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Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą  (Kol 4,6)

	 Przeciętny	człowiek	wypowiada	dziennie	ponad	10	tysięcy	słów.	Czego	dotyczą?	
Część	z	nich,	by	przekazać	komuś	coś	ważnego,	inne	po	to,	by	zapytać,	by	poznawać	się	
lepiej,	by	dyskutować,	wymieniać	poglądy.	Słowa	mogą	być	bardzo	ważne,	bo	to	podsta-
wowe	narzędzie	komunikacji	między	nami,	ludźmi,	jednak	każdego	dnia	wypowiadamy	
też	wiele	zwykłych	słów,	nie	mających	wielkiego	znaczenia.	
	 Ważne	 jest	 jednak	nie	 tylko	 to	co	mówimy,	ale	 też	 jak	mówimy.	To	samo	zda-
nie,	ten	sam	komunikat	można	wypowiedzieć	tonem	łagodnym,	lub	w	sposób	agresywny,	
atakujący	naszego	rozmówcę.	Apostoł	Paweł	zachęca	nas	w	liście	do	Kolosan,	by	nasza	
mowa	była	zawsze	uprzejma.	
	 Wielokrotnie	zdarza	nam	się	zapewne	nie	zgadzać	z	kimś,	mieć	inne	poglądy	czy	zdanie	w	danej	sprawie.	
Mamy	do	tego	prawo;	mamy	prawo	wypowiedzieć	swoje	zdanie,	ważne	jednak,	byśmy	nie	robili	tego	atakując	
drugą	osobę,	na	siłę	próbując	udowadniać	swoją	wyższość,	ale	z	szacunkiem	i	uprzejmością.	
	 Może	więc	warto	w	kolejnym	miesiącu	przyjrzeć	się,	a	właściwie	przysłuchać	się	swoim	słowom	i	sposo-
bie	w	jaki	je	wypowiadamy.

ks. Marcin Podżorski

OD REDAKCJI: 	 Mówi	 się,	 że	 maj	 to	 najpiękniejszy	 miesiąc	 w	 roku.	 Wiosna	 
w	pełni,	a	przyroda	raczy	nas	cudownymi	widokami	i	zapachami	kwit-
nących	 drzew	 i	 kwiatów.	Maj	 potrafi	 oszołomić	 i	 zakręcić	w	 głowie.

Być	może	 to	dzięki	majowej	urodzie	statystycznie	najczęściej	 i	najchętniej	zakochujemy	się	w	 tym	miesiącu?	
Bo	w	maju	świat	jest	piękniejszy,	bajkowy.	Warto	wtedy	zadać	sobie	pytanie	-	dlaczego	człowiek	czuje	potrzebę	
kochania	innych?	Potrzeba	kochania	jest	najbardziej	niezwykłym	dążeniem	człowieka	na	tle	wszystkich	jego	po-
trzeb,	pragnień	i	aspiracji.	Jest	to	dążenie	obce	prawom	przyrody	i	prawom	ewolucji.	W	naturze	bowiem	dominuje	
walka	o	byt	(zwierzęta	walczą	o	swoje	przetrwanie	kosztem	innych	zwierząt)	oraz	naturalna	selekcja	(organizm	
silniejszy	zwycięża	kosztem	słabszego).	Także	w	człowieku	wiele	sfer	nie	tylko	nie	dąży	do	miłości,	ale	wręcz	
sprzeciwia	 się	miłości.	Miłość	 jest	 obca	 logice	 ludzkiego	 ciała,	 które	 -	 pozostawione	 samo	 sobie	 -	w	 sposób	
spontaniczny	dąży	do	zaspokojenia	potrzeb	fizycznych	(snu,	pokarmu,	tlenu,	wypoczynku)	oraz	biologicznych	
instynktów.	Miłość	jest	również	obca	logice	ludzkiej	psychiki.	Nasze	emocje	szukają	przede	wszystkim	dobrego	
nastroju,	a	nie	miłości.	Z	kolei	nasze	subiektywne	myśli	i	przekonania	dążą	do	wymyślenia	najłatwiejszej	drogi	
do	szczęścia.	A	taką	drogą	na	pewno	nie	jest	miłość.	W	tej	sytuacji	rzeczywiście	możemy	się	zdumiewać	naszą	
potrzebą	 i	naszą	zdolnością	do	podjęcia	 troski	o	 innych,	do	ofiarowania	 innym	ludziom	naszego	czasu,	naszej	
obecności,	naszych	zdolności	i	uczuć,	naszej	pracowitości,	a	czasem	nawet	naszego	życia.	Jakże	nie	zdumiewać	
się	zwłaszcza	miłością	macierzyńską.	Przecież	każda	mama	to	ktoś	aż	tak	bardzo	kochający,	że	potrafi	ofiarować	
swemu	dziecku	kawałek	własnego	ciała	i	część	swojej	krwi.	
	 Skąd	zatem	bierze	się	ta	niezwykła	potrzeba	i	zdolność	człowieka,	by	kochać?	Niektórzy	psycholodzy	
i	socjolodzy	próbują	tę	tendencję	interpretować	jako	wynik	konieczności	życiowej,	jako	sposób	na	przetrwanie.	
Twierdzą,	że	skoro	człowiek	nie	może	uniknąć	kontaktu	z	innymi	ludźmi,	to	stara	się	odnosić	do	nich	z	miłością	
po	to,	aby	zyskać	ich	przychylność	i	życzliwość.	Miłość	nie	jest	zatem	jakimś	darem	czy	wyrazem	troski	o	innych	
ludzi,	lecz	jedynie	ukrytym	egoizmem	i	strategią	na	przetrwanie.	Trudno	jednak	zgodzić	się	z	takim	tłumaczeniem,	
gdyż	w	rzeczywistości	niczego	ono	nie	wyjaśnia.	Pozostaje	przecież	nadal	pytanie:	dlaczego	człowiek	potrafi	wy-
myślić	strategię	na	przetrwanie	w	oparciu	o	miłość,	a	nie	np.	w	oparciu	o	egoizm,	manipulację	czy	prawo	pięści?	
Jak	to	się	dzieje,	że	człowiek,	który	biologiczne	wyszedł	ze	świata	przyrody,	który	ma	ciało	i	instynkty	biologicz-
nie	podobne	do	świata	zwierząt,	potrafi	stać	się	bezinteresownym	darem	dla	innych?		Jedyna	logiczna	odpowiedź	
na	to	pytanie	płynie	z	Biblii,	która	odkrywa	przed	nami	ostateczną	tajemnicę	człowieka.	Zostaliśmy	stworzeni	
na	 obraz	 i	 podobieństwo	Boga,	 który	 jest	miłością.	 Istniejemy	 tylko	dlatego,	 że	Ktoś	 pierwszy	nas	 pokochał:	
od	zawsze	i	nieodwołalnie.	Ten	Ktoś	uzdolnił	naszych	rodziców	i	innych	ludzi,	by	przyjęli	nas	z	Bożą	miłością	
(chociaż	w	ludzki,	czyli	niedoskonały	sposób)	i	by	swoją	miłością	rozbudzili	w	nas	pragnienie	pokochania	Boga,	
siebie	samego	oraz	drugiego	człowieka.	Gdybyśmy	nie	byli	dziełem	Stwórcy,	który	jest	Miłością,	gdybyśmy	byli	
jedynie	rezultatem	biologicznej	ewolucji,	wtedy	nasze	życie	opierałoby	się	-	tak,	jak	u	zwierząt	-	jedynie	na	grze	
instynktów	i	popędów.	Wtedy	nigdy	nie	pojawiłaby	się	w	nas	potrzeba	pokochania	kogokolwiek.	A	nawet	gdyby	
-	teoretycznie	rzecz	biorąc	-	pojawiłaby	się	w	nas	taka	potrzeba,	musiałaby	ona	zostać	uznana	za	zupełnie	bezsen-
sowną	i	nielogiczną.	Byłaby	jakimś	niezrozumiałym	wybrykiem	natury	i	zaburzeniem	praw	przyrody...	
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STACZAJ DOBRY BÓJ WIARY

Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który 
jest w niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem 

moim, który jest w niebie. Mt 10, 32-33

	 Na	 dwóch	 ostatnich	 zajęciach	 nauczania	 kon-
firmacyjnego,	 jakby	 na	 podsumowanie	 całego	 roku,	
oglądaliśmy	film	Bóg nie umarł.	Specjalnie	wybrałem	
właśnie	 ten	film,	by	dać	naszym	konfirmantom	trochę	
do	myślenia,	 by	 ich	 poruszyć	 i	 dotknąć	 ich	 serc.	 Bo-
wiem	 przez	 cały	 rok	 nasze	 zajęcia	 były	 pełne	 teorii.	
Przypominaliśmy	sobie	podstawowe	wiadomości	doty-
czące	wiary,	Kościoła,	Pisma	Świętego	–	to,	co	każdy	
ewangelik	powinien	wiedzieć.	Zdaję	sobie	sprawę,	że	
czasem	było	to	może	nużące,	ale	jest	pewien	zasób	wie-
dzy,	który	jako	świadomi	członkowie	Kościoła	musimy	
posiadać.	
	 Każda	 wiedza	 teoretyczna	 ma	 swoją	 wartość	
wtedy,	kiedy	potrafimy	ją	zastosować	w	praktyce,	czyli	
przenieść	w	czyn,	 innymi	słowy		-	wykorzystać	w	co-
dziennym	życiu.	
	 I	o	 tym	właśnie	był	 ten	film.	Pokazywał	prze-
platające	się	ze	sobą	losy	kilku	osób,	które	zostały	po-
stawione	przed	koniecznością	opowiedzenia	 się	po	 ja-
kiej	stronie	stoją.	Czy	są	z	Jezusem,	czy	przeciw	Niemu.	
Czy	są	gotowe	Go	wyznać	bez	względu	na	konsekwen-
cje,	czy	też	dla	świętego	spokoju	i	własnej	wygody	wy-
prą	się	Go.	
	 I	 tak	w	filmie	pojawiła	się	dziewczyna	pocho-
dząca	 z	 muzułmańskiej	 rodziny,	 która	 w	 tajemnicy	
przed	bliskimi	nawróciła	się	na	chrześcijaństwo.	Kiedy	
sprawa	wyszła	na	jaw	–	wówczas	przyznała	się	do	swej	
wiary	przed	ojcem,	choć	drogo	ją	to	kosztowało	–	zosta-
ła	wykluczona	z	rodziny	i	wyrzucona	z	domu.	
	 Dalej	 spotykamy	w	 tym	filmie	młodą	kobietę,	
która	pozostaje	w	związku	z	niewierzącym,	bardzo	źle	
nastawionym	 do	 chrześcijaństwa	 profesorem	 filozofii.	
On	naśmiewa	się	z	jej	wiary.	Poniża	ją	z	tego	powodu	
przed	znajomymi.	Ona	znosi	to	cierpliwie,	bo	go	kocha.	
Ale	w	końcu	musi	podjąć	decyzję.	Być	z	człowiekiem,	
który	gardzi	jej	wiarą	czy	rozpocząć	nowe	życie	w	zgo-
dzie	 ze	 swoim	 sumieniem.	Trzeba	 przyznać	 –	 bardzo	
trudny	wybór.	Wybiera	jednak	to	drugie	wyjście.	Zrywa	
znajomość	z	kimś,	kto	nie	podziela	jej	wiary.	Pokazuje,	
że	Bóg	jest	dla	niej	ważniejszy,	że	On	jest	na	pierwszym	

miejscu	w	jej	życiu.	
Jednak	 najważniejszą	 po-
stacią	 filmu	 jest	 student	
pierwszego	 roku,	 który	
przyjeżdża	 na	 uniwersytet	
ze	 swoją	dziewczyną.	Obo-
je	planują	wspólne	życie.	Już	na	pierwszych	zajęciach	
zostaje	 postawiony	pod	 ścianą,	 gdyż	 niewierzący	 pro-
fesor	filozofii,	 o	którym	była	 już	mowa,	każe	napisać	
na	kartkach	 jedno	zdanie	–	Bóg	umarł.	Kto	 to	zrobi	–	
będzie	miał	zaliczoną	część	materiału.	Kto	nie	napisze	
tego	 zdania	 –	 będzie	 musiał	 udowodnić	 pozostałym	
studentom,	że	jest	inaczej,	że	Bóg	istnieje,	żyje,	a	wiara	 
w	Niego	ma	sens.	
	 Młody	człowiek,	na	pierwszy	 rzut	oka	z	góry	
skazany	na	porażkę,	podejmuje	wyzwanie	niewierzące-
go	profesora.	Na	trzech	kolejnych	zajęciach	przekonuje	
swoich	kolegów	i	koleżanki,	że	profesor	się	myli.	Daje	
przez	 to	wspaniałe	świadectwo	swej	wiary.	Spotykają	
go	z	 tego	powodu	szykany	ze	strony	nauczyciela,	roz-
pada	się	związek	z	dziewczyną,	ale	ostatecznie	wycho-
dzi	z	tej	próby	zwycięsko.	Więcej,	staje	się	narzędziem	 
w	rękach	Boga.	Bo	inni,	patrząc	na	jego	postawę,	zmie-
niają	 zdanie.	Mają	 odwagę	wyznać,	 że	Bóg	 żyje.	Na-
wracają	się	do	Boga.	W	ten	sposób	Bóg	wykorzystał	tę	
sytuacje	 do	 tego,	 by	 ewangelia	 o	 Jego	miłości	mogła	
dosięgnąć	ludzkich	serc.	
	 Oglądałem	ten	film	już	kilka	razy,	i	muszę	przy-
znać,	że	za	każdym	razem	mnie	porusza.	Każe	mi	się	
zastanowić	nad	swoją	wiarą.	Przypomina	mi,	że	ja	tak,	
jak	 każdy	 z	was,	muszę	 niejednokrotnie	 podejmować	
decyzje	za	albo	przeciw	Bogu.	I	absolutnie	nie	są	to	ła-
twe	sprawy.	W	tym	filmie	przewija	się	kilka	razy	werset	
z	Ewangelii	Mateusza,	który	również	wam	pragnę	dziś	
zadedykować:	 Jezus	 mówi:	Każdego więc, który mię 
wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, 
który jest w niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł 
przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który 
jest w niebie.		Kto	doświadcza	na	sobie	działania	Bożej	
miłości,	kto	się	przyznaje	do	Jezusa	i	nie	wstydzi	się	Go	
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–	ten	będzie	zbawiony.	Kto	wypiera	się	swej	wiary,	kto	
wstydzi	się	Jezusa	–	temu	Jezus	powie:	nie	znam	cię.	
Przez	lata	nauki	religii	i	na	szkółkach	niedzielnych	po-
znawaliście	 Boga	 i	 Jego	 miłość	 do	 człowieka.	 Teraz	
czas	 na	 waszą.	 Dzisiaj	 będziecie	 ślubować	 wierność	
Bogu	 i	 naszemu	 Kościołowi	 Ewangelicko-Augsbur-
skiemu.	Będziecie	przysięgać,	że	wytrwacie	w	wierze	
i	nie	opuścicie	naszego	Kościoła.	Nie	zmienicie	go	na	
inny,	ale	w	nim	wytrwacie	i	będziecie	go	współtworzyć	
jako	aktywni	ewangelicy.	Jest	to	piękne	i	ważne	ślubo-
wanie.	 Jednak	życie	pokazuje,	że	niełatwo	w	nim	wy-
trwać.	Znam	przypadki	młodych	 ludzi,	którzy	w	dniu	
konfirmacji,	 kiedy	 ślubowali	wierność	Bogu	 i	 kościo-
łowi,	podjęli	zupełnie	odwrotną	decyzję.	Nie	wytrwali	
w	ślubowaniu.	Zniknęli	z	kościoła.	Nie	ma	ich	ani	ich	
bliskich.	 Jaki	 sens	miała	więc	 ich	 konfirmacja,	 jakim	
przeżyciem	była	dla	rodzin,	które	nie	prowadzą	swoich	
dzieci	do	Jezusa?
	 Modlę	 się,	 by	w	waszym	przypadku	było	 ina-
czej.	 My	 wszyscy	 musimy	 podejmować	 wybory.	 Bę-
dziecie	 je	 podejmować	 do	 końca	 życia.	 Życie	 pisze	
lepsze	 scenariusze	 niż	 filmowcy.	Nie	wiem,	w	 jakich	
sytuacjach	życiowych	zostaniecie	postawieni,	 aby	wa-
sza	wiara	 została	wypróbowana.	Wiem	 jednak,	 że	 bę-
dziecie	kuszeni	na	różne	sposoby.	Będziecie	namawiani	
do	niemoralnych	decyzji,	będziecie	odwodzeni	od	Jezu-
sa.	Będziecie	namawiani	do	świadomego	łamania	przy-
kazań.	Może	będzie	wyśmiewana	wasza	przynależność	
do	Kościoła	Ewangelickiego.	Za	każdym	razem	trzeba	
będzie	podjąć	decyzję.	Pójść	na	łatwiznę	czy	pokazać	
chrześcijański	 charakter,	 jak	 ten	 chłopak	 z	 filmu.	Do-
łączyć	do	grona	szyderców	czy	trwać	mocno	przy	swo-
im.	A	ostatecznie	–	przyznać	się	do	Jezusa,	czy	wyprzeć	
się	go	 i	przegrać	swoją	wieczność?	To	wasza	decyzja	 
i	wasz	wybór.	
	 Staczaj	dobry	bój	wiary	–	pisze	apostoł	Paweł	
do	swego	ucznia	Tymoteusza	i	do	was.	Czemu	wiara	jest	
porównana	do	walki?	Bo	tak	jak	ona	wymaga	wytrwa-
łości	i	odwagi.	W	pierwszej	kolejności	macie	walczyć,	
by	 nie	 stracić	wiary.	 O	 klęskę	w	 tej	 walce	w	 dzisiej-
szym	 świecie	 nietrudno.	 Jesteśmy	 codziennie	 kuszeni	

przez	diabła	do	zejścia	na	złą	drogę.	Wiara	i	oparte	na	
niej	zasady	życia	bywają	wyśmiewane.	Kościół	i	chrze-
ścijaństwo	bywają	przedstawiane	w	złym	świetle	jako	
coś	niefajnego	i	ograniczającego	swobodę	życia.	Jak	się	 
w	tym	świecie	odnajdziecie?	Przed	wami,	mam	nadzie-
ję,	wiele	lat	życia.	Wiele	lat	walki	o	utrzymanie	wiary,	 
o	trwanie	w	niej,	o	przekazanie	jej	następnemu	pokole-
niu.	Jeśli	wy	tego	nie	dokonacie,	to	kto?
	 Ta	 duchowa	 walka	 nie	 oznacza	 jednak	 tylko	
wytrwania	w	wierze,	ale	również	dawanie	jej	świadec-
twa	na	co	dzień,	w	szkole,	w	domu	czy	kiedyś	później	
w	pracy.	Te	słowa	o	walce	można	by	jeszcze	uzupełnić	
takimi	 wezwaniami:	 walcz	 o	 dobro,	 walcz	 o	 słuszne	
ideały,	 nie	 daj	 się	 pokonać	 złu,	 ale	 zło,	 tak	 jak	 Jezus,	
dobrem	zwyciężaj.	Nawet	jeśli	inni	wokół	ciebie	zapo-
mnieli	o	Bogu,	nawet,	 jeśli	żyją	daleko	od	niego	–	 ty	
trwaj	w	swej	wierze	 i	bądź	dobrym	świadectwem	dla	
najbliższych	i	przyjaciół.	
	 Ta	walka	o	wytrwanie	w	wierze,	walka	ze	złem,	
walka	o	dobre	i	wartościowe	życie	razem	z	Bogiem	ma	
swój	sens	i	cel.	Bóg	ma	dla	każdego	z	nas	konkretny	cel	
–	życie	wieczne	w	niebie.	Całe	nasze	życie,	wszystko,	
co	robimy,	powinno	być	nakierowane	na	ten	cel.	Wam,	
którzy	jesteście	młodzi,	nie	chce	się	myśleć	o	przemija-
niu,	o	końcu	życia,	bo	przecież	ciągle	jesteście	na	jego	
początku.	 Jednak	 czas	 szybko	 przemija.	 Wasi	 dziad-
kowie	 też	 kiedyś	 byli	 młodzi,	 jednak	 mijający	 czas	
odebrał	 im	młodość.	Dlatego	każdy	świadomy	i	odpo-
wiedzialny	 chrześcijanin	 pamięta	 o	 celu	 swego	 życia	 
–	o	zbawieniu,	o	które	 trzeba	dbać,	bo	koniec	końców	
ono	jest	naszym	największym	bogactwem.	Do	niego	je-
steśmy	powołani.	Żyjmy	tak,	aby	je	osiągnąć.	
	 Drodzy	 konfirmanci,	 za	 jakiś	 czas	 ślubować	
będziecie	wasze	 przywiązanie	 do	Boga	 i	 naszego	Ko-
ścioła.	Wytrwajcie	w	nim.	Czas	będzie	miernikiem	tego,	
jak	to	ślubowanie	potraktujecie	i	jak	traktujemy	je	my	
wszyscy,	którzy	kiedyś	 je	 składaliśmy.	Mam	nadzieję,	
że	w	dalszym	ciągu	pozostaniecie	sobą,	że	zostaniecie	 
z	nami,	staniecie	się	ważną	cząstką	Parafii,	którą	wszy-
scy	wspólnie	tworzymy.	Jest	to	moją	modlitwą	i	szcze-
rym	życzeniem	dla	każdego	z	was.	Amen

ks. Bogusław Juroszek

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie”.(Flp. 2,5)

	 Życie	Jezusa	Chrystusa	miało	jeden	rys	zasadniczy:	d	a	w	a	ć,	a	nie	b	r	a	ć.	I	naszym	celem	
powinno	być:	nie	samemu	posiadać,	mieć,	używać,	czymś	być,	znaczyć,	lecz	–	oddawać,	wyzby-
wać	się,	rezygnować,wyrzekać	się,	zapierać	się	siebie.
	 Taki	przykład	dał	nam	Jezus	 już	w	swoim	żłobku	 i	 takim	był	ów	mąż	wiszący	na	krzyżu.	
Całe	Jego	życie	rozpięte	było	między	tymi	dwoma	biegunami,	a	wszystkie	jego	etapy	były	jednym	
wielkim	potwierdzeniem	tej	zasady	ogólnej:	dawanie	siebie	na	ofiarę.	(Matka	Ewa	).

udostępniła: Grażyna Cimała
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Dysputa lipska      cz. V
O odpuszczeniu grzechów

	 W	„95	 tezach	przeciwko	odpustom”	z	31	paź-
dziernika	 1517	 roku	 Marcin	 Luter	 dotknął	 problemu	
pojmowania	odpuszczenia	grzechu.	W	szerszy	sposób	
zajął	 się	nim	 jednak	w	 tezach	z	 roku	kolejnego,	przy-
gotowanych	na	potrzeby	obiegowych	dysput	toczonych	
przez	 wykładowców	 uniwersytetu	 wittenberskiego.	
Kontekstem,	w	którym	te	tezy	powstały,	jest	przygoto-
wanie	przez	M.	Lutra	obszernej	obrony	„95	tez	przeciw-
ko	odpustom”,	która	ukazała	się	pod	tytułem:	Resolutio-
nes	disputationum	de	indulgentiarum	virtute.	Dokładna	
data	odbycia	się	 tej	dysputy	nie	jest	znana,	ale	należy	
ją	 datować	 na	 luty/marzec	 1518	 roku.	 Jej	 waga	 jako	
świadectwa	teologicznego	rozwoju	Reformatora	zosta-
ła	 przez	 badaczy	 spuścizny	 Reformatora	 dostrzeżona	
stosunkowo	późno.	Stała	się	ona	istotnym	argumentem	
w	dyskusji	nad	pytaniem,	od	kiedy	w	myśleniu	Marci-
na	Lutra	można	mówić	o	nowej,	reformacyjnej	teologii.	
Jako	 „pierwszy	 reformacyjny	 tekst”	 Wittenberczyka	
widział	ją	tybingeński	badacz	M.	Lutra	Oswald	Bayer.	
Ta	ocena	wynikała	z	 faktu,	że	w	niej	po	 raz	pierwszy	
klarownie	dochodzi	do	głosu	związek	wiary	i	obietnicy,	
który	ten	wybitny	znawca	myśli	Wittenberczyka	uznaje	
za	wyznacznik	 przełomu	w	 jego	 teologicznym	myśle-
niu.	W	 samej	 dyspucie	można	 dostrzec	 jeszcze	 jeden	
istotny	wymiar	teologicznego	myślenia	M.	Lutra.		For-
muła	wstępna	poprzedzająca	ten	zestaw	50	tez	nie	tylko	
stawia	sobie	za	cel	tradycyjne	dla	akademickich	dysput	
dojście	 do	 prawdy,	 ale	 również	 pocieszenie	 przerażo-
nych	sumień.	Ten	życiowy	wymiar	wysiłku	 teologicz-
nego	jest	jedną	z	cech	charakterystycznych	teologii	Re-
formatora.
	 Dysputa	 rozpoczyna	 się	 od	 przywołania	 śre-
dniowiecznego	 rozróżnienia	 na	 odpuszczenie	 winy	 
i	 kary.	 W	 logice	 średniowiecznej	 każdy	 grzech	 czło-
wieka	 pociągał	 za	 sobą	 dwojakie	 konsekwencje.	 Po	
pierwsze,	był	powodem	winy	przed	Bogiem,	po	drugie,	
ściągał	na	człowieka	karę,	której	ten	winien	był	zadość-
uczynić.	 Temu	 schematowi	 odpowiadała	 struktura	 sa-
kramentu	pokuty.	Człowiek	motywowany	skruchą	miał	
wyznać	 swoje	 grzechy	w	 spowiedzi.	Odpowiedzią	 na	
takie	wyznanie	skruszonego	grzesznika	była	absolucja,	
a	więc	odpuszczenie	grzechów,	która	usuwała	winę.	Po-
zostawała	jeszcze	jednak	do	uregulowania	kwestia	kary.	
Ten	 problem	 załatwiał	 trzeci	 element	 działań	 przystę-
pującego	do	sakramentu	pokuty.	Po	tym,	jak	doznał	on	
skruchy	i	wyznał	swój	grzech,	powinien	jeszcze	doko-
nać	zadośćuczynienia	za	naruszenie	Bożej	woli,	któregj-
dokonał	grzesząc.	Tu	właśnie	tkwiła	podstawa	systemu	

