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OD REDAKCJI:

Beata Macura

 Kiedy patrzę na ten świat, zabiegany 
i zawiły, widzę wielu smutnych ludzi, którzy 
drogę zagubili. Zamiast ubrać się w egoizm,  
i prowadzić mu się dać, możesz zmienić czy-

jeś serce, i nadzieję nową dać. Świat się wtedy stanie lepszy, smutek szybko zniknie tak.
	 Dzisiejszy	świat	pędzi	po	prostu	za	bardzo	do	przodu,	nie	widząc,	co	zostawia	
w	tyle.	Tak	wiele	dzieje	się	wokół	nas,	że	odnosimy	wrażenie,	iż	brakuje	nam	czasu	
na	podjęcie	konkretnej	decyzji	-	co	wybrać,	na	co	się	zdecydować.	Czujemy	rozterki	
wewnętrzne,	nie	potrafimy	wielu	spraw	pogodzić.	Ciągle	gdzieś	się	śpieszymy,	a	pod	
koniec	dnia	 i	 tak	mamy	wrażenie,	 że	można	było	zrobić	więcej.	Zewsząd	pojawiają	
się	sugestie	-	zwolnij,	wycisz	się.	Zapędzeni,	wiecznie	gdzieś	śpieszący,	pochłonięci	
mnóstwem	spraw	wielkich,	 i	małych,	 obojętnie	przechodzimy	obok	 cudów	otaczają-
cej	nas	przyrody.	Rzeczy	dziejących	się	wokół	nas	nie	dostrzegamy:	nie	widzimy	błękitu	nieba,	nie	słyszymy	
śpiewu	ptaków,	czy	cykania	świerszczy,	nie	wpadamy	w	zachwyt	na	widok	zachodzącego	słońca,	nie	widzimy	
wszechobecnego	piękna,	które	nas	otacza.	Dopiero	w	chwilach	odpoczynku,	na	wczasach,	na	niedzielnym	spa-
cerze,	zatrzymujemy	się	nagle,	urzeczeni	urodą	gór,	urokiem	lasów,	szumem	morza,	zapachem	i	barwą	kwiatów.	
Szepczemy,	wołamy:	Jakie	to	piękne!	I	czujemy	się	wewnętrznie	uspokojeni,	wzruszeni,	zadowoleni,	wzbogaceni.	
Piękno	kojarzy	się	nam	ze	szczęściem.	Szukamy	go	podświadomie	w	naturze,	w	dziełach	sztuki.	Staramy	się	ład-
nie	ubierać,	gustownie	urządzać	mieszkanie,	miło	nam,	gdy	ktoś	się	pięknie	wysławia,	z	wdziękiem	zachowuje.
	 Dlaczego	tak	się	dzieje?	Jaki	jest	mechanizm	tego	nieustannego	dążenia	człowieka	do	piękna?
													W	każdym	człowieku	istnieją	psychologicznie	uwarunkowane	potrzeby	i	pragnienia	doznawania	wrażeń	 
i	uczuć	pozytywnych,	uczuć	przyjemności	i	radości,	uczuć	i	przeżyć	estetycznych,	ładu,	harmonii,	spokoju	i	sensu	
otaczającego	świata.	A	przecież	piękno	to	właśnie	wyraz	ładu,	harmonii,	doskonałości.	Odkrywszy	je,	każda	my-
śląca	istota	stawia	sobie	pytanie:	Skąd	się	to	wzięło?	Jaki	wspaniały	jest	Ten,	który	je	stworzył,	który	je	stwarza	 
w	każdej	chwili!	Jak	wspaniały	jest	Bóg	-	piękno	wcielone,	czyste,	bez	skazy,	piękno	duchowe!
	 Odblask	tego	piękna	możemy	dostrzec	w	oczach	matki	troszczącej	się	o	swoje	narodzone	dziecko,	córki	
czuwającej	nad	starą	matką,	na	twarzy	głoszącego	miłosierdzie	Boże,	w	uśmiechu	twórcy	po	skończeniu	dzieła,	 
w	każdym	bezinteresownym	czynie	spełnianym	w	imię	miłości.
	 Szukajmy	tego	piękna	wokół	siebie,	stwarzajmy	je,	ukazujmy	je	naszym	bliskim,	wykorzystujmy	każdą	
okazję,	aby	je	pomnażać.	Poświęcajmy	czas	naszym	rodzinom,	aby	z	nimi	podziwiać	piękno	tego	świata.	Czas	
każdemu	z	osobna	tak	prędko	ucieka,	często	nie	zdajemy	sobie	sprawy	iż	umyka	nam	tak	wiele	chwil,	które	mo-
glibyśmy	spędzić	wspólnie	z	dziećmi,	z	najbliższymi	podziwiać	budzącą	się	przyrodę.	Nie	bądźmy	obojętni	na	
innych	ludzi,	reagujmy	na	ich	potrzeby.	Bądźmy	przy	najbliższych	w	dniach	dobrych	jak	i	złych,	a	wówczas	świat	
stanie	się	piękniejszym	i	wspanialszym,	a	nasze	życie	będzie	wartościowsze.	Chwalmy	Pana	naszego	za	piękne	
dzieła,	które	uczynił.		
	 W	maju	młodzi	ludzie	staną	przed	ołtarzem	i	będą	ślubowali	wierność	Bogu	i	Kościołowi.	Wielkie	prze-
życie,	które	w	tym	dniu	każdemu	z	osobna	towarzyszy,	powoduje	wzruszenie	i	powagę,	z	jaką	będą	przystępo-
wać	do	pierwszej	Spowiedzi	i	Komunii	Świętej.	Kościół,	aby	mógł	się	rozwijać,	musi	zachować	pewną	ciągłość.	
Miejsce	odchodzących	pokoleń	muszą	wypełniać	nowe	pokolenia.	Musi	to	jednak	być	działanie	świadome.	To	
przygotowania	trwające	rok,	poprzez	regularne	spotkania	i	naukę	konfirmacyjną,	których	finałem	jest	uroczystość	
odbywająca	się	w	kościele.	Jednak	najważniejsze	jest	to,	aby	młodzi	ludzie	czynili	to	z	przekonaniem,	i	przysięga,	
którą	będą	składali	w	kościele,	wpłynęła	na	ich	decyzje	w	przyszłości,	aby	zostali	wierni	swojemu	Kościołowi.
	 Konfirmanci	przeżywają	wspólnotę	Kościoła	przede	wszystkim	w	swojej	grupie,	ale	także	w	społeczności	
całej	parafii.	Tam	mogą	zdobyć	wiele	dobrych	doświadczeń,	wypróbować	formy	kształtowania	wiary,	a	ponadto	
uczyć	się,	jak	można	wspólnie	przezwyciężać	kryzysy.	Są	zachęcani	do	uczestniczenia	w	życiu	parafii	i	do	jego	
kształtowania.	Jako	jednostki,	potrzebujemy	dla	naszej	wiary	wspólnoty.	Dlatego	pyta	się	konfirmantów	czy	mogą	
powiedzieć	„tak”	w	stosunku	do	wspólnoty	parafialnej.	Parafia	także	potrzebuje	młodych,	ich	żywotności,	idei.	
Dlatego	ważne	jest,	aby	i	parafia	powiedziała	„tak”	do	swoich	młodych,	aby	modliła	się	za	nich	i	towarzyszyła	im.	
Złożenie	wyznania	wiary	i	ślubowanie	wierności	Bogu	i	Kościołowi	upoważnia	konfirmantów	do	uczestnictwa	 
w	społeczności	Sakramentu	Ołtarza,	do	przyjęcia	ich	w	poczet	członków	parafii	i	uzyskania	przez	nich	praw	przy-
sługujących	w	Kościele.
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Szlachectwo zobowiązuje i kosztuje

 Drodzy Czytelnicy Informatora Parafialnego – 
Wieści Wyższobramskie! Pragnę wszystkich serdecznie 
pozdrowieć. Cieszę się, że w tym krótkim tekście mam 
okazję zwrócić się do Was. Jest mi miło, że aktualnie 
służąc w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie, kontynuuję historyczną tradycję 
związków między warszawską Parafią i Parafią cie-
szyńską. Dziękuję Redakcji Wieści Wyższobramskich 
za zaproszenie do podzielenia się z Czytelnikami re-
fleksją dotyczącą  hasła miesiąca kwietnia 2016 roku,  
a jest nim słowo z 1. Listu Piotra 2, 9: „Jesteście rodem  
wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świę-
tym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, 
który was powołał z ciemności do cudownej swojej 
światłości.”
	 Warto	wspomnieć,	że	1.	List	Piotra	należy	do	
grupy	 7.	 listów	 powszechnych,	 skierowanych	 do	 ogó-
łu	chrześcijan	zamieszkujących	na	większym	obszarze,	 
a	w	odróżnieniu	do	listów	ap.	Pawła,	skierowanych	do	
konkretnych	 zborów	 lub	 osób.	W	1.	wierszu	 1.	Listu,	
Piotr	 -	 apostoł	 Jezusa	Chrystusa,	 uznawany	 za	 autora	
tego	 listu	 –	 pozdrawiał	 wybranych	 przez	 Boga,	 wy-
chodźców,	 rozproszonych	 	 po	 Poncie,	 Galacji,	 Kapa-
docji,	Azji	 i	 Bitynii.	 List	 ma	 charakter	 duszpasterski.	
Apostoł	skierował	do	nich	duszpasterskie	słowo.	Potrze-
bowali	dobrego	słowa,	bo	jako	chrześcijanie	wywodzi-
li	się	z	pogańskiej	większości.	Komentatorzy	uważają	
także,	że	prawdopodobnie	wśród	adresatów	1.	Listu	byli	
także	chrześcijanie	żydowskiego	pochodzenia,	choć	ci	
byli	w	zborach	chrześcijańskich	w	mniejszości.	Wszy-
scy	–	bez	względu	na	pochodzenie	żyli	wśród	swoich	
bliskich,	przyjaciół,	znajomych,	ale		często	po	nawróce-
niu	traktowano	ich	jak	obcych,	bo	zmienili	się,	zmienili	
styl	życia.	Odważyli	się	żyć	inaczej,	chociaż	przed	wej-
ściem	na	drogę	wskazaną	w	nauczaniu	Chrystusa,	byli	
zakorzenieni	 w	 swoich	 kulturach.	 Pielęgnowali	 trady-
cje	przekazane	im	przez	ojców	i	matki.	Zwiastowanie	
Bożych	 wskazań	 i	 Ewangelii	 poruszyło	 ich	 tak	 bar-
dzo,	że	postanowili	na	 to	zwiastowanie	odpowiedzieć.	
Uwierzyli	w	Boga	objawionego	w	Jezusie	Chrystusie	 
i	 poddali	 się	 prowadzeniu	 Jego	 Ducha	 Świętego.	 To	
dało	im	siłę	i	odwagę	do	życia	w	nowym	stylu,	często	
nie	zrozumiałym	i	nie	akceptowanym	przez	ich	środo-
wisko.	 To	 była	 cena,	 jaką	 płacili	 wchodząc	 na	 drogę	

wytyczoną	 przez	
Chrystusa.	 Na-
stępstwo	 przyję-
cia	w	wierze	tego	
faktu,	 że	Bóg	wy-
brał	 ich	w	bezwa-
runkowej	miłości.	
To	 wybranie	 wią-
zało	 się	 z	 powo-
łaniem	 ich	 przez	
Boga,	 obdarowa-
niem	 godnością	
dzieci	 Bożych	
oraz	 posłaniem	
drogą	 służby	 dla	
Boga	 i	 otaczają-
cego	 ich	 środowi-
ska.	 Powtórzę	 to	
jeszcze	 raz:	 po-
wołanie,	 obdaro-
wanie	ich	przez	Boga	i	posłanie	do	świata,	miało	swoje	
konsekwencje.	Nie	były	to	tylko	radość,	pokój	i	błogo-
sławieństwo.	Adresaci	Listu	ap.	Piotra	poznali	również	
innego	rodzaju	konsekwencje	–	przykre	konsekwencje.	
Pamiętajmy,	 tamci	 chrześcijanie	 nie	 byli	 liczni.	 Nie	
żyli	w	większości.	Byli	mniejszością.	Te	okoliczności,	
presja	 otoczenia,	 wywoływała	 czasem	 kryzysy.	 Nie-
bezpieczeństwo	 ulegania	 wpływom,	 które	 mogły	 ich	
zatrzymać	w	naśladowaniu	Chrystusa.	Z	tego	powodu	
potrzebowali	 duszpasterskiego	 przypominania,	 że	 są	

„…rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, naro-
dem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cno-
ty tego, który was powołał z ciemności do cudownej 
swojej światłości.”
Tak,	doznawali	wielu	przykrości,	przeżywali	wiele	gorz-
kich	doświadczeń.	Nie	było	im	łatwo,	ale	paradoksalnie,	
wszystkie	doświadczenia	wzmacniały	ich,	uświadamia-
ły	 im	 ich	 chrześcijańską	 tożsamość,	 ich	 inność,	 która	
jest	skutkiem	powołania	ich	przez	Boga.	Dźwigali	więc	
małe	i	wielkie,	lekkie	i	ciężkie	krzyże.	Szli	drogą	Pana	
ku	niebu,	do	zwycięstwa.	Wiedzieli	jednak,	że	ta	droga	
do	chwały	kosztuje.	Duszpasterskie	słowo	Piotra	było	
im	więc	bardzo	potrzebne.	Mówiąc	potocznie	i	trochę	
prowokując,	moglibyśmy	powiedzieć,	 że	 szlachectwo	
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dzieci	Bożych	zobowiązuje	i	kosztuje.	
	 Zastanawiam	 się,	 czy	 dziś	 nasze	 chrześcijań-
stwo	jest	rozpoznawalne?	Jeśli	 tak,	 to	jak	jest	postrze-
gane?	Powszechny	1.	List	Piotra	mówi	o	ponadczaso-
wym	 działaniu	 Boga	 w	 całym	 świecie.	 Podobnie	 jak	
dawni	adresaci	tego	Listu,	my	współcześnie	słyszymy	
aktualne	przypomnienie:	„Jesteście rodem wybranym, 
królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem 
nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was po-

 Ks. Piotr Gaś - 57 lat, od 9 lat proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, członek Rady Ewan-
gelickiego Towarzystwa Oświatowego, wcześniej przez 24 lata duchowny w Parafii Świętej Trójcy w Szczecinie, 16 lat współorganizator 
Tygodni dla Rodzin w Karpaczu, inicjator utworzenia Międzynarodowego Centrum im. Dietricha Bonhoeffera  w Szczecinie, w latach 
1992 – 2012 członek Synodu Kościoła, zaś od 1996 do 2016 członek Konsystorza Kościoła, w latach 1990 – 1997 członek Rady Światowej 
Federacji Luterańskiej, w latach 2001 – 2008 członek Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie – Leuenberskiej Wspólnoty 
Kościołów. 
 W roku 2005 ks. Piotr Gaś został uhonorowany nagrodą im. Brata Alberta za działalność ekumeniczną, połączoną z aktywnością 
w zakresie pojednania polsko-niemieckiego. 25 października 2006 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Ernsta-Moritza-Arndta w Gre-
ifswaldzie (Niemcy) nadał ks. Piotrowi Gasiowi tytuł doktora honoris causa. 
 Jest żonaty. Żona Małgorzata jest teologiem i diakonem. Mają dwóch żonatych synów Łukasza i Mateusza, córkę Annę oraz wnu-
ka Jakuba.

wołał z ciemności do cudownej swojej światłości.” 
	 Życzę	wszystkim	wiele	radości	w	odkrywaniu	
i	 pogłębianiu	 powołania,	 którym	 Bóg	 nas	 obdarował.	
Niech	łaskawy	Bóg	pomoże	nam	trwać	w	każdym	cza-
sie	na	drodze	wytyczonej	przez	Pana	Jezusa	Chrystusa.	
	 Z	życzeniem	Bożego	błogosławieństwa,

ks. Piotr Gaś

Słuchaj dorastająca młodzieży, 
Dzisiaj Chrystus wzywa cię do Siebie, 

By ci wskazać, co czynić należy, 
By szanować wolę Ojca w Niebie.
Dziś twe ślubowanie uroczyste,

Które masz złożyć u stóp ołtarza,
Niech ono przywodzi myśli czyste,

Ufności do Boga nie podważa. 
Przyjmij dziś błogosławieństwo Boga 
Z wdzięcznością, tak obiecując śmiele, 
Że w dni radosne, ale też gdy trwoga, 

Stać będziesz przy Bogu i Kościele.
W darach ołtarza łącząc się z tobą
Wino i chleb mieni w krew i ciało,
Lecz żąda, byś zawsze była sobą,
Pokusy świata zwalczając śmiało. 

Trzymaj więc, co zbawczego w sercu masz,  
uporem broń korony żywota, 

Ty zaś Jezu miłosierny to zdarz, 
By „Słowo” otwarło jej serc wrota.

Roman Rucki

KONFIRMACJA
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	 Miłosierny	Ojcze	nasz	w	Niebiesiech,	dziękuje-
my	Ci	z	całego	serca	za	Twoją	Ewangelię,	za	Twoje	za-
pewnienia,	iż	nie	chcesz	śmierci	grzesznego	człowieka	
oraz	za	miłość	okazaną	nam	w	Jezusie	Chrystusie.	Pro-
simy	Cię,	 nie	 dopuść,	 byśmy	mieli	 zlekceważyć	Two-
je	wezwanie	do	nawrócenia.	Dopomóż,	byśmy	dobrze	
poznali	 Twoją	 wolę,	 którą	 nam	 wielokrotnie	 zwiasto-
wał	Twój	Kościół.	Przebacz	nam	przekraczanie	Twoich	
Świętych	Przykazań.	Odpuść	nam	nasze	winy	dla	umi-
łowanego	 Syna	 Twego.	 Zmiłuj	 się	 nad	 nami,	 nawróć	
nas	i	uzdolnij	do	pełnienia	Twej	woli.	Prosimy	Cię	za	
wszystkimi,	którzy	oddalili	się	od	Ciebie	i	nie	zdają	so-
bie	z	tego	sprawy,	że	są	na	drodze	do	zatracenia.		

Modlitwa

	 Obudź	 ich	 ze	 snu	duchowego	 i	 przywiedź	do	
upamiętania.	 Przybądź	 ze	 swoją	 pociechą	 do	 skruszo-
nych,	by	nie	zwątpili	w	Twoją	łaskę.	Krzew	sprawiedli-
wość	i	ład	w	naszej	Ojczyźnie.	Dopomóż	nam	stać	się	
prawdziwie	Twoim	 ludem.	 Błogosław	 ku	 temu	 pracę	
Kościoła	 dla	wzmocnienia	 jedności	 i	 bratniej	miłości,	
która	 nosi	 brzemiona	 innych	 jako	 swoje	 własne.	Wy-
słuchaj	nas	Panie	dla	Jezusa	Chrystusa	Pana	Naszego.	
Amen.	

Ruta Kornelia Lissowska

	 Pewnego	 razu	 Pan	 Jezus	 powiedział	 dziwne	
słowa,	 które	można	 zamknąć	w	krótkim	 zdaniu:	 „kto	
daje,	 ten	 zyskuje".	 Jest	 to	 bardzo	 niezwykła	 prawda,	
która	pokazuje	zupełnie	inną,	nie	ludzką,	ale	Bożą	eko-
nomię.
	 Jak	 możemy	 komuś	 i	 sobie	 sprawić	 radość?	
Jedną	z	możliwości	 jest	 chętne	dawanie.	Zachęca	nas	
do	tego	przykład	Pana	Jezusa.	On	zawsze	dawał	potrze-
bującym.	I	dziś	chce	nam	dać	to,	co	dla	nas	będzie	naj-
lepsze.	
	 Gdy	byłam	małą	dziewczynką,	mojej	koleżan-
ce	 bardzo	 spodobała	 się	 jedna	 z	moich	 zabawek.	Od	
dawna	o	niej	marzyła.	Postanowiłam,	nie	bez	pewnych	
oporów,	 zrobić	 jej	 prezent.	 I	wyobraźcie	 sobie,	 że	po	
kilku	dniach,	bez	specjalnej	okazji,	otrzymałam	w	pre-
zencie	coś,	co	od	dawna	bardzo	mi	się	podobało!
	 Minęło	wiele	 lat.	Wybierałam	się	w	odwiedzi-
ny.	Nie	zdążyłam	kupić	kwiatów,	ale	w	wazonie	miałam	
3	 świeże	 tulipany,	 które	 zdobiły	 nasz	 pokój	 gościnny.	
Po	krótkim	namyśle	wyjęłam	 je	z	wazonu	 i	 zabrałam	
ze	 sobą.	Następnego	 dnia	 rano	 odezwał	 się	 dzwonek,	
otworzyłam	 drzwi	 i	 ku	mojemu	 zdziwieniu	 na	 progu	
leżało	 15	 pięknych	 tulipanów.	Była	 to	 dla	mnie	miła	
niespodzianka.	Sprawiła	mi	ją	moja	sąsiadka.	Do	tych	
dwóch	drobnych	przykładów	chcę	dodać	epizod,	który	
warto	zapamiętać.
	 20-letni	 Hudson	 Taylor	 przygotowywał	 się	
na	 wielką	 wyprawę	 misyjną	 do	 Chin.	 Będąc	 jeszcze	 
w	Londynie	prosił	Boga,	by	przed	tym	zadaniem	wypo-
sażył	go	w	głęboką	wiarę	i	zaufanie	w	Jego	prowadze-

Dawanie ubogaca

nie.	W	swych	problemach	nie	zwrócił	się	o	pomoc	do	
ludzi,	 tylko	w	modlitwie	do	swego	Pana	i	Zbawiciela,	
któremu	 chciał	 wiernie	 służyć.	 Któregoś	 dnia	 został	
wezwany	do	pewnej	rodziny.	Zobaczył	tam	wielką	nę-
dzę	materialną	i	duchową.	Sam	wówczas	był	w	trudnej	
sytuacji.	Do	otrzymania	pensji	dzieliło	go	kilkanaście	
dni.	 W	 wynajętym	 mieszkaniu	 miał	 niewielki	 zapas	
żywności,	a	w	kieszeni	kilka	drobnych	monet.	Widząc	
jednak	bardzo	trudną	sytuację,	brak	pieniędzy	nawet	na	
zakup	koniecznego	lekarstwa	dla	ciężko	chorego	dziec-
ka,	Hudson	oddał	cały	swój	 skromny	„majątek".	Wra-
cając	do	domu	zastanawiał	się	czy	postąpił	właściwie?
	 Zaufał	 jednak	 słowom	 Pana	 Jezusa,	 który	 po-
wiedział:	„Wie	Ojciec	wasz,	czego	potrzebujecie".	Gdy	
otworzył	drzwi	pokoju,	zobaczył	na	stole	małą	paczkę.	
Nazwisko	nadawcy	było	nieczytelne.	W	środku	znalazł	
parę	 ciepłych	 rękawiczek.	 Ucieszył	 się,	 ale	 w	 danej	
chwili	nie	byty	mu	one	potrzebne.	Kiedy	chciał	je	wło-
żyć	 do	 szafy,	 coś	 upadło	 na	 podłogę.	Był	 to	 banknot	
ukryty	w	rękawicy,	swoją	wartością	znacznie	przewyż-
szający	dar,	który	ofiarował	 rodzinie.	Wiedział,	komu	
ma	za	tak	konkretną	pomoc	podziękować.
	 Podobnych	 przykładów	 z	 własnych	 przeżyć	 
i	 z	 życia	 innych	 ludzi	 mogłabym	 opowiedzieć	 wiele.	
Za	każdym	razem	potwierdzają	one	prawdziwość	słów	
Pana	Jezusa:	„dawajcie,	a	będzie	wam	dane".
	 Dając,	 sprawiamy	 radość	 innym.	 Radość	 ta	
wraca	do	nas	ze	zwielokrotnioną	siłą.
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Zaproszenie do życia

Przed Twym Ołtarzem,
w Twojej świątyni stoję  gotowy

dzisiaj mój Panie, by z głębi serca,
wraz z wierzącymi złożyć dozgonne

wiary ślubowanie.
Odpuść me grzechy, przyjmij mnie Boże

takim, jak stoję ze swym wyznaniem.
Daj, abym w życiu, zawsze w pokorze
miał przed oczyma swe ślubowanie.

Niech dzień dzisiejszy zaświadczy o tym,
razem z tym tutaj zebranym ludem,

gdyby mi przyszło kryć się za płotem,
miejsce to mijać szerokim łukiem.

	 Zielone	Święta	-	czy	takie	święta	w	ogóle	figu-
rują	w	 naszym	 kalendarzu?	Nie	 jest	 to	 przecież	 zwy-
kła	niedziela,	dzień	wolny	od	pracy,	ale	ginie	w	cieniu	
wielkich	świąt	kościelnych.	Spróbujmy	szczerze	się	za-
stanowić:	jakie	znaczenie	mają	dla	nas	Zielone	Święta.
	 Postawmy	 sobie	 pytanie:	 w	 jakim	 duchu	 czy-
nimy	to	czy	tamto,	żyjąc	z	dnia	na	dzień?	Prawda,	że	
problem	wygląda	już	nieco	inaczej?	Czy	kształtujemy	
naszą	 codzienność	 w	 duchu	 radości,	 zaufania	 i	 wier-
ności?	Czy	też	staliśmy	się	ludźmi,	którzy	poddali	się	
duchowi	czasów	i	w	strachu	starają	się	dopasować	do	
tego,	 co	 duch	 ten	 niesie	 ze	 sobą?	Niektórym	 z	 chrze-
ścijan	dosłownie	zapiera	dech	w	obliczu	codziennych	
osiągnięć	 biologów,	 chemików,	 psychologów	 czy	 in-
nych	naukowców.	Wielu	z	nas	w	bojaźni	przed	światem	
zamyka	się	w	sobie,	skrywając	się	za	zasłoną	milczenia.	
Wielu	 boi	 się	 przyszłości,	 zaangażowania,	 codziennej	
walki.	Innych	znowu	duch	czasu	doprowadził	do	tego,	
że	z	mieszanką	strachu	i	podziwu	zapatrzyli	się	w	odno-
szący	sukcesy	islam	lub	inne	religie	i	prądy	umysłowe.	
Pytają	oni	zatroskani:	co	będzie	z	chrześcijaństwem	ju-
tro,	pojutrze...?
	 Tak	pyta	duch	bojaźni.	Znali	go	chrześcijanie	
wszystkich	czasów.	Przed	dwoma	tysiącami	 lat	był	 to	
strach	 przed	 Żydami	 i	 Rzymianami,	 który	 przyjaciół	
Jezusa	doprowadził	do	ukrywania	się	w	komorach	i	na	
poddaszach.
	 Ale	 potem	 nastały	 Zielone	 Święta.	 A	 Duch	
Święty	 przybył	 jak	 ogień,	 w	 którym	 spłonęły	 racje	
wszelkiej	 bojaźni.	Duch	 ten	 był	 jak	wicher,	 który	 po-
ruszył	 pierwszych	 chrześcijan	 i	 wyrwał	 ich	 z	 letargu.	
Jak	 światło	 przedzierające	 się	 przez	 ciemność	 chmur,	

tak	jasne	stały	się	zwątpiałe	serca	ludzkie.	Z	zamknię-
tej	wspólnoty	powstała	otwarta	dla	innych	społeczność.	
Poznanie	stało	się	wyznaniem,	ich	wiedza	-	działaniem.	
Zdystansowani	 widzowie	 stali	 się	 zaangażowanymi			
ludźmi,		gotowymi		do	współpracy.
	 A	my?	Czy	wątpimy	w	odnawiającą	moc	Du-
cha	 Świętego?	 Dlaczego	 stoimy	 z	 boku,	 trzymając	 
w	ręku	spis	„chrześcijańskich	obaw?"
	 „Albowiem	nie	dał	nam	Bóg	ducha	bojaźni..."	
Dlaczego	właściwie	boimy	się	konfrontacji	z	osiągnię-
ciami	nauki?	Dlaczego	żyjemy	w	strachu	przed	duchem	
czasu,	który	zmienia	przecież	swoje	szaty?
	 Pozwólmy	 sobie	 powiedzieć,	 usłyszmy	 na	
nowo,	że:	Bóg	nie	dał	nam	ducha	bojaźni,	lecz	swego	
Ducha,	który	jest	Duchem	mocy,	miłości	i	powściągli-
wości.	Czy	dzięki	temu	nie	dokonuje	się	w	nas	i	na	nas	
nic	nowego?	Niech	będzie	to	naszą	gorliwą	prośbą:
	 Panie,	przez	moc	Ducha	Świętego	wyprowadź	
mnie	z	obojętności	i	zwątpienia,	wyprowadź	mnie	z	bo-
jaźni.	Uczyń	mnie	kimś,	kto	żyje	z	Twojej	mocy,	działa	
z	miłości,	 rozstrzyga	w	powściągliwości	 -	we	wszyst-
kich	 sprawach	 mojej	 codzienności,	 lecz	 także	 w	 pro-
blemach	naszych	 czasów	 -	 aż	 po	 strach	przed	bombą	
atomową,	aż	po	bojaźń	dnia	codziennego.	Obdarz	mnie	
nowym	Duchem	pokoju.
	 Jesteśmy	 zaproszeni	 do	 życia	 jak	 na	 wielkie	
święto.	Zaprasza	nas	sam	Bóg	-	Duch	Święty.

 

Tłum. I. Gronowska Zw. 1991

Konfirmacja

Bronisła
w Sztu

chlik
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List do ojca

Kędzierzyn Koźle, 31 maja 1982 roku
	 Drogi	 Tato.	 Dziękuję	 Ci	 za	 list,	 bardzo	mnie	
ucieszył,	 naprawdę	 dodał	 mi	 otuchy.	 Piszesz,	 że	 nie	
musiałeś	 strzelać	 ani	 do	Rosjan,	 ani	 do	Niemców,	bo	
na	froncie	wschodnim	trafiłeś	do	artylerii	i	miałeś	pod	
opieką	konie,	a	po	ucieczce	do	partyzantki	ukrywałeś	
się	w	 lasach...	To	może	 i	 ja	uniknę	 sytuacji,	w	której	
musiałbym	celować	w	człowieka,	w	kogokolwiek,	kto	
stanąłby	 nocą	 naprzeciw	 mnie,	 z	 pistoletem	 czy	 no-
żem	w	ręce.	Na	patrole	miejskie	chodzę	dwa,	trzy	razy	 
w	miesiącu	 i	 zawsze	 zastanawiam	 się,	 co	 bym	zrobił,	
gdyby	ktoś	wyskoczył	na	ulicę	i	zaczął	się	do	nas	zbli-
żać,	wprawdzie	idziemy	w	trójkę,	ale	każdy	musi	decy-
dować	sam,	czy	przypnie	do	kałasznikowa	pełny	maga-
zynek,	czy	przeładuje	broń,	czy	strzeli.	To	jest	kwestia	
kilku	 sekund.	Wiesz,	 jak	 to	 jest	 w	 nocy,	 każdy	 cień,	
każdy	szelest	wydaje	się	groźny.	Sama	świadomość,	że	
przeżywałeś	 podobne	 chwile,	 ba,	 o	wiele	 groźniejsze,	
bo	przecież	byłeś	na	prawdziwej	wojnie,	dodaje	mi	sił	
i	wiary	w	to,	że	wszystko	dobrze	się	skończy.	Cały	ten	
stan	wojenny	wydaje	się	groteskowy,	śmieszny,	ale	jed-
nak	zginęli	ludzie,	napięcie	trwa.		
	 Dzięki,	Tato,	że	pamiętałeś	o	moich	urodzinach.	
Właśnie	do	mnie	dotarło,	że	mam	25	lat.	Pora	na	doro-
słe,	dojrzałe	decyzje.	Wiele	myślę	o	tym,	co	będę	robił	
po	wyjściu	z	wojska.	Stan	wojenny	chyba	wkrótce	za-
wieszą,	 ale	wolności	mieć	nie	będziemy.	Demokracja,	
entuzjazm,	solidarność,	zostały	stłamszone,	w	mediach	
jedno	wielkie	kłamstwo,	a	jednak,	mimo	wszystko,	wie-
rzę,	że	kiedyś	moje	dziennikarskie	studia	się	przydadzą,	
przecież	prawda	musi	w	końcu	zwyciężyć.	Nawet	nie	
wiesz,	jak	bardzo	podniosły	mnie	na	duchu	Twoje	sło-
wa,	że	„dobry	Bóg	nad	wszystkim	czuwa”.	No	i	słowa:	
„Kocham	 cię,	 synu”!	Chyba	 nigdy	mi	 tego	 nie	 powie-
działeś,	a	teraz	piszesz	wprost.	Tato,	ja	też	Cię	kocham	
i	zawsze	odczuwałem	Twoją	miłość,	ale	to,	że	piszesz	
o	tym	otwarcie,	bardzo,	bardzo	mnie	cieszy	i	dodaje	mi	
skrzydeł.	Przepraszam,	że	też	nigdy	wprost	nie	powie-
działem	Ci	„kocham	Cię”.	Bądź	pewien,	że	tak	jest!		
	 PS.	 Tutaj	 bardzo	 często	 mówimy	 „tak	 jest!”,	
ale	to	całkiem	co	innego!

