza,	 które	
odbywają	 się	 w	 każdą	 niedzielę	 o	 go-
dzinie	 10:00	 (poza	 niedzielami,	 kiedy	
w	Kościele	Jezusowym	mamy	nabożeń-
stwo	 rodzinne).	 Gwarantuję	 wspaniałą	
atmosferę,	gdzie	każdy	uczestnik	może	
czuć	się	ważny,	odpowiedzialny	za	spo-
tkanie,	 gdzie	 grupka	 dzieci	 jest	 kame-
ralna,	wszyscy	 się	 bardzo	dobrze	 znają	
i	mogą	się	czuć	jak	w	jednej	wielkiej	ro-
dzinie.	Zapraszam!

Oliwia Madzia

... w Hażlachu ...

Tuż	 przed	 świętami	 Bożego	 Naro-
dzenia,	 w	 czwartą	 niedzielę	 Adwen-
tu,	 w	 kościele	 ewangelickim	 w	 Haż-
lachu	 odbyła	 się	 Gwiazdka	 szkółki	
niedzielnej.	 Zniecierpliwione	 dzie-
ci	 oczekiwały,	 by	 zaprezentować	
przygotowany	 program.	 O	 radości	
narodzenia	 Jezusa	 w	 Betlejem	 opo-
wiadały,	 recytując	 wierszyki.	 Mo-
gliśmy	 również	 zobaczyć	 scenkę	 pt.	 
„W	pociągu”,	która	w	bardzo	wymow-
ny	 sposób	 wskazywała,	 co	 powinno	
być	 dla	 nas	 najważniejsze	 podczas	
Świąt	Godowych.	 	W	okres	świątecz-
nego	 kolędowania	 wprowadziły	 nas	
pieśni	 bożonarodzeniowe,	 wykona-
ne	 na	 saksofonie,	 flecie	 i	 na	 skrzyp-
cach.	Cieszymy	 się,	 że	mamy	wśród	
nas	uzdolnione	dzieci,	które	 również	 
w	 taki	 sposób	 mogą	 służyć	 Panu	
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Bogu.	 Wsłuchaliśmy	 się	 także	 w	 występ	 hażlaskie-
go	 chórku	 „Gloria”.	Nie	 obyło	 się	 bez	 prezentów	dla	
dzieci.	Te,	które	w	minionym	roku	najczęściej	uczęsz-
czały	 na	 szkółkę	 niedzielną,	 otrzymały	 dodatkowe	

upominki.	 Dlatego	 zachęcamy	 do	 uczestnictwa	
w	 szkółkach	 niedzielnych,	 które	 odbywają	 się	 
w	 każdą	 niedzielę	 w	 czasie	 nabożeństwa,	 w	 sal-
ce	 obok	kościoła.	Dziękujemy	wszystkim,	 którzy	 

w	 jakikolwiek	 sposób	 wsparli	 nas	 w	 organizacji	
Gwiazdki:	firmie	Trumpf-Mauxion	Chocolates,	a	także	
osobom,	które	upiekły	ciasta	oraz	zajęły	się	organizacją	
i	przygotowaniem	poczęstunku.	

Grażyna Szymala

... w Puńcowie ...
	 W	sobotnie	popołudnie	dzieci	z	naszego	filiału	
przeżywały	swoją	Gwiazdkę.	Rodzice	i	dziadkowie	ra-
zem	ze	swoimi	pociechami	zebrali	się	w	salce.	Swoją	
obecnością	 zaszczycił	 nas	 także	 wyczekiwany,	 zacny	
gość	 –	 Mikołaj.	 Na	 samym	 początku	 zaśpiewaliśmy	

