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OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne

Beata Macura

 Każdy z nas ma, albo powinien mieć, cel w swoim życiu. Wówczas możemy się 
realizować, oddawać się pasji bez reszty. „Kim ty jesteś” J 1,19 ... Czy Ty Drogi Czytelni-
ku zastanawiałeś się kiedykolwiek, jakim jesteś człowiekiem, czy potrafisz poświęcić się 
dla drugiego człowieka kiedy tego najbardziej potrzebuje... Jest znane powiedzenie, że 
prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, czy każdy z nas potrafi poświecić się dla 
bliźnich? 
 Mówi się często o dzisiejszej młodzieży, że nie potrafi znaleźć swego miejsca 
w świecie. To smutne uczucie - nie mieć swojego miejsca ani celu. Nie wiedzieć, kim 
się jest, po co się żyje, po co się tu przyszło. Młodzież często nie potrafi odnaleźć się  
w różnych środowiskach, a wiele jest miejsc, gdzie mogą się realizować, integrować z rówieśnikami. Organizo-
wane są regularne spotkania młodzieżowe przed i po konfirmacji, próby chórów młodzieżowych, obozy, gdzie 
można zawierać nowe znajomości. Czy proponowanych miejsc jest mało, czy nie warto skorzystać, czy nie warto 
spróbować...
 Często coś niedobrego dzieje się w życiu młodzieży, wszystko się komplikuje i traci sens. Kiedy stajemy 
się pesymistami, wszystko jest nam obojętne, nie mamy żadnego celu; powstała hipoteza – że tam dalej nie ma już 
nic... A tymczasem nikt nic nie wie na pewno. Jeszcze długo umysł ludzki będzie badał i poznawał tajemnice bytu. 
Uczeni przyznają, że przed nami roztacza się bezmiar zagadek i niejasności. A tymczasem trzeba żyć. Trzeba jakoś 
dojść do ładu z sobą i z tym wszystkim, z czym mamy problemy.
Biblia mówi, że „szczerym w ciemności światło wschodzi". To ważna wskazówka dla szukających. Bóg wychodzi 
na przeciw  tym,  którzy  szukają uczciwie i szczerze.
 Do Pana Jezusa przychodziło wielu ludzi. Każdy miał swoje potrzeby, problemy, wątpliwości. Niejeden 
nie wiedział, gdzie jest jego miejsce w życiu i Jezus wskazywał mu właściwą drogę. Wielu powołał do swej służby, 
innym kazał iść do bliskich i podzielić się tym, co sami zyskali. Ale najważniejsze jest to, że kto raz przyszedł 
do Jezusa, już nie był sam na świecie. Miał swego Pana. To jest potrzebne i nam, dzisiaj. Samotność to choroba 
społeczna naszych czasów. Leczy ją żywy kontakt z Jezusem. A kto raz w ten kontakt wszedł, stracił swoją nie-
pewność. Jezus wskaże mu to, za czym daremnie się teraz rozgląda. Wskaże mu cel życia i miejsce na ziemi.
 Maj dla wielu młodych ludzi jest miesiącem pełnym wrażeń. Otóż przed młodzieżą jest ważny egzamin 
dojrzałości, który otwiera im drogę w różne strony świata. Natomiast dla gimnazjalistów egzamin konfirmacyjny 
oraz Konfirmacja, czyli szczere, głębokie i dojrzałe ślubowanie wierności Kościołowi. Są to ważne chwile, dwa 
różne światy, ale ważne i potrzebne w życiu. To, jaka przyszłość czeka młodych ludzi, zależy tylko i wyłącznie od 
ich decyzji. Regularna praca w szkole przynosi efekty w nauce, wiara szczera, głęboka i oddanie swojego życia 
Jezusowi również pozwala nam właściwie żyć, zgodnie z wolą Zbawiciela. 
 Życzę maturzystom powodzenia w najważniejszym egzaminie, a konfirmantom wytrwałości w tym, co 
będą przyrzekali!!!

 Początek XIV wieku. W niewielkiej klasztornej 
pracowni rosyjski mnich nakłada na deskę nasączone 
klejem lniane płótno. Wkrótce bowiem zanurzy pędz-
le w słoikach z naturalnymi barwnikami i delikatnymi 
ruchami, śledząc wyżłobione rylcem kontury rysunku, 
pochłonięty bez reszty pracą , powoła do życia trzy 
barwne postacie.

„Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli”
                                                                                                                          Hbr 13,2
   Przy blasku klasztornej świecy mnich Andriej 

Rublow namalował, może nie każdemu z nas znaną 
scenę wizyty u Abrahama, ale ku naszemu zaskocze-
niu zrobił to inaczej niż ktokolwiek przed nim. Piękna 
ikona Rublowa stawia nas w obliczu gości Abrahama, 
którzy posiadają skrzydła i aureole. Gdyby w takiej 
postaci przyszli z wizytą do Abrahama, żadna byłaby 
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jego zasługa w ich ugoszczeniu! Musimy wiedzieć, że 
w czasach Abrahama gościnność była czymś niezwy-
kle ważnym. Abraham był gościnny, zaprosił więc do 
siebie trzech wędrowców. A oni uczynili coś wręcz nie-
samowitego. Weszli w jego życie i życie Sary, dotknęli 
ich ran i uleczyli tę największą. Bóg obiecał Abrahamo-
wi syna i kiedy wydawało się, że jest już za późno na 
spełnienie obietnicy, zjawiają się owi trzej wędrowcy- 
aniołowie, dotykają ran Abrahama i Sary, i mówią: „Za 
rok Sara urodzi syna!”
 W swoim dziele Rublow nie umieścił ani Abra-
hama, ani Sary, a przecież to właśnie do nich trzej wę-
drowcy przybyli z dobrą nowiną. Nie poczęstował gości 
przygotowanymi na ich spotkanie napojami i potrawa-
mi. Pokazał jednak znacznie więcej, niż zobaczyć i zro-
zumieć mógł Abraham. Powstałe dzieło, powstała iko-
na nie nosi tytułu: „Aniołowie odwiedzają Abrahama”, 
ale „Trójca Święta”. Można by wiele czasu poświęcić 
na wyjaśnienie tajemnicy tej ikony. Jak artysta doszedł 
do wyboru właśnie tak przedstawionego ujęcia? Gdzie 
każdy szczegół ma swoje symboliczne odniesienie i jest 
dokładnie przemyślany. Nie to jest jednak dla nas naj-
ważniejsze. Ważny jest stół, przy którym umieszczone 
są postacie, dzięki któremu przestrzeń staje się domem. 
Obraz to ma do siebie, że nie wystarczy go oglądać, 
trzeba w nim jeszcze uczestniczyć.
 Przez prosty zabieg malarski stajemy się 
uczestnikami wydarzenia, zasiadamy do stołu. Zosta-
jemy zaproszeni do domu i postawieni wobec pytania: 

„Kim ja tutaj jestem: gościem, gospodarzem czy może 
przechodniem?” Odpowiedź, jakiej udzielimy, zależy 
tylko i wyłącznie od naszego zaangażowania się w mi-
łość, która łączy pozostałych. Jeśli nie zaangażujemy 
się w ich miłość, na zawsze pozostaniemy obcy.
 W prawdziwym domu, do którego dążymy,  
w domu pokazanym przez artystę, Trójca Święta jest 
miłością. Bóg jest miłością. Jeśli nie ma domu bez 
miłości, nie może być też domu bez Boga. Tam gdzie 
nie ma miłości, ludzie nie budują domu, tylko ze sobą 
mieszkają. Dom jest tam, gdzie są ludzie, których ko-
chamy. Dlatego można nie mieć gdzie mieszkać, a mieć 
dom. Przez trzy lata swojej publicznej działalności Je-
zus chodził od miasta do miasta, od wsi do wsi, czasem 
zatrzymywał się na pustyniach, niby bezdomny, jednak 
miał dom. Miał swoje miejsce, gdzie czekał Ktoś, kto 
kocha – DOM OJCA. Nie zapraszał przyjaciół na „po-
południowe kawki, herbatki z ploteczkami”, ale zawsze 
był gotów przyjąć do swojego DOMU zmęczonych ży-
ciem pielgrzymów. I możemy być tego pewni, że na-
prawdę zależało Mu na obecności człowieka w DOMU 
OJCA, abyśmy tylko ostatecznie mogli z Nim zamiesz-
kać i dzielić się miłością Boga w Trójcy Świętej.
 Dzielenie się miłością to kluczowe pojęcie  
w mówieniu o przyjmowaniu podróżnych. Jeżeli za-
trzymamy się jedynie na tym co cielesne, będziemy 

podobni do Marty. Oczywiście, że Jezus Marty nie po-
tępił, ani jej nie wyśmiał, nawet nie odrzucił jej przy-
ziemnych darów, przecież one też były Mu potrzebne. 
Ale to Maria okazała się lepszym gospodarzem domu, 
zauważyła, że gość nie tylko wymaga, ale też sam daje. 
Usiadła u stóp Jezusa i słuchała... a dzięki temu nawie-
dził ją sam Bóg.
 A zatem. Zanim otworzymy dom dla naszych 
podróżnych, musimy zbudować dom – ten najważniej-
szy - w sobie. Nauczyć się słuchać drugiego człowie-
ka. Cierpliwie i z pokorą, z szacunkiem dla inności, ale 
z miłością, która wymaga, która nie mówi: „Rób co 
chcesz, bo mnie to nie obchodzi!” Mamy pokazać, że 
nam zależy. Mamy troszczyć się o jego dobro. Starać 
się zrozumieć, że ten kto do mnie przychodzi, może 
mnie czegoś nauczyć. Mamy patrzeć na drugiego czło-
wieka jako na wartość, a nie zagrożenie. Tak jak każdy 
członek rodziny stanowi jej niepowtarzalną część, tak 
samo niepowtarzalnym ogniwem powinien być gość. 
Ten kto przyjmuje człowieka pod swój dach powinien 
mieć świadomość, że oto w tej chwili jego dom się 
zmienia. To nie jest tylko kwestia jednego talerza wię-
cej na stole, ale sprawa doświadczeń, radości, krzywd, 
jakie były czy są udziałem gościa. Gość staje się czę-
ścią domu, który już nigdy nie będzie taki jak przedtem. 
Kiedy gość opuści progi naszego domu, zostaniemy bo-
gatsi o doświadczenie spotkania. A jeśli my jesteśmy 
bogatsi, bogata jest cała rodzina, cały dom. Gospodarz 
i gość uczą się od siebie tak samo dużo, jedni i drudzy 
wiele dają i wiele w zamian otrzymują.
 Krocząc po śladach Boga-Człowieka zobaczyć 
mamy Jego sposób przyjmowania, począwszy od paste-
rzy, Mędrców... Jezus nikomu nie powiedział: „Rób co 
chcesz”. Dlaczego? Ponieważ Jemu zależało, aby nie 
zbłądzili po drodze. Pasterze i Mędrcy otrzymali gwiaz-
dę, my zaś mamy Ewangelię - dobrą nowinę o Jezusie 
Chrystusie. A wszystko po to, aby dać się ugościć Je-
zusowi i innym udzielać gościny. A kiedy idziemy po 
Jego śladach, warto mieć przed oczyma obraz anioła, 
który przyszedł do Abrahama. I przyjmować każdego 
człowieka jakby ten był Bożym aniołem, przysłanym 
przez Boga po to, aby dawać świadectwo miłości, która 
dzieli się sobą. Tak, aby miłość ta (Bóg) mogła w nas 
wzrastać.
 Dziś łatwo nam zapomnieć o gościnności. Dla-
tego Słowo Boże w szczególny sposób zachęca nas, aby 
ją okazywać. Mamy ścigać się w okazywaniu sobie 
gościnności. Mamy szukać, kogo jeszcze w domu nie 
mieliśmy, aby pobyć ze sobą razem, aby wreszcie spo-
kojnie porozmawiać. Pomyślmy tylko, ile kontaktów 
można dzięki temu odświeżyć, poszerzyć. Ktoś powie-
dział: „To co dajesz innym, to masz; to, co zatrzymu-
jesz dla siebie, to tracisz”

diakon Beata Janota
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KONFIRMACJA?    
 Przychodzi kościelny do księdza 
proboszcza i mówi: Księże, mamy problem... 
w żaden sposób nie możemy pozbyć się nie-
toperzy z wieży kościelnej... - Przez dłuższy 
czas obaj myślą nad rozwiązaniem proble-
mu..., aż w końcu zasmucony proboszcz od-
powiada – Wiem...! Trzeba je konfirmować, 
wtedy na pewno uciekną z kościoła...
 Nie tylko w naszym kościele  
w Polsce funkcjonuje ten znany, stary dowcip.  
W pierwszej chwili może wzbudzić uśmiech 
na twarzy, ale niestety, w pewien sposób 
trafnie opisuje także naszą kościelną rze-
czywistość, z którą co roku jesteśmy kon-
frontowani. Jak będzie w tym roku...?

 Podobnie jak w minionych latach, postanowi-
łem zapytać konfirmantów ze swojej grupy, jak rozu-
mieją konfirmację i dlaczego chcą być konfirmowani?

 Chcę być konfirmowany dlatego, że chcę wstą-
pić do kościoła. - Taka odpowiedź często się powtarza-
ła i mogłaby cieszyć, gdyby nie to, że pokazuje, iż nie 
wszyscy nauczyli się i rozumieją, jakie zadanie w życiu 
człowieka pełni chrzest. Już przez chrzest, oprócz włą-
czenia do grona dzieci Bożych (zbawionych), ochrzczo-
ny zostaje włączony do kościoła i parafii, otrzymuje 
również dary  Bożej łaski - zmazanie winy grzechu 
pierworodnego i życie wieczne, a także powierzony zo-
staje opiece Ducha Świętego.
Chcę udowodnić Panu Bogu, że w Niego wierzę...   
- Odpowiedź może zrodzić pytanie, czy konfirmant jest 
przekonany, że Pan Bóg tego nie wie? - A co z Jego 
wszechwiedzą? - Czy pamiętamy, że Pan Bóg bada na-
sze serca, zna nasze wszystkie myśli, słowa i czyny?
Chcę być konfirmowana, ponieważ religia ewangelic-
ka jest tą, która mi pasuje... - Gdzie został popełniony 
błąd? - Religią jest Chrześcijaństwo, tak jak Judaizm 
czy Islam. Bycie Ewangelikiem Augsburskiego Wyzna-
nia wiąże się z określoną przynależnością wyznanio-
wą... Nie jesteśmy innej wiary niż Katolicy rzymskiej 
tradycji, albo Greko-Katolicy czy członkowie Autoke-
falicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. I to trze-
ba podkreślać! - Dlaczego? Ponieważ to wpływa także 
na to, jak jesteśmy postrzegani przez nie-Luteran i jak 
sami siebie postrzegamy. Chrześcijanie, mimo różno-
rodności wyznaniowej, trwają w jednej wierze! Mamy 
tego samego Boga, tę samą Modlitwę Pańską, zgadza-
my się co do dwóch najważniejszych sakramentów 
(chociaż w niektórych kościołach za sakramenty uznaje 
się także inne czynności kościelne, albo w mniejszym 

stopniu podkreśla ich znaczenie), mamy to samo wy-
znanie wiary, zgadzamy się co do trzech najważniej-
szych świąt chrześcijańskich – Świąt Bożego Narodze-
nia, Zmartwychwstania Pańskiego i Zesłania Ducha 
Świętego... Jesteśmy więc wierzącymi różnych wyznań, 
ale wyznawcami tego samego Boga i religii.
Chcę potwierdzić, że wierzę w Jezusa Chrystusa, ponie-
waż On zbawił mnie od grzechów (…) 
Chcę być konfirmowana, ponieważ wierzę w Boga  
i chcę żyć w Jego bliskości, według Jego przykazań (…) 
Chcę być konfirmowana, ponieważ chcę brać udział  
w wyborach w parafii. Dzięki konfirmacji moja wiara 
stanie się trwalsza. Dzięki niej mogę stać się pełno-
prawną członkinią kościoła, jest to dla mnie bardzo 
ważne wydarzenie, gdyż kocham Boga i chcę być świa-
domie wierzącą osobą... 
Te odpowiedzi pokazują, że młodzi ludzie wiedzą czym 
jest konfirmacja i jakie prawa w dniu swojej konfirma-
cji otrzymują. Być może dlatego najczęściej powtarza-
nym argumentem w odpowiedzi na pytanie dlaczego 
chcesz być konfirmowany (?), jest ten, nawiązujący do 
uzyskiwanych wraz z konfirmacją praw. Chcę być kon-
firmowany, żeby móc w przyszłości wziąć ślub kościelny 
i być rodzicem chrzestnym (...)
Dwie odpowiedzi mocno się jednak wyróżniały: Chcę 
być konfirmowana, ponieważ chcę być bliżej z Bogiem, 
chcę wzmocnić swoją wiarę i wytrwać w niej do końca. 
Chcę w niej trwać niezależnie co się wydarzy i co nastą-
pi. Chcę ją potwierdzić nie tylko przed sobą samą, ale 
także przed Bogiem (Ania K.)
 Każdy z nas może sam dla siebie skomentować 
przemyślenia i argumentację młodych ludzi. Mnie naj-
bardziej przekonuje odpowiedź Karoliny K.: Konfirma-
cja to umocnienie w wierze. Ja chcę być konfirmowana, 
ponieważ stałabym się wtedy pełnoprawnym członkiem 
Kościoła. Chcę złożyć świadectwo przed Bogiem, że je-
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stem gotowa przyjąć na siebie wiarę i wziąć za nią od-
powiedzialność. Przy chrzcie to rodzice podejmowali za 
mnie decyzję, jednak teraz jestem sama gotowa pokazać 
przed Bogiem, że chcę żyć w wierze (oryg. zapis).  

To prawda, że wraz z konfirmacją uzyskuje się kon-
kretne uprawnienia w życiu parafialnym i kościelnym,  
ale nie można zapominać również o ważnych obowiąz-
kach (!)

 Wielu konfirmantów rozumie czym jest konfir-
macja. Ale czy wszyscy jesteśmy tego świadomi i pa-
miętamy rok po i wiele lat później o swoim ślubowaniu 
i podjętym postanowieniu? 
Czyżby nasze deklaracje były wyuczonymi, nic nie 
znaczącymi zobowiązaniami?
W tym miejscu należy zadać pytanie, dlaczego jako ro-
dzice i dziadkowie, pozwalamy, żeby  po swoim ślubo-
waniu wielu młodych ludzi rezygnowało z uczęszcza-
nia na lekcje religii? Nie zachęcamy ich do chodzenia 
na spotkania młodzieży, na nabożeństwa. Dlaczego 
tak łatwo poddajemy się, kiedy związani ze stroną nie-
ewangelicką, mamy zadecydować, gdzie odbędzie 
się nasz ślub, albo będą wychowywane nasze dzieci?  

- A nasze ślubowanie? - A nasza przemyślana decyzja  
o byciu w Kościele Luterańskim? - Skoro sami chcieli-
śmy w nim pozostać, dlaczego do niego nie zapraszać 
innych? Dlaczego nie zadbać, żeby nasze wnuki i dzieci 
w nim pozostawały? (...)

 I w tym miejscu znowu trzeba zadać pytanie – 
czym dla nas jest albo była konfirmacja? 
Na pewno nie jest pierwszą komunią, tak jak niektó-
rzy konfirmanci, rodzice i dziadkowie przywykli o niej 
mówić. Nie jest też tym samym co Sakrament bierz-
mowania praktykowany w Kościele Rzymsko-Katolic-
kim (dla niewtajemniczonych: w Kościele Luterańskim 
mamy tylko 2 sakramenty – Chrztu i Wieczerzy Pań-
skiej, czyli te, które bezpośrednio ustanowił Pan Jezus).

 Samo słowo konfirmacja pochodzi z języka 
łacińskiego i oznacza – umocnienie, potwierdzenie 
(w wierze). Konfirmowana może być osoba, która po 
odpowiednim przygotowaniu, swoją osobistą decyzją 
poprzedzoną głębokim zastanowieniem, z własnej woli 
(nie dla zwyczaju, zmuszana przez rodziców, dziadków, 
lub kogoś innego, bądź też dla świętego spokoju i za-
spokojenia ambicji najbliższych), chce w uroczystym 
ślubowaniu potwierdzić swoją wiarę przed Panem Bo-
giem i wspólnotą kościoła, do której przynależy (para-
fii). 
Sama uroczystość i ślubowanie powinny być, tak na-
prawdę, ostatnim punktem wcześniejszego wzmacnia-
nia swojej wiary, które odbywa się w czasie katechezy 
i spotkań konfirmacyjnych, przez uczestniczenie w na-

bożeństwach, i w domu, w trakcie modlitwy, rozmów 
z rodzicami i przez samodzielne studiowanie Słowa 
Bożego. Najogólniej rzecz ujmując – konfirmacja po-
winna być osobistą decyzją i świadectwem dojrzałości 
wierzącej osoby.

Dlatego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pol-
sce konfirmacja jest chwilą uznania dojrzałości chrze-
ścijańskiej młodego człowieka (najczęściej w wieku 
14-15 lat) i przyjęciem jego osobistej decyzji przez pro-
boszcza i zbór. 
W trakcie nabożeństwa konfirmanci składają uroczyste 
ślubowanie, które poprzedza wyznanie przez nich swo-
jej wiary. Ślubują wierność Panu Bogu i Kościołowi 
Ewangelicko-Augsburskiemu. 

W naszym Kościele konfirmacja została powiązana  
z pierwszym przystąpieniem do Komunii Świętej i jest 
odniesieniem się do Chrztu Świętego. W dniu konfir-
macji konfirmowani otrzymują Boże błogosławieństwo, 
a przez podanie prawej ręki, duchowny (proboszcz) 
udziela im wszystkich praw przysługujących w zborze.

Czy konfirmacja jest zatem potrzebna? 

 Konfirmacja wyrosła z sakramentu chrztu  
i praktyki katechumenatu, czyli przygotowania do-
rosłych do przyjęcia chrztu i jest z nim bezpośrednio 
związana.
 Konfirmacja nie jest jednak ani uzupełnieniem 
chrztu, ani jego potwierdzeniem, czy dopełnieniem (jak 
sądzi wiele osób). Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego ma znaczenie jednorazowe i zupełne. Konfir-
macja odnosi się do chrztu przeżytego w dzieciństwie  
i nie jest jego powtarzaniem w innej formie! (Jeśli ktoś 
w wieku dorosłym przeżywa chrzest, jest on zawsze 
połączony z konfirmacją. Taka osoba po odpowiednim 
przygotowaniu, sama odpowiada na pytania zadane 
przed chrztem i ślubuje swoją wierność Panu Bogu).
 Przygotowując się do konfirmacji, młoda osoba 
ma za zadanie rozpoznać i zrozumieć to, co zostało jej 
darowane przez Pana Boga w chrzcie. Do tego etapu 
przygotowują już lekcje katechezy. Czas przygotowa-
nia do konfirmacji powinien być czasem wzmożonej 
modlitwy i lektury Słowa Bożego. Czy zawsze jest?  

-  to już inna sprawa...

 Prosząc konfirmantów o przeczytanie wybra-
nej jednej Ewangelii, często słyszę: nie mam czasu…,  
a niekiedy, o, zgrozo, zgłaszają się rodzice, którzy 
usprawiedliwiają swoje dziecko ilością zajęć pozalek-
cyjnych i szkolnych obowiązków..., bo przecież wszyst-
ko jest ważne, ale czytanie Biblii już nie!
A to przecież również oni swoją istotną rolę w tym cza-
sie mają do spełnienia! Także rodzicie i rodzice chrzest-
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ni mają towarzyszyć młodemu człowiekowi, wspierać 
go, dawać przykład od najmłodszych lat swojej wiary  
i życia z Bogiem. Nie wolno im jednak w żadnym przy-
padku przymuszać konfirmanta do złożenia nie wynika-
jącego z jego wewnętrznego przekonania i pragnienia 
ślubowania! Niestety, co roku potrzebne są rozmowy  
z rodzicami, którzy nie rozumieją decyzji swoich dzieci, 
jeśli z różnych powodów nie chcą być konfirmowane. 
Bardzo często racjonalnie argumentują i mówią dlacze-
go nie. Potem okazuje się, że zgłaszają się po jakimś 
czasie i po przemyśleniu, zmieniają swoją decyzję. Czy 
otrzymują w tym czasie od nas potrzebne wsparcie? 
Jeśli ktoś ma wątpliwości czy powinno się pozwalać im 
rezygnować, sam może odpowiedzieć sobie na pytanie, 
co jest lepsze – nieszczere ślubowanie, czy zaspokojo-
ne ambicje rodziców, dziadków, co i tak później często 
skutkuje odchodzeniem młodych ludzi z Kościoła, bo 
skoro zrobiłem co chcecie, teraz już nic nie muszę, daj-
cie mi święty spokój...

 Rażącym przykładem rodzicielskich zaniedbań 
i złego przykładu dla naszych konfirmantów jest smut-
ny obrazek z życia naszej parafii. Rodzice przywożą 
swoje dzieci na nabożeństwa i sami odjeżdżają gdzieś 
samochodem. Jak młodzi ludzie mają chcieć wiązać 
swoje życie z Kościołem, uczestniczyć w nabożeń-
stwach, skoro ich rodziców w nim nie ma...? Niektórzy 
rodzice, wykazując się bezmyślnością, sądząc, że kaza-
nie kończy nabożeństwo, w niedzielę albo święta, kiedy 
jest ono połączone ze spowiedzią i Wieczerzą Świętą, 
przychodzili do zakrystii i od pana kościelnego ocze-
kiwali podpisu, za udział w nabożeństwie! A przecież 
tak jak kazanie, tak też sakrament jest najważniejszym 
punktem nabożeństwa. Konfirmant powinien spowia-
dać się ze swoich grzechów tak jak każdy inny człowiek 
(!) Przystępując do komunii, przyklękając przy ołtarzu 
,może otrzymać błogosławieństwo, tak jak młodsze 
dzieci... Nawet jeśli zostanie w ławce, jest uczestnikiem 
tej samej wspólnoty (komunii) ludzi wierzących, którzy 
podchodzą do przodu.

 Drodzy rodzice, dziadkowie, parafianie – jaki 
przykład dajemy innym? Jakie składamy świadectwo?

