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OD REDAKCJI:

	 Któż	zna	drugiego	człowieka?	Kto	wie,	czy	za	pozorem	chrześcijaństwa	nie	kryje	

się	kłamstwo?	Pan	Jezus	uwalnia	od	swego	rodzaju	nieufności.	Mówi:	złe	drzewo	ro-

dzi	złe	owoce.	Samo	się	zdradzi	w	odpowiednim	czasie.	Nie	musimy	nikomu	zaglądać	 

w	serce.	Mamy	czekać	aż	drzewo	przyniesie	owoce.

                                                                           Ks. Dietrich Bonhoeffer

	 Rozmawiałem	jakiś	czas	temu	ze	znajomym	o	tym,	że	wielu	ludzi	rezygnuje	z	niedzielnego	nabożeństwa	
i	nie	czuje	w	związku	z	tym	żadnego	braku.	Mój	rozmówca	zaoponował	-	powiedział	mi,	że	jeżeli	nie	pójdzie	 
w	niedzielę	do	kościoła,	to	„w	ogóle	nie	czuje	niedzieli”.	Nawet	więcej	-	jeżeli	nie	pójdzie	w	niedzielę	do	kościoła,	
to	obiad	wcale	nie	smakuje	mu	jak	niedzielny	obiad.	Na	początku	pomyślałem,	że	niedzielne	nabożeństwo	jest	tak	
głęboko	wpisane	w	człowieka.	Nie	minęło	jednak	dużo	czasu,	nim	uświadomiłem	sobie,	że	być	może	wiele	gestów	
religijnych	niektórzy	wykonują	nie	ze	względu	na	chęć	oddania	chwały	Bogu,	lecz	ze	względu	na	własne	dobre	
samopoczucie.	Być	może	owe	gesty	wyzwalają	w	nas	przeświadczenie,	że	jesteśmy	lepsi,	mądrzejsi,	pobożniejsi	
i	bardziej	zakorzenieni	w	tradycji	niż	otaczający	nas	ci,	którzy	do	kościoła	chodzą	rzadziej.
	 I	w	tym	miejscu	można	rozpocząć	dyskusję	-	modlić	się	nie	ze	względu	na	chwałę	Bożą,	lecz	ze	względu	
na	samego	siebie,	czy	z	przeświadczenia,	że	moja	wiara	i	przekonanie	potrzebuje	społeczności	z	Bogiem.	Z	uwagi	
na	własne	dobre	samopoczucie	można	pójść	do	kościoła	-	aby	obiad	smakował	jak	niedzielny.	Można	modlić	się	
całą	noc	i	myśleć	o	tym,	że	naprawdę	dużo	bardziej	zasłużyłem	na	niebo,	niż	ci,	którzy	nie	robią	tego,	co	ja.	Każ-
dy	z	nas	może	dać	się	złapać	w	tę	pułapkę.	Dlatego	dobrze	jest	zrobić	rachunek	sumienia	z	tego,	co	jest	na	dnie	
naszego	serca.	
	 I	 znowu	 ...	wielu	 ludzi	 sądzi,	 że	 z	 chwilą	 całkowitego	 zaangażowania	w	 sprawy	Boże	 zagubią	 siebie	
samych.	Ten	lęk	o	utratę	własnego	życia	stanowi	skuteczną	przeszkodę	uniemożliwiającą	włączenie	się	w	budo-
wanie	Królestwa	Bożego.	Tymczasem	w	rzeczywistości	jest	zupełnie	odwrotnie.	Człowiek	tym	bardziej	jest	sobą,	
tym	pełniej	odnajduje	i	realizuje	siebie,	im	doskonalej	angażuje	się	w	sprawy	Boże.	Jeden	z	wielu	paradoksów	
Ewangelii.	Szczęśliwy,	kto	ten	paradoks	odkrył.
	 Podstawowy	błąd	w	wielkiej	walce	o	to,	by	być	sobą,	polega	na	tym,	że	człowiek	uważa,	iż	to	on	sam	
ma	wybrać	drogę	do	pełnej	samorealizacji.	Jeśli	on	chce	o	niej	decydować,	na	pewno	wybierze	drogę	fałszywą	 
i	nigdy	nie	odkryje	pełni	szczęścia,	nigdy	nie	potrafi	wykorzystać	w	stu	procentach	talentów	otrzymanych	od	Boga.	
Pan	Bóg	dobrze	zna	zadania,	jakie	na	każdego	z	nas	czekają,	zarówno	tu	na	ziemi,	jak	i	w	wieczności.	Do	ich	wy-
konania	odpowiednio	nas	wyposaża.	Jeśli	na	własną	rękę	zaangażujemy	się	w	zadania	inne,	ani	wyposażenie	nie	
zostanie	w	pełni	wykorzystane,	ani	wybrane	zadanie	nie	zostanie	dokładnie	wykonane.	W	takiej	sytuacji	trudno	
się	dziwić,	że	człowiek	nie	będzie	szczęśliwy!
	 Wierne	podjęcie	zadań	wyznaczonych	przez	Boga	daje	pełną	satysfakcję	i	pozwala	na	radość	z	tego,	że	
człowiek	jest	potrzebny	i	Bogu,	i	ludziom.	Zadania	bowiem	zawsze	posiadają	charakter	społeczny.	I	tu	dotykamy	
drugiego	wymiaru	realizacji	siebie.	Człowiek	chcąc	być	sobą,	musi	nie	tylko	podjąć	zadanie	wyznaczone	przez	
Boga,	lecz	również	wejść	w	potrzeby	swoich	braci.	Ale	troska	boża	o	Królestwo	Boże	to	głównie	troska	o	wspie-
ranie	i	ubogacanie	nas	wszystkich.
	 W	braterskiej	posłudze	nikt	nie	traci,	zyskują	wszyscy.	Zyskuje	brat,	któremu	pomagamy;	zyskuje	Ojciec,	
który	jest	dumny	z	kochających	się	wzajemnie	swoich	dzieci;	zyskuje	przede	wszystkim	ten,	kto	po	bratersku	po-
maga.	On	troszcząc	się	o	wzrost	dobra,	szacunku	i	miłości,	sam	doskonali	swoje	serce,	umacniając	więzy	miłości	
z	Ojcem	i	braćmi.	I	dlatego	nie	zatracajmy	wymiaru	poczucia	więzi	z	Bogiem	...
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Rozważanie biblijne
Żyć według woli Bożej

 ks. Dariusz Madzia

	 Sięgając	do	rozmaitych	biblijnych	historii	może	
niekiedy	z	zazdrością	spoglądamy	na	ludzi,	którzy	mie-
li	 możliwość	 przeżywania	 bezpośredniej	 obecności	
Boga.	Gdy	 czytamy,	w	 jaki	 sposób	 Pan	wyprowadził	
lud	z	Egiptu	i	jak	przy	tej	okazji	uobecniał	się	pośród	
swego	ludu,	rzeczywiście	może	pojawić	się	drobna	nut-
ka	 zazdrości.	 Bo	 któż	 spośród	 wierzących	 nie	 chciał-
by	doświadczać	Jego	bliskości?	Któż	nie	chciałby	się	
umacniać	pośród	 znaków	Jego	obecności?	To	dla	nie-
jednego	człowieka,	przynajmniej	w	marzeniach,	byłaby	
wspaniała	sprawa.	Coś	co	umacniałoby	w	wierze,	albo	
więcej,	usuwało	w	cień	pojawiające	się	wątpliwości.
	 Jednak	czy	jesteśmy	rzeczywiście	w	gorszej	sy-
tuacji	od	Izraelitów?	Myślę,	że	tamten	lud	spoglądając	
na	 nas,	 też	mógłby	 to	 czynić	w	 zazdrości.	 I	 to	 bynaj-
mniej	nie	z	powodu	skoku	cywilizacyjnego,	który	dzieli	
nas	w	odniesieniu	do	epok.	Oni	byli	dopiero	na	etapie	
budowania	 swej	 społeczności	 z	 Bogiem,	 poznawania	
Jego	prawdy.	My	zaś	możemy	odwoływać	się	do	wielo-
wiekowej	tradycji	odczytywania	Pisma	Świętego	i	spo-
sobów	jego	rozumienia.	Nawet	więcej.	To	my	możemy	
wskazać	na	to,	iż	mamy	Biblie	zawierające	Słowo	Boże.	
Do	 takich	 ksiąg	 nie	mieli	 oni	 wtedy	 jeszcze	 dostępu.	
Przyjmuje	się,	że	na	tamtym	etapie	życia	narodu,	Boża	
prawda	była	przekazywana	jedynie	ustnie.	Trzeba	było	
słuchać,	 poznawać	 i	 zapamiętywać	 to,	 co	 miało	 być	
podstawą	życia	z	Bogiem.	W	przeciwnym	razie	można	
było	się	zagubić	na	drogach	życia.
	 Współcześnie	mamy	raczej	nieskrępowany	do-
stęp	do	Pisma	Świętego.	Podobno	Biblia	jest	w	każdym	
ewangelickim	domu.	Czy	 to	 jednak	oznacza,	że	Boże	
Słowo	 jest	 obecne	w	 życiu	 każdego	 człowieka,	 który	
przynależy	do	naszej	społeczności	kościelnej	i	parafial-
nej?	Czy	ta	możliwość	duchowego	ubogacania	się	jest	
właściwie	 wykorzystywana?	 Słowo	 Boże	 mamy	 dziś	
na	wyciągnięcie	ręki.	Tu	nie	chodzi	tylko	o	dostępność	
Biblii.	Bo	przecież	Bożym	Słowem	są	też	nabożne	roz-
ważania	w	rozmaitych	publikacjach,	jest	też	możliwość	
skorzystania	 z	 rozmaitych	 programów	 radiowych,	 te-
lewizyjnych,	 a	 nawet	 internetowych.	Czy	 korzystamy	

Bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim 

sercu, abyś je czynił. 

5 Mż 30,14

z	 takich	 dobro-
dziejstw	 dla	 wła-
snego	 duchowego	
rozwoju?	Pod	tymi	
względami	 Słowo	
naszego	 Pana	 jest	
blisko	 nas.	 Jednak	
tu	nie	chodzi	o	po-
tencjalną	 bliskość	
Słowa.	Ono	winno	
być	w	nas	i	wyzna-
czać	ramy	naszego	
działania.
	 Warto	 poruszyć	 jeszcze	 jedno	 odniesienie	 do	
uobecnienia	się	Bożej	woli	w	człowieku.	Teoretycznie	
każdy	 spośród	 ludzi	 stąpających	 po	 ziemi	 ma	 sumie-
nie.	Ono	jest	szczególną	obecnością	Boga	w	człowieku,	
bo	pozwala	rozróżniać	pomiędzy	tym	co	dobre,	a	tym	
co	złe.	Sumienie	ma	być	tym	głosem	w	nas,	który	bę-
dzie	wskazywał,	że	dane	działania,	 jakich	chcemy	się	
podjąć,	nie	są	właściwe.	Ten	głos	bywa	nie	 raz	zagłu-
szany.	Atrakcyjniejsze	w	danym	momencie	jest	coś	co	
nęci	człowieka.	Ten	ostrzegawczy	dzwonek	w	sercu	czy	
umyśle	wyraźnie	wskazuje,	że	wkracza	się	w	przestrzeń	
działania,	która	jest	wątpliwa	pod	względem	moralnym.	
Dlatego	lepiej	nie	podejmować	działania,	które	nie	słu-
ży	temu,	co	dobre.
	 Nasze	skoncentrowanie	na	Bożym	Słowie	nie	
ma	odnosić	się	tylko	do	kwestii	poznawczych.	Bo	wie-
dzieć	 to	 za	 mało.	 Dobrze	 jest	 poznawać	 Boga,	 Jego	
prawdę	i	wolę,	ale	na	tym	poznaniu	trzeba	też	budować	
swe	życie.	O	to	chodzi	w	wezwaniu,	które	ma	nas	pro-
wadzić	 poprzez	 trwający	miesiąc.	 Tu	 bardziej	 chodzi	
o	 praktykę	 życia,	 niż	 teoretyczne	 rozważania.	W	 tym	
względzie	niechaj	to	Słowo	towarzyszy	nam	na	naszych	
drogach,	skłaniając	nasze	serca	do	działania.	Do	działa-
nia,	w	którym	Bóg	znajdzie	upodobanie.	Amen.
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Przeciw niebiańskim prorokom 
część 1 

	 Reformator	 nigdy	 nie	 dążył	 do	 całościowego	
wykładu	swojej	teologii,	nigdy	nie	napisał	jej	podręcz-
nika,	 a	 przygoda	 z	 poznawaniem	 jego	myśli	w	 dużej	
mierze	 polega	 na	 odkrywaniu	 kluczowych	 wątków	 
w	 różnorodnie	 uwarunkowanych	 okolicznościami	 roz-
woju	 Reformacji	 pismach.	 Niejednokrotnie	 pierwszy	
rzut	 oka	 na	 ich	 tytuły	 nie	 sugeruje,	 że	 zawierają	 klu-
czowe	elementy	myślenia	teologicznego	M.	Lutra,	ani	
też,	że	są	wręcz	kamieniami	milowymi	w	krystalizacji	
jego	poglądów	na	poszczególne	sprawy.	Dobrym	przy-
kładem	takiego	pisma	jest	tekst	powstały	na	przełomie	
lat	1524	i	1525	pod	nieco	tajemniczym	tytułem	„Prze-
ciw	niebiańskim	prorokom	o	obrazach	i	sakramencie”.	
Tekst	ten	jest	świadectwem,	że	przekonania	teologiczne	
M.	Lutra	powstawały	nie	w	jakiejś	teologicznej	wieży	
z	kości	słoniowej,	ale	w	ogniu	polemiki,	która	toczyła	
się	w	reakcji	na	wyzwania	duszpasterskie	jego	czasów.	
Historia	 powstania	 tego	 pisma	 sięga	 dramatycznych	
wydarzeń	w	Wittenberdze	w	1522	r.
	 Reformator	 przebywał	 wtedy	 na	 Wartburgu,	
chroniony	przez	Fryderyka	Mądrego	przed	konsekwen-
cjami	jego	bezkompromisowego	wystąpienia	przed	sej-
mem	w	Wormacji.	W	tym	trudnym	czasie	stery	ruchu	
reformacyjnego	 w	Wittenberdze	 przejął	 bliski	 współ-
pracownik	M.	 Lutra,	 jego	 towarzysz	w	 polemikach	 i	
dysputach	z	pierwszych	lat	reformacyjnej	działalności,	
Andreas	 Bodenstein,	 zwany	 od	 miejsca	 swojego	 uro-
dzenia	Karlstadtem.	Ten	doktor	teologii	oraz	prawa	ka-
nonicznego	był	nieco	starszy	od	M.	Lutra	i	także	piasto-
wał	stanowisko	profesorskie	na	wydziale	teologicznym	
wittenberskiego	uniwersytetu.
	 Reformy	 pod	 przywództwem	Karlstadta	 przy-
brały	radykalny	obrót.	Dwie	zasadnicze,	charakteryzu-
jące	je	zmiany,	 to	po	pierwsze	wprowadzenie	w	nabo-
żeństwie	języka	niemieckiego	i	co	ważniejsze,	komunii	
pod	 obiema	 postaciami.	 Drugim	 elementem	 było	 we-
zwanie	do	usunięcia	z	kościołów	obrazów,	jako	sprzecz-
nych	z	I	przykazaniem	Dekalogu,	w	którego	kontekście	
pojawiał	 się	 z	 zakaz	czynienia	 sobie	podobizny	 (por.:	
2	 Księga	 Mojżeszowa	 20,4n;	 5	 Księga	 Mojżeszowa	
5,8n).	Te	 zmiany	 spotkały	 się	 oporem	 i	 doprowadziły	
w	mieście	do	zamieszek.	Pod	tym	względem	szczegól-
nie	groźny	był	drugi	postulat,	szeroko	przez	Karlstadta	
propagowany,	między	innymi	w	pochodzącym	z	1522	r.	
traktacie	„O	usunięciu	obrazów”.
	 Sprawy	 w	 Wittenberdze	 na	 skutek	 działań	
Karlstadta	 przybrały	 na	 tyle	 groźny	 obrót,	 że	M.	 Lu-
ter	 powrócił	 z	Wartburga	 i	 opanował	 sytuację	w	 słyn-

nym	cyklu	kazań	na	1.	niedzielę	postu.	W	8	kazaniach,	
wygłaszanych	 codziennie	 od	 1.	 do	 2.	 niedzieli	 postu,	
uspokoił	nastroje	i	przejął	stery	wittenberskiego	ruchu.	
Krytyka	nadmiernego	radykalizmu	reform,	bez	zważa-
nia	na	słabych	w	wierze,	którzy	nie	byli	na	nie	gotowi,	
doprowadziła	do	pęknięcia	między	M.	Lutrem	a	Karl-
stadtem.	Ten	ostatni,	w	związku	z	tym,	że	ze	względu	
na	uniwersytecką	cenzurę	stracił	możliwość	swobodne-
go	publikowania,	wycofał	się	w	kolejnym	roku	z	pracy	
uniwersyteckiej.	 Skorzystał	 z	 faktu,	 że	 jako	 archidia-
konowi	 wittenberskiej	 fundacji	Wszystkich	 Świętych	
związanej	 z	 kościołem	 zamkowym	 przysługiwała	mu	
parafia	 w	 Orlamünde,	 którą	 dotychczas	 obsługiwał	
słabo	 opłacany	 wikariusz,	 dochody	 zaś	 z	 jej	 funkcjo-
nowania	finansowały	posadę	Karlstadta.	Ten	za	zgodą	
miejscowych	 parafian	 samodzielnie	 objął	 obowiązki	
duszpasterskie.	 Jednocześnie	 okoliczności	 porzucenia	
przezeń	 obowiązków	 uniwersyteckich	 oraz	 kwestia	
tego,	 czy	 objął	 parafię	 za	 zgodą	 księcia,	 który	 patro-
nował	 fundacji	Wszystkich	Świętych	w	Wittenberdze,	
pozostają	niejasne.
	 Przebywając	w	Orlamünde	Karlstadt	nie	tylko	
wprowadzał	w	życie	poszczególne	elementy	swojej	wi-
zji	 reformy,	 takie	 jak	usunięcie	obrazów,	 ale	 także	za	
sprawą	 współpracy	 drukarza	 z	 Jeny	 ignorował	 zakaz	
publikacji	i	oddawał	do	druku	kolejne	pisma	wymierzo-
ne	w	M.	Lutra.	Najistotniejszym	wątkiem	sporu	 stała	
się	kwestia	rozumienia	Wieczerzy	Pańskiej.	Informacje	
na	temat	działalności	Karlstadta	dotarły	do	Wittenbergi.	
Reformator	zdecydował	się	udać	do	Jeny	i	skonfronto-
wać	się	z	głoszonymi	przezeń	poglądami.	W	czasie	ka-
zania	w	tamtejszym	kościele	oskarżył	go	między	inny-
mi	o	rozpowszechnianie	poglądów	Thomasa	Müntzera,	
który	 wyrastał	 na	 teologicznego	 lidera	 zbliżającego	
się	 buntu	 chłopskiego.	 Karlstadt,	 który	 popierał	 teo-
logiczne	poglądy	T.	Müntzera,	nie	zaś	 jego	społeczny	
radykalizm,	nie	rozpoznany	słuchał	tego	kazania,	a	po	
nim	 doprowadził	 do	 konfrontacji	 z	M.	 Lutrem	w	 go-
spodzie	„Pod	czarnym	niedźwiedziem”.	To	polemiczne	
starcie	nie	przyniosło	jednak	pojednania.	Z	poglądami	
Karlstadta,	choć	 już	nie	z	nim	samym,	Wittenberczyk	
musiał	się	skonfrontować	raz	jeszcze	w	Orlamünde,	do	
którego	także	się	udał.	Niedługo	potem	Karlstadt	wyro-
kiem	książęcym	musiał	opuścić	Saksonię	i	udać	się	do	
południowych	Niemiec,	a	później	także	do	Szwajcarii,	
nie	przestając	na	piśmie	polemizować	z	M.	Lutrem.
„Przeciw	 niebiańskim	 prorokom…”	 powstało	 jako	
zbiorcza	 odpowiedź	 Wittenberczyka	 na	 ponawiane	
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przez	Karlstadta	 ataki	 polemiczne.	Tytuł	 pisma	kwali-
fikuje	Karlstadta	jako	przedstawiciela	„marzycieli”.	Do	
tej	grupy	M.	Luter	zaliczał	różnych	swoich	przeciwni-
ków	 z	 obozu	 reform,	 których	 łączyło,	 że	 odwoływali	
się	do	swoich	wewnętrznych	mistycznych	doświadczeń	
i	z	nich	czerpali	autorytet	dla	swoich	radykalnych	pro-
pozycji	reform.	Elementy	mistyczne	były	też	obecne	w	
poglądach	 Karlstadta.	 Fakt,	 że	 „Przeciw	 niebiańskim	
prorokom…”	 jest	 walną	 rozprawą	 z	 dawnym	 przyja-
cielem	i	sojusznikiem	wpływa	na	ostrość	polemicznych	
sformułowań.	Ponadto	dawało	ono	M.	Lutrowi	okazję,	
by	 na	 nowo	 przemyślał	 i	 sformułował	 kluczowe	 ar-
gumenty	 wymierzone	 w	 nauczanie	 Karlstadta.	Widać	 
w	nim,	że	M.	Luter	dobrze	pamięta	okoliczności	 tego	
pierwszego	 sporu,	który	od	1522	 r.	 zaczął	dzielić	 śro-
dowisko	wittenberskich	Reformatorów.	 Pismo	 podzie-
lił	na	dwie	główne	części.	Ponadto	w	pierwszej	z	nich	
wydzielił	 fragmenty	 poświęcone	 poszczególnym	 za-
gadnieniom,	wśród	których	znalazły	się:	niszczenie	ob-
razów,	oskarżenia	Karlstadta,	że	M.	Luter	stoi	za	jego	
wypędzeniem	z	Saksonii,	a	także	rozumienie	Wieczerzy	
Pańskiej.
	 Zanim	 zajmie	 się	 kwestią	 obrazów,	M.	 Luter	
rozpoczyna	wstępem,	w	którym	wskazał	adresata	swo-
jej	 polemiki,	 ale	 przede	wszystkim	zdefiniował	 punkt	
wyjścia	 dla	 całych	 swoich	 rozważań.	Ma	 on	 bowiem	
świadomość,	że	w	tle	nauczania	Karlstadta	co	do	obra-
zów	stoji	dużo	 istotniejsze	kwestie,	a	mianowicie	poj-
mowanie	 roli	dobrych	uczynków	w	życiu	chrześcijan.	
Zresztą	już	w	cyklu	kazań	na	1.	niedzielę	postu	zarzucał	
Karlstadtowi,	że	jego	stosunek	do	obrazów	prowadzi	do	
wypaczenia	 kluczowego	 chrześcijańskiego	 przesłania,	
a	więc	nauki	o	zbawieniu	 jedynie	z	 łaski	przez	wiarę.	
Wittenberczyk	 podkreślał,	 że	 istotą	 chrześcijańskiego	
przesłania	 powinna	 być	 kwestia	 podstawowa,	 a	 więc	
nauka	o	wierze,	nie	zaś	subtelne	rozróżnienia	dotyczące	
uczynków	w	życiu	chrześcijańskim.
	 M.	 Luter	 dostrzega	 w	 myśleniu	 Karlstadta,	
który	skupia	się	na	nauczaniu	uczynków,	powtórzenie	
zasadniczego	 błędu	 jego	 rzymskich	 przeciwników,	 to	
jest	skupienie	się	na	ludzkiej	aktywności,	a	nie	na	łasce	
Bożej	i	wierze,	która	jest	jedynie	odpowiedzią	na	zwró-
cenie	 się	Boga	 ku	 człowiekowi.	M.	 Luter	 argumentu-
je	 także,	 że	 wcielenie	 w	 życie	 postulatów	 Karlstadta	
wcale	nie	czyniłoby	z	ludzi	chrześcijan.	Są	oni	bowiem	 
w	 stanie	 odrzucić	 obrazy,	 szaty	 liturgiczne,	 czy	 obec-
ność	ciała	i	krwi	Chrystusa	w	Wieczerzy	Pańskiej,	bez	
jakiegokolwiek	wpływu	na	obecność	w	ich	życiu	wia-
ry	i	miłości.	Do	takiego	postępowania	są	zdolni	nawet	
łajdacy.	 Karlstadt	 wzywa	więc	 do	 swoistego	 nowego	
życia	zakonnego,	które	podobnie	jak	to,	które	Reforma-
cja	odrzuciła,	jedynie	nakładało	na	ludzi	ciężary,	które	
zamiast	 jak	 obiecywano	 prowadzić	 do	 zbawienia	 sta-
wały	mu	na	przeszkodzie,	pętając	i	niewoląc	sumienia	