kilka	 kolęd,	 potem	 w	 modlitwie	 poprowadził	 nas	 ks.	
Chudecki.	Szkółkowicze	przedstawili	 nam	scenkę	Bo-
żonarodzeniową,	która	mówiła	o	darach,	jakie	chciano	
złożyć	 nowo	narodzonemu	 Jezusowi.	Okazało	 się,	 że	
dla	Pana	Jezusa	nie	są	ważne	dary	rzeczowe,	takie	jak	
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zabawki,	owoce	 itp.,	ale	najważniejsze	 jest,	żeby	ofia-
rować	mu	swoje	serce,	w	którym	mógłby	zamieszkać.	
Dzieci	 dużo	 śpiewały,	 recytowały	 wiersze	 i	 tańczyły.	
Kiedy	zakończyły	swój	występ,	głos	zabrał	ksiądz,	któ-
ry	przybliżył	zebranym	historię	narodzin	Pana	Jezusa.	
Mikołaj	pochwalił	dzieci	za	piękne	występy	i	wręczył	
każdemu	 z	 nich	 świąteczny	 prezent.	 Moim	 zdaniem	
dzieci	 to	 szczególny	 dar,	 mogą	 one	 w	 bardzo	 prosty	
sposób	 przekazać	 nam	 dorosłym,	 ewangelię.	 Dlatego	
zachęcamy:	przyprowadzajcie	swoje	dzieci	na	szkółki	
niedzielne,	gdyż	w	przyszłości	zbierzemy	tego	owoce.	
Zapraszamy więc w niedziele na godzinę 10.00.

Grażyna Smoter
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... w Zamarskach
	 Z	 czym	kojarzy	nam	 się	
„gwiazdka”?	 Odpowiedzi	 mogą	
być	 jednoznaczne:	 gwiazdka	 
z	 nieba	 lub	 też	 choinka,	 prezen-
ty,	 kolędy,	 zapach	 świątecznych	
ciast	czy	też	adwentowych	świec.	
„Gwiazdka”	 to	 także	 przedświą-
teczne	 spotkanie	 rodzinne,	 od-
bywające	 się	 w	 wielu	 parafiach	
co	 roku	 w	 czasie	 oczekiwania	
na	 przyjście	 Jezusa.	 Również	 
w	Zamarskach,	tym	razem	po	raz	
pierwszy	nie	w	salce,	 lecz	w	ko-
ściele,	w	sobotnie,	grudniowe	po-
południe,	w	przeddzień	czwartej	
niedzieli	adwentowej,	zebrały	się	
dzieci	 wraz	 ze	 swoimi	 rodzica-
mi	i	dziadkami,	by	tam	wspólnie	
przeżywać	 radość	 Bożego	 Naro-
dzenia.	To	wyjątkowe	 spotkanie,	
któremu	 towarzyszyło	 wielkie	
napięcie,	 gdyż	 przecież	 miały	
też	 być	 prezenty,	 ksiądz	Marcin	
Podżorski	 rozpoczął	 modlitwą.	
Wystąpił	 zamarski	 chórek	 dzie-
cięcy,	 który	 pięknie	 zaśpiewał	
kilka	 kolęd.	 Dzieci	 ze	 szkółki	
niedzielnej	na	przemian	śpiewały	
kolędy	i	recytowały	wiersze.	Nie	
zabrakło	 również	 historii	 biblij-
nej,	tak	zwanych	jasełek.	Jednak-
że	pierwsza	część	 tego	 rodzinne-
go	spotkania	szybko	dobiegła	końca.	Wszyscy	zebrani,	
i	 ci	duzi	 i	 ci	mali,	 zeszli	do	 salki,	gdzie	zasiedli	przy	
przepięknie	nakrytych	stołach,	na	których,	wśród	zapa-
lonych	świec,	znajdowały	się	przeróżne	domowe	słod-
kości.	 Kulminacyjnym	 punktem	 programu	 była	 oczy-
wiście	wizyta	Świętego	Mikołaja,	który	powitał	dzieci	
głośnym	„hohoho”,	a	następnie	obdarował	każde	dziec-
ko	 prezentem.	 Dzieciom	 towarzyszył	 dobry	 humor,	 
a	 uśmiech	 długo	 nie	 znikał	 z	 ich	 twarzy.	 Kolorowe	
siatki	pełne	słodyczy	szybko	jednak	znalazły	się	na	ko-

lanach	 rodziców,	gdy	 tylko	ksiądz	wyczytał	nazwiska	
dzieci,	 nagradzanych	 je	 za	 regularne	 uczęszczanie	 na	
szkółkę	niedzielną.	Nikt	nie	został	pominięty,	nagrody	
zostały	 rozdane,	 a	 słowa	 podziękowania	 skierowane	
do	 osób	 prowadzących	 szkółkę	 niedzielną.	Ten	 dzień,	
19	 grudnia,	 zostanie	 dzieciom	długo	w	pamięci.	Były	
świąteczne	wiersze,	jasełka,	kolędy.	Była	choinka,	był	
Mikołaj,	były	prezenty,	a	mimo	to	dzieci	pamiętały	czy-
je	narodziny	świętują.	
  Tekst i zdjęcia: Magdalena Cendrowska