 Drodzy konfirmanci, często wiecie lepiej od 
swoich rodziców, jakie zachowania są naganne i nie-
godne naśladowania. Wy także możecie być przykła-
dem dla swoich najbliższych. Za chwilę, po waszej 
konfirmacji, będzie to waszym obowiązkiem! – Czy 
jesteście gotowi podjąć się tej odpowiedzialności, dbać 
o dobre imię swojego Kościoła, ale przede wszystkim 
wypełniać swoje zadania (?) – osób, które chcą w swo-
im życiu nosić zaszczytny tytuł – chrześcijanina, zobo-
wiązujący nas do naśladowania Pana Jezusa?

 W dniu konfirmacji przez wyznanie swojej 
wiary, oświadczycie, że jako ochrzczeni i obdarowani 
łaską Boga i darami Jego zbawienia, świadomi swoich 
praw i obowiązków, chcecie je wypełniać. Zapewniali-
ście, że chcecie kontynuować przymierze chrztu, które 
Pan Bóg z wami zawarł.

 W trakcie nauk konfirmacyjnych wskazywali-
śmy sobie na istotę sakramentu Wieczerzy Świętej.
W dniu konfirmacji pierwszy raz w życiu  przyjmiecie 
ten Sakrament spożywając ciało (chleb) i krew Pana Je-
zusa (wino)  i  będzie to nasze wspólne święto!

 Drodzy parafianie! Konfirmacja jest świętem 
nas wszystkich – całego zboru! Zapraszam każdego  
z nas do wzięcia udziału w tej ważnej uroczystości. 
Księża poprzez gest nakładania rąk będą   młodych lu-
dzi błogosławić, jednak wszyscy w modlitwie chcemy  
i powinniśmy prosić, żeby ich wiara nie ustawała. Chce-
my prosić o Boże prowadzenie dla nich i ich udział  
w budowaniu przyszłości naszej parafii i Kościoła z 
Bożą pomocą.

 Wam Drodzy Konfirmanci życzę dojrzałości  
i odwagi przyznawania się do swojej wiary, co we 
współczesnym świecie nie jest wcale proste.
Życzę, żeby Biblia, którą w tym dniu otrzymacie, nie 
była tylko okolicznościowym prezentem, ale ważnym 
narzędziem do pogłębiania waszej wiary i wiedzy  
o Bogu.
 Nie zapominajcie, że swoją wiarę mamy budo-
wać w oparciu o Słowo Boże i modlitwę, a mamy ku 
temu okazję zawsze na nabożeństwach, na których nie 
może was zabraknąć, także po waszej konfirmacji. 

 Życzę wam, żebyście byli dumni z bycia osoba-
mi wierzącymi…., i żeby nie było z wami tak, jak z tymi 
nietoperzami:)

ks. Łukasz Gaś
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Słowa dla Ciebie

Tak mówi Bóg: „Nie bój się, bom cię odkupił, wezwa-
łem cię imieniem twoim, moim jesteś!" 

Iz 43,1-7
 To słowo należy do najkosztowniejszych 
klejnotów obietnic Bożych. O czym ono nam mówi?  
O zbawiającej miłości Boga, dla której nie ma sytuacji 
bez wyjścia. Słowa te zapewne nieraz słyszeliśmy, np. 
przy Konfirmacji lub w innych szczególnych okolicz-
nościach i może przywykliśmy do Niego tak, że nie wy-
czuwamy ogromu Jego znaczenia.
 Abyśmy wyrażoną w tych Słowach prawdę 
mogli sobie uświadomić, przypomnijmy sobie do kogo 
one pierwotnie zostały wypowiedziane. Słowa te Bóg 
skierował do ludu izraelskiego, który znajdował się  
w niewoli babilońskiej, w obcym, wrogim otoczeniu.  
W tym bardzo trudnym położeniu otrzymali tak bardzo 
im potrzebne słowa pełne otuchy.
 Tym samym Słowem, które czytamy w dal-
szych wersetach zwraca się dziś Pan do każdego z nas. 
To osładza nasze cierpienie, ponieważ daje nam pew-
ność, że zawsze możemy na Jego pomoc liczyć, nawet 
gdy sami nie widzimy wyjścia z naszych trudności.
 Powiedz Twemu Zbawicielowi o wszystkim co 
Ciebie trapi i gnębi, a u Niego znajdziesz wyciszenie.
 Jak matka dodaje zatrwożonemu dziecku otu-
chy, tak wzmacnia i posila nas Pan. W jaki sposób Bóg 
nam chce udzielić pomocy? O tym czytamy w Psal-
mie 91,15 „Gdy wzywać Mnie będzie, wysłucham go". 
Często Bóg nas nie wyrywa z biedy i doświadczenia, 
ale jest z nami, dodając nam sił. Zaufajmy Jemu, choć 
często Jego dróg nie możemy zrozumieć i pogodzić się 
z nimi.
 Oto przypomnijmy sobie historię trzech mło-
dzieńców w piecu ognistym. Dlaczego oni przetrwali? 
Bo Pan był z nimi. Jego obecność chroniła ich, i nas 
chronić może przed utratą wiary, nadziei i pokoju.
 Bliskość Boga to nasza osłona przed ataka-
mi krzywdzących sądów i raniących słów. Niezmier-
nie ważne jest abyśmy byli świadomi, że te Słowa są 
skierowane i do nas. Kiedy możemy się oprzeć na tych 
obietnicach? Gdy przez ufną wiarę i modlitwę będzie-
my blisko naszego Pana i Zbawcy. W zawieruchach 
naszego życia będzie to wielkim darem, jaki Bóg ma 
dla każdego z nas. On tylko czeka na zawierzenie Jego 
łasce, by mógł nas prowadzić każdego dnia.

„Bóg chce, aby Wszyscy Ludzie byli zbawieni i doszli 
do poznania prawdy”  

 1 Tm 2,4
 Przenieśmy się na krótką chwilę do dalekiego 

Londynu. Tam, w małym kościółku, odbywało się na-
bożeństwo. W pewnym momencie wzrok kaznodziei 
padł na młodego człowieka, którego twarz zdradzała 
niepokój i przygnębienie. Kaznodzieja widząc to za-
wołał: „Młody człowieku, spójrz oczyma twej duszy 
na Jezusa Chrystusa. On ci pomoże, da siłę do wyjścia  
z problemów". Po nabożeństwie odbyła się rozmowa 
duszpasterska, której owocem był przełom w życiu 
tego człowieka. Po latach stał się błogosławionym słu-
gą Ewangelii.
 To wezwanie pragnę odnieść i do ciebie - Dro-
gi Czytelniku. Cóż nam daje skierowanie naszych my-
śli i serc do Jezusa? Daje nam poznanie nas samych  
i prawdy o Bogu. Czytając Ewangelię widzimy, że lu-
dzie garnęli się do Niego! A dlaczego to czynili? Bo On 
im, a nam teraz, mówi o Bożej miłości, którą chce nas 
przemienić i uwolnić z naszych win i grzechów. One to 
czynią, mówiąc obrazowo, nieprzebytą przepaść mię-
dzy Świętym Bogiem i nami. Sami, ludzką siłą, nie po-
konamy tej przepaści.
 Przed laty została w naszym kraju ogłoszo-
na amnestia. Skazani odzyskali wolność. Wszyscy ją 
z wdzięcznością przyjęli. I dla nas taką amnestię Bóg 
zgotował. A co my mamy uczynić? Uznać swoją winę  
i przyjąć ten dar, na który nie zasłużyliśmy oraz świado-
mie obrać Boga, jako swego Pana i Zbawiciela. Wów-
czas Duch Święty przez Słowo Boże przekona nas, że 
nie musimy żyć w oddaleniu od Tego, który jest nie tyl-
ko świętym, sprawiedliwym Bogiem, ale i miłującym 
Zbawicielem, bo Bóg stworzył nas dla Siebie i niespo-
kojne jest serce nasze dopóki nie znajdzie w Nim uko-
jenia.

„Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie” 
Ps. 23

 Dobrze są nam znane słowa tego Psalmu. Nie 
raz zapewne stały się dla nas źródłem posilenia. Ten 
Psalm pokazuje również naszą zależność od Dobrego 
Pasterza - Jezusa Chrystusa. Obyśmy przez głęboką uf-
ność mieli pewność, że jest z nami On, który chce nas 
prowadzić i ochraniać.
 Psalm ten jest osobistym wyznaniem i świadec-
twem króla Dawida, który musiał przejść przez liczne 
i bolesne doświadczenia, ale zawsze i wszędzie dozna-
wał Bożej pomocy. Wypełnienie tych słów przyszło do 
nas w Jezusie Chrystusie, który jest naszym dobrym Pa-
sterzem. On chce nas prowadzić przez życie do wiecz-
nego Domu i posilać mocą swego Słowa.
 Nasz Dobry Pasterz nie tylko nas prowadzi  
i posila, lecz także broni w chwilach, gdy nam się wyda-
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500 lat Reformacji
470. rocznica otwarcia Soboru Trydenckiego

je, że sytuacja jest bez wyjścia. A w chwili śmierci, na-
sze zatrwożone myśli i serca wycisza pewnością życia 
wiecznego. W mocy cierpienia krzepi nas ta pewność, 
że jesteśmy w rękach Dobrego Pasterza, a Jego łaska 
niech wypełnia nas pewnością i radością zbawienia!
Jak Jezus posila spracowanych i obciążonych, mówi 

nam Mt 11,25,25: „Pójdźcie do Mnie wszyscy spraco-
wani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie". Cóż 
to za tekst promieniujący łaską i miłosierdziem!

ks. Tomasz Bruell

 Od chwili, kiedy Marcin Luter w 1518 r. odwo-
łał się do soboru, sprawa zwołania soboru była ciągle 
aktualną. Papieże, Hadrian VI i Klemens VII, potrafili 
się twardo bronić i do zwołania soboru nie dopuścić. 
Bardziej przewidujący Paweł III zrozumiał, że papie-
stwo nie uniknie już zwołania soboru. Zwołany przezeń 
sobór (1545 -1563) ma swoją skomplikowana historię.
 Cesarz miał nadzieję, że sobór przywróci jed-
ność Kościoła, i oczekiwał ze strony soboru jakiegoś 
gestu w stosunku do protestantów, który by protestan-
tom pozwolił wrócić na łono Kościoła. Tymczasem 
Sobór Trydencki od samego początku zajął stanowisko 
wrogie wobec protestantyzmu. Nie mógł spełnić po-
kładanych w nim nadziei. Najpierw długo dyskutowa-
no nad sposobem głosowania. Najistotniejsze sprawy 
i zagadnienia rozstrzygano w kongregacjach, a nie na 
posiedzeniach plenarnych. Uchwały Soboru Trydenc-
kiego dzielą się na decreta, które pozytywnie wyrażają 
naukę Kościoła, i na canones, które przedstawiają, i po-
tępiają poglądy kacerskie.
 Otwarcie soboru nastąpiło 13 grudnia 1545 r. 
Na otwarciu było zaledwie dwudziestu pięciu bisku-
pów. Pod koniec kadencji ich liczba nie przekroczyła 
siedemdziesięciu. Odbyło się dziesięć sesji soboru. Na 
czwartej sesji ustalono źródło nauki Kościoła. Źródłem 
tym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu  
z apokryfami i tradycją. Za oficjalne tłumaczenie Pisma 
Świętego uznano Wulgatę. Powołanym i upoważnio-
nym komentatorem Pisma Świętego jest Kościół. Na 
sesji piątej ustalono naukę o grzechu pierworodnym, 
na szóstej - naukę o sakramentach. Druga sesja trwała 
od 1 maja 1551 r. do 28 kwietnia 1552 r. Trzecia se-
sja została otwarta 13 stycznia 1562 r., a jej uroczyste 
zamknięcie nastąpiło 4 grudnia 1563 r. Wyniki soboru 
wywarły decydujący wpływ na kształtowanie się kato-
licyzmu późniejszych wieków. Pod względem dogma-

tycznym sobór ustalił antyewangelickie sformuowanie 
nauki Kościoła o tradycji, o znaczeniu dobrych uczyn-
ków, o sakramentach, o czyśćcu i czczeniu świętych.  
W ten sposób Kościół zdecydowanie odrzucił porozu-
mienie z obozem Reformacji i podtrzymał całkowicie 
swój dotychczasowy stan nauki. Odpowiedzią na za-
rzuty protestantyzmu było tylko bardziej sprecyzowane 
sformułowanie nauki Kościoła katolickiego. Przepro-
wadzone przez Kościół katolicki reformy miały charak-
ter antyprotestancki. Zniesiono wprawdzie urząd oficjal-
nych kaznodziejów odpustowych, pewne opłaty na cel 
skarbca papieskiego, ustalono prawa i obowiązki du-
chownych. Podkreślono konieczność pracy kaznodziej-
skiej i nauczania młodzieży, wprowadzono obowiązek 
wizytowania parafii i proboszczów. Uchwały te miały 
służyć po to, by Kościół katolicki mógł konkurować  
z Kościołami Reformacji. W ten sposób Kościół katolic-
ki zawdzięcza Kościołom Reformacji umocnienie świa-
domości swego posłannictwa i swego powołania.
 W obronie przed protestantyzmem wprowa-
dzono index librorum prohibitorum, czyli indeks ksiąg 
zakazanych. Oprócz tego przedsięwzięto kroki, które 
by służyły centralizacji Kościoła. Istotną była uchwa-
ła uznająca papieża za jedynego wykładowcę dekretów  
i kanonów soboru. Ujednolicono porządek nabożeń-
stwa i odrzucono wszelkie ewentualne koncesje na 
rzecz ewangelików, między innymi również kielich dla 
ludu oraz małżeństwo dla duchownych.
 Tak odnowiony na Soborze Trydenckim katoli-
cyzm skoncentrował następnie swe siły do bezwzględ-
nej walki z Reformacją. Następnych sto lat po Soborze 
Trydenckim to wiek najostrzejszych walk między Re-
formacją i kontrreformacją, prowadzoną przez Kościół 
rzymski. J.D.

Kalendarz Ewangelicki 1995 
Śląski Kościół Ewangelicki A.W.
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W³adys³aw Sosna

Trochę historii
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 206

 08.05.1790: zmarł Piotr Tepper, bankier war-
szawski, generalny senior cywilny Prowincji Małopol-
skiej i Księstwa Mazowieckiego obu wyznań ewange-
lickich. 
 Piotr Tepper urodził się w Toruniu (wg innych 
źródeł w Poznaniu) w 1702 r. Tam też doczekał lat  
sprawnych, przeprowadził się do Warszawy, gdzie po-
ślubił Ludwikę Elżbietę z Sauterów, córkę kupca wro-
cławskiego. Nic bliżej o jego przygotowaniu zawodo-
wym nie wiadomo oprócz tego, że obdarzony był – jak 
potwierdzają to dalsze wypadki - umiejętnościami pro-
wadzenia finansów i to na wielką skalę. Swoją karierę 
rozpoczął od założenia własnej firmy kupieckiej przed 
1728 r. w Warszawie. W jego magazynie można było 
nabyć wszystko, co związane było z urządzeniem domu, 
zwłaszcza ludzi bogatych. Tepper trafił w gusta swoich, 
wywodzących się z arystokracji, klientów. W 1765 r. 
nabył pałac pod „Czterema wiatrami” wraz z restaura-
cją i zaprosił do jego częściowej przebudowy wybitne-
go architekta Szymona Bogumiła Zuga (1769 – 1771). 
Trzy lata później (1774),  po raz trzeci przeprowadził 
całe przedsiębiorstwo do większych pomieszczeń, tym 
razem nie wynajmowanych, a do własnej, wybudowa-
nej według projektu Efraima Schroegera reprezentacyj-
nej kamienicy, będącej pierwszym tego typu obiektem 
rodzącej się warszawskiej burżuazji. Jak podał Euge-
niusz Szulc: „wcześnie rozpoczął również działalność 
bankierską  - wymieniał pieniądze, załatwiał przekazy 
krajowe i zagraniczne, wypożyczał  gotówkę pod za-
staw nieruchomości, udzielał kredytu królowi, miastom, 
a nawet rządowi. Stał się udziałowcem kilku (...) przed-
siębiorstw przemysłowych (...)” (!!!). Mimo to, jak da-
lej podał Eugeniusz Szulc w przytoczonym za autorem 
cytacie pamiętnika: „zdumiewa (...) prostota i skrom-
ność właściwa temu staremu mieszczaninowi, nie da-
jącemu się unieść powodzi zbytku, grożącej zalaniem 
całej Polski. Jest on bezpretensjonalny w swym zacho-
waniu i oszczędny w gospodarstwie domowym”. 
 Niemniej zadziwiająca jest jego aktywność na 
polu pozafinansowym. Od około 1754 r. zaczął odgry-
wać istotną rolę w życiu zboru warszawskiego, także tu 
czuwając nad jego sprawami finansowymi. Dzięki jego 
wsparciu, do grona starszych  zboru weszło sześciu 

przedstawicieli rzemiosła,  
a z czasem utworzonych zo-
stało kilka wydziałów gminy 
wyznaniowej, m.in. opieki 
nad ubogimi, szpitalny, bu-
dowlany i szkolny. Wyegze-
kwował również od władz 
miejskich respektowanie 
uchwały sejmowej z 1768 r. o dopuszczeniu dysyden-
tów do prawa miejskiego. Na wspólnym Synodzie Ko-
ścioła Ewangelicko – Augsburskiego i Helweckiego  
w 1777 r. w Lesznie przyczynił się do powołania wspól-
nego Konsystorza, a sam został wybrany na urząd se-
niora generalnego cywilnego prowincji małopolskiej i 
mazowieckiej.  Odkąd tylko król Stanisław August Po-
niatowski objął rządy (1764), pokrywał wydatki pozwa-
lające na utrzymanie ewangelickiego domu modlitwy, 
powstałego na terenie ambasady duńskiej. Kolejnym 
krokiem było nabycie tytułu własności nabytych przez 
zbór gruntów, wyjednanie u króla przywileju wystawie-
nia nowej godziwej świątyni ewangelickiej i wyasygno-
wanie na ten cel sumy 4200 dukatów, a także pokrycie 
kosztów transportu blachy miedzianej ze Szwecji na 
pokrycie dachu, ofiarowanej przez króla szwedzkiego 
Gustawa III. Plac pod budowę podarował zborowi Piotr 
Karol Furgusson, adoptowany siostrzeniec Piotra Tep-
pera. Do budowy okazałej świątyni według ostatecznie 
zatwierdzonych do realizacji planów wspomniane-
go architekta Szymona Bogumiła Zuga przystąpiono 
24.04.1777 r. i z niemałym trudem ukończono i uroczy-
ście otwarto 30.12.1781 r. Świątynia była nie tylko naj-
wyższą budowlą ówczesnej Warszawy (58 m), ale także 
oryginalnym co do formy i reprezentatywnym dziełem 
architektury drugiej połowy XVIII w. w Królestwie 
Polskim. Cieszył się z dzieła nie tylko Piotr Tepper.  
W dowód uznania dla głównego promotora, zbór polecił 
umieścić jego nazwisko na jednym z trzech dzwonów. 
 Piotr Tepper nie doczekał potomka. Już w 1766 
r. zmarła mu żona. W tej sytuacji Piotr Tepper dokonał 
adopcji siostrzeńca Piotra Karola Furgussona,  który 
stopniowo przejmował zarządzanie majątkiem. Począt-
kowo robił oszałamiającą karierę, ale w przeciwień-
stwie do przybranego ojca pędził niezwykle rozrzutne 



Informator Parafialny nr 5/2015 (138)

maj 2015 9

życie, co w niedługim czasie doprowadziło całe przed-
siębiorstwo do ruiny. Niefortunny spadkobierca dorob-
ku swojego darczyńcy zmarł 4 lata po jego zgonie. Po-
zostały wspomnienia po przybranym ojcu, a zwłaszcza 
dzieło, do powstania i ukończenia którego walnie się 
przyczynił. 

*****
 08.05.1940: zginął ks. Karol Kulisz, proboszcz 
parafii ew. w Ligotce Kameralnej potem w Cieszynie, 
senior diecezji, założyciel zakładów opiekuńczych 

„Betezda” w Ligotce  i „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, 
delegat Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego na 
Konferencję Pokojową w Paryżu. Patrz: odc. 8, w: „Ga-
zeta Ewangelicka” 1998/03, s. 37 – 38. 

*****
 11.05.1890: w Cieszynie (na Brandysie) uro-
dził się Jan Raszyk, syn szewca Jana i Alojzy z domu 
Josiek. Tu także uczęszczał do szkoły podstawowej  
i gimnazjum. Rozpoczęte w 1912 r. studia medyczne 
w Wiedniu zostały przerwane wezwaniem do służby 
wojskowej w charakterze oficera sanitarnego na fron-
tach rosyjskim i włoskim I wojny światowej. W 1917 
r. przekazany został do służby w szpitalu wojskowym  
w Trieście. Po zakończeniu działań wojennych ukoń-
czył przerwane studia w 1922 r. i wystąpił o nostryfi-
kację dyplomu lekarskiego w Krakowie. Jeszcze w tym 
samym roku ożenił się z Julią Koenig i rozpoczął swoją 
ofiarną, długoletnią służbę lekarza domowego w Isteb-
nej, pierwszego medyka w gminie i najbliższej okolicy. 
Obsługiwał poradnie: przeciwjagliczną, przeciwgruź-
liczą, przeciwweneryczną i położniczą. Pełnił także 
obowiązki lekarza szkolnego. Do jego sukcesów należy 
zaliczyć całkowite wyeliminowanie jaglicy w gminie. 
We własnym mieszkaniu urządził aptekę i izbę położni-
czą. Stale podnosił swoje kwalifikacje z zakresu tracho-
matologii i okulistyki (1934), gruźlicy (1935), chirurgii 
urazowej (1939). Udzielał się w cieszyńskim kole To-
warzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku. Ponownie zmo-
bilizowany w 1939 r., w czasie kampanii wrześniowej 
odniósł rany. Po wyleczeniu w szpitalu w Budapeszcie 
wrócił do Istebnej. Mimo kurateli władz niemieckich 
służył pomocą medyczną partyzantom AK na Baraniej 
Górze, opiekował się rodzinami partyzantów, ratował 
dezerterów wcielonych do armii niemieckiej. Uwięzio-
ny w kwietniu 1945 r., gdy na rogatkach wioski ope-
rowały już wojska sowieckie, osadzony został w wię-
zieniu w Jabłonkowie, a następnie w Cieszynie, gdzie 
szczęśliwie uniknął rozstrzelania. Przewieziony do 
obozu w Mirowie, tam doczekał uwolnienia 7.05.1945 
r. Wrócił do Istebnej, obejmując stanowisko lekarza w 
Ośrodku Zdrowia, opiekował się przychodnią ogólną i 
położniczą, a także młodzieżą szkolną. W 1950 r. do-
prowadził do uruchomienia osobnej izby porodowej. 
Sukcesem zakończyły się starania o wybudowanie no-
wego Gminnego Ośrodka Zdrowia, otwartego w 1961 

r. Po zaliczeniu kolejnego kursu (1951), organizował 
coroczne akcje honorowego krwiodawstwa w Istebnej. 
W 1967 r. otrzymał kwalifikacje specjalisty medycyny 
ogólnej II stopnia. 
 Wychował dwóch synów Eleuteriusza (* 1923) 
i Juliusza (* 1928); obaj zostali lekarzami. 
 Zmarł 17.10.1973 r., pochowany na nowym 
cmentarzu w Istebnej. Jego pamięci poświęcona jest 
tablica pamiątkowa na Ośrodku Zdrowia, wykona-
na przez Ludwika Konarzewskiego (jun.), odsłonięta  
w 1983 r. 

*****
 14.05.1790: zmarł w Cieszynie rzeźbiarz Jó-
zef Pracker. Nawet w  tym krótkim stwierdzeniu może 
kryć się nieścisłość, gdyż jego nazwisko zapisywane  
było w różny sposób: Pratzker, Pratker, Pratzler, Prat-
zger, Protker. A cóż dopiero mówić o szczegółach jego 
życiorysu? Urodził się w Wałaskim Międzyrzeczu na 
Morawach około 1730 r. Po ojcu odziedziczył talent 
rzeźbiarski i pod jego okiem stawiał pierwsze kroki  
w tej dziedzinie. Potem doskonalił swoje dłuto u Zanet-
tiego, o którym także nic więcej nie wiemy. Około 1760 
r. Józef Pracker przybył do Cieszyna, gdzie otworzył 
swój warsztat rzeźbiarski i tu także 25.09.1770 r. poślu-
bił Weronikę Tenzer. Widać jego prace musiały cieszyć 
się powodzeniem, skoro powierzono mu wykonanie 
dzieła życia, jakim był monumentalny ołtarz i ambona 
w kościele Jezusowym w Cieszynie. Niestety nie umie-
my powiedzieć, czy był tylko wykonawcą, czy także 
projektantem obu tych istotnych akcentów plastycz-
nych kościoła. W ostatnim czasie bowiem znaleziono 
rysunki projektów ołtarza sporządzone przez innych 
znanych  sztukmistrzów morawskich braci Thalher-
rów z Nowego Jiczina. Porównując jednak te rysunki  
z realizacją, z łatwością można stwierdzić, że różnią 
się one między sobą. Patrząc na ołtarz, wręcz rzuca się  
w oczy jego na wskroś reformacyjny program ideowy,  
a ten w tej postaci mógł być sugerowany wyłącznie 
przez osobę dobrze znającą podstawy wiary ewange-
lickiej. Można więc przypuszczać, że mistrz wziął pod 
uwagę wszystkie sugerowane mu uwagi i nadał ołtarzo-
wi ostateczny kształt. Sam ołtarz i jego rozwiązanie na 
tle 12 półkolistych otworów okiennych stanowi jedno-
litą kompozycję przestrzenną, wypełniającą także pół-
koliście zamknięte prezbiterium kościoła. Poświęcenie 
nowego ołtarza nastąpiło w 1766 r., utrzymanej w po-
dobnej konwencji ambony w 1785 r. Obu tym dziełom 
niektórzy autorzy zarzucają prowincjonalizm i brak mi-
strzowskiego dłuta w dodatku osadzonego w surowym 
wnętrzu. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że opinia ta 
jest tendencyjna i uwłaczająca, stoi bowiem w wyraź-
nej niezgodzie z zastanym obrazem wnętrza, wywołu-
jącym nie tylko estetyczne skojarzenia. 
 Prace Józefa Prackera, współpracującego  
z N. Zawiszą, znajdujemy także w drewnianym ko-
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ściołku w Wiśle Małej. Wykonał tam znacznie mniejszy 
boczny ołtarz i kilka detali wystroju kościółka pod ko-
niec lat osiemdziesiątych XVIII w. 
 Jak wiemy z historii Cieszyna, 6.05.1789 r. 
miasto ogarnął wielki pożar, w wyniku którego prawie 
wszystko, co znajdowało się wewnątrz jego murów, 
uległo zniszczeniu. Ocalały tylko przedmieścia, w tym 
wyższobramskie z kościołem Jezusowym. Spalił się 
także dom, w którym zamieszkiwał Józef Pracker, wraz 
z pracownią i z całym dorobkiem rzeźbiarskim. Utrata 
majątku i całego dorobku prawdopodobnie była przy-
czyną  wcześniejszego zgonu. Nie zachowało się tak-
że miejsce jego pochowku. Pozostało jego największe 
dzieło... w kościele Jezusowym, parę detali w kościółku 
w Małej Wiśle i kilka anonimowych rzeźb figuralnych 
w rodzinnym mieście, przypisywanych jego imieniu.  