Opole, 10 kwietnia 1983 
	 Tato,	 to	niezwykłe,	 że	 tak	 szybko	wracasz	do	
sił!	Niedługo	wrócę	 do	 domu	 i	 na	własne	 oczy	 zoba-
czę	-	w	co	wręcz	trudno	uwierzyć	-	że	jeździsz	na	rowe-
rze	i	robisz	zakupy!	Przecież	wylew	był	tak	masywny,	
byłeś	przez	siedem	dni	sparaliżowany,	nieprzytomny...	
Jakie	 to	 szczęście	w	nieszczęściu,	 że	 dzień	wcześniej	

przyjechałem	na	przepustkę	 i	mogłem	przez	kilka	dni	
Ci	 towarzyszyć,	odwiedzać	Cię	w	 szpitalu.	Modliłem	
się	wtedy	tak,	jak	nigdy,	wszyscy	się	modliliśmy.	I	cho-
ciaż	nie	odzyskałeś	przytomności,	miałem	wrażenie,	że	
słyszysz	każde	słowo.	Kiedy	musiałem	wracać	do	jed-
nostki,	byłem	jakoś	dziwnie	spokojny,	choć	lekarze	nie	
dawali	Ci	szans,	a	nam	nie	dawali	nadziei.	Ale	dobry	
Bóg,	który	nad	wszystkim	czuwa,	postanowił	inaczej.				

Warszawa, 15 stycznia 1987
	 Kochany	 Tato,	 jestem	 tylko	 dobę	 w	 stolicy	
(muszę	odebrać	książki	 z	wydawnictw),	 ale	 piszę,	 bo	
wiem,	że	każdy	dzień	jest	teraz	bardzo	ważny	i	cenny.	
Mam	wrażenie,	 że	 dni	 są	 bardzo	 krótkie,	wracam	 do	
domu	wieczorami,	księgarnię	zamykam	o	piątej,	zanim	
z	Cieszyna	dojadę	do	Wisły,	 jest	 już	 całkiem	ciemno.	
Ale	wiesz,	dzięki	temu	zrozumiałem,	że	kiedy	Ty	inten-
sywnie	pracowałeś,	miałeś	mało	czasu	dla	mnie,	dla	nas.	
Mama,	siostry	 i	 ja	byliśmy	nieraz	rozżaleni,	że	ciągle	
Cię	nie	ma.	Teraz	patrzę	na	to	inaczej,	sam	mam	mało	
czasu	dla	Ciebie,	dla	mamy.	
	 Myślę,	że	 jednak	ostatnio	nadrabiamy	zaległo-
ści.	 Jesteś	od	kilku	 lat	w	domu,	na	 rencie,	możecie	 z	
mamą	o	wszystkim	jeszcze	raz	pogadać,	my	też,	mimo	
wszystko,	 rozmawiamy	 o	 wiele	 częściej,	 niż	 kiedyś,	
choć	ciągle	sobie	wyrzucam,	że	zbyt	mało.	Najbardziej	
cieszę	się	z	tego,	że		masz	teraz	czas	na	przemyślenia,	
refleksje.	Przez	kilkadziesiąt	lat	biegłeś	bez	wytchnienia,	
bez	przerw,	bez	urlopów,		a	teraz	dobry	Bóg	podarował	
Ci	kilka	lat	odpoczynku,	wyciszenia.	Sam	tak	oceniasz	
przeszłość	i	teraźniejszość,	streszczam	właściwie	Two-
je	słowa.	Zdajesz	sobie	sprawę,	że	byłeś	pracoholikiem,	
żałujesz,	że	tak	szybko	się	wyeksploatowałeś,	ale	jesteś	
wdzięczny	za	czas	odpoczynku.	I	cały	czas	jednasz	się	z	
Bogiem,	to	jest	najpiękniejsze	i	najradośniejsze.	Także	
dla	mnie.	Ostatnio	powiedziałeś,	że	czujesz	się	jak	syn	
marnotrawny,	 wracający	 po	 latach	 burzliwych,	 inten-
sywnych,	pełnych	błędów,	do	domu	ojca,	gdzie	znajdu-
jesz	zrozumienie,	przebaczenie,	miłość.	
Nie	ma	wspanialszej	wieści	dla	całej	naszej	rodziny.

Cieszyn, 2  lutego 2016
	 Kochany	Tato,	 	dziękuję	Ci	z	 całego	 serca	za	
mojego	ojca.	Dziś	skończyłby	92.	rok	życia,	ale	zawo-
łałeś	go,	gdy	miał	63	 lata.	Tak	wcześnie,	 tak	 szybko!	
Ale	obdarowałeś	go	łaską	wiary,	przyjąłeś	w	miłosierne,	
mocne	ramiona.	
	 Trochę	mi	 żal,	 że	 nie	 poznał	mojej	 żony,	mo-
ich	córek,	że	nie	dożył	spełnienia	się	mojej	nadziei,	iż	
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będzie	mi	dane	uprawianie	wartościowego	dziennikar-
stwa...	Ale	nasze	rachuby,	plany,	marzenia,	poddajesz,	
Ojcze,	swojej	mądrej	korekcie.	Twoje	drogi	są	wyższe	
niż	nasze,	twoje	myśli	są	mędrsze	niż	cokolwiek	pomy-
śleć	mogę	ja.	Ostatnie	 lata	życia	 taty	były	 i	dla	niego,	 
i	 dla	 całej	naszej	 rodziny,	wielkim	darem,	czasem	po-
głębienia	wiary,	przyjęcia	Twojego	przebaczenia,	ukry-
cia	się	pod	skrzydłami	Twego	miłosierdzia.	

	 Ufam,	że	przebaczasz	mi	także	to,	że	tylko	ten	
ostatni	list	piszę	na	czas.	Poprzednich	nie	zdołałem	do-
kończyć,	nie	zdążyłem	wysłać.	Ale	Ty,	Panie,	widzisz	
serce,	 znasz	każdą	myśl,	możesz	 i	mnie	 teraz,	dzisiaj,	
obdarzyć	swoim	pokojem,	okryć	swoją	łaską.	
 

Marek Cieślar

 Współczesny człowiek może się poszczycić wieloma osiągnięciami. Jednak w pogoni za nimi utracił 
chyba coś bardzo ważnego: umiejętność zachwycania się. Jest coraz mniej zdolny do wydawania z siebie 
westchnień radości, a jego serce stało się zbyt oziębłe, by dać mu swobodę popełnienia jakiegoś szaleństwa, 
tak jak np. czyni ptak, wyrywający się z klatki.
 Jest to oznaką starości; dzisiejsi ludzie rodzą się od razu „starzy”.
Przeklęta cywilizacja, która znieważa piękno; która nie potrafi już cieszyć się widokiem drzewa dlatego, że 
jest „piękne”.
 W dobie frustracji i hałasu, przestańcie wreszcie upajać się swoim „mieć”, dajcie spokój z tym 
nieustannym robieniem i przerabianiem, uwolnijcie się od ciągłego krzyku; odszukajcie czas, aby być znów 
szczęśliwymi. Ingres mówił: „Odkrywajcie piękno na kolanach”. Tylko osoba o „spokojnym ciśnieniu” do-
trze do nieba, aby tam otrzymać swoja nagrodę.

                                                                          
 (udostępniła: Grażyna Cimała) 

Kolory także krzyczą.
Oglądam je

dotykam
wącham
czuję...

Kolory także krzyczą.
Biała liturgia konwalii

czerwona liturgia maków
żółta liturgia żonkili...
Kolory także krzyczą.

Runą systemy
a kwiaty zostaną
To mi wystarcza:

Czytam 
ich pozostawione świadectwa.

Wskazówka
 

Bóg potrafi wskazać drogę,
nawet przez ból i cierpienia,
by zrozumiał każdy człowiek,
kiedy nie chce w Jego Słowie
szukać w zdrowiu ukojenia.

Bronisław Sztuchlik



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl8 Odwiedź naszą stronę:

Do Matki

Wiem, że bardzo lubisz, gdy piszę, by zapewnić Cię o tym, 
iż wspominanie Ciebie czyni godziny najszczęśliwszymi. 

Puszczam wtedy wodze fantazji i mam przed oczyma 
Twój żywy obraz i wszystkie, te wszystkie piękne chwile 

z przeszłości i przyszłości - które z Tobą przeżyłem 
lub będę przeżywać - ożywają przede mną. 

Zasłona przyszłości odsłania się i widzę Ciebie,
jako stworzycielkę każdego odważnego konceptu, 

która aż nadto odważnie ufa w moje siły.
Komu dziękują wszyscy bez mała mężczyźni, 
odgrywający jakąś znaczącą rolę w świecie? 

Własnej sile? Nie! Swoim matkom!
Przyczyniasz się do rozwoju moich sił i wszystkiego, 

co kiedykolwiek dobrego uczyniłem lub na co się odważyłem. 
To Twoje dzieło i zarazem najpiękniejsze 
podziękowanie, jakie mogę Ci ofiarować.

Novalis

	 W	 pedagogice	 często	 się	 mówi	 o	 potrzebie	
wzorców,	ideałów.	Chodzi	o	ludzi,	którzy	przykładem	
własnego	życia	są	w	stanie	pociągnąć	 innych,	 skłonić	
do	zaakceptowania	i	realizowania	zasad	i	idei,	jakie	im	
samym	 są	 szczególnie	 bliskie	 i	 drogie.	 Takie	wzorce	
potrzebne	są	szczególnie	dzieciom	i	młodzieży.	Zresztą	
zaczynamy	 swą	 naukę	 samodzielnego	 życia	 od	 naśla-
dowania	 wzorów	 postępowania,	 zachowania	 i	 warto-
ściowania	 ludzi	 dorosłych.	 Przy	 tym	 szczególną	 rolę	 
w	kształtowaniu	młodych	charakterów	i	poglądów	od-
grywają	 najbliżsi	 dziecku	 dorośli.	 Syn	 chce	 być	 taki	
sam	 jak	ojciec,	 córka	 stara	 się	być	wierną	kopią	 swo-
jej	matki.	Ruszają	w	świat	zapatrzeni	w	rodziców.	To	
są	 ich	pierwsze	 ideały,	pierwsze	wzorce	życia.	Potem	
liczba	ich	powiększa	się	o	nauczycieli,	wychowawców,	
krewnych,	 starszych	 kolegów,	 a	 także	 o	 osoby	 znane	
tylko	z	daleka.	Mnogość	i	rozmaitość	tych	wzorców	po-
budza	jednak	rychło	krytycyzm.	Okazuje	się,	że	wiele	
z	nich	nie	wytrzymuje	próby	czasu	i	krytycznego	spoj-
rzenia.	Młodzież	 odrzuca	 te,	 na	 których	 się	 zawiodła,	 
i	te,	które	wydają	się	jej	niewystarczające.	Bywa	więc,	
że	młody	człowiek	stwierdza	w	pewnym	momencie,	że	
nie	ma	 ideałów,	które	by	go	pociągały,	którym	gotów	
byłby	zaufać	i	pójść	za	nimi.	Powoduje	to	zagubienie	
się	w	życiu,	frustracje,	niepokoje	i	załamania.	Zresztą	
moment	utraty	wiary	w	dotychczasowe	ideały,	odrzuce-
nie	uznawanych	przez	długie	 lata	wzorców	i	autoryte-

Nasze wzorce

tów,	jest	poważnym	i	niebezpiecznym	wstrząsem	także	
w	życiu	dorosłego	człowieka.	Bywa,	że	ludzie	służący	
nam	za	wzorce	rozczarowują	nas,	okazuje	się,	że	przy-
pisywaliśmy	im	walory,	jakich	wcale	nie	posiadają.	Sta-
jemy	wtedy	przed	koniecznością	nowego	ustawienia	się	
w	życiu,	znalezienia	nowych	przewodników.	A	nie	każ-
demu	starczy	sił	i	odporności	duchowej,	aby	odnaleźć	
na	nowo	sens	i	cel	swojego	życia...
	 Pamiętać	 o	 tym	musimy	 i	w	 naszym	 zwiasto-
waniu	 kościelnym.	 Chrześcijanin	 potrzebuje	 także	
odpowiednich	 wzorców	 postępowania.	 Winny	 one	
mieć	swoją	siłę	przyciągającą,	a	także	niewzruszoność	 
i	 trwałość	w	zmieniających	się	warunkach	życia	 ludz-
kiego.	 Wzorce	 te	 muszą	 być	 też	 dostatecznie	 liczne	 
i	możliwe	do	naśladowania.	Oczywiście	dla	nas	zawsze	
i	wszędzie	pierwszym	i	najważniejszym	wzorcem	jest	
Jezus	 Chrystus.	 Jednak	 jest	 On	 dla	 nas	 niedościgłym	
ideałem.	Odczuwamy	więc	także	potrzebę	wzorów	ży-
cia	zwykłych	 ludzi.	Najchętniej	 sięgamy	przy	 tym	do	
przeszłości	i	tam	znajdujemy	wzorce,	które	już	spraw-
dziły	 się	 w	 życiu	 wielu	 pokoleń	 chrześcijan,	 a	 więc	
jest	szansa,	że	nie	zawiodą	 także	 i	naszego	pokolenia.	
Z	nich	zapewne	w	pierwszym	rzędzie	postawić	należy	
najbliższych	uczniów	Jezusowych	-	apostołów.	Wiemy,	
że	 byli	 to	 ludzie	wielkiej	 	 wiary,	 	 którzy	 	 swe	 	 prze-
konania	 	 potwierdzili	męczeńską	 śmiercią	 dla	 sprawy	
Chrystusowej.
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500 lat Reformacji
Film o Dzwonach Reformacyjnych w Warszawie 

	 Nowy	Testament	dostarcza	nam	o	nich	niezbyt	
wiele	wiadomości	i	to	daje	szerokie	pole	działania	ludz-
kiej	wyobraźni.	Jest	z	tym	związane	niebezpieczeństwo	
ulegania	 skłonności	 do	 zbytniego	 idealizowania	 ludzi,	
których	stawia	za	wzór	sobie	i	innym.	Zdarza	się	więc,	
że	przedstawiamy	apostołów	jako	ludzi	z	jednej	bryły,	
bez	zmazy	i	skazy,	wolnych	od	ludzkich	słabości,	ułom-
ności	i	pożądań.	Wyobrażamy	ich	sobie	często	tak,	jak	
opisywano	ich	kiedyś	w	„żywotach	świętych",	a	więc	
jako	 panujących	 nad	 wszelkimi	 pokusami,	 niewzru-
szonych	bojowników	wiary,	 bezbłędnie	 i	 konsekwent-
nie	zmierzających	zawsze	przez	życie	właściwą,	Bożą	
drogą.	Tak	 świętych,	 że	przestają	 być	 zwykłymi	 ludź-
mi,	a	stają	się	jakimiś	nadludźmi,	aniołami.	Są	ideałem,	
wzorcem	 wspaniałym,	 ale	 pozbawionym	 wszelkich	
cech	 ludzkich,	 niemożliwym	 do	 naśladowania,	 nie-
realnym.	Z	 tego	powodu	przestają	mieć	zastosowanie	 
w		zwykłych,			ziemskich			warunkach.
	 Jest	tak,	gdy	damy	się	ponieść	naszej	pobożnej	
fantazji.	 Jednakże	Nowy	Testament	stawia	 tamy	 takie-
mu	odrealnieniu	postaci	apostołów.	Mówi	nam	o	nich	
niewiele,	 ale	 uczy	 nas	 o	 nich	 rzeczy	 bardzo	 istotnej,	
mianowicie,	 że	byli	 prawdziwymi	 ludźmi,	 żyli	w	nor-

malnych,	 ziemskich	warunkach.	Historia	męki,	 śmier-
ci	 i	 zmartwychwstania	 Chrystusa	 Pana	 pozwala	 nam	
poznać	jak	najbardziej	ludzkie	oblicze	Jego	apostołów.	
Wszak	to	historia	ich	wątpliwości,	zwątpień,	załamania	
duchowego	 i	 nowego	odrodzenia	 ich	wiary.	Apostoło-
wie	 byli	wielcy	 i	 święci	 nie	 dzięki	 swej	własnej,	 nie-
złomnej	naturze,	ale	dzięki	zaufaniu,	jakim	darzyli	swe-
go	Pana,	 i	 temu,	że	potrafili	korzystać	z	Jego	pomocy	 
i	 zawrócić	wtedy,	 gdy	 znaleźli	 się	 na	 złej	 drodze.	 Są	
więc	i	mogą	być	dla	nas	wzorem	postępowania	nie	tyl-
ko	w	czasie	naszych	wzlotów	i	wyżów	duchowych,	ale	
także	w	czasie	naszych	niżów	i	upadków.
	 Droga	wiary	nie	tylko	dla	nas	jest	trudna.	Nie-
łatwa	była	 także	dla	 tych,	 których	 stawiamy	 sobie	 za	
wzór	 do	 naśladowania.	 Nie	 tylko	 Tomasz,	 ale	 także	 
i	inni	apostołowie	w	dniu	zmartwychwstania	pełni	byli	
wątpliwości	 i	 niedowierzania.	 I	 tego	nie	należy	 tuszo-
wać	ani	zakrywać.	Bowiem	właśnie	dlatego,	że	przeszli	
przez	zwątpienie	do	pewności	wiary,	mogą	być	i	są	dla	
nas	 rzetelnym	 i	 realnym	wzorcem.	Wzorcem,	 na	 któ-
rym	się	na	pewno	nie	zawiedziemy...

H.Cz. Zw. 1979

	 Parafia	Ewangelicko-Augsburska	Świętej	Trój-
cy	w	Warszawie	 opublikowała	 teaser	 filmu	 o	 odlaniu	 
i	poświęceniu	Dzwonów	Reformacyjnych	z	okazji	zbli-
żającego	się	jubileuszu	500-lecia	Reformacji.	Zwiastun	
filmowy	jest	częścią	większego	projektu	internetowego	
Parafii	 oraz	 innych	 działań,	 które	 mają	 uświetnić	 ob-
chody	w	2017	roku.
	 16	 września	 2015	 roku	 podczas	 uroczystego	
nabożeństwa	poświęcono	trzy	nowe	dzwony	dla	Parafii	
Świętej	Trójcy	–	największy	z	nich	o	nazwie	„Warow-
nym	grodem	jest	nam	Bóg	Jakuba”	zostanie	umieszczo-
ny	w	kościele	Świętej	Trójcy	uzupełniając	tym	samym	
brakujący	 dzwon,	 gdyż	 przed	 zniszczeniem	 świątyni	
przez	Niemców	w	1939	roku	kościół	Świętej	Trójcy	po-
siadał	trzy	dzwony,	a	po	wojnie	udało	się	pozyskać	jedy-
nie	dwa.	Z	okazji	zbliżającego	się	jubileuszu	500-lecia	
Reformacji	Rada	Parafialna	i	konfirmanci	zainicjowali	
projekt	 odlania	 Reformacyjnego	 Dzwonu	 w	 przemy-
skiej	 ludwisarni,	 jednak	 pierwotne	 plany	 poszerzono	
o	zamiar	ufundowania	dwóch	kolejnych	dzwonów	dla	
miejsc	odprawiania	nabożeństw	w	Parafii	Świętej	Trój-

cy	–	kościoła	w	Warszawie-Włochach	(dzwon	„Pan	jest	
pasterzem	moim”)	i	w	Kaplicy	Tabita	(dzwon	„Tabito,	
wstań”)	 w	 Konstancinie	 Jeziornie.	Aktu	 poświęcenia	
dokonał	 biskup	 diecezji	warszawskiej	 ks.	 Jan	Cieślar,	 
a	kazanie	wygłosił	bp	senior	Jan	Szarek.
	 Krótki	film	o	Dzwonach	Reformacyjnych	 jest	
elementem	większej	produkcji,	której	celem	 jest	przy-
bliżenie	 historii	 i	 aktualnej	 działalności	Zboru	 Parafii	
Ewangelicko-Augsburskiej	 Świętej	 Trójcy.	Wykonaw-
cą	filmu	jest	Marcin	Maziarzewski	wraz	z	zespołem.
	 W	 filmie	 zaopatrzonym	 w	 logo	 obchodów	
500-lecia	Reformacji	występuje	m.in.	proboszcz	Parafii	
ks.	radca	Piotr	Gaś,	kurator	Andrzej	Weigle	oraz	przed-
stawicielka	najmłodszego	pokolenia	Zuzanna	Welman.
	 Na	zamówienie	Parafii	powstaje	 również	Mis-
sa	braevis,	którą	 tworzy	p.	Paweł	Łukaszewski,	 jeden	
z	najwybitniejszych	polskich	kompozytorów	współcze-
snej	muzyki	sakralnej.	Prawykonanie	fragmentu	Missa	
braevis	odbyło	się	podczas	nabożeństwa	reformacyjne-
go	w	2015	roku.

Luter2017.pl
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Trochę historii
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 218

 03.05.1791:	 Sejm	 Czteroletni,	 zwany	 Wielkim,	
uchwalił	Konstytucję 3 Maja.	Było	 to	 jedno	 z	 najdonio-
ślejszych	 wydarzeń	 w	 historii	 Rzeczypospolitej	 Obojga	
Narodów	 w	 XVIII	 w.	 Stronnictwo	 Patriotyczne	 w	 poro-
zumieniu	z	królem	Stanisławem	Augustem	Poniatowskim	
a	zwłaszcza	Ignacy	Potocki	i	Hugo	Kołłątaj	od	dłuższego	
już	 czasu	 w	 ścisłej	 tajemnicy	 przygotowywali	 treść	 tego	
dokumentu.	Wykorzystując	znaczną	nieobecność	członków	
frakcji	hetmańskiej,	którzy	nie	zdążyli	jeszcze	po	przerwie	
świątecznej	 zjechać	do	Warszawy,	król,	 powołując	 się	na	
przekazane	 depesze	 zagraniczne	 ostrzegające	 przed	 moż-
liwością	 kolejnego	 rozbioru	 Polski,	 zażądał	 natychmia-
stowego	uchwalenia	Ustawy	Rządowej.	Mimo	 sprzeciwu	
opozycji	i	zarzutu	łamania	prawa,	zebrani	posłowie	Ustawę	
przegłosowali.	Dwa	dni	później	dokument	podpisała	depu-
tacja	konstytucyjna,	uznając	jednocześnie	wszelkie	protesty	
za	nieważne.	Uchwalona	Ustawa	Rządowa	była	drugą	po	
konstytucji	 Stanów	Zjednoczonych	 na	 świecie.	Określała	
ona	strukturę	organizacyjną	państwa	oraz	prawa	i	obowiąz-
ki	 jego	 obywateli,	 eliminowała	 prawo	weta	 i	wolną	 elek-
cję,	wprowadziła	dziedziczność	tronu,	ograniczyła	artykuły	
henrykowskie	 z	 1573	 r.,	 zapewniające	 szlachcie	 większe	
prawa	wykonawcze	senatu	i	izby	poselskiej	od	prerogatyw	
króla,	 w	 kwestii	 następstwa	 tronu	 uznawała	 wolną	 elek-
cję	 i	zobowiązywała	do	przestrzegania	pokoju	religijnego	 
w	myśl	Konfederacji	Warszawskiej.	W	nowej	Ustawie	 re-
ligia	katolicka	została	uznana	 jako	panująca,	ale	z	zapew-
nieniem	wolności	i	opieki	prawnej	państwa	nad	innymi	wy-
znaniami.		Ograniczone	zostały	prawa	sejmików,	natomiast	
uznane	swobody	mieszczaństwa,	zezwalając	mu	na	prawo	
nabywania	 ziemi	 i	 zapewniono	mu	nietykalność	osobistą.	
Ustanowiono	także	prawo	o	miastach	królewskich.	Szlach-
ta	zachowywała	swoje	prawa,	ale	odtąd	chłopstwo	zostało	
objęte	 ochroną	 prawa,	 które	 nie	 mogło	 być	 samowolnie	
zmieniane.	 Władza	 podzielona	 została	 na	 prawodawczą	
(izba	poselska	i	senat	złożony	z	określonej	liczby	przedsta-
wicieli),	wykonawczą	(król	ze	Strażą	Praw)	i	sądowniczą.	
Zniesiona	 została	 odrębność	 państwowo	 –	 prawna	Polski	
i	Litwy	a	językiem	urzędowym	w	całym	kraju	został	język	
polski.	Konstytucja,	będąca	punktem	wyjścia		do	dalszych	
reform,	 których	 celem	 było	 wzmocnienie	 Państwa	 Pol-
skiego,	 spotkała	 się	 nie	 tylko	 z	 oporem	magnackich	 kon-

serwatystów,	 ale	 też	 państw	
ościennych,	 szczególnie	 Rosji	
pod	 panowaniem	 Katarzyny	
II,	 która	 w	 krótkim	 czasie	 do-
prowadziła	 do	 powołania	 kon-
federacji	 targowickiej	 (1792)	
i	 obalenia	 konstytucji,	 zawie-
szenia	 Sejmu	 Czteroletniego,	
wreszcie	 do	 II	 rozbioru	w	 1793,	 a	 po	 upadku	 Powstania	
Kościuszkowskiego	do	III	rozbioru	Polski	w	1795	r.	Polska	
wymazana	została	w	mapy	Europy.	Zniweczono	państwo,	
ale	nie	zdołano	zniszczyć	jego	kultury,	ani	woli	 jego	oby-
wateli	pragnących	odrodzenia	swojej	Ojczyzny.	To	jednak	
nastąpiło	dopiero	po	123	latach	w	zupełnie	innych	warun-
kach	społeczno	–	politycznych.	

**********
   03.05.1866:	 urodził	 się	Andrzej Hławiczka,	 pedagog,	
nauczyciel	w	Ustroniu,	potem	w	szkole	podstawowej	 i	w	
Seminarium	Nauczycielskim	w	Cieszynie,		organista	w	Ko-
ściele	Jezusowym,	inspirator	i	propagator	śpiewu	chóralne-
go,	autor	licznych	opracowań	pieśni	religijnych	i	regional-
nych,	w	części	wydanych	w	postaci	śpiewników.	Patrz:	odc.	
196	–	197,	w	„Wieści	Wyższobramskie”	2014/7-8,	s.	7.	

**********
   03.05.1891:	urodził	się	Franciszek Florian Barteczek,	
pedagog,	 ranny	 w	 czasie	 I	 wojny	 światowej,	 instruk-
tor	 szkolenia	 oddziałów	 zapasowych	 w	 Cieszynie,	 jeden	 
z	głównych	dowódców	spisku	polskich	oficerów	 i	uczest-
ników	 przewrotu	 wojskowego	 w	 Cieszynie,	 nauczyciel	 
i	kierownik	placówek	szkolnych	w	Cieszynie,	Leszczynach	
i	w	Jasienicy,	 tam	także	naczelnik	gminy.	Patrz:	odc.	118,	
w:	„Informator	Parafialny”	2008/01,	s.	12.	

**********
   05.05.1916:	 w	 Warszawie	 urodził	 się	 	 ks. Henryk 
Schröder (Szreder).	 	 Pochodził	 z	 robotniczej	 rodziny	
Schröderów.	W	Warszawie	 też	 uczęszczał	 do	 szkoły	 pod-
stawowej	i	zawodowej.	Skromne	warunki	materialne	zmu-
siły	młodego	Henryka	do	podjęcia	pracy	dla	poratowania	
budżetu	 licznej	 rodziny.	Mimo	 to	 żywo	 zaangażował	 się	 
w	pracę	Koła	Młodzieży	Ewangelickiej.	Jego	pragnieniem	
było	 służyć	 w	 misji.	 Niestety	 naukę	 w	 Szkole	 Misyjnej	
przerwało	w	1938	r.	powołanie	do	wojska	i	służba	w	I	dy-
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wizji	 wojsk	 pociągów	 pancernych	 w	 Tczewie.	 Z	 chwilą	
wybuchu	II	wojny	światowej	uczestniczył	w	obronie	War-
szawy.	 Jeszcze	w	 1939	 r.	 został	 internowany	 i	wywiezio-
ny	do	Węgier.	Tam	poznał	swoją	małżonkę,	z	którą	ożenił	
się	w	1941	r.	i	nielegalnie	przedostał	się	do	okupowanego	
kraju;	zamieszkał	w	Toruniu.	Gdy	ustały	działania	wojen-
ne,	wobec	ogromu	poniesionych	przez	Kościół	strat	mate-
rialnych	i	w	ludziach,	zgłosił	się	do	służby	w	Kościele.	Po	
zaliczeniu	studiów	i	ordynacji	w	Warszawie	(9.11.1952	r.)	
został	skierowany	do	pracy	na	Mazurach.	Jego	pierwszymi	
placówkami	były	parafie	w	Klonowie	i	w	Rozogach,	gdzie	
musiał	 stawić	 czoła	 wielu	 trudnościom	 i	 niedostatkom.	 
W	1972	r.	objął	w	administrację	parafię	w	Pasymiu;	udzie-
lał	się	także	w	miejscowej	Straży	Pożarnej.	Przede	wszyst-
kim	jednak	był	oddanym,	ofiarnym		duszpasterzem.	Zmarł	
2.04.1985	r.	Po	uroczystościach	w	Pasymiu	pochowany	zo-
stał	na	cmentarzu	w	Szczytnie.	

**********
   05.05.1941: Niemieckie	 władze	 okupacyjne	 założyły	 
w	zachodniej	części	Cieszyna	(ob.	Czeski	Cieszyn)	kolejny	
obóz jeniecki Stalag VIII D.	Został	on	zlokalizowany	nad	
brzegiem	Olzy,	 nieopodal	mostu	 kolejowego.	 Przez	 prze-
szło	 rok	cieszyński	obóz	był	filiałem	Stalagu	w	Łambino-
wicach	(1942	–	1943).	Był	to	największy	obóz	jeniecki	na	
terenie	Śląskiego	Okręgu	Wojskowego.	W	1943	r.	skupiał	
on	najwięcej	jeńców		sowieckich	(69	%)	i	angielskich	(17	
%);		resztę	stanowili	jeńcy	innych	narodowości,	także	pol-
skiej	 (0,7	%).	W	obozie	macierzystym	przebywało	około	
2000	niewolników;	pozostali	 jeńcy,	w	liczbie	74457	osób,	
zatrudnieni	 byli	w	 254	 jednostkach	 roboczych	 na	 terenie	
Górnego	Śląska.	21.01.1945	r.	okupant	przystąpił	do	ewa-
kuacji	obozu,	w	trakcie	którego	zginęło	wielu	jeńców,	nie	
wytrzymujących	 kilkudziesięciokilometrowych	 marszów	
w	warunkach	ostrej	zimy.	Staraniem	kombatantów,	miejsce	
obozu	upamiętnia	Pomnik	Jeńców	Wojennych.	

