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	 Wiosna	każdemu	kojarzy	 się	z	budzącą	 się	do	życia	przyrodą.	Z	przyjściem	
wiosny	każdy	ma	 jakieś	 obowiązki,	 jakieś	 zadania,	 jakieś	 plany.	Każdy	 sieje	 gdzieś	
jakieś	 ziarna,	 sadzi	 kwiaty,	 różnorodną	 roślinność.	 Jakże	ważne	 jest	 to,	 co	wysiewa-
my	 i	 jak	 to	 robimy,	 bowiem	 od	 tego	 uzależnione	 są	 zbiory.	 Trzeba	 też	 zdawać	 so-
bie	 sprawę,	że	człowiek	sieje	nie	 tylko	na	 jednej	niwie.	Każdy	ma	życie	zawodowe	 
i	rodzinne	-	i	z	nich	zbiera	różnoraki	plon.	Wykonując	swój	zawód	otrzymuje	pienią-
dze,	ale	otrzymuje	 też	konkretny	wynik	pracy,	który	 radować	ma	 jego	serce	 i	duszę,	
zachęcać	do	dalszej	pracy.	 Jakże	cieszy	 lekarza	uzdrowiony	pacjent,	udana	operacja,	
ile	radości	ma	nauczyciel,	widząc	postępy	swego	ucznia,	pisarz	-	widząc	swoją	książkę	 
w	sklepowej	witrynie.
	 W	rodzinie	także	zbieramy	żniwo,	żniwo	trudnych	lat	siewu.	Dla	rodziców	jest	to	uśmiech	dziecka,	jego	
pierwsze	słowo,	wyciągnięte	rączki,	a	potem	ręka	wspierająca	w	starości.	Pracujemy	też	dla	bliźniego	i	zboru	 
w	Kościele.	Własnymi	rękami,	sercami	i	umysłami	budujemy	Kościół	Chrystusowy	tu,	na	ziemi.	Od	nas	zatem	
zależy,	jaki	ten	Kościół	będzie,	i	to	zarówno	budynek	kościelny,	jak	i	ci,	którzy	go	wypełnią.	Jakże	radują	odno-
wione	czy	wzniesione	na	nowo	mury	świątyni!	Jakże	cieszy	zbór,	w	którym	gromadzą	się	wszystkie	pokolenia.
	 W	każdej	pracy	cieszy	to,	że	robimy	coś	-	dla	kogoś.	Oczywiście	nie	zawsze	zbieramy	tylko	dobre	żniwa.	
Są	przykrości,	trudności,	kłopoty	i	nieudane	zbiory.	Ale	wciąż	siejemy	i	trzeba,	byśmy	to	robili	radośnie	i	z	ochotą.	
Trzeba	też,	byśmy	z	miłością	przyjmowali	plony,	ofiarowywane	nam	przez	innych	ludzi.
	 Jakże	trudno,	dzisiaj,	przy	trudach	i	kłopotach	codziennego	dnia,	uśmiechnąć	się	do	klienta	czy	pacjenta!	
Jakże	trudno,	dzisiaj,	przy	kłopotach	materialnych,	uniknąć	wielu	źle	wykonanych	produktów!	Jakże	trudno	po-
godzić	się	z	marnotrawstwem,	lenistwem	i	nieuprzejmością	innych,	a	jakże	łatwo	z	...własnym.
	 To	bardzo	ważna	rzecz,	choć	niechętnie	przez	nas	brana	pod	uwagę:	najpierw	popatrzeć	na	siebie,	na	swo-
ją	pracę,	na	swoją	rodzinę	i	na	swoje	postępowanie.	Jaki	jest	ten	mój	siew?	Jaki	ze	mnie	siewca?
	 Jesteśmy	chrześcijanami,	wierzymy,	że	dane	nam	jest	siać	tam,	gdzie	nas	postawił	Bóg.	I	musimy	uświa-
domić	sobie,	że	siejemy	na	Jego	polu,	bowiem	nasza	praca	czy	to	zawodowa,	czy	domowa,	czy	też	społeczna,	jest	
częścią	składową	pracy	dla	Królestwa	Bożego,	i	rozliczać	z	niej	będzie	nas	sam	Bóg.	
	 I	oto	przyszedł	siewca,	aby	siać.	Ale	najpierw	ukląkł	i	poprosił	Boga,	aby	pobłogosławił	ziarno	i	ziemię,	
w	którą	ono	spadnie,	i	rękę,	która	je	wysieje.	I	podziękował	siewca	Bogu	za	cudowny	dar	ziemi.
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Otwórz swoje usta w obronie 
niemego i w sprawie wszystkich 

opuszczonych!  
Prz 31,8

	 Zawitał	 maj,	 jeden	 
z	 najpiękniejszych	 miesięcy	
w	 roku.	 Przyroda	 przeżywa	
swój	 największy	 rozkwit.	
Podziwiamy	zieleń	 traw,	 ko-
lory	kwiatów,	 rozkoszujemy	
się	 ciepłem	 słońca.	 Chciało-

by	się	zaśpiewać	-	„gdy	na	ten	świat	spoglądam	wielki	
Boże,	coś	stworzył	go	wszechmocnym	słowem	Swym…	
jak	wielkiś	 Ty,	 jak	 wielkiś	 Ty.”	 Z	 sercem	 przepełnio-
nym	zachwytem	nad	pięknem	stworzenia	i	wielkością	
Stwórcy,	łatwiej	jest	otworzyć	serce	na	potrzebujących,	

pokrzywdzonych	i	odepchniętych	ludzi,	czasami	nawet	
na	ich	własne	życzenie.	Żyjemy	w	czasach,	kiedy	poję-
cia	„bezdomny”	czy	„bezrobotny”	weszły	do	naszego	
codziennego	słownika,	a	zjawiska	te	do	naszej	rzeczy-
wistości.	Są	też	inne	odmiany	naszej	biedy.	Samotność,	
choroba,	 która	 sprawia,	 że	 jesteśmy	 przykuci	 do	 łóż-
ka,	brak	akceptacji	otoczenia,	w	końcu	śmierć	bliskiej	 
osoby.	 W	 gruncie	 rzeczy	 każdy	 z	 nas	 na	 coś	 cierpi	
i	 każdy	 nosi	 jakiś	 swój	 krzyż.	 Dlatego	 każdy	 z	 nas	 
potrzebuje	otwartego	serca	drugiego	człowieka	i	każdy	 
z	nas	powinien	otwierać	swoje	serce	dla	innych.	Może	w	tak	
pięknym	miesiącu	będzie	to	łatwiejsze	i	stanie	się	regułą	 



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl2 Odwiedź naszą stronę:

	 Jedną	 z	 głównych	 przeszkód	 w	 rozmyślaniu	
nad	biblijnym	przekazem	mówiącym	o	odejściu	Jezusa	
Chrystusa	z	tego	świata	do	nieba,	na	jaką	natrafia	umysł	
współczesnego	 naśladowcy	 Mistrza	 z	 Nazaretu,	 jest	
wiedza	 o	 budowie	 ziemi	 i	 wszechświata.	 Czy	 należy	
więc	tę	historię	odmitologizować?	Czy	też	całkowicie	
ją	odrzucić	jako	nieprawdziwą?	Gdybyśmy	postąpili	w	
ten	 sposób,	 musielibyśmy	 z	 naszego	 chrześcijaństwa,	
a	więc	 z	 naszego	 stosunku	 do	 Jezusa,	wykreślić	 kon-
sekwentnie	wszelką	inność,	wszelkie	bóstwo,	wszelką	
tajemnicę,	a	więc	też	i	 tajemnicę	wcielenia,	tajemnicę	
odkupienia.	Cóż	by	pozostało?
	 Zadaniem	 teologa	 nie	 jest	 ingerencja	 w	 stan	
wiedzy	o	wszechświecie	 ani	poszukiwanie	kompromi-
sowych	rozwiązań	dla	wiary	i	rozumu.	Teolog	zawsze	
pragnie	poszukiwać	pod	zewnętrzną,	 ludzką	szatą	 tek-
stu	 biblijnego,	warstw	głębszych,	 dla	 niego	 istotnych,	
dotyczących	spraw	ducha.	A	swoją	drogą,	obraz	wnie-
bowstąpienia	ukazany	w	Łukaszowym	zapisie	sprawia	

wrażenie,	 zwłaszcza	 czytany	 w	 języku	 greckim,	 że	
fizyczność	 tego	wydarzenia	nie	mieściła	 się	w	ówcze-
snych	koncepcjach	budowy	świata.	Łukasz	bowiem	w	
tym	krótkim	opisie	umieszcza	aż	trzy	różne	czasowniki	
określające	czynność	patrzenia.	Może	to	być	stylistycz-
ny	zabieg	pisarski,	lecz	również	chęć	wiernego	oddania	
szczególnej	 atmosfery	 tego	 wydarzenia,	 zakłopotania	
uczniów	 oglądających	 zjawisko	 wykraczające	 poza	
granice	pojmowania.	W	opisie	wniebowstąpienia	nie	fi-
zyczność	ma	pierwszorzędne	znaczenie.	 Istotą	przeka-
zu	jest	sam	fakt	odejścia	i	jego	konsekwencje.	Odejście	
Jezusa	do	nieba	warunkuje	przyjście	Ducha	Świętego.
	 Uczniowie	 Jezusa	 w	 tym	 wydarzeniu	 ogląda-
ją	 swego	Mistrza	 jako	 tego,	 który	wstępuje	 do	 chwa-
ły.	 Odchodząc	 do	 chwały	 zaświadcza,	 że	 jest	 oczeki-
wanym	Mesjaszem.	Czas	 Jego	 poniżenia	minął,	 teraz	
nadszedł	 czas	 królowania.	Kończy	 się	 dzieło	 kapłana,	
a	rozpoczyna	się	dzieło	króla,	przed	którym	zegnie	się	
wszelkie	kolano.	Oto	ich	Pan	zostaje	wywyższony,	aby	

Wniebowstąpienie Pańskie

na	całe	życie?
	 Maj	 obfituje	 u	 nas	 także	 w	 bogate	 i	 ważne	
wydarzenia.	 12	 maja	 przeżywać	 będziemy	 uroczy-
stość	konfirmacji	w	kościele	Jezusowym	w	Cieszynie,	
19	 maja	 uroczystość	 pamiątki	 poświęcenia	 kościoła	 
w	Puńcowie,	a	26	maja	304.	pamiątkę	poświęcenia	ko-
ścioła	Jezusowego	w	Cieszynie.	Stanie	przed	nami	całe	
bogactwo	treści	związanej	z	tymi	uroczystościami.	
	 KONFIRMACJA	–	uroczystość,	w	czasie	któ-
rej	 konfirmanci	 składają	 przyrzeczenie,	 że	 pozostaną	
wierni	Bogu	i	Kościołowi.	Piękna	i	wzruszająca	chwila.	
Dumni	rodzice,	babcie,	dziadkowie,	wszyscy	odczuwa-
ją	wielkość	chwili.	A	co	czują	ci	młodzi	ludzie?	Jak	po-
toczą	się	ich	„kościelne”	losy?	Ilu	wytrwa	i	pozostanie	
wiernymi?	Otwórzmy	na	nich	nasze	serca	i	ogarnijmy	
ich	naszą	modlitwą.
	 KOŚCIÓŁ	 	 JANA	 CHRZCICIELA	 W	 PUŃ-
COWIE,	jedno	z	wielu	dzieci	parafii	cieszyńskiej,	albo	
kościoła	 Jezusowego.	 W	 miejsce	 małej	 „marowni”,	
później	 kaplicy	 cmentarnej,	 został	wybudowany	 pięk-
ny,	jasny,	wyposażony	w	funkcjonalną	salę	i	zaplecze	
kuchenne	kościół,	w	którym	odbywają	się	nabożeństwa	
i	 szkółki	 niedzielne	w	 każdą	 niedzielę	 i	 święta.	Dzia-
ła	chór	mieszany.	Chcemy	podziękować	Panu	Bogu	za	
błogosławieństwo,	którym	obdarza	to	miejsce	i	prosić	 
o	rozwój	życia	duchowego.
	 304.	 PAMIĄTKĘ	 POŚWIĘCENIA	 KOŚCIO-
ŁA	JEZUSOWEGO	obchodzimy	w	tym	roku	26	maja,	
a	więc	w	Święto	Matki.	Ma	to	symboliczne	znaczenie.		
Profesor	Oscar	Wagner	opatrzył	swoją	książkę	o	koście-
le	Jezusowym	tytułem	„Mutter	Kirche	Vieler	Lӓnder”,	

czyli	Matka	Kościołów	wielu	krajów.	Dwa	pojęcia	są	
tu	kluczowe,	najważniejsze:	Kościół	i	Matka.	Kościół,	
który	staje	się	matką,	który	przygarnia,	który	obejmuje,	
tuli,	zapewnia	bezpieczeństwo.	Taka	była	rola	Kościoła	
Jezusowego	w	historii.	Był	 jedynym	kościołem	ewan-
gelickim	 w	 promieniu	 100	 kilometrów.	 Był	 domem	
ewangelików	 spragnionych	 słuchania	 Słowa	 Bożego.	
Tu	 przychodzili,	 czy	 przyjeżdżali	 jak	 do	 źródła,	 aby	
czerpać	ze	zdrojów	Bożego	Słowa	w	ogrodzie	Ducha	
Świętego.	Potem	ta	matka	kościołów	wydaje	na	świat	
swoje	dzieci,	na	mocy	Patentów	powstają	nowe	parafie	
i	 kościoły,	 dzieci	 kościoła	 Jezusowego,	matka	 oddaje	
je	do	samodzielnego	życia.	W	końcu	ostatnie	rozstanie,	
bolesne,	z	lewobrzeżną	częścią	Cieszyna.	Życie	płynie	
dalej,	rodzą	się	nowe	dzieci,	w	Bażanowicach,	Marklo-
wicach,	Puńcowie,	Hażlachu,	Ogrodzonej.	Czyżby		ko-
ściół	Jezusowy	nie	był	wielodzietny?	Mała	to	rodzina?	
Byle	zgodna	i	otwierająca	oczy	na	potrzebującego.
	 ŚWIĘTO	MATKI	 to	 także	 święto	 tej	 niezwy-
kłej,	najukochańszej	kobiety,	która	nas	zwyczajnie	uro-
dziła,	w	domu	czy	w	szpitalu.	W	stronę	tych	zwyczaj-
nych,	 niezwyczajnych	Kobiet,	 kierujemy	 nasze	myśli	
w	 dniu	 ich	 święta,	 życząc,	 żeby	 doświadczały	 naszej	
miłości	 na	 co	 dzień,	 nie	 tylko	w	 to	 święto.	 Żebyśmy	
umieli	 otwierać	 nasze	 serca	 także	 na	 ich	 problemy	 
i	niedomagania.	A	maj	ze	swoim	pięknem	i	świeżością	
niech	pomoże	nam,	abyśmy	w	swoim	życiu		realizowali	
słowa:	„Więc	żyjmy	jak	można	najpiękniej,	czy	wielkie,	
czy	trudne	są	dni,	bo	życie	to	skarb	w	naszych	rękach	 
i	przez	nas	ma	świat	lepszy	być.”	Z	życzeniami	Bożego	
błogosławieństwa	i	zachwytu	nad	pięknem	stworzenia.

ks. Janusz Sikora
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im,	Jego	naśladowcom,	zachowana	została	nieustająca	
nadzieja,	 że	 przeznaczeniem	 Bożego	 stworzenia	 jest	
nie	poniżenie,	ale	wywyższenie	i	chwała.	I	tak	też	świę-
to	Wniebowstąpienia	przeżywa	Kościół	po	dziś	dzień.	
Pan	odszedł	do	Swej	chwały,	odszedł	jednak,	aby	przy-
gotować	 miejsce	 dla	 swoich	 wiernych	 naśladowców,	
odszedł,	by	wstawić	się	za	Swój	lud.	Odszedł	cieleśnie,	
aby	uobecnić	się	duchowo	przez	Ducha	Świętego,	bo	
tego	wymagała	misja	Jego	ludu	w	tym	świecie	—	mi-
sja	świadków	rozchodzących	się	na	wsze	strony	świata,	
poczynając	od	Jerozolimy,	a	więc	oddalających	się	od	
siebie,	 a	mimo	 to	 pozostających	 nadal	 jednością,	 jed-
nym	ciałem,	przez	Jego	osobę	obecną	duchowo	w	mocy	
Ducha	Świętego.
	 Jedność,	która	rodzi	się	ze	społeczności	z	Chry-
stusem,	 jest	 ciągle	 zagrożona.	Święto	Wniebowstąpie-
nia	przypomina,	że	między	tym,	co	jest	udziałem	Chry-
stusa	w	Jego	chwale,	a	tym,	co	jest	udziałem	Jego	ludu	
w	ziemskim	pielgrzymowaniu,	 istnieje	 różnica.	Ponie-
waż	Jego	lud	jest	społecznością	ciągle	idącą	przez	ten	
świat,	w	którym	nadal	istnieje	zło,	a	pielgrzymowanie	
to	 jest	 zagrożone	 ciągłym	 rozbiciem	 i	 utratą	 jedności.	
W	 życiu	 ludu	 Bożego	 ciągle	 obecny	 jest	 ten	 grzech,	 
o	czym	świadczy	brak	braterstwa,	brak	służby	w	duchu	
miłości.	 Jezus	 wiedział	 o	 tych	 zagrożeniach,	 dlatego	
jako	Mesjasz	modlił	 się,	 aby	 Jego	 lud	 ciągle	 poszuki-
wał	jedności	i	wierzył	w	jedność,	naśladując	doskonałą	
jedność,	jaką	On	ma	ze	Swoim	Ojcem	w	niebie.	Jezus	
w	Swojej	modlitwie	nie	prosi	o	 jedność,	która	ma	do-
prowadzić	 do	 zatracenia	 cech	 własnych.	 Nie	 chodzi	
tu	 o	 jedność	 organizacyjną,	 ziemską,	 materialną,	 ale	 
o	naśladowanie	 tej	 duchowej	 jedności,	 która	 jest	mię-
dzy	 Nim	 i	 Ojcem.	 Rękojmią	 tej	 jedności	 na	 zawsze	
pozostaje	tylko	On,	który	odchodzi	cieleśnie	do	nieba.	
On,	 który	 teraz	 działał	 będzie	 przez	Ducha	 Świętego.	 
W	tym	ciągłym	trwaniu	w	jedności	z	Nim	uwiarygodnia	
się	też	świadectwo	Jego	uczniów	przed	światem.	Świa-

dectwo	to	wskazuje	na	Niego.	W	tym	zwiastowaniu	On	
sam	 jest	 obecny.	 Jezus	w	 Swej	modlitwie	 zapowiada	
niewiarygodne	wprost	 i	 oszałamiające	 doświadczenie	
uczniów,	pragnie,	by	przez	nich,	ludzi,	rosła	Jego	chwa-
ła	w	świecie.
	 Jedność	 z	 Chrystusem	 prowadzi	 do	 chwały.	 
O	tę	chwałę	Jezus	prosi	dla	Swojego	Kościoła.	Słowa	
tej	 prośby	 Jezusa,	 rozważane	 w	 święto	 Wniebowstą-
pienia,	które	przypomina	uczniów	wpatrujących	się	w	
obłok,	biblijny	symbol	chwały	Bożej,	nasuwają	pewne	
refleksje.	 Refleksja	 pierwsza:	 Kościół	 musi	 ustawicz-
nie	pamiętać	o	tej	prośbie	Jezusa,	aby	nie	pomylić	się	 
w	wyborze	dróg	prowadzących	ku	tej	chwale.	Bóg	Oj-
ciec	dał	Swemu	Synowi	przychodzącemu	na	ten	świat	
Swoją	chwałę,	jednak	chwałę	nie	na	sposób	tego	świata.	
Chwała	Jezusa,	który	znosi	poniżenie	i	hańbę	krzyża,	to	
jego	służba,	to	jego	zaparcie	się	siebie,	to	jego	cierpie-
nie	i	miłość.	Droga	Jego	ludu	to	zatem	droga	tej	chwały	
Jezusa	—	służby,	cierpienia	i	miłości.	Nie	w	dążeniu	do	
znaczenia,	 panowania	 poszukiwać	 ma	 Kościół	 chwa-
ły	Swego	Pana.	To,	że	Kościół	nieraz	będzie	zabiegał	
i	szukał	innej	chwały,	która	nie	jest	chwałą	Chrystusa,	
świadczy	 ta	modlitewna	prośba	 idącego	na	 śmierć	 Je-
zusa,	który	pragnie	ochronić	Swój	 lud	 i	 zachować	go	
na	drodze,	którą	On	sam	szedł,	ukazując	chwałę	Boga	
Ojca	w	miłości	i	służbie
	 Refleksja	 druga:	 Wniebowstąpienie	 Jezusa	
przypomina	też	o	Jego	chwale,	którą	dzieli	z	Ojcem	za-
siadając	po	Jego	prawicy.	Droga	naśladowców	Jezusa	
ku	 tej	 wywyższonej	 chwale,	 chwale	 królewskiej,	 po-
tężnej	 i	 zwyciężającej	zło,	prowadzi	przez	naśladowa-
nie	Jego	krzyża.	A	chwała	wywyższonego	Pana,	która	
przez	to	stanie	się	ich	udziałem,	będzie	wspaniałym	da-
rem	Pana,	którym	obdarza,	bo	taka	jest	Jego	ostateczna	
wola.	Amen.	

ks. Mieczysław J. Cieślar; 1983 rok

	 W	 ZIELONE	 ŚWIĘTA	 łączą	 i	 splatają	 się	 
z	sobą	dwa	tematy:	zesłanie	Ducha	Świętego	i	narodzi-
ny	 chrzęścijańskiego	 Kościoła,	 bowiem	 dzień	 wypeł-
nienia	obietnicy	przyjścia	Ducha	Bożego	był	 również	
dniem	powstania	pierwszego	zboru	naszego	Zbawicie-
la,	 Jezusa	Chrystusa.	Powyższe	dwa	 tematy	nie	mogą	
być	rozpatrywane	oddzielnie	właśnie	ze	względu	na	ge-
nezę	Chrystusowego	Kościoła,	mającą	związek	z	wyla-
niem	Ducha	na	uczniów	Pańskich.	Duch	i	Kościół	aż	po	

Otrzymali Ducha, który jest z Boga

 A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg 
łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, 
przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. 

1 Kor 2,12.13

dzień	ostateczny	należą	do	siebie.	Kościół	jest	terenem	
działania	 Ducha	 Świętego.	 Dzięki	 Duchowi	 Kościół	
posiada	 udział	 w	 Bożym	 życiu.	 Przenikanie	 Ducha	 
w	Jezusowy	lud,	świadczy	o	Bożej	obecności	i	zaintere-
sowaniu	Najwyższego	 grzeszną,	 potrzebującą	 zbawie-
nia	ludzkością.
	 O	 Duchu	 Świętym,	 działającym	 w	 Kościele,	 
w	nas	i	pośród	nas,	Słowo	Boże	zawsze	mówi	w	relacji	
z	nami.	Duch	Święty,	to	Bóg	w	nas	i	pośród	nas,	i	jako	
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Bóg	w	nas	decyduje	o	jakości	naszego	życia	i	obliczu	
Kościoła.	Mówienie	o	Duchu	w	oderwaniu	od	Kościoła,	
jego	 życia,	 spraw	 i	 problemów,	niewiele	wnosi	 ożyw-
czego	i	konstruktywnego	dla	Kościoła.	Słowa	ap.	Paw-
ła:	„a	myśmy	otrzymali	nie	ducha	świata,	 lecz	Ducha,	
który	jest	z	Boga"	również	mogą	być	odczytane	jedynie	
w	 kontekście	Kościoła,	 historycznie	 rzecz	 ujmując	—	 
w	kontekście	zboru	Jezusa	Chrystusa	w	Koryncie.
	 Dla	 zboru	 w	 Koryncie,	 rozdartego	 wewnętrz-
nie,	pełnego	ludzkich,	trudnych	do	opanowania	namięt-
ności,	powyższe	słowa	posiadały	szczególną	wymowę.	
Zmuszały	 do	 zastanowienia	 i	 głębokiej	 refleksji	 nad	
własną	sytuacją	i	duchowym	stanem	posiadania.	Czym	
zbór	się	kierował,	opowiadając	się	za	Pawłem,	Piotrem	
lub	 Apollosem?	 Czy	 duch	 świata	 i	 szukanie	 mądro-
ści	 nie	 stanowiły	 probierza	 kwalifikacji	 sług	 Bożych	 
i	zwiastowanego	Słowa?	Koryntianie	winni	się	byli	nad	
tym	zastanowić.
	 Jednakże	słowa:	 ,,myśmy	otrzymali	nie	ducha	
świata,	lecz	Ducha,	który	jest	z	Boga"	odnoszą	się	rów-
nież	do	całego	Kościoła	chrześcijańskiego.	Kościół	nie	
posiada	ducha	świata.	Nie	oznacza	to,	że	istnieje	jakiś	
osobowy	duch	świata.	Jeśli	Apostoł	Narodów	powiada,	
że	nie	posiadamy	ducha	świata,	to	pragnie	powiedzieć,	
że	Kościół	 nie	 jest	wielkością	 ukształtowaną	na	wzór	
grzesznych,	światowych	struktur,	ani	też	nie	powinien	
kierować	się	zasadami	świata.
	 W	 przeszłości	 niejednokrotnie	 Kościół	 chciał	
przejść	przez	historię	w	glorii	i	chwale,	i	dzisiaj	wielu	
hołduje	zasadom	triumfalizmu.	Gloria	i	chwała	należy	
się	Kościołowi	w	wieczności.	W	doczesności	Kościół	
powołany	 jest	 do	 służby,	 do	 naśladowania	 swojego	
Pana,	 Jezusa	Chrystusa,	 który	 powiedział	 o	 sobie,	 że	
nie	przyszedł,	aby	Mu	służono,	lecz	aby	służył	i	życie	
swoje	położył	za	wielu	na	okup.	Kościół	nie	posiadając	
ducha	świata,	nie	powinien	więc	dążyć	do	panowania,	
gromadzenia	 bogactwa,	 nie	 powinien	myśleć	 po	 ludz-
ku	 i	 kierować	 się	 ludzkimi	 ambicjami.	 Nie	 powinien	
zajmować	 się	 tymi	 sprawami,	 które	 są	 właściwe	 dla	
tego	 świata	 i	 według	 zasad	 świata	 osądzać,	 mierzyć,	
liczyć	 i	wartościować.	W	żadnym	wypadku	nie	może	
też	posługiwać	się	metodami	i	kierować	zasadami,	któ-
re	właściwe	są	dla	dzieci	tego	świata.	Kościół,	chociaż	
działa	 w	 świecie,	 powinien	 być	 wyróżniająco	 inny	
aniżeli	 świat,	 który	 jest	 pełen	 zakłamania,	 niepokoju	 
i	niesprawiedliwości.	Kościołowi	dany	jest	Duch	Boży	
i	jest	on	terenem	Bożej	penetracji.	W	nim	obowiązują	
Boże	zasady	działania.	W	nim	rządzi	Duch,	który	jest	
Duchem	 Prawdy,	 Sprawiedliwości	 i	 Pokoju.	 Dzięki	
Duchowi	świętemu	Boży	lud	może	obfitować	w	dobre	
owoce,	które	są	jego	ozdobą	i	chwałą.	Duch	sprawia,	że	
Kościół	jest	solą	ziemi,	światłością	świata,	miastem	na	
górze	leżącym.	Czy	zawsze	tym	jest	Kościół?	Kościół	
rozmija	się	czasem	ze	swoim	powołaniem.	Źródła	tego	
należy	szukać	w	tych,	którzy	zostali	wezwani	 i	powo-

łani,	 aby	wokół	Chrystusa	wzrastać	w	 dom	 duchowy.	
Ile	w	nas	jest	ducha	świata,	tyle	jest	go	w	Kościele,	ile	
zaś	Ducha	Bożego,	 tyle	 jest	go	w	społeczności,	którą	
tworzymy.	Stanowimy	żywe	kamienie	Bożej	budowli.	
Jeśli	 jesteśmy	ożywieni	Duchem	Bożym,	który	w	nas	
znajduje	swe	mieszkanie	i	pośród	nas	działa,	to	również	
Kościół,	każdy	zbór	 jest	żywym	organizmem,	spełnia-
jącym	 swoje	 obowiązki	 i	 powinności.	 Zastanawiając	
się	nad	 tym,	niechaj	nikt	nikogo	nie	próbuje	osądzać:	
ja	posiadam	Ducha	Bożego,	On	kształtuje	moje	życie,	
lecz	 mój	 bliźni,	 sąsiad,	 współpracownik,	 podwładny	
itp.	niewiele	go	posiada.	Takie	myślenie	wręcz	świad-
czy	o	braku	Ducha	Świętego,	bowiem	gdzie	człowiek	
dokonuje	 oceny	 wartości	 bliźniego	 według	 poznania	
własnego	stanu	posiadania,	 tam	stawia	się	przeszkody	
Duchowi	Pana.
	 Apostoł	 Paweł	 powiada,	 że	 ,,otrzymaliśmy	
Ducha,	który	jest	z	Boga,	abyśmy	wiedzieli,	czym	nas	
Bóg	łaskawie	obdarzył".	Jakże	ważne	to	stwierdzenie!	
Wszechmocny	Bóg	nie	tylko	obdarował	nas	w	Jezusie	
Chrystusie	 darami	 zbawienia,	 lecz	 dał	 nam	 również	
Ducha,	 abyśmy	w	Nim	 i	 przez	Niego	mieli	 poznanie	
łaski	Bożej,	 darowanego	nam	Zbawiciela	 i	 zbawienia	
wiecznego.	Nikt	bez	Ducha	Bożego	nie	może	wyznać,	
że	 Jezus	 jest	 Panem	 (l	Kor	 12,3)	 i	 nie	może	 kroczyć	
drogą	 wiodącą	 do	 Boga.	 Nikt	 bez	 Ducha	 nie	 może	
poznać	 siebie	 i	 darowanego	 ratunku.	 Ojciec	 Refor-
macji,	ks.	dr	Marcin	Luter	dlatego,	objaśniając	III	art.	
wiary,	 powiada:	 ,,Wierzę,	 że	 ani	 przez	własny	 rozum,	
ani	 przez	 siły	 swoje	w	 Jezusa	Chrystusa,	 Pana	mego,	
uwierzyć	ani	z	Nim	połączyć	się	nie	mogę,	ale	że	mnie	
Duch	Święty	przez	Ewangelię	powołał,	darami	swymi	
oświecił,	w	 prawdziwej	wierze	 poświęcił	 i	 utrzymał".	
I	tak	dochodzimy	do	podstawowego,	fundamentalnego	
stwierdzenia,	że	gdzie	zwiastowana	jest	Ewangelia	Je-
zusa	Chrystusa,	opowiadany	jest	krzyż	Golgoty,	triumf	
zmartwychwstania	 Pana	 naszego,	 działa	 Duch	 Boży.	
On	 nie	 działa	 poza	 Słowem	 Bożym.	 Duch	 skutecz-
nie,	 zbawczo	posługuje	 się	 radosną	wieścią	o	Bożym	
Synu,	który	dla	naszego	zbawienia	stał	się	człowiekiem.	
Apostoł	 dlatego	 również	 napisał:	 ,,Toteż	 głosimy	 nie	 
w	uczonych	słowach	ludzkiej	mądrości,	lecz	w	słowach,	
których	naucza	Duch".	Wypływają	z	tego	stwierdzenia	
wnioski,	których	w	naszym	życiu	religijno-kościelnym	
nie	możemy	nie	wziąć	pod	uwagę.	Po	pierwsze:	podsta-
wowym,	naczelnym	zadaniem	Kościoła	jest	zwiastowa-
nie	Chrystusowej	Ewangelii,	która	jest	mocą	Bożą	ku	
zbawieniu	 każdego	wierzącego	 człowieka.	 Po	 drugie:	
zwiastowanie	 to	musi	 odbywać	 się	 pod	 dyktando	Du-
cha	Świętego,	który	jako	Duch	Prawdy	prowadzi	nas	ku	
poznaniu	Boga	 i	 Jego	 łaski.	Po	 trzecie:	wyobcowanie	
się	 ze	 społeczności	 ludzi	wiary,	 znajdujących	 się	 pod	
Słowem	 Bożym,	 jest	 równoznaczne	 z	 zamknięciem	
się	dla	Ducha	Świętego.	Z	 tego	zaś	wypływa	dla	nas	
jakże	ważny	 i	praktyczny	wniosek,	 i	wezwanie,	które	
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autor	Listu	do	Hebrajczyków	sformułował	następująco	
,,Baczmy	jedni	na	drugich	w	celu	pobudzenia	się	do	mi-
łości	i	dobrych	uczynków,	nie	opuszczając	wspólnych	
zebrań	naszych".
	 W	 Święta	 Zesłania	 Ducha	 Świętego	 wołamy:	
,,O	Duchu	Święty,	Stwórco,	przyjdź,	do	serc	Swojego	
ludu	wnijdź,	racz	łaskę	na	swe	rzesze	zlać,	by	mogły	się	
świętymi	stać".	Zielone	Święta	są	 jednak	głównie	wo-
łaniem	Ducha	do	nas	skierowanym.	Boży	Duch	wzywa	
nas,	Boży	lud,	odkupiony	krwią	Jezusa	Chrystusa,	do	

trwania	w	społeczności	Jezusowego	Kościoła	i	słucha-
nia	Ewangelii.	Przez	nieustanne	głoszenie	 i	 słuchanie	
orędzia	 o	 krzyżu	Bożego	 Syna	 trwają	 skutki	wylania	
Ducha	 Świętego	 na	 pierwszych	 uczniów	 Pańskich.	
Gdzie	rozlega	się	Słowo	o	Chrystusie	przychodzi	Duch,	
przenika	ludzkie	serca,	budzi	do	wiary	i	życia	w	spra-
wiedliwości,	rodzi	się	i	buduje	Kościół	Boży.	Amen.

ks. Manfred Uglorz; 1986 rok

Znaczenie Wieczerzy Pańskiej

	 Gdy	nadeszła	pora,	Jezus	zasiadł	przy	stole	ze	
swymi	 apostołami	 i	 rzekł	 do	 nich:	 „Gorąco pragną-
łem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją 
męką”. (Łk 22, 14-15).	W	czasie	Ostatniej	Wieczerzy	
Jezus	 przemienił	 tę	wieczerzę	w	 Sakrament	Komunii	
Świętej.	 Barankiem	miał	 być	On	 Sam,	 a	 nie	 zwierzę	
domowe.	Apostoł	Paweł	napisał:	„Albowiem na naszą 
Wielkanoc, jako baranek został ofiarowany Chrystus  
(1 Kor 5, 7).	Wraz	z	Jego	ofiarą	otrzymujemy	dary	inne,	
lepsze	 niż	 lud	 Boży	 w	 Starym	 Testamencie.	 Oni	 ob-
chodzili	pamiątkę	wyzwolenia	z	niewoli	egipskiej,	my	
przez	 ustanowienie	Wieczerzy	 Pańskiej	 otrzymujemy	
odpuszczenie	grzechów	„przez	krew	nowego	przymie-
rza,	 która	 się	 za	wielu	wylewa	 na	 odpuszczenie	 grze-
chów”,	a	gdzie	jest	odpuszczenie	grzechów,	tam	też	jest	
życie	 i	 zbawienie.	W	 tym	celu	 Jezus	wkroczył	 dobro-
wolnie	na	drogę	cierpień	i	śmierci	na	krzyżu.	Wszystko	
co	chciał	nam	dać	Syn	Boży	przez	Swoje	życie	w	ludz-
kim	ciele	 i	 przez	ofiarowanie	Swego	życia,	przekazał	
nam	w	 „nowym	przymierzu”	 jako	 najcenniejsze	 dzie-
dzictwo,	pod	postacią	chleba	 i	wina,	daje	nam	Swoje	
ciało	i	krew,	czyli	samego	siebie.	Pragnie	też,	abyśmy	
pamiętali	 o	 tym,	 ile	 go	 kosztowało	 nasze	 odkupienie.	
Na	 to	wskazują	 słowa	 św.	 Pawła:	„Albowiem ilekroć 
ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pań-
ską zwiastujecie, aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26).	Chodzi	
nie	tylko	o	to,	abyśmy	czuli	się	objęci	tragedią	Golgoty	 
z	powodu	grzechów,	które	były	przyczyną	Jego	śmierci,	
lecz	 także	 o	 to,	 byśmy	 zarazem	 czuli	 się	 objęci	 Jego	
wieczną	 miłością,	 pełną	 poświęcenia	 i	 z	 niej	 czerpa-
li	 pocieszenie	 oraz	 pewność	 odpuszczenia	 grzechów	 
i	pojednania	z	Bogiem.	To	jest	podstawą	nowego	życia	 
z	Panem.	Jest	to	po	myśli	Apostoła	Narodów,	który	na-
pisał:	„A	umarł	za	wszystkich,	aby	ci	którzy	żyją,	 już	
nie	dla	siebie	samych	żyli,	lecz	dla	tego,	który	za	nich	
umarł	i	został	wzbudzony”.	Nie	wszystkie	Boże	tajem-
nice	możemy	 przedstawić	w	 ludzkich	 słowach	 tak	 ja-
sno	 i	 zrozumiale,	 żeby	 nie	 było	 żadnych	wątpliwości	
i	 niedomówień,	 zwłaszcza	 gdy	 chodzi	 o	 najświętsze	 
i	najwznioślejsze	Boże	tajemnice.	I	do	nich	należy	tak-