*****
 16.05.1865: w Cieszynie urodził się  ks. dr 
Rudolf Wrzecionko, syn kasjera miejskiego Pawła  
i Marii z domu Borowiec. Zdobył gruntowne wykształ-
cenie: z cieszyńskiego gimnazjum klasycznego udał się 
na studia filozoficzno – teologiczne do Wiednia, któ-
re kontynuował w Strassburgu i we Wrocławiu, gdzie 
uzyskał doktorat za pracę napisaną po niemiecku: „Me-
tafizyczne znaczenie teorii uczucia w dialektyce Schle-
iermachera”. Studia z zakresu filozofii pogłębił jeszcze 
na uniwersytetach w Lipsku, Halle i Berlinie. Mając 
takie przygotowanie zamierzał poświęcić się pracy 
naukowej, ale po zdaniu przepisanych egzaminów teo-
logicznych w Wiedniu i kościelnych, przyjął w 1901 r. 
stanowisko wikariusza w Suchdolu. W 1906 r. wrócił 
do Cieszyna, godząc się przyjąć obowiązki katechety 
niemieckiego w szkołach ludowych i wydziałowych; 
był jednocześnie osobistym wikariuszem schorowane-
go superintendenta ks. dr. Teodora Haasego, zastępując 
go w czynnościach kancelaryjnych. Po śmierci super-
intendenta (1909) i ks. Arnolda Źlika (1913) zaszła 
pilna potrzeba uzupełnienia na stanowiskach III i IV 
proboszcza parafii w Cieszynie. Zainteresowane strony 
uzgodniły kandydatury ks. Karola Kulisza i ks. dr. Ru-
dolfa Wrzecionki dla zborowników niemieckich. Tuż 
przed wyborami ugrupowanie ślązakowskie zerwało 
umowę, domagając się wyboru w miejsce ks. Karola 
Kulisza swojego kandydata ks. Pawła Pustówki, jednak 
starszeństwo zborowe zdecydowało się przeprowadzić 
wybory zgodnie z pierwotnymi ustaleniami w styczniu 
1914 r. W wyborach przepadł narzucony kandydat.  
Dane o wynikach wyborów poszły do zatwierdzenia 
przez Naczelną Radę Kościelną w Wiedniu, a za nim 
odwołanie strony niemieckiej, w wyniku czego Rada 
postanowiła działać na zwłokę i dopiero jesienią 1919 r. 
wybory unieważniła. Nie miało to już żadnego znacze-
nia, gdyż Konsystorz Warszawski wybory uznał, a ks. 
superintendent Juliusz Bursche obu elektów  instalował 
na uroczystym nabożeństwie w dniu 6.01.1920 r. Nie 

mając u boku ks. Kulisza zbyt wiele zajęć, wolny czas 
poświęcił pracy naukowej. Zachowywał się absolutnie 
lojalnie, i jak potwierdza ks. Oskar Michejda: „spełniał 
swe obowiązki w zgodzie i jedności z innymi pastorami 
zboru, każąc częściej w języku polskim, który znał.”  
 W 1925 r. opublikował w języku niemieckim 
kolejną pracę „O znaczeniu ‘Krytyki czystego rozumu’ 
Kanta dla współczesności”. Następna, niedokończona 
praca pozostała w rękopisie, przechowywana wraz z 18 
teczkami wycinków z dziedziny sztuki i osobistą biblio-
teką w Zabytkowej Bibliotece Zborowej im. B. Tscham-
mera. W 1940 r. za sprawą ks. sup. Pawła Zahradnika 
władze niemieckie przeniosły ks. dr. Wrzecionkę w stan 
spoczynku. W Cieszynie przeżył całą wojnę. Zmarł 
4.01.1946 r. (data z nagrobka; w literaturze spotykamy 
b. duże rozbieżności w dacie zgonu, np. ks. O. Michej-
da podał 4.06.1944). Spoczywa na cmentarzu komu-
nalnym w Cieszynie. Ożeniony w 1915 r. z Eugenią  
z domu Kłapsia, miał dwóch synów: dr filozofii i teolo-
gii Pawła oraz dr. med. Alfreda. 

*****
 16.05.1890: w Siedlcach urodził się ks. Ewald 
Lodwich – Ledwa. Był synem chłopa samouka i mat-
ki Kaszubki. Studia teologiczne zaliczył w Dorpacie.  
W 1920 r. skierowany został na teren Mazur, pełniąc 
obowiązki kierownika  Wydziału Religijno – Kultural-
nego Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego z siedzibą 
w Szczytnie. Swoją obecność zaznaczył drukiem arty-
kułów i wierszy w „Mazurze” oraz wydaniem skrótu 

„Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego” 
Adama Mickiewicza. Ta i intensywnie prowadzona 
propolska działalność uświadamiająca wystarczała, aby 
zostać dotkliwie pobitym przez bojówki niemieckie  
w Farynach pod Szczytnem. Głosowanie plebiscyto-
we (11.07.1920) przyniosło negatywny wynik dla Pol-
ski. Teolog Lodwich – Ledwa schronił się wówczas  
w Działdowie, gdzie nie zaprzestał propolskiej dzia-
łalności kulturalnej. Ordynowany 3.04.1921 r., włą-
czył się do prac organizacyjnych seminarium nauczy-
cielskiego i został pierwszym jego dyrektorem (1921). 
Powołał także i został pierwszym prezesem Towarzy-
stwa Przyjaciół Mazur, które od 1923 r. było współwy-
dawcą „Gazety Mazurskiej”. W tymże 1923 r. został 
pierwszym proboszczem polskiej parafii ewangelicko 

- augsburskiej w Działdowie i katechetą w seminarium. 
Utworzenie parafii ewangelicko – augsburskiej pogłę-
biło niestety dysonans pomiędzy ludnością napływową,  
a miejscowymi Mazurami, przywiązanymi do Kościoła 
Unijnego. Mazurzy, pozostający od wielu pokoleń pod 
wpływem kultury pruskiej, a także nie przebierająca  
w środkach zastraszająca polityka niemiecka i brak ro-
zeznania sytuacji ze strony polskiej, przyniosły mizerne 
efekty w pozyskiwaniu większości Mazurów. Dwa lata 
później ks. Lodwich – Ledwa został przeniesiony do 
Nejdorfu, na jego wniosek przemianowanego na Mo-
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ściska, gdzie objął urząd proboszcza parafii ewangelic-
kiej, od 1929 r. dodatkowo pełnił obowiązki kapelana 
WP. W 1938 r. zamieszkał w rodzinnych Siedlcach.  
W czasie wojny utrzymywał kontakty z działaczami 
mazurskimi, udzielał im pomocy i schronienia. Na-
wiązał także współpracę z podziemiem AK. Po wojnie 
ponownie stawił się w Działdowie, gdzie do 1953 r. na-
uczał języka polskiego, rosyjskiego i łaciny w liceum 
ogólnokształcącym. Pełnił też w tym czasie funkcję 
pełnomocnika Konsystorza Ewangelicko – Augsbur-
skiego na Okręg Mazurski. W 1953 r. przeszedł w stan 
spoczynku, dwa lata później powrócił do rodzinnych 
Siedlec, gdzie zmarł 13.09.1973 r. W dorobku pozosta-
wił kilka zbiorów wierszy, przekładów literatury rosyj-
skiej i śpiewników. 

*****
 18.05.1615: zmarł w Krakowie Andrzej Scho-
neus, dr teologii i prawa, rektor Akademii Krakowskiej. 
Urodził się w Głogowie w 1552 r. i tam też ukończył 
szkołę podstawową i gimnazjum. Po studiach medy-
cyny we Włoszech, około 1580 r. osiadł w Krakowie, 
by w latach 1583 – 1586 podjąć dalsze studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim i uzyskać magisterium. Przez 
kolejne 9 lat był wykładowcą na tymże uniwersytecie. 
Jesienią 1595 r. wyjechał do Włoch, jako wychowawca 
trzech synów wojewody krakowskiego Jana Tęczyń-
skiego. Zatrzymał się w Padwie i w Rzymie, w 1598 r. 
uzyskał tytuł doktora teologii i prawa. Pod koniec 1599 
r. wrócił do Krakowa, obejmując na Uniwersytecie 
funkcję wykładowcy. Sześć lat później został rektorem 
uczelni  i na to stanowisko był wybierany ośmiokrotnie. 
Na uczelni wprowadził kilka innowacji, m.in. założył 
odrębną katedrę języka i literatury greckiej, utworzył 
ponadto fundusz dla kształcących się w Krakowie gło-
gowian. Pozostawił szereg utworów (sielanki, elegie  
i ody) sławiących czyny wybitnych postaci (m.in. Jana 
Zamoyskiego, królów: Stefana Batorego, Zygmunta III 
i Władysława IV Wazów, kardynała Jerzego Radziwiłła, 
a także swojego krakowskiego opiekuna Stanisława So-
kołowskiego) i zwycięstwa oręża polskiego. Pracował 
także nad encyklopedycznym dziełem „Nihil et omnia”. 
Mimo, iż z pochodzenia był Niemcem, w swoich utwo-
rach dał wiele dowodów swojego przywiązania do Pol-
ski. 

*****
 19.05.1965: zmarła Maria Dąbrowska, po-
wieściopisarka i publicystka, autorka tetralogii „Noce 
i dnie”, opowiadań („Gwiazdy zaranne”), rozpraw kry-
tyczno – literackich o polskich pisarzach i ruchu spół-
dzielczym („Spółdzielczość zwyciężająca”). Patrz: odc. 
199, w: „Wieści Wyższobramskie” 2014/10, s. 14 – 15. 

*****
 20.05.1940: władze hitlerowskie przystąpiły 
do realizacji rozporządzenia reichsführera SS Heinri-
cha Himmlera, czyli założenia pierwszego i najwięk-

szego na ziemiach Polski obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu „Auschwitz 1”. Być może był to zbieg 
okoliczności, ale trudno nie zauważyć, że było to aku-
rat w dniu urodzin samego Adolfa Hitlera. Już 14.06. 
przybył do Oświęcimia pierwszy transport polskich 
więźniów politycznych z Tarnowa w liczbie 728 osób. 
Niebawem do obozu zaczęto przywozić Żydów, Cyga-
nów, radzieckich jeńców wojennych, a także obywateli 
z ponad 20 krajów. W październiku 1942 r. uruchomio-
no w pobliżu obozu macierzystego drugi – główny obóz 
zagłady w Brzezince (Auschwitz II – Birkenau), zdol-
ny pomieścić 200000 więźniów i w 1943 r. kolejny w 
Monowicach (Auschwitz III) przy Zakładach Chemicz-
nych Buna. W sumie cały obóz zajmował powierzchnię 
ok. 40 km2. Oprócz tego istniało ok. 40 mniejszych od-
działów obozu, m.in. na Śląsku Cieszyńskim w Gole-
szowie i w Czechowicach. 
 Więźniowie bici i katowani, zapędzani byli 
do wszelkich ciężkich robót w nieludzkich warunkach. 

„Niebezpiecznych i szkodliwych” dla rzeszy hitlerow-
skiej i niezdolnych do pracy rozstrzeliwano lub podda-
wano pseudomedycznym eksperymentom, a zmarłych 
palono w krematorium. W 1941 r, „udoskonalono” me-
todę masowego uśmiercania ludzi przez zastosowanie 
gazu trującego cyklonu B w wybudowanych komo-
rach gazowych, a ciała palono w kolejnych bardziej 
wydajnych krematoriach i na stosach na wolnym po-
wietrzu. Doszło do tego, że setki wyselekcjonowanych  
z transportu osób kierowano wprost do komór gazowych. 
Ocenia się, że co najmniej 1500000 (wg innych źródeł 
2.800.000 ludzi zostało pozbawionych życia (czyli ok. 
1000 lub więcej dziennie!!!). Już tylko w czasie pierw-
szej próby zagazowania (3.09.1941) zginęło 850 ofiar! 
W pierwszej kolejności likwidowano Żydów (ok. 90 %), 
a następnie Polaków. W literaturze podawane są różne 
dane, z braku dokumentów oparte o przybliżone oceny, 
gdyż służby SS skutecznie zniszczyły  większość doku-
mentacji obozu, do wysadzenia krematoriów i komór 
gazowych włącznie. Nie policzona liczba więźniów 
zginęła w czasie zimowej ewakuacji obozu na przeło-
mie grudnia 1944 i stycznia 1945 r. W obozie pozostało 
ponad 7000 więźniów niezdolnych do „marszu”. I tylko 
ta garstka doczekała  końca gehenny. Zważmy w koń-
cu, że na terenie kraju działało 7 podobnych obozów, 
nie licząc istniejących w granicach rzeszy hitlerowskiej 
obozów zagłady, obozów pracy przymusowej, a także 
obozów przesiedleńczych i innych, gett żydowskich  
i obozów jenieckich (także w Cieszynie - Stalag VIII D). 
Oto bezmiar bestialstwa i skutków rozpętania II woj-
ny światowej, nie licząc strat materialnych, zwłaszcza  
w dobrach kultury. 

*****
 20.05.1990: miało miejsce uroczyste poświę-
cenie i otwarcie nowego filialnego kościoła ewange-
lickiego Jana Chrzciciela w Puńcowie. Poświęcenia 
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miejsca pod budowę kościółka dokonał ks. Jan Melcer 
11.09.1983 r., poświęcenie kamienia węgielnego nastą-
piło 27.05.1984 r., celebrowane przez ks. bp. Janusza 
Narzyńskiego.  Jest to budowla dwukondygnacyjna, 
zbudowana w latach 1984 - 1990 na  rzucie kwadra-
tu, z przekątnym rozwiązaniem wnętrza i amfiteatral-
ną emporą. Bryła kościoła  jest konstrukcji mieszanej 
z elementami żelbetowymi. Projektantami kościółka, 
zdolnego pomieścić ok. 200  osób, są architekci: mgr 
inż. Edward Kisiel (architektura) i mgr inż. Henryk 
Raszka (konstrukcja). Większość robót została wyko-
nana systemem gospodarczym pod nadzorem budowla-
nym i kierownictwem  Oskara Samca. Południowy róg 
wypełnia mensa ołtarzowa z przyściennym  krzyżem  
i płaskorzeźbą ze sceną Chrztu Świętego z boku, dłuta 
Jadwigi Smykowskiej. Po zachodniej stronie kościoła 
została usytuowana wolno stojąca szkieletowa, spięta 
ukośnymi zastrzałami dzwonnica z trzema dzwonami. 
Aktu poświęcenia nowego kościoła dokonał i pierwsze 
kazanie wygłosił ks. bp. Janusz Narzyński. Asystowali 
w uroczystości ks. sen. Jan Szarek i ks. prob. Jan Mel-
cer. Kościółek wzniesiony w sąsiedztwie cmentarza, 
zastąpił dawną kaplicę cmentarną zbudowaną w 1869 
r. Kapliczka ta, początkowo miała charakter bramy 
wejściowej na cmentarz. W 1959 r. przystosowano jej 
wnętrze do odprawiania nabożeństw i prowadzenia go-
dzin biblijnych, a rok później wyposażono po raz trzeci  
w nowe trzy dzwony: Wiara, Nadzieja i Miłość. Roze-
brana została w 1986 r. 

*****
 22.05.1915: zmarł Paweł Hojdysz, nauczyciel 
i społecznik w Ustroniu. Pochodził z Drogomyśla, gdzie 
urodził się 10.07.1881 r. W 1901 r. w Bielsku ukończył 
seminarium nauczycielskie i w tymże roku rozpoczął 
praktykę w Szkole Ludowej nr 2 w Ustroniu. Szcze-
gólne zamiłowanie przejawiał w nauczaniu rysunków 
nową metodą. Swoją sumiennością zyskał w krótkim 
czasie szacunek  nie tylko w gronie nauczycieli. Aktyw-
nie udzielał się w Oddziale Polskiego Towarzystwa Pe-
dagogicznego, a także w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-
ności, gdzie pełnił funkcję skarbnika. Jako pszczelarz, 
założył w ogródku szkolnym pasiekę. Niestety, dobrze 
zapowiadający się pedagog z chwilą wybuchu I woj-
ny światowej musiał, jak wielu innych,  zasilić szeregi 
armii austriackiej. Szkoła praktycznie została bez na-
uczycieli! Niedługo po pierwszej wiadomości o pad-
nięciu Karola Krygla, przyszła następna. 14.05.1915 r.  
w bitwie o sforsowanie linii Sanu pod Jarosławiem Pa-
weł Hojdysz został ciężko ranny. Przewieziony do szpi-
tala w Szklarach koło Rzeszowa,  nie został uratowany. 

*****
 23.05.1965: zmarł Ludwik Skrzypek, peda-
gog, jeden z głównych organizatorów i przywódców 
przewrotu wojskowego w Cieszynie. Spoczywa na 
Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie. 

Urodził się 9.08.1891 r. w Górkach Wielkich. Był sy-
nem Jana, nauczyciela, rolnika i długoletniego wójta 
oraz Marii z Krząszczów.  Nie wiemy czy sam Ludwik 
zapragnął pójść śladem ojca, czy spełnił jego wolę, 
obierając także zawód nauczyciela. W 1910 r. ukończył 
polską paralelkę przy niemieckim Seminarium Nauczy-
cielskim w Cieszynie, które uzupełnił dwuletnim wyż-
szym kursem nauczycielskim we Lwowie. Pierwszą 
praktykę nauczycielską zaliczył w szkołach ludowych 
w Szonychlu, a następnie w Boguminie, gdzie jednak 
naraził się austriackim władzom oświatowym za zanad-
to otwartą postawę propolską, co poskutkowało dyscy-
plinarnym przeniesieniem go do Ciężkowic koło Chrza-
nowa na terenie Galicji. Postawa ta jednak nie stanowiła 
żadnej przeszkody, gdy z wybuchem I wojny światowej 
został zaciągnięty do armii austriackiej. Został skiero-
wany na front rosyjski, a potem włoski, gdzie odniósł 
poważne rany. Przeniesiony do jednostki stacjonującej 
w Cieszynie, został dowódcą szkoły podoficerskiej. 
 W październiku 1918 r. utworzona została  
w Cieszynie polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyń-
skiego. Póki co jednak cieszyńskie koszary zajmował 
austriacki garnizon, który władzę Rady Narodowej 
czynił iluzoryczną. Było jednak w służbie więcej takich 
oficerów, jak Skrzypek: Polaków w austriackich mun-
durach, dla których zachodzące wypadki polityczne nie 
były obojętne. W wyniku porozumienia z Radą Narodo-
wą i po zaprzysiężeniu doszło do zawiązania ściśle taj-
nego spisku wojskowego, w skład którego wszedł jego 
inspirator Ludwik Skrzypek. Natychmiast też przystą-
pił do opracowania planu operacyjnego opanowania 
garnizonu, uczestniczył w rozmowach rozpoznaw-
czych z oficerami czeskimi i niemieckimi, brał udział 
we wszystkich naradach taktycznych i późnym wieczo-
rem 31.10. przystąpił do akcji rozbrojenia jednostki; po 
złożeniu przysięgi przez Polaków, ogłoszono w kosza-
rach alarm i przejęcie komendy nad garnizonem przez 
oficerów Polaków, zmuszono dotychczasowego do-
wódcę austriackiego do formalnego złożenia komendy, 
wreszcie pod rozkazami (por. Skrzypka) przystąpiono 
do opanowania co ważniejszych obiektów strategicz-
nych miasta. Po 5 godzinach akcji, 31.10. przesłano do 
Krakowa meldunek o bezkrwawym opanowaniu gar-
nizonu. Cieszyn był wolny! Gdy niespełna 3 miesiące 
później, w styczniu 1919, wojska czeskie wtargnęły 
na terytorium Księstwa, por. Skrzypek dowodził bata-
lionem ochotników na odcinku Jaworzynka – Istebna. 
Służbę w Wojsku Polskim zakończył w czerwcu 1919 r. 
Pod koniec roku objął kierownictwo fabryki wyrobów 
drzewnych w lewobrzeżnym Cieszynie, ale po podziale 
Śląska Cieszyńskiego (pod koniec lipca 1920 r.) został 
zmuszony do opuszczenia Zaolzia. Będąc członkiem 
Polskiej Organizacji Wojskowej, do września 1920 r. 
był przewodniczącym I obwodu Komitetu Plebiscyto-
wego w Cieszynie. W czasie III Powstania Śląskiego  
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w 1921 r. był współorganizatorem baonu ochotników 
ziemi cieszyńskiej i żywieckiej. Po uspokojeniu się sy-
tuacji i w ustanowieniu granic Województwa Śląskiego 
w obrębie odrodzonej Rzeczypospolitej piastował funk-
cję prezesa Koła Oficerów Rezerwy w Cieszynie  i wi-
ceprezesa Powiatowego Związku Powstańców Śląskich. 
Przez 5 lat (1921 – 1926) kierował Towarzystwem dla 
Handlu i Przemysłu Drzewnego „Las” w Cieszynie.  
W 1932 r. objął stanowisko dyrektora Komunalnej Kasy 
Oszczędności, doprowadzając ją do rozkwitu. Zapad-
nięcie na obłożną chorobę uchroniło go wprawdzie od 
poniewierki wojennej, ale całą okupacje i 20 lat po niej 
znosił cierpienia, przykuty do łoża. 

*****
 24.05.1965: zmarł Andrzej Cymorek, diakon 
ewangelicki, kolporter literatury religijnej i misjonarz, 
sekretarz „Społeczności Chrześcijańskiej”, redaktor 
pism, autor pieśni, tłumacz literatury religijnej. Patrz: 
odc. 116, w: „Informator Parafialny”   2007/11, s. 13. 

*****
 28.05.1565: zmarł książę Mikołaj Krzysz-
tof Radziwiłł „Czarny”, protektor Reformacji na Li-
twie, fundator wydania Biblii Brzeskiej, patrz odc. 203,  
w: „Wieści Wyższobramskie” 2015/02, s. 8 – 9.   

*****
 28.05.1865: urodził się Józef Goszyk,  
kierownik szkół w Malince i w Wiśle Centrum,  
społecznik, działacz Kółka Rolniczego i OSP, współ-
twórca Towarzystwa Miłośników Wisły, prezes Koła 
Macierzy Szkolnej, kurator zboru ewangelickiego  
i organista, patrz: odc. 87, w: „Informator Parafialny”  
2005/06, s. 15.

*****
 30.05.1940: zmarł ks. Stanisław Kożusznik, 
starszy asystent Wydziału Teologii Ewangelickiej Uni-
wersytetu Warszawskiego, ofiara udręk i tortur przeży-
tych na Pawiaku, patrz  odc. 179, w: „Wieści Wyższo-
bramskie” 2012/5, s. 10. 