pozbawione	pociechy.	Bardzo	mocno	dochodzi	tutaj	do	
głosu	Lutrowe	przekonanie,	że	chrześcijaninem	jest	nie	
ten	kto	dobrze	czyni	na	zewnątrz,	ale	ten	który	wierzy.	
To	pierwsze	może	być	bowiem	działaniem	na	pokaz,	by	
zadośćuczynić	wymaganiom	obserwatorów.	Wiara	zaś	
powinna	wydawać	owoce	w	postaci	uczynków,	nie	da	
się	jej	jednak	uczynkami	zmierzyć.
	 Dlatego	właśnie	M.	Luter	rozpoczyna	polemikę	
z	Karlstadtem	od	przypomnienia	zrębów	reformacyjne-
go	myślenia	o	 zbawieniu.	 Jest	 to	 jedno	 z	 tych	miejsc	
w	pismach	Wittenberczyka,	gdzie	krótko	i	zwięźle	wy-
kłada	 on	 kluczowe	 elementy	 zasadniczego	 przesłania	
Reformacji.	Rozpoczyna	od	wskazania,	że	Boże	Prawo,	
a	więc	Boże	roszczenie	Zakonu,	należy	głosić,	by	ujaw-
niać	grzech.	Gdy	Zakon	wykona	swoją	pracę	przeraża-
jąc	sumienia	świadomością	grzechu,	powinna	dołączyć	
do	niego	obietnica	Ewangelii,	która	niesie	pocieszające	
przesłanie	 o	 odpuszczeniu	 grzechów	 i	 kieruje	 ku	 Bo-
żej	łasce.	Dopiero	potem	można	zacząć	mówić	o	sądzie	
nad	starym	człowiekiem,	a	więc	przemianie	wierzące-
go,	która	zawiera	w	sobie	także	uczynki	zgodne	z	wolą	
Bożą.	Ponadto	temu	procesowi	zmiany	powinny	towa-
rzyszyć	 uczynki	 miłości	 względem	 bliźniego.	 Do	 ży-
cia	chrześcijan	należy	także	wypełnianie	Zakonu.	Przy	
czym	dla	wierzących	podstawową	 jego	rolą	 jest	ujaw-
nienie	 grzechu,	 o	 którym	 mowa	 wyżej.	 Powinni	 się	
oni	 także	 podporządkować	 tzw.	 cywilnej	 roli	Zakonu,	
a	więc	 temu,	 jak	 reguluje	 on	 stosunki	międzyludzkie.	
Nie	dlatego	 jednak,	 że	 jest	 to	dla	nich	konieczne,	 ale	
jako	świadectwo	dla	niewierzących,	że	Zakonu	należy	
przestrzegać.	 Granicą	 takiego	 użycia	 Zakonu	 jest	 za-
chowanie	wolności	chrześcijańskiej,	a	więc	nie	pętanie	
działania	i	sumienia	chrześcijan	nakazami	Zakonu.	Tej	
kolejności	 wychodzącej	 od	 diagnozy	 grzechu,	 przez	
obietnicę	domagającą	 się	wiary,	po	konsekwencje	dla	
praktyki	życia	nie	należy	zmieniać,	ani	odwracać,	 jak	
to	czyni	Karlstadt	i	jemu	podobni.
	 Ukazawszy	 kluczowe	 jądro	 nauczania	 refor-
macyjnego,	które	stało	się	dla	M.	Lutra	podstawowym	
kryterium	 oceny	 i	 reformy	 praktyki	 chrześcijańskiej,	
przechodzi	on	do	jednej	z	podstawowych	kwestii	spor-
nych,	a	więc	kwestii	stosunku	do	obrazów.	Przedstawia	
siebie,	inaczej	niż	chciał	widzieć	to	Karlstadt,	jako	ich	
przeciwnika.	 Stwierdza,	 że	 wezwanie	 Karlstadta	 do	
niszczenia	obrazów	nie	przyniosło	żadnej	pozytywnej	
zmiany.	Skupiał	się	on	bowiem,	odmiennie	niż	sam	Wit-
tenberczyk,	na	usunięciu	obrazów	sprzed	oczu,	nie	zaś	 
z	 serc.	M.	Luter	 natomiast	 podkreśla,	 że	 jego	naucza-
nie	o	obrazach	było	wymierzone	w	ich	miejsce	w	sercu,	 
a	więc	ich	rolę	dla	stosunku	człowieka	do	Boga.	Karl-
stadt	z	usunięcia	obrazów	czynił	przymus	Zakonu,	zaś	
on	dążył	do	tego,	by	ludzie	zostali	właściwie	pouczeni	
Słowem	Bożym	 i	 sami	 od	 nich	 odstąpili,	 korzystając	
ze	swej	chrześcijańskiej	wolności.	To	zaś,	czy	takiemu	
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porzuceniu	 ufności	w	 obrazy	 będzie	 towarzyszyć	 ich	
usunięcie,	jest	dla	Wittenberczyka	sprawą	drugorzędną.
Następnie	przechodzi	do	polemiki	z	argumentacją	Karl-
stadta,	która	odwoływała	 się	do	pierwszego	przykaza-
nia.	M.	Luter	 rozpoczyna	od	wskazania,	 że	 sens	 tego	
przykazania	dotyczy	nie	samej	fizycznej	obecności	ob-
razów,	ale	czci	im	udzielanej.	Kpi	z	Karlstadta,	że	jeśli	
by	przyjąć	proponowaną	przezeń	literalną	interpretację	
słów	„Nie	czyń	sobie	podobizny	rzeźbionej…”	(2	Księ-
ga	Mojżeszowa	20,4),	to	właściwie	oddawanie	czci	ob-
razom	nie	jest	zabronione.	Wystarczy,	że	sam	obraz	wy-
kona	ktoś	inny	niż	sam	zainteresowany.	Wittenberczyk	
wskazuje	także,	że	w	Starym	Testamencie	mimo	zaka-
zu	„czynienia	podobizn”	mowa	jest	o	pomnikach,	któ-
re	 upamiętniały	 ważne	 dla	 Izraela	momenty.	 Najważ-
niejszym	przykładem	wydaje	się	wąż,	którego	Mojżesz	
wywyższył	na	pustyni	by	ratować	Izraelitów	(4	Księga	
Mojżeszowa	21,8).	Dotrwał	on	aż	do	czasów	Hiskiasza.	
Zaś	postępowanie	tego	króla	pokazuje	dobrze	sens	przy-
kazania.	Kazał	on	go	zniszczyć,	gdyż	Izraelici	zaczęli	
oddawać	mu	 cześć	 boską	 (2	Księga	Królewska	 18,4).	
Inne	 przykłady	 to	 pomnik	 wzniesiony	 przez	 Jozuego	
(Księga	 Jozuego	24,26),	 a	 także	kamień	Eben-Haezar	
wzniesiony	przez	Samulea	(1	Księga	Samuelowa	7,12).	
Wnioskiem	M.	Lutra	jest	 to,	że	wizerunki	postawione	
ku	pamięci	nie	są	szkodliwe	same	w	sobie,	 jak	chciał	
tego	Karlstadt,	i	mogą	istnieć	nie	naruszając	przykaza-
nia,	dopóki	nie	oddaje	się	im	czci.
	 Kolejnym	argumentem	przeciw	niszczeniu	ob-
razów	jest	to,	że	Karlstadt	wezwał	do	tego	wszystkich	
ludzi,	a	nie	prawowitą	władzę.	Tylko	ta	ostatnia	może	to	
zrobić,	co	ponownie	M.	Luter	popiera	przykładami	ze	
Starego	Testamentu	(np.	Jehu	w	2	Księdze	Królewskiej	
10,26).	Samowolne	niszczenie	obrazów	jest	dla	Witten-
berczyka	wystąpieniem	przeciw	powołanej	przez	Boga	
władzy	i	musi	się	skończyć	niepokojami	i	rozruchami,	
do	jakich	zresztą	doszło	w	Wittenberdze.
	 Następny	 argument	 odwołuje	 się	 do	 trakto-
wania	pozostawienia	obrazów	 jako	grzechu.	M.	Luter	
podkreśla,	że	jedyne	do	czego	powołany	jest	chrześci-
janin,	to	niszczenie	obrazów	nie	pięścią,	ale	głoszeniem	
Słowa	 Bożego.	 Inaczej	 dochodzi	 do	 pętania	 sumień	 
i	niszczenia	wolności	chrześcijańskiej.

	 Dalsza	 część	 polemiki	 na	 temat	 obrazów	 sku-
pia	 się	 na	 zagadnieniu	 ważności	 Prawa	Mojżeszowe-
go	 dla	 chrześcijan.	 Dla	 interpretacji	 jego	 znaczenia	 
w	kontekście	obrazów	nie	jest	pomocne	rozróżnienie	na	
prawo	kultowe	czy	ceremonialne,	które	chrześcijan	nie	
obowiązuje,	 i	 prawo	moralne,	 które	 zachowało	 swoją	
ważność.	Wittenberczyk	 wykazuje,	 że	 także	 Dekalog,	
na	który	 jako	na	prawo	moralne	powołuje	 się	w	kwe-
stii	 obrazów	 Karlstadt,	 zawiera	 elementy	 prawa	 cere-
monialnego	dotyczące	obrazów	i	sabatu.	Oba	te	nakazy	
zniosło	Nowe	Przymierze.	Obrazy,	jeśli	nie	oddaje	się	
im	czci,	stały	się	rzeczą	obojętną	dla	wiary.
	 Wedle	 M.	 Lutra	 Nowe	 Przymierze	 zniosło	
obowiązywalność	 Prawa	 Mojżeszowego	 dla	 chrze-
ścijan.	 Należy	 traktować	 je	 jako	 odpowiednik	 tzw.	
Sachsenspiegel,	 czyli	 „Zwierciadła	 saskiego”,	 prze-
znaczonego	dla	Żydów,	a	więc	lokalnego	zbioru	praw	
obowiązujący	tylko	w	ramach	określonego	terytorium	
czy	narodu.	Prawo	Mojżeszowe	obowiązującego	więc	
wyłącznie	Żydów	i	tych	z	pogan,	którzy	mu	się	dobro-
wolnie	poddali,	a	więc	prozelitów	na	judaizm.	Co	jednak	 
w	 tej	 sytuacji	 z	 ważnością	 Dekalogu	 dla	 chrześcijan,	
do	którego	przestrzegania	konsekwentnie	wzywał	sam	 
M.	 Luter?	 By	 uzasadnić	 jego	 obowiązywanie,	 Refor-
mator	używa	pojęcia	prawa	naturalnego	odwołującego	
się	do	wypowiedzi	Pawła	o	poznaniu	Boga	dostępnego	
także	poganom	(List	do	Rzymian	1,20).	To	poznanie	to	
właśnie	owo	prawo	naturalne,	a	przykazania	Dekalogu	
w	sposób	najdoskonalszy	 je	wyrażają.	To	prawo	natu-
ralne	obowiązuje	wszystkich	 ludzi,	w	tym	także	oczy-
wiście	chrześcijan.	Dla	M.	Lutra	obowiązywalność	De-
kalogu	nie	wynika	więc	z	przymierza	Boga	z	Izraelem,	
ale	z	faktu,	że	przykazania	są	częścią	uniwersalnej	woli	
Bożej	dla	człowieka.
	 Tak	przedstawiają	 się	 najważniejsze	wątki	 po-
lemiki	wokół	miejsca	obrazów	w	praktyce	chrześcijań-
skiej	w	„Przeciw	niebiańskim	prorokom”.	W	kolejnych	
numerach	„Informatora	parafialnego”	zajmiemy	się	ko-
lejnymi,	poruszonymi	w	tym	piśmie	tematami.

	 Uczniowie	Jezusa	zachowują	pokój	i	wolą	raczej	sami	cierpieć,	niż	zada-

wać	cierpienia	innym,	trwają	we	wspólnocie	tam,	gdzie		inni	ją	rozbijają,	rezy-

gnują	z	forsowania	swego,	a	na	nienawiść	i	niesprawiedliwość	odpowiadają	mil-

czeniem.	Dzięki	temu	są	krzewicielami	Bożego	pokoju	pośród	świata	pełnego	

wojen	i	nienawiści.

                                                                           Ks. Dietrich Bonhoeffer
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Szczęśliwy rok, szczęśliwy człowiek – cz. 2

	 Psalm	 pierwszy	 opowiada	 o	 życiu	 człowieka	
prawego,	 szczęśliwego,	 który	 przypomina „…drze-
wo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój 
owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie…”  
(Ps.	1,3),	ale	ukazuje	też	los	ludzi	występnych,	bezboż-
nych.	Od	4.	wiersza	Psalmu	1.	czytamy:
 „Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak 
plewa, którą wiatr roznosi, przeto nie ostoją się bezboż-
ni na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawie-
dliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, 
droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd."
	 Dwa	 przeznaczenia,	 dwie	 drogi	 życia.	 Jedna	
prowadzi	ku	śmierci,	wiecznej	śmierci.	Druga	wiedzie	
ku	wiecznemu	życiu.	Dzisiaj	żyjemy	w	świecie,	w	któ-
rym	 granice	 pomiędzy	 dobrem	 a	 złem	wydają	 się	 za-
cierać,	 gdzie	 następuje	 kryzys	 wszelkich	 autorytetów	 
i	gdzie	mieszają	się	przeróżne	„izmy",	filozofie,	religie.	
Ludzie	nie	są	już	pewni	co	jest	dobrem,	a	co	złem.	Są	
zdezorientowani,	zagubieni.	Są	jak	plewy,	które	roznosi	
wiatr.	
	 Bóg	i	Jego	Słowo	pozostają	jednak	niezmienne.	
Bóg	się	nie	zmienia	i	Jego	Słowo	się	nie	zmienia.	Trwa	
poprzez	kolejne	generacje,	poprzez	epoki.	W	zakończe-
niu	psalmu	czytamy	-	powtórzmy:
 „Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, dro-
ga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd."
	 Boże	 Słowo	 jest	 Prawdą	 i	 jest	miarą,	według	
której	ocenione	zostanie	życie	człowieka.		Występni	za-
giną,	przepadną.	Tych,	którzy	odrzucali	Bożą	Prawdę,	
czeka	 zatracenie.	Natomiast	 Pan	 troszczy	 się	 o	 drogę	
sprawiedliwych.	Te	słowa	przypominają	obraz	z	Ewan-
gelii	Mateusza.	Uczeń	 Jezusa	 zapamiętał	 Jego	 słowa:	

„Wchodźcie przez ciasną bramę, bowiem szeroka jest 
brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, 
a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna 
jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota;  
i niewielu jest tych, którzy ją znajdują".
	 Po	 jakiej	 drodze	 kroczysz,	 drogi	 przyjacielu?	
Czy	 idziesz	 drogą	 z	 pozoru	 wygodną,	 szeroką,	 prze-
stronną,	wraz	z	wielu	innymi,	której	koniec	jest	jednak	

przerażająco	wąski,	 ciasny,	mroczny?	Czy	 też	 odnala-
złeś	już	drogę	na	początku	bardzo	wąską	-	na	szerokość	
jednej	osoby	-	która	na	końcu	jest	niczym	nie	ograniczo-
na,	nieskończenie	szeroka,	jasna?	Osobą,	która	wyzna-
cza	tę	drogę	jest	Jezus.	On	jest	drogą,	prawdą	i	życiem.	
Prowadzi	do	swego	Ojca,	do	Bożego	Królestwa.	W	tym	
Królestwie	 szczęście	 ma	 wymiar	 wieczny,	 wszystko	
przenika	światło	Bożej	obecności,	we	wszystkim	i	we	
wszystkich	 objawia	 się	 Boża	 miłość.	 Ona	 nie	 ustaje	 
i	nigdy	się	nie	wyczerpie.	Naszym	przeznaczeniem	jest	
kochać	 i	być	szczęśliwymi.	Dlatego	Bóg	nas	w	ciągu	
całego	życia	przygotowuje,	kształtuje	i	uzdalnia	do	mi-
łości.	Żebyśmy	tam,	już	na	zawsze,	miłością	Bożą	się	
zachwycali	i	dzielili.	Żebyśmy	tam	czuli	się	jak	u	siebie,	
jak	 w	 domu.	 Uczyć	 się	 prawdziwej	 miłości	 możemy	
dzięki	 wierze,	 dzięki	 zaufaniu	 Jezusowi,	 który	 toruje	
nam	tę	najlepszą	drogę	i	chce	nas	po	niej	prowadzić.	

Marek Cieślar

RADOŚĆ ZALEŻY OD CIEBIE

„Nauczyłem	się	przestawać	na	tym,	co	mam.	Umiem	się	ograniczyć,	
umiem	też	żyć	w	obfitości.																																																																																																				

List do Filipian 4,11
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	 Jednym	z	 najważniejszych	wydarzeń	w	 życiu	
człowieka	 jest	 zawarcie	 związku	małżeńskiego,	 który	
to	przynajmniej	w	założeniu	ma	trwać	przez	całe	życie.	
Taka	sytuacja	nie	jest	jednak	tylko	czymś	wyjątkowym	
dla	nowożeńców,	ale	w	jej	obliczu	następuje	zespolenie	
dwóch	 różnych	systemów	rodzinnych,	co	nie	 jest	bez	
znaczenia.	
	 Zarówno	mąż,	jak	i	żona,	stają	się	przez	to	no-
wymi	 członkami	 systemów	 rodzinnych	 swojej	 życio-
wej	towarzyszki,	bądź	towarzysza.
	 U	podstaw	rodziny	i	w	jej	centrum	znajduje	się	
specyficzna	relacja	między	mężczyzną,	a	kobietą	–	para	
(diada).	 Rodzina	 bowiem	 oparta	 jest	 na	 małżeństwie,	
czyli	na	trwałym	związku	mężczyzny	i	kobiety,	z	które-
go	rodzą	się	dzieci.	Małżeństwo	jest	zatem	fundamen-
talną	 i	 integralną	 częścią	 rodziny.	 Małżeństwo,	 jako	
trwały	związek	mężczyzny	i	kobiety,	może	być	zawie-
rane	z	bardzo	 różnorodnych	powodów	 (miłość,	 zaufa-
nie,	szacunek,	chęć	odniesienia	korzyści,	zapewnienie	
sobie	 poczucia	 bezpieczeństwa,	 nie	 planowana	 ciąża).	
W	historii	znane	były	także	małżeństwa	(zazwyczaj	na	
szczeblu	monarchicznym,	bądź	arystokratycznym),	za-
wierane	z	motywów	politycznych.	
	 Współcześnie	 dochodzi	 do	 zawierania	 mał-
żeństw	 ze	 względu	 na	 potrzebę	 wzajemnego	 wspar-
cia	 i	 organizacji	wspólnego	 życia	oraz	pod	wpływem	
przesłanek	materialnych.	Najczęściej	jednak	głównym	
powodem	zawierania	związku	małżeńskiego	jest	istnie-
nie	więzi	osobowej	(miłości)	między	partnerami	i	wola	
nadania	 jej	 trwałego	charakteru	oraz	uzyskania	akcep-
tacji	istniejącego	związku	ze	strony	społeczności.	Zwią-
zek	małżeński	 oparty	 na	miłości	 stanowi	 aktualizację	
i	 pogłębia	 więź	 pomiędzy	 partnerami	 we	wspólnocie	
seksualnej,	która	naturalnie	prowadzi	do	prokreacji.
	 Powoływane	do	istnienia	dziecko	ma	być	wyra-
zem	jedności	ich	ciał	i	dusz	oraz	przyszłym	dziedzicem	
owoców	ich	pracy.	Zanim	jednak	w	takim	związku	po-
jawią	się	dzieci,	to	potencjalni,	przyszli	rodzice	muszą	
się	do	swojego	wspólnego	życia	przygotować.	Niestety	
nie	 zawsze	 jest	 to	 reguła	 i	 czasami	małżeństwa,	 jako	
nowe	systemy,	są	zawierane	pochopnie	przez	mało	zna-
jących	 się	 partnerów,	 bądź	 też	 ich	 główną	 przyczyną	
staje	się	nie	planowana	ciąża,	a	nie	uczucie,	jakie	w	tym	
przypadku	powinno	łączyć	przyszłych	rodziców.	
	 Często	też	przez	przygotowanie	rozumie	się	do-
bre	rady	ciotek	i	przyjaciół,	dysponujących	zazwyczaj	
wyłącznie	własnym	doświadczeniem	mniej	lub	więcej	
udanego	życia	w	diadzie	małżeńskiej.	Narzeczeni	mają	
jeszcze	własne	marzenia,	oczekiwania	i	uprzedzenia.		
	 Mają	 oni	 też	 swoje	 przekonanie,	 że	 unikną	
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	 Poza	 tym	 może	 się	 wydawać,	 że	 skoro	 mło-
da	dziewczyna	sprawdza	się	 jako	gospodyni	domowa,	 
a	 mężczyzna	 przykłada	 się	 do	 pracy,	 aby	 utrzymać	
swoją	nowo	powstającą	rodzinę,	to	wszystko	jest	na	do-
brej	drodze.	Obecnie	jednak	kładzie	się	nacisk	przede	
wszystkim	 na	 stosowne,	 jak	 najlepsze	 przygotowanie	
młodych	ludzi	do	zawodu,	a	nie	do	roli	współmałżonka	
i	 rodzica.	Niełatwo	 jest	 określić,	 kiedy	młodzi	 ludzie	
powinni	 rozpocząć	 świadome	 przygotowanie	 się	 do	
przyszłego	małżeństwa.	Bierne	przygotowanie	daje	im	
dom	rodzinny,	dotychczasowe	wykształcenie,	dyskusje	
i	 marzenia.	 Świadome	 przygotowanie	 podejmuje	 się	
rzadko,	samo	więc	wprowadzenie	w	myślenie	młodych	
ludzi	 pojęcia	 przygotowania	 stanowi	 najważniejszy	
krok	w	 tej	dziedzinie.	Najgorzej	 jest	wtedy,	gdy	przy-
szli	 małżonkowie	 sądzą,	 że	 żadnego	 przygotowania	
nie	 potrzebują.	 Przygotowanie	 	 takie	 	 z	 	 kolei	 	 	 nale-
ży			zrozumieć		jako	nabycie	potrzebnej	we	wspólnym	
życiu	 wiedzy	 i	 koniecznych	 umiejętności.	 Dobrym	
przykładem	 jest	 przygotowanie	 do	 macierzyństwa,	
bowiem	współcześni	młodzi	 niekoniecznie	 odbyli	 już	
staż	opiekuńczy	przy	młodszym,	licznym	rodzeństwie.	 
W	ich	życie	dziecko	może	wejść	w	nieoczekiwany	spo-
sób,	dokona	nagłej	zmiany	w	dotychczasowych	nawy-
kach,	zburzy	 tymczasowy	porządek	w	domu	–	będzie	
to	„gość	nieznany,	niepojęty,	bezradny	 i	bezwzględny	
jednocześnie!”		
	 Przygotowaniem	 intelektualnym	 do	 małżeń-
stwa	 i	 macierzyństwa	 będzie	 nabycie	 umiejętności	
planowania,	 prowadzenia	 budżetu,	 czasem	 nawet	 pro-
wadzenia	 ścisłej	 domowej	 księgowości,	 umiejętność	
oceny		hierarchii		potrzeb		materialnych,	itp.		Nie		moż-
na		też	zapomnieć	o	prozaicznych	umiejętnościach	dnia	
codziennego,	jednak	mimo	to	bardzo	ważnych,	jak	np.:	
organizacja	czasu,	zakupy,	sprzątanie,	posiłki.	
Ostatnią,	chyba	nawet	najważniejszą	kwestią,	jest	przy-
gotowanie	 emocjonalne,	 umiejętność	 szczerej	 rozmo-
wy,	wyrażania	swoich	uczuć,	nie	sprawianie	przykrości.
Ważne	 jest,	 aby	 w	małżeństwie	 nauczyć	 się	 łagodzić	
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konflikty,	 znajdować	 kompromisowe	 rozwiązania	 
w	 sprawach	 spornych,	 wyjaśniać	 spokojnie	 kłótnie.	
Trzeba	 po	 prostu	 niezmiennie	 trwać	 przy	 założeniu,	
że	dobry	kontakt,	dobra	atmosfera	między	ludźmi	jest	
czymś	 większym	 niż	 czyjakolwiek	 (a	 zwłaszcza	 wła-
sna)	 racja,	 ambicja	 czy	 satysfakcja.	 To	 wszystko	 są	
umiejętności	w	gruncie	 rzeczy	proste,	 lecz	wymagają	
świadomego	kształcenia	i	systematycznej	pracy.
	 Dużo	do	takiego	przygotowania	młodych	ludzi	
do	 małżeństwa,	 oczywiście	 oprócz	 duszpasterzy,	 po-
winni	wnieść	przede	wszystkim	ich	rodzice.	
Jednym	z	elementów	rozwoju	rodziny	jest	opuszczenie	
domu	rodziców	przez	młodych	małżonków,	co	zilustru-
je	poniższy	przykład:	
	 „Kiedy	 jeszcze	 przed	 zawarciem	 małżeństwa	
snuliśmy	 z	 Irenką	 pierwsze	 plany	na	 przyszłość,	 byli-
śmy	 najzupełniej	 zgodni	 co	 do	 tego,	 że	mieszkać	 bę-
dziemy	 samodzielnie,	 a	 nie	 z	 rodzicami	 lub	 teściami.	
Zbyt	 wiele	 słyszeliśmy	 „mrożących	 krew	 w	 żyłach”	
historii	o	teściowych,	by	ryzykować.	Wiedzieliśmy,	że	
przyczyną	znacznej	części	rozwodów,	już	w	pierwszym	
roku	małżeństwa,	 jest	 konflikt	 na	 tle	 ingerencji	 rodzi-
ców	lub	teściów”	.	
	 Po	zawarciu	małżeństwa	potrzebna	jest	zmiana	
płaszczyzny	 relacji	 z	własnymi	 rodzicami.	Związanie	
się	z	życiową	partnerką	lub	partnerem	łączy	się	zazwy-
czaj	z	opuszczeniem	rodziców,	co	nie	zawsze	jest	proste	
i	 bezkonfliktowe,	 jednakże	 konieczne	w	myśl	 zasady,	
że	„opuści	mąż	ojca	swego	i	matkę	swoją	i	złączy	się	
z	żoną	swoją,	 i	staną	się	 jednym	ciałem”	(1Mż.	2.24).	
Dopiero	z	płaszczyzny	naszej	jedności,	oddzielenia	się	
od	rodziców,	biblijnego	„opuszczenia”,	można	do	nich	
powrócić:	pomagać,	być	z	nimi	i	dla	nich.	
	 Dzisiaj	 mówi	 się	 dużo	 o	 rozpadzie	 rodziny	
wielopokoleniowej,	która	niegdyś	żyła	pod	jednym	da-
chem.	Takie	 rodziny	charakteryzowała	szczególna	 for-
ma	wspólnego	życia.	Tę	więź	nawiązujemy	współcze-
śnie	 inaczej,	bo	trudno	mieszkać	razem	w	np.:	„M-4”.	
Jednakże	mieszkanie	oddzielnie	od	rodziców	wcale	nie	
musi	 oznaczać	 rozpadu	 więzi	 rodzinnej.	 Wręcz	 prze-
ciwnie,	 może	 ją	 wzmacniać.	 Zresztą	 pomocną	 może	
okazać	się	wiedza	o	cechach	osobowości	i	komunikacji.	
Jako	naczelna	jawi	się	potrzeba	autonomii	małżeństwa.	
Jeżeli	ta	potrzeba	nie	będzie	zaspokojona,	to	może	ob-
jawiać	się	różnymi	bardzo	przykrymi	uczuciami.	Oczy-
wiście	osobom	ugodowym	 łatwej	będzie	wspólnie	do-
gadać	się,	a	nawet	zamieszkać	z	teściami.	Jednakże	na	
tym	może	ucierpieć	małżeńska	więź.	
	 Radość	ze	wspólnych	spotkań	z	 rodzicami	bę-
dzie	wtedy	 tym	większa,	 im	większa	będzie	nasza	au-
tonomia	jako	małżeństwa.	Wydają	się	o	tym	świadczyć	
poniżej	 przytoczone	 słowa:	 „Najchętniej	wyprowadzi-
łabym	się	z	Warszawy,	byle	dalej	od	rodziców	i	teściów.	
Przeżywalibyśmy	wtedy	radość	spotkań	z	nimi,	wspól-