**********
   07.05.1966: zmarł	Stanisław Jerzy Lec,	poeta,	fraszkopi-
sarz,	satyryk	i	znakomity	aforysta.	Urodził	się	we	Lwowie	
6.03.1909	r.	Pochodził	z	uszlachconej	rodziny	żydowskiej.	
Był	synem	barona	Benona	de	Tusch	–	Letza	i	Adeli	z	domu	
Safrin.	Kształcił	się	w	Wiedniu,	a	potem	we	Lwowie,	gdzie	
maturował	 (1927)	 i	 gdzie	 także	 rozpoczął	 studia	 poloni-
styczne,	ale	po	roku	przeszedł	na	Wydział	Prawa	Uniwersy-
tetu	Lwowskiego,	uzyskując	w	1933	r.	tytuł	magistra	prawa.	
Jeszcze	w	czasie	studiów	nie	ukrywał	swoich	lewicujących	
przekonań,	 był	 jednym	 z	 założycieli	 pisma	 „Tryby”,	 za-
mkniętego	 po	 ukazaniu	 się	 pierwszego	 numeru.	 Debiuto-
wał	lirykiem	„Wiosna”	na	łamach	„Ilustrowanego	Kuriera	
Codziennego”	 wychodzącego	 w	 Krakowie.	 Większą	 ak-
tywność	literacką		wykazał	w	Warszawie,	gdzie	przeniósł	
się	w	1934.	Tu	publikował	swoje	utwory	poetyckie	w	kilku	
stołecznych	 pismach	 („Cyrulik	 Warszawski”,	 „Dziennik	
Popularny”,	„Po	prostu”)	 i	zasilał	 tekstami	kabaret	„Teatr	
Pętaków”.	A	że	głoszone	poglądy	nie	były	po	myśli	sana-
cji,	zaledwie	po	kilku	przedstawieniach	 teatrzyk	zamknię-
to	(1936).	Mimo	obstrukcji	ze	strony	sfer	rządowych,	nie	

zabrakło	poety	na	lwowskim	antyfaszystowskim	Zjeździe	
Pracowników	Kultury	 (1936).	Miał	 już	wówczas	 na	 swo-
im	koncie	pierwszy	tomik	liryków	„Barwy”	(1933),	ale	już	
było	wiadomo,	że	prawie	równorzędne,	jeśli	nie	ważniejsze	
miejsce	w	jego	twórczości	zajmie	satyra,	dla	której	wystar-
czająco	 dużo	 materiału	 dostarczało	 codzienne	 życie.	 Iry-
towała	poetę	megalomania	narodowa	i	machanie	szabelką	
mające	świadczyć	o	rzekomej	potędze	państwa;	szydził	ze	
snobizmu	mieszczaństwa	pławiącego	 się	w	obłudzie	 i	 za-
kłamaniu,	sprzeciwiał	się	nagonce	antysemickiej.	Dał	temu	
wyraz	w	kolejnych	tomikach	satyr:	„Zoo”	(1935),	„Satyry	
patetyczne”	(1936).	Ich	dopełnieniem	było	już	powojenne	
wydanie	„Spaceru	cynika”	(1946),	w	którym	pomieścił	tak-
że	wiersze	 zapowiadające	 katastrofę	wojenną.	 Zagrożony	
aresztowaniem,	 schronił	 się	 w	 Rumunii,	 jakiś	 czas	 prze-
bywał	u	matki	na	Podolu	i	w	Czortkowie,	gdzie	pracował	
jako	 aplikant	 adwokacki	 i	 znów	wrócił	 do	 stolicy	 (1937),	
podejmując	 współpracę	 z	 pismami	 „Szpilki”	 i	 „Czarno	
na	białym”.	Po	wybuchu	II	wojny	światowej	wyjechał	do	
Lwowa,	 podejmując	współpracę	 z	 „Almanachem	 Literac-
kim”	(1941).	Po	zajęciu	miasta		przez	wojska	hitlerowskie	
został	 aresztowany	przez	gestapo	 i	przekazany	do	więzie-
nia	w	Tarnopolu,	z	którego	udało	mu	się	wyjść...	w	mun-
durze	esesmana!	Po	przedostaniu	się	do	Warszawy	związał	
się	z	lewicowym	ruchem	podziemnym.	W	1944	r.	przeniósł	
się	 na	 Lubelszczyznę,	 gdzie	 uczestniczył	 w	walkach	 par-
tyzanckich	 pod	 Ręblowem.	 W	 uwolnionym	 od	 okupan-
ta	 hitlerowskiego	 Lublinie	 wstąpił	 do	Wojska	 Polskiego,	 
w	Łodzi	przyczynił	się	do	wznowienia	„Szpilek”.	Od	1946	
r.	 pracował	w	 służbie	dyplomatycznej,	m.in.	 jako	attaché	
prasowy	w	Wiedniu.	Po	wojennym	tomiku	„Notatek	polo-
wych”	(1946),	dwa	lata	później	wydał	nowy	tomik	fraszek	
i	 satyr	 „Życie	 jest	 fraszką”	 oraz	 sentymentalny	 obraz	 lat	
dzieciństwa	„Nowe	wiersze”	 (1950).	Dwa	 lata	przebywał	 
w	Izraelu	(1950	–	1952),	 lecz	narastająca	 tęsknota	za	kra-
jem	i	umiłowanie	języka	polskiego	sprawiło,	że	poeta	wy-
stąpił	o	zezwolenie	na	powrót	do	Polski.	Odbiciem	tamtych	
lat	 jest	 wydany	 później	 tomik	 liryków	 „Rękopis	 jerozo-
limski”	 (1956).	Wkrótce	 też	pobyt	w	Polsce	 zaowocował	
udanymi	 tłumaczeniami	 pisarzy	 niemieckich,	 zwłaszcza	
Bertholda	Brechta	i	Henryka	Heinego,	ale	 także	zbiorami	
„Myśli	nieuczesanych”	(1957,	1959).	Potem	wyszły	dalsze	
fraszki	 i	 satyry:	 „Z	 tysiąca	 i	 jednej	 fraszki”,	 „Kpię	 i	 py-
tam	o	drogę”	(1959),	liryki	„Do	Abla	i	Kaina”	(1961),	„Po-
emat	gotowe	do	skoku”,	„Myśli	nieuczesane	nowe”	(1964),	
„List	gończy”	(1963)	i	„Fraszko	branie”	(1966).	Zwłaszcza	
publikowane	 aforyzmy	 cieszyły	 się	 niezwykłą	 popularno-
ścią	w	kraju	i	w	wielu	krajach	europejskich.	Był	mistrzem	
krótkich	 esencjonalnych	 i	 celnych	 wypowiedzi,	 piętnują-
cych	zło	współczesnych	Kainów,	z	nieukrywanym	lękiem	
patrzył	na	los	ludzkości	poddanej	bezwzględnej	przemocy	 
i	 dewaluacji	wszelkich	wartości,	bronił	wolności	 człowie-
ka.	Kpił:	 „Burząc	 pomniki	 oszczędzajcie	 cokoły.	Zawsze	
mogą	się	przydać”,	a	bywa,	że	„Najwierniej	podtrzymują	
mity	najmici”.	
	 Był	 dwukrotnie	 żonaty	 (z	 Elżbietą	 Rusiewicz	
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i	 Krystyną	 Świętońską)	 doczekawszy	 z	 obu	 małżeństw	
dwóch	synów	i	córki.	Jego	nagrobek	na	wojskowym	cmen-
tarzu	na	Powązkach	zdobi	jego	własny	aforyzm:	„Nie	łatwo	
jest	 żyć	 po	 śmierci.	 Czasem	 trzeba	 na	 to	 stracić	 całe	 ży-
cie”.	Dodajmy	do	tego	inne:	„Bądźmy	ludźmi,	choćby	tak	
długo,	póki	nauka	nie	odkryje,	że	jesteśmy	czym	innym”!	
„Chciałem	powiedzieć	światu	tylko	jedno	słowo.	Ponieważ	
nie	potrafiłem	tego,	stałem	się	pisarzem”.	„Nie	zgadzam	się	
z	matematyką.	Uważam,	że	suma	zer	daje	groźną	liczbę”.	

**********
   12.05.1966:	w	Warszawie	zmarł	Ludwik Hieronim Mor-
stin,	poeta,	tłumacz	i	eseista,	dramatopisarz.	Spoczywa	na	
Cmentarzu	Powązkowskim	w	Warszawie.	
	 Pochodził	 z	 rodziny	 szlacheckiej.	 Jego	 rodzica-
mi	 byli	 Ludwik	 hrabia	 Morsztyn	 i	 Amelia	 Lubieniecka.	
Urodził	 się	 12.12.1886	 r.	w	 Pławowicach	 (miechowskie).	
Wyrastał	w	rodzicielskim	dworku.	Już	w	czasie	nauki	gim-
nazjalnej	 wyróżnił	 się	 przekładem	 Horacego	 („Quintus	
Horatius	Flaccus	Carmina”).	 	 Po	ukończeniu	Gimnazjum	
im.	Jana	III	Sobieskiego	w	Krakowie	w	1906	r.,	do	1910	
zaliczał	 studia	 z	 zakresu	 filozofii,	 psychologii	 i	 filologii	
klasycznej	w	Monachium,	Berlinie,	Lipsku	i	w	Paryżu.	Po	
powrocie	 do	 kraju,	w	 latach	 1911	 –	 1913	 był	współzało-
życielem	 i	 współredaktorem	 pisma	 „Museion”.	W	 czasie	 
I	 wojny	 światowej	 zgłosił	 się	 do	 służby	 w	 II	 Pułku	 Pie-
choty	 Legionów	 Polskich,	 uczestniczył	 także	 w	 pracach	
Naczelnego	 Komitetu	 Narodowego	 i	 Rady	 Regencyjnej.	 
W	latach	1922	–	1924	pełnił	obowiązki	attaché	wojskowego	
w	Paryżu,	kolejne	dwa	lata	w	Rzymie,	będąc	równocześnie	
adiutantem	szefa	polskiej	Misji	Wojskowej	gen.	Tadeusza	
Rozwadowskiego.	Służbę	wojskową	zakończył	w	stopniu	
majora.	W	1926	 r.	wrócił	 do	 rodzinnych	Pławowic.	 Jego	
dworek	stał	się	centrum	życia	kulturalnego	i	miejscem	zjaz-
dów	literackich.	Przez	2	lata	(1930	–	1931)	był	redaktorem	
„Pamiętnika	Warszawskiego”.	Podczas	okupacji	udzielał	się	
w	ruchu	podziemnym.	Zmuszony	do	opuszczenia	dworku,	
od	 1945	 r.	 zamieszkał	 w	 Krakowie,	 prowadził	 wykłady	 
w	 Studium	 Starego	 Teatru.	 Przez	 kilka	 lat	 był	 także	 kie-
rownikiem	literackim	teatrów	w	Katowicach	(1946/1947),	 
a	potem	w	Krakowie,	publikował	recenzje	m.	in.	w	piśmie	
„Teatr”.	Rozwinął	też	bogatą	działalność	kulturalną	w	Zako-
panem,	był	prezesem	Towarzystwa	Miłośników	Teatru	im.	
Heleny	Modrzejewskiej.	Po	powrocie	z	podróży	do	Włoch,	
od	1960	r.	zamieszkał	w	Warszawie.	W	1965	r.	po	47	latach	
współżycia	utracił	żonę,	co	bardzo	mocno	przeżył.	
	 Był	miłośnikiem	kultury	starożytnej;	wiele	uwagi	
poświęcił	dziejom	Polski	XVI	i	XVII	w.	a	także	problemom	
współczesnego	 społeczeństwa.	 Pisał	 wiersze	 i	 prozę,	 ale	
przede	wszystkim		dramaty	o	różnorodnych	formach,	prze-
ciwstawiał	się	utartym	poglądom	i	mitom.	Poza	wymienio-
nym	wyżej	 tłumaczeniem,	 listę	 jego	dorobku	 literackiego	
otwiera	obrazek	sceniczny	„Na	racławickim	polu”	(1906)	 
i	tom	liryków	„Pieśni”	(1907).	Potem	przyszły	kolejne	dra-
maty:	 „Lilie”	 (1912),	 „Szlakiem	 legionów”	 (okresu	 napo-
leońskiego	–	1913),	„Legenda	o	królu”	 (Janie	Olbrachcie	
–	1916),	„Rycerze	Antychrysta”	(1957),	„Kleopatra”	(1960)	 

a	także	komedie:	„Rzeczypospolita	poetów”	(1934),	„Obro-
na	Ksantypy”	(1939),	„Polacy	nie	gęsi”	(1952),	„Przygoda	
florencka”	 (1957),	 „Burmistrz	 z	Wieliczki”	 (1963).	 Swo-
istym	utworem	jest	poetyckie	opracowanie	Ewangelii	„Mi-
sterium	Galilei”	(1920),	a	także	rapsod	rycerski	„Misterium	
Płockie”	 (na	 900	 –	 lecie	 urodzin	 Bolesława	Krzywouste-
go	 –	 1939).	 Poza	 licznymi	 tłumaczeniami	 („Antygona”	 
i	„Król	Edyp”	Sofoklesa,	utwory	Torquatato	Tasso	(1956),	
w	dorobku	znajdujemy	także	powieści:	„W	kraju	Latynów”	
–	 1925,	 „Kłos	 Panny”	 (o	 Mikołaju	 Koperniku	 –	 1929),	
wreszcie	wspomnienia	i	eseje	(„Spotkania	z	ludźmi	–	1957,	
„Dziwy	kultury	antycznej”	–	1959,	„Moje	przygody	teatral-
ne”	–	1960,	„Opowieści	o	ludziach	i	zdarzeniach”	–	1964,	
„Z	niejednej	szuflady”	–	1967).		W	1936	r.	pisarz	otrzymał	
Złoty	Wawrzyn	 Polskiej	Akademii	 Literackiej	 i	 wiele	 in-
nych	wyróżnień		i	odznaczeń.	

**********
   15.05.1891:	w	Siemianicach	 pod	Poznaniem	 zmarł	 ko-
mediopisarz	Jan Aleksander Fredro.	Był	synem	hrabiego	
Aleksandra	(†	1876),	słynnego	komediopisarza,	poety	i	pa-
miętnikarza	i	Zofii	z	Jabłonowskich.		Urodził	się	we	Lwo-
wie	(wg	innych	źródeł	w	Bienkowej	Wiszni)		2.09.1829	r.	
W	 1846	 r.	 Fredrowie	 przeprowadzili	 się	 do	 nabytego	we	
Lwowie	dworku.	Jedyny	syn	Aleksandra	–	Jan	Aleksander	
początkowo	korzystał	z	nauki	domowej,	potem	uczęszczał	
do	szkół	publicznych	we	Lwowie.	Będąc	studentem	pierw-
szego	roku	na	Wydziale	Prawa	Uniwersytetu	Lwowskiego,	
w	1848	r.	wstąpił	w	szeregi	Gwardii	Narodowej	we	Lwowie	
(1848).	 	 Potem	wymusił	 na	 rodzicach	 zgodę	 na	 zasilenie	
legionu	 polskiego	w	Budapeszcie,	walczącego	w	 Powsta-
niu	Węgierskim.	Odznaczył	się	w	starciach	pod	Tarczalem		 
i	Turą;	po	przegranej	bitwie	pod	Temeszwarem	przedostał	
się	do	Turcji	a	następnie	z	początkiem	1850	r.	do	Francji.		
Skoro	starania	rodziców	o	zgodę	powrotu	do	Galicji	nie	po-
wiodły	się,	sami	wyjechali	do	Paryża,	by	nie	utracić	kontak-
tu	z	synem.	Junior	tymczasem,	śladem	wielu	późniejszych	
polskich	mistrzów	pędzla	przebywających	w	Paryżu,	próbo-
wał	swoich	umiejętności	w	malarstwie.	Dopiero	pod	koniec	
kwietnia	1857	Jan	Aleksander	uzyskał	prawo	powrotu	do	
Galicji,	przez	szereg	lat	pozostawał	jednak	pod	nadzorem	
policji.	Ojciec	przekazał	synowi	gospodarkę	w	rodzinnym	
majątku	w	Bienkowej	Wiszni.	W	1858	 r.	 Jan	Aleksander	
ożenił	się	z	hrabianką	Marią	Mierówną,	z	którą,	w	krótkim	
małżeństwie	doczekał	syna	Andrzeja	i	Marię.	Żona	zmarła	
przy	rodzeniu	tej	ostatniej.	Z	największym	trudem	rodzice	
powstrzymali	syna	od	udziału	w	Powstaniu	Styczniowym.	
W	tym	czasie	Jan	Aleksander	rozpoczął	swoją	działalność	
pisarską,	 tworząc	 przeważnie	 krótkie,	 jednoaktowe	 farsy,	
w	których	wyśmiewał	przywary	ziemiaństwa.	Aczkolwiek	
utwory	 te	 cieszyły	 się	 zwłaszcza	 wśród	 mieszczaństwa	
wielkim	 powodzeniem,	 nigdy	 nie	 dorównały	 mistrzow-
skim	 komediom	 ojca	 i	 z	 czasem	 poszły	 w	 zapomnienie.	
Pierwszym	z	18	utworów	była	komedia	„Przed	śniadaniem”	
(1864).	 Z	 kolejnych	 wymieńmy:	 „Drzemka	 pana	 Prospe-
ra”,	„Piosnka	pana	wujaszka”	(1866),	„Posażna	jedynaczka”	
(1868),	„Kalosze”,	„Wielkie	bractwo”	(1875),	„Ubogi	czy	
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bogaty”,	 „Oj	 młody,	 młody	 (1883),	 „Hipnotyzm”.	 Tylko	 
w	 komedii	 „Obce	 żywioły”	 (1873)	 twórca	 odstąpił	 od	
krotochwilnej	 formy,	 starając	 się	 udowodnić,	 że	 to	 wła-
śnie	 obce	 wpływy	 polityczne	 i	 społeczne	 niszczą	 sielan-
kowe	życie	 i	polskie	 tradycje	kulturowe.	Dał	 temu	wyraz	 
w	późniejszych	publikacjach	„Chwila	obecna”	(1878)	i	„Do	
braci	 w	 Galicji”	 (1880).	 Zarówno	 wspomniana	 komedia,	
jak	 i	 wymienione	 publikacje	 świadczą	 o	 całkowitym	 nie-
zrozumieniu	 epoki	 i	 zachodzących	 przemianach	 społecz-
nych.	Niedokończone	 „Wspomnienia”	 są	wyrazem	hołdu	
i	przywiązania	do	ojca	i	jego	przekonań.	Nie	towarzyszące	
Wiośnie	 Ludów	 czy	 Powstaniu	Węgierskiemu	 ideały	 wy-
zwolenia,	a	wiara,	że	„miejsce	Polaka	[jest]	tam,	gdzie	się	
biją”.	Bez	kariery	wojskowej	uważał	życie	za	pozbawione	
sensu.	Tylko	 staroszlacheckość	 była	 dla	 niego	 najwyższą	 
i	nieprzemijającą	wartością	Polski,	stanowiącą	o	jej	istnie-
niu.	Mimo	tych	przywar,	ród	Fredrów	ma	swoje	miejsce	w	
kulturze	polskiej.	

**********
   21.05.1841: zmarł	 Julian Ursyn Niemcewicz,	 lite-
rat,	działacz	polityczny	 i	kulturalny,	podróżnik,	prekursor	
krajoznawstwa	 polskiego,	 prezes	Towarzystwa	 Przyjaciół	
Nauk,	 autor	 „Pism	 politycznych”,	 dramatów,	 pamfletów	 
i	innych	pism,	jak:	„Bajki	i	powieści”,	„Śpiewy	historycz-
ne”,	 „Zbiór	 pamiętników	 historycznych	 o	 dawnej	 Polsz-
cze”	(4	t.),	„Podróże	historyczne	po	ziemiach	polskich		od	
1811	–	1828”.	Patrz:	odc.	119,	w:	„Informator	Parafialny”			
2008/02,	s.	14.

**********
   25.05.1891:	w	Krakowie	urodził	się	Mieczysław Świerz,	
syn	Zofii	i	Leopolda	Świerza,	nauczyciela,	filologa,	wybit-
nego	działacza	Towarzystwa	Tatrzańskiego,	turysty	i	tater-
nika.	 To	 ojciec	 od	 najmłodszych	 lat	 wszczepiał	 małemu	
Mietkowi	 zamiłowanie	 do	 Tatr.	 Tymczasem	 Mieczysław	
kończył	 studia	 polonistyczne	 na	 Uniwersytecie	 Jagiel-
lońskim	 (1913),	które	uwieńczył	 zdobyciem	doktoratu	 za	
pracę	„Poglądy	Goszczyńskiego	na	poezję	i	poetę”	(1917).	 
W	1915	r.	został	wcielony	do	armii	austriackiej,	walczył	na	
froncie	albańskim,	zmożony	przez	epidemię,	wrócił	do	kra-
ju.	Po	zakończeniu	I	wojny	światowej	przez	kolejne	3	lata	
służył	w	Wojsku	Polskim,	gdzie	od	1919	pełnił	obowiązki	
instruktora	 i	 referenta	 oświatowego	w	 szkole	wysokogór-
skiej		dywizji	strzelców	podhalańskich.	Po	przejściu	do	cy-
wila	(1921)	pracował	jako	nauczyciel	w	średnich	szkołach	
zakopiańskich,	 zaś	 w	 latach	 1928	 –	 1929	w	Gimnazjum	
im.	M.	 Kopernika	 w	 Katowicach.	 Z	 zamiłowania	 był	 hi-
storykiem	 literatury	 polskiej.	 Pierwszą	 samodzielną	wspi-
naczkę	na	Mnicha	zaliczył	w	1906	 r.	Najczęstszymi	 jego	
partnerami	byli	Władysław	Kulczyński	junior	i	Kazimierz	
Piotrowski.	Z	czasem,	w	grupie	taternickiej	Klub	Kiliman-
dżaro	 (dwaj	bracia	Tadeusz	 i	Ferdynand,	Walery	Goetel	 i	
Władysław	Kulczyński)	zdobył	prawie	wszystkie	ważniej-
sze	szczyty	i	turnie	tatrzańskie	o	różnym	stopniu	trudności,	
rozwiązał	około	100	problemów	taternickich,	dokonał	wie-
lu	pierwszych	wejść	m.in.	na	Lodowy	Szczyt	przez	Śnieżną	
Dolinę	 (1909),	 pn.	 –	 zach.	 ścianę	Niżnich	Rysów	 (1919),	

wschodnią	ścianę	Mięguszowieckiego	Szczytu	(1921).	Do	
tatrzańskich	 osiągnięć	 w	 1913	 r.	 dopisał	 kilka	 trudnych	
wejść	w	Alpach	w	rejonie	Mt	Blanc.	
	 Nie	mniejszą	aktywność	przejawiał	w	pracy	orga-
nizacyjnej	 i	 to	 w	 czasie	 powojennego	 zastoju	w	 taternic-
twie.	W	latach	1909	–	1929	był	członkiem	Zarządu	Sekcji	
Turystycznej	Polskiego	Towarzystwa	Tatrzańskiego,	w	tym	
przez	8	ostatnich	lat	(do	1928)	jej	prezesem.	Z	determinacją	
propagował	 taternictwo	poprzez	 liczne	publikacje,	organi-
zował	odczyty,	wycieczki	 zbiorowe	w	Tatry	 i	 kursy	 tater-
nickie,	doprowadził	do	wznowienia	pisma	„Taternik”	i	był	
jego	redaktorem	(1913	–	1928).	Jednocześnie	udzielał	się	 
w	Zarządzie	Głównym	PTT	(1919	–	1929),	był	członkiem	
kilku	 komisji.	Z	 jego	 inicjatywy	 został	 założony	Oddział	
PTT	w	Zakopanem	(1924),	był	jego	pierwszym	prezesem	
(do	1927	r.).	Nieobce	było	mu	także	narciarstwo,	które	upra-
wiał	 turystycznie,	 należał	 do	 Tatrzańskiego	Towarzystwa	
Narciarskiego,	Sekcji	Narciarskich	AZS	 i	 PTT,	w	1919	 r.	
znalazł	się	w	gronie	współorganizatorów	Polskiego	Związ-
ku	Narciarskiego	jako	pierwszy	jego	prezes	(1920).	Ma	rów-
nież	Mieczysław	Świerz	swoje	miejsce	w	piśmiennictwie	ta-
trzańskim.	We	wspomnianym	wyżej	„Taterniku”	zamieścił	
około	200	różnych	artykułów	dotyczących	Tatr,	taternictwa	
i	 alpinizmu,	 ochrony	 przyrody,	 przyczynki	 historyczne	
i	 biogramy	 ludzi	 gór.	 Jego	 prace	 znajdujemy	 także	w	 in-
nych	pismach,	jak	„Pamiętnik	Towarzystwa	Tatrzańskiego”,	
„Wierchy”,	 „Zakopane”.	 Na	 szczególną	 uwagę	 zasługuje	 
4	–	 tomowy	przewodnik	taternicki	„Tatry	Wysokie”,	napi-
sany	wspólnie	z	 Januszem	Chmielowskim	(1925	–	1926),	 
a	także	„Przewodnik	po	Tatrach	i	Zakopanem”	dla	turystów,	
na	których	wychowały	się	całe	zastępy	 taterników	i	miło-
śników	Tatr.	 I	wojna	światowa	zamknęła	pionierski	okres	
taternictwa.	Wszystkie	szczyty	i	ważniejsze	turnie	zostały	
zdobyte.	Po	dłużej	przerwie	w	Tatry	wyruszało	młodsze	po-
kolenie	 taterników,	 które	 nie	 zadowalało	 się	 tylko	 powta-
rzaniem	sukcesów	swoich	poprzedników,	szukało	nowych	
ekstremalnych	 dróg,	 stosowało	 inną	 technikę	 wspinania,	
której		Mieczysław	Świerz	nie	akceptował.	Ciężko	mu	było	
pogodzić	się	z	zejściem	na	drugi	plan.	Choć		realnie	jednak	
oceniał	swój	spadek	formy,	bronił	jednak	honoru	starszego	
pokolenia	wspinaczy,	chciał	udowodnić,	na	co	je	było	stać	 
i	 z	 godnością	 zakończyć	 ten	 rozdział	 życia.	 5.07.1929	
r.	 wraz	 z	 Tadeuszem	 Ciesielskim	 wybrał	 się	 na	 zachod-
nią	 ścianę	Kościelca,	 pragnąc	powtórzyć	drogę	o	połowę	
młodszego	wspinacza.	Po	pokonaniu	pierwszej	partii	ścia-
ny,	 trawersem	 przedostał	 się	 do	 podstawy	 „komina”.	 Tu	
wystarczył	jeden	chwyt;	skała	odłamała	się,	lina	przecięta	
na	ostrej	krawędzi	nie	wytrzymała	szarpnięcia	spadającego	
ciała...	 Odtąd	 ów	 tragiczny	 dla	Mieczysława	 Świerza	 ko-
min	nosi	jego	imię.	Kilka	dni	później	tłumy	żegnały	wiel-
kiego	człowieka	gór	 i	polskiego	taternictwa,	składając	go	 
w	mogile	na	nowym	cmentarzu	zakopiańskim.	

**********
   26.05.1841:	urodził	się	ks. Herman Karol Ernest Ko-
elling,	 pastor	 w	 Gołkowicach,	 potem	 w	 Byczynie,	 autor	
niemieckiej	„Historii	miasta	Byczyny”,	obok	innych	także	
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pracy	„Prośliccy	abo	jako	pon	Wilhelm	Koeling	byli	12	lot	
pasterzem	w	Proślicach,	w	Miechowej	i	na	Bronach”.	Patrz:	
odc.	49,	w:	„Gazeta	Ewangelicka”	2002/03,	s.	44	-	45

**********
   27.05.1991:	 zmarł	Paweł Kaleta,	muzyk,	współzałoży-
ciel	 i	 pierwszy	 skrzypek	 kwartetu	 smyczkowego	 „Arco”	 
w	Trzyńcu,	członek	Zrzeszenia	Śpiewaczo	–	Muzycznego	
ZG	PZKO,	kompozytor,	w	dorobku	pozostawił	ok.	300	po-
zycji	 kompozycji	własnych	 i	 opracowań.	 Patrz:	 odc.	 176,	
w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2012/11,	s.	12	–	13.	

**********
   30.05.1416:	zginął	tragicznie,	spalony	na	stosie	w	Kon-
stancji	Hieronim z Pragi,	czeski	filozof	i		myśliciel	religij-
ny,	bliski	współpracownik	Jana	Husa.	
	 Pochodził	 z	 rodziny	 szlacheckiej.	 Urodził	 się	 
w	Pradze	na	Nowym	Mieście	między	1378,	 a	1380	 r.	Po	
ukończeniu	 Uniwersytetu	 Praskiego	 w	 1398	 r.,	 gdzie	 za-
przyjaźnił	się	z	Janem	Husem,	uzyskawszy	tytuł	bakałarza	
nauk,	swoją	wiedzę	dalej	poszerzał	w	Oxfordzie.	Tam	ze-
tknął	się	z	angielskim	reformatorem	Johnem	Wiklefem	(żył	
w	latach	1329	-	1384),	zapoznał	się	z	jego	nauką	i	pismami,	
które	przywiózł	z	sobą	do	Pragi.		Potem	zatrzymał	się	jesz-
cze	w	Paryżu,	Kolonii	i	Heidelbergu.	Wszędzie	propagował	
idee	Johna	Wiklefa	i	Jana	Husa,	niejednokrotnie	spotykając	
się	z	zarzutem	kacerstwa	i	groźbą	inkwizycji.	W	1403	r.	od-
był	podróż	do	Ziemi		Świętej.	W	1407	r.	rozpoczął	wykłady	
na	 Uniwersytecie	 Praskim,	 wzmacniając	 grono	współpra-
cowników	 Jana	 Husa.	 Trafił	 tu	 w	 sam	 środek	 zaostrzają-
cego	się	konfliktu	pomiędzy	gronem	profesorskim	praskiej	
uczelni.	
	 Jan	Hus	 był	 	wykładowcą	 uniwersytetu	 od	 1398	
r.	Dwa	 lata	 później	 został	 dziekanem	 i	 przyjął	 święcenia	
kapłańskie,	 a	 od	 1402	 r.	 rozpoczął	 swoje	 słynne	 kazania,	
najpierw	w	kościele	 św.	Michała,	 a	potem	w	Kaplicy	Be-
tlejemskiej.	Był	to	także	czas	wielkiej	schizmy	w	Kościele	
(1378	–	1417),	która	niezależnie	od	panujących	stosunków	
społeczno	 –	 kościelnych	 dostarczała	 nie	 tylko	 bardziej	
otwartym	umysłom	dodatkowych	argumentów	do	krytyki	
Kościoła.	Jednocześnie	w	Czechach	rodził	się	w	tym	czasie	
ruch	przebudzeniowy	o	podłożu	narodowym,	a	 jego	obja-
wem	w	życiu	publicznym	były	coraz	śmielsze	wystąpienia	
głoszone	w	języku	czeskim.	Także	Jan	Hus	w	1406	r.	porzu-
cił	łacinę,	odtąd	wygłaszał	swoje	mowy	i	pisał	po	czesku.	
Tymczasem	 na	 uniwersytecie	 dominowali	 profesorowie	
niemieccy,	 niedopuszczający	 do	 jakiegokolwiek	 uszczerb-
ku	 swoich	 przywilejów	 i	 bezkrytycznie	 hołdujących	 łaci-
nie.	Dzięki	usilnym	staraniom	Hieronima,		kres	dominacji	
Niemców	na	uniwersytecie	położył	tzw.	Dekret	Kutnohor-
ski,	wydany	w	 1409	 r.	 przez	 króla	Wacława	 IV,	 przyzna-
jący	w	senacie	uczelni	3	punkty	dla	głosów	czeskich	i	po	
jednym	 dla	 wszystkich	 pozostałych.	 Po	 wyborze	 na	 rek-
tora	Czecha	i	wypowiedzeniem	się	czeskich	uczonych	po	
stronie	 idei	Wiklefa,	 urażeni	 niemieccy	 uczeni	 i	 studenci	
opuścili	 uniwersytet,	 zakładając	 nową	 uczelnię	w	Lipsku	
(1409).	Tymczasem	jednak	pozycja	Jana	Husa	została	osła-
biona.	Oskarżony	 	 przez	 papieża	 Jana	XXIII	 o	 szerzenie	

herezji	 miał	 być	 pozbawiony	 urzędu	 kaznodziejskiego,	 
a	pisma	Wiklefa	spalone	(1410).	W	tych	wszystkich	zmaga-
niach	współuczestniczył	Hieronim	z	Pragi.	W	tymże	1410	
r.	wyjechał	 do	Wiednia,	 ale	 i	 tu	 przed	 sądem	 strażników	
jedynej	prawdy	uchroniła	go	ucieczka.	Coraz	bardziej	zde-
cydowane	wystąpienia	Husa,	zwłaszcza	przeciw	sprzedaży	
odpustów,	spowodowały	obłożenie	go	klątwą	(1413)	przez	
papieża	 Jana	XXIII.	Także	 i	w	 tym	sprzeciwie	 zaznaczył	
się	Hieronim.	 Jego	pragnienie	 zapoznania	 się	 z	 prawosła-
wiem	dało	mu	asumpt	do	wyjazdu	do	Polski,	a	zwłaszcza	
na	Litwę,	gdzie	w	1413	r.	wszedł	w	skład	rady	przybocznej	
księcia	Witolda.	Niektóre	źródła	podają	także,	że	na	zapro-
szenie	Władysława	 Jagiełły	 miał	 przeprowadzić	 niektóre	
reformy	 w	Akademii	 Krakowskiej.	 Wszędzie,	 gdzie	 był,	
niezmiennie	 stał	 po	 stronie	 Jana	 Husa	 i	 szerzył	 jego	 na-
ukę.		Aby	nareszcie	zażegnać	narastający	konflikt	i	zupełną	
anarchię	w	Kościele,	król	Zygmunt	Luksemburczyk	posta-
nowił	zwołać	sobór	do	Konstancji	(1414),	na	który	został	
zaproszony	także	Jan	Hus,	uzyskując	królewski	list	żelazny,	
zapewniający	jego	zupełne	bezpieczeństwo.	Niestety,	glejt	
okazał	 się	 bezwartościowym	 świstkiem	 papieru.	 Jan	Hus	
został	 zupełnie	 zignorowany,	 nie	miał	 żadnej	możliwości	
przedstawienia	swoich	poglądów.	Na	wiadomość	o	osadze-
niu	Jana	Husa	w	więzieniu,		pozostający	w	podróży	Hiero-
nim	(Peszt,	Wiedeń	i	znów	w	Polska)	postanowił	stawić	się	
w	Konstancji,	by	wystąpić	w	obronie	swojego	nauczyciela.	
Złapany	na	granicy	Czech,	został	uwięziony	i	zaledwie	po	
dwóch	 tygodniach	od	dnia	stracenia	Jana	Husa,	postawio-
ny	przed	sądem.	Złamany	półrocznym	ciężkim	więzieniem	
odwołał	głoszone	przez	siebie	poglądy	i	potępił	nauki	Jana	
Wiklefa,	ale	nie	został	zwolniony,	złagodzono	jedynie	wię-
zienne	rygory.	27.04.1416	r.,	na	własne	życzenie,	ponownie	
stawił	się	przed	sądem	i	ku	zaskoczeniu	sądzących	wyco-
fał	 swoje	 oświadczenie	 o	 przyznaniu	 się	 do	 błędów	 i	 ża-
łował	wyrzeczenia	się	Jana	Husa	i	 jego	nauki.	Po	danych	
mu	 dwóch	 dniach	 do	 namysłu,	 wbrew	 namowom	 przyja-
ciół,	potwierdził	swoje	stanowisko.	Skutek	był	tylko	jeden:	
skazanie	na	śmierć	przez	spalenie	na	stosie.	30.05.1416	r.	
zapłonął	w	Konstancji	kolejny	stos,	którego	płomienie	po-
chłonęły	ciało	Hieronima	z	Pragi,	ale	nie	zniszczyły	 jego	
nauki	i	pamięci	o	nim	mimo,	iż	popioły	wrzucono	do	Renu.	