że	ustanowiony	przez	Jezusa	Chrystusa	sakrament	Ko-
munii	Świętej.	Nie	można	Go	lekceważyć!	Znaczenie	
Wieczerzy	Pańskiej	Jezus	określa	także	w	słowach:	„To	
jest	krew	moja	nowego	przymierza,	która	się	za	wielu	
wylewa	na	odpuszczenie	grzechów”.	Przymierze	Boga	
z	 człowiekiem	 jest	 główną	 treścią	 Biblii.	 Najpierw	
Bóg	zawarł	przymierze	z	 jednym	człowiekiem:	„Uka-
zał się Pan Abramowi i rzekł do Niego: Jam jest Bóg 
Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź 
doskonały! Ustanowię bowiem przymierze między mną,  
a tobą”. (1 Mż 17, 1-2).	Potem	zawiera	Bóg	przymierze	
z	 potomkami	Abrahama.	Historia	wyzwolenia	 narodu	
izraelskiego	zaczęła	się	od	tego,	że	wspomniał	Bóg	na	
swoje	przymierze	z	Abrahamem,	Izaakiem	i	Jakubem.	
Z	narodem	izraelskim	Bóg	zawarł	przymierze	na	górze	
Synaj,	gdzie	On	powiedział	„Jeżeli pilnie będziecie słu-
chać głosu mojego i przestrzegać mego przymierza, bę-
dziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich 
ludów, bo moja jest cała ziemia”. (2 Mż 19, 5)	Bóg	dla	
Swego	 przymierza	 postanowił	 pomagać	 człowiekowi	 
w	jego	ciężkiej	walce	ze	złem	i	w	jego	trudzie	postano-
wił	wziąć	go	pod	swoją	opiekę	i	zbawić.	Człowieka	zaś	
Bóg	zobowiązał	do	tego,	że	nie	godząc	się	z	upadkiem,	
będzie	 dążył	 uporczywie	 wzwyż,	 a	 świadomy	 swej	
słabości	będzie	w	Bogu	szukał	oparcia	i	ostoi.	Było	to	
przymierze	 bardzo	 korzystne	 dla	 Izraelitów.	 Izraelici	
jednak	 nie	 spełnili	 zobowiązań	 wynikających	 z	 tego	
przymierza.	Już	prorok	Izajasz	potępia	ich,	porównując	
ich	do	woła	i	osła	(Iz	1,	2-4).	Przez	proroka	Jeremiasza	
zapowiada	Bóg	nowe	przymierze	(Jr	31,	31-34).	
	 Nowe	 przymierze	 zawarł	 Bóg	 z	 ludzkością	
przez	Syna	Swego.	Jest	ono	ściślejsze	od	starego	przy-
mierza,	gdyż	Bóg	dzięki	niemu	staje	się	naszym	Ojcem,	
a	 my	 Jego	 dziećmi.	 Odnowieniu	 osłabionego	 przez	
nasz	grzech	przymierza	służy	Wieczerza	Pańska.	„Nie-
bo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”. 
(Mt 24, 35)	Swoim	wiecznym	Słowem	objął	święte	ele-
menty	sakramentalne	,	chleb	i	wino	–	mówiąc:	„To	jest	
ciało	moje,	to	jest	krew	moja”.	Te	słowa	pojmujemy	do-
słownie	jako	wieczną	ustawę.	Tak	więc	w	słowach	usta-
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Na Dzień Matki o rodzinie chrześcijańskiej

	 Z	okazji	zbliżającego	się	Dnia	Matki,	spójrzmy	
przez	pryzmat	Słowa	Bożego,	 na	 swoje	 życie	 i	 postę-
powanie	w	rodzinie.	Wprawdzie	o	wiele	łatwiej	byłoby	
nam	przyjąć	i	zaakceptować	to,	co	ma	do	powiedzenia	
Słowo	Boże	pod	adresem	naszych	mężów	i	dzieci...
	 Nietrudno	 byłoby	 nam	 wtedy	 znaleźć	 Słowa	
napomnienia	czy	przestrogi.	A	jednak	dziś	powinnyśmy	
uczynić	coś,	na	co	mamy	najmniej	ochoty,	a	mianowi-
cie	poddać	kontroli	i	ocenie	Słowa	Bożego,	nasze	wła-
sne	życie	i	postępowanie	w	rodzinie.
	 Ileż	bowiem	na	 tym	polu	popełniamy	 świado-
mych	 i	 nieświadomych	 błędów!	 Przyłóżmy	 więc	 raz	
miernik	nie	własnej	oceny,	ale	pozwólmy,	aby	Słowo	
Boże	stało	się	dla	nas	tym	najwyższym	autorytetem.
	 Tekst,	 w	 świetle	 którego	 chcemy	 spojrzeć	 
na	siebie,	jest	nam	zapewne	dobrze	znany.	Znajdujemy	
go	w	Ewangelii	 Łukasza	 r.	 18	w.	 38	 -	 42.	 Skierujmy	
nasze	myśli	do	domu	w	Betanii,	gdzie	Pan	Jezus	znaj-
dował	zawsze	otwarte	drzwi	 i	miłujące	 serca.	On	zaś,	
jako	najlepszy	Mistrz	i	nauczyciel	niech	będzie	naszym	
przewodnikiem,	abyśmy	mogły	jeszcze	raz	wsłuchać	się	 
w	 tę	 rozmowę	 i	 odnieść	 jej	 treść	 do	własnej	 sytuacji	 
w	 rodzinie.	 Słów	 jest	 w	 tym	 tekście	 niewiele.	 Jedno	 
pytanie	i	jedna	odpowiedź,	a	mimo	to	zawierają	głębo-
ką	treść.
	 Oto	 widzimy	 dwie	 siostry,	 w	 jednym	 czasie,	
zajmujące	zupełnie	inną	postawę.	Mogłybyśmy	po	pro-
stu	zapytać,	która	z	nich	postąpiła	właściwie.	Ale,	gdy-
byśmy	tym	pytaniem	chciały	rozwiązać	treść	tej	lekcji,	
wówczas	 sprawa	 byłaby	 bardzo	 uproszczona	 i	 niepeł-

na.	Nie	my	mamy	wydawać	wyrok	o	ich	postawie,	ale	
przyjąć	dla	siebie	to,	co	ma	ta	Ewangelia	nam	dziś	do	
powiedzenia.	 Pozwólmy	 przenieść	 treść	 tej	 rozmowy	 
w	nasze	życie	i	przetransponować	na	naszą	codzienną	
rzeczywistość.
	 Zadajemy	sobie	osobiście	pytanie,	które	może	
nam	być	pomocą.	Czy	uznałyśmy	już	i	przyjęły	Jezusa	
Chrystusa	 i	 Jego	 Słowo	 do	 naszego	 życia	 osobistego	 
i	rodzinnego?	Czy	nasz	dom	i	nasze	serca	są	otwarte	dla	
Jezusa	 i	Jego	sprawy,	podobnie	 jak	dom	Marii,	Marty	 
i	Łazarza?
	 Czy	jesteśmy	świadome,	że	Jezus	i	dziś	nas	wi-

wy	Chrystusa,	elementy	komunijne	hostia	i	wino	mają	
znaczenie	Ciała	i	krwi	Chrystusa.	On	jest	centrum	całej	
Biblii.	 W	 Jego	 osobie	 spełnia	 się	 nadzieja	 najszczyt-
niejszych	natchnień	Starego	Testamentu.	Jezusowi	też	
chodzi	 o	 podkreślenie	 Swej	 rzeczywistej	 obecności	 
w	tym	sakramencie.	Dzięki	wieczerzy	Pańskiej,	Jezus	
jest	wśród	nas	obecny,	nie	w	wyobraźni,	nie	 tylko	du-
chowo,	nie	w	postaci	myśli,	ale	rzeczywiście	cieleśnie.	
Wszystko	bowiem	co	spożyjemy,	staje	się	wnet	cząstką	
naszego	ciała	i	życia.	Dla	Jezusa	i	dla	Jego	wiernego	wy-
znawcy,	jest	to	ścisła	z	Nim	więź	–	niesłychanie	ważna.	
Jezus	wyraża	 to	 też	w	 swej	mowie	pożegnalnej,	 przy-
równując	siebie	do	winnej	latorośli	„Ja jestem krzewem 
winnym, wy jesteście latoroślami. Jak latorośl sama  
z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krze-
wie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie”  
(J 15, 4-5). 
	 Chrystusowi	 chodziło	 zawsze	 o	 najściślejsze	
powiązanie	Jego	osoby,	nauki	i	działania	z	życiem	każ-
dego	z	nas,	by	każdy	z	nas	czuł	się	osobiście	zaangażo-

wany	i	objęty	odwiecznym	dramatem	odkupienia.	Dla	
każdego	z	nas	On	przyszedł	na	świat,	każdego	pragnie	
objąć	 Swoją	 Ewangelią	 i	 zbawczym	 działaniem	 na	
krzyżu	 i	 Swoim	Zmartwychwstaniem.	Tak	 trzeba	Go	
przyjąć,	 aby	 każdy	 się	 poczuł	 Jego	 własnością.	 Mu-
simy	sobie	powiedzieć:	moje	grzechy	były	przyczyną	
Jego	śmierci.	 Jego	krew	 i	mnie	oczyszczała	 i	 sprawia	
odpuszczenie	 grzechów,	 jedna	 z	 Bogiem,	 obdarza	 ży-
ciem	wiecznym	i	zbawieniem.	Te	właśnie	prawdy	wy-
raża	ustanowiony	przez	Chrystusa	sakrament	Komunii	
Świętej.	Ważność	tego	sakramentu	zaznacza	Jezus	sło-
wami:	„Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił, 
jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, 
a chleb który Ja dam, to ciało moje, które ja oddam za 
żywot świata. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, 
ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu osta-
tecznym”. (J 6, 51 i 54)

Ruta Kornelia Lissowska
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dzi	krzątające	się	w	naszym	domu,	słyszy	nas,	w	jaki	
sposób	 i	 jakim	 tonem	 rozmawiamy	z	 naszym	mężem	 
i	dziećmi!
	 Czy	jesteśmy	świadome,	że	On	nasz	Pan	i	Zba-
wiciel,	ma	być	tym	pierwszym	i	najważniejszym	w	na-
szej	 rodzinie,	wszak	 tylko	wówczas	nasza	 rodzina	bę-
dzie	żywą	komórką	w	drogim	nam	Kościele,	a	zarazem	
pożytkiem	i	błogosławieństwem	dla	otoczenia.
	 Często	 pod	 adresem	Marii	 i	 Marty	 wypowia-
damy	kontrowersyjne	zdania	i	opinie.	Ale	dziś	te	dwie	
osoby,	dwie	różne	postawy	niech	będą	dla	nas	wzorem	
jako	jedna	całość.
	 Nie	bądźmy	tylko	Martą,	która	jedynie	się	krzą-
ta,	nie	dajmy	się	opanować	duchem	troski	i	narzekania.	
Piszę	 te	 słowa	pod	 swoim	własnym	adresem,	bo	 taką	
często	 jestem,	 to	zaś	 jest	powodem	niezdrowej	atmos-
fery	w	rodzinie.	Pan	Jezus	przestrzega	nas	przed	 taką	
krańcowością	 mówiąc:	 „Marto, Marto troszczysz się  
i kłopoczesz o wiele rzeczy... Maria dobrą cząstkę obra-
ła, która nie będzie jej odjęta".
	 Przyjmijmy	 z	 uznaniem	 pilność	 Marty	 jako	
wzór	 godny	 naśladowania,	 ale	 równocześnie	 zaakcep-
tujmy	postawę	Marii	i	uważnie	wsłuchujmy	się	w	Sło-
wa	Naszego	Pana,	by	z	nich	czerpać	siłę	i	mądrość	do	
spełniania	naszych	zadań	w	rodzinie.
	 Nasze	 dzieci	 bardzo	 potrzebują,	 bez	 względu	
na	ich	wiek,	naszego	serca,	czasu,	zainteresowania,	zro-
zumienia	i	żywego	przykładu	naszej	wiary!	Codzienne	
życie	przynosi	ze	sobą	wiele	problemów,	które	wdziera-
ją	się	do	naszej	rodziny	i	często	są	powodem	zgrzytów	 
i	 nieporozumień.	 Dlatego	 też	 potrzebujemy	 mocnej	
więzi	między	 sobą.	Najpewniejszym	pomostem	 łączą-
cym	członków	rodziny,	jest	osobisty	kontakt	przez	mo-
dlitwę	i	wiarę	z	naszym	żywym	Panem	i	Zbawicielem.
	 Nikt	 z	 ludzi	nie	może	dać	niezawodnej	 recep-
ty	 na	 harmonijne	 życie	 w	 rodzinie,	 ale	 najcenniejsze	
wskazówki	 znajdziemy	 dla	 siebie	 w	 r.	 13	 I	 Listu	 do	
Koryntian.	Wczytując	 się	 często	w	 te	 słowa,	 zadajmy	
sobie	pytanie,	czy	umiemy	zawsze	na	nowo	przebaczyć	 

i	wyjść	naprzeciw	drugiej	osobie	(mężowi	lub	dziecku)	
z	miłością,	która	wszystko	stara	się	zwrócić	ku	dobre-
mu?	 Będzie	 to	 możliwe	 tylko	 wtedy,	 gdy	 same	 prze-
żyjemy	 przebaczającą	moc	 i	 łaskę	 Jezusa	we	własnej	
obciążonej	grzechem	duszy.
	 Jakże	często	nasze	zadanie	i	obowiązki	wobec	
rodziny	 zawężamy	 jedynie	 do	 zaspokojenia	 potrzeb	
materialno	 -	 intelektualnych.	 Jeżeli	 tak	 właśnie	 jest	 
w	Twojej	i	mojej	rodzinie,	to	najwyższy	czas,	abyśmy	
z	całą	powagą	i	odpowiedzialnością	uznały	swój	błąd	
i	 zaniedbanie.	Do	 nas	 bowiem	odnoszą	 się	 Słowa	 na-
szego	Pana:	„Maria dobrą cząstkę obrała...".	Ta	dobra	
cząstka,	 to	 również	 właściwa	 postawa,	 wyrażona	 w	
ufności,	wierze	 i	posłuszeństwie	wobec	naszego	Pana	 
i	Zbawiciela.
	 Aby	te	prawdy	stały	się	dla	nas	zupełnie	bliskie	
i	realne,	zadajmy	sobie	jeszcze	jedno	konkretne	pytanie.
	 Czy	w	harmonogramie	naszego	dnia	w	rodzinie	
znajdujemy	czas	dla	budowania	naszego	wewnętrznego	
życia?
	 Czy	mamy	czas	i	ochotę	na	wspólną	pieśń,	Sło-
wo	Boże	i	modlitwę?
	 Wspólnie	przeżywane	chwile	są	wypróbowaną	
ostoją	w	 obliczu	 jakże	 częstych	 rozczarowań	 i	 niepo-
wodzeń,	które	są	udziałem	nie	tylko	nas	dorosłych,	ale	
i	naszych	dzieci.
	 Oby	ci,	których	Pan	Bóg	nam	darował,	za	któ-
rych	 jesteśmy	odpowiedzialni	 nie	 byli	 kiedyś	 żywym	
dowodem	 oskarżającym	 nas	 i	 nasze	 zaniedbania,	 ale	
oby	mogli	w	wieczności	za	nas	Bogu	podziękować.
	 Poddajmy	się	więc	głębokiej,	prowadzącej	do	
pokuty	i	upamiętania	refleksji	i	prośmy	w	gorącej	mo-
dlitwie	o	nowe	życie	duchowe	dla	siebie	i	całej	rodziny.	
Jak	 bardzo	 nam	 tego	 potrzeba,	 o	 tym	 przekonuje	 nas	
nie	 tylko	Słowo	Boże,	ale	realna,	 jakże	często	bardzo	
smutna	rzeczywistość	naszego	życia	w	rodzinie.

Janina Kisza-Bruell

Zawsze to samo miejsce

	 Starszy	pan,	młodość	spędził	w	Wiśle.	Tam	był	
ochrzczony	i	konfirmowany.	Często	pytam,	czy	ludzie	
pamiętają,	 kto	 ich	 konfirmował.	 Starsi	 odpowiadają	
zaraz	 i	 bez	 namysłu.	 Młodzi	 –	 drapią	 się	 po	 głowie	 
i	 czasem,	 po	 żenująco	 długim	 namyśle,	 wymieniają	
nazwisko	księdza.	Trudno	im	trafić,	gdy	w	parafii	jest	
więcej	księży.	Ogarnia	mnie	żal	i	złość,	bo	„pamiętajcie	
na	 wodzów	 waszych”.	 Wspomnienie	 „mojego”	 księ-

dza	(ks.	Józef	Szeruda)	jest	po	rodzicach,	najmilszym	
wspomnieniem.	
	 Pacjent	 pamięta	 swojego	 księdza	 i	 ze	 łzami	
w	 oczach	wymienia	 jego	 nazwisko.	 Potem	 zaskakuje	
mnie:	 „Czy	 pani	 pamięta	 gdzie	 klęczała	 przy	 ołtarzu,	
gdy	ksiądz	podawał	pani	pierwszą	komunię?”	Nie,	nie	
pamiętam!!	Usilnie	staram	sobie	przypomnieć.	Pamięć	
podpowiada	mi,	że	było	to	to	miejsce,	które	często	wy-
bieram	podchodząc	do	ołtarza	w	czasie	komunii.	Tak,	to	
jest	to	miejsce,	chociaż	nie	ten	kościół.	Mój	rozmówca	
pamięta	 swoje	miejsce	doskonale,	 potrafi	 rozłożyć	na	

Szpitalne refleksje
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Dzień	Matki,	26	maja	2013	roku
Kochana Mamo!

 Szkoda, że dzisiaj jestem od Ciebie tak daleko i nie mogę po prostu przytulić się do Ciebie. Myślami jednak 
jestem przy Tobie blisko i czuję Cię przy sobie. Właściwie szkoda, że mam już poza sobą czas laurek i wierszyków 
recytowanych rano z przejęciem. Wtedy wydawało mi się, że jestem dobrym, grzecznym dzieckiem. Teraz wyraźniej 
widzę swoje błędy, wiele przykrości, które wyrządzałam Ci niemal z premedytacją, wiele - po prostu z bezmyślności 
Ty jednak zawsze jesteś sobą, najlepszą Matką i - co najważniejsze - przyjacielem. W Dniu Matki, poza życzeniami 
zdrowia, radości i pomyślności, życzę Ci, żebyś zawsze taka pozostała! A może raczej życzę sobie, żebyś bez wzglę-
du na moje wyskoki i przewinienia była taka, jaką jesteś dzisiaj.
 Pada deszcz, pachną bzy, jest świeży, zielony maj. Wczoraj dostałam bukiecik konwalii i pomyślałam za-
raz o Tobie. Tak samo pachnące były pewnie te konwalie, które dostałaś od Ojca w dniu moich narodzin. Jakie to 
dziwne, że matka otrzymuje kwiaty tylko w dniu narodzin dziecka. Później, w kolejne rocznice urodzin już dziecko 
otrzymuje prezenty, a przecież to, że jest, że żyje, że kocha i poznaje świat, to zasługa rodziców, a przede wszystkim 
matki. Ty dałaś mi życie, nauczyłaś kochać Boga, ludzi i świat, za to Ci dziękuję, Mateńko! Tak mało jest w naszej 
codzienności okazji do wdzięczności, do dziękowania za miłość, do kochania. Ty jednak, bez względu na pracę, 
zmęczenie, potrafisz nam tak cudownie okazywać swoją miłość. Nigdy nie mam wrażenia, że coś, czy siebie, dla 
nas poświęcasz, a tak naprawdę poświęcasz bardzo wiele, i nawet jeśli - tak jak dzisiaj - jestem gdzieś daleko, to 
zawsze mam uczucie Twojej obecności, Twojej bliskości. Wybacz, że nie zawsze potrafię Cię naśladować i znaleźć 
się przy Tobie wtedy, kiedy mnie potrzebujesz. Bardzo marnie wyglądają moje starania w tym kierunku, ale Ty 
wiesz, że potrafię, że umiem, tylko tak trudno przezwyciężyć egoizm i wygodnictwo.
 Tak bardzo chciałabym kiedyś umieć nauczyć swoje dzieci tego, czegoś Ty nas nauczyła i być dla nich tym, 
czym Ty jesteś dla nas - wspaniałym człowiekiem i wspaniałą kobietą. Mamo! A tak rzadko Cię chwalimy i tak 
rzadko uznajemy Twoje racje.
 Pamiętasz, zawsze, kiedy pisałam do Ciebie z daleka, znajdowałam jakiś wiersz, aby ubogacić moje myśli 
i słowa. To Ty nauczyłaś mnie kochać i rozpoznawać piękno słowa pisanego. Ileż to razy czytałaś czy mówiłaś mi 
wiersze! Na dobranoc, na chandrę, ku ukojeniu i uspokojeniu mnie, dorastającej i dojrzewającej do życia.
 Dzisiaj, właśnie w Dniu Matki, chciałabym też zacytować Ci fragment wiersza, który dopowie moje myśli 
i uczucia. Kocham Cię, Mamo, wiesz o tym, i dzisiaj dziękuję Ci za moje ogromne bogactwo - Twoją miłość, za to, 
że jesteś, że myślisz, że modlisz się za mnie i ,,szczęście dla mnie od Boga wypraszasz"

Twoja Córka
 

A	teraz,	obiecany	wiersz;	to	tylko	fragment,	tak,	jak	go	pamiętam:
(...) Oto dziś, Matko, z daleka przychodzę

i z sercem w dłoni u stóp Twoich stoję -
abyś wiedziała, jak drży o Cię w trwodze
i jak Cię pragnie w chwilach nieukojeń.

(...) Noc śpi nad ziemią. W samotnej godzinie,
kiedy nic nie ma wokół mnie, prócz ciszy -
po gwiazdach słowo me ku Tobie płynie.

Ja wiem, że czuwasz, i wiem, że mnie słyszysz.  

tym	miejscu	chusteczkę	i	klęknąć.	Wybiera	to	miejsce	
zawsze,	 nawet,	 gdy	 klęczących	 jest	 mało.	 Nie	miesz-
ka	już	teraz	blisko	„swojego	kościoła”,	ale	kiedy	tylko	
może	przyjeżdża	i	przystępuje	do	komunii	na	„swoim	
miejscu”.	Miejscowy	ksiądz	zauważył	to	i	zapytał:	dla-
czego?	Kiedy	usłyszał	odpowiedź,	wtedy	bez	słów,	ze	
łzami	w	oczach	uścisnął	obie	jego	ręce.	
	 Teraz,	 spoglądając	 na	 wieżę	 kościoła	 Jezuso-

wego,	wspomina	 jutrznie	 i	nabożeństwa	Bożonarodze-
niowe,	na	których	bywało	się	obowiązkowo.	Na	dwóch:	
raniutko	na	jutrzni	i	na	wielkim”.	Chciało	się	i	chodziło	
z	potrzeby	serca.	Wiara,	miłość,	nadzieja	 i	przywiąza-
nie	do	kościoła	rodzi	się	w	sercu.	W	sercu,	w	którym	
mieszka	BÓG!!!

ZW 

Adolf Fierla
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500 lat Reformacji

Marcin Luter i średniowiecze okiem mediewistki

 Cykl refleksji dotyczących spuścizny reformacji, kontynuujemy opracowania naszych zborowników i nie 
tylko, a naszych Czytelników zachęcamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami. 

 Jakie znaczenie ma średniowiecze dla Lutra 
i kształtu reformacyjnej pobożności? Czy Refor-
macja to koniec, a może rozwinięcie średniowiecza? 
O średniowieczu i jego różnorodności opowiada dr 
Monika Saczyńska, mediewistka z Instytutu Historii 
Polskiej Akademii Nauk.

 Przenośne ołtarze, sznury modlitewne i przywi-
leje papieskie - to główne zagadnienia Pani zaintereso-
wań naukowych, dotyczących badań nad średniowiecz-
ną pobożnością. Jak bardzo obce czy może jak bardzo 
bliskie są lub mogą być te tematy dla ewangeliczki?
	 W	 pracy	 naukowej	 jestem	 przede	 wszystkim	
historykiem.	 Staram	 się	 patrzeć	 obiektywnie	 na	 bada-
ną	rzeczywistość	odległych	wieków,	a	skupiam	się	na	
okresie	XIV-XV	wieku,	początków	wieku	XVI.	Począt-
ki	 moich	 zainteresowań	 badawczych	 sięgają	 jeszcze	
czasu	 studiów,	 czyli	 czasów	 na	 długo	 przed	 wstąpie-
niem	do	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego.	Nigdy	
nie	 utożsamiałam	 się	 z	 badaną	przeze	mnie	 rzeczywi-
stością.	Zawsze	dążyłam	do	 zachowania	dystansu,	 co	
jest	 zresztą	 jednym	 z	 wymogów	 prowadzenia	 rzetel-
nych	badań	naukowych.
 
 Ale czy w materii tak wrażliwiej, dalekiej od 
zaklinanej tu i ówdzie neutralności światopoglądowej, 
możliwy jest jakikolwiek obiektywizm. W końcu opisu-
jąc jakąś rzeczywistość przychodzimy z konkretnym ba-
gażem kulturowym i duchowym.
	 Oczywiście.	Bagaż	kulturowy,	duchowy,	bagaż	
własnych	doświadczeń	i	przeżyć	mamy	zawsze.	I	nigdy	
nie	jesteśmy	w	stanie	odciąć	naszego	„ja",	naszej	wraż-
liwości,	naszego	postrzegania	świata	i	stać	się	jedynie	
obiektywną	 „maszyną	 badawczą".	 I	 co	więcej	 nie	 po-
winnyśmy,	że	powiem	trochę	zaprzeczając	swym	wcze-
śniejszym	 stwierdzeniom.	 Ale	 nakazem	 badawczym	
jest	 dążenie	 do	 obiektywizmu.	 Jest	 niedopuszczalne	
przenoszenie	własnych	sympatii,	upodobań,	przekonań	
na	badaną	materię.	Historyk	staje	wobec	źródła	jako	ba-
dacz.	Badacz	uzbrojony	jedynie	w	metody	i	narzędzia.	
Badacz,	który	nie	kieruje	się	emocjami.	Choć	oczywi-
ście	 badacz,	 który	 został	 ukształtowany	 przez	 koleje	
swojego	 życia,	 przez	 swoje	 doświadczenia,	 także	 te	
poza	naukowe.

 Wracając zatem do głównego wątku: zajmuje 
się Pani późnym średniowieczem, okresem niezwykle 
bogatym w różne, czasem przeciwstawne prądy religij-
ne, które w dużym stopniu doprowadziły do narodzin fe-
nomenu o nazwie Reformacja. Jak ewangeliczka czuje 
się we wspomnianym świecie przywilejów papieskich, 
w tym przenośnych ołtarzy i absolucji in articulo mortis.
	 Czuję	 się	 bardzo	 dobrze.	Nie	wykluczone,	 że	
fakt,	iż	wychowałam	się	w	rodzinie	katolickiej	i	przez	
dużą	część	życia	byłam	katoliczką	ułatwia	mi	porusza-
nie	 się	 w	 zawiłościach	 późnośredniowiecznej	 poboż-
ności.	 Trzeba	 jednak	 pamiętać,	 że	 świat	 religijności	
późnego	średniowiecza	różni	się	także	znacznie	od	re-
ligijności	obecnego	katolicyzmu.	Papieskie	przywileje	
czyli	specjalne	łaski,	które	mógł	przyznawać	wiernym	
papież	były	 zupełnie	 innym	wydarzeniem	w	XIV	 lub	
XV	wieku	niż	teraz.	Przy	czym	nie	chcę	powiedzieć,	że	
wówczas	otrzymywali	 je	 ludzie	 szczególnie	 zasłużeni	
i	 dobrze	 znani	w	Kurii.	Nie.	Odbiorcami	byli	władcy,	
biskupi,	urzędnicy,	szlachta,	mieszczanie,	ale	tez	ludzie	
skądinąd	nieznani.	Przywileje	otrzymywały	osoby,	któ-
re	zwróciły	się	do	Kurii	z	supliką	(prośbą)	napisaną	we-
dług	odpowiednich	 formuł.	Przywileje	 także	były	wy-
pisywane	według	formularzy.	Trzeba	tu	wiedzieć	-	choć	
trochę	 -	 jak	 funkcjonowała	 Kuria.	 Była	 to	 ogromna	
maszyna	 biurokratyczna	w	 fascynujący	 sposób	 zorga-
nizowana.	Wnikanie	w	ten	świat	jest	doprawdy	wielką	
przygodą	badawczą,	gdyż	mechanizmy	działania	całe-
go	aparatu	były	skomplikowane	 i	odkrywanie	 ich	 jest	
fascynujące.	 Poszukiwanie	 w	 tym	 gąszczu	 Polaków	 
i	identyfikowanie	ich	bywa	zadaniem	wręcz	dla	detek-
tywa.	Zajmowanie	się	przywilejami	papieskimi	zezwa-
lającymi	m.in.	na	posiadanie	ołtarza	przenośnego,	czyli	
niedużych	 rozmiarów	 ołtarza	 (zazwyczaj	 deski	 lub	
skrzynki	 z	 kamieniem	 konsekrowanym)	 lub	 przywile-
jów	 udzielających	 absolucji	 in	 articulo	mortis	 (prawa	
otrzymania	 w	 chwili	 śmierci	 odpuszczenia	 grzechów,	
także	tych	zarezerwowanych	dla	papieża),	zajmowanie	
się	 tymi	 zagadnieniami	 jest	 badaniem	 jednych	 ze	 źró-
deł	religijności.	Wbrew	pozorom	nie	mamy	zbyt	wiele	
świadectw	mówiących	 nam	 o	 osobistej	 dewocji	 Pola-
ków	w	późnym	średniowieczu.
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 I nagle w ten świat przywilejów, niezwykle ko-
lorowy i eklektyczny świat późnośredniowiecznej po-
bożności wkracza z hukiem szara, ponura Reformacja 
ze Słowem - czy tak to mniej więcej wygląda oczami 
mediewisty? Jak postrzega w tym kontekście Reforma-
cję ewangeliczka z wyboru, która jest przy okazji medie-
wistką?
	 Rzeczywiście	 powstaje	 wielkie	 zamieszanie	 
i	świat	w	dużej	mierze	zmienił	swą	postać,	bo	nie	tylko	
powstały	nowe	Kościoły,	ale	 i	Kościół	katolicki	uległ	
przemianie.	Trzeba	jednak	pamiętać,	że	zmiana,	a	może	
przemiana	to	był	proces.	W	historii	bardzo	rzadko	dzie-
je	 się	 coś	 nagle	 i	 niespodziewanie.	Trudno	 też	 uznać,	
że	Reformacja	wkroczyła	w	świat	uporządkowany.	To	
był	świat,	w	którym	wrzało	od	dziesiątków	lat.	Postulat	
reformy	in	capute	et	in	membris	(w	głowie	i	członkach)	
był	stałym	nawoływaniem	teologów,	części	duchowień-
stwa	i	świeckich	późnego	średniowiecza.	To	byli	ludzie	
zatroskani	o	swój	Kościół	i	swoją	wiarę.	Trzeba	też	pa-
miętać,	że	w	okresie	średniowiecza,	którym	to	mianem	
obejmuje	się	wszak	1000	lat,	wielokrotnie	dochodziło	
do	powstania	 różnych	 ruchów	kontestujących	 "oficjal-
ną"	 religijność,	 ruchów,	w	których	chodziło	o	powrót	
do	źródeł,	powrót	do	pierwotnej	religijności,	o	powrót	
do	Boga.	Ruchów	zresztą	o	bardzo	różnym	obliczu	i	lo-
sach.	Rewolucjonistą	był	i	Piotr	Waldo	i	św.	Franciszek.	
Pytaniem	 jest,	 co	 się	 stało,	 iż	Reformacja	XVI	wieku	
zyskała	taki	kształt	jaki	zyskała	i	przyniosła	tak	daleko	
idące	konsekwencje.	Ale	to	już	nie	jest	pytanie	dla	me-
diewisty.
 
 A może jednak dla mediewisty. Odpowiedź, 
jaka pada w kontekście Reformacji to głównie zarzut, iż 
zabrakło posłuszeństwa Lutra i jego zwolenników wo-
bec Kościoła ukazywanego jako doktrynalnie stabilna  
i homogeniczna jedność.
	 Marcin	 Luter	 był	 człowiekiem	 późnego	 śre-
dniowiecza.	Wyrósł	 i	 został	ukształtowany	w	konkret-
nej	 rzeczywistości	 i	 oczywiście	nie	był	w	 stanie	 tego	
bagażu	doświadczenia	odrzucić.	Myślał	 i	czuł	według	
swego	czasu.	I	w	tym	kontekście	mediewista	może	za-
bierać	zdanie.	Ale	dlaczego	jego	wystąpienie	przyniosło	
takie	konsekwencje	i	dlaczego	zyskał	tylu	zwolenników	
jest	już	pytaniem	dla	badacza	następnej	epoki.	Przemia-
na	w	mentalności,	w	postrzeganiu	świata,	w	postrzega-
niu	roli	człowieka	i	w	postrzeganiu	stosunku	człowieka	 
do	Boga,	zaczyna	następować	w	XV	stuleciu	ale	osta-
tecznie	dokonuje	się	i	upowszechnia	w	następnym	stu-
leciu.Kwestia	 posłuszeństwa	 jest	 ważna	 i	 być	 może	
wręcz	 kluczowa.	 Przywołany	 przeze	 mnie	 przykłada	
Piotra	 Waldo	 i	 św.	 Franciszka	 dotyka	 tego	 samego	 
zagadnienia.	 Oni	 mówili	 bardzo	 podobnie.	 Franci-
szek	 okazał	 posłuszeństwo	 i	 został	 świętym	Kościoła	 
Rzymskiego,	a	co	więcej	do	pewnego	stopnia	zrewolu-
cjonizował	 ten	Kościół,	 zrewolucjonizował	 też	poboż-

ność	swego	czasu	i	czasów	następnych.
 
 Gdzie jest cezura pozwalająca określić granicę 
między średniowieczem a nową epoką. Czy Reforma-
cja jest momentem przejściowym, a może samodzielną 
wielkością, która umożliwiła zaistnienie oświecenia  
z jego pozytywnymi i negatywnymi skutkami?
	 Pytanie	o	granice	i	cezury	jest	niezmiernie	trud-
nym.	A	wszelkie	proponowane	daty	są	zawsze	umowne.	
Nie	można	bowiem	wyznaczyć	ścisłych	dat	procesów	
historycznych.	 Oczywiście	 są	 wydarzenia,	 które	 do-
konywały	 się	 w	 konkretnych	 miejscach	 i	 w	 konkret-
nym	 czasie;	wydarzenia,	 które	 późnej	 zostają	 uznane	
za	 pewnego	 rodzaju	momenty	 przejścia.	Ale	 owa	 ich	
"przełomowość"	 jest	 przeważnie	 dostrzegana	 ex	 post.	
Przybicie	dokumentu	zawierającego	krytykę	stosunków	
panujących	w	Kościele	Rzymskim	na	drzwiach	pewne-
go	kościoła	nie	było	wydarzeniem	wyjątkowym	i	prze-
łomowym.	Ten	moment	tak	zaczął	być	postrzegany	do-
piero	późnej.	Sama	przemiana	w	myśleniu	zaczęła	się	
dokonywać	dużo	wcześniej.	Jako	koniec	średniowiecza	
i	początek	nowej	ery,	czyli	nowego	patrzenia	na	świat	
przyjmuje	się	różne	umowne	daty.	To	i	1453	roku	(upa-
dek	Konstantynopola)	 i	1492	roku	(odkrycie	Ameryki	
przez	Kolumba).	Ale	w	Polsce	zwraca	się	uwagę	także	
na	1492	r.	 (śmierć	Kazimierza	Jagiellończyka)	ale	 też	
1505	r.	(konstytucja	Nihil	novi	moment	przełomowy	w	
kształtowaniu	się	parlamentaryzmu	polskiego).	Trudno	
też	przyjmować	jedną	datę	dla	wszystkich	ziem	i	regio-
nów.	W	Italii	XIV	i	XV	wiek	to	świat	zupełnie	inny	niż	
w	 pozostałej	 części	 Europy.	 Trzeba	 zawsze	 pamiętać,	
że	historia	to	proces.	Reformacja	jest	jednym	z	ruchów.	
Samodzielną	 epoką	 i	 samodzielną	 wartością.	W	 pew-
nym	sensie	 jest	 to	 również	 jakiś	moment	przejściowy,	
pod	warunkiem,	 że	moment	 będziemy	 rozumieć	 jako	
czas	rozciągnięty	na	dziesiątki	lat.
 
 Powracając do wątku pobożności - jak bardzo 
Reformacja stanowiła wyłom w tradycji, na ile dopro-
wadziła do wymarcia ważnych praktyk pobożnościo-
wych, a którym być może przedłużyła życie?
	 Powiem	 coś	 być	może	 szokującego	 dla	 prote-
stanckiego	ucha,	ale	Reformacja	wyrosła	z	pobożności	
późnego	średniowiecza.	Chrystus	w	centrum	pobożno-
ści,	powrót	do	Słowa,	nawet	komunia	pod	dwiema	po-
staciami	to	nie	są	"nowinki".	Protestantyzm	odrzucając	
w	swoim	świecie	pewne	praktyki	do	pewnego	stopnia	
przyczynił	się	-	jeżeli	można	tak	powiedzieć	-	do	kon-
serwacji	takich	praktyk	w	katolicyzmie.	Kult	obrazów,	
relikwii,	odpusty,	pielgrzymki	to	są	praktyki	nadal	kul-
tywowane,	ale	w	obrębie	Kościoła	rzymskokatolickiego.	
Ciekawie	może	wyglądać	w	tym	kontekście	przypadek	
różańca,	 czy	 szerzej	 ujmując	 sznurów	 modlitewnych	
(czyli	 różnego	 typu	 sznurów	 o	 różnej	 liczbie	 pacior-
ków,	 ułatwiających	 wielokrotne	 powtarzanie	 tych	 sa-
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mych	modlitw).	Sznury	modlitewne	służące	zresztą	do	
powtarzania	i	Pater	noster	i	Avemaria	były	elementem	
pobożności	 zindywidualizowanej,	 dążącej	 do	 głębsze-
go	zaangażowania	i	przeżycia	religijnego,	do	osobiste-
go	spotkania	z	Bogiem,	a	zatem	elementem	pobożności	
wychodzącej	 poza	 zwyczajną	 normę.	Z	 czasem	 sznur	
modlitewny,	 a	 zwłaszcza	 najbardziej	 popularny	 róża-
niec	stał	się	symbolem	katolicyzmu	wręcz	sztandarem	
antyreformacyjnym.
 
 Symbolem, który przeżywa pewien renesans  
w luteranizmie, szczególnie skandynawskim...
	 To	 tylko	 potwierdza,	 że	 ten	 typ	 modlitewnej	
medytacji	może	być	atrakcyjny	(w	sensie	duchowym)	
dla	różnych	osób	i	w	różnych	kręgach.	Trzeba	zresztą	
pamiętać,	 że	 sznury	modlitewne	 są	 znane	 także	w	 in-
nych	kulturach	 i	 religiach	a	przez	chrześcijaństwo	zo-
stały	przejęte	najpewniej	z	ze	świata	muzułmańskiego	
w	czasie	wypraw	krzyżowych.
 
 Jednak nie różańcem średniowiecze stoi, ani 
tym bardziej okres Reformacji, nawet jeśli Reformacja 
luterańska - inaczej niż ta nurtu szwajcarskiego - nie 
wyrugowała wielu elementów pobożności średniowiecz-
nej. Czy poza wspomnianymi przez Panią aspektami po-
bożności indywidualnej i czci dla Sakramentu Ołtarza, 
Reformacja przeniosła przez zawieruchę historii inne 
elementy średniowiecznej duchowości?
 A	 czy	współczesny	Kościół	 rzymskokatolicki	
ma	w		 sobie	 elementy	 ducha	 późnośredniowiecznej	
pobożności?	Współczesne	Kościoły	protestanckie	i	Ko-
ściół	 rzymskokatolicki	wyrastają	 z	 pnia	 średniowiecz-
nego,	 ale	 mają	 też	 korzenie	 wczesnochrześcijańskie.	 
I	 mają	 również	 swoje	 własne	 doświadczenie.	Współ-
czesne	Kościoły	luterańskie	nie	są	też	tymi	samymi	Ko-
ściołami	co	w	czasach	Lutra	i	Melanchtona.
 