 Anna Wałach urodziła się w Hażlachu. W miej-
scowej szkole uczył jej ojciec i pierwsze lata, jak wspo-
mina, upływały mi w cieplarnianych warunkach. Miała 
6 lat kiedy ojciec zmarł, a ona zaczęła chorować na płu-
ca i jakąś chorobę przewodu pokarmowego, dolegliwo-
ści te powracały jeszcze niejednokrotnie. Najgorszym 
okresem był czas drugiej wojny światowej. Niemiecką 
szkołę, do której musiała chodzić, skończyła w 1944 r. 
Podjęła pracę w mleczarni i dopiero po wojnie poszła 
do konfirmacji, nie chciała iść po niemiecku. Rozpo-
częła też naukę w liceum ogólnokształcącym. Miesz-
kała na stancji, ale powróciła choroba i w konsekwen-
cji trzy razy zaczynała tą samą klasę. Po maturze nie 
poszła na studia, mama miała bardzo niską emeryturę. 
Znalazła pracę w Oddziale Powiatowym 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Cieszy-
nie jako „siła biurowa”. Została instruk-
torem, prowadziła wykłady z pierwszej 
pomocy, organizowała zawody drużyn 
czerwonokrzyskich, kluby krwiodawców, 
Kluby „Wiewiórka”. Zaczęła pisać, pro-
wadziła kronikę, publikowała informa-
cje na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej,  
a także w miesięczniku „Zdrowie”.  
Z pasją krzewiła czerwonokrzyską ideę 
pomocy bliźnim, ideę, której wierności 
dochowała do końca swych dni. Pracę 
traktowała jak misję, zawsze służyła in-
nym i gdzie mogła, niosła nadzieję. Jesz-
cze na emeryturze przychodziła, jako 

wolontariuszka do PCK, 
któremu poświęciła całe 
zawodowe życie. Była 
obdarzona ogromną em-
patią, nawet jeszcze w 
początkach choroby po-
magała innym, do końca 
pracowała na rzecz ludzi 
i zwierząt.
 W pracy poznała 
Antoniego, instruktora 
PCK i po pięciu latach 
znajomości wyszła za 
mąż. Miała wtedy 27 
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lat. Dzieci nie mieli, ale polubiła trójkę dzieci męża. 
Małżonkowie odnosili się do siebie z ogromnym sza-
cunkiem. Przyjaźniła się z późniejszą noblistką Wisławą 
Szymborską i literatem Kornelem Filipowiczem. Ilekroć 
twórcy bawili w Cieszynie, zatrzymywali się u gościn-
nych państwa Więzików. Kiedy dzieci usamodzielniły 
się, zaczęli podróżować, zwiedzali głównie kraje so-
cjalistyczne, ale również Grecję, Włochy, Egipt i Indie. 
Kultura, filozofia poezja Indii zafascynowała ją i zain-
spirowała do nowych poczynań. Po powrocie zadebiuto-
wała wierszem Aforyzm w indyjskim autokarze w zaol-
ziańskiej „Gazetce pioniera”. Z jej inicjatywy zawiązał 
się w Cieszynie Oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko 

– Indyjskiej. Od 1980 r. była jego przewodniczącą. Hin-
dusi docenili jej wkład w promocję indyjskiej kultury i 
w grudniu 1988 r., została uhonorowana zaszczytnym 
medalem im. Mahatmy Gandiego. Otrzymała też Złoty 
Krzyż Zasługi. 
 Zaczęła pisać na emeryturze i właśnie pisanie 
stało się jej nową, wielką pasją. Od powstania należa-
ła do Klubu Literackiego „Nadolzie”, który powstał  
w ramach Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. W jego spo-
tkaniach uczestniczyła prawie do samego końca.  
Jej wiersze, artykuły i dłuższe cykliczne prace ukazywa-
ły się w prasie i kalendarzach. Brała udział w licznych 
konkursach, w tym ogólnopolskich, zdobywając w su-
mie 28 nagród i wyróżnień. Często zajmowała pierwsze 
miejsca. Czasami pisała gwarą. Jej wiersze drukowano 
w zbiorowych almanachach, a ponadto wydała 4 tomiki 
poezji: Samotna chwila herbaty,2 Przebłyski,3 Ziarna na 
drodze.4 Tutaj we wstępie czytamy: Została obdarzona 
naturą refleksyjną, filozoficzną, która ponad wszystko 
inne przedkłada poszukiwania ziarna mądrości. Może 
dlatego jej wiersze unikają wszelkich ozdób. Są pro-

ste, niekiedy wręcz surowe. Wyprane z emocji, nałado-
wane natomiast prawdą poznania.5 Ostatni tomik, Po 
sprawdzonych śladach, wydała własnym nakładem  
w roku 2001.6 Wiele z jej pełnych myślowej głębi wier-
szy można traktować jako celny komentarz do codzien-
ności, czasami są to ostre dygresje. W ostatnich latach 
bardzo zbliżyła się do dwu samotnych pań, pomagała 
im, uważała, że w ten sposób realizuje się człowieczeń-
stwo, właśnie w pomocy słabszemu. Mimo, że była de-
likatna i drobna, zawsze pogodna, z uśmiechem śpie-
szyła do swych samarytańskich obowiązków. Należała 
do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ale wolała 
działać prywatnie, pomagać zwierzętom, a szczegól-
nie kotom. Koty były jej przyjaciółmi, trzy czworonogi 
przebywały z nią do końca i miały status uprzywilejo-
wanych mieszkańców. Jesienią 2010 r. otrzymała Tytuł 

”Honorowego Członka Macierzy Ziemi Cieszyńskiej”, 
ale niestety, w szpitalu dowiedziała się, że jest nieule-
czalnie chora. Pozostała do końca w domu, i do koń-
ca też zachowała pogodę ducha. Jej uroczysty pogrzeb  
odbył się w kościele Jezusowym w Cieszynie 4 czerw-
ca 2011 r.

1Kopoczek Tadeusz, Ania wielkiego serca w:Kalendarz Cieszyński 2012, 
Cieszyn 2011, s.193-195
2Więzik Anna, Samotna chwila herbaty, Cieszyn 1990
3Wiezik Anna, Przebłyski, Bielsko Biała 1992
4Więzik Anna, Ziarna na drodze, Cieszyn1995
5Tamże,s.5
6Więzik Anna, Po sprawdzonych śladach, Cieszyn2001

 Podczas okupacji hitlerowskiej Grzegorz 
i Maria Tyżowie (z d. Kureniuk) ukrywali szes-
naście osób pochodzenia żydowskiego w swoim 
domu na wsi (Jelechowice) koło Złoczowa (ok.5 
km) w obwodzie Lwowskim (Ukraina). Położony 
blisko lasu dom stanowił bezpieczną kryjówkę. 
W tej okolicy mieszkało tylko siedem rodzin. Są-
siedzi unikali jednak wizyt u Tyżów, wiedząc, że 
od czasu do czasu zamieszkuje u nich granatowy 
policjant.
 Od jesieni 1941 do wyzwolenia Kresów 
Wschodnich w 1944 roku u Tyżów ukrywali się: 
Stenshutzowie, rodzina Tennenbaumów, Barbara 
Horowitz (matka Elżbiety Tennenbaum), panie 

Cieszyński Sprawiedliwy HistoriaHistoria
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Herzug, Raiser i Roth, małżeństwo Paril-
le’ów, Edyta i Ewa Wainstock, Edmund 
Kin i pan Weiss.  Najmłodszym z tej gru-
py był Fryderyk Efraim Stenshutz (Sten). 
Miał trzynaście lat, był z mamą. To on 
w tym odosobnieniu sporządzał notatki 
z tych 1111 dni. Przyrzekł sobie, że jak 
przeżyje, przyjedzie tu na to miejsce jesz-
cze raz. Po wojnie Sten odszukał swój 
pamiętnik i przetłumaczył go z języka 
polskiego na język hebrajski. Pragnął, 
aby jego wnuki dowiedziały się o jego 
życiu i wybawieniu. Książka ukazała się 
drukiem w Izraelu. Mówiła szczegółowo 
o tym, jak wyglądało życie szesnastu ze 
Złoczowa w odosobnieniu i konspiracji. 
Ta niesamowita historia rozpoczęła się  
4 lipca 1941 roku i trwała do 15 lipca 
1944 roku, czyli 1111 dni. Były to dni 
grozy i zagłady, zaś malutka wioska Je-
lechowice koło Złoczowa (Ukraina) była 
miejscem szczególnym, wydzielonym 
i bezpiecznym. Ojciec Stena był praw-
nikiem i zmarł tragicznie. Efraim Fred 
Sten 16 lipca 1944 roku doczekał się 
wyzwolenia. Miał już wtedy 16 lat. Po 
wojnie Sten studiował na Politechnice,  
a później w Szkole Teatralnej. Został re-
żyserem. Przez kilka lat kierował gdańską 
Estradą. Do Izraela przyjechał w 1957 roku i podjął 
pracę aktora. Przez kilkadziesiąt lat kierował teatrem 
izraelskiego radia oraz pracował w telewizji, przewo-
dząc działowi dramatu i widowisk. W listopadzie 2003 
roku został uhonorowany przez najwyższe władze RP 
za wkład w rozwój literatury polskiej w Izraelu. Aktor, 
reżyser, pisarz i tłumacz, który wprowadził na izrael-
skie sceny Mrożka, Gombrowicza, a także Iwaszkiewi-
cza, Nałkowską, Grodzieńską. Po pięćdziesięciu latach 
wrócił w strony swego dzieciństwa.  Był w Złoczowie 
cztery dni, które skłoniły go, by opowiedzieć o pozosta-
łych 1111 dniach. Urodzony w Złoczowie na Kresach 
zmarł w Tel-Avivie w wieku 76 lat. Po jego śmierci 
córka Tamar Sten mieszkająca w USA, przetłumaczyła 
jego książkę i opublikowała ją w Ameryce. Teraz „1111 
Days in My Life Plus Four” (1111 Dni z mojego życia 
plus cztery) bestseller ten czeka na polskiego wydawcę 
i tłumaczenie na język polski.
 Państwo Tyżowie przygotowali im kryjówkę  
w piwnicy, do której prowadziło osobne wejście, a kie-
dy z czasem grono lokatorów powiększyło się, część 
ukrywanych zamieszkiwała pokój na parterze, w któ-
rym okna na stałe zasłonięte były okiennicami. Zdarza-
ło się, że oddziały wojsk hitlerowskich zmierzające na 
front wschodni, biwakowały w domu Tyżów. Oficero-
wie niemieccy wielokrotnie spali pod jednym dachem 

z Żydami. Decyzją władz okupacyjnych Tyżowie byli 
zobowiązani odstąpić jeden pokój na takie właśnie oko-
liczności.
 „Przez blisko trzy lata nikt nie zauważył, że 
mam w domu tylu ludzi. Najgorzej było, kiedy chcie-
li mnie Niemcy wywieźć na roboty. Uratował mnie 
szef kuchni, Niemiec. Załatwił na komendzie Gestapo 
pieczątkę, że jestem mu potrzebny i zostałem w domu. 
Dobrze, że ciągle mieszkali u mnie jacyś niemieccy ofi-
cerowie. Do innych domów, gdy hitlerowcy wyjeżdżali 
na front, wchodzili Ukraińcy i mordowali Polaków. Na-
wet,gdy przyszedł front, ostatni Niemiec wyszedł ode 
mnie na pół godziny przed Rosjanami” – wspominał 
Grzegorz Tyż.
 Wykarmić szesnaście osób przez blisko trzy 
lata, w okresie działań wojennych, było to dla małżeń-
stwa Tyżów nie lada wyzwanie. Zdarzały się i takie 
nadzwyczajne okoliczności jak ta, o której Grzegorz 
wspominał w gronie przyjaciół po wojnie.  Któregoś 
dnia oddział wojsk niemieckich, biwakujący w gospo-
darstwie Tyżów, gotował się do dalszej drogi. W pew-
nej chwili słyszy, jak ktoś uderza w jego okno. Kucharz 
z chochlą i wiadrem pełnym jedzenia pyta go czy już 
dzisiaj jedli? Takich i podobnych okoliczności na prze-
strzeni tych dni w ukryciu było więcej. Państwo Tyżo-
wie nie mieli dzieci, przez co zwiększona była szansa 

Medal imienny Instytutu Yad Vashem dla Marii i Grzegorza Tyżów, Cieszyn
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na przeżycie i bezpieczeństwo.
 Nie dla wszystkich w Złoczowie wojenne losy 
potoczyły się tak, jak w tej niezwykłej historii. Setki, 
 a nawet tysiące osób zginęło tu, m.in. 3 lipca 1941 z rąk 
niemieckich najeźdźców i ich ukraińskich sojuszników.
 Z galicyjskiego Złoczowa pochodzi autor ilu-
stracji do Szabatu A. J. Heschela, Ilya Schor urodzony 
w 1904 roku. Studiował malarstwo. Rząd polski na-
grodził go stypendium w Paryżu. Razem z żoną Resią  
w Stanach ilustrowali życie Żydów w sztetlach Wschod-
niej Europy. Prace Schora oglądać można w nowojor-
skich muzeach. Również ze Złoczowa (terytorium II 
Rzeczpospolitej) pochodził Roald Hoffmann, chemik 
amerykański i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie che-
mii.
 Po wojnie rodzina Tyżów została przesiedlona 
do Przemyśla. Pan Grzegorz po jakimś czasie zamiesz-
kał w Cieszynie. W tym okresie utrzymywał kontakt 
z uratowanymi. Pan Tennenbaum był sąsiadem Grze-
gorza Tyża. Mieszkali w jednej kamienicy przy ulicy 
Głębokiej 49. Z kolei Fryderyk Efraim Stenshutz (Fred 
Sten) odwiedził go w 1991 roku.   
 W 1992 roku Grzegorz Tyż został sparaliżowa-
ny i od tamtej pory przebywał w Domu Opieki prowa-
dzonym przez ojców Bonifratrów, a następnie u sióstr 
Boromeuszek. W czasie moich odwiedzin Grzegorz 
wspominał swoją wizytę u lekarza, gdzie ten wypy-
tywał go o jego przeszłość. Grzegorz wspomniał, że  
w czasie wojny, przez trzy lata opiekował się grup szes-
nastu osób. Lekarz zaskoczony takim wyznaniem, był 
wyraźnie zdziwiony, że dożył tak sędziwego wieku. 
Tyż mu odpowiedział: „Panie doktorze, ja w tamtych 
czasach byłem więcej spokojny, aniżeli w tych czasach,  
w których żyjemy”.
 O przyznanie medalu Izraelskiego Instytutu 
Pamięci Narodowej Yad Vashem wystąpił uratowany 
przez Tyżów pan Parille. Grzegorz i Maria Tyżowie zo-
stali uhonorowani tytułem: „Sprawiedliwi Wśród Naro-
dów Świata” w 1988 roku. Z uwagi, że były trudności  
z ustaleniem miejsca zamieszkania Grzegorza Tyża, do-
piero po pięciu latach został mu przekazany medal i dy-
plom okolicznościowy. Ta podniosła uroczystość odby-
ła się w Cieszynie, w Domu Narodowym, w dniu jego 
urodzin, tj. 1 maja 1993 r. Pamiątkowy medal otrzymał 
z rąk znanej izraelskiej piosenkarki i aktorki pani Tovy 
Ben Zvi. Pani Tova urodziła się w Łodzi w religijnej 
rodzinie, jako córka kantora i kompozytora synago-
galnego chasydów z Góry Kalwarii, Hersza Henocha 
Szczekacza. W czasie zawieruchy wojennej przebywała 
wraz z rodziną w Litzmannstad  Ghetto, gdzie zmarła 
jej matka, następnie zaś trafia do niemieckich obozów 
zagłady KL Auschwitz-Birkenau i Bergen-Belsen. Kie-
dy doczekała wyzwolenia, okazało się, że z całej rodzi-
ny przeżyła jedynie ona sama. 
 O takich osobach jak Grzegorz Tyż czy Henryk 

Sławik niewielu wie  w naszym kraju. Tyż miał może 
skończone cztery klasy szkoły powszechnej, a Sławik 
był działaczem PPS, ale w sytuacjach ekstremalnych 
okazali się wzorcami i osobami godnymi ludzkiej pa-
mięci. Cipora Lewawi takie osoby uważa za kogoś nie 
z tego świata: „Niemcy zrobili to, że zostałam sama 
jedna na tym świecie. Jeżeli więc dziś żyję i mieszkam  
w Izraelu i mam tak dużą, własną rodzinę, dzieci, wnu-
ków i prawnuków, w sumie ponad 30 osób, to dlatego, 
że Sławik mnie uratował”. Henryk Sławik był tym Po-
lakiem, któremu kilka tysięcy, czy może więcej Żydów, 
głównie z Polski, zawdzięcza życie. Kiedy w roku 1944 
w Mauthausen hitlerowcy prowadzili Henryka Sławika 
na rozstrzelanie, do tych samych Węgier szykował się 
szwedzki przemysłowiec i dyplomata Raoul Wallen-
berg, który również uratował tam tysiące niewinnych 
osób. Wallenbeg, podobnie jak Sławik, zginęli za swo-
ją służbę i postawę z rąk prześladowców i okupantów. 
Zostali zapamiętani jako ci, którzy z ludzkiego upodle-
nia ratowali życie tysiącom ludzi. Za swą odwagę  
i poświęcenie zapłacili najwyższą cenę, swoim życiem. 
Również niemałe zasługi na tym polu chwały i ludz-
kiej godności ma japoński dyplomata, Chiune Sugihara,  
o którym wspomina się z godnością, słynny głównie  
z pomocy udzielonej tysiącom prześladowanym Żydom 
w czasie Holocaustu. Jako konsul w Kownie, umożliwił 
ucieczkę tysiącom Żydów z Litwy w okresie okupacji 
w roku 1940. Był nazwany japońskim Schindlerem. 
Henryk Sławik i ponad sześć tysięcy mu podobnych 
Prawych Polaków i Polek oraz udokumentowane histo-
rie pomocy w czasie Zagłady przez Instytut Jerozolim-
ski Yad Vashem wciąż pozostają tematem nieznanym  
i pomijanym. Tej prawdy nie głoszono przez powojen-
ne dziesięciolecia. Skutki tego zaniedbania są dzisiaj 
widoczne, a przecież w okupowanej przez Niemców 
Europie, Polska była jedynym krajem, w którym za ja-
kąkolwiek pomoc Żydom groziła śmierć, często całej 
rodzinie! Bardzo wielu Polaków taką ofiarę poniosło. 
Ponad 6. 200 Polaków Instytut Yad Vashem uznał za 

„Sprawiedliwych”. Drugą pozycję zajmuje Holandia, 
później Francja, Ukraina, Belgia i Litwa.
 Instytut Pamięci Narodowej „Yad Vashem”  
w Jerozolimie nadaje medal „Sprawiedliwy Wśród Na-
rodów Świata”. Wyróżnienie to przyznaje się tym, któ-
rzy podczas II wojny światowej, z narażeniem swojego 
życia i swojej rodziny, ratowali rodaków wyznania Moj-
żeszowego. Polacy stanowią w tym temacie ścisłą czo-
łówkę. Takim zaszczytnym odznaczeniem uhonorowa-
no ponad 6000 osób narodowości polskiej. Yad Vashem. 

„Dam miejsce w domu moim i w moich murach, dam im 
imię wieczyste i niezniszczalne” tak brzmi przesłanie i 
cytat z Pisma Świętego, proroka (Izajasza 56,5), gdzie 
te dwa słowa „miejsce” i „imię” posłużyły za nazwę 

„Yad Vashem”, Instytutu Pamięci Narodowej powoła-
nego do życia w 1995 roku, przez państwo Izrael dla 



Informator Parafialny nr 5/2015 (138)

maj 2015 17

Wydarzenia parafialne
Pasyjne spotkanie 

dla seniorów w Puńcowie

upamiętnienia i udokumentowania Zagłady Żydów eu-
ropejskich w czasie Holocaustu. Siedzibę centrum Yad 
Vashem na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie odwiedzają 
dziesiątki tysięcy osób z całego świata. Wokół wzgó-
rza wytyczono Aleję Sprawiedliwych  Wśród Narodów 
Świata, upamiętniającą osoby, które ratowały Żydów  
z Shoah. Każdy ze Sprawiedliwych otrzymuje pamiąt-
kowy medal z inskrypcją: „Kto ratuje jedno życie, ratu-
je cały świat” oraz ma prawo zasadzić tu drzewo oliwne 
opatrzone jego imieniem i nazwiskiem. Judaizm na-
ucza, że „jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, 
jak gdyby niszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje 
jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat” 
(Talmud Babiloński, Sanhedryn).
 Grzegorza Tyża miałem przyjemność poznać 
osobiście. Kiedy pytałem go o motywy i skąd ta od-
waga, mówił o Bogu. Jako katolik miał głęboką wiarę 
w Zbawiciela i wyznawał Pana Jezusa Chrystusa jako 
Tego, który go motywował. Przez ostatnie siedem lat 
życia Grzegorz Tyż był pensjonariuszem Domu Opie-
ki Sióstr Boromeuszek. Należał do ludzi pogodnych  

i życzliwych. Zmarł 22 sierpnia 2000 roku. W uro-
czystościach pogrzebowych w Cieszynie uczestniczy-
ło m.in. kilka osób z grona uratowanych przez niego, 
mieszkających obecnie w Izraelu i Holandii, Żydów.
 W roku 1998 Fundacja Historii Wizualnej 
Ocalałych z Shoah, założonej przez znanego reżysera 
Stevena Spielberga, w 90. urodziny Grzegorza Tyża na-
kręciła kilkugodzinny, dokumentalny film poświęcony 
tematyce Zagłady. Na potrzeby filmu fundacja Spiel-
berga zarejestrowała ok. 50 000 świadków, co daje  
w sumie 100 000 godzin audio-wizualnego materiału.

Korzystałem:http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/592,rodzina-tyzow/ 
(Gazeta Wyborcza, JOSZ - z dnia 08.03.2004r.), („Henryk Sławik – Wiel-
ki zapomniany Bohater Trzech Narodów” – Grzegorz Łubczyk, Ofic.Wyd. 
RYTM 2008), (Gazeta Wyborcza z dn.04.05.1993r.i 14.08.1995r.), (Głos 
Ziemi Cieszyńskiej z dn.07.05.1993r.i 03.08.2000r.i 31.07.1998r.), (Zwrot 

- Republika Czeska VII.1993r.) 

Wiesław Radwański

 Tradycyjnie, jak co roku 
,Seniorzy naszego filiału wzię-
li udział w specjalnie dla nich 
przygotowanym pasyjnym nabo-
żeństwie połączonym ze spowie-
dzią i komunią, które odbyło się  
w niedzielę 22.03.br. Prowadził je 
ks.Tomasz Chudecki, zaś pieśnią 
usłużył miejscowy chór. 
 Seniorzy wraz z rodzina-
mi przystąpili do stołu Pańskiego 
,a po skończonym nabożeństwie 
udali się do salki na drugą część 
spotkania. Tutaj, przy wielka-
nocnej babce i herbatce, był czas 
nie tylko na rozmowę ale przede 
wszystkim na spędzenie ze sobą  
czasu. Ksiądz złożył zebranym 
świąteczne życzenia, a każdy  
z uczestników spotkania otrzymał 
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książkę ks. H. Czembora pt. ,,Pan mój i Bóg 
mój”.     
 Życzymy naszym Drogim Senio-
rom: niech Zmartwychwstały Jezus przy-
niesie radość  i obdarzy pokojem, da siłę 
w pokonywaniu trudności, a prawda Zmar-
twychwstania niech rozpromienia  każdy 
nowy dzień i pozwoli z nadzieją patrzeć  
w przyszłość. 

Grażyna Smoter

Pasyjne nabożeństwo 
dla seniorów  

w Ogrodzonej
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 W czasie Wielkiego Postu 
tradycyjnie odbyło się pasyjne na-
bożeństwo dla seniorów w Ogro-
dzonej. 
 Było to dziękczynne na-
bożeństwo połączone ze spowie-
dzią i Wieczerzą Świętą, w którym 
dziękowaliśmy za siły i zdrowie 
tych najwcześniej urodzonych  
w naszym filiale i prosiliśmy  
o dalsze Boże błogosławieństwo 
dla wszystkich przybyłych. 
 W modlitwie nie zapo-
mnieliśmy także o tych, którym 
w minionym czasie stan zdrowia 
pogorszył się na tyle, że nie mo-
gli być razem z nami. Powierzy-
liśmy Panu Bogu nasze troski  
i życie, ufając, że On obdaruje 
nas swoimi dobrami. Po nabożeń-
stwie spotkaliśmy się przy sto-
łach. Wspólny czas przy cieście  
i kawie wypełniło wiele rozmów  
i uśmiechów. Nie zabrakło pa-
syjnej refleksji nad sensem 
przeżywanego okresu Roku 
Kościelnego. Na koniec każdy z se-
niorów otrzymał w prezencie mały  
upominek.
 Chciałbym podziękować 
tym wszystkim, którzy po raz 
kolejny przyczynili się do zor-
ganizowania naszego spotkania, 
szczególnie Radzie filiału i Pa-
niom, które przygotowały pyszne 
wypieki na nasze spotkanie.

ks. Łukasz Gaś
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Pasyjne nabożeństwo
dla seniorów w Hażlachu

 W niedzielę Palmową 29 marca  

w czasie nabożeństwa w Hażlachu odbyła 

się spowiedź i Komunia Święta dla senio-

rów filiału. Po nabożeństwie odbyło się tra-

dycyjne spotkanie przy kawie i ciastku w 

sali starej czytelni. 

 Był to bardzo cenny czas rozmów, 

gdyż niektóre osoby z powodów zdrowot-

nych nie są już w stanie regularnie uczest-

niczyć w nabożeństwach. Podczas spotka-

nia uczestnicy otrzymali również książki  

z rozmyślaniami ks. Czembora.

ks. Marcin Podżorski

 A oto ja idę dziś drogą całej ziemi; poznajcie tedy całym swoim sercem i 

całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, 

jakie dał wam Pan, Bóg wasz; wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich 

żadne słowo.
Joz 23,14
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Przeszłość/przyszłość 
teraźniejsze spotkanie młodzieżowe  

„po latach”
Gumna 29.03.2015

 Niedziela rozpoczynająca tak zwany Wiel-
ki Tydzień jest dniem szczególnym. Większość z nas, 
ludzi wie, że za tydzień będą święta. Dla tych, którzy  
w mądry sposób potrafią je przeżywać, cały ten czas 
staje się radością, czasem uroczystym, skłaniającym do 
myślenia i wyciągania wniosków.
 Dobrze jest wiedzieć po co obchodzimy święta 
zmartwychwstania. Dobrze jest też wierzyć i być pew-
nym naszego zmartwychwstania. Niezależnie od tego, 
co twierdzi człowiek, Bóg tak właśnie zaplanował na-
szą przyszłość. Mówi dokładnie tak:
 Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, po-
czątek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje 
szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota  
i mogli wejść przez bramy do miasta.
 O tym mówiliśmy 25 lat temu na 
młodzieżówkach; o tym mówimy teraz, 
wiedząc, że to co mówi  Bóg nie straciło 
nic ze swej aktualności przez tysiące lat,  
a tym bardziej w czasie krótkiego ćwierć-
wiecza. Wtedy to tworzyliśmy grupy mło-
dzieżowe, chór, pantomimę, organizowa-
liśmy obozy, olimpiadę, zjazd młodzieży, 
przedstawienia teatralne czy inne wydarze-
nia. Lata 90. były czasem bardzo intensyw-
nej pracy. Dla wielu dom parafialny, budy-
nek kościoła czy mieszkanie księdza stały 
się drugim domem, np. niedziela – nabo-
żeństwo, spotkanie społeczności, 
poniedziałek  – próba chóru, śro-
da – próba pantomimy, czwartek 

– spotkanie modlitewne, piątek 
– młodzieżówka, sobota – akcja 
roznoszenia „Informatorów”.
 Nie przypadkiem opie-
kunem młodzieżowym w tym 
czasie był ks. Alfred Borski, do-
skonały organizator o niespoży-
tej energii, pracujący często „we 
dnie i w nocy”.
 W chwili obecnej ta 
energia znajduje upust w pracy 
parafialnej w Szczytnie.
 