**********
   31.05.1991: zmarła Łucja Maria Monné,	pedagog	wy-
chowania	 fizycznego,	 uczyła	 w	 Seminarium	 	 Żeńskim,	
Szkole	Handlowej	w	Cieszynie,	po	wojnie	w	Liceach	Ogól-
nokształcących,	udzielała	się	w	Polskim	Towarzystwie		Ta-
trzańskim	 	 i	 Polskim	Towarzystwie	Turystyczno	 –	Krajo-
znawczym,	w		Towarzystwie	Ochrony	Zwierząt.	Patrz:	odc.	
128,	w:	„Informator	Parafialny”	2008/11,	s.	14.	
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Zniszczenie kościoła Zbawiciela w Krzeszowie
	 Dziś	 -	 18	 kwietnia	 2016	 r.	 -	 trwa	
rozbiórka	kościoła	ewangelickiego	w	Krze-
szowie	 przez	 prywatnego	 właściciela.	 Zo-
staje	 zniszczona	 nie	 tylko	 wyjątkowa	 bu-
dowla,	 która	 została	 wzniesiona	 w	 stylu	
nawiązującym	do	architektury	lokalnej,	ale	
również	 pomnik	 wiary	 ewangelickiej	 na	
Śląsku.	 Znamienne,	 że	 pomimo	 upływu	 7	
dekad	od	zakończenia	 II	wojny	 światowej,	
kościoły	 protestanckie	 spotyka	 ten	 sam,	
okrutny	los…		
	 Kościół	 Zbawiciela	 [Heilandskir-
che],	bo	 takie	było	 jego	pierwotne	wezwa-
nie,	 został	 wzniesiony	 przez	 protestantów	
na	początku	XX	wieku.	W	1842	r.	powstała	
w	 Krzeszowie	 gmina	 ewangelicka	 liczą-
ca	 52	 dorosłych	 i	 23	 dzieci.	 Na	 początku	XX	wieku	
odnotowano	 w	 Krzeszowie	 199	 protestantów,	 w	 Go-
rzeszowie	–	58,	w	Jawiszowie	–	19,	w	Lipienicy	–	17,	 
a	 w	 Krzeszówku	 tylko	 2.	 Dla	 porównania	 katolików	 
w	Krzeszowie	wtedy	było	1274.	Wspólnota	ta	była	przy-
należna	do	parafii	w	Lubawce,	dlatego	pastor	Hermann	
Neugebauer	 rozpoczął	 od	 1902	 r.	 zbiórkę	 pieniężną	 
z	przeznaczeniem	na	budowę	 świątyni	w	Krzeszowie.	
Za	pośrednictwem	A.	Frankego	prosił	Związek	Gusta-
wa	Adolfa	 o	wsparcie	 tej	 inicjatywy.	W	1906	 r.	 przy-
znano	 pieniądze	 na	 budowę	 krzeszowskiego	 kościoła,	
który	 miał	 być	 ukończony	 w	 1909	 r.	 Jednak	 kamień	
węgielny	 położono	 25	 czerwca	 1912	 r.,	 aby	 17	wrze-
śnia	 ukończyć	 budynek	w	 stanie	 surowym,	 a	 4	 lipca	
1913	r.	superintendent	Haupt	dokonał	jego	poświęcenia.	
Dnia	1	lipca	1926	r.	utworzono	parafię	w	Chełmsku	Śl.	
w	 skład	której,	 razem	z	kaplicą	Lutra	w	Okrzeszynie,	
wszedł	również	krzeszowski	kościół.	Trzy	 lata	po	ery-
gacji	 parafia	 liczyła	 884	wyznawców.	Kościół	 Zbawi-
ciela	pełnił	swoją	funkcję	do	końca	II	woj-
ny	światowej.	W	maju	1946	r.	pastor	Walter	
Kindler	 opuszcza	 Krzeszów,	 przekazując	
klucze	 lektorowi	W.	Kruegelowi,	który	zo-
stał	przesiedlony	w	1947	r.	i	od	tego	czasu	
świątynia	nie	była	użytkowana.	Od	1972	r.	
próbowano	dom	modlitwy	przebudować	na	
dom	mieszkalny,	adaptacji	nie	zakończono,	
budynek	 popadł	 w	 ruinę.	 Dziś	 umierającą	
świątynię	ostatecznie	dobito.		Projektantem	
kościoła	 Zbawiciela	 był	 wrocławski	 archi-
tekt	 Feliks	 Henry,	 przedstawiciel	 późnego	
historyzmu.	 Stylistycznie	 bliski	 budowli	
krzeszowskiej	 jest	kościół	Matki	Bożej	Fa-
timskiej	w	Witkowie	(pow.	świdnicki).	Oba	
wzniesiono	w	Heimatstil	 -	nurcie	nawiązu-

jącym	do	sztuki	lokalnej,	charakterystycznej	dla	regio-
nu.	F.	Henry	zaprojektował	we	Wrocławiu	rezydencję	
rodziny	Schoellerów	 (dziś	hotel	Platinum	Palace)	czy	
pomnik	Friedricha	Schillera.	Paradoksalnie	najbardziej	
rozpoznawalnym	dziełem	artysty	jest	nie	istniejąca	wie-
ża	widokowa	na	Śnieżniku.	Kościół	Zbawiciela	był	bu-
dowlą	 salową,	pokrytą	dwuspadowym	dachem,	z	wie-
żą	od	 strony	 zachodniej	 i	 przedsionkiem	od	wschodu.	
Wieża	była	na	planie	kwadratu,	pierwotnie	zakończona	
dwuspadowym	hełmem	z	 odeskowanym	półszczytem,	
w	 który	 wkomponowano	 otwory	 zamknięte	 drewnia-
nymi	drzwiami	ciesielskimi.	Na	tej	wysokości	wisiały	 
3	dzwony	-	Gustaw	Adolf,	Jan	Sebastian	Bach	i	Marcin	
Luter.	Znacznie	niżej	znajdował	się	duży	ostrołukowy	
witraż,	przedstawiający	Zmartwychwstałego	Chrystusa.	
Wieżę	flankowały	dwa	pomieszczenia,	wykonane		tech-
niką	 fachwerkową.	 Elewacje	 północna	 i	 południowa	
były	oskarpowane	o	dwóch	osiach	okiennych,	dodatko-
wo	od	południa	były	drzwi	boczne.	Elewacja	wschodnia,	
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z	odeskowanym	półszczytem,	posiadała	przedsionek	na	
rzucie	prostokąta,	z	piaskowcowym	portalem,	w	które-
go	kluczu	wyrzeźbiono	krzyż	grecki	wraz	z	literami	C	 
i	D	oraz	datą	1912.	Wnętrze	było	jednonawowe	z	wy-
dzielonym	 prezbiterium	wkomponowanym	w	 przyzie-
mie	wieży.	Drewniane,	kolebkowe	sklepienie	wsparte	
było	na	słupie	ozdobionym	motywami	florystycznymi.	
Od	 strony	 wschodniej	 znajdował	 się	 drewniany,	 zdo-
biony	również	motywami	kwiatowymi,	chór	z	organa-
mi.	We	wnętrzu	umieszczono	dwa	rzędy	drewnianych	
ławek,	wykonanych	przez	stolarza	Rudolpha	z	Jeleniej	
Góry	 za	 2000	marek.	W	 ołtarzu	 głównym	 znajdował	
się	 duży	 rzeźbiony	 krzyż	 z	 wizerunkiem	 Chrystusa,	
ufundowany	 przez	 Rinkla	 z	 Kamiennej	 Góry.	 Biblię	
podarowała	cesarzowa	Augusta	Wiktoria.	Tradycyjnie	 

w	 świątyni	 znajdowały	 się	 ambona	 wkomponowa-
na	 w	 południową	 ścianę	 prezbiterium	 oraz	 chrzciel-
nica,	 stojąca	 z	 drugiej	 strony.	 Szkoda,	 że	 na	 naszych	
oczach	niszczone	jest	dziedzictwo	minionych	pokoleń.	
Szczególnie,	że	ta	świątynia	była	wpisana	do	gminnej	
ewidencji	 zabytków.	 Dziś,	 pozwalając	 na	 niszczenie	
pozostałości	 po	 kulturze	 protestanckiej,	 nie	 pozista-
wiamy	najlepszego	świadectwa.	Kto	wie,	czy	w	ciągu	
kolejnych	dekad	nie	będziemy	musieli	oglądać	koparek	
i	 spychaczy	 niszczących	 kościoły	 rzymskokatolickie.	
Historia	 bowiem	bywa	 złośliwa	 i	 okrutna,	 a	 zapewne	
dla	wówczas	 panującej	 innej	 religii	 czy	 nowoczesnej	
ideologii	 nasze	 świątynie	 będą	 tylko	 reliktem	 dawno	
zapomnianej	epoki.

K.M.
http://www.opactwo.eu/index.php/aktualnoci-2/908-

„Odkrycie pergaminu z XVII wieku...” (cz. I)

Kazanie wygłoszone 05.09.1869 w Wiedniu  
w 15 niedzielę po Św. Trójcy, na temat  

Ew.  Mateusza 5,24-34

	 Początkiem	roku	nasza	parafia	rozpoczęła	ogła-
szać	 zbiórkę	 literatury	 religijnej,	 która	 zalega	 w	 do-
mach,	a	z	którą	niektórzy	z	nas	nie	wiedzą	co	począć	
nie	chcąc	jej	wyrzucać	na	śmietnik.	Takim	sposobem	w	
budynku	parafialnym	znalazło	się	sporo	 literatury	reli-
gijnej,	jak	chociażby	stare	śpiewniki,	kalendarze	ewan-
gelickie,	czasopisma	kościelne,	książki	o	tematyce	reli-
gijnej,	czasem	i	Biblie	-	w	lepszym,	gorszym,	a	nawet	w	
bardzo	złym	stanie.	Na	marginesie	dodam,	iż	niekiedy	 
w	tych	stosach	 literatury	można	odnaleźć	wiele	cieka-
wych	i	już	rzadko	spotykanych	książek.	Być	może	właśnie	 
w	ten	sposób	ktoś,	podczas	porządkowania	domu,	z	my-

ślą	 o	 pozbyciu	
się	niepotrzebnej	
już	 literatury,	 na-
trafił	 na	 bardzo	
ważne	 dokumen-
ty,	 które	 pewne-
go	 marcowego	
dnia	 postanowił	
anonimowo	 po-
zostawić	 przed	
drzwiami	 w	 jed-
nym	z	budynków	
parafialnych.	Ten	
czyn,	 pomimo	
wielu	 nasuwają-
cych	 się	 pytań,	
należy	 docenić	 
i	 pochwalić,	
gdyż	dzięki	temu	
wiele	 cennych	
d o k um e n t ów,	 
a	 	wśród	nich	 je-
den	 z	 najcenniej-

szych	 dla	 historii	Kościoła	 ewangelickiego	 na	Śląsku	
Cieszyńskim,	 pochodzący	 z	 pierwszej	 połowy	 XVII	
wieku,	 przetrwał	 do	 dziś.	Aż	 strach	 pomyśleć,	 gdyby	
zostały	z	jakiejś	przyczyny	zniszczone.	
	 Biała,	 niepozorna	 i	 całkiem	 zwyczajna	 rekla-
mówka	pozostawiona	przed	drzwiami	 skrywała	wiele	
jakże	 ciekawych	 i	 cennych	 dokumentów.	 Na	 pewno	
część	 dokumentów	 oraz	 kilka	 książek	 znajdujących	
się	w	 reklamówce	 niegdyś	 znajdowało	 się	w	 bibliote-
ce	 i	 archiwum	 naszego	 kościoła,	 gdzie	 zresztą	 po	 la-
tach	wrócą	 na	 swe	miejsce.	W	pierwszym	momencie	
po	 rozchyleniu	 reklamówki	 ukazały	 się	 drobne	 ręko-
piśmienne,	 szyte,	 a	 niektóre	 luźne	 karteczki.	 	 Jak	 się	
okazało,	 to	 zbiór	 kazań	 ks.	 Franciszka	Michejdy,	 wi-
kariusza	w	Bielsku	 i	proboszcza	w	Nawsiu,	działacza	
narodowego,	 inicjatora	 i	 prezesa	 Towarzystwa	 Ewan-
gelickiego	Oświaty	Ludowej	(dziś	Towarzystwa	Ewan-
gelickiego	 jego	 imienia),	prezesa	Towarzystwa	Domu	
Narodowego,	 przewodniczącego	Rady	Nadzorczej	To-
warzystwa	Oszczędności	 i	Zaliczek	w	Cieszynie	(dziś	
Bank	 Spółdzielczy	w	Cieszynie),	 wydawcy	 i	 redakto-
ra	wielu	czasopism,	autora	książek.	Kazania	pochodzą	 
z	lat	1868-1904,	które	wygłaszał	w	różnych	kościołach.	
Znajdują	się	wśród	nich	kazania	po	niemiecku	i	polsku,	
w	zależności	od	okazji	i	miejsca	wygłaszanego	kazania.	
Wśród	najstarszych	kazań	ks.	F.	Michejdy	znajdują	się	
te	z	jego	czasów	studenckich,	wygłoszone	po	jednym	w	
Błędowicach,	Drogomyślu,	Cieszynie	i	cztery	w	Wied-
niu	oraz	młodsze,	już	z	czasów	służby	duszpasterskiej	z	
Bielska,	Cieszyna,	Orłowej	i	Nawsia,	w	tym	najwięcej	
rzecz	 jasna	z	Nawsia,	gdzie	był	proboszczem.	Powyż-
sze	kazania	uzupełnią	ciekawą	spuściznę	ks.	F.	Michej-
dy,	znajdującą	się	w	archiwum	Kościoła	Jezusowego.
	 Wśród	dokumentów	znalazło	się	również	kilka	
druków,	w	tym	trzy	z	pieczęciami	i	sygnaturami	Biblio-
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Kazanie wygłoszone 13.09.1868 w Drogomyślu  
w 14 niedzielę po Św. Trójcy, na podstawie 

Listu do Galacjan  5,16-25

Początek kazania wygłoszonego 16.08.1868 w Błędowicach w 10 niedzielę po Św. Trójcy ,  
na podstawie 2 Koryntian 12,1-12

teki	Tschammera:	dwa	drukowane	sprawozdania	z	dzia-
łalności	Szpitala	Powszechnego	Zboru	Ewangelickiego	
w	Cieszynie	(dziś	Szpital	Śląski).	Pierwszy	z	1893	roku	
czyli	 wydany	 rok	 po	 poświęceniu	 szpitala	 ewangelic-
kiego	(14.06.1892)	oraz	drugi	z	roku	1903	roku,	kiedy	
to	ze	względu	na	nadmierne	koszta,	jakie	musiała	łożyć	
parafia	 cieszyńska	 na	 utrzymanie	 szpitala,	 został	 pod-
porządkowany	Rządowi	Krajowemu	w	Opawie	i	już	od	
tego	momentu	jako	Szpital	Śląski.	A	trzecia	z	książek	
to,	niestety	niekompletny,	druk	z	1870	roku	autorstwa	
Hugo	Hampela,	wydającego	 przepisy	 prawne	 dla	 Ślą-
ska	(Das	Gemeindeleben	in	Schlesien).	Pozostałe	cztery	
druki,	 w	 których	 brak	 pieczęci	 lub	 sygnatur	 Bibliote-
ki	Tschammera	to	drukowane	kazanie	ks.	F.	Michejdy	
wygłoszone	 podczas	 uroczystości	 poświęcenia	 szko-
ły	w	Ustroniu	 30.11.1902	 roku.	Zresztą	 druczek	 nale-

żał	do	ks.	F.	Michejdy,	o	 czym	świadczą	 jego	odręcz-
ne	 inicjały	 na	 przedniej	 stronie.	Drugim	drukiem	 jest	
egzemplarz	Rajskiego	Ogródeczka	 Jana	Arnta	 z	1844	
roku,	należący	niegdyś	do	rodziny	Wantułów	z	Łyżbic,	
o	 czym	 informują	 zapiski	 na	 pierwszych	 i	 ostatnich	
wolnych	stronach	książki.	A	kolejne	dwa	to	„Geografia	
czyli	opis	ziemi	dla	uczącej	się	młodzieży”	z	1863	roku,	
nauczyciela	Jana	Śliwki,	autora	polskich	podręczników	
do	szkół	ewangelickich,	mieszkającego	na	pl.	Kościel-
nym	10	oraz	reprint	z	1927	roku	uznawanej	za	pierwszą	
kronikę	Bielska-Białej	„Mnemosynon”	Ernesta	Otipka.	
Jednak	 ciekawsze	 materiały	 czekały	 głębiej	 białej	 re-
klamówki,	o	czym	w	następnym	numerze.		
  

Marcin Gabryś

Anna Brudny z d. Czyż  1894 - 1981
	 Anna	Czyż	urodziła	 się	w	Ustroniu	 -	Hermanicach,	 ale	później	 razem	
z	rodzicami	mieszkała	w	Cisownicy,	tam	był	jej	rodzinny	dom.	Po	skończeniu	
szkoły	podjęła	pracę,	 chyba	w	Cieszynie,	 jako	pomoc	u	bogatych	 	mieszczan.	
Była	jednak	ciekawa	świata	i	za	pracą	wyruszyła	do	Budapesztu.	Mogą	dziwić	
wędrówki	młodej	kobiety,	ale	nie	możemy	zapominać,	że	odbywały	się	w	ramach	
jednego	 państwa,	Austro-Węgier,	 a	 język	 niemiecki,	 jako	 urzędowy,	 znała	 ze	
szkoły.	Prawdopodobnie	w	czasie	I	wojny	światowej	zawędrowała	do	Bukaresztu	
i	Hannoweru.	Rodzina	wspomina,	że	znała	parę	słów	po	węgiersku	i	rumuńsku,	
wszak	pracując,	musiała	się	jakoś	porozumiewać.				
									Po	wojnie	zamieszkała	w	Cieszynie	na	Nowym	Mieście	i	w	1922	r.	urodziła	
córkę,	Emilię.			Wspominała,	że	była	świadkiem	egzekucji	pod	Wałką	w	marcu	
1942	r.,	bowiem	jako	mieszkanka	Cieszyna	została	na	miejsce	kaźni	zapędzona	
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przez	Niemców.	Widziała	również	jak	Gestapo	zabiera-
ło	cieszyńskich	Żydów.	Z	 rodzinnego	domu	wyniosła		
wychowanie,	które	nie	pozwoliło	jej		przechodzić	obo-
jętnie	wobec	 ludzkiej	 krzywdy	 i	 niedoli.	Wierna	 tym	
wartościom,	 próbowała	 pomóc	 cieszyńskim	 Żydom.	
Jej	 postawa,	 przeciwstawianie	 się	 bestialstwu	 spowo-
dowała	aresztowanie	przez	Gestapo.	Nie	wiadomo	do-
kładnie,	kiedy	została	wywieziona	do	Auschwitz.	Tam	
pracowała	poza	obozem,	w	mleczarni.	Skontaktowała	
się	 z	 rodziną	 i	 córka	pojechała	do	Oświęcimia,	udało	
im	się	zobaczyć.	Później	córkę		również	dotknęły	repre-
sje,	znalazła	się	w	grupie	osób	wywożonych		na	roboty	
przymusowe	do	Rzeszy.	Z	transportu	wybrał	ją	do	po-
mocy	w	gospodarstwie	niemiecki	lekarz	ze	Skoczowa.	
Tak	więc	przymusowo	pracowała	u	miejscowego	dok-
tora	do	stycznia	1945	r.			
	 	 	 	 	 	 	W	1944	 r.	Anna,	 razem	z	 innymi	więźniarkami,	
została	przewieziona	do	obozu	koncentracyjnego	w	Ra-
vensbrück.	Oficjalnie	 trafiła	 tam	 1.11.1944	 r.,	 dostała,	
jako	więzień	 polityczny,	 obozowy	numer	 81102.	Zna-
lazła	 się	w	 bloku	 pełnym	 innych	 Polek,	 część	 z	 nich	
pochodziła	 również	 ze	 Ślaska.	 Pewnego	 dnia	 bloc-
kleiterka	 na	 apelu	 ogłosiła:	 ,,chętni	 do	 pracy	wystąp”	 
i	 	Anna	razem	ze	znajomą	ze	Skoczowa,	Amalią	Czy-
lok,	zgłosiła	się	do	pracy.	Zostały	skierowane	do	innego	
bloku.	To	 uratowało	 je	 przed	 śmiercią,	 bo	więźniarki	 

z	jej	poprzedniego	bloku	zlikwidowano.	W	obozie	była	
do	końca,	tj.	do	30.04.1945	r.,	kiedy	został		wyzwolony	
przez		Armię	Czerwoną.
	 	 	 	 	 	 Jej	wojenna	gehenna	 skończyła	 się	w	Cieszynie.	
Do	domu	wracała	razem	z	innymi	więźniarkami,	pieszo,	
furmankami,	pociągiem,	jak	się	dało.	Wróciła	chora	na	
tyfus,	leczyła	się	ponad	pół	roku,	straciła	wszystkie	wło-
sy.	Córka	opiekowała	się	matką,	a	potem	zabrała	ją	do	
Skoczowa	do	domu	na	Dolnym	Borze.	Tutaj	mieszkała	
do	końca	i	pomagała	córce	w	odbudowie	zniszczonego	
gospodarstwa	i	w	wychowywaniu	wnuków,	pracowała	
do	końca,	tak	została	wychowana	i	w	końcu	to	właśnie	
praca	uratowała	jej	życie.	Odwiedzała	też	mieszkającą	
za	lasem	towarzyszkę	niedoli,	Amalię	Czylok.	W	1959	
r.	wyszła	za	mąż	za	Jana	Brudnego,	właściciela	gospo-
darstwa	na	Dolnym	Borze.	Zmarła	w	1981	r.	i	została	
pochowana	na	cmentarzu	ewangelickim		w	Skoczowie.

 Bardzo dziękuję  Romanowi Bojdzie ze Skoczo-
wa, który przekazał mi informacje o babci i mogłam na-
pisać ten biogram.

Bibliografia
Jerzy Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej w latach 

1939-1945. Słownik biograficzny, Cieszyn 2011, s. 103

WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE

Przyszedłeś na świat Chrystusie w ludzkim ciele,
By pojednać z Bogiem grzesznych ludzi,

Nazbierało się tych brudów już zbyt wiele,
Miast człowieka, - Bóg się nimi trudzi.

Przeszedłeś Sam przez cierpienia ziemski padół 
Niosąc ludzki znój od żłobka po krzyż. 

Dałeś się położyć w zimnego grobu dół, Zmartwychwstając, 
Pociągałeś nas wzwyż.

O zwycięstwie nad śmiercią świadczyłeś uczniom
Zjawiając się tajemnie w ich gronie, 

Nogi, ręce, bok, - pokazujesz „Tomaszom", 
Oni do dziś łamią nad tym skronie.

Dokończyłeś na ziemi Swe Boskie dzieło,
Rozstałeś się wnet z uczniami Swymi,

Patrząc, w obłoku Niebo im Ciebie wzięło,
- Zostali z obietnicami Twymi. 

Pociągnij nasze serca za Sobą w górę, 
Myśli, czyny, podporządkuj Sobie

- Przemieniwszy naszą złą, grzeszną naturę, 
Byśmy miast światu, służyli Tobie.

Roman Rucki

Władysława Magiera
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Wydarzenia parafialne

Nabożeństwo dla seniorów w Hażlachu

	 20	 marca	 br.,	 w	 Niedzielę	 Palmo-
wą,	 w	 Hażlachu	 odbyło	 się	 nabożeństwo	
spowiednio-komunijne	 dla	 seniorów.	 Sło-
wem	Bożym	posłużył	ks.	Marcin	Podżorski.	
Seniorzy	 do	 Stołu	 Pańskiego	 tradycyjnie	
przystąpili	 całymi	 rodzinami.	 To	 bardzo	
pozytywny	 akcent,	 który	 zawsze	 daje	 się	
zauważyć	reszcie	parafian.	
	 Po	 nabożeństwie	 odbyło	 się	 spo-
tkanie	w	sali	parafialnej,	gdzie	Nasi	Drodzy	
przy	kawie	 i	 ciastku	mogli	 ze	 sobą	pobyć	 
i	porozmawiać.	Był	to	bardzo	cenny	czas.	
	 Seniorom	 wręczono	 książki	 ks.	
Henryka	Czembora	 „Za	 nas	 i	 dla	 nas”	 za-
wierające	 krótkie	 rozważania	 pasyjne.	 
Ks.	 Marcin	 Podżorski	 razem	 z	 prezbite-
rem	Zbyszkiem	Dębinnym	w	imieniu	rady	
filiału,	na	koniec,	 złożyli	 życzenia	nadziei	
ze	 zmartwychwstałego	 i	wiecznie	 żywego	
Jezusa	Chrystusa.

Pasyjne nabożeństwo dla seniorów  
w Puńcowie

	 W	 Niedzielę	 Palmową,	 tradycyjnie	 już	
jak	co	roku,	Seniorzy	naszego	filiału	spotkali	się	
na	nabożeństwie	pasyjnym.	Kazanie	tej	niedzieli	
wygłosił	ks.	Tomasz	Chudecki,	zaś	pieśnią	usłu-
żył	miejscowy	chór.	Seniorzy	wraz	 z	 rodzinami	
przystąpili	do	Stołu	Pańskiego,	a	po	skończonym	
nabożeństwie	 udali	 się	 do	 salki	 na	 drugą	 część	
spotkania.	
	 Tutaj	 w	 miłej	 atmosferze,	 przy	 herbat-
ce	 i	 wielkanocnej	 babce,	 był	 czas	 na	 rozmowy.	
Ksiądz	 złożył	 zebranym	 świąteczne	 życzenia,	 
a	każdy	z	uczestników	spotkania	otrzymał	książ-
kę	ks.		H.	Czembora	pt.	„Za	nas	i	dla	nas”.	Jeste-
śmy	wdzięczni	Panu	Bogu	za	kolejne	spotkanie	

Ewa Cienciała
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Wiele się działo  

w	gronie	naszych	Drogich	Seniorów	i	cieszymy	
się,	że	niektórzy	z	nich,	pomimo	swojego	wieku	
,są	nadal	aktywni	i	służą	w	naszym	filiale.		Zatem	
życzymy	im	dużo	zdrowia,	Bożego	prowadzenia	
na	każdy	dzień	oraz	niegasnącego	zapału	w	służ-
bie	dla	naszego	Pana.	

Grażyna Smoter

	 Okres	przed	świętami	Wielkiej	Nocy	poprze-
dzony	był	 licznymi	uroczystościami.	6	marca	br.	od-
było	się	tradycyjne	spotkanie,	które	już	od	prawie	18	
lat	organizowane	jest,	kiedy	po	uzyskaniu	i	remoncie	
drugiej	 części	 kaplicy	 (sali	 parafialnej)	 ożywiło	 się	
życie	parafialne	w	filiale.	Od	 tego	czasu	co	 roku	Pa-
nie	z okazji Dnia Kobiet zapraszają	do	sali	parafialnej	
wszystkich	uczestników	nabożeństwa	na	ciastka,	kawę	
i	herbatę.	Minęło	sporo	takich	uroczystych	chwil,	aż	
mężczyźni	zdążyli	„zaskoczyć”	 i	obdarować	kobiety	
symbolicznym	 kwiatkiem	 (tulipanem)	 i	 tak	 jest	 do	
dzisiaj.	
	 24	 marca	 br.,	 w	 Wielki	 Czwartek,	 tradycyj-
nie	o	godz.	17	licznie	zebrani	zborownicy	oraz	chór 
z Dębowca	 uświetnili	 swym	 śpiewem	 nabożeństwo	
ze	spowiedzią	i	komunią	świętą,	zaś	po	nabożeństwie	
wszyscy	 zostali	 zaproszeni	 na	 symboliczną	 ostatnią	
wieczerzę	 -	 na	 kanapki	 i	 herbatę	 do	 sali	 parafialnej.	
Serdecznie	 dziękujemy	 chórowi	 za	 upiększenie	 tego	
wyjątkowego	 nabożeństwa.	 Pragnę	 zaznaczyć,	 że	
przed	50-ciu	laty	młodzież	z	Gumien	i	Kostkowic	za-
silała	chór	kościelny	w	Dębowcu,	należało	do	niego	
6-cioro	młodych	 śpiewaków.	Dyrygentem	 chóru	 był	
Jerzy	Fryda.	Świąteczne	spotkanie	było	okazją	do	zło-
żenia	życzeń	i	kwiatów	z	okazji	kolejnych	urodzin	na-
szemu	opiekunowi,	ks.	Tomaszowi	Chudeckiemu.	
	 Wielka	Sobota	 -	 26	marca	w	 sali	 parafialnej	
odbyła	 się	prelekcja Artura Frydy o Izraelu.	Okres	
pasyjny	to	dobry	czas,	aby	przybliżyć	historie	wielka-
nocne.	Sala	wypełniona	po	brzegi,	przy	kawie	i	herba-

Symboliczna ostatnia wieczerza - kanapki i herbatę
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Chór z Dębowca w Wielki Czwartek

Chór Kościelny w Dębowcu, pierwszy po lewej stronie dyry-
gent Jerzy Fryda, należało do niego 6-cioro młodych z Gumien 

cie	oraz	specjalnemu	daniu	przygotowanemu	
przez	Izabelę	Frydę,	a	mianowicie	podany	zo-
stał	humus	z	cieciorki	z	ekstraktem	z	Libanu.	
Smakołykami	mogliśmy	się	delektować	przez	
ponad	dwie	godziny,	a	zarazem	podziwiać	uję-
cia	Izraela	i	słuchać	prelekcji.
 