odpustowego.	 Odpusty	 były	 bowiem	 odpuszczeniem	
kar,	które	jeśli	nie	zostały	odpokutowane	na	ziemi,	ob-
ciążały	rachunek	po	śmierci,	w	czyśćcu,	przydając	mąk.	
Oczywiście	 takie	 rozwiązanie	 dotyczyło	 tylko	 tych,	
którzy	nie	zmarli	w	stanie	grzechu	śmiertelnego.	Ci	zaś,	
którzy	przed	śmiercią	nie	uzyskali	odpuszczenia	winy	
grzechu	śmiertelnego	w	absolucji,	nie	mogli	liczyć	na	
to,	że	co	prawda	poprzez	męki	czyśćcowe,	ale	dostaną	
się	do	nieba.
	 Już	w	pierwszej	tezie	dysputy	o	odpuszczeniu	
grzechów	M.	Luter	krytykuje	średniowieczną	praktykę	
skoncentrowaną	na	kwestii	zadośćuczynienia	za	grzech,	
jednoznacznie	głosząc	prymat	odpuszczenia	winy	nad	
odpuszczeniem	 kary.	 Uzasadnia	 to	 stwierdzeniem,	 że	
odpuszczenie	 winy	 odsuwa	 od	 człowieka	 najgorszą	
karę,	 jaka	 dotykała	 go	 ze	względu	 na	 jego	 przewinie-
nie,	 a	mianowicie	 świadomość	grzechu.	 Jednocześnie	
wskazuje,	że	odpuszczenie	kary	w	późnośredniowiecz-
nym	rozumieniu	wcale	nie	prowadzi	do	pocieszenia	su-
mienia.	Może	być	wręcz	odwrotnie.	Odpuszczenie	kary	
może	bowiem	pogłębiać	poczucie	obciążenia	sumienia.	
Różnica	między	odpuszczeniem	winy	i	kary	polega	tak-
że	na	 tym,	że	 tylko	 to	pierwsze	naprawia	relację	czło-
wieka	do	Boga,	 a	 to	drugie	odnosi	 się	 jedynie	do	 sto-
sunku	człowieka	do	innych	ludzi	–	Kościoła.	Co	więcej,	
jeśli	wina	 zostaje	odpuszczona,	 a	 co	 za	 tym	 idzie,	 za-
brana	 zostaje	 świadomość	 grzechu,	 to	 dla	 tego,	 który	
tego	doświadczył,	nie	ma	 już	żadnej	kary.	Przy	czym	
tylko	brak	odpuszczenia	winy	 jest	przeszkodą	zbawie-
nia.	Można	być	zbawionym	mimo	braku	odpuszczenia	
kary.	M.	Luter	dodaje	nawet,	że	dla	zbawienia	człowie-
ka	 jest	 lepszym,	 jeśli	 ten,	kto	został	uniewinniony	od	
winy,	powstrzymuje	się	od	prośby	o	odpuszczenie	kary.
	 Kolejnym	tematem,	którym	zajmuje	się	M.	Lu-
ter	w	omawianych	 tezach	 jest	podstawa	odpuszczenia	
winy.	W	średniowiecznej	teologii	trwała	dyskusja,	czy	
dokonuje	 się	 ono	 na	 podstawie	 skruchy	 osoby	 przy-
stępującej	do	sakramentu	pokuty,	czy	też	opiera	się	na	
autorytecie	urzędu	udzielającego	absolucji	kapłana.	Po-
dobnie	jak	w	przypadku	pojęcia	sakrament	pokuty,	M.	
Luter	 posługuje	 się	 tutaj	 utartą	 późnośredniowieczną	
terminologią.	 Reinterpretacja	 kapłaństwa	 jako	 czegoś,	
co	 przysługuje	 wszystkim	 ochrzczonym	 (wierzącym)	
to	w	1518r.	jeszcze	kwestia	przyszłości.	Wittenberczyk	
odrzuca	 obie	 te	 możliwości,	 odwołując	 się	 do	 ewan-
gelicznego	nakazu	i	obietnicy	odpuszczenia	grzechów	
przekazanego	w	Ewangelii	Mateusza	16,19.	Wskazuje	
w	 oparciu	 o	 ten	 fragment,	 że	 podstawą	 odpuszczenia	
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jest	zawarte	w	nim	Słowo	Bożej	obietnicy.	Z	takim	poj-
mowaniem	istoty	absolucji	wiąże	się	też	zmienione	po-
dejście	do	kwestii	skuteczności	sakramentu	pokuty.	Na	
tym	 etapie	 jeszcze	M.	Luter	 nie	 podważa	 odnoszenia	
terminu	sakrament	do	pokuty.	Zaneguje	samodzielność	
pokuty	jako	sakramentu	dopiero	dwa	lata	później,	w	pi-
śmie	„O	niewoli	babilońskiej	Kościoła”,	widząc	w	niej	
nie	 samodzielny	 sakrament,	 ale	 jedynie	 aktualizację	
Chrztu.	W	omawianej	dyspucie	pojawia	się	już	jednak	
inny	istotny	wątek	Lutrowej	krytyki	średniowiecznego	
pojmowania	sakramentów.	Chodzi	bowiem	o	odrzuce-
nie	tezy	jakoby	sakrament	działał	przez	sam	fakt	doko-
nania	jego	rytu	(czyli	według	formuły	ex	opere	operato)	
z	intencją	czynienia	tego,	co	czyni	Kościół.	O	skutecz-
ności	sakramentu	przesądza	więc	nie	sam	fakt	jego	do-
konania,	ale	wiara	w	zawartą	w	nim	obietnicę.	W	tezie	
11	M.	Luter	ujawnia	zasadniczą	przesłankę	tych	swoich	
powyższych	uwag	krytycznych:	„Chrystus	nie	chce	by	
zbawienie	 ludzi	 polegało	 na	 działaniu	 lub	 decyzji	 lu-
dzi”,	lecz,	jak	uzupełnia	teza	12,	by	było	ono	oparte	na	
Nim	samym.
	 W	kolejnych	tezach,	poczynając	od	13,	M.	Lu-
ter	 skupia	 się	 na	 następnym	 kontrowersyjnym	 zagad-
nieniu	 odnoszącym	 się	 do	 pojmowania	 odpuszczenia	
grzechu	w	późnośredniowiecznej	teologii	i	pobożności.	 
W	 związku	 z	 tym,	 że	 warunkiem	 wstępnym	 odpusz-
czenia	grzechów	była	skrucha	grzesznika,	pojawiło	się	
pytanie,	jaki	wpływ	na	odpuszczenia	ma	fakt,	że	dana	
osoba	nie	jest	pewna	swojej	skruchy.	M.	Luter	uznaje	
takie	rozważania	za	błąd	i	akt	niewiary.	Podstawą	abso-
lucji	bowiem	nie	jest	odpowiedni	stopień	pewności	co	
do	skruchy	osoby	przystępującej	do	sakramentu	pokuty,	
czy	to	po	stronie	jej	samej,	czy	też	po	stronie	udziela-
jącego	sakramentu	kapłana,	ale	absolucja	jest	ważna	ze	
względu	na	wiarę	w	obietnicę	w	niej	zawartą.	Jest	bo-
wiem	pewne,	że	grzechy	są	odpuszczone,	jeśli	wierzy	się	
w	głoszącą	to	obietnicę.	Chodzi	tu	bowiem	nie	o	ludz-
ką	 pewność,	 ale	 o	wiarygodność	 obietnicy	Chrystusa,	
pewności	co	do	skuteczności	której	nie	można	podwa-
żyć	ze	względu	na	takie	czy	inne	nastawienie	człowieka,	
jest	ona	bowiem	dziełem	Bożym.	W	żadnym	wypadku	
nie	 należy	więc	wątpić	w	 skuteczność	 absolucji.	Lep-
szym	rozwiązaniem	niż	wątpić	w	absolucję	byłoby	dla	
M.	Lutra	umrzeć,	bądź	 też	wyrzec	się	całego	stworze-
nia.	Wittenberczyk	stawia	sprawę	tak	radykalnie,	gdyż	
taka	wątpliwość	jest	dla	niego	tożsama	z	podważaniem	
wiarygodności	Chrystusa	odnośnie	jego	obietnicy	prze-
kazanej	w	Ewangelii	Mateusza	16,19.	Budowanie	pew-
ności	 odnośnie	 skuteczności	 sakramentu	 na	 pewności	
skruchy	jest	budowaniem	na	piasku,	gdyż	jest	odwoła-
niem	nie	do	dzieła	Bożego	ale	do	uczynku	człowieka.	
Jest	 to	 wręcz,	 jak	 pisze	M.	 Luter	 w	 tezie	 19.,	 zbrod-
nią	przeciw	sakramentowi,	by	nie	wierzyć	w	absolucję	
dopóki	 się	 nie	 jest	 pewnym	 własnej	 skruchy.	 Jest	 to	

bowiem	tożsame	z	uznaniem	przez	człowieka	samego	
siebie	za	wiarygodnego,	a	Boga	za	kłamcę.	Jest	to	akt	
zaufania	we	własną	moc	i	siłę	zamiast	w	miłosierdzie	
i	Słowo	Boże.	To	dla	M.	Lutra	jest	karygodnym.	Taka	
postawa	 to	odwrócenie	właściwego	porządku.	Ci,	któ-
rzy	 ją	 reprezentują,	chcą	sobą	samym	zagwarantować	
skuteczność	Słowa	i	wiary,	nie	zaś	oprzeć	się	na	nich	 
i	w	nich	szukać	zapewnienia.	Tacy	ludzie	szukają	zatem	
zbawienia	w	sobie,	nie	w	Bogu,	niezgodnie	z	zasadni-
czą	przesłanką	Lutrowego	rozumowania	przedstawioną	
już	w	tezie	11.,	która	jednoznacznie	wskazywała,	że	je-
dynie	w	Bogu	jest	podstawa	zbawienia.
 Następne	 zagadnienie	 poruszane	 przez	M.	 Lu-
tra	to	pytanie	o	rolę	kapłana	w	odpuszczeniu	grzechów.	
Nie	jest	on,	zgodnie	z	tezą	23.,	twórcą	odpuszczenia,	ale	
sługą	 Słowa,	 które	 domaga	 się	wiary	w	 przebaczenie.	
Słowo	 i	 przykazanie	 Boże	 zapewniają,	 że	 dzieło	 wła-
dzy	kluczy	w	odpuszczeniu	grzechów	jest	niezawodne,	
gdyż	opiera	się	na	nieomylnej	obietnicy	Boga.	Tę	nieza-
wodność	podważyć	może	jedynie	świadome	nadużycie,	
pod	 którym	 kryje	 się	 dla	M.	 Lutra	 przede	wszystkim	
akt	 niewiary	 w	 skuteczne	 działanie	 Słowa	 obietnicy.	
Kwestia	pytania	o	skruchę	była	elementem	dyskusji	od-
nośnie	 obowiązków,	 jakie	 ciążą	 na	 kapłanie	 udzielają-
cym	odpuszczenia.	Ważnym	zadaniem	w	postrzeganiu	
późnośredniowiecznym	była	weryfikacja	prawdziwości	
skruchy.	W	tle	takiego	myślenia	stało	przekonanie	o	tym,	
że	to	właśnie	ona	jest	podstawą	odpuszczenia,	zaś	abso-
lucja	 jest	 jedynie	 deklaracją	 tego,	 co	 już	 dokonało	 się	
na	 podstawie	 skruchy.	 M.	 Luter	 odrzucając	 taką	 logi-
kę	i	widząc	podstawę	odpuszczenia	w	Słowie	obietnicy	
zawartym	w	absolucji,	odrzuca	 także	obowiązek	wery-
fikacji	skruchy	przez	kapłana.	Wystarczającym	świadec-
twem	skruchy	jest	dla	niego	to,	że	ktoś	prosi	o	odpusz-
czenie	 grzechu.	 Z	 duszpasterskiego	 punktu	 widzenia	 
o	wiele	ważniejszym	niż	weryfikowanie	czy	skrucha	jest	
dostateczna,	jest	upewnienie	się	czy	człowiek	wierzy	w	
skuteczność	 absolucji.	 Bowiem	 to	właśnie	 brak	wiary	
może	 stanąć	 na	 przeszkodzie	 skutecznego	 odpuszcze-
nia,	nie	zaś	nie	dość	doskonała	skrucha.	Poza	tym,	kiedy	
kapłan	 koncentruje	 się	 na	 weryfikacji	 skruchy	 proszą-
cego	 o	 odpuszczenie,	 pociąga	 to	 za	 sobą	 jeszcze	 inne	
niebezpieczeństwo.	 Jeśli	 będzie	 to	 robił	 zbyt	 szczegó-
łowo,	 może	 to	 doprowadzić	 do	 fałszywego	 przekona-
nia	u	osoby	przystępującej	do	spowiedzi,	że	podstawą	
odpuszczenia,	które	ma	otrzymać,	jest	właśnie	skrucha.	
Zamiast	takiego	badania	skruchy	trzeba	o	wiele	większy	
nacisk	kłaść	na	utwierdzenie	w	proszącym	o	odpuszcze-
nie	przeświadczenia	o	tym,	że	jest	ono	uwarunkowane	
wiarą	w	Słowo	Chrystusowej	obietnicy,	tak	jak	sam	Je-
zus	to	czynił	w	Ewangelii	w	odniesieniu	do	sparaliżowa-
nego	w	Ewangelii	Mateusza	9,2.
	 Powyższe	 rozważania	 o	 odpuszczeniu	 pro-
wadzą	M.	Lutra	do	stwierdzenia	w	tezie	29.,	że	słowa	
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Chrystusa	 z	Ewangelii	 Jana	20,23	odnoszą	 się	nie	do	
odpuszczenia	 kary,	 ale	 do	 odpuszczenia	 winy.	 Tym	
samym	 udzielenie	 absolucji	 przez	 duchownego	 jest	
równoznaczne	z	faktycznym	odpuszczeniem	grzechów,	
które	w	tym	momencie	zachodzi.	Nie	jest	jedynie	jego	
ogłoszeniem.	Dzieje	 się	 tak,	 gdyż	 podobnie	 jak	 zwia-
stowanie,	 Chrzest	 czy	 udzielanie	 Komunii	 Świętej,	
absolucja	 jest	 wewnętrznym,	 skutecznym	 działaniem	
Ducha	 Świętego.	 Kapłan	 bowiem	 zwraca	 się	 do	 oso-
by	wyznającej	grzechy	Słowem	Chrystusa,	które	budzi	 
w	człowieku	wiarę,	dzięki	której	zostaje	on	usprawiedli-
wiony.	Nic	bowiem	nie	usprawiedliwia	jak	tylko	wiara	
w	Chrystusa.	By	jednak	ona	zaistniała,	konieczne	jest	
Słowo	Boże,	które	musi	być	wypowiedziane	w	sposób	
zewnętrzny,	co	w	chwili	udzielania	absolucji	czyni	ka-
płan.	Bez	takiej	wiary	jakakolwiek	skrucha	jest	jedynie	
wyrazem	desperacji	człowieka	przed	Bogiem	i	stanowi	
dla	Boga	obrazę,	a	nie	narzędzie	pojednania	z	nim.
	 Wychodząc	 od	 powyższych	 ustaleń	 dotyczą-
cych	 roli	 Słowa	 Bożego	 w	 absolucji,	 w	 tezie	 35.	 M.	
Luter	 rozpoczyna	 rozważania	na	 temat	obiektywności	
działania	Boga	w	 niej.	 Zaczyna	 od	wskazania,	 że	 na-
wet	 jeśliby	 kapłan	 nadużył	władzy	 kluczy,	 udzielając	
absolucji	osobie,	której	 rozgrzeszyć	mu	nie	wolno,	 to	
nie	unieważnia	to	mocy	i	skuteczności	absolucji.	Traci	
ona	bowiem	swoją	skuteczność	nie	na	podstawie	zasto-
sowania	jej	przez	kapłana	w	niewłaściwym	momencie,	
ale	 jedynie	przez	brak	wiary	tego,	wobec	którego	jest	
wypowiadana.	 Absolucja	 jest	 bowiem	 rzeczywistym	
działaniem	Boga,	podobnie	jak	ma	to	miejsce	w	Chrzcie	
i	Wieczerzy	Pańskiej,	niezależnie	od	nałożonych	na	ka-
płana	ograniczeń.	Na	przeszkodzie	może	stanąć	 tylko	
zło	w	osobie	przyjmującej,	przy	czym	M.	Lutrowi	nie	
chodzi	tu	o	jakiś	czyn	moralnie	naganny,	a	brak	wiary.	
Analogia	między	absolucją,	a	Chrztem	i	Wieczerzą	Pań-
ską	jest	prawdziwa	także	w	tym	aspekcie,	że	w	przypad-
ku	wszystkich	trzech	nadużycie	kapłana	poprzez	udzie-
lenie	ich	osobom,	które	są	objęte	zakazem	ich	przyjęcia,	
nie	unieważnia	ich	skuteczności.	Podobnie	ma	się	rzecz	
z	absolucją	nawet	w	hipotetycznej	dla	M.	Lutra	sytuacji,	
że	człowiek,	który	o	nią	prosi,	nie	wykazuje	się	skruchą,	
ale	wierzy	w	obietnicę	zawartą	w	absolucji.	Stąd	też	M.	
Luter	 wyciąga	 wniosek	 odnośnie	 istniejącej	 praktyki	
Kościoła	jego	czasów,	że	żadne	zastrzeżenia	udzielenia	
absolucji	 dla	wyższej	władzy	 kościelnej,	 ani	 też	 inne	
dotyczące	 jej	 restrykcje,	 nie	mają	nad	nią	mocy,	 jeśli	
została	już	ona	udzielona	człowiekowi.
	 Od	 powyższych	 rozważań	 M.	 Luter	 przecho-
dzi	do	ogólniejszych	stwierdzeń	na	temat	sakramentów	

Nowego	Przymierza.	Podkreśla,	że	są	one	skutecznymi	
znakami	 łaski,	 a	więc	niosą	zbawienie.	Nie	dzieje	 się	
to	jednak	przez	sam	fakt	ich	przyjęcia	w	sytuacji,	gdy	
człowiek	nie	stawia	przeszkód	przekazanej	w	nich	łasce.	
Taką	przeszkodą	miałby	być	jedynie	grzech	śmiertelny.	
Jeśli	 człowiek	 nie	 był	 obciążony	 takim	 grzechem,	 to	
zgodnie	 z	 późnośredniowiecznym	 ujęciem	 sakrament	
był	skuteczny	ex	opere	operato,	a	więc	przez	sam	fakt	
spełnienia	 odpowiedniego	 rytu	 sakramentalnego.	Wit-
tenberczyk	ponownie	odrzuca	tutaj	takie	ujęcie	i	stwier-
dza,	że	dla	skutecznego	przyjęcia	sakramentu	koniecz-
na	 jest	 jeszcze	wiara	osoby	przyjmującej	w	darowaną	
jej	 w	 sakramencie	 obietnicę.	 Bez	 tego	 przyjmowanie	
sakramentu	 jest	 aktem	 hipokryzji	 i	 powoduje	 przyję-
cie	sakramentu	na	sąd.	Dzieje	się	tak,	gdyż	sakramenty	
Nowego	 Przymierza,	 w	 odróżnieniu	 od	 tych	 przewi-
dzianych	w	Starym	Przymierzu	 (przez	analogię	do	sa-
kramentów	sprawowanych	w	Kościele	średniowieczna	
myśl	 teologiczna	 widziała	 na	 przykład	 w	 obrzezaniu	
sakrament	Starego	Testamentu)	nie	są	usprawiedliwie-
niem	według	 ciała	 ale	według	Ducha.	 Zawierają	 one	
bowiem	Słowo	obietnicy	przebaczenia	grzechów	i	dla-
tego	budzą	też	wiarę	w	człowieku,	co	nie	miało	miejsca	
w	przypadku	sakramentów	Starego	Przymierza.
	 Ostatnim	 tematem,	 który	 M.	 Luter	 porusza	 
w	tej	dyspucie	jest	kwestia	podziału	grzechów	na	śmier-
telne	i	powszednie.	Te	pierwsze	wymagały	sakramentu	
pokuty	 i,	 jak	 już	zostało	powiedziane,	 stanowiły	prze-
szkodę	 dla	 przyjęcia	 daru	 sakramentu.	 Taki	 podział	
Wittenberczyk	 odrzuca,	 a	 także	 stwierdza,	 że	wymóg	
wyznania	 wszystkich	 grzechów	 śmiertelnych	 jest	
czymś	niemożliwym	do	spełnienia.	Jest	tak,	gdyż	czło-
wiek	nie	jest	w	stanie	sam	z	siebie	stwierdzić,	kiedy	po-
pełnia	grzech	śmiertelny,	szczególnie,	że	dopuszcza	się	
go	 także,	kiedy	myśli,	że	czyni	dobrze,	co	 jest	przeja-
wem	jego	grzesznej	próżności.	Z	tego	płynie	konkretne	
wskazanie	odnośnie	tego	co	powinno	być	przedmiotem	
wyznania	 spowiedniego.	 Chodzi	 w	 nim	 o	 te	 grzechy,	
co	do	których	człowiek	ma	pewność,	że	są	grzechami	
śmiertelnymi,	 a	 więc	 wykroczeniami	 względem	 woli	
Bożej.	 Te	 powinien	wyznać.	Natomiast	wszelkie	wąt-
pliwości	 co	 do	 tego,	 czy	 pozostały	w	 nim	 jeszcze	 ja-
kieś	inne	grzechy,	człowiek	powinien	porzucić	na	rzecz	
zaufania	głębi	miłosierdzia	Boga,	który	przyrzeka	mu	
odpuszczenie	 grzechów	 i	 pozostaje	 wierny	 w	 realiza-
cji	 swojej	 obietnicy.	 Całość	 tych	 rozważań	M.	 Luter	
podsumowuje	stwierdzeniem,	że	zgodnie	z	Listem	do	
Rzymian	1,17:	„sprawiedliwy	nie	żyje	z	uczynków	ani	 
z	Zakonu,	ale	z	wiary”.

dr Jerzy Sojka

	 Zaprawdę	 powiadam	wam:	 Cokolwiek	 byście	 związali	na	 ziemi,	 będzie	 związane	 
i	w	niebie;	i	cokolwiek	byście	rozwiązali	na	ziemi,	będzie	rozwiązane	i	w	niebie.	Nadto	
powiadam	wam,	 że	 jeśliby	 dwaj	 z	was	na	 ziemi	 uzgodnili	 swe	 prośby	o	 jakąkolwiek	
rzecz,	otrzymają	ją	od	Ojca	mojego,	który	jest	w	niebie.	(Mt.	18,18-19)
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Jak NOE

	 Wszyscy	 jesteśmy	 pielgrzymami	 Pana,	 dlate-
go	powinniśmy	dążyć	do	promowania	wszelkiego	do-
bra,	pokoju	i	pomocy	braciom,	wśród	których	żyjemy	
i	 pracujemy.	A	 zwłaszcza	w	naszym	Kościele.	Myślę,	
że	każdy	z	nas	może	coś	znaleźć	dla	siebie,	by	wspól-
nie	wzrastać	i		rozwijać	się.	W	naszej	parafii	dzieje	się	
wiele,	odbywają	się	spotkania	dla	różnych	grup	wieko-
wych	począwszy	od	dzieci,	aż	do	najstarszych	seniorów.	
Zważywszy	na	ilość	zarejestrowanych	członków	naszej	
parafii,	uczestników	spotkań	mogłoby	być	więcej.	Bogu	
dziękuję	za	każdą	nową	osobę.		Czasami	czuję	się	jak	
Noe,	który	budował		arkę.	Leży	mi,	jak	i	wielu	innym	
na	sercu,	by	nasza	parafia	wzrastała	duchowo,	by	ewan-
gelia	 była	mocą	 Bożą	 ku	 zbawieniu	 naszemu.	Mimo	
wielu	czasami	różnego	rodzaju	zwątpień,	niepowodzeń,	
doświadczeń,		mam	pewność,	że	Bóg	nas	kocha	i	jest		
z	nami	każdego	dnia.	Czasami	wydaje	się	nam,	iż	nas	
opuścił,	a	tak	naprawdę	to	przeciwnik	Boży	chce	budo-
wać	mur	oddzielający	nas	od	Ojca	w	niebie.	Ja	wiem,	że	
Bóg	jest	każdego	dnia,	przeprowadza	mnie	przez	różne	
ścieżki	życia.	A	 te	 trudne	uszlachetniają	nas.	Wierzyć,	
to	brać	poważnie	to,	co	do	nas	mówi	w	Piśmie	Świętym,	
choć	świat	mówi	coś	innego.	
	 Noe	musiał	dobrze	znać	Boga,	przecież	nie	ufa	
ani	nie	wierzy	się	komuś,	kogo	się	nie	zna.	Myślę	że	
Noe	 chodził	 z	 Bogiem.	 Naszą	 parafię	 porównałbym	
do	arki,	bo	możemy	w	niej	 schronić	się	 	przed	 różny-
mi	trudami		życia,	podzielić	się	troskami,	możemy	się	
wspierać,	 pomagać	 przy	 różnych	 sztormach	 życia.	A	
jaka	 jest	nasza	arka	 -	 czy	dbamy	o	nią?	 	 Jestem	czło-
wiekiem,	boję	się,	że	się	nie	uda,	nie	umiem,	nie	potra-
fię,	nie	mam	siły	i	doświadczenia.	Ale	ja	sam	doświad-

czyłem	że	mimo	tego,	iż		miałem	listę	osób	w	głowie	
które	 zrobią	 to	 lepiej,	 ładniej,	 zrozumialej,	 	 to	 popro-
szono	mnie.	Pan	Bóg	pokazał		że	mogę,	choć	to	wcale	
nie	było	łatwe.	Czytając	pewną	książkę,	spodobało	mi	
się	 	 	 takie	zdanie:	„Arkę zbudowali  amatorzy, a Tita-
nica profesjonaliści”.	Wiem,	że	jeżeli	będziemy	chcieli	 
z	serca	inwestować		w	życie	duchowe,	to	wszystko	inne	
dodane	będzie	nam,	a	jeżeli	nie	mamy	odpowiednich	ta-
lentów,	to	wiem,	że	Bóg	je	powoła,	obdaruje	nas.	Mamy	
gwarancje:		Wzmocnię cię Iz 41,10b, Pan sam pójdzie 
przed tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się 
więc i nie trwóż się! 5 Mż 31,8.	Kiedy	powołani	jeste-
śmy	do	różnej	służby,	zazwyczaj	zastanawiamy	się	czy	
damy	radę.	Bóg	nas	nie	obciąży	ponad	to,	ile	możemy	
unieść.	Noe	 budował	 arkę	 z	 rodziną,	my	 jesteśmy	 ro-
dziną	i	mamy	Ojca	w	niebie.	Spotykajmy	się	z	większą	
frekwencją,	a	przede	wszystkim	z	potrzeby	serca.	Jeżeli	
jakieś	spotkania	nie	są	dla	was,	to	podpowiedzcie,	albo	
współtwórzcie	inne.	Kościół	jest	nasz,	a	nie		księży,	ka-
techetów,	 radnych.	Noemu	było	 ciężko,	 a	 trzymał	 się	
Bożej	obietnicy,	mimo,	że	wyśmiewali	go	-	dzisiaj	jest	
podobnie.	Bądźmy	 jak	Noe,	wierni	 temu	co	mówi	do	
nas	Bóg,	 słuchajmy	głosu	 jego,	wierzmy	w	obietnice	 
i	zapewnienia,	a	nie	pożałujemy.	Jeśli	Bóg	do	nas	mówi	
-	zbuduj	arkę		-	to	ją	budujmy	razem.	Powinniśmy	mo-
dlić	się	o	naszą	parafię,	Kościół.	Duch	Święty	może	to	
uczynić,	nasz	wielki	Ojciec	znajduje	upodobanie	w	mo-
dlitwach.	Czy	mamy	bliskich,	którzy	znajdują	się	jesz-
cze	poza	arką?	Nie spoczywaj, dopóki i oni nie znajdą 
się na pokładzie.                                                                                                                             

„A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie  
i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!” Jr 29,7             

T.C.

Majowo czyli fajowo
	 Słońce	 grzeje,	 bzy	 i	 kasztanowce	 kwitną,	 so-
czysta	zieleń	szaleje,	owady	pyłkami	się	raczą,	motyle	
bujają,	wybuchają	kolory,	zapachy,	na	nowo	rodzi	 się	
świat!	Jest	pięknie!	Także,	a	jakże,	w	świecie	miłosnych	
uniesień,	w	świecie	zachwytów	i	marzeń!
	 Kocham	maj	od	początku.	Zdążyłem	się	w	nim	
urodzić	 kilka	 godzin	 przed	Dniem	Dziecka.	 Po	 kilku	
latach,	w	połowie	maja,	 przyszła	 na	 świat	moja	 żona,	
po	dwudziestu	kilku	natępnych	–	moja	pierwsza	córka.	
Gdyby	wykreślić	maj	z	kalendarza,	nasza	rodzina	stra-

ciłaby	kilka	świetnych	okazji	do	świętowania!	
	 W	 maju	 cały	 nasz	 naród	 może	 świętować	 
i	dumnie	wypinać	pierś,	bo	przecież	3	maja	roku	1791	
nasz	sejm	uchwalił	pierwszą	w	Europie	i	drugą	na	świe-
cie,	 nowoczesną	 konstytucję.	 Zresztą,	 trzeba	 nam	nie	
tyle	wypinać	pierś,	co	wytężać	umysł	i	angażować	ser-
ce,	by	konstytucyjny,	demokratyczny	ład	stale	na	nowo	
wzmacniać,	kształtować,	rozwijać!
	 Jako	 chrześcijanie	 mamy	 jeszcze	 więcej	 po-
wodów	do	 świętowania.	 40	dni	po	Wielkanocy	warto	
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przypomnieć	 sobie	 o	Wniebowstąpieniu	 Jezusa,	 a	 10	
dni	później	o	Zesłaniu	Ducha	Świętego.	Piszę	o	Wnie-
bowstąpieniu	 i	 Zesłaniu	Ducha	 Świętego	 z	 dużej	 lite-
ry,	bo	to	wielkie	wydarzenia.	Zazwyczaj	te	dwa	święta	
przypadają	 na	maj	 (choć	w	 tym	 roku	 tak	 nie	 będzie).	 
A	 jak	 to	 było	wtedy?	 Przez	 40	 dni	 Zmartwychwstały	
ukazywał	 się	 kobietom,	 uczniom,	 pięciuset	 braciom	
(czyli	szerszemu	gronu	uczniów),	rodzonemu	bratu	Ja-
kubowi,	który	jak	reszta	rodzeństwa	odnosił	się	do	Je-
zusa	z	rezerwą,	nie	wierzył	w	Jego	misję	(co	to	musiało	
być	za	spotkanie!),	potem	jeszcze	kilka	razy	apostołom,	
a	na	końcu	Saulowi	z	Tarsu,	którego	powołał	na	aposto-
ła	narodów!	
	 To	wszystko	działo	się	w	rytmie	zapowiedzia-
nym	dużo	wcześniej.	Psalm	110	zawiera	słowa:	Rzekł 
Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej...	a	więc	Da-
wid	 wskazuje	 postać	 wywyższonego	 Mesjasza,	 Jezu-
sa,	zasiadającego	po	prawicy	Ojca,	już	tysiąc	lat	przed	
Jego	 Wniebowstąpieniem!	 Dziesięć	 dni	 po	 Wniebo-
wstąpieniu,	 a	 50	 po	 Zmartwychwstaniu,	 na	 ziemię	
zstąpił	Duch	Święty	 i	 to	 też	wydarzyło	się	w	zgodzie	
z	zapowiedzią	zawartą	w	opisie	świąt	żydowskich.	Tuż	
po	święcie	Paschy	Żydzi	obchodzili	święto	Pierwocin,	
a	50	dni	później	święto	Pięćdziesiątnicy.	Jezus	spożył	
z	uczniami	wieczerzę	paschalną	w	czwartek,	w	piątek	
został	ukrzyżowany,	a	w	niedzielę,	pierwszego	dnia	po	
sabacie,	powstał	z	martwych.	Święto	Pierwocin	zawsze	
obchodzono	 pierwszego	 dnia	 po	 sabacie,	 potem	 odli-
czano	pełnych	7	tygodni,	a	więc	49	dni,	a	w	50.	dniu,	
znów	pierwszego	dnia	po	sabacie,	obchodzono	święto	
Pięćdziesiątnicy,	żydowskie	święto	żniw.	Jezus	wpisał	
się	w	ten	kalendarz,	dzięki	czemu	zarówno	Jego	śmierć,	

Zmartwychwstanie,	jak	i	zesłanie	Ducha	Świętego,	na-
stąpiły	 wtedy,	 gdy	 w	 Jerozolimie	 przebywały	 tłumy	
pielgrzymów.	Gdy	Piotr	w	Dniu	Zesłania	Ducha	Świę-
tego	 wygłosił	 pierwsze	 kazanie	 inspirowane	 przez	 te-
goż	Ducha,	w	Chrystusa	uwierzyło	kilka	tysięcy	osób	 
i	w	ten	sposób	narodził	się	Kościół.	Co	ciekawe,	zgod-
nie	 z	 tym	co	czytamy	w	Pięcioksięgu,	w	 święto	Pięć-
dziesiątnicy	 składano	 ofiarę	 pokarmową	 wyjątkowo	 
z	chlebów	z	zakwasem	(we	wszystkie	inne	święta	ofia-
rowano	chleb	przaśny,	dlatego,	że	kwas	symbolizował	
zło),	 to	 sygnał,	 że	Kościół,	 który	 narodził	 się	w	dniu	
Pięćdziesiątnicy,	 jest	 wspólnotą	 nie	 pozbawioną	 zła,	
wspólnotą	grzeszników	(III	Mż.	23,	16-17).		
		 Zacząłem	 wesoło,	 a	 teraz	 piszę	 o	 kwasie,	 
o	grzechu	i...	robi	się	smutniej?	Nic	podobnego!	To	wła-
śnie	wspaniała,	 radosna	 prawda,	 że	 Jezus	 nas,	 grzesz-
nych,	ratuje,	zbawia,	oczyszcza	z	grzechu,	gdy	tylko	się	
do	Niego	zwracamy	z	wiarą,	z	ufnością	w	Jego	zbaw-
cze	dzieło.	Omija	nas	kara	za	grzech,	tak	jak	w	pierwszą	
paschę	anioł	śmierci	ominął	odrzwia	pomazane	krwią	
baranka	 (po	 żydowsku	 Pascha,	 a	 właściwie	 Pesach 
oznacza	„ominąć"),	my	jesteśmy	obmyci	krwią		Boże-
go	 Baranka,	 Chrystusa,	 który	 jest	 też	 nazwany	 „pier-
wociną"	Zmartwychwstania,	takiego	słowa	użył	apostoł	
Paweł	w	I	Liście	do	Koryntian,	pisząc:	„Chrystus	został	
wzbudzony	z	martwych	i	jest	pierwiastkiem	(pierwoci-
ną)	tych,	którzy	zasnęli"	(I	Kor.	15,	20).	I	dodaje:	"...w 
Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni (...) jako pierwszy 
Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi" (15, 22-23). 
	 Czy	 może	 być	 radośniejsza	 przyszłość?	 Tam	
dopiero	będzie	kolorowo,	pachnąco,	już	na	zawsze	ma-
jowo!		A	więc,	3	MAJ	się	Chrystusa!