 Ten to właśnie Duszpasterz oraz prawie stuoso-
bowa grupa młodzieżowych „oldboy'ów” spotkała się 
w kaplicy w Gumnach 29 marca.
 Były wspomnienia, uściski, wspólny śpiew, 
rozmowy, zdjęcia z tamtych lat.
 To, co ma być ważne, czyli nasze wytyczne na 
przyszłość, to trzymać „Boży kurs”, zachęcać także in-
nych do tej drogi, nie ustawać, choć często jest to wą-
ska droga pod górę. Ksiądz Alfred mówił o warunkach 
na cieszyńskim, że są nieporównywalnie lepsze niż na 
Mazurach. Dobrze jest być wdzięcznym Bogu za to  
i umiejętnie to wykorzystywać.
 Przeszłość uczy nas wiele, ale przyszłość to wy-
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 Poniedziałek Wielkanocny w tym roku 
nie zaskoczył dobrą pogodą. Wychodzi na to, że 
zmieniając godziny, przesunęliśmy również czas 
o kilka miesięcy, ale do tyłu. Fatalnie, i to już od 
paru lat to samo. Co to za śmingus-dyngus bez 
dobrej pogody? Zero zabawy… 
 Takie i wiele innych komentarzy słysza-
łam i czytałam w internecie. Ludzie wręcz byli 
zniesmaczeni. Ale czy wszyscy? Poczytajcie dla 
odmiany o tych, którzy zjawiska atmosferyczne 
traktują jako temat drugorzędny i pogoda im nie 
straszna.
 Za pięć 10.00, 6 kwietnia 2015 roku ko-
ściół ewangelicko-augsburski w Hażlachu już pę-
kał w szwach, trochę spóźnieni ludzie z małym 
rozczarowaniem patrzyli, jak ich stałe miejsca 
zostały już zajęte. Chwilę trwało przystosowanie 
się do nie swojej ławy i zapomnieli o całym zaj-
ściu, bowiem sekundę później już wołali, odpo-
wiadając „Pan prawdziwie zmartwychwstał!” za 
cicho? – Powtórka: „Pan prawdziwie zmartwych-
wstał!!” . 
 W tym radosnym przekonaniu tego po-
ranka utwierdził nas chórek dziecięcy. Zaskoczyli 
nas znów wyćwiczonymi co do nutki radosnymi 
piosenkami z poklaskiwaniem. Później zespół  
młodzieżowy zaśpiewał całkiem inne pieśni, już 
na cztery głosy, może bardziej dostojnie niż po-
przednicy, lecz jakby się zmówili o tym samym 
przesłaniu. 
 W śpiewie prowadził nas 
4-osobowy zespół młodzieżowy, 
a piosenki dla odmiany, chociaż 
znane, były wyświetlane z pro-
jektora na ekranie. 
 Tekst rozważanego sło-
wa wyjęty został z Ewangelii 
Łukasza 24, 13-35. Kazanie wy-
głosił ks. Marcin Podżorski. Na-
bożeństwo to było nazwane ro-
dzinnym, dlatego nie zapomniał 
o najmłodszych. Na ekranie bo-
wiem wyświetlane były scenki 

Nabożeństwo rodzinne w Hażlachu

zwanie które warto podjąć. Iść naprzód to zadanie dla 
ciebie i dla mnie, dla całego Kościoła.
 Dzięki wszystkim, którzy stworzyli to spo-
tkanie, rozesłali informację, przygotowali kanapki,  
ciasta i napoje. Dzięki za zajęcia dla dzieci dla cioci Eli,  

Patrycji i Kamili, a naszemu Duszpasterzowi życzymy 
bożego błogosławieństwa w pracy.

Artur Fryda
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omawianego tekstu. 
To sprawiło, że dzieci 
mogły czuć się jak co 
niedzielę na szkółce 
i skupić swój zmysł 
wzroku na obrazkach. 
 Wiele prze-
słań niósł głoszony 
tekst. Między innymi 
na początku dowiadu-
jemy się, że ucznio-
wie są zawiedzeni, 
oczekiwali przecież, 
że Jezus odkupi Izra-
ela, a on został ukrzy-
żowany. A czego my 
oczekujemy? Czy na-
sze oczekiwania wy-
nikają z naszych wyobrażeń, czy 
z tego, co Bóg nam objawia? Dla 
mnie jednak uderzającym było, 
że uczniowie po odkryciu, że roz-
mawiali ze zmartwychwstałym 
Jezusem, byli w stanie zawrócić 
z powrotem do Jerozolimy 60 
stadiów (11,1km) po górzystym 
terenie, aby oznajmić pozostałym 
uczniom co zaszło. Czy ja mam 
w sobie na tyle odwagi i chęci, 
aby zawrócić i ogłosić Zmar-
twychwstałego?... 
 Po wygłoszonym słowie 
ciocie prowadzące szkółki nie-
dzielne uczyły wszystkich tekstu 
z 2 Tm 3,16 na pamięć. Ja, jako dobry obserwator ludz-
kich twarzy, z trwogą odwróciłam się za siebie, jakie 
emocje malują się na twarzach starszych ludzi. Niepo-
trzebnie, otóż wszyscy z radością, przeniesieni w lata 
dzieciństwa, powtarzali i pokazywali, podnosząc ręce 
to w górę, to w dół, uczone teksty na pamięć. Dzieci  
w nagrodę za wytrwałość na nabożeństwie i wspólnie 

odśpiewaną spod ołtarza piosenkę dostały Kinder-
-niespodzianki, to pewnie zmotywuje je do dalszego 
uczęszczania na szkółki…
 Mam wrażenie, że po wyjściu z kościoła nikt 
nie zauważył śnieżycy, która szalała. Nasze umysły  
i serca przepełnione były radością ze słów „Pan praw-
dziwie zmartwychwstał!!”
     Asia Dziadek

TWÓJ ANIOŁ
Oczkując dnia narodzin chłopiec zwraca się do Boga: 
 - Jutro posyłasz mnie na ziemię, jak ja tam będę żył? 

Bóg odpowiedział: 
 - Spośród wielu aniołów wybrałem jednego dla ciebie 

 - zaopiekuje się tobą - będzie mówił o niebie i pokaże ci drogę. 
Chłopiec zapytał: Jeżeli już muszę opuścić niebo, 

to powiedz mi, jakie jest imię mego anioła? 
Odpowiedział mu Bóg: Jej imię nie jest ważne - 

będziesz ją wołał po prostu - MAMO !
 

udost. RM
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„Moim szczęściem być blisko Boga”. 

 14 maja 2014 roku po uporczywej, utrudniającej życie chorobie, 
zmarła nasza koleżanka – chórzystka śp. Anna Piekar. Wspominam ją jako 
osobę niezwykłą, cichą w swej skromności, a głośną w codziennym obco-
waniu z Bogiem. Doskonale wiedziała co to znaczy każdy rozpoczynający 
dzień i wszystkie sprawy powierzać Jemu, w Nim szukać poczucia bezpie-
czeństwa i posilenia w trudnych chwilach. A tych w ostatnich latach życia,los 
jej nie oszczędzał. Pożegnała męża, potem matkę, którą się opiekowała po 
wyjściu ze szpitala, w tragicznych okolicznościach straciła syna, o którego 
bojowała w modlitwie z mocą, jaką ma wierząca matka. Karmiła się wszyst-
kim, co mogło posilić Jej wątłe serce. W ciszy „komory” swojego mieszka-
nia gorliwie czytała Pismo Święte, śpiewała, słuchała dostępnych kaset z 
nabożeństwami, wykładami i muzyką religijną, a przede wszystkim modliła 
się o wszystko i wszystkich. Nie opuszczała społeczności nabożeństw. Ko-
ściół Jezusowy był Jej drugim domem. Od czasu gdy zamieszkała w Cieszy-
nie, była wierną uczestniczką Godzin Biblijnych, Koła Niewiast, od przeszło 
35 lat śpiewała w Chórze Misyjnym. Zabierała głos w trosce o to, aby „być 
blisko Boga” (takie ma epitafium na grobie), wywyższać Go, oddawać mu 
cześć i chwałę, a nade wszystko dziękować. 
 Śp. Hania przyznawała, że jest to trudne, gdy na efekty modlitwy 
trzeba długo czekać, jak ważne, aby uświadamiać sobie upadki, wyznawać 
je i stale dążyć do pokoju z Bogiem. 
 Znałam śp. Hanię od 1991 roku, siedziała koło mnie na próbach 
chóru. Ciągle mi Jej brak, miała wyjątkowy, ciepły altowy głos. Uczyła mnie 

Wspomnienie 
śp. Anna Piekar

pokory, umiała goić moje rany  
i służyć pomocą każdemu, kto jej 
potrzebował. Umiała się śmiać  
i cieszyć życiem, ale powoli  
milkła, zamykała się w sobie, 
szukała pomocy w społeczności  
ludzi wiary – pastorowa Janeczka  
Bruellowa, Hania Glajcar, wie-
rzące sąsiadki. Pozostanie w na-
szych sercach, bo tacy ludzie – są  
wielcy!

Zofia Wojtas 

Mniej szukaj, a dawaj

Pilnie pociechy szukasz w smutku czas, 
Spróbuj ty sam pociechę dawać – 

Nie szukaj zrozumienia, lecz zrozum sam, 
zamiast miłości szukać, sam miłuj.

Gdyż tylko dając, otrzymujemy sami, 
a wybaczając, zyskamy przebaczenie. 

Umierając, możemy się zrodzić do życia wiecznego
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. 

Naucz nas Panie Tobą się radować, 
jak słońcem, które świat cały opromienia, 

rozjaśnia barwy, życiem obdarza
i wszelkie zło wokół na dobro zmienia. 

Ruta Kornelia Lissowska
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Okiem Posłanki

 Cieślarowie to wielki ród Ziemi Cieszyńskiej, 
którego cząstką stałam się, wychodząc za mąż za Ka-
rola Cieślara. O tym, jaką wartością jest duża rodzina 
przekonuję się każdego dnia. Moje refleksje dotyczą-
ce wartości związków rodzinnych wiążą się z ostatnim 
doświadczeniem. We wtorek, 21 kwietnia na cmentarz 
ewangelicki w Nydku (R.Cz.) odprowadziliśmy nesto-
ra rodu Cieślarów - mojego teścia - Oskara Francisz-
ka Cieślara, który przeżył 97 lat. Za 
swoje życie, działalność społeczną 
został doceniony przez Marszałka 
Senatu Bogdana Borusewicza, który  
z okazji 90 urodzin złożył mu listow-
ne podziękowania: "[...] za działal-
ność społeczną, charytatywną […] 
wychowanie młodego pokolenia", zaś 
prof. Andrzej Stelmachowski gratulo-
wał „ofiarnej pracy na rzecz krzewie-
nia polskości na Zaolziu", doceniając 
jednocześnie patriotyzm i przywiąza-
nie do wartości chrześcijańskich. Mój 
teść, Oskar Cieślar zmarł w tak sędzi-
wym wieku w domu, otoczony miło-
ścią i bliskimi. 
Pogrzeb zgromadził bardzo wiele 
osób, stał się pretekstem do spotka-
nia całej rodziny, zarówno części wi-
ślańskiej jak i tej zaolziańskiej. Klan 
Cieślarów jest bardzo liczny, bowiem 
rodzice mojego męża - sami pocho-
dzący z wielodzietnych rodzin - do-
czekali się aż 51 potomków: 6 dzieci, 
20 wnuków i 25 prawnuków. Pogrzeb 
był też okazją do licznych rozmów, 
wspomnień, utrwalania rodzinnych 
koneksji, czy w końcu okazją do 
zaprezentowania Rodzinie nowych, 
najmłodszych jej członków. To wy-
darzenie uświadomiło mi, że Rodzina 
daje siłę, buduje poczucie tożsamości, 
związek z ziemią ojczystą.
 Dlatego nie dziwię się moje-
mu mężowi, że zainicjował cykl spo-
tkań Rodu Cieślarów. W tym roku IV 

Międzynarodowe Spotkanie 
„CIEŚLAROWIE 2015" od-
będzie się w dniach 30-31 
maja, jak zwykle w Wiśle. 
Jako Poseł na Sejm RP - wraz z Radną Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego - Sylwią Cieślar oraz Wicestarostą 
Powiatu Cieszyńskiego - Marią Cieślar – z wielką przy-
jemnością objęłam to wydarzenie honorowym patrona-

Aleksandra 
trybuś - cieślar

WIELKA RODZINA CIEŚLARÓW
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tem. 
 Członkowie Komitetu Organizacyjnego IV 
Międzynarodowego Spotkania „CIEŚLAROWIE 2015" 
są głęboko przekonani, że człowiek ma być wdzięcz-
ny za swoje pochodzenie, ma darzyć swoich rodziców, 
dziadków i pradziadków szacunkiem – zgodnie z przy-
kazaniem: „Czcij Ojca swego i Matkę swoją, aby ci się 
dobrze działo i abyś długo żył na ziemi“.
 To, że ktoś nazywa się CIEŚLAR zobowiązuje!  
W  wielkiej rodzinie Cieślarów było i jest dużo wybit-
nych postaci. Dlatego należy o nich mówić  i ich wspo-
minać… Idea spotkań wszystkich Cieślarów (i tych „co 
ich majóm radzi“) znalazła uznanie w oczach miesz-
kańców Śląska Cieszyńskiego po obu stronach granicy. 

Impreza, której już czwarta edycja odbędzie się w tym 
roku, została  na stałe wpisana  w scenariusz imprez 
organizowanych w Wiśle - „Światowej Stolicy Cieśla-
rów”.
 Powyżej zamieszczam szczegółowy program 
imprezy, a wszelkie informacje dostępne są również 
na Facebooku w grupie otwartej: CIESLARs FAMILY. 
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do Wisły! 
Spotkajmy się na szczycie góry Cieślar!
 
           
 Aleksandra Trybuś - Cieślar
 

Boże bez nazwy
(któremu daliśmy tyle imion),

Boże bez oblicza
(które Ci namalowaliśmy),

Boże milczący
(któremu włożyliśmy tyle słów w usta),

nie mów do mnie nic;
daj mi tylko różę, która traci płatki,

bladą jutrzenkę
i gorzki głóg.

Boże nieskończony
(wymyśliliśmy Ci tyle kalendarzy),

Boże bezdomny
(postawiliśmy Ci tyle kościołów),

daj mi tylko jedną różę,
a otworzą się wszystkie nieba

i gwiazdy opadną
na moje ręce,

jak garście bławatków.
Boże bezręki

daj mi tylko jedną różę.
Będę całował jej płatki

tak jakby były Twoimi ustami.
Boże milczący.                              

                                                     

A. Zarri

                                           M O J A        M A M U L I C Z K A

Moja złoci mamuliczka
wysoki wiek zżyli,

chocioż jedną gębą jedli,
a za trzech robili.

Mieli moja mamuliczka
hoczki odlywane,

a żywotek i kabotki
szumnie wyszywane.

Suknie rzęśne z galonkami
jak niebo modrymi,

a fortuchy mieniące się
farbami wszystkimi.

Przeposki kieby urosłe                  
z tęczy i z kwioteczków,

czepce jak śnieg bielusinki
z serduszek, z gwiozdeczków.

Żurek równy fortuchowi
obłapioł gębulke - 

dziwowałach sie , że taką                                 
piekną móm mamulke.                                     

Przeminęła jak obłoczek
 ciągnący po niebie

Za grobkami sie ostatni   
Czepce w ziymi grzebie.           
                                  

 EMILIA  MICHALSKA           
(udostępniła: Grażyna Cimała)                  
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Z życia kościoła ...

 Zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec złożył 
sprawozdanie z życia Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Polsce w 2014 roku.
 Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec podsumo-
wał wydarzenia, które miały miejsce w ubiegłym roku  
w Kościele. Wskazał na dane statystyczne, z których 
wynika, że w roku 2014 odnotowano 280 wstąpień do 
Kościoła. Jest to najwyższa liczba od 15 lat. Przypo-
mniał zagadnienia, które są aktualnie w toku pracy, ta-
kie jak: obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji czy 
ordynacja kobiet na urząd duchownego - prezbitera.
 W roku 2015 jest planowana szersza promocja 
aplikacji internetowej: „Nasza Historia”, która jest za-
proszeniem do gromadzenia w jednym miejscu mate-
riałów związanych z dziedzictwem historycznym Ko-
ścioła Ewangelickiego w Polsce. W związku z dyskusją 
nad ordynacją kobiet, zebrano dane z Kościołów part-
nerskich na temat ich doświadczeń w powyższej kwe-
stii, które zostaną przedstawione na konferencji zapla-
nowanej na 22 maja 2015. Synod przyjął jednogłośnie 

Bp Jerzy Samiec o Kościele na Synodzie
sprawozdanie Biskupa Kościoła.
 Prezes Synodu ks. dr Grzegorz Giemza przed-
stawił sprawozdanie Rady Synodalnej. Mówił m.in.  
o uchwale, która została podjęta w czasie poprzed-
niej sesji Synodu i jest w trakcie realizacji, a dotyczy 
wydania współczesnego katechizmu. Publikacja pod 
roboczym tytułem „Katechizm dla dorosłych” będzie 
dotyczyć podstawowych zasad wiary, duchowości 
ewangelickiej, życia liturgicznego, problemów etycz-
nych, działań społecznych Kościoła. Adresatem publi-
kacji mają być ludzie młodzi, osoby dorosłe oraz  sym-
patycy Kościoła.
 Wiceprezes Konsystorza Adam Pastucha złożył 
także sprawozdanie finansowe z działalności Konsysto-
rza, które zostało przyjęte przez Synod.
 Po dyskusji wszystkie sprawozdania zostały 
przyjęte jednogłośnie.
 

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik Kościoła
Luteranie.pl

 

 Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w Polsce, bp Marian Niemiec został zatwierdzony  
11 kwietnia 2015 r. przez Synod w urzędzie zastępcy Biskupa Kościoła.
 W związku z zakończeniem kadencji Biskupa Diecezji Wro-
cławskiej, ks. Ryszarda Bogusza w marcu br. zwierzchnik luteran  
w Polsce, bp Jerzy Samiec mianował bp Mariana Niemca na swego 
zastępcę, co zatwierdził Synod Kościoła w głosowaniu. 
 Zastępca Biskupa Kościoła zastępuje go we wszystkich czyn-
nościach pasterskich w razie jego nieobecności lub choroby. W przy-
padku śmierci zwierzchnika Kościoła jego zastępca pełni wszystkie 
jego obowiązki do momentu wyboru nowego biskupa.
  Ks. dr Marian Niemiec urodził się 17 lutego 1961 roku w Ko-
bielicach koło Pszczyny. W latach 1979 – 1984 studiował teologię 
ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 
Został ordynowany na duchownego Kościoła w 1985 roku.
 Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza parafii w Starym Biel-

Bp Marian Niemiec zastępcą Biskupa Kościoła

Luteranie.pl
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„Granice między dobrym i złym światem nie istnieją. 
Jest jeden świat, który potrzebuje odkupienia i pojed-
nania, jeden świat, w którym Chrystus postawił swój 
krzyż” - powiedział bp Marian Niemiec w kazaniu w 
ostatnim dniu obrad Synodu Kościoła.
Podczas niedzielnego nabożeństwa bp Marian Niemiec, 
nawiązał do tekstów liturgicznych i wskazał na postać 
Tomasza - ucznia nazywanego niewiernym. Zauważył, 
że zwykle jego wątpiąca postawa jest postrzegana ne-
gatywnie. Tymczasem postać Tomasza uświadamia 
współczesnemu Kościołowi, jakie są jego zadania.
 Zmartwychwstały Chrystus, który stanął przed To-
maszem pokazał, że „granice między dobrym i złym 
światem nie istnieją. Jest jeden świat, który potrzebuje 
odkupienia i pojednania, jeden świat, w którym Chry-
stus postawił swój krzyż”. Stąd „może wątpiący nie są 
najgorszymi świadkami. Może wątpiący, ci z zewnątrz, 
ci nieraz atakujący i pytający zmuszają Kościół do dzia-
łania i wypełniania powierzonej mu misji”.
 Po zakończeniu nabożeństwa rozpoczął się trzeci dzień 
obrad wiosennej sesji.
 Synodałowie zajęli się głoso-
waniem nad zgłoszonymi wnio-
skami. Przyjęto m.in. wniosek 
bp Jerzego Samca o przyjęcie 
kierunkowych działań dotyczą-
cych rozmów z rządem na temat 
nowej umowy Państwo - Kościół. 
Synod ujednolicił także zapisy 
Pragmatyki Służbowej dotyczą-
ce trybu postępowania w okresie 
ostatniego roku kadencji pro-
boszcza i proboszcza pomocni-
czego.
 Po dyskusji przyjęto rów-
nież wniosek o zakończeniu prac 
nad kwestią proporcji reprezenta-
cji diecezji w Synodzie Kościoła. 

sku, a następnie w Opolu. W 1990 roku objął obowiąz-
ki proboszcza administratora tej ostatniej, a z dniem 23 
marca 1993 został wybrany jej proboszczem.
 W latach 2002-2012 pełnił obowiązki radcy 
Rady Diecezjalnej Diecezji Katowickiej. W 2007 roku 
otrzymał tytuł doktora teologii ekumenicznej. Od 2004 
roku jest prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Opol-
skie. W latach 2011-2014 pełnił funkcję Radcy Konsy-
storza Kościoła.
 29 czerwca 2014 Zgromadzenie Parafialne 
zdecydowało o wyborze go na stanowisko proboszcza 

parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach. Uro-
czysta instalacja odbyła się 7 września 2014 w Kościele 
Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.
 Biskup Marian Niemiec pełni urząd zwierzch-
nika diecezji katowickiej od września 2014 roku.
Bp M. Niemiec jest żonaty, ma córkę i syna.
 

BIK
Luteranie.pl

Niedzielne obrady Synodu
Tym samym pozostawiono dotychczasowe rozwiązanie, 
iż Synod Kościoła składa się z 15 duchownych oraz 30 
delegatów świeckich, wybranych przez Synody Diece-
zjalne, według klucza ustalonego przez Konsystorz.
 Następna, 8. sesja Synodu Kościoła odbędzie 
się w dniach od 16 do 18 października 2015 roku we 
Wrocławiu.

 BIK
Luteranie.pl

 PS. Konsystorz Kościoła mianował nowego 
Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieżowego, którym 
został wikariusz Parafii Cieszyńskiej ks. Marcin 
Podżorski. Bardzo cieszymy sie z dobrego wyboru, 
księdzu życzymy dużo siły, cierpliwości dobrych po-
mysłów oraz wielu chętnych młodych współpracowni-
ków oraz wiele Bożego wsparcia. Młodzieży natomiast, 
ochoty do działania, współpracy oraz korzystania  
z tego co jest Wam proponowane i przygotowane w 
czasie roku kościelnego!!! Redakcja

Luteranie.pl
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Janek Schylla

Be omide didar                    

Zza granicy

 Pojawia się coraz więcej pytań: co oznacza dzi-
siaj powstanie kalifatu i czym jest  Państwo Islamskie? 
Kto organizuje całość przedsięwzięć administracyjnych 
i militarnych? Nie tylko nie pokonaliśmy tej idei i na-
wet nie zdążyliśmy jej zrozumieć – przyznał niedawno 
gen. Michael K. Nagata, dowódca operacji specjanych 
USA na Bliskim Wschodzie. Radykałowie z kalifatu 
starają się realizować koncepcję rządzenia stworzonej  
i opisanej przez Mahometa, który zalecał, w swoich 
czasach, zostawić uprawy i studnie niewiernych w spo-
koju pod warunkiem, że muzułmanie nie będą zmuszeni 
do obrony. Gdy poczują się zagrożeni, mają wszystko  
i wszystkich zniszczyć.
 Muzułmanie w większości odrzucają kalifat, 
bo często są również  jego ofiarami. Nie da się jednak 
zaprzeczyć faktom. Państwo Islamskie opiera się na 
przesłaniach islamu i choć wielu zwolenników rekru-
tuje się spośród awanturników i znudzonych życiem 
poszukiwaczy przygód z całego świata, to jak słusznie 
uważa Graeme Wood (Politolog  z Uniwersytetu Yale), 

„że religia głoszona przez ISIS (Państwo Islamskie) wy-
wodzi się ze spójnych interpretacji islamu”.
 Przeciwstawienie się naukom Koranu, albo pro-
roctwom Mahometa, jest tożsame z apostazją. Według 
wskazań Abu-Bakr al Bagdadiego, aktualnego szefa 
ISIS, powodami wykluczenia z islamu jest m.in. handel 
narkotykami, sprzedaż alkoholu, noszenie zachodnich 
ubrań i zgolenie brody, ale także bycie szyitą. Zdaniem 
radykałów na śmierć zasługuje ponad 200 mln szyitów 
na całym świecie i władców wszystkich muzuł-
mańskich państw, którzy postawili ludzkie prawo 
ponad boskim (szyicki jest Iran).
 Zatrważająca jest na ten temat konstatacja 
przywołanego G. Wooda, który stwierdza: „kalifat 
zamierza oczyścić świat, zabijając mnóstwo ludzi”. 
Z lokalnych mediów społecznościowych wiemy, 
że jednostkowe egzekucje to tam codzienność,  
a masowe zdarzają się co kilka tygodni. Najczę-
ściej ich ofiarami padają muzułmanie apostaci. 
Chrześcijanom, jeśli płacą nowym władzom spe-
cjalny podatek i uznają swoją podrzędność, kalif 
Bagdadi pozwala żyć.
 Dalej dowodzi: Minęły całe wieki, odkąd 
w Europie skończyły się wojny religijne i ludzie 
przestali ginąć z powodu teologicznych waśni. 
Mało kto wierzy, że radykałowie są tak pobożni, Kirkut Irak po ataku bombowym AFP

jak twierdzą, albo tak zacofani  
i skupieni na apokalipsie, jak 
sugerują ich oświadczenia i 
czyny. Wydaje nam się, że jeśli 
religijna ideologia niewiele znaczy w Waszyngtonie czy  
w Berlinie, to musi być bez znaczenia także w Rakce 
czy w Mosulu. A jednak zdarza się, że kiedy zamasko-
wany kat, ścinając apostatę, krzyczy: „Allahu akbar”, 
naprawdę robi to z religijnych  pobudek.
 Zdaniem G. Wooda „Zdecydowana większość 
muzułmanów nie zamierza w ramach wieczornej roz-
rywki zamienić hollywoodzkich hitów na publiczne 
egzekucje. Ale ci, którzy twierdzą, że ISIS jest sprzecz-
ne z islamem, robią to z „zawstydzenia i politycznej 
poprawności”. Przedstawiają lukrowany obraz swojej 
religii, pomijając to, czego islam faktycznie historycz-
nie wymagał - przekonuje Bernard Haykel, ekspert ds. 
teologii Państwa Islamskiego z Princeton.
 Radykałów naprawdę przenika religiny zapał. 
Wszechobecne są cytaty z Koranu. - Nawet szeregowi 
żołnierze, pozując przed kamerami, w kółko powtarzają 
podstawowe doktryny - opowiada Haykel. Twierdzenie, 
jakoby Państwo Islamskie zniekształcało teksty islamu, 
to dla niego absurd wynikający z niewiedzy. - Ludzie 
chcą rozgrzeszać islam: jak mantrę słyszymy, że to „re-
ligia pokoju”. Tak jakby istniał jakiś oderwany od rze-
czywistości islam. Przecież to wyłącznie to, co muzuł-
manie robią i jak interpretują swoje teksty – tłumaczy.
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Oferta edukacyjna LOTE NA ROK 
SZKOLNY 2015/2016

 - Mamy dla Was 44 miejsca w dwóch klasach.
 - Nasze ROZSZERZENIA cechuje elastycz-
ność i efektywność: wybierasz dwa dowol-
ne przedmioty, które realizujesz w formie 
zajęć seminaryjnych już od pierwszej klasy. 
Uwzględniamy nawet najbardziej niestandar-
dowe kombinacje zajęć seminaryjnych, np. 
biologia + język polski (psychologia), mate-
matyka + geografia (SGH i kierunki ekono-
miczne), chemia + fizyka (biomechanika na 
AGH).
 - Pracujemy indywidualnie z uczniami bio-
rącymi udział w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych. LOTE Samorząd 

Języki obce

 Zgodnie z unijną polityką językową oraz wymogami współczesnego świata, nauczamy TRZECH JĘZY-
KÓW OBCYCH nowożytnych w poszerzonym wymiarze:

 - Nauka wszystkich języków prowadzona jest na wielu poziomach zaawansowania, w małych grupach (maks. 12 
osób).
 - Grupę o odpowiednim poziomie zaawansowania przydzielimy Ci na podstawie wyniku testu gimnazjalnego  
(z języka angielskiego) oraz na podstawie testu, który przeprowadzimy w szkole (z drugiego języka).
 - Decyzję o wyborze drugiego i trzeciego języka podejmiesz sama/sam najpóźniej w chwili przyjęcia do szkoły.
 - Konwersacje z języka angielskiego prowadzą lektorzy z USA, którzy oferują również tzw. tutoring oraz przybli-
żają kulturę i historię krajów anglojęzycznych.
 - Chętnych przygotowujemy do zdawania egzaminów na certyfikaty językowe (FCE, CAE, B1, B2, C1, Goethe 
Institut, DELF).
 - Nasi nauczyciele języków posiadają doświadczenie akademickie!
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 - Wiele zajęć prowadzimy na platformie Moodle, a dzięki realnym partnerom językowym sprawdzisz swoją bie-
głość w posługiwaniu się językiem obcym.