... i w Bażanowicach

	 26	grudnia,	w	drugim	dniu	Świąt	Bożego	Naro-
dzenia,	odbyła	się	w	Bażanowicach	gwiazdka	dla	dzieci	
ze	szkółki	niedzielnej	oraz	chórku	Stokrotki.	Nabożeń-
stwo	w	tym	uroczystym	dniu	miało	nieco	inną	niż	zwy-
kle	 oprawę.	 Historię	 Bożego	 Narodzenia	 opowiedzia-

ły	 dzieci	 ze	 szkółki	 niedzielnej	 w	 przedstawieniu	 pt:	 
„Z	pasterzami	do	Betlejem”.	Swój	program	zaprezento-
wały	również	dzieci	z	chórku	Stokrotki.	Całość	popro-
wadził	Ks.	Łukasz	Gaś.
	 Po	 błogosławieństwie,	 które	 kończyło	 nabo-
żeństwo	 pojawił	 się	 w	 kościele,	 wyczekiwany	 przez	
najmłodszych	Mikołaj.	 Mikołaj	 obdarował	 wszystkie	
obecne	w	kościele	dzieci	prezentami,	a	na	koniec	wy-
konano	pamiątkowe	zdjęcie.
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	 Zapraszamy	wszystkie	dzieci	na	szkół-
ki	niedzielne,	które	w	Bażanowicach	odbywają	
się	równolegle	z	nabożeństwem,	w	każdą	nie-
dzielę	o	godzinie	8:30.	Zapraszamy	też	na	pró-
by	chórku	w	każdy	czwartek	o	16:00.

Tekst: Janina Szalbot
Zdjęcia: Sabina Polok
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Kącik dla dzieci

Drodzy czytelnicy

Gabriela Sikora

 Drodzy Czytelnicy, przed nami już drugi miesiąc nowego roku kalendarzowego, ale jednocześnie 
za nami już prawie połowa roku szkolnego 2015/2016. I może pamiętacie też, że parę miesięcy temu 
rozpoczęliśmy nowy rok kościelny. Sporo wydarzeń związanych z różnymi kalendarzami jest już za nami 
lub niedługo się wydarzy. Ale czym jest kalendarz i skąd się wziął? Najprościej możemy powiedzieć, że 
kalendarz to umowny sposób odliczania czasu, który obowiązuje w danej społeczności czy kulturze. 
 Kalendarz dzieli czas na powtarzające się, cykliczne okresy, które bardzo często są związane  
z cyklami występującymi w przyrodzie. Dlatego możemy podzielić kalendarze na: słoneczne, księżycowe 
i słoneczno – księżycowe. 
 

 
 Wpisz	 w	 kalen-
darz	datę,	miesiąc	i	dzień	
tygodnia	swoich	urodzin,	
które	 będą	 wypadały	 
w	roku	2016.
	 Do	 kalendarzy	
słonecznych	 zaliczamy	
np.	 kalendarze	 chrze-
ścijańskie	 czyli	 najpo-
pularniejszy	 obecnie	 na	
świecie	 kalendarz	 grego-
riański,	 którego	 używa-
my;	czy	kalendarz	juliań-
ski,	 z	którego	korzystają	
między	 innymi	 wyznaw-
cy	 prawosławia.	 Kalen-
darza	księżycowego	uży-
wają	 Żydzi,	 a	 kalendarz	
chiński	 jest	kalendarzem	
słoneczno	 –	 księżyco-
wym.