nych	świąt,	odwiedzin.	A	tak	oboje	przeżywamy	na	co	
dzień	ich	ingerencję	w	nasze	życie”	.
	 Czerpanie	 z	 doświadczenia	 życiowego	 rodzi-
ców	z,	niejednokrotnie,	ich	wielkiej	mądrości	życiowej,	
czerpanie	zarówno	z	ich	wewnętrznej	siły,	jedności	i	au-
torytetu,	a	czasem	wyciąganie	wniosków	z	ich	porażek,	
dramatów	i	życiowych	zawodów,	może	być	kluczem	do	
udanego	startu	w	małżeństwie.	Jednak	nigdy	nie	może	
się	to	przejawiać	podporządkowywaniem	się	rodzicom,	
przedkładaniem	ich	zdania	nad	decyzje	ustalone	przez	
siebie	we	własnym	małżeństwie.
	 Warto	 też	 pamiętać,	 że	 małżeństwo	 jest	 swo-
istym	spotkaniem	dwóch	domów	w	jednym,	a	posługu-
jąc	się	językiem	duszpasterstwa	systemowego	–	spotka-
niem	dwóch	systemów	rodzinnych.
	 Jest	 to	 swoiste	 zetknięcie	 się	 dwóch	 tradycji,	
sposobów	 bycia,	 hierarchii,	 wartości	 wyniesionych	
z	 domów	 rodzinnych.	 Więź,	 jaka	 była	 między	 nami	 
a	naszymi	rodzicami,	ma	ogromny	wpływ	na	nasze	mał-
żeństwo.	Bagażem	wynoszonym	z	domów	rodzinnych	
bywają	często	ogromne	wartości,	ale	czasem	też	i	wiel-
kie	zranienia.	Wydarzenia	przykre,	nieraz	dramatyczne,	
przeżywane	w	naszym	dzieciństwie,	wywierają	wpływ	
na	więź	w	 naszym	małżeństwie	 tak	 samo,	 jak	 radość	
spokojnego	dzieciństwa	.	Podobnie	było	w	przypadku	
naszych	rodziców	i	wszystkich	innych	pokoleń	wstecz.	
Warto	 o	 tym	wiedzieć,	 ponieważ	 fakt	 ten	 pozwala	 le-
piej	zrozumieć	siebie	nawzajem.	Jeszcze	bardziej	może	
nam	to	uzmysłowić	kolejna	wypowiedź:	„Po	piętnastu	
latach	małżeństwa	zrozumiałem,	że	nie	bardzo	potrafię	
być	ojcem.	To	właśnie	Spotkania	Małżeńskie	pomogły	
mi	odkryć,	że	przyczyna	tego	nie	leży	tylko	w	tym,	że	
ojciec	był	prawie	nieobecny	w	domu,	ale	także	w	tym,	
że	on	sam	nie	miał	wzoru	ojca,	gdyż	ten	zmarł,	gdy	mój	
ojciec	miał	zaledwie	pięć	 lat.	Rozpoczął	 się	dla	mnie	
trudny	 okres	 odzyskiwania	 moich	 dzieci,	 budowania	
więzi	z	nimi,	która	nie	była	 tak	 spontaniczna,	natural-
na	i	oczywista,	jak	to	obserwowałem	w	innych	domach,	 
w	których	bywaliśmy”	.
	 Zatem	warto	przypominać	sobie	różne	sytuacje	
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z	naszych	domów	rodzinnych,	nie	po	to,	aby	
osądzać,	oceniać	rodziców	czy	teściów,	ale	po	
to,	by	zrozumieć.	Trudno	nam	zaś	będzie	zro-
zumieć	wszystko	do	końca,	wiele	jest	bowiem	
wydarzeń,	 które	 bywają	 przykre	 i	 bolesne,	 
i	dzieją	się	za	przyczyną	rodziców.	Być	może	z	
ich	strony	było	to	okazanie	niezaspokojonych	
potrzeb	kochania	 i	bycia	kochanym,	uznania,	
bezpieczeństwa	i	wielu	innych.
	 Oprócz	 rozważań	 dotyczących	 tyl-
ko	 młodych	 małżonków	 konieczne	 jest,	 aby	
przyjrzeć	się	także	zmianom	w	życiu	teściów.	
Wraz	 z	 zawarciem	 związku	 małżeńskiego	
przez	 dzieci,	 rodzice	 wchodzą	 w	 całkowicie	
nowy	okres	życia.	Przechodzą	z	pozycji	matki	
–	ojca	na	pozycję	teściowej	–	teścia,	babci	–	dziadka.	
	 Z	wielu	względów	 nie	 jest	 to	 łatwe	 przejście.	
Po	pierwsze	dlatego,	że	wiąże	się	ono	z	przyjęciem	do	
rodziny	zupełnie	nowej	osoby,	a	wraz	z	nią	jej	rodziców	
i	 rodzeństwa;	 po	 drugie	 wymaga	 ono	 uczenia	 się	 no-
wych	ról,	co	nie	jest	wcale	łatwe,	ponieważ	role	te	nie	
są	jeszcze	jasno	określone	w	nowej	strukturze	rodziny.	
Dla	rodziców	i	świeżo	upieczonych	teściów	jest	to	zu-
pełnie	nowa	sytuacja.	Nowe	reguły	funkcjonowania	są	
przez	nich	dopiero	kształtowane,	a	przyswojenie	 tych	
zasad	nie	przychodzi	zbyt	łatwo.
	 Rodzicom,	 którzy	w	 ciągu	wielu	 lat	 zżyli	 się	 
z	 dzieckiem,	 trudno	 jest	 je	 oddać	 drugiej	 osobie,	 co	
winno	 nastąpić	 wraz	 z	 założeniem	 przez	 nie	 rodziny.	
Trudno	jest	im	poszerzyć	serce,	i	przyjąć	osobę	wybra-
ną	przez	syna	lub	córkę	jako	własne	dziecko.	Trudność	
jest	tym	większa,	im	bardziej	ta	osoba	odbiega	od	wy-
marzonego	ideału	żony	lub	męża	dla	dziecka,	a	dla	sie-
bie	synowej	lub	zięcia.	W	takiej	sytuacji	rodzice	muszą	
zdobyć	się	na	wprost	nadludzki	wysiłek	i	okazać	otwar-
tość	 oraz	 wspaniałomyślność	 zawiązującej	 się	 rodzi-
nie.	Rodzice	muszą	sobie	uświadomić,	że	przecież	nie	
oni	będą	żyli	z	osobą,	którą	sobie	wybiera	ich	dziecko.	
Wcale	to	jednak	nie	znaczy,	by	rodzice	nie	mieli	prawa	
doradzać	dziecku	w	wyborze	życiowego	partnera.	Mają	
prawo,	a	nawet	obowiązek	to	czynić,	ale	jeżeli	dziecko	
definitywnie	dokona	już	wyboru,	wówczas	winni	osobę	
tę	całościowo	zaakceptować.	
	 Chodzi	bowiem	o	 to,	by	wchodząc	w	rodzinę,	
czuła	wokół	siebie	życzliwość.	Atmosfera	tego	rodzaju	
pomoże	jej	dopasować	się	do	nowej	sytuacji	życiowej	
i	w	ciągu	dłuższego	lub	krótszego	czasu	może	pozbyć	
się	tych	cech	negatywnych,	które	na	początku	wywoła-
ły	wobec	niej	niechęć	rodziców	współmałżonka.
	 Harmonijne	współżycie	rodziców	z	dorosłymi	
dziećmi	i	ich	współmałżonkami	oraz	wnukami	nie	jest	
łatwe	i	wszyscy	muszą	być	przekonani,	że	nie	jest	ono	
czymś	gotowym,	czymś	danym,	 lecz	musi	być	ciągle	
wypracowywane.	Dokonuje	 się	 to	 poprzez	wzajemne,	

coraz	 lepsze	poznawanie	się,	 rozumienie,	umiejętność	
wybaczania	 błędów,	 aprobatę	 odmiennych	 poglądów	
na	te	same	sprawy	i	odmiennych	wzorów	postępowania	
oraz	współpracy	w	całości	życia	rodzinnego.	
	 Jeżeli	 starszym	 już	 rodzicom	 towarzyszy	 po-
stawa	 życzliwości	wobec	 rodzin	 ich	 dzieci,	wówczas	
pomaga	 ona	 nie	 tylko	 do	 utrzymania	 harmonijnego	
współżycia,	 ale	 także	pomaga	 im	zaadaptować	 się	do	
nowych	sytuacji,	ułatwia	im	przyswojenie	nowych	ról	
rodzicielskich.
	 Najczęstszymi	 przeszkodami	 w	 rozwoju	 
i	utrzymaniu	takiej	postawy	rodziców	wobec	młodych	
małżonków	 są:	 nadmierna	 troskliwość,	 ochranianie	 
i	 autorytatywność.	Rodzice	 przystosowani	 do	 sprawo-
wania	bezpośredniej	opieki	nad	dzieckiem	i	kierowania	
nim,	nie	zawsze	potrafią	wycofać	się	ze	swojej	pozycji,	
zwłaszcza,	 kiedy	 ono	 usamodzielni	 się	 i	 założy	 wła-
sną	rodzinę.	Rodzice,	zachowując	dawny	stosunek	do	
dziecka	i	przerzucając	go	także	na	jego	współpartnera,	
stają	 się	 dużą	 przeszkodą	w	wytworzeniu	 się	 stałych	 
i	ścisłych	więzi	nie	tylko	między	sobą,	a	nimi,	ale	także	
między	młodymi	małżonkami	lub	też	między	młodymi	
rodzicami,	 a	 dzieckiem.	Od	 rodziców	 jest	wymagany	 
w	 tym	przypadku	ogromny	wysiłek	uznania	 faktu,	 że	
ich	dziecko	od	momentu	założenia	rodziny	bardziej	na-
leży	do	współmałżonka	i	dzieci,	niż	do	nich.	Muszą	też	
uznać	prawo	młodych	do	popełniania	błędów	 i	pomy-
łek.	Młodzi	muszą	je	popełniać,	by	zarówno	przez	nie,	
jak	 i	 przez	 odnoszone	 sukcesy,	 mogli	 zbudować	 wła-
sne	doświadczenie	życiowe	i	własną	życiową	mądrość,	
bardziej	 odpowiadającą	 duchowi	 ich	 czasów,	 aniżeli	
doświadczenie	i	mądrość	życiowa	rodziców.	
	 Dorosłe	dzieci	są	bardziej,	niż	w	czasach	swe-
go	 dzieciństwa,	 przekonane	 o	 tym,	 że	 rodzice	 pragną	
ich	szczęścia.	Rodzice	często	jednak	widzą	to	szczęście	
na	własny	sposób:	nieraz	 jako	zdobycie	celu,	którego	
nigdy	 sami	nie	osiągnęli,	 czasem	 jako	 spełnienie	wie-
loletnich	marzeń	i	ambicji.	Tymczasem	dążenia	dzieci	
mogą	iść	odrębną	drogą.	Ta	rozbieżność	bywa	dotkliwa	
szczególnie	dla	rodziców,	którzy	czują	się	zawiedzeni,	
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pozbawieni	czegoś,	co	–	jak	sądzą	–	należało	im	się	na	
starość.
	 O	 niezrozumiałe	 pragnienia	 i	 dążenia	 dzieci	
winią	 ich	kolegów,	przyjaciół,	 a	wreszcie	wybrańców	
ich	serca	–	dziewczynę	lub	chłopca.	Nie	dość	bowiem,	
że	dorosłe	dziecko	odchodzi,	opuszcza	rodziców,	 lecz	 
w	dodatku	dąży	nie	tam,	dokąd	idącego	chętnie	by	że-
gnali.	Stąd	poczucie	zawodu,	żal	 skierowany	bądź	do	
dziecka,	bądź	do	jego	współmałżonka.	W	pewnym	sen-
sie	 przez	małżeństwo	 zabiera	 się	 rodzicom	 syna	 albo	
córkę.	 Nawet	 pogodzeni	 pilnie	 śledzą	 czy	 ten	 obcy	
człowiek,	który	teraz	jest	bliższy	niż	oni	sami,	na	pew-
no	obdarzy	dziecko	szczęściem,	czy	spełni	oczekiwania,	
czy	okaże	się	wart	przyjęcia	go	i	traktowania	za	swego.
	 Wszystkie	 powyżej	 opisane	 realia	 przedmał-
żeńskich	 przygotowań	 obejmują	 nie	 tylko	 funkcjono-
wanie	 młodego	 małżeństwa,	 ale	 także	 zmiany,	 jakie	
zachodzą	w	systemach	rodziców	i	teściów.	Takie	uwa-
runkowania	skłaniają	do	bardzo	 istotnej	 refleksji,	mia-

nowicie	 takiej,	 że	 do	 małżeństwa	 nie	 przysposabiają	
się	tylko	narzeczeni,	ale	także	całe	ich	rodziny,	jest	to,	
bowiem	swoiste	zespolenie	się	dwóch	struktur	tworzą-
cych	nową	jakość,	nowy	system	rodzinny.	W	związku	
z	powyższym	jawi	nam	się	konkretna	rola	duszpasterza.	
Otóż	chodzi	o	to,	aby	w	przedmałżeńskich	rozmowach	
przygotowywał	 on	 do	 zmiany	 nie	 tylko	 narzeczeńską	
parę,	 ale	 także	 rodziców	 i	 teściów.	Duszpasterz	musi	
być	 świadomy	wszystkich	 zmian	 systemowych,	 jakie	
niesie	ze	sobą	małżeństwo	i	powinien	on	ukazać	je	ro-
dzinom,	które	mają	się	połączyć.	Oczywiście	ze	szcze-
gólnym	 uwzględnieniem	 małżonków.	 Nie	 można	 też	
zapomnieć	 o	 rozmowach	 indywidualnych	 z	 każdym	 
z	partnerów,	jakie	duszpasterz	powinien	przeprowadzić.	
Ponadto	 ważne	 jest,	 by	 duszpasterz	 uczulił	 narzeczo-
nych	na	kwestię	dobra	mających	narodzić	się	z	ich	mał-
żeństwa	dzieci.

PYTANIA, KTÓRYCH  BÓG  CI  NIE ZADA	...

BÓG	nie	zapyta	cię,	jak	duży	miałeś	dom
ON	zapyta	cię,	ilu	ludziom	dałeś	w	nim	schronienie.
Bóg	nie	zapyta	cię,	jakiej	marki	miałeś	samochód

On	zapyta	cię,	ile	osób	przewoziłeś,	gdy	byli	w	potrzebie.
Bóg	nie	zapyta	cię,	jak	eleganckie	nosiłeś	ubrania,
On	zapyta	cię,	ilu	potrzebujących	przyodziałeś.
Bóg	nie	zapyta	cię,	jakie	miałeś	wykształcenie
On	zapyta	cię,	jak	mądrym	byłeś	człowiekiem.
Bóg	nie	zapyta	cię,	jak	wysokie	miałeś	dochody

On	zapyta	cię,	czy	zarabiałeś	uczciwie.
Bóg	nie	zapyta	cię,	do	jakiej	klasy	społecznej	należałeś

On	zapyta	cię,	jaką	klasę	sobą	reprezentowałeś.
Bóg	nie	zapyta	cię,	ile	dóbr	materialnych	posiadałeś
On	zapyta	cię,	co	było	w	twoim	życiu	najważniejsze.

Bóg	nie	zapyta	cię,	jak	wysokie	zajmowałeś	stanowisko
On	zapyta	cię,	jak	nisko	pochylałeś	się	nad	cudzą	niedolą.

Bóg	nie	zapyta	cię,	ilu	miałeś	przyjaciół
On	zapyta	cię,	dla	ilu	ludzi	byłeś	przyjacielem.

Bóg	nie	zapyta	cię,	czy	byłeś	szczęśliwy
On	zapyta	cię,	kogo	uszczęśliwiłeś.

Bóg	nie	zapyta	cię,	ilu	wysłuchałeś		czy	wygłosiłeś	kazań
On	zapyta	cię,	komu	powiedziałeś	o	Jego	miłości.

Bóg	nie	zapyta	cię,	na	ilu	spotkaniach	chrześcijańskich	byłeś
On	zapyta	cię,	jak	traktowałeś	swojego	współmałżonka,	dzieci...

Bóg	nie	zapyta	cię,	jak	bardzo	byłeś	aktywny
On	zapyta	cię,	czy	kochałeś	bliźniego	swego	jak	siebie.

Bóg	nie	zapyta	cię	o	to,	ile	dla	niego	robiłeś
BÓG	ZAPYTA	CIĘ,	CZY	KOCHAŁEŚ	GO	CAŁYM	SERCEM!

                                                                    udostępniła: Grażyna Cimała

ks. Wojciech Pracki
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ZACZAROWANE OKULARY

Znam	w	pewnym	mieście	taką	ulicę,

gdzie	wśród	zaułków	i	kamieniczek

w	małym	kramiku	sprzedawca	stary

sprzedaje	zaczarowane	okulary	...

Cudowne	okulary	poprawią	serca	wzrok.	

Cudowne	okulary	za	jeden	tylko	grosz.	

Inaczej	spojrzysz	zaraz	na	życie	i	na	los,

gdy	takie	okulary	założysz	na	nos

Ktoś	ma	na	przykład	taką	wadę	wzroku,

że	nie	dostrzega	belki	w	swym	oku,

natomiast	w	oku	bliźniego	ho!	ho!

dostrzega	nawet	najmniejsze	źdźbło!

Cudowne	okulary	poprawią	serca	wzrok.	

Cudowne	okulary	za	jeden	tylko	grosz,	

Inaczej	spojrzysz	zaraz	na	życie	i	na	los,	

gdy	takie	okulary	założysz	na	nos!

Zdarza	się	czasem	oczom	zachorzeć,

że	widzą	wszystko	w	czarnym	kolorze,

gdy	świat	ci	się	wyda	smutny	i	szary,

rozjaśnią	wzrok	te	okulary.	Cudowne	okulary...

Pomogą	ci	się	sensu	dopatrzeć

w	maleńkich	sprawach	szarego	dnia,

przez	okulary	te	słońce	zobaczysz,

gdy	się	wydaje,	że	wkoło	mgła.	Cudowne	okulary...

Daleko	widzące	będą	twe	oczy,

gdy	ktoś	zapragnie	twojej	pomocy,

w	najgorszym	łotrze	nawet	zobaczysz

głęboko	skrytą	iskrę	dobroci.	Cudowne	okulary...

Dojrzysz	Chrystusa	w	każdym	przebraniu	-

w	uczonej	książce,	w	człowieku	prostym,

nie,	to	nie	bajka,	ani	też	czary	-

to	Okulary	Miłości...

Cudowne	okulary	poprawią	serca	wzrok.	

Cudowne	okulary	za	jeden	tylko	grosz.	

Inaczej	spojrzysz	zaraz	na	życie	i	na	los,	

gdy	takie	okulary	założysz	na	nos!

Magdalena Ponichter
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500 lat Reformacji
Katolik na straży dziedzictwa Reformacji

	 Każdy	kto	niedawno	był	w	Wittenberdze	mógł	
podziwiać	pięknie	odnowione	budynki.	Nie	każdy	jed-
nak	wie,	że	mózgiem	przedsięwzięcia	i	dyrektorem	in-
stytucji	zarządzającej	miejscami	związanymi	z	Lutrem	
jest	dr	Stefan	Rhein	z	wykształcenia	filolog	klasyczny	i	
pochodzący	z	południowo-zachodnich	Niemiec	katolik.
	 Stefan	 Rhein	 opowiedział	 o	 swoich	 doświad-
czeniach	 związanych	 z	 kolebką	 reformacji	 w	 obszer-
nym	wywiadzie	dla	tygodnika	Die	Zeit	(20/2017).	Od	
1998	 roku	 Rhein	 jest	 dyrektorem	 fundacji	 (Stiftung	
Luthergedenkstätten)	 odpowiedzialnej	 za	 prowadze-
nie	i	rozwój	pięciu	obiektów	związanych	z	historią	re-
formacji	–	w	Eisleben:	dom	narodzin	 i	 śmierci	Lutra;	 
w	Wittenberdze:	 d.	 klasztor	 augustianów	 i	 dom	Lutra	
oraz	dom	Melanchtona	w	Wittenberdze	oraz	dom	rodzi-
ców	Lutra	w	Mansfeld.	Fundacja	zajmuje	się	ponadto	
organizacją	wystaw,	sympozjów	i	badań	naukowych.
	 Dr	Rhein	 jest	 również	odpowiedzialny	 za	 jed-
ną	 z	 trzech	 wielkich	 wystaw	 reformacyjnych	 „Luter!	
95	 skarbów	 –	 95	 ludzi”,	 na	 której	 można	 zobaczyć	
m.in.	oryginał	listu	Lutra	z	31	października	1517	roku	
do	księcia	Fryderyka	Mądrego.	Zwiedzający	mogą	się	
również	dowiedzieć	co	z	Lutrem	ma	wspólnego	Steve	
Jobs	i	wiele	innych	znanych	postaci	–	dawnych	i	tych	
współczesnych.
	 Według	 dr.	Rheina,	Wittenberga	 nie	 jest	 skan-
senem	 reformacji,	 ale	 żywym	miejscem,	 które	 mówi	 
o	Lutrze	wciąż	 żywym	w	świadomości	 ludzi.	Zresztą	
nie	 tylko	 Luter,	 ale	 i	Melanchton,	 któremu	Rhein	 po-
święcił	rozprawę	doktorską,	a	także	Cranachowie	oraz	
wiele	 innych	 postaci	 reformacji	 sprawiają,	 że	 najważ-
niejsze	miejsca	w	Wittenberdze	pełnią	rolę	kulturalnej	
ścieżki	edukacyjnej.
	 Zapytany	 o	 religijny	 kontekst	Wittenbergi	 (je-
dynie	 20%	 mieszkańców	 miasta	 to	 chrześcijanie)	 dr	

Rhein	powiedział,	że	cieszy	się,	że	element	konfesyjny	
ma	tutaj	drugorzędne	znaczenie	i	najważniejsze	jest	by-
cie	chrześcijaninem.	Odnosząc	się	do	procesu	upamięt-
niania	 reformacji	poprzez	miejsca	 i	obiekty,	dr	Rhein	
podkreślił,	 że	 jeszcze	długo	muzea	nie	będą	w	 stanie	
sprostać	 tematowi	 Lutra.	 –	Nasi	 przodkowie	 byli	mą-
drzejsi,	 ponieważ	 w	miejscach	 związanych	 z	 Lutrem	
pozwolili	odżyć	jego	teologii	poprzez	stacje	diakonijne	
lub	przytułki	dla	ubogich.	Dopiero	skoncentrowany	na	
historii	 XIX	wiek	 uczynił	 z	 nich	muzea.	Moim	 zada-
niem	 jest	 zmienić	 te	miejsca	 pamięci	 z	 powrotem	 na	
ośrodki	myślenia	i	miejsca	spotkania.
	 A	co	z	tzw.	„relikwiami	Lutra”,	których	w	Wit-
tenberdze	nie	brakuje	–	począwszy	od	uchwytu	trumny	
reformatora,	a	skończywszy	na	jego	dziełach	i	mniszym	
habicie?	Według	dr.	Rheina,	Wittenberga	jest	wciąż	dla	
wielu	 odwiedzających	 celem	 pielgrzymek,	 miejscem	
refleksji	 nad	 wiarą,	 co	 należy	 uszanować.	 Rhein	 jest	
jednak	 przekonany,	 że	 gdyby	 Luter	 przeszedłby	 się	
przez	muzea	Wittenbergi	kiwałby	głową	z	dezaprobatą.	
Zresztą	z	wielu	źródeł	wiadomo,	że	Luter	Wittenbergi	
nie	 znosił,	 krytycznie	wyrażał	 się	o	 jej	mieszkańcach	 
i	kilkakrotnie	chciał	się	wyprowadzić	w	rodzinne	strony.
	 Zarządzanie	 ogromnymi	 środkami,	 terminy,	
negocjacje	z	Kościołem,	rządem	federalnym	i	związko-
wym,	samorządami	oraz	tłumy	odwiedzających	(ponad	
2,5	miliona	 od	 1998	 do	 początku	maja	 2017)	 to	 rów-
nież	powód	do	stresu.	Gdzie	więc	dyrektor	Rhein	szuka	
chwil	wytchnienia?	–	Wtedy	siadam	przed	ołtarzem	re-
formacyjnym	Cranacha	i	odpoczywam	pisząc.
	 A	co	gdyby	w	Wittenberdze	pojawił	się	papież	
Franciszek?	 –	 Pokazałbym	 mu	 ołtarz	 reformacyjny	 
i	grób	Lutra.	Powiedziałbym	mu,	że	nauczał	tutaj	nasz	
wspólny	 ojciec	 w	 wierze,	 uduchowiony	 duszpasterz.	
Dokładnie	tak	jak	ty,	Franciszku!

luter2017.pl

Ewangelickie stanowisko w sprawie...

 Nie tylko rzecznik prasowy Kościoła, duchow-
ni, katecheci, ale wielu ewangelików spotyka się nieraz  
z pytaniem o ich stosunek do kwestii o charakterze spo-
łeczno-politycznym, etycznym, moralnym, czy teologicz-

nym. Jakie jest zatem ewangelickie stanowisko w róż-
nych sprawach, które rozpalają emocje, rodzą pytania 
i wątpliwości?
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Czy ewangelicy posiadają jasne stanowisko w spra-
wach społecznych, etyczno-moralnych i innych?
	 Przede	 wszystkim	 należy	 powiedzieć,	 że	 
w	Kościołach	ewangelickich	nie	istnieje	Urząd	Nauczy-
cielski	Kościoła,	który	wyrażałby	oficjalne	stanowisko	
Kościoła	podane	wiernym	do	wierzenia.	Zgodnie	z	re-
formacyjnym	 rozumieniem	Kościoła,	 każdy	 ochrzczo-
ny	kieruje	się	własnym	sumieniem	i	jest	odpowiedzial-
ny	za	swoje	słowa	i	czyny.	Ani	Kościół	jako	instytucja,	
ani	 jego	 przedstawiciele	 (biskupi,	 księża,	 synod)	 nie	
mogą	 zwolnić	 nikogo	 z	 indywidualnej	 odpowiedzial-
ności	za	wiarę.

Czy to oznacza, że w Kościołach ewangelickich panuje 
pełna dowolność i każdy ustala sobie sam, w co wierzy?
	 Nie.	 Podstawowym	 źródłem	 wiary	 Kościoła	
jest	Słowo	Boże	objawione	w	Piśmie	Świętym	Starego	
i	Nowego	Testamentu.	Jako	chrześcijanie,	odwołujący	
się	 do	 XVI-wiecznej	 Reformacji,	 wierzymy,	 że	 Księ-
gi	 Symboliczne	 Kościoła	 prawdziwie	 wyjaśniają	 isto-
tę	Pisma	Świętego,	mimo	że	nie	powstawały	w	próżni,	 
a	w	konkretnych	uwarunkowaniach	społeczno-kulturo-
wych	 i	 religijnych.	Wierzymy	 również,	 że	Bóg	wciąż	
przemawia	do	nas	poprzez	swoje	Słowo,	działa	w	Ko-
ściele	 i	 powołuje	 nas	 do	 ciągłego	 odczytywania	 Jego	
woli	 wobec	 nas,	 naszych	 bliźnich	 i	 całego	 Kościoła.	
Wierzymy,	 że	 poprzez	 działanie	Ducha	Świętego,	Ko-
ściół	powołany	 jest	do	nieustannej	odnowy	 (reformy),	
jest	wspólnotą	w	drodze,	wsłuchującą	się	w	żywy	głos	
Ewangelii.
	 W	tradycji	ewangelickiej	(luterańskiej)	istnieje	
przestrzeń	 dla	 wielu	 różnych	 interpretacji	 teologicz-
nych,	różnych	form	duchowości,	jednak	fundamentem	
ewangelickiej	 tożsamości	 jest	 Ewangelia	 o	 Jezusie	
Chrystusie	–	a	zatem	ewangelickie	jest	to,	co	zwiastuje	
Chrystusa	 (was	Christum	 treibet),	 jego	Miłość	 i	Miło-
sierdzie.	 Ewangelia	 o	 usprawiedliwieniu	 grzesznika	 
z	łaski	przez	wiarę	w	Jezusa	Chrystusa	stanowi	central-
ny	 i	 decydujący	 punkt	 odniesienia	 dla	 ewangelickiej	
tożsamości.
	 Takie	 ujęcie	 nie	 wyjaśnia	 jednak	 wszystkich	
wątpliwości	 i	nie	gwarantuje	 jednoznacznego	stanowi-
ska	w	wielu	istotnych	sprawach…
	 Jeśli	 za	 punkt	 wyjścia	 przyjmiemy	 rzymsko-
katolickie	 rozumienie	 Kościoła,	 jego	 hierarchiczną	
strukturę	oraz	rozumienie	prawd	wiary,	to	rzeczywiście	
taka	 teza	może	budzić	niepokój	u	 ludzi	oczekujących	
jasnych	deklaracji	 gotowych	do	zastosowania.	 Jednak	
ewangelickie	 postrzeganie	 Kościoła	 jest	 zasadniczo	
inne,	gdyż	zakłada	istnienie	jedności	w	pojednanej	róż-
norodności,	 istnienie	 odmiennych	 poglądów.	 Innymi	
słowy:	Kościół	jest	domem	dialogu,	w	którym	ścierają	
się	różne	opinie,	wrażliwości,	sposoby	rozumienia	i	od-
czuwania	wiary,	 a	 także	 postrzegania	 świata.	Kościół	
nie	 jest	 celem	 samym	w	 sobie,	 a	Bożym	narzędziem,	

wspólnotą	 grzeszników,	 poprzez	 którą	 Bóg	 działa	 na	
rzecz	zbawienia	(uzdrowienia)	świata.
	 Nie	 zawsze	możliwe	 jest	 uzyskanie	 zadowala-
jącej	 i	 jednoznacznej	odpowiedzi	na	dany	 temat	–	pa-
radoks	 wynikający	 z	 egzystencjalnych	 doświadczeń	
wpisany	jest	w	ewangelickie	rozumienie	Kościoła,	jest	
jego	siłą	i	bogactwem,	ale	zarazem	słabością.	Stąd	też	
tak	ważne	 jest,	 aby	przez	 szczerą	 rozmowę,	 a	 przede	
wszystkim	modlitwę	i	miłość/szacunek	wobec	bliźnich,	
nieustannie	podejmować	próby	uczenia	się	różnorodno-
ści,	 umiejętności	 „wytrzymania”	 sytuacji	 granicznych,	
rozczarowań,	wątpliwości	i	napięć	wynikających	z	od-
mienności	opinii.

Czy możliwe jest zatem formułowanie ewangelickiego 
stanowiska w jakiejkolwiek sprawie?
	 Nie	ma	jednego	ewangelickiego	stanowiska	w	
sprawach	 społeczno-politycznych,	 czy	 etyczno-moral-
nych.	Możliwe	są	różne	ewangelickie	stanowiska,	które	
za	 punkt	 odniesienia	 przyjmują	 zasady	 etyki	 ewange-
lickiej	zakorzenionej	w	opisanej	powyżej	refleksji	 teo-
logicznej.	Kościół	poprzez	swoje	gremia,	w	tym	przede	
wszystkim	 Synod	 Kościoła,	 może	 wydawać	 opinię	 
w	danej	 sprawie,	 która	w	przestrzeni	 publicznej	 funk-
cjonować	będzie	 jako	oficjalne	 stanowisko/oświadcze-
nie	Kościoła.