Marek Cieślar

„A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.” Obj. Jana 22,17

	 Ludzie	wydają	wiele	pieniędzy	na	rzeczy	bezwartościowe,	a	nawet	i	na	ewidentnie	szkodliwe.	Częstokroć	
nie	odstrasza	ich	trud	i	wysiłek	włożony	w	ich	zdobycie,	jeśli	tylko	mogą	wejść	w	posiadanie	różnych,	często	
naprawdę	niepotrzebnych	rzeczy.	Natomiast	najwartościowszą	„wodę	żywota”,	którą	Bóg	ofiaruje	człowiekowi	
za	darmo,	jeśli	tylko	do	Niego	przyjdzie	-	odrzucają.	Kto	zaś	pragnie	i	chce,	rzeczywiście	może	tę	wodę	otrzymać	
zupełnie	bez	zapłaty.	Każdy	człowiek	potrzebuje	jej,	gdyż	przez	grzech	stał	się	dzieckiem	śmierci.	Ludzie	jednak	
nie	lubią,	gdy	się	im	przypomina	o	grzechu;	a	jednak	grzech	jest	tym,	co	oddziela	nas	od	Boga,	a	tym	samym	od	
życia	wiecznego.	To	bowiem,		co	tu	na	ziemi	nazywamy	życiem,	jest	jedynie	powolnym	umieraniem,	czekaniem	
na	śmierć.	A	co	potem?	„Potem	sąd”-	tak	mówi	Biblia.	Każdy	z	okropnych	kamieni	grzechu,	jakimi		każdy	czło-
wiek	jest	obciążony	i	do	których	jeszcze	wciąż	dodaje	kolejne,	ciągnie	go	w	dół	,	w	przepaść	–	w	miejsce	wiecznej	
zguby,	z	którego	nie	ma	już	wyjścia.

	 Przyznaj	więc	przed	Bogiem	i	Panem	Jezusem,	że	jesteś	grzesznikiem.	Złóż	u	Jego	stóp	swoje	życie	ze	
wszystkimi	upadkami	i	uchybieniami.	Potem	weź	od	Niego	kosztowną	wodę	życia,	życia	wiecznego.	On	bowiem	
chce	ci	ją	podarować	za	darmo.	Nie	możesz	niczym	za	nią	zapłacić	–	nawet	dobrymi	uczynkami.
Słowo	Boże	mówi	nam	jasno	i	wyraźnie:

„Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was:  
Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” ( Ef.2,8-9 )  „Dobry Zasiew-2017”.

                                                                          (udostępniła: Grażyna Cimała )
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	 Rozbiór	Polski	(1795),	w	tym	także	los	Kościo-
łów	Reformacji	 zdawał	 się	 raz	 na	 zawsze	 przypieczę-
towany.	Ale	 co	 zadziwiające,	 w	 1773	 r.	 rozwiązaniu	
uległ	także	zakon	jezuitów,	główny	sprawca	sukcesów	
kontrreformacji	w	Polsce.	Jedynie	król	pruski	Fryderyk	
II	w	Prusach	i	caryca	Katarzyna	II	na	terenie	Białorusi	
nie	 uznali	 brewe	Klemensa	XIV.	Zapoczątkowany	na	
zachodzie	ruch	oświecenia	w	drugiej	połowie	XVIII	w.	
coraz	mocniej	wkraczał	do	Polski,	zasadzał	się	na	rozu-
mowym	podejściu	człowieka	do	otaczającej	go	rzeczy-
wistości.	Jedną	z	istotnych	cech	Oświecenia	była	seku-
laryzacja	państw	i	określenie	praw	człowieka.	Zmienił	
się	 też	stosunek	do	religii	 i	Kościoła,	 tolerancja	w	od-
niesieniu	do	inaczej	wierzących	zyskiwała	coraz	więk-
sze	 uznanie,	wyznanie	w	 ocenie	 człowieka	 nie	miało	
już	takiego	znaczenia.	
	 O	ile	za	czasów	saskich	(XVIII	w.)	dogorywały	
w	Polsce	ślady	XVI	–	wiecznej	Reformacji	w	polskiej	
szacie,	 to	 jednocześnie	 pojawiły	 się	 pierwsze	 symp-
tomy	wtórnego	 jej	 odradzania	 się.	Na	 ziemie	 polskie	
zaczęła	napływać	kolejna	fala	osadników	niemieckich,	 
w		tym	także	sporo	ewangelików,	zarówno	do	miast,	jak	
i	wiosek.	Zależnie	do	tego,	w	jakim	środowisku	koloni-
ści	 się	zatrzymali,	 tworzyli	kolejną	niemiecką,	najczę-
ściej	 zamkniętą,	wyspę	osadniczą	 albo	 też,	 skoro	 sko-
rzystali	z	gościnności	kraju	osiedlenia,	postanowili	dla	
niej	pracować	i	oddać	jej	swoje	siły	i	talent,	wzbogacić	
jej	 kulturę	 i	 życie	 gospodarcze.	 Od	 połowy	XVIII	 w.	
pod	tym	względem	wyróżniała	się	i	przodowała	przede	
wszystkim	Warszawa.	
	 Mimo,	 iż	 król	 Stanisław	August	 Poniatowski	
wraz	 ze	wspierającą	 go	 Familią	 	 Czartoryskich	wpro-
wadził	 szereg	 reform	 zmierzających	 do	 naprawy	Rze-
czypospolitej,	sejm	dwukrotnie	(1766	i	1767)	odrzucił	
uznanie	 praw	 dla	 dysydentów.	Akceptowali	 ich	 nato-
miast	pruski	Fryderyk	II	i	caryca	Katarzyna	II,	którym	
nie	 tyle	chodziło	o	 rzeczywiste	wolności	dla	dysyden-
tów,	 co	 traktowanie	 ich	 kwestii	 jako	 dogodny	 powód	
do	wtrącania	 się	 do	wewnętrznych	 spraw	Polski	 i	 za-
ognianie	 napięć	 politycznych.	Powołana	konfederacja	
toruńska,	 a	 potem	 radomska,	 działająca	w	porozumie-
niu	i	pod	naciskiem	carycy,	doprowadziła	(19.10.1768)	
do	 podjęcia	 uchwały	 o	 zrównaniu	 praw	 katolików	 

i	dysydentów,	ale	 jednocześnie	uznania	 tzw.	praw	kar-
dynalnych,	czyli	stanu	prawnego	okresu	„złotej	wolno-
ści	 szlacheckiej”.	Dysydenci	mogli	 się	więc	 pozornie	
cieszyć		pełną	swobodą	wyznania,	dopuszczono	nawet	
małżeństwa	mieszane,	 ale	 zachowano	 zakaz	 apostazji	
pod	karą	śmierci	i	nadrzędność	wiary	katolickiej,	jako	
panującej.		Traktat	zezwalał	dysydentom	na	budowę	ko-
ściołów	z	wieżami	i	samodzielne	prowadzenie	metryk.	
Pod	 patronatem	 króla	 dysydenci	 warszawscy	 przystą-
pili	do	budowy	kościoła	św.	Trójcy	w	Warszawie	(1777	
-	 1779),	 który	w	 niedalekiej	 przyszłości	miał	 odegrać	
istotną	rolę	w	odrodzeniu	Reformacji	w	Polsce.	Śladem	
Warszawy	poszedł	Poznań	i	inne	miasta.	
	 Pomimo	I	rozbioru	(1772)	i	stawianym	królowi	
zarzutów	zarówno	ze	strony	państw	zaborczych,	szcze-
gólnie	 Rosji,	 jak	 i	 wewnętrznej	 opozycji,	 zwłaszcza	
konfederatów	barskich,	Stanisław	August	Poniatowski	
przy	wsparciu	 konfederacji	 generalnej	wydatnie	 przy-
czynił	się	do	rozwoju	kulturalnego	stolicy,	wybudowa-
nia	 szeregu	 znaczących	 obiektów,	 takich	 jak	 choćby	
Teatr	 Wielki	 (1779)	 czy	 Pałac	 Łazienkowski	 	 z	 oto-
czeniem	(1775	–	1795)	i	przeprowadził	szereg	reform	
natury	gospodarczej.	Gdy	wybuchł	kolejny	konflikt	ro-
syjsko	–	turecki,	przy	wsparciu	Stronnictwa	Patriotycz-
nego	utworzona	została	Konfederacja	Korony	i	Litwy	
i	doszło	do	zwołania	Sejmu	zwyczajnego	(6.10.1778),	
Czteroletniego,	 zwanego	 także	Wielkim.	 	 Jego	 głów-
nym	 osiągnięciem	 było	 ogłoszenie	 prawa	 o	miastach	
królewskich	 (18.04.1791),	 a	 zwłaszcza	 Konstytucji	 
3	–	Maja	(1791).	Jej	głównymi	twórcami	byli:	król	oraz	
Ignacy	Potocki	i	Hugo	Kołłątaj.	W	ustępie	I	głosiła	ona:	
Religią	 narodową	panującą	 jest	 i	 będzie	wiara	 święta	
rzymska	katolicka	ze	wszystkimi	jej	prawami.	Przejście	
od	wiary	panującej	do	jakiegokolwiek	wyznania	jest	za-
bronione	pod	karami	apostazji.	Że	zaś	taż	sama	wiara	
święta	przykazuje	nam	kochać	bliźnich	naszych,	prze-
to	wszystkim	ludziom,	jakiegokolwiek	bądź	wyznania,	
pokój	w	wierze	 i	opiekę	 rządową	winniśmy	 i	dlatego	
wszelkich	 obrządków	 i	 religii	wolność	w	krajach	 pol-
skich,	podług	ustaw	krajowych,	warujemy.	
	 Było	 to	 pierwsze	 od	 przeszło	 200	 lat	 tak	 zna-
czące	 ustępstwo	 na	 rzecz	 dysydentów	 w	 Królestwie	
Polskim	i	jedno	z	największych	osiągnięć	w	jego	histo-

500 –  letnimi śladami Reformacji ... - cz. VIII

500 lat Reformacji
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rii.	Wszystkie	te	wysiłki	nakierowane	były	na	odzyska-
nie	 pełnej	 suwerenności	Rzeczypospolitej	 i	 zrzucenia	
kurateli	 państw	 ościennych.	Taką	 była	wola	 twórców	 
i	sygnatariuszy	Konstytucji,	ale	nie	wola	sąsiadów	Pol-
ski.	23.01.1793	r.	nastąpił	II	rozbiór	Polski	z	udziałem	
Prus	 i	 Rosji.	 Po	 stłumieniu	 Powstania	 Kościuszkow-
skiego	(24.03.	–	17.11.1794)	nastąpił	III	rozbiór	Polski	
(24.10.1795).
	 Znikło	 państwo,	 ale	 pozostali	 jego	 obywatele.	
Dla	 ogromnej	większości	 z	 nich	 utrata	 państwowości	
była	wielkim	ciosem.	W	ciągu	XIX	w.	było	wiele	prób	
jej	 odzyskania.	 Pierwszą	 z	 nich	 była	 zgoda	 Napole-
ona	Bonapartego	na	utworzenie	 legionu	polskiego	we	
Włoszech	(1797),	wyjednana	przez	gen.	Jana	Henryka	
Dąbrowskiego.	 Sukcesy	 militarne	 armii	 Bonapartego,	
nie	bez	udziału	legionów,	zdawały	się	przybliżać	speł-
nienie	oczekiwań	Polaków,	dopiero	jednak	pod	koniec	
1806	r.,	kiedy	wojska	francuskie	zajęły	Poznań,	a	potem	
Warszawę.	W	 wyniku	 tylżyckiego	 traktatu	 pokojowe-
go	z	Rosją	(25.06.1807)	z	ziem	polskich	II	i	III	zaboru	
pruskiego	 utworzone	 zostało	 Księstwo	 Warszawskie,	
któremu	nadano	konstytucję	opartą	na	Kodeksie	Napo-
leona.	Głosiła	ona,	że	wszyscy	obywatele	są	równi	wo-
bec	prawa,	 łącznie	z	chłopstwem,	ale	bez	możliwości	
nabywania	ziemi.	Wnosiła	zupełną	wolność	religii,	ale	
podporządkowanie	Kościoła	państwu.	Pokój	wiedeński	
francusko	 austriacki	 (14.10.1809)	 przyniósł	 poszerze-
nie	granic	Księstwa	Warszawskiego	o	Kraków,	Lubel-
skie	i	Galicję	Wschodnią.	To	jednak	nie	było	to,	o	co	
walczyli	 i	 ginęli	Polacy	w	Egipcie,	na	Haiti	 i	 pod	Sa-
mosierrą.	W	1812	r.	Francja	podjęła	kolejną	ofensywę	
przeciw	Rosji,	która	po	pierwszych	sukcesach	i	wejściu	
do	Moskwy	załamała	się,	12.10.1812	r.	wojska	Napole-
ona	rozpoczęły	swój	tragiczny	odwrót.	Skończył	się	sen	
o	 odzyskanie	 niepodległości	 pod	 sztandarami	Napole-
ona.	
	 Zakończony	 9.06.1815	 r.	 Kongres	Wiedeński	
dokonał	 nowego	 podziału	 Księstwa	 Warszawskiego.	
Z	 ziem	 pozostałych	 pod	 panowaniem	 Rosji	 prokla-
mowano	Królestwo	Polskie	(20.06.1812),	któremu	car	
Aleksander	I	nadał	konstytucję	stwierdzającą	istnienie	
monarchii	 konstytucyjnej	 na	 zawsze	 połączonej	 z	Ro-
sją.	Dwuizbowy	sejm	był	pozbawiony	 inicjatywy	pra-
wodawczej.	Kwestie	 kościelne	podlegały	decyzji	Rzą-
dowej	Komisji	do	Spraw	Wyznań	i	Oświaty	Publicznej.	
W	każdym	z	trzech	zaborów	kwestie	kościelne,	w	tym	
także	stosunki	prawne	dysydentów,	układały	się	inaczej.	
Na	tym	tle	Warszawa	okazała	się	kipiącym	kociołkiem	
ścierających	się	tendencji	nie	tylko	na	linii	carat	–	pod-
dani,	 ale	 także	wewnątrz	 środowiska	 protestanckiego.	
Stosunki	 te	w	ciągu	stulecia	układały	się	 różnie	w	za-
leżności	od	tego,	kto	z	Romanowów	sprawował	urząd	
króla	 czy	 namiestnika.	W	 dalszym	 ciągu	 też	 przyjeż-
dżali	do	Królestwa	nowi	osadnicy,	przeważnie	niemiec-

cy,	 wśród	 nich	 wyznania	 augsburskiego.	 Rosyjskiej	
zwierzchności	to	odpowiadało,	gdyż	w	dużym	stopniu	
neutralizowało	niepewne	środowisko	polskie,	z	drugiej	
strony	wydatnie	przyczyniało	się	do	rozwoju	gospodar-
czego,	produkcji	 fabrycznej	 i	 rzemieślniczej,	 zagospo-
darowywania	odłogów.	Warszawa	miała	to	do	siebie,	że	
była	 zamieszkana	 przez	większość	Polaków.	Znaczna	
część	 przybywających	 tu	 imigrantów,	 zwłaszcza	 wy-
wodzących	 się	 z	 inteligencji,	 rozpoznała	 środowisko,	
doceniła	wartości	kulturowe	nowej	ojczyzny,	włączała	
się	w	jej	nurt,	polonizowała	się.	Często	już	drugie	poko-
lenie	czuło	się	Polakami	i	pracowało	na	jej	pomyślność.	
Proces	ten	zwłaszcza	wśród	ewangelickiej	ludności	na-
pływowej	Warszawy	był	 dla	 rosyjskiej	 zwierzchności	
zupełnie	niezrozumiały,	gdyż	nawet	w	Rosji	uznawany	
był	ukuty	w	XVII	w.	 stereotyp	ewangelika	–	Niemca.	
Niemniej	w	zdziesiątkowanym	środowisku	protestanc-
kim	zrodziła	 się	myśl	 połączenia	 sił	 i	 utworzenia	 jed-
nej	wspólnej	zwierzchności	kościelnej.	Za	zgodą	władz,	
która	 pilnie	 strzegła	 zasady	 ingerencji	 w	 sprawy	 ko-
ścielne,	 26.02.1828	 doszło	 do	 utworzenia	 Generalne-
go	Konsystorza	w	Warszawie.	Rychło	 jednak	okazało	
się,	że	nie	wytrzymał	on	próby	czasu.	Trudne	były	do	
pogodzenia	 ustroje	 Kościoła	 	 Helweckiego	 i	 Luterań-
skiego	(Konsystorski		i	synodalny).	Ośrodek	kalwinów	
litewskich,	 jako	 jedyny	ocalały,	 czuł	 się	 spadkobiercą	
„pierwszej”	 Reformacji	 w	 Polsce	 i	 w	 jakimś	 stopniu	
chciał	 odgrywać	 pierwszorzędną	 rolę,	 na	 co	 oczywi-
ście	nie	godziła	się	niemiecka	większość	wśród	luteran,	
zwłaszcza	 łódzkich,	 nie	 życzących	 sobie	 jakiegokol-
wiek	polskiego	zwierzchnictwa	w	obawie	przed	poloni-
zacją.	Toteż	w	1849	r.	Generalny	Konsystorz	został	roz-
wiązany.	W	tymże	roku,	24.07.	odbyła	się	w	Warszawie	
w	kościele	św.	Trójcy	instalacja	pierwszego	generalne-
go	superintendenta	ks.	Juliusza	Ludwiga,	I	pastora	zbo-
ru,	reprezentanta	opcji	niemieckiej	w	czasie,	gdy	radę	
parafialną	tworzyła		większość	polska	ze	spolonizowa-
nym	Franciszkiem	Ksawerym	Szlenkierem,	 prezesem	
Kolegium	Kościelnego.	Także	w	tym	roku	na	II	pastora	
zboru	 został	 wybrany	 ks.	 Leopold	 Marcin	 Otto,	 wy-
wodzący	się	z	imigranckiej	rodziny	o	korzeniach	fran-
cuskich,	wychowany	w	domu	 i	w	 silnym	polonijnym	
ośrodku	 studenckim	 na	 uczelni	 w	Dorpacie	 w	 duchu	
polskim.	Wybitnie	 utalentowany	 	 i	 niezwykle	 ofiarny	
duszpasterz	także	w	działalności	pozakościelnej	rychło	
zyskał	powszechne	uznanie	nie	tylko	wśród	zborowni-
ków	warszawskich,	ale	zwrócił	 także	na	siebie	uwagę	
władz	 rosyjskich,	którym	w	atmosferze	przed	Powsta-
niem	 Styczniowym	 nazbyt	 patriotyczne	 wystąpienia	
ks.	Otto	mniej	 się	podobały.	Nieprzychylnego	władzy		
duszpasterza	w	październiku	1861	r.	osadzono	w	Cyta-
deli	Warszawskiej	i	skazano	na	wywózkę	w	głąb	Rosji.	
Po	pół	roku	objęty	amnestią,	przez	kolejne	2	miesiące	
nie	mógł	wypełniać	 obowiązków	pastora,	 pozostawał	
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pod	stałym	nadzorem	policji	carskiej.	Na	tydzień	przed	
wybuchem	 powstania	 drukarnię	 opuścił	 pierwszy	 zre-
dagowany	 przez	 ks.	 Otto	 numer	 „Zwiastuna	 Ewange-
licznego”	(15.01.1861),	pierwsze	czasopismo	naukowo	
–	religijne	dla	polskich	ewangelików.	
	 Po	 Powstaniu	 Listopadowym	 (29.11.1830	 –	
5.05.1831)	 car	 Mikołaj	 I	 zniósł	 konstytucję	 z	 1815	 r.	
,ogłaszając	 Statut	 Organiczny	 Królestwa,	 zresztą	 nie	
wprowadzony	 w	 życie.	 Zlikwidowana	 została	 samo-
dzielność	Królestwa,	wprowadzono	administrację	rosyj-
ską	i	język	urzędowy	rosyjski,	w	znacznym	stopniu	ogra-
niczono	polskie	szkolnictwo	do	likwidacji	uniwersytetu	
włącznie,	za	to	w	1834	r.	ukończono	budowę	osławionej	
Cytadeli,	miejsce	 kaźni	więźniów	politycznych.	Teraz,	
po	 Powstaniu	 Styczniowym	 (22.01.1863	 –	 5.08.1864,	
stracenie	 Romualda	 Traugutta,	 dyktatora	 Powstania	
w	 Cytadeli)	 nastąpiła	 całkowita	 likwidacja	 Królestwa	
Polskiego,	 zamienionego	 na	 Prewislanski	 Kraj,	 zli-
kwidowano	 Rządową	 Komisję	 Wyznań	 Religijnych	 
i	Oświaty	Publicznej	i	ustanowiono	Departament	Spraw	
Duchownych	Obcych	Wyznań	w	Ministerstwie	Spraw	
Wewnętrznych	w	Petersburgu.	 	Podjęta	 została	 totalna	
rusyfikacja	 kraju,	wszystkie	 instancje,	 także	 kościelne	
,i	 organizacje	polskie	 objęte	 zostały	 ścisłym	nadzorem	
i	 kontrolą.	 Wśród	 wielu	 wydanych	 ukazów	 carskich		
wyszedł	 zakaz	 obejmowania	 jakichkolwiek	 stanowisk	
przez	Polaków.	W	tej	sytuacji	ks.	L.M.	Otto	zdecydował	
się	 opuścić	Warszawę	 i	 przyjąć	 zaproszenie	 do	 pracy	 
w	Cieszynie	(2.10.1866	–	13.10.1875).	Jego	miejsce	za-
jął	 ks.	 Karol	Gustaw	Manitius,	 także	wychowanek	 do-
rpackiej	uczelni,	wcześniej	usunięty	z	Łodzi	za	propolską	
działalność.	W		Warszawie	czekały	go	kolejne	awanse	(I	
proboszcz	–	1875,	superintendent	diecezji	warszawskiej	
–	1878,	wreszcie	pierwszy	polski	superintendent	general-
ny	–	1895).	W	tak	trudnych	warunkach	udało	się	założyć	
w	Warszawie	diakonat	„Tabita”	(7.06.1878).	
	 Mimo	dyskryminacji	i	cenzury,	rozwijający	się	
po	Powstaniu	Styczniowym	ruch	pozytywistyczny	wy-
datnie	 przyczynił	 się	 do	 rozwoju	 czasopiśmiennictwa	

polskiego	i	polskiej	literatury	pięknej.	Do	głosu	docho-
dził	coraz	mocniej	ruch	socjaldemokratyczny.	
	 W	1888	r.	zbór	warszawski	zatrudnił	w	charak-
terze	diakona	ks.	Juliusza	Burschego,	również	z	rodzi-
ny	imigranckiej	i	także	wychowanka	dorpackiej	uczelni,	
kolejny	duchowny,	który	zasilił	krąg	polskich	pastorów	
domagających	 się	 miejsca	 dla	 polskich	 ewangelików	
w	Kościele	Ewangelicko	–	Augsburskim.	Dziesięć	 lat	
później	(1898),	realizując	przesłanie	ks.	dr	Leopolda	M.	
Otto,	 wznowił	 zaniechanie	 po	 śmierci	 założyciela	 pi-
smo	„Zwiastun	Ewangeliczny”.	Troską	superintendenta	
było	 ujednolicenie	 liturgii	 i	 śpiewu	 na	 polskich	 nabo-
żeństwach.	W	 tym	celu	podjęto	prace	 redakcyjne	nad	
„Śpiewnikiem	Warszawskim”,	który	wydano	w	1899	r.		
Kilka	 lat	później	 staraniem	ks.	Burschego	zostało	wy-
dane	 polskie	 tłumaczenie	 „Zarysu	 dziejów	 powstania	
i	 upadku	 Reformacji	 w	 Polsce”	 hr.	Walerego	 Krasiń-
skiego	 (1903	–	1905).	Był	 to	 już	 czas,	 gdy	kolejnym	
superintendentem	 został	 właśnie	 ks.	 Juliusz	 Bursche.	
Wydarzeniu	 temu	 towarzyszył	 ukaz	 cara	 Mikołaja	 II	 
o	wolności	religijnej	i	zniesieniu	cenzury.	Wykorzystu-
jąc	sytuację,	z	inicjatywy	Juliana	Machleyda	1.09.1906	
r.	 udało	 się	 otworzyć	 polskie	 Gimnazjum	 Ewangelic-
kie,	z	tym,	że	władze	nie	życzyły	sobie	nazywać	je	im.	
Mikołaja	 Reja.	 Po	 porażce	 Rosji	 na	 froncie	 daleko-
wschodnim	nastąpiło	pewne	zelżenie	stosunków	polsko	
–	rosyjskich,	rychło	zaostrzonych	wybuchem	rewolucji,	
wzrostem	 postaw	 radykalnych	wśród	wyzyskiwanych	
robotników,	natężeniem	postaw	ateistycznych,	nie	koń-
czących	strajków	nie	tylko	robotników	przemysłowych,	
ale	i	rolnych,	i	młodzieży	szkolnej.	Rozruchy	te	wyga-
sły	dopiero	pod	koniec	1907	r.,	stały	się	przyczyną	kry-
zysów	gospodarczych	i	zamykania	fabryk,	ale	w	efek-
cie	 przyniosły	 zelżenie	 warunków	 pracy	 robotników	 
i	przywrócenie	języka	polskiego	w	szkołach	i	urzędach.	
Niebawem	świat	dowiedział	się	o	zamachu	na	następcę	
tronu	 austriackiego	 Franciszka	 Ferdynanda	 w	 Saraje-
wie	(28.06.1914).		Zamach	przerodził	się	w	konflikt	na	
niespotykaną	dotąd	skalę	–	I	wojnę	światową.

wa

„ Niech mnie wprowadzą na górę twą świętą i do przybytków twoich.
Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej i będę cię wysławiał,  

Boże, mój Boże” ( Ps 43,3-4 ).

	 Naturalne	serce	ludzkie	nie	chce	nic	słyszeć	o	samoofierze	lub	samozaparciu.	Dlatego	też	
tajemnica	ż	ł	o	b	k	a		i		k	r	z	y	ż	a	jest	dla	niego	nie	do	przyjęcia.	Ale	człowiek	oświecony	Duchem	
Świętym	doskonale	rozumie,	co	to	znaczy:	On	przyszedł	d	o		m	n	i	e!	On	umarł		z	a				m	n	i	e!