 Wpisz w kalendarz datę, miesiąc i dzień tygodnia swoich urodzin, 
które będą wypadały w roku 2016.
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 Skąd	się	wziął	kalendarz	gregoriański,	którego	obecnie	używamy?	Nazwę	zawdzięcza	papieżowi	
Grzegorzowi	XIII,	który	zauważył,	że	kalendarz	juliański	(który	swoją	nazwę	i	powstanie	zawdzięczał	
Juliuszowi	Cezarowi	–	rzymskiemu	władcy)	nie	jest	doskonały,	bo	nie	zgadzał	się	kalendarzem	słonecz-
nym,	co	powodowało	opóźnienia	o	jeden	dzień	na	128	lat	wobec	rzeczywistego	ruchu	Ziemi.	Jeden	dzień	
opóźnienia	wydaje	się	być	czymś	małym,	szczególnie	gdy	wypada	on	na	128	lat!	Ale	papież	wydaje	 
w	roku	1582	bullę,	czyli	swój	urzędowy	dokument,	którą	wprowadza	do	użytku	nowy	kalendarz,	zgod-
ny	już	z	obserwacjami	Słońca.	Nowy	kalendarz	gregoriański	od	razy	został	przyjęty	tylko	przez	cztery	
państwa:	Polskę,	Hiszpanię,	Portugalię	i	Włochy.	Ostatnie	państwo	–	Grecja	–	nowy	kalendarz	przyjęło	
dopiero	w	1923	roku	czyli	341	lat	po	jego	wprowadzeniu!	Jednak	kalendarz	gregoriański	też	nie	jest	
idealny.	Myli	się	on	o	26	sekund	na	rok	względem	ruchu	Słońca,	co	daje	opóźnienie	1	dnia	na	3	322	lata.
	 Listopad	roku	2015	był	dla	nas	miesiącem	szczególnym,	bo	wtedy	rozpoczął	się	nowy	rok	ko-
ścielny.	

Oblicz dokładną datę rozpoczęcia obecnego roku kościelnego.
26 + 12 – 8 + 9 – 10 =

Schemat roku kościelnego

 Gdy	przyjrzycie	 się	 schematowi	 roku	kościelnego	możecie	zobaczyć,	że	dzieli	 się	on	na	dwa	
półrocza	–	półrocze	Pana	 i	półrocze	Kościoła.	Półrocze	Pana	dzieli	się	na	 trzy	okresy:	okres	Bożego	
Narodzenia,	okres	Wielkanocy	i	okres	Zesłania	Ducha	Świętego.	
  

 Okres Bożego Narodzenie obejmuje: okres Adwen-
tu, oba święta Bożego Narodzenia, Święto Nadania Zba-
wicielowi imienia Jezus (które wypada 1 stycznia), Epifa-
nię i od czterech do dziewięciu niedziel po Epifanii.
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Święto	Epifanii

 Okres Wielkanocy to: czas pasyjny, Wielki  
Tydzień, Wielkanoc, pięć niedziel po Wielkanocy.

 Do okres Zesłania Ducha Świętego wlicza-
my: Wniebowstąpienie Pańskie, oba święta Zesłania  
Ducha Świętego, Święto Trójcy Świętej.

Pokoloruj	symbole	poszczególnych	okresów	roku	Kościelnego.

	 Półrocze	Kościoła	obejmuje	od	23	do	27	niedziel	po	Trójcy	Świętej.	W	tym	czasie	przypadają	
takie	ważne	święta	jak:	Dziękczynne	Święto	Żniw,	Pamiątka	Reformacji,	Pamiątka	Umarłych	czy	Nie-
dziela	Wieczności	czyli	ostatnia	niedziela	roku	kościelnego.	
	 Każdej	 z	 niedziel	 roku	 kościelnego	 przypisany	 jest	 tzw.	 kolor	 liturgiczny,	 który	 możemy	 
zobaczyć	 przy	 ołtarzu	 czy	 ambonie	 na	 antependiach	 (paramentach),	 czyli	 kawałku	 tkaniny,	 w	 odpo-
wiednim	kolorze	liturgicznym	danej	niedzieli.	Wyróżniamy	pięć,	podstawowych	kolorów	liturgicznych,	
którymi	są:
 • BIEL	 –	 oznacza	 czystość,	 niewinność,	 radość,	 prawdę	 i	 jest	 kolorem	Boga.	 Używany	 jest	 
w	święta	Jezusa	Chrystusa,	aniołów	i	Marii	Panny;
 • CZERWIEŃ	 –	 to	 kolor	miłości,	męczeństwa,	 ognia,	 krwi,	 Ducha	 Świętego.	 Używany	 jest	 
w	święta	Ducha	Świętego,	Kościoła,	Pamiątkę	Reformacji,	apostołów																													i	męczenników;
 • ZIELEŃ	–	oznacza	nadzieję	na	ponowne,	rychłe	przyjście	Pana,	jest	też	kolorem	stworzenia.	
Używany	jest	w	okresie	poepifanijnym	i	po	Trójcy	Świętej;
	 •	FIOLET	–	związany	jest	z	pokutą	i	przygotowaniem,	stosowany	w	Dzień	Pokuty,	okresie	Adwentu	 
i	Postu;
 • CZERŃ	–	jest	symbolem	powagi,	żałoby	i	śmierci.	Używany	jest	w	Wielki	Piątek,	Wielką	Sobotę	 
i	podczas	pogrzebów.