Czy taki dokument/deklaracja jest zobowiązująca dla 
wiernych?
	 Nie.	 Oficjalne	 stanowisko	Kościoła	 nie	może	
wiązać	 sumienia	wiernych,	 którzy	mają	 prawo	 do	 od-
miennego	zdania	niż	 to	wydane	przez	uprawnione	do	
tego	gremia	Kościoła.

Czy Kościół Ewangelicko-Augsburski zajmował już sta-
nowisko w jakichkolwiek sprawach, a jeśli tak, to czy 
planuje kolejne oświadczenia?
	 Władze	Kościoła	wypowiadały	 się	w	 różnych	
formach	 na	 temat	 spraw	 etyczno-moralnych	 (abor-
cja,	zapłodnienie	pozaustrojowe),	a	także	społecznych	
(kwestia	 uchodźców)	 i	 religijnych	 (prześladowanie	
chrześcijan).	 Jak	 już	 zostało	 powiedziane,	 wydawane	
dokumenty	 i	 oświadczenia	 są	 przedmiotem	 dyskusji,	 
a	nie	bezwzględnie	obowiązującym	stanowiskiem.	Dia-
log	 prowadzony	 jest	 na	 różnych	 płaszczyznach,	 a	 ja-
kość	podejmowanych	decyzji	zależy	od	jakości	dialogu,	
który	–	podobnie	jak	Kościół	–	nie	jest	celem	samym	 
w	sobie,	ale	ważnym	narzędziem	służby	i	misji.
	 Kwestią	 dyskusyjną	 jest,	 czy	 Kościół	 musi/
powinien	 pozycjonować	 się	 w	 każdej	 sprawie,	 która	
rozpala	 publicystyczne,	 społeczne	 czy	 polityczne	 spo-
ry.	Nie	oznacza	to,	że	Kościół	powinien	uciekać	od	od-
powiedzialności	za	współkształtowanie	rzeczywistości	
społecznej	–	pytaniem	otwartym	pozostaje,	w	jaki	spo-
sób	to	powinien	czynić	i	kiedy. luter2017.pl
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Trochę historii
W³adys³aw Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 239

 02.02.1868:	 w	 Puńcowie	 urodził	 się	 Paweł 
Pustówka,	 nauczyciel	 i	 kierownik	 szkoły	 w	 Wiśle	
–	Malince,	 budowniczy	nowej	 szkoły,	 reżyser	 i	 	 aktor,	
dyrygent	chóru,	organizator	festynów	i	innych	imprez	
kulturalnych,	 propagator	 nowoczesnego	 rolnictwa	 
i	sadownictwa.	Patrz	odc.	39,	w	„Gazeta	Ewangelicka”	
2001/04,	s.	30	

*****
 02.02.1993:	 w	 Pszczynie	 zmarł	 prof. nauk 
rolniczych Stanisław Byrdy,	 wybitny	 specjalista	 w	
zakresie	chemicznej	ochrony	roślin,	badacz	aktywności	
biologicznej	 środków	 ochrony	 roślin,	 ekonomicznych	 
i	 ekologicznych	 aspektów	 chemizacji	 rolnictwa.	 Był	
autorem	patentów,	ok.	150	prac	naukowych.	
	 Urodził	 się	 w	 rodzinie	 kolejarskiej	 w	 Ryba-
rzowicach	 16.11.1913	 r.	 Po	maturze	 w	 bielskim	 gim-
nazjum,	w	1933	r.		rozpoczął	studia	w	Wyższej	Szkole	
Gospodarstwa	Wiejskiego	 w	 Cieszynie.	 Po	 ich	 ukoń-
czeniu	został	asystentem	Katedry	Uprawy	Roślin	tejże	
uczelni.	Zmobilizowany	w	1939	r.,	uczestniczył	w	kam-
panii	wrześniowej	jako	dowódca	plutonu	w	VIII	Pułku	
Ułanów.	Wzięty	do	niewoli,	pozostały	czas	wojny	spę-
dził	w	niemieckich		oflagach.	Po	uwolnieniu	z	niewoli,	 
w	1946	r.	powrócił	do	Cieszyna	do	swojej	uczelni,	jed-
nocześnie	zaliczył	kurs	magisterski	na	Wydziale	Rolni-
czym	Uniwersytetu	im.	Marii	Skłodowskiej	–	Curie	w	
Lublinie	(1948).	Prowadził	 także	wykłady	w	Studium	
Ochrony	 Roślin	 przy	 WSGW.	 Opracował	 wówczas	
klucz	 do	 oznaczania	 traw	 w	 stadium	 bezkwiatowym.	
Z	przeniesienia	uczelni	do	Olsztyna	nie	skorzystał,	od	
1951	r.	podjął	pracę	w	Stacji	Doświadczalnej	Środków	
Ochrony	 Roślin	 w	 Pszczynie,	 która	 niebawem	 prze-
kształciła	 się,	 dzięki	 jego	wysiłkom,	 w	 rozbudowany	
Instytut	Przemysłu	Organicznego.	Swoją	uwagę	skupił	
na	badaniu		skuteczności	pestycydów,	ich	oddziaływa-
niu	na	środowisko	przyrodnicze,	toksyczności	ochrony	
roślin	dla	człowieka	i	pszczół.		W	tym	czasie	były	to	ba-
dania	pionierskie.	On	sam	zaś	w	1959	r.	uzyskał	na	Wy-
dziale	Rolniczym	Wyższej	Szkoły	Rolnictwa	w	Olszty-
nie	tytuł	doktora,	zaś	w	Wyższej	Szkole	Rolniczej	we	
Wrocławiu	 tytuł	docenta	 (1967).	W	 tym	 też	czasie	za-

łożył	 w	 Pszczynie	 Warzyw-
niczy	Zakład	Doświadczalny.	
Do	 1971	 r.	 mieszkał	 w	 Go-
leszowie	 i	 codziennie	 dojeż-
dżał	 do	 pracy	 w	 Pszczynie.	
To	 dzięki	 jego	 wsparciu	 po-
wstało	w	Goleszowie	Kółko	
Rolnicze,	a	rolnicy	korzystali	z	jego	wiedzy	z	pierwszej	
ręki.	Wreszcie	w	1972	r.	otrzymał	nominację	profesora	
nadzwyczajnego,	 a	 10	 lat	 później	 profesora	 zwyczaj-
nego	nauk	rolniczych.	Był	także	współtwórcą	Wydzia-
łu	Biologii	 i	Ochrony	Roślin	Uniwersytetu	 Śląskiego	
w	 Katowicach,	 rozwijając	 	 równocześnie	 działalność	
pedagogiczną	 z	 głównym	 akcentem	 na	 chemizację	
środowiska.	Należał	 do	 kilku	 towarzystw	 naukowych,	
był	 członkiem	 Rady	 Naukowej	 Instytutu	 Podstaw	 In-
żynierii	 Środowiska	 Polskiej	 Akademii	 Nauk	 w	 Za-
brzu,	a	także	Rady	Naukowej	Instytutu	Warzywnictwa	 
w	Skierniewicach.	

*****
 03.02.1893:	we	Florencji	zmarł	podróżnik,		po-
eta	 i	 rzeźbiarz,	 lirnik	 mazowiecki	Teofil Aleksander 
Lenartowicz.	 Jego	 doczesne	 szczątki	 sprowadzono	
do	Krakowa	i	pochowano	w	panteonie	Zasłużonych	na	
Skałce	(12.06.1893).	
	 Urodził	 się	 w	 Warszawie	 27.02.1822	 r.	 Był	
synem	 szlachcica	 herbu	 Pobóg	 –	 Karola	 i	 Marianny	 
z	 Kwasiborskich.	 Po	 śmierci	 ojca	 matka	 wyszła	 po-
nownie	za	mąż,		opuściła	Warszawę,	mieszkała	kolejno	
w	 Ozorkowie,	 Wyrobkach,	 Rawie,	 Chrzczonowicach	
i	Głuchówku,	borykając	się	z	biedą.	Gdy	Teofil	 liczył	
12	lat,	przygarnęła	go	starsza	siostra	Marianna	Szwey-
czewska,	 dzięki	 której	 mógł	 ukończyć	 4	 –	 klasową	
szkołę	obwodową.	To	wystarczyło	na	otrzymanie	pracy	
w	 kancelariach	 adwokackich,	 a	 nawet	 w	 Sądzie	 Naj-
wyższej	 Instancji,	 gdzie	 został	 kancelistą	 i	 podsekre-
tarzem	Komisji	Rządowej	Sprawiedliwości	Królestwa	
Polskiego.	W	tym	też	czasie	(1841)	debiutował	w	„Nad-
wiślaninie”,	a	potem	w	innych	warszawskich	pismach	
(„Przegląd	 Warszawski”.	 „Niezapominajki”,	 „Album	
warszawski”	i	in.).	Dzięki	nawiązanym	znajomościom	
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często	 uczestniczył	w	wielu	wypadach	na	wieś	mazo-
wiecką,	 gdzie	 zapoznawał	 się	 z	 kulturą	 ludową,	 asy-
stował	 w	 penetracji	 naukowej	 Oskarowi	 Kolbergowi	
także	 poza	 Mazowszem,	 angażował	 się	 w	 akcji	 spi-
skowej	podejmowanej	przez	Romana	Zmorskiego.	Po	
dekonspiracji	 Stowarzyszenia	 Ludu	 Polskiego	 (1843)	
wraz	 ze	 Zmorskim	 przez	 Prusy	 przedostał	 się	 do	 Po-
znania,	gdzie	nawiązał		kontakt	z	wielkopolskimi	dzia-
łaczami	Komitetu	Poznańskiego.	Skoro	nie	znaleziono	 
w	jego	warszawskim	mieszkaniu	żadnych	nielegalnych	
druków,	zimą	1843	mógł	na	nowo	podjąć	pracę	w	są-
downictwie	i	nawiązać	bliską	współpracę	z	„Biblioteką	
Warszawską”	i	kolejną	grupą	działaczy	polskiej	konspi-
racji.	Zagrożony	aresztowaniem,	uciekł	w	1848	r.	przez	
Częstochowę	do	Krakowa,	gdzie	rozwinął	działalność	
oświatową	 w	 ramach	 Towarzystwa	 Naukowej	 Pomo-
cy,	uczestniczył	w	manifestacjach	na	Kopcu	Tadeusza	
Kościuszki,	 ogłaszał	 swoje	utwory	 (m.in.	 „Polska	 zie-
mia	w	obrazach”,	dialog	dramatyczny	„Wskrzeszenie”).	
Wobec	śpieszącej	przez	Galicję	na	Węgry	z	„przyjaciel-
ską”	pomocą	pacyfikacyjną	armii	carskiej,	pod	koniec	
kwietnia	1849	r.	przez	Gliwice	i	Wrocław	udał	się	do	
walczącego	Drezna.	Gdy	i	to	powstanie	stłumiono	przy	
pomocy	wojska,	 przeprawił	 się	 przez	Łabę	 do	Łużyc,	
a	stąd	do	Poznania.	Tu	jednak,	mimo	starań	działaczy	
poznańskich	 (Karola	 Libelta,	 Ewarysta	 Estkowskie-
go),	nie	zdołał	uzyskać	legalizacji	pobytu,	krył	się	więc	 
w	domach	powstańców	w	wielu	miejscowościach,	wy-
jeżdżał	 także	do	Wrocławia,	Szczawna	 i	Lazenskiego	
Jesenika.	Dalej	 publikował	 swoje	wiersze	 („Jak	 to	na	
Mazowszu”,	 „Błogosławiona”,	 „Wygnańce	 do	 naro-
du”),	umieszczane	w	pismach	poznańskich,	bądź	wro-
cławskich.	 Śledzony	 przez	 pruską	 policję,	 w	 1851	 r.	
ostatecznie	 opuścił	 kraj.	 Zobowiązany	 w	 Berlinie	 do	
bezpowrotnego	opuszczenia	Prus,	zatrzymał	się	m.in.	w	
Brukseli	u	Joachima	Lelewela,	potem	przeniósł	się	do	
Paryża,	w	1853	odbył	podróż	do	Rzymu,	rok	później	do	
Normandii.	Zatrzymując	się	we	Francji,	wszedł	w	skład	
Wielkiej	Emigracji,	nawiązał	bliskie	kontakty	z	Cypria-
nem	Norwidem	i	Adamem	Mickiewiczem,	ale	odrzucił	
próby	zjednania	go	do	 towiańczyków.	Dzięki	nowym	
utworom	(„Lirenki”,	„Zachwyceni”	i	„Błogosławiona”),	
nareszcie	zdobył	należne	miejsce	w	poezji	polskiej.	Je-
sienią	1855	r.	przeniósł	się	do	Rzymu,	skąd	odbył	kilka	
podróży	po	Włoszech,	wreszcie	w	maju	1860	r.	osiadł	
na	stałe	we	Florencji.	Tu	też	ożenił	się	z	malarką	Zofią	
Szymanowską.	Małżeństwo	 jednak	 stale	 borykało	 się	 
z	niedostatkiem	i	chorobami;	w	1864	r.	zmarł	jedyny	syn,	
żona	w	nadziei	łatwiejszego	zdobycia	grosza	wyjechała	
do	Wielkopolski	i	tam	zmarła	w	1870,	co	wtrąciło	poetę	
w	 stan	głębokiej	 depresji.	Żywo	zareagował	na	wyda-
rzenia	 związane	 z	Powstaniem	Styczniowym	 („Śpiew	
na	 cześć	 25	 lutego	 1861	 r.”,	 „Kosynier”,	 „Rawicz”,	
„Marcin	 Borelowski	 –	 Lelewel”,	 „Branka”,	 „Echa	

nadwiślańskie”.	 Atmosferę	 Włoch	 oddał	 w	 refleksyj-
nym	tomie	„Album	włoski”	(1869).	Wreszcie	miejsce	
w	 jego	 twórczości	 zajęła	 epika	 historyczna	 (poematy:	
„Wanda”,	 „Założenie	Poznania”,	 „Dzwon	Zygmunta”).	
Pragnąc	 ratować	 swój	 nader	 skromny	 budżet,	 podjął	
także	działalność	rzeźbiarską;	powstałe	rzeźby	(liczne	
posążki	portretowe,	kompozycje	alegoryczne)	były	wy-
stawiane	w	Krakowie,	Warszawie,	a	 także	w	Wiedniu	 
i	w	samej	Florencji.	Znajdywały	one	większe	uznanie	
za	granicą	niż	w	kraju.	W	1875	r.	złożył	poeta	krótką	
wizytę	w	Krakowie,	Krzeszowicach	i	Tęczynku,	nie	go-
dził	się	jednak	z	dominacją	konserwatywnych	stańczy-
ków,	trwał	w	swojej	nostalgicznej	tęsknocie	za	krajem	
swojej	młodości.	 Jedyną	 radość	 sprawiło	mu	krajowe	
wydanie	czterech	tomów	„Wyboru	poezji”	(1876).	
	 Pewnym	 novum	 w	 burzliwym	 życiorysie	 tu-
łacza	było	zaproszenie	Akademii	Adama	Mickiewicza	 
w	Bolonii,	a	potem	samego	uniwersytetu,	do	przeprowa-
dzenia	serii	wykładów	na	temat	literatury	słowiańskiej	
z	 głównym	 akcentem	 na	 twórczość	 polską.	 Pierwszy	
wykład	miał	miejsce	w	1874,	dalsze	–	już	systematycz-
ne		-	Lenartowicz	kontynuował	w	latach	1879	–	1883,	
jednak	na	skutek	intryg	środowiska	polskiego,	ze	szko-
dą	dla	kultury	polskiej,	mimo,	iż	wykłady	cieszyły	się	
dużym	uznaniem,	a	sam	uniwersytet	nadał	wykładowcy	
tytuł	 profesora.	W	 historii	 literatury	 polskiej	 zajmuje	
czołową	 pozycję	 samodzielnego	 lirnika	 mazowieckie-
go	XIX	w.,	barda	swoiście	pojętej	 ludowości.	Cieszył	
się	 uznaniem	 swojej	 twórczości	 przez	 Józefa	 Ignace-
go	Kraszewskiego	i	Marii	Konopnickiej,	którą	uważał	
za	 kontynuatorkę	 tematyki	 ludowej	w	 poezji	 polskiej,	 
a	także	Jana	Kasprowicza	i	Stefana	Żeromskiego.	

*****
 04.02.1943:	 zmarł	 w	 więzieniu	 w	 Cieszynie		
Karol Junga,	ofiara	terroru	gestapo.	Był	synem	Józefa	
-	 gospodarza	w	Żukowie	Górnym	 i	Anny	 z	 domu	No-
gol.	Urodził	się	28.10.1887	r.	w	Żukowie	Górnym.	Na	
jego	wykształcenie	składały	się	dwie	klasy	gimnazjum	
i	niższa	szkoła	rolnicza	w	Cieszynie	oraz	kursy	rolnicze	
w	Wiedniu.	Pierwszą	praktykę	zawodową	odbył	w	To-
warzystwie	Rolniczym	w	Krakowie.	W	1912	 r.	został	
członkiem	Zarządu	Głównego	Towarzystwa	Rolnicze-
go	w	Cieszynie.	Tu	też	założył	i	był	dyrektorem	Spółki	
Rolniczo	 –	 Handlowej	 „Ziemia”,	 a	 także	 dyrektorem	
Banku	 Kredytowego,	 członkiem	 Wydziału	 Towarzy-
stwa	 Opieki	 nad	 Kształcącą	 się	 Młodzieżą	 im.	 Mel-
chiora	Grodzieckiego.		W	1908	r.	wstąpił	do	Związku	
Śląskich	Katolików,	z	jego	ramienia	w	1918	r.	wszedł	
w	skład	Rady	Narodowej	Księstwa	Cieszyńskiego.	Rok	
później	 otrzymał	mandat	 do	Sejmu	w	Warszawie.	 Po	
podziale	 Śląska	 Cieszyńskiego	 nie	 opuścił	 szeregów	
ZŚK,	był	redaktorem	jego		organu	„Nasz	Kraj”.	Działał	
w	czeskich	organach	przedstawicielskich.	Dwukrotnie	
był	wybierany	do	morawsko	–	śląskiego	zastępstwa	kra-
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jowego	w	Brnie.	Przez	cały	czas	kierował	wspomnianą	
wyżej	 Spółką	 „Ziemia”	 i	 prowadził	 własne	 gospodar-
stwo	 rolne	 w	 Żukowie.	 Na	 tym	 odcinku	 współpraco-
wał	z	czeskimi	agrariuszami,	co	spowodowało	pewne	
zastrzeżenia	 ze	 strony	 ZŚK.	 Przewodniczył	 również	
Związkowi	Spółek	Zarobkowych	 i	Gospodarczych	na	
Śląsku.	 	Aresztowany	przez	gestapo	w	kwietniu	1940	
r.,	 chwilowo	 zwolniony,	 ale	 posądzony	 o	 współpracę	 
z	 podziemiem	 ponownie	 osadzony	w	więzieniu	w	 lu-
tym	1941	r.,	był	poddawany	torturom,	przerzucany	do	
różnych	placówek,	został	skazany	przez	sąd	w	Katowi-
cach	na	dwa	lata	więzienia.	Nazbyt	wyczerpany,	uwol-
nienia	nie	doczekał.	

*****
 04.02.1943:	na	Litwie,	w	Płungianach	urodziła	
się	Wanda Błaszkiewicz -  Rutkiewicz,	córka	Zbignie-
wa	 i	Marii	z	Tyrszkiewiczów.	Wraz	z	 rodzicami	w	ra-
mach	repatriacji	znalazła	się	w	Łańcucie,	skąd	rodzina	
przeniosła	się	do	Wrocławia.	Tam	Wanda	zdała	maturę	
w	Liceum	Ogólnokształcącym	(1959)	i	zaliczyła	studia	
na	Politechnice	Wrocławskiej.	Mając	dyplom	inż.	elek-
tronika,	 podjęła	 pracę	w	 Instytucie	Automatyki	Syste-
mów	Energetycznych	(1964	–	1973).	Potem	przeniosła	
się	 	 do	 Instytutu	Maszyn	Matematycznych	w	Warsza-
wie.	Już	dzięki	obozom	harcerskim	i	wycieczkom	orga-
nizowanym	przez	ojca	zafascynowała	się	górami.	Póki	
co	jednak	w	szkole	wyżywała	się	w	siatkówce	i	koszy-
kówce.	Niebawem	jednak	zew	gór	okazał	się	mocniej-
szy.	Oto	kolega	ze	studiów,	wdzięczny	za	wypożyczenie	
notatek	z	matematyki,	zaprosił	Wandę	do	Gór	Sokolich	
(Sudety),	których	Skałki	 są	miejscem	 treningów	wspi-
naczkowych.	Tu	właśnie	Wanda	odkryła	swoją	wielką	
pasję.	W	1962	r.	ukończyła	na	Hali	Gąsienicowej	kurs	
taternicki.	Wkrótce	odnotowała	na	swoim	koncie	kilka	
trudnych	 dróg	w	Tatrach,	wyznaczyła	 nowe,	 stała	 się	
aktywną	 członkinią	Klubu	Wysokogórskiego	we	Wro-
cławiu,	od	1973	w	Warszawie.	Zaledwie	po	dwuletnim	
stażu	taternickim	ruszyła	w	Alpy	(1964).	Zameldowała	
się	wówczas	nie	tylko	na	Mont	Blanc	(1966),	ale	odno-
towała	pierwsze	zimowe	przejście	północnej	ściany	le-
gendarnego	Matterhornu	(4477	m)	w	zespole	kobiecym	
(1978).	Wcześniej	zdobyła	wschodni	filar	Trollryggenu	
(Norwegia,	1774	m	-	1968),	w	Hindukuszu	weszła	na	
Noszaka	(7492	m	–	1972).	W	1975	r.	była	kierownicz-
ką	kobiecej	wyprawy	na	Gasherbrumy	(grupa	sześciu	
szczytów	w	Karakorum),	zdobywając	dwa	z	nich:	Ga-
sherbrum	III	–	7952	m	i	Gasherbum	II	–	8035	m).		Je-
sienią	1978	r.	jako	trzecia	kobieta,	a	pierwsza	Polka,	po-
stawiła	stopę	na	„dachu	Świata”	-	Mont	Everest	(8848	
m	–	Himalaje	Centralne).	Zdawałoby	się,	że	kontuzja	
odniesiona	na	kaukaskim	Elbrusie	(5642	m	-	złamanie	
kości	udowej)	wyłączy	Wandę	Rutkiewicz	z	górskich	
eskapad	(1981).	Tymczasem	już	w	1985	r.	zdobyła	Nan-
ga	Parbat	(8126	m	–	Himalaje)	 i	andyjską	Aconcaguę	

(6959	m),		rok	później	słynne	himalajskie	K2	(8611	m)	
jako	pierwsza	kobieta,	potem	Shisha	Pangma	(8047	m	
-	1987),	w	latach	1989	–	1990	ponownie	Gasherbrumy	
(II	–	8035	m	i	I	–	8068	m),	w	1991	Cho	Oyu	(8153	m)	
i	samotnie	Annapurnę	(8091	m),	że	poprzestaniemy	na	
tych	 osiągnięciach.	 Miała	Wanda	 Rutkiewicz	 zaliczo-
nych	8	z	14	najwyższych	szczytów	świata.	Zamierzyła	
roczną	 „karawanę	marzeń”	 od	wiosny	 1992,	 pragnąc	
zdobyć	w	ciągu	roku	brakujące	jej	szczyty	przez	przyłą-
czanie	się	do	innych	ekspedycji.	12.05.1992	r.	wyruszy-
ła	z	Carlosem	Carsolio	z	IV	obozu	(7950	m)	na	szczyt	
Kanczendzongi	(8586	m).	Gdy	ten	wracał	po	zdobyciu	
szczytu,	 napotkał	 Wandę	 Rutkiewicz	 na	 wysokości	
8200	m;	mimo	braku	 sprzętu	 biwakowego	postanowi-
ła	przeczekać	noc	i	podjąć	próbę	sforsowania	ostatnich	
386	m	o	świcie	następnego	dnia.	Na	zawsze	pozostała	w	
górach,	w	„najpiękniejszym	kościele	świata,	jakim	jest	
natura”.	 Jej	 ciała	 nie	 odnaleziono.	 Pozostawiła	 wspo-
mnienia	 z	 wypraw:	 „Zdobycie	 Gasherbrumów”,	 „Na	
jednej	linie”,	„Karawana	do	marzeń”	oraz	kilka	filmów	
dokumentalnych.		

*****
 08.02.1893:	w	Trzanowicach	urodził	 się	 	Jan 
Sabela.	Nic	nie	wiemy	o	latach	jego	młodości.	Dopie-
ro	 pod	 datą	 1914	 r.	 znajdujemy	 go	w	wykazie	 absol-
wentów	 Seminarium	 Nauczycielskiego	 w	 Cieszynie	
–	Bobrku.	Także	dalsze	lata	wymykają	się	spod	ścisłej	
kolejności.	Być	może,	zdążył	 jeszcze	przez	rok	praco-
wać	 jako	 nauczyciel	w	Żukowie,	 gdyż	 został	 powoła-
ny	do	wojska,	ale	miał	to	szczęście,	że	dorywczo	mógł	
uczęszczać	 na	wykłady	Export	Akademie	w	Wiedniu.	
Krótko	po	wojnie	służył	w	cieszyńskiej	jednostce	Woj-
ska	Polskiego		w	randze	porucznika.	Od	1919	r.	aż	do	
wybuchu	II	wojny	światowej	pracował	jako	nauczyciel	
księgowości	w	Szkole	Handlowej	w	Cieszynie.	W	 ra-
mach	 Izby	Przemysłowo	–	Handlowej	w	Katowicach	 
w	latach	1936	–	1939	kierował	w	Cieszynie	jednoroczną	
Szkołą	Przysposobienia	Kupieckiego.	Ponadto	w	latach	
dwudziestych	był	jednym	ze	współwłaścicieli	Fabryki	
Zegarów	w	Cieszynie	przy	ul.	Korfantego.	Udzielał	się	
także	w	Związku	Strzeleckim,	gdzie	pełnił	obowiązki	
komendanta	powiatowego.	Z	chwilą	wybuchu	II	wojny	
światowej	wyjechał	do	Krakowa,	gdzie	oficjalnie	objął		
kierownictwo	 drukarni	 „Sztuka”,	 ale	 zaangażował	 się	
także	w	 konspiracji	 jako	 dowódca	 I	 Batalionu	 Legio-
nu	Śląskiego	Armii	Krajowej.	Po	zakończeniu	wojny	w	
1945	 r.	 powrócił	 do	Cieszyna.	 Jeszcze	do	1958	 r.	 pra-
cował	 jako	wykładowca	w	Gimnazjum	i	Liceum	Han-
dlowym;	wydatnie	też	przyczynił	się	do	uruchomienia	
cieszyńskich	 zakładów	poligraficznych.	Po	przeniesie-
niu	do	Krakowa	i	tam	służył	swoją	wiedzą	w	szkołach	
handlowych.	Zmarł	w	Krakowie	1.05.1960	r.	