	 W	 Wielkanoc	 o	 godz.	 10.00	 równo-
legle	 z	 nabożeństwem	odbywała	 się	Szkółka	
Niedzielna,	 która	 tego	 dnia	 była	 wyjątkowa.	
Najmłodsi	dobrze	wiedzieli,	że	tego	dnia	przy-
chodzi	 zajączek	 z	 koszyczkami.	 Zostały	 one	
sprytnie	ukryte	w	ogrodzie,	w	krzakach.	Więk-
szość	pociech	nie	miała	problemu	z	odszuka-
niem,	jednak	znalazły	się	takie	dzieci,	którym	
przysporzyło	 to	 dużo	 wysiłku.	 Serdecznie	
dziękujemy	anonimowemu	sponsorowi.	

	 Wszystkim	 organizatorom,	 którzy	
przyczynili	się	do	organizacji	 tych	uroczysto-
ści	 podziękowania	 składa	 Rada	 Filiału.	 Bóg	
Wam	zapłać.	

Jan Fryda
Foto: Edward Figna

Prelekcja Artura Frydy o Izraelu
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	 W	 ramach	cyklu	Cymelia	 i	osobliwości	 ze	
zbiorów	 Książnicy	 Cieszyńskiej	 18	 marca	 2016	 r.	
odbyło	 się	 spotkanie	 zorganizowane	 z	 okazji	 300	
rocznicy	 wydania	 publikacji	 pt.	 „Wierność	 Bogu	 
i	cesarzowi…”.	Jest	to	najstarsza	znana	polska	książ-
ka	napisana	w	Cieszynie,	a	jej	autor	Jan	Muthmann,	
pierwszy	 cieszyński	 pastor	 i	 budowniczy	Kościoła	
Jezusowego,	uznawany	jest	za	prekursora	polskiego	
piśmiennictwa	na	Śląsku	Cieszyńskim.	Prezentacja	
przygotowana	przez	Jolantę	Sztuchlik	i	uświetniona	
występem	Wyższobramskiego	Chóru	Kameralnego,	
stworzyła	okazję	do	bliższego	zapoznania	się	z	syl-
wetką	księdza	Muthmanna	oraz	z	dziejami	i	zawar-
tością	 tej	 niezwykle	 cennej	 dla	 cieszyniaków	 ksią-
żeczki.
	 Jan	Muthmann,	urodził	się	28	sierpnia	1685	
r.	w	Komorznie	 pod	Byczyną,	wsi	 należącej	wów-
czas	 do	 rodziny	 Frankenbergów,	 gdzie	 jego	 ojciec	
pełnił	funkcję	gajowego.	Matką	była	Elżbieta	z	Ko-
łodziejów.	Sakramentu	chrztu	świętego	udzielił	mu	
Adam	Gdacjusz	(1609	lub	1610-1688),	kaznodzieja	
i	pastor	ewangelicki,	pisarz	religijny	zwany	śląskim	
Rejem,	 twórca	 polskiego	 ośrodka	 ewangelickiego	
w	Kluczborku,	który	przybył	do	Byczyny	w	zastęp-
stwie	zmarłego	tam	niedawno	duszpasterza.	To	wy-
darzenie	z	życia	małego	Janka	rodzice	przyjęli	jako	
znak	od	Boga.	
	 W	 1700	 r.,	 w	 wieku	 15	 lat,	 Muthmann	
znalazł	 się	w	 słynnym	Gymnasium	 Illustre	w	Ole-
śnicy.	 Była	 to	 jedna	 z	 najbardziej	 cenionych	 na	
Śląsku	szkół	średnich.	Założył	ją		w	1594	r.	książę	
oleśnicki	Karol	 II	 Podiebrad,	 z	 inicjatywy	 superin-
tendenta	 oleśnickiego	Melchiora	 Eccarda.	 Jednym	
z	 realizowanych	 przez	 nią	 celów	 było	 propagowa-
nie	 doktryny	 protestanckiej.	 Ogromny	 wpływ	 ma	
młodego	Muthmanna	miał	w	 tym	czasie	kronikarz	
i	 powszechnie	 szanowany	 humanista	 Jan	 Sinapius	
(1667-1725),	 pełniący	wówczas	 obowiązki	 rektora	
szkoły.	 Oprócz	 pracy	 na	 rzecz	 prowadzonej	 przez	
siebie	 placówki	 oświatowej	 zasłynął	 on	 również	
sporządzeniem	 wszechstronnego	 opisu	 Oleśnicy	 i	
Księstwa	 Oleśnickiego,	 obejmującego	 zarówno	 jej	
przeszłość	 jak	 i	 czasy	 jemu	 współczesne.	 Dzieło	
zawierało	prawie	wszystko,	co	dało	się	wówczas	o	
ziemi	oleśnickiej	napisać.	Znajomość	z	urodzonym	
na	 Słowacji	 Janem	 Sinapiusem	 	 miała	 ogromny	
wpływ	 na	 późniejszą	 działalność	Muthmanna	 jako	

„Wierność Bogu i cesarzowi...”
W 300 lat od wydania najstarszej polskiej 

książki cieszyńskiej cz. I

pastora	w	Cieszynie,	gdzie	większość	parafian	posługiwa-
ła	się	 językiem	polskim.	Sinapius	szczycił	 się	co	prawda	
niemieckim	 szlachectwem,	 pisał	 po	 niemiecku	 i	 po	 łaci-
nie,	ale	nie	był	Niemcem.	Sam	akcentował	dość	wyraźnie,	
że	pochodził	 z	Węgier,	gdyż	Słowacja	należała	wówczas	



Informator Parafialny nr 5/2016 (149)

maj 2016  23

do	 korony	 węgierskiej.	 	 Jego	 ojcem	 był	 Daniel	 Sina-
pius	 (1640-1688),	 poeta,	 autor	 dzieł	ważnych	 dla	 sło-
wackiej	 literatury	 i	 kultury.	W	 czasie	 prześladowania	
protestantów	 na	 Słowacji	 przebywał	 przez	 10	 lat	 w	
Polsce,	a	od	1677	r.	pełnił	obowiązki	rektora	szkoły	w	
Nowym	Bojanowie.	Jeżeli	Jan	Sinapius	pobierał	nauki	
początkowe	pod	kierunkiem	ojca,	to	jego	stosunek	do	
polskości	 i	 Polaków	 nie	musiał	 być	wrogi.	 Jednocze-
śnie	 wskazywało	 to	 na	 znajomość	 języka	 polskiego.	
W	 swojej	 „Olsnographii”	 dowodził	 Sinapius	 polskiej	
etymologii	nazwy	Oleśnica	i	innych	okolicznych	miej-
scowości,	 a	 co	 ważniejsze,	 dostrzegł	 konsekwencje	
tego	 faktu	 dla	 działalności	 protestanckich	 pastorów	
działających	na	 tym	terenie.	Uważał,	że	muszą	umieć	
więcej	niż	pastorzy	działający	gdzie	indziej,	ponieważ	
koniecznie	muszą	znać	język	polski.	Przypomniał,	jak	
Konrad	Negius,	 znany	w	 historii	 literatury	 jako	 autor	
pisanych	 poprawną	 polszczyzną	 kazań,	 ubiegając	 się	 
o	stanowisko	pastora	w	jednej	z	miejscowości	w	Księ-
stwie	Oleśnickim,	dowodził	przed	księciem	swej	wyż-
szości	nad	słynnym	z	erudycji	Melchiorem	Eccardem:	
„Pan	Eccard	zna	hebrajski,	ja	także	znam;	zna	grecki,	ja	
także;	zna	 łacinę,	 ja	 także;	zna	niemiecki,	 ja	 także;	 ja	
jednakże	władam	polskim,	który	panu	Eccardowi	 jest	
nie	znany,	umiem	przeto	więcej	niż	on!”	–	i	ta	właśnie	
argumentacja	przyniosła	mu,	u	rozbawionego	nią	księ-
cia,	sukces.
	 Po	 ukończeniu	 gimnazjum	 oleśnickiego	 
w	1705	 r.	Muthmann	 rozpoczął	 studia	 teologiczne	 na	
uniwersytecie	w	Lipsku.	Utrzymywał	się	tam	ze	skrom-
nych	zapomóg	i	udzielania	korepetycji,	a	pod	wpływem	
polskiego	wykładowcy	Jana	Cypriana	zapoznał	się	bli-
żej	z	polskim	językiem	i	polską	literaturą	religijną.	Za-
łożył	też	„Collegium	Amicum”,	kółko	o	charakterze	to-
warzyskim	i	samokształceniowym,	skupiające	polskich	
studentów,	zajmujących	 się	 studiowaniem	polskiej	Bi-
blii.	Pozwalało	ono	na	 lepsze	przyswojenie	polskiego	
języka	biblijnego	i	służyło	pomocą		w	przygotowywa-
niu	się	do	wygłaszania	kazań	w	języku	polskim.	Swoich	
sił	w	 tej	 dziedzinie	 próbował	w	Collegium	Paulinum.	
W	Lipsku	zetknął	się	też	z	pietystami	i	nawiązał	z	nimi	
współpracę.	Już	wtedy	dał	się	poznać	jako	świetny	ka-
znodzieja	 i	 polemista.	 Po	 studiach	 ordynowany	 10	V	
1708	 r.,	 a	w	 sierpniu	 tego	 roku,	 za	 radą	 oleśnickiego	
wychowawcy,	 został	 diakonem	 w	Wołczynie.	 Po	 kil-
ku	 miesiącach	 duszpasterskiej	 posługi,	 kiedy	 zyskał	
już	 przychylność	 swoich	 nowych	 parafian,	 otrzymał	
wiadomość,	 że	 jest	 jednym	 z	 kandydatów	 na	 pastora	
w	 mającym	 dopiero	 powstać	 kościele	 ewangelickim	 
w	Cieszynie.	
	 Dwudziestoczteroletni	 wówczas	 ksiądz	 Muth-
mann	był	pełen	obaw	czy	podoła	zarówno	obowiązkom	
duszpasterskim,	 jak	 i	 związanym	 z	 budową	 kościoła	 
i	organizacją	nowej	parafii.	Dlatego	przybył	do	Cieszy-
na	31	V	1709	r.,	by	na	własne	oczy	zobaczyć	miejsce	

wyznaczone	pod	budowę	świątyni	 i	po	 to,	by	spotkać	
się	ze	swoimi	przyszłymi	parafianami.	W	niedzielę	2	VI	
odprawił	 	 nabożeństwo,	 które	 było	 pierwszym,	 odby-
wającym	się	 jawnie	po	55	 latach	od	momentu	odebra-
nia	ewangelikom	wszystkich	kościołów.	Po	spotkaniu	 
z	kilkutysięcznym	tłumem	wiernych,	przybyłych	nieraz	
z	bardzo	daleka,	przyszły	cieszyński	duszpasterz	wrócił	
do	Wołczyna,	skąd	udał	się	po	radę	do	swojego	starego	
nauczyciela	 Sinapiusa,	 przebywającego	 już	 wówczas	 
w	Legnicy.	Nieznane	są	argumenty	jakich	użył	oleśnic-
ki	kronikarz,	by	przekonać	swego	ucznia,	wiadomo	tyl-
ko,	że	8	VII	młody	duchowny	podjął	decyzję	i	21	VII	
1709	r.	z	żalem	pożegnał	się	ze	swoimi	zborownikami	
w	Wołczynie,	a	następnie	przybył	do	Cieszyna	na	stałe,	
obejmując	4	VIII	1709	r.	funkcję	archidiakona.	
W	 tym	 samym	 czasie	 na	 dzisiejszym	 placu	 Kościel-
nym	 rozpoczęto	 budowę	 tymczasowego	 drewnianego	
kościoła,	 wokół	 którego	 zaczęto	 kopać	 fundamenty	
przyszłej	murowanej	świątyni.	Z	powodu	konieczności	
pokrycia	 wydatków	 na	 zakup	 gruntów,	 sporządzenie	
projektu	budowli,	zabezpieczenia	materiałów	budowla-
nych	i	robocizny,	a	także	obowiązku	złożenia	wysokiej	
opłaty	 za	 wyświadczoną	 łaskę	 cesarską,	 gratyfikację	
dla	 orędownika	 i	 szereg	 danin	 dla	 urzędników,	 zbór	
borykał	 się	 z	 kłopotami	 finansowymi.	Ostatecznie	 13	
X	1710	r.	odbyła	się	uroczystość	poświęcenia	kamienia	
węgielnego.	W	sporządzonym	na	tę	okoliczność	akcie	
ks.	Muthmann	nadał	kościołowi	imię	Jezus.
		 W	 pierwszych	 	 latach	 swojej	 posługi	 był	 nie	
tylko	 pastorem,	 ale	 i	 nadzorcą	 budowy,	 skarbnikiem	 
i	nauczycielem.	Oprócz	czynności	kościelnych,	w	tym	
czasie	 zwielokrotnionych,	 Muthmann	 przystąpił	 do	
szerokiej	 katechezy	 i	 działalności	 oświatowej.	 Zanim	
w	1711	roku	wystawiono	drewniany	budynek	szkolny,	
nauczanie	 młodzieży	 odbywało	 się	 w	 kilku	 domach	
prywatnych.	 Sprowadzał	 do	Cieszyna	 polskie	 książki,	
Biblie,	 katechizmy	 i	modlitewniki,	 by	 pobudzić	 wier-
nych	do	samodzielnego	czytania	i	duchowego	budowa-
nia,	 zwłaszcza	 tam,	 gdzie	 znaczna	 odległość	 zamiesz-
kania	nie	pozwalała	na	stały	kontakt	z	duszpasterzem.	
Działalność	ta	nie	spodobała	się	zarówno	miejscowemu	
duchowieństwu	katolickiemu,	jak	i	jezuitom.	Z	czasem	
ich	 negatywne	 nastawienie	 dotknęło	 nie	 tylko	 zwy-
kłych	 parafian,	 ale	 i	 samego	 proboszcza.	 Starając	 się	
o	zezwolenie	na	ślub	z	cieszynianką	Ewą	Szymońską,	
ze	względu	 na	 jej	 pochodzenie	 z	mieszanego	małżeń-
stwa,	natrafił	on	na	duży	opór	ze	strony	ojca	narzeczo-
nej,	mającego	znaczne	poparcie	zarówno	katolickiego	
duchowieństwa,	jak	i	władz	miasta.	Matka	dziewczyny,	
ostrzeżona	w	porę	przez	jednego	z	krewnych,	zapobie-
gła	wywiezieniu	jej	przez	ojca	w	nieznane,	wyjechała	
z	nią	do	Białej,	poza	granice	Księstwa	Cieszyńskiego,	
skąd		w	październiku	1714	r.	narzeczeni	wyjechali	do	
Wiednia,	 aby	prosić	o	 zgodę	na	 zawarcie	małżeństwa	 
u	samego	cesarza.	Ostatecznie	po	jej	uzyskaniu	ślub	od-
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był	się	11	II	1715	r.	w	prowizorycznym	drewnianym	kościele.	
	 Z	innych	problemów,	z	jakimi	borykał	się	pierwszy	duszpasterz	
Kościoła	 Jezusowego,	było	zabranie	 i	 spalenie	książek,	które	nauczy-
ciel	 Mevius	 sprowadzał	 na	 potrzeby	 szkoły	 ewangelickiej.	Wydarze-
nie	 to	miało	miejsce	 14	VII	 1714	 r.	 na	 cieszyńskim	 rynku.	W	 życiu	
ks.	Muthmanna	nie	brakowało	również	tragicznych	wydarzeń.	Zimą	na	
przełomie	1715	i	1716	r.,	kiedy	żona	pastora	spodziewała	się	dziecka,	
omal	nie	doszło	do	tragedii.	Z	powodu	tęgich	mrozów	często	dokładano	
do	pieca,	starając	się	zapewnić	rodzącej	kobiecie	i	nowo	narodzonemu	
dziecku	odpowiednie	warunki.	Na	szczęście	w	ostatniej	chwili	zauwa-
żono	tlejące	się	już	deski	na	kominie	i	zdołano	zapobiec	pożarowi.	Po-
dobny	żywioł	zagrażał	domowi	proboszcza	również	w	1718	r.	podczas	
pożaru,	jaki	wybuchł	na	Wyższobramskim	Przedmieściu.	Z	innych	wy-
darzeń	pokazujących	jak	Opatrzność	Boska	czuwała	nad	ks.	Muthman-
nem	 i	 jego	 rodziną,	warto	przytoczyć	 zdarzenie,	 które	miało	miejsce	 
w	maju	1717	r.	w	drodze	powrotnej	od	chorego,	kiedy	przeprawiając	się	
przez	Olzę,	z	trudem	uniknął	topieli,	gdy	jego	koń	został	porwany	przez	
wezbrany	nurt	rzeki.			
	 Z	 powodu	 braku	 środków	 na	 dokończenie	 i	 tak	wolno	 postę-
pującej	budowy	kościoła,	latem		1722	r.	Muthmann	udał	się	w	daleką	
podróż	przez	Austrię	i	południo-
we	Niemcy,	aż	do	Szwajcarii,	by	
wyprosić	 trochę	 grosza	 na	 do-
kończenie	 budowy.	 Dzięki	 zdo-
bytym	 przez	 niego	 funduszom	
nie	 tylko	 zakończono	 wznosze-
nie	świątyni,	ale	i	wybudowano	
nową	szkołę,	tzw.	„pajtę”.		
	 Obejmując	 urząd	 cie-
szyńskiego	 pastora	 ks.	 Muth-
mann	nie	był	świadomy	wszyst-
kich	 trudności	 jakie	 go	 czekały,	
a	 tym	 bardziej	 nie	 spodziewał	
się	 ciosu,	 jaki	 go	 później	 spo-
tkał	 ze	 strony	 dwóch	 swoich	
współpracowników	 w	 urzędzie,	
Krystiana	 Hentschela	 i	 Gottfry-
da	Schmidta.	Duchowni	ci	wraz	 
z	 cieszyńskimi	 jezuitami	 oskar-
żyli	 go	 o	 szerzenie	 idei	 piety-
stycznych,	 uznawanych	 wów-
czas	za	szkodliwą	sektę	objętą	zakazem	cesarskim.	
Po	 trwającym	kilka	 lat	 procesie	Muthmann	wraz	 
z	całą	jedenastoosobową	rodziną	i	dwoma	pozosta-
łymi	 duchownymi	 Janem	Adamem	 Steinmetzem	 
i	Samuelem	Ludwikiem	Zasadiusem	oraz	dwoma	
nauczycielami	22	V	1730	r.	musiał	opuścić	Cieszyn	 
i	granice	monarchii	austriackiej.	Najpierw	przebywał	 
w	Saksonii	w	posiadłości	hrabiego	v.	Donnersmark	
w	 Pölzig.	 Dopiero	 po	 roku	 znalazł	 zatrudnienie	 
w	 charakterze	 diakona	 w	 miejscowości	 Graba,	 
a	 następnie	 w	 pobliskim	mieście	 Saalfeld.	 Przez	
ostatnie	 siedem	 lat	 swojego	 życia	 pełnił	 funkcję	
adiunkta	 superintendentury	 okręgu	 kobursko-
-saskiego	 z	 siedzibą	 w	 Pösneck.	 Zmarł	 w	 1747	 r.	 podczas	 wizytacji	 
w	Schlettwein.					

Widok Oleśnicy z ok. 1712 r.

Jan Sinapius – nauczyciel Jana Muthmanna w Gym-
nasium Illustre w Oleśnicy

Odpis aktu erekcyjnego złożonego podczas położenia kamienia węgielnego 
pod budowę kościoła Jezusowego

Opracowała: Jolanta Sztuchlik
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Jak docierają do nas 
„Wieści Wyższobramskie”?

	 Na	tak	sformułowanie	pytanie	jest	wiele	odpo-
wiedzi.	W	Brzezówce	dystrybucją	najpierw	„Informato-
ra	Parafialnego”,	a	później	„Wieści	Wyższobramskich”	
zajęła	się	młodzież.	Rozprowadzano	w	tej	niewielkiej	
miejscowości		ponad	30	egzemplarzy	czasopisma	mie-
sięcznie	 i	 przez	 to	 każda	 nasza	 rodzina	 otrzymywała	
na	początku	miesiąca	numer	„Informatora”.	Służbę	 tę	
w	 2003	 roku	 rozpoczęła	 Aneta	 Sojka	 (obecnie	 Ane-
ta	Bar)	oraz	Aneta	Kurus	 (dzisiaj	pastorowa,	 żona	ks.	 
Ł.	 Ostruszki).	 Następcami	 byli	 Krzysztof	 Sojka,	 Mi-
rosław	 i	 Mateusz	 Dziadkowie	 oraz	 Janusz	 i	 Joanna	
Dziadkowie.	Po	nich	przejęli	 to	 dzieło	 bracia	Zagóro-
wie,	najpierw	Grzegorz,	a	później	Kamil.	Od	roku	2008	
dystrybucją	miesięcznika	na	 terenie	Brzezówki	 zajęła	
się	Monika	 Zagóra	 –	 ówczesna	 konfirmantka.	 Nieste-
ty,	 z	 przyczyn	 demograficznych	 zabrakło	 następców	 
i	 już	 od	 dłuższego	 czasu	 dzieło	 to	 kontynuują	 osoby	

dorosłe.	Najpierw	ówczesny	
członek	 Rady	 Parafialnej	 
z	Brzezówki,	a	od	dwóch	lat	
pan	 Gustaw	 Sojka,	 pełnią-
cy	 wtedy	 funkcję	 zastępcy	
członka	 Rady	 Parafialnej	 
a	 ojciec	Anety	 i	Krzysztofa.	
Pan	 Gustaw	 w	 maju	 br,	 ob-
chodzi	 jubileusz	 –	 60-lecie	
urodzin.	 Pragniemy	 w	 imie-
niu	 mieszkańców	 Brzezów-
ki	 podziękować	 Gustawowi	
za	tak	piękną	służbę	i	złożyć	moc	najlepszych	życzeń,	
wiele	jeszcze	sił	do	dostarczania	„Wieści	Wyższobram-
skich”,	Błogosławieństwa	Bożego	w	 podejmowanych	
przedsięwzięciach	 i	 tradycyjnych	 „Sto	 lat”.	 Plurimos	
Annos	Drogi	Gustawie.		

Jan Król

	 Pierwsze	wiosenne	posiedzenie	Rady	Parafial-
nej	odbyło	się	29	marca	br.	w	sali	parafialnej	przy	Placu	
Kościelnym	6.
	 Posiedzenie	rozpoczął	Proboszcz	Parafii	ks.	Ja-
nusz	Sikora,	witając	wszystkich	przybyłych.	Następnie	
ks.	 Tomasz	 Chudecki	 odczytał	 tekst	 biblijnego	 hasła	
przypadającego	 na	 dzień	 zwołania	 posiedzenia	 i	 zmó-
wił	 modlitwę.	 Zaproponowany	 w	 zaproszeniach	 po-
rządek	obrad,	po	uwzględnieniu	doraźnie	zgłoszonych	
spraw,	nad	którymi	postanowiono	pochylić	się	w	spra-
wach	 różnych,	 przyjęty	 został	 jednogłośnie.	 Protokół	
z	 poprzedniego	 zebrania	 Rady	 Parafialnej	 odczytany	
przez	Sekretarza	Rady	przyjęto	bez	głosów	sprzeciwu.		
	 W	 sprawach	 religijno-kościelnych	 podsumo-
wano	wydarzenia,		jakie	miały	miejsce	w	parafii	od	po-
czątku	 roku.	 Zapoczątkowane	 zostały	 niecodziennym	
nabożeństwem	wprowadzenia	 w	 urząd	 biskupa	 diece-
zjalnego	 ks.	 dra	Adriana	 Korczago.	 Nabożeństwo	 to	 
w	 odbiorze	 wiernych	 i	 obserwatorów	 zewnętrznych	
przybrało	 charakter	 manifestacji.	 Dobrą	 frekwencją	
cieszyły	 się	 cotygodniowe	 nabożeństwa	 pasyjne.	 Do-
pisali	 zborownicy	 w	 uczestnictwie	 w	 Zgromadzeniu	
Parafialnym.	Ze	spraw	przyszłych	omówiono	egzamin	
konfirmantów,	 konfirmację,	 tegoroczne	 obchody	 zało-

Z posiedzeń Rady Parafialnej

żenia	Kościoła	Jezusowego,	pamiątki	założeń	filialnych	
kościołów	i	kaplic.		Wybrana	została	delegacja	na	Zjazd	
BPGA,	który	w	tym	roku	odbędzie	się	w	Sycowie.
	 Wiele	 emocji	 wzbudziły	 sprawy	 zarządzania	
cmentarzami,	 a	w	 szczególności	 cmentarzem	 cieszyń-
skim.		Zauważane	jest	niestosowanie	się	do	regulaminu	
cmentarnego	 w	 przypadkach	 przeprowadzanych	 tam	
cmentarnych	prac	budowlanych.	Nie	pozwala	to	między	
innymi	na	bieżącą	wizualizację	grobów.	Dyskutowano	
nad	zakresem	kompetencji	i	powinności	człowieka	za-
angażowanego	przez	Parafię	do	pieczy	nad	cmentarzem.	
Mimo	rozbieżności	opinii		nad	wszystkim	górowała	tro-
ska	o	ład,	porządek	i	wygląd	naszej	cieszyńskiej	nekro-
polii.	Osobną		sprawą	jest	stan	muru	okalającego	cmen-
tarz.	Dotychczas	nie	znalazła	rozwiązania.	Zagadnienie	
komplikują	 sprawy	własnościowe	 terenu	 na	 zewnątrz	
muru,	 jego	 zabytkowy	 charakter,	 a	 także	 rośliny	 go	
porastające,	z	których	niektóre	należą	do	chronionych.	 
W	sprawach	bieżących	Rada	zapoznała	się	z	zaawanso-
waniem	 prac	 remontowych.	Wbrew	 przewidywaniom,	
remont	 sanitariatów	 w	 alumneum	 trzeba	 było	 rozpo-
cząć	od	wzmocnień	podłogi	i	zapewne	wymiany	całego	
sufitu.	 	W	filiałach	 remonty	przebiegają	bez	 zakłóceń	
i	 niespodzianek.	W	 sprawach	 różnych	 pochylono	 się	
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m.in.	nad	sprawą	poszukiwania	 ludzi	chętnych	do	słu-
żenia	 opieką,	 pomocą,	 towarzystwem	 osobom	 samot-
nym,	starszym,	niepełnosprawnym.	Na	razie	czynione	
są	sondaże	do	społecznego	odbioru	takiej	akcji	i	takiej	
działalności.	

	 Podczas	ostatniego	Zgromadzenia	Parafialnego	
dn.	 6.02.2016	 r.	 zaproponowano	 utworzenie	 Parafial-
nego	Punktu	 Informacyjnego,	 który	 kojarzyłby	 osoby	
potrzebujące	pomocy	czy	opieki	z	osobami,	które	taką	
pomoc	oferują.	
	 Bywa,	 że	 nagle	 zostajemy	 zaskoczeni	 ciężką	
chorobą	najbliższych	i	nie	mogąc	zrezygnować	z	pracy,	
gwałtownie	 poszukujemy	 pomocy.	 Może	 ktoś	 potrze-
buje	 regularnej	 kilkugodzinnej	 pomocy.	 Do	 kogo	 się	
zwrócić?
	 A	 może	 osoba	 starsza	 mieszkająca	 samotnie	
wymaga	doraźnej	pomocy	np.	w	wyjściu	razem	na	spa-
cer,	 w	 zrobieniu	 zakupów,	 posprzątaniu	 mieszkania?	
Może	jest	tylko	potrzeba	porozmawiania	z	kimś?
	 Jako	 społeczeństwo	 starzejemy	 się.	 Dla	 tych	
sprawniejszych	są	ciekawe	propozycje	spędzania	czasu.	
Wiele	 osób	 korzysta	 ze	 spotkań	 w	 naszej	 Parafii:	 po-
niedziałkowe	spotkania	o	godzinie	10.00,	Wieczory	z	
Biblią,	Biblijne	Spotkania	Kobiet,	Spotkania	Koła	Od-
wiedzinowego,	Chóry,	Koło	Kobiet	zajmujących	się	rę-
kodziełem.	Ciekawą	ofertę	proponuje	miasto:	Uniwer-
sytet	III	Wieku,	Klub	Seniora	w	Osiedlowym	Centrum	
Kultury	 i	 Rekreacji	 przy	 ul.	 Kossak	 –	 Szatkowskiej,	

Biblioteka	Miejska,	itp.	Oferta	jest	bogata,	ale	dla	tych	
sprawniejszych.	A	kiedy	pojawiają	się	problemy	z	poru-
szaniem	się,	kiedy	nie	można	już	wyjść	z	domu?	
	 Izolacja	 osób	 starszych	 i	 samotnych	 utrudnia	
kontakty.	Ciężko	jest	im	prosić	o	pomoc.	Często	trudno	
określić	swoje	potrzeby.	Do	kogo	się	zwrócić?	
	 Jest	też	druga	grupa	osób.	To	ci,	którzy	dyspo-
nują	umiejętnościami	i	predyspozycjami	do	opieki	nad	
seniorami	i	chcieliby	je	wykorzystać.	Może	ktoś	dyspo-
nuje	tylko	czasem	i	potrafiłby	zaoferować	lżejszą	formę	
pomocy?	 Pomoc	 może	 być	 odpłatna	 lub	 nieodpłatna.	
Może	 być	 sposobem	 na	 podreperowanie	 domowego	
budżetu.
	 Jeśli	 jesteś	w	sytuacji	osoby	potrzebującej	po-
mocy	 lub	 jeśli	 chcesz	 pomóc,	 zadzwoń	 do	 kancelarii	
parafialnej	 i	 powiedz	 o	 tym.	 Jeśli	 wiesz,	 że	 ktoś	 po-
trzebuje	pomocy,	zgłoś	problem	w	kancelarii,	powiedz	
przedstawicielom	Rady	Parafialnej.

Tworzymy: Bank Wzajemnej Pomocy!
(tel: 33 857 96 69)

Pragniemy nie czuć się bezradni, gdy trzeba pomoc 
zorganizować.

Małgorzata Wacławik-Syrokosz

	 Po	 ustaleniu	 terminu	 następnego	 posiedzenia	
Rady	zebranie	zakończono	wspólnie	zmówioną	modli-
twą	pańską.

Sekretarz Rady Parafialnej Marcin Mrózek

Bank Wzajemnej Pomocy
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”

Mat. 25,40

Gdy cię grzech przytłacza, obciąża sumienie 
i tak ciężko jest ci dźwigać swoje brzemię. 

A szatan codziennie do grzechu cię kusi wpierając, 
że wszystko tak pozostać musi.

Ty zawsze masz wybór, czy posłuchać Złego 
i szukać pomocy w blasku świata tego; 

czy też przyjść do Pana, Zbawiciela swego. 
Z prośbą, by odpuścił to, co było złego.
Żeby cię przygarnął jak owcę zgubioną, 

która powróciła na Ojcowskie łono. 
Proś by cię kształtował i lepił na nowo 

to co popękało, poprzez Boże Słowo.
Dopuść Go do steru, oddaj Mu się cały, 
a zobaczysz wtedy jaki jest wspaniały. 

Otoczy cię zewsząd, nigdy nie opuści, 
będzie strzegł od złego, wyrwie cię z czeluści.

Tylko mocno trzymaj się obietnic Jego 
i nie daj się zwieść podstępowi Złego. 

Ufaj Jezusowi, bo ci zwrócił życie, 
teraz tu na ziemi i Niebiańskim bycie.

Nawet kiedy pójdziesz ciemną, mglistą drogą 
choroby, czy śmierci, Pan też będzie z tobą. 

Nie lękaj się więc, choć serce się smuci, 
bo Jezus jest wierny i cię nie porzuci.

Przeto bądź Mu wierny do grobowej deski, 
a sam Pan cię przyjmie i otrze twe łezki. 
Dziękuj Bogu Ojcu, że jest miłosierny 

i przez swego Syna wybawił niewiernych.