 Pokoloruj gwiazdki w odpowiadającej danemu świętu barwie liturgicznej. Podpowiedź 
znajdziesz w opisie  poszczególnych kolorów liturgicznych lub w Śpiewniku Ewangelickim pod 
numerem 964 „Części zmienne nabożeństwa”

Dziękczynne	Święto	Żniw
Pamiątka	Reformacji

2.	Niedziela	w	Adwencie

Wielki	Piątek



Informator Parafialny nr 2/2016 (146)

luty 2016 61

Wielki	Piątek

 Jednak	bez	względu	 jakiego	używamy	kalendarza,	 czy	w	 jakim	okresie	 roku	kościelnego	czy	
szkolnego	jesteśmy	pamiętajmy,	że	Panem	czasu	 jest	nasz	Zbawiciel,	Jezus	Chrystus.	To	On	nas	pro-
wadzi	każdego	dnia,	każdego	dnia	się	nami	opiekuje,	a	my	powinniśmy	każdego	dnia	o	Nim	pamiętać,	
pamiętać	o	modlitwie	i	o	tym,	co	przekazuje	nam	w	swoim	Słowie.	Zresztą	każdy	rok	kalendarzowy	ma	
swoje	biblijne	hasło.	

 Pokoloruj obrazek z Panem Je-
zusem, który wypowiada słowa biblijne-
go hasła    roku 2016.

 Miesiąc luty – najkrótszy z miesięcy roku kalendarzowego – w roku 2016 ma wyjątkową 
datę, którą jest środa 10 lutego. To właśnie wtedy wypada Dzień Pokuty i Modlitwy, czyli po-
czątek czasu pasyjnego.
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Zapisane w księgach parafialnych
 Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, 
przyoblekliście się w Chrystusa.

Ga 3,27

Chrzty:                                           

1.	Ten	posiłek	Jezus	zjadł	jako	ostatni	przed	swoją	śmiercią.
2.		Namiestnik	rzymski,	sądził	Jezusa.
3.	Podczas	ostatniego	posiłku	przed	śmiercią	Jezus	rozłamał	go	i	dał	uczniom	ze	słowami:				
				Bierzcie,	jedzcie,	to	jest	ciało	moje.
4.	Nazwa	góry,	na	której	ukrzyżowano	Jezusa.
5.	Zakrywał	wejście	do	grobu	Jezusa.
6.	Imię	sługi	arcykapłana,	któremu	Piotr	odciął	ucho	(J	18,	10).
7.	Ta	postać	powiedziała	o	zmartwychwstaniu	Jezusa	kobietom,	które	przyszły	do	grobu.
8.	Imię	ucznia	Jezusa,	który	zaparł	się	Go	trzy	razy.
9.	Z	tego	miasta	pochodził	Szymon,	który	niósł	krzyż	za	Jezusa	(Łk	23,	26).

	 Przed	wami	krzyżówka	o	tematyce	związanej	z	ostatnimi	dniami	życia	Pana	Jezusa	przed	ukrzy-
żowaniem.	Po	jej	rozwiązaniu	w	ciemniejszych	polach	będziecie	mogli	odczytać	hasło.	Powodzenia

2015-12-06
2015-12-06
2015-12-06
2015-12-20
2015-12-27
2015-12-27

Jakub	Szurman
Szymon	Dawid	Zamarski
Jakub	Łukasz	Gaś
Hanna	Milena	Kluz
Tymoteusz	Pastucha
Mateusz	Szymon	Hałgas

Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn



Informator Parafialny nr 2/2016 (146)

luty 2016 63

Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

Pogrzeby:  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Mt 5,4

W	grudniu	śluby	nie	odbyły	się

2015-12-02
2015-12-04
2015-12-04
2015-12-04
2015-12-07
2015-12-11
2015-12-12
2015-12-15
2015-12-23
2015-12-30

śp.	Krystyna	Kawulok	zd.	Czarnota
śp.	Paweł	Zagóra
śp.	Zbigniew	Franciszek	Guziur
śp.	Amalia	Łucja	Wolf-Klimas
śp.	Roman	Siwy
śp.	Lidia	Boruta	zd.	Kaleta
śp.	Jolanta	Natalia	Półka	zd.	Szuber
śp.	Anna	Kłapsia	zd.	Pelar
śp.	Anna	Alojzja	Pisek	zd.	Chmiel
śp.	Paweł	Brojacz

lat	63
lat	92
lat	64
lat	88
lat	54
lat	75
lat	61
lat	84
lat	76
lat	84

Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hazlach
Zamarski
Hażlach

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
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n  
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20
16 
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Informacje, ogłoszenia

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. 