*****
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 12.02.1993:	 w	 Cieszynie	 zmarł	 skrzypek	
Edward Londzin.	 Pochowany	 został	 na	 Cmentarzu	
Komunalnym	w	Cieszynie.	
	 Urodził	 się	w	Jaworznie	14.08.1922	 r.	 Już	od	
dziewiątego	 roku	 życia	 rozpoczął	 naukę	 gry	 na	 forte-
pianie,	 którą	w	 latach	1937	–	1939	doskonalił	 u	prof.	
Zygmunta	 Szellera	 w	 Śląskim	 Konserwatorium	 Mu-
zycznym	w	Katowicach.	W	czasie	II	wojny	światowej	
znalazł	 się	 na	 terenie	 Jugosławii,	 znajdując	 zatrudnie-
nie	na	stanowisku	kierownika	artystycznego	przy	szta-
bie	I	Armii	im.	marszałka	Józefa	Broz	–	Tito.	Po	ustaniu	
działań	wojennych	wrócił	do	kraju.	Tu	zrazu	udzielał	
się	w	rożnych	zespołach	muzyki	rozrywkowej	na	tere-
nie	 Bielska,	 Cieszyna	 i	 na	 Zaolziu.	W	 1947	 r.	 rozpo-
czął	studia	w	Państwowej	Wyższej	Szkole	Muzycznej	 
w	Katowicach,	jednocześnie,	także	jako	solista,i	kame-
ralista	 grał	 w	 Wielkiej	 Orkiestrze	 Symfonicznej	 Pol-
skiego	Radia	w	Katowicach.	Od	1955	r.	rozpoczął	pracę	 
w	Państwowej	Szkole	Muzycznej	w	Cieszynie,	począt-
kowo	jako	nauczyciel	gry	na	skrzypcach,	potem	kiero-
wał	sekcją	instrumentów	muzycznych,	prowadził	także	
orkiestrę	szkolną	i	miejski	zespół	symfoniczny.	W	1960	
r.	na	pamiątkę	1150.	 rocznicy	 legendarnego	założenia	
Cieszyna,	został	 laureatem	konkursu	na	hejnał	miasta.	
Gdy	 w	 1971	 r.	 utworzono	 filię	 Uniwersytetu	 Śląskie-
go	w	Cieszynie	na	stale	związał	się	z	uczelnią,	wszedł	 
w	 skład	 władz	 uczelni,	 prowadził	 intensywną	 	 dzia-
łalność	pedagogiczną.	Dziesięć	 lat	później	uzyskał	na	
Akademii	Muzycznej	w	Katowicach	 II	 stopień	gry	na	
skrzypcach	i	godność	docenta	na	Wydziale	Pedagogicz-
no	–	Artystycznym	Filii	Uniwersytetu	Śląskiego	w	Cie-
szynie.	Mimo,	iż	formalnie	w	1983	r.	przeszedł	na	eme-
ryturę,	w	dalszym	ciągu	służył	swoim	talentem	uczelni.	
Był	także	animatorem	wielu	imprez	muzycznych.	

*****
 19.02.1918:	 zmarł	 	 dr Józef August Wolff,	
współwłaściciel	 firmy	 wydawniczej	 „Gebethner	 
i	Wolff”	w	Warszawie,	wydawca	i	redaktor	„Tygodnika	
Ilustrowanego”,	 redaktor	 „Kuriera	Codziennego”,	 pre-
zes	 Związku	 Księgarzy	 Polskich,	 utrzymywał	 bliskie	
kontakty	z	wieloma	polskimi	pisarzami.	Patrz:	odc.	168,	
„Wieści	Wyższobramskie”	2012/03,	s.	11	

*****
 19.02.1943:	 został	 zgilotynowany	 w	 Katowi-
cach	dr Paweł Musioł,	nauczyciel	gimnazjalny	w	Tar-
nowskich	Górach	i	Królewskiej	Hucie,	redaktor	pisma	
grupy	 literackiej	 „Kuźnica”,	 współpracował	 z	 „Zara-
niem	 Śląskim”,	 publicysta	 i	 krytyk	 literacki,	 teoretyk	
śląskiego	 regionalizmu,	 żołnierz	 września,	 działacz	
podziemia,	inspektor	ZWZ.	Patrz:	odc.	93,	„Informator	
Parafialny”	2005/12,	s,	19.	

***** 
 24.02.1993:	 w	 Wiśle	 zmarł	 Leopold Tajner,	
legenda	 szybownictwa	 i	 sportów	 narciarskich	 na	 Ślą-

sku	Cieszyńskim.	Był	synem	Franciszka	i	Franciszki	z	
domu	Lanc.	Urodził	 się	w	Roztropicach	15.05.1921	 r.	
Od	młodych	lat	interesował	się	narciarstwem,	próbował	
sił	 na	 prymitywnych	 nartach	wykonanych	 przez	 ojca	 
z	 bukowych	 deszczułek.	 	 Z	 czasem	 zainteresował	 się	
nim	Gustaw	Kożdoń,	 który	wprowadził	 go	w	 arkana	
sportów	 zimowych.	 Aby	 zarobić	 na	 prawdziwe	 nar-
ty,	 pracował	 w	 goleszowskich	 kamieniołomach,	 Gdy	
w	1935	r.	ukończył	szkołę	podstawową,	zgłosił	się	do	
Szkoły	 Szybowcowej	 na	 Chełmie.	 Zrazu	 znalazł	 za-
trudnienie	 jako	 pomocnik	 mechanika	 szybowcowego.	
W	 kolejnych	 kursach	 zdobył	 uprawnienia	 pilota	 obla-
tywacza	 szybowców	 i	 	 lotów	 akrobatycznych.	 Przez	
okresy	 zimowe	 uprawiał	 sporty	 narciarskie,	 startował	
w	różnych	zawodach	narciarskich.	Swoje	kwalifikacje	
lotnicze	podnosił	w	Technikum	Lotniczym	w	Katowi-
cach.	Wybuch	II	wojny	światowej	przekreślił	wszelkie		
marzenia:	całą	okupację	spędził	na	robotach	przymuso-
wych	w	okolicach	Oberdorfu.	Gdy	tylko	wrócił	do	Gole-
szowa,	z	determinacją	zajął	się	wznowieniem	szkolenia	
szybowcowego	 na	 Chełmie,	 pracował	 jako	 instruktor	
lotów	 szybowcowych	 (do	 1950	 r.).	 Zimą	 startował	 
w	zawodach	narciarskich,	uczestniczył	w	olimpiadach	
w	 St.	Moritz	 i	 w	 Osło.	 Niestety	 odniesiona	 kontuzja		 
i	operacja	obu	stawów	kolanowych	wymusiła	wyłącze-
nie	się	ze	sportu	wyczynowego.	Odtąd	służył	młodym	
adeptom	narciarstwa	jako	trener,	zarówno	w	konkuren-
cjach	alpejskich,	 jak	 i	skokach	na	skoczniach	w	Gole-
szowie,	a	 	potem	w	Wiśle.	Z	jego	inicjatywy	wybudo-
wano	w	regionie	10	skoczni	narciarskich,	tor	igelitowy		
i	kilka	innych	obiektów	sportowych.	Był	wychowawcą	
wielu	zawodników	i	działaczy	sportowych	także	w	ro-
dzinie,	znanych	z	późniejszych	sukcesów	sportowych.	
Był	 także	 miłośnikiem	 muzyki,	 grywał	 na	 pianinie,	
akordeonie	i	harmonijce	ustnej,	pisał	nawet	teksty	wła-
snych	piosenek.	

*****
 26.02.1943:	zginął	w		obozie	koncentracyjnym	
w	Majdanku	 ks. Józef Nierostek,	 II	 proboszcz	 para-
fii	ewangelickiej	w	Cieszynie,	twórca	kół,	a	następnie	
Związku	 Polskiej	Młodzieży	 Ewangelickiej,	 jego	 pre-
zes,	założyciel	 jego	organu	„Głos	Młodzieży	Ewange-
lickiej”,	 redaktor	 „Posła	 Ewangelickiego”.	 Patrz:	 odc.	
40,	„Gazeta	Ewangelicka”	2001/05,	s.	32.		

***** 
 27.02.1568:	 zmarł	 sekretarz	 królewski	 Stani-
sław Ostroróg	herbu	Nałęcz.	Był	synem	kasztelana	ka-
liskiego	Wacława	i	Urszuli	z	Kutna.	Urodził	się	w	1519	
r.	Po	śmierci	ojca	w	1527	r.	opiekę	nad	nim	roztoczyli	
Ostrorogowie	lwowscy.	Niestety,	nic	nie	wiemy	o	jego	
młodszych	latach	życia,	ani	też	o	jego		wykształceniu.	
W	1548	r.	został	sekretarzem	królewskim;	jemu	też	król	
Zygmunt	August	 powierzył	 poselstwo	 do	 Rzymu,	 za	
co	otrzymał	starostwo	kościańskie,	a	w	1552	starostwo	
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zachemskie	i	kasztelanię	międzyrzecką.	Łączyły	go	bli-
skie	 stosunki	 z	 księciem	 pruskim	Albrechtem	Hohen-
zollernem.	Od	 1555	 r.	 utrzymywał	 na	 swoim	 dworze	
w	Grodzisku	duchownego	luterańskiego,	uczynił	dwór	
centrum	 wielkopolskiego	 luteranizmu,	 uczestniczył	
także	w	 pierwszym	 synodzie	 protestanckim	w	 Pozna-
niu.	Mimo	starań	Jana	Łaskiego	nie	połączył	się	z	ma-
łopolskimi	 protestantami,	 pozostał	 przy	 wyznaniu	 au-
gsburskim.	Wspólnie	z	księciem	Albrechtem	naradzał	
się	nad	projektem	zwołania	wspólnego	synodu	luteran	
polskich	i	pruskich.	W	zamian	za	pożyczkę	udzieloną	
królowi	na	wojnę	o	Inflanty	otrzymał	starostwo	chełm-
skie.	 Ożeniony	 już	 1544	 r.	 z	 Zofią	 Tęczyńską,	 miał	
dwóch	synów:	Jana	–	wojewodę	poznańskiego	i	Miko-
łaja	–	kasztelana	bełskiego.	

*****
 28.02.1968:	we	Wrocławiu	zmarł	historyk	pań-
stwa	i	prawa	Seweryn Wysłouch.		W	1927	r.	ukończył	
studia	na	Uniwersytecie	Wileńskim,	został	jego	pracow-
nikiem	naukowym,	w	1930	r.	zdobył	tytuł	doktora	praw,	
w	1938	r.	uzyskał	habilitację.	W	Wilnie	też	był	współza-
łożycielem	Instytutu	Naukowo	–	Badawczego	Europy	
Wschodniej,	członkiem	Towarzystwa	Przyjaciół	Nauk,	
Towarzystwa	Naukowego	we	Lwowie	 i	Polskiego	To-
warzystwa	 Historycznego;	 pełnił	 także	 obowiązki	 se-
kretarza	redakcji	„Wiadomości	Studium	Historii	Prawa	
Litewskiego	Uniwersytetu	Stefana	Batorego”	i	sekreta-
rza	komisji	Atlasu	Historycznego	Rzeczypospolitej	Pol-
skiej.	Czas	wojny	spędził	jako	robotnik	fizyczny	na	Ku-
jawach.	Po	wojnie,	w	1945	r.	był	kierownikiem	Katedry	
Historii	Ustroju	Polski	Uniwersytetu	w	Łodzi.	Od	1946	
r.	 związał	 się	 z	 Uniwersytetem	we	Wrocławiu,	 gdzie	 
w	1948	r.	uzyskał	nominację	na	profesora	nadzwyczaj-

nego,	 a	 9	 lat	 później	 zwyczajnego	 na	Wydziale	 Pra-
wa.	W	latach	1947	–	1952	pełnił	obowiązki	prorektora	
uczelni,	później	w	latach	1956	–	1958	był	dziekanem	
Wydziału	 Prawa,	 zaś	w	 latach	 1959	 –	 1964	 organiza-
torem	 Zawodowego	 Studium	 Administracyjnego.	 Po-
nadto	w	latach	1946	–	1964	kierował	Katedrą	Historii	
Ustroju	 i	 Prawa	 Polskiego.	 Był	 twórcą	Wrocławskiej	
Szkoły	Badań	Historii	Ustroju	i	Prawa.	Dzięki	jego	wy-
siłkom	wiele	obiektów	uczelni	zostało	odbudowanych,	
w	tym	także	unikatowa	Aula	Leopoldina.	Poza	uczelnią	
był	jednym	ze	współorganizatorów	Wystawy	Ziem	Od-
zyskanych	we	Wrocławiu	(1948),	założycielem	i	dyrek-
torem	wrocławskiego	oddziału	 Instytutu	Zachodniego	
(1949	–	1953),	współzałożycielem	Instytutu	Śląskiego	
w	 Opolu,	 przewodniczącym	 komisji	 Wrocławskiego	
Towarzystwa	 Naukowego,	 inicjatorem	 pisma	 „Studia	
Śląskie”,	 „Studiów	Śląskich	 –	Seria	Nowa”.	We	Wro-
cławiu	zajmował	się	głównie	zagadnieniami	rolnictwa	
śląskiego	 i	 jego	 przemian	w	XIX	 i	XX	w.,	 także	 roz-
wojem	szkolnictwa	wyższego	na	Ziemiach	Zachodnich.	
Pozostawił	 wiele	 prac	 naukowych,	 wśród	 nich	 m.in.	
„Kapitalistyczna	 przebudowa	 rolnictwa	 śląskiego	 i	 jej	
skutki	w	latach	1850	–	1880”,	„Polacy	ewangelicy	na	
Śląsku	w	XIX	w.	w	walce	z	germanizacją”,	 „Materia-
ły	 do	 Dziejów	Nowożytnych	 Ziem	 Zachodnich”	 i	 in.	
Pamięć	 profesora	 została	 uczczona	 nazwaniem	 jednej	 
z	ulic	Wrocławia.	
	 Seweryn	Wysłouch	urodził	się	19.03.1900	r.	w	
Pirkowiczach	 koło	 Drohiczyna.	 O	 młodzieńczych	 la-
tach	późniejszego	profesora	autor	notki	nie	znalazł	żad-
nych	materiałów	oprócz	tego,	że	„pochodził	z	rodziny	
postępowych	działaczy	politycznych”.	

Pierwsza studentka 

ze Śląska Cieszyńskiego 

- Elżbieta Buzkówna

	 Dla	kobiet,	 które	 chciały	 same	decydować	o	własnym	 losie,	 naj-
ważniejszą	sprawą	było	wykształcenie.	Jednak	realizowanie	edukacyjnego	
scenariusza	na	Śląsku	Cieszyńskim	do	pierwszej	wojny	światowej	nie	było	
sprawą	 prostą.	 Dziewczęta,	 poza	 szkolnictwem	 na	 poziomie	 elementar-
nym,	 niewiele	miały	możliwości	 dalszego	 kształcenia.	W	Cieszynie	mo-
gły	zdobywać	kwalifikacje	zawodowe	w	szkołach:	handlowej,	kucharskiej,	
stenografowania,	 gospodarstwa	 domowego	 (dwie	 ostatnie	 były	 niemiec-
kie).	 Możliwości	 kształcenia	 na	 tym	 poziomie	 były	 również	 w	 Bielsku	 
i	w	innych	miejscowościach.	Żadna	ze	szkół	nie	przygotowywała	jednak	
do	studiów	wyższych	i	przyszłe	adeptki	musiały	to	robić	poza	granicą.	
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	 Udało	 mi	 się	 ustalić,	 kim	 były	 pierwsze	 stu-
dentki	 pochodzące	 ze	 Śląska	 Cieszyńskiego.	 Otóż	 te	
pionierki	wyższej	 edukacji	 to	 dwie	 ewangeliczki:	 jed-
na	wstąpiła	w	1907	 roku	na	Uniwersytet	 Jagielloński	
w	Krakowie,	a	druga	w	roku	1909	na	Uniwersytet	Wie-
deński.	Ta	pierwsza	była	Polką,	nazywała	się	Elżbieta	
Buzkówna	i	urodziła	się	w	Jabłonkowie;	druga,	Edith	
Demel	 –	 Niemką,	 córką	 burmistrza	 Cieszyna.	 O	 tej	
pierwszej,	poza	 informacjami	w	Archiwum	Uniwersy-
tetu	Jagiellońskiego,	długo	nie	mogłam	się	niczego	do-
wiedzieć;	w	ogóle	o	Buzkach	z	Jabłonkowa	nikt	nie	sły-
szał,	mimo	iż	dzieje	rodu	Buzków	zostały	opracowane	
przez	pracowników	Książnicy	Cieszyńskiej	w	związku	
z	prezentowaną	 tam	kilka	 lat	 temu	wystawą.	Poszuki-
wania	archiwalne	pozwoliły	mi	naszkicować	rodowód	
pierwszej	cieszyńskiej	studentki	i	ustalić	dramatyczne	
okoliczności	jej	śmierci	w	wieku	22	lat.
	 W	 pisanych	 po	 niemiecku	 księgach	metrykal-
nych	przechowywanych	w	archiwum	Biblioteki	Tscha-
mera	 w	 Cieszynie	 odnalazłam	 informacje	 dotyczące	
przodków	 Elżbiety	 Buzkówny.	 Jej	 pradziad	 Johann	
Buzek	urodził	się	na	początku	XIX	wieku	i	pochodził	
z	Końskiej,	lecz	nie	z	tego	znamienitego	rodu	gazdów	
„na	roli”	pod	numerem	5,	z	którego	później	wyszło	wie-
lu	znanych	 ludzi	 (na	przykład	premier	 Jerzy	Buzek)	–	
był	on	ubogim	chałupnikiem	i	mieszkał	pod	numerem	
89.	 Z	 małżeństwa	 z	 Kateriną	 Trombik	 w	 roku	 1836	
przyszła	na	świat	córka	Suzanna,	która	w	wieku	23	lat	
urodziła	nieślubnego	syna	Georga,	a	było	to	4	kwietnia	
1859	roku	w	Końskiej	pod	numerem	80.
	 Ów	 młodzieniec,	 pewnie	 dużym	 nakładem	
matczynych	 starań	 i	wsparcia	 rodziny,	musiał	 zdobyć	
jakieś	 wykształcenie	 (prawdopodobnie	 w	 gimnazjum	
ewangelickim	w	Cieszynie)	 i	 przeniósł	 się	 do	 Jabłon-
kowa.	Pieczę	duszpasterską	nad	owym	Buzkiem	i	jego	
rodziną	pełnił	ewangelicki	proboszcz	w	pobliskim	Na-
wsiu,	ksiądz	Franciszek	Michejda.	Jako	polski	działacz	
narodowy,	 prowadził	 on	 Familienbuch,	 czyli	 księgę	
rodzin,	 w	 języku	 polskim.	 Stamtąd	można	 się	 dowie-
dzieć,	że	ów	Jerzy	Buzek,	„urzędnik	prywatny”,	w	roku	
1882	poślubił	Elżbietę	Kiszę	z	Jabłonkowa	i	miał	z	nią	
ośmioro	dzieci	(jedno	zmarło	w	dzieciństwie).	Przyszła	
studentka	Elżbieta	 (urodzona	 10	 grudnia	 1889),	 piąta	
z	kolei,	była	najstarszą	córką	w	rodzinie.	Dostała	imię	
po	matce.	Długo	nie	mogłam	znaleźć	żadnych	informa-
cji	na	temat	tego,	co	robił	w	Jabłonkowie	ów	„urzędnik	
prywatny”.	Okazało	się,	że	był	kasjerem	filii	„Towarzy-
stwa	oszczędności	i	zaliczek”	w	Cieszynie.	
	 Kolejne	informacje	pochodzą	z	Archiwum	UJ,	
na	tej	bowiem	uczelni	studiowało	sześcioro	z	siedmior-
ga	dzieci	jabłonkowskich	Buzków.	W	tej	liczbie	także	
Elżbieta,	 która	wcześniej	 pobierała	 nauki	w	 I	 Prywat-
nej	Średniej	Szkole	Żeńskiej	w	Krakowie	(postępowej	

i	wspierającej	 dążenia	 emancypacyjne	 dziewcząt),	 po	
czym	rozpoczęła	naukę	na	Wydziale	Filozoficznym	UJ	
i	kontynuowała	 ją	aż	do	śmierci	w	1912	roku.	W	„ro-
dowodach	 studentów”,	 czyli	 ankietach	 personalnych,	
dotyczących	 tych	 szściociorga	 Buzków	 wypisano	 na-
stępujące	informacje:	wyznanie	–	protestanckie	(ewan-
gelickie);	 narodowość	 –	 polska;	 obywatelstwo	 –	 au-
striackie.	Pojawiają	się	też	dość	zagadkowe	informacje	
o	 ojcu:	 „były	 urzędnik,	 chory,	 zamieszkały	w	Cieszy-
nie”,	„bez	zatrudnienia”,	a	o	matce:	„Elżbieta,	zamiesz-
kała	 w	 Krakowie	 na	 Dębnikach”.	Wynika	 z	 tego,	 że	
ów	 Jerzy	 Buzek	 w	 czasie	 swej	 jabłonkowskiej	 karie-
ry	urzędniczej	musiał	zachorować,	zapewne	było	to	w	
pierwszych	latach	XX	wieku.	Miał	wtedy	czterdzieści	
kilka	lat.	Elżbieta	Buzkowa	musiała	sobie	zdawać	spra-
wę,	 że	 jedyną	 szansą	 dla	 licznego	 potomstwa	 pozba-
wionego	 ojcowskiego	 wsparcia	 było	 zdobycie	 przez	
nich	wykształcenia.	Przeniosła	się	zatem	z	dziećmi	do	
Krakowa,	gdzie	najpierw	uczęszczały	do	szkół	średnich	
lub	zdawały	tam	egzaminy	maturalne,	uprawniające	do	
studiów	wyższych.	
	 Elżbieta	Buzkówna	 zamierzała	 zostać	 nauczy-
cielką	 przedmiotów	 ścisłych.	 Świadczy	 o	 tym	wybór	
kursów,	 na	 które	 uczęszczała	 na	Wydziale	 Filozoficz-
nym.	 Studiowała	 u	 świetnych	 profesorów:	 fizyka	Au-
gusta	 Witkowskiego,	 chemika	 Karola	 Olszewskiego,	
matematyków	 Stanisława	 Zaremby	 i	 Kazimierza	 Żó-
rawskiego,	a	także	wybierała	kursy	z	pedagogiki	u	Le-
ona	Kulczyckiego,	 socjologii	 i	 filozofii	 u	 księdza	Ste-
fana	 Pawlickiego	 czy	 higieny	 u	Odona	Bujwida.	 Jest	
również	informacja	o	jej	zgonie	18	maja	1912	roku.
	 Co	 spowodowało	 śmierć	 tej	młodej	dziewczy-
ny?	W	zbiorach	Archiwum	Narodowego	w	Krakowie	
odszukałam	metrykę	 śmierci,	 sporządzoną	 przez	 księ-
dza	Karola	Michejdę,	proboszcza	krakowskiego	zboru.	
Metryka	wypełniona	po	niemiecku	stanowi,	że	śmierć	
nastąpiła	 18	maja	 1912	 roku	między	 pierwszą	 a	 trze-
cią	po	południu,	w	mieszkaniu	przy	ulicy	Garncarskiej	
2.	 Przyczyna	 śmierci	 była	 wypisana	 po	 łacinie:	 „Su-
icidium.	 Vulnus	 capitis”,	 czyli:	 „Samobójstwo.	 Rana	
głowy”.	Pogrzeb	miał	miejsce	21	maja	w	Krakowie	na	
Cmentarzu	 Rakowickim.	 Udało	 mi	 się	 zlokalizować	
grób	Elżbiety	–	cały	jest	tak	porośnięty	mchem,	że	nie	
sposób	niczego	odczytać	z	płyty	nagrobnej.
	 Długotrwałe	 poszukiwania	 pozwoliły	 mi	 nie-
dawno	dotrzeć	do	potomkini	 jabłonkowskich	Buzków,	
pani	Magdaleny	Wójcickiej,	mieszkającej	pod	Warsza-
wą.	 Opowiedziała	 mi	 o	 skomplikowanych	 losach	 tej	
rodziny:	o	tym,	że	mogli	się	uczyć	i	studiować,	bo	zara-
biali	korepetycjami	i	o	tym,	że	Elżbieta,	piękna	i	zdolna	
studentka	matematyki,	członkini	koła	młodzieży	postę-
powej,	zastrzeliła	się	z	zawiedzionej	miłości	do	pewne-
go	poety,	a	bracia	nie	udzielili	jej	wsparcia.	Większość	
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Wydarzenia parafialne
Adwentowe nabożeństwo dla seniorów 

w Bażanowicach

owych	Buzków	została	pochowana	na	Cmentarzu	Ko-
munalnym	w	Cieszynie.
	 To	niezwykle	niepokojące	i	przygnębiające,	że	
głos	 pierwszej	 cieszyńskiej	 emancypantki	 nie	 został	
usłyszany.	Może	w	 jakimś	 prywatnym	 archiwum	 czy	
w	 zbiorach	 publicznych	 znajduje	 się	 korespondencja	
tej	 dzielnej	 dziewczyny	 albo	 jej	młodzieńcze	wiersze	
czy	opowiadania?	Mogłabym	się	z	nich	dowiedzieć,	jak	
postrzegała	 świat,	 do	 czego	 zmierzała,	 jakie	 były	 jej	

marzenia	i	aspiracje.	Będę	wdzięczna	za	pomoc	w	tych	
poszukiwaniach.

 Grażyna Kubica, ustronianka rodem, dr hab. w Instytutcie Socjologii 

UJ. Pisała o Buzkównie w publikacji Muzeum Śląskiego: Wszystko osiąga się przez 

nadzieję... Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku, a także w tomie: Językowe  

i kulturowe modelowanie świata. Księga dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi 

Kadłubcowi.

 

Grażyna Kubica

	 W	 trzecią	 niedzielę	 ad-
wentu,	 17	 grudnia	 w	 kościele	 
w	 Bażanowicach	 odbyło	 się	 na-
bożeństwo,	do	udziału	w	którym	
zaproszeni	 zostali	 seniorzy	 filia-
łu.	 Nabożeństwo	 połączone	 było	
ze	 spowiedzią	 i	 komunią	 świętą.	
Swoje	 pieśni	 wykonał	 chór	 pod	
dyrekcją	diak.	Joanny	Sikory.	Ka-
zanie	wygłosił	ks.	Łukasz	Gaś.	
	 Po	nabożeństwie	seniorzy	
zostali	 zaproszeni	 do	 sali	 para-
fialnej.	Tam	czekał	na	nich	ciepły	
poczęstunek,	przygotowany	przez	
radę	filiału.	Był	to	czas,	kiedy	mo-
gli	ze	sobą	porozmawiać,	powspo-
minać.	Na	zakończenie	spotkania	
każdy	przybyły	otrzymał	skromny	
upominek.
	 Następne	 spotkanie	 se-
niorów	 odbędzie	 się	 w	 okresie	
pasyjnym,	 na	 które	 już	 teraz	 ser-
decznie	zapraszam.

Tekst: J. Szalbot
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Adwentowe nabożeństwo dla seniorów 
w Puńcowie

	 W	trzecią	niedziele	adwentu	przeżywaliśmy	
w	naszym	puńcowskim	kościele	niezwykłe	nabożeń-
stwo,	gdyż	pierwszy	raz	połączyliśmy	spotkanie	Se-
niorów	z	gwiazdką	dla	dzieci	ze	szkółki	niedzielnej.
Na	 samym	początku	wystąpili	 szkółkowicze	 z	 pro-
gramem	artystycznym,	który	to	wprowadził		słucha-
czy	w	iście	świąteczny	nastrój.	Dzieci	przedstawiły	
scenkę,	w	której	głównymi	bohaterami	byli:	biblijna	
Marta,	Mateusz	i	Bartymeusz,	z	tą	tylko	różnicą,	że	
akcja	 toczyła	 się	 we	 współczesnym	 świecie.	 Usły-
szeliśmy	także	wiersze	o	tematyce	Bożonarodzenio-
wej,	 które	 przeplatane	 były	 pięknymi	 piosenkami.	
Ostatnim	 punktem	 programu	 były	 wzruszające	 ży-
czenia,	 które	 z	wielkim	przejęciem	 złożyła	wszyst-
kim	 zebranym	 Kamilka.	 Kazanie	 tej	 niedzieli	 wy-

Foto: S. Polok
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głosił	ks.	Chudecki,	po	czym	Seniorzy	wraz	ze	
swoimi	bliskimi	przystąpili	do	stołu	pańskiego.	
Na	 zakończenie	 nabożeństwa	 dzieci	 obdarowa-
ne	zostały	świątecznymi	paczkami,	które	czeka-
ły	na	nich	pod	choinką,	zaś	Seniorzy	udali	się	do	
salki	na	drugą	część	spotkania.
	 Tutaj	w	 świątecznej	 scenerii,	 przy	 cho-
ince,	herbatce	i	małym	,,co	nie	co”,	toczyły	się	
ciekawe	rozmowy.	Opiekun	filiału	podzielił	się	
krótkim	rozważaniem	na	temat	zbliżających	się	
świąt,	a	Seniorzy	otrzymali	paczki	oraz	tradycyj-
nie	już,	jak	co	roku,	książkę	ks.	H.	Czembora	pt.	
,,Na	świąteczne	dni’’.	Na	zakończenie,	wszyscy	
uczestnicy	 spotkania	 przełamali	 się	 opłatkiem	 
i	złożyli	sobie	życzenia.
	 Był	 to	 dla	 nas	 bardzo	 dobry	 czas,	 po-
nieważ		chociaż	przez	chwilę	mogliśmy	się	wy-
ciszyć,	 oderwać	 od	 świątecznych	 przygotowań	 
i	po	prostu	pobyć	ze	sobą.	Mogliśmy	nie	tylko	
podziwiać	zdolności	artystyczne	naszych	dzieci,	
ale	 dostarczyły	 nam	One	wiele	wzruszających	
przeżyć,	które	skłoniły	nas	też	do	refleksji.	Dla	
każdego	z	nas	było	to	wyjątkowe	i	radosne	wy-
darzenie,	z	którego	cząstkę	mogliśmy	zabrać	do	
naszych	domów.	
	 Cieszymy	 się,	 że	mogliśmy	 tak	 rodzin-
nie,	wszyscy	razem,	bez	względu	na	wiek,	spę-
dzić	 ze	 sobą	 to	 niedzielne	 dopołudnie,	 a	 Pan	
Bóg	nam	w	tym	błogosławił.	Jeszcze	raz	życzę	
wszystkim	 zborownikom	 naszego	 filiału	 dużo	
zdrowia,	 Bożego	 pokoju	 i	 błogosławieństwa,	 
a	radość	z	narodzin	Chrystusa	niechaj	 towarzy-
szy	 	 wszystkim	 nam	 każdego	 dnia	 w	 nowym	
2018	roku.