Oddaj swe życie Jezusowi
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Poznajmy się lepiej

KRYSTIAN RACZEK

	 Pochodzę	 z	 Bielska-Białej.	 Po	
ślubie	 przeprowadziłem	 się	 do	 Cie-
szyna	 i	 od	 tego	 czasu	 związałem	 się	
z	 Kościołem	 Jezusowym	 w	 Cieszy-
nie.	 Wcześniej	 byłem	 zaangażowany	
w	 swojej	 Parafii.	 Mam	 dwójkę	 ma-
łych	dzieci	Martynkę	 (7	 lat)	 i	Huberta	
(4	 lata),	 które	 uczęszczają	 do	 szkoły	 
i	 przedszkola	Towarzystwa	 Ewangelic-
kiego.	Moja	żona	od	lat	jest	członkiem	
Wyższobramskiego	 Chóru	 Kameralne-
go	 przy	 Parafii	 w	 Cieszynie.	 Pracuję	 
w	 rodzinnej	 firmie	 jako	 doradca	 tech-
niczno-handlowy.	 Wolny	 czas	 lubię	
spędzać	aktywnie	razem	z	rodziną.	
	 Do	Rady	Parafialnej	zostałem	wybrany	po	raz	
pierwszy	i	jest	to	dla	mnie	duże	wyzwanie.	Przez	wiele	
lat	mogłem	przyglądać	się	mojemu	teściowi,	który	jako	
Prezbiter	z	wielkim	zaangażowaniem	podchodził	do	ży-

cia	i	spraw	Parafii	Cieszyńskiej.	Wierzę,	że	z	Bożą	po-
mocą	i	ja	będę	mógł	mądrze	i	dobrze	służyć	Kościołowi	
i	naszej	Parafii.

	 Całe	 swoje	 życie	 mieszkam	 
w	 Cieszynie	 i	 uczestniczę	 w	 życiu	
Cieszyńskiej	 Parafiii	 i	 Kościoła	 Jezu-
sowego.	 Jestem	mężem,	 ojcem	dwóch	
córek,	 teściem	 i	 dziadkiem.	 W	 Ko-
ściele	 Jezusowym	 zostałem	 ochrzczo-
ny,	 konfirmowany,	 zawarłem	 związek	
małżeński,	 chrzciłem	 swoje	 dzieci,	 
a	 także	 prowadziłem	 córkę	 do	 ołtarza.	
Tutaj	została	ochrzczona	moja	wnuczka.				 
W	cieniu	Kościoła	 Jezusowego	na	Pla-
cu	Kościelnym	znajdowało	się	również	
Technikum	 Mechaniczno	 Elektryczne,	
którego	 jestem	 absolwentem	 (obecnie	
SPTE).	Pracuję	w	Rejonie	Dystrybucji	
Gazu	w	Cieszynie,	a	wolny	czas	wypeł-
niam	pracami	w	domu	 i	 ogrodzie,	 pie-
szymi	wędrówkami	po	górach	i	lasach,	
w	 szczególności	 jesienią,	 kiedy	 poja-
wiają	się	grzyby.				
		 Jest	to	moja	pierwsza	kadencja	w	Radzie	Para-
fialnej	 i	 cieszę	się,	 że	mimo	braku	doświadczenia,	zo-
stałem	obdarzony	zaufaniem	Parafian	 i	właśnie	w	 ten	
sposób	mogę	czynnie	uczestniczyć	w	funkcjonowaniu	
i	 życiu	naszej	parafii.	Również	moja	 rodzina	znalazła	
swoje	miejsce	w	działalności	kościelnej	-	żona	śpiewa	

w	chórze	kościelnym,	 a	młodsza	 córka	w	dziecięcym	
chórku	Hosanna.	
												Członkostwo	w	Radzie	Parafialnej	jest	dla	mnie	
wielkim	zaszczytem	i	swego	rodzaju	wyzwaniem,	wy-
magającym	rzetelności	i	sumienności.	Jestem	przekona-
ny,	że	z	całą	Radą,	wspólnymi	siłami,	z	błogosławień-
stwem	Bożym,	 sprostamy	 powierzonym	obowiązkom	 
i	przyczynimy	się	do	realizacji	postawionych	celów.

KRZYSZTOF STOSZEK
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Nabożeństwo rodzinne w Hażlachu

Śp. Paweł Wowry
	 26	marca	w	Ogrodzonej	przeżywaliśmy	uroczy-
stość	żałobną	w	związku	ze	 śmiercią	 śp.	Pawła	Wow-
rego.	Przeżył	 87	 lat.	 Przyszedł	 na	 świat	 22.02.1929	 r.	
w	Pruchnej.	Swoje	dorosłe	życie	związał	z	Ogrodzoną,	
gdzie	 razem	 z	Małżonką	 prowadził	 gospodarstwo	 rol-
ne.	Zainteresowanie	gospodarstwem	towarzyszyło	mu	
do	końca.	Był	rolnikiem	z	zamiłowania.	Drugą	ważną	
sprawą	 w	 jego	 życiu	 był	 Kościół.	 Przez	 dwie	 kaden-
cje	 był	 członkiem	Rady	 Parafialnej	 cieszyńskiej	 para-
fii	 i	 wieloletnim	 członkiem	 Rady	 Filiału	 w	 Ogrodzo-
nej.	Cieszył	się	z	inicjatywy	budowy	nowego	kościoła	 
w	Ogrodzonej,	potem	z	jego	poświęcenia	i	do	końca	był	
wiernym	uczestnikiem	nabożeństw	 i	wszelkich	przeja-
wów	życia		religijnego	w	nowym	kościele.	
	 Śp.	Paweł	Wowry	był	skromnym	człowiekiem,	
ale	 pełnym	 ciepła	 i	 życzliwości	 względem	 drugiego	
człowieka.	 Zmarł	 nagle	 i	 niespodziewanie	 22	 marca	
2016	 r.	 Żegnały	 go,	 oprócz	 rodziny,	 	 wielkie	 rzesze	
wdzięcznych	 za	 jego	 życie	 przyjaciół,	 znajomych,	 są-
siadów.	W	nabożeństwie	żałobnym	wzięli	także	udział	
przedstawiciele	 władz	 kościelnych,	 ks.	 bp	 Jerzy	 Sa-
miec,	ks.	bp	Adrian	Korczago,	ks.	bp	Paweł	Anweiler	

oraz	 duchowni	 parafialni,	 ks.	 Janusz	 Sikora	 i	 ks.	 Łu-
kasz	Gaś.	Ks.	Janusz	Sikora	wygłosił	kazanie	w	opar-
ciu	 	o	pierwsze	wersety	Psalmu	103,	podkreślając	na-
szą	wdzięczność	 i	podziękowanie	Bogu	za	życie	 tego,	
którego	 żegnaliśmy.	 Przedstawiciele	 Rady	 Parafialnej	
złożyli	wieniec,	 jako	wyraz	podziękowania	za	zaanga-
żowanie	w	życie	parafii.
 „Błogosław duszo moja Panu… a nie zapomi-
naj wszystkich dobrodziejstw Jego”  Psalm 103, 1-2

ks. Janusz Sikora

	 W	Poniedziałek	Wielkanocny	27	marca	
po	raz	kolejny	odbyło	się	nabożeństwo	rodzin-
ne	w	Hażlachu.
	 Nabożeństwa	rodzinne	stają	się	powoli	
tradycją	hażlaskiego	filiału	 i	 cieszą	sie	bardzo	
dużą	frekwencją.	W	Poniedziałek	Wielkanocny	
po	 raz	 kolejny	 kościól	wypełnił	 się	 po	 brzegi.	
Wszystkie	 pieśni	 i	 liturgia	 młodzieżowa	 były	
prowadzone	 przez	 grupkę	 kilku	 osób	 z	 mło-
dzieży.	Teksty	były	również	rzucane	na	ekranie,	
tak	więc	wszyscy	uczestnicy	nabożeństwa	mo-
gli	się	czynnie	zaangażować.	Podczas	nabożeń-
stwa	wystąpił	również	chórek	dziecięcy	Gloria	
prowadzony	przez	Martę	Cienciałę	oraz	zespół	
młodzieżowy.	W	kazaniu	ks.	Marcin	Podżorski	
przedstawił	historię	kobiet,	które	przyszły	rano	
do	grobu	Jezusa.	W	ciekawy	sposób	przy	pomo-
cy	obrazków	z	lego	wyświetlanych	na	ekranie	
udało	się	zainteresować	również	tych	najmłod-
szych.	
	 Po	kazaniu	wszystkie	dzieci	obecne	na	
nabożeństwie	wyszły	do	przodu	i	po	zaśpiewa-
niu	piosenki	Bóg	nie	umarł	zostały	obdarowane	
drobnymi	upominkami.	 ks. Marcin Podżorski
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LOTE SPTE

Liceum Ogólnokształcące TE

GTE

	 Dla	 gimnazjalistów,	 którzy	 już	wkrótce	 dokonać	 będą	musieli	 wyboru	 szkoły	 ponadgimnazjalnej	 	 za-
mieszczamy	informacje	o	naborze	do	LOTE.	Pełna	informacja	znajduje	się	na	naszej	stronie	internetowej:	www.
lote.tecieszyn.pl 

Wysokie miejsce w rankingach
	 LOTE,	jako	jedyna	szkoła	w	powiecie	cieszyńskim,	posiada	tytuł	„Złotej	szkoły”!	Prawo	do	takiego	ty-
tułu	posiada	100	najlepszych	liceów	w	Polsce.	W	ocenie	tej	pod	uwagę	brane	są	wyniki	egzaminów	maturalnych	 
i	sukcesy	w	olimpiadach.	A	wyniki	maturalne	osiągane	w	LOTE	są	wyższe	od	średnich	wyników	krajowych	nawet	
o	30%.

Indywidualne konstruowanie profilu
	 →	możliwość	konstruowania	własnego	profilu	poprzez	dobór	przedmiotów	realizowanych	w	wymiarze	
rozszerzonym	na	zaj.seminaryjnych,	np.	profil	MEDYCZNY,	POLITECHNICZNY,	JĘZYKOWY,	SPOŁECZNO-
-PRAWNY,	HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNY,	itp.	Zajęcia	seminaryjne	prowadzimy	od	pierwszej	klasy!
	 →	uwzględniamy	niestandardowe	kombinacje	zajęć	seminaryjnych	np.	j.polski	+	biologia	(Psychologia),	
matematyka	+	geografia	(SGH	i	kierunki	ekonomiczne),	chemia	+	fizyka	(biomechanika	na	AGH),	itp.
	 →	nietrafione	wybory	zaj.	seminaryjnych	(ROZSZERZEŃ)	można	skorygować	po	pierwszej	klasie,	kiedy	
uczeń	zdecyduje,	co	będzie	studiował	w	przyszłości.

NABÓR  do pierwszych klas LOTE na rok szkolny 2016/2017



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl30 Odwiedź naszą stronę:

Wyjątkowe nauczanie języków obcych
	 →	zgodnie	z	wymogami	współczesnego	świata,	nauczamy	aż	trzech	języków	obcych	w	następujących	
wymiarach	tygodniowych:

*o klasie DSD przeczytać można na końcu artykułu 

	 →	naukę	wszystkich	języków	prowadzimy	na	wielu	poziomach	zaawansowania,	w	małych	grupach
	 →	dla	chętnych:	przygotowanie	do	matury	dwujęzycznej	z	j.angielskiego,	przygotowanie	do	egzaminów	
zewnętrznych	z	j.angielskiego,	j.niemieckiego,	j.francuskiego
	 →	konwersacje	z	j.angielskiego	prowadzą	lektorzy	z	USA

Atrakcyjne zajęcia dodatkowe
>>>		zajęcia	laboratoryjne	z	chemii	 	 >>>		Dyskusyjny	Klub	Filmowy
>>>		warsztaty	z	biologii	i	fizyki	 	 >>>		SKS
>>>		wyjazdowe	sympozja	matematyczne	 >>>		doradztwo	zawodowe
>>>		zespół	teatralny	 	 	 	 >>>		klub	miłośników	poezji	#Tak	POEZJA
>>>		Chór	Szkolny	pod	dyrekcją	JC	Hauptmanna

Niezwykłe podróże do szkół partnerskich
NIEMCY		-	Evangelische	Schule	Charlottenburg	w	Berlinie
NIEMCY	–	Evangelische	Gymnasium	Hermannswerder	w	Poczdamie
LITWA	–	Gimnazjum	Polskie	im.	F.	Ruszczyca	w	Rudaminie	k.Wilna
KORSYKA	–	Lycée	de	Balagne	w	L’lle-Rousse
RPA	–	Paul	Roos	Gymnasium	w	Stellenbosch
	 WYSPA	REUNION	–	Lycée	Pierre	Poivre	w	Saint-Joseph

Ważne terminy
	 a)	6.05	–	21.06.2016	r.	–	wprowadzanie	podań	przez	Internet	oraz	składanie	dokumentów	do	szkoły
	 b)	7.06.2016	r./wtorek/	godz.	14:00	ROZMOWA	WSTĘPNA	oraz	przydział	do	grupy	języka	niemieckie-
go.	Spotkanie	w	budynku	szkoły	przy	ul.Sienkiewicza	2,	Cieszyn.
         

ZAPRASZAMY

I	JĘZYK Język	ANGIELSKI 5	godz./tyg.	przez	3	lata

II	JĘZYK Język	NIEMIECKI	DSD* 6	godz./tyg.	przez	3	lata

Język	NIEMIECKI/Język	FRANCUSKI 4	godz./tyg.	przez	3	lata

III	JĘZYK Język	FRANCUSKI/HISZPAŃSKI/ROSYJSKI 2	godz./tyg.	przez	2	lata

NOWOŚĆ  w ofercie edukacyjnej LOTE i GTE

	 Od	nowego	roku	szkolnego	2015-2016	wprowadzamy	innowację	-	pro-
gram	DSD	Niemiecki	Dyplom	Językowy	Konferencji	Ministrów	Edukacji	
i	Kultury	(KMK)	.

	>>>	DSD	 jest	wspólnym	przedsięwzięciem	 	Konferencji	Ministrów	Edu-
kacji	i	Kultury	Landów	RFN	i	Ministerstwa		Kultury	RP,		finansowanym	
przez	rząd	Republiki	Federalnej	Niemiec.	

	 LOTE/	GTE	znajdą	się	wśród	grona	100	szkół	w	Polsce	i	1000	na	świe-
cie	szkół	DSD	i	PASCH	(Partnerstwo	dla	Przyszłości),	gdzie	ten	program	jest	realizowany.
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Lidia Pałac

Gimnazjum TE

Dlaczego warto wybrać klasę z poszerzonym językiem niemieckim klasę DSD I w gimnazjum i DSD II w liceum?

>>>	szkoła	oferuje	6	godzin	języka	niemieckiego	tygodniowo
>>>	intensywna	nauka	w	małych	grupach
>>>	przygotowanie	do	egzaminu	w	czasie	lekcji,	zintegrowane	w	programie	nauczania
>>>	egzamin	jest	bezpłatny	i	przeprowadzany	na	miejscu
>>>	egzamin	DSD	 jest	przewidziany	dla	 całej	grupy	 i	 nie	można	do	niego	przystępować	 indywidualnie	poza	
szkołą
>>>	egzamin	jest	przeprowadzany	na	całym	świecie,	zawsze	według	tych	samych	kryteriów	w	ponad	65	krajach,		
w	ponad	1000	szkołach,	co	roku	zdaje	go	około	65	tysięcy	kandydatów
>>>	uczniowie	otrzymują	certyfikat	potwierdzający	znajomość	języka	niemieckiego	uznawany	w	całej	Europie
>>>	bezpłatny	dostęp	do	materiałów	językowych	
>>>	stypendia	wyjazdowe	dla	młodzieży	do	Niemiec
>>>	możliwość	kontynuowania	nauki	w	liceum	i	zdawania	DSD	II,	który	uprawnia	do	studiowania	na	wszystkich	
niemieckich	uczelniach
>>>	Dyplom	DSD	II,	C1	jest	dokumentem	uprawniającym	do	podjęcia	studiów	wyższych	w	Niemczech	lub	ubie-
gania	się	o	stypendium	w	krajach	niemieckojęzycznych
>>>	dyplom	DSD	II,	wpisany	w	Europejskie	Portfolio	Językowe	zwiększa	szanse	na	rynku	pracy

Co trzeba wiedzieć?
>>>	Uczniowie	uczestniczący	w	programie		przystąpią	w	klasie	trzeciej	gimnazjum	do	egzaminu	DSD	I,	A2/	B1,	
uzyskując	certyfikat	językowy	wydawany	przez	Niemieckie	Ministerstwo	Oświaty	i	Nauki,	a	następnie	mogą	kon-
tynuować	naukę	w	liceum	i	w	klasie	3	zdać	egzamin	DSD	II,	który	uprawnia	absolwentów	do	podjęcia	studiów	w	
krajach	niemieckojęzycznych.

	 W	miesiącu	kwietniu	jak	w	pogodzie		przepla-
tały		się	w	GTE	wydarzenia	poważnej	rangi,	takie	jak	
egzaminy	 gimnazjalne,	 z	 tymi	 bardziej	 na	 luzie	 -	 jak	
na	przykład	„Dzień	Czekolady”…	Oto	jak	toczyło	się	
nasze	życie	szkolne:
	 Do	 egzaminu	 gimnazjal-
nego	 przystąpili	 wszyscy	 tego-
roczni	trzecioklasiści	w	liczbie	65	
osób.	Podobnie	jak	w	latach	ubie-
głych	zmagali	się	z	trzydniowymi	
egzaminami.	 Rozwiązywali	 testy	
w	 części	 humanistycznej,	 mate-
matyczno-przyrodniczej	 oraz	 z	
języka	obcego	nowożytnego	Tego	
roku	miało	 to	miejsce	 	w	 dniach	
od	18	do	20	kwietnia.	
	 Warto	nadmienić,	że	w	ca-
łym	kraju	w	2016	r.	do	egzaminu	
gimnazjalnego	 zostało	 zgłoszo-
nych	 360	 406	 uczniów	 z	 prawie	
7	 000	 szkół,	 którzy	 rozwiązali	
zadania	w	ponad	2	109	000	arku-
szy.	Prace	gimnazjalistów	zostaną	
sprawdzone	przez	egzaminatorów,	

a	wyniki	 przysłane	 do	 szkół	 przez	 okręgową	komisję	
egzaminacyjną.	 Ogólnopolskie	 wyniki	 egzaminu	 gim-
nazjalnego	będą	ogłoszone	17	czerwca	br.	Tego	same-
go	 dnia	 swoje	 wyniki	 poznają	 uczniowie,	 natomiast	
zaświadczenia	 o	 wynikach	 egzaminu	 gimnazjalnego	
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uczniowie	 otrzymają	 w	 dniu	 zakończenia	
roku	szkolnego	wraz	ze	świadectwem	szkol-
nym.	
	 Miesiąc	 kwiecień	 rozpoczął	 się	 jed-
nak	 jak	 zawsze	 dniem	 o	 charakterze	 nieco	
beztroskim.	 Również	 w	 GTE,	 1	 kwietnia	
znany	nam		„	Prima	Aprilis”,	jest	dniem	żartu,	
zmyślonych	informacji	i	zabawnych	wkrętów.		
Jak	się	okazało	tego	dnia		prym	wiodła	klasa	
2b	gimnazjum,	zazwyczaj	wzorowa	i	przodu-
jąca	w	nauce,	tego	dnia	jednak	w	bardzo	od-
miennym	nastroju.	Uczniowie	2b	cały	dzień	
paradowali	w	nocnych	 piżamach,	 a	 na	 prze-
rwach	urządzali	„	pyszne	śniadanka”		częstu-
jąc	goframi	z	bitą	śmietaną.	Na	lekcjach	zaś	
towarzyszyły	 im	 atrybuty	 „niecodziennego”	
użytku…
	 Dla	 równowagi	 powagi	 6	 kwietnia	
miało	 miejsce	 spotkanie	 z	 rodzicami,	 mają-
ce	na	celu	zapoznanie	z	bieżącą	pracą	szkoły,	
zdobywanymi	 przez	 uczniów	 osiągnięciami	
oraz	 	 ocenami.	 Dzień	 później	 laureaci	 kon-
kursów	przedmiotowych	wzięli	udział	w	de-
dykowanej	im	Gali	Laureatów	w	Bielsku-Bia-
łej,	podczas	której	odebrali	z	rąk	pani	kurator	
zaświadczenia	 o	 zdobytych	 tytułach.	 Troje	 
z	 laureatów,	 będących	 także	 uczniami	 klas	
trzecich	skorzystało		z	należnych	im	przywi-
lejów	 dzięki	 czemu	 zwolnieni	 byli	 z	 odpo-
wiedniej	części	lub	zakresu	egzaminu	gimna-
zjalnego.	
 
	 11	kwietnia	od	rana	w	szkole	pachniało	czekoladą.	A	to	
za	 sprawą	 przyniesionych	 łakoci.	 Czekoladowe	 ciastka,	 mufi-
ny,	bronie	i	wiele	innych	smakołyków,	a	wszystko	własnej	do-
mowej	roboty	umilało	ten	poniedziałkowy	dzień	–	obchodzony	 
w	szkole	jako	Dzień	Czekolady.	Czekoladowe	stoisko	cieszyło	
się	 dużą	 popularnością,	 bo	 jak	 wiadomo	 czekolada	 w	 rozsąd-
nych	 ilościach	 to	 samo	zdrowie!	Podnosi	koncentrację,	zwięk-
sza	poziom	endorfin	i	dodaje	energii!	
	 W	 tym	 samym	 tygodniu	 w	 środę	 drużyna	 pływaków	 
z	GTE	w	 składzie:	Dawid	Mielke,	Tobiasz	 Jankowski,	 Paweł	
Szawara,	 Patryk	Wójtowicz,	 Sebastiano	Tanzola,	Cyprian	Zie-
bura	oraz	Jakub	Hazuka	i	Kacper	Żelazny	rywalizowała	na	ko-
lejnym	już	–rejonowym		szczeblu	zawodów	pływackich	chłop-
ców	 szkół	 gimnazjalnych.	 Zawody	 odbyły	 się	 w	 Pszczynie	 
a	nasza	reprezentacja	zajęła	VII	miejsce.	Gratulujemy	naszym	
uczniom	wysokiego	poziomu	umiejętności	i	ducha	walki	w	ry-
walizacji	sportowej!
 
 

Prima Aprilis

Gala Laureatów     

Dzień czekolady
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	 24	 kwietnia	 pomimo	 nieco	 deszczo-
wej	aury	grupa	dziewcząt	 i	chłopców	naszej	
szkoły	 wzięła	 udział	 w	 organizowanym	 po	
raz	ósmy	w	Cieszynie	biegu	ulicznym	FOR-
TUNA.	 Na	 starcie	 2	 kilometrowego	 biegu	
stanęło	 27	 uczniów	 GTE.	 Najszybciej	 spo-
śród	naszych	dziewcząt	do	mety	dotarła	Róża	
Warzecha	z	czasem	-	8	minut	27	sekund.	Naj-
szybszy	wynik	wśród	chłopców	wybiegał	Da-
wid	Mielke	 -	 7	minut,	 co	 dało	mu	w	 klasy-
fikacji	ogólnej	młodzików	drugie	miejsce	na	
podium.	Gratulujemy!

Bieg Fortuna

Nie pojadę koniczkami więcej orać na pole,
bo traktorem zaorali już całą moją rolę.

Nie zawłóczą pszyniczki
moji lube koniczki,

moji konie, branne konie, szykowne jak laliczki.
O, już sie na naszym świecie życi bardzo zmiyniło

a nie powiym, żeby za to ludziom weselszy było.
Jyny fort medytują,

to, co nowe, próbują,
choć jim lepi żyć, to wiela z tego sie nie radują.

Byłech gazdom, byłech fojtym, byłech zocny w dziedzinie,
teraz muszę posać krowy i kormić w chlywku świnie.

Teraz, na stare lata,
tako moja zopłata,

kumornicy i słóżalcy odeszli mi do świata.
Tam sfajnieli i spanieli, noszą wysoko głowy,

nie wiym, co to za porządek dziś na świecie takowy?
Downi toch se dobrze żył,

dziod pół darmo za mnie drzył,
ku tymu i moim dzieckom nowe pizło do głowy.

Oj, niedobry świecie dziwny, wróć mi choć dzieci moji!
Czy sie twoi twarde serce kory boskij nie boji?

Niech sie mnie ulitują,
w robocie mnie zluzują,

niech do swojij ojcowizny teskność w sercach poczują.
Niż mi przyjdzie na kierchowie styraną głowe złożyć,

chcioł bych jeszcze na tym świecie szczęśliwej chwili dożyć:
by sie mój syn ocucił,
do chałupy powrócił,

swymu siedlaczymu rodu starą hyre przywrócił.

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

ŚPIYWKA  STAREGO  SIEDLOKA

Dagmara Jagucka-Mielke
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Szkoła Podstawowa TE
	 II	 semestr	 nauki	 w	 Szkole	 Podstawowej	 To-
warzystwa	 Ewangelickiego	 jest	 bogaty	 w	 różne	 wy-
darzenia.	Zacznę	od	najważniejszego	–	uroczystej	gali	
laureatów	Wojewódzkich	Konkursów	Przedmiotowych.	
Nasi	 uczniowie:	 Paulina	 Panek,	Edyta	Bolek,	Łukasz	
Wesołowski	otrzymali	dyplomy	i	nagrody	z	rąk	Kurato-
ra	Oświaty	–	Urszuli	Bauer.	List	gratulacyjny	otrzymała	
także	dyrektor	Joanna	Gibiec-Smierna	oraz	polonistki,	
które	 przygotowały	 uczniów	 do	 konkursu	 -	 p.	 Anna	
Hajdamowicz	 i	 p.	Alicja	 Czauderna.	 Prócz	 sukcesów	
polonistycznych	 na	 uwagę	 zasługują	 międzyszkolne		
potyczki	matematyczne,	które	odbyły	się	w	SP-7	(Cie-
szyn	 –Krasna).	Nasi	 uczniowie:	Adam	Gawlas,	 Zofia	
Teper,	Hanna	Matus	zajęli	I	miejsce.	Natomiast	w	mię-
dzyszkolnym	 konkursie	 matematycznym	 organizowa-
nym	w	KSP	-	Edytka	Bolek,	Balbina	Sikora	i	Łukasz	
Wesołowski,	 po	 dość	 wyrównanej	 rywalizacji	 i	 osta-

Gala laureatów

tecznej	dogrywce,	zajęli	II	miejsce.	Łukasz	Wesołowski	
uzyskał	także	II	miejsce	–	indywidualnie.						
	 Mamy	 także	 sukcesy	 w	 dziedzinie	 teatralnej.	
Uczniowie	wzięli	udział	w	VI	przeglądzie	 teatrzyków	
anglojęzycznych	Wapienica	 2016.	 	Grupa	 pod	 kierun-
kiem	p.	 Judyty	Kojder	 uzyskała	wyróżnienie.	 	Nagro-
dzeni	 zostali	 także	 uczniowie	 indywidualnie:	 Kamil	
Szarzec	-		najlepszy	aktor,	Marta	Chudecka	–	najlepsza	
aktorka,	Eryka	Hławiczka	–	najlepsza	wymowa,	Marty-
na	Winter	–	najlepszy	strój.																																																										
	 Edukacja	 teatralna	 cieszy	 się	 dużym	 powo-
dzeniem.	Uczniowie	chętnie	pracują	metodą	dramy	na	
lekcjach,	 a	 także	 chętnie	 uczestniczą	 w	 zajęciach	 te-
atralnych.	Co	roku	klasy	VI			wyjeżdżają	na	spektakl	do	
teatru	„Banialuka”	do	Bielska–Białej.	W	tym	roku	obej-
rzały	 „Księgę	 dżungli”	 oraz	 teatr	 za	 kulisami.	 Prócz	
wycieczek	 naukowych,	 krajoznawczych,	 warsztatów	

VI PRZEGLĄD TEATRZYKÓW ANGLOJĘZYCZNYCH WAPIENICA 2016
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w	 terenie,	 organizujemy	w	 szkole	 różne	 „dni	
okolicznościowe”.	Ostatnio	uczniowie	klas	IV	
wraz	 z	 wychowawcami:	 p.	 Katarzyną	Krzem-
pek-Ślezińską	i	p.	Joanna	Karwot	przygotowali	
„DZIEŃ	 CZEKOLADY”.	 Na	 korytarzu	 poja-
wiły	 się	 stoiska	 z	 czekoladowymi	wypiekami	 
i	gorącą	czekoladą.		Można		śmiało	powiedzieć,	
że	było	to	istne	„czekoladowe	szaleństwo”.	Ten	
dzień	 na	 pewno	 zapadł	 uczniom	 w	 pamięci.	
Dodatkową	atrakcją	było	zdjęcie	w	muffince.
	 Tradycyjnie	 kontynuujemy	 zajęcia	
przyrodnicze	w	 klasach	 IV	w	 terenie.	Renata	
Mróz	organizuje	warsztaty	w	Lasku	Miejskim,	
a	uczniowie	dzięki	temu	mają	kontakt	z	naturą	
i	żywymi	eksponatami.																																																																																	
	 Rozpoczęliśmy	także	akcję	„Książka	za	papier”	
-	czyli	zbiórkę	makulatury.	Oczywiście	najlepsi	zbiera-
cze	zostaną	nagrodzeni,	natomiast	za	pozyskane	fundu-
sze	zakupimy		książki	do	szkolnej	biblioteki.					

VI PRZEGLĄD TEATRZYKÓW ANGLOJĘZYCZNYCH WAPIENICA 2016

 UWAGA!!! Od 1 czerwca 2016r zapisujemy 
dzieci do klasy I na rok szkolny 2017/2018.              
                                                                                        

Joanna Gibiec-Smierna                                                                     

Dzień CZEKOLADY

Konkurs matematyczny

DZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ - FAJNA RZECZ, WTEDY NUDA IDZIE PRECZ
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Przedszkole TE

	 Marzec	 to	 czas,	 kiedy	 przyroda	 budzi	 się	 do	
życia.	Żeby	ten	proces	przyśpieszyć	i	troszkę	bardziej	
i	dokładniej	się	mu	przyjrzeć,	we	wszystkich	grupach	
dzieci	zakładają	ogródki.	Sadzą	do	doniczek	nasionka,	
cebulki	 kwiatów,	 potem	wymaga	 to	 codziennej	 pielę-
gnacji	 żeby	wyrosły	z	 tego	 roślinki.	Niestety,	dłuższe	
czekanie	nie	jest	atutem	przedszkolaków.	Żeby	skrócić	
dzieciom	czas	oczekiwania	na	kwiaty,	grupa	starszaków	
wybrała	się	do	kwiaciarni	zobaczyć	jak	wyglądają	wio-
senne	tulipany.		Nasza	wizyta	zrobiła	troszkę	zamiesza-
nia	w	kwiaciarni	u	Pana	Mariusza,	ale	dzięki	temu	wie-

my,	 czego	 możemy	 się	
spodziewać	z	naszych	ce-
bulek.	Przy	tej	okazji	gru-
pa	 Sówek,	 która	 gościła	
w	 sklepie	 pana	Mariusza	
Raindy,	 dziękuje	 bardzo	
za	 cierpliwość,	 bardzo	
miłą	 atmosferę	 i	 piękne	
tulipany,	 które	 otrzymał	
każdy	przedszkolak.

WIOSNA W PTE

	 Przy	 okazji	 Świąt	 Wielkanocnych	 w	 naszym	
przedszkolu	 tradycyjnie	 odbyło	 się	 śniadanko	 wielka-
nocne.	Każda	grupa	razem	ze	swoją	wychowawczynią	

ŚNIADANKO WIELKANOCNE W PTE
przygotowały	dekoracje	stołu.	Na	uroczyste	śniadanie	
zostały	zaproszone	też	panie	z	kuchni,	które	codziennie	
przygotowują	dzieciakom	pyszne	jedzonko.	Po	śniada-
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niu	 nastąpił	 przez	 wszystkich	 wyczekiwany	 moment	
–	wyjście	 do	ogrodu	 i	 szukanie	 zajączka.	 Jak	 co	 roku	
uciekł	nam	 i	nie	mogliśmy	go	zobaczyć,	 ale	 zostawił	

dla	każdego	prezenty		w	przedszkolnym	ogródku,	z	któ-
rych	bardzo	się	ucieszyliśmy.	Mamy	nadzieję,	że	za	rok	
znowu	będzie	o	nas	pamiętał.