Dlatego	przystąpmy	do	ołtarza	Bożego	i	radujmy	się,	że	Jezus	otworzył	nam	do	niego	dostęp!
																																																																																																																															(	Matka	Ewa	)
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Trochę historii
W³adys³aw	Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 230

   01.05.1917: zmarł	Julian Ochorowicz,	dr	nauk	przy-
rodniczych,	filozof,	parapsycholog,	fundator	i	budowni-
czy	 szeregu	 willi	 letniskowych	 w	Wiśle,	 współtwórca	
Towarzystwa	Miłośników	Wisły,	autor	prac	naukowych,	
m.	in.	„Zjawiska	mediumiczne”	(5	t.)	i	cennego	biogra-
ficznego	 „Dziennika”	 (110	 zeszytów).	 Patrz:	 odc.	 26,	 
w	„Gazeta	Ewangelicka”	2000/22,	s.	38.		

***********
   04.05.1942:	 zmarł	ks. Aleksander Falzman,	admini-
strator	parafii	ewangelickich	w	Pułtusku	i	Mławie,	dusz-
pasterz	wysiedlonych	 do	Rosji	 ewangelików,	 po	 I	woj-
nie	światowej	w	bardzo	trudnych	warunkach	proboszcz	 
w	 Zgierzu,	 radca	 Konsystorza,	 więzień	 kilku	 obozów	
hitlerowskich,	 zginął	 w	Dachau.	 Patrz	 odc.	 172	 –	 173,	 
w	„Wieści	Wyższobramskie”	2012/07	–	08,	s.	22	–	23. 

***********
   04.05.1967:	w	Gdańsku	zmarł	ks. Otton Wittenberg,	
proboszcz	parafii	ewangelickiej	w	Olsztynie.	Pochodził	
z	Gostynina,	 gdzie	 urodził	 się	 6.01.1894	 r.	 Jego	 rodzi-
cami	 byli	 nauczyciel	 Edward	 i	Matylda.	Miał	 czterna-
ścioro	 rodzeństwa,	 wszyscy	 o	 uzdolnieniach	 muzycz-
nych.	Szkołę	średnią	Otton	ukończył	w	Sosnowcu.	Stąd	
w	1917	r.	wybrał	się	do	Lipska	na	studia	teologii	ewan-
gelickiej.	Był	 to	bardzo	 trudny	okres	w	życiu	studenta,	
związany	 z	 wieloma	 wyrzeczeniami	 i	 zmaganiem	 się	 
z	 powojennymi	 niedostatkami.	 Ordynowany	 był	 War-
szawie	28.04.1921	r.	Przez	rok	pozostawał	wikariuszem	
w	Warszawie,	w	1922	r.	powierzono	mu	administrowa-
nie	parafii	w	Żyrardowie,	gdzie	wkrótce	został	wybrany	
na	 proboszcza.	 Rychło	 dał	 się	 poznać	 jako	 znakomity	
kaznodzieja	 i	 pedagog.	 Szczególną	 troską	 otaczał	mło-
dzież,	 patronował	 Stowarzyszeniu	 Polskiej	 Młodzieży	
Ewangelickiej,	 prowadził	 chór	 kościelny,	 udzielał	 się	 
w	akcji	pomocowej	dla	bezrobotnych.	Tam	też	ożenił	się	
z	Alicją	z	domu	Bem	(28.04.1923).	
	 Po	wybuchu	II	wojny	światowej	już	16.12.1939	
r.	 został,	 pod	zarzutem	polonizowania	życia	parafialne-
go,	 aresztowany	 i	 osadzony	 na	 Pawiaku	w	Warszawie.	
Zwolniony	 w	 1940	 r.,	 został	 objęty	 zakazem	 służby	 
w	Kościele.	 Znalazł	 pracę	 w	 elektrowni	 warszawskiej,	
gdzie	związał	się	z	ruchem	podziemnym,	tam,	gdzie	to	

było	 możliwe,	 niósł	 pomoc	
poszkodowanym.	 Po	 zakoń-
czeniu	 działań	 wojennych	
zgłosił	 się	 do	 pracy	 w	 Ko-
ściele	 na	 Mazurach.	 Z	 po-
czątkiem	 roku	 objął	 admini-
strowanie	 parafii	w	 Pasymiu,	
Dźwierzutach,	Nowej	Wsi,	Nowym	Dworze,	Jedwabnie	
i	Rudzie,	 sprawując	ponadto	urząd	konseniora	 powoła-
nej	 diecezji	 mazurskiej.	 Już	 same	warunki	 pracy	 były	
bardziej	 niż	 spartańskie,	wymagały	 dużego	 samozapar-
cia	 i	 sił.	 Przykrą	 sprawą	 było	 pozyskiwanie	 wiernych	
przez	metodystów	i	zajmowanie	świątyń	ewangelickich.	
Wielką	pomocą	był	ofiarowany	ks.	Wittenbergowi	w	25	–	
lecie	jego	ordynacji	(1946)	poskładany	z	różnych	części	
rower,	 na	 którym	mógł	 dojeżdżać	 na	 nabożeństwa,	 na	
naukę	religii	czy	do	wiernych	z	posługą	duszpasterską.	
Dopiero	później	miał	do	dyspozycji	bryczkę	i	sanie.	Nie	
do	opisania	były	szykany	ze	strony	organów	bezpieczeń-
stwa	 i	 różnych	 urzędników,	 odnoszących	 się	 do	 auto-
chtonicznej	ludności	mazurskiej,	w	dodatku	odrębnego	
wyznania,			wręcz	wrogo;	jego	samego	władze	traktowa-
ły	jako	Niemca	z	powodu	przyjętej	w	czasie	wojny,	za	
namową	współwięźnia,	osławionej	„volkslisty”.	Jednym	
z	przykładów	gorliwej	kurateli	funkcjonariuszy	UB	było	
„wizytowanie”	 nabożeństw	 kościelnych.	W	 1947	 r.	 ks.	
sen.	Friszke	powołał	komitet	śpiewnikowy,	do	którego	
weszli	ks.	Alfred	Jagucki	i	ks.	Otton	Wittenberg.	Opraco-
wany	„Śpiewnik	kościelny	dla	zborowników	mazurskich	
Kościoła	Ewangelicko	–	Augsburskiego”,	zatwierdzony	
przez	Konsystorz,		w	1951	r.	bezinteresownie	wydruko-
wany	w	ramach	bratniej	pomocy	w	szwedzkiej	drukarni	
w	 Lund	w	 ilości	 40000	 egzemplarzy,	 został	 dostarczo-
ny	do	Warszawy,	ale	tylko	po	to,	aby	cały	nakład	został	
skonfiskowany	i	oddany	na	przemiał!	
	 Swoją	postawą	i	bezgranicznym	poświęceniem	
zyskał	ks.	Wittenberg	uznanie	 i	wielki	 szacunek	Mazu-
rów,	obdarzony	imieniem	„człowieka	o	gołębim	sercu”.		
Zapas	sił	jednak	wyczerpywał	się,	toteż	gdy	dogorywał	
ks.	sen.	Edmund	Friszke	(†	15.09.1958),	zastępował	go	 
i	starał	się	o	przeniesienie	do	Olsztyna.	Tam	pracował	do	



Informator Parafialny nr 5/2017 (160)

maj 2017  13

czasu	przejścia	w	stan	spoczynku	(31.12.1965).	Schoro-
wany,	wyjechał	do	syna,	lekarza	w	Gdańsku.	

***********
   07.05.1867:	 urodził	 się	Władysław Stanisław Rey-
mont,	powieściopisarz	i	nowelista,	laureat	nagrody	lite-
rackiej	Alfreda	Nobla,	 autor	 powieści:	 „Chłopi”,	 „Rok	
1794”,	 „Ziemia	 obiecana”,	 „Komediantka”,	 opowiadań	 
i	nowel.	Patrz	odc.	35,	w	„Gazeta	Ewangelicka”	2000/12	
(32),	s.	39.	

***********
   08.05.1942:	w	Końskiej	urodził	się	ks. Jan Drozd.	Gdy	
1959	r.	ukończył	polską	11	-	letnią	Szkołę	Średnią	w	Cze-
skim	Cieszynie,	pragnął	udać	 się	na	 studia	 teologiczne.		
Niestety	zamiar	ten	unicestwiły	ówczesne	władze	komu-
nistyczne	Czechosłowacji,	nie	życzące	sobie	pomnażania	
kadry	duchownych	jakiegokolwiek	Kościoła.	Po	odbyciu	
służby	wojskowej	Jan	Drozd	zdecydował	się	na	zalicze-
nie	kursu	w	Hutniczej	Szkole	Zawodowej,	która	pozwo-
liła	mu	podjąć	pracę	w	charakterze	technika	–	kontrolera	
w	 trzynieckiej	Hucie	Żelaza.	 Skoro	 droga	 do	 zdobycia	
kwalifikacji	duchownego	została	zamknięta,	wolny	czas	
poza	pracą	„zawodową”	w	hucie	poświęcił	pracy	ewan-
gelizacyjno	–	misyjnej	u	boku	ks.	Władysława	Santariusa.	
Wszystkie	 wolne	 chwili	 wykorzystywał	 na	 samokształ-
cenie	w	zakresie	niezbędnej	wiedzy	teologicznej,	a	także	
historii	Kościoła,	zwłaszcza	dramatycznych	dziejów		Ko-
ścioła	Ewangelicko	–	Augsburskiego	na	Śląsku	Cieszyń-
skim.		Dzięki	sumienności	i	wytrwałości	w	opanowaniu	
wiedzy	teologicznej	w	wielu	wypadkach	posiadł	więcej	
wiadomości	 od	 niejednego	 uniwersyteckiego	 studenta	
teologii.	W	1989	r.	zgłosił	się	do	służby	w	Śląskim	Ko-
ściele	Ewangelickim	Augsburskiego	Wyznania,	dwa	lata	
później	 doczekał	 ordynacji	 na	 diakona,	 wreszcie	 zbór	 
w	Hawierzowie	–	Suchej	wybrał	go	na	stanowisko	swoje-
go	proboszcza	w	1993	r.	Rok	później	powierzono	mu	do-
datkowo	 funkcję	 administratora	zboru	w	Trzanowicach.	
Od	 1995	 r.	 pełnił	 obowiązki	 członka	 Rady	 Kościelnej.	
Ponadto	 udzielał	 się	 w	 Społeczności	 Chrześcijańskiej,	
Towarzystwie	 Biblijnym,	 także	 w	 radzie	 redakcyjnej	
„Przyjaciela	Ludu”	i	wielu	innych	organizacjach.	W	krót-
kim	czasie	ks.	Jan	Drózd	zdobył	opinię	znakomitego	ka-
znodziei,	ofiarnego	duszpasterza	wyczulonego	na	ludzką	
krzywdę	 i	 niedostatek,	 a	 także	 znakomitego	prelegenta,	
popularyzatora	wiedzy	historycznej	i	autora	dziesiątków	
artykułów	 drukowanych	 w	 czasopismach	 głównie	 ko-
ścielnych	w	kraju	i	za	granicą.	Odszedł	nagle	w	trakcie	
pełnienia	 obowiązków	 duszpasterskich	 4.03.2000	 r.	 Po-
zostawił	żonę	Irenę,	z	którą	przeżył	34	lata	oraz	dwie	cór-
ki	Janę	i	Danielę.	

***********
   13.05.1717:	w	Wiedniu	 	 urodziła	 się	Maria Teresa,	
córka	 cesarza	 rzymskiego	 narodu	 niemieckiego	Karola	
VI	 (1685	–	1740),	króla	Czech	 i	Węgier	oraz	 	Elżbiety	
Krystyny,	 księżniczki	 Braunschweig	 –	 Wolfenbüttel	
(1691	–	1750).	Maria	Teresa	wychowywała	się	w	atmos-

ferze	 prawie	 ciągłych	wojen	 prowadzonych	 przez	 ojca.	
Tymczasem	na	świat	przychodziły	same	córki.	W	trosce	
o	niepodzielność	monarchii	habsburskiej	cesarz	Karol	VI	
ogłosił	19.04.1713	r.	sankcję	pragmatyczną,	pozwalającą	
na		dziedziczenie	tronu	przez	następców	w	linii	żeńskiej.	
Nie	wszyscy	władcy	uznali	jej	prawomocność.	Do	spra-
wy	wmieszał	 się	m.	 in.	August	 III	Sas,	od	1733	 r.	król	
Polski,	ożeniony	z	Marią	Józefą,	córką	cesarza	Józefa	I,	
starszego	nie	żyjącego	już	brata	Karola	VI.	Jeszcze	przed	
koronacją	 Augusta	 III	 Austria,	 Prusy	 i	 Rosja	 zawarły	
traktat	 Löwenholda,	 mający	 zapobiec	 umocnieniu	 się	
Wettynów	na	tronie	polskim	i	utworzeniu	monarchii	dzie-
dzicznej.	 Za	 cenę	 zrzeczenia	 się	 wprowadzania	 zmian	
ustrojowych	 w	 Polsce	 i	 uznania	 m.in.	 sankcji	 pragma-
tycznej,	a	tym	samym	odsunięcie	od	tronu	bratanic,		Au-
gust	uzyskał	poparcie	Austrii	i	Rosji.	Mimo	wyboru	Sta-
nisława	Leszczyńskiego,	pod	naciskiem	wojsk	rosyjskich	
doszło	do	drugiej	elekcji	(1733)	i	koronacji	Augusta	III	
na	króla	Polski	(1734).	Jeszcze	do	1736	r.	August	III	mu-
siał	 zmagać	 się	 z	 opozycją	 Stanisława	Leszczyńskiego.	
W	tymże	roku	(12.02.1736),	najstarsza	córka	Karola	VI	
–	Maria	Teresa	wyszła	 za	mąż	 za	 księcia	 lotaryńskiego	
Franciszka	 Stefana.	 Tymczasem	 Karol	 VI	 pod	 koniec	
swojego	panowania	utracił	Sycylię,	na	froncie	tureckim	
musiał	 	ustąpić	ze	znacznej	 części	Bałkanów,	zaś	 	 zięć	
Franciszek	Stefan		z	Lotaryngii,	oddanej	wypędzonemu	z	
Polski	Stanisławowi	Leszczyńskiemu.	W	takich	okolicz-
nościach	przyszło	Marii	Teresie	objąć	 tron	po	zmarłym	
ojcu	 (†	 20.10.1740).	 Jeszcze	 nie	 rozejrzała	 się	 w	 spra-
wach,	gdy	nie	uznający	sankcji	pragmatycznej	król	Prus	
Fryderyk	II,	powołując	się	na	rzekome	prawa	Hohenzol-
lernów	do	Śląska,	prawie	bez	oporu	wkroczył	na	Śląsk.	
Zawarty	28.07.1742	r.	pokój	wrocławsko	–	berliński	po-
twierdził	jedynie	fakty	dokonane:	Fryderyk	II	pozbawił	
Austrię	prawie	całego	Śląska	za	wyjątkiem	trzech	małych	
okrojonych	księstw:	Karniowa,	Opawy	i	Cieszyna,	co	nie	
znaczy,	że	pozostawił	je	w	spokoju,	gdyż	nie	omieszkał	 
z	nich	wielokrotnie	ściągnąć	wysokich	kontrybucji.	W	ta-
kich	okolicznościach	25.06.1741	r.	przyjęła	koronę	Wę-
gier	w	Bratysławie		a	dopiero	12.05.1743	r.	koronę	Czech	 
w	 Pradze.	 Nieufny	 wobec	 Marii	 Teresy	 Fryderyk	 II	 
w	sierpniu	 	1844	r.	przystąpił	do	II	wojny	śląskiej	z	za-
miarem	zajęcia	reszty	Śląska,	Moraw	i	Czech.	Konflikt	
zakończył	się	pokojem	drezdeńskim	(25.12.1745),	uzna-
jącym	postanowienia	traktatu	wrocławsko	–	berlińskiego.	
Nie	ustała	tylko	wojna	celna.	W	tymże	roku	mąż	Marii	
Teresy	 –	 Franciszek	 Stefan	 został	 wybrany	 cesarzem.	
Maria	Teresa	przyjęła	tytuł	cesarzowej,	ale	udziału	w	ko-
ronacji	 odmówiła.	 30.08.1756	 r.	 Fryderyk	 II	 napadł	 na	
Saksonię,	inicjując	wybuch	wojny	7	–	letniej,	zwanej	też	
III	wojną	śląską.	Austria	sprzymierzona	z	Saksonią	skie-
rowała	 swoje	wojska	na	Śląsk	 licząc,	że	uda	 się	 jej	od-
bić	Śląsk	zwłaszcza,	że	nastroje	po	panowaniu	pruskim	
zmieniły	się	na	korzyść,	w	czym	znaczną	rolę	odegrały	
liczne	dezercje	z	wojska		pruskiego,	a	także	kwestie	wy-
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znaniowe.	Po	początkowych	sukcesach	armii	austriackiej,	
dalsze	losy	wojny	toczyły	się	ze	zmiennym		szczęściem	
mimo	włączenia	 się	 do	walk	wojsk	 carskich	 po	 stronie	
Austrii.	Te	 jednak	w	1762	 r.	po	 roszadach	na	 tronie	car-
skim	stanęły	po	stronie	pruskiej,	a	wkrótce	zostały	wyco-
fane.	Ostatnią	operacją	Prusaków	była	zwycięska	-	czwar-
ta	już	w	tej	wojnie	–	bitwa	o	twierdzę	świdnicką.		Traktat	
pokojowy	zawarty	w	Hubertsburgu	(15.02.1763)	jedynie	
potwierdził	 ustalenia	 granic	 z	 1742	 i	 1745	 r.	 Ostatecz-
nie	skończyły	się	też	marzenia	Augusta	III	Sasa	ugrania	 
w	tych	wojnach	korytarza	śląskiego	 łączącego	Saksonię	
z	 Polską.	 Owocem	 tych	 wojen	 były	 ogromne	 zniszcze-
nia	 wojenne,	 zubożenie	 ludności	 na	 skutek	 kontrybucji	 
i	rekwizycji,	ubytek	ludności	o	ponad	100	000	w	trakcie	
działań	wojennych,	 ogarniętych	 epidemiami	 i	 zmarłych	
z	głodu.	
	 W	1765	w	Insbrucku	niespodziewanie	zmarł	ce-
sarz	Franciszek	I	(Stefan).	Z	Marią	Teresą	dochował	się	
szesnaściorga	potomków.	Najstarszy	z	nich	Józef		II	jesz-
cze	w	tym	samym	roku	został	jego	następcą	i	cesarzem,	
także	nominowany	współregentem,	przy	czym	do	końca	
życia	ostateczną	decyzję	we	wszystkich	sprawach	utrzy-
mała	cesarzowa.	
	 Maria	 Teresa,	 choć	 nie	 należała	 do	 wybitnie	
uzdolnionych	władczyń,	 była	 na	 tyle	 roztropną,	 że	 oto-
czyła	 się	 gronem	 oddanych	 odpowiedzialnych	 dorad-
ców.	To	dzięki	 nim	przeprowadziła	 gruntowną	 reformę	
finansów	państwa,	przyczyniła	się	do	zreorganizowania	
armii	 na	wzór	pruski,	 utworzyła	Radę	Stanu	 i	 sprawną	
administrację	w	 obwodach,	wprowadziła	 nowy	 kodeks	
karny,	 zelżyła	 położenie	 chłopów,	 objęła	 szkolnictwo	
wszystkich	 szczebli	 nadzorem	 państwowym,	 mimo	 iż	
była	 gorliwą	katoliczką,	 poddała	Kościół	większej	 kon-
troli	państwa.	
	 Rządy	 Marii	 Teresy	 odczuwalne	 były	 także	 
w	Księstwie	Cieszyńskim.	Na	skutek	zaboru	Śląska	przez	
Prusy,	 rozerwaniu	uległy	 także	więzi	kościelne	ewange-
lików	śląskich.	Cesarzowa	nie	godziła	się,	aby	akatolicy	
w	Księstwie	Cieszyńskim	podlegali	konsystorzowi,	któ-
rego	siedziba	znajdowała	się	we	wrogim	państwie.	Edyk-
tem	z	 19.12.1743	 r.	 ustanowiła	 konsystorz	 ewangelicki	
w	Cieszynie.	Był	to	niewątpliwy	awans	dla	cieszyńskich	
ewangelików,	ale	tylko	pozorny.	Konsystorz	ten	był	two-
rem	tajnym,		został	uprawomocniony	dopiero	w	1747	r.	
,a	 instrukcja	 określająca	 jego	 zakres	 kompetencji	 narzu-
cona	dopiero	2	lata	później.	W	skład	Konsystorza	wcho-
dzili	członkowie	osławionej,	na	nowo	ustanowionej	Ko-
misji	Religijnej	z	1737	r.	(prezes	i	dwaj	radcy	–	wszyscy	
obowiązkowo	katolicy	i	tylko	jeden	pastor	ewangelicki).	
Celem	Konsystorza	było	minimalizowanie	 i	 tak	bardzo	
ograniczonych	 swobód	 wyznaniowych	 ewangelików.	
Miał	 on	 prawo	 decydowania	 o	 egzaminach,	 ordynacji	 
i	 powoływaniu	 duchownych,	 a	 także	 nauczycieli	 i	 rek-
torów	 szkół,	 przedstawianych	 każdorazowo	 cesarzowi	
do	 zatwierdzenia,	 sprawował	 nadzór	 nad	 rachunkami	

kościelnymi	i	składanymi	ofiarami.	Było	to	kolejne	ogra-
niczenie	uprawnień	zastępców	zborowych,	którzy	odtąd	
także	mogli	być	wybierani	 tylko	za	zgodą	cesarską.	Po	
podziale	Śląska	w	znacznym	stopniu	zmalały	wpływy	od	
darczyńców	i	zborowników	z	Pszczyny	i	części	Bogumi-
na,	a	także	od	zborowników	z	Bielska,	którym	bliżej	było	
do	Pszczyny.	Zamknięto	też	cieszyński	zbór	dla	duchow-
nych	 i	 nauczycieli	 pochodzących	 z	 „pruskiego”	Śląska,	
bądź	 tam	wykształconych	 lub	chwilowo	 tam	mieszkają-
cych.	Nie	ustały	przeróżne	szykany	wobec	tzw.	„źle	wy-
chowanych”,	by	zmusić	 ich	do	powrotu	do	kościoła	ka-
tolickiego,	nie	wyłączając	kar	uwięzienia,	zaboru	mienia	
i	pożywienia,	konfiskat	książek	niezgodnych	z	nauką	lub	
„obrażających”	 kościół	 Katolicki.	 Nie	 do	 opisania	 utra-
pieniem	były	tzw.	karty	licencyjne.	Aby	ewangelik	mógł	
skorzystać	z	jakiejkolwiek	posługi	duchownego	ewange-
lickiego	(chrzest,	konfirmacja,	spowiedź	bez	względu	na	
okoliczności,	ślub,	pogrzeb),	musiał	wyjednać	u	księdza	
katolickiego	 za	 odpowiednią	 opłatą	 kartkę	 licencyjną.		
Niezależnie	 od	 woli	 katolickiego	 duchownego	 był	 bra-
ny	pod	uwagę	zapis	na	liście	„źle	wychowanych”,	a	listy	
takie	na	bieżąco	sporządzała	Komisja	Religijna.	Sieroty		
odszczepieńców	 lub	 pochodzące	 z	 małżeństw	 miesza-
nych	zabierano	rodzinom	na	wychowanie	w	założonym		
specjalnym	 sierocińcu	 w	 Lipowcu	 (1749),	 przeniesio-
nym	w	1753	r.	do	Ustronia.	Osoby,	które	odważyły	się	
wziąć	 ślub	 poza	 granicami	 Księstwa	 uznawano	 za	 nie-
ważny,	a	narodzone	dzieci	za	nieślubne.	Nie	dziwne,	że	
w	takich	warunkach		nierzadkie	były	wypadki	porzucania	
domostw	 i	 ucieczek	 całych	 rodzin	 poza	 granice	monar-
chii.	Nie	 brakowało	ograniczeń	 także	w	 sferze	 społecz-
nej.	Wójtów	 akatolików	mimo	 praw	 dziedzicznych	 po-
zbawiano	 urzędu.	 Podobny	 proceder	 stosowano	wobec	
burmistrzów	miast	 i	rajców	miejskich,	a	także	rzemieśl-
ników	i	kupców	w	miastach.		
	 Po	śmierci	ostatniej	piastowskiej	władczyni	Elż-
biety	 Lukrecji	 (†	 1654),	 dobra	 poksiążęce	 przejął	 Fer-
dynand	 III	 i	 włączył	 do	 królewsko	 –	 czeskiej	Komory	
we	Wrocławiu.	Na	okres	panowania	następcy	Leopolda	
I	 (1658	 –	 1705)	 przypada	 najtrudniejszy	 okres	 dyskry-
minacji	 i	prześladowań	protestantów.	W	 tym	czasie	 też	
stopniowo	 rugowana	 była	 z	majątków	 zwłaszcza	 prote-
stancka	miejscowa	szlachta,	zastępowana	przez	szlachtę	
lub	podniesionymi	do	stanu	szlacheckiego	przybyszami	
spoza	 Śląska	 Cieszyńskiego	 z	 odpowiednimi	 zasługa-
mi	 dla	 cesarza,	w	 tym	 także	 apostatów,	 dla	 kariery	 po-
rzucających	 luteranizm	 (m.in.	 Laryszowie	 z	 Karwiny,	
Wilczkowie	z	Dobrej).	W	1722	r.	młodszy	syn	Leopolda	
-	Karol	VI	 (1711	 –	 1740)	wyłączył	 dobra	 z	Wrocławia,	
tworząc	 Komorę	 Cieszyńską,	 którą	 oddał	 do	 dyspozy-
cji	książąt	lotaryńskich.	Z	kolei	cesarzowa	Maria	Teresa	
otrzymała	 od	 syna	 Józefa	 II	 księstwo	 i	 dobra	 kameral-
ne,	które	przeznaczyła	na	wiano	ślubne	dla	swojej	córki	
Marii	Krystyny.	Ta	w	1766	r.	poślubiła	księcia	saskiego	
Alberta	 Kazimierza,	 syna	 króla	 polskiego	 Augusta	 III	
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Sasa.	Prawdopodobnie	zasługą	Marii	Krystyny	było,	że	
liczne,	wysyłane	do	Wiednia	rekursy	na	różne	fałszywe	
oskarżenia,	jak	też	skargi	na	fanatyczne	decyzje	Komisji	
Religijnej	były	rozpatrywane	bardziej	oględnie.	
	 Idee	oświecenia	w	coraz	większym	stopniu	prze-
nikały	do	praktyki	codziennego	życia.	Ich	zwolennikiem	
był	Józef	II	tym	bardziej,	że	uzasadniały	one	w	dużej	mie-
rze	rządy	absolutystyczne.	Józef	II	miał	do	wszystkich	in-
nowierców	stosunek	pragmatyczny;	bolał	zwłaszcza	nad	
odstępstwem	 protestantów,	 ale	 doceniał	 ich	 wykształ-
cenie	 i	 stosunek	do	pracy,	uznał,	 że	 zamiast	godzić	 się	
na	ich	wcale	niemałą	emigrację	do	Prus	bądź	upokarzać	 
i	zmuszać	do	powrotu	do	katolicyzmu,	należy	ich	umie-
jętności	wykorzystać	dla	„ogólnego	dobra	kraju”.	Dotąd	
bowiem	dla	przywiązanej	do	katolicyzmu	Marii	Teresy	
ważniejsza	była	jednolitość	wyznaniowa	rdzennej	Austrii	
i	bezwzględne	podporządkowanie	inaczej	wierzących	je-
dynemu	 Kościołowi	 we	 wszystkich	 podległych	Austrii	
krajach.	
	 Niemały	 wpływ	 na	 zmianę	 stosunku	 do	 inno-
wierców,	 niezależnie	 od	filozofii	myślenia,	 jakie	 niosło	
oświecenie,	 był	 I	 rozbiór	 Polski.	 Już	w	 latach	 	 1769	 –	
1770	 na	 polecenie	 Józefa	 II	 odebrano	Polsce	 Spisz,	 bę-
dący	 zastawem	 z	 1418	 r.	 (oczywiście	 bez	 zwrotu	 nie-
bagatelnej	 sumy	 zastawnej),	 a	 także	 Ziemię	 Sądecką,	
Czorsztyńskie	i	Nowotarskie.	W	1772	r.	(podpisanie	aktu	
5.08.)	Austria	 zagarnęła	 	 prawie	 całą	Małopolskę	 (bez	
Krakowa)	i	Podole	po	rzekę	Zbrucz,	teren	o	powierzchni	
83	854	km2,	zamieszkały	przez	2	700	000	mieszkańców.	
Była	to	ludność	etnicznie,	ale	również	wyznaniowo	zróż-
nicowana,	w	dużej	części	prawosławna	i	greko-katolicka	
,a	 także	 żydowska.	 Zagarnięcie	 takiej	 liczby	 mieszkań-
ców	wydatnie	zwiększyło	w	monarchii	odsetek	ludności	
nierzymskokatolickiej,	a	więc	takiej,	która	dotąd	nie	mie-
ściła	 się	w	 ramach	 równoprawnych	poddanych	 cesarza.	
Toteż	pierwszym	krokiem	Józefa	II	po	śmierci	matki	było	
ogłoszenie	słynnego	patentu	tolerancyjnego.	Bez	wątpie-
nia	był	to	duży	krok	w	kierunku	zelżenia	bytu	akatolików	
w	monarchii	austriackiej,	niemniej	był	 to	 tylko	akt	 tole-
rancji,	 łaskawego	cierpienia,	które	w	każdej	chwili	mo-
gło	być	cofnięte,	jak	wiele	innych	zarządzeń	po	śmierci	
Józefa	II.	
	 Z	I	rozbiorem	Polski	łączy	się	konfederacja	bar-
ska,	zawiązana	w	1768	r.	Jej	naczelną	dewizą	była	„obro-
na	wiary	(katolickiej)	i	wolności”,	a	skierowana	przeciw	
królowi	Stanisławowi	Poniatowskiemu	 i	 obozowi	Czar-
toryskich,	 zanadto	 uległych	 kurateli	 carycy	 Katarzyny	
II.	 Konfederaci	 korzystali	 z	 cichego	 poparcia	 Austrii	
zwłaszcza,	 gdy	w	Białej	 (1669),	 a	 potem	w	Cieszynie	
(1771	 –	 1772)	 tolerowała	 obecność	Generalności	Rady	
Stanów	Skonfederowanych.	Cieszyn	skorzystał	wówczas	
o	tyle,	że	znacznie	podreperował	budżet	miasta,	użycza-
jąc	 przywódcom	 konfederacji	 gościny	 w	 hotelu	 „Pod	
jeleniem”.	Gdy	jednak	wojska	konfederackie,	mimo	po-
mocy	Francji	zostały	rozbite	przez	wojska	rosyjskie	pod	