Grażyna Smoter
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	 Na	 łamach	 grudniowych	 Wieści	 Wyż-
szobramskich	 z	 2017	 roku	 informowaliśmy	 
o	 pracach	 we	 wnętrzu	 kościoła	 Jezusowego,	
związanych	 z	 realizacją	 	 projektu	 transgranicz-
nego	 „Razem wędrujemy już 500 lat”,	 który	
realizujemy	 wraz	 z	 parafią	 partnerską	 w	 Dol-
nym	 Kubinie	 na	 Słowacji.	 W	 ubiegłym	 roku	 
w	ramach	ww.	projektu	odbyły	się	dwa	wyjazdy	
naszych	grup	na	Słowację	oraz	wizyta	parafian	z	
Dolnego	Kubina	w	Cieszynie	–	o	czym	również	
wspominaliśmy	 na	 łamach	 WW.	 Oprócz	 tych	
wizyt	 pozwalających	 na	 bliższe	 poznanie	 się	 
i	 pogłębienie	 relacji	 międzyludzkich,	 ducho-
wych,	 podejmowane	 są	 również	 inne	działania	
natury	bardziej	materialnej.	
	 Parafia	w	Dolnym	Kubinie	 podjęła	 się	
dużego	 wyzwania,	 jakim	 jest	 remont	 kościoła	
z	 1894	 roku	 –	 wzmocnienie	 jego	 pęknięć,	 sta-
bilizacja,	 wymiana	 okien	 i	 konserwacja	 pięk-
nych	malowideł	 i	elementów	wystroju	wnętrza	
kościoła.	Zaś	 udział	 naszej	 parafii	w	projekcie	
współfinansowanym	 ze	 środków	 Unii	 Euro-
pejskiej,	 między	 innymi	 polega	 na	 doposaże-
niu	 Muzeum	 Protestantyzmu	 w	 nowe	 gabloty,	
dzięki	którym	zostanie	powiększona	przestrzeń	
prezentacyjna	 oraz	 wystawa	 dotycząca	 historii	 
i	 dorobku	 ewangelików	 na	 przestrzeni	 500	 lat.	
W	 grudniu	 ubiegłego	 roku	 dostarczono	 dwana-
ście	nowych	gablot	muzealnych.	Gabloty	wypo-
sażone	są	w	oświetlenie	ledowe,	co	dodatkowo	
uatrakcyjni	 prezentację	 zabytków	 naszej	 para-
fii.	Natomiast	od	października	do	grudnia	2017	
roku	 trwały	 prace	 związane	 ze	 zmianą	 sposo-
bu	użytkowania	części	kościoła	pod	Bibliotekę	
Synodu	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 
w	Rzeczypospolitej	Polskiej,	która	została	prze-
kazana	 przez	 władze	 Kościoła	 naszej	 parafii	 –	 
o	 Bibliotece	 Synodalnej	 jej	 historii	 i	 księgo-
zbiorze	w	jednym	z	najbliższych	numerów	WW.	
W	 ramach	 realizacji	 projektu	 wyposażono	 też	
nowo	odremontowane	pomieszczenia	w	 regały	
magazynowe	 z	 przeznaczeniem	 na	 zbiory	 Bi-
blioteki	Synodu.
	 W	 ubiegłym	 roku	 rozpoczęto	 również	
prace	związane	z	konserwacją	zabytkowych	płyt	
epitafijnych	 (nagrobnych)	z	kościoła	 Jezusowe-
go.	Dwie	płyty	epitafijne	pastorostwa	Jana	i	Ka-

Remonty w Kościele Jezusowym związane  
z realizacją projektu trasgranicznego

Wnętrze krypty

Przed renowacją, płyty epitafijne rodzin szlacheckich 
w posadzce kościołą

Płyty po renowacji w nowym miejscu
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tarzyny	Kłapsiów	 –	 których	 portrety	 znajdują	
się	 nad	 drzwiami	w	 zakrystii	 kościoła	 Jezuso-
wego	–	znajdowały	się	na	elewacji	południowej	
kościoła	od	strony	starego	cmentarza.	Niestety	
płyty	z	piaskowca	narażone	były	na	wieloletnie	
działania	atmosferyczne,	a	ich	stan	zachowania	
był	daleki	od	dobrego.
	 Ksiądz	Jan	Kłapsia	urodził	się	w	1759	
roku	 w	 Skoczowie,	 a	 po	 ukończeniu	 szkoły	
ewangelickiej	 w	 Cieszynie	 studiował	 teologię	
w	Lipsku.	Następnie	w	1782	roku	został	pierw-
szym	proboszczem	nowo	powstałej,	po	patencie	
tolerancyjnym	z	1781	roku,	parafii	w	Jaworzu.	
Tam	młody,	ledwo	co	po	studiach	ksiądz,	moc-
no	był	zaangażowany	w	rozwój	zboru	i	budowę	
kościoła,	a	raczej	domu	modlitwy,	gdyż	patent	
tolerancyjny	 zezwalał	 ewangelikom	 tylko	 na	
budowę	domu	modlitwy,	 który	 nie	mógł	 przy-
pominać	 kościoła,	 dlatego	 też	 nie	 mógł	 mieć	
wieży,	a	drzwi	główne	nie	mogły	być	od	strony	
ulicy.	Na	cele	zbiórki	funduszy	na	budowę	domu	
modlitwy	 ks.	 J.	 Kłapsia	 przygotował	 i	 wydał	 
w	Opawie	w	1786	roku	dziewięć	kazań	z	czasów	
studenckich	(Neun	Predigten,	als	die	Erstlinge	
meiner	 jugendlichen	Aussaat	 zur	Beförderung	
des	Reiches	Jesu	Christi	/	an	verschiedenen	Or-
ten	gehalten	und	nun	zum	Besten	der	Baukasse	
des	Bethauses	Augsp.	Konfess.	zu	Ernstdorf	im	
Fürstenthum	Bielitz	herausgegeben	von	Johann	
Klapsia...).	W	1794	roku	wydał	we	Wrocławiu	
Modlitwy	i	rozmyślania	nabożne,	książka	ta	za-
wierała	Krótki	zbiór	historii	chrześcijańskiej	re-
ligii,	jednak	ta	część	nie	przeszła	przez	cenzurę	
i	została	wycięta,	a	zdekompletowany	Modlitewnik	popularnie	
nazywano	„miszkowaną	Kłapsiówką”	–	na	marginesie	można	
wspomnieć,	 iż	 rok	 później	 brakującą	 część	 wydano,	 a	 wła-
ściciele	zdekompletowanych	książek	uzupełniali	o	brakującą	
część.	Ks.	Jan	Kłapsia	w	1800	roku	został	wybrany	polskim	
kaznodzieją	 do	 Cieszyna.	 Jego	 żoną	 została	 Katarzyna,	 cór-
ka	księdza	Andrzeja	Pauliniego.	Oboje	zmarli	młodo	w	czasie	
szalejącej	epidemii.	Katarzyna	w	1804	roku,	zaś	Jan	w	1805	
roku.	Płyta	księdza	Kłapsi	jest	nieco	większa	(169	x	94	cm),	
aniżeli	 jego	małżonki	a	napis	brzmi:	HIER	RUHT	PASTOR	
JOH.	KLAPSIA	ER	STARB	DEN:	2.	DECEMB.	1805.	ALT	
46.	JAHR.	REDLICHKEIT	LIEBE		FREUNDSCHAET	UND	
VERDIENST	WAREN	SEIN	–	informujący	o	miejsu	spoczyn-
ku	ks.	Kłapsi,	który	zmarł	2	grudnia	1805	roku	w	wieku	46	lat.	
Natomiast	 tuż	obok	stoi	nieco	mniejsza	płyta	(163	x	82	cm)	
Katarzyny,	która	„zasnęła	w	nadziei”	nieco	wcześniej	niż	mąż,	
bo	23	lipca	1804	roku	w	wieku	zaledwie	22	lat	i	6	miesięcy	–	 
o	czym	 informuje	napis	na	płycie:	Hier	 schlaft	 in	Hoffnung.	
loh	XVI.	22	Unsere	CATH.	KLAPSIA	geb.	Paulini	Sie	sterb	
den	23	 lul.	MDCCCIV	alt	XXII	 Jahr	VI.	M	Unsewig	werth	
und	unvergesslich.		

Płyty po renowacji w nowym miejscu

Renowacja i przenosiny płyt epitafijnych
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	 Trzecia	płyta,	najstarsza	i	zarazem	największa	
(193	x	104	cm)	znajdowała	się	w	posadzce	kościoła	
Jezusowego	 w	 przedniej	 części	 nawy	 południowej.	
Większa	część	skryta	była	pod	ławką,	więc	tylko	nie-
liczni	dobrze	zorientowani	w	topografii	kościoła	Jezu-
sowego,	mogli	 znać	 jej	 lokalizację.	 Płyta	 zakrywała	
wejście	do	jednej	z	kilku	krypt	grobowych,	jakie	znaj-
dują	się	na	terenie	kościoła	Jezusowego.	Skądinąd	na-
leży	się	cieszyć,	że	większa	część	płyty	znajdowała	się	
pod	ławką,	gdyż	z	jednej	strony	chroniła	herb	i	napisy	
płyty	przed	zatarciem	i	zniszczeniem	mechanicznym	
przechodzących	osób,	z	drugiej	zaś	strony,	po	jej	wy-
jęciu	okazało	się,	 iż	znajdowała	się	pod	nią	dodatko-
wa	belka	wzmacniająca	wejście,	która	na	przestrzeni	
wielu	lat	całkowicie	zbutwiała,	co	przy	większym	ob-
ciążeniu	 mogło	 spowodować	 groźną	 sytuację	 wpad-
nięcia	 ok.	 półtonowej	 płyty	do	wnętrza	krypty	wraz	
z	ewentualnymi	osobami	stojącymi	na	niej.	Znajdują-
cy	się	na	płycie	herb	z	wizerunkiem	byka	należał	do	
szlacheckiej	rodziny	Marklowskich	z	Pernsteinu,	wła-
ścicieli	Dolnych	Błędowic,	a	napis:	GEORG	FRANC	
MARKLOW-SKY	L[iber]	B[ron]	A	PERNSTEIN	Ao	
1763,	wskazuje	na	Jerzego	Franciszka	Ludwika	Mar-
klowskiego	barona	z	Pernsteinu	urodzonego	15	sierp-
nia	1725	roku	w	Dolnych	Błędowicach,	syna	Francisz-
ka	Ludwika	i	baronówny	Heleny	z	Sobków	z	Kornic.	
Jerzy	Franciszek	uczęszczał	do	szkoły	ewangelickiej	
w	 Cieszynie.	 Został	 kolatorem	 szlacheckim	 cieszyń-
skiego	zboru	i	szkoły,	a	jego	żoną	została	Helena	Mak-
symiliana,	 córka	 barona	 Erdmanna	 Krzysztofa	 Mar-
klowskiego	z	Pernsteinu	pana	na	Grodźcu.	Przy	czym	
data	umieszczona	na	płycie	-	1763	-	jest	błędna,	gdyż	
zgodnie	z	metryką	parafialną	kolator	Jerzy	Franciszek	
zmarł	7	października	1764	roku,	a	pochowany	został	
trzy	dni	później	w	krypcie	w	kościele	Jezusowym.
	 Odsunięcie	płyty	otwarło	przed	nami	ceglane	
schody	prowadzące	do	sporych	rozmiarów	–	być	może	
ok.	8,	może	9	m2	–	krypty	grobowej.	Krypta	wykona-
na	z	cegieł,	sklepiona	półkoliście	zaprawą	wapienną,	
a	cegły	nie	są	pokryte	tynkiem	lecz	pięknie	widoczne.	

Wysokość	 krypty	 -	 ok.	 2	metrów.	Wśród	 co	 najmniej	
kilkunastu	ludzkich	szczątek	i	resztek	drewnianych	tru-
mien	i	metalowych	ich	części,	a	raczej	tego	co	z	nich	
pozostało,	w	tylnej	części	krypty	znajduje	się	metalowa	
trumna,	 zapewne	 kogoś	 z	 rodziny	 szlacheckiej	 –	 być	
może	samego	Jerzego	Franciszka.	Trumna	najwyraźniej	
dość	dobrze	się	zachowała,	 jednakże	z	uwagi	na	miej-
sce,	w	którym	 się	 znajduje	obecnie,	 było	niemożliwe	
jej	bliższe	przebadanie.	Ta,	jak	i	inne	krypty	w	kościele	

Remont pod Bibliotekę Synodu 
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wymagają	 jednak	o	wiele	głębszej	 analizy	 i	przebada-
nia	materiałów	 archiwalnych	 oraz	 odpowiedniego	 po-
dejścia	do	zagadnienia,	by	móc	być	może	w	przyszłości	
jedną	z	nich	udostępnić.	W	tym	miejscu	możemy	przy-
toczyć	słowa	ks.	Oskara	Michejdy,	który	swego	czasu	
odkrył	trzy	inne	krypty:	To	pewne,	że	kościół	Jezusowy	
w	Cieszynie	kryje	w	sobie	wiele	zwłok.	Chodząc	w	nim,	
stąpamy	 po	 nieznanych	 mogiłach	 dawnych	 pokoleń,	 
z	nami	te	prochy	biorą	udział	w	nabożeństwach,	z	nami	
tworzą	przed	Panem	jeden	zbór,	gdyż	jak	to	Muthmann	
(pierwszy	proboszcz	cieszyńskiej	parafii),	powtarzając	
słowo	Jezusowe	we	wstępie	do	Księgi	żywych	powie-
dział,	w	Bogu	i	umarli	żyją.					
	 W	trakcie	prac	nad	płytą	Marklowskiego	wyję-
to	jeszcze	niewielki	fragment	(159	x	31	cm)	innej	płyty	
nagrobnej,	która	najprawdopodobniej	została	przycięta	
na	potrzeby	zabezpieczenia	wejścia	do	krypty.	 Jest	 to	
niewielki	fragment,	około	20	procent	całej	płyty	i	nie-
stety,	nie	wiemy	gdzie	znajduje	się	i	czy	w	ogóle	reszta	

płyty	gdzieś	się	zachowała.	Historyk,	dr	hab.	Wacław	
Gojniczek	 na	 podstawie	 zaledwie	 fragmentów	 pozo-
stałych	napisów	ustalił,	 iż	najpewniej	jest	to	fragment	
płyty	 epitafijnej	 szlacheckiej	 rodziny	 Karwińskich	 
z	Karwiny.	Jak	zauważył	–	może	chodzić	tu	o	Caroline	
Wilhelmine	(1747-1819)	i	jej	męża	Ernesta	Constansa	
Karwińskiego	z	Karwiny	(1740	–	1802).	Przypuszczać	
też	można,	że	niegdyś	cała	płyta	zakrywała	wejście	do	
innej	 krypty	 grobowej	 właśnie	 rodziny	 Karwińskich	 
z	Karwiny,	która	wymieniana	jest	w	parafialnej	metryce	
zgonów.
	 W	ramach	realizacji	projektu	wiele	prac	zosta-
ło	już	wykonanych,	a	część	nawet	już	zrefundowanych	
przez	Unię	Europejską,	jednakże	zakończenie	projektu	
przewidziane	jest	na	październik	tego	roku	i	przed	nami	
jeszcze	 szereg	wyzwań	 i	przedsięwzięć	z	nim	związa-
nych.

Tekst i foto:  
Marcin Gabryś

	 Na	pierwszym	w	nowym	roku	posiedzeniu	Rada	
Parafialna	zebrała	się	we	wtorek	23	stycznia.	Zebraniu	
przewodniczył	proboszcz	ksiądz	Janusz	Sikora.	Po	po-
witaniu,	Słowie	Bożym	i	modlitwie,	Rada	zatwierdziła	
zaproponowany	porządek	obrad	i	pochyliła	się	nad	jego	
realizacją.	 Zgodnie	 z	 porządkiem	 rozpoczęto	 od	 spra-
wozdań	z	działalności	parafii	w	roku	ubiegłym	i	planami	
na	rok	przyszły.	Do	przedstawiania	liczbowych	danych	
posłużył	 rzutnik	multimedialny.	Oglądane	na	wielkim	
ekranie	liczbowe	pozycje	komentowała	i	w	razie	pytań	
czy	 wątpliwości	 wyjaśniała	 kurator	 parafii	 pani	 Mał-
gorzata	Wacławik-Syrokosz.	Zebrani	postulowali,	 aby	 
w	 przyszłości	 sprawozdania	 o	 przychodach	 i	 rozcho-
dach	 przedstawiać	 prościej,	 bardziej	 syntetycznie,	 ję-
zykiem	zrozumiałym	nie	tylko	dla	księgowych.	Można	
oczekiwać,	że	na	tegorocznym	Zgromadzeniu	Parafial-
nym	prezentacja	będzie	odpowiadać	postulatom.	Przed-
stawiony	 plan	 finansowy	 (preliminarz	 budżetowy)	 na	
ten	rok	będzie	uwzględniał	wszystkie	zgłoszone	wnio-
ski.	Jednak	o	tym,	które	i	w	jakim	zakresie	będą	reali-
zowane,	zadecyduje	Zgromadzenie	Parafialne.	Czyniąc	
zadość	wymogom,	podjęto	uchwałę	o	przekazaniu	spra-

Z posiedzeń Rady Parafialnej

wozdań	i	planu	finansowego	pod	obrady	Zgromadzenia.
	 Ze	 spraw	 bieżących,	 poniekąd	 związanych	 
z	wyborami	nowego	proboszcza,	Rada	uchwaliła	zwol-
nienie	 z	 uiszczania	 składki	 kościelnej	 dorosłych	 zbo-
rowników,	 którzy	 nie	 ukończyli	 26	 roku	 życia.	 Nie	
znaczy	to	jednak,	że	dobrowolne	wpłacanie	składki	jest	
naganne.	Moc	sprawcza	uchwały	kończy	się	z	końcem	
kadencji	 obecnej	 Rady	 Parafialnej.	 Rada	 również,	 po	
dyskusji,	uchwaliła	przeniesienie	do	archiwum	kartotek	
parafian,	którzy	od	co	najmniej	10	lat	nie	uiścili	skład-
ki	kościelnej.	Nie	oznacza	 to,	że	przestają	należeć	do	
parafii	cieszyńskiej.	Osobną	sprawą,	którą	przewidywał	
porządek	 obrad,	 była	 prośba	Towarzystwa	Ewangelic-
kiego	 o	 wydzierżawienie	 mu	 gruntu	 pod	 rozbudowę	
szkoły	 podstawowej.	 Po	 dyskusji	 postanowiono	 spra-
wę	 przekazać	 pod	 obrady	Zgromadzenia,	 gdyż	mimo	
popierania	prośby	przez	Radę,	nie	jest	ona	władna	do	
podjęcia	wiążącej	decyzji.	Zebranie	zostało	zakończo-
ne	zaproszeniem	na	rekolekcje	dla	rad	parafialnych.

Sekretarz Rady Parafialnej
Marcin Mrózek
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Styczniowe nabożeństwo rodzinne
	 Pierwsze	 nabożeństwo	 rodzinne	 w	 nowym	
2018	 roku	 odbyło	 się	 z	 pewną	 innowacją.	 Dzięki	 na-
szym	młodym	 parafialnym	muzykom	 udało	 się	 stwo-
rzyć	na	potrzeby	nabożeństwa	mały	zespół	 instrumen-
talno-wokalny,	 który	 prowadził	 śpiew	 czterech	 pieśni.	
Trzeba	zaznaczyć,	iż	ów	zespół	napotkał	na	pewne	trud-
ności	(zmieniał	się	skład	ze	względu	na	
choroby),	którym	musiał	sprostać	i	razem	
zgrać	 się	w	 ten	 sposób,	 aby	 ich	oprawa	
muzyczna	 rzeczywiście	 upiększyła	 na-
bożeństwo,	za	co	muzykom	i	śpiewakom	
serdecznie	dziękuję,	tym	bardziej,	że	mu-
sieli,	 poniektórzy	 z	 niedzielnego	 składu,	
dotrzeć	 do	Kościoła	 Jezusowego	 z	 filia-
łów	(Marklowice,	Zamarski).
	 Zespół	 muzycznie	 poprowadził	
też	 śpiew	 grupy	 ze	 szkółki	 niedzielnej	 
i	zebranych	w	kościele	dzieci,	które	wy-
konały,	 jakże	 piękny	w	 klasycznej	 aran-
żacji,	 Psalm	 23.	 Występ	 najmłodszych	
poprzedziło	 przyjęcie	 do	 rodziny	 Ko-
ścioła	 trzech	 małych	 dzieci	 poprzez	 Sa-
krament	 Chrztu	 Świętego,	 a	 także	 dzię-
kowaliśmy	za	pierwszy	rok	życia	dwóch	
małych	naszych	parafian,	które	też	objęto	
błogosławieństwem.
	 Kazanie	 oparte	 było	 o	 historię	
uzdrowienia	Naamana	i	połączone	z	pre-

zentacją	multimedialną.	Mam	nadzieję,	że	trochę	inna	
forma	 nabożeństwa	 była	 strawna	 dla	 najmłodszych	
uczestników,	 a	 zarazem	 nie	 zdegustowała	 starszych,	
przyzwyczajonych	 do	 tradycyjnych	 standardów	 nabo-
żeństwa.

ks. Dariusz Madzia

Foto: Pavla Chudecka
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Ekumeniczne nabożeństwo

 W	sobotę,	19	 stycznia	o	godzinie	17.00	
w	marklowickim	kościele	ewangelickim	zebrała	
się	nieliczna	grupa	ewangelików	i	katolików,	by	
wspólnie	 przeżywać	 ekumeniczne	 nabożeństwo,	
odbywające	 się	 w	 ramach	 Tygodnia	 Modlitwy	 
o	 Jedność	 Chrześcijan.	 Pomimo	 iż	 w	 kościele	
wiało	 pustkami,	 nabożeństwo	 było	 uroczyste,	 a	
zebrani	 uczestnicy	 przeżyli	 podniosłą	 chwilę	
wspólnego	 śpiewania	 kolęd	 i	 słuchania	 słowa	
Bożego.	Liturgię	wg	obrzędu	ewangelickiego	od-
prawił	 opiekun	filiału	ksiądz	 Janusz	Sikora,	 zaś	
teksty	 biblijne	 odczytał	 od	 ołtarza	 zaproszony	
proboszcz	 parafii	 rzymskokatolickiej	 w	 Pogwiz-
dowie,	ksiądz	Karol	Mozor,	który	również	wygło-
sił	 homilię	 (kazanie).	 Podstawą	 rozważania	 był	
fragment	 z	 Ewangelii	 Mateusza	 18,1-7,	 w	 któ-
rym	uczniowie	przyszli	do	Jezusa	i	zapytali	„Kto	
zatem	 jest	 największy	 w	 Królestwie	 Niebios?”	
Kaznodzieja	uświadomił	słuchaczom,	że	nie	ma	
większych	i	mniejszych,	ponieważ	przed	Panem	
Bogiem	wszyscy	jesteśmy	równi.	
	 Wyjątkowości	 temu	 nabożeństwu	 nada-
ły	 również	pieśni	 zaśpiewane	przez	chór	parafii	
rzymskokatolickiej	w	Pogwizdowie	i	lokalny	ze-
spół	muzyczny	oraz	wspólne	zmówienie	intencji	
modlitewnych.
	 Obyśmy	 nie	 tylko	 od	 święta,	 czy	 raz	 
w	roku	podczas	Tygodnia	Modlitwy	pamiętali,	że	
pomimo	różnic,	przed	Bogiem	jesteśmy	równi.

Uczestnik
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Co	roku	w	wielkim	napięciu,	na	początku	stycz-
nia,	oczekujemy	na	ranking	najlepszych	szkół	w	Polsce	
-	PERSPEKTYWY	2018.	Ranking	główny	uwzględnia	
wyniki	matury	z	przedmiotów	obowiązkowych,	dodat-
kowych	oraz	udział	uczniów	w	olimpiadach	przedmio-
towych.	Na	 tej	 podstawie	LOTE	od	kilku	 lat	 posiada	
tytuł	złotej	szkoły	-	należąc	do	100	najlepszych	liceów	
ogólnokształcących	w	 kraju.	W	 ubiegłym	 roku	 zajęli-
śmy	40	miejsce,	a	w	tym	roku	-	47	miejsce	w	Polsce.	
Jednocześnie	w	województwie	śląskim	z	3	awansowa-
liśmy	 na	 2	miejsce!	 (po	V	 LO	w	Bielsku	 Białej).	 Je-
steśmy	dumni,	 tym	bardziej,	 że	w	 rankingu	biorącym	
pod	uwagę	tylko	wyniki	matur	LOTE	po	raz	pierwszy	
zajęło	I	MIEJSCE	W	WOJEWÓDZTWIE	ŚLĄSKIM.	
	 To	 ogromne	 osiągnięcie	 jest	 zasługą	 wszyst-
kich	nauczycieli,	którzy	swoją	pasją	i	zaangażowaniem	
potrafią	 motywować	 uczniów	 do	 jeszcze	 większego	
wysiłku	i	systematycznej	pracy.	To	wielkie	osiągnięcie	
całej	szkolnej	społeczności,	ale	też	wyzwanie	na	przy-
szłość.	

To	 wydarzenie,	 między	 innymi,	 stało	 się	 pretekstem	
do	zaproszenia	naszego	Chóru/Zespołu	LOTE/GTE	na	
pierwszą	w	tym	roku	sesję	Rady	Miasta	Cieszyna,	aby	
zaprezentować	 jeszcze	 świąteczny	 repertuar.	 Pod	 dy-
rekcją	Racheli	Cieślar	chórzyści	zaśpiewali	trzy	kolędy.	
Gościnnie	wystąpił	także	p.	Leszek	Kaleta	z	Czeskiego	
Cieszyna.	
	 Z	ogromnym	zaskoczeniem	i	dumą	przyjęłam	 
z	 rąk	 Burmistrza	 Cieszyna	 i	 Przewodniczącej	 Rady	
Miasta	 -	 Gabrieli	 Staszkiewicz	 -	 list	 gratulacyjny	 i	
kwiaty.	Po	raz	kolejny	LOTE	pierwszym	liceum	w	po-
wiecie	cieszyńskim.