Zajęcia dodatkowe

 W ramach projektu unijnego „NOWOCZESNA SZKOŁA NA POGRANICZU” MOŻESZ skorzystać  
z zajęć laboratoryjnych z chemii, warsztatów z biologii, zajęć „Media i społeczeństwo”, zajęć teatralnych „Magia 
słowa”, „Warsztatów z Mistrzem”, zajęć tanecznych „Taniec, ruch, ekspresja”, warsztatów „e Dizajn”, nauki sa-
moobrony Aikido, doradztwa zawodowego.
 Proponujemy ci również udział w zajęciach kółka teatralnego, dyskusyjnego klubu filmowego, SKS, chó-
ru szkolnego prezentującego wysoki poziom artystyczny!

Zasady naboru

 - Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez względu na swoje wyznanie.
 - Do szkoły przyjmowani będą absolwenci gimnazjum, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali 
ocenę z zachowania co najmniej poprawną.
 - Szkoła prowadzi nabór elektroniczny. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandy-
data. Zasady przyznawania punktów (maks. 260):
 - maks. 100 punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonego przez OKE;
 - maks. 76 punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów: język polski, matematyka, 
język angielski oraz (do wyboru) – historia / geografia / biologia / chemia / fizyka. Punktacja: celujący – 19 pkt., 
bardzo dobry – 16 pkt., dobry – 13 pkt., dostateczny – 9 pkt., dopuszczający – 0 pkt.;
 - za świadectwo z wyróżnieniem  – 5 pkt.;
 - maks. 60 punktów za ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ, przeprowadzaną przez komisję szkolną w dniu 
15.06.2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00;
 - maks. 12 punktów dla finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim;
 - maks. 5 punktów za osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub inne konkursy, co 
najmniej na szczeblu powiatowym;
 - 2 punkty za wolontariat.
WAŻNE TERMINY
 - od 11.05.2015 r. do 24.06.2015 r. do godz. 12.00 – wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumen-
tów do szkoły
 - 15.06.2015 r. (poniedziałek), godz. 14.00 – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA przeprowadzana w LOTE  
 - od 26.06.2015 r. do 30.06.2015 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa 
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 - 03.07.2015 r. – ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły
 - do 07.07.2015 r. do godz. 10.00 – potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły
 - 08.07.2015 r. – ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły

Niezwykłe wyjazdy uczniów LOTE

 Niezapomniane podró-

że, piękne miejsca na ziemi, 

przyjaźnie, interkulturowe 

doświadczenia.
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 Na początku stycznia 2015 r. miesięcznik „Perspektywy" ogłosił doroczny (tym razem XVII) ranking naj-
lepszych szkół ponadgimnazjalnych w kraju. LOTE, zajmując wysoką 48 pozycję na ogólnopolskiej liście liceów, 
otrzymało tytuł ”Złotej Szkoły 2015” i prawo do posługiwania się Znakiem Jakości Złotej Szkoły.
 LOTE zajmuje w rankingu wysoką pozycję nieprzerwanie od 2011 r., a więc od momentu, gdy ranking 
zaczął uwzględniać wyniki matur. Te wyniki świadczą same za siebie i potwierdzają fakt, że od 2005 roku, gdy 
wprowadzono nową formułę matury, aż do chwili obecnej, wyniki naszych matur są wyższe od średniej woje-
wódzkiej oraz średniej krajowej.
 Listy najlepszych szkół polecamy głównie gimnazjalistom i ich rodzicom. Przed podjęciem decyzji  
o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej warto sprawdzić jak oceniana jest wybrana szkoła w profesjonalnym rankin-
gu. LOTE to NAJLEPSZE LICEUM W POWIECIE CIESZYŃSKIM, zaś W WOJ. ŚLĄSKIM zajęło MIEJSCE 
NR 2!

 LOTE wyprzedziło, na liście szkół śląskich, wszystkie licea powiatu cieszyńskiego, a także renomowane 
licea z Katowic, czy Bielska-Białej! Listę najlepszych szkół w kraju, spośród kilku tysięcy istniejących, można 
prześledzić na stronie internetowej czasopisma perspektywy.pl.

Lidia Pałac

 Czwarty miesiąc nowego roku już za nami 
– wiosna rozkwita, do wakacji zostały jeszcze dwa 
miesiące! Kwiecień to szczególny 
okres dla społeczności GTE, gdyż 
miały miejsce ważne dla nas wyda-
rzenia: Dzień Otwarty oraz Egza-
miny Gimnazjalne.
 Na początek  wspomnieć 
należy o Ekumenicznych Rekolek-
cjach, które przed  Świętami Wiel-
kiej Nocy miały miejsce w naszej 
szkole. W Wielkim Tygodniu, od 
poniedziałku do środy, uczniowie 
spotykali się w szkolnej auli, aby 
wspólnie zastanowić się nad kwe-
stiami życia i tego, jak z niego do-
brze korzystać. Poruszony został 
też temat umierania, śmierci, żało-
by i tego co po śmierci. W ostatnim Dzień otwarty warsztaty chemiczne

dniu rekolekcji uczniowie zastanawiali się czym  dla 
nich jest Kościół i jakie mogą w nim znaleźć  miejsce 
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dla siebie. Rekolekcje, podobnie jak w roku 
ubiegłym, przygotowane i przeprowadzone 
zostały przez pracowników Centrum Misji i 
Ewangelizacji. Zakończeniem tego refleksyjne-
go czasu było wspólne nabożeństwo w kościele 
Jezusowym w Wielką Środę 1 kwietnia. Kaza-
niem podzielił się z nami  ksiądz Janusz Sikora.
 Dzięki współpracy pani Justyny So-
boty z niemiecką instytucją  Goethe Institut, 
której zadaniem jest popularyzacja języka nie-
mieckiego oraz wspieranie międzynarodowej 
współpracy kulturowej, w dniach 10-11 kwiet-
nia odbyły się w naszej szkole warsztaty z ję-
zyka niemieckiego pt. „Wiki Stadt und Schu-
le”. Nasza szkoła była jedną z sześciu szkół  
w Polsce, które gościły u siebie przedstawiciela 
Goethe Institut. Celem tego wydarzenia było 
profesjonalne opracowanie przez uczestników 
tekstu na temat naszego miasta oraz jego publi-
kacja w Internecie. W warsztatach udział wzię-
ło 3 licealistów oraz 3 gimnazjalistów z LOTE 
i GTE. Gościnnie skorzystali także uczniowie  
I LO im. Adama Osuchowskiego, którzy 
świetnie współpracowali z naszymi uczniami. 
Uczniowie pracowali pod czujnym okiem pana 
Denisa Barthela, który prowadził zarówno teore-
tyczną jak i praktyczną część w języku niemiec-
kim, przyczyniając się tym samym do doskona-
lenia umiejętności językowych osób biorących  
w nich udział. Prace uczestników, które zdobędą 
najlepszą notę,  pozwolą ich autorom na udział 
w międzynarodowych warsztatach na Łotwie  
(w Rydze) lub na Węgrzech (w Budapeszcie).  
Z niecierpliwością czekamy na wyniki!
 14 kwietnia podczas uroczystej gali 
w Państwowej Szkole Muzycznej w Bielsku-

-Białej,  tegoroczni laureaci Konkursów Przed-
miotowych odebrali z rąk Śląskiego Kuratora 
Oświaty dyplomy oraz zaświadczenia upraw-
niające ich do zwolnienia z części Egzaminu 
Gimnazjalnego. Wśród nich byli także ucznio-
wie naszego gimnazjum: Laura Meissner – lau-
reatka z języka niemieckiego, przygotowana 
przez panią  Magdalenę Karnacz oraz Michał 
Kryska  - laureat z matematyki, przygotowany 
przez panią  Jolantę Woźniak. Serdecznie gratu-
lujemy sukcesu naszym uczniom oraz ich opie-
kunom!  Uroczystości towarzyszył wykład pani 
dr. Justyny Budzik z Uniwersytetu Śląskiego, 
na temat filmowych taśm celuloidowych oraz 
występ instrumentalny.
 Dnia 16 kwietnia GTE otworzyło swoje 
drzwi dla szóstoklasistów, chcących zapoznać 
się z naszą ofertą edukacyjną. Tego dnia rano 
odwiedzili  nas uczniowie klas szóstych SPTE, 

GTE dzień otwarty

Dzień otwarty warsztaty chemiczne 

GTE dzień otwarty

Dzień otwarty warsztaty chemiczne 
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którzy obejrzeli program artystyczny przygotowany 
przez starszych kolegów. Uczniowie SPTE wykazali 
się sporą wiedzą na  temat GTE,  w przeprowadzonym 
quizie szkolnym. Następnie w mniejszych grupkach 
zwiedzili szkołę, biorąc udział w niektórych lekcjach. 
Po południu  gościliśmy rodziców szóstoklasistów oraz 
uczniów klas szóstych  z innych miejscowości naszego 
powiatu. W programie artystycznym zaprezentowano 
scenki teatralne w wykonaniu uczniów kółka teatralne-
go oraz  układy tańca współczesnego i break dance w 
wykonaniu członków kółka tanecznego. Zebrani goście 
obejrzeli także multimedialne materiały prezentujące 
szkołę. W drugiej części spotkania rodzice mieli okazję 
do rozmowy z Dyrekcją szkoły. W tym czasie szósto-
klasiści, pod opieką starszych kolegów, uczestniczyli 
w przygotowanych na tę okazję warsztatach: chemicz-
nych, matematycznych, historycznych oraz językowych 
(z języka: angielskiego, francuskiego, niemieckiego). 
Mamy nadzieję, że spędzony w naszej szkole czas oraz 
sposobność do zapoznania się ze szkołą i przyszłymi 
kolegami, zachęci odwiedzających do podjęcia nauki  
w GTE od września przyszłego roku.
 Na zakończenie słów parę o najważniejszym 
wydarzeniu dla tegorocznych trzecioklasistów – egza-
miny gimnazjalne przeprowadzone zostały w dniach 
21, 22 oraz 23 kwietnia. W 2015 r. do Egzaminu Gim-
nazjalnego zostało zgłoszonych  363 895 uczniów  
z 6890 szkół, którzy rozwiązali zadania w ponad  
2125 000 arkuszy. W naszej szkole do Egzaminu Gim-
nazjalnego podeszło 39 uczniów, czyli wszyscy ucznio-
wie klasy 3 ag oraz 3bg. Dla tych, którzy nie są zorien-
towani, krótki opis :

Egzamin  gimnazjalny składa się z trzech części:

 - humanistycznej  z zakresu historii  
i wiedzy o społeczeństwie oraz z za-
kresu  języka polskiego
 - matematyczno-przyrodniczej  
z zakresu przedmiotów przyrodni-
czych i z zakresu matematyki
 - z języka obcego nowożytnego
 Egzamin ma formę pisemną. 
Przystąpienie do egzaminu jest wa-
runkiem ukończenia gimnazjum, ale 
nie określa się minimalnego wyniku, 
jaki zdający powinien uzyskać, toteż 
egzaminu nie można nie zdać.
 Prace gimnazjalistów zosta-
ną sprawdzone przez egzaminatorów,  
a wyniki przysłane do szkół przez 
okręgową komisję egzaminacyjną. 
Ogólnopolskie wyniki egzaminu gim-

nazjalnego będą ogłoszone 19 czerwca br.  Zaświad-
czenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie 
otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze 
świadectwem szkolnym. Na zaświadczeniu podany bę-
dzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej 
dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, 
do którego uczeń przystąpił. Wynik procentowy to od-
setek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), któ-
re uczeń zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu.
 Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazja-
listów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzy-
skali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niż-
szy niż zdający. 

Dagmara Jagucka-Mielke 

Dzień otwarty warsztaty chemiczne 
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Szkoła Podstawowa TE

 Za nami kolejne miesiące 
nauki. Niewiele tygodni zostało 
do wakacji, a czas płynie jakby 
szybciej. Całkiem niedawno star-
sze klasy szukały „Pani WIO-
SNY”. Był wtedy piękny słonecz-
ny dzień. Samorząd Uczniowski 
przygotował zadania polegające  
na rozpoznawaniu pierwszych 
wiosennych gatunków roślin, 
pojawiających się ptaków oraz 
układaniu  wiersza  związanego  
z nową porą roku. Wszystkie gru-
py zrealizowały zadania, a nagro-
dą  była zabawa w lasku miejskim 
nad Olzą.
 1 kwietnia – szóstokla-
siści napisali test, który w tym 
roku był w nowej formule, skła-
dał się z dwóch części: I - zadań 
polonistyczno-matematycznych 
i II - testu z języka angielskiego. 
Na wyniki musimy czekać aż do 
końca maja podobnie jak w przy-
padku uczniów klas III, którzy 
pisali ogólnopolski test kompe-
tencji zakresu języka polskiego  
i matematyki. Sprawdzanie wie-
dzy, umiejętności czytania ze 
zrozumieniem, czy wykorzy-
stania wiedzy w praktyce jest 
stałym elementem pracy dydak-
tycznej. Staramy się, aby ucznio-
wie przyswajali wiedzę, war-
tości, mieli kontakt z różnymi 
formami kultury oraz ze środowi-
skiem lokalnym. Szóstoklasiści  
w ramach „spotkań z kulturą” obej-
rzeli spektakl teatralny „Balladyna”  
w teatrze „Banialuka” w Bielsku-

-Białej. Mogli poznać technikę 
tworzenia lalek i zwiedzić teatr. 
Natomiast klasy IVa i IIIb  wzięły 
udział w warsztatach w związku  
z „Światowym miesiącem wiedzy 
na temat autyzmu”. 
 16 kwietnia – uczniowie 
ubrali się na niebiesko (kolor 
wyrażający solidarność  z osoba-
mi  autystycznymi), udali się do 
Zespołu Placówek Szkolno-Wy-

Dzień wiosny  

Dzień z autyzmem
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chowawczo–Rewalidacyjnych w Cieszynie. 
Najpierw odbyła się rozmowa o różnych ro-
dzajach niepełnosprawności oraz o sposobie 
kontaktowania z osobami niepełnosprawny-
mi w zależności od rodzaju niepełnospraw-
ności. Podczas spotkania nasze dzieci mogły 
dowiedzieć się jak funkcjonują ich auty-
styczni rówieśnicy, jak postrzegają świat, jak 
działają ich zmysły. Poprzez ćwiczenia (np. 
rozpoznawały przedmiot z zawiązanymi 
oczami i założonymi rękawiczkami lub za-
wiązanymi oczami wycinały koło z gazety) 
mogły się przekonać, w jaki sposób autyzm 
wprowadza  „zmysły w błąd”. Czwartoklasi-
ści  zobaczyli  także warunki, w jakich uczą 
się uczniowie, poznali piktogramy, które 
ułatwiają komunikację  dzieciom chorym na 
autyzm. Na zakończenie  nasi uczniowie otrzymali niebieskie balo-
ny i naklejki „rozpal się na niebiesko”. Warsztaty miały charakter 
wychowawczy, były nowym doświadczeniem dla naszych dzieci, 
kształtującym poczucie wrażliwości.
 Także w kwietniu wzięliśmy udział w „Powiatowym prze-
glądzie twórczości dzieci i młodzieży”, podczas  którego wystąpiła 
grupa naszych ksylofonistów. Zostały jeszcze dwa miesiące do za-
kończenia roku szkolnego, przed nami jeszcze sporo zadań do wy-
konania i  uroczystości, ale o tym w kolejnych „Wieściach Wyższo-
bramskich”. 

UWAGA RODZICE!!! OD 1 CZERWCA 2015  ZAPISY  
UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017.

                                                                                                                          

 Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego: Jak przysiągłem, że wody z 

czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał 

na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki 

się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego po-

koju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.

Iz 54,9-10

 Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły 

ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły 

wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.

1 Kor 10,13

Szóstoklasiści w teatrze „Banialuka” w Bielsku-Białej

Joanna Gibiec-Smierna
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Ratujmy Organy

 Kolejny koncert IV edycji akcji „Ra-
tujmy Organy Kościoła Jezusowego” mogli-
śmy usłyszeć w Niedzielę Palmową, kiedy 
to w murach potężnego kościoła zabrzmia-
ły pieśni pasyjne. Koncert ten był bogaty  
w różnorodności wykonywanych utworów 
muzycznych pochodzących z różnych epok. 
 Usłyszeliśmy trzy chóry, które wy-
konały pieśni kompozytorów bardziej i mniej 
nam znanych. Jako pierwsze wystąpiły połą-
czone chóry: Chór Albatesso i Wyższobram-
ski Chór Kameralny. Chórzyści odśpiewali 
piękną pieśń „Dlaczego w twym oku” – muz. 
Sally DeFord, sł. wg Adeli Bajko. Następnie 
zaprezentował się chór Albatesso z Dębowca. 
Wielu może zastanawiać się dlaczego, albo 
skąd wzięła się nazwa chóru, otóż sugerowa-
no się na składzie chóru. Poszczególne na-
zwy głosów z odpowiednim skrótem zostały 
wykorzystane w nazwie chóru – Al od altów, 
ba od basów, te od tenorów oraz so od so-
pranów. Chór ALBATESSO jest kameralnym 
zespołem śpiewaczym założonym w 2001 
roku, który powstał z zachwytu nad pięknem 
muzyki chóralnej oraz z pasji do wspólnego 
muzykowania. Zespół wykonuje dzieła mu-
zyki dawnej oraz współczesnej, a także ko-
lędy. Śpiewacy chóru Albatesso prezentują  
a capella swój bogaty repertuar klasyczny 
oraz rozrywkowy podczas koncertów oraz  
w czasie liturgii. Dyrygentem chóru od 2009 
r. jest Paweł Moskała - absolwent Uniwersy-
tetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku edu-
kacji artystycznej w zakresie sztuki muzycz-
nej ze specjalizacją: dyrygentura w klasie dr 
hab. Anny Szostak. Chór Albatesso w swojej 
długoletniej działalności miał okazję koncer-
tować w wielu ośrodkach kulturalnych na 
terenie Śląska Cieszyńskiego, Podbeskidzia, 
Oświęcimia, a także Podhala. Zespół działa 
przy Stowarzyszeniu Miłośników Kultury 

„Dębowczanie" w Dębowcu. Wykonali kilka 
pieśni o tematyce pasyjnej, skomponowane 
przez kompozytorów współczesnych, a jedną 
z nich opracował dyrygent Chóru.

Połączone chóry: Chór Albatesso i Wyższobramski Chór Kameralny

Chór Albatesso

Zespół Wokalny im. Wacława z Szamotu

Koncert inauguracyjny IV edycji  

Ratujmy Organy kościoła Jezusowego
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 Następnym wykonawcą był Zespół 
Wokalny im. Wacława z Szamotu, który przy-
jechał aż z Krakowa. Działa przy Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie. 
Założony został w 2012 r. i specjalizuje się  
w wykonywaniu muzyki renesansowej. W swo-
im repertuarze posiada wiele utworów m.in. Mi-
kołaja Gomółki, Mikołaja z Krakowa oraz swo-
jego patrona Wacława z Szamotuł. Dyrygentem 
zespołu jest Łukasz Laxy – absolwent Akademii 
Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli 
ad. Anny Armatys – Corelli oraz w klasie dyry-
gentury prof. Rafała Delekty. Pod jego kierow-
nictwem krakowski zespół pięknie się rozwija, 
uświetniając wiele kościelnych uroczystości  
w macierzystej parafii oraz biorąc udział w licz-
nych koncertach na terenie diecezji katowickiej. 
Przyznam, że muzyka renesansowa jest bardzo 
trudna. Kulturę renesansu cechowało odkrycie 
greckich i rzymskich ideałów. W muzyce domi-
nowała religijna, wokalna muzyka polifoniczna 
a cappella (chór bez towarzyszenia instrumen-
tów). Istotą polifonii jest równoczesne prowa-
dzenie kilku równorzędnych głosów wokal-
nych lub instrumentalnych. Wszystkie głosy są 
równie ważne. Zwiększenie liczby głosów do 
czterech i więcej sprawiło, że rozwinęły się ta-
kie formy jak: motet, msza i madrygał (świecka 
pieśń polifoniczna). Usłyszeliśmy pięć pieśni 
również o tematyce pasyjnej, które w murach 
świątyni zabrzmiały wspaniale. Wielkie uzna-
nie dla chórzystów, którzy odważyli się śpiewać 
tak trudny repertuar, należą się im wielkie bra-
wa za tak wspaniałą służbę. 
 Kolejnym wykonawcą był dobrze nam 
znany Wyższobramski Chór Kameralny. Chór 
przez wiele lat nabierał szlifów pod batutą Pio-
tra Sikory, klasa chóru z roku na rok nas zaska-
kuje. W swoim repertuarze posiada ponad 160 
utworów, są to przede wszystkim pieśni sakral-
ne a cappella, polskich i zagranicznych twórców, 
jak również utwory ludowe, patriotyczne oraz 
muzyka popularna. Chór służy swymi pieśnia-
mi przede wszystkim w cieszyńskim kościele 
Jezusowym, występuje także podczas różnych 
uroczystości na terenie całej Polski. Bierze udział  
w koncertach charytatywnych oraz corocznych zjaz-
dach chórów Diecezji Cieszyńskiej kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego. Dwukrotnie występował 
dla Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Do 
największych osiągnięć zespołu należy zdobycie wy-
różnienia I-stopnia na II Ogólnopolskim Przeglądzie 
Zespołów Artystycznych „Dnia 1 września roku pamięt-
nego…” w Oświęcimiu, w maju 2010 r.  oraz I miejsca 
w XV Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Reli-

Wyższobramski Chór Kameralny

Występ połączonych chórów Wyższobramskiego Chóru Kameralnego oraz Zespołu 
Wokalnego im. Wacława z Szamotu
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Chóry, muzyka...

 Nasz młodzieżowy ze-

spół w Niedzielę Palmową został 

zaproszony do Skoczowa na pa-

rafialny koncert pieśni pasyjnej. 

Wystąpiły miejscowe zespoły: 

chórek dziecięcy, zespół dzwon-

ków, zespoły młodzieżowe oraz 

chóry parafialne. Nasz zespół 

zaśpiewał trzy pieśni: Baranko-

wi cześć, Miłości cud oraz Ojca 

pieśń. 

 Wszystkie pieśni wyko-

nywane podczas koncertu nawią-

zywały do wydarzeń Wielkiego 

Tygodnia i bardzo dobrze wpro-

wadziły wszystkich w nastrój 

tych wydarzeń

ks. Marcin Podżorski

Koncert Pasyjny w Skoczowie

gijnej „Psallite Deo” Kęty 2012. Chór ten często repre-
zentuje naszą parafię w różnych miejscach kraju oraz za 
granicą koncertował w Wielkiej Brytanii, Niemczech 
oraz Holandii. Ma na swoim kącie dwie nagrane pły-
ty. W 2012 roku, w ramach akcji zbierania funduszy na 
remont zabytkowych organów w cieszyńskim koście-
le ewangelickim, chór nagrał płytę CD zatytułowaną 

„RATUJMY ORGANY KOŚCIOŁA JEZUSOWEGO” 
oraz płytę CD z kolędami pod tytułem „Czas radości”, 
która jest dostępna w kancelarii parafialnej. 
 Końcowym punktem programu był występ po-
łączonych chórów Wyższobramskiego Chóru Kameral-
nego oraz Zespołu Wokalnego im. Wacława z Szamotu. 

Odśpiewały one piękną, podniosłą pieśń „O głowo coś 
zraniona” – muz. J. S. Bach, tekst: ks. Paul Gerhardt. 
Pasyjna wzruszająca pieśń była podsumowaniem kon-
certu, który wprowadził nas w okres Wielkiego Tygo-
dnia.
 Dziękujemy organizatorom koncertu (Wyż-
szobramskiemu Chórowi Kameralnemu) za zorganizo-
wanie wspaniałego koncertu, również za niesamowite  
doznania muzyczne. Drodzy Czytelnicy, warto korzy-
stać z proponowanych koncertów, są na prawdę warte 
uwagi.   