Lanckoroną	(22.06.1771),	a	zamek	poddany	Austriakom	
(8.06.1772),	wobec	postanowionego	już	rozbioru	Polski	
konfederaci	utracili	cel,	o	który	bezskutecznie	walczyli;	
ich	dalsze	tolerowanie	w	Cieszynie	było	już	zbyteczne.	
	 Istotne	 zmiany	 następowały	 także	 na	 odcinku	
gospodarczym.	 Zarówno	 w	 dobrach	 kameralnych,	 jak	 
i	w	większych	 i	mniejszych	majątkach	 nowych	właści-
cieli	dworów	szlacheckich	wprowadzano	gospodarkę	fol-
warczną,	 obejmującą	 zarówno	 uprawę	 ziemi	 jak	 i	 prze-
twórstwo	płodów	rolnych.	Do	obsługi	takich	gospodarstw	
nie	wystarczała	już	służba	dworska,	toteż	zaciągnięto	do	
pracy	chłopstwo,	obciążąjąc	go	nieznanymi	tu	wcześniej	
formami	 wyzysku	 pańszczyźnianego	 i	 uzależnienia	 od	
folwarku.	Skoro	chłop	od	świtu	do	zmierzchu	musiał	pra-
cować	często	wraz	ze	sprzężąjem,	nie	miał	czasu	ani	sił	
na	 obróbkę	 własnego	 poletka.	 Leżące	 odłogiem	 chłop-
skie	pola	najzwyczajniej	włączano	do	folwarku.	Zmusza-
no	także	chłopów,	aby	za	ciężko	zarobione	grosze	zaku-
pywali	 tylko	 folwarczne	wyroby	 lub	korzystali	 z	 usług	
tartaków,	młynów,	browaru,		itp.	W	1755	r.	wprowadzo-
no,	co	jest	porażającym	ewenementem,	obowiązek	zaku-
pu	określonych	przydziałów	wódki	w	dobrach	kameral-
nych	i	dominialnych.	Zgoła	na	szyderstwo	zakrawa	fakt,	
że	wobec	protestu	sprzedaży	 i	 to	 lichej	wódki,	wydano	
zarządzenie	 nie	 zakazujące	 przymusu	 jej	 zakupu,	 a	 zo-
bowiązujące	 folwarczne	gorzelnie	„do	produkcji	wódki	
nadającej	się	do	picia”!!!		Doszło	nawet	do	tego,	że	część	
zarobku	 zamieniano	 na	 ekwiwalent	w	 postaci	 ćwiartek	
gorzały.	Jakie	następstwa	wynikły	z	tego	procederu,	wi-
doczne	jeszcze	w	XIX	w.,	nie	trzeba	tu	opisywać.	
	 Wzrastało	również	zapotrzebowanie	na	drewno,	
potrzebne	 na	 cele	 budowlane,	 dla	meblarstwa	 i	 przero-
bu	 na	 papier.	 Skoro	 tradycyjna	 gospodarka	 szałaśnicza	
z	podatków	i	sprzedaży	wyrobów	produkowanych	przez	
górali	przynosiła	mniejsze	zyski,	niż	dochody	wynikają-
ce	z	„przemysłowego”	wykorzystania	drewna,	w	1756	r.	
wydano	ustawę	lasową	wydatnie	ograniczającą	swobodę	
wypasu	 zwłaszcza	 kóz	 i	 częściowo	 owiec,	 które	 w	 du-
żym	stopniu	przyczyniały	się	do	wyniszczania	kolejnych	
połaci	lasu.	Był	to	pierwszy	cios	w	podstawy	bytu	górali	
Beskidu	Śląskiego.		
	 Efekty	wyzysku	 folwarcznego	 chłopów	doszły	
w	 końcu	 do	 granicy	wytrzymałości.	 Po	 kilku	 pomniej-
szych	 buntach,	 pacyfikowanych	 przy	 pomocy	 wojska,	
wiosną	1766	r.	chłopi	odmówili	pracy	„na	pańskim”,	kry-
jąc	się	w	lasach	lub	miejscach	(wśród	mokradeł),	gdzie	
wojsko	nie	mogło	rozwinąć		swoich	sił.	Bunt	objął	137	
wsi,	 głównie	w	północnej	 części	Księstwa	 i	 zaczął	 się	
rozszerzać	na	Morawy	i	Śląsk	Opawski	i	trwał	z	różnym	
nasileniem	i	w	różnych	miejscach	kilka	miesięcy,	zmu-
szając	wojsko	do	dzielenia	sił	i	ciągłych	dyslokacji.	Wo-
bec	takiej	determinacji	chłopstwa,	cesarz	wydał	w	1771	r.		
patent	 urbarialny	 ograniczający	 powinności	 pańszczyź-
niane,	wprowadzał	uznanie	praw	chłopa	do	posiadania	
ziemi	i	zmniejszenie	osobistego	uzależnienia,	jak	i	zelże-
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nia	 dyskryminacji	wyznaniowej	 dla	 akatolików.	Rzecz	
została	załatwiona	przynajmniej	na	papierze,	utrwalała	
mit	o	dobrym	cesarzu	i	złych	panach	i	ich	urzędnikach,	
nie	wszędzie	była	respektowana	w	równym	stopniu.	
	 Począwszy	od	1775	r.	przystąpiono	w	Cieszynie	
do	budowy	drogi	cesarskiej	prowadzącej	aż	do	Lwowa.	
Dwa	lata	później	otwarto	w	Cieszynie	dwie	szkoły	głów-
ne	(dla	chłopców	z	preparandą	i	dla	dziewcząt),	a	w	1778	
uruchomiono	 seminarium	 nauczycielskie	 –	 wszystkie	 
z	 niemieckim	 językiem	 wykładowym	 dla	 jednolitego	
wychowania	 obywateli	 na	 pożytek	 monarchii.	 Istnieją-
cej	 szkole	 ewangelickiej	 nawet	100	 lat	 później	 statusu	
szkoły	głównej	odmówiono.	
	 Utrata	 Śląska	 była	 dla	Austrii	wielkim	 ciosem	
gospodarczym.	 Toteż	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim	 rozpo-
częte	 zostały	 pierwsze	 badania	 geologiczne.	 Pierwsze	
próby	 wydobycia	 węgla	 w	 Śląskiej	 Ostrawie	 (1767)	 
i	na	terenie	Karwiny	(1776),	odkrycie	rud	żelaza	m.in.	w	
Cisownicy	 i	w	Wędryni,	wreszcie	 budowa	pierwszego	
wielkiego	pieca	do	wytopu	surówki	żelaza	w	Ustroniu	
były	 zapowiedzią	 wielkiej	 rewolucji	 przemysłowej	 na	
Śląsku	 Cieszyńskim,	 totalną	 zmianą	 krajobrazu	 natu-
ralnego	i	socjologicznego	ludności.	Pańszczyna	na	roli	
zamieniona	została	na	12	-		godzinną	harówkę	w	werku	
i	w	kopalniach.	
	 21.07.1773	 r.	 papież	 Klemens	 XIV	 bullą	 „Do-
minus	ac	redemptor”	rozwiązał	zakon	jezuitów.	Z	prze-
jętych	majątków	Józef	 II	utworzył	 tzw.	 fundusz	 religij-
ny	przeznaczony	na	budowę	kościołów	we	wszystkich	
miejscowościach	tak,	aby	wierni	nie	mieli	dłuższej	drogi	
do	kościoła,	niż	jedną	godzinę.	
	 Gdy	w	1777	r.	zmarł	elektor	bawarski	Maksymi-
lian	III,	Józef	II	pragnąc	zintegrować	Bawarię	z	Austrią,	
przystąpił	do	wojny	sukcesyjnej,	zwanej	także	ziemnia-
czaną,	jako	że	na	skutek	manewrów	wrogie	sobie	wojska	
tratowały	 pola	 i	 zjadały	wszystkie	 zapasy	 ziemniaków.	
Ostatecznie	konflikt	po	kilkumiesięcznych	rokowaniach	
zakończył	się	w	Cieszynie	13.05.1779	r.	W	ten	sposób	
stolica	małego	Księstwa	Cieszyńskiego	otarła	się	o	wiel-
ką	politykę,	goszcząc	ówczesną	elitę	polityczną	Europy.	
	 Cesarzowa	 Maria	 Teresa	 zmarła	 29.11.1780	 r.	
Józef	II	nie	musiał	się	już	liczyć	z	jej	opinią	i	bez	ograni-
czeń	wprowadzał	swoje	reformy	dla	pomnożenia	dobro-
bytu	państwa	i	klasy	rządzącej.	

***********
 14.04.1767:	 w	 Iłownicy	 urodził	 się	 ks. Jan 
Chmiel,	syn	chałupnika	Adama	i	Marii.	Po	przeniesieniu	
się	 rodziców	do	Cieszyna,	od	1779	 r.	 rozpoczął	naukę	 
w	Gimnazjum	Ewangelickim,	a	w	latach	1787	–	1790	za-
liczył	studia	teologiczne	na	Uniwersytecie	w	Jenie.	Krót-
ko	był	prywatnym	nauczycielem,	od	1791	–	1800	otrzy-
mał	zatrudnienie	we	wspomnianym	wyżej	Gimnazjum,	
zrazu	 jako	 nauczyciel,	 potem	 jako	 konrektor	 Szkoły.	 
W	1800	r.	doczekał	nareszcie	godności	pastora	w	zborze	
w	Jaworzu,	a	gdy	w	1808	 r.	odszedł	do	Ligotki	Kame-

ralnej	ks.	Krystian	Raschke,	zbór	w	Białej	powołał	go	
na	swojego	proboszcza.	Tam	też	od	1811	r.	przez	5	lat	
sprawował	urząd	seniora	dystryktu	zachodnio	–	galicyj-
skiego.	 Z	 jego	 inicjatywy	 powstał	 w	 1809	 r.	 Fundusz	
Emerytalny	dla	wdów	po	pastorach	i	nauczycielach.	Za-
dbał	również	o	kościół.	W	1820	r.	podjął	się	trudnego	za-
dania	budowy	nowych	murowanych	empor	i	sklepienia	
kościoła,	zaś	w	latach	1832	–	1835	dopełnił	wnętrze	ko-
ścioła	sztukaterią	i	zaopatrzył	w	nowy		ołtarz	i	ambonę.		
	 Był	dobrym	kaznodzieją,	wygłaszał	kazania	po	
niemiecku	i	po	polsku,	odważnie	występował	w	obronie	
praw	 religijnych	 swoich	 zborowników,	 z	 determinacją	
bronił	polskich	praw	językowych	w	kościele	i	w	szkole.	
Starał	 się,	 aby	 w	 podległych	mu	 szkołach	 nauka	 języ-
ka	polskiego	była	należycie	prowadzona,	a	nauczyciele	
posiadali	 kwalifikacje	 do	 nauczania	w	 języku	 polskim.	
W	tym	celu	kandydatów	na	przyszłych	nauczycieli	wy-
syłał	do	 seminarium	we	Wrocławiu.	Zdołał	 także	prze-
forsować	 zwolnienie	 z	 opłat	 za	 posługi	 kościelne	 ścią-
gane	dotąd	przez	księży	katolickich.	W	połowie	1837	r.	
przeszedł	w	stan	spoczynku.	Gdy	okazało	się,	że	nabo-
żeństwa	polskie	zostaną	zawieszone	z	powodu	braku	du-
chownego	znającego	język	polski,	wygłaszał	je	do	końca	
swoich	dni.	Zmarł	10.07.1838	r.	Spoczął	na	cmentarzu	
ewangelickim	w	Białej.	

***********
 16.05.1792:	 urodził	 się	 Fryderyk Buchholtz,	
organmistrz	i	fortepianomistrz,	właściciel	wytwórni	for-
tepianów	skrzydłowych	w	Warszawie,		instrumentów	ce-
nionych	przez	najlepszych	wirtuozów	epoki	-	Fryderyka	
Chopina	 i	 Franciszka	 Liszta.	 Patrz	 odc.	 179,	 „Wieści	
Wyższobramskie”	2012/5,	s.	11

***********
 16.05.1942:	 zmarł	 Bronisław Kasper Mali-
nowski,	etnolog	i	antropolog		społeczny,	po	zapoznaniu	
się	z	Australią	rozpoczął	pionierskie	badania	na	wyspach	
Melanezji	(1914	–	1918),	prof.	antropologii	Uniwersyte-
tu	w	Londynie,	potem	w	Yale,	autor	unikatowych	prac	
pisanych	w	języku	angielskim	(„Argonauci	Zachodniego	
Pacyfiku”)	i	polskim,		poznał	także	wybrane	kraje	Afryki	
i	Ameryki.	Patrz	odc.	133	w	„Wieści	Wyższobramskie”	
2009/4,	s.	13.	

***********
   20.05.1567:	w	Ełku	zmarł	Jan Sandecki – Malecki 
(Johannnes	Malecius).	Wiadomości	o	nim	nie	dość,	że	
są	bardzo	skąpe,	to	w	szczegółach	rozbieżne	u	różnych	
autorów.	 Nieznane	 są	 także	 daty	 jego	 życia.	 Urodził	
się	 około	1482	 r.,	 najczęściej	 jednak	wymieniana	 	 jest	
data	 roczna	około	1490.	Niezgodności	mamy	 także	co	
do	miejsca	urodzenia:	najczęściej	podawany	jest	Nowy	
Sącz,	ale	 też	wioska	Malec	na	północ	od	Kęt.	Prawdo-
podobnie	ukończył	Uniwersytet	Jagielloński	i	opanował	
kilka	języków	(poza	łaciną	niemiecki,	czeski,	rusiński).	
Początkowo,	od	ok.	1523		pracował	u	drukarzy	krakow-
skich	Floriana	Unglera	 i	Hieronima	 	Wietora,	 lecz	nie	
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znajdując	 u	 nich	 uznania,	 usamodzielnił	 się.	 W	 1530	
wyjechał	do	Pułtuska,	gdzie	 także	prowadził	drukarnię	
u	 bp.	Andrzeja	Krzyckiego.	 Po	 trzech	 latach	 przeniósł	
się	do	Poznania.	Tu,	 lub	po	wyjeździe	w	1536	do	Mal-
borka	(?)	poznał	się	z	biskupem	pomezańskim	Pawłem	
Speratusem,	który	przekonał	go	do	konwersji	na	lutera-
nizm	i	osiedlenia	się	w	Ełku,	zamieszkanym	przez	Ma-
zurów	posługujących	się	językiem	polskim.	Korzystając	
z	jego	protekcji,	aczkolwiek	z	pewnymi	zastrzeżeniami	
księcia	 Albrechta	 Hohenzollerna	 co	 do	 braku	 stosow-
nego	 wykształcenia	 teologicznego,	 wyjednał	 dla	 nie-
go	 stanowisko	 	 naczelnego	 pastora	 (superintendenta?)	 
w	Ełku	(1537).	Argumentem	przeważającym	miały	być	
drukowane	 w	 Królewcu	 polskie	 druki	 protestanckie.	
Miał	 wówczas	 otrzymać	 od	 księcia	 majątek	 nazwany	
Maleczewem,	gdzie	uruchomił	własną	oficynę,	a	potem	
jeszcze	wioskę	Regielnicę.	Wracał	 jeszcze	do	Pułtuska	 
i	 Poznania,	 ale	 ostatecznie	 osiadł	 	 w	 Ełku	 w	 1544	 r.	 
i	 wówczas	 przyjął	 nazwisko	Malecki.	W	Ełku	 założył	
pierwsze	 polskie	 gimnazjum	 	 (1546).	 Zurlopowany,	 
w	1550	r.	wyjechał	do	Nieświeża,	gdzie	u	księcia	litew-
skiego	Mikołaja	Radziwiłła	Czarnego	miał	służyć	swo-
im	 doświadczeniem	 przy	 zakładaniu	 drukarni.	 Przed	
czasem	 wrócił	 do	 Ełku	 (1552)	 i	 na	 nowo	 uruchomił	
tam	własny	warsztat	 drukarski,	 bądź	we	wspomnianej	
Regielnicy;	 w	 1558	 r.,	 odstępił	 go	 Janowi	 Daubman-
nowi	z	Królewca.	Odtąd	poświęcił	się	wyłącznie	pracy	
duszpasterskiej	i	publicystycznej.	Prowadził	pionierskie	
badania	 wśród	 Prusów,	 którzy	 jeszcze	 w	 tym	 czasie	 
w	 niektórych	 okolicach	 pielęgnowali	 obyczaje	 pogań-
skie	przy	okazji	wesel	 czy	pogrzebów.	Wyniki	 swoich	
badań	opublikował	w	„Epistula	de	sacrificiis	et	idolatria	
veterum	Norussorum...”	(„Listy	o	ofiarach	i	bałwochwal-
stwie	 dawnych	 Prusów...”	 –	 1551).	 Pod	 koniec	 życia	
oddał	do	druku	dzieło	„Repetitio	corporis	doctrinae	pru-
tensiae”	 („Powtórzenie	 kanonu	 doktryny	Kościoła	 Pru-
skiego”	–	1567).	W	okresie	krakowskim	pisywał	wiersze	
okolicznościowe,	opatrywał	drukowane	dzieła	wstępami,	
prowadził	korekty	(„Żywot	Pana	Jezu	Krysta”	Bernarda	
Opecia),	bądź	wspomagał	tłumaczy	(„Gesta		Romanum”	
Jana	Koszyczka).	W	jego	tłumaczeniu	pokazał	się	„Ka-
techizm”	Marcina	Lutra	(1546),	„Nowy	Testament”	(wy-
drukowany	tylko	jeden	arkusz	w	1552),	kilka	podręczni-
ków	dla	uczniów	gimnazjum	i	inne.	Zmarł	po	20	lub	28.	
05.1567	r.	w	Ełku.	

***********
   21.05.1842:	to	przełomowa	data	w	historii	komunika-
cji	 na	Śląsku.	 Już	w	1837	 r.	 powstało	 towarzystwo	ak-
cyjne	„Górnośląska Kolej Żelazna”,	które	energicznie	
zabrało	się	do	realizacji	szerokich	planów	budowy	kolei	
z	węzłem	we	Wrocławiu.	Dwa	 lata	 później	 firma	Got-
tfrieda	Linkego,	produkująca	powozy	konne	otrzymała	
duże	 zamówienie	 na	 produkcję	 taczek	 potrzebnych	 do	
budowy	torowisk	kolejowych.	W	późniejszym	czasie	po-
wierzono	jej	produkcję	wagonów	kolejowych;	pierwszy	

wyprodukowano	w	1844	r.	Fabryka	ta	wraz	dołączonymi	
do	niej	zakładami	braci	Hoffmanów	(1856),	produkują-
cych	wozy	strażackie,	stała	się	dużym	kombinatem	pro-
dukującym	wagony	kolejowe	i	tramwaje,	była	zalążkiem	
znanych	po	1945	 r.	 zakładów	Pafawag.	Równocześnie	
w	latach	1841	–	1842	przystąpiono	we	Wrocławiu	przy	
obecnej	ul.	Małachowskiego	do	budowy	pierwszego	kla-
sycystycznego	dworca	kolejowego	z	kasami	i	restauracją	
według	projektu	 inż.	Piotra	Rosenbauma.	1	maja	1842	
r.	na	peronie	dworca	pojawiła	się	lokomotywa	„Silesia”,	
która	 odbyła	 pierwszą	 próbną	 jazdę	 na	 10	 -	 kilometro-
wym	odcinku	do	pobliskiej	stacji	św.	Katarzyna.	Wresz-
cie	21.05.1842	r.	dokonano,	przy	udziale	salw	armatnich	
uroczystego	otwarcia	pierwszej	linii	kolejowej	na	trasie	
Wrocław	 –	 Oława.	 Z	 wrocławskiego	 peronu	 wyruszył	
pierwszy	na	Śląsku	pociąg,	pokonując	do	Oławy	dystans	
długości	27	km	w	ciągu	43	min.	Pod	koniec	czerwca,po-
ciąg	docierał	 już	do	Brzegu,	do	Opola	w	1843,	do	Gli-
wic	1845,	wreszcie	w	1846	r.	do	granicznych	wówczas	
Mysłowic.	
	 W	 kilka	miesięcy	 później	 wybudowany	 został	
we	 Wrocławiu	 drugi	 Dworzec	 Świebodzki,	 skąd	 od	
28.10.1842	r.	wyruszały	pociągi	na	południe,	do	Świebo-
dzic,	 rok	później	 linia	została	przedłużona	do	Jaworzy-
zny	Śląskiej.	Także	w	październiku	1844	r.	z	tego	dworca	
wyruszały	pociągi	do	Legnicy.	Otwarcie	linii	kolejowej	
do	Poznania	w	1856	r.	pociągnęło	za	sobą	konieczność	
wybudowania,	 na	 zachód	 od	 pierwszego	 dworca,	 no-
wego	 okazałego	 Dworca	 Centralnego	 (ob.	 Głównego)	
w	 stylu	 angielskiego	 gotyku	 przez	Wilhelma	Grapowa	
(1854	–	1856),	rozbudowany	w	latach	1899	–	1904.	Po	
dzień	dzisiejszy	jest	to	jeden	z	najbardziej	okazałych,	re-
prezentacyjnych		dworców	kolejowych	na	terenie	Polski,	
odbudowywany	po	zniszczeniach	wojennych	oblężonej	
fortecy	Wrocław	(Festung	Breslau	16.02	–	6.05.1945)	do	
1949	 r.	Węzeł	 kolejowy	 we	Wrocławiu	 należy	 do	 naj-
większych	w	Polsce	z	23	dworcami	i	dziewięcioma	kie-
runkami	linii	kolejowych.	
	 Dla	porównania	przypomnijmy,	że	pierwszy	po-
ciąg	dotarł	 z	Lipnika	do	 stacji	kolejowej	w	Szonychlu,	
późniejszego	Nowego	Bogumina	w	1847	r.	Dopiero	6	lat	
później	uruchomiono	linię	kolejową	z	Bogumina	przez	
Zebrzydowice	do	Czechowic	i	Oświęcimia,	z	odgałęzie-
niem	do	Bielska.	Cieszyn	otrzymał	połączenie	kolejowe	
z	Bogumina	przez	Cieszyn	(ob.	Czeski	Cieszyn)	do	sło-
wackiej	Żiliny	w	1871	r.,	natomiast	z	Frydku	przez	Cie-
szyn	do	Bielska	z	odgałęzieniem	do	Ustronia,	w	1888	r.

***********
   21.05.1942:	zmarł	Jakub Glass,	pisarz	hipoteczny,	do-
cent	Uniwersytetu	Warszawskiego,	 prokurator	 i	 sędzia	
Sądu	 Najwyższego,	 adwokat,	 prezes	 Konsystorza	 Ko-
ścioła	 	Ewangelicko	–	Augsburskiego,	pierwszy	prezes	
Towarzystwa	do	Badania	Dziejów	Reformacji;	zabiegał	
o	przynależność	Mazur	i	Śląska	do	Polski,	autor	memo-
riałów,	publicysta,	 tłumacz	Kodeksu	Napoleona.	Patrz:	
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   23.05.1842: urodziła	się	Maria Konopnicka,	poetka,	
nowelistka,	podróżniczka,	filantropka,	autorka	serii	„Po-
ezji”,	 wierszy	 dydaktycznych	 „Śpiewnik	 historyczny”,	
prozy	„Przez	głębinę”,	„Pan	Balcer	w	Brazylii”,	zbiorów	
nowel.	 Pozostawiła	 także	 swój	 poetycki	 ślad	 z	 Ziemi	
Cieszyńskiej.	 Patrz	 odc.	 151,	 w	 „Wieści	Wyższobram-
skie”	2010/10,	s.	13.	

***********
   28.05.1817: w	Wiedniu	urodził	się	Jerzy Henryk Lu-
bomirski,	 syn	 	 Henryka	 i	 Teresy	 z	 Czartoryskich.	 Po-
czątkowo	 kształcony	w	 domu,	 potem	w	 Instytucie	 dla	
młodzieży	szlacheckiej	Fryderyka	Augusta	v.	Klinkow-
ströma.	Lata	1834	–	1846	spędził	w	Pradze	na	studiach	
filozofii,	historii	i	literatury.	Jeszcze	w	Wiedniu	we	wspo-
mnianym	 Instytucie	 spotkał	 Zygmunta	 Krasińskiego,	 
z	którym	zadzierzgnął	dozgonną	przyjaźń.	Teraz,	w	Pra-
dze	zauroczył	go	słowianofilstwem	czeski	patriota,	pro-
pagator	odrodzenia	kulturalnego	Czech,	pisarz	i	publicy-
sta	ks.	Wacław	Swatopluk	Štulc.	Po	studiach	przez	8	lat	
podróżował	 po	Europie	 (1837	–	1845),	 po	Niemczech,	
Belgii,	 Anglii,	 Francji,	 Włoszech,	 Słowenii,	 Słowacji,	
wszędzie	nawiązując	kontakty	z	Polonią,	m.in.	z	Joachi-
mem	Lelewelem,	księciem	Adamem	Jerzym	 	Czartory-
skim,	Augustem	Cieszkowskim,	wielokrotnie	odwiedził	
Zygmunta	 Krasińskiego.	W	 Bratysławie	 Ludowit	 Štur	
zwrócił	 uwagę	 Lubomirskiego	 na	 Pawła	 Stalmacha,	
przebywającego	 na	 studiach	 we	 Wiedniu.	 Prawdopo-
dobnie	dzięki	poparciu	Lubomirskiego	Paweł	Stalmach	
i	Andrzej	Kotula	znaleźli	się	na	liście	uczestników	Zjaz-
du	Słowiańskiego	 (1848),	 gdzie	wystąpili	 z	 deklaracją		
przynależności	Śląska	Cieszyńskiego	do	Polski.	W	1846	
r.	 zatrzymał	 się	w	kraju,	 przyjmując	pod	 zarząd	dobra	
przeworskie.	 Wstrząsem	 dla	 niego	 były	 wydarzenia	
związane	 z	 rabacją	 chłopską.	W	zastępstwie	 schorowa-
nego	ojca	objął	opieką	Ossolineum,	starając	się	ściągnąć	
do	 współpracy	 co	 wybitniejszych	 luminarzy	 kultury	
polskiej.	Z	chwilą	wybuchu	rozruchów	Wiosny	Ludów,	
niechętny	 walkom	 ulicznym,	 wbrew	 swej	 woli	 stanął	
na	czele	deputacji	galicyjskiej	z	adresem	domagającym	
się	 liberalnych	 rozwiązań	 kwestii	 społecznych	 i	 naro-
dowych.	 	Bezskutecznie	 zabiegał	 także	w	Bratysławie	 
o	polskie	pośrednictwo	w	załagodzeniu	konfliktu	słowac-
ko	–	węgierskiego.	Sprzeciwiał	się	na	zjeździe	we	Wro-
cławiu	utworzeniu	„rządu	trójzaborowego”,		akceptował	
odezwę	do	ludów	Europy	o	poparcie	dla	przywrócenia	
Polski	 do	 wspólnego	 porządku	 Europy,	 zredagowaną	
przez	 Augusta	 Cieszkowskiego.	 Na	 zjeździe	 słowiań-
skim,	jako	jeden	z	wicestarostów	wystąpił	z	propozycją	
utworzenia	federacji	słowiańskiej	w	granicach	monarchii	
habsburskiej,	co	spotkało	się	z	oburzeniem	rzeczników	

całkowitej	niezależności	Polski.	Próbował	także	ugodzić	
się	 z	Ukraińcami	 na	 zasadzie	 pełnego	 równouprawnie-
nia.	W	trakcie	pacyfikacji	zjazdu	został	uwięziony,	 jed-
nak	za	przyczynkiem	hrabiego	Fryderyka	F.	J.	v.	Thun	
u.	 Hohenstein	 uwolniony.	 Mimo	 brutalnego	 przerwa-
nia	obrad	zjazdu	domagał	się	od	czeskiego	panslawisty	
Franciszka	 Palacký’ego	 kontynuowania	 obrad.	 Będąc	 
w	Berlinie,	współuczestniczył	w	powołaniu	Ligi	Polskiej,	
po	czym	wrócił	do	Przeworska.	Wybrany	do	pierwszej	
konstytuanty	 austriackiej,	 reprezentował	 ugrupowanie	
federacyjne	 Słowian.	 Tylko	 dzięki	 prezydentowi	 Izby	
Poselskiej	 Franciszkowi	 Smolce	 udaremniona	 	 została	
próba	samobójstwa	Lubomirskiego,	nie	umiejącego	po-
godzić	się	z	biegiem	wypadków	politycznych.	Po	kilku-
tygodniowym	leczeniu	w	zakładzie	psychiatrycznym	zo-
stał	pozbawiony	mandatu.	W	październiku	1849	r.	wrócił	
do	Lwowa,	z	całą	energią	zajął	się	Ossolineum,	a	także	
gospodarowaniem	w	swoim	majątku	w	Przeworsku.	Nie	
zapomniał	 o	 Stalmachu,	 zadbał	 o	 wsparcie	 finansowe	
jego	„Gwiazdki	Cieszyńskiej”.	Na	wiadomość	o	 śmier-
telnie	chorym	przyjacielu	Krasińskim,	pośpieszył	do	Pa-
ryża,	by	uczestniczyć	w	ostatnich	chwilach	życia	poety	
(†	 23.02.1859).	 	 Wobec	 ograniczenia	 przez	 rząd	 jego	
kuratorii	nad	Ossolineum,	po	ostrych	starciach	odzyskał	
nad	nim	pełnię	praw	w	1869	r.	Tymczasem	przeniósł	się	
do	Krakowa	 i	 stał	 się	głównym	galicyjskim	 informato-
rem	Wielkiej	Emigracji.	Niebawem	został	dziedzicznym	
członkiem	 Rady	 Państwa,	 a	 wkrótce	 także	 posłem	 do	
Sejmu	Krajowego	(1861),	gdzie	występował	w	sprawie	
kuratorii	w	Ossolineum	 i	 języka	wykładowego	na	Uni-
wersytecie	 Lwowskim,	 zawzięcie	 bronił	 Konkordatu	 
z	 Watykanem.	 W	 czasie	 Powstania	 Styczniowego	 od-
dał	 do	 dyspozycji	 powstańcom	 swój	 przeworski	 pałac	
na	 cele	 szpitalne,	 nie	 włączył	 się	 jednak	 w	 pozostałe	
działania.	 Swoją	 uwagę	 skupił	 na	 sprawach	 kultural-
nych,	 zabiegając	 szczególnie	 o	 rozwój	 Ossolineum	
jako	 placówki	 naukowej	 i	 wydawniczej,	 w	 Krakowie	
wsparł	przebudowę	Sukiennic,	dążył	do	przekształcenia	
Krakowskiego	 Towarzystwa	 Naukowego	 w	Akademię	
Umiejętności	 (1872),	 przyjąwszy	 jego	 nadzwyczajne	
członkostwo.	 Sam	 ciężko	 chory,	 zmarł	 25.05.1872	 r.	 
w	Krakowie,	pozostawiając	żonę	Cecylię	z	Zamoyskich,	
trzy	córki	i	dwóch	synów.	