	 Tymczasem	już	pracujemy	na	wyniki	przyszło-
rocznego	 rankingu,	uczestnicząc	w	kolejnych	etapach	
olimpiad	 przedmiotowych,	 przeprowadzając	 matury	
próbne	 -	 przygotowując	 uczniów	 do	 tego	 najważniej-
szego	w	ich	życiu	egzaminu.	Matura	dla	licealistów	jest	
przepustką	 na	wymarzony	 kierunek	 studiów,	 do	 reali-
zacji	 planów,	 marzeń	 i	 dorosłego	 życia.	 Jednak	 póki	

co,	 uczniowie	 przygotowywali	 się	 do	 ...	
Studniówki	(!).	Ten	tradycyjny	bal	matu-
rzystów,	tradycyjnie	miał	miejsce	na	100	
dni	przed	maturą.	W	tym	roku	maturzyści	
LOTE	bawili	 się	w	Kasztanowym	Dwo-
rze	w	Cieszynie.	Dziewczęta	w	pięknych	
sukniach,	chłopcy	w	garniturach,	prezen-
towali	 się	 bardzo	 uroczyście	 i	 eleganc-
ko.	Szczególnie	podczas	poloneza,	który	
został	 odtańczony	na	 początku	 balu.	 Po	
oficjalnych	życzeniach	i	programie	przy-
gotowanym	 przez	 uczniów	 rozpoczęła	
się	zabawa,	która	trwała	do	białego	rana.	
	 No	 i	 przygotowań	 maturalnych	 ciąg	
dalszy,	 teraz	 już	 bez	 wymówek	 kolejne	
arkusze	 maturalne	 z	 wybranych	 przed-
miotów	stają	się	konieczną	codziennością.	
	 W	listopadzie	odbył	się	po	raz	pierwszy	
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w	 naszej	 szkole	 egzamin	 pisem-
ny	 DSD	 z	 języka	 niemieckiego.	 
W	 styczniu	 ta	 sama	 ósemka	
uczniów	przystąpiła	do	części	pi-
semnej	 egzaminu	 DSD.	Wszyst-
ko,	 co	 organizowane	 jest	 po	 raz	
pierwszy,	budzi	strach,	a	wysoki	
poziom	 trudności	 i	 obecność	 eg-
zaminatora	 zewnętrznego	 dopro-
wadziły	 emocje	 zdających	 do	
kresu	wytrzymałości.	 Być	może	
ta	pełna	koncentracja	i	 intensyw-
ne	 przygotowania	 prowadzone	
przez	 p.	 Justynę	 Sobotę	 spowo-
dowały,	że	wszyscy	uzyskali	naj-
wyższą	ocenę	-	poziom	C1.	GRA-
TULACJE!
	 Pozostali	 uczniowie,	
póki	 co,	 mają	 czas	 na	 wszech-
stronne	 rozwijanie	 swoich	 zain-
teresowań:	 np.	 zorganizowanie	
wieczoru	 filmowego	 z	 filmem	 ...	
ugandyjskim.	 Ciekawe	 doświad-
czenie	 nauczycieli	 opiekunów	
(Katarzyny	Piwochy	i	Pawła	Do-
bruckiego)	 i	 ogromna	 fantazja	
uczniów.	
	 Uczniowie	 klas	 pierw-
szych	Lote	w	 ramach	wycieczki	
programowej	zwiedzali	Niemiec-
ki	Obóz	Zagłady	w	Oświęcimiu,	
w	ostatni	dzień	nauki	przed	feriami	zimowymi	prawie	
całe	LOTE	oglądało	filmy	w	ramach	zorganizowanego	
przez	M.	Hauptmann	i	J.	Sobotę	mini-maratonu	filmo-
wego	(film	francuski	i	niemiecki)	w	cieszyńskim	kinie	

Piast,	a	niektórzy	licealiści	i	3	klasy	Gte	wraz	z	innymi	
uczniami	cieszyńskich	szkół	 tańczyli	poloneza	na	ryn-
ku,	aby	pobić	rekord	Polski.

Aleksandra Trybuś- Cieślar

Gimnazjum TE

	 Miesiąc	 styczeń	 rozpoczął	 	 nowy	 rok	 kalen-
darzowy,	a	wraz	z	nim	nowy	semestr	w	szkole.	Wkro-
czyliśmy	w	NOWY	ROK.	Wraz	z	nim	każdy	z	nas	ma	
zapewne	jakieś	postanowienia.	Uczniowie,	wypoczęci	
po	przerwie	świątecznej,		pełni	zapału	rozpoczęli	naukę,	
stawiając	przed	sobą	nowe	zadania	i	wysokie	wymaga-
nia.	Zakończył	się	I	semestr	nauki.	Oto	jak	plasują	się	
wyniki	uczniów	GTE:
Średnia	szkoły:	4,10
Średnie	poszczególnych	klas:
2ag	–	4,04
2bg	–	3,98
2cg	–	4,51
3ag	–	3,85
3bg	–	4,16

	 16	 uczniów	 uzyskało	 w	 I	 semestrze	 średnią	
ocen	powyżej	4,75		:

2ag	–	Pinkas	Samantha	–	5,12	/	Gomola	Karolina	–	5,06
2bg	–	Fober	Jagoda	–	4,94	/	Zgondek	Maciej	–	4,88
2cg	–	Bogdał	Dominika	–	4,88	/	Bolek	Edyta	–	5,18	/	
Iwanek	Tomasz	–	5,18	/	Kisza	Aleksandra	–	4,88	/	Ko-
walski	Mateusz	–	5,00	 /	Łośko	Oliwia	–	5,18	 /	Panek	
Paulina	–	4,82/
Raszka	Julia	–	4,76	/	Wesołowski	Łukasz	–	5,29
3ag	–	Leszczuk	Liliana	–	5,00
3bg	–	Natalia	Król	–	5,27	/	Szymon	Kluz	–	5,00		
Wszystkim	uczniom	życzymy	nieustającego	zapału	do	
nauki,	wytrwałości	w	pracy	 i	wiary	we	własne	możli-
wości,	 tak	 aby	mogli	 z	 satysfakcją	 spojrzeć	 na	 swoje	
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rezultaty	pod	koniec	roku	szkolnego!
	 Począwszy	od	4	do	25	 stycznia	odbywały	 się	
II	 etapy	Wojewódzkich	 Konkursów	 Przedmiotowych.	
Nasi	uczniowie	uczestniczyli	w	8	konkursach.			Znamy	
już		większość	wyników,	czekamy	jeszcze	na	ogłosze-
nie	wyniku	konkursu	z	fizyki,	a	oto	lista	uczniów,	któ-
rzy	dostali	się	do	finału:
Edyta Bolek z klasy 2cg	–	konkurs	z	języka	polskiego,
Kamil Krzywoń z  klasy 3ag, Tomasz Iwanek z klasy 
2cg		–	konkurs	z	matematyki,
Łukasz Wesołowski z klasy 2cg –	 konkurs	 z	 języka	
angielskiego	oraz	konkurs	z	geografii.
	 Udział	w	konkursie	z	punktu	widzenia	uczniów	
ma	 swoje	 plusy	 i	 minusy.	 Wymaga	 sporego	 nakła-
du	 pracy,	 poświęcenia	 czasu,	 silnej	 woli,	 rezygnacji	 
z	przyjemności	i	uczestnictwa	w	innych	dodatkowych	
zajęciach.	Jednakże	ogromnym	plusem	jest	to,	że	moż-
na	 sprawdzić	 swoje	 możliwości,	 zdobyć	 dodatkową	

wiedzę,	 nie	 wspominając	 o	 satysfakcji	 w	 przypadku	
osiągnięcia	sukcesu	i	uzyskaniu	tytułu	finalisty	lub	lau-
reata.	Tytuł	laureata	uzyskany	w	III	etapie	konkursu	o	
zasięgu	wojewódzkim	zwalnia	z	danego	zakresu	odpo-
wiedniej	 części	 egzaminu	 gimnazjalnego.	 Trzymamy	
kciuki,	aby	wszyscy	mogli	nosić	miano	laureata!
	 19	stycznia	w	hali	sportowej	Uniwersytetu	Ślą-
skiego	rozegrano	szkolny	turniej	piłki	siatkowej.	Zwy-
cięstwo	przypadło	klasie	3ag.	
	 W	dniach	od	22	do	24	stycznia	uczniowie	klas	
trzecich	zasiedli		do	pierwszej	próby	Egzaminu	Gimna-
zjalnego	–		zapoznali	się	z	formą	egzaminu	oraz	spraw-
dzili	 poziom	 swojej	 wiedzy.	 Drugi	 próbny	 egzamin	
napiszą	w	marcu.	Dzięki	 tym	próbom	 	podczas	praw-
dziwego	egzaminu	łatwiej	będzie	im	zarządzać	czasem	
oraz	opanować	stres.

Dagmara Jagucka-Mielke

Szkoła Podstawowa TE

	 W	 SPTE	 zakończyliśmy	 I	 semestr	 nauki.	 
W	wyniku	klasyfikacji	śródrocznej	 	średnia	ocen	za	1.	
półrocze	wyniosła	4,47	a	najwyższe	średnie	uzyskali:
4a:
Berek	Kornelia,	Fuchs	Julia,	Koczoń	Lena,	Lans	Julia,	
Lazarek	 Paulina,	 Maciejiczek	 Paweł,	 Madzia	 Adam,	
Maciej	Nowak,	Postrożny	Anna,	Postrożny	Joanna,	Pu-
stówka	Lena,	 Siekierka	 Szymon,	 Paweł	Teper,	 	Twar-
dzik	Anna
4b
Dorda	Emilia,	Franczyk	Gustaw,	French	Oskar,	Lipka	
Adam,	Michalik	Jakub,	Wajda	Aleksandra,	Wojnar	Fa-
bian
5a	:
Hubert	Banot,	Bohucki	Maksymilian,	Czauderna	Emi-
lia,	 Frolik	 Dominika,	 Gaszek	Wiktor,	 Jackowska	 Zu-
zanna,	Kim	Sangeon,	Krystek	Wiktoria,	 Łyżbicki	Ad-
rian,	Walica	Estera,	Wisełka	Marcin
5b:
Fedrizzi	 Kinga,	 Górnik	 Marta,	 Greniuch	 Małgorzata,	
Ondrzejek	 Michalina,	 Pasterny	 Marta,	 Pelar	 Justyna,	
Filip	 Radziszewski,	 Sikora	 Matylda,	 Słobodzian	 Jan		
Weber	Kinga,	Woźniak	Antonina
6a:
Gerula	 Wiktoria,	 Jaroszek	 Agata,	 Koło	 Amelia,	 Ma-
chej	Katarzyna,	Niżnikiewicz	Nikola,	Rozum	Martyna,	
Szwed	Wojciech,	Wąs	Anna,	Zawada	Olaf
6b:
Bujok	 Anna,	 Glajcar	 Tola,	 Krajewska	 Nela,	 Młynek	
Leon,	 Sowa	 Marianna,	 Stasica	 Weronika,	 Urbanek	
Wiktoria,	Wadowska		Hanna,	Wojacki	Paweł
7a:
Cholewa	 Jagoda,	 Chudecka	 Marta,	 Kasperek	 Helena,	

Rozmus	Justyna,	Szajor	Michał,	Szlajss	Monika.
	 Cieszymy	się	z	wyników	i	gratulujemy	wszyst-
kim	uczniom	takich	średnich.	Znamy	także	wyniki	wo-
jewódzkich	konkursów	przedmiotowych.	Do	III	etapu	
zakwalifikowali	się:	z	matematyki	Zofia	Teper,		a	z	hi-
storii	Olaf	Woltman.	Czekamy	 jeszcze	 na	wynik	 kon-
kursu	z	języka	niemieckiego	Katarzyny	Machej	-	która	
była	jedyną	uczennicą	z	Delegatury	w	Bielsku	–Białej	,	
która		zakwalifikowała	się	do	II	etapu.
	 Styczeń	 jest	miesiącem,	kiedy	wszyscy	 	z	utę-
sknieniem	 czekają	 na	 ferie	 zimowe.	Niewiele	 zostało	
czasu	 do	 zasłużonego	 wypoczynku,	 dlatego	 zorgani-
zowaliśmy	dla	uczniów	 spotkanie	 z	 przedstawicielem	
straży	miejskiej	 p.	 Żerdzikiem	 	 i	 dzielnicowym	 	 star-
szym	aspirantem	Łukaszem	Palicą		na	temat	bezpiecz-
nych	ferii.	
	 Nie	 zabrakło	 także	 popisów	 artystycznych.	
Każdy	uczeń,	który	wyraził	chęć	śpiewania	lub	grania	
mógł	 się	zaprezentować	podczas	 festiwalu	kolęd.	Był	
to	 	 dobry	 i	 jeszcze	 świąteczny	 czas.	Mogliśmy	posłu-
chać	kolęd	w	 różnym	wykonaniu,	 a	 naszym	uczniom	
występy	 sprawiły	wiele	 radości.	Bardzo	dobrze	zapre-
zentowała	się	grupa	z	kółka	teatralnego,	przedstawiając	
spektakl	pt.:	„Emocje”.
	 Tradycyjnie	uczniowie	klas	 I-III	uczestniczyli	
w	balu	karnawałowym.	Na	szkolnych	korytarzach	poja-
wiły	się	różne	stwory,	wróżki,	postaci	z	bajek	i	filmów.	
Natomiast	 dla	 klas	 starszych	 zorganizowana	 została	
szkolna	dyskoteka.	
	 UWAGA!!!	 Przypominam	 wszystkim	 Rodzi-
com,	 zainteresowanym	 rekrutacją	 do	 klasy	 1	 na	 rok	
szkolny	2018/2019,	o	DNIU	OTWARTYM	,	który	od-
będzie	się	16	lutego	2018	r.	o	godz.	16.00	w	sali	gimna-
stycznej	SPTE.

         Joanna Gibiec
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Przedszkole TE

Dzień Babci i Dziadka 
w Przedszkolu Towarzystwa 

Ewangelickiego

	 W	 zimowy	 miesiąc	 styczeń	 wpisane	 są	 takie	
dni,	które	wzbudzają	ogromne	emocje	–	to	święto	Bab-
ci	i	Dziadka.	Dziadkowie	to	wielki	skarb	dla	wnuków,	
oni	czynią	dzieciństwo	udanym	i	szczęśliwym.
	 Dla	 swych	 wnuków	mają	 zawsze	 czas,	 umie-
ją	 pocieszyć,	 są	 cierpliwi,	 zawsze	 lepiej	 rozumieją,	 
a	 przede	 wszystkim	 bezgranicznie	 kochają.	 Dla	 nich	
wnuczęta	są	radością	życia.	Dlatego	w	podzięce	za	ich	
wielkie	serce,	w	dniach	22-26	stycznia	2018	r.	odbywa-

ją	się	uroczyste	spotkania,	które	stały	się	tradycją	w	na-
szym	przedszkolu.	Dyrektor	Grażyna	Podżorska	wraz	 
z	nauczycielkami	witała	ciepłymi	słowami	szanownych	
gości,	 składając	 im	 serdeczne	 życzenia.	 Dziadkowie	
mogli	podziwiać	umiejętności	 swych	wnuków	prezen-
tujących	wiersze,	piosenki,	tańce	i	grę	na	instrumentach.	
Mali	artyści	z	dużym	przejęciem	i	zaangażowaniem	od-
twarzali	swoje	role.	W	ten	sposób	mogli	podziękować	
za	trud	włożony	w	ich	wychowanie.	Wszędzie	słychać	
było	gromkie	„Sto	 lat”,	które	bardzo	wzruszało	gości.	
Na	 koniec	 wszystkie	 wnuczęta	 obdarowały	 swoich	
bliskich	 własnoręcznie	 przygotowanymi	 upominka-
mi.	Goście	ze	wzruszeniem	patrzyli	na	swoje	pociechy	 
i	wielkimi	brawami	dziękowali	 za	występy.	Dopełnie-
niem	 uroczystych	 spotkań	 były	 słodkie	 poczęstunki	
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oraz	 wspólne	 zabawy	 
i	 tańce.	Atmosfera	 była	
uroczysta,	 podniosła	 
i	 pełna	 radości.	 Święto	
Babci	i	Dziadka	to	dzień	
pełen	 uśmiechu,	 wzru-
szeń	i	radości.

	 To	 program	 edukacyjny,	 który	 ma	 na	 celu	
rozwinąć	 zdolności	manualne	 i	 pobudzić	 dziecięcą	
wyobraźnię,	zapoznać	dzieci	z	podstawami	ekologii	
i	 nauczyć	 je	 samodzielności.	W	 ramach	 programu	
dzieci	m.in.	budują	drewniane	zabawki,	przesadzają	
rośliny,	malują	na	szkle,	uczą	się	jak	płynie	prąd,	jak	
rozwija	się	roślina,	jak	powstaje	ceramika	czy	szkło,	
a	także	jak	zrobić	użytek	z	niepotrzebnych	już	mate-
riałów	i	zużytych	przedmiotów,	jak	można	zrobić	coś	
z	niczego.

Majsterkowo w Castoramie
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Bal karnawałowy

	 Karnawał	to	wspaniały	okres	zimowych	balów,	
zabaw,	 a	 także	 nieodłączny	 element	 dzieciństwa.	 Jest	
on	atrakcyjną	i	bardzo	lubianą	przez	dzieci	formą	roz-
rywki,	dostarcza	wielu	przeżyć,	radości	i	zadowolenia.	
Tak	 też	 było	 w	 Przedszkolu	 Towarzystwa	 Ewangelic-
kiego.	
	 Sala	ozdobiona	kolorowymi	balonami	wypełni-
ła	się	niecodziennymi	gośćmi.	Pomysłowość	rodziców	
nie	miała	granic.	Przygotowali	oni	dla	swoich	pociech	
ciekawe	 stroje	 karnawałowe.	 Na	 balu,	 obok	 księżni-
czek,	spidermanów,	wróżek,	postaci	z	ulubionych	bajek,	
pojawili	się	także	pan	policjant	czy	pan	doktor.
	 Po	barwnej	prezentacji	strojów	rozpoczęły	się	
tańce	w	rytm	skocznej	muzyki,	które	były	przeplatane	
zabawami	 i	 konkursami.	 Wiele	 radości	 sprawił	 dzie-
ciom	zabawy	z	chustą	animacyjną,	tańce	z	balonikiem	
oraz	słodki	poczęstunek.	Radosny,	szeroki	uśmiech	na	
buźkach	naszych	pociech	 to	najlepsze	podsumowanie	
wspólnej	 zabawy.	Pozostały	wspomnienia,	 które	 będą	
nam	 towarzyszyć	 do	 kolejnego	 balu	 karnawałowego.	
Na	bal	wstęp	mieli	tylko	Ci,	którzy	byli	przebrani,	dla-
tego	również	panie	przebrały	się	w	piękne	stroje.	Teraz	
czekamy	na	kolejny	bal	w	przyszłym	roku.

Grażyna  
Podżorska
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Chóry, muzyka ...
♪	♪	♪  Wieczór kolęd  

w kościele jezusowym w Cieszynie  ♫

 Fotomigawki z Wieczoru 
Kolęd, na którym wystąpiły chóry 
parafii cieszynskiej, koncert odbył 
się 6 stycznia br. w Święto Epifa-
nii o godzinie 17.00.

Chór dziecięcy Hosanna

Połączone chóry Kościelny z Cieszyna  
i Wyższobramski Chór Kameralny

Chór Hażlach-Zamarski Chór Misyjny z Cieszyna

Chór z Bażanowic

Foto: Andrzej Macura
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♪	♪	♪  Wigilijka Zespołu młodzieżowego ♫
	 Jak	co	roku,	w	okresie	przedświątecz-
nym	 organizowane	 są	 spotkania	wigilijkowe.	
My,	Zespół	Młodzieżowy,	postanowiliśmy	nie	
odbiegać	od	 tej	 tradycji	 i	23	grudnia	w	przy-
kościelnej	 salce	 w	 Hażlachu	 zakończyliśmy	
naszą	próbę	wigilijką.	Wbrew	nazwie,	wcale	
nie	była	ona	taka	mała,	ponieważ	zebrało	się	
nas	około	 trzydzieści	 osób.	Na	naszym	świą-
tecznym	 stole	 nie	 zabrakło	 przygotowanych	
przez	 nas	 przysmaków.	 Królowały	 paluszki	
rybne	 oraz	 klasyczna	 sałatka	 ziemniaczana	
wraz	z	 różnymi	 jej	wariacjami.	 	Cieszyliśmy	
się	 również	 smakiem	 drobnych	 cieszyńskich	
ciasteczek	oraz	soczystych	owoców.	W	miłej	
atmosferze	spędziliśmy	sobotni	wieczór	na	ra-
dosnych	rozmowach,	od	czasu	do	czasu	prze-
rywanych	salwami	gromkiego	śmiechu.	
	 Wszystkim	Czytelnikom	życzymy	Bożego	bło-
gosławieństwa	w	Nowym	Roku,	a	tych,	którzy	nie	boją	
się	wydawania	dźwięków	i	chcieliby	zasilić	nasze	sze-
regi,	zapraszamy	na	próby!	Z	radością	zauważamy,	że	

nasz	zespół	powoli	staje	się	wielopokoleniowy.	Na	pró-
bach	 nie	 brakuje	 całych	 rodzin,	więc	 zapraszamy	 nie	
tylko	młodzież,	ale	także	rodziców.

Marta Cienciała

PODZIĘKOWANIE

Piękna choinka  

w Kościele Jezusowym

 Podczas świątecznych nabożeństw z pewnością 
wszyscy zauważyliśmy, że w tym roku w Kościele Jezuso-
wym stanęła piękna żywa, pachnąca choinka, która cieszy-
ła wzrok młodszych i starszych parafian. Okazałe drzewko 
podarowała pani Renata Misiarz, za co serdecznie Jej dzię-
kujemy! 
 Piękne szydełkowane ozdoby, którymi przystrojona 
była nasza choinka wykonały panie z Koła Robótek Ręcz-
nych, za co również bardzo dziękujemy.
         

Wdzięczni parafianie
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Odwiedziny grup młodzieżowych 
z Goleszowa i Wisły Czarnego 

Młodzież, dzieci

	 12	 stycznia,	 w	 piątkowe	 popołudnie	
,nasz	klub	młodzieżowy	przy	parafii	odwiedzi-
ła	ekipa	z	Goleszowa	pod	opieką	księdza	Łu-
kasza	Stachełka	oraz	grupa	z	Wisły	Czarnego	
wraz	z	księdzem		Markiem	Michalikiem.	Spo-
tkanie	było	doskonałą	okazją	do	zintegrowania	
młodych	ewangelików	z	 różnych	stron	nasze-
go	powiatu.	
	 Na	początek,	według	tradycyjnego	po-
rządku	naszych	społeczności,	w	szerokim	gro-
nie,	zaśpiewaliśmy	kilka	piosenek	ku	chwale	
Pana.
	 Temat	 zgodnie	 z	 przewidywaniami	
poprowadzili	 księża	 Łukasz	 i	 Marek.	 Nasi	
goście	uczestniczyli	w	zeszłorocznym	rajdzie	
Złombol.	 Załoga	 kultowego	 Wartburga	 pod	
nazwą	 ReMobil	 500+	 przemierzyła	 ponad	
6000	 kilometrów	 specjalnie	 oklejonym	 w	 re-
formacyjne	 symbole	 samochodem.	Dzięki	 ze-
branym	funduszom	i	pomocy	doświadczonych	
mechaników	 udało	 się	 odnowić	 stary	 model	
Wartburga	z	czasów	NRD.	Marka	samochodu	
oczywiście	 nie	 jest	 przypadkowa.	 Na	 zamku	
Wartburg	 prawie	 rok	 spędził	 Marcin	 Luter.	 
W	tym	czasie	udało	mu	się	przełożyć	Nowy	Te-
stament	z	języka	greckiego	na	język	niemiecki.	
Wydarzenie	 to	 zbiegło	 się	 z	 rocznicą	 500	 lat	
Reformacji.	Misja	rozpoczęła	się	na	początku	
września.	Załoga	Wartburga	szczęśliwie	dotar-
ła	do	mety	rajdu	w	miejscowości	Noja	nad	Za-
toką	Biskajską.	Po	drodze	nasi	bohaterowie	za-
trzymywali	się	m.in.	w	Austrii,	we	Włoszech	
czy	Francji.	Trzykrotnie	udało	 im	się	znaleźć	
nocleg	 u	 dobrodusznych	 parafian.	 Pozostałe	
noce	spędzali	w	samochodzie	lub	zatrzymując	
się	 na	 polach	 namiotowych.	Materiały	 video,	
zdjęcia	i	krótkie	relacje	z	poszczególnych	eta-
pów	 podróży	można	 znaleźć	 pod	 hasłem	Re-
Mobil500+	na	facebook-u.	Członkowie	załogi,	
objeżdżając	 Europę,	 zainteresowanym	 miesz-
kańcom	opowiadali	 o	 ideach	Reformacji,	 Lu-
teranizmie	i	niesieniu	Bożego	Słowa	poprzez	
udział	 w	 wyścigu.	 W	 drodze	 naszych	 dusz-
pasterzy	 pokrzepiały	 „Drogowskazy	 Chrze-
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Krzysztof Londzin
Foto: ks. Marek Michalik

ścijanina”	 autorstwa	 Marcina	 Lutra.	 Cytaty	 
z	 dzieła	 niemieckiego	 reformatora	 co	 jakiś	
czas	 umieszczali	 na	 portalach	 społecznościo-
wych.	 Na	 koniec	 wyprawy	 ReMobil500+	
zawitał	 jeszcze	 w	 strony	 Marcina	 Lutra,	 na	
zamek	Wartburg	 i	 do	Wittenbergi.	Wyprawa	
zakończyła	 się	 na	 niedzielnym	nabożeństwie	
w	Tychach.
	 Po	wspólnej	modlitwie	 goście	mogli	
poczęstować	 się	 skromnymi	 smakołykami.	
Znalazł	 się	 też	 czas	na	pogawędkę.	Niektóre	
znajome	 twarze	 udało	 się	 rozpoznać,	 ponie-
waż	w	lipcu	część	z	nas	poznała	się	na	obozie	w	Bo-
cheńcu.
	 Wyczyn	załogi	Wartburga	był	jednym	z	koń-
cowych	 akcentów	 hucznych	 obchodów	 500	 lat	 Re-
formacji	w	naszym	regionie.	Co	ciekawe	samochód	
nie	spalił	ani	litra	oleju.	Pomimo	starań	ks.	Michalika	
auto	otrzymało	nr	startowy	501,	a	nie	500.	Myślę,	że	
ten	fakt	również	ma	znaczenie	symboliczne.	Przecież	
Reformacja	nie	zakończyła	się	w	październiku	2017	
roku,	lecz	trwa	nadal.

Gwiazdki w parafii cieszyńskiej:

... w Bażanowicach

	 26	grudnia,	w	drugim	dniu	Świąt	Bożego	
Narodzenia	 odbyła	 się	 w	 Bażanowicach	 trady-
cyjna	gwiazdka.	Świąteczne	nabożeństwo	miało	
nieco	inny	charakter,	bowiem	głównymi	bohate-
rami	były	dzieci.	
	 Jako	 pierwszy	 swój	 najnowszy,	 kolę-
dowy	 program	 zaprezentował	 chórek	 Stokrotki.	
Zgromadzeni	mogli	usłyszeć	ciekawe	aranżacje	
kolęd,	 wykonywanych	 przez	 zespół	 oraz	 soli-
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stów.
Wystąpiły	 również	 dzieci	 ze	 szkółki	 niedzielnej	 –	
starsze	 i	młodsze.	Dzieci	w	 ciekawy	 sposób	 przed-
stawiły	poszukiwanie	narodzonego	dzieciątka.	Przed	
ołtarzem	 pojawiły	 się	 postaci	 współczesne,	 ale	 nie	
zabrakło	również	aniołków	i	pastuszków.
	 Po	błogosławieństwie	końcowym	w	kościele	
zjawił	 się	wyczekiwany	 i	 przywoływany	 przez	 naj-
młodszych	Mikołaj.	Mikołaj	przywiózł	prezenty	dla	
dzieci,	 które	w	minionym	 roku	 regularnie	 przycho-
dziły	na	szkółki	niedzielne	oraz	udzielały	się	w	chór-
ku.	
	 Przypominam,	że	próby	chórku	odbywają	się	
w	każdy	czwartek	o	godzinie	16:00,	zaś	szkółki	nie-
dzielne	 odbywają	 się	 równolegle	 z	 nabożeństwami,	
w	każdą	niedzielę	o	8:30.	Zapraszamy!
	 Korzystając	z	okazji	chciałabym	serdecznie	
podziękować	 wszystkim,	 którzy	 pomogli	 udekoro-
wać	kościół	na	czas	adwentu	oraz	świąt.	Dziękuję	za	
piękny	 wieniec	 adwentowy,	 choinki	 oraz	 świątecz-
ne	wiązanki	kwiatów.	Szczególną	ozdobę	stanowiły	
bombki	z	ręcznie	namalowaną	różą	Lutra,	które	spe-
cjalnie	dla	nas	przygotowała	nasza	parafianka	Aldo-
na	Czyż.