04.02.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
  Prelekcja: ks. Adolf Henryk Rondthaler (75 – lecie śmierci) 

11.02.:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Stanisław Leszczyński (250 – lecie śmierci)

18.02.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: ks. Oskar Michejda (50 – lecie śmierci)

25.02:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Józef Brandt (175 – lecie urodzin) 
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Biblijne spotkania dla kobiet:

Serdecznie zapraszamy na spotkania, 

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

w budynku parafialnym 

przy placu koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

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

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

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

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

w Cieszynie
godz. 18.00
> każda środa

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 środa miesiąca

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

- Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej 

lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Wieczory z Biblią:
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FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" 

PROSI O WSPARCIE DLA ADY GAZDA
 Ada ur.26 sierpnia 2014 r. Potrzebuje ona codziennej rehabilitacji,

sprzętu rehabilitacyjnego oraz kosztownego leczenia.  

 Bardzo prosimy o wsparcie finansowe, które pomoże malej Adzie w walce 

Pomóc można przekazując darowiznę na konto: 

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

ul. Łomiańska 5, 01 -685 Warszawa 

BankBPH 5.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

Tytułem: 26981 Gazda Ada - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

Można też przekazać 1% podatku.

Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: KRS: 0000037904,

a w polu „INFORMACJE UZUPEłNIAJĄCE”
26981 Gazda Ada

Serdecznie zapraszamy na „Wieczory z Biblią” 

w każdą środę o godz. 18.00

 03.02.   „Chrystus w Księdze Psalmów" - wykład Marka Cieślara 

  10.02.  diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk – kolejny wykład  

z cyklu: „Duchowy autorytet  wybitnych postaci  Kościoła”

 17.02.  Ilona Hajewska -  kolejny wykład z cyklu „Praktyczne życie 

chrześcijanina” – temat wykładu: „Jak żyjesz – w oblężeniu czy na wol-

ności”?     

 24.02.  ks. Adam Podżorski – dalszy ciąg wykładów: „Symbole i pro-

roctwa  Księgi Apokalipsy”    

 W lutym nastąpi zamiana wykładów w trzecią i czwartą środę 

„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa  

i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski.” Obj.1.3 

 Spotkania odbywają się w sali naprzeciw kancelarii parafialnej w Cieszynie, 

Plac Kościelny 6

 Przyjdź – zaproś innych!!! 
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Kurs greki biblijnej 
dla początkujących