 Przechodząc nieco do wątku osobistego chciał-
bym zapytać, co jest tak wyrazistego, a może silnego 
w luteranizmie XXI wieku, co skłoniło mediewistkę do 
związania się z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim? 
Czy nie spotkała się Pani z pytaniem, a może zarzutem, 
że to w jakiejś mierze jest intelektualnie tudzież ducho-
wo niekompatybilne z Pani fascynacją?
	 Istnieje	 takie	 przekonanie	 wśród	 części	 histo-
ryków,	że	należy	wybierać	obszar	zainteresowań	dopa-
sowany	do	własnego	 typu	duchowości,	a	nawet	bywa	
formułowane	 twierdzenie,	 że	mistrz	 właśnie	 tym	 kry-
terium	się	kierując,	winien	prowadzić	swojego	ucznia.	
Można	oczywiście	 i	w	 ten	 sposób	podchodzić	do	wy-
boru	obszaru	badawczego.	Sądzę	jednak,	że	wybór	ten	
powinien	być	podyktowany	raczej	temperamentem	ba-
dawczym	niż	z	formacją	duchową.
	 Moje	osobiste	przekonania	i	poglądy	nie	mają	
przejścia	na	pracę	badawczą.	Dodam	także,	że	w	swojej	

pracy	 nie	 ograniczam	 się	 jedynie	 do	 zagadnień	 zwią-
zanych	 z	 pobożnością,	 ale	 również	 interesują	 mnie	
mechanizmy	społeczne.	Nie	spotkałam	się	z	zarzutami	
nieodpowiedniego	wyboru	 pola	 badawczego.	Historią	
Kościoła,	 religijności,	 duchowością	 późnego	 średnio-
wiecza	 zajmują	 się	 osoby	 o	 różnych	 przekonaniach.	
Można	 nawet	 powiedzieć,	 że	 to	 jest	 wartość	 dodana,	
bowiem	 istotą	 badania	 naukowego	 istotą	 odkrywania	
i	 poznawania	 przeszłości	 jest	 dyskusja.	Ale	 dyskusja	
prowadzona	na	podstawie	źródeł.	Nigdy	dyskusja	o	po-
glądach	 badaczy.	 Jestem	 członkiem	 Kościoła	 luterań-
skiego	i	jestem	historykiem,	który	zajmuje	się	późnym	
średniowieczem.
 
 Jak dużo jest zatem średniowiecza w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim?
	 Trudno	 odpowiedzieć	 na	 tak	 postawione	 py-
tanie	 jednoznacznie	 i	 wprost.	 Najpierw	 bowiem	 na-
leżałoby	 się	 zapytać,	 którego	 średniowiecza?	 Jeżeli	
ograniczymy	swoje	spojrzenie	na	późne	średniowiecze	
(XIV-XV	wiek)	nadal	trzeba	zapytać	ale	średniowiecza	
ęprostego	człowieka"	(i	z	 jakiego	kręgu	kulturowego),	
średniowiecza	 teologów,	 pobożnej	 rekluzy?	 Dodajmy	
jeszcze,	że	nie	o	wszystkich	tych	światach	a	zwłaszcza	
typach	 pobożności	mamy	 tak	 samo	 dobre	 rozeznanie,	
bo	nie	dla	wszystkich	mamy	wystarczające	źródła.	Ale	
możemy	 wskazać	 pewne	 elementy,	 które	 już	 przed	
wystąpieniem	Lutra	się	pojawiały.	To	pobożność	chry-
stologiczna,	która	jest	bardzo	istotnym	elementem	póź-
nośredniowiecznej	 wiary,	 choć	 wówczas	 połączonej	 
z	pobożnością	maryjną;	to	zindywidualizowanie	poboż-
ności	rozumianej	jako	dążenie	do	osobistego	przeżycia	
a	nie	 jedynie	wypełniania	praktyk	nakazanych,	 to	 tak-
że	skupienie	się	na	Słowie	Bożym	(postulowane	przez	
teologów).
 
 Znajdujemy się w okresie adwentowym - już 
niebawem święta Narodzenia Pańskiego. Czy w śre-
dniowieczu istniały jakieś szczególne praktyki poboż-
nościowe, które zostały zapomniane bądź odrzucone,  
a mogłyby nam pomóc zgłębić tajemnicę adwentu  
i świąt?
	 Praktyki	późnego	średniowiecza	są	w	pewnym	
stopniu	obecne	nadal,	ale	w	Kościele	rzymsko-katolic-
kim.	Adwent	czyli	czas	pokutny	w	Polsce	rozpoczynał	
się	11	listopada	w	dzień	św.	Marcina.	Mamy	poświad-
czony	 udział	 królów	 z	 dynastii	 Jagiellonów	 (od	Kazi-
mierza	Jagiellończyka)	w	publicznej	mszy.	W	okresie	
Adwentu	 Jagiellonowie	 uczestniczyli	 w	 roratach	 (na-
bożeństwo	 odprawiane	 przed	 świtem).	 Z	 tymi	 nabo-
żeństwami	 związany	 był	 zwyczaj	 otrzymywania	 spe-
cjalnych	 świec,	 które	 produkowała	 królewska	 apteka.	
Myślę,	że	symbolika	światła	jest	piękna	i	głęboka.	Ale	
też	 jest	 obecna	we	współczesnych	 zwyczajach.	 Przed	
Bożym	Narodzeniem	 przychodzili	 do	 króla	 scholarzy	
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aby	śpiewać	antyfony	adwentowe	a	w	okresie	Bożego	
Narodzenia	 kolędy.	Również	 był	 znany	 zwyczaj	 dzie-
lenia	 się	 opłatkiem.	 Sam	 okres	 Bożego	 Narodzenia	
obejmował	3	dni	-	25	XII	(Narodzenie	Pańskie),	26	XII	
(św.	 Szczepana	 -	 kiedy	 święcono	 siano)	 oraz	 27	 XII	
(św.	 Jana	 Ewangelisty	 –	 kiedy	 święcono	 wino).	 Uro-
czyście	obchodzone	było	święto	Epifanii	(Trzech	Króli	
-	poświadczone	są	obie	nazwy),	kiedy	na	przykład	król	
składał	 dar	w	 postaci	 złotych	monet.	 Okres	 świątecz-
ny	zamykało	święto	Oczyszczenia	Marii	Panny	(2	 II).	
Oczywiście	istniały	również	zwyczaje	ludowe	na	poły	
magiczne,	 które	 zresztą	 przetrwały	 w	 folklorze	 (np.:	
kolędnicy).
 dr Monika Saczyńska - historyczka, absolwent-
ka Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje jako adiunkt  

w Ośrodku Kultury Materialnej Średniowiecza i Cza-
sów Nowożytnych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. 
W pracy magisterskiej zajmowała się problematyką 
stosowania kar ekskomuniki i interdyktu w Kościele 
Polskim w XIV i XV wieku; pracę doktorską poświęci-
ła problematyce przywilejów papieskich dla polskich 
odbiorców indywidualnych w późnym średniowieczu.  
W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje 
się na historii późnośredniowiecznej religijności, a tak-
że kulturze materialnej tego czasu, szczególnie dewocjo-
naliach, i ich funkcjonowaniu w przestrzeni społecznej; 
osobnym nurtem badań pozostają kontakty Polaków  
z Kurią Rzymską XIV-XV wieku. 
  Rozmawiał: portal luter2017.pl

Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi przed pradawnymi laty, 
to się za Jego stopki jasnymi garnęły wszystkie kwiaty.
Szły polne lilie, niosąc kielichy przeczyste, wonne, białe,

a tuż za nimi powój szedł cichy i te fiołki małe, 
bratki Mu do stóp rzucały liście, puszyste aksamity, 

a mak ku Niemu płonął ogniście w najporanniejsze świty.
Szły za Nim polem, szły za Nim miedzą te rzesze bławatkowe

i niezabudki, co w rowach siedzą, wznosiły modrą głowę. 
Stulistnej róży przejasne pąki woń Mu roniły swoją, 
kobierzec słały te nasze łąki, co pod rosami stoją,

Biała konwalia wybiegła z boru, zwołuje leśne kwiaty
w sto srebrnych dzwonków do Jego dworu za wiewem Jego szaty. 

Otwarły oczy stokrocie drobne, w miękkiej zieleni śpiące, 
i te narcyzy gwiazdom podobne, co je wybiela słońce...
Szły za Nim kwiaty, szły za Nim zioła, płynęły falą tęczy,

a złoty jaskier pochyla czoła i macierzanka klęczy ... 
A nasz Pan Jezus patrzał miłośnie oczyma przesmutnymi 
I błogosławił wszystko, co rośnie, i kwitnie na tej ziemi.
I takim tłumem szło owo kwiecie łąkami, polem, lasem,

kiedy Pan Jezus chodził po świecie przed najdawniejszym czasem.
Więc dotąd jeszcze, gdy w letniej dobie kwiat gęsto kryje grzędy,

to starzy ludzie gadają sobie: Pan Jezus przeszedł tędy!  

KIEDY PAN JEZUS CHODZIŁ PO ZIEMI

Maria Konopnicka

 Dla wielu jest dzisiaj oczywiste, że być chrześcijaninem 
znaczy służyć. Ale zapomina przy tym, że Chrystus chce naj-
pierw nie naszego dzieła, lecz naszego serca, a przede wszyst-
kim nie chce naszego dzieła bez naszego serca. 

W. Hummer



Informator Parafialny nr 5/2013 (116)

maj 2013 13

W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 182

Trochę historii

   5.05.1813:	przyszło	na	świat	siódme	i	ostatnie	dziecko	kup-
ca	kopenhaskiego	Michaela	Pedersena	Kierkegaarda	 i	 jego	
onegdajszej	służącej,	drugiej	żony	Anne	Sorwusdatter	Lund	–	
Soren Aabye Kierkegaard.	Matka	zanadto	nie	przejmowała	
się	potomstwem,	natomiast	ojciec	z	przekonaniem	pielęgnu-
jący	tradycje	Braci	Morawskich,	wychowywał	dzieci	twardą	
ręką	w	posłuszeństwie	i	bogobojności.	Swoista	to	była	bogo-
bojność,	związana	z	przeświadczeniem	o	ciążącej	na	rodzinie	
karze	boskiej	za	bliżej	nieznany,	popełniony	w	młodości	ojca	
grzech.	Istotnie,	z	siedmioro	dzieci	wieku	dojrzałego	dożyło	
tylko	dwóch	synów,	wcześnie	zmarła	też	matka	(1834),	czte-
ry	lata	później	ojciec.	Po	ukończeniu	gimnazjum	(1830),	za-
pewne	pod	naciskiem	ojca,	Soren	podjął	studia	na	kopenha-
skim	uniwersytecie,	ale	zamiast	 teologii,	więcej	zajmowała	
go	filozofia,	 literatura	 i	historia;	często	zaglądał	do	 teatrów,	
jeszcze	 częściej	 do	kawiarni.	Krytycznie	oceniał	 styl	 życia	
ojca,	stwierdzał,	że	filozofia	z	religią	jest	nie	do	pogodzenia,	
a	współczesne	chrześcijaństwo	 jest	dalekie	od	pierwotnego	
wzorca.	Sam	nie	gardził	hulaszczym	życiem	„wyzwolonego”	
żaka,	aż	do	czasu,	gdy	zmarł	ojciec.	Doznał	wówczas	wiel-
kiego	wstrąsu	i	nawrócenia.	W	1840	r.	zdał	wreszcie	egzamin	
teologiczny,	nawet	zaręczył	się	z	Reginą	Olsen,	ale	po	roku	
w	bliżej	nieznanych	okolicznościach	zerwał	z	nią,	gdyż	uznał,	
że	nie	mógłby	wypełnić	swojej	misji.	Zrezygnował	także	ze	
służby	pastorskiej,	poświęcając	się	w	zupełności	pisaniu	roz-
praw	filozoficzno	-	religijnych.		Pierwszą	z	nich	była	praca	
„Albo,	albo”	(1843),	która	przyniosła	mu	początkowo	szeroki	
rozgłos	i	uznanie,	ale	niedługo	potem	stała	się	powodem	do	
wielu	 skandali	 i	 pogardy.	 Następnymi	 tytułami	 były:	 „Lęk	
i	 drżenie”	 (1843),	 „Pojęcie	 lęku”	 (1844),	 „Okruchy	 filozo-
ficzne”	 (1844),	 „Postscriptum	 do	 odruchów	 filozoficznych”	
(1846),	„Rozprawa	o	rozpaczy”	(1849).	W	latach	1833	–	1855	
pisał	 także	 swój	 dziennik,	 pozwalający	prześledzić	 kolejne	
etapy	 rozwoju	 jego	 postrzegania	 życia	 i	 stosunku	 człowie-
ka,	jako	istoty	skończonej	do	nieogarniętej	nieskończoności	
wszechświata	i	jego	Stwórcy.	Człowiek	musi	dokonać	wybo-
ru:	albo,	albo.	Pod	tym	względem	każde	życie	ma	charakter	
wewnętrzny	i	odosobniony,	wiara	zaś	jest	sposobem	bytu.	
	 Poglądy	 Kierkegaarda	 były	 reakcją	 na	 panujący	
wówczas	także	w	Kościołach	protestanckich	racjonalizm,	nie	
spotkały	się	z	uznaniem,	 traktowane	były	marginalnie,	wni-
kały	bowiem	w	sens	istnienia	człowieka,	jego	etykę	i	religię,	
kładły	podstawy	pod	nową	filozofię	nazwaną	przez	jej	twór-
cę	„egzystencjalną”.	Dopiero	w	XX	w.	odkryto	 jej	głęboką	
mistyczną	 	 treść	wskazującą,	 że	 „istnienie	 to	 dramatyczne	
napięcie,	które	musi	być	świadomie	przeżywane	 jako	 takie	
właśnie”	(Jacques	Brosse).	
	 Filozof	 zmarł	 11.11.1855	 r.	 w	 swoim	 rodzinnym	
mieście,	 poza	mury	którego	poza	berlińskim	epizodem	nie	
wyglądał	a	które	dostarczyło	mu	wystarczająco	dużo	podniet	

do	pójścia	własną	drogą.
**********

   05.05.1888: urodził	 się	 dr 
med. Bronisław Kader,	 prof.	
Katedry	 Chirurgii	 Uniwersy-
tetu	 Jagiellońskiego,	 inicjator	
szeregu	 nowatorskich	 metod	
operacji,	wynalazca	nowych	na-
rzędzi	chirurgicznych,	wydatnie	
rozbudował	 i	 unowocześnił	 ka-
tedrę.	Patrz	odc.	175,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2012/10,	
s.	15	–	16

**********
   05.05.1888:	w	Warszawie	urodził	 się	ks. Jerzy Tyc.	 Po	
ukończeniu	gimnazjum	w	Warszawie	(1906)	wyjechał	na	stu-
dia	teologii	ewangelickiej	do	Dorpatu.	Ukończył	je	w	1912	r.	
Ordynowany	6.10.	tego	roku	przez	ks.	bp.	Juliusza	Bursche-
go,	został	skierowany	na	stanowisko	wikariusza	w	parafii	św.	
Trójcy	w	 Łodzi.	 Z	 początkiem	 1913	 r.	 został	 administrato-
rem	parafii	w	Stawiszynie,	wkrótce	obrany	proboszczem	i	na	
tym	stanowisku	przetrwał	czas	I	wojny	światowej.	W	1919r.	
przeniósł	 się	 do	 Kielc,	 gdzie	 obok	 pracy	 duszpasterskiej	
rozwinął	szeroką	działalność	charytatywną	jako	wiceprezes	
okręgu	Czerwonego	Krzyża	i	prezes	polsko	–	amerykańskie-
go	komitetu	pomocowego	dla	ofiar	wojny	światowej,	a	także	
jako	współzałożyciel	szpitala	w	Kielcach.	Wreszcie,	w	1923r.	
zdecydował	się	na	podjęcie	pracy	na	pograniczu	śląsko	–	dą-
browskim	w	Sosnowcu,	obrany	proboszczem,	a	jednocześnie	
administratorem	parafii	w	sąsiednim	mieście,	Dąbrowie	Gór-
niczej.	
	 Po	 odzyskaniu	 niepodległości	 ks.	 Juliusz	 Bursche,	
wówczas	 superintendent	 Kościoła	 Ewangelicko	 –	Augsbur-
skiego	w	Polsce,	dążył	do	połączenia	wszystkich	Kościołów	
Protestanckich	działających	na	terenie	ziem	byłych	zaborów	
i	utworzenia	jednego,	silnego	Kościoła	Ewangelickiego.	Jak	
miało	się	okazać,	było	to	zamierzenie	niewykonalne	nie	tyl-
ko	z	powodu	oporu	głównie	ze	strony	Kościołów	Unijnych	
Wielkopolski	 i	 Śląska,	 ale	 także	marginalnego	 traktowania	
innowierstwa	przez	kolejne	rządy	Rzeczypospolitej,	zwłasz-
cza	po	uznaniu	konkordatu	w	1925	r.	Poza	Kościołem	Ewan-
gelickim	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim,	 który	 także	 przeżywał	
swoją	tragedię	z	powodu	podziału	granicą	państwową,	sytu-
acja	na	ziemiach	byłego	„pruskiego”	Śląska,	włączonych	do	
Polski	w	1922	 r.,	była	 jeszcze	bardziej	 skomplikowana	nie	
tyle	 przez	 status	 autonomii	województwa,	 co	 narzuconymi	
zobowiązaniami	Konwencji	Genewskiej	 (1922),	 chroniącej	
interesy	niemieckie	na	Śląsku	i	poniżający	Polskę	traktat	lo-
kareński	(1925)	ze	wszystkimi	następstwami.	Powołanie	au-
tonomicznych	władz	kościelnych	Kościoła	Unijnego	na	„pol-
skim”	 Śląsku,	 „niezależnych”	 od	 zwierzchnictwa	Kościoła	
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Unijnego	we	Wrocławiu,	w	 stosunkach	międzykościelnych	
niczego	nie	zmieniło.	Kościół	Unijny	nie	życzył	sobie	jakiej-
kolwiek	podległości	Kościołowi	Ewangelickiemu	w	Polsce,	
zamknął	się	hermetycznie	w	swoim	kręgu	i	hojnie	czerpał	ze	
środków	przekazywanych	mu	z	Niemiec.	Z	chwilą	dojścia	do	
władzy	nazistów	w	Niemczech	(1933)	 i	zbliżania	się	 termi-
nu	wygaśnięcia	Konwencji	Genewskiej,	stosunki	już	nie	tylko	 
z	 Kościołem	 Ewangelickim,	 ale	 z	 władzami	 wojewódzkimi	
stały	się	bardzo	napięte.	Te	ostatnie	doprowadziły	w	końcu	do	
pozbawienia	urzędu	niemieckiego	prezydenta	Ewangelickiego	
Kościoła	Unijnego	ks.	dr	Hermana	Vossa	i	narzucenia	polskiej	
administracji	Kościołowi	Unijnemu	na	Śląsku	(1937	r.). 
	 W	gruncie	rzeczy	Kościół	na	polskim	Górnym	Ślą-
sku	był	tylko	z	nazwy	„unijny”,	gdyż	poza	jednym,	wszystkie	
pozostałe	 60	 zborów	 zachowały	 charakter	 luterański.	 Trzy-
mając	się	pruskich	statystyk,	prawie	2/3	członków	tych	zbo-
rów	 stanowiła	 ludność	 miejscowa	 posługująca	 się	 śląskim	
narzeczem,	 ale	 na	 skutek	 silnej	 germanizacji	 była	 prawie	
zupełnie	zdezorientowana	co	do	swojej	przynależności	naro-
dowej.	Proboszczowie	tych	parafii,	w	większości	z	obywatel-
stwem	niemieckim,	prawie	wszyscy	nie	władający	językiem	
polskim	stwierdzali,	że	potrzeby	duchowe	polskojęzycznych	
zborowników	 są	w	wystarczający	 sposób	 zaspokajane.	 Ro-
ścili	 sobie	 także	prawo	do	nauki	konfirmacyjnej	młodzieży	
bez	 względu	 na	 obywatelstwo	 rodziców.	 Tymczasem	 wła-
dze	 szkolne	nie	 zgadzały	 się,	 aby	naukę	 religii	w	polskich	
szkołach	 prowadzili	 niemieccy	 duchowni.	Napływający	 na	
Górny	 Śląsk	 ewangelicy	 z	 innych	 regionów	 Polski,	 także	 
w	dużej	ilości	z	Zaolzia,	liczyli	na	to,	że	będą	mogli	korzystać	
z	istniejących	tu	kościołów	i	brać	udział	w	życiu	zborowym,	
ale	 bramy	 kościelne	 zostały	 w	 końcu	 dla	 nich	 całkowicie	
zamknięte.	Skrzyknęli	się	przeto,	powołując	do	życia	Towa-
rzystwo	Ewangelików	Polaków	(1924	r.),	powstały	oddziały	
w	kilku	miastach	Górnego	Śląska.	Polskie	 nabożeństwa	or-
ganizowano	w	mieszkaniach,	wynajętych	 pomieszczeniach,	
w	 udostępnionych	 salach	 szkolnych.	 I	 tu	 nieocenioną	 rolę	
spełnił	 ks.	 Jerzy	Tyc,	 służąc	wszelką	 pomocą	 nie	 tylko	 or-
ganizacyjną.	Taki	stan	rzeczy	był	jednak	nie	do	utrzymania,	
toteż	ks.	bp.	Bursche	od	1930	r.	zaczął	kierować	na	Górny	
Śląsk	młodych	 pastorów,	 którzy	mogliby	 służyć	 jako	 kate-
checi	w	szkołach,	a	zarazem	jako	kaznodzieje	dla	polskich	
ewangelików,	 co	 spotkało	 się	 z	 retorsjami	 ze	 strony	władz	
Kościoła	Unijnego.	Dopiero	w	1935	 r.	warunkowo	dopusz-
czono	w	niektórych	tylko	parafiach	do	korzystania	z	kościo-
łów	 i	pomieszczeń	parafialnych	Kościoła	Unijnego,	ale	nic	
więcej.	Z	chwilą	wejścia	w	życie	uchwały	Sejmu	Śląskiego	
o	Tymczasowej	Organizacji	Ewangelickiego	Kościoła	Unij-
nego	(1937),	w	miejsce	zwolnionych	z	urzędu	duchownych	
niemieckich	 (za	 wyjątkiem	 jednego	 w	 Golasowicach),	 we-
szli	dotychczasowi	polscy	katecheci,	w	większości	wybrani	
przez	zbory	na	proboszczów	i	odprawiający	zarówno	polskie,	
jak	 i	 niemieckie	 nabożeństwa,	 a	 ks.	Tyc	 został	 zwierzchni-
kiem	Kościoła	Unijnego	na	Górnym	Śląsku	i	Radcą	Konsy-
storza.	Nie	znaczy	to,	aby	odtąd	zapanowała	we	wszystkich	
zborach	zgoda	i	pojednanie.	Ale	i	ten	stan	trwał	krótko,	gdyż	
ledwo	po	dwóch	latach	wybuchła	II	wojna	światowa.	Ma	się	
rozumieć,	że	po	wejściu	wojsk	hitlerowskich,	żaden	polski	
duchowny,	nawet	gdy	zyskał	uznanie	swoich	zborowników,	
nie	mógł	liczyć	na	pobłażliwość	ze	strony	najeźdźcy.	Tylko	
ks.	Tyc,	mimo	ostrzeżeń	pozostał	na	swojej	placówce	w	So-
snowcu,	ale	już	pod	koniec	1939	r.	został	pozbawiony	urzędu	 

z	 równoczesnym	 zakazem	 wykonywania	 jakichkolwiek	
czynności	 kościelnych,	 a	 w	 styczniu	 1940	 r.	 uwięziony	
najpierw	 w	 Sosnowcu,	 potem	w	 Katowicach.	Miał	 jednak	 
ks.	Tyc	nawet	wśród	Niemców	wielu	takich,	którzy	uszano-
wali	 jego	 postawę	 i	wysiłki	 do	 znalezienia	 kompromisu	w	
stosunkach	 międzykościelnych,	 dopomogli	 więc	 w	 zwol-
nieniu	 go	 po	 kilku	 miesiącach	 z	 więzienia.	 Wówczas	 to	
przy	 jednej	 z	 fabryk	 przędzalniczych	w	Sosnowcu	 ks.	Tyc	
założył	 spółdzielnię,	 zorganizował	 krąg	 zaufanych	 współ-
pracowników,	przy	pomocy	których	rozwinął	szeroką	akcję	
samopomocy	dla	potrzebujących	na	terenie	miasta	i	okolicy.	
W	czasie	częstych	wyjazdów,	przy	okazji	nawiązał	kontakty	
z	pozostającymi	w	ukryciu	polskimi	duchownymi,	docierał	
nawet	do	Warszawy,	uczestnicząc	w	konspiracyjnych	zebra-
niach	 księży	 obradujących	 nad	 przyszłym	 losem	 Kościoła.	
Czas	wyzwolenia	wydawał	 się	 bliski…	Niestety,	w	 trakcie	
jednego	 z	 wyjazdów	 zginął	 w	 wypadku	 samochodowym	
10.05.1944	r.	

**********
   6.05.1913:	W	Goleszowie	 urodził	 się	 	 ks. Emil Kowa-
la,	 syn	Pawła	 i	Heleny	 ze	Śniegoniów.	Kształcił	 się	w	 cie-
szyńskim	gimnazjum	klasycznym,	które	ukończył	w	1934	r.,	 
a	 następnie	 na	Wydziale	Teologii	 Ewangelickiej	Uniwersy-
tetu	Warszawskiego.	Ordynowany	18.05.1939	r.	przez	ks.	bp.	
Juliusza	 Burschego	 w	 Ligotce	 Kameralnej,	 skierowany	 zo-
stał	do	służby	w	charakterze	katechety	i	wikariusza	u	boku	 
ks.	sen.	Pawła	Nikodema	w	Ustroniu.	Był	to	czas	pełen	na-
pięć	na	arenie	międzynarodowej,	a	także	obaw	przed	wybu-
chem	konfliktów	zbrojnych.	Po	zajęciu	Śląska	przez	wojska	
hitlerowskie,	już	10.11.1939	r.	ks.	Kowala	został	aresztowany	 
i	osadzony	w	cieszyńskim	więzieniu,	skąd	po	przeszło	mie-
siącu	deportowany	do	Krakowa.	Tam	początkowo	zarabiał	na	
chleb	 jako	pomocnik	murarski.	Dopiero	1.04.1940	r.	został	
dopuszczony	 do	 służby	 duszpasterskiej	 w	 Krakowie,	 a	 od	
wiosny	 1942	 r.	 także	 w	Wieliczce	 do	 obsługi	 polskich	 na-
bożeństw.	 Pozostający	 pod	 kuratelą	 niemieckiego	 pastora,	 
z	 czasem	 zyskał	 jego	 zaufanie.	 Nie	 zabrakło	 mu	 bowiem		
roztropności	i	dobrego	rozeznania	sytuacji,	w	jakiej	znajdo-
wał	się	on	sam	i	powierzeni	mu	zborownicy.	Z	większością	
zborowników	 nawiązał	 osobiste	 kontakty,	 odwiedzał	 ich	 
w	domach	 i	 szpitalach.	Organizował	m.in.	 koncert	 charyta-
tywne,	by	zdobyte	środki	przeznaczać	na	pomoc	ukrywającym	
się	ludziom	z	terenu	Śląska	i	Warszawy,	a	także	najbardziej	
potrzebującym,	bez	względu	na	wyznanie.		Udzielał	się	także	 
w	 tajnym	 nauczaniu.	 Nie	 zapomniał	 również	 o	 swoim	 po-
przedniku	w	urzędzie	ks.	dr.	Wiktorze	Niemczyku.	Po	ustaniu	
działań	wojennych	i	powrocie	ks.	dr.	Niemczyka	do	Krakowa,	
ks.	Kowala	wrócił	do	Cieszyna,	gdzie	w	pierwszych	latach	
był	 katechetą	w	Szkole	Handlowej.	W	 latach	1950	–	1952	
podjął	 niezwykle	 trudną	 służbę	 duszpasterza	 wędrownego		
na	terenie	Mazur,	a	także	Śląska.	Od	1952	r.	administrował	
parafią	w	Szopienicach	wraz	z	filiałami	w	Sosnowcu,	Mysło-
wicach	 i	Hołdunowie.	Ostatnie	 11	 lat	 (1961	–	 1972)	 służył	 
w	parafii	w	Żorach	 i	 tam	 też	 doczekał	 emerytury.	Uczestni-
czył	 jeszcze	w	wielkanocnym	nabożeństwie,	 tradycyjnie	od-
wiedził	 cmentarz,	 by	 stanąć	 nad	 mogiłą	 zmarłej	 wcześniej	
małżonki	Augustyny	 z	 Cichych,	 pod	 wieczór	 zasnął	 na	 za-
wsze	(15.04.1976	r.).	

**********
   7.05.1763:	w	Wiedniu	urodził	się	książę Józef Antoni Po-
niatowski,	syn	gen.	Andrzeja	i	Teresy	z	Kinsky’ch.	Jeszcze	
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jako	niemowlę	został	obdarzony	podwójnym	tytułem	książę-
cym.	Mając	 9	 lat	 utracił	 ojca.	 Rozpieszczany	 przez	matkę,	
rychło	jednak	został	otoczony	opieką	stryja	-	króla	Stanisła-
wa	Augusta,	który	zapewnił	mu	staranne	wykształcenie	także	
z	 zakresu	 wojskowości	 i	 wychowania	 fizycznego.	 Zresztą	
młodemu	i	urodziwemu	księciu	nie	brakowało	zamiłowania	
do	 jazdy	 konnej	 i	 umiejętności	 posługiwania	 się	 szablą,	 
a	zwłaszcza	brawury.	Toteż,	idąc	śladem	ojca,	za	warunkową	
zgodą	króla	wstąpił	w	1780	r.	do	armii	austriackiej,	zaszere-
gowany	jako	podporucznik	w	II	Pułku	Karabinierów,	stacjo-
nującego	w	Czechach.	Korzystając	z	poparcia	cesarza	Józefa	
II	szybko	awansował.	Odkomenderowany	do	Galicji,	został	
dowódcą	dywizjonu	pułku	ułańskiego	we	Lwowie,	a	potem	
w	Tarnowie,	po	czym	został	przeniesiony	do	elitarnego	pułku	
szwoleżerów	na	Morawach.	W	czasie	wojny	austriacko	–	tu-
reckiej	(1788	–	1791),	już	jako	przyboczny	adiutant	cesarza,	
w	trakcie	ataku	na	Szabac	nad	Sawą	został	poważnie	raniony,	
wyniesiony	z	pola	ostrzału	przez	prostego	żołnierza.	Dzięki	
wysiłkom	medyków	uniknął	trwałego	kalectwa.	Po	kilku	ty-
godniach	 stawił	 się	 na	 polu	 walki.	 Przed	 kolejną	 misją	 
w	1789	r.	król	wezwał	bratanka	do	kraju,	obdarował	go	stop-
niem	generała	–	majora	i	powierzył	szefostwo	koronnej	stra-
ży	króla.	Od	razu	też	książę	stał	się	bohaterem	stołecznych	
familii	 towarzyskich,	 podziwiany	przez	 jednych,	wzgardzo-
ny	przez	drugich.	Niebawem	jednak	księciu	powierzono	zdy-
scyplinowanie	ukrainnych	dywizji	i	opanowanie	przeciwnej		
uchwałom	Sejmu	Wielkiego	opozycji.	Zadanie	to	udało	mu	
się	wykonać.	Stanął	teraz	w	szeregach	Klubu	Przyjaciół	Kon-
stytucji	3	Maja.	Niestety	powstała	w	połowie	1792	r.	konfe-
deracja	targowicka	położyła	kres	sukcesom	Sejmu	Wielkiego,	
co	gorzej,	w	kierunku	Warszawy	wyruszyła	60000	doświad-
czona	armia	carska.	Desygnowany	na	wodza	wojsk	polskich	
na	Ukrainie,	 książę	miał	 pod	 bronią	 ledwo	 1/3	 tego	 stanu.	
Aczkolwiek	wojska	księcia	w	potyczce	pod	Zieleńcami	od-
niosły	 zwycięstwo,	wobec	 tak	 dużej	 przewagi	 przeciwnika,	
książę	unikał	walnej	bitwy	i	starał	się	opóźniać	jego	pochód.	
Wiadomość	 o	 przystąpieniu	 króla	 do	 Targowicy	 wytrąciła	
księcia	 z	 równowagi.	 Odpowiedzią	 było	 złożenie	 prośby	 
o		dymisję.	Wkrótce,	cieszący	się	mirem	książę	został		zmu-
szony	do	wyjazdu	z	kraju,	po	II	rozbiorze	Polski	(1793)	wy-
dalony	 nawet	 z	Wiednia,	 wyjechał	 do	 Brukseli.	 Kolejnym	
dyshonorem	 było	 powierzenie	 jego	 niedawnemu	 podko-
mendnemu	 organizacji	 powstania.	 Książę	 chłodno	 oceniał	
sytuację	w	kraju	i	przydatność	bojową	powstańców.	Za	usil-
ną	namową	króla	wrócił	do	kraju,	pod	koniec	czerwca	1794	r.	
brał	 udział	 w	walkach	 obronnych	Warszawy,	 odnosząc	 po-
czątkowo	sukcesy,	ale	nie	był	w	stanie	utrzymać	zdobyczy	
pod	uderzeniami	karnych	oddziałów	pruskich.	W	końcu	po	
walkach	nad	Bzurą	i	zdobyciu	Pragi	przez	wojska	rosyjskie	
podał	się	do	dymisji,	ściągając	na	siebie	całe	odium	ciążące	
na	 Poniatowskich.	 Choć	 zrobił,	 co	 w	 danej	 sytuacji	 było	
możliwe,	walczył	bez	wiary	w	sukces	powstania.	Nie	cierpia-
ny	w	okupowanej	Warszawie,	wyjechał	do	Wiednia.	Śmierć	
króla	(1798)		zmobilizowała	księcia	do	ratowania	resztek	ho-
noru	 rodziny	 i	 pozostałego	 spadku.	Pojawił	 się	więc	w	Pe-
tersburgu,	 by	 wziąć	 udział	 w	 pogrzebie	 ekskróla	 -	 stryja,	 
a	potem	w	Warszawie,	by	odzyskać	pałac	Pod	Blachą	 i	po	
drugim	stryju	abp.	Michale	Jerzym	poprymasowską	Jabłon-
ną.	Przez	kilka	lat	oba	pałace	stały	się	centrum	zbytku	i	za-
baw.	Lecz	oto	jesienią	1806	r.,	po	kolejnych	sukcesach	Napo-
leona	 I,	 pruski	 Fryderyk	 Wilhelm	 III	 powierzył	 księciu	

zorganizowanie	milicji	mieszczańskiej	w	Warszawie.	Książę	
polecenie	wykonał,	ale	następne	kroki	nie	były	już	po	myśli	
władcy	pruskiego.	Nie	 tylko	przywitał	na	 rogatkach	miasta	
wkraczającego	 do	Warszawy	 na	 czele	 napoleońskiej	 armii	
marszałka	Joachima	Murata,	ale	z	dniem	6.12.1806	r.	zgłosił	
się	 do	 służby	 krajowi	 u	 boku	Napoleona.	 Tydzień	 później	
uzyskał	nominację	cesarską	dowódcy	polskich	sił	zbrojnych	
i	akces	do	utworzenia	legii	warszawskiej.	Z	początkiem	1807	
r.	książę	przedstawił	Napoleonowi	I	memoriał	o	utworzeniu	
państwa	 polskiego	 pod	 berłem	 cesarza.	 Niebawem	 księciu	
powierzono	stanowisko	dyrektora	Wydziału	Wojennego	Ko-
misji	Rządzącej	z	wyjątkowo	trudnym	z	wielu	względów	za-
daniem	 przeprowadzenia	 intensywnej	 mobilizacji,	 a	 także	
zapewnienia	aprowizacji	całej	armii	Napoleona.	W	połowie	
1807	 r.	 na	mocy	 traktatu	 w	Tylży	 powstało	 Księstwo	War-
szawskie;	książę	otrzymał	awans	na	ministra	wojny,	jednak	
komendę	nad	armią	Księstwa	uzyskał	przeszło	 rok	później.	
Część	zorganizowanych	przez	księcia	oddziałów	przeszła	do	
służby	poza	granicami	Księstwa,	ta	reszta	miała	stawić	czoła	
nacierającym	 na	Warszawę	 oddziałom	 austriackim	 pod	Ra-
szynem	 (19.04.1809).	Mimo	 sukcesu,	 książę	 oddał	Austria-
kom	Warszawę,	 a	 korzystając	 z	 wynegocjowanych	 warun-
ków,	 przeszedł	 ze	 swoim	 wojskiem	 poza	 Wisłę,	 skąd	
wyruszył	w	kierunku	Galicji,	zajmując	znaczną	jej	część	aż	
pod	Lwów.	Manewr	ten	zmusił	wojska	austriackie	do	opusz-
czenia	Warszawy	i	pośpieszenia	z	odsieczą,	jednocześnie	jed-
nak	część	ziem	Małopolski,	 jako	sojusznicy,	zaczęli	zajmo-
wać	Rosjanie.	Czym	prędzej	więc	Poniatowski	zajął	Kraków,	
chroniąc	 go	 przed	 „sojuszniczym”	 zaborem.	 Kampania	 za-
kończona	traktatem	w	Schoenbrunn	(14.10.1809)	pozwoliła	
pozyskać	blisko	połowę	dotychczasowego	obszaru	Księstwa.	
Był	to	niewątpliwy sukces	księcia.	Jednakże	stosunki	francu-
sko	–	rosyjskie	psuły	się,	w	dodatku	pojawiły	się	próby	prze-
ciągnięcia	wojsk	polskich	na	stronę	Rosji	i	obietnic	utworze-
nia	państwa	polskiego	pod	berłem	cara.	Książę	Poniatowski,	
znający	 doskonale	 wewnętrzne	 stosunki	 w	 carskiej	 Rosji	 
a	 także	 w	 dużej	 mierze	 teren	 przyszłych	 operacji	 wojsko-
wych,	przedłożył	Napoleonowi	swój	plan	taktyczny,	ten	jed-
nak	wolał	polegać	na	swoim	geniuszu.	Kto	wie,	czy	nie	za-
ważyło	to	na	niepowodzeniu	całej	kampanii.	Zorganizowaną	
przez	księcia	100000	armię	Napoleon	rozdysponował	w	wie-
lonarodowych	oddziałach,	pozostawiając	pod	komendą	księ-
cia	korpus	w	sile	15000	żołnierzy.	Korpus	ten	wsławił	się	we	
wrześniu	1812	 r.	 zdobyciem	Smoleńska,	 zwycięstwem	pod	
Szewardinem,	 opanowaniem	 wzgórza	 Mamelon,	 uczestnic-
twem	w	zwycięskich	bitwach	osłonowych	na	południu	Mo-
skwy,	ale	utracił	2/3	stanu.	Wykrwawiająca	bitwa	wojsk	na-
poleońskich	pod	Borodino	(5	–	7.09.1812)	i	wkroczenie	do	
Moskwy	były	początkiem	końca	 sukcesów	militarnych	nie-
zwyciężonej	armii	Napoleona.	 Już	od	połowy	października	
nastąpił	tragiczny	jej	odwrót	i	poniesieniem	dużych	strat	pod	
Berezyną	(26	–	29.11.)	Polski	korpus	osłaniał	ten	odwrót.	Do	
Warszawy	dotarło	już	tylko	niespełna	400	żołnierzy	korpusu.	
Książę,	mianowany	w	grudniu	1812	r.	regimentarzem	Konfe-
deracji	Generalnej	Księstwa,	energicznie	przystąpił	do	odno-
wienia	 stanu	 korpusu,	 ale	 wobec	 zagrożenia	 wejściem	 Ro-
sjan,	 zarządził	 wymarsz	 do	 Krakowa,	 w	 maju	 zmuszony	
przez	Austriaków	do	jego	opuszczenia.	W	tej	sytuacji	podjął	
dalszy	marsz	w	kierunku	Śląska	Cieszyńskiego.	11.05.1813	r.	
oddziały	zatrzymały	się	w	Starym	Bielsku,	potem	w	Pogórzu,	
wreszcie	na	Bobrku.	Sam	książę	skorzystał	z	zakwaterowa-
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nia	w	hotelu	„Pod	Jeleniem”	w	Cieszynie.	14.05.1813	r.	woj-
ska	księcia	przemaszerowały	przez	miasto.	Fakty	te	odnoto-
wał	w	swoim	diariuszu	poeta	i	eseista	Kazimierz	Brodziński,	
towarzyszący	Poniatowskiemu	jako	oficer	artylerii.	Nocując	
w	Bobrku,	nie	miał	okazji	zwiedzić	miasta,	stwierdził	 jedy-
nie	podczas	przemarszu,	 i	 to	przy	deszczowej	pogodzie,	że	
jest	 piękne	 a	 bobreckim	 gospodarzom	wystawił	 bardzo	 po-
chlebną	opinię,	wychwalając	ich	gospodarność	i	gościnność,	
a	 także	posługiwanie	 się	 językiem	polskim.	Przez	Morawy	 
i	Czechy	wojska	podążały	do	Saksonii.	Pod	Lipskiem	miała	
się	 rozegrać	 trzydniowa	 „bitwa	 narodów”.	 W	 pierwszym	
starciu	(16.10.1813)	wojska	dowodzone	przez	Poniatowskie-
go	 odniosły	wspaniałe	 zwycięstwo	 nad	 trzykrotnie	 liczniej-
szymi	 sprzymierzonymi	 wojskami	 pruskimi,	 austriackimi	 
i	rosyjskimi.	W	następnych	dniach	szala	zwycięstw	przechy-
liła	się	na	korzyść	przeciwników.	Już	jako	marszałek	Francji,	
19.10.	książę	osłaniał	odwrót	pokonanej	Wielkiej	Armii.	Od-
cięty	od	głównych	sił	przez	przedwczesne	wysadzenie	mostu	
na	Pleissie,	mimo	odniesionych	ran,	 	przeprawił	się	wpław	
przez	rzekę.	Pozostało	jeszcze	przedostać	się	na	drugi	brzeg	
Elstery.	Naglony	pościgiem,	 rzucił	 się	w	 jej	wezbrany	nurt,	
gdy	w	tym	dosięgła	go	śmiertelna	kula.	
	 Gdy		w	1806	r.	oddziały	Napoleona	pojawiły	się	na	
ziemiach	polskich	wierzył,	że	w	oparciu	o	sojusz	z	Francją	
uda	się	przywrócić	niepodległość	Polski.	Temu	przekonaniu	
pozostał	wierny	do	końca,	wolał	zginąć,	niż	poddać	się	jej	za-
borcom.	Kilka	dni	później	wydobyto	ciało	marszałka	z	rzeki	
i	uroczyście	pochowano	w	podziemiach	ratusza	w	dzielnicy	
Lipska	–	Grimma.	Stamtąd	rok	później	staraniem	jego	żołnie-
rzy	przewieziono	 trumnę	do	kaplicy	 św.	Krzyża	w	Warsza-
wie,	wreszcie	23.07.1817	r.	złożono	w	krypcie	św.	Leonarda	
na	Wawelu.	Spoczął	tam	nie	ostatni	król,	a	jego,	często	nie	
dość	doceniony,	bratanek.	
	 Książę	 Józef	 Poniatowski	 nie	 tylko	 zmył	 hańbią-
ce	Polskę	 czyny	 swoich	 stryjów,	 ale	 stał	 się	 na	 długie	 lata	
bohaterem	 narodowym	Polaków,	 przykładem	 nieopisanego	
męstwa	i	poświęcenia	w	podejmowaniu	prób	przywrócenia	
sławy	wymazanej	z	mapy	Europy	Rzeczypospolitej.	Opłacił	
to	tysiącami	walczących	pod	jego	rozkazami	Poległych	i	wła-
sną	swoją	ofiarą.	Także	w	Cieszynie	oddano	mu	hołd	przez	
nazwanie	jego	imieniem	placu	przykoszarowego.	