Tekst: J. Szalbot
Foto: S. Polok
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... na Bucewicza
	 14	stycznia	w	salce	przy	ul.	Bucewicza	
odbyła	 się	Gwiazdka	 dla	 dzieci.	W	 udekorowa-
nej	 świątecznie	 sali	wszystkich	zebranych	przy-
witała	prowadząca	 szkółkę	Renia	Melcer,	która	
wraz	 z	 dziećmi	 przygotowała	 świąteczny	 pro-
gram	artystyczny.	Słowo	Boże	przybliżyła	nam	
Oliwia	Madzia.		Następnie	obejrzeliśmy	występy	
naszych	 dzieci,	 które	 recytowały	 wiersze,	 śpie-
wały	kolędy	oraz	przedstawiły	piękne	opowiada-
nie	o	drzewach,	skłaniające	do	zadumy	i	refleksji.		
	 Po	 części	 artystycznej	wszystkie	 dzieci	
zostały	 obdarowane	 świątecznymi	 prezentami.	
Jak	 co	 roku	 mogliśmy	 się	 delektować	 wyśmie-
nitym,	 bananowo-czekoladowym	 ciastem,	 upie-
czonym	przez	Renię.	Bardzo	miło	 i	 sympatycz-

nie	było	spotkać	się,	aby	wspólnie	śpiewać	kolędy	i	cieszyć	
się	z	narodzin	Pana	Jezusa.	Były	to	chwile	pełne	magii,	uro-
ku	i	radości.

Agnieszka Rybczyńska

... Puńcowie
 Gwiazdka połączona z nabożeństwem 
dla seniorów, relacja na stronie 21.

... w Ogrodzonej
 Fotomigawki z Gwiazdki dla dzieci  
w Ogrodzonej

Foto: Oliwia Madzia

Foto: Dariusz Kurzok
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... w Gumnach

Szata weselna 

	 Pantomima	 w	 wykonaniu	 dzieci	 Szkół-
ki	Niedzielnej,	 której	 tematem	było	 podobieństwo	 
o	 uczcie	 weselnej,	 wywołała	 wiele	 emocji	 wśród	
zebranych	uczestników	bożonarodzeniowego	nabo-
żeństwa	połączonego	z	gwiazdką	dla	dzieci.	
	 „Podobne	jest	Królestwo	Niebios	do	pewne-
go	króla,	który	sprawił	wesele	swemu	synowi.	(...)	
Słudzy	ci	wyszli	na	drogi,	 sprowadzili	wszystkich,	
których	napotkali:	 złych	 i	 dobrych,	 i	 sala	weselna	
zapełniła	się	gośćmi.	A	gdy	wszedł	król,	aby	przy-
patrzeć	się	gościom,	ujrzał	tam	człowieka	nie	odzia-
nego	w	szatę	weselną.	I	rzecze	do	niego:	Przyjacielu,	
jak	wszedłeś	tutaj,	nie	mając	szaty	weselnej?	A	on	
oniemiał.	Wtedy	 król	 rzekł	 sługom:	 Zwiążcie	 mu	
nogi	 i	 ręce	 i	wyrzućcie	go	do	ciemności	zewnętrz-
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nej;	 tam	 będzie	 płacz	 i	 zgrzytanie	 zębów.	
Albowiem	wielu	 jest	wezwanych,	 ale	mało	
wybranych.”	Ew.	Mt	22,2-14
	 Goście	 w	 podobieństwie	 o	 uczcie	
weselnej,	zaproszeni	na	wesele,	to	my.	Bóg	
zaprasza	osobiście	każdego	z	nas,	jednak	nie	
wszyscy	 	 jesteśmy	 odpowiednio	 przygoto-
wani	na	spotkanie	z	Nim.	 I	bynajmniej	nie	
chodzi	tu	o	piękną,	bogatą	i	wspaniałą	szatę	
weselną.	 Otrzymując	 zaproszenie	 na	 wese-
le	 lub	 inną	 uroczystość	 -	 datę	 znamy	dużo	
wcześniej,	 a	 zatem	 możemy	 się	 odpowied-
nio	przygotować.	Czy	w	podobny	sposób	nie	
powinniśmy	 przygotowywać	 się	 do	 króle-
stwa	niebieskiego?	Nadejdzie	czas,	gdy	nasz	
"strój"	 zostanie	 oceniony	 i	 być	może	okaże	
się,	 że	 nie	 pasujemy	 do	 "weselnego	 stołu".	
Na	 tłumaczenia,	 że	mamy	dużo	pracy,	obo-
wiązków	będzie	już	za	późno.	Czy	w	Bożym	
Królestwie,	za	„weselnym	stołem”	jest	miej-
sce	dla	CIEBIE,	czy	przyjąłeś	już	szatę	spra-
wiedliwości,	którą	Bóg	TOBIE	oferuje?	

Bożena Kawulok
Foto: Adam Bisok

IMIĘ BOŻE

Na	zamglonej	szybie	uczuć	pragnę	napisać	Twe	Imię.

Które?

Masz	ich	tysiące?

Rysuję	prosty	mały	krzyżyk	-	to	Miłość,

która	przekreśla	wszystkie	imiona	nadane	Ci	przez	ludzi.
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List do redakcji

Apel do parafian

Szanowni Państwo! 
 

 Pragnąc upamiętnić śmierć mojego dziadka Jerzego Sikorę i inne ofiary represji komunistycznych czasów 
stalinowskich,  zwracam się do Państwa z poniższą prośbą.
 Próbuję ustalić listę wszystkich osób skazanych w czterech procesach, odbywających się w 1946 r.,  
w Cieszynie, Pszczynie i Bytomiu, którzy otrzymali wyrok śmierci, bądź zmarli w wiezieniach i placówkach  
UB i MO. 
 Dlatego też proszę Was, drodzy Czytelnicy „WW”, o informację na temat losów krewnych i znajomych, 
którzy mogli paść ofiarą tychże represji. Cenne będą każde informacje, świadectwa i pamiątki (na przykład zdję-
cia), które mogą naprowadzić na trop ich losów. Winniśmy pamięć ofiarom nieludzkiego systemu, tym bardziej że 
część z nich do dziś nie doczekała się upamiętnienia i - chociażby - oznaczenia miejsca spoczynku. Będę wdzięczny 
nawet za najdrobniejsze wskazówki i informacje.
 Bóg zapłać!

 Chcę upamiętnić ofiary 4-ech procesów, (oraz dalszych skazanych i straconych).
Grupa ta liczy łącznie przeszło 30 osób, które poniosły śmierć w rezultacie procesów i wyroków śmierci, jak np:
 - 3 wyroki śmierci Cieszynie                                                      
 - 14 wyroków śmierci w Bytomiu
 - 7 wyroków wykonane w Cieszynie
 - nieznana liczba w Pszczynie.

Miloslav Sikora, Czeski Cieszyn
telefon PL: 881 511 097

solom@email.cz
.

PROŚBA

Chcę	moje	życie	Tobą	przeżyć.	Boże;

Tobie	je	oddać,	jak	od	Ciebie	wziąłem.

Chcę,	byś	rozpalił	we	mnie	Łaski	zorze,	

Dał	piąć	się	ciągle	wyżej,	choć	z	mozołem.

Błagam	Cię,	Boże,	byś	zawsze	był	ze	mną,	

Lecz	nie	koło	mnie,	ale	zawsze	we	mnie.

Był	mi	światłością	w	nocy	pustkę	Ciemną;

Błagam	Cię.	Panie,	i	wiem	-	nie	nadaremnie!
Bolesław Taborski
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Kącik dla dzieci

Kochane dzieci!
 Miesiąc luty kojarzy nam się z miłością, gdyż obchodzony jest w tym czasie dzień zakochanych. 
Miłość w życiu każdego człowieka jest bardzo istotna, jednak najwięcej czułości, milości potrzebują 
dzieci. 

W serduszku znajdują sie słowa „MIŁOŚĆ” 
- prosze poszukaj je, idąc w górę, w dół, w lewo i prawo

Bożena Harwot-Podżorska
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	 Gdy	 Sylwia	 wróciła	 ze	 szkoły,	 
w	 domu	 nikogo	 nie	 było.	 Puste	 miesz-
kanie	 sprawiło,	 że	 ogarnął	 ją	 smutek,	
tym	bardziej,	że	na	dworze	padał	deszcz.	
Ojciec	Sylwii	 pracował	 jako	konduktor	
w	 pociągach	 dalekobieżnych,	 a	 matka	
często	 chodziła	 do	 pracy	 po	 południu.	
Sylwia	 bardzo	 chciała	 mieć	 psa,	 który	
zawsze	czekałby	na	nią.	Lecz	matka	się	
na	to	nie	zgadzała.	Psa	trzeba	wychować	
i	wytresować,	a	na	to	nikt	nie	ma	czasu.
	 Sylwia	 zaglądała	 czasami	 do	
sąsiadów,	 u	 których	 była	 o	 rok	 starsza	
dziewczynka,	 Lusia.	 Lusia	 lubiła	 cho-
dzić	do	domu	towarowego.	Sylwia	towa-
rzyszyła	jej	kiedyś.	I	tam	zobaczyła	psa.
-	Takiego	bym	chciała!	Ten	musi	być	mój!	
—	zawołała	chwytając	Lusię	za	rękę.
-	Gdzie?	Co?	-	zapytała	Lusia.
-	Nie	widzisz?	Bernardyn!
Sylwia	 pokazała	 dużego	 psa	 z	 białego	
pluszu,	z	brązowymi	łatami.
-	No,	wiesz?	Po	co	ci	taki	pies?	-	zapytała	
pogardliwie	Lusia.
Sylwia	jednak	była	zachwycona.
-	Spójrz	na	te	uszy.	Ten	okrągły	pyszczek.	
I	te	oczy.	Jak	on	ładnie	patrzy	na	mnie.
Pies	był	bardzo	drogi	 i	mógł	być	sprze-
dany	dopiero	po	świętach,	gdyż	należał	
do	dekoracji.	Sylwia	postanowiła	przez	
ten	 czas	 zgromadzić	 potrzebną	 kwotę.	
Na	 Gwiazdkę	 chciała	 dostać	 tylko	 pie-
niądze:	od	tatusia,	od	mamusi,	od	rodzi-
ców	chrzestnych.
-	Kupię	sobie	psa.	Bernardyna	-	oświad-
czyła.
	 Wiesz	 dobrze,	 że	 w	 naszym	
mieszkaniu	nie	ma	miejsca	dla	psa,	a	już	
szczególnie	dla	bernardyna	-	powiedzia-
ła	matka.	 Uspokoiła	 się	 dopiero	wtedy,	
gdy	 Sylwia	 pokazała	 jej	w	 domu	 towa-
rowym	wymarzonego	psa.	Odtąd	Sylwia	
często	 odwiedzała	 swego	 Bariego,	 bo-
wiem	to,	że	bernardyn	nazywał	się	Bari,	
było	zupełnie	oczywiste.
	 Szare	dni	nie	dłużyły	się	już	Syl-
wii	tak	beznadziejnie.	Teraz	było	coś,	na	
co	mogła	się	cieszyć.

PIES BARI

	 Wreszcie	 nadeszły	 święta.	Ojciec	 na	 okres	 świąt	 otrzymał	
urlop	i	był	w	domu.	Sylwia	oczywiście	zapomniała	teraz	o	domu	to-
warowym	i	o	psie.	Dopiero	gdy	ojciec	spakował	znowu	swoją	torbę	
podróżną,	przypomniała	sobie	o	Barim.
-	Chodź,	tatusiu,	chcę	ci	pokazać	mojego	psa!	Pójdziemy	po	niego	-	
powiedziała	podniecona.
Tydzień	minął	tak	szybko,	że	nie	znalazła	czasu	na	pójście	do	domu	
towarowego.
-	Bóg	jest	dobry,	darował	nam	piękne	święta	-	mówił	ojciec	co	wie-
czór.	Uważał,	że	wszystko	pochodzi	od	Boga:	urlop,	piękna	pogoda,	
szkoła	i	praca,	pokój	i	zdrowie.
	 W	domu	towarowym	Sylwia	pobiegła	do	miejsca,	gdzie	tyle	
razy	oglądała	Bariego,	lecz	psa	tam	nie	było!	Dekoracja	świąteczna	
została	już	sprzątnięta.	Wszystko	wyglądało	zupełnie	inaczej	aniżeli	
przed	tygodniem.	Sylwia	stała	jak	wryta.	Jak	to	dobrze,	że	ojciec	był	
przy	niej,	że	ujął	ją	za	rękę	i	mocno	uścisnął.	Gdy	zapytał	sprzedaw-
czynię	o	los	wielkiego	pluszowego	psa,	okazało	się,	że	sprzedano	go	
dziewczynce,	która	często	przychodziła,	aby	na	niego	popatrzeć.
-	Miała	 czarne	włosy	 i	 żółtą	wełnianą	 czapkę	 -	 powiedziała	 sprze-
dawczyni.
	 Lusia	ma	czarne	włosy	i	żółtą	czapkę.	Ale	ona	wcale	 tego	
psa	nie	chciała.	Poza	tym	Lusia	jest	jej	przyjaciółką	i	nie	zrobiłaby	
jej	takiego	psikusa.

Piesek chce wyjść na spacer, która ze smyczy jest właściwa?
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	 Sylwia	 była	 niepocieszona.	 Tylko	
ojciec	 potrafiłby	 ją	 pocieszyć.	On	potrafił	
wszystko.	Ale	jego	torba	podróżna	była	już	
spakowana.	Musiał	wrócić	do	pracy.	Także	
przerwa	świąteczna	Sylwii	się	skończyła.
	 Pewnego	 dnia	 Sylwia	 wróciła	 ze	
szkoły	i	mieszkanie	wydało	jej	się	puste	jak	
jeszcze	 nigdy.	 Gdyby	 przynajmniej	 Bari	
był	tutaj!
	 Sylwia	 nie	 wytrzymała	 długo	
tej	 samotności.	 Zadzwoniła	 do	 sąsiadów.	
Mama	Lusi	otworzyła	jej	drzwi.	Ucieszyła	
ją	ta	wizyta.	Lusia	zaś	szybko	pobiegła	do	
pokoju	i	rzuciła	na	tapczan	koc.	Lecz	Syl-
wia	 zdążyła	 zobaczyć.	Na	 tapczanie	 leżał	
pluszowy	pies	 z	 domu	 towarowego,	 biały	
w	brązowe	łaty.
	 Sylwia	 oniemiała.	 Nie,	 ona	 nie	
przyszła	się	bawić.	Przyszła	pożyczyć	pod-
ręcznik	 do	 geografii	 jąkała	 niewyraźnie.	
Stała	przy	drzwiach,	a	po	chwili	cofnęła	się	
do	przedpokoju.
	 W	 domu	 położyła	 książkę	 na	 sto-
le	 i	 skuliła	 się	w	 fotelu.	Zastanawiała	 się.	
Coś	tutaj	było	nie	w	porządku	i	ogromnie	
bolało.	Lusia	jest	jej	przyjaciółką.	A	może	
jednak	nie?	Pies	należał	 teraz	do	Lusi.	To	
już	nie	był	 jej	Bari.	To	było	obce,	pluszo-
we	zwierzę.	Lusia	go	kupiła.	Sylwia	czuła	
się	 taka	samotna	bez	ojca,	bez	matki,	bez	
koleżanki	 i	bez	psa.	Było	 jej	na	 sercu	 tak	
ciężko,	że	nie	mogła	nawet	płakać.	Siedzia-
ła	w	fotelu	i	widziała	siebie	jak	na	ekranie	
telewizyjnym.	A	może	był	to	tylko	sen?
	 Tam	 szła	 dziewczynka	 Sylwia,	
która	 chciała	 mieć	 psa.	 Dlaczego	 chciała	
go	mieć?	Teraz	ją	samą	to	dziwiło.	Od	kie-
dy	miała	takie	dziwaczne	życzenie?	Może	
od	 roku?	 Może	 od	 kilku	 miesięcy?	 Syl-
wia	stała	się	w	tym	czasie	o	wiele	starsza	 
i	 smutniejsza.	 Tylko	 dni	 przed	 świętami	
były	 radosne.	 Lecz	 to	 było	 dawno	 temu.	
Także	Lusia	stała	się	obca	i	daleka.	Czy	to	
naprawdę	dzisiaj	Sylwia	była	u	sąsiadów?
	 To	 dziwne.	 Czas	 płynął	 jak	 rze-
ka,	 która	 zabrała	 wszystko,	 co	 było	 pięk-
ne:	wakacje	zimowe,	święta.	Wszystko	 to	
szybko	 przeminęło.	 Teraz	 nastąpiły	 szare,	
smutne	dni.	Sylwii	nic	nie	przychodziło	do	
głowy,	co	mogłoby	jej	sprawić	radość.
	 Gdy	matka	wróciła	z	pracy,	zastała	
córeczkę	śpiącą	w	fotelu.
-	 Chodź,	 pomogę	 ci	 się	 rozebrać	 -	 powie-
działa.

Janek i Darek lepią bałwana, którą drogą muszą toczyć kule, 
aby spotkać się u celu?

-	Lusia	kupiła	tego	psa	z	domu	towarowego	-	powiedziała	zupełnie	
spokojnie	Sylwia.	-	Nie	chcę	już	pluszowych	zwierząt!	Nie	chcę	
już	przyjaciółek!
	 Potem	 zaczęła	 płakać.	Matka	musiała	 ją	 długo	 trzymać	 
w	ramionach	i	pocieszać.
-	Często	zdarzają	się	rzeczy,	które	bolą.	Lecz	one	przemijają	-	mó-
wiła	matka.	-	Pan	Bóg	zgadza	się	na	to,	aby	takie	ciężkie	chwile	
były	w	naszym	życiu.	On	chce	nas	czegoś	nauczyć.	Dzisiaj	nie	
tylko	ty	nauczyłaś	się	czegoś.	Ja	także.	Na	pewno	znowu	przyjdą	
piękne,	radosne	dni.	Może	znajdziesz	nową	przyjaciółkę	i...	-	mat-
ka	milczała	przez	chwilę,	a	potem	powiedziała	wolno:	-	A	może	
sobie	jednak	kupimy	prawdziwego	psa.
Sylwia	 nie	mogła	w	 to	 uwierzyć.	Kiedy?	Wiosną?	 Przed	waka-
cjami?
	 Na	twarzyczce	Sylwii	pojawił	się	znowu	uśmiech.
-	Ten	rok	przyniesie	nam	wiele	niespodzianek	-	powiedziała	matka	
,ucałowawszy	córeczkę	na	dobranoc.
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I my mamy odpuszczać
Mt. 18, 21-35

Bóg	odpuszcza	nam	nasze	winy.

Pragnie	też,	abyśmy	z	całego	serca	odpuszczali	naszym

bliźnim.

Wyjaśnił	to	Jezus	uczniom,	opowiadając	taka	historię:

Pewien	król	powierzył	swemu	słudze	wiele	pieniędzy.

Ten	jednak	zużył	je	dla	siebie	i	nie	mógł	ich	spłacić.

Sługa	więc	prosił	króla:

Okaż	mi	cierpliwość,	Panie,	wszystko	ci	spłacę.

Król	zlitował	się	i	darował	mu	cały	dług.

Gdy	sługa	wyszedł,

spotkać	drugiego	sługę	królewskiego.

Ten	był	mu	winien	niewielką	

sumę.

Wtedy	ów	pierwszy	sługa	schwycił	

gwałtownie	swego	kolegę	

i	domagał	się	zwrotu	pieniędzy.

Współsługa	prosił:

-	Okaż	mi	cierpliwość,	oddam	ci	

wszystko.

Lecz	sługa	ów	polecił	go	uwięzić.

Król,	dowiedziawszy	się	o	tym,	

bardzo	się	rozgniewał.

Wezwał	sługę	i	rzekł:

-	Powinieneś	był	okazać	miłosier-

dzie,	jak	ja	okazałem	je	tobie.

Następnie	polecił	go	wtrącić	do	

więzienia,	aż	odda	wszystko.

Jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom

Połącz kolejno cyferki i dowiesz sie 
kogo karmi Tosia, powodzenia
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

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

Mt 5,4

3-12-2017
3-12-2017
3-12-2017
10-12-2017
26-12-2017
26-12-2017
26-12-2017

Lara	Markiewicz
Liliana	Ilona	Hubczyk
Helena	Alicja	Hubczyk
Ola	Wiktoria	Twardzik
Jan	Klein
Hanna	Gabriela	Nawrocka
Emilia	Sciskała

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

1-12-2017
8-12-2017
9-12-2017
13-12-2017
19-12-2017
21-12-2017
29-12-2017

30-12-2017 Bartłomiej	Piotr	Grabczyński
Agata	Karolina	Konieczna

Cieszyn

śp.	Helena	Ludwika	Gojniczek	zd.	Wilczek
śp.	Maria	Wowry	zd.	Forbelska
śp.	Karol	Cieślar
śp.	Anna	Buzek	zd.	Gaś
śp.	Ewa	Mitręga	zd.	Bokuta
śp.	Andrzej	Tadeusz	Romański
śp.	Ferdynand	Barabosz

lat	95
lat	95
lat	85
lat	79
lat	81
lat	62
lat	76

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Bażanowice
Cieszyn
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Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na lu
ty 

20
18 

ro
k

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

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

Wieczory z Biblią w lutym

środa 7 lutego		-	Kazanie	na	górze	w	refleksji	Dietricha	Bonhoeffera

	 -	wykład	diak. Aleksandry Błahut-Kowalczyk	z	cyklu	Duchowy	

	 autorytet	przewodników	wiary

środa 14 lutego	–		Mesjańska	przyszłość	Izraela	–	cz.	3

	 –	wykład	biblijny	Wiesława Radwańskiego

środa 21 lutego	–	Iść	za	Jezusem	–	studium	biblijne	prowadzi	Marek Cieślar

środa 28 lutego	–	Czego	uczy	nas	dzisiaj	siódme	przykazanie?

	 -	wykład	Ilony Hajewskiej	z	cyklu	Praktyczne	życie	chrześcijanina

Zapraszamy do sali parafialnej naprzeciwko kancelarii, 
w środy, zawsze o godz. 17.00. 

01.02.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
             Prelekcja: Porządek Kościelny księcia Waclawa III   
(450 – lecie wydania)

08.02.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Paweł i Ferdynand Pustówkowie  
 (125 – lecie urodzin ojca) 

15.02.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: dr Paweł Musioł  (75– lecie śmierci) 
 
22.02.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Leopold Tajner  (25– lecie śmierci)
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Serdecznie	zapraszamy	na	spotkania,	

które	odbywają	się	w	każdy	wtorek	o	godz.	19.00,	

w	budynku	parafialnym	

przy	Placu	Koœcielnym	6,	w	sali	na	II	piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

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

Zwiedzanie	po	uprzednim	uzgodnieniu	terminu	 

w	Kancelarii	Parafialnej	lub	kontakt	poniżej,

-	czytelnia	czynna	w	każdy	poniedziałek	i	środę

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

Kontakt:	tel.	502	495	835,

e-mail:	muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Bibliotekarki



Informator Parafialny nr 2/2018 (168)

luty 2018  53

Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	19.00

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

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

sobota
sobota (raz w miesiącu)

godz.		9.00
godz.	16.00

Zamarski Chór	dziecięcy piątek godz.	17.00
Zamarski Chór	męski czwartek godz.	18.00

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

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

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator	Parafialny	Parafii	
Ewangelicko	-	Augsburskiej	w	Cieszynie

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

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

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



Informator Parafialny nr 2/2018 (168)

luty 2018  55

Spis treści:

Rozważanie	 biblijne	 ..................................................................................................................................	 2

Przeciw	niebiańskim	prorokom,	 część	1	 ...........................................................................................................	 3

Szczęśliwy	 rok,	 szczęśliwy	 człowiek	 -	 część:	 2	 .........................................................................................	 6

Młode	małżeństwo,	 a	 system	 ...............................................................................................................	 6

500 LAT REFORMACJI

Katolik	 na	 straży	 dziedzictwa	Reformacji	 ..........................................................................................	 12

Ewangelickie	 stanowisko	 w	 sprawie...	 ..........................................................................................	 12

TROCHĘ HISTORII

Ludzie	 i	wydarzenia	 ..................................................................................................................................	 	 14

Pierwsza	 studentka	 ze	 Śląska	 Cieszyńskiego	 -	 Elżbieta	 Buzkówna	 .........................................	 18

WYDARZENIA PARAFIALNE

Adwentowe	 nabożeństwo	 dla	 seniorów	w	Bażanowicach	 ...............................................................	 20

Adwentowe	 nabożeństwo	 dla	 seniorów	 w	 Puńcowie	 ...............................................................	 21

Remonty	w	Kościele	Jezusowym	związane	z	realizacją	projektu	trasgranicznego	.........................................	23

Z	 posiedzeń	 Rady	 Parafialnej	 .................................................................................................	 26

Styczniowe	 nabożeństwo	 rodzinne	 ................................................................................................	 27

Ekumeniczne	 nabożeństwo	 ...........................................................................................................	 28

LOTE, SPTE, GTE, Przedszkole TE ............................................................................................	 29

CHÓRY, MUZYKA ...

Wieczór	 Kolęd	 w	Kościele	 Jezusowym	w	 Cieszynie	 .................................................................	 35

Wigilijka	 zespołu	 młodzieżowego	 ..................................................................................36

Podziękowanie	 ............................................................................................................................	 36

MŁODZIEŻ, DZIECI ...

Odwiedziny	 grup	młodzieżowych	 z	 Goleszowa	 i	Wisły	 Czarnego	 ................................................	 37

Gwiazdki	w	 parafii	 cieszyńskiej:	 ........................................................................................................	 38

...	w	Bażanowicach,	 ...	 na	Bucewicza,	 ...w	 Puńcowie,	 ...w	Ogrodzonej,	 ...w	Gumnach	 ....................	 38

List	 do	 redakcji	 ........................................................................................................................	 43

K¥CIK DLA DZIECI: Bożena	Harwot-Podżorska .......................................................................	 44

ZAPISANE W KSIĘGACH PARAFIALNYCH	 	 .......................................................	 50

INFORMACJE I OGŁOSZENIA	 	 ............................................................................	 51



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl56 Odwiedź naszą stronę:

LU
TY

	2018	r.

4.0
2

N
iedziela

11.0
2

N
iedziela

16
.0

2
N

abożeństw
o 

P
asyjne

18
.0

2 
N

iedziela

20
-23.0

2
N

abożeństw
a

P
asyjne

25.0
2 

N
iedziela

27.0
2-2.0

3
N

abożeństw
a

P
asyjne

4.0
3

N
iedziela

Cieszyn

8
00

9
00

10
00

8
00

9
00

10
00

P
iątek

17
00

8
00

9
00

10
00

P
iątek

17
00

8
00

10
00

P
iątek

17
00

.

8
00

9
00

10
00

B
ażanow

ice
8

30
8

30
8

30
Czw

artek 

17
00

8
30

Czw
artek

 17
00

8
30

G
um

na
10

00
8

00
10

00
10

00
10

00

H
ażlach

8
30

10
00

10
00

W
torek 

17
00

10
00

W
torek 

17
00

8
30

K
rasna

8
30

10
00

8
30

M
arklow

ice
9

00
9

00
9

00
9

00
9

00

O
grodzona

8
30

8
30

8
30

Środa

 17
00

8
30

Środa

 17
00

8
30

P
uńców

10
00

10
00 

8
30

10
00

10
00

Zam
arski

10
00

10
00

10
00

8
30

10
00

Szpital 
10

30
10

30
10

30
10

30
10

30

D
om

 Sp. Starości
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00

-	Spow
iedŸ	i	Komunia	Œw

iêta

Skoczów

N
A

B
. R

O
D

Z

Św
iatow

y D
zień 

M
odlitw

y