	 Dbając	 o	wszechstronny	 i	 atrakcyjny	 	 rozwój	
dzieci,	odbyły	się	w	przedszkolu	zajęcia	z	elementami	
sensoplastyki.	 To	 metoda	 	 wspierania	 rozwoju	 osób	 
w	każdym	wieku	poprzez	działania	plastyczne.	W	me-
todzie	tej	wykorzystuje	się	tylko	i	wyłącznie	produkty	

WARSZTATY PLASTYCZNE W PTE
spożywcze.	Do	wspólnej	zabawy	zostali	też	zaproszeni	
rodzice	podczas	warsztatów	wiosennych.	Spotkania	te		
przebiegają	w	bardzo	miłej	 atmosferze	ponieważ	nikt	
nie	liczy	ile	kto	ma	lat	-	bawimy	się	wszyscy.

GOŚCIE ZE SCHWABACH W PRZEDSZKOLU TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO

	 Parafia	 Ewangelicka	 w	 Cieszynie	 współpra-
cuje	 z	parafią	w	Schwabach	 	 na	wielu	płaszczyznach.	
12	kwietnia	rozpoczęła	się	współpraca	miedzy	naszym	
przedszkolem,	 a	 trzema	przedszkolami,	 które	właśnie	
prowadzi	 Parafia	 Ewangelicka	w	 Schwabach.	Wizyta	
gości	 była	 przygotowywana	 od	 wielu	 miesięcy.	 Sied-
mioosobowa	 delegacja	 z	 ks.	 dr.	 Paulem-Hermannem	
Zellfelderem	na	czele	przyjechała	we	wtorkowe	popołu-
dnie	do	Polski.	Pierwszym	punktem	wizyty	było	zwie-
dzanie	 przedszkola	 i	 spotkanie	 z	 wszystkimi	 nauczy-
cielami	 naszego	 przedszkola,	 w	 którym	 uczestniczył	
proboszcz	 cieszyńskiej	 parafii	 ks.	 Janusz	 Sikora.	 Na	
spotkaniu	zaprezentowałyśmy	gościom	krótką	historię	
budynku	przedszkola,	omówiłyśmy	jak	funkcjonuje	na-
sza	placówka,	jakie	programy	realizują	nasi	wychowan-
kowie,	przedstawiłyśmy	całą	ofertę	oraz	omówiłyśmy	
imprezy	z	ostatniego	 roku,	 z	prezentacją	zdjęć	z	 tych	
spotkań.	 Po	 naszej	 prezentacji	 poprosiłyśmy	 o	 zapre-
zentowanie	 się	 tamtejszych	 przedszkoli.	Każda	 z	 pań	
dyrektorek	 omawiała	 pracę	 swojego	przedszkola.	Dla	
nas	–	polskich	nauczycieli	-	ciekawostką	było	„Centrum	
rodziny”,	które	jest	prowadzone	przy	parafii	w	Schwa-
bach.	Pani	dyrektor	opowiedziała	o	integracji	różnych	
narodów	 w	 tym	 centrum	 oraz	 pomoc	 tym	 rodzinom	 
w	 adaptacji	 	 niejednokrotnie	 do	 nowych	 warunków	

życia.	 Ciekawostką,	 która	 wzbudziła	 wśród	 uczestni-
ków	 spotkania	 uśmiech,	 było	 omawianie	 jadłospisów	 
w	przedszkolach	–	my	mamy	alergików,	którym	przygo-
towujemy	odpowiednie	dania,	 a	w	niemieckich	przed-
szkolach	mają	dzieci		z	dwudziestu	różnych	krajów,	co	
łączy	się	z	różnymi	wyznaniami	i	muszą	dostosować	ja-
dłospisy	np.	dla	muzułmanów.	Tematów	do	omówienia	
było	wiele:	od	prowadzenia	zajęć,	realizowania	podsta-
wy	 programowej	 do	 omówienia	 szczegółów	 związa-
nych	z	wykształceniem	i	zatrudnieniem	nauczycieli.	Po	
dwugodzinnym	spotkaniu	w	przedszkolu	zaprosiliśmy	
gości	 na	kolację,	 gdzie	 dalej	 były	omawiane	 ciekawe	
dla	nas	i	dla	gości	kwestie.	
	 W	 środę	 zaprosiliśmy	 gości	 na	 wycieczkę	 
z	dziećmi.	Chciałyśmy	im	pokazać,	jak	w	praktyce	wy-
glądają	wycieczki	 naszych	 przedszkolaków.	Odpowia-
dając	na	zaproszenie	ks.	Jana	Badury,	pojechaliśmy	do	
Pszczyny.	 Państwo	 Badurowie	 zaprosili	 nas	 do	 zwie-
dzania	 zagrody	 żubrów,	 trafiliśmy	 idealnie	 na	 karmie-
nie	 ogromnych	 zwierząt.	 Każdy	 przedszkolak	 mógł	 
z	bliska	zobaczyć	te	ciekawe	zwierzęta,	w	dalszej	części	
oglądaliśmy	 jelenie,	kozice,	osiołka	 i	pięknego	pawia,	
który	 jak	 na	 zamówienie	 zaprezentował	 swój	 piękny	
ogon.	W	zagrodzie	 zwiedzaliśmy	 też	 tradycyjny	 stary	
dom	–	skansen,	las	jako	ekosystem,	warstwy	lasu,	ptasi	
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śpiew,	leśniczy	jako	opiekun	lasu	
i	zwierząt,	różne			gatunki	drzew	
i	 roślin.	Po	 zwiedzaniu	 zagrody	
przeszliśmy	 parkiem	 na	 Para-
fię	 Ewangelicką	 w	 Pszczynie.	 
W	czasie	spaceru	ks.	Badura,	któ-
ry	 był	 naszym	 przewodnikiem,	
opowiedział	 historię	 Pałacu	 
i	Parafii	naszym	gościom.	Po	wy-
czerpującym	spacerze	przyszedł	
czas	 na	 przygotowany	 dla	 nas	
poczęstunek,	 na	 który	 zaprosili	
nas	 pani	 Jadwiga	 i	 Jan	 Baduro-
wie.	Przedszkolaki	jadły	ze	sma-
kiem	rogaliki	 i	ogromne	pączki.	
Z	pełnymi	brzuchami	mogliśmy	
dalej	 zwiedzać	 pszczyński	 ko-
ściół.	Ksiądz	Badura	tak	pięknie	
opowiadał	 historię	 kościoła,	 że	
wszyscy	 słuchali	 z	 wielką	 uwa-
gą.	 Na	 koniec	 zaśpiewaliśmy	
naszym	 gospodarzom	 piosenki,	
których	 uczymy	 się	 w	 przed-
szkolu.	Zmęczeni	wróciliśmy	do	
autobusu.	 Jednak	 droga	 powrot-
na	okazała	się	zbawienna	dla	na-
szych	dzieci		-	z	autobusu	wysie-
dli	pełni	sił	do	zabawy.
	 Po	 obiedzie	 zaprosiły-
śmy	 gości	 na	 zwiedzanie	 Cie-
szyna	 i	 poznanie	 historii	 nasze-
go	miasta.	Następnym	punktem	
spotkania	była	wizyta	w	Chacie	
Kawuloka	w	Istebnej.	
	 Leżąca	 na	 Szlaku	 Ar-
chitektury	Drewnianej	chata	jest	
wspaniale	 zachowanym	przykła-
dem	dawnego	domu	góralskiego.	
Zbudowana	 w	 1863	 r.,	 posiada	
klasyczny	 dla	 tamtego	 okresu	
układ	wnętrz.	W	środku	zgroma-
dzone	zostały	elementy	tradycyj-
nego	wyposażenia	istebniańskiej	
chałupy,	zobaczyć	można	tu	m.in.	
piec	kurlawy,	stół	z	kamiennym	
blatem,	ławy	czy	też	archaiczne	
naczynia.	 Dużą	 atrakcją	 są	 in-
strumenty	pasterskie,	na	których	
grę	prezentuje	kustosz	chaty.
	 Kontynuując	 temat	
historii	 naszego	 regionu,	 od-
wiedziliśmy	 też	 Muzeum	 Ko-
ronki	 w	 Koniakowie.	 Koron-
ka	 koniakowska	 to	 rękodzieło	 
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o	ponad	200	letniej	tradycji,	dzięki	niej	
Koniaków	jest	znany	na	całym	świecie.	
Z	 koronki	 koniakowskiej	 tradycyjnie	
wykonywano	 serwety	 i	 obrusy	okrągłe,	
owalne	i	prostokątne,	które	zdobiły	ołta-
rze,	stoły	oraz	elementy	ubioru.	W	izbie	
im.	Marii	Gwarek	można	zobaczyć	tak-
że	 niedokończoną	 serwetę,	 wykonywa-
ną	na	zamówienie	królowej	angielskiej	
Elżbiety.	 Serweta	 miała	 być	 chlubą	
słynnej	 koronkarki	Marii	Gwarek.	Nie-
oczekiwanie	jednak	zmarła	ona	podczas	
pracy	nad	nią,	a	serweta	nigdy	nie	dotar-
ła	do	Anglii.
	 Ostatnim	 punktem	 naszej	 
wyprawy	 była	 kolacja	 w	 góralskiej	
karczmie.	 Po	 tak	 intensywnym	 dniu	
wszyscy	z	chęcią	udali	się	na	zasłużony	
odpoczynek.
	 Następny	 dzień	 został	 zaplanowany	 w	 przed-
szkolu.	W	 czwartek	 goście	 uczestniczyli	 w	 zajęciach	
rytmiki,	angielskim	oraz	zajęciach	ogólnych	w	grupie	
pięciolatków.	 Nauczyciele	 oglądali	 program	 z	 języka	
angielskiego	wg	którego	są	prowadzone	zajęcia	w	na-
szym	przedszkolu	oraz	książki	w	poszczególnych	gru-
pach.	Po	zajęciach	zwiedzili	Muzeum	Protestantyzmu,	

zapoznali	 się	 ze	 zbiorami	 Biblioteki	 i	Archiwum	 im.	
B.	R.	Tschammera.	Po	powrocie	do	przedszkola,	przy	
wspólnym	obiedzie	był	czas	na	wymianę	doświadczeń	
na	temat	pracy	z	dziećmi	w	naszych	placówkach.
	 Wizyta	 przebiegła	w	 bardzo	miłej	 atmosferze	
i	zakończyła	się		omawianiem	planów	na	kolejne	part-
nerskie	przedsięwzięcia.

„Jakże nie pisać wierszy, 
jakże nie płonąć w podzięce.

Za dar najpiękniejszy, 
za SERCE”.

 Tymi słowami pragnę w imieniu nauczycielek i przedszkolaków przekazać najserdeczniejsze podziękowa-
nia  dla ks. Jana Badury z żoną za zorganizowanie i zasponsorowanie dla naszych dzieci wycieczki do Pszczyny.

Grażyna Podżorska

Dzień Matki jest raz w roku, 

Szczęśliwy i pełen uroku. 

W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia: 

Zdrowia szczęścia i powodzenia. 

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku 

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku 

Za to, że dni moje tęcza malujesz 

dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.
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Chóry, muzyka ...
Niezwykły koncert

	 W	 Niedzielę	 Palmową	 20	 marca	 br.	 o	 godz.	
17.00	odbył	się	tradycyjny	koncert	w	Kościele	Jezuso-
wym,	 na	 którym	wystąpiły	 chóry	 parafii	 cieszyńskiej.	
Od	 początku	 wszystkim	 koncertom	 towarzyszy	 chór	

dziecięcy	Hosanna,	 a	 pozostałe	 chóry	 dziecięce	 głów-
nie	występują	w	swoich	filiałach.	Zabrakło	wśród	nas	
również	 chóru	Misyjnego,	męskiego	 z	 Zamarsk,	mie-
szanego	z	Puńcowa	oraz	Młodzieżowego.	

		 Niedziela	Palmowa	w	głównej	
mierze	kojarzy	nam	się	z	radością.	Otóż	
Pan	Jezus	na	oślęciu	wjechał	do	Jerozo-
limy	 i	 był	 tam	witany	 przez	 lud.	Oka-
zywana	radość	była	niesamowita,	przed	
jadącym	Chrystusem	kładziono	 palmy	
i	 różną	 roślinność.	 Kilka	 dni	 później	
nasze	serca	wypełnił	żal,	smutek,	zada-
waliśmy	sobie	wiele	pytań:	czy	tak	mu-
siało	się	stać?	Abyśmy	zostali	zbawieni,	
by	nasze	grzechy	były	wymazane,	Pan	
Bóg	musiał	poświecić	swojego	syna.	
		 Niedziela	 ta	 wypełnia	 nasze	
serca	 mieszanymi	 uczuciami.	 Okres	
pasyjny	 jest	 czasem	 postu,	 medytacji	 
i	wstrzemięźliwości	od	dóbr	cielesnych.	
Z	 drugiej	 strony	 odczuwamy	 pragnie-
nie	 okazywania	 radości,	 podobnie	 jak	
lud	witający	Chrystusa.	
		 W	murach	Kościoła	Jezusowe-
go	 głównie	 zabrzmiały	 pieśni	 pasyjne.	
Koncert	miał	 na	 celu	w	godny	 sposób	
wprowadzić	nas	w	Wielki	Tydzień.	Jest	
on	 w	 różny	 sposób	 przygotowywany.	 
W	 tym	 roku	 proboszcz	 parafii,	 ks.	 Ja-
nusz	 Sikora,	 prowadził	 niezwykły	
koncert.	 Poszczególne	 występy	 były	
przeplatane	poezją,	medytacją	o	czasie	
pasyjnym.	
		 Jako	 pierwsze	 wystąpiły	 po-
łączone	 chóry	 parafii	 cieszyńskiej,	 od-
śpiewując	 pieśń	 „Przy	 Twym	 krzyżu	
pragnę	być”,	którymi	dyrygowała	Joan-
na	Sikora.	Kolejno	wystąpił	 chór	 dzie-
cięcy	Hosanna.	Odśpiewał	dwie	pieśni	
z	 towarzyszeniem	 zespołu	 gitarowego,	
który	prowadzi	Michał	Legierski,	były	
to	 pieśni:	 „Wielki	 dzień	 nadchodzi”	
oraz	 „Ktoś	 Cię	 dzisiaj	 woła”.	 Następ-
nie	 zaprezentował	 się	Wyższobramski	
Chór	Kameralny.	Wykonał	on	 również	

Wyższobramski Chór Kameralny

Chór Męski z Cieszyna
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dwie	pieśni:	„Do	Getsemani”,	
„Jezu,	mój	Jezu”.	Później	usły-
szeliśmy	 chór	 z	 Bażanowic,	
odśpiewujący	 jedną	 pieśń:	
„Oczy	 płaczą,	 łzy	 się	 leją”,		
połączone	 chóry	 Kościelny	 
z	Cieszyna	i	chór	z	Bażanowic,	
które	 wykonały:	 „Patrz,	 jak	
jest	 zraniony	 Ten	 Zbawiciel	
twój”.	Po	odśpiewaniu	wspól-
nej	 pieśni	 przyszła	 kolej	 na	
Chór	 Kościelny,	 zaprezento-
wał	on	pieśń:	„W	tym	krzyżu	
moc”.	 Chór	 męski	 z	 Cieszy-
na,	 od	 początku	 dyrygowany	
przez	 diakon	 Joannę	 Sikorę	
zaprezentował	 pieśni:	 „Panu	
dziś	 należą	 serca”,	 „O	głowo	
coś	 zraniona”.	 Jako	 ostatni	
wystąpił	 chór	 mieszany	 Haż-
lach-Zamarski.	 Z	 towarzysze-
niem	 zespołu	 instrumentalne-
go	wykonał	 trzy	 pieśni:	 „Pan	
jest	mocą	 swojego	 ludu”,	me-
lodie	z	TEZE	oraz	„Ludu,	mój	
Ludu”.	
	 Miło	 spędzony	 czas	
dobiegł	 końca.	 Przed	 ro-
zejściem	 się	 do	 domów	 po	
zmówionej	 modlitwie	 ksiądz		
Janusz	 Sikora	 udzielił	 błogo-
sławieństwa	 i	na	zakończenie	
odśpiewaliśmy	pieśń	„Myśmy	
pod	 Twoim	 krzyżem	 się	 ze-
brali”.	Do	zobaczenia	za	rok.	

Beata Macura

Chór dziecięcy Hosanna

Zespół gitarowy prowadzony przez Michała Legierskiego

Chór mieszany Hażlach-Zamarski 
z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego

Chór z Bażanowic

Chór  Kościelny z Cieszyna
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Wyższobramski Chór Kameralny oczarował 
pedagogów

	 Zakład	 Pedagogiki	 Spe-
cjalnej	 Uniwersytetu	 Śląskie-
go,	 którego	 kierownikiem	 jest	
Dziekan	 Wydziału	 Etnologii	 
i	Nauk	 o	Edukacji	w	Cieszynie	
prof.	 dr	 hab.	 Zenon	 Gajdzica,	
18-19.04.2016	 r.	 zorganizował	
kolejną,	 już	 dwunastą	 konferen-
cję	 naukową	 –	 O	 nauki	 zaanga-
żowane	 –	 	w	 praktykę	 edukacji,	
rehabilitacji	 i	 socjalizacji	 osób	 
z	niepełnosprawnością.
	 Podczas	 konferencji	
znani	 profesorowie,	 prelegen-
ci	 z	 całej	 Polski	 (120	 osób)	
koncentrowali	 dyskusję	 wokół	
rzeczywistej	 i	 możliwej	 roli	 in-
terdyscyplinarnej	 wiedzy	 o	 nie-
pełnosprawności	 w	 kreowaniu	
praktyk	 edukacyjnych,	 rehabili-
tacyjnych	 i	 społecznych.	 Temat	
wpisał	 się	 w	 szeroko	 pojętą	 dyskusję	 nad	 rolą	 nauki	 
w	kreowaniu	codzienności.	Wszak	rolą	nauki	(także	pe-
dagogiki	specjalnej	określanej	mianem	stosowanej)	jest	
nie	 tylko	 wyjaśnianie	 i	 interpretowanie	 świata	 (osób	 
z	niepełnosprawnością),	ale	także	zmienianie	go.	
	 Pierwszy	dzień	konferencji	odbył	się	w	Ustro-
niu,	w	hotelu	Jaskółka.	Od	południa	do	wieczora	trwa-
ły	 merytoryczne	 obrady,	 natomiast	 uroczystą	 kolację	
uświetnił	 prowadzony	 przez	 Piotra	 Sikorę	 Wyższo-
bramski	Chór	Kameralny,	który	oczarował	wszystkich	
gości	swoim	wykonaniem	oraz	ciekawym	repertuarem.	

Chór	 zaprezentował	 urozmaicony	 repertuar	 -	 począw-
szy	od	utworów	klasycznych,	cieszyńskich	pieśni	ludo-
wych	po	muzykę	pop.
	 Drugi	dzień	obrad	odbył	 się	w	Zespole	Szkół	
Specjalnych	nr	4	w	Sosnowcu.	Podczas	przerwy	kawo-
wej	uczestnicy	konferencji	posadzili	wiśnie	w	ogrodzie	
polisensorycznym,	który	dzięki	Pani	Dyrektor	Zespołu	
Szkół	Specjalnych	nr	4	–	Iwony	Durek	-	jest	tworzony	 
z	myślą	o	osobach	z	niepełnosprawnością	intelektualną.
       
              Anna Wojtas

Tak jak onegdaj na Swoich uczni 
Wylałeś ogień Ducha Świętego, 

Zlej Go i na nas, choć my niewdzięczni, 
I niegodni miłosierdzia Twego.

Wszakże do nas się Boże przyznałeś,
0 nas Masz też codzienne staranie,

Choć od nas tyle bólu doznałeś,
Niechaj Duch Twój z nami pozostanie. 

Niechaj sercami codziennie rządzi, 
Napomina, - też daje wskazanie 

Jak ustrzec się złego gdy myśl błądzi 
Przekraczając Boskie przykazanie.
Zsyłając Go kiedyś na Twych uczni
O nas Myślałeś perspektywicznie,
A my pozostaliśmy buńczuczni

Nie dbając o to, co przetrwa wiecznie.

DUCH  BOŻYRoman Rucki
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Młodzież, dzieci ...
Wyjazd 

konfirmantów 
do Jawornika

	 Wzorem	 poprzednich	 lat,	 wio-
senną	porą,	osoby	przygotowujące	się	do	
konfirmacji	w	naszej	parafii,	udają	się	do	
Wisły	Jawornika.	Tamtejsza	parafia	dys-
ponuje	 największym	 w	 regionie	 ośrod-
kiem,	który	pozwala	przyjąć	 liczną	gru-
pę	z	naszej	parafii.	Tym	bardziej,	iż	we	
wiosennym	 terminie	w	wyjeździe	biorą	
udział	 konfirmanci	 ze	 wszystkich	 grup.	
W	tym	roku	szkolnym	nasi	konfirmanci	
mieli	możliwość	dwa	razy	wyjeżdżać	na	
swoje	zgrupowania,	które	były	połączo-
ne	 z	 noclegiem.	 I	 tak	 grupy	 piątkowe	
prowadzone	przez	księży:	Podżorskiego	
i	Madzię	jeszcze	w	listopadzie	ubiegłego	
roku	były	w	Beskidzkiej	Oazie	w	Pisku,	
a	grupa	księdza	Chudeckiego	już	w	tym	
roku	 przebywała	 w	 Wiśle,	 korzystając	 
z	gościny	jego	rodzinnego	domu.	Wspo-
mniane	wyjazdy,	łącznie	z	tym	do	Jawor-
nika,	mają	na	celu	integrację,	realizowa-
nie	 programu	 religijnego	 czy	 wreszcie	
poznawanie	 krajoznawczo-turystycznie	
pięknych,	 beskidzkich	 gór.	 Nie	 ina-
czej	 było	 tym	 razem.	 Kaplica	 ośrodka	
w	Jaworniku	była	miejscem	wspólnych	
modlitw,	 śpiewów	 i	 rozważań	 zarówno	 
w	 piątek,	 jak	 i	 w	 sobotę.	W	 piątkowy	
wieczór	 zobaczyliśmy	 film,	 który	 po-
zwalał	z	trochę	innej	strony	spojrzeć	na	
Boga	i	ludzkie	sposoby	otwierania	się	na	
Niego	i	realizowania	Jego	woli.	Tym	ra-
zem	 tym	filmem	była	 „Boska	 interwen-
cja”.	W	sobotę	przed	wyjściem	na	szlak	
górski	 odbyły	 się	 nauki	 konfirmacyjne	
w	poszczególnych	grupach.	Sam	spacer	
po	górach	odbył	się	w	przepięknej	aurze,	
która	 pozwalała	 podziwiać	 wspaniałe	
widoki.	Podczas	wędrówki	była	sposob-
ność	 toczyć	 rozmowy,	 niekiedy	 konty-
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Niesamowita noc

nuując	wątki	z	poprzedniego	dnia.
	 Wszystkie	wyjazdy	zdają	się	być	udane,	o	czym	
świadczą	w	całkiem	sporej	ilości	zapytania	konfirman-
tów	o	to,	czy	po	ich	wielkiej	uroczystości	odbędzie	się	

jeszcze	 jeden	wspólny	wyjazd.	Skoro	 jest	dobra	wola	
ku	 temu,	 szczere	 chęci,	 by	 budować	 się	w	 takiej	 spo-
łeczności,	to	czemu	nie?

	 Wieczorem	 dnia	 26	marca	 o	 20:30	 zebraliśmy	
się	na	Placu	Kościelnym	w	Cieszynie	i	wspólnie,	autami	
pojechaliśmy	do	Wisły	Centrum	na	„Bezsenną	Noc”.		

	 Wszystko	 zaczęło	 się	 o	 22:00.	 Przywitał	 nas	
ksiądz,	który	jest	proboszczem	tejże	parafii,	a	następnie	
przemówił	 ks.	 bp	 Adrian	 Korczago.	 Głównym	 tema-

tem	 bezsennej	 nocy	 był	 Egipt	 i	 niewolnic-
two.	Wszyscy	musieli	założyć	sobie	na	ręce	
sznurkowe	 kajdanki,	 by	 poczuć	 się	 jak	 nie-
wolnicy.	 Na	 początku	 „na	 scenę”	 wyszedł	
mężczyzna	ubrany	za	bogatego	Egipcjanina.	
Opowiedział	nam	o	 Izraelitach	pracujących	
w	 Egipcie,	 tzn.	 mających	 tam	 „wolonta-
riat”.	 Później	 obejrzeliśmy	 początek	 filmu	
pt.	 „Książę	 Egiptu”,	 który	 świetnie	 zobra-
zował	 nam,	 jak	 naprawdę	wyglądała	 praca	
niewolników	 egipskich.	 Było	 to	 okropne.	
Następnie	 nauczyliśmy	 się	 egipskiego	 tań-
ca,	 który	 pokazał	 nam	 ten	Egipcjanin.	 Póź-
niej	na	 scenie	pojawiła	 się	kobieta	zamiata-
jąca	podłogę.	Mówiła,	że	 jej	mąż	cały	czas	
ciężko	 pracuje	 i	 nie	ma	 dla	 niej	 czasu.	Do-

ks. Dariusz Madzia
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łączyła	 do	 niej	 druga	 kobieta	 niosąca	 drewno	
i	wspólnie	rozmawiały	o	 tym,	czy	Bóg	o	nich	
zapomniał.	Obie	były	izraelitkami,	a	 ich	ubiór	
składał	 się	 z	 przepasanych,	 barwnych	 chust.	
Chwilę	później	przyłączyła	się	do	nich	trzecia	
kobieta,	niosąca	dzban.	Rozmawiały	o	ich	cięż-
kiej	 pracy	 i	 bardzo	 małym	 lub	 nikłym	 wyna-
grodzeniu.	W	ten	sposób	poznaliśmy	odczucia	
izraelitów.	Kolejnym	 punktem	 programu	 było	
słowo	 ks.	Marcina	 Podżorskiego.	Mówił	 nam,	
że	 przecież	 każdy	 z	 nas	 jest	 poniekąd	 niewol-
nikiem.	Może	 to	 być	 praca,	 szkoła,	 pieniądze.	
Nawet	nie	jesteśmy	tego	świadomi	w	jaki	spo-
sób	możemy	 się	 zmienić.	 Jednak	możemy	 do	
tego	nie	dopuścić.	Później	na	scenie	pojawił	się	
mężczyzna	naśladujący	Mojżesza.	Rozmawiał	
z	płonącym	krzakiem.	Bóg	powiedział	mu,	że	
nie	zapomniał	o	izraelitach	i	posyła	go,	by	ich	
uwolnił.	 Mojżesz	 z	 początku	 nie	 mógł	 uwie-
rzyć	w	jego	słowa,	bał	się	reakcji	faraona	i	ludu	
izraelskiego,	lecz	Bóg	obiecał	mu,	że	będzie	go	
wspierać.	Następnie	wystąpił	zespół	muzyczny	
z	 wokalistami.	 Wspólnie	 śpiewaliśmy	 różne	
pieśni	młodzieżowe.	Potem	na	scenę	powrócił	
„aktor”	przedstawiający	Mojżesza.	Mówił	nam	
o	 pladze	 -	 śmierci	 pierworodnych.	 Izraelici	
byli	 jednak	ochronieni	dzięki	krwi	baranka	na	
drzwiach	wejściowych.	Był	to	znak,	że	w	tym	
domu	jest	rodzina	izraelska.	Mężczyzna	poma-
lował	 w	 taki	 sposób	 drzwi	 stojące	 na	 scenie.	
Następnie	wszyscy	mieliśmy	przechodzić	przez	
te	drzwi,	a	za	nimi	zostały	rozcięte	nam	kajdan-
ki.	Był	to	symboliczny	znak,	że	jesteśmy	uwol-
nieni.	 Później	 przez	 kościół	 przeszły	 kobiety,	
izraelitki,	 które	 rozmawiały	 między	 sobą,	 jak	
bardzo	 trudna	 jest	 droga	 przez	 pustynię.	Brak	
wody,	 jedzenia,	 a	 wkoło	 sam	 piasek.	 Zaczęły	
wątpić	w	Mojżesza	i	w	Boga.	Później	na	scenę	
został	 zaproszony	 pewien	 starszy	 mężczyzna,	 
z	którym	jedna	z	dziewczyn	przeprowadziła	wy-
wiad.	Poprosiła	go	m.in.,	by	opowiedział	nam	
swoje	 świadectwo	 i	 przygodę	 z	 Bogiem.	 Jest	
to	niesamowite,	jak	Bóg	pamięta	i	troszczy	się	
o	nas.	Kolejnym	punktem	była	 spowiedź	 i	ko-
munia	święta.	Później	znów	śpiewaliśmy	różne	
niesamowite	 pieśni.	Wszystko	 zakończyło	 się	 
o	3	rano.	Było	to	super	wydarzenie.	Bardzo	mi	
się	 podobało.	 Został	 przygotowany	 i	 przedsta-
wiony	 bardzo	 ciekawy	 repertuar.	 Wszystkim,	
którzy	 nie	 uczestniczyli	 w	 „Bezsennej	 Nocy”	
,bardzo	polecam	to	wydarzenie.
	 Młodych	ludzi,	chętnych	poznać	nowe	
osoby,	 spędzać	miło	 czas	 na	 słuchaniu	 Słowa	
Bożego.	Serdecznie	zapraszamy	w	każdy	piątek	
o	godzinie	17:00	na	młodzieżówkę	odbywającą	
się	na	parafii	w	Cieszynie.	

Monika Macura
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Warsztaty muzyczne

	 W	 dniach	 15-17	 kwietnia	 br.,	 w	 Cie-
szynie	odbyły	się	piąte	już	warsztaty	muzycz-
ne	organizowane	przez	Centrum	Misji	i	Ewan-
gelizacji	z	Dzięgielowa.
	 Warsztaty	 prowadziło	 10	 instrukto-
rów:	Dorota	 Podżorska,	 Justyna	Gazda,	Mał-
gorzata	Rymorz,	Jakub	Gazda,	ks.	Marek	Mi-
chalik,		Janek	Stebel,	Piotr	Sikora,	Filip	Król,	
Leszek	Kaleta	 i	Tadeusz	Polok.	Nad	całością	
czuwał	ks.	Marcin	Podżorski	–	pomysłodawca	
projektu.	
	 W	 piątkowy	 wieczór	 140–osobowa	
grupa	 chórzystów	 zebrała	 się	 w	 sali	 LO	 im.	
A.	Osuchowskiego	na	pierwszą	próbę.	Każdy	
uczestnik	otrzymał	egzemplarz	nut	z	14	utwo-
rami	do	nauki.
	 W	 sobotę	 próby	 trwały	 od	 rana	 do	
wieczora,	 z	 drobnymi	 przerwami	 na	 kawę	 
i	obiad.	Pomimo	zmęczenia	można	było	odczuć	
radość	i	satysfakcję	z	wyćwiczenia	tylu	pieśni,	 
w	 większości	 nowych,	 opracowanych	 	 na	
cztery	głosy	przez	instruktorów	tegorocznych	
warsztatów.
	 W	 niedzielę	 próby	 odbywały	 się	 już	
w	 teatrze,	gdzie	o	g.18.00	odbył	się	finałowy	
koncert.	Chórowi,	jak	co	roku,	towarzyszył	ze-
spół	muzyków	przygotowany	przez	Mateusza	
Walacha,	muzyka,	aranżera	i	dyrygenta.
	 Dziękujemy	 Panu	 Bogu	 za	 ten	 nie-
zapomniany	 czas,	 kiedy	 zarówno	 chórzyści	
podczas	warsztatów,	jak	i	słuchacze	w	czasie	
koncertu,	mogli	odczuć	Bożą	obecność	i	Jego	
zapewnienie	o		trosce	o	nas,	ludzi.