**********
   11.05.1838:	w	Wilnie	zmarł	lekarz,	biolog,	ojciec	polskiej	
chemii,	brat	Jana,	filozofa	i	rektora	wileńskiej	uczelni,	młod-
szy	od	niego	o	12	lat,	prof. Jędrzej Śniadecki.	Urodził	się	
w	Żninie	30.11.1768	r.	W	latach	1786	–	1791	zaliczył	studia	
medyczno	 –	 przyrodnicze	 na	 Uniwersytecie	 Jagiellońskim	
w	Krakowie.	W	czasie	 swoich	naukowych	wojaży	po	Wło-
szech,	Austrii	i	Anglii,	dwa	lata	później	uzyskał	tytuł	doktora	
nauk	medycznych	i	filozofii	w	Pawii.	Po	powrocie	do	kraju	
w	1797	r.,	rozdartego	przez	trzech	zaborców,	objął	stanowi-
sko	 kierownika	Katedry	Chemii	 i	 Farmacji	 na	Uniwersyte-
cie	Wileńskim	i	nie	bez	przeszkód	prowadził	swoje	wykłady	
w	 języku	 polskim	 i	w	 sposób	 przystępny	 i	 zrozumiały	 dla	
licznego	 grona	 słuchaczy.	 Katedrą	 kierował	 przez	 25	 lat.	 
W	tym	czasie	pojawiły	się	jego	główne	prace:	„Początki	che-
mii…”	 (1800),	 pierwszy	 polski	 podręcznik	 z	 tej	 dziedziny	 
z	wprowadzoną	przez	niego	polską	terminologią.	Równie	in-
nowacyjną	była	dwutomowa	„Teoria	jestestw	organicznych”	
(1804	–	1811),	w	której	autor	dowiódł	 jedność	materii	oży-
wionej	 i	 nieożywionej,	 podlegającej	 ciągłym	 przemianom,	 

a	zjawisko	życia	objaśnił	jako	wynik	procesów	biochemicz-
nych.	Ta	na	wskroś	nowatorska	praca	doczekała	 tłumaczeń	
na	 język	 francuski,	 niemiecki	 i	 rosyjski.	 Jest	 też	Śniadecki	
jednym	z	odkrywców	metalu,	któremu	przypisał	nazwę	west	
(1808).	Akademia	Paryska	odmówiła	Śniadeckiemu	uznania	
odkrycia	 tego	pierwiastka,	ponownie	wydzielonego	32	 lata	
później	 przez	 Carla	 Clausa,	 który	 nazwał	 go	 rutenem.	 Już	
od	1801	r.	Jędrzej	Śniadecki	był	członkiem	Warszawskiego	
Towarzystwa	 Przyjaciół	 Nauk,	 współtwórcą	 Towarzystwa	
Naukowego	 Lekarskiego	 (1806),	 ośmiokrotnie	 wybierany	
na	 jego	 prezesa,	 a	 także	 członkiem	Towarzystwa	 Szubraw-
ców,	od	1817	r.	 jego	prezes.	Towarzystwo	skupiało	elitę	 in-
telektualną,	 która	 poddawała	 ostrej	 krytyce	 panoszącą	 się	
megalomanię	narodową	zwłaszcza	wśród	szlachty,	ciemnotę,		
wstręt	 do	 jakiegokolwiek	 postępu,	 warcholstwo,	 pijaństwo.	
Organem	Towarzystwa	było	pismo	„Wiadomości	Brukowe”,	
w	 którym	 znajdujemy	 m.in.	 cykl	 jego	 celnych	 artykułów	
satyrycznych	 „Próżniacko	 –	filozoficzna	 podróż	 po	 bruku”.	
Współpracował	także	z	„Dziennikiem	Wileńskim”	Od	1826r.	
przez	6	lat	był	profesorem	medycyny	i	kierownikiem	kliniki	
uniwersyteckiej,	a	po	kasacji	uniwersytetu	profesorem	Aka-
demii	 Medyko	 -	 Chirurgicznej.	 Propagował	 higienę,	 diete-
tykę	i	wychowanie	fizyczne.	Leczył	się	u	niego	cały	zastęp	
bogatych	arystokratów	i	co	wyższych	urzędników	rosyjskich,	
dzięki	czemu	miał	wystarczająco	dużo	środków	na	dostatnie	
życie.	 Z	 chwilą,	 gdy	 nabył	majątek	Bołtup,	 sam	 nasiąknął	
nieco	 obyczajami	 ziemiańskimi,	 biorąc	 udział	 w	 wielu	 za-
targach,	 także	 z	władzami	uczelni.	To	 jednak	nie	 przeszko-
dziło	zaliczyć	obu	Śniadeckich	do	czołowych	postaci	życia	
naukowego	i	publicznego	w	porozbiorowej	Polsce,	uznania	
ich	zasług	zwłaszcza	w	podniesieniu	Wilna	do	przodującego	
ośrodka	nauki	i	kultury,	przygotowującego	przyszłych	lumi-
narzy	polskiego	romantyzmu.	

**********
   14.05.1313:	 zmarł	Bolko I opolski,	 syn	 księcia	 racibor-
sko	-	opolskiego		Władysława		i	Eufemii,	córki	księcia	wiel-
kopolskiego	Władysława	Odonica.	Urodził	się	między	1254	
a	1258r.	Starszymi	braćmi	byli	Mieszko	I	książę	cieszyński,	
Kazimierz	I	bytomski	oraz	młodsi	Przemysł,	książę	raciborski	 
i	siostra	Konstancja.	Jeszcze	za	życia	ojca	dopuszczony	zo-
stał	do	rządów	w	Opolu	i	wraz	z	nim	uczestniczył	też	w	wie-
lu	zjazdach	ówczesnych	władców.	Na	jednym	z	nich	doszło	
do	ugody	z	księciem	wrocławskim	Henrykiem	IV	Probusem,	
wówczas	najsilniejszym	księciem	śląskim,	zmierzającym	śla-
dem	swoich	śląskich	współimienników	do	opanowania	Kra-
kowa.	Po	 śmierci	 ojca	Władysława	 (1281/82),	władającym	
jeszcze	 nad	 całym	 Śląskiem,	 nazywanym	 później	 Górnym	 
i	zachodnią	częścią	Małopolski,	doszło	z	czasem	do	podziału	
księstwa	raciborsko	–	opolskiego	na	cztery	mniejsze	ze	sto-
licami	w	Opolu	i	Bytomiu	oraz	w	Raciborzu	i	w	Cieszynie.	
Niebawem	 jednak,	 z	 powodu	wydalenia	 żony	Wioli,	 córki	
Mieszka,	stosunek	czwórki	braci	do	ekspansywnego	Henry-
ka	IV	bardzo	się	zróżnicował.	Bolko	I	w	przeciwieństwie	do	
Mieszka	 I	 pozostał	 nadal	 sojusznikiem	 Henryka	 IV,	 wspo-
magając	go	zbrojnie	w	zatargach	z	biskupem	wrocławskim	
Tomaszem	II,	a	potem	wystąpił	jako	mediator	w	próbie	zała-
godzeniu	tego	rozdźwięku.	
	 Pod	koniec	września	1288	r.	zmarł	książę	krakowski	
Leszek	Czarny.	Zgodnie	z	postanowieniem	testamentu,	tron	
krakowski	miał	przejąć	Henryk	Prawy.	Przy	wsparciu	m.in.	
Bolka	 I,	 Henryk	 IV	 wyprzedził	 swoich	 rywali	 i	 bez	 więk-
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szego	 trudu	zajął	Kraków,	pozostawił	załogę,	ale	w	drodze	
powrotnej	jego	oddziały	osłonowe	z	Bolkiem	I,	Przemkiem	
ścinawskim	i	Henrykiem	głogowskim	zostały	w	lutym	1289r.	
pod	 Siewierzem	 rozbite	 przez	 sprzymierzone	 wojska	Wła-
dysława	Łokietka.	Przemek	ścinawski	poległ	na	polu	bitwy,	
Bolko	 I	 dostał	 się	 do	 niewoli,	 uwolniony	 dopiero	 po	 roku.	
Henryk	IV	w	sierpniu	podjął	wyprawę	odwetową,	ponownie	
zdobył	Kraków,	 a	 siedzący	w	mieście	 Łokietek,	 bo	Wawe-
lu	nie	zdołał	opanować,	salwował	się	ucieczką	pod	murami	
klasztoru	franciszkanów.	Korona	Polski	dla	Henryka	Prawe-
go	zdawała	się	być	w	zasięgu	ręki.	Niestety	od	jakiegoś	czasu	
chorujący	 Henryk	 Prawy,	 prawdopodobnie	 systematycznie	
podtruwany,	zmarł	w	kwietniu	1290	r.	Pozostawił	po	sobie	
niezmiernie	skomplikowaną	i	dotąd	niewyjaśnioną	do	końca	
sytuację,	będącą	do	dziś	przedmiotem	sporów	i	 różnych	 in-
terpretacji	uzasadniających	takie	czy	inne	prawa	suwerenów	
ościennych	 krajów.	 Już	 wcześniej	 (1289)	 w	 obawie	 przed	
Henrykiem	Prawym,	brat	Bolka	 I,	Kazimierz	bytomski	zło-
żył	hołd	 lenny	królowi	czeskiemu	Wacławowi	 II.	Po	śmier-
ci	Henryka	IV,	także	Bolko	I	zbliżył	się	do	króla	czeskiego	 
i	wraz	z	Mieszkiem	I	zawarł	w	Ołomuńcu	(17.01.1291)	przy-
mierze	wojskowe,	wspierając	działania	zmierzające	do	zdo-
bycia	Krakowa	i	korony	polskiej	przez	Wacława	II.	Nie	wie-
my,	czy	obaj	książęta	osobiście	uczestniczyli	w	marszu	wojsk	
czeskich	 na	Kraków,	 które	 do	 Sandomierza	 jednak	 nie	 do-
szły,	powstrzymane	przez	Władysława	Łokietka.	W	kolejnej	
wyprawie	Wacława	II,	celem	rozprawienia	się	z	Łokietkiem,	
zajął	ziemię	sandomierską,	zdobył	Sieradz	i	zmusił	Łokietka	
do	uległości	lennej	(13.10.1292).	W	trakcie	tej	wyprawy	tak-
że	Bolko	I	złożył	hołd	lenny.	Mimo	tych	sukcesów,	Wacław	
II	głównego	celu	nie	osiągnął.	Wcześniej	bowiem,	zgodnie	 
z	 układem	 zawartym	 z	 Henrykiem	 Prawym	 o	 następstwie,	
Przemysław	 II	 Wielkopolski	 wywiózł	 z	 Wawelu	 insygnia	
królewskie	 i	 w	 końcu	 26.02.1295	 r.	 w	 Gnieźnie	 dostąpił	
koronacji	 na	 króla	 Polski,	 pierwszej	 od	 czasów	Bolesława	
Śmiałego	 (1076	 r.,	 a	więc	po	219	 latach)	 i	mimo,	 iż	znacz-
na	część	terytorium	królestwa	pozostawała	w	ręku	Wacława	
II.	Niestety	już	8.02.1296	r.	Przemysław	II	został	podstępnie	
zamordowany.	O	Wielkopolskę,	jako	kolejny	następca	Prze-
mysława	II,	upomniał	się	teraz	Henryk		Głogowczyk,	wspie-
rany	przez	Bolka	I,	przeciw	Łokietkowi.	Aczkolwiek	Łokie-
tek	zyskał	tu	przewagę,	a	Bolko	I	przy	okazji	krzywińskich	
pertraktacji	z	Głogowczykiem	wytargował	ziemię	kłobucką,	
w	1300	r.	Wacław	II	wkroczył	do	Wielkopolski	 i	w	listopa-
dzie	tego	roku	koronował	się	na	króla	Polski.	W	uroczysto-
ści	koronacyjnej	uczestniczył	Bolko	I.,	niebawem	obdarzony	
tytułem	starosty	krakowskiego.	Rywale	jednak	nie	ustawali,	
zwłaszcza	Henryk	Głogowczyk,	co	więcej,	koronacji	Wacła-
wa	II	nie	uznał	papież	Bonifacy	VIII.	21.06.1305	r.	Wacław	
II	 nieoczekiwanie	 zmarł.	Rok	 później	 zamordowany	 został	
jego	 syn	Wacław	 III.	 Na	 tron	 czeski	 wprowadzeni	 zostali	
Luksemburgowie.	Bolko	I	stanął	po	stronie	Jana	Luksembur-
czyka	w	jego	pretensjach	do	tronu	polskiego,	ale	gdy	spotkał	
się	 z	 lekceważeniem	 suwerena,	 zrzekł	 się	 urzędu	 starosty	 
i	wydał	Kraków	Władysławowi	Łokietkowi.	W	swoim	księ-
stwie	zadbał	o	rozbudowę	zamku	w	Opolu	i	Głogówku,	ufun-
dował	wiele	budowli	 sakralnych,	w	 tym	słynną	kaplicę	 św.	
Anny	przy	kościele	Franciszkanów,	która	z	czasem	stała	się	
nekropolią	Piastów	Opolskich.	
Na	 przykładzie	 Bolka	 I	 opolskiego	 widzimy,	 jakimi	mean-
drami	toczyły	się	losy	nie	tylko	Śląska	i	jaką	postawę	zajmo-

wali	wobec	Polski	Piastowie	śląscy,	rozbitej	przez	blisko	200	
lat	na	dzielnice	i	targanej	walkami	wewnętrznymi	o	zdobycie	
królewskiego	miasta	Krakowa.	

**********
   19.05.1763:	w	Królewcu	zmarł	ks. Franciszek Albrecht 
Schultz,	pedagog	i	pisarz	religijny.	Pochodził	ze	Szczecinka,	
gdzie	urodził	się	25.09.1692	r.	Tam	też	stawiał	pierwsze	kro-
ki	szkolne,	a	po	ukończeniu	gimnazjum	w	Stargardzie	konty-
nuował	studia	teologii	ewangelickiej	w	Halle.	Swoją	karierę	
rozpoczął	jako	nauczyciel	domowy	w	Królewcu,	jakiś	czas	
służył	w	szkole	kadetów	w	Berlinie,	by	wreszcie	w	1724	zo-
stać	kapelanem	wojskowym	w	Morągu.	Rok	1729	przyniósł	
mu	 godność	 superintendenta	w	Kętrzynie.	 Przez	 niespełna	
rok	proboszczował	w	Słupsku,	by	wreszcie	w	1731	r.	na	stałe	
związać	się	z	Królewcem.	Tu	otrzymał	stanowisko	probosz-
cza	w	kościele	staromiejskim	i	godność	radcy	Konsystorza.	
Zdobycie	 tytułu	doktora	w	następnym	roku	umożliwiło	mu	
objęcie	profesury	na	Uniwersytecie	Królewieckim,	w	którym	
wielokrotnie	pełnił	również	funkcję	rektora.	Jemu	też	powie-
rzono	w	 1733	 r.,	 na	 przeciąg	 20	 lat,	 stanowisko	 dyrektora	
Collegium	 Fridericjanum	 i	 kierownictwo	 uniwersyteckiego	
seminarium	polskiego	i	litewskiego,	a	także	inspektora	gene-
ralnego	szkół	przykościelnych	w	Prusach.	Mimo	tak	rozlicz-
nych	 obowiązków	 ogłosił	 po	 łacinie	 szereg	 prac	 teologicz-
nych,	a	także	zbiory	swoich	kazań.	Największą	zasługą	było	
wydanie	 polskiego	 tłumaczenia	 Biblii,	 poprzedzone	 jego	
wstępem,	wydane	w	Królewcu	w	1738	r.	

**********
   20.05.1913:	 zmarł	we	Lwowie	Władysław Łoziński,	 pi-
sarz,	historyk,	poseł	do	Rady	Państwa.	Urodził	się	w	Oparach	
koło	Sambora	29.05.1843	r.	We	Lwowie	zaliczył	studia	filo-
zoficzne	(1862	–	1865).	Już	w	tym	czasie	pisał	swoje	artykuły	
do	pism	postępowych:	„Dziennika	Literackiego”,	„Przeglądu	
Powszechnego”,	a	także	do…	„Gwiazdki	Cieszyńskiej”.	Po	
studiach	przez	rok	redagował	pismo	ludowe	„Dzwonek”,	po-
tem	„Dziennik	Literacki”.	Od	1871	r.	pracował	w	Ossolineum	
początkowo	jako	pisarz,	później	sekretarz	naukowy.	W	1873r.	
przejął	 redakcję	 „Gazety	Lwowskiej”,	 a	 jej	 dodatek	 zamie-
nił	na	„Przewodnik	Naukowy	i	Literacki”.	Udzielał	się	także	
w	wielu	 towarzystwach,	m.in.	 przez	wiele	 lat	 był	 zastępcą	
prezesa	Towarzystwa	Historycznego,	prezesem	Towarzystwa	
Przyjaciół	Sztuk	Pięknych	 (1894	–	1901),	w	1891	 r.	 został	
członkiem	Akademii	Umiejętności.	Listę	godności	dopełnił	
mandat	poselski	do	Rady	Państwa	i	członka	Izby	Panów.	
Swój	talent	pisarski	ujawnił	już	w	1866	r.,	publikując	na	ła-
mach	„Dziennika	Literackiego”	swoją	powieść	obyczajową	
„Za	 światem”.	 W	 serii	 historycznej	 pojawiły	 się:	 „Pierwsi	
Galicjanie”	 (1867),	 „Legionista”	 (1870),	 „Skarb	 watażki”	
(1875),	„Madonna	Busowska”	(1892),	„Oko	proroka	(1899),	
a	 także	 gawędy	 szlacheckie	 „Opowiadania	 imć	 pana	Wita	
Narwoja”	 i	 „Nowe	 opowiadania	 imć	 pana	Wita	 Narwoja”.	
Jest	także	autorem	dwutomowej	historii	„Lwów	starożytny”,	
prac:	„Sztuka	lwowska	w	XVI	i	XVII	w.”,	a	zwłaszcza	„Ży-
cie	polskie	w	dawnych	wiekach”	(1907),	które	doczekało	13	
wydań.	Cieszące	się	dużą	poczytnością	pisma	literackie	Ło-
zińskiego	określone	zostały	przez	krytykę	jako	celna	konty-
nuacja	powieści	historycznych	i	obyczajowych	Józefa	Igna-
cego	Kraszewskiego.	

**********
   25.05.1888:	 urodził	 się	 	 ks. Jan Morcinek,	 wikariusz	 
i	proboszcz	parafii	ewangelickiej	w	Drogomyślu,	przyczynił	
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się	do	odbudowy	kościoła	po	zniszczeniach	wojennych	1945	
r.	Patrz	odc.	39,	w:	„Gazeta	Ewangelicka”	2001/04,	s.	30	–	31.	

**********
   30.05.1913:	 w	 Orłowej	 urodził	 się	 Gustaw Przeczek.	 
W	Łazach	uczęszczał	do	Szkoły	Wydziałowej,	a	potem	zdo-
bywał	 kwalifikacje	 nauczyciela	w	 polsko-ostrawskim	 semi-
narium,	 które	 ukończył	 w	 1933	 r.	 Już	 rok	wcześniej	 wraz	
z	 kolegami	 wydał	 	 jednodniówkę	 „Szum	 Olzy”,	 w	 której	
opublikował	 wiersz	 „Bohaterom”,	 poświęcony	 tragicznie	
zmarłym	lotnikom	Franciszkowi	Żwirce	i	Stanisławowi	Wi-
gurze.	Wraz	z	utalentowanym	muzycznie	Emanuelem	Firlą	
marzył	o	napisaniu	opery	tematycznie	związanej	z	Zaolziem.	
Do	wybuchu	 II	wojny	światowej	pracował	 jako	nauczyciel	
w	Bystrzycy,	od	1938	r.	w	Łazach.	Swoje	artykuły	przesyłał	
do	 „Prawa	Ludu”	 i	 „Dziennika	Polskiego”,	współpracował	
także	 z	 redakcją	 „Nasze	 Pisemko”,	 sam	 zaś	 redagował	 pe-
riodyk	„Praca	Szkolna”.	Dla	młodzieży	napisał	dwie	powie-
ści:	„Bohaterski	chłopiec”	i	„Białe	róże”.	Z	chwilą	wybuchu	 
II	wojny	światowej	włączył	się	w	organizację	polskiego	pod-
ziemia.	Aresztowany	w	kwietniu	1940	r.,	przewieziony	został	
do	obozu	koncentracyjnego	w	Dachau,	a	następnie	Mauthau-
sen	–	Gusen,	zapędzony	do	ciężkiej	pracy	w	kamieniołomach	
w	 Gusen	 i	 Kastenhofen.	 Poznał	 tam	 kilku	 współwięźniów	
mających,	podobnie	jak	on,	poetycką	duszę.	Pisali	oni	swoje	
wiersze	na	papierze	 z	worków	po	cemencie,	wymieniali	 je	

między	sobą,	krzepiąc	się	w	ten	sposób	wzajemnie	w	nadziei	
przetrwania	i	wyzwolenia.	
	 Po	zakończeniu	wojny	wrócił	do	swoich	rodzinnych	
stron,	uzyskał	pracę	jako	nauczyciel,	a	później	dyrektor	pol-
skiej	 szkoły	w	Trzyńcu	 (1951	 –	 1970).	Na	 łamach	 „Głosu	
Ludu”	opublikował	kilka	wierszy	obozowych	„Pamiętajmy”.	
Za	 nimi	 poszedł	 tomik	wierszy	 „Serce	 na	 kolczastych	 dru-
tach”	(1946)	oraz	wspomnienia	„Kamienna	Golgota”	(1948).	
Zainteresowany	rozwojem	teatrów	amatorskich	PZKO,	napi-
sał	także	kilka	sztuk,	m.in.	„Złota	wolność”	(1947)	i	„Ondra-
szek”	(1948).	Z	chwilą	powstania	PZKO,	stał	się	jego	aktyw-
nym	członkiem,	zwłaszcza	w	Sekcji	Literacko	–	Artystycznej,	
redaktorem	 pism	 młodzieżowych	 „Ogniwo”	 i	 „Jutrzenka”.	
Przez	 6	 lat	 był	 posłem	 Zgromadzenia	 Narodowego	 w	 Pra-
dze	 (1954	-	1960).	Po	przerwie,	dopiero	w	1958	r.	pojawił	
się	nowy	poetycki	tom	„Drogi	i	ścieżki”.	Tragedii	żywocic-
kiej	poświęcił	drukowaną	w	odcinkach	powieść	„Tędy	szła	
śmierć”	 (1969).	Wiele	 czasu	 poświęcił	 na	 opracowanie	 kil-
ku	 podręczników	 szkolnych.	Gdy	 doczekał	 emerytury,	 pra-
gnął	uporządkować	swoją	dotychczasową	twórczość,	podjąć	
nowe	tematy.	Niestety	nie	wiedział,	że	operacja	serca	zakoń-
czy	 się	 tragicznie.	 Zmarł	 na	 stole	 operacyjnym	 w	 Hradcu	
Kralowe	21.02.1974	r.	Pośmiertnie	pokazał	się	 jeszcze	tom	
opowiadań	„Odnajdywanie	siebie”	(1976).

	 Naszo	staro	wanelicko	szkoła	Pajta	stoji	se	jusz	
przy	kościele	naszym	zawdy,	aż	łod	1725	roku.	Dzisio	
wyglóndo	se	ganc	młodo,	je	pieknie	wyrychtowano	na	
swoji	 roki	 nie	wyglóndo.	Kiej	 żech	 jeszcze	kiesi	 tam	
mieszkała,	 to	 z	 daleka	 każdy	 poznoł,	 że	 to	 stareczka.	
Łod	cesty	(Stalmacha)	była	poprzito	dwiyma	murowa-
nymi	podporami,	 łobrośniyntym	zielskym	aż	po	dach,	
a	 miyndzy	 tym	 rosły	 kwiotka.	 Pamiyntóm	 tam	 geor-
giny	 i	floksy.	Z	 frontu	było	 troje	dwiyrzy,	 a	 ne	 zatku	

tesz	trzy	murowane	przybudówki.	Były	tam	wychodki.	
Pomiyndzy	 tymi	murami	 stoły	 se	 przewiywne	 szopki	
w	kierych	ludzie	trzymali	wóngiel,	drzewo,	a	nikierzy	
chowali	tam	aji	króliki.	Przed	Pajtóm	w	zogrodzie	rosły	
drzewa	owocowe,	 ozdobne	 chrosty	 i	moc	besu	 (Bzu).	
Kiej	żech	była	jeszcze	ganc	malućko,	pamiyntóm	w	tej	
zogrodzie,	przi	ceście	naprociw	kierchowa	stoła	se	nie-
wielko	chałupka,	a	z	boku	stodoła.	Pamiyntóm,	jak	przy	
dwiyrzach	 siodowali	 na	 ławie,	 chłopek	 co	 zawdy	 po-

kurzowoł	se	fajke,	a	przy	nim	
babeczka	w	chustce	na	głowie.	
Mieli	jusz	swoji	roki.	Zdo	mi	
się,	że	się	nazywali	Mitrynga.	
Snocikej	 był	 łón	 naszym	 ko-
pidołym	i	wachowoł	naszego	
kierchowa.	 Tej	 chałupki	 już	
downo	ni	ma,	a	mie	sie	dycki	
łóni	 spóminajóm	 („Był	 sobie	
dziad	i	baba,	bardzo	starzy	ło-
boje…”).	Na	tym	miejscu,	po-
tym	nie	pamiyntóm	by	cosikej	
rosło.	W	zogrodzie	zaś	za	Paj-
tóm	były	zogóny.	Tam	ludzie	
z	Pajty,	jak	kiery	chcioł,	to	na	
tych	 zogónach	 sadził	 to,	 co	
było	mu	przydajne:	sznytloch,	
pietruszka,	 ogórki,	 mare-

Fotografia ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego



Informator Parafialny nr 5/2013 (116)

maj 2013 19

kwia,	ćwikła,	sałot,	ale	nikiere	babeczki	tesz	i	kwiotka,	 
a	najczyńści	sirotki	na	kierchów.	Każdo	łogrómnie	kole	
tego	chodziła,	podlywała,	by	ji	najpieknij	wszystko	ro-
sło.	Było	tesz	przy	tym	ło	czym,	łopowiadać.	Gdyby	ta	
nasza	Pajta	 umiała	mówić!	Było	 by	 najprzód,	 ło	 tym	
jak	jóm	stawiali,	byłoby	ło	radości	przy	poświyncyniu.	
Łopowiadała	by	o	ksiyndzach,	rechtorach,	a	najwiyncej	
isto	 ło	 dzieckach	 co	 się	 tam	 uczyły.	 Jusz	 żech	 pisała	
jak	moja	 starka	Marynka	 ze	 Sibicy	 chodziła	 do	 szko-
ły	do	Pajty.	Do	Pajty,	do	szkoły	chodziła	jeszcze	moja	
mama	Anna	i	jeji	brat	Karlik	Lasota,	ale	młodsze	siostry	
mamy	 chodziły	 jusz	 kaj	 indzi	 do	 szkoły,	 kiej	 tóm	 za-
wrzyli	jeszcze	przed	I	wojnóm	światowóm	Austryjocy.	
W	Pajcie	łobstoła	się	yny	wielko	sola	i	mómy	jóm	tam	
po	dzisio.	Klasy	zaś	kapke	posprzerobiali	 ludzióm	na	
kwartyry,	by	nie	stoła	prózno.	Mieszkali	tam	yny	sami	
wanielicy,	całe	rodziny,	ale	tesz	mocka	starych,	samot-
nych.	W	cieniu	naszego	kościoła	było	 tam	wszystkim	
dobrze.	Ło	tych,	co	tam	mieszkali,	chcym	kapke	łopo-
wiedzieć	i	pospóminać	downe	czasy.	
	 Zaczónć	muszym,	bo	wedle	mie	 tak	się	 im	to	
patrzi,	 łod	rodziny	Hławiczków.	Mieszkali	na	wyrchu	
postrzedni	 siyni.	 Jo	 jusz	 tam	 yny	 pamiyntóm	wdowe	
Hławiczkowóm.	Jakisi	tesz	czas	mieszkała	u	nich	z	przo-
cielstwa	Helena	Fukała	jak	sztudyrowała	w	Cieszynie.	
Pani	Hławiczkowa	była	wdowóm	po	Andrzeju	Hławicz-
ce,	naszym	organiście.	Był	ón	tesz	nauczycielym	muzyki	 
w	Syminarce	na	Bobrzku	(dzisio	UŚ).	Przy	naszym	ko-
ściele	założył	chór,	silny	ze	100	śpiywoków.	Śpiywali	
szumnie	 jusz	 pieśniczki	 z	 Harfy.	 Hławiczkowie	 łobo	
byli	pobożni	i	należeli	do	Społeczności	Chrześcijański.	
To	u	nich	 tam	w	Pajcie	w	1905	 roku	powstoł	piyrszy	
zarzónd	i	wtedy	wszystko	się	zaczyno.	Tam	tesz	moc-
ka		rzykali,	bo	Andrzej	był	modlicielym	i	łoddany	pracy	
ewangelizacyjnej.	Łod	małego	dziecka	słyszałach	fórt	
jak	se	łojcowie	ło	nim	łopowiadali	i	strasznie	żałowali	
że	musioł	 tak	zginóć.	Zastrzelił	go	na	ceście	sztudynt,	
kiery	choć	nie	cylowoł	do	Andrzeja	Hławiczki,	to	jego	
kulka	 trefiła.	 Ostała	 dóma	 wdowa,	 cztyrych	 synów	 
i	 kupe	 łez	wylotych,	 bo	 co	 teraz	 dali?	Najstarszy	Ka-

rol	niechoł	zaczynte	sztudyja	i	zastómpił	przy	organach	 
w	kościele	 łojca.	Przejył	 łopieke	nad	rodzinom.	Profe-
sora	Karola	Hławiczke	znoł	isto	każdy	cieszyniok,	bo	
całe	 roki	 uczył	 w	 naszej	 Szkole	 Muzycznej	 na	 Zam-
ku.	 Zaś	 tesz	 żodno	 ewangelizacja	 w	 Dziyngielowie	
nie	 obyła	 się	 bez	 jego	wykładów	 i	muzyki.	Tam	 tesz	
szło	spotkać	ich	wszystkich	4	synów	i	inż.	Stanisława	
z	Bielska,	brata	jego	znanego	leśnika	i	ks.	Adama	z	Ka-
towic.	Wszyscy	łóni	kroczyli	za	Chrystusym	i	mu	słu-
żyli	całe	życi,	aji	jejich	rodziny.	Naisto	tego	se	życzyli	
łojcowie,	Andrzej	i	jejich	nabożno	matka	i	ło	to	rzykali.	
Pónbóczek	zawdy	słyszy	nasze	wszystki	prośby.	
Teraz	 muszym	 spómnieć	 ks.	 Jana	 Fuska,	 kiery	 jako	
nasz	cieszyński	wikary,	 jeszcze	przed	 II	wojnóm	 tesz	
mieszkoł	 w	 Pajcie,	 wedle	 Hławiczków.	 Tukej	 w	 Cie-
szynie	jusz	mało	kiery	go	pamiynto,	za	to	w	Ruptawie,	
kaj	dłógo	był	ksiyndzym,	ludzie	go	fórt	spóminajóm	bo	
wszyscy	mieli	go	moc	radzi.	
	 W	tej	postrzedni	siyni	na	dole	mieszkali	dłógi	
roki	Kubalowie.	Mieli	cerke	Hanke,	z	kieróm	żech	je-
dyn	 roz	 aji	 zaczynała	po	wojnie	kludzić	Szkółke	Nie-
dzielnóm,	 zakiyl	 się	 jeszcze	 nie	 wydała.	 Kubalowie	
mieli	tesz	i	syna,	choć	był	moc	łodymie	młodszy	bawili	
my	się	razym	w	Ochronce	(Przedszkole)	na	Pl.	Kościel-
nym.	Był	szykowny	i	moc	piekny.	Za	wojne,	jusz	kajsi	
ku	 końcowi,	 jednóm	noc	w	Cieszynie,	 przy	Śrutarski	
była	 straszno	 strzylanina.	 Gestapowcy	 zastrzelili	 tam	
kiela	partyzantów,	postrzód	nich	był	Kubala	Jan,	nasz	
synek	 z	 Pajty.	 Zagrzebali	 ciała	 na	 żydowczoku,	 kaj	
Niemcy	strzylali	kaj	yny	kogo.	Po	wojnie	wszyscy	od-
grzebani	zostali	porzóndnie	pochowani	na	Cmyntorzu	
Komunalnym	w	 Cieszynie.	 Je	 tam	 szumny	 pómnik	 i	
wszyscy	 spisani	 na	 tablicy,	 yny,	 że	 tam	 jakosi	 nie	 za-
pisali	Kubali.	 Czymu?	Nie	wiym,	 ale	 pamiyntóm	 jak	
cało	jejich	rodzina,	a	najwiyncej	jego	matka,	ło	niego	
banowała	i	płakała.	Dziynkujymy,	że	u	nas	ni	ma	woj-
ny,	bo	były	to	straszne	czasy.	Ło	inszych,	co	mieszkali	
w	Pajcie,	jeszcze	napiszym,	bo	się	tam	ludzióm	fajnie	
mieszkało	blisko	naszego	kościoła!!!