***********
   29.05.1942:	zginął	w	obozie	koncentracyjnym	w	Da-
chau	Jerzy Probosz,	robotnik	leśny	w	Istebnej,	samouk,	
prozaik	 i	 poeta	 ludowy,	 działacz	 Związku	 Młodzieży	
Katolickiej	 i	Macierzy	 Szkolnej,	 znawca	 i	 dokumenta-
lista	folkloru,	organizator	teatru	amatorskiego,	autor	wi-
dowiska	 „Wesele	 górali	 istebniańskich”.	 Patrz	 odc.	 39,	 
w	„Gazeta	Ewangelicka”	2001/04,	s.	30.

	 Droga	Boża	jest	doskonała,	Słowo	Pańskie	jest	wypróbowane.	
Jest	tarczą	wszystkim,	którzy	w	nim	ufają.	(Ps.	18,31)
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Helena Kynast ps. „Halka” 1913-1987
Bohaterska łączniczka i więźniarka

	 Urodziła	 się	 w	 Dolnej	 Suchej.	 Ojciec,	 urzęd-
nik	 pracujący	 w	 miejscowej	 kopalni,	 był	 jednocześnie	
naczelnikiem	 Towarzystwa	 Gimnastycznego	 „Sokół”	 
w	Czechosłowacji,	a	brat	marynarzem	na	„Darze	Pomo-
rza”.	 Po	 ukończeniu	 szkoły	 w	Karwinie-Sowińcu,	 cho-
dziła	do	wydziałówki	we	Frysztacie,	a	później	do	szkoły	
gospodarczej	w	Orłowej.	Naukę	kontynuowała	w	dwulet-
niej	szkole	gospodarczej	w	Opawie,	następnie	studiowa-
ła	w	seminarium	w	Brnie,	uzyskała	uprawnienia	nauczy-
cielskie,	 a	 praktykę	 odbyła	w	Warszawie.	Po	powrocie	
rozpoczęła	pracę	jako	instruktorka	Związku	Kół	Gospo-
dyń,	 a	 jednocześnie	 aktywnie	 udzielała	 się	 w	 polskich	
organizacjach,		należała	do	„Sokoła”,	Macierzy	Szkolnej,	
grała	w	teatralnych	kółkach	amatorskich.
	 	 	 	 	 	 	 	Wybuch	 II	wojny	 zastał	 ją	Karwinie,	 gdzie	 już	
w	 pierwszych	 dniach	 września	 1939	 zetknęła	 się	 z	 be-
stialstwem	 Niemców,	 którzy	 zaraz	 na	 początku	 wojny	
wywieźli	 polską	 inteligencję,	 a	 miejscowego	 działacza	
narodowego,	 burmistrza	W.	 Olszaka	 śmiertelnie	 pobili.	
Początkowo	 nie	 pracowała,	 a	 później,	 jak	 wszyscy	 Po-
lacy,	musiała	obowiązkowo	pracować	i	była	pomocnicą	 
w	 gospodarstwie	 u	 właściciela	 piekarni	 w	 Cieszynie.	
Dość	 szybko	nawiązała	kontakt	ze	znajomym,	Józefem	
Kominkiem,	 przedwojennym	 redaktorem	 „Robotnika	
Śląskiego”.	Wiedziała,	 że	może	mu	 zaufać	 i	 razem	 za-
łożyli	w	Karwinie	grupę	działającą	w	pełnej	konspiracji.	
Bardzo	dobrze	znała	inż.	Franciszka		Kwaśnickiego	„Ra-
wicz”,	był	bowiem	jej	narzeczonym.	Już	w	grudniu	1939	
została	 zaprzysiężona,	 jako	 członkini	 Związku	 Walki	
Zbrojnej	w	Cieszynie,	pod	pseudonimem	„Halka”.	Blisko	
współpracowała	z	Kominkiem,	organizatorem	grup	ZWZ	
na	Zaolziu.	Została	łączniczką	i	kurierką,	działała	na	linii	
Frysztat-Karwina	–Cieszyn	–	Bielsko-Żywiec-Katowice	
–	Kraków.	Do	jej	grupy	należały	4	łączniczki,	odbierała	od	
nich	korespondencję,	podobnie	 jak	od	J.	Kominka	oraz	 
z	punktu	kontaktowego	z	Frysztatu.	Tajne	pisma	zawozi-
ła	do	Cieszyna,	do	sztabu		F.	Kwaśnickiego	i	inspektora	
dr	P.	Musioła,	a	od	nich	do	Katowic	i	Krakowa.	Niestety,	
w	szeregach	organizacji	znalazł	się	konfident,	który	regu-
larnie	donosił	Niemcom	o	wszystkich	członkach	organi-
zacji	 i	kanałach	przerzutowych.	Nastąpiły	aresztowania	
dowódców	 i	 członków	podziemnej	organizacji.	 „Halkę”		
aresztowano	po	wpadce	w	mieszkaniu	na	ulicy	Sienkie-
wicza	w	Cieszynie	9	stycznia	1941.	Znalazła	się	w	siedzi-
bie	gestapo	w	Czeskim	Cieszynie	w	Alejach.	Wspomina,	
że	 ciągle	 ją	 fotografowano,	 konfrontowano	 z	 kolegami	 
z	organizacji,	przesłuchiwano,	chociaż	Niemcy	już	wcze-
śniej	znali	wszystkie	kontakty	i	członków.	Udało	jej	się	
wytrzymać	i	nie	wydała	nikogo.	Po	kilku	tygodniach	zo-
stała	przewieziona	do	Katowic,	a	stamtąd,	po	przesłucha-

niach,	 do	Wrocławia.	 Na	
czas	rozprawy	wróciła	do	
Katowic	 i	 tu	 	 była	 sądzo-
na	przez	3	dni	 przez	Sąd	
Najwyższy	 (Oberlenges-
geriht),	 otrzymała	 wyrok	
śmierci.	 Rodzina	 czyniła	
starania,	 chciała	 pomóc,	
odwołano	 się	 od	 wyroku.	
Okazało	 się,	 że	 nie	 było	
dostatecznych	 dowodów	 i	 wyrok	 zmieniono	 na	 10	 lat	
pobytu	w	obozie	 	 koncentracyjnym.	Wywieziono	 ją	do	
Jauer	w	Saksonii,	później	trafiła	do	Wadowic	i	stąd	miała	
zostać	przetransportowana	od	Auschwitz.	Ponieważ	 już	
rozpoczynała	się	ewakuacja	obozu,	wróciła	do	więzienia	
w	Cieszynie.	Gestapowcy	uciekali	z	Cieszyna,	przekona-
ni	o	rychłej	ofensywie,	już	w	styczniu	1945.	Odzyskała	
więc	wolność	29	stycznia	1945,	ale	musiała	ukrywać	się	
przed	powracającymi	Niemcami.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	Ligotce	Kameralnej	 doczekała	wyzwolenia.	
W	niemieckich	więzieniach	spędziła	4	lata,	ale	przeżyła	
i	 tylko	 to	 się	 liczyło.	Trochę	 czasu	 zajął	 jej	 powrót	 do	
zdrowia	 i	dopiero	w	marcu	1946	podjęła	pracę	 jako	na-
uczycielka	w	polskiej	Szkole	Gospodyń	Wiejskich,	która	
z	Końskiej	została	przeniesiona	do	Czeskiego	Cieszyna.	
Uczyła	gotowania	i	sztuki	kulinarnej,	a	swoim	przedmio-
tem	potrafiła	bardzo	zainteresować	uczennice.	Wyznawa-
ła	zasadę,	że	sztuka	przyrządzania	potraw	wspiera	ogólną	
kulturę	społeczeństwa.	Cieszyła	się	wśród	wychowanek	
zasłużonym	 autorytetem,	 pracy	 poświęcała	 cały	 swój	
czas,	 nigdy	 nie	 założyła	 rodziny,	wszak	 jej	 narzeczony	 
F.	Kwaśnicki	zginął	z	rąk	niemieckich	oprawców.
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	Po	wojnie	wróciła	też	do	aktywnej	pracy	w	or-
ganizacjach	 społecznych,	 działała	 w	 Polskim	 Związku	
Kulturalno-Oświatowym,	w	Czeskim	Związku	Bojowni-
ków	Antyfaszystowskich,	została	radną	w	Miejskiej	Ra-
dzie	Narodowej	w	Czeskim	Cieszynie.	Przyszło	 jej	 też	
zmienić	miejsce	pracy;	po	reorganizacji	szkoły	i	zmianie	
profilu,	w	1951	przeniosła	się	do	huty	w	Trzyńcu.	Tutaj	
pracowała	w	administracji	kombinatu	do	roku	1969,	czy-
li	do	emerytury.
				 	 	 	 	 	Mieszkała	z	matką	w	Czeskim	Cieszynie,	ale	na	
emeryturze	 często	 bywała	 u	 siostrzeńca	 w	 Cieszynie,	
pomagała	 przy	 wychowywaniu	 jego	 dzieci.	 Nigdy	 nie	
mówiła	 o	 wojnie,	 o	 swoim	 udziale	 w	 konspiracji	 czy	
więziennych	 przeżyciach,	 były	 to	 dla	 niej	 trudne	wspo-
mnienia	i	nie	chciała	do	nich	wracać.	Jej	notki	pisane	do	
organizacji	 zbierających	 informacje	 o	 uczestnikach	 ru-
chu	oporu	są	krótkie	i	lakoniczne.	Jej	pogrzeb	odbył	się	
w	kościele	na	Niwach.

Władysława Magiera
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Wydarzenia parafialne
VII cieszyńskie Śniadanie Kobiet

	 Rozpoczynając	 spotkanie	–	pani	Zofia	Woj-
tas	 serdecznie	 przywitała	 wszystkie	 zgromadzone	
Panie,	zwracając	uwagę	na	doniosłość	zbliżającego	
się	Wielkiego	Tygodnia	 i	 potwierdzając	 to	 cytatem	
ks.	Dietricha	Bonhoeffera:	„Czas	jest	krótki.	Wiecz-
ność	jest	długa.	Czas	ten	jest	czasem	rozstrzygnięcia.	
Kto	 teraz	wytrwa	przy	słowie	 i	opowie	się	za	Jezu-
sem	Chrystusem,	przy	tym	stać	On	będzie	w	godzinę	
sądu.	Chrystus	pozna	go	i	stanie	przy	nim,	gdy	oskar-
życiel	 będzie	 dochodzić.	Niech	 Imię	 Jezusa	 będzie	
uwielbione!”
	 Następnie	 jedna	 ze	 zgromadzonych	 pań	 
(I.	 Apostolska)	 prosiła	 o	 błogosławieństwo	 dla	
wszystkich	 obecnych,	 którzy	 zgromadzili	 się	 dzi-
siaj	w	 imieniu	Jezusa	 i	na	Jego	chwałę.	Wiemy	bo-
wiem,	 że	 jeżeli	 nie	 będzie	 w	 naszym	 życiu	 walki	 
i	 przeciwności,	 nie	 będzie	 też	 i	 korony.	 Niemożli-
wym	jest,	abyśmy	naśladowali	Chrystusa	bez	krzyża.	
Musimy	ukochać	krzyż	i	całym	sercem	przylgnąć	do	
niego.	To	na	 tym	krzyżu	 Jezus	 swoją	 świętą	 krwią	
obmył	wszystkie	 nasze	 grzechy	 i	 usunął	 obciążają-
cy	nas	skrypt	dłużny,	przybiwszy	go	do	krzyża.	Jak	
wielka	–	wręcz	niewyobrażalna	jest	miłość	Boża	do	
nas,	że	na	krzyżu	Golgoty	czyn	ludzkiej	nienawiści	
Bóg	obrócił	w	źródło	największych	błogosławieństw	
dla	 ludzi.	 Muszę	 stwierdzić,	 że	 i	 ja	 zgrzeszyłam	 –	
„wszyscy	zgrzeszyli	 i	brak	im	chwały	Bożej”	(Rz	3,	
23).	To	także	nasze	grzechy	zaprowadziły	Jezusa	na	
krzyż.	To	i	nas	mógłby	Jezus	zapytać	słowami	z	ks.	
Micheasza	6,	3,	a	także	pieśni:	„Ludu	mój,	mój	ludu,	
cóżem	ci	uczynił,	w	czymem	zasmucił,	albo	w	czym	
zawinił?”	Dlatego	z	czcią	i	dziękczynieniem	musimy	
przyjść	pod	krzyż,	bo	w	nim	jest	nasza	nadzieja,	na-
sza	radość,	nasze	niebo.	(1	Jana	1,	6-10)	Jednak	pusty	
grób	 świadczy,	 Panie	 Jezu,	 	 o	 tym,	 że	 tak,	 jak	 od-
szedłeś	do	Ojca	–	przyjdziesz	po	swój	kościół.	(J	14,	
19).	 Niech	 mi	 będzie	 wolno	 słowami	 poety	 zakoń-
czyć:	 „Ty	 przyjdziesz,	 Chryste,	 na	 tę	 ziemię	 z	 nie-
ba,	 przyjdziesz	 po	wierne	 twoje	 hufce	w	boju,	 któ-
rym	 tu	nieraz	 twej	pomocy	 trzeba,	by	 ich	umieścić	 
w	 królestwie	 Pokoju.	 Ty	 przyjdziesz	 Chryste,	 by	
przez	przyjście	swoje	wprowadzić	wiernych	do	kró-
lestwa	słońca,	wierzę	w	to,	Panie,	święć	się	Imię	two-
je,	tam	twojej	chwale	nie	będzie	już	końca”.	
	 Chór	Kościelny	z	Cieszyna	pod	dyrekcją	dia-
kon	Joanny	Sikory	wprowadził	zebranych	w	atmosfe-
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rę	Wielkiego	Tygodnia	pieśniami:	„Przy	twym	krzyżu”,	
„Tam	na	wzgórzu,	wśród	 skał”	 oraz	 trzema	 pieśniami	
tegorocznego	 dnia	 modlitwy	 –	 pochodzącymi	 z	 Fili-
pin:	„Silayn”	(Ciebie	Boże	prosimy	–	pozostań	z	nami),	 
„O	 zbawienie	 dla	 narodów”	 (pieśń	 –	 modlitwa)	 oraz	
„Niech	 sprawiedliwość	 płynie	 jak	 rzeka”	 (prośba	 
o	pomoc	tym,	którzy	pozostają	bez	ojczyzny,	tych	–	co	
cierpią,	za	 tych,	którzy	decydują,	za	 równe	prawa,	za	
prawdę,	 za	 zmianę…).	 Następnie,	 w	 przerwie	 na	 po-
częstunek,	 przy	 kawie,	 herbacie,	 kołaczykach	 i	 cie-
szyńskich	kanapkach	miło	upływał	czas	na	 rozmowie	
i	wspomnieniach.	
	 W	 dalszej	 kolejności	 obecne	 panie	 powitała	
diakon	 Aleksandra	 Błahut-Kowalczyk,	 zapowiadając	
temat	spotkania:	„W	drodze	za	Jezusem”.	Spotkanie	od-
bywa	się	w	szczególnym	terminie	-	przeddzień	Niedzie-
li	Palmowej,	od	której	rozpoczyna	się	Wielki	Tydzień.	
Musimy	się	więc	zastanowić,	na	jakim	etapie	drogi	za	
Jezusem	my	 jesteśmy	 i	 jak	my	się	zachowujemy?	Bo	
to	 przecież	my	 tworzymy	Kościół,	 a	 często	 zachowu-
jemy	się	jak	zapierający	się	Piotr	(J	18,	15-18),	ucieka-
jący	uczniowie	czy	lamentujące	kobiety.	Jak	my	byśmy	
się	 zachowali	w	 sytuacjach	 trudnych,	 ekstremalnych?	

Musimy	 same	 siebie	 umiejscowić	w	drodze	 za	
Jezusem.	Musimy	wyznać	to	przed	Panem	–	wy-
znać,	jakie	jest	nasze	serce?	Żebyśmy	sobie	sami	
zdali	z	tego	sprawę,	p.	diakon	przeczytała	cytat	 
(z	 zapisków	 kardynała	 Stefana	Wyszyńskiego)	
na	temat:	„Największa	nieznana	człowieka	–	ser-
ce”.	Czy	to	my	rządzimy	swoim	sercem?	Bóg	to	
przecież	 wie!	 Jakie	 niesiemy	 świadectwo	 swo-
jego	życia,	jak	kroczymy	za	Jezusem?	(2	Kor.	6,	
11-13	„Usta	nasze	otwarły	 się	przed	wami,	Ko-
ryntianie	 (…)	 rozszerzcie	 i	 wy	 serca	 wasze”).	
Nawet	 Salomon	 w	 przypowieściach	 radził:	
„Czujniej,	niż	wszystkiego	 innego,	strzeżcie	ser-
ca	swojego”.	Jacy	jesteśmy	w	swoich	poglądach	
–	ile	jest	w	nas	prawdy?	Czy	potrafimy	codzien-
nie	pokutować?	Jak	jesteśmy	skłonni	przeżywać	
Wielki	Tydzień	i	jakie	powinniśmy	podjąć	kroki,	

aby	temu	sprostać	i	głęboko	go	przeżywać?	Towarzyszą	
nam	przecież	liczne	emocje,	takie	jak:	gniew,	niezado-
wolenie,	rozdrażnienie.	Trzymajmy	się	słów	Pana	Jezu-
sa.	W	tym	jak	odnaleźć	spokój,	ciszę	i	czas,	by	iść	z	Je-
zusem	w	tym	niepokoju	dnia	codziennego	pomogą	nam	
takie	 zagadnienia,	 jak:	 pustynia,	milczenie,	modlitwa.	
Pustynia	jest	miejscem	przemiany	–	to	walka	ze	swoją	
pychą	i	egoizmem.	Chociaż	kształt	pustyni	będzie	inny	
dla	każdego	człowieka	–	to	nauczmy	się	tam	powierzać	
Jezusowi	całe	nasze	życie.	Milczenie	dopełnia	 i	 inten-
syfikuje	pustynię.	Pozwala	nam	ono	zastanowić	się	nad	
tym	 co	 mówimy	 i	 jak	 mówimy.	 Jest	 ono	 nieodzow-
ną	 dyscypliną	 życia	 duchowego.	Modlitwa	 sprawi,	 iż	 
w	sercu	zrodzi	się	potrzeba	uwielbienia	Pana.	Z	naszy-
mi	problemami	powinniśmy	zwrócić	się	do	Pana	w	mo-
dlitwie.
	 Pani	Zofia	Wojtas	podziękowała	osobom,	które	
w	jakikolwiek	sposób	przyczyniły	się	do	zorganizowa-
nia	Śniadania	i	zaprosiła	na	spotkania	odbywające	się	w	
każdy	drugi	czwartek	m-ca	o	godz.	17.00	oraz	na	coty-
godniowe	środowe	wieczory	z	Biblią.	Wszystkie	panie	
zakończyły	VII	Cieszyńskie	Śniadanie	Kobiet	wspólną	
modlitwą.

Irena Apostolska

Ciekawa kolacja

	 Ponad	 90	 osób	 uczestniczyło	 w	 kolacji	 pas-
chalnej	we	wtorek	11	kwietnia		w	„Korbasowym	Dwo-
rze”.		Całość	przygotowały	filiały	z	Hażlacha	i	Zamarsk	 
z	opiekunem	ks.	Marcinem	Podżorskim,	a	kolację	pro-
wadził	 i	 objaśniał	 pastor	 Kazimierz	 Barczuk-	 założy-
ciel	i	dyrektor	misji	„Poślij	Mnie”.	Początki	misji	to	lata	
dziewięćdziesiąte	ubiegłego	wieku,	kiedy	to	pastor	Bar-
czuk	wraz	z	żoną	rozpoczął	służbę	wśród	Żydów	w	Pol-
sce,	w	Rosji	i	na	Ukrainie.		Obecnie	koncentruje	się	na	

działalności	 	 humanitarnej,	 ze	 szczególnym	 uwzględ-
nieniem	Ofiar	Holokaustu	i	ich	rodzin	oraz	działalności	
duszpasterskiej	 służącej	 największemu	 dobru	 i	 szczę-
ściu	człowieka,	jakim	jest	poznanie	Stwórcy	i	Mesjasza.	
Żydzi	 otrzymali	 nakaz	 święcenia	 pamiątki	 wyjścia	 
z	Egiptu.	Czytamy:	A	krew	 [baranka]	 będzie	dla	was	
znakiem	na	domach,	gdzie	będziecie.	Gdy	ujrzę	krew,	
ominę	was,	i	nie	dotknie	was	zgubna	plaga	(…)	Dzień	
ten	 będzie	wam	 dniem	 pamiętnym	 i	 będziecie	 go	 ob-
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chodzili	przez	wszystkie	pokolenia	 jako	ustanowienie	
wieczne	(2	Mż	12,13-14).	Istnieje	zbieżność	pomiędzy	
żydowską	paschą,	a	chrześcijańską	Wielkanocą		…Na	
naszą	wielkanoc	jako	baranek	został	ofiarowany	Chry-
stus	(1	Kor.	5,7).

	 Na	 wstępie,	 po	 zmówionej	 modlitwie,	 pastor	
Kazimierz	 Barczuk	 przypomniał	 zebranym	 hi-
storię	wyprowadzenia	narodu	izraelskiego	z	nie-
woli	egipskiej.	Naród	Wybrany	przez	Boga	ma	
wspominać	te	wydarzenia.	Hebrajskie	PESACH,	
oznacza	omijanie.	Pamiętamy,	że	ostatnia	plaga,	
najboleśniejsza,	 dotknęła	 wszystkich	 pierwo-
rodnych.	Ominęła	zaś	domy	Izraelitów,	których	
odrzwia	i	nadproże	były	pomalowane	krwią	ba-
ranka.	Pierworodni	takiego	domu	ocaleli.	Dlate-
go	w	każdą	rocznicę	wyjścia	z	Egiptu,	czyli	14	
dnia	 pierwszego	miesiąca	Nissan,	Bóg	 nakazał	
swemu	ludowi	święcić	to	wydarzenie.	
	 Od	 czasu,	 kiedy	 zburzono	 II	 Świątynię	 (Salo-
mona)	w	Jerozolimie	(70	r.	n.e.)	nie	ma	arcyka-
płanów	 oraz	 Lewitów	 i	 służba	 świątynna	 usta-
ła.	 Cała	 ceremonia	 odbywa	 się	 od	 tego	 czasu	
w	domu,	a	 jej	najważniejszym	elementem	stała	
się	 tzw.	Wieczerza	 Sederowa	 (hebr.	 Seder	 czy-
li	Porządek).	 	 Izraelici	 jedzą	mięso	pieczonego	
baranka	 z	 przaśnym	 (niekwaszonym)	 chlebem	
(macą)	i	gorzkimi	ziołami.	Na	talerzu	kładzie	się:	
kość,	 udziec	 barani,	 jajko,	 gorzkie	 zioła	 (mieli-
śmy	pietruszkę	zieloną),	charoset	i	zwykłe	zioła.	
Upieczona	 kość	 barania	 symbolizowała	 Ofiarę	
Paschalną.	 Podczas	 takiej	 kolacji	 potrawy	 spo-
żywa	się	wg	określonej	kolejności,	każda	z	nich	
ma	swoistą	symbolikę.	Dochodzi	tu	do	łączenia	
różnych	smaków,	od	gorzkości	do	słodkości.	Tak	
więc	radość	z	odzyskanej	wolności	miesza	się	ze	
smutkiem,	duma	ze	wstydem,	słodycz	wyzwole-
nia	z	goryczą	niewoli.
	 W	domach	żydowskich	Izraela	osoby	wierzące	
usuwają	przed	świętem	PESACH	wszystko,	co	
kwaśne,	nawet	najmniejsze	znalezione	okruchy	
chleba.	Podobnie	w	 tym	okresie	 również	w	do-
mach	 chrześcijańskich	 czyni	 się	 gruntowne	po-
rządki.	Pozbycie		się	kwasu	symbolizuje	usunię-
cie		wszystkich	złych	cech	naszego	charakteru-	to	
jest		duchowe	oczyszczenie,	pokutę,	rezygnację	
ze	złych	postaw.	Maca	(chleb	niekwaszony)	po-
dzielony	jest	na	trzy	części	tak,	aby	każda	część	
chleba	 była	 osobno.	 Tradycja	 żydowska	 gło-
si,	że	górna	maca	symbolizuje	grupę	kapłanów,	
środkowa	Lewitów,	 a	 dolna	 lud	 Izraela.	W	 tra-
dycji	chrześcijańskiej	odzwierciedla	to	naukę	o	
Trójjedynym	Bogu	(Bóg	Ojciec,	Bóg	Syn	i	Bóg	
Duch	Święty).	Niekwaszony	chleb	-	maca	-	jest	
na	 całej	 swej	 powierzchni	 ponakłuwana,	 a	 na-

kłucia	ułożone	są	symetrycznie	w	pasy.	Pod	światłem	
widać	malutkie	otworki.	W	tradycji	Żydów	Mesjanicz-
nych	i	chrześcijaństwa,	Mesjasz	z	Nazaretu,	urodzony	
w	Betlejem	Judzkim,	był	bez	kwasu,	bezgrzeszny.	Me-
sjasz	jako	Baranek	Boży	został	ofiarowany	za	ludzkość,	
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za	Żydów	i	Greków	(pogan)	poprzez	brutalne	pobicie	
do	 krwi,	 ubiczowanie	 i	 zmaltretowanie,	 a	 Jego	 ciało	
przekłuto	gwoźdźmi	i	umocowano	do	krzyża.
	 Podczas	Wieczerzy	 Sederowej	 używa	 się	 kie-
licha	z	czerwonym	winem,	przy	czym	mogą	być	czte-
ry	 kielichy,	 albo	 też	 jeden	 napełniany	 czterokrotnie.	
Symbolizuje	 to	 	cztery	etapy	wyjścia	z	niewoli.	Gorz-
kie	 zioła	 na	 stole	 paschalnym	 symbolizują	 smutek,	
rozczarowanie	 i	 gorycz	 prześladowania.	 Tarty	 chrzan	
wywołuje	 łzy,	 ponieważ	 przypomina	 o	 wielkim	 uci-
sku.	Charoset	to	potrawa	z	tartych	jabłek,	kruszonych	
migdałów,	 orzechów	 i	 wina.	 Ta	 mieszanina	 ma	 przy-
pominać	glinę	mieszaną	ze	słomą	z	jakiej	Żydzi	wyra-
biali	 cegły	w	Egipcie.	Karpas,	 zielone	 jarzyny	 (u	nas	
pietruszka)	 moczona	 w	 słonej	 wodzie	 to	 obraz	 prze-
lanych	 łez	 podczas	 niewoli.	 Bejca,	 to	 jajo	 pieczone,	
symbolizujące	 zbiorowość	 żydowską,	 jego	 witalność	 
i	bezgraniczną	wolę	przetrwania	na	przekór	wszystkim	
przeciwnościom	losu.	To	sprzeciw	wobec	tych,	którzy	
chcieli	unicestwić	potomków	Abrahama,	Izaaka	i	Jaku-
ba.	Ważnym	elementem	programu	Wieczerzy,	jest	to	ry-
tualne	złamanie	macy	na	połowę,	gdzie	jedna	cześć	jest	
owinięta	w	płótno	i	ukryta	do	końca	kolacji.	To	obraz	
ciała	Jezusa.	Kolacja	Paschalna	kończy	się	szukaniem	

schowanego	kawałka	macy.	Tym	zajmują	się	najmłod-
si.	 Dziecko,	 które	 znajduje	 schowaną	macę,	 przynosi	
ją	gospodarzowi	(ojcu).	Ma	on	obowiązek	wykupić	ją	 
i	w	ten	sposób	wynagrodzić	znalazcę.		Oprócz	jedzenia	
i	picia	podczas	Wieczerzy	Sederowej	słucha	się	biblij-
nej	opowieści	o	wybawieniu	z	niewoli	egipskiej,	czyli	
Hagady	 (hebr.	 opowieść).	 Hagada	 zawiera	 elemen-
ty	modlitw,	Psalmów	 i	opisów	czynności	wg	ścisłego	
porządku.	Wszystko	to	ma	być	ciekawe	i	 interesujące,	
by	 prowokować	 do	 zadawania	 pytań	 przez	 słuchaczy.	
Tym	 sposobem	 zachęca	 się	 przede	 wszystkim	 dzieci	
do		zadawania	pytań	na	temat	wyjścia	z	ziemi	egipskiej.	 
W	 naszym	 przypadku	 kolację	 urozmaicały	 pieśni	 ży-
dowskie	w	wykonaniu	Marty	Cienciały	z		towarzysze-
niem	instrumentalnym	Leszka	Kalety.	
	 Wspaniałe	wrażenie	 -	 	 to	oceny	kolacji,	 jakie	
można	 było	 usłyszeć	 na	 zakończenie.	 	 Dopiero	 tutaj	
zdaliśmy	 sobie	 sprawę,	 jak	 wiele	 elementów	 kola-
cji	 paschalnej	 wskazywało	 na	 Jezusa.	 	 Żydzi	mówią:	
Ręką	przemożną	wyprowadził	Izraelitów	Pan	z	Egiptu,	 
z	 domu	 niewoli.	Chrześcijanie	wyznają:	Bóg	 uwolnił	
nas	 z	 grzechów,	 z	 niewoli	 nałogów.	Chwała	Bogu	 za	
Jezusa,	Jego	Syna.