Małgorzata Rymorz

Wspomnienia, refleksje 
jednego z uczestników 

Warsztatów Muzycznych

	 Wraz	z	połową	kwietnia	nadszedł	czas,	
oczekiwanych	 przez	młodzież	 (ale	 nie	 tylko)	
okolicznych	 parafii,	 5.	 Warsztatów	 Muzycz-
nych	 organizowanych	 przez	 Centrum	 Misji	 
i	 Ewangelizacji	 Kościoła	 Ewangelicko-Augs-
burskiego	w	Polsce.	W	ciągu	trzech	dni	grupa	
około	stu	 trzydziestu	ochotników	z	obu	stron	
Olzy,	 pod	 nadzorem	 dyrygentów	 (również	 
z	 obu	 stron	 Olzy),	 ćwiczyła	 czternaście	 no-
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wych	utworów	w	opracowaniu	na	cztery	głosy.	Efektem	
wielu	godzin	prób	był	koncert	finałowy,	który	odbył	się	
w	cieszyńskim	teatrze.	Oczywiście,	wśród	uczestników	
warsztatów	nie	mogło	 zabraknąć	 i	 nas	 -	 sporej	 grupy	
członków	młodzieżówek	naszej	parafii	(głównie	z	Cie-
szyna,	 Hażlacha	 i	 Zamarsk).	 15.	 kwietnia,	 w	 piątek,	 
w	godzinach	popołudniowych	udaliśmy	się	do	sal	„Osu-
cha",	aby	zgodnie	z	harmonogramem,	zarejestrować	się	
na	 warsztaty	 i	 rozpocząć	 pierwszy	 dzień	 prób.	 Tego	
dnia	na	nauce	spędziliśmy	niewiele	czasu,	ale	mimo	to	
zdążyliśmy	już	wstępnie	nauczyć	się	kilku	piosenek.
Następnego	ranka,	już	o	godzinie	w	pół	do	dziewiątej,	
rozpoczęliśmy	 istny	 maraton	 śpiewania.	 Bez	 dwóch	
półgodzinnych	 przerw	 na	 przysłowiową	 kawę	 i	 ciast-
ko	oraz	jednej	obiadowej,	przez	dwanaście	godzin,	bez	
przerwy,	 szlifowaliśmy	 nasze	 wokalne	 umiejętności.	
Po	ciężkim	dniu	udaliśmy	się	do	domów,	aby	porządnie	
wypocząć,	gdyż	nazajutrz	mieliśmy	od	rana	doskonalić	
wykonanie	 naszych	piosenek	w	 teatrze,	wraz	 z	 akom-
paniującym	 nam	 zespołem.	 Kiedy	 nastał	 oczekiwany	
niedzielny	wieczór,	a	widownia	cieszyńskiego	teatru
wypełniła	 się	 słuchaczami,	 cały	 chór	 (oraz	 muzycy)	
zaprezentował	 zróżnicowany,	 wytrenowany	 repertuar.	
Od	 chwili	 zadumy,	 poprzez	 egzotyczne,	 afrykańskie	
brzmienia,	rockowe	kawałki,	skoczne,	radosne	melodie,	
aż	po	błogosławieństwo	dla	publiczności,	staraliśmy	się,	
jak	najlepiej	umieliśmy,	wychwalić	Boga	i	„wyśpiewać"	
Jego	potęgę.	Po	półtoragodzinnym	koncercie,	 zmęcze-
ni,	 ale	ubogaceni	nowymi	doświadczeniami	 i	umiejęt-

nościami,	pożegnaliśmy	się	wzajemnie	 i	udaliśmy	się	
na	zasłużony	odpoczynek.
	 Doświadczenie	 warsztatów,	 to	 nie	 tylko	 roz-
wijanie	 nowych	 umiejętności,	 zdobywanie	 nowych	
znajomości,	 bądź	 nauka	 nowych	 pieśni.	 Ks.	 Marcin	
Podżorski,	 główny	 organizator	 warsztatów,	 przy	 wie-
lu	okazjach	zachęcał	nas	do	przemyślenia	i	aktywnego	
przeżywania	słów	piosenek,	które	niosły	jasne,	pasują-
ce	do,	nie	 tak	dawno	minionych	przecież,	Świąt	Wiel-
kanocnych,	przesłanie.	Nasz	Bóg	jest	wspaniały,	mocny	 
i	 silny.	 Nie	 ma	 sobie	 równego,	 a	 Swym	 zmartwych-
wstaniem	przypieczętował	Swoje	zwycięstwo	nad	mo-
cami	 zła.	 O	 tym	 śpiewaliśmy	 i,	 wierzę,	 wiele	 z	 tego	
mogliśmy	 zabrać	 ze	 sobą	 do	 domów.	 Podsumowując,	
opisywany	weekend	był	bardzo	męczący	i	wymagający,	
ale	dał	również	mnóstwo	satysfakcji,	pozwolił	nauczyć	
się	 nowych	 piosenek	 i,	 przede	 wszystkim,	 pozwolił	 
w	 kolejny	 sposób	 przeżyć	 niesamowitą	 radość	 i	moc	
płynącą	od	naszego	Boga.	Myślę,	że	wielu	uczestników	
już	nie	może	doczekać	się	następnej	edycji	warsztatów,	
która	 jest	 zaplanowana	 za	 półtora	 roku	 i,	 ze	względu	
na	przypadające	wtedy	pięćsetlecie	reformacji,	będzie	
z	pewnością	wydarzeniem	wyjątkowym.	
	 Jeśli	 więc	 chcesz	 być	 elementem	 czegoś	 nie-
samowitego,	 nauczyć	 się	 kilku	 piosenek,	 kreatywnie	
wykorzystać	czas	 i	przy	 tym	wszystkim	lepiej	poznać	
naszego	 Boga,	 zapraszam	 na	 kolejne	 Warsztaty	 Mu-
zyczne!

Andrzej Kaczmarczyk

Termin: 11-20 lipca 2016

Miejsce: Ośrodek wypoczynkowy "Malwa"

 Cena: 700 zł (cena obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, 
wszystkie atrakcje obozowe)
 Formularze zgłoszeniowe są dostępne w kancelarii parafialnej i na parafialnej stronie inter-
netowej.  Zgłoszenia wraz z zaliczką 100 zł należy składać do 15 czerwca.

Obóz młodzieżowy w Węgierskiej Górce

 Wszystkich gimnazjalistów i uczniów szkół średnich zapraszamy na parafialny obóz 
młodzieżowy w Węgierskiej Górce.

W programie:
- rozmowy w grupach i wspólne społeczności
- wycieczki w góry
- wyjścia na basen
- gry planszowe, warsztaty, zajęcia sportowe, kino obozowe
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Hażlaskie wydarzenia 
	 Podczas	 drugiego	 tygodnia	 ferii	 w	 Hażlachu	
został	zorganizowany	wieczór	gier	planszowych.	Kilka-
dziesiąt	osób	przybyło,	by	właśnie	w	ten	sposób	spędzić	
swój	wolny	czas.	Niewątpliwie	jest	to		świetny	sposób	
na	integrację	lokalną,	a	także	pokoleniową.		Przygoto-
wano	również	różnego	rodzaju	smakołyki.	Ostatni	gra-
cze	opuścili	miejsce	gier	grubo	po	22.	Mogli	sobie	na	to	
pozwolić,	przecież	były	ferie.
	 W	 Niedzielę	 Palmową	 dzieci	 z	 hażlaskiej	
szkółki	 niedzielnej	 zorganizowały	 sprzedaż	 babeczek	 
i	muffinek.	Lukrowane,	z	polewą,	z	różnymi	posypkami,	
a	niektóre	nawet	w	kształcie	zajączków,	pięknie	spako-
wane	baby	i	babeczki,	kusiły	swym	wyglądem.	Wszyst-
kie	smakołyki	można	było	nabyć	po	nabożeństwie	przy	
specjalnie	przygotowanym	stoliku.	Akcja	przerosła	na-
sze	najśmielsze	oczekiwania	i	z	pewnością	powtórzymy	
ją	w	kolejną	Niedzielę	Palmową.	Korzystając	z	okazji	
,pragnę	 podziękować	 wszystkim	 osobom	 zaangażowa-
nym	w	to	przedsięwzięcie.	Serdecznie	Dziękujemy.
	 W	piękny	i	radosny	poranek	Wielkanocy	dzie-
ci	 z	 hażlaskiej	 szkółki	 razem	przeżywały	Zmartwych-
wstanie	 Jezusa.	 Był	 to	 wyjątkowy	 i	 niezwykły	 czas.	
Wszyscy	 razem,	 bez	 podziału	 na	 grupy,	 śpiewaliśmy	
wielkanocne	 piosenki.	 Poznaliśmy	 również	 historię	
pewnego	 ucznia,	 który	 nie	 potrafił	 uwierzyć	w	 to,	 że	
trzeciego	dnia	po	ukrzyżowaniu	Jezusa	grób	był	pusty.	
Jednak	osobiste	spotkanie	Tomasza	ze	zmartwychwsta-
łym	Panem	było	 impulsem	do	niezwykłego	wyznania	
„Pan	mój	i	Bóg	mój”.	Mieliśmy	również	czas	na	naukę	
wersetu,	a	także	na	pracę	plastyczną.	Mam	nadzieję,	że	
serce	każdego	uczestnika	wychodzącego	ze		spotkania	
przepełnione	było	radosną	nowiną	o	zmartwychwstaniu	
Jezusa,	naszego	Pana.		

Grażyna Szymala
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Wieczór gier w Hażlachu
	 W	 czasie	 ferii	 zimowych,	 po	 raz	 kolejny,	 zor-
ganizowano	 Rodzinny	 wieczór	 gier	 planszowych	 
w	Hażlachu.	Śniegu	w	tym	roku	było	„jak	na	lekarstwo",	
dlatego	 zamiast	 nudzić	 się	w	 domach	 przed	 telewizo-
rem,	czy	komputerem,	około	50	osób	(od	najmłodszych,	
po	rodziców	i	dziadków)	spotkało	się	w	sali	parafialnej.	
Przybyły	osoby	zarówno	z	Hażlacha	jak	i	z	Zamarsk.		

	 Kilka	godzin	wspólnych	gier,	rozmów	i	zabaw	
upłynęło	bardzo	 szybko,	 a	 pozwoliło	 jeszcze	bardziej	
zacieśnić	wzajemne	 relacje.	Oprócz	 gier	 nie	 zabrakło	
też	 drobnego	 poczęstunku,	 ciast	 i	 kanapek.	 Kolejny	
wieczór	gier	planowany	jest	na	jesień	w	Zamarskach.	

ks. Marcin Podżorski

Rekolekcje dla dzieci w Zamarskach

	 W	 Wielkim	 Tygodniu	 uczniowie	 ze	
Szkoły	Podstawowej	w	Zamarskach	brali	udział	
w	rekolekcjach	pasyjnych.	
	 Nasze	 spotkania	 rozpoczynaliśmy	
śpiewem,	 który	 prowadził	 ks.	 Marcin	 Pod-
żorski.	 Następnie	 dzieliliśmy	 się	 na	 gru-
py,	 by	 wspólnie	 poznawać	 historię	 biblijne	 
i	zastanawiać	się	nad	tym,	jaka	mądrość	jest	dla	
nas	w	niej	zawarta.	W	pierwszym	dniu	uświada-
mialiśmy	 sobie,	 że	Bóg	 kocha	wszystkich	 bez	
wyjątku	i	patrzy	na	każdego	z	wielką	miłością.		
 
	 W	 kolejnym	 dniu	 zastanawialiśmy	 się	
nad	relacjami	w	rodzinie	na	podstawie	rodziny	
Izaaka.	Zaś	w	ostatnim	dniu	rekolekcji	analizo-
waliśmy	rolę	modlitwy	w	naszym	życiu	pozna-
jąc	historię	Daniela.	Trzy	dni	wspólnych	spotkań	
minęły	bardzo	szybko.	Jednak	myślę,	że	każdy	 
z	nas	czekał	już	na	wielkie	wydarzenia	związane	
ze	Świętami	Wielkanocnymi.			

Grażyna Szymala
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Kącik dla dzieci
Bożena Harwot-Podżorska

KOCHANE DZIECI!

 Maj jest pięknym miesiącem, za oknem jest już zielono, dni są coraz dłuższe i cieplejsze, a słoń-
ce świeci coraz jaśniej, zachęcając nas do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. I to jeszcze 
nie koniec dobrych wieści, w maju czeka na nas wiele świątecznych dni. Już na początku miesiąca 
mamy Święto Pracy, Flagi oraz Konstytucji 3 Maja. Ale my w naszym kąciku, szczególnie chcemy 
przypomnieć sobie o świętach kościelnych.
Pierwsze takie święto obchodzimy 5 maja jest to WNIEBOWSTĄPIENIE, a drugie 15 i 16, maja jest 
to ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

Co wspominamy w te Święta?

 Jakiś czas przed ukrzyżowaniem Pan Jezus usiadł ze swoimi uczniami i powiedział im tak: 
„Niedługo odejdę i nie będę już mógł z wami rozmawiać tak jak do tej pory, chodzić po ulicach, po-
magać ani leczyć chorych. Uczniowie zasmucili się bardzo. Kochali Jezusa, lubili jak opowiadał im  
o swoim Ojcu. Przy Nim czuli się bardzo bezpiecznie. To niemożliwe!! - pomyśleli uczniowie. Pan Je-
zus, widząc ich smutek, zaczął ich pocieszać: „Wkrótce po moim odejściu stanie się coś wspaniałego. 
Tylko pozostańcie w Jerozolimie i cierpliwie czekajcie.
„Co to za niespodzianka, co to może być ?" - zastanawiali się Piotr i Jakub. „Powiedz nam Panie Jezu" 
- prosił Jan. Uczniowie zaczęli zadawać dużo pytań. Wtedy Pan Jezus powiedział: „Poślę wam Ducha 
Świętego, który sprawi, że nie będziecie się smucić. Duch Święty da wam moc i odwagę, abyście zwia-
stowali Dobrą Nowinę o Mnie i o tym, co zrobiłem dla każdego człowieka".
 Pan Jezus wkrótce został ukrzyżowany i umarł, ale po trzech dniach powstał do życia. Potem 
jeszcze przez jakiś czas ukazywał się uczniom i przebywał ze swoimi przyjaciółmi, aż nastał dzień Wnie-
bowstąpienia, kiedy to odszedł do nieba, do swojego Ojca.
 Wszyscy dobrze pamiętali słowa Jezusa, więc tak jak im nakazał, zebrali się w Jerozolimie  
i czekali na to, co obiecał im Jezus. Czekali tak długo, aż obiecany przez Pana Jezusa DUCH ŚWIĘTY 
przyszedł. W pomieszczeniu, w którym przebywali, zaszumiało, jakby zawiał gwałtowny wiatr, a nad 
głowami uczniów pojawiły się płomyczki, jakby z ognia. Obietnica się spełniła Uczniowie nie byli już 
smutni i wystraszeni, teraz przez moc Ducha Świętego poczuli radość i odwagę. Głosząc o Jezusie 
,zakładali pierwsze zbory ludzi wierzących w naszego Pana. Były to narodziny  Kościoła Chrześcijań-
skiego.
 Ten szczególny dzień chrześcijanie nazywają jeszcze Dniem Pięćdziesiątnicy (ponieważ nastą-
piło to 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa) albo też Zielonymi Świątkami (z powodu powrotu wiosny 
i odradzania się przyrody).
.
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Co dla nas czyni?

-	powołuje	nas	do	życia	z	Jezusem

-	zgromadza	wokół	Słowa	Bożego

-	oświeca,	uczy	i	przypomina	słowa	Jezusa

-	 przekonuje	o	grzechu,	wprowadza	w	nasze	 życie	

prawdę	 o	 nas	 samych,	 o	 naszych	 grzechach	 i	 na-

szym	Bogu

-	 poświęca,	 świadczy	 o	 Jezusie	 i	 utrzymuje	 nas	 

w	wierze

-	wstawia	się	u	Boga	za	nami

-	pociesza

Polecenie:
	 Symbolem	Ducha	Świętego	jest	gołąbek.	Wytnij	
wzór	 gołąbka.	Możesz	 za	 pomocą	 taśmy	 klejącej	 przy-
czepić	go	do	patyczka.

DUCH ŚWIĘTY jest trzecią osobą Trójcy Świętej.
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26 MAJA DZIEŃ MATKI
TYLKO MATKA

• Matka ma taki czarodziejski 
klej, który połączy potłuczone 

kawałki.
• Matka to osoba, która słyszy, 

kiedy po cichu wylewasz łzy  
w poduszkę.

• Zawsze wie kiedy zmyślasz.
• Potrafi przesłać całusy pocztą.
• Matka jest zawsze podporą .

• Potrafi stworzyć rodzinę  
z mnóstwa krańcowo odmien-

nych charakterów.
• Matki to takie osoby, które krzy-

czą za Tobą wniebogłosy, 
wymachując rzeczami, które 

zapomniałeś wziąć.

wytnij GOŁĄBKA
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	-	W	przyszłym	tygodniu	w	czwartek
idziemy	 na	wycieczkę	 -	wołała	 Ela,	 biegnąc	 po	 scho-
dach.
-	Wy,	maluchy,	same?	-	zapytał	Heniek.
-	Nie	-	odpowiedziała	Ela	-	i	te	dzieci,	które	już	chodzą	
do	szkoły,	cała	nasza	grupa.	-	Matka	z	niedowierzaniem	
pokręciła	głową.
-	Dzieci	szkolne	na	taki	cel	z	pewnością	nie	otrzymają	
wolnego	dnia.
-	Ależ	mamusiu!	-	zawołała	Ela.	-	W	czwartek	jest	Wnie-
bowstąpienie,	a	w	szkole	jest	właśnie	konferencja.
-	Ach	tak	-	westchnął	Heniek	i	odwrócił	się,	jakby	go	to	
wcale	nie	interesowało.
-	Co	ci	jest,	synku?	-	zapytała	mama.	-	Nie	cieszysz	się,	
że	tak	się	złożyło,	iż	właśnie	we	Wniebowstąpienie	jest	
dzień	wolny	od	nauki?
-	Cieszę	się,	naturalnie,	że	się	cieszę,	ale	nie	o	to	chodzi.
-	A	o	co?	-	próbowała	dowiedzieć	się	matka.
-	Ja	tam	nigdzie	nie	pójdę.	U	nas	w	szkole		są		tacy,	któ-
rzy	mówią,	że	Wniebowstąpienie	to	był	pierwszy	chrze-
ścijański	start	rakiety.	Oni	z	nas	drwią.
Ela	zrobiła	wielkie	oczy.
-	Przecież	Zbawiciel	nie	potrzebuje	rakiety!	-	zawołała.	
-	No	tak	-	ciągnął	dalej	Henryk,
a	oczy	jego	patrzyły	świdrująco	i	ponuro	-	a	oni	właśnie	
mówią,	że	Bóg	musiał	przygotować	rakietę,	kiedy	Zba-
wiciel	chciał	odejść	do	nieba.
-	Ależ	Zbawiciel	wcale	nie	potrzebuje	rakiety	-	podjęła	
Ela	na	nowo.
-	Ach,	co	ty	możesz	rozumieć	-	odparował	Heniek	-	ty	
nie	jesteś	przecież	technicznie	wykształcona,	nie	masz	
o	tym	zielonego	pojęcia.
-	A	 ty	 duchowo	 jesteś?	 -	 zapytała	matka	 cicho.	 -	 Czy	

Wniebowstąpienie

to	rzeczywiście	sprawia	ci	taki	kłopot?	Usiądźcie	tutaj,	
coś	wam	opowiem.
Kiedy	usadowili	 się	 już	w	kuchni	za	stołem,	zapytała	
Heńka:
-	Powiedz	mi,	synku,	gdzie	właściwie	jest	niebo?
-	Hm,	 tego	mogę	 jeszcze	nie	wiedzieć	 -	 odpowiedział	
szorstko.
-	Nie	myślę	 o	miejscu,	 które	 nazywamy	niebem	 -	 cią-
gnęła	 dalej	 matka.	 -	 Czy	 nie	 mamy	 żadnego	 punktu	
oparcia,	na	podstawie	którego	moglibyśmy	powiedzieć,	
gdzie	jest	niebo?	Kto	jest	w	niebie?
-	Pan	Bóg	i	aniołowie,	i...
-	Niebo	jest	 tam,	gdzie	jest	Pan	Bóg	-	przerwała	bratu	
Ela.	-	Słusznie	-	potwierdziła	matka	-	ale	gdzie	jest	Bóg?
-	Nooo...	-	cedził	powoli	Heniek	-Pan	Bóg	jest	wszędzie,	
przynajmniej	może	być	wszędzie.
-	A	więc	niebo	także	-	dodała	matka.
-	 Powiedz	mi,	mamusiu	 -	 zapytał	Heniek	 -	 Zbawiciel	
musiał	jednak	mieć	jakąś	szybkość,	kiedy	odchodził	do	
nieba?	Nie	myślę	o	 tym,	 jak	ci,	którzy	drwili,	ale	On	
musiał	przecież	skądś	startować.
-	Przeczytajmy	o	tym	w	Biblii	-	powiedziała	matka.	
-	Czy	wiecie,	gdzie	jest	opisane	Wniebowstąpienie?	
-	Dzieci	nie	wiedziały.	Matka	otworzyła	księgę	Dziejów	
Apostolskich	i	z	rozdziału	1	przeczytała	wiersz	9:	„I	gdy	
to	powiedział,	 a	oni	patrzyli,	 został	 uniesiony	w	górę	 
i	obłok	wziął	Go	sprzed	oczu	ich".
-	Widzicie,	obłok	zasłonił	Zbawiciela	przed	tymi,	którzy	
patrzyli	za	Nim.	A	więc	nie	gdzieś	w	dalekiej	przestrze-
ni	kosmicznej,	lecz	zupełnie	blisko	było	niebo,	to	było	
przejście	z	widzialnego	do	niewidzialnego	świata.
-	Hm	-	odchrząknął	zamyślony	Heniek	-	w	takim	razie	
niebo	jest	o	wiele	bliżej,	niż	myślimy.

Polecenie:
 Zaczynając od literki „ B", skreśl co drugą literkę a dowiesz się co Pan Jezus obiecał nam wszyst-

kim przed Swoim odejściem do nieba.

ABOGTSOCJSAYJKEGSVTUEKMHZJWFAJMYITPWOD

WQSIZLYHSDTBKJIXEODFNYI	

ADŻLDWOJSNKTORŃHCKZLESNOIJAIŚGWDICACTNA

Mt. 28.20

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

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

Prz 18,22

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

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

Ga 3,27
Chrzty:                                           

W	marcu	śluby	się	nie	odbyły

2016-03-04
2016-03-09
2016-03-11
2016-03-19
2016-03-24
2016-03-26

śp.	Helena	Hudyka	zd.	Płoskonka
śp.	Bronisława	Wiecheć	zd.	Krzemień
śp.	Jan	Edward	Ryrych
śp.	Rudolf	Cieślar
śp.	Helena	Handzel	zd.	Wawrzyczek
śp.	Paweł	Wowry

lat	85
lat	77
lat	68
lat	84
lat	89
lat	87

Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Ogrodzona

Zaproszenie
V Cieszyńskie Śniadanie dla Kobiet 

4 czerwca 2016 roku w Pajcie

wykład: Halina Sztwiertnia

Pozostałe atrakcje na afiszach!

Zgłoszenia w kancelarii parafialnej 

lub pod telefonem: 33 857 96 69

2016-02-06
2016-02-07
2016-02-07
2016-02-14
2016-02-14
2016-02-21
2016-02-21
2016-03-28

Mikołaj	Pilch
Jagoda	Wawrzyczek
Maciej	Michał	Szkutek
Filip	Plinta	Tyrlik
Malwina	Małgorzata	Parchańska
Zofia	Harok
Zuzanna	Babińska
Helena	Zuzanna	Księżak

Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
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Informacje, ogłoszenia

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 

 Środa 4 maja: Chrystus w Starym Testamencie - wykład Marka Cieślara, 
dziennikarza, redaktora audycji radiowych „Po prostu” (z cyklu poświęconego 
treściom mesjańskim ksiąg historycznych, poetyckich i prorockich ST) 

 środa 11 maja: Duchowy autorytet przewodników wiary - wykład dia-
kon Aleksandry Błahut-Kowalczyk, mgr teologii, autorki zbiorów felietonów, ese-
jów, wierszy oraz radiowych rozważań biblijnych 

 środa 18 maja: Poselstwo Księgi Objawienia św. Jana - wykład  
ks. Adama Podżorskiego, proboszcza parafii ewangelickiej w Skoczowie,
wykładowcy Szkoły Biblijnej (z cyklu poświęconego proroctwom i symbolom  
Księgi Apokalipsy) 

 środa 25 maja: Praktyczne życie chrześcijanina - wykład  Ilony Hajew-
skiej, sędzi w stanie spoczynku, prowadzącej mediacje sądowe w sprawach 
małżeńskich i rodzinnych 

Serdecznie zapraszamy na „Wieczory z Biblią” 
w każdą środę o godz. 18.00

 „Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa  
i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski.” Obj.1.3 
 Spotkania odbywają się w sali naprzeciw kancelarii parafialnej w Cieszynie, 
Plac Kościelny 6
 Przyjdź – zaproś innych!!! 



Wieœci Wy¿szobramskie

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

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz plan  

na maj

2016 ro
k

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

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

  

Biblijne spotkania dla kobiet:

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

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Bibliotekarki

05.05.: Wycieczka do świątyni leśnej w Mikuszowicach 

12.05.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
  Prelekcja: Henryk Nitra (125 – lecie urodzin) 

19.05.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Hieronim z Pragi  (600 – lecie śmierci)

26.05.: Wycieczka na Kasarnę (Słowacja)
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	19.00

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

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

w Cieszynie
godz. 18.00
> każda środa

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 środa miesiąca

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

- Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej 

lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Wieczory z Biblią:
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Jubileusz Złotej Konfirmacji
(1966-2016)

W dniu 19 czerwca 1966 roku grupa 162 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 POŁĄCZONYM 
ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

W DNIU 12 CZERWCA 2016 ROKU
W KOŚCIELE JEZUSOWYM W CIESZYNIE O GODZ. 10.00

Po nabożeństwie serdecznie zapraszamy na wspólny obiad.
Zgłoszenia pod nr tel. 33 857 96 69; 668 588 335 oraz 33 852 12 04

Imienne wpłaty na cele organizacyjne (80 zł)
na nr konta Banku Spółdzielczego w Cieszynie:

39 8113 0007 2001 0045 0036 0001 z dopiskiem „Złota Konfirmacja” 
lub w kancelarii parafialnej. 

Termin wpłat do ostatniego maja.
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Konfirmanci z 1946 i 1956 roku

Serdecznie zapraszamy ochotnych i będących na siłach 

do udziału w 60-leciu i 70-leciu konfirmacji, 

która odbędzie się 12 czerwca br. o godz. 10.00 

w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

Szczegółowe informacje w kancelarii parafialnej, 

tel. 33 857 96 69

Pamiątka Poświęcenia 

Kościoła Jezusowego 

w Cieszynie

22 maj 2016 rok

godz. 10.00 - Uroczyste nabożeństwo 
w Kościele Jezusowym 

– kazanie ks. bp Jan Wacławek
godz. 12.00 - Posiłek w plenerze 
(grochówka, placki z wyrzoskami, 
potrawy z grilla, kołaczyki, kawa, herbata)
godz. 13.00 - Orkiestra dęta z Trzanowic
godz. 13.30 - Pokaz tańca żydowskiego
godz. 13.45 - Zespół Synogarlica
godz. 14.00 - Ewangelizacja 

– ks. Janusz Kożusznik  
godz. 14.45 - Orkiestra dęta
godz. 15.00 – „Upieczona gęś, śpiewający 
łabędź” – dr Jerzy Sojka
godz. 15.30 - Zespół Synogarlica
godz. 16.00 - Jajecznica w ogrodzie  
parafialnym
godz. 17.00 - Koncert Filharmonii Śląskiej
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Serdecznie Zapraszamy na 9 Cieszyńską Noc Muzeów

 Tegoroczna Cieszyńska Noc Muzeów odbędzie w piątek 20 maja br.,  
w godz. od 19.00 do 24.00. Jak co roku będzie można zwiedzić wiele cieka-
wych miejsc i instytucje kultury, w tym również te, które na co dzień nie można 
zwiedzać oraz oczywiście nasz Kościół Jezusowy wraz z Muzeum Protestanty-
zmu. A w kościele będzie można zobaczyć wystawy czasowe: „Jan Sztwiertnia 
(1911-1940)” – wystawa przygotowana z okazji 75-lecia śmierci w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen w Austrii, wybitnego kompozytora  
i wiślańskiego nauczyciela. Wystawa była prezentowana m.in. w Austrii podczas 
uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej polskich ewangelików - ofiary obo-
zu w Mauthausen-Gusen. Bedzie można również zobaczyć wystawę prezentującą 
ewangelickie szkolnictwo „Cieszyńska szkoła ewangelicka na przestrzeni XVIII  
i XIX w.” Natomiast przed Kościołem Jezusowym plenerowa wystawa „Jan Hus 
600 lat później”, którą gościmy na placu Kościelnym od końca kwietnia br. Wysta-
wa przygotowana w ubiegłym roku w związku z 600 rocznicą męczeńskiej śmierci 
Jana Husa podstępnie spalonego na stosie w trakcie Soboru w Konstancji. I oczywi-
ście wystawa stała muzeum. I jak co roku będzie otwarte wejście główne kościoła.

DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
12 – 15 maja 2016

 
 „Jeden Pan, Jedna Wiara, Jeden Chrzest” – pod takim hasłem w dniach 12 – 15 maja odbędą się or-
ganizowane po raz pierwszy w Cieszynie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Cieszyn jest miastem położonym na 
skrzyżowaniu kultur, narodów i religii; na terenie Śląska Cieszyńskiego zgodnie współistnieje kilka wyznań 
chrześcijańskich. Celem organizatorów jest integracja tych środowisk w duchu ekumenizmu, ze wskazaniem 
wspólnych korzeni wiary. Impreza wpisuje się także w cykl przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 
oraz obchody 1050 - lecia Chrztu Polski. W jej ramach będzie można uczestniczyć w cyklu koncertów, spekta-
kli teatralnych, prelekcji, wystaw, warsztatów... Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej 
www.dnikulturychrzescijanskiej.pl Partnerami wspierającymi organizację Dni są: Miasto Cieszyn, Parafia 
Rzymsko-Katolicka p.w. Marii Magdaleny w Cieszynie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, Zbór 

„Elim” Kościoła Zielonoświątkowego w Cieszynie, Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko- Au-
gsburskiego. 
 Honorowy patronat nad imprezą objął: ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko – Żywieckiej – Ro-
man Pindel oraz Biskup Diecezji Cieszyńskiej ks. Adrian Korczago. Na wszystkie imprezy – wstęp wolny. 
Zapraszamy!

 13 maja o godzinie 17.00 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury odbędzie się prelekcja multimedialna prof. 
Andrzeja Hławiczki w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej pt. „CIESZYNIACY ZNANI I ZAPOMNIA-
NI: JĘDRZEJ HŁAWICZKA (1866–1914)” nauczyciel, wychowawca, społecznik, muzykolog, organista, 
etnograf, zbieracz pieśni ludowych. Spotkanie wzbogaci występ kwartetu pod dyrekcją dr Danuty Kwiat-
kowskiej. Wstęp wolny! Zapraszamy.
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Zaproszenie
 Chór Misyjny planuje wycieczkę do Mosznej - zwiedzanie pięknego zamku, parku 
z kwitnącymi w maju azaliami, rododendronami, stadniny koni oraz udział w nabożeństwie w 
Gogolinie (ks. Wojciech Pracki). 
 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w wycieczce jednodniowej (około 20 osób), 
aby autobus nie woził tylko „powietrza” . 
 Wyjazd 29 maja br. (niedziela) o godz. 6.30 z Cieszyna (Plac Kościelny) Koszt wy-
cieczki bardzo przystępny. 
 Zgłoszenia pod nr. tel. 33 479 63 66 lub 513 654 662.

Malarstwo 
chcesz pomalować – odnowić 

mieszkanie lub dom, 

zadzwoń. 

Wojnar Józef

tel. 33 852 94 46; 

887 731 940

Sprzedam 
wózek inwalidzki elektryczny,

wysoka klasa, 

produkcji Szwajcarskiej

tel. 605 611 485
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

Projekt okładki: A. Macura              
Korekta: ks. Jan Sztwiertnia
               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 
e-mail:  bmacura@vp.pl 
Skład komputerowy: B i A Macura
             

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

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

tel. kom. 501 290 486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 
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