Najstarsze drukowane Biblie (XV-XVII w.) 
w zbiorach Biblioteki i Archiwum 

im. Bogumiła Rudolfa Tschammera w Cieszynie

Cz. 2 – Kompletne wydania Biblii – XVI-wieczne przekłady na język polski i czeski

	 Oprócz	 szesnastowiecznych	 przekładów	 na	
język	 niemiecki	 i	 łaciński	w	 grupie	 kompletnych	wy-
dań	 Pisma	 św.	 wchodzących	 w	 skład	 Biblioteki	 im.	
Tschammera	 są	 także	przekłady	na	 język	polski	 i	 cze-
ski.	 Wśród	 Biblii	 polskich	 znajduje	 się	 katolicka	 Bi-
blia Leopolity.	 Jest	 to	 pierwszy	 pełny	 przekład	Biblii	

na	 język	 polski,	 opracowany	 na	 podstawie	 Wulgaty	 
i	nieznanego	dziś	polskiego	przekładu,	przez	profesora	
Akademii	Krakowskiej	 Jana	Nicza	ze	Lwowa.	Nazwa	
Biblia Leopolity	pochodzi	stąd,	że	Jan	Nicz	w	obawie	
przed	władzami	kościelnymi,	które	w	tamtym	okresie	
zakazywały	wydawania	Biblii	w	językach	narodowych,	
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Drzeworyt przedstawiający historię nakarmienia 5 tysięcy z Biblii Leopolity  
wydanej w 1561 r

Pierwsza strona Ewangelii Jana, drzeworyt z Biblii Leopolity z 1561 r

opublikował	 swój	przekład	pod	pseudonimem	Jan	Le-
opolita	 (Lwowianin).	 Tłumaczenie	 to	 nazywane	 jest	
również	Biblią Szarfenbergowską,	ponieważ	wykonano	
je	na	zlecenie	Marka	Szarfenberga	i	jego	syna	Stanisła-
wa.	Biblia Leopolity	nie	była	zbyt	wiernym	przekładem,	
a	jej	język	już	w	XVI	wieku	uznawano	za	przedawnio-
ny.	Była	jednak	dużym	osiągnięciem	obozu	katolickie-
go,	 ponieważ	wyprzedziła	 przedsięwzięcie	 obozu	 róż-
nowierczego	 -	Biblię brzeską.	W	 zbiorach	 Biblioteki	
im.	Tschammera	znajdują	się	dwa	krakowskie	wydania	
tego	 tłumaczenia.	 Pierwsze	 z	 nich	 dedykowane	 królo-
wi	 Zygmuntowi	 II	Augustowi	 powstało	w	 1561	 roku	 
w	oficynie	dziedziców		Marka	Szarfenbergera.	Za-
wiera	ono	284	drzeworytowe	 ilustracje	przedsta-
wiające	różne	sceny	biblijne.	Do	 ich	wykonania	
użyto	częściowo	serii	oryginalnych	drzeworytów	
przejętych	z	pierwszej	edycji	Biblii Lutra,	wyda-
nej	w	1534	roku	w	Wittenberdze.	Inne	ilustracje	
są	 dziełem	 mistrza	 Erharta	 Schöna	 i	 pochodzą	 
z	 Biblii praskiej	 Pawła	 Severina.	 Według	 
A.	Dolenského:	Výzdoba českých Biblii ve stoleti  
XV a XVI (1926)	 wittenberskimi	 drzeworytami	
posługiwali	 się	drukarze	czescy.	Szarfenbergero-
wie	zaś	nabyli	je	przed	1560	rokiem	w	Pradze	od	
Jerzego	Melantricha	z	Aventina,	który	posługiwał	
się	nimi	w	latach	1549-1556.	
	 W	 zbiorach	 Biblioteki	 im.	 Tschamme-
ra	 znajduje	 się	 także	 wydanie	 Biblii Leopolity  
z	1577	roku.	Wiąże	się	z	nim	pewna	mistyfikacja,	
której	 dopuścił	 się	 jej	 drukarz	Mikołaj	 Szarfen-
berger.	W	1575	roku	wydał	on	w	Krakowie	drugą	
edycję	 Biblii Leopolity.	 Niestety	 znaczna	 część	
jej	nakładu	nie	została	sprzedana,	dlatego	w	1577	
roku	udostępnił	ją,	jako	nową	edycję,	dołączając	

do	niej	nową	kartę	tytułową	i	dwie	dedykacje	ad-
resowane	 do	 króla	 Stefana	 Batorego	 i	Anny	 Ja-
giellonki.	
	 Wśród	 czeskich,	 pełnych	 wydań	 Biblii	 opu-
blikowanych	 w	 XVI	 wieku,	 w	 bibliotece	 prze-
chowywana	 jest	 Biblia kralicka.	 Jest	 to	 pierw-
szy	 kompletny	 przekład	 Biblii	 na	 język	 czeski.	
Został	 on	 dokonany	 z	 języków	 oryginalnych	 
z	 inicjatywy	 biskupa	 Jednoty	 Braci	 Czeskich	
Jana	Blahoslava.	Tłumaczenie	to	było	zbiorowym	
dziełem	 kilku	 uczonych	 teologów	 i	 tłumaczy	
należących	 do	 Jednoty	 Braci	 Czeskich,	 pracują-
cych	 pod	 kierunkiem	 biskupa	Andrzeja	 Stefana,	
następcy	 Jana	 Blahoslava.	 	 Pierwsze	 wydanie	
Biblii kralickiej	 ukazało	 się	w	 latach	1579-1594	
w	drukarni	 Jednoty	Braci	Czeskich	w	Kralicach	
na	Morawach.	Drukarnia	 ta,	 działająca	 od	1578	
roku,	 byłą	 najsłynniejszą	 ze	 wszystkich	 tłoczni	
Jednoty	Czeskiej.	Biblia kralicka,	nazwana	tak	od	
miejsca	 wydania,	 została	 opatrzona	 obszernymi	
komentarzami	 i	 przez	 długie	 lata	 była	wzorcem	

dla	wszystkich	innych	przekładów	Biblii	oraz	skarbnicą	
języka	czeskiego.	Również	pod	względem	formy	była	
najwyższym	 osiągnięciem	 typograficznej	 sztuki	 cze-
skiej.	Było	to	najsłynniejsze	dzieło	jakie	powstało	w	tej	
drukarni.	Pierwsze	wydanie	Biblii kralickiej,	nazywane	
jest	 również	 sześcioczęściowym (czes. Bible kralická 
šestidílná),	 ponieważ	 ukazało	 się	 w	 sześciu	 tomach.	 
W	1596	roku,	a	więc	dwa	lata	po	wydrukowaniu	ostat-
niego	tomu	sześcioczęściowej	Biblii kralickiej,	ukazała	
się	jej	jednoczęściowa	edycja	(czes. Bible kralická jed-
nodílná).	
	 W	zbiorach	Biblioteki	i	Archiwum	im.	Tscham-
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Strona tytułowa pierwszego tomu, a zarazem pierwszego 
wydania Biblii Kralickiej z 1579 r

mera	znajduje	się	jeden	egzemplarz	Biblii	jednoczęściowej	oraz	trzy	
niekompletne	Biblie	sześcioczęściowe.
	 Ostatnim	 kompletnym	 wydaniem	 Biblii,	 opublikowanym	
w	XVI	wieku,	jest	w	zbiorach	Biblioteki	im.	Tschammera	francuski	
przekład	Pisma	św.	wydrukowany	w	Genewie	staraniem	Jeremiego	
Des	Planches	w	1588	roku.	Został	on	sporządzony	na	podstawie	he-
brajskich	 i	 greckich	 tekstów	 przez	 szwajcarskich	 pastorów	 i	 profe-
sorów	teologii.	Dzieło	 to,	oprócz	Księgi	Psalmów	przetłumaczonej	
przez	 francuskiego	 poetę	 renesansowego	 Klemensa	 Marota	 oraz	
francuskiego	 teologa	 i	 reformatora	 religijnego	 Teoodora	 Bezę,	 za-
wiera	jeszcze	trzy	prace	współwydane,	w	tym	dwie	autorstwa	Jana	
Kalwina,	twórcy	doktryny	religijnej	kalwinizmu.	Pierwsza	z	nich	pt.	
La forme des prieres ecclesiastique…	 przedstawia	 modlitwy	 jakie	
duchowny	odmawia	w	czasie	sprawowania	uroczystości	kościelnych,	
świąt	 i	 obrzędów	 religijnych.	Drugie	 dzieło	 stanowi	 katechizm	 do	
nauczania	 religii,	 sporządzony	w	 formie	 dialogu	 lub	 pytań	 i	 odpo-
wiedzi.	Trzecia	praca	pt.	Confession de foy…	zawiera	wyznanie	wiary	
Kościoła	reformowanego	królestwa	Francji.								

Jolanta Sztuchlik 

Ostatnia Polska Konfirmacja  
w czasie II Wojny Światowej?

Tadeusz Sikora

Nawsie/Zaolzie, 17 maj 1942 rok

	 Już	 w	 roku	 2012	 mi-
nęło	 równych	 70	 lat	 od	ww.	
daty	 polskiej	 konfirmacji	 
w	 Nawsiu.	 Autor	 wspo-
mnienia	 był	 uczestnikiem	
tej	 konfirmacji	 i	 planował	
opracowanie	 historycznego	
wspomnienia	 o	 tej	 oryginal-

nej	uroczystości,	lecz	z	przyczyn	niezależnych	od	auto-
ra	doszło	do	przesunięcia	terminu	o	jeden	rok.	Tak	więc	
artykuł	 n.t.	 „ostatniej	 polskiej	 konfirmacji	 w	 okresie	
okupacji	hitlerowskiej	na	Śląsku	Cieszyńskim”	pojawia	
się	dopiero	w	71.	rocznicę	tej	uroczystości.
	 Wspomnienie	o	nawiejskiej	polskiej	konfirma-
cji	należy	osadzić	w	politycznej	rzeczywistości	II	woj-
ny	światowej,	na	Śląsku	Cieszyńskim:
 Cała	polska	działalność	oświatowa	i	społeczna	
została	 przez	 okupanta	 zupełnie	 zakazana	 i	 zlikwido-
wana.	Polska	działalność	religijna	obu	wyznań	ulegała	
wolniejszemu	 ograniczaniu,	 potem	 również	 likwidacji.	
W	parafii	cieszyńskiej	zostali	wprowadzeni	w	urząd	nie-
mieccy	pastorowie:	ks.	Jerzy	Badura	 i	ks.	Adolf	Jesch	
(w	 styczniu	 1942).	 W	 marcu	 1942	 roku	 władze	 nie-
mieckie	nakazały	księżom	ewangelickim	pisemnie:	„...
Zakazuje	 się	 używania	 języka	 polskiego,	 czyli	 „szlon-
zackiego"	 nie	 tylko	w	 czasie	 nabożeństw	 -	 kazań,	 ale	

przy	wszystkich	czynnościach	kościelnych".	Z	uwagi	na	
brak	znajomości	języka	niemieckiego	u	większości	zbo-
rowników	(szczególnie w zborach wiejskich)	oraz	dzięki	
wstawiennictwu	ks.	Zahradnika,	w	czerwcu	1942	prze-
kazano	księżom	drugie	pismo:	„...wolno	używać	języka	
„szlonzackiego"	 tylko	w	przypadkach	 skrajnej	 koniecz-
ności	 (u	 chorych,	 umierających,	 nie	 znających	 języka	
niemieckiego)".	 Po	 ogłoszeniu	 tych	 zakazów	 frekwen-
cja	na	nabożeństwach	cieszyńskich	zmalała	wyraźnie!	
	 W	miesiącach	zimowych	 lat	1941/1942	musia-
łem	uczęszczać	na	naukę	przedkonfirmacyjną	w	Cieszy-
nie,	już	w	języku	niemieckim	(było	to	niedyskusyjne!).	
(Dla	ciekawości	podam,	że	ławki	w	których	siedzieliśmy	
jako	nastolatki	istnieją	do	dziś).	Nauka	odbywała	się	w	
budynku	starego	Alumneum.	Pragnę	podkreślić,	że	nie	
przystąpiłem	do	konfirmacji	niemieckiej	w	kościele	Je-
zusowym,	zaś	moja	historia	konfirmacyjna	potoczyła	się	
inaczej.
	 Rok	1942	był	dla	mnie	ważny,	m.in.	z	uwagi	na	
dwa	niecodzienne	wydarzenia:
 1.	 20	marca	 1942	 roku	 okupanci	 powiesili	 pu-
blicznie	w	lasku	nad	Olzą,	„24	partyzantów"	(polskich	
działaczy	i	patriotów).	Na	to	widowisko	Niemcy	spędzili	
dużą	ilość	cieszyniaków.	Również	i	ja	musiałem	stać	nie-
daleko	szubienic	 i	przeżyłem	niesamowicie	 te	okropne	
chwile!
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	 2.	17	maja	1942	roku	uczestniczyłem	w	ostat-
niej	 (w	 okresie	 II	 wojny	 świat.)	 polskiej	 konfirmacji	
na	Śląsku	Cieszyńskim,	w	Nawsiu,	skąd	pochodzi	cała	
moja	 rodzina.	 Ks.	 Karol	 Krzywoń	 sen.,	 mój	 starszy	
wuj,	 po	 zwolnieniu	 z	 obozu	 koncentracyjnego,	 został	
usunięty	z	pracy	duszpasterskiej,	wiec	uroczystość	kon-
firmacyjna,	wraz	 z	 egzaminem,	 została	 przygotowana	
oraz	przeprowadzona	przez	drugiego	wuja	-	ks.	Gusta-
wa	Szurmana,	przy	współpracy	-	ks.	Pawła	Sikory.
	 W	 niedzielę,	 17	 maja	 pojechałem	 z	 ojcem	 
z	 Cieszyna	 do	 Nawsia,	 potem	 usiadłem	 między	 kon-
firmantami	w	dobrze	mi	znanym	kościele	nawiejskim.	
Przed	 egzaminem	 konfirmantów	 wuj	 Gustaw	 podał	
mi	pytanie	i	oczekiwał	odpowiedzi.	W	tej	sytuacji	nie	
było	innego	wyjścia.	W	grupie	nawiejskich	konfirman-
tów	znalazłem	się	przecież	po	raz	pierwszy.	Nie	wiem	
też,	 w	 jaki	 sposób	 wuj	 Gustaw	 i	 mój	 Ojciec	 załatwi-
li	 formalnie	przeniesienie	mnie	 z	Cieszyna	 (po	nauce	 

w	 języku	 niemieckim)	
do	 Nawsia	 na	 polską	
konfirmację.	 (Żałuję,	
że	 nie	 zostało	 to	 póź-
niej	 wyjaśnione).	 Naj-
ważniejsze,	 że	 byłem	 
w	 „rodzinnym	 Nawsiu"	
i	 dobrze	 mi	 znanym	
kościele,	 gdzie	 bywa-
łem	 często	 w	 okresie	
całej	 okupacji	 niemiec-
kiej,	chyba	częściej	niż	 
w	 kościele	 Jezusowym	
w	Cieszynie.
	 	 U b o l e w a m	
niestety,	 że	 nie	 pamię-
tam	szczegółów	całego	
nabożeństwa	 i	 egzami-
nu	 konfirmacyjnego;	
przebiegały	 zapewne	
według	stosowanego	na	
Śląsku	Cieszyńskim	po-

rządku.	Najważniejsze,	że	wszystkie	czynności	księży	 
i	konfirmantów	odbywały	się	jeszcze	w	języku	polskim,	
niecałe	trzy	lata	po	wybuchu	II	wojny	światowej.
	 W	 pamięci	 pozostało	 mi	 jednak	 olbrzymie	 
i	 wysokie	 rusztowanie	 wystawione	 przed	 frontową	
ścianą	fary	nawiejsklej	(dzisiaj	nazwalibyśmy	je	„prak-
tykablami").	Wchodzenie	i	ustawianie	się	na	nim	kon-
firmantów	przebiegało	zarówno	sprawnie,	 jak	i	ostroż-
nie	(pamiętam to dobrze).	W	środku	pierwszego	rzędu	
siedzących	dziewcząt	siedzieli	księża:	Gustaw	Szurman	 
(z prawej)	i	Paweł	Sikora	(mój Wuj i Ojciec).	W	środku	
za	nimi,	w	rzędzie	chłopców,	wyznaczono	miejsce	dla	
mnie.
	 W	 ostatniej	 polskiej	 wojennej	 konfirmacji	
wzięło	udział	61	chłopców	 i	59	dziewcząt.	Fotografię	
wykonał:	 pieczątka	 „FOTO	 -	 KALETA,	 BYSTRITZ	
599	SCHLESIEN".	Autor	zdjęcia	był	 znanym	 i	 cenio-
nym	fotografem	na	całym	Zaolziu.	Obok	zdjęcie	kon-

firmantów,	na	tle	nawiejskiej	fary,	jak	
ją	nazywaliśmy	w	całej	rodzinie.

	 P.S. Niechaj dla wszystkich 
„później urodzonych" pokoleń niniej-
sze wspomnienie stanie się źródłem 
ich zdrowego poczucia narodowego 
i religijnego.  
Nawsie, nazwane niekiedy „Śląskim 
Soplicowem" (na wzór A. Mickie-
wicza), „pozostanie zawsze w mo-
jej młodzieńczej pamięci jako ten  

„Ojcowski Dom", który w dużym 
stopniu ukształtował moją osobo-
wość i system wartości.

Plac Kościelny w Nawsiu 
Fara - Kościół - Stara Szkoła  
(zdjęcie współczesne)
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140 lat Banku Spółdzielczego w Cieszynie

 W lutowym numerze naszego informatora 
parafialnego zamieściliśmy biografię ks. Franciszka 
Michejdy, jednego z założycieli Towarzystwa Oszczęd-
ności i Zaliczek w Cieszynie, najstarszej, działającej 
nieprzerwanie od 1873 roku instytucji finansowej na 
Śląsku Cieszyńskim – obecnie Banku Spółdzielczego 
w Cieszynie. W numerze bieżącym przybliżamy naszym 
Czytelnikom postać Hilarego Filasiewicza, związanego 
z ks. Leopoldem Otto, długoletniego Dyrektora Naczel-
nego Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek pióra pani 
Władysławy Magiery.  
            Redakcja

Hilary Filasiewicz 
	 Urodził	się	w	Rzeszowie	w	1846	r.	Ojciec,	ko-
misarz	straży	skarbowej	w	Rzeszowie,	po	przejściu	na	
emeryturę	przeniósł	się	do	Cieszyna	i	tu	został	gospoda-
rzem	Czytelni	Ludowej.	W	Cieszynie	Hilary	skończył	
gimnazjum,	 a	na	 studia	prawnicze	wyjechał	 do	Wied-
nia.	 Jako	 student	 należał	 do	 stowarzyszenia	 polskiej	
młodzieży	akademickiej	„Ognisko”,	w	którym	zetknął	
się	 z	 innymi	 Cieszyniakami,	 później	 znanymi	 działa-
czami.	 Po	 ukończeniu	 studiów	 podjął	 pracę	w	 redak-
cji	„Kraju”	w	Krakowie,	do	Cieszyna	wrócił	w	1871	r.	 
Z	kolegami	ze	studiów	spotykał	się	w	domu	proboszcza	
kościoła	 Jezusowego,	ks.	Leopolda	Otto.	Tam	poznał	
swoją	przyszłą	żonę,	szwagierkę	proboszcza,	Bronisła-
wę	Weychert.	Razem	wychowali	czworo	dzieci,	dwie	
córki	i	dwóch	synów.
	 Wspólnie	 z	 innymi	 działaczami	 narodowymi	
podjął	starania	o	utworzenie	Towarzystwa	Oszczędno-
ści	i	Zaliczek	(TOiZ),	co	zostało	uwieńczone	sukcesem	
w	1873	r.		Został	wybrany	do	Rady	Nadzorczej,	w	któ-
rej	pełnił	funkcję	sekretarza	przez	okres	dwóch	lat.	
	 W	 roku	 1875	 walne	 zgromadzenie	 członków	
TOiZ	powołało	go	do	Zarządu	i	od	tego	czasu	do	1922r.	
kierował	 Towarzystwem.	 Jako	 Naczelny	 Dyrektor	
doprowadził	TOiZ	do	 rozkwitu.	 Swoją	wiedzą,	 pracą	 
i	 fachowością	przyczynił	się	do	sukcesów	kierowanej	
przez	siebie	instytucji.	Z	jego	inicjatywy	powstały	filie	
w	 Skoczowie	 i	 Boguminie.	 Dzięki	 umiejętnej	 gospo-
darce	i		wypracowywanym	zyskom,	Towarzystwo	mo-
gło	wspierać	poczynania	narodowe,	polskie	instytucje,	
oświatę	 i	 kulturę.	 Z	 jego	 inicjatywy	 finansowano	 na	
przykład	wydawanie	 „Miesięcznika	Pedagogicznego”,	
którego	 H.	 Filasiewicz	 był	 inicjatorem	 i	 redaktorem,	
jako	wiceprezes	-	choć	nie	pedagog	-	Polskiego	Towa-
rzystwa	Pedagogicznego.
	 Poza	 pracą	 zawodową	wiele	 czasu	 poświęcał	
działalności	 narodowej,	 współpracował	 z	 wieloma	
polskimi	 instytucjami.	 Od	 dzieciństwa	 związany	 był	 

z	Czytelnią	Ludową.	W	1893	r.	przejął	po	Adamie	Siko-
rze	funkcję	prezesa	Czytelni.	Wprowadził	nowe	formy	
działalności,	 które	 nie	 tylko	 przynosiły	 dochody,	 ale	
również	 uatrakcyjniały	 spotkania	 członków	 i	 sympa-
tyków.	W	1911	 r.	otrzymał	 tytuł	członka	honorowego	
Czytelni	Ludowej	w	Cieszynie.	Znany	był	jako	ofiaro-
dawca	wielu	 książek	dla	 polskich	bibliotek	 i	 czytelni.	
Równie	 aktywnie	 uczestniczył	 w	 pracach	 teatru	 ama-
torskiego,	którego	był	aktorem,	reżyserem	i	dyrektorem.
	 Od	momentu	powstania	Macierzy	Szkolnej	dla	
Księstwa	Cieszyńskiego	czynnie	uczestniczył	w	jej	pra-
cach.	Został	członkiem	komisji	rewizyjnej,	a	od	1904	r.	
aż	do	swojej	 śmierci	prezesem	Macierzy.	 Jako	prezes	
toczył	boje	o	zakładanie	nowych	szkół	i	pozyskiwanie	
funduszy	na	ten	cel,	m.in.	zasłużył	się	przy	tworzeniu	
gimnazjum	 polskiego	w	Orłowej.	 Pod	 jego	 zarządem	
Macierz	 rozwinęła	się	 i	objęła	poprzez	koła	 terenowe	
cały	 Śląsk	 Cieszyński.	Wobec	 niebezpieczeństwa	 nie-
mieckiego	 i	 czeskiego	dążył	 do	 skupienia	wszystkich	
sił	 do	 pracy	w	 jednym	 kierunku,	 co	 niezmordowanie	
realizował	właśnie	w	Macierzy.	Dzięki	 temu	 stała	 się	
ona	 organizacją	 jednoczącą	 wszystkich,	 bez	 względu	
na	przynależność	partyjną,	społeczną	czy	wyznaniową.
Pełnił	 także	 wiele	 funkcji	 społecznych,	 m.in.	 kasjera	
i	 zastępcy	 prezesa	 Towarzystwa	 Domu	 Narodowego.	
Od	1901	r.	był	przewodniczącym	Cieszyńskiego	Koła	
Towarzystwa	 Szkoły	 Ludowej,	 wcześniej	 jego	 skarb-
nikiem,	 a	w	 roku	 1921	mianowano	 go	 członkiem	 ho-
norowym.	 Został	 wybrany	 do	 Rady	Nadzorczej	 „Jed-
ność”,	na	prezesa	Towarzystwa	Akademików	Polskich	
„Znicz”	na	Śląsku,	sekretarza	w	Polskim	Towarzystwie	
Ludoznawczym.	 Od	 samego	 początku,	 tj.	 od	 1872	 r.	
był	członkiem	Towarzystwa	Pomocy	Naukowej,	gdzie	
zajmował	 się,	 jako	 skarbnik,	 finansami.	 Należał	 do	
współorganizatorów	Polskiego	Towarzystwa	Wydawni-
czego,	które	od	1906	r.	wydawało	„Dziennik	Cieszyń-
ski”.	Wcześniej,	w	latach	1873-74,	redagował	tygodnik	
„Gwiazdka	Cieszyńska”.	
	 Politycznie	związał	się	z	obozem	ks.	Francisz-
ka	Michejdy,	należał	do	czołowych	działaczy	Polskie-
go	 Stronnictwa	 Narodowego,	 był	 jego	 wiceprezesem	
od	1909	r.	Opowiadał	się	jednocześnie	za	łagodzeniem	
sporów	polsko	–	 czeskich.	Wchodził	w	 skład	komisji	
polsko	–	czeskiej	dla	zapewnienia	zgodnego	współży-
cia	 narodowości	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim.	W	 związku	 
z	 problemami	 narodowościowymi	 występował	 kilka	
razy,	jako	delegat,	w	parlamencie	w	Wiedniu.	
	 W	 okresie	 I	 wojny	 światowej	 został	 zastępcą	
przewodniczącego	 Komisji	 Wojskowo-Aprowizacyj-
nej	Sekcji	Śląskiej	Naczelnego	Komitetu	Narodowego,	 
a	 także	 skarbnikiem	 komitetu	 ratunkowego	 dla	 ofiar	
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Prezydent Bronisław Komorowski  
w kościele Jezusowym

Wydarzenia parafialne

wojny	w	Cieszynie.	Całe	życie	stał	na	stanowisku	łącz-
ności	Śląska	Cieszyńskiego	z	resztą	ziem	polskich	i	po	
zakończeniu	 wojny	 rozpoczął	 działania,	 które	 miały	
zrealizować	to	marzenie.	Razem	z	delegacją	Rady	Na-
rodowej	Księstwa	Cieszyńskiego	jeździł	do	Warszawy	
w	 sprawie	 granic	 na	 Śląsku,	 przemawiał	 na	 wiecach,	
wzywał	 społeczeństwo	 polskie	 do	 udzielenia	 pomocy	

mieszkańcom	ziem	nad	Olzą.	
	 Zmarł	 w	 styczniu	 1922	 r.	 w	 Krakowie	 i	 tam	
został	 pochowany,	 później	 spoczął	 na	Cmentarzu	Ko-
munalnym	w	Cieszynie.	Po	jego	śmierci	Macierz	utwo-
rzyła	fundację	stypendialną	jego	imienia	dla	uczącej	się	
młodzieży	Śląska	Cieszyńskiego.

Władysława Magiera

Aleksandra trybuś

Wielki Piątek 2013 r.

	 Zgromadzeni	 podczas	
najważniejszego	 dla	 luteran	
święta,	czyli	w	Wielki	Piątek,	
w	 kościele	 Jezusowym	
mieli	niecodzienną	okazję	
uczestniczyć	 w	 uroczy-

stym	nabożeństwie	w	obecności	Prezydenta	RP	Bro-
nisława	 Komorowskiego,	 profesora	 Jerzego	 Buzka	
oraz	 licznie	 zgromadzonych	 gości.	 Rzadko	 zdarza	
się,	że	w	naszym	Kościele	brakuje	miejsc.	Tak	było	
w	Wielki	Piątek	na	porannym	nabożeństwie.	
	 Kazanie	wygłosił	 biskup	Kościoła	 Ewange-
licko-	Augsburskiego	w	RP	ks.	Jerzy	Samiec.	Mówił	
o	 symbolice	krzyża	w	naszej	 świadomości.	Krzyża,	
który	przypomina	o	 śmierci	Zbawiciela,	 o	 ukrzyżo-
wanym	Jezusie	Chrystusie.	 	Stwierdził:	 „Nie	warto	
kruszyć	 kopii	 w	 obronie	 krzyża	 -	 symbolu.	 Krzyż	
Chrystusowy	 nie	 wymaga	 naszej	 obrony	 [...]	 Jaki	
byłby	nasz	Bóg,	który	wymagałaby	naszej	obrony?"	
Wezwał	do	 zatrzymania	 się	 i	 refleksji	 nad	 zdaniem	
„Bóg	 mnie	 kocha",	 zastanowienia	 się,	 jakie	 przeło-
żenie	ma	ono	na	nasze	życie,	a	także	do	głębokiej	i	
szczerej	modlitwy.	Cytował	symboliczne	słowa	pie-
śni:	 „Pod	 krzyż	Twój	 	 pójdę,	 gdy	 skrzywdzą	mnie	
ludzie	[...]".
	 Prezydent	 Bronisław	 Komorowski	 zwrócił	
się	do	wszystkich	zgromadzonych	w	kościele	Jezuso-
wym	słowami:	„Wspólnota	 ludzka,	wspólnota	naro-
dowa,	także	polska	wspólnota	narodowa	zawsze	były,	
są	i	będą	współtworzone	przez	wspólnoty	ludzi	wia-
ry.	Także	przez	kościoły,	 różniące	 się	między	 sobą,	
ale	 razem	 tworzące	wspólnotę."	Wyraził	 radość,	że	
może	spotkać	się	ze	społecznością	polskich	ewange-

lików	tutaj	na	Śląsku	Cieszyńskim.	Podkreślił,	że	wła-
śnie	tutaj	rytm	polskich	serc	był	wyrażany	przez	wiarę	
ewangelicką,	 życzył	 zgromadzonym	 poczucia	 dumy	 
z	dorobku	cieszyńskich	ewangelików	w	ramach	dorobku	
całego	narodu.	Na	pamiątkę	spotkania	wręczył	probosz-
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czowi,	ks.	Januszowi	Sikorze	krzyż	jako	znak	
wspólnej	wiary,	nadziei	i	miłości.	Złożył		zboro-
wi	w	Cieszynie,	ale	także	wszystkim	Polakom,	
życzenia	wielkanocne.	Nabożeństwo	uświetnił	
Wyższobramski	 Chór	 Kameralny	 oraz	 Chór	
Parafialny.	Wizyta	 Prezydenta	 relacjonowana	 
w	 mediach	 zwróciła	 uwagę	 polskiej	 opinii	
publicznej	 na	 obecność	w	 naszym	 społeczeń-
stwie	 także	 innych	 wyznań	 oraz	 na	 fakt,	 że	
społeczeństwo	 polskie	 nie	 jest	 monolitem,	 
a	różnorodności	stanowią	jego	bogactwo.	

Aleksandra Trybuś - Posłanka na Sejm RP 

„Pod Wałką”

	 Tym	 razem	 smutnym	 uroczystościom,	 towa-
rzyszyła	 iście	 wiosenna	 aura,	 która	 jakby	 nie	 licowa-
ła	 z	 tragedią,	 jaka	 przed	 71	 laty	 odbywała	 się	w	 tym	

miejscu,	gdzie	20	marca	1942	 roku	hitlerowcy,	wyko-
nując	 wyrok	 śmierci	 na	 24	 Cieszyniakach	 z	 obydwu	
stron	Olzy,	 chcieli	 zademonstrować	 swą	 siłę	 i	 odstra-
szyć	bojowników	podziemia	walczącego	z	okupantem.	
Przy	 pomniku	 pod	 Wałką	 w	 Cieszynie	 zgromadzili	
się	 kombatanci,	 delegacje	 organizacji	 społecznych	 
i	politycznych,	władze	samorządowe,	zarówno	Miasta	
jak	 i	 Powiatu	 oraz	 co	 musi	 cieszyć,	 licznie	 przybyła	

Foto: Beata Macura
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młodzież.	 Uroczystość	 rozpoczęto	 odegra-
niem	 hymnu	 państwowego.	 Historię	 trage-
dii	 przypomniał	w	 swoim	wystąpieniu	Bur-
mistrz	Miasta	–	Mieczysław	Szczurek,	który	
położył	nacisk	na	 to,	aby	obecne	pokolenie,	
młodzież,	dbała	i	pielęgnowała	pamięć	o	bo-
haterach,	którzy	oddali	życie	w	walce	o	wol-
ną	Ojczyznę.	
	 Następnie	 kazanie	 przepojone	 pa-
triotyzmem	 wygłosił	 ks.	 ppłk	 Zbigniew	
Kowalczyk,	 a	 wikariusz	 z	 parafii	 św.	 Ma-
rii	Magdaleny	 ks.	 Bartosz	 Łacek	w	 swoim	
wystąpieniu	 także	 przypomniał	 znaczenie	 
i	wagę	tego	miejsca.	Modlitwę	Pańską	wspól-
nie	 z	 zebranymi	 zmówił	 kapelan	Policji	 ks.	
Tadeusz	Konik.	W	dalszym	ciągu	podniosłej	
uroczystości,	 liczne	 delegacje	 składały	wią-
zanki	kwiatów	pod	pomnikiem	upamiętniają-
cym	ofiary	zbrodni.	Uroczystość	zakończyła	
„Rota”	zagrana	przez	orkiestrę	dętą	„Cieszy-
nianka”,	która	wniosła	oprawę	muzyczną	do	
całości	obchodów.	

Eugeniusz Raabe
Foto: Stanisław Konopka

Pamięci Karola Stryji

	 31	stycznia	1998	roku	
zmarł	w	Katowicach	wybitny	
Cieszynianin	–	profesor	Karol	
Stryja	 –	 długoletni	 dyrygent,	
a	 następnie	 dyrektor	 Filhar-
monii	Śląskiej	w	Katowicach	
oraz	 w	 duńskim	 Odense.	 Fil-
harmonicy	 Śląscy,	 w	 pierw-
szą	 rocznicę	 śmierci	 swego	
Mistrza	 wyszli	 z	 inicjatywą	
czczenia	 pamięci	 o	 Nim	 mu-
zycznym	 dowodem	 pamięci,	
którym	 jest	 koncert	 w	 ko-
ściele	 Jezusowym	 w	 Cieszy-
nie,	 odbywający	 się	 co	 roku	
w	 środę	Wielkiego	 Tygodnia.	
W	 tym	 dniu	 muzycy	 składa-
ją	 również	 kwiaty	 na	 grobie	
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„Wielkiego	Szefa”.	
	 Piękna	 to	 inicjatywa,	 pod-
jęta	 z	 wielką	 przychylnością	 przez	
władze	Miasta	i	kontynuowana	przez	 
14	lat,	znacząco	wzbogaca	paletę	wy-
darzeń	 muzycznych	 odbywających	
się	 w	 Cieszynie.	 Moim	 zdaniem	 to	
jeden	 z	 największych,	 o	 ile	 nie	 naj-
lepszy	,koncert	roku	i	coraz	bardziej	
doceniany	przez	publiczność.	
	 Nie	 inaczej	 było	 27	 mar-
ca	 br.,	 kiedy	 to	 przy	 wypełnionym	
słuchaczami	kościele	 (z	 roku	na	 rok	
frekwencja	 jest	 coraz	 większa)	 Or-
kiestra	Symfoniczna	i	chór	Filharmo-
nii	Śląskiej	z	udziałem	solistów	pod	
batutą	 prof.	 Ryszarda	 Zimaka	 wy-
konali	 „Stabat	Mater”	 –	Gioacchino	
Rossiniego.	To	wspaniałe	dziesięcioczłonowe	dzieło,	 jest	nietypowe	dla	
dużych	kompozycji	religijnych	w	dodatku	traktujących	o	pasji	Jezusa	na	
krzyżu	 i	 cierpieniach	 obolałej	Matki.	Dzieło	 to	 powstawało	 niejako	 na	
raty,	w	latach	1832-1841,	po	długiej	wieloletniej	przerwie	w	twórczości	
kompozytora,	który	do	tej	pory	słynął	z	utworów	scenicznych,	operowych,	
których	skomponował	39,	ze	słynną	operą	„Cyrulik	Sewilski”	czy	„Wil-
helmem	Tellem”	na	czele.	„Stabat	Mater”	i	„La	Petite	Messe	Solennelle”	
(Mała	msza	uroczysta),	 ostatnie	wielkie	 dzieła	Rossiniego	 z	 1863	 roku,	
zachowują	wysoką	pozycję	wśród	dzieł	muzyki	kościelnej.	Prawykonanie	
ostatecznej	wersji	„Stabat	Mater”	odbyło	się	7	stycznia	1842	roku	w	Pary-
żu.	Jeszcze	w	tym	samym	roku	powtórzono	je	w	29-ciu	miastach	Europy,	
a	więc	sukces	niebywały.	Jak	to	jednak	zwykle	bywa,	nowemu	dziełu	to-
warzyszyły	z	jednej	strony	podziw,	z	drugiej	zaś	strony	krytyka,	bowiem	
mistrz	włoskiej	opery	po	latach	przerwy,	podjął	się	napisania	dzieła	reli-
gijnego.	„Gdy	jedni	sławili	urzekające	swą	śpiewnością	Stabat	Mater,	inni	
zarzucali	mu	frywolność,	gdy	pierwsi	wyrażali	zachwyt	dla	zmysłowego	
piękna	brzmienia	 tego	dzieła,	drudzy	dopatrywali	się	w	nim	zbyt	wielu	
elementów	świeckich	nie	licujących	z	dostojeństwem	Kościoła	i	powagą	
literackiego	pierwowzoru”	–	(cyt.	Z	opracowania	K.	R.	Buli	w	programie	
koncertu).	Myślę,	że	takich	uwag	i	zastrzeżeń	nie	mieli	cieszyńscy	słucha-
cze,	zachwyceni	poszczególnymi	partiami	dzieła,	melodyjnością,	 subtel-
nością	 partii	 solowych,	 przepięknym	kwartetem	na	głosy	 solowe	 a	 cap-
pella	w	przedostatniej	części	–	„Quando	corpus	morietur”	–	„A	gdy	ciało	
będzie	 zmarłe	 spraw,	 niech	 duszy	 będą	 dane	Twoje	 niebo	 pełne	 chwał”	
oraz	finałem	„Amen”	w	wykonaniu	chóru	i	orkiestry.	
	 Mieliśmy	możność	wysłuchania	wspaniałego	dzieła	w	mistrzow-
skim	 wykonaniu	 Orkiestry	 i	 Chóru	 oraz	 znanych	 solistów:	 Elżbiety	
Grodzkiej-Łopuszańskiej	-	sopran,	Joanny	Iwaszkiewicz	–	mezzosopran,	
Dariusza	Pietrzykowskiego	–	tenor	oraz	Pawła	Konika	–	bas.	Wszyscy	oni	
mają	na	swoim	koncie	wiele	osiągnięć	artystycznych,	nagród	w	konkur-
sach	śpiewaczych,	współpracowali	ze	znanymi	orkiestrami	i	dyrygentami.	
Szczególnie	ciepłe	przyjęcie	Pawła	Konika	nie	musiało	dziwić,	 jest	 cie-
szynianinem,	śpiewał	i	śpiewa,	o	ile	zajęcia	na	to	pozwalają,	w	chórach	
naszej	parafii,	a	jego	talent	i	pracowitość	przynoszą	dobre	efekty,	co	sły-
chać	i	widać.	
	 Największe	uznanie	należało	się	dyrygującemu	całością	prof.	Ry-
szardowi	Zimakowi,	zasłużonemu	muzykowi,	dyrygentowi	chóru	Filhar-

Gioacchino Rossini
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monii	 Narodowej,	 dyrygentowi	 chóru	 Warszawskiej	
Opery	 Kameralnej,	 rektorowi	 Akademii	 Muzycznej,	 
a	obecnie	Uniwersytetu	Muzycznego	Fryderyka	Chopi-
na	w	Warszawie.	Koncertował	w	wielu	krajach	Europy,	
Azji	 i	w	USA.	Uhonorowany	wieloma	odznaczeniami	
państwowymi	oraz	za	zasługi	dla	kultury.	
Gościliśmy	 wybitnego	 artystę,	 pod	 którego	 batutą	
wszyscy	 wykonawcy	 dostarczyli	 nam	 niezapomnia-
nych	przeżyć.	Jestem	przekonany,	że	w	przyszłym	roku	

znowu	spotkamy	się,	aby	kontynuować	piękną	tradycję	
koncertów	„Karol	Stryja	in	memoriam”.	