Opracował z wykorzystaniem relacji z kolacji w parafii 
Wisła -Malinka        Jan Król

Wrzuć monetę ...

	 Z	 ogłoszeń	 parafialnych	 dowiedzieliśmy	 się,	
że	w	związku	z	obchodzonym	jubileuszem	Reformacji	
Narodowy	Bank	Polski	dokonał	emisji	srebrnej	monety	
o	 nazwie	 „Pięć	 wieków	 Reformacji	 w	 Polsce”.	 Zain-
teresowany,	 tak	jak	i	kilku	moich	znajomych,	 tą	 infor-
macją,	udałem	się	do	kancelarii	parafialnej	licząc	na	to,	
że	może	będę	mógł	zobaczyć	egzemplarz	monety,	albo	
jej	graficzny	projekt.	Okazało	się	to	niemożliwe,	gdyż	
niczym	 takim	 nasza	 kancelaria	 parafialna	 nie	 dyspo-
nuje,	 jak	 się	okazało	 również	Kancelaria	Biskupa	ma	
skąpe	informacje	na	ten	temat.	Poszerzyłem	swoją	wie-
dzę	o	to,	że	ma	to	być	moneta	kolekcjonerska,	wybita	
stemplem	lustrzanym	i	tak	jak	podano	w	ogłoszeniach	
o	nominale	20	zł,	a	koszt	zakupu	jednej	sztuki	wyniesie	
ok.	220	zł	(dwieście	dwadzieścia	złotych).	NBP	uprze-
dza,	że	w	przypadku	dużego	zainteresowania	nabyciem	
nie	przewiduje	dodatkowej	emisji.	Wobec	konieczności	
dokonania	rezerwacji	dla	osób	zainteresowanych	w	na-
szym	kościele	odpowiedniej	liczby	monet,	należy	zgła-
szać	taką	wolę	do	dnia	30	czerwca	2017	roku	na	adres	
mailowy	Asystenta	 Biskupa,	 jednocześnie	 dokonując	
wpłaty	na	konto	kościoła.	
	 Czegoś	jednak	do	końca	nie	rozumiem.	Czy	ofe-
rent,	tj.	Narodowy	Bank	Polski,	przekazał	projekt,	wzór	
monety,	 naszym	 władzom	 kościelnym?	 Czy	 uczestni-
czyliśmy	może	w	opracowaniu	projektu	lub	opiniowa-

liśmy	go?	Dziwne	to,	że	do	tej	pory	oferty	zamawiania	
różnorakich	 monet	 przy	 różnych	 okazjach	 rocznico-
wych	otrzymywane	pocztą	do	domu	(głównie	z	Janem	
Pawłem	 II)	 były	 szczegółowo	 opisane	 i	 ilustrowane	 
w	 wydaniu	 najczęściej	 Mennicy	 Państwowej:	 oczy-
wiscie	w	tym	przypadku	taka	droga	informacji	byłaby	
zbędna	i	kosztowna.	Kolekcjonerzy		-	numizmatycy	za-
mówią	do	 swoich	 zbiorów,	bodaj	 każdą	monetę.	A	ci	
zainteresowani	okazyjnie	pamiątką	 tak	doniosłej	 rocz-
nicy	 chcieliby	 naprawdę	 wiedzieć	 co	 zamawiają,	 bo	
koszt	również	jest	niebagatelny.	Po	ostatnich	doświad-
czeniach	z	nieuwzględnieniem	Znaku	Dziedzictwa	Eu-
ropejskiego	dla	kościoła	Jezusowego,	„egzorcyzmach”	
Sejmu	i	Senatu	na	temat	500	lat	Reformacji,	mogę	mieć	
obawy	czy	Narodowy	Bank	Polski	jest	instytucją	nieza-
leżną	i	mająca	się	ukazać	moneta	we	właściwy	sposób	
odda	doniosłość	Reformacji	w	naszym	kraju.	Obserwu-
jąc	życie	społeczno-polityczne	mogę	żywić	obawy,	że	
na	awersie	monety	mógłby	się	znaleźć	jakiś	symbol	Re-
formacji,	a	na	rewersie	np.	Maryja	Królowa	Polski.	Oby	
tak	się	nie	stało,	proszę	rozwiać	moje	wątpliwości,	póki	
co	nie	zamawiam.	

Eugeniusz Raabe

 PS. Jeżeli coś ukazało się w internecie, to nie 
wystarcza, bo nie dociera do wszystkich. ER



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl24 Odwiedź naszą stronę:

Z wizytą w Halle 

	 W	dniach	24-26	marca	2017	r.	w	zabytkowych	
zabudowaniach	 Fundacji	 Franckego	 w	 Halle	 odbyły	
się	 uroczystości	 związane	 z	 urodzinami	 ks.	 Augusta	
Hermanna	 Francke	 (1663-1727),	 połączone	 z	 obcho-

dami	jubileuszu	500	lat	Reformacji.	W	uroczystościach	
brały	 udział	 delegacje	 z	 kilku	 państw:	 Anglii,	 Dani,	
Indii,	 Rosji,	 USA	 czy	Węgier,	 w	 których	 działalność	
misyjną	w	XVIII	wieku	prowadzili	misjonarze	z	Halle.	 

W	uroczystościach	brała	również	udział	delegacja	 
z	Polski,	w	tym	z	Cieszyna	z	Proboszczem	Para-
fii	ks.	Januszem	Sikorą	i	Wyższobramskim	Chó-
rem		Kameralnym	na	czele.
	 Krótko	przypomnijmy	postać	ks.	Augusta	Her-
manna	Francke,	wybitnego	organizatora	„mena-
gera”	 przełomu	 XVII	 i	 XVIII	 wieku,	 społecz-
nika,	który	przed	murami	historycznego	miasta	
Halle	 założył	 swoje	małe	miasteczko	 (obecnie	
w	granicach	miasta)	dla	biednych	dzieci,	w	któ-
rym	mieścił	 się	 sierociniec,	 szkoły,	 szpital,	 ap-
teka,	 drukarnia,	 pierwsze	 na	 świecie	 Towarzy-
stwo	Biblijne,	wydające	na	dużą	skalę	 -	 jak	na	
owe	czasy	-	Biblie	w	różnych	językach,	w	tym	
także	 po	 polsku	 (1726	 r.).	 Jego	 działalność	 na	
rzecz	biednych	dzieci	poprzez	zagwarantowanie	
dobrego	wykształcenia	a	tym	samym	odpowied-
niego	startu	w	dorosłe	życie,	przy	jednoczesnych	
nowatorskich	 jak	na	ówczesne	 czasy	 założenia	
oświatowe	-	zresztą	w	niektórych	aspektach	sto-
sowane	 do	 dziś	 -	 były	 propagowane	 i	 zakorze-
niane	przez	jego	współpracowników,	misjonarzy	
wysyłanych	w	świat	między	 innymi	do	Amery-
ki,	Azji,	Europy.	Zaangażowanie	A.	H.	Francke	
miało	 wpływ	 na	 początkowe	 losy	 cieszyńskiej	
parafii,	a	także	uzyskanie	zgody	na	budowę	Ko-
ścioła	Jezusowego.	To		właśnie	księża	związani	
z	ks.	A.	H.	Francke	byli	 jednymi	z	pierwszych	
,którzy	byli	zaangażowani	w	reaktywowanie	du-
chowe	Kościoła	ewangelickiego	oraz	założenie	
szkoły	ewangelickiej	w	Cieszynie.
	 To	 właśnie	 obecna	 Fundacja	 Franckego	 co	
roku	w	marcu	upamiętania	postać	luterańskiego	
duchownego,	który	miał	pozytywny	 i	znaczący	
wpływ	na	poszczególnych	ludzi,	społeczeństwo	
w	 wielu	 zakątkach	 świata,	 dając	 świadectwo	 
o	 Ewangelii	 i	 Bogu.	 Uroczystości	 rozpoczę-
ły	 się	w	piątek	24	marca.	W	 sobotę,	 25	marca,	 
w	 pięknej	 sali	 Freylinghausena	 nastąpiło	 ofi-
cjalne	 rozpoczęcie	 i	 przywitanie	 gości	 przez	
dyrektora	fundacji	prof.	Thomasa	Müllera-Bahl-
ke,	w	trakcie	przemawiali	między	innymi	Petra	
Grimm-Benne	 Wicepremier	 i	 Minister	 Pracy,	
Spraw	Społecznych	 i	 Integracji	Kraju	Związko-
wego	Sachsen-Anhalt,	pani	ks.	Ilse	Junkermann	
-	Biskup	Ewangelickiego	Kościoła	Środkowych	
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Niemiec,	Edwin	Jayakumar	Biskup	w	Tra-
nquebar	 w	 Indiach,	 a	 całość	 uświetniona	
została	 występami	 chóru	 chłopięcego,	 or-
kiestry	 i	 solistów	 oddziału	 muzycznego	
gimnazjum	Latina	August	Hermann	Franc-
ke.	Ponadto	odbyły	się	dwa	panele	-	muze-
alny	 i	 naukowy.	Po	 uroczystościach	 dopo-
łudniowych,	dyrektor	Fundacji	oprowadził	
gości	 -	wśród	 których	 był	 ambasador	 Pol-
ski	w	Niemczech,	prof.	Andrzej	Przyłębski	
z	małżonką	 -	 po	wyjątkowych	 salach	mu-
zeum,	niegdyś	sierocińca	i	biblioteki.
	 O	 godzinie	 15.00	 rozpoczęły	 się	
uroczystości	złożenia	przez	delegacje	kwia-
tów	pod	pomnikiem	ks.	A.	H.	Francke,	pod-
czas	których	przemawiał	ks.	J.	Sikora,	przy-
bliżając	zebranym	historię	parafii,	Kościoła	
Jezusowego	w	Cieszynie	i	kontaktów	z	Hal-
le.	W	trakcie	uroczystości	pod	pomnikiem,	
oprócz	chóru	i	orkiestry	gimnazjum	z	Halle,	
wystąpił	 Wyższobramski	 Chór	 Kameral-
ny	 pod	 dyrekcją	 Piotra	 Sikory.	 Następnie	
-	 ponownie	w	 sali	 Freylinghausena	 -	 odby-
ła	 się	 otwarta	 międzynarodowa	 dyskusja	
dotycząca	punktów	łączących	oraz	badania	
wpływów	 i	 oddziaływania	 idei	 wprowa-
dzonych	 przez	 pietystę	 ks.	A.	 H.	 Francke	 
w	 różnych	 zakątkach	 świata.	 Panel	 zakoń-
czył	 piękny	 występ	 Wyższobramskiego	
Chóru	 Kameralnego,	 który	 był	 pięknym	
zwieńczeniem	 całodziennych	 uroczystości.	
Chór	 wykonał	 dziewięć	 pieśni,	między	 in-
nymi:	Boże	Wielki	pełnyś	chwał,	 	Gdy	pa-
trzę	na	cudowny	krzyż,	Giuseppe	Verdiego,	
ale	też	śląską	pieśń	ludową	A	nie	ta	ptaszy-
na	w	opracowaniu	Jana	Gawlasa	czy	Rodzi-
na,	 rodzina	 Jeremiego	 Przybory	 i	 Jerzego	
Wasowskiego	(Kabaret	Starszych	Panów).
	 W	niedzielę	następnego	dnia	odby-
ło	się	uroczyste	dziękczynne	nabożeństwo	
w	 monumentalnym	 Kościele	 Mariackim	
(Marktkirche).	 Rynkowy	 kościół	 wybu-
dowano	w	 pierwszej	 połowie	 XVI	wieku,	
a	 powstał	 z	wyburzenia	 korpusów	 dwóch	
kościołów	po	których	pozostały	wieże	po-
łączone	 wspólnym	 korpusem	 halowym.	
Nabożeństwo	prowadził	miejscowy	ksiądz	
wraz	z	biskupem	z	Danii	panią	ks.	Marian-
ne	Christiansen,	biskupem	z	Indii	Edwinem	
Jayakumar	 oraz	 ks.	 prof.	 Helmutem	 Ob-
stem	z	Halle.	Nabożeństwo	ubogacił	śpiew	
Wyższobramskiego	 Chóru	 Kameralnego.	
Zaś	po	nabożeństwie	cieszyńska	delegacja	
udała	się	w	drogę	do	Cieszyna. Tekst i zdjęcia: Marcin Gabryś
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Pasyjne nabożeństwo dla Seniorów w Puńcowie

	 Tradycyjnie,	jak	co	roku	w	niedzielę	Palmową,	
Seniorzy	naszego	filiału	wzięli	udział	w	nabożeństwie	
spowiednio	 –	 komunijnym.	 Kazanie	 tej	 niedzieli	 wy-
głosił	opiekun	filiału	ks.	T.	Chudecki,	zaś	pieśnią	usłu-
żył	miejscowy	chór.	Seniorzy	wraz	z	rodzinami	przystą-

pili	do	stołu	Pańskiego,	a	po	skończonym	nabożeństwie	
udali	 się	 do	 salki	 na	 drugą	 część	 spotkania.	 Tutaj	 
w	świątecznym	już	nastroju,	przy	zastawionych	stołach	
był	czas	na	rozmowę.	Ksiądz	podzielił	się		krótkim	roz-
myślaniem	na	temat	czasu	pasyjnego	oraz	zbliżających	
się	świąt	Zmartwychwstania	Pańskiego.	Złożył	 też	ze-
branym	 świąteczne	 życzenia,	 a	 każdy	 z	 uczestników	
spotkania	otrzymał	książkę	ks.	H.	Czembora.	
	 Cieszymy	się,	że	kolejny	raz	mogliśmy	przeży-
wać	to	nabożeństwo	w	gronie	naszych	Drogich	Senio-
rów	i	życzymy	im,	niechaj	Zmartwychwstały	Pan	Jezus	
posila	 w	 pokonywaniu	 codziennych	 trudności,	 niech	
wypełnia	radością,	pokojem	i	obdarza	swoim	błogosła-
wieństwem.	 	 	 	 	 	
  

Grażyna Smoter
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Życie i dzieło Ewy von Tiele Winckler - Matki Ewy 

	 Taki	 tytuł	 nosiło	 145	 spotkanie,	 które	 odbyło	
się	 19	 kwietnia	 br.	 w	 Klubie	 Propozycji	 „Podgórze”	
prowadzonym	przez	koło	nr	2	 „Mały	 Jaworowy”	Ma-
cierzy	Ziemi	Cieszyńskiej.	Był	 to	 również	kolejny	ak-
cent	klubowy	dla	uczczenia	500	lat	Reformacji.	
	 O	tytułowej	bohaterce	bardzo	interesującą	pre-
lekcję	wygłosił	ks.	Marek	Londzin,	proboszcz	parafii	w	
Dzięgielowie,	jednocześnie	dyrektor	i	duszpasterz	Dia-
konatu	„Eben-Ezer”.	
	 Mówca	 opowiadał	 o	 życiu	 Ewy	 von	 Tie-
le	Winckler,	 przytaczając	 mnóstwo	 przykładów	 z	 Jej	
niełatwego	 życia,	 które	 całkowicie	 zawierzyła	 Panu,	 
a	przez	to	znajdowała	siły	aby	służyć	ludziom	i	to	tym	
najuboższym,	samotnym,	osieroconym,	uzależnionym,	
słowem,	ludziom	będącym	w	potrzebie,	których	los	nie	
oszczędzał.	 Omawiając	 historię	Matki	 Ewy,	 podzielił	
je	na	kilka	etapów,	podkreślił	najważniejsze	momenty,	
które	odgrywały	decydującą	rolę	w	jej	życiu.	
	 Urodziła	się	6	października	1866	roku	w	zamoż-
nej,	hrabiowskiej	rodzinie,	żyła	w	dostatku	najpierw	na	
zamku	w	Miechowicach,	a	później	w	pałacu	w	Mosznej.	
Ochrzczona	była	 	 kościele	 rzymskokatolickim,	 ale	 na	
skutek	 mieszanego	 wyznaniowo	 małżeństwa	 w	 1884	
roku	została	konfirmowana	w	Berlinie.	Czasami	zbun-
towana	względem	surowych	rygorów,	kochającego,	ale	
wymagającego	 ojca.	 Po	 przeżyciu,	 jakim	 była	 śmierć	
ukochanej	matki,	 w	 1885	 roku	 znalazła	 się	 w	Diako-
nacie	w	Bielefeld,	gdzie	ukończyła	kurs	pielęgniarstwa,	
poznała	 pastora	 Bodelschwingha.	 Już	 jako	 nastolatka	
wyrywała	 się	 z	 zamku	 i	 odwiedzała	 ludzi	 biednych,	
opiekowała	 się	 dziećmi,	 zanosiła	 im	 żywność.	 Oj-
ciec,	widząc	jej	zaangażowanie,	a	także	żarliwą	wiarę	
i	modlitwy,	zgodził	 się	oficjalnie	na	odwiedzanie	cho-
rych	 i	 udzielanie	 pomocy	 biednym	w	Miechowicach,	 

a	 w	 Wigilię	 1888	 roku	 sprezentował	 jej	 plan	 domu	
„Ostoja	Pokoju”,	który	został	wybudowany	i	poświęco-
ny	29	września	1890	roku	i	to	był	początek	działalności	
diakonijnej.	W	 1892	Matka	 Ewa	 otrzymała	 od	 pasto-
ra	 Bodelschwingha	 zgodę	 na	 prowadzenie	 własnego	
Diakonatu.	W	1893	została	wyświęcona	na	Diakonisę.	
Zakres	 działalno-
ści	 pracy	 socjalnej	
i	 pomocowej,	 a	
także	 misyjno-
-duszpasterskiej	
niesamowicie	 się	
rozrasta,	 przyby-
wa	 też	 wiele	 kan-
dydatek	 do	 służby.	
W	 1905	 roku	Mie-
chowicki	Diakonat	
„Ostoja	 Pokoju”	 li-
czył	50	sióstr.	Roz-
rasta	się	 też	 liczba	
Domów	 dla	 Bez-
domnych	 prowa-

Matka Ewa
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dzonych	poza	Miechowicami.	Prelegent	zwrócił	uwagę	
na	rolę,	 jaką	odegrał	w	służbie	Matki	Ewy	wyjazd	na	
ewangelizację	do	Walii	i	pobyt	w	Londynie.	Rozszerzył	
tę	działalność	Sióstr	„Ostoi	Pokoju”	o	pracę	ewangeli-
zacyjno-misyjną	poza	granicami,	żeby	wymienić	Chiny,	
Indie,	Gwatemalię,	Ugandę.	
	 W	1925	roku	w	obiektach	„Ostoi	Pokoju”	znaj-
dowało	opiekę	14	050	dzieci,	a	pracowało	538	sióstr.	
	 Matka	 Ewa	 zmarła	 21	 czerwca	 1930	 roku	 
w	drewnianym	domku,	 który	 był	 dla	 niej	 zbudowany	
w	1902	roku,	a	na	drzwiach	widnieje	napis	„Własność	
Jezusa	Chrystusa”.	 Jak	 sama	wyznała,	 chociaż	mogła	
mieszkać	w	pałacu,	jednak	zamieszkała	w	tym	drewnia-
nym	domku	 jako	biedna	wśród	biednych.	Pochowana	
została	na	cmentarzu	Sióstr	w	Miechowicach,	grób	jest	
bardzo	skromny,	jedyny	napis	na	prostym	kamiennym	
krzyżu	to:	ANCILLA	DOMINI	1866-1930	–	Służebni-
ca	Pańska.
	 Ostatnią	część	prelekcji	ks.	Londzin	poświęcił	
na	 omówienie	 losów	 „Ostoi	 Pokoju”	 po	 śmierci	Mat-
ki	Ewy,	a	także	smutnych	wydarzeń	w	Miechowicach	
po	 wyzwoleniu	 przez	 Armię	 Czerwoną	 i	 przejęciu	

obiektów	 przez	 nowe	 władze.	 Wspominano	 również	
prowadzone	od	1948	do	1957	coroczne	miechowickie	
tygodnie	 ewangelizacyjne	 (brały	 w	 nich	 udział	 dwie	
uczestniczki	 spotkania),	 które	 obecnie	 kontynuowane	
są	w	Dzięgielowie.	Uczestnicy	spotkania	byli	wdzięcz-
ni	prelegentowi	za	 tak	 interesujący,	pełen	 szczegółów	
wykład.	Wszyscy	 pozostawali	 pod	 wrażeniem	 dzieła,	
którego	dokonała	Matka	Ewa,	osoba	skromna,	kruche-
go	zdrowia,	pełna	dobroci	i	pomysłów,	które	w	tamtych	
czasach	 były	 nader	 postępowe,	 a	 i	 dziś	 wprowadza	
się	je	w	życie,	jak	chociażby	zakładane	„rodzinki”	dla	
osieroconych	dzieci,	praca	z	więźniami	czy	z	osobami	
z	marginesu	społecznego.	
	 Wszystko	co	robiła,	powierzała	Panu	Bogu,	we	
wszystkich	sprawach	zwracała	się	do	Niego,	wyznając	
„Wiem,	że	próśb	wysłucha	Bóg	–	Panu	bądź	cześć”.	
	 Spotkanie,	 na	 którym	 mówiono	 również	 
o	twórczości	poetyckiej	Matki	Ewy,	zakończył	miły	ak-
cent.	Pani	Zofia	Wojtas,	na	zbliżające	się	urodziny	ks.	
Marka	Londzina,	 zadedykowała	w	 imieniu	 zebranych	
wiersz	Urodzinowy:	Czego	Ci	życzyć.	

Eugeniusz Raabe 

	 Początki	marca	-	tradycyjny	Dzień	
Kobiet	 -	 to	nie	niespodzianka.	Panie	z	fi-
liału	Gumna	co	roku	częstują	wszystkich	
uczestników	 nabożeństwa	 wyjątkowymi	
ciastkami,	 a	panowie	wręczają	kolorowe	
tulipany.