BM
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 22 marca 2015 roku w kościele 
Jezusowym w Cieszynie odbył się kon-
cert „Dźwięki Modlitwy” w ramach prze-
biegu doktoranckiego mgr Marii Zuber,  
w trakcie którego zaprezentowały się trzy 
chóry związane z działalnością doktorant-
ki: prowadzony przez panią Marię Zespół 
Kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte 
et Musica”, chór kameralny „Ad Libitum”  
z Pszowa, którego jest czynnym członkiem 
oraz Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmo-
nia” w Cieszynie, gdzie pełni rolę drugiej 
dyrygentki. Tematem przewodu było życie 
i twórczość Cieszyńskich kompozytorów. 
Całość poprowadziła Grażyna Durlow.
 Krótkim słowem koncert otworzył 
ksiądz proboszcz Janusz Sikora, po czym 
mikrofon przejęła pani Grażyna Durlow, 
zapowiadając kolejne części koncertu oraz 
opowiadając o autorach poszczególnych 
utworów.
 Jako pierwszy wystąpił chór kame-
ralny „Ad Libitum” z Pszowa, wykonując 
kolejno trzy kantaty Cieszyńskie, odnale-
zione w bibliotece Tschammera znajdu-
jącej się w kościele Jezusowym. Były to 
kolejno utwory: „Raduje se”, „Qui Passus”  
oraz „Wesely nam den nastal”. Wszystkie 
skomponowane przez anonimowych kom-
pozytorów.
 Jako drugi zaprezentował się Ze-
spół Kameralistów miasta Lędziny „Pro 
Arte et Musica” z utworami kompozytorów 
bezpośrednio związanych między innymi 
z kościołem Jezusowym. Były to kolejno: 
chorał „Duszo moja” Andrzeja Hławicz-
ki, następnie utwór jego syna Karola Hła-
wiczki „Błoga to pewność”, „Na Judei bło-
niach” Jana Gawlasa oraz „Psalm 23” Jana 
Sztwiertni.

Dźwięki Modlitwy

Chór kameralny „Ad Libitum” z Pszowa

Zespół Kameralistów miasta Lędziny „Pro Arte et Musica”

Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” 
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 Jako ostatni w tej części 
koncertu zaprezentował się chór 
Uniwersytetu Śląskiego „Har-
monia”, wykonując trzy utwory 
żyjących jeszcze kompozytorów. 

„Ave Maria” Dariusza Górnio-
ka, „Et Misericordiae” Andrzeja 
Dziadka oraz „Sola fides, sola 
scriptura, sola gratia” Wiesława 
Cieńciały.
 W drugiej części koncer-
tu zostały zaprezentowane utwo-
ry wykonywane przez połączone 
chóry. Wpierw zaprezentował 
się Zespół Kameralistów wraz  
z chórem Uniwerstytetu Śląskie-
go „Harmonia” prawykonując 

„Psalm radosny” Ryszarda Ga-
brysia. Następnie wszystkie trzy 
chóry wraz z Piekarską Orkiestrą 
Kameralną wykonały utwór Jó-
zefa Świdra „Pater Noster” oraz 
na zakończenie „Ojcowski dom” 
w opracowaniu Władysława 
Rakowskiego. W utworze tym 
solo wykonali Anna Szawińska 
(sopran) oraz Dominika Ingram 
(tenor).
 Cały koncert, a w szcze-
gólności mgr Maria Zuber, został 
nagrodzony gromkimi brawami. 
Zakończył się wspólną modlitwą 
oraz osobistymi gratulacjami dla 
dyrygenta oraz wykonawców.

Kornelia Dorighi
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 Przedszkolak chce „posmakować”wszystkiego, 
co tylko możliwe. Z entuzjazmem pędzi od jednej czyn-
ności do drugiej i w krótkim czasie chce zaliczyć ich jak 
najwięcej.Jednak bycie wciąż zajętym nie zawsze jest 
dla dziecka dobre. Dziecko potrzebuje twojej pomocy, 
aby nauczyć się, w jaki sposób rozkładać siły i umieć 
wyciszać się. 

 Oto kilka wskazówek, jak możesz mu w tym 
pomóc:
 - Sam staraj się być wyciszonym. Nie wykonuj wszyst-
kiego w biegu i w nerwowej atmosferze. Naucz się od-
poczywać. Pamiętaj, dziecko patrzy na ciebie i od cie-
bie uczy się wzorców zachowań. 
 - Naucz się rozpoznawać,kiedy twoje dziecko jest pod 
zbyt mocną presją tego, w co się zaangażowało i kie-
dy zaczyna się męczyć. Może to objawiać się poprzez 
nagłą zmianę nastroju:płacz, złość, wycofywanie się  
z zabawy lub odsuwanie od pozostałych dzieci (jeżeli 
jest w grupie).  
 - Zapewnij dziecku czas i miejsce, gdzie będzie mogło 
wyciszyć się. Zrób mu „kącik wyciszenia”, w którym są 
książeczki lub przybory dorysowania albo CD ze spo-
kojną muzyką. Możesz również wyposażyć taki kącik 

Kącik 
rodzica malucha

NAUCZ DZIECKO WYCISZAĆ SIĘ

w ulubiony przez dziecko kocyk i poduszkę, aby jeżeli 
zechce, mogło się położyć. 
 - Nie sadzaj zmęczonego dziecka przed komputerem 
lub telewizorem. To nie są środki do wyciszania dziec-
ka, a wręcz odwrotnie, dostarczają mu dodatkowych 
bodźców. Psychologowie mówią, że dziecko do trzecie-
go, a nawet czwartego roku życia w ogóle nie powinno 
oglądać telewizji.
 - Zaplanuj dzień tak, aby CODZIENNIE przeżyć ra-
zem z dzieckiem czas wyciszenia. Daj mu odczuć, że 
jesteś tylko dla niego. Porozmawiaj z nim, posłuchaj 
uważnie tego,co ma do powiedzenia. Pobaw się z nim, 
poczytaj książeczkę, przytul je. 
 - Opowiedz mu historię o tym, iż Pan Jezus mimo że 
był bardzo zajęty,chciał spędzać czas z dziećmi (Ew. 
Mat. 19:13–15; Ew. Marka 10:13–16;Ew.Łuk.18:15–7). 
 - Poza tym, zwróć uwagę dziecka na to, że sam Pan Je-
zus potrzebował wyciszenia i odpoczynku. W tym celu 
możesz wykorzystać takie historie jak Uciszenie burzy 
(Ew. Marka 4:35–41) oraz Pan Jezus chodzi po morzu 
(Ew. Mateusza 14:22–33).  

 Lecz w miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysię-

gi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i 

wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. A tak 

wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysią-

cznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym którzy 

go miłują i strzegą jego przykazań.
5 Mż 7,8-9

Lidia Króliczek
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Dzieci i młodzież

Rekolekcje dla dzieci w Zamarskach

 Kilka dni przed Świętami Wielka-
nocnymi uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zamarskach spotkali się, by wspólnie 
przeżywać pasyjne dni skupienia. W tym 
roku tematem rekolekcji była miłość. Każ-
dego dnia poznawaliśmy różne jej znacze-
nia. Mówiliśmy o miłości Ojca do swych 
dzieci, o miłości okazywanej bliźniemu 
oraz o miłości Jezusa, który umarł za nas 
na krzyżu. Podczas dwóch godzin spędzo-
nych razem każdego dnia mogliśmy nie 
tylko wspólnie śpiewać,  ale nie obyło się 
bez nauki wersetu, a także wykonywania 
prac plastycznych, które doskonale wkom-
ponowały się w tematykę zajęć.  
 W trakcie lekcji mieliśmy okazję 
poznać historię pewnego chłopca imie-
niem Lubo, który został kupiony przez 
misjonarza na targu niewolników. W ten 
sposób misjonarz przywrócił chłopcu 
wolność. Podobnie Jezus, wybawił nas  
z niewoli grzechu, umierając za nas na 
krzyżu. Każdego dnia mogliśmy często-
wać się pysznymi przysmakami upieczo-
nymi przez naszych najbliższych, za co 
bardzo dziękujemy. W miłej atmosferze 
bardzo szybko minęły trzy dni rekolekcji, 
a na następne musimy poczekać do następ-
nego czasu pasyjnego.  

Grażyna Szymala
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Rekolekcje dla dzieci w Bażanowicach i Ogrodzonej

 W dniach 16-18 marca, w Bażano-
wicach i Ogrodzonej odbywały się rekolek-
cje pasyjne dla dzieci i młodzież. Łącznie 
w spotkaniach codziennie uczestniczyło  
50 osób. Do Ogrodzonej dojeżdżały rów-
nież niektóre dzieci z Łączki i z Dębowca. 
 Trzy dni wspólnych zajęć były ide-
alną okazją do tego, żeby przybliżyć sobie 
tematykę czasu pasyjnego. Oprócz wspól-
nego śpiewu i zajęć plastycznych, dzieci 
wspólnie z ks. Łukaszem zastanawiały się 
nad tym, dlaczego Pan Bóg poświęcił życie 
swojego Syna - Pana Jezusa dla ludzi? Po-
wiedzieliśmy sobie, dlaczego wydarzenia 
Wielkiego Piątku, nie muszą w nas budzić 
tylko strachu i smutku, ale mogą być tak-
że źródłem naszej chrześcijańskiej radości  
i nadziei. Niektóre z dzieci dostały prezen-
ty, które po rozpakowaniu, okazało się, że 
są w środku puste. Każdemu z nas miało 
to uświadomić, że radość i nadzieja Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, mają swoje 
źródło w pustym grobie Pana Jezusa, który 
zwyciężył dla nas śmierć i grzech.
 Codziennie w modlitwie dziękowa-
liśmy za miłość i życie Syna Bożego, który 
każdemu z nas obiecuje zmartwychwstanie 
i życie w Bożym Królestwie.
 W zajęciach w Bażanowicach po-
magały panie nauczycielki - Dorota Gaś, 
Elżbieta Beczała i Aleksandra Frońska. 
Dziękuję pani Helenie Nowak za pomoc  
w przygotowywaniu posiłków. W Ogrodzo-
nej o przygotowanie ciasta i herbaty dla dzieci, 
codziennie troszczyła się młodzież. Mamy  

... w Bażanowicach
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... w Ogrodzonej

i babcie piekły dla nas ciasta, które wszyscy ze 
smakiem zjadaliśmy. Wszystkim mamom i pa-
niom bardzo dziękujemy za pomoc w zorganizo-
waniu rekolekcji.
   

ks.Łukasz Gaś
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Nabożeństwo rodzinne w Cieszynie

 Już od kilku lat w kościele 
Jezusowym odbywają się, w każdą 
trzecią niedzielę miesiąca, nabożeń-
stwa rodzinne, które cieszą się wielką 
popularnością, o czym świadczy duża 
frekwencja dzieci. Ostatnie nabożeń-
stwo odbyło się w kwietniu. 
 Zachęcamy i zapraszamy te 
dzieciaczki, które jeszcze nie skorzy-
stały z zaproszenia.
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Świąteczna „Szkółka Niedzielna”

 Niedawno obchodziliśmy święta Wiel-
kiej Nocy. W pierwszy dzień świąt odbyło się 
nabożeństwo, w tym roku jednak wyjątkowo 
równolegle odbywała się szkółka dla dzieci, 
także wyjątkowa, bo o 9.00.
 Szkółkę poprowadziła gościnnie pani 
Lidia Króliczek. Zaczęliśmy tradycyjnie od 
śpiewania szkółkowych „hitów” i zagraliśmy 
w grę zapoznającą nas z naszym gościem i od-
wrotnie. Nauczyliśmy się wersetu z Rzymian 
10,9. Następnie poćwiczyliśmy piosenki na na-
bożeństwo rodzinne. Po modlitwie nasz gość 
opowiedział nam w sposób przystępny zarów-
no dla dzieci młodszych i starszych to, co wy-
darzyło się w Wielkim Tygodniu, a zwłaszcza 
o poranku Wielkanocy, kiedy to kobiety przy-
szły do grobu i jako pierwsze usłyszały Dobrą 
Nowinę, którą później na przestrzeni wieków 
usłyszał cały świat. Wszyscy zafascynowa-
ni słuchaliśmy tej historii, a potem chętnie 
sprawdziliśmy się w teście. Następnie odbyły 
się małe warsztaty plastyczne, podczas któ-
rych wykonaliśmy krzyż z wersetem, którego 
nauczyliśmy się wcześniej. Zadowoleni ze 
wspólnie spędzonego czasu i z ciekawą pracą 
plastyczna w ręku musieliśmy niestety rozejść 
się do domów. Na koniec każdy uczestnik do-
stał mały prezent.
 Bardzo miło było nam gościć panią Li-
dię i chcemy jej gorąco podziękować za to, że 
zgodziła się poprowadzić naszą szkółkę. Być 
może w przyszłym roku radosną szkółkę wiel-
kanocną poprowadzi kolejny tajemniczy gość, 
ale tego dowiemy się za niecały rok. A dzisiaj 
życzę wam radości z tego, co stało się tamtej 
Wielkiej Nocy.

Maria Chudecka
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 W sobotę 21 marca w Domu Na-

rodowym w Cieszynie odbyła się Konfe-

rencja Młodych pod hasłem: „O tym się 

nie mówi", organizowana przez Parafię 

w Dzięgielowie. Odbyły się trzy wykłady, 

które poruszały tematy, o których rzadko 

mówi się w naszym kościele. Ks. Mirek 

Czyż ze Skoczowa mówił na temat stagna-

cji w chrześcijaństwie i o tym, że bardzo 

często Kościół jest dzisiaj „w odwrocie". 

Zachęcał jednocześnie, by nie poddawać 

się temu.

 Ksiądz Leszek Czyż z Wisły Ma-

linki mówił na temat cudów uzdrawiania, 

czy są one obecne i dzisiaj, a ks. Marcin 

Podżorski miał wykład o tym, jak bronić 

swojej wiary przed tymi, którzy próbują ją 

podważać. 

 Po wykładach odbył się koncert 

uwielbiający, prowadzony przez zespół 

„Cześć” z Wisły Malinki.

Klaudiusz Wiecheć

Konferencja Młodych w Cieszynie
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Bezsenna NOC
 Dnia 04.04.15r w wielką  Sobotę 
odbyła się jak co roku „Bezsenna  Noc”  
na której głównie młodzież, ale nie tylko, 
oczekują na zmartwychwstanie Jezusa. 
Wydarzenie to co roku odbywa się w in-
nym miejscu (np. rok temu w Bielsku-Bia-
łej) i  jest organizowana przez CME (Cen-
trum Misji i Ewangelizacji) ze współpracą 
z daną parafią. W tym roku miała miejsce 
w Goleszowie. Noc  rozpoczęła się o go-
dzinie 22 i dzieliła się na część  oczeki-
wania (do godziny 24), która była bardziej 
refleksyjna i część po zmartwychwstaniu 
(po godzinie 24), w której był czas na ra-
dowanie się.
 Na początku przywitała nas pio-
senka „Ojca pieśń" w wykonaniu Marty 
Cienciały. Przez całą  uroczystość prze-
wijał się wątek bezdomnego mężczyzny 
(granego przez  ks. Tymoteusza  Bujoka), 
który powoli, wraz z przebiegiem wy-
darzeń dowiadywał się nowych faktów  
o zmartwychwstaniu  i  ofierze Pana Je-
zusa, po czym na końcu postanawia oddać 
mu swoje życie.  Podczas pierwszej części 
odbyło się przedstawienie w wykonaniu 
studentów ChAT, które miało imitować 
osąd Pana Jezusa  przed Herodem i skaza-
nie go na śmierć. Między różnymi punk-
tami programu czas umilał nam „Wyż-
szobramski  Chór Kameralny”, śpiewając 
różne pasyjne piosenki. Podczas drugiej 
części (po zmartwychwstaniu) odbyło się 
uwielbienie, prowadzone przez młodzie-
żowy zespół z Cieszyna, potocznie nazy-
wany „Stefanki”. Po zakończeniu części 
śpiewu odbyła się spowiedź oraz Komu-
nia Święta, a gdy ktoś w tym czasie miał 
chwilę wolnego i taką chęć, mógł przejść 
w wyznaczone miejsce, gdzie czekały oso-
by, z którymi można było porozmawiać  
i pomodlić się. Natomiast dla tych mniej 
śmiałych były przygotowane stoiska, 
gdzie mogli napisać na karteczkach swoje 
prośby modlitewne i  zostawić  w specjal-
nie przygotowanych „ścianach”. Około 
godziny 2:00 Bezsenna dobiegła końca 
i wbrew pozorom wszyscy jeszcze pełni 
energii z niechęcią wracali do domów.

Wyższobramski  Chór Kameralny

Młodzieżowy zespół z Cieszyna

      Dla każdego było to niesamowite przeżycie i z pewnością wszy-
scy z chęcią przyjdą również za rok. Mateusz Malina
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Kącik 
młodzieżowy

Polityka prywatności
 Polityka prywatności to temat hiperistotny w internetach. Dla niewtajemniczonych - polityka prywatności 
to dokument określający między innymi (info z Wikipedii):
jakie dane są zbierane od użytkowników przez daną stronę internetową,
 - w jaki sposób są wykorzystywane,
 - w jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych użytkownika,
 - w jaki sposób zabezpieczane są dane pobierane od użytkowników.

 Wkurza nas, kiedy dowiadujemy się, że nasze dane mogą być sprzedawane innym firmom, ale z drugiej 
strony nie wahamy się swoich danych upubliczniać – przeskroluj swoją tablicę na fejsbuku (zdjęcie z imprezy to 
też dane o tobie, geniuszu) lub policz, na ilu portalach jesteś zarejestrowany/-a.
 
Tak, bo wiesz
 Polityka prywatności określa nie tylko to, co inni robią z naszymi danymi, ale określa także to, co my sami 
z nimi robimy. Politykę prywatności każdy stosuje wobec samego siebie. Zawsze i wszędzie. Co mam na myśli? 
Lubimy określać i decydować o tym, które nasze dane, działania, zdjęcia, filmy czy wypowiedzi mają być dostęp-
ne dla wszystkich, które tylko dla wskazanych przez nas ludzi, a które tylko dla nas. Prowadzimy taką kontrolę, 
ponieważ daje nam konkretne korzyści i komfort.
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Lewa strona nie jest prawą

 Bardzo lubimy lewą stronę powyższej tabelki. Działanie w sposób tajny, prywatny, anonimowy daje swo-
bodę, poczucie bezkarności, nieskrępowanej niczym wolności. Możemy mówić, co chcemy, robić to, co się nam 
podoba, być kim tylko sobie zażyczymy. Nie musimy starać się być prawymi (poprawnymi moralnie) ludźmi. 
Lewa strona tabelki pozwala wrzucić prawość w krzaki. A kiedy już sobie użyjemy, przechodzimy na tryb pu-
bliczny. W końcu każdemu zależy, by pokazać to, co najlepsze. Każdemu zależy na wykreowaniu własnego (jak 
najlepszego) wizerunku.

 Osobiście uważam, że podział życia na tajne-jawne, publiczne-prywatne jest potrzebny. Nie wszyscy lu-
dzie wszystko powinni o mnie wiedzieć. Zastanawiam się jednak, jaki wpływ na moje życie ma fakt, że dla Boga 
podział tajne-jawne i prywatne-publiczne nie istnieje. Nawet jeśli ukryję coś przed drugim człowiekiem, nie ukry-
ję tego przed Bogiem. Nie jestem w stanie regulować danych, które zbiera o mnie Bóg. On po prostu wie wszystko.

I co Ty na to?

 Wszechwiedza Boga Ci pomaga czy przeszkadza? Myślę, że wielu ludziom przeszkadza. Bóg jest dla nich 
kontrolującym, ograniczającym swobodę, jest podglądaczem, który nie pozwala na prywatność. Dlatego tacy lu-
dzie wymyślają różne patenty, które mają na celu zasłonięcie Bożego wzroku. Najczęstszym z takich patentów jest 
ateizm. To przecież logiczne. Bóg nie może mnie podglądać, jeśli go nie ma. Tylko, że wygląd to trochę tak, jakby 
spragniony, zmęczony upałem pustyni człowiek chciał poradzić sobie, mówiąc, że słońce nie istnieje. Niewiele to 
zmienia…

 A gdybym Ci powiedział, że Boża wszechwiedza może Ci pomóc, czy to by coś zmieniło? Wyobraź sobie 
lekarza, który wie wszystko. Nie potrzebuje posyłać Cię na badania, bo sam stawia w 100% trafne diagnozy i wie, 
co zrobić, żeby Cię wyleczyć. Co gdybym Ci powiedział, że Bóg nie chce cię kontrolować, a raczej zależy mu, 
żeby nie spuszczać Cię z oczu, żebyś się nie zgubił? Co gdybym Ci powiedział, że Bóg nie chce cię ograniczać, 
tylko chronić przed konsekwencjami Twoich decyzji? Czy to by coś zmieniło w Twojej polityce prywatności?

Ks. Tymoteusz Bujok
„Źródło: niewiemcomysleć.pl"

Zastanów się
 Przeżyciami młodych, głęboko zapadającymi 
w psychikę, są przeżycia miłosne. Natura przygotowu-
je powoli organizm do wypełnienia podstawowego za-
dania, a wychowanie i nauki religijno-moralne pragną 
temu zadaniu służyć radą i pomocą i nadać kierunek 
budzącym się uczuciom. Miłość, erotyzm - to tematy 
nie schodzące ze szpalt czasopism, filmów, książek. 
Bogaty wachlarz problemów poruszany przez wspo-
mniane środki masowego przekazu może nasuwać 
myśl, że nadchodząca miłość zastaje młodego człowie-
ka dobrze przygotowanego do tego pięknego przeżycia, 
mądrego, „obkutego" teoretycznie, którego nie jest ła-
two złamać, wywieść w pole, oszukać. Ale wiemy, że 
tak nie jest. Rzeczywistość jest zupełnie inna, przynaj-
mniej w zdecydowanej większości przypadków. Bywa 
i tak, że partnerzy, których miłość została pobudzona, 
mają zupełnie odmienne do niej podejście. Jedna strona 
przeżywa coś wielkiego i wspaniałego, a druga szuka 

tylko przygody, egoistycznego zaspokojenia instynktu 
seksualnego. Nastawiona jest na branie, korzystanie, a 
nie na dawanie, ofiarowanie. A przecież jest cechą miło-
ści, że nie szuka „swego" ale cudzego dobra i szczęścia, 
nie raduje się z niesprawiedliwości - jak mówi ap. Pa-
weł.
 Typowe przykłady opisanej teorii są takie: mło-
dzi, przeżywający swą pierwszą miłość (a przynajmniej 
jedno) nie czują się niczym skrępowani. Ich miłość jest 
szalona, namiętna. Ofiarują sobie wszystko. Chłopiec 
jest pierwszym mężczyzną w jej życiu, dziewczyna jest 
pierwszą kobietą w jego życiu. Czy może coś bardziej 
łączyć niż takie oddanie się bez reszty, wzajemność na 
wszystko ślepa? Jeśli takie przeżycia i uczucia napraw-
dę są prologiem wielkiej, dozgonnej miłości, należy się 
tylko cieszyć. Ale niestety, jakże często bywa inaczej. 
Jak często w miłości, tej najsubtelniejszej i najbardziej 
intymnej, dominuje oszustwo,    panoszy się    brutal-
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ny egoizm. Ran, zadanych uczuciom, psychice i du-
szy, nie leczy się tak łatwo jak ran ciała. Dziewczyna 
mówi: „Byliśmy ze sobą szczęśliwi, wszystko układało 
się pięknie, często dochodziło między nami do zbliże-
nia. Aż pewnego dnia powiedział - żegnaj. Odszedł. Je-
stem zrozpaczona". Podobnie mogą mówić i chłopcy: 

„Odeszła. Porzuciła". Dlaczego tak się dzieje i dlacze-
go związane są z tym takie dramaty? Odpowiadając na 
to pytanie, trzeba powiedzieć, że nie wszyscy szukają  
w miłości tego samego. Jedni widzą w niej głębię uczu-
cia, ofiarując wszystko, inni traktują to jako zabawę, 
przelotną przygodę, flirt, kolekcjonerskie doznanie. 
Oczywiście to drugie nie jest miłością, jest niegod-
ne chrześcijanina. Należy więc kontrolować uczucia 
własne, starać się poza pięknymi słowami rozpoznać 
intencje partnera. Zastanowić się, czy są uczciwe, czy 
nie. Nie angażować się za wcześnie. Jeżeli z obu stron 
uczucie jest prawdziwe i poparte wolą wspólnego życia 

- należy zawrzeć małżeństwo.
 Drugie pytanie - dlaczego tyle bólu i rozpa-
czy towarzyszy takiemu rozstaniu? Nie jest to zwykłe 

rozejście się dwu osób. Jest to rozstanie dwojga ludzi, 
gdzie jeden był oszustem, wyłudził i opluł to, co mu zo-
stało ofiarowane w największej szczerości. Dla jednej 
strony było w tym związku coś nadzwyczajnego, pięk-
nego, dla drugiej była to cwaniacka przygoda. Można 
twierdzić, że mniejsza byłaby rozpacz oszukanego part-
nera, gdyby rozsądniejsze było angażowanie się w grę.  
A w tej grze nie ma nic za darmo. Wprost przeciwnie, 
za wszystko trzeba płacić i to płacić osobiście. A im 
mniejszy rozsądek, tym większa cena.
 Powinni o tym pamiętać chłopcy i dziewczęta, 
którzy przeżywając piękne uczucie miłości, nie chcą 
przegrać życia. Miłość wcale nie musi być ślepa. Może 
być rozsądna, szanowana, pielęgnowana, a gdy okaże 
się, że jest prawdziwa, wtedy cieszy wszystkich! Pa-
miętajmy, że jesteśmy młodzieżą chrześcijańską.

std
Zwiastun 1975r.

Chwała Tobie Ziemio

Barwą kwitnących łąk, spokojem pól
i radością górskich strumieni.
Roztomiła Cieszyńska Ziemia
urodą swą w słońcu się mieni.