	 P.S.	 Jedyne	mankamenty	 -	o	 tej	porze	 roku	w	
kościele	 jest	 bardzo	 zimno	 co	 przeszkadza	 artystom	
i	 fakt,	 że	 tak	ważne	wydarzenie	kulturalne	w	mieście	
odbyło	się	bez	udziału	Burmistrza	lub	któregoś	z	jego	
zastępców.	

Eugeniusz Raabe 

	 W	 niedzielę	 Palmową	
Seniorzy	 naszego	 filiału	 uczestni-
czyli	w	specjalnie	przygotowanym	
dla	 nich	 nabożeństwie	 spowied-
nio–komunijnym.	Kazanie	 tej	 nie-
dzieli	wygłosił	 	opiekun	filiału	ks.	
T.	 Chudecki	 ,	 zaś	 pieśnią	 służył	
miejscowy	 chór.	 Po	 uroczystości	
w	 kościele	 Seniorzy	 udali	 się	 do	
salki	na	drugą	część		spotkania.			
	 Tutaj	przy	stołach,	pysznej	
babce	 	 i	 herbatce	 toczyły	 się	 cie-
kawe	 rozmowy.	 Ksiądz	 	 krótkim	
rozważaniem	 	 wprowadził	 zebra-
nych	w		czas	Wielkiego	Tygodnia,	
składając	 również	 świąteczne	 ży-
czenia.			
	 Frekwencja	 niestety	 nie	
dopisała	 tak	 jak	 na	 ostatnim	 spo-
tkaniu,	 ale	 i	 tak	 cieszymy	 się,	 że	
spotkanie	 się	 udało	 i	 spędziliśmy	
ze	 sobą	 dobry	 czas.	 Wierzymy	
też,	 że	 następnym	 razem	 będzie	
nas	 więcej.	 Na	 zakończenie	 każ-
dy	 uczestnik	 otrzymał	 książkę	 
ks.	 H.	 Czembora	 pt.	 Chrystus	
Syn	 Boga	 Żywego.	 Życzymy	 na-
szym	 Drogim	 Seniorom	 zdrowia,	 
radości	i	wiary	w	Zmartwychwsta-
łego	Jezusa

Grażyna Smoter

Pasyjne spotkanie dla Seniorów
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Kwietniowe Nabożeństwo Rodzinne

	 14	kwietnia	w	cieszyńskim	koście-
le	 Jezusowym	odbyło	 się	kolejne	nabożeń-
stwo	 rodzinne.	 W	 ramach	 tego	 nabożeń-
stwa	wystąpiły	dzieci	i	młodzież	ze	Szkoły	
Podstawowej	 nr	 7.	 Podczas	 liturgii	 ksiądz	
poprosił	nas	o	odczytanie	 fragmentów	Sta-
rego	i	Nowego	Testamentu.	Lekcję	starote-
stamentową	 z	 księgi	 Ezechiela	 przeczyta-
ła	 Julia	 z	 klasy	VI,	 	 zaś	 lekcję	 apostolską	 
z	pierwszego	listu	Piotra	–	Julia	z	klasy	IV.
	 Po	 wyznaniu	 wiary	 przedstawili-
śmy	nasz	wcześniej	przygotowany	program.
	 Najpierw	Klaudia	z	kl.	 I	wyrecyto-
wała	wierszyk	o	wielkiej	miłości	Boga	do	
człowieka,	 potem	 przedstawiliśmy	 scenkę.	
Scenka	 była	 historią	 	 o	 czło-
wieku,	 który	 ciągle	 narzekał	
na	 swoje	 życie.	 Narzekał	 na	
krzyż,	 	 który	 musi	 nieść	 na	
swoich	 barkach.	 Pewnej	 nocy	
przyszedł	 do	 niego	 anioł,	 któ-
ry	zabrał	go	do	miejsca,	gdzie	
mógł	sobie	wybrać	inny	krzyż.	
Jednak	żaden	mu	nie	odpowia-
dał.	Jeden	okazał	się	za	ciężki,	
drugi	 za	 krótki,	 jeszcze	 inny	
wysadzany	 drogocennymi	 ka-
mieniami	 gniótł	 człowieka	 
w	 plecy.	W	 końcu	 po	 długich		
poszukiwaniach	 znalazł	 krzyż,	
z	którym	czuł	się	dobrze.	Oka-
zało	się,	że	był	to	ten	sam	krzyż,	
z	 którym	 człowiek	 szedł	 od	
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początku	 swojego	 życia.	 Scenka	
zakończyła	się	słowami	„	Weźcie	
tedy	 swoje	krzyże	 i	 	pójdźcie	za	
mną	–	mówi	Pan.”	W	roli	anioła	
wystąpiła	 	Zuzia	 z	 kl.V.,	 główną	 
bohaterką	była	Karolinka	z	kl.	VI,	
a	 	narratorem	był	Krzysiu	z	kl.V.	
Po	zakończeniu	naszego	przedsta-
wienia	 	 tradycyjnie	 zaprosiliśmy	
dzieci	 do	 wspólnego	 śpiewania.	
W	 śpiewaniu	 poprowadziły	 nas	
panie	 prowadzące	 szkółkę	 nie-
dzielną	w	Cieszynie.	
	 W	 imieniu	 uczniów	 
z	 SP	 7	 życzymy	wszystkim	wie-
le	 Bożego	 Błogosławieństwa.	 
Do	 zobaczenia	 na	 następnym	na-
bożeństwie	rodzinnym.
                                                                             

	 Drugie	 w	 2013	 roku	 posiedzenie	 Rady	 Para-
fialnej	odbyło	się	w	dniu	16	kwietnia	2013	roku	w	sali	
parafialnej	pl.	Kościelny	6.	Posiedzenie	rozpoczął	kura-
tor	Jan	Król,	witając	wszystkich	zebranych.	Następnie	 
ks.	Janusz	Sikora	odczytał	 tekst	hasła	biblijnego	przy-
padającego	na	dzień	zwołania	posiedzenia	Rady	i	zmó-
wił	 modlitwę.	 W	 wyniku	 głosowania,	 jednogłośnie	
przyjęto	 podany	w	 zaproszeniu	 porządek	 posiedzenia.		
Protokół	z	poprzedniego	posiedzenia	Rady	Parafialnej	
z	5	lutego	2013	roku	odczytał	sekretarz	Marcin	Mrózek.	
Po	wniesieniu	drobnych	poprawek	protokół	został	przy-

jęty	przy	jednym	głosie	sprzeciwu.		
	 Proboszcz	Parafii	Ksiądz	Janusz	Sikora	przed-
stawił	 sprawy	 związane	 z	 życiem	 religijno-kościel-
nym	 Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 w	 Cieszynie.	 
W	 szczególności	 omówił	 najważniejsze	 uroczystości	
kościelne	 w	 najbliższych	 miesiącach.	 Przedstawił	 ter-
minarz	pamiątek	poświęcenia	kościołów	na	terenie	na-
szej	parafii.	Dużo	miejsca	poświęcił	kwestiom	pamiąt-
ki	 założenia	 kościoła	 Jezusowego	 i	 organizowanemu	 
w	 tym	 dniu	 programu	 popołudniowego.	 Omówił	 tak-
że	 zagadnienia	 związane	 z	 tegoroczną	 konfirmacją,	 

Informacje 
Rady Parafialnej

Julia Kaiser i  Karolina Kierun
(uczennice kl. VI z  SP7)

Foto: Oliwia Madzia
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w	tym	z	egzaminem	konfirmantów	oraz	czekające	nas	
w	 czerwcu	 br.	 zmiany	 personalne.	 	 Kurator	 Jan	Król	
przedstawił	 w	 sprawach	 religijno-kościelnych	 	 zagad-
nienie	uroczystego	otwarcia,	po	przeprowadzonym	re-
moncie,	dzwonnicy	w	Gumnach.	Ustalono,	że	uroczy-
stość	ta	będzie	miała	miejsce	w	sobotę	8	czerwca	o	godz.	
17,	a	jej	charakter	będzie	uwzględniał	element	religijny	
oraz	będzie	zgodny	z	wnioskiem	złożonym	przez	Para-
fię	do	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	
2007-2013	w	 ramach	działania	413	„Wdrażanie	 lokal-
nych	strategii	rozwoju”	dla	małych	projektów.	
	 W	 kolejnym	 punkcie	 obrad	 Rada	 Parafialna	
podsumowała	 Zgromadzenie	 Parafialne	 z	 dnia	 16	 lu-
tego	 2013	 roku.	 Stwierdzono,	 że	 tegoroczne	 obrady	
zgromadzenia	 (sobota	 w	 godzinach	 popołudniowych)	
zostały	 dobrze	 przyjęte	 i	 kolejne	 zgromadzenia	 będą	
zwoływane		w	tej	samej	formule.	Dłużej	Rada	Parafial-
na	analizowała	wnioski	Komisji	Rewizyjnej.	W	tej	pod-
jęto	 ustalenia	 w	 kwestii	 dokończenia	 inwentaryzacji	
majątku	parafialnego	oraz	w	sprawach	proceduralnych	
dotyczących	protokołów	z	posiedzeń	Rady	Parafialnej	 
i	 Prezydium	 Rady,	 a	 także	 podejmowanych	 uchwał	
przez	te	ograny.
		 Zagadnienia	 gospodarczo-remontowe,	 w	 tym	
realizację	zamierzeń	na	 rok	2013	przedstawił	Kurator.	
W	 związku	 z	 planowanym	 remontem	 budynku	 admi-
nistracyjnego	 parafii	 przy	 Placu	 Kościelnym	 6,	 Rada	
Parafialna	powołała	komisję	do	opracowania	koncepcji	
zagospodarowania	 tego	 budynku.	 Koncepcja	 ta	 win-

na	 uwzględniać	 wszystkie	 obecne,	 a	 także	 przyszłe,	
potrzeby	 życia	 religijnego,	 potrzeby	 administracyjne	 
i	inne	parafii.	Rada	zadecydowała	o	procedurze	zbycia	
dwóch	działek	budowlanych	w	Hażlachu	i	powołała	ko-
misję	do	przeprowadzenia	sprzedaży.	
	 Rada	 Parafialna	 zaakceptowała	 wniosek	 filia-
łu	 w	 Hażlachu	 dotyczący	 przeprowadzenia	 remontu	
pomnika	 poświeconego	 poległym	w	 I	 oraz	 II	 wojnie	
światowej,	znajdującym	się	na	cmentarzu	w	Hażlachu.	
Środki	 na	 sfinansowanie	 tego	 przedsięwzięcia	 pocho-
dziłyby	z	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	
lata	 2007-2013	 w	 ramach	 działania	 413	 „Wdrażanie	
lokalnych	 strategii	 rozwoju”	 dla	 małych	 projektów.	
Rada	upoważniła	Proboszcza	do	podpisania	stosowne-
go	wniosku	w	tej	sprawie.		Rada	Parafialna	na	wniosek	
komisji	cmentarnej	dokonała	zmian	w	Tabeli	Opłat	za	
pogrzeby	i	miejsca	grobowe	dla	współmałżonków	nie	
będących	 członkami	 naszego	Kościoła.	Rada	 Parafial-
na	wybrała	 czteroosobową	delegację	 na	 jubileuszowy	
zjazd	 Bratniej	 Pomocy	 im.	 Gustawa	Adolfa.	 W	 tym	
roku	mija	 bowiem	 150	 lat	 istnienia	 Bratniej	 Pomocy.	
Rada	Parafialna	zwraca	się	do	wszystkich	naszych	zbo-
rownikow	o	hojne	dary	na	ten	cel.	Następne	posiedze-
nie	rady	planowane	jest	na	drugą	połowę	czerwca	br.			
	 Na	zakończenie	posiedzenia	kurator	podzięko-
wał	wszystkim	za	udział	w	zebraniu.
	 Posiedzenie	zakończono	Modlitwą	Pańską.

Najmilsze słowo – Matka, najbliższe sercu – najsłodsze, 

najukochańsze i najdroższe. 

Matka na całym świecie ta sama i jedyna, 

choćby najgorsza była, jej nikt nie zapomina

W życiu różnie się składa, nie wszystkie są jednakie, 

mniej lub więcej tkliwe, w czułości różnorakie, 

ich serca nie zawodzą, są bez granic wielkie

potrafią ulżyć troskom, umniejszyć bóle wszelkie. 

Jedynie matka umie przebaczać bezgranicznie. 

Czuwać sercem swoim nad dzieckiem ustawicznie

jedynie tylko jej powierzyć można 

największe przewinienia 

bez lęku najcięższego grzechu brzemienia 

bo matczynych uczuć nie zmienia

Magiczne Słowo – Matka drugiego nie ma na świecie

Matka… „Moja Matka”, co znaczy…? Wszyscy wiecie!

Alicja Kuźmicka-Stawka
Udostępniła: Anna Śliwka

Matka!!!!!!

Helenka i Franek z Cierlicka 1936 rok    
kuzynostwo Anny Śliwki

Jan Król



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl32 Odwiedź naszą stronę:

Zza granicy
Jan Kliber

Śladami Parafii „potolerancyjnych” na Morawach i w Czechach                                                                               

Parafia we Velke Lhote Daćic   odc. 9                    

	 Miejscowość	Velka	Lhota	 położona	 jest	 na	
wschodzie	 południowo-czeskiego	 kraju,	 dziś	 jest	
częścią	miejscowości	Volfiřov,	ze	185	mieszkańcami.		
	 Wkrótce	 po	 ogłoszeniu	 Patentu	 Tolerancyj-
nego,	 w	 tej	miejscowości	 powstał	 zbór	 augsburski	
i	 zbudowano	dom	modlitwy	–	 ściśle	wg	przepisów	
patentu	 –	 przypominający	 drewnianą	 stodołę.	Miej-
scowość	 na	 tle	 innych	 miejscowości,	 gdzie	 znaj-
dują	 się	 zbory	 tolerancyjne,	 jest	 pod	 tym	 wzglę-
dem	 wyjątkowa,	 gdyż	 znajdowały	 się	 tam	 aż	 dwa	
zbory	 i	 dwa	 kościoły	 ewangelickie.	 Taka	 sytuacja	
wyniknęła	 stąd,	 że	 dotychczas	 pielęgnowa-
no	 tradycje	 husyckie	 i	 jednoty	 braterskiej,	 
a	 w	 miejscowości	 żyło	 ponad	 95	%	 ewange-
lików.	 Po	 Patencie	 Tolerancyjnym	 były	 dwie	
możliwości:	wybrać	wyznanie	augsburskie	lub	
helweckie.	 Miejscowi	 protestanci	 wahali	 się	 
i	większość,	która	wyraźnie	nie	zadeklarowała	
wyznania	helweckiego,	miała	tylko	jedną	moż-
liwość,	wyboru		wyznania	augsburskiego.	Tak	
się	stało	w	tej	miejscowości.	Z	powodu	małego	
przepływu	informacji,	nie	wiedziano	tamże,	że	
w	 innych	miejscowościach	 	–	 	w	określonym	
czasie	–	zbory	mogły	zmienić	wyznanie	z	au-
gsburskiego	 na	 helweckie,	 dlatego	 większość	
w	końcu	przyjęła	wyznanie	helweckie	w	1787	
roku,	 pozostała	mniejszość	 luterańska	 i	 obok	
siebie	 żyli	 w	 symbiozie	 luteranie	 i	 reformo-
wani,	 wyrośli	 z	 tej	 samej	 trady-
cji.	Przez	ponad	80	lat	korzystali	
wspólnie,	 na	 przemian	 z	 domu	
modlitwy	 zbudowanego	w	 1783	
roku.	 Obok	 pierwotnej	 pleba-
nii	 luterańskiej	 stanęła	 plebania	
reformowana.	 Po	 Patencie	 Pro-
testanckim	 w	 1861	 roku,	 refor-
mowani	 zbudowali	 tzw.	 „górny	
kościół	”		po	drugiej	stronie	drogi		
w	 latach	 1876-1873	 r.	 Powstał	
kościół	 w	 historyzującym	 stylu,	 
z	neoromańskimi	i	neorenesanso-
wymi	 detalami,	 gdzie	 wewnątrz	
mieści	się	neobarokowa	ambona	
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umieszczona	 centralnie	w	 prezbiterium,	 orga-
ny	pochodzą	także	z	1873	roku.	Kościół,	który	
został	poświęcony	21	października	1873	roku,	
wieńczy	czworoboczna	wieża.	 	Do	pierwotne-
go	 augsburskiego	 domu	 modlitwy,	 przebudo-
wanego	w	1876r.	w	stylu	neogotyckim,	dobu-
dowano	 czworoboczną	wieżę	 i	 wówczas	 stał	
się	tzw.	„dolnym	kościołem”.	Wnętrze	kościo-
ła	ołtarz	i	ambona	są	także	wykonane	w	stylu	
neogotyckim.	 Oba	 budynki	 plebanii	 zostały	
przebudowane	w	latach	30	XIX	w.	w	stylu	kla-
sycystycznym.	Odrębność	wyznaniowa	trwała	
do	1918	roku	do	połączenia	kościołów	w	jeden	
Czeskobraterski.	Dziś	nabożeństwa	czeskobra-
terskie	odprawiane	są	w	dawnym	augsburskim	
kościele,	w	dawnym	kościele	 reformowanym	

jest	urządzona	wystawa	„Czeska	
reformacja	 w	 europejskim	 kon-
tekście”	oraz	urządzane	są	w	nim	
koncerty.	Zimą	nabożeństwa	od-
bywają	się	na	„dolnej	plebanii”.		
	 Cały	kompleks	budynków	pa-
rafialnych	 tworzy	 dziś	 Chronio-
ny	Obszar	Zabytkowy,	o	którego	
historii	informują	tablice,	ścieżki	
edukacyjne,	które	przecinają	się	
z	 wytyczoną	 trasą	 turystyczną	
„Droga	 reformacji	 waldenskiej	
i	 czeskiej”,	 których	 oznaczony	
środkowy	 odcinek	 przebiega	
przez	okolice	Velke	Lhoty.				

	 Zwiedzanie	Cypru	przez	wyznawców	
islamu,	 poza	 rekreacją	 i	 wypoczynkiem,	 ma	
związek	 z	 zaciekawieniem	 burzliwą	 historią	
tej	wyspy.	Interesuje	ich		starożytność,	bogac-
two		kultury	bizantyjskiej,	greckiej	i	rzymskiej.	
Liczne	zabytki,	w	tym	dobrze	zachowany	am-
fiteatr,	 gdzie	 latem	 organizowane	 są	 liczne	
imprezy	kulturalne	i	można	zobaczyć	występy	
teatru	 antycznego.	 Amfiteatr	 jest	 tak	 zbudo-
wany,	że	głosy	występujących	są	słyszane	na	
ostatnich	 piętrach	 bez	 potrzeby	 nagłośnienia	
technicznego.	 Przyjeżdżają	 tutaj	 na	 festiwal	
teatry	z	całego	świata,	aby	móc	zaprezentować	
klasyczny	 repertuar	 w	 naturalnej,	 antycznej	
scenerii.

Be omide didar                   
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	 Kilka	 faktów	 historycznych,	 po-
zwalających	 zrozumieć	 aktualną	 sytuację	
na	 Cyprze.	 Do	 końca	 12	 wieku	 zamiesz-
kała	 tam	 	 ludność,	 pochodzenia	 greckie-
go,	znajdowała	się	pod	wpływem	kultury	
greckiej,	rzymskiej	i	bizantyjskiej.	Na	każ-
dym	kroku	spotykamy	zabytki	tych	kultur.	
Końcem	12	wieku	wyspę	zajęli	krzyżowcy	
i	 na	 kilka	 wieków	 skutecznie	 zdomino-
wali	 swoimi	 porządkami,	 odseparowując	
wpływy	 prawosławnej	 Grecji.	W	 drugiej	
połowie	 16	wieku	 (1570	 r.)	 przybyli	Tur-
cy	 i	 przez	 trzystuletnie	 swoje	 panowanie	
doprowadzili	 do	 upadku	 gospodarczego	 
i	zacofania	kulturalnego.	Tarcia	pomiędzy	
prawosławną	 	 ludnością	 i	 postępującą	 is-
lamizacją	 doprowadziły	 do	 niezadowole-
nia	 i	w	końcu	powszechnego	powstania	w	1821	 roku.	 
W	wyniku	represji	powieszono	na	rynku	w	Nikozji	ar-
cybiskupa	 Cypru	 Cypriana,	 stracono	 kilku	 biskupów	
oraz	kilkuset	prominentnych	działaczy		prawosławnych,	
starających	się	doprowadzić	do	przyłączenia	Cypru	do	
Grecji	/Meghali	Idea/.	
	 Od	 wojny	 turecko-rosyjskiej	 /1878/	 praktycz-
nie	 rozpoczęła	 się	brytyjska	okupacja	Cypru,	 co	było	
wynikiem	 sytuacji	 politycznej	 i	 układów	międzynaro-
dowych.	Ostatecznie	na	mocy	traktatu	z	Sevres	z	1920	
roku	Wielka	Brytania	 	 otrzymała	Cypr.	Grecy	 nie	 po-
godzili	się	z	takim	diktum	i	w	dalszym	ciągu	dążyli	do	
przyłączenia	Cypru	do	Grecji	 /Enosis/.	Niepodległość	
odzyskała	wyspa	dopiero	w	1960	roku,	a	prezydentem	

został		Arcybiskup	Makarios	III.	W	dalszym	ciągu	jed-
nak	Cypr	jest	podzielony	na	część	grecką	i	turecką,	i	do	
Unii	Europejskiej	w	2004	roku	została		włączona	tylko	
część	grecka		wyspy,	a	od	stycznia	2008	Cypr	wszedł	
do	strefy	euro.
	 Pomiędzy	 	 strefą	 grecką	 i	 turecką	w	dalszym	
ciągu	są	zasieki	z	drutu	kolczastego,	worki	z	piaskiem	 
i	 stanowiska	 wojsk	 ONZ	 z	 żołnierzami	 w	 pełnym	
uzbrojeniu.	 Przejeżdżałem	 przez	 te	 posterunki	 odkry-
tym	 samochodem	 i	 mimo	 międzynarodowych	 tablic	
rejestracyjnych,	czułem	przenikliwy	wzrok	pilnujących	
tej	strefy.

Janek Schylla

Pan na wysokościach ot tak dla zabawy
Zsyła na ziemię ludziom raz po raz snop promieni Boskich

Promień może upaść na grunt skalny, glinę czy urwisko. 
Wtedy w jednym oka mgnieniu zmienia barwę, wartość, wszystko. 

Skała stała się grańskiem, glina ziemią czarną, żyzną. 
Urwisko jałowe – zielonym pastwiskiem, 

Padnie czasem promień na głowę człowieka, 
Jeśli on spostrzeże, myślą przyjmie 

Choćby był słabeusz – nieporadny jakiś 
za jego działaniem – zostać może mędrcem. 

Jeśli taki promień uniesie Twoje serce
Zatrzymaj go, całą mocą chwytaj to promień Święty, to Boskie światło

On rozjaśni zakamarki duszy ujrzysz w Jego świetle swoje grzechy, winy. 
I zapragniesz światła tego, na stałe, na zawsze. 

Rozjaśni ono umysł 
Rozgrzeje serce

Zofia Filer - Kordynaczny

Promień Boski
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LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y Towarzystwa Ewangelickiego

Liceum TE

	 W	 poprzednim	 numerze	Wieści	Wyższobram-
skim	 przedstawialiśmy	 Państwu	 warunki	 naboru	 do	
klas	pierwszych	LOTE,	dzisiaj	szerzej	o	naszej	ofercie	
na	rok	2013/2014:
 Dla każdego ucznia opracowujemy indywi-
dualną ścieżkę edukacyjną 
Co to znaczy: 
	 Zgodnie	 z	 zainteresowaniami	 i	 planami	 przy-
szłych	 studiów	 każdy	 uczeń	 samodzielnie	 dobiera	 za-
jęcia	seminaryjne	(tzw.	fakultety)	z	co	najmniej		dwóch	
przedmiotów,	które	stanowią	jego	rozszerzenie.		Infor-
mację	o	doborze	 fakultetów	kandydat	podejmuje	 sam	
najpóźniej	w	chwili	przyjęcia	do	szkoły,	jednak	w	przy-
padku	 nie	 trafionej	 decyzji	 lub	 zmiany	 planów	 co	 do	
przyszłych	 studiów,	 istnieje	 możliwość	 zmiany	 fakul-
tetów.		Zajęcia	seminaryjne	prowadzimy		w	małych	ze-
społach	warsztatowych	w	wymiarze	minimum	4	godz.	
tygodniowo.
	 Uwzględniamy	bez	 żadnych	ograniczeń	 także	
niestandardowe	 kombinacje	 zajęć	 seminaryjnych	 np.	
matematyka	 z	 geografią	 (SGH	 i	 kierunki	 	 ekonomicz-
ne),	biologia	 i	 język	polski	 (psychologia),	chemia	 i	fi-
zyka	 (biomechanika	 na	AGH),	matematyka	 i	 historia	
(Prawo,	Europeistyka).
	 Fakultety	prowadzone	są	w	małych	zespołach	
warsztatowych.	 Już	 w	 klasach	 pierwszych	 oferujemy	
fakultety	 z	 przedmiotów	 maturalnych	 oraz	 warsztaty	 
i	 pracownie	 (np.chemiczne,	 biologiczne)	 realizowane	 
w	ramach	projektu	unijnego.
 Wszyscy uczniowie realizują rozszerzony 
program języków obcych
Co to znaczy:
	 Zgodnie	 	z	unijną	polityką	 językową	oraz	wy-
mogami	 współczesnego	 świata,	 nauczamy	 trzech	 ję-
zyków	 	 obcych	 nowożytnych	w	poszerzonym	wymia-
rze:	
I język: Język angielski - 5 godz./tyg.
II język: Język niemiecki/J. francuski - 4 godz./tyg.
III język: Język niem. /j.fran./j.hiszp./j.ros. - 2 godz./tyg.
	 Nauka	 wszystkich	 ww	 	 języków	 prowadzo-
na	jest	na	wielu	poziomach	zaawansowania	w	małych	

grupach	 (max.12	 osób).	Decyzję	 o	wyborze	 drugiego	 
i	trzeciego	języka	kandydat		podejmuje	sam	najpóźniej	
w	 chwili	 przyjęcia	 do	 szkoły.	 Grupę	 zaawansowania	 
z	języka	angielskiego	przydziela	się	na	podstawie		wy-
niku	testu	gimnazjalnego,	zaś	drugi		język	na	podstawie	
testu,		który	przeprowadzamy	w	szkole.		Konwersacje	
z	języka	angielskiego	prowadzą	lektorzy	z	USA,	którzy	
ponadto	 oferują	 tzw.	 tutoring	oraz	 przybliżają	 kulturę	 
i	historię	krajów	anglojęzycznych.
 Zajęcia warsztatowe i laboratoryjne dla 
chętnych
Co to znaczy:
W	 latach	 2010	 –	 2012	 realizowaliśmy	 projekt	 unijny	 
pt.	Nowoczesna	 szkoła	 przyszłości”.	W	 ramach	kolej-
nego	 projektu	 pt.	Uczymy	w	 cyberprzestrzeni”,	 który	
rozpoczęliśmy	 we	 wrześniu	 2012,	 oferujemy	 zajęcia	
laboratoryjne	z	 chemii,	warsztaty	biologiczne,	 zajęcia	
komputerowe,	 trening	 interpersonalny	 i	doradztwo	za-
wodowe,	ponadto	pracownie	 językowe	oraz	warsztaty	
teatralne.	Zajęcia	 te	 adresowane	 są	głównie	do	klas	 I,	 
a	ich	celem	jest	odkrycie	zainteresowań	i	pasji	w	ofero-
wanych	dziedzinach,	tak	aby	w	klasie	II	i	III	zaintereso-
wania	te	rozwijać	na	zajęciach	seminaryjnych.		Wszyst-
ko	nieodpłatnie!	
 Kompetentnie i w sposób zintegrowany 
przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych 
Co to znaczy:
1.	Progresywnie,	systematycznie	monitorujemy	postępy	
w	przygotowaniu	do	egzaminów	maturalnych	poprzez	
liczne	egzaminy	próbne	–	minimum	cztery	z	każdego	
przedmiotu	egzaminacyjnego,
2.	W	 trakcie	 zajęć	 lekcyjnych	 przygotowujemy,	 a	 na-
stępnie	przeprowadzamy	w	szkole	egzaminy	na	certyfi-
katy	Goethe	Institut	z	języka	niemieckiego.
 Ponadto oferujemy
-	bogatą	gamę	zajęć	pozalekcyjnych:	język	łaciński,	kół-
ko	 teatralne,	 kurs	 tańca	 towarzyskiego,	 filmowy	 klub	
dyskusyjny,	chór	(	każdego	roku	wyjeżdża	na	koncerty	
zagraniczne	do	Francji	lub	innego	kraju)	,	SKS,	siłow-
nia
-	 fachową	 opiekę	 pedagoga,	 pomoc	 psychologiczną	 
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i	doradztwo	zawodowe
-	pracę	ze	sprzętem	nowej	generacji,	np.	kalkulatorami	
graficznymi,	mikroskopami	optycznymi	itp.
-	w	 ramach	 zajęć	 z	WOS-u	 obserwacje	 rozpraw	 sądo-
wych
-	wyjazdy	na	spektakle	 teatralne	np.	do	Bielska-Białej,	
Zakopanego
-	wycieczki	naukowe	–	lekcje	w	terenie
-	kawiarnię	i	dobrze	zaopatrzony	bufet	
-	możliwość	korzystania	z	obiadów	na	terenie	szkoły
  Niebywałe wyjazdy i podróże marzeń!
-	Wyjazdy	na	wymiany:	I	klasy	–	Wilno	(Litwa),	II	klasy						
-	Berlin,	Poczdam	(Niemcy)

-	Uczniowie	uczący	się	języka	francuskiego	wyjeżdżają	
do	L”Ile-Rousse	na	Korsykę	!
-	Uczniowie	uczestniczący	w	zajęciach	języka	niemiec-
kiego	 prowadzonych	 na	 platformie	 internetowej,	 	wy-
jeżdżają	do	Stellenbosch	w	RPA	!
 Skuteczność i rzetelność naszej szkoły potwier-
dza bardzo wysoka pozycja LOTE w ogólnopolskim 
rankingu liceów, ogłoszonym:

w powiecie - 1 miejsce
w województwie - 4 miejsce
w kraju - 49 miejsce!  

Lidia Pałac

Gimnazjum TE

	 Początek	kalendarzowej	wio-
sny	obfitował	wieloma	wydarzeniami	
w	Naszym	Gimnazjum.	
	 W	dniu	20	marca	2013	roku	
klasy	pierwsze	GTE	wraz	 z	 6	 -	 oso-
bową	grupą	młodzieży	z	LOTE	wzię-
ły	 udział	 w	 warsztatach	 przedmio-
towych	 na	Wydziale	 Nauk	 o	 Ziemi	
Uniwersytetu	Śląskiego	w	Sosnowcu.	 
W	 pierwszej	 części	 warsztaty	 doty-
czyły	 rozpoznawania	 skał	 magmo-
wych,	osadowych	i	metamorficznych,	
a	 w	 drugiej	 skamieniałości.	 Ucznio-
wie	 zobaczyli	 również	 ekspozycję	
dinozaurów	 oraz	 minerałów.	 Ostat-
nim	 etapem	 wycieczki	 były	 zajęcia	
dydaktyczne	 w	 Planetarium	 w	 Cho-
rzowie.	 Pokaz	 „Kosmiczne	 głazy",	
połączony	 z	 wykładem,	 w	 interesu-
jący	 sposób	 dostarczył	 odpowiedzi	
na	wiele	pytań	m.in.	-	Czy	asteroida	
uderzy	 w	 naszą	 planetę?	 Czy	 może	
powtórzyć	się	to,	co	stało	się	w	erze	
dinozaurów?
	 Udział	 w	 warsztatach	 był	
wspaniałą	 okazją	 do	 zapoznania	 się	
z	 geologią	 i	 astronomią	 w	 sposób	
atrakcyjny,	 przy	 użyciu	 metod	 akty-
wizujących.
	 Także	 20	 marca	 uczniowie	
GTE	brali	udział	w	konkursie	„Pokaż	
swój	język”.	
	 W	grupie	 języka	niemieckie-
go	 I	 miejsce	 zajęła	 drużyna	 w	 skła-
dzie	Jan	Chmielowski	i	Adam	Pękała	
(na	32	drużyny),	a	II	miejsce	Magda	
Kubala	 i	 Natalia	 Minczanowska.	W	

Warsztaty geologiczne

Warsztaty geologiczne
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grupie	 języka	 francuskiego	 II	 miejsce	 wy-
walczyły	drużyna	w	składzie	Aleksandra	Ko-
cyan	i	Magdalena	Buława.	
	 21	 marca	 na	 całym	 świecie	 odbył	
się	 Konkurs	 Kangur	 Matematyczny.	 W	 na-
szej	szkole	wzięło	w	nim	udział	39	uczniów,	
głównie	 z	GTE.	W	 zawodach	mogli	 uczest-
niczyć	wszyscy	 uczniowie	 	 z	 oceną	 bardzo	
dobrą	 na	 półrocze	 oraz	 deklarujący	 swój	
udział.	Każdy	uczeń	zgłoszony	do	konkursu	
otrzymał	 prezent	 „Kangurową	 piętnastkę".	
Udział	 w	 konkursie	 ma	 charakter	 zabawy	 
z	 matematyką	 i	 jest	 treningiem	 logiczne-
go	 myślenia.	 Młodzież	 wszystkich	 krajów	
uczestniczących	 w	 konkursie	 otrzymuje	 te	
same	 zadania	 wspólne	 dla	 danej	 kategorii	
wiekowej.	Ideą	konkursu	jest	zbliżenie	dzie-
ci	i	młodzieży	całego	świata	poprzez	masowy	
udział	we	wspólnej	zabawie	matematycznej.
	 Kilka	dni	później	odbył	się	konkurs	
fizyczny	 „Lwiątko”.	Konkurs	 Lwiątko	wzo-
rowany	jest	na	popularnym	matematycznym	
Kangurze.	 Podobnie	 jak	 tam,	 w	 każdym	 
z	30	zadań	należy	wybrać	jedną	z	pięciu	pod-
suniętych	 odpowiedzi.	 Na	 pomysł,	 aby	 we-
dług	 zasad	 sprawdzonych	 w	 Kangurze	 zor-
ganizować	konkurs	z	fizyki,	wpadli	w	2001	
roku	nauczyciele	liceum	we	Lwowie.	Nazwa	
LWIĄTKO,	 po	 ukraińsku	 LEVENJA,	 wła-
śnie	od	Lwowa	pochodzi.	
	 26	 marca	 uczniowie	 klas	 trzecich	
wybrali	 się	do	 Instytutu	Fizyki,	mieszczące-
go	 się	na	Uniwersytecie	Śląskim	w	Katowi-
cach,	aby	wziąć	udział	w	dwóch	warsztatach	
fizycznych.	Pierwszy	dotyczył	optyki,	drugi	

elektrostatyki.	
	 27	marca	odbyło	się	wielko-
środowe	nabożeństwo	w	kościele	
Jezusowym.
	 Od	 5	 kwietnia	 do	 6	 maja	 
w	 Cieszyńskim	 Ośrodku	 Kultu-
ry	w	„Galerii	na	piętrze”	można	
było	 podziwiać	 prace	 wykona-
ne	 przez	 uczniów	 naszej	 szkoły.	
Wystawa	nosiła	tytuł	„Pracownia	
artystyczna	 GTE”.	 Prace	 wyko-
nane	 w	 różnych	 technikach	 (od	
fotografii	 po	 rysunek),	 prezentu-
jące	 różną	 tematykę,	 wykonane	
zostały	 w	 pracowni	 zajęć	 arty-
stycznych	 prowadzonych	 przez	
pana	Dobiesława	Kaczmarka.	
	 W	 poniedziałek	 8	 kwietnia	
odbył	się	etap	rejonowy	Konkur-
su	Wiedzy	Biblijnej	„Jonasz"	dla	

Pokazy fizyczne na Uniwersytecie
Śląskim

Konkurs wiedzy biblijnej 
„Jonasz”

Pokazy fizyczne na 
Uniwersytecie
Śląskim
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Leszek Kołodziej

Konkurs wiedzy biblijnej „Jonasz”
uczniów	 szkół	 podstawowych.	 Do	
naszej	 szkoły	 zjechały	 się	 drużyny	 
z	SPTE,	SP	2,	SP	3	,	SP	7	w	Cieszy-
nie,	SP	Dzięgielów,	SP	Hażlach	oraz	
ze	Zboru	Elim	wraz	ze	swoimi	opie-
kunami.	
	 Dzień	 później	 uczniowie	
GTE	wybrali	się	do	I	LO	im.	A.	Osu-
chowskiego,	aby	uczestniczyć	w	„Jo-
naszu”	w	swojej	kategorii	wiekowej.	
W	 wyniku	 zmagań	 I	 miejsce	 zajęła	
Katarzyna	Puczom,	III	miejsce	Karol	
Penno,	 IV	miejsce	Anna	 Stoch,	VII	
miejsce	Rafał	Herma.
	 8	 marca	 odbył	 się	 Dzień	
Otwarty	GTE.	Szóstoklasiści	ze	szkół	
powiatu	 cieszyńskiego	 uczestniczyli	
w	 prezentacji	 dotyczącej	 szkoły,	we-
szli	na	kilkuminutowe	lekcje	chemii,	
religii	i	matematyki,	podczas	których	
mogli	 zobaczyć	 jak	 wyglądają	 zaję-
cia	na	poszczególnych	lekcjach	oraz	
zadać	 starszym	 kolegom	 pytania	 do-
tyczące	szkoły.	Na	koniec	uczniowie	
odwiedzili	 gabinet	 dyrekcji	 oraz	 ka-
wiarenkę	szkolną.
	 Nasi	 uczniowie	 reprezento-
wali	nas	także	w	Miedźnej,	niedaleko	
Pszczyny,	gdzie	w	punktacji	zespoło-
wej	chłopców	w	Rejonowych	Druży-
nowych	 Zawodach	 Pływackich	 zdo-
byli	V	miejsce.	
	 Laureatami	w	Wojewódzkich	
Konkursach	 Przedmiotowych	 w	 bie-
żącym	roku	szkolnym	zostali:
-	Aleksandra	Kocyan	z	biologii	(przy-
gotowanie:	mgr	I.	Kubicius)
-	 Bartłomiej	 Szlachta	 z	 matematyki	
(przygotowanie:	mgr	J.	Woźniak).
	 Dwoje	 szczęśliwców	 ode-
brało	 w	 Bielsku	 –	 Białej	 dyplomy	
zwalniające	 z	 jednego	 dnia	 egzami-
nów	gimnazjalnych.	Miało	to	miejsce	
podczas	 uroczystej	 Gali	 Laureatów,	
która	odbyła	się	18	kwietnia	w	Wyż-
szej	Szkole	Administracji.
	 W	 dniach	 23	 –	 25	 kwietnia	
odbyły	się	egzaminy	gimnazjalne.