	 Rusza	nabór	 na	 kurs	 greki	 biblijnej	 od	podstaw,	 który	odbywać	 się	 będzie	w	 sie-
dzibie	 Centrum	Misji	 i	 Ewangelizacji	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 (CME),	 przy	 
ul.	Misyjnej	8	w	Dzięgielowie	od	1	marca	br.	
	 Kurs	 greki	 biblijnej	 prowadzony	 będzie	w	 ramach	 działalności	 Centrum	Kształce-
nia	Wolontariuszy	(CKW).	Jest	to	placówka	kształcenia	ustawicznego	prowadzona	przez	
CME	od	1998	 roku.	CKW	prowadzi	 kursy	 dokształcające.	Oprócz	 kursu	 greki	 biblijnej	
Centrum	ma	w	swojej	ofercie:	dwuletnią	Szkołę	Biblijną,	kurs	homiletyczno-liturgiczny	przy-
gotowujący	do	prowadzenia	spotkań	i	studiów	biblijnych,	nabożeństw	lektorskich	oraz	do	
służby	ewangelisty,	kurs	prowadzenia	szkółek	niedzielnych,	kurs	liderów	przygotowujący	
do	prowadzenia	grup	metodą	przywództwa	rówieśniczego,	kurs	duszpasterski	prowadzo-
ny	według	standardów	Towarzystwa	Poradnictwa	i	Psychologii	Pastoralnej	w	Polsce	oraz	
warsztaty	dla	wolontariuszy	i	koordynatorów	grup	odwiedzinowych	i	hospicyjnych.
	 W	tajniki	greki	biblijnej	kursantów	wprowadzi	Grzegorz	Olek	–	teolog	ewangelicki,	
absolwent	i	doktorant	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	w	Warszawie,	wykładowca	
w	Szkole	Biblijnej,	stypendysta	ŚFL	na	Uniwersytecie	w	Tybindze	(2013–2015),	członek	re-
dakcji	portalu	Orygenes.pl,	pracownik	Centrum.
Szczegóły
Nauczysz się:
• języka greckiego tak, by samodzielnie czytać w oryginale teksty Nowego Testamentu
• podstaw gramatyki i składni języka greckiego
• zasad interpretacji tekstów biblijnych
Częściowo poznasz świat, społeczeństwo i kulturę czasów Nowego Testamentu. 
Zalety:
• korzystanie z autorskich materiałów
• innowacyjna metoda nauczania
• nauka w małej grupie (do 10 osób)
Zasady:
• 16 spotkań we wtorki (1.03.-28.06.2016) w godz. 18.00-19.45 w trzech blokach półgo-
dzinnych z przerwami
• regularna praca samodzielna: czytanie tekstów, ćwiczenia językowe i pamięciowe
Terminy:
1, 8, 15, 22 marca; 5, 12, 19, 26 kwietnia; 10, 17, 24, 31 maja; 7, 14, 21, 28 czerwca
Miejsce:
Centrum Misji i Ewangelizacji, Dzięgielów, ul. Misyjna 8
Zgłoszenia: 
Przyjmowane są do 22.02.2016 na adres: cme@cme.org.pl lub pon nr tel. 33 852 97 81.

W kursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
Więcej na www.cme.org.pl lub pod numerem telefonu tel. 511 575 918.



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl68 Odwiedź naszą stronę:

Specjalistyczne Ośrodki 
Korekcji Wad Postawy

Orto - Med 
dr Tomasz Szurmik
Filia w Cieszynie, 
Plac Wolności 3

Prowadzimy kompleksowy program 
profilaktyki i leczenia skolioz oraz wad postawy u dzieci i młodzieży.

Zapraszamy na badania oraz ćwiczenia.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 33 858 32 09 

w godzinach od 15:15 do 17:00.

 Towarzystwo Ewangelickie  
im. ks. Franciszka Michejdy  

poszukuje osób do pracy w swo-
ich placówkach edukacyjnych:

- na stanowisko konserwatora na cały etat
- na stanowisko sprzątaczki w wymiarze 
pół etatu. 
 Pisemne zgłoszenia prosimy składać 
w siedzibie Towarzystwa: 

ul. Sienkiewicza 2 
43-400 Cieszyn
Tel. 33 8521237

	 Nasz	 współwyznawca	 z	 Zaolzia	

poszukuje	 książki	 Hanny Lewickiej 

„Wśród naszych łąk i borów”	wydanej	

po	wojnie,	w	 celu	 skserowania	 braku-

jących	 kartek	w	 książce,	 którą	 posia-

da.	Prośbę	ponawia	od	dłuższego	czasu.	

Możliwość	 wypożyczenia	 książki,	 bar-

dzo	 proszę	 kierować	 na	 numer:	 513 

654 662
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koparko - ładowarka  

Caterpillar

mini koparka 

koparka gąsienicowa  

K 408 

koparka Km251 WŁÓKA

wykopy kanalizacyjne 

wodociągowe gazowe  

i inne...

rekultywacja stawów, 

rowów i terenu, 

fundamenty

Sprzedam dom	w	Puńcowie		-	jedno-

rodzinny,	piętrowy,	 

podpiwniczony.	

kontakt		tel.	607	051	664,	 

po	godz.	17.00

Poznam do stałego związku  

opartego	na	miłości	i	zaufaniu	 

sympatyczną,	inteligentną	 

w	miarę	wysoką	 

i	szczupłą	rozwódkę	lub	wolną	

współwyznawczynię	 

z	temperamentem	(50	-	60	lat),	

kontakt	telefoniczny:	885	730	060

Sprzedam podwójne miejsce na 

cmentarzu ewangelickim  

w Cieszynie. 

Więcej	informacji	pod	nr.	telefonu:	

885	730	060
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

Skład komputerowy: B i A Macura
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