Oczyma wyobraźni widzę przeszłości cienie,
z mgieł dziejów się wyłaniające.
Legendy o dzielnych rycerzach
w grotach Czantorii śpiących.

Na zboczach Równicy zaś słyszę 
słowa kazań do ludu, 

który potajemnie wśród lasów się zbierał, 
by czcić po swojemu Jedynego Boga. 

Z narażaniem życia, ataki wrogów odpierał.
Ten lud prosty, któremu Bóg był warownym grodem

w pocie czoła pracował dla swej Ojczyzny, 
a Pan Bóg jemu błogosławił, gdyż wiele tęgich umysłów ta Ziemia wydała

i każdy z nich wdzięczną po sobie pamięć zostawił.

Ruta Kornelia Lissowska
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CME zaprasza na Fajny! 
ogólnopolski obóz dla młodzieży 

pod hasłem doWÓD życia

 Młodzież wszystkich diecezji zapraszamy do wspólnej zabawy nad jezioro Czos do Mrągowa. 
Będą wykłady o wodzie, spływ kajakowy, kąpiele, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, poszu-
kiwanie motywacji do działania, gry terenowe, wieczorne ogniska, warsztaty i leniuchowanie na plaży 
– w końcu to wakacje! Obóz z nami to niezapomniana przygoda – zapytajcie tych, co byli... a najlepiej 
przekonajcie się sami!

Dla kogo? Roczniki 1996–2002.

Termin: 15.08–24.08.2015.

 Miejsce: Bursa Międzyszkolna. Pokoje 4-osobowe, na każdej kondygnacji znajduje się przestron-
na łazienka i toaleta.

 Wyżywienie: Trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja.

 Dojazd: We własnym zakresie lub zorganizowany na trasie: Bielsko-Biała, Katowice, Zawiercie, 
Warszawa, Mrągowo – za dodatkową opłatą.

 Cena: 850 zł, w tym: zakwaterowanie, wyżywienie, koszty programowe, opieka kadry pedago-
gicznej i instruktorskiej, opieka medyczna, ubezpieczenie NNW, materiały obozowe.

 Wsparcie finansowe: Jeżeli Twoja sytuacja finansowa jest jedyną przeszkodą, by pojechać na 
nasz obóz, możemy zaoferować Ci możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego. 

 Faktury: Osoby, które chcą otrzymać fakturę za pobyt dziecka na obozie proszone są o kontakt  
z księgowością CME (tel. 693 946 363; księgowosc@cme.org.pl) przed dokonaniem przedpłaty.

 Przedpłata: Przy zgłoszeniu należy wpłacić przedpłatę w wysokości 100 zł na konto ING Bank 
Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem: „obóz Mrągowo – imię i nazwi-
sko uczestnika obozu”. W razie rezygnacji przedpłata nie podlega zwrotowi.

 Zgłoszenia: do 15 czerwca, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 Duszpasterzem obozu będzie ks. Tymoteusz Bujok.

Kontakt:
Katarzyna Wesner-Macura 

katarzyna.macura@cme.org.pl
tel. 691 97 83 83
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Kącik dla dzieci
Oliwia Madzia

Świętujemy!
 

 

 Gdy zakończy się ciężki etap budowy kościoła, odbywa się uroczystość poświęcenia. Każ-
da pamiątka poświęcenia nawiązuje do tego wydarzenia.
 Każdy z nas lubi obchodzić swoje urodziny. Zapraszamy rodzinę, kolegów, dostajemy 
życzenia i prezenty. Pamiątka poświęcenia kościoła to urodziny naszego budynku.

Nasz kościół

Wśród pól zielonych i łanów pszenicy 
zbudowali ten kościół nasi poprzednicy.

Nie patrząc na trudy i wysiłek spory, 
wznosili swój kościół dla przyszłych pokoleń.

Przetrwał lat już tyle, wojny, zawieruchy,
Tu uczył się Boga poznawać człek kruchy.

I pokoleń tyle tu się już modliło, 
tylu stąd odeszło i tylu przybyło.

Stoi dziś wspaniały z wieżą aż pod niebo, 
a dzwony wzywają, byś chodził do niego.

Byś wiarę budował i Bożą wypełniał wolę
i to dzieło przekazał dla przyszłych pokoleń. Danuta Grze

sick
a
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Uzupełnij wnętrze kościoła. Wytnij i wklej w odpowiednie miejsca.

Biblia i krzyż

Ławki

Ambona

Organy

Czego jeszcze brakuje?

Ciebie!

Narysuj siebie i Twoją 

rodzinę 

Ołtarz
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To dla Ciebie Panie mury tej 

świątyni

Ręka ludzka wzniosła  

w wielkim trudzie i pocie

Przed twym majestatem 

pokłon chcąc uczynić 

A Ty czyste dusze kochasz  

w ich prostocie

 Było to parę la temu. Mama poprosiła mnie, 
bym poszła z nią na zakupy, bo chciała kupić sobie 
nową sukienkę. Ogólnie rzecz biorąc, nie lubię chodzić 
na zakupy, bo jestem dość niecierpliwą osobą. Ale cóż, 
mamie się nie odmawia, więc ruszyłyśmy do miasta.
 Wchodziłyśmy niemal do każdego sklepu  
z ubraniami, a moja mama przymierzała sukienkę za su-
kienką. Ale żadnej z nich nie kupiła. Mijała godzina za 
godziną, ja denerwowałam się coraz bardziej, a mama 
popadała w coraz większe zniechęcenie i rezygnację.
 W końcu gdy weszłyśmy do ostatniego sklepu, 
mama przymierzyła przepiękną, niebieską, trzyczęścio-
wą sukienkę z ozdobnym wiązaniem przy szyi. Stałam 
z nią w przymierzalni i patrzyłam, jak usiłuje pora-
dzić sobie z tym wiązaniem. Dłonie mojej mamy były 
strasznie powykręcane artretyzmem, więc nie mogła 
sobie dać rady. I wtedy, w jednej chwili, opuściło mnie 
całe to zniecierpliwienie i nerwy, które zmieniły się we 

Dłonie mojej matki

współczucie. Odwróciłam się, by mama nie zobaczy-
ła łez, które popłynęły mi po policzkach. Wzięłam się 
w garść i odwróciłam się, by pomóc mamie. Sukienka 
była naprawdę piękna i mama ją kupiła. 
 Przez cały dzień wracałam myślą do tego zda-
rzenia. Widziałam mamę w tej przebieralni, jak usiło-
wała dać sobie radę z wiązaniem. Te kochane ręce, któ-
re mnie karmiły, kąpały, ubierały i pieściły. Ręce, które 
zapewniały mi dostatek i radość, a przede wszystkim 
modliły się za mnie.
 Teraz Bóg pozwolił mi spojrzeć na różne spra-
wy inaczej. Wiem, co znaczy ten nieprzeciętny dar po-
święcenia, który może ofiarować tylko matka. Mogę je-
dynie modlić się o to, by moje serce i dłonie były kiedyś 
tak piękne jak serce i dłonie mojej matki.

Bev Hulsizer
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 Dzień Mamy obchodzimy tradycyjnie 26 maja. To wyjątkowe święto dla każdej mamy i jej kocha-
jących dzieci.
 A która z kobiet nie lubi tulipanów?
Potrzebujesz: 

• farbki plakatowe w tubkach 
• biała kartka 

• widelec

 KROK 1 - przygotowanie materiałów

Farby w różnych kolorach wyciskamy na przygotowa-

ną podstawkę. Musi być ich dość dużo, żeby nie było 

problem z ich nabieraniem.

 KROK 2 - nakładanie farby

Widelec zanurzamy w farbie. Dbamy o to, by cały zo-

stał pokryty farbą.

 KROK 3 – odbijanie

Na białej kartce odbijamy widelec, by pozostał mocny 

ślad.

 KROK 4 - tworzenie bukietu

Moczymy widelec w kolejnych farbach i kolejne ślady 

tworzymy dość blisko siebie. Na koniec moczymy bok 

widelca w zielonej farbie i rysujemy nim łodygi i liście.

Mamo jak zawsze piękna, łagodna,
Garść życzeń skromnych Tobie przynoszę:

Bądźże szczęśliwa oraz pogodna,
A smutki na bok, bardzo Cię proszę.

Cóż Ci powiedzieć w dzień Twego święta?
Jak zawrzeć w słowach uczucia swoje?

Jestem przy Tobie, myślę, pamiętam,
I strof dla Ciebie piszę dziś zwoje.

Życzę, byś zawsze trwała w miłości,
Byś tą miłością wciąż oddychała,

By nikt nie czynił Tobie przykrości,
I byś przyjaciół oddanych miała.

Życzę Ci zdrowia, słońca na niebie,
Jego promieni jasnych na twarzy,

Niech w każdej chwili, w każdej potrzebie
Ciepłem subtelnym Ciebie obdarzy.

Spójrz, wokół wiosna, tęczowe kwiaty
Już rozkwitają na tle zieleni,

Przyrody świat jest tak przebogaty,
Niech mieszka w sercu Twym niczym w kieszeni.

Zapytasz: synu, a co z troskami?
Jakże powstrzymać wszelkie zmartwienie?

Odpowiem: Mamo, tak między nami:
Mądrością swoją skruszysz kamienie.

Lecz smutki na bok, niech moc radości,
W serduszku twoim Mamo zagości,
Deszcze przeminą, słońce zaświeci,
Wszystek co dobre z górki poleci!
Wejrzyj na słońce jakie szczęśliwe,
Sielskie, dowcipne, nieco leniwe,

Zachwyć się czasem jego uśmiechem,
I ciesz się życiem, bo jesteś w dechę!
Tego Ci życzę w ten dzień wspaniały,
Prężnych na co dzień: ducha i siły!

Mocno kochający, choć jeszcze mały,
Oddany Tobie syn miły.
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Księgarnia WARTO poleca:

 Kartka z okazji Konfirmacji z kopertą. 4 teksty biblijne do wyboru.
Kartka i koperta w kolorze ecru. Kartki składane z miejscem na wpisanie wła-
snego tekstu życzeń. Projekt młodych artystek Marty Londzin & Karoliny Wę-
glarzy. Format: A6   WARTO

cena: 3,50

365 krótkich opowiadań

 365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas 
były porozrzucane po różnych książkach, a teraz zebrane w jednym zbiorze. 
Są to malutkie pigułki mądrości. Ta książka nie jest po to, by połknąć ją 
całą na raz. Wystarczy jedna pigułka dziennie. Pozwólcie jej zagnieździć się  
w Waszym umyśle. Każda historia jest małą szkatułką: otwórzcie ją, zanurz-
cie w niej ręce, odkryjcie ziarno, które chowa w środku, czasem z upartą 
zazdrością, i pozwólcie, by zakiełkowało ono w Waszej duszy. Po wysłucha-
niu historii nikt nie jest już tym, kim był. Bruno Ferrero – kapłan, salezjanin, 
pedagog religijny, autor książek edukacyjnych, m.in. Wasze dzieci mają tyl-
ko was!, oraz zbiorów opowiadań, które odniosły duży sukces wydawniczy, 
m.in.: Śmierć, opowiadania dla dzieci, Opowiadania o Bogu, Ale my mamy 
skrzydła, Kwiaty po prostu kwitną.

cena: 38,00

5 języków MIŁOŚCI

 Mąż i żona rzadko posługują się tym samym językiem miłości.
Zazwyczaj używamy swojego własnego języka i frustrujemy się, gdy nasz 
współmałżonek nie rozumie tego, co chcemy mu zakomunikować. Pragniemy, 
by okazywał nam miłość w ten sam sposób co my, jednocześnie wysyłając 
sygnały, których on/ona nie rozumie.
 Poznanie języka miłości twojego współmałżonka to potwierdzona  
tysiącami świadectw czytelników recepta na szczęśliwe i udane małżeństwo.
 Jeśli więc:
– Twoja żona woli, żebyś pomógł jej w sprzątaniu kuchni, niż zabrał ją na ro-
mantyczną kolację

– Twój mąż chciałby spędzić cały weekend w domu, a Ty chciałabyś wyjść  
w tym czasie ze znajomymi
– Twoja żona wszelkie komplementy przyjmuje w milczeniu, ale tryska rado-
ścią, gdy kupisz jej biżuterię
– Twój mąż woli prezenty robione przez Ciebie ręcznie niż te kupione w sklepie
– Twoja żona nie chce pomocy w przy obiedzie – woli, żebyś ją przytulił
…a Ty nie potrafisz tego zrozumieć – najwyższy czas, byś zapoznał się z książ-
ką Gary’ego Chapmana.
 Przemów w języku miłości Twojego partnera i odkryj tajemnicę mał-
żeństw z 50-letnim stażem, które wciąż spacerują, trzymając się za ręce.
 Poznaj książkę, która wspiera kolejne pokolenia małżeństw od ponad 
20 lat, wznawianą i tłumaczoną na 36 języków, sprzedaną w ponad 8 milionach 
egzemplarzy na całym świecie!

cena: 29,90
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Śluby:                                           

Zapisane w księgach parafialnych

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

Ga 3,27

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

Prz 18,22

 Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł 
go zatrzymać. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nie jest zwol-
niony od walki, a bogactwo nie uratuje tych, którzy je posiadają.

Kz 8,9

Pogrzeby:

Chrzty:                                           

2015-03-01
2015-03-15
2015-03-15
2015-03-15

Wiktoria Honorata Moneta
Zofia Dorota Topolińska
Martyna Banot-Tochaczek
Mateusz Podżorski

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach

2015-03-03
2015-03-07
2015-03-07
2015-03-09
2015-03-11
2015-03-13
2015-03-25
2015-03-26
2015-03-27
2015-03-30

śp. Zofia Kornecka zd. Pszczółka
śp. Barbara Cymorek zd. Smak
śp. Lidia Bojda zd. Konieczny
śp. Barbara Ewa Wiśniowska zd. Zabystrzan
śp. Anna Przeczek 
śp. Emilia Witala zd. Cichy
śp. Otylia Misiarz zd. Brudny
śp. Wanda Jadwiga Cienciała-Niemiec zd. Dzikowska
śp. Bolesław Żyła
śp. Elżbieta Szarafińska zd. Husarek

lat 79
lat 83
lat 90
lat 44
lat 91
lat 83
lat 60
lat 83
lat 79
lat 90

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

Śluby w marcu nie odbyły się
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na m
aj

20
15 

ro
k

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

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. 

07.05.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja:  Ks. Karol Kulisz  (75 – lecie śmierci) 

14.05: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
           Prelekcja: Olga Boznańska  (150 – lecie urodzin)

21.05.: Wycieczka do Oszczadnicy  

28.05: 15.00: Klub PTEw. 
           Prelekcja: Ludwik Skrzypek  (50 – lecie śmierci)



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl62 Odwiedź naszą stronę:

Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 18.30

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

E.G. „Gloria”
Chór młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz. 15.45
godz. 18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn
godz. 17.00
> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

Zamarski
godz. 18.00

> 1 i 3 środa miesiąca

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

- zwiedzanie wtorki i czwartki od godz. 14.30

(zbiórka w kancelarii Parafii) lub w dogodnym terminie po jego uprzednim uzgodnieniu.

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl
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Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

Bibliotekarki

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. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA, 
KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY WTOREK O GODZ. 18:30, 

W BUDYNKU PARAFIALNYM 
PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIĘTRZE

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

KOŁO ROBÓTEK 
RĘCZNYCH 

  Już od kilkunastu lat na terenie parafii 
w Cieszynie spotyka się grupa Pań, które przy 
pomocy prostych instrumentów (szydełko, dru-
ty, igła) wykonują niezwykłe dzieła.
 Wykrochmalone aniołki, dzwoneczki, 
serduszka na dzień zakochanych, serwetki - 
różne wzornictwo, koszyki, jajka różnej wiel-
kości, stroiki wielkanocne, ciekawie wykona-
ne korale oraz ozdobne szale. 
 Takie i jeszcze wiele innych rzeczy  
powstaje podczas domowych prac. Moż-
na składać zamówienia na powyższe dzieła,  
które mogą być znakomitym prezentem dla bli-
skich, albo możemy sami udekorować swoje 
mieszkanie. 
 Ofiara ze złożonego zamówienia  
w całości zostanie przekazana na ratowanie 
naszych Organów w kościele Jezusowym. 
 Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do 
współpracy. 
 Telefon kontaktowy: 33 857 96 69
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10:00 - Uroczyste nabożeństwo,
            kazanie ks. radca Jan Badura
12:00 - Posiłek w plenerze - grochówka, 
            placki z wyrzoskami, potrawy z grilla
13:30 - Koncert chórów dziecięcych 
            na pl. Kościelnym z okazji 
           30 lecia chóru Hosanna
15:30 - Jajecznica w ogrodzie parafilanym
17:00 - Koncert Filharmonii Śląskiej

Serdecznie zapraszamy na Pamiątkę Poświęcenia 

Kościoła Jezusowego w Cieszynie

24 maja 2015 roku

Serdecznie zapraszamy 
na 25 pamiątkę poświecenia i założenia Kościoła Jana Chrzciciela w Puńcowie. 

Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w niedzielę 17 maja br. o godz.10.00.

Słowem Bożym służył będzie ks. Sławomir Mirosław Sikora ze Szczecina.

Zapraszają Rada Filiału z Puńcowa wraz ze Zborownikami

Serdecznie zaproszamy 
na Pamiątkę Założenia do Zamarsk

w niedzielę 28 czerwca br. 
 - godz. 09:00 poranek pieśni

 - 10:00 nabożeństwo, kazanie wygłosi ks. Marek Michalik z Wisły Czarnego

PIKNIK RODZINNY W HAŻLACHU
zapraszamy na piknik rodzinny do Hażlacha
31 maja o godz. 10:00 nabożeństwo rodzinne, 

a po nabożeństwie zapraszamy do ogrodu parafialnego na wiele atrakcji
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Cieszyńska Noc Muzeów

 Serdecznie zapraszamy na VIII Cieszyńską Noc Muzeów, która odbędzie się  
22 maja br. w godz. od 19.00 do 01.00. Podczas Cieszyńskiej Nocy Muzeów będzie 
można zwiedzić m. in. cieszyńskie muzea, COK Dom Narodowy, Zamek Cieszyn, 
Książnicę Cieszyńską, Galerię Szarą oraz szereg innych instytucji kultury po pol-
skiej jak i czeskiej stronie granicy. 
  Z tej okazji serdecznie zapraszamy również do kościoła Jezusowego, gdzie 
będzie otwarte Muzeum Protestantyzmu, a w nim wystawy czasowe: Duchowe  
i materialne dziedzictwo kulturowe ewangelików Śląska Cieszyńskiego gdzie będzie 
można zobaczyć zabytki ewangelickiej szlachty z XVII i XVIII w. m.in. szlachecką 
laurkę, drzewo genealogiczne, ale też rysunki dzieci szkoły ewangelickiej z połowy 
XIX w., wystawa objazdowa z Halle w Niemczech Halleński pietyzm a Reformacja. 
August Hermann Franke śladami Marcina Lutra, wystawę fotograficzną Ratujmy 
Organy Kościoła Jezusowego oraz oczywiście wystawa stała.
 Wejście główne kościoła Jezusowego 22/23 maja, godz. 19.00-01.00

  

Z Halle do Cieszyna. August Hermann Francke 
śladami Marcina Lutra 

(Zaproszenie na spotkanie i otwarcie wystawy 
czasowej)

 W sobotę 16 maja br. o godz. 17.00 w budynku parafialnym na przeciw-
ko kancelarii (pl. Kościelny 6 - Aumneum) odbędzie się spotkanie z Friederike 
Lippold i kustoszem dr. Clausem Veltmannem z Franckesche Stiftungen z Halle  
w Niemczech. Pani Lippold przedstawi kontakty Halle ze Śląskiem i Cieszynem 
w początkach budowy kościoła Jezusowego, zaś dr Veltmann przedstawi postać 
hrabiego Ertmanna von Promnitza z Pszczyny zaangażowanego przy budowie ko-
ścioła Jezusowego. Po prezentacji zostanie otwarta wystawy czasowa Halleński 
pietyzm a Reformacja. August Hermann Franke śladami Marcina Lutra, przedsta-
wiająca wpływ Reformacji na Europe oraz jej różne formy oddziaływania między 
innymi na przykładzie Fundacji A.H. Franckego, którą będzie można oglądać do 
30 czerwca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy 
na koncert Chórków Dzięcięcych Diecezji Cieszyńskiej 

z okazji Jubileusz 30 lecia Chóru HOSANNA z Cieszyna, 

który odbędzie się 24 maja 2015 roku na Placu Kościelnym o godz. 13.30

Jubileusz współfinansowany ze środków budżetu Miasta Cieszyna
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W maju 1965 roku grupa konfirmantów przystąpiła 
do uroczystego ślubowania wierności Bogu i Kościołowi. 

Po 50-ciu latach pragniemy się spotkać by podziękować Bogu 
za minione lata na: 

UROCZYSTYM NABOŻEŃSTWIE 
ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

W DNIU 7 czerwca 2015 ROKU 
W KOŚCIELE JEZUSOWYM W CIESZYNIE O GODZ. 10.00. 

Po nabożeństwie zapraszamy na pamiątkowe zdjęcie na schodach kościoła 
oraz serdecznie zapraszamy na wspólny obiad 

i wspomnienia do Sali w „Pajcie”.
Zgłoszenia pod nr. tel. 33 857 96 69 oraz 726 249 500

Składkę w wysokości 80 zł  na cele organizacyjne 
prosimy wpłacać w Kancelarii Parafialnej, 
albo w Redakcji Wieści Wyższobramskich 

do 20 maja br. 

Jubileusz Złotej Konfirmacji 
(1965- 2015)            
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Podziel się tym, co masz w nadmiarze!!!
Poproś o to, czego ci brakuje!!!

 Zbliża się wiosna i przygotowania do niej. Przeglądamy stan naszego odzienia, obuwia, 
widzimy ich ilość. Dostrzegamy braki, a także nadmiar. Bogaci jesteśmy w różne niepotrzebne 
(w dobrym stanie) przedmioty, które żal wyrzucić. Kogo obdarować? Kogo poprosić o pomoc? 
Proponujemy umożliwienie czynienia dobra niewielkim kosztem, uczciwie i dyskretnie – ku obo-
pólnemu zadowoleniu. Wystarczy odpowiedzieć na hasła: 
 - POSZUKUJĘ – czego – nieodpłatnie lub odkupię
 - ODSTĄPIĘ lub SPRZEDAM – co.
Jeśli chcesz wziąć udział w tej akcji, zamieść swoje ogłoszenie na „Tablicy ogłoszeń” w korytarzu 
Parafii – podając nazwę rzeczy i swój nr telefonu lub skontaktuj się z redakcją, albo parafią. 

Sprzedam dom na działce 16 arowej  
w Cieszynie, bardzo dobra lokalizacja. 

Kontakt telefoniczny: 504 288 782

 Sprzedam tanio dom dwuro-
dzinny o kubaturze 280m2 na działce 
14 arowej w Cieszynie blisko przejścia 
granicznego w Boguszowicach lub inne 

propozycje. 
Telefon: 885 730 060

OBÓZ MŁODZIEŻOWY W WOŁCZYNIE
 Wszystkich gimnazjalistów i uczniów szkół średnich zapraszamy na pa-
rafialny obóz młodzieżowy w Wołczynie, na Opolszczyźnie. 
 
 W programie:
- rozmowy w grupach i wspólne społeczności
- wycieczki rowerowe po okolicy (na miejscu są do wypożyczenia rowery)
- wyjścia na basen
- wycieczka do Paryża
- wyjazd na plażę na Majorce
- warsztaty, zajęcia sportowe
 

termin: 27 lipiec - 6 sierpień 2015
Miejsce: Parafia Ewangelicko-Augburska w Wołczynie

cena: 700zł (cena obejmuje przejazd autokarem, zakwaterowanie, wyżywie-
nie, wycieczki, program)

 
Formularze zgłoszeniowe są dostępne w kancelarii parafialnej i na parafialnej 
stronie internetowej.
Zgłoszenia wraz z zaliczką 100zł należy składać do 31 maja.
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Sprzedam tanio - 
pierze skubane z gęsi na pierzynę  
kołdrę, poduszki, tel. kontaktowy  

698 114 286                                        

Poznam w celu matrymonialnym sym-
patyczną, miłą, niezależną, o pogodnym 
usposobieniu i dobrym sercu współwy-
znawczynię – wiek 56 – 70 lat. Telefon 

kontaktowy: 885 730 060

Poszukuję dodatkowej pracy jako kie-
rowca profesjonalny, prawo jazdy : A, B, 
C, D, E – kurs na przewóz rzeczy i osób 

oraz aktualne badania. 
telefon: 885 730 060

Sprzedam tanio łóżko piętrowe w bar-
dzo dobrym stanie 

Zamienię mieszkanie 68,09 m2 – 3 
pokoje, kuchnia, WC oddzielne, garaż 

w Cieszynie przy ul. Solnej 
na domek w okolicy Cieszyna 

tel. 664 877 228

Zapraszamy do sklepu ze sztucz-
nymi kwiatami 

w Cieszynie na ul.Kochanowskie-
go (przy byłym urzędzie pracy) 

 W naszej ofercie np. sztuczne kwia-
ty z i bez zapachu w promocyjnych cenach 
oraz szeroka gama stroików(na grób,cięż-
kich) i podkładów do stroików.Robimy 
również stroiki na zamówienie klienta  
z dostępnych kwiatów w sklepie oraz w 
asortymencie znicze, sadzonki.
 Pakowanie prezentów okoliczno-
ściowych oraz naprawa biżuterii sztucznej
Zapraszamy 

„OPIEKUNKA DO TEŚCIÓW"

 Pilnie poszukiwane osoby do opie-
ki nad starszym małżeństwem. Planowany 
pobyt osoby (opiekunki) na 3 tygodnie do 
miesiąca. Lub dwie osoby, które mogą się 
wymieniać.   
 Zapewniony osobny mały pokój. 
Zapewnione opłacenie przejazdu, ubez-
pieczenia oraz wynagrodzenie. 
 Miejsce zamieszkania Rosenheimie, 
50 km od Moniachium. Osoba zaintereso-
wana może zacząć od razu!!! 
 Kontakt z redakcją, albo z kancela-
rią parafialną.
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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
janusz.sikora
@luteranie.pl

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

Skład komputerowy: B i A Macura
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