Dzień Otwarty

Dzień Otwarty
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Szkoła Podstawowa TE

	 Kwiecień	w	SPTE	 rozpoczął	 się	
testem	szóstoklasisty,	do	którego	przystą-
piło	43	uczniów.	Jeden	szóstoklasista	był	
zwolniony,	ponieważ	uzyskał	 tytuł	 laure-
ata	 wojewódzkiego	 konkursu	 z	 matema-
tyki	z	elementami	przyrody.	
	 Obchodziliśmy	 także	 Światowy	
Dzień	Teatru.	Uczniowie	kółka	 teatralne-
go	wraz	z	prowadzącą	Katarzyną	Krzem-
pek-Ślezińską	 przygotowali	 spektakl	
edukacyjny	o	historii	teatru	starożytnego.	 
W	 przedstawieniu	 uczestniczyli	 gimna-
zjaliści	 i	 nasi	 uczniowie.	 Była	 to	 także	
„lekcja	 języka	 polskiego”,	 ponieważ	 wi-
dzowie	 poznali	 genezę	 teatru,	 obycza-
je.	Dowiedzieli	się,	że	role	kobiece	grali	
mężczyźni	 przed	 mutacją,	 zakładali	 ko-
turny	oraz	maski,	w	zależności	czy	była	
to	komedia	czy	tragedia.	
	 SPTE	działa	także	w	środowisku	
lokalnym.	 Z	 inicjatywy	 E.	Mrowiec	 we	
współpracy	 z	 Ośrodkiem	 Doskonalenia	
Zawodowego	„Publisher	Innowacje”	oraz	
Pedagogiczną	 Biblioteką	 Wojewódzką	 
w	Bielsku-Białej	-	filią	w	Cieszynie,	udało	
się	 zorganizować	 konferencję	 metodycz-
ną	dla	nauczycieli	polonistów,	historyków	
i	 bibliotekarzy	 pt:	 „Działalność	 oświato-
wa	na	Śląsku	Cieszyńskim	dawniej	i	dziś”.	
Więcej	na	ten	temat	w	II	części	artykułu.	

 Konferencja „Działalność oświatowa na 
Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś”	odbywała	się	10	
kwietnia	br.	w	dwóch	blokach,	z	których	pierwszy	skła-
dał	się	z	części	wykładowej,	a	drugi	z	warsztatów	pedeu-
tologicznych.	Przedstawione	referaty	wykazały,	że	śro-
dowisko	Śląska	Cieszyńskiego,	działające	w	XIX	wieku,	
było	 środowiskiem	 twórczym,	 angażującym	się	w	 roz-
maite	dziedziny	życia	i	wywierającym	na	nie	wpływ.	Dr	
Łucja	Dawid		(Uniwersytet	Śląski	Cieszyn)	w	referacie	
„Od etyki obowiązku do etyki twórczości” wprowadziła	
nas	w	 temat	 i	 ciekawie	 omówiła	 zagadnienie	 zawodu		
nauczyciela,	 zmuszając	 słuchaczy	 do	 zastanowienia	
się,	czy	realizowane	przez	nauczycieli	zadania	to	tylko	
ich	obowiązek,	czy	też	może	powinny	być	traktowane	
jako	misja?	A	 jeśli	misja	 to:	 Czy	wzorem	 dziewiętna-
stowiecznych	nauczycieli	nie	powinniśmy	podejmować	
działań	wpływających	nie	tylko	na	najbliższe	otoczenie,	
czyli	uczniów,	ale	na	szersze	grono?	 

	 O	 takim	 zaangażowaniu,	 pasji	 oraz	 inicjaty-
wach	pedagogów	dla	środowiska		traktowały	2	następ-
ne	 referaty.	 Pierwszy	 z	 nich	 to	 „Praca pozaszkolna 
nauczycieli na rzecz społeczności lokalnej. Wybra-
ne przykłady z Wisły XIX i XX wieku” opracowany 
przez dr Renatę Czyż (Miejska Biblioteka Publiczna 
im. J. Śniegonia Wisła). Prelegentka	 zaprezentowała	
szerokie	 spectrum	 przedsięwzięć	 wiślańskich	 nauczy-
cieli,	które	miały	wpływ	na	rozwój	oraz	poprawę	życia	
mieszkańców	Wisły.	Stefan	Król	(PBW	Bielsko-Biała.	
Filia	Cieszyn)	w	referacie	„Rozprawy zamieszczone w 
sprawozdaniach szkolnych jako wyraz pracy nauko-
wej profesorów szkół średnich Śląska Cieszyńskiego 
w latach 1850-1918”	wprowadził	uczestników	w	świat	
naukowych	zmagań	nauczycieli,	co	wiązało	się	z	pracą	
twórczą.	A	jej	efektem	było	m.in.	opracowanie	podręcz-
ników	 szkolnych,	 o	 czym	 traktowało	 następne	wystą-
pienie	pt.	„Polskie podręczniki szkolne (do końca XIX 

Joanna Gibiec-Smierna
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wieku) dla ewangelickich szkół ludowych na Śląsku 
Cieszyńskim” Jadwigi Pichy (PBW Bielsko-Biała. Fi-
lia Cieszyn). Ideą	 pracy	 dziewiętnastowiecznych	 dzia-
łaczy	była	również	szeroko	rozumiana	oświata,	czego	
dowodem	 była	 działalność	 różnorakich	 zrzeszeń.	 Na	
konferencji	 potwierdzona	 formami	 działań	 jednego	 z	
towarzystw	 w	 referacie	 „Towarzystwo Ewangelickie 
Oświaty Ludowej i jego sposoby oddziaływania na spo-
łeczność Śląska Cieszyńskiego” Ewy Mrowiec (SPTE 
Cieszyn).	Warto	 jednak	 zaznaczyć,	 że	 środowisko	 nie	
było	 obojętne	wobec	 tego,	 co	 z	 ogromnym	 zaangażo-
waniem	 proponowała	 grupa	 nauczycieli.	 Społeczność	
lokalna	odwzajemniała	 jej	 	wysiłki	własnymi	 inicjaty-
wami,	o	czym	traktowało	wystąpienie	dr	Jadwigi	Mię-
kiny-Pindur	 (Kolegium	Nauczycielskie	Bielsko-Biała)	
zatytułowane	„Działalność oficyny wydawniczej rodzi-
ny Feitzingerów w Cieszynie na rzecz edukacji, szkol-
nictwa i oświaty”.
	 Zarówno	wnioski	wynikające	z	wystąpień,	jak	
i	 te	nasuwające	się	po	realizacji	części	warsztatowej	–	
moderowanej	 przez	 dr	 Łucję	 Dawid	 –	 zdecydowanie	
zmierzają	 w	 kierunku	 jednej	 konkluzji:	 Działalność	
nauczycieli	 sprzed	wieków	 niezmiennie	może	 być	 in-
spiracją	dla	nas,	współczesnych,	a	ich	praca	może	być	
wzorem	 do	 podejmowania	 różnorodnych	 aktywności	

także	dzisiaj.	Dowodem	tego	 jest	 ta	właśnie	konferen-
cja	metodyczna,	ponieważ	mogła	się	ona	odbyć	 tylko	 
i	 wyłącznie	 dzięki	 zaangażowaniu	 oraz	 bezinteresow-
ności	wielu	osób.	Składam	więc	serdeczne	podziękowa-
nia	za	podjęcie	trudu	organizacji	i	wkład	intelektualny	
w	 realizację	przedsięwzięcia.	Dziękuję	współorganiza-
torkom	imprezy	Emilii	Gibiec	z	ODZ	„Publisher-Inno-
wacje”	w	Cieszynie	 oraz	 Jadwidze	Pisze	 z	Biblioteki	
Pedagogicznej	w	Cieszynie.	Dziękuję	Prelegentom	za	
naukowe	 opracowanie	 tematów,	 rzetelność	 oraz	 przy-
gotowanie	 merytorycznej	 części	 konferencji.	W	 imie-
niu	 organizatorów	 składam	 również	 podziękowania	
Joannie	 Gibiec-Smiernie	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	 To-
warzystwa	 Ewangelickiego	 w	 Cieszynie	 i	Annie	 Nie-
miec-Warzesze	z	Pedagogicznej	Biblioteki	Wojewódz-
kiej	w	Bielsku-Białej	za	wyrażenie	zgody	na	podjęcie	
niniejszej	inicjatywy,	a	także	przychylność	oraz	wspar-
cie	w	 jej	przygotowaniu.	Na	koniec	dziękuję	 również	
Przedstawicielom	Władz,	Nauczycielom	oraz	Gościom	
za	przyjęcie	zaproszenia	i	tak	liczny	udział.

	 Z	 nadzieją	 że	 była	 to	 pierwsza	 konferencja	 
z	tego	cyklu	i	że	spotkamy	się	także	za	rok.

Ewa Mrowiec
  

Przedszkole TE

	 W	 marcu	 jak	 zwykle	 w	 przedszkolu	 	 dużo	 się	 działo.	 
21	marca	tradycyjnie		pożegnaliśmy	zimę.	Grupy	przygotowały	
dwie	marzanny	-	jedną	dzieci	starsze,	a	drugą	dzieci	młodsze.
	 Dzień		jak	zwykle	tego	roku	był	śnieżny,	ale	to	nas	nie	
zniechęciło.	Po	śniadaniu	wszystkie	dzieci	ubrały	się	i	z	kukłami	
przeszły	tradycyjny	spacer,	który	kończył	się	w	naszym	ogródku.	
Po	powrocie	marzanny	zostały	spalone.	Przyszły	święta	wielka-
nocne,	jak	się	okazało,	zimę	chyba	się	źle	pożegnaliśmy,		ponie-
waż		nasypało	mnóstwo	śniegu.	Aura	nie	popsuła	jednak	naszych	
planów	i	tak	w	Wielki	Czwartek		każda	grupa	miała	świąteczne	
śniadanie,	po	którym	szukaliśmy	zajączka.	Jak	się	okazało,	wszy-
scy	byliśmy	grzeczni,	bo	każde	dziecko	otrzymało	niespodziankę.	
Po	krótkiej	przerwie	świątecznej	wróciliśmy	do	przedszkola.	
	 Pierwszą	 niespodzianką	 dla	 starszych	 trzech	 grup	 był	
udział	 w	 koncercie	 przygotowa-
nym	w	Szkole	Muzycznej	przez	
nauczycieli	i	dzieci	tejże	szkoły.		
	 Pierwszym	 punktem	
koncertu	 było	 słuchanie	 muzyki	
granej	 przez	 starszych	 kolegów	
z	 akompaniamentem	 fortepianu,	
a	 drugim	 punktem	 	 było	 omó-
wienie	 instrumentów,	 które	 sły-
szeliśmy.	 Pod	 czujnym	 okiem	
nauczyciela	przedszkolaki	mogły	
nie	 tylko	 dotknąć	wszystkich	 in-
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strumentów,	ale	 i	 zagrać	na	nich.	Koncert	bardzo	się	nam	
podobał.	Mamy	 nadzieję	 	 że	 za	 parę	 lat	 będziemy	mogli		
znowu	zobaczyć	pięknie	grające	dzieci,	te,	które	teraz	tylko	
słuchały.

Grażyna Podżorska

Świąteczne śniadanie
Koncert w Szkole Muzycznej

Świąteczne śniadanie

Świąteczne śniadanie

Co decyduje o naszym losie?
Nasz stosunek do Boga i Jego woli

oraz miłość do Boga i bliźnich!
Jednak potrzeba nam tylko jednego:

Społeczności z Bogiem i ludźmi
I Bożego pokoju darowanego nam

W Chrystusie Jezusie Synu Naszym. 
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Chóry, muzyka...
Koncert Pieśni i Poezji Pasyjnej

 Tradycyjnie	 już	 co	 roku	
w	 Niedzielę	 Palmową	 kościół	
Jezusowy	 w	 Cieszynie	 roz-
brzmiewa	 pięknymi	 pieśniami	 
i	poezją	o	tematyce	pasyjnej.	Tak	
było	również	 tego	roku.	24	mar-
ca	o	godz.	16.00	odbył	się	Kon-
cert	Pieśni	i	Poezji	Pasyjnej	„Pod	
krzyż	 Twój	 pójdę”,	 który	 był	
wprowadzeniem	 do	 wydarzeń	
Wielkiego	Tygodnia.
	 Koncert	 uświetnił	 wy-
stęp	dziecięcego	Chóru	Hosanna,	
Chóru	Mieszanego	z	Bażanowic,	
Chóru	 Kościelnego	 z	 Cieszy-
na,	Chóru	Męskiego	z	Cieszyna	
oraz	 Wyższobramskiego	 Chó-
ru	 Kameralnego.	W	 wykonaniu	
chórów	 usłyszeć	mogliśmy	wie-
le	 pięknych,	 melancholijnych	
utworów,	 m.in.:	 „Ciągły	 niepo-
kój	na	świecie”,	„Krzyż	Zbawcy	
moc	cudowną	kryje”,	„Jezu	mój,	
Jezu”.	Występy	 chórów	 przepla-
tane	 były	 odczytanymi	 wiersza-
mi	m.in.	 ks.	 Jana	 Twardowskie-
go,	 Romana	 Brandstaettera	 czy	
Zbigniewa	Herberta.
	 Słuchając	 słów	 pieśni	 
i	poezji	pasyjnej,	mogliśmy	pod-
dać	 się	 refleksji	 i	 zadumie	 nad	
historią	 męki	 i	 śmierci	 Jezusa	
Chrystusa.	 Wielki	 Tydzień	 bo-
wiem	to	czas,	w	którym	na	nowo	
możemy	 odkryć	 sens	 i	 wartość	
krzyża	w	naszym	życiu,	a	 także	
uświadomić	 sobie,	 jak	 wielką	
miłością	 obdarzył	 nas	 Bóg,	 po-
syłając	 na	 śmierć	 krzyżową,	 za	
nasze	grzechy,	 swego	ukochane-
go	Syna.

Chór Kościelny z Cieszyna

Chór z Bażanowic

Wyższobramski Chór Kameralny

Dorota Krzywoń-Sztwiertnia

Foto: Beata Macura
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Hosanna młodsza z Cieszyna

Koncert Pieśni i Poezji Pasyjnej

Ratujmy Organy !!!
I koncert drugiej edycji w ramach akcji
„RATUJMY ORGANY KOSCIOŁA JEZUSOWEGO”

	 W	niedzielę,	 14.	kwietnia	2013	 r.,	w	kościele	
Jezusowym	 w	 Cieszynie	 odbył	 się	 pierwszy	 koncert	
„O	 zmartwychwstały”	 drugiej	 edycji,	 w	 ramach	 akcji	
„Ratujmy	organy	kościoła	Jezusowego”.	Wykonawców	
oraz	zebranych	gości	powitał	ks.	Janusz	Sikora.	Sylwet-
ki	wykonawców	oraz	poszczególne	utwory	przedstawił	
znany	 organista	 Paweł	 Seligman.	 Przed	 zgromadzoną	
publicznością	wystąpili	Michał	Markuszewski	–	organy	
oraz	Andrzej	Sikora	–	trąbka.
 Michał Markuszewski	 (ur.	 1980)	 ukończył	
Liceum	Muzyczne	w	Warszawie,	a	następnie	z	wyróż-

nieniem	 studia	w	Warszawskiej	Akademii	Muzycznej																			
im.	F.	Chopina	w	klasie	organów	prof.	 Joachima	Gru-
bicha	(2004)	oraz	w	klasie	fortepianu	prof.	Kazimierza	
Gierżoda.	Ukończył	 również	 studia	w	 zakresie	 impro-
wizacji	 organowej	 w	 Berlinie	 (2007)	 oraz	 studia	 po-
dyplomowe	w	klasie	mistrzowskiej	w	Hochschule	 für	
Musik	w	Würzburgu	 (2008).	Od	 2012	 r.	wykłada	 im-
prowizację	 organową	 na	 Uniwersytecie	 Muzycznym	 
w	 Warszawie.	 Do	 jego	 największych	 osiągnięć	 nale-
żą:	 II	 nagroda	 w	 Konkursie	 Muzyki	 Organowej	 XX	
wieku	w	Legnicy	 (1998),	 I	 nagroda	w	Międzynarodo-
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wym	Konkursie	Muzyki	Organowej	w	Rumii,	III	miejsce	 
w	Międzynarodowym	Konkursie	Organowym	w	Zürichu	
(2007).	Jest	znanym	i	cenionym	mistrzem	w	zakresie	im-
prowizacji	 organowej.	 Brał	 udział	 w	 wielu	 konkursach	
improwizacji,	 a	 w	 2002	 r.	 wziął	 udział	 w	 Międzynaro-
dowym	 Konkursie	 Improwizacji	 w	 Norymberdze.	 Arty-
sta	 zajmuje	 się	 również	 problemami	 ochrony	 zabytko-

wych	 organów.	Uczestniczył	w	 szeregu	 projektach	 
restauracji	zabytkowych	organów.	Pod	jego	nadzorem	 
w	 latach	 2004-2008	 odrestaurowano	 zabytkowe	
organy	 firmy	 Schlag	 und	 Söhne	 (z	 1900	 r.)	 w	 ko-
ściele	 ewangelicko-reformowanym	 w	 Warszawie.	 
W	kościele	 tym	 pełni	 funkcję	 organisty	 od	 2004	 r.	
Początkiem	ubiegłego	 roku	właśnie	Michał	Marku-
szewski	był	jednym	z	inicjatorów	przeprowadzenia		
remontu	 kapitalnego	 organów	 w	 naszym	 kościele	 
w	Cieszynie.
 Andrzej Sikora	pochodzi	z	Wisły.	W	2007	
roku	ukończył	Państwową	Ogólnokształcącą		Szkołę	
Muzyczną	 I	 i	 II	 stopnia	w	Bielsku-Białej	w	 klasie	
trąbki,	a	w	2011	r.	ukończył	I	stopień	Akademii	Mu-
zycznej		w	Łodzi	w	klasie	trąbki	prof.	Igora	Cecocho.	
Brał	 udział	 w	 kursach	 mistrzowskich	 w	 Holandii	 
i	w	Polsce.	Obecnie	 studiuje	na	Uniwersytecie	Ślą-
skim,	Filia	w	Cieszynie.	Angażuje	się	w	wydarzenia	
muzyczne		w	Wiśle,	na	Śląsku	Cieszyńskim	i	poza	
jego	 granicami.	 Piękny	 dźwięk	 jego	 trąbki	 można	
było	 już	 wcześniej	 	 ocenić,	 wysłuchując	 nagrania	
zawarte	 na	 płytce	 CD-cegiełce	 nagranej	 w	 2012	 r.	 
w	kościele	Jezusowym.
	 Koncert	 rozpoczął	A.	 Sikora	 z	 towarzysze-
niem	M.	Markuszewskiego	wykonując	„Marsz	Księ-
cia	Danii”	na	trąbkę	i	organy	Jeremiah	Clarke	(1674-
1707).	 	 	 	 J.	 Clarke	 był	 angielskim	 kompozytorem	 
i	organistą	epoki	baroku.
	 Następnie	 M.	 Markuszewski	 wykonał	 wła-
sną	 kompozycję	 „Preludium	 pro	 Organo	 Pleno”.	
Preludium	jest	improwizacją	w	stylu	barokowym	na	
temat	pieśni	„Zwycięzca	śmierci”.
	 Kolejnym	 utworem	 była	 „Sonata	 D-dur	
na	 trąbkę	 i	 organy”	 Henry	 Purcella	 (1659-1695).	 
H.	 Purcell	 był	 wybitnym	 organistą,	 śpiewakiem	 i	
kompozytorem	 angielskim.	 Był	 kantorem	 w	 opac-
twie	Westminster.	Uprawiał	prawie	wszystkie	rodza-
je	 twórczości	muzycznej.	Zmarł	w	wieku	zaledwie	
36	lat	i	pozostawił	bardzo	wiele	wartościowych	kom-
pozycji.
	 W	4	opracowaniach	chorałowych,	stanowią-
cych	improwizacje	w	różnych	stylach	na	temat	m.in.	
pieśni	 „Chrystus	 zmartwychwstały,	Mój	 Jezus	 żyw,	
Jak	 pięknie	 nam	 jutrzenka	 lśni”	M.	Markuszewski	 
w	pełni	zaprezentował	swój	kunszt	improwizatorski	
na	organach.	Wspaniała	technika	i	subtelna	rejestra-
cja	sprawiały	na			słuchaczach	duże	wrażenie.
	 Muzykę	 najwybitniejszego	 kompozytora	
epoki	 baroku,	 Johanna	 Sebastiana	 Bacha	 (1685-
1750)		zaprezentowali	A.	Sikora	i	M.	Markuszewski,	
wykonując	chorał	z	147.	Kantaty	„Jezu,	bleibet	me-
ine	Freunde”	na	organy	i	trąbkę.		
	 Muzyka	 Jana	 Gawlasa	 (1901-1965)	 ma	
szczególne	 znaczenie	 dla	 Cieszyna,	 bowiem	 tutaj	
skończył	 seminarium	 nauczycielskie,	 był	 kierow-
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nikiem	 Szkoły	Muzycznej	 oraz	wiele	 lat	 organistą	 
w	 kościele	 Jezusowym.	 W	 Państwowej	 Wyższej	
Szkole	 Muzycznej	 w	 Katowicach	 był	 profesorem	 
w	klasie	organów,	a	pod	koniec	życia	rektorem.	Po-
zostawił	wiele	kompozycji	organowych,	chóralnych	 
i	innych.																	
	 M.	Markuszewski	wykonał	jego		Preludium	
i	Fugę	F-dur,	op.	13	na	temat	chorał	„Nawiedź	nas	
Duchu	święty”.
	 Kolejnymi	 utworami	 były	 marsz	 i	 menuet	 
z	„Le	journal	du	printemps”	na	organy	i	trąbkę	nie-
mieckiego	 kompozytora	 barokowego	 Johanna	 Ca-
spara	Ferdinanda	Fischera	 (1665-1746).	 J.	C.	F.	Fi-
scher	jest	mało	znanym	kompozytorem,	lecz	odegrał	
historyczną	 rolę	w	rozwoju	suity,	zwłaszcza	na	 	 in-
strumenty	klawiszowe.	Nawet	w	utworach	J.	S.	Ba-
cha	i	G.	F.	Händla	znaleziono	zapożyczenia	z	utwo-
rów	Fischera.
	 Koncert	 zakończył	 M.	 Markuszewski	 swo-
ją	 4-częściową	 Sonatą	 organową	 składającą	 się	 
z	 preludium	 (Agitato	 allegro),	 Cantilene	 (Adagio),	
Scherzoso	i	Finale.	Sonata	ta	zawiera	improwizacje	
organowe	 w	 stylu	 romantycznym	 na	 temat	 pieśni:	 
1.	Wpuść	o	słońce	wielkanocne,	2.	Jezus	żyje!	Z	Nim	
i	 ja,	 3.	 Radość,	 pienia,	 dziękczynienia,	 4.	O	Zmar-
twychwstały.	Wirtuozowska	technika	organisty	oraz	
potęga	 brzmieniowa	 instrumentu	 zrobiły	 na	 słucha-
czach	wielkie	wrażenie.															
	 Ks.	 Janusz	 Sikora	 podziękował	 serdecznie	
wykonawcom,	a	obecnych	słuchaczy	poinformował,	
że	 II	 koncert	 	 drugiej	 edycji	 z	 cyklu	 „Ratujmy	Or-
gany	 kościoła	 Jezusowego”	 odbędzie	 się	w	 sobotę	
25.05.2013	r.	o	godz.	20.00.	

Stanisław Hławiczka
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Foto: Beata Macura

Kolejny wspaniały koncert w kościele Jezusowym

 W sobotę, 25 maja 2013, o godz. 20:00 w koście-
le Jezusowym w Cieszynie odbędzie się kolejny koncert  
w ramach akcji „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego”. 
 Wystąpi University A Capella Choir uniwersytetu Concordia  
w Nebrasce (USA). Chór założony został w 1939 roku i należy 
do najstarszych uniwersyteckich chórów w USA. Odnosi wie-
le sukcesów na licznych festiwalach i konkursach. Chórzyści 
z Nebraski koncertowali już m.in. w Egipcie, Izraelu, Indiach, 
Tajlandii, Japonii, Hong Kongu, Australii oraz w wielu krajach 
europejskich. 72 młodych śpiewaków zaprezentuje w Cieszy-
nie ciekawy repertuar pieśni religijnych. W programie m.in.  
Ch.T. Pachelbel, A. Bruckner, J. Rheinberger oraz współczesne 
kompozycje J. Rutter’a. Dyrygent: Kurt E. von Kampen. Organy: 
Paul Soulek. WSTĘP WOLNY
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                                                                Maria Chudecka

Dzieci i młodzież
„Wielkanocna Szkółka Niedzielna”

	 31	 marca	 odbyła	 się	 wielkanocna	 szkółka	
niedzielna	w	 sali	 parafii	Ewangelicko	 –	Augsburskiej	
w	 Cieszynie.	 Za	 oknami	 stuprocentowa	 zima,	 jednak	
w	 salce	 szkółkowej	 czuć	 było	 świąteczną	 atmosferę.	
Dzieci	chętnie	śpiewały	wesołe	pieśni	i	na	wszystkich	
twarzach	gościł	ciepły	uśmiech.
	 Szkółka	rozpoczęła	się	tradycyjnie	od	wspólne-
go	śpiewu	pieśni	wybranych	przez	dzieci	przy	akompa-
niamencie	pianina,	gitary	 i	fletu.	Nic	nie	zapowiadało	
by	 cotygodniowe	 spotkanie	 miało	 się	 odbyć	 ciut	 ina-
czej	niż	do	tej	pory.	Po	kilku	piosenkach	wszyscy	razem	

zmówili	modlitwę	i	…	tu	zaczęły	się	zmiany.
	 Na	środku	zamiast	jednej	ze	szkółkowych	„cioć”	
pojawił	się	ktoś	nowy	-	pan	Sławek	Czyż,	który	zgodził	
się	 poprowadzić	 szkółkę	 w	 trochę	 odmienny	 sposób	
niż	dotychczas.	Po	przywitaniu	się,	postanowił	nauczyć	
nowej	 piosenki,	 którą	 dzieci	wykonały	 później	 na	 na-
bożeństwie	rodzinnym	pt.	„Allelu,	Allelu,	Allelu,	Alle-
luja”.	 Zgromadzeni	 bardzo	 szybko	 zapamiętali	 słowa	 
i	już	po	chwili	mogli	wspólnie,	następnie	z	podziałem	
na	 chłopców	 i	 dziewczynki,	 zaśpiewać	 całą	 piosenkę	
głośno	i	radośnie.	

	 Po	wspólnym	 śpiewie	 pan	 Sławek	 za-
łożył,	nie	 spotykane	na	co	dzień	części	
ubrań	–	żydowski	szal	modlitewny	oraz	
jarmułkę,	po	czym	zaczął	opowiadać	hi-
storię	o	tym	jak	Maria	i	Maria	Magdale-
na	 udały	 się,	 by	 namaścić	 ciało	 Jezusa.	
W	 opowiadaniu	 pomagały	 mu	 zawsze	
chętne	 do	 pomocy	 dzieci,	 które	 wcieli-
ły	 się	 w	 role	 kobiet	 oraz	Anioła,	 zwia-
stującego	 zmartwychwstanie	 Mesjasza.	
„Młodzi	aktorzy”	świetnie	odegrali	 swo-
je	role,	doskonale	się	przy	tym	bawiąc.
	 Po	 krótkich	 scenkach,	 dzieci	 zostały	
podzielone	na	grupy,	które	następnie	ry-
walizowały	ze	sobą	w	konkursie	wiedzy	
biblijnej.	Każda	grupa	losowała	kartecz-
ki	z	numerem	pytania	oraz	ilością	punk-
tów,	które	otrzymają,	jeśli	poprawnie	na	
nie	 odpowiedzą.	 Dzieci	 wykazały	 się	
dobrą	 znajomością	 historii	 biblijnych	 
i	wszyscy	brali	czynny	udział	w	zabawie.
	 Finałem	 świątecznej	 szkółki	 było	 po-
nowne	 zaśpiewanie	 nowo	 poznanej	
piosenki	 oraz	 tradycyjne	 poszukiwanie	
ukrytych	przez	„Zajączka”	 jajek	wielka-
nocnych.	To	również	nie	okazało	się	zbyt	
dużym	 wyzwaniem	 dla	 naszych	 pod-
opiecznych	i	już	po	chwili	wszyscy	zaja-
dali	się	„Kinder	Niespodziankami”	oraz	
bawili	się	ukrytymi	w	nich	skarbami.
	 Myślę,	 że	 każdy	 uczestnik	 wielka-
nocnej	szkółki	bawił	się	doskonale	i	że	
wspomnienie	tego	niezwykłego	dnia	jak	
najdłużej	pozostanie	w	naszej	pamięci.

Kornelia Dorighi
Foto: Pavla Chudecka
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Szkółkowy wypad na sanki
 W	 dniu	 23	 lutego	 uda-
liśmy	 się	 na	 Cieślarówkę	 i	 tam	
zjeżdżaliśmy	na	sankach.	
	 Podczas	 naszych	 „bia-
łych	szaleństw	na	 śniegu”	 towa-
rzyszyli	 nam	 szkółkowi	 opieku-
nowie,	z	którymi	prowadziliśmy	
zażarte	bitwy	na	 śnieżki.	Wzgó-
rze,	z	którego	zjeżdżaliśmy,	było	
wysokie,	wiec	każdy	zjazd	w	dół	
dawał	 nam	 dwa	 razy	 więcej	 ra-
dości	i	zabawy.	Każdy	miał	swo-
ją	własną	technikę	na	zjeżdżanie	
,	niektórzy	przodem,	a	inni	tyłem.	
Część	na	sankach,	a	jeszcze	inni	
na	„jabłku”.
	 Wszystkim	 bardzo	 się	
podobało	 i	 myślę,	 że	 wszyscy	
dobrze	 się	 bawili.	 Nie-
stety,	 było	 to	 także	 po-
żegnanie	 ferii.	 Mam	
nadzieję,	że	za	rok	znów	
uda	 się	 urządzić	 szkół-
kowy	wypad	na	sanki.

                                                                Maria Chudecka

Rekolekcje w Kościele Jezusowym
	 W	tym	roku,	tak	jak	w	poprzednim,	rekolekcje	
odbyły	 się	 dwa	 tygodnie	 przed	 świętami.	W	 kościele	
Jezusowym	 dzieci	 z	 cieszyńskich	 szkół	 spotykały	 się	 
w	trzech	grupach	wiekowych:	szkoła	podstawowa	gru-
pa	starsza,	klasy	4-6,	później	klasy	1-3,	a	na	końcu	gim-
nazjum.	
	 Hasłem	 przewodnim	 rekolekcji	 były	 słowa:	

„Bóg	zmienia	życie	człowieka.”	Każdego	dnia	omawia-
ny	był	inny	bohater	biblijny.	W	poniedziałek	ks.	Dariusz	
Madzia	 opowiedział	 o	 niezwykłym	 spotkaniu	 Pawła	 
i	Lidii,	sprzedawczyni	purpury	z	Listry.	Drugiego	dnia	
ks.	 Tomasz	 Chudecki	 omawiał	 okoliczności	 nawróce-
nia	Pawła.	Tematu	w	środę	podjął	 się	 sam	Proboszcz.	
Ks.	Sikora	mówił	o	tym,	jak	Jezus	zmienił	życie	rybaka	

Foto: Pavla Chudecka
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Szymona	Piotra	i	uczynił	go	apostołem.		
	 Jak	 co	 roku	 tematom	 biblijnym	 towarzyszyły	
pieśni	z	pokazywaniem,	w	których	dzieci	chętnie	brały	

Klasy I - III

udział.	Wielką	radością	było	również	to,	że	nawet	naj-
starsi	zaangażowali	się	w	śpiew	przy	akompaniamencie	
gitary.	 Michał Legierski

Klasy IV - VI

Foto: Beata Macura
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GIMNAZJALIŚCI

Nieznany przyjaciel – Billy
W pewną noc adwentową gdy do duszy mojej zaglądał mrok. 

Przybył do mnie, zza oceanu współczesny apostoł – Piotr
I tylko Bóg zna tą tajemnicę

Jak znalazł się w nim ten apostoł dusz. 
Podał rękę, opatrzył rany

Rozproszył niepokój dręczący mnie 
Powiedział skromnie – zostawiam Tobie wszystko, 

bo Pokój z Bogiem i odjechał na inny ląd. 
Zofia Fidler-Kordynaczny

Foto: Beata Macura
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Kącik dla dzieci

Wniebowstąpienie

Bożena Harwot-Podżorska

Wniebowstąpienie
	 Pewnego	 dnia	 Pan	 Jezus	 poszedł	 ze	 swoimi	
uczniami	 na	wzgórze	 poza	 Jerozolimą	 i	 powiedział	
do	nich:
-	Teraz	odchodzę	do	mojego	Ojca	w	niebie,	a	wy	opo-
wiadajcie	ludziom	o	tym	co	przeżyliście	i	słyszeliście	
ode	mnie.	 Czekajcie	 też	 na	Ducha	 Świętego,	 który	
napełni	was	mocą.	
	 Po	tych	słowach	Jezus	zniknął.

Zesłanie Ducha Świętego
	 Dziesięć	 dni	 po	wniebowstąpieniu	Pana	

Jezusa,	 a	 był	 to	 dzień	 Zielonych	 Świąt,	 gdy	

uczniowie	 razem	 modlili	 się,	 nagle	 coś	 zaszu-

miało,	 jakby	 silny	wiatr.	Nad	głowami	uczniów	

pojawiły	 się	 płomienie	 jakby	 ognia.	 Uczniowie	

zaczęli	mówić	różnymi	językami.	To	był	znak,	że	

zstąpił	na	nich	Duch,	obiecany	przez	Jezusa	Po-

cieszyciel.	Od	 tego	momentu	 uczniowie	 zaczęli	

głosić	Dobrą	Nowinę	o	Jezusie	i	Jego	Królestwie.
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Niespodzianka dla MAMY !!!
 Na pewno sprawimy radość mamie 
własnoręcznie przygotowanymi pysznościami. 
Oto przepis na kokosowe kuleczki. 
Przygotuj: l kostka margaryny, l szklanka cu-
kru pudru, l szklanka wiórków kokosowych, 
0,5 szklanki przegotowanej letniej wody, 3-5 
suchych wafli, l szklanka mleka w proszku.
 Wszystko zagnieść w misce, wafle po-
kruszyć. Wstawić do lodówki na pół godziny. 
Następnie formować kulki i obtaczać je w ko-
kosie. ( Do środka kulek można włożyć orzeszek 
laskowy lub migdał). Na koniec wstawić do lo-
dówki na 2 godziny.

 Kochane dzieci, swoim ukocha-

nym mamom możecie również przygoto-

wać laurki. Oto dwie propozycje. 
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Kochana Mamusiu!!!
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MATKA 
TO OGROM NAJCZULSZYCH STARAŃ. 

TO PAMIĘĆ TKLIWA, 
TO MYŚL ODDANA. 

To bezprzykładna sercu ofiara. 
To praca znojna, niewyczerpana.

 Matka - to trwała, mocna obro-
na. Która ból krzywdy i zło odpycha. To 
wierność nigdy niezwyciężona. To jasnej 

duszy modlitwa cicha.
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	 Jako	 mała	 dziewczynka	 często	 siadywałam	 
w	kościele.	Nie	był	on	zbyt	wielki	ani	zbyt	piękny,	ani	
zbyt	stary,	aby	mógł	przedstawiać	szczególną	wartość.	
Pomimo	 to	 ludzie	byli	 z	 niego	dumni	prawie	 tak,	 jak	
gdyby	był	ich	własnością.
	 My,	 dzieci,	 czyściłyśmy	buty	 przed	wejściem	
do	kościoła	i	nie	drapałyśmy	pomalowanych	ławek	mo-
netami,	które	nam	dali	rodzice,	a	które	wrzucaliśmy	do	
skrzynki	 stojącej	przy	drzwiach	 lub	 też	zatrzymywali-
śmy	w	kieszeni.
	 Lubiliśmy	 nasz	 kościół.	Można	 tam	 było	 nie-
skrępowanie	Boga	o	coś	prosić.	Ja	na	przykład	często	
prosiłam	Go	o	lepszy	stopień	z	matematyki.
	 Pewnego	razu	nasz	kościół	spłonął.	To	nic	wy-
jątkowego.	Wiedziałam,	gdyż	byłam	słaba	tylko	z	ma-
tematyki,	a	nie	z	historii,	że	taki	był	los	wielu	domów,	
a	także	domów	Bożych.	Czasem	stało	się	to	na	skutek	
uderzenia	pioruna,	czasem	w	czasie	wojny.	Pomimo	to	
byłam	smutna.	Jakoś	w	kościele	Bóg	wydawał	mi	się	
bliższy	aniżeli	na	ulicy.	Ludzie	mówili:	-	Nie	ma	nasze-
go	pięknego	kościoła.	Nikt	nie	powiedział:	-	Dobrze,	że	
ten	kościół	wreszcie	spłonął.
	 W	 niedzielę	 wszyscy	 tam	 poszli.	 Wszystkie	
dzieci,	wszyscy	dorośli,	także	ci,	którzy	zazwyczaj	tam	
nie	chodzili.	Staliśmy	pomiędzy	zwęglonymi	ścianami,	
pozwoliliśmy,	aby	słońce	opalało	nasze	 twarze,	 i	śpie-
waliśmy.
	 Ksiądz	 otworzył	Biblię	 i	 czytał	 historię	 o	Da-
widzie,	który	był	wszystkim	znany	dzięki	walce	z	Go-
liatem.	 Później,	 gdy	 Dawid	 pokonał	 wiele	 trudności	 
i	został	królem,	wybudował	sobie	w	Jerozolimie	piękny	
pałac	i	na	pewno	żył	tam	bardzo	po	królewsku.	Pewne-

KOŚCIÓŁ JEZUSOWY
Zabawa z liczbami.
Oblicz działania a dowiesz się ...
Wieża kościoła Jezusowego ma ......... m. (114 - 40)
Aby dojść na miejsce widokowe trzeba pokonać .........(150 + 90) stopni.
Wszystkich stopni w kościele mamy ...........(68 + 25 + 100 + 237)
Na parterze jest...........(100 + 50 + 5) ławek.
Na pierwszym piętrze jest........ (98 - 24) ławki.
Do kościoła Jezusowego można wejść przez troje dużych drzwi. W całym kościele jest.......  
(10 + 15 + 9) drzwi.

Trudno wyrazić zwyczajną mową. 
Co znaczy = matka= bo ze słów tysiąca. 

Matka - to najpiękniejsze jest słowo. 
To miłość wierna, słodka, kojąca.

 
Dom boży

go	dnia	odezwało	się	jego	sumienie	i	powiedział	do	pro-
roka	Natana:	-	Patrz,	ja	mieszkam	w	domu	cedrowym,	
a	skrzynia	Boża	znajduje	się	w	namiocie.	Bóg	więc	na	
tysiąc	 lat	 przed	 Chrystusem	 nie	 miał	 trwałego	 domu,	
mieszkał	w	namiocie.	On	wyprowadził	Mojżesza	i	lud	
izraelski	z	Egiptu	i	prowadził	ich	przez	pustynię.	I	lud	
izraelski	mógł	ten	namiot,	który	był	wspaniały	i	ozdo-
biony	dywanami,	 nieść	 podczas	 tej	 długiej	wędrówki.	
Wreszcie	dotarli	do	Ziemi	Obiecanej	i	Dawid	zamiesz-
kał	w	pałacu.	Bóg	też	miał	otrzymać	pałac	-świątynię.	
I	o	dziwo.	Bóg	obiecał	Dawidowi	dom.	Lecz	Pan	Bóg	
nie	myślał	o	domu	z	kamienia	i	drzewa,	lecz	o	tym,	co	
dalej	miało	się	wydarzyć.	-Twój	dom	i	twoje	królestwo	
-	powiedział	Dawidowi	przez	proroka	-	mają	 trwać	na	
wieki.	To	musiało	się	bardzo	spodobać	Dawidowi.	Zro-
bił	plany	i	sprowadził	z	Libanu	drzewo	cedrowe.	Czę-
sto	też	przypominał	Bogu:
-	Rozpocznij	i	błogosław	dom	sługi	Twego.
	 Potem	Dawid	 umarł.	 Świątynia	 została	wybu-
dowana	przez	jego	syna	Salomona,	który	rządził	przez	
40	lat,	od	970	do	930	roku	przed	Chrystusem.	Świątynia	
była	bardzo	okazała.	Była	 to	 ta	sama	świątynia,	którą	
Herod	odnowił,	a	w	której	później	przemawiał	Jezus.
	 To	wszystko	powiedział	nam	ksiądz.	Potem	po-
wiedział	„Amen”	i	po	skończonym	nabożeństwie	poże-
gnał	się	podaniem	ręki	ze	wszystkimi,	także	z	dziećmi.	
Uśmiechnął	 się	 w	 pewnej	 chwili,	 westchnął	 i	 powie-
dział:	-	Gdybym	był	Dawidem!
	 To	wydawało	mi	 się	dziwne.	Nasz	ksiądz	był	
już	 starszym	 człowiekiem.	 Tak	 długo	 go	 już	 znałam.	
Dlaczego	chciał	być	Dawidem?	Zapytałam	o	to	mamu-
się.
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	 Moja	 mama	 powiedziała,	 że	 ksiądz,	 chciałby	
być	Dawidem	dlatego,	gdyż	chciałby	wybudować	dom	
Boży	tak	jak	Dawid,	a	to	nie	jest	takie	proste.
	 -	Czy	on	nie	otrzyma	domu	Bożego	-	zapytałam	
mamusię	-	dlatego	że	nie	jest	Dawidem?
	 -	To	musisz	inaczej	rozumieć	-	wyjaśniła	moja	
mama.
	 -	Jak?	-	zapytałam.
	 Nie	 dowiedziałam	 się	 jednak,	 jak	 to	mam	 ro-
zumieć	ani	 tego	dnia,	ani	w	następne.	Moja	mamusia	
bowiem	zawsze,	gdy	tylko	zaczęłam	o	coś	pytać,	miała	
przygotowane	dla	mnie	drobne,	nie	zawsze	przyjemne	
prace.	 Lecz	 ta	 sprawa	 szczególnie	mnie	 interesowała.	
Chciałam,	 abyśmy	 znowu	 mieli	 kościół	 -	 dom	 Boży,	 
a	któż	inny,	jeżeli	nie	Pan	Bóg,	miałby	nam	w	tym	do-
pomóc.	On	mógłby	nam	wybudować	kościół.	Tak	 zu-
pełnie	po	prostu	i	szybko,	z	nieba	-	tak	myślałam.	Lecz	
zaraz	 potem	 zasmuciłam	 się,	 gdyż	 sobie	 przypomnia-
łam,	że	przecież	Bóg	mnie	także	nie	pomógł.	Pomimo	
licznych	modlitw	nie	otrzymałam	lepszej	oceny	z	ma-
tematyki.
	 Nieco	 później	 założyliśmy	 związek.	 Nasz	
dentysta,	 bardzo	 uprzejmy	 człowiek,	 którego	 bały	 się	
wszystkie	 dzieci,	 został	 jego	 prezesem.	A	 celem	 tego	

związku	nie	było	to,	by	wszystkie	dzieci	nauczyć	szyb-
ciej	tabliczki	mnożenia	ani	to,	żeby	je	na	czas	posłać	do	
dentysty.	Celem	była	budowa	nowego	kościoła.
	 Nie	 było	 chyba	 w	 tej	 okolicy	 dziecka,	 które	 
by	 się	 z	 całą	 gorliwością	 nie	 zajęło	 tą	 sprawą.	Otrzy-
maliśmy	od	przewodniczącego	listę	z	nazwiskami	i	raz	 
w	 miesiącu	 ściągaliśmy	 od	 członków	 związku	 skład-
kę	 na	 budowę	 nowego	 kościoła.	 Czyniliśmy	 to	 chęt-
nie,	 gdyż	 dość	 często	 otrzymywaliśmy	 do	 tego	 także	 
cukierki.
	 W	sobotnie	popołudnia	w	poczekalni!	dentysty	
liczono	pieniądze.	To	było	bardzo	denerwujące	zajęcie,	
gdyż	pomiędzy	pieniędzmi	były	bardzo	drobne	monety.	
Trzeba	było	podczas	liczenia	bardzo	uważać.	Potem	za-
stanawiano	się	nad	tym,	na	co	te	pieniądze	przeznaczyć	
i	 ile	 można	 się	 jeszcze	 spodziewać.	 Bywałam	 często	
obecna	na	 tych	posiedzeniach,	gdyż,	 jak	mówił	denty-
sta,	można	było	na	mnie	polegać.
	 Ale	 chociaż	 tak	wiele	 liczyłam	 -	 i	 uwaga,	 do-
brze	liczyłam	-	nowego	kościoła	nie	wybudowano,	po-
mimo	 iż	 ksiądz	 już	 bardzo	 gorliwie	 studiował	 plany	 
i	często	się	modlił:	-	Wszystko	dobre	obiecałeś	swemu	
słudze.	Zacznij	więc	błogosławić	dom	sługi	swego.
Pewnego	 jednak	dnia	musieliśmy	naszego	księdza	po-

chować	na	cmentarzu.	Kościół,	który	
nam	chciał	wybudować,	był	tylko	na	
papierze.
	 Jak	 zakończyła	 się	 ta	 historia,	
każdy	 może	 się	 domyślić.	 Kościół	
został	 wybudowany.	 Akurat	 10	 lat	
po	 pożarze	 został	 przez	 nowego	 już	
księdza	 położony	 kamień	 węgielny.	
Wtedy	 właśnie	 skończyłam	 szkołę	 
i	 musiałam	 zadecydować	 o	 przy-
szłym	zawodzie.
	 Zostałam	nauczycielką.	Moim	
ulubionym	 przedmiotem	 była	 oczy-
wiście	historia.	Ale	i	matematyka	nie	
była	 już	 taka	 niesympatyczna.	 Gdy	
moi	uczniowie	nie	mogli	 sobie	pora-
dzić	z	ułamkami,	nie	mówiłam	im,	że	
powinni	 Pana	 Boga	 prosić	 o	 lepszą	
ocenę	 z	 matematyki.	 Opowiadałam	
im	najwyżej	o	 tym,	 jak	 ja	zdobyłam	
wtedy	 w	 poczekalni	 dentysty	 uczu-
cie	dla	liczb.	A	w	cichości	myślałam	 
o	tym,	kto	mnie	do	tej	poczekalni	za-
prowadził.	Czy	nie	Bóg	Dawida?

 Ptaszek poszukuje drogi do 
swoich piskląt, czy udzielisz mu po-
mocy?
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Poczytaj mi mamo
Cykl opowiadań Krystyny Rojowej: 

„Bez Boga na świecie”. Cz. V

	 W	niej	jest	wszystko	spisane,	co	Chrystus	Pan	
czynił	i	uczył,	jak	się	narodził	i	jak	umarł,	jak	wstąpił	
do	nieba	i	jak	obiecał,	że	znowu	przyjdzie.
—	A	 jest	 tam	 i	 o	 owej	 ziemi,	 do	 której	Bóg	 ludzi	 po	
śmierci	bierze?							
—	Jest	i	o	niej.
—	Czy	są	tam	u	Niego	pospołu	wszyscy	źli	i	dobrzy?
—	Ale	gdzie	też	tam?	Pamiętaj	sobie;	dobrzy	są	u	Nie-
go	tam	w	górze,	źli	zaś	na	dole	w	piekle	—	to	jest	pod	
ziemią;	kto	się	tam	dostanie,	już	się	więcej	stamtąd	nie	
'wyswobodzi.	Wszyscy	ludzie	są	źli;	Bóg	się	na	wszyst-
kich	 rozgniewał,	 i	 zasądził	 ich	 do	 piekła,	 i	 wtedy	 to	
przyszedł	Chrystus,	Syn	Boży,	i	za	wszystkich	na	krzy-
żu	umarł	 i	w	 ten	 sposób	wykupił	 ludzi	 z	 piekła.	Bóg	
sam	nie	chciał,	żeby	ludzie	poszli	do	piekła.	On	chciał	
ich	mieć	u	siebie	w	niebie.	Ponieważ	„tak	Bóg	umiło-
wał	świat,	że	Syna	swego	jednorodzonego	dał,	aby	każ-
dy,	kto	Weń	wierzy	nie	umarł,	ale	miał	żywot	wieczny".	
I	ciebie	Bóg	tak	umiłował,	żebyś	nie	musiał	po	śmierci	
cierpieć	mąk.	Jedyny	Syn	Boży	za	ciebie	był	umęczo-
ny	na	krzyżu.	Jeżeli	temu	będziesz	wierzył,	to	—	gdy	
umrzesz	—	pójdziesz	do	Niego.
—	Proszę	was,	nauczcie	mię	 tych	słów	—	prosił	chło-
piec.	 Po	 chwili	 umiał	 całe	 zdanie	 na	 pamięć	 i	 prosił	
jeszcze:
—	Przeczytajcie	mi,	jak	to	Jezus	za	mnie	umarł!
	 Nieznajomy	czytał	 i	 czytał.	W	ciszy	porannej	
wszystko	 brzmiało	 i	 dla	 niego	 jak	 coś	 nowego.	Więc	
czytał,	jak	Pan	Jezus	w	Ogrójcu	smucił	się	i	drżał,	nim	
Go	 przyszli	 pojmać,	 jak	 im	 Go	 Judasz	 wydał,	 i	 jak	
związanego	 wiedli.	 Czytał,	 jak	 wszyscy	 uczniowie,	
opuściwszy	Go,	uciekli	i	jak	Go	źli	i	fałszywi	kapłani	
na	śmierć	osądzili	 i	bili,	policzkowali	 i	plwali	na	Nie-
go.	 Potem	 zawiedli	 Go	 do	 Piłata,	 a	 od	 Piłata	 do	 He-
roda;	i	Herod	z	Niego	szydził,	a	Piłat,	acz	wyznał,	że	
jest	niewinny,	przecie	Go	ubiczował	i	skazał	na	śmierć	
krzyżową.	Żołnierze	na	pośmiewisko	płaszcz	szkarłat-
ny	na	Niego	włożyli	 i	 koronę	 cierniową	wcisnęli	Mu	
na	 głowę,	 aż	Mu	 krew	 spływała	 po	 twarzy	 i	 zmienił	
się	w	cierpieniu	nie	do	poznania.	Gdy	Go	już	potem	na	
Golgotę	wiedli,	On	 sam	na	 zranionych	plecach	 krzyż	

wielki	dźwigał,	 i	ze	słabości	wielkiej	 i	boleści	upadał	
pod	 jego	ciężarem.	Wtedy	kazali	nieść	 ten	krzyż	Szy-
monowi	 Cyrynejczykowi,	 którego	 w	 drodze	 spotkali.	
Na	Golgocie	przybili	Go	do	krzyża	i	wisiał	tak	na	nim	
między	niebem	i	ziemią.	Ziemia	wyrzekła	się	Go,	a	nie-
bo	przed	Nim	zawarło	się.	Słońce	skwarem	piekło	Jego	
rany,	krew	ściekała	w	dół	po	krzyżu,	a	gdy	w	wielkiej	
gorączce	zawołał	„Pragnę",	podali	Mu	octu	 i	żółci	za-
miast	wody.	Trzy	godziny	wisiał	wśród	takich	męczar-
ni.	Modlił	się	za	tych,	co	Go	do	krzyża	przybili.	Matkę	
mdlejącą	pod	krzyżem	pocieszał.
	 Przebaczył	 łotrowi,	 który	 na	 krzyżu	w	Niego	
uwierzył,	 i	 przyjął	 go	 do	 łaski	 swojej.	A	gdy	Mu	 już	
najgorzej	 było,	 a	 ci,	 co	 koło	 krzyża	 chodzili,	 jeszcze	 
z	Niego	szydzili,	wtedy	zawołał:	„Boże	mój,	Boże	mój!	
czemuś	 mię	 opuścił!?"	 Wreszcie	 ducha	 swego	 poru-
czywszy	Ojcu,	schylił	głowę	i	umarł.	Czytał	dalej	nie-
znajomy,	 jak	 przy	 śmierci	 Jezusowej	 ziemia	 zadrżała,	 
a	słońce	się	zaćmiło,	skały	pękały,	groby	się	otwierały;	
jak	dwaj	mężowie	bogaci,	Józef	z	Arymatyi	i	Nikodem	
pogrzebali	 Syna	 Bożego,	 jak	 kamień	 wielki	 na	 Jego	
grób	 położyli,	 który	 potem	wrogowie	 Jego	 opieczęto-
wali,	aby	zmarły	nie	powstał	i	nie	uszedł	im.
	 Wreszcie	 nieznajomy	 musiał	 przestać	 czytać,	
bo	Marcinek	rzucił	się	na	ziemię	i	płakał,	płakał,	omal	
że	mu	serce	nie	pękło,	iż	Syn	Boży	tak	musiał	za	niego	
cierpieć	i	umrzeć,	aby	go	odkupić	z	piekła.	A	nieznajo-
my,	widząc	chłopca	tak	płaczącego,	położył	książkę	na	
kolanach,	schylił	głowę,	i	gdyby	się	nie	wstydził,	byłby	
zapłakał	i	on,	że	wiedząc	to	wszystko	już	od	dawna,	nie	
rozważył	sobie	tego	przecie;	byłby	zapłakał	nad	grzecha-
mi	swoimi,	które	Syna	Bożego	do	grobu	sprowadziły!
	 Żeby	Marcinka	pocieszyć,	czytał	po	chwili,	to	
co	nastąpiło	dalej.	Kto	by	to	mógł	przypuścić,	że	Mar-
cinek	 dziś	 usłyszy	 taką	 naukę	 i	 dowie	 się	 nareszcie	
wszystkiego	o	Jezusie!
	 Po	odejściu	młodego	kaznodziei,	zmogła	Mar-
cinka	drzemka.	Śniło	mu	się,	 że	widzi	 Jezusa	umiera-
jącego	na	krzyżu,	chylącego	głowę	Swoją	właśnie	ku	
niemu	 i	 mówiącego:	 „Marcinku,	 za	 ciebie	 umieram!"	
Potem	śniło	mu	 się,	 że	był	 z	Marią	u	owego	pustego	
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grobu,	i	że	Jezus	żywy	stoi	obok	nich,	a	później,	że	wi-
dzi	Jezusa	idącego	z	uczniami	gościńcem	i	jak	po	chwili	
wszyscy	przystanęli.	Jezus	żegna	ich	i	idzie	tylko	sam,	
dąży	wyżej	i	wyżej,	jak	gdyby	Go	to	słonko	podnosiło	
na	rękach,	aż	Go	obłok	zakrył.	Marcinek	widzi	i	przez	
ten	 obłok	 Boga	 Ojca	 otwierającego	 bramę,	 jak	 wita	
swojego	Syna	 i	wszystko	Mu	daje,	 czego	 tylko	 sobie	
życzy.
	 Ocknąwszy	 się,	 nie	mógł	 nawet	 uwierzyć,	 że	
to	tylko	był	sen.	Marcinek	zapamiętał	z	tego,	co	czytał	
nieznajomy	trzy	rzeczy:
	 „Tak	Bóg	umiłował	świat"	—	„Oto	Jam	jest	z	
wami	po	wszystkie	dni,	aż	do	skończenia	świata"	i	„Je-
zus	znowu	przyjdzie".			
	 To	 ostatnie	 najbardziej	 go	 cieszyło.	 Od	 tego	
dnia	nie	miał	gorętszego	życzenia,	tylko	żeby	nauczyć	
się	czytać.	Nieznajomy	powiedział	mu	—	gdybyś	umiał	
czytać,	dałbym	ci	tę	książkę!	Była	mała,	ale	gruba	i	było	
w	niej	wszystko	o	Synu	Bożym.	A	to	co	z	niej	słyszał,	
stało	zaledwie	na	kilku	kartkach.
—	Żebym	to	ja	miał	taką	książkę	i	umiał	w	niej	czytać?
—	Niestety,	był	już	za	duży,	nie	przyjęliby	go	do	szkoły
w	zimie,	a	czytanie	 to	musi	być	 rzecz	bardzo	 trudna?	
Wtem	pomyślał:	 jeżeli	mnie	Pan	 Jezus	 (nie	 śmiał	Go	
już	 tak	 po	 prostu	 tylko	 „Jezusem”	 nazywać)	 zawsze	
słyszy,	więc	 poproszę	Go	—	On	mi	 pomoże!	Ukląkł,	
złożył	ręce,	i	patrząc	tam,	dokąd	Jezus	odszedł,	prosił:	
—	Panie	Jezu,	ja	jestem	taki	głupi	chłopiec;
—	Ty	wiesz	dobrze,	że	nie	nauczyli	mnie	nawet	czytać.	
Do	szkoły	by	mnie	już	też	pewnie	nie	wzięli,	bom	jest	
za	duży;	proszę	Cię	więc	pięknie,	przyślij	mi	 jakiego	
dobrego	 człowieka,	 który	 by	 mię	 nauczył	 czytać,	 że-
bym	się	wszystkiego	o	Tobie	dowiedział.
	 Ufał	Marcinek,	że	go	Syn	Boży	słyszał	i	że	go	
pewnie	wysłucha;	 a	o	 tym	 jakim	sposobem	się	 to	 sta-
nie	nie	myślał,	wierzył	tylko	i	był	szczęśliwy.	—	Ja	też	
będę	 jeszcze	 kiedyś	 czytał	 Nowy	Testament	 Pana	 na-
szego	Jezusa	Chrystusa;	na	pewno	będę!	

 
	 W	 czwartek	 wieczorem,	 powróciwszy	 z	 pola,	
przyniósł	 dla	 jednej	 z	 gospodyń	 kosz	 dla	 kur.	 Były	 
u	niej	właśnie	 zebrane	 sąsiadki	 i	 powiadały	 sobie,	 że	
dziś	 Brezanową	Annę	 pochowano	 i	 że	 jej	 Jóźko	 bę-
dzie	musiał	 iść	 po	 prośbie,	 jeżeli	 go	 która	 gospodyni	
nie	weźmie	do	gęsi.	Marcinek	znał	tego	chłopca	i	jego	
matkę.	Była	to	kobieta	uczciwa,	a	mieszkała	we	wsi	na	
komornym.	Wyszła	przed	10	laty	za	jakiegoś	mularza	
do	Pesztu,	a	gdy	się	jej	mąż	przy	pracy	zabił,	wróciła	
do	wsi	z	małym	Józkiem	i	chodziła	do	gospodarzy	na	
robotę.	Choć	z	 trudem	tylko	zarabiała	na	wyżywienie,	

przecie	chłopca	już	od	piątego	roku	posyłała	do	szkoły.	
Marcinkowi	zrobiło	się	żal	sieroty.	—	Już	on	doszedł	do	
tego	stanu,	co	i	ja.
	 Skoro	mu	mateczki	zabrakło,	każą	mu	żebrać,	
albo	wezmą	go	do	gęsi:	i	jeżeli	się	czegoś	w	szkole	pod-
uczył,	to	teraz	zapomni,	a	gdy	podrośnie,	nie	będzie	nic	
umiał,	 tak	 jak	 ja.	Marcinek	 codziennie	wiele	o	 Józku	
rozmyślał,	bardzo	go	żałował.	Naraz	w	sobotę	wieczór	
oblekł	się	Marcinek	czysto	i	poszedł	do	wójta.	Wójtowa	
stała	w	podwórzu.
—	Co	to	idziesz	dać	na	zapowiedzi	Marcinku?	Cóżeś	się	
"tak	wystroił?
—	Idę	do	was!	Czy	gospodarz	w	domu?
—	Cóż	masz	do	niego?	—	Jerzy,	chodź	no	tu,	Marcinek	
przyszedł	ze	skargą.
—	A	czego?	—	odezwał	się	wójt	z	kuchni.	Nieboszczyk	
wójt	był	chudy,	ten	zaś	wyglądał	jak	beczka.	Zawołali	
Marcinka	do	kuchni.
—	No,	cużeś	nam	dobrego	przyniósł?	Witaj	i	siadaj!
—	Dziękuję	pięknie!	Mogę	i	postać	chwilkę!
—	Idziesz	skarżyć	na	gospodynie,	że	cię	dobrze	nie	ży-
wią?	Albo	może	ci	się	chata	wali?	Może	straciłeś	kro-
wę?	Wójt	żartował,	a	Marcinek	rumienił	się	aż	po	uszy.	
On	—	i	skarżyć?	Marcinek	miałby	skarżyć	na	gospody-
nie?	Prawda,	 że	niektóre	zamiast	polewki	dawały	mu	
raczej	 wodę,	 a	 chleba	 tak	 cieniuchną	 kromkę,	 że	 do-
kładnie	przez	nią	mógł	widzieć	wieżę	na	kościele,	ale	
do	śmierci	nie	byłby	się	na	nie	skarżył.	Wszak	inne	były	
za	 to	miłosierniejsze	 i	dawały	mu	tyle,	że	sobie	mógł	
odłożyć	na	drugi	dzień	cośkolwiek.
—	Skarżyć	się	nie	przyszedłem	—	powiedział	skromnie.	
Mam	dzięki	Bogu,	co	jeść.
—	Cóż	więc?
—	 Przyszedłem	 się	 dowiedzieć,	 co	 gromada	 uczyni	 
w	Brezanowym	Józkiem?
—	Patrzcie	o	kogo	on	się	troszczy!	—	zawołał	wójt	zdzi-
¬wiony.	—	Damy	go	tobie,	śmiał	się,	odsłuż	się	groma-
dzie	za	to,	że	cię	przyjęła!
Marcinkowi	jakby	mak	polny	na	licach	zakwitnął.
—	Czy	tak	gospodarzu?	Właśnie	o	to	przyszedłem	prosić.	
Doprawdy	macie	słuszność,	że	winienem	się	gromadzie	
wywdzięczyć.	Pięknie	was	proszę,	nie	posyłajcie	go	po	
prośbie,	ani	na	służbę	do	gęsi	—	dajcie	go	mnie!
—	Ale	chłopcze,	ja	przecie	tylko	żartuję,	a	ty	to	bierzesz	
na	serio.	Mój	ty	kochany	gospodarzu,	a	czemże	go	bę-
dziesz	żywił,	he?
Przyszła	 na	 to	wójtowa	 i	 usłyszawszy	 o	 czym	mowa,	
rozgniewała	się.
—	Głupi	chłopak!	Myśli,	że	zamiast	jednego,	będziemy	
dwóch	 żywić.	 Myślisz,	 że	 będziemy	 ci	 parobka	 trzy-
mać,	jaki	mi	wielki	pan?
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Zapisane w księgach parafialnych

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

Mt 28,19

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

1 Kron. 29,15

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

J 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

Śluby w marcu nie odbyły się

2013-03-01
2013-03-06
2013-03-13
2013-03-16
2013-03-20
2013-03-22
2013-03-30

śp.	Helena	Stasik	zd.	Raszka
śp.	Janusz	Bogdan	Sobański
śp.	Zofia	Witoszek	zd.	Śliwka
śp.	Urszula	Gogółka	
śp.	Józef	Gibiec
śp.	Eugeniusz	Rudolf	Cieślar
śp.	Piotr	Paweł	Zabystrzan

lat	75
lat	70
lat	87
lat	57
lat	72
lat	71
lat	48

Bażanowice
Cieszyn
Ogrodzona
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski

Sebastian	Mikołaj	Zamarski
Dominika	Daria	Słowik
Aleksandra	Natalia	Chraścina
Wiktor	Chmiel
Wiktoria	Paula	Cibis
Oliwia	Natalia	Matuszek
Hubert	Grzegorz	Strządała
Igor	Patryk	Henrykowski

2013-03-03
2013-03-03
2013-03-10
2013-03-17
2013-03-17
2013-03-17
2013-03-17
2013-03-24

Cieszyn
Bażanowice
Puńców
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach

cinek	nie	wierzył,	tylko	prosił.	Nareszcie	wypędził	go	
wójt,	żeby	się	najprzód	wyspać.
	 Rozzłościły	 się	 prawie	 wszystkie	 gospodynie	
we	 wsi.	 Każda	 chłopcu	 złorzeczyła	 za	 jego	 pomysł.	
Zmówiły	 się,	 że	 mu	 będą	 dawały	 mniejsze	 kawałki	
chleba,	kiedy	 taki	się	zrobił	pyszny.	Ale	gdy	chłopiec	
dzień	w	dzień	chodził	do	wójta	i	prosić	nie	przestawał,	
dali	mu	nareszcie	Józka.	Cdn.	

—	Nie!	Nie	myślę	tak,	pani	gospodyni,	bronił	się	chło-
piec.	—	Mam	już	kilka	groszy	oszczędzonych	za	miotły,	
a	jeszcze	sobie	więcej	zarobię.	Toż	Bóg,	który	ludziom	
i	zwierzętom	wszystko	daje,	nas	też	nie	opuści,	i	nam	
da	wszystko.
	 Daremnie	 mu	 to	 wójt	 z	 żoną	 tłumaczyli,	 na	
próżno	przepowiadali	 chłopcu:	—	nabawicie	 się	 pięk-
nej	biedy!	Zginiecie	z	głodu!	Wszystko	na	próżno,	Mar-



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl58 Odwiedź naszą stronę:

  

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pl
an  

na maj 2
013

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

02.05.: Wycieczka (1): Równica (otwarcie sezonu) 
09.05.:  godz. 15.00: Klub PTEw.
             Prelekcja: Sören Aabye Kierkegaard, (200 – lecie urodzin)
             godz. 17.00: Zebranie zarządu 
16.05.: godz. 15.00: Klub PTEw.
             Prelekcja: Ks. Jerzy Tyc (125 – lecie urodzin)  
23.05.: godz. 15.00: Klub PTEw.
              Prelekcja:  Gustaw Przeczek, (100 – lecie urodzin)  
30.05.: Wycieczka (2): Łomna (smażenie jajecznicy) 

                 

Informacje, ogłoszenia

Biblijne spotkania dla kobiet:

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

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

Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

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

budynek parafii (pl. Koœcielny 6) na drugim piêtrze
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn Chór	Kościelny środa godz.	18.00
Cieszyn Chór	męski środa godz.	17.00
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.			9.00	(M)*	
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00	(D)*
Bażanowice Chór	mieszany czwartek godz.	18.00
Bażanowice Chór	dziecięcy czwartek godz.	16.00
Hażlach Chór	mieszany piątek godz.	19.00
Hażlach E.G.	„Gloria” sobota godz.	10.00
Puńców Chór	mieszany poniedziałek godz.	18.00
Zamarski Chór	męski czwartek godz.	16.00
Zamarski Chór	dzięcy piątek godz.	16.00

Cieszyn

> ostatnia niedziela
 miesiąca
> każda środa

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

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

w Kancelarii Parafialnej  

lub w innym dogodnym terminie 

po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 

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

www.biblioteka.cieszyn.orgpl,

lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

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

Zachęcamy 
do 

słuchania !!!

*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice sobota godz.	16.00
Gumna piątek godz.	19.00
Hażlach piątek godz.	18.45
Marklowice piątek godz.	18.00
Puńców piątek godz.	18.00
Zamarski piątek godz.	17.45
Ogrodzona sobota godz.	18.00

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

godz.	17.00

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

WTOREK O GODZ. 18:30, W BUDYNKU PARAFIALNYM 
PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIÊTRZE
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 Nasze prawo wewnętrzne stanowi, że każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, 
zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.  
 W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian 
bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe 
trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia. Jak 
wynika z przeprowadzonej w naszej parafii analizy wpłacalności składki kościelnej, w ostatnich latach obserwu-
jemy stagnację wysokości wpłacanej kwoty. Najlepszymi płatnikami są osoby starsze, emeryci i renciści; młodsi 
parafianie często zapominają o potrzebie wspierania działalności parafialnej poprzez płacenie składki kościelnej.  
 Są również osoby, które już od dłuższego czasu tego obowiązku nie wypełniają. A następstwa takiej po-
stawy są przyjmowane często ze zdziwieniem. Bowiem Rada Parafialna ustalając opłaty za miejsca grobowe  
i pogrzeb podniosła znacznie wysokość opłat dla osób spoza naszej parafii, a także dla tych członków para-
fii, którzy nie opłacają składki kościelnej. Rada uzasadniła to tym, że parafianie opłacający składkę utrzymują 
działalność parafialną, w tym także między innymi prowadzenie cmentarzy. Tak się przyjęło w naszej parafii, że 
składkę płacimy najczęściej pod koniec roku. Komplikuje to zarządzanie finansami w parafii. Należy pamiętać, że 
ze składek prowadzone są remonty naszych kościołów i kaplic. A te wykonywane są latem. Opóźnione wpływy do 
kasy parafialnej składki kościelnej uniemożliwiają terminowe zakończenie zaplanowanych prac remontowych. 
 Należy także wskazać, że mamy możliwość odliczenia  od dochodu darowizny na cele kultu religijnego 
oraz na działalność charytatywno-opiekuńczą parafii. A składka kościelna jest darowizną na cele kultu religijnego. 
Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie, każdy z nich może skorzystać z odliczenia z racji darowizn. W zeznaniu 
rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego na-
zwy i adresu. Dla skorzystania z tej możliwości należy na przekazie bankowym wpisać, zgodnie z Art. 26 ust. 1 pkt 
9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, formułę: „Darowizna na cele kultu religijnego”. Zachęcamy 
wszystkich zborowników, płatników podatku dochodowego, do takiego dokonywania darowizn na rzecz naszej 
parafii. W każdym numerze Informatora Parafialnego podajemy numer konta bankowego naszej parafii, na które 
można dokonywać tych wpłat.

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

Składka kościelna

 Zatem pamiętajmy o tym i opłacajmy składkę kościelną w wysokości ustalonej w naszym prawie 
wewnętrznym. Poniżej informacyjnie podajemy tabelkę wysokości rocznej składki kościelnej w zależno-
ści od osiąganego miesięcznego dochodu.

Dochód	miesięczny: Wysokość	składki:
600 72
800 96
1000 120
1200 144
1400 168
1600 192
1800 216

2000 240
2200 264
2400 288
2600 312
2800 336
3000 360
3500 420
4000 480
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 Przed pięćdziesięcioma laty, 26 maja 1963 roku w kościele 
Jezusowym w Cieszynie odbyła się uroczysta konfirmacja, do któ-
rej przystąpiło 164 konfirmantów. Po pięćdziesięciu latach pragnie-
my znów wspólnie się spotkać podczas uroczystego nabożeństwa  
–16 czerwca br. 
 Po nabożeństwie planowany jest wspólny obiad w budynku  
starej szkoły (Pajcie).  
 Bliższe informacje i zgłoszenia można uzyskać 

pod nr tel. 33 857 96 69 
Zgłoszenia i wpłaty będą zbierane do 15 maja 

w Kancelarii Parafialnej koszt: 70 zł 

Jubileusz Złotej Konfirmacji

Serdecznie zapraszamy!

 Parafia Ewangelicko-Augsburska sprzedaje 2 działki budowlane 
położone w Hażlachu, chętnych prosimy o zgłaszanie się do 15 maja br.  
w Kancelarii Parafialnej.
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 W tym roku po raz pierwszy kościół Jezusowy został włączony do akcji Noc Kościołów, 
która odbywa się od kilku lat w Czechach i Austrii oraz innych europejskich państwach. Tak 
się składa, iż w bieżącym roku Noc Kościołów przypada w tym samym czasie co Cieszyńska 
Noc Muzeów, dlatego tym bardziej serdecznie zapraszamy do nocnego zwiedzania.
 W Muzeum Protestantyzmu w kościele Jezusowym, otwarta będzie ekspozycja stała 
oraz wystawy czasowe. Pierwsza związana z Nocą Kościołów pt. Sola Scriptura – Biblie ze 
zbiorów Biblioteki Tschammera (pierwsze wydania Biblii Leopolity, Gdańskiej, Kralickiej  
i inne z pięknymi drzeworytami i miedziorytami) oraz fotograficzna pt. Ratujmy Organy Ko-
ścioła Jezusowego. Ponadto zostanie zaprezentowany krzyż podarowany Parafii przez Prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego.   
Serdecznie zapraszamy - Cieszyńska Noc Muzeów wraz z Nocą Kościołów, zwiedza-

nie 24 maja od godziny 18:00 do 01:00. Wejście główne do kościoła Jezusowego!

Serdecznie zapraszamy 
na Cieszyńską Noc Muzeów

Serdecznie zapraszamy 
na Ekumeniczne nabożeństwo

3 maja br. 
godz. 10.30 - Msza Patriotyczna w kościele Parafialnym Św. Marii Magdaleny w Cieszynie
godz. 12.30 - Wręczenie Nagród Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury i sportu, 
                        koncert Wyższobramskiego Chóru Kameralnego (sala sesyjna Urzędu Miejskiego)

Jubileusz 150-lecia Bratniej Pomocy 
im. Gustawa Adolfa 

Gal. 6.10. „Dobrze czyńcie wszystkim, a najbardziej domownikom wiary”.
 

 Jubileusz 150lecia istnienia BPGA skłania do refleksji nad minionym czasem, który tak 
szybko upływa. Jednak ów czas, który jest nieuchwytny sprawia, że możemy widzieć to co ze 
zbiórek prowadzonych przez cały Kościół można było zrobić. Wybudowano wiele Kościołów 
noszących imię szwedzkiego króla Gustawa Adolfa. Wyremontowano liczne Kościoły i plebanie 
przywracając im dawny blask. Patrząc na to co się udało zrobić, dziękujemy Panu Bogu za ofiary 
domownikom wiary. Jest w tym darze zawarta wiara, która uwidacznia się w „czynieniu dobrze 
wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” ale także umiłowanie Kościoła, który gromadzi lud 
Boży na nabożeństwach.
 Jubileuszowy zjazd BPGA w tym roku odbędzie się w Bielsku-Białej 30 maja. Zjazd delega-
tów o godz. 8.30, nabożeństwo o godz. 11.30.
 W imieniu Zarządu BPGA zwracam się z prośbą by wziąć udział w uroczystości Bratniej 
Pomocy prosząc jednocześnie o hojne dary.

Ksiądz Prezes Tadeusz Makula
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WILLA SENIORA 
Ul. Jama 1002

43-374 Buczkowice
Tel. 33/ 817 62 84
Kom. 515 47 80 40

e-mail: recepcja@willaseniora.com.pl
www.willaseniora.com.pl

WILLA SENIORA

 ZAPRASZAMY DO WILLI SE-
NIORA JEST TO DOM OPIEKI PO-
ŁOŻONY W CICHEJ SPOKOJNEJ 
OKOLICY POŚRÓD ŁĄK I LASÓW  
ZAPEWNIAMY:
 POBYTY MIESIĘCZNE LUB 
DŁUGOTERMINOWE W POKOJACH  
Z ŁAZIENKĄ, PRYSZNICEM, TV, WI- 

FI ORAZ BALKONEM
 CAŁODOBOWA OPIEKA, OPIEKA LE-
KARZA RODZINNEGO I SPECJALISTY
 CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE  
Z UWZGLĘDNIENIEM DIETY
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO PO-
PRZEZ RÓŻNE WARSZTATY, ZAJECIA, 
SPOTKANIA. PRANIE, PRASOWANIE, 
SPRZĄTANIE. MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA 

Z ATRAKCJI OŚRODKA: SALKA DO ĆWICZEN, SAUNA, JACUZZI, OPIEKA DUSZPASTER-
SKA. U NAS ZAWSZE SWIECI SŁOŃCE! 

Kontakt: Bogumiła i Leszek Stefka
Dzięgielów, ul. Cieszyńska 29
Tel. 512 635 135; 505 146 799
e-mail: Leszek@firmaswietliki.pl

Firma świetliki 
Usługi porządkowe dla firm

Oferujemy: sprzątanie biur, mieszkań, mycie okien
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej

Sprawujemy opiekę nad grobami
Więcej szczegółów na: WWW.firmaswietliki.pl
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Humor:

- Misiu - mówi mąż do żony - zaprosiłem kolegę na kolację.
- Co? Czyś ty oszlałeś?! W domu jest bałagan, nie poszłam na zakupy, naczynia są brudne 
i nie zamierzam gotować kolacji!

- Wiem. 
- To po co zaprosiłeś kolegę na kolację?!
- Ponieważ biedaczek myśli o żeniaczce.

Nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu, jaki to czas "lubię nauczyciela"?
- Bardzo rzadki, proszę pani.
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

ks. Łukasz  
Gaś
33	852	75	64
608	299	833

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

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