	 Z	 okazji	 zbliżających	 się	 Świąt	
Wielkanocnych	 szkółka	 niedzielna	 przygo-
towała	kiermasz	kartek	świątecznych	 i	szy-
dełkowanych	pisanek.
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	 W	połowie	marca	oczekiwaliśmy	na	przyjazd	naszego	opiekuna,	ks.	Tomasza	Chudeckiego,	na	nabożeń-
stwo	do	Gumien,	by	z	okazji	Jego	Jubileuszu,	50	-	lat,	złożyć	mu	życzenia.	Po	kazaniu,	w	czasie	składania	życzeń	 
i	kwiatów,	zborownicy	uczcili	na	stojąco	ten	jubileusz,	a	nasz	organista	Marek	Walica	odegrał	na	flecie	odpowied-
ni	utwór.	Były	podziękowania,	wzruszenia	i	zaproszenie	do	sali	parafialnej	na	ciasto.	W	tym	samym	czasie	75.	
urodziny	obchodziła	nasza	zborowniczka,	która	otrzymała	od	parafian	skromny	upominek	i	życzenia.	Dziękowała,	
częstując	wszystkich	ciastkami.	Rodzina	Jubilatki	złożyła	ofiarę	na	potrzeby	filiału

	 13	 kwietnia	 -	 Wielki	 Czwartek.	 
W	 wieczornym	 nabożeństwie	 od	 wielu	 lat	
Chór	Kościelny	 z	Dębowca	wzbogaca	 nasze	
nabożeństwo	 swoim	 śpiewem.	 Po	 nabożeń-
stwie	 wszyscy	 uczestnicy	 zaproszeni	 zostali	
na	 „Ostatnią	 Wieczerzę”	 -	 zostali	 poczęsto-
wani	kanapkami	przygotowanymi	przez	nasze	
zborowniczki.
	 Wielkanoc	 -	 najmłodsi	 szkółkowcy	
dobrze	pamiętają,	że	w	Wielkanoc	w	okolicy	
kaplicy	kręci	 się	zajączek	 i	przynosi	koszyki	
z	łakociami,	które	ukrywa	w	krzakach.	Jeżeli	
brak	pogody,	by	się	nie	zmoczyć,	mądrość	mu	
podpowiada	by	przychodzić	w	sobotę	do	sali	
parafialnej. Jan Fryda
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	 Na	wstępie	chciałbym	podziękować	p.	Małgo-
rzacie	Pępek	–	Poseł	na	Sejm	RP	-	za	złożenie	interpe-
lacji	w	 sprawie	nieuwzględnienia	kandydatury	kościo-
ła	 Jezusowego	 do	 znaku	 Dziedzictwa	 Europejskiego	 
w	2017	roku.	Zadane	przez	Panią	Poseł	trudne	pytania,	
pokrywające	się	z	naszymi	wątpliwościami	i	zastrzeże-
niami,	zmusiły	Ministra	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodo-
wego	Piotra	Glińskiego	do	udzielenia	obszernej	odpo-
wiedzi,	która	tych	wątpliwości	jednak	nie	rozwiała.	
	 Uważny	 czytelnik	 „WW”	nr	 4/2017	 zapoznał	
się	z	ministerialną	odpowiedzią	i	zapewne	tak	jak	i	ja	
stwierdził,	że	Kościół	Jezusowy	spełniał	kryteria	przy-
znawania	ZDE.	
	 Bo	czyż	nie	jest	obiektem:
	 -	który	odegrał	szczególną	rolę	w	kształtowaniu	
historii	i	kultury	Europy,	nie	wpływał	na	rozwój	warto-
ści	stanowiących	fundament	integracji	europejskiej?
	 -	 czy	 nie	 wzmacniał	 u	 młodych	 ludzi	 poczu-
cia	 przynależności	 do	 Unii	 Europejskiej	 w	 oparciu	 
o	 wspólne	 wartości	 i	 elementy	 europejskiej	 historii	 
i	dziedzictwa	kulturowego?
	 -	czyż	nie	jest	obiektem,	w	którym	prezentowa-
ne	są	idee	wzajemnego	zrozumienia	i	dialogu	między-
-kulturowego?	Kościół	 Jezusowy	 jest	 obiektem	 i	miej-
scem,	które	emanuje	 i	oddziałuje	 również	poza	nasze	
granice,	wiąże	się	z	europejskimi	wydarzeniami,	osobi-
stościami,	ruchami.	
	 W	 dalszej	 części	 odpowiedzi	 informuje	 się,	
jaki	eobiekt	kandydujący	musi	przedstawiać	elementy,	
które	winien	realizować	najpóźniej	w	rok	po	wyborze	
na	szczeblu	europejskim,	a	więc	wyborze	ostatecznym	
czyli	w	2018	roku:
	 -	odpowiednia	działalność	informacyjna,	ozna-
kowanie,	 szkolenie	 personelu,	 organizowanie	 działań	
edukacyjnych	w	 szczególności	dla	młodych	 ludzi,	 po-
zwalających	 na	 pogłębienie	 zrozumienia	 wspólnej	 hi-
storii	Europy	oraz	jej	wspólnego,	a	zarazem	różnorod-
nego	dziedzictwa	
	 -	 propagowanie	wielojęzyczności	 i	 ułatwianie	
dostępu	do	obiektu	dzięki	wykorzystaniu	kilku	języków
	 -	 nadanie	 odpowiedniej	 rangi	 i	 zwiększenie	
atrakcyjności	obiektu
	 -	zagwarantowanie	prawidłowego	zarządzania	
obiektem
	 -	 zagwarantowanie	 zachowania	 obiektu	 oraz	
przekazania	go	następnym	pokoleniom	zgodnie	z	odpo-
wiednimi	regułami	ochrony
	 -	 zagwarantowanie	 jakości	 obsługi	 zwiedzają-
cych	

	 -	zagwarantowanie	dostępu	do	obiektu	jak	naj-
szerszym	kręgom	społeczeństwa
	 -	poświęcenie	szczególnej	uwagi	ludziom	mło-
dym	poprzez	zapewnienie	 im	korzystniejszych	warun-
ków	dostępu	do	obiektu	
	 -	propagowanie	obiektu	 jako	 trwałego	celu	 tu-
rystycznego	
	 -	 zagwarantowanie	 zarządzania	 obiektem	 
w	sposób	jak	najbardziej	przyjazny	środowisku.	
	 Uff,	wiem,	 że	 nadużyłem	 cierpliwości	Czytel-
nika,	cytując	w	całej	rozciągłości	niektóre	punkty	kry-
teriów,	aby	każdy	mógł	wyrobić	sobie	zdanie	czy	nasz	
obiekt	spełnia	kryteria,	czy	nie.	Moim	zdaniem	zdecy-
dowanie	tak,	a	jeżeli	niektóre	sprawy	nie	zostały	uwy-
puklone	we	wniosku,	to	zadaję	pytanie:	czy	wszystkie	
szczegóły	zostały	opisane	w	regulaminie,	gdyż	z	ewen-
tualnym	uzupełnieniem	czy	wprowadzeniem	nie	byłoby	
żadnych	trudności.	
	 Na	 pocieszenie	 informuje	 się	 nas,	 że	Kościół	
Jezusowy	i	Uniwersytet	Jagielloński	znalazły	się	na	li-
ście	rezerwowej.	Nie	ukrywam,	że	obydwa	„obiekty”	są	
bliskie	mojemu	sercu	i	nie	miałbym	nic	przeciwko	temu	
,gdyby	to	one	nas	reprezentowały.	I	na	koniec	jeszcze	je-
den	aspekt	brany	pod	uwagę,	co	nie	dziwi	–	finansowy.	
Miasto	Łódź	–	 „przyznanie	ZDE	nie	wiąże	 się	 z	 uzy-
skaniem	 przez	 obiekt	 jakiegokolwiek	 bezpośredniego	
wsparcia	 finansowego”.	 Łódź	 jest	 po	 prostu	 bogatsza	
od	Cieszyna.	
	 Westerplatte	 –	 „obiekt	 posiada	 nowoczesną	
stronę	 internetową,	 za	 której	 rozwój	 odpowiedzialna	
jest	 państwowa	 instytucja	 kultury”.	 „Muzeum	Wester-
platte	 i	Wojna	1939	 roku……	zapewnia	odpowiednie	
finansowanie”	 (oczywiście	 przez	 państwo).	A	 dodam	
jeszcze,	że	otwarte	w	lutym	Muzeum	II	Wojny	Świato-
wej	w	Gdańsku,	które	jest	nie	po	myśli	Ministra,	zosta-
ło	podporządkowane	pod	Westerplatte	 i	 stąd	ZDE	dla	
tego	obiektu	będzie	bardzo	przydatny.	
	 W	odpowiedzi	Ministra	czytamy,	że	Westerplat-
te	jest	dla	wszystkich	Polaków	i	powinno	być	również	
dla	wszystkich	obywateli	Unii	Europejskiej,	uniwersal-
nym	symbolem	bohaterskiej	walki	w	obronie	wolności,	
niepodległości,	 suwerenności	 terytorialnej	 oraz	 zasad	 
i	praw	leżących	u	podstaw	integracji	europejskiej.	Pięk-
ne,	wzniosłe	słowa,	bezgraniczny	heroizm	żołnierzy	to	
jedno,	kontrowersje	wokół	d-cy	mjr.	H.	Sucharskiego	
to	druga	rzecz,	co	stanowiło	przeszkodę	nawet	w	reali-
zowaniu	polskiego	filmu	„Westerplatte”.	Nie	wiem	czy	
to	 najlepszy	 przykład,	 spełniający	 wszystkie	 kryteria	
przyznawania	ZDE.	

Eugeniusz Raabe
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Z posiedzenia Rady Parafialnej

	 Na	 drugim	w	 tym	 roku	 posiedzeniu	Rada	 Pa-
rafialna	spotkała	się	we	wtorek	18	kwietnia.	Miało	ono	
miejsce	w	sali	konfirmacyjnej,	której	wygląd	i	wystrój	
mile	zaskoczył	obecnych.
	 Zebranych	powitał	proboszcz	ks.	 Janusz	Siko-
ra.	Ks.	Tomasz	Chudecki	odczytał	biblijne	hasło	dnia	 
i	zmówił	stosowną	modlitwę.	Porządek	obrad	zaakcep-
towano	jednogłośnie,	a	protokół	z	poprzedniego	zebra-
nia	przyjęto	bez	uwag	i	uzupełnień.
	 Obrady	 rozpoczęto	 spojrzeniem	 na	 życie	 pa-
rafialne	w	minionym	 czasie	 pasyjnym	 i	 świątecznym	 
-	w	dniach	wyciszenia	i	zadumy.	Dalsze	obrady	zdomi-
nowane	 były	 kościelnymi	 uroczystościami	 majowy-
mi	 w	 parafii	 i	 czerwcowymi	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim.	
Omówiono	działania	związane	z	konfirmacją	i	kolejną	
pamiątką	założenia	kościoła	Jezusowego.	Jak	co	roku,	 
w	 dniu	 obchodzenia	 pamiątki,	 zaplanowano	 imprezy	

popołudniowe	na	placu	Kościelnym	i	w	kościele.	Nale-
ży	ufać,	że	pogoda	nie	sprawi	zawodu	także	w	tym	roku.
Osobną	sprawą	są	w	czerwcu	Ewangelickie	Dni	Kościo-
ła	 (EDK),	 będące	 kontynuacją	 lutowych	 uroczystości	
reformacyjnych	w	 Cieszynie.	 Są	 organizowane	 przez	
diecezję.	 Rozpoczną	 się	 15	 czerwca	 nabożeństwem	
przy	 Kamieniu	 na	 Równicy,	 a	 zakończą	 17	 czerwca	
nabożeństwem	 w	 sali	 widowiskowej	 pod	 Dębowcem	 
w	 Bielsku.	 Ze	 szczegółami	 EDK	 zapoznał	 Radę	 ks.	
Marcin	 Podżorski.	 Harmonogram	 imprez	 zostanie	 za-
mieszczony	także	w	Wiadomościach	Wyższobramskich.
	 W	 końcowej	 części	 obrad	 Rada	 pochyliła	 się	
nad	doraźnie	zaistniałymi	sprawami	parafialnymi.
	 Zebranie	zakończono	wspólnie	zmówioną	Mo-
dlitwą	Pańską.

Sekretarz Rady Parafialnej
Marcin Mrózek

Książnica Cieszyńska zaprasza ...

	 Z	 okazji	 przypadającej	 w	 tym	 roku	 440	
.rocznicy	narodzin	Samuela	Dambrowskiego	Książ-
nica	 Cieszyńska	 zaprasza	 na	 prezentację	 pocho-
dzącego	 spod	 jego	 pióra	 zbioru	 kazań,	 zwanego	
„Dambrówką”.	 Spotkanie	 zorganizowane	 w	 cyklu	
„Cymelia	i	osobliwości	Książnicy	Cieszyńskiej”	od-
będzie	się	w	piątek	28	kwietnia	2017	roku	o	godz.	
17.00	w	sali	konferencyjnej	Książnicy	Cieszyńskiej.	
Pokazowi	 towarzyszyć	 będzie	 występ	 Wyższo-
bramskiego	Chóru	Kameralnego.
	 Postylla	 Dambrowskiego	 była	 najpopular-
niejszą	książką	religijną	polskich	ewangelików	na	
Śląsku	Cieszyńskim.	W	okresie	prześladowań	 reli-
gijnych	przyczyniła	się	do	zachowania	ich	tożsamo-
ści	religijnej	i	narodowej.	Była	ulubioną	niedzielną	
lekturą	w	rodzinach	protestanckich,	a	jej	egzempla-
rze,	wraz	z	gorącym	do	niej	przywiązaniem,	prze-
kazywano	z	pokolenia	na	pokolenie.	O	jej	ogromnej	
popularności	zadecydował	fakt,	że	obejmowała	ka-
zania	na	cały	rok	kościelny,	łącznie	ze	świętymi	ka-
zualiami,	czyli	czynnościami	kościelnymi	wykony-
wanymi	np.	podczas	nabożeństwa.	Ponadto,	zgodnie	
z	tytułem,	zawierała	rzetelne	objaśnienie	perykopy	
oraz	przystępne	i	praktyczne	nauki	moralne.	W	swo-
je	kazania	wplatał	Dambrowski	scenki	obyczajowe	
i	popularne	anegdoty.	Udzielał	też	czytelnikom	po-

rad	 dotyczących	
wychowywania	
dzieci,	 prowa-
dzenia	 gospodar-
stwa	 czy	 lecze-
nia.
	 Uczes t -
nicy	 spotka-
nia	 proszeni	 są	 
o	 przyniesie-
nie	 na	 spotka-
nie	 własnych	
e g z em p l a r z y	
„Dambrówki” ,	
zwłaszcza	 tych,	
które	 mają	 swo-
ją	 historię,	 były	 przekazywane	 z	 pokolenia	 na	 pokolenie	 
i	zawierają	informacje	o	poprzednich	właścicielach	lub	no-
szą	ślady	lektury.	Spotkanie	stworzy	okazję,	aby	wspólnie	
im	się	przyjrzeć	i	porozmawiać	o	przyczynach	nieustającej	
popularności	tej	książki	na	Śląsku	Cieszyńskim.

Więcej	na:	
http://www.kc-cieszyn.pl/index.php/news,259/#

Jolanta Sztuchlik
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Ewangelickie Dni Kościoła
	 Jak	już	informowaliśmy	kilkukrotnie,	od	15	do	18	czerwca,	w	ramach	obchodów	500	lat	Reformacji,	od-
będą	się	Ewangelickie	Dni	Kościoła.	To	wielkie	wspólne	święto	wszystkich	ewangelików	w	Polsce	ma	na	celu	
wzmocnienie	naszej	wspólnoty,	wymianę	doświadczeń,	pokazanie	w	naszym	społeczeństwie	kim	są	ewangelicy,	 
a	także	wspólne	świętowanie,	dziękowanie	Bogu	za	wszystkie	lata	błogosławieństw	i	ochrony	Kościoła.	
	 Bardzo	bogaty	program	tych	dni	obejmuje	koncerty,	wykłady,	spotkania,	studia	biblijne	i	nabożeństwa.	
Od	połowy	kwietnia	do	28	maja	można	w	parafii	zgłaszać	swój	udział	w	tym	wydarzeniu.	Zdecydowana	więk-
szość	punktów	programu	będzie	otwarta	dla	wszystkich	uczestników,	jednak	każdy,	kto	zgłosi	swoje	uczestnictwo,	
otrzyma	specjalny	identyfikator,	książeczkę	ze	szczegółowym	programem	oraz	różne	materiały	promocyjne.	Do-
datkowo	jest	także	możliwość	wykupienia	obiadów	w	poszczególne	dni	(czwartek,	piątek,	sobota).	Zachęcamy	
wszystkich,	by	skorzystać	z	tego	zaproszenia	i	spędzić	te	dni	we	wspólnocie	naszego	Kościoła.
 Istnieje kilka opcji zgłoszenia swojego uczestnictwa:
a)	pakiet	na	cały	program	z	posiłkami	we	wszystkie	3	dni	–	koszt	70	zł	(50	zł	dla	osób	do	25	roku	życia).	
b)	pakiet	bez	posiłków	–	koszt	25	zł	(15	zł	dla	osób	do	25	roku	życia)
c)	pakiet	z	posiłkami	na	niektóre	dni	–	koszt	25	zł	+	15	zł	za	każdy	obiad.
	 Osoby,	które	zapiszą	się	do	28	maja,	będą	mogły	odebrać	swoje	pakiety	wraz	z	ewentualnymi	bloczkami	
na	posiłki	początkiem	czerwca	w	parafii.	Dla	pozostałych	będzie	możliwość	wykupienia	pakietu	uczestnika	na	
miejscu	w	czasie	trwania	Ewangelickich	Dni	Kościoła	(jednak	wtedy	już	bez	możliwości	wykupienia	posiłków).
Program	jest	powoli	dopinany,	wiele	informacji	można	już	znaleźć	na	stronie	internetowej	www.dnikosciola.pl
Ramowy	program:
Czwartek	-	godz.10.00	-	nabożeństwo	na	Równicy,	po	nabożeństwie	przejazd	do	Wisły
	 Od	14.00	program	dla	dzieci,	występy	chórów	parafialnych,	spotkania	tematyczne,	koncerty:	Arka	Noego,	
N.O.C	z	Piły,	Cześć	z	Malinki,	Jagodziński	Trio,	October	Light	z	Chorwacji,	pokaz	laserowy
Piątek –	Cieszyn	-	godz.10.00	studia	biblijne
	 Od	11.00	-	spotkania	tematyczne,	wykłady,	seminaria,	dyskusje
	 Od	17.00	-	koncerty	na	rynku:	Zespól	CME,	Mate.O,	TGD
	 O	18.00	-	zespół „Śląsk” w kościele Jezusowym
Sobota	–	Bielsko-Biała	-	godz.10.00	-	studia	biblijne
	 Od	11.00	spotkania	tematyczne,	wykłady,	seminaria,	dyskusje
	 O	15.00	Centralne	nabożeństwo	w	hali	pod	Dębowcem	w	Bielsku	(na	5000	osób)	z	kazaniem	Biskupa	
Kościoła	i	oprawą	muzyczną	orkiestry	kameralnej	pod	kierownictwem	Mateusza	Walacha
	 Po	 nabożeństwie	 koncert	 orkiestry	 kameralnej	 ze	 znanymi	 solistami:	Beatą	Bednarz,	Mate.O,	Natalią	
Niemen	i	innymi.

Zapraszamy na 10 Cieszyńską Noc Muzeów

	 Gra	miejska:	Szlakiem	Reformacji	w	Cieszynie,	start	na	pl.	Kościelnym.	(Gra	odbywa	się	na	dwóch	po-
ziomach:

- wersja dorosła: zapraszamy	drużyny	od	2	do	5	osób,	znajomych,	przyjaciół,	rodzeństwa,	małżeństwa.
- wersja rodzinna:	dla	rodziców	z	dziećmi	do	14	roku	życia.	
	 Wszyscy	uczestnicy	staną	przed	nie	lada	wyzwaniem,	to	w	ich	rękach	będzie	załatwienie	zgody	na	wybudo-
wanie	wieży	kościoła	Jezusowego	(który	oryginalnie	został	wybudowany	bez	wieży).	By	misja	się	powiodła	potrzeb-
ne	będzie	specjalne	hasło,	by	je	zdobyć	uczestnicy	odwiedzą	różne	miejsca	związanie	z	ewangelikami	w	Cieszynie.
	 Natomiast	w	Kościele	Jezusowym	będzie	można	zwiedzić	wystawy	czasowe:	„500	 lat	protestantyzmu	
na	Śląsku.	Wierni	w	drodze,	 leśni	kaznodzieje,	dzieci	w	modlitwie”	wystawa	z	Muzeum	Śląskiego	w	Görlitz;	
„August	Herman	Francke	śladami	Marcina	Lutra”	wystawa	Franckesche	Stiftungen	w	Halle	oraz	„Reformatorzy“	
wystawa	Diecezji	Cieszyńskiej	wzbogacona	drukami	Reformatorów	z	Biblioteki	Tschammera	–	w	tym	zaprezen-
towane	będzie	pierwsze	zatwierdzone	przez	Filipa	Melanchtona	wydanie	Konfesji	Augsburskiej	z	1531	r.	 tzw.	
editio	princeps	i	inne,
	 Muzeum	Protestantyzmu	wystawa	stała	na	której	między	innymi	po	raz	pierwszy	dokument	pergaminowy	
z	1622	r.	z	jedyną	zachowaną	do	dziś	pieczęcią	ewangelickiego	cieszyńskiego	konsystorza.
Prezentacje	organowe	Wojciech	Wantulok	o	godz.	22.00. Serdecznie zapraszamy ! 

Odbędzie się 26.05 od godz. 18.00 - 00.00 a w programie:
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308 rocznica wyznaczenia miejsca 
pod budowę kościoła Jezusowego,

 Matki  kościołów 
26, 27, 28 maja 2017

Wykonawcy: Śląska Orkiestra Kameralna, Chór Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie Harmonia, Jan 
Wincenty Hawel – dyrygent, Izabella Zielecka-Panek – dyrygent. 

W programie: Felix Mendelssohn-Bartholdy - Sinfonia C-dur nr 9, Johann Sebastian Bach - Kantata Ich 
habe genug BWV 82, III Koncert brandenburski G - dur BWV 1048.

Program obchodów:
PIĄTEK, 26 maja, godz. 19:00-24:00 – NOC MUZEÓW (Kościół Jezusowy)

	 Wystawy	„500	 lat	protestantyzmu	na	Śląsku”	z	Muzeum	w	Görlitz,	wystawa	„August	Herman	
Francke	śladami	Marcina	Lutra”,	wystawa	z	Franckesche	Stiftungen	w	Halle,	wystawa	„Reformatorzy”	
wzbogacona	 dziełami	wybitnych	 reformatorów	 ze	 zbiorów	Biblioteki	Tschammera	+	 dwie	 prezentacje	
organowe	ok.	15	minutowe.	Gra:	Szlakiem	Reformacji	w	Cieszynie.

SOBOTA, 27 maja, godz. 10:00-17:00 – Konferencja w Cieszyńskim Domu  
Kultury, Rynek 12
	 Konferencja,	pt.	„My	Wacław	Adam,	książę	cieszyński	uznaliśmy	reformację	religii	i	nabożeństwa
przeprowadzić...	Przemiany	wyznaniowe		w	księstwie	cieszyńskim	od	XVI	do	początków	XVIII	wieku.”

NIEDZIELA, 28 maja – DZIEŃ KOŚCIOŁA

–	Uroczyste	nabożeństwo,	z	udziałem	parafialnych	chórów	i	orkiestry	dętej	 
z	Trzanowic	(Republika	Czeska),	kazanie	wygłosi	ks.	Marek	Michalik
–	posiłek	na	pl.	Kościelnym	(kiełbasa	z	rożna,	grochówka,	placki	z	wyrzoska-
mi,	kołacze...)
–	program	przygotwany	przez	chóry	dziecięce	i	młodzieżowe	z	okazji	Dnia	
Matki	i	Ojca
Wykład	dr.	Jerzego	Sojki	„Rodzina	w	nauczaniu	ks.	dr.	Marcina	Lutra”
–	Jajecznica	u	Proboszcza
–	Koncert	Filharmonii	Śląskiej	„Koncert	z	okazji	500	lat	Reformacji”

godz. 10:00

godz. 12:00-14:00

od godz.14:00

godz. 16:00
godz. 17:00
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	 W	dniu	28	maja	1967	roku	grupa	168	konfirmantów	przystąpiła	do	uro-
czystego	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	4 czerwca 2017 roku w kościele Jezusowym  
w Cieszynie o godz. 9.00.

Zapraszamy	również	Konfirmantów	z	1957	i	1947	r.	do	udziału	 
w	60-leciu	i	70-leciu	konfirmacji.

Po	nabożeństwie	serdecznie	zapraszamy	na	wspólny	obiad	 
i	wspomnienia	do	sali	konfirmacyjnej.

 

Jubileusz Złotej Konfirmacji  
(1967 – 2017)

 Potwierdzenie przybycia prosimy kierować do 24 maja br. na e-mail: baduraa@wp.pl lub na nr tel. 
33 857 96 69 oraz 788 724 610.
 Imienne wpłaty na cele organizacyjne (80 zł) na nr konta Banku Spółdzielczego w Cieszynie  

65 8113 1017 2003 0048 3324 0001  
z dopiskiem „Złota Konfirmacja”/„60-lecie konfirmacji”/ „70-lecie konfirmacji”.
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Po	świętach	-	czasie	Wielkopiątkowej	
refleksji	i	Wielkanocnej	radości,	czasie	spędzo-
nym	w	 gronie	 rodzinnym	 szkolna	 aktywność	
przyspiesza!	 Nie	 oznacza	 to,	 że	 budzimy	 się	 

z	zimowego	snu,	bo	w	Lote	zwykle	dzieje	się	dużo,	jednak	wła-
śnie	na	wiosnę	planujemy	wiele	przedsięwzięć.
	 Grupa	 uczniów,	 tegorocznych	 maturzystów	 z	 p.	Mał-
gorzatą	Hauptmann	 odwiedziła	muzeum	Auschwitz-Birkenau,	
aby	 wziąć	 udział	 w	 niezwykłej	 sesji	 edukacyjnej	 „Kobiety	 
w	KL	Auschwitz"	i	spotkaniu	z	byłą	więźniarką	Anitą	Lasker-
-Wallfisch.	 Pani	Anita	 inspirująco	mówiła	 o	 pięknie	wynikają-
cym	z	ludzkiej	różnorodności	i	konieczności	rozwijania	swoich	
talentów	i	byciu	sobą.
	 Uczniowie	klas	pierwszych	w	Krakowie,	w	Goethe	In-
stitut	uczestniczyli	w	grach	i	warsztatach	językowych	z	języka	
niemieckiego,	 gdzie	 mogli	 wykazać	 się	 wysokimi	 kompeten-
cjami	 językowymi	 i	 dużą	 komunikatywnością.	 Uczestniczyli	
także	w	lekcji	muzealnej,	poznając	kulturę	baroku	i	zwyczaje	
sarmackie	oraz	obrzędy	i	zwyczaje	związane	...	ze	śmiercią.	
	 Piątek,	 21	 kwietnia,	 był	 szczególnie	 intensywny.	 
W	ramach	realizowanego	projektu	transgranicznego,	uczniowie	
Lote	i	ich	koledzy	z	Gimnazjum	z	Polskim	Językiem	Nauczania	
w	Czeskim	Cieszynie	 spędzili	 noc	z	filmem	 i	książką	czeską,	 
w	ramach	działania	"Biblioteka	bez	specjalnego	nadzoru".	Czy-
tanie	 fragmentów	 książek	 czeskich	 autorów	 i	 oglądanie	 cze-
skich	filmów	oraz	 dyskusję	 zorganizowały	 -	Katarzyna	Piwo-
cha	i	Katarzyna	Słupczyńska.	
	 Równocześnie	 tegoroczni	maturzyści	 spędzali	 noc	 na	
ostatnich	chemicznych	powtórkach	-	liczeniu	zadań	i	wykony-
waniu	doświadczeń.	Takie	nocne	powtórki	wydają	się	wyjątko-
wo	atrakcyjne,	gdy	widmo	matury	wisi	nad	głową,	wtedy	nocna	
nauka	wygrywa	z	potrzebą	snu!
	 Jak	widać:	dla	każdego	coś	dobrego.	Przed	nami	Ogól-
nopolski	Dzień	 Przedsiębiorczości	 i	 projekt	 uczennic	 z	 klasy	
trzeciej	....	Antykariera.
	 W	 najbliższych	 dniach	 to	 jednak	 zakończenie	 roku	
szkolnego	 dla	 uczniów	ostatnich	 klas	LOTE	 i	 zmierzenie	 się	
z	 egzaminem	maturalnym	 stają	 się	 najważniejszym	wydarze-
niem.	
	 Wszystkim	tegorocznym	maturzystom	życzę	wiary	we	
własne	możliwości,	wyników	na	miarę	marzeń	 i	wielu	 sukce-
sów.
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Gimnazjum TE

	 Opisane	 powyżej	 działania	 są	 dowo-
dem,	 że	 każdy	 uczeń	 LOTE	 może	 uczestni-
czyć	w	wydarzeniach	 zgodnie	 ze	 swoimi	 za-
interesowaniami	i	wszechstronnie	się	rozwijać,	
pogłębiać	 wiedzę	 z	 zakresu	 wielu	 dziedzin	 
i	nabywać	różnorodne	umiejętności.	

	 Poszerzanie	horyzontów,	otwartość	na	
świat	i	ludzi,	rozwijanie	kreatywności	-	to	na-
sza	dewiza.	Zapraszam	do	zapoznania	się	z	na-
szą	ofertą	edukacyjną	na	stronie	lote.tecieszyn.
pl. Zapraszamy	do	LOTE!

Aleksandra Trybuś-Cieślar

	 Za	nami	miesiąc	kwiecień,	w	którym	jak	w	po-
godzie,	 przeplatały	 się	 różne	 szkolne	wydarzenia.	 Za-
praszam	do	lektury	na	temat	szkolnego	życia	w	GTE:
	 Miesiąc	 rozpoczęliśmy,	 angażując	 się	w	 ogól-
nopolską	 akcję	 Tygodnia	Wiedzy	 na	 temat	Autyzmu.	
Światowy	Dzień	Autyzmu	obchodzony	 jest	 corocznie	
2	 kwietnia	 od	 2008	 roku.	 Jego	 celem	 jest	 podnosze-
nie	społecznej	 świadomości	na	 temat	 tego	zaburzenia,	
uznanego	 przez	 ONZ	 za	 jeden	 z	 najpoważniejszych	
problemów	zdrowotnych	świata	–	obok	raka,	cukrzycy	
czy	AIDS.
	 Dlatego	w	poniedziałek	4	kwietnia	w	 ramach	
akcji	 „Zapal	 się	 na	 niebiesko	 dla	 autyzmu”,	 domi-
nującym	kolorem	w	 naszej	 szkole	 był	właśnie	 	 kolor	
niebieski.	Przy	wejściu	 do	 szkoły	 zostały	 zawieszone	
niebieskie	 balony.	 Młodzież	 i	 pracownicy	 szkoły	 za-
akcentowali	swoją	solidarność	z	osobami	dotkniętymi	
autyzmem	 przez	 niebieski	 element	 ubrania.	 Uczenni-
ce	klasy	1a	LOTE	Patrycja	Kisza	oraz	Magda	Zamar-
ska	 przygotowały	 dla	 uczniów	GTE,	 zgromadzonych	 
w	szkolnej	auli,	ciekawą	prezentację	na	ten	temat.	
	 Szkołę	 odwiedziła	 także	 pani	 psycholog	 Joan-
na	 Dróżdż	 –	 Stoszek,	 	 pracująca	 	 w	 cieszyńskiej	 Po-
radni	Psychologiczno-Pedagogicznej,	która	zajmuje	się	
diagnozą	dzieci	i	młodzieży.	Opowiadała	i	tłumaczyła	
jak	funkcjonują	osoby	dotknięte	autyzmem,		jakie	mają	
problemy,	 jakie	 	 jest	 ich	 postrzeganie	 świata.	 Podkre-
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ślała,	że	nie	jest	to	ani	gorsze,	ani	lepsze	postrzeganie.	
Jest	 po	 prostu	 inne	 i	 zasługuje	 na	 nasze	 zrozumienie.	
Dziękujemy	wszystkim	za	aktywne	włączenie	się	do	tej	
akcji,	a	Samorządowi	Uczniowskiemu	za	jej	rozpropa-
gowanie.
	 Tego	samego	dnia	chętni	uczniowie	GTE	brali	
udział	w	wyzwaniu	konkursowym	o	nazwie	„The	Big	
Challenge”.	 Jest	 to	 międzynarodowy	 konkurs	 języka	
angielskiego,	adresowany	do	uczniów	w	wieku	12-16	
lat.	Konkurs	powstał	we	Francji	w	1999	roku	z	inicjaty-
wy	grupy	nauczycieli.	Jego	głównym	celem	jest	moty-
wowanie	uczniów	do	nauki	angielskiego	przez	zabawę.	
Po	wielkim	sukcesie	we	Francji,	każdego	roku	w		kon-
kursie	bierze	udział	ponad	560	000	uczniów	w	Europie!
	W	naszej	 szkole	w	 	 tegorocznej	edycji	udział	wzięło	
około	30	uczniów.	Test	konkursowy	odbywa	się	w	try-
bie	online,	na	komputerze	lub	tablecie	podłączonym	do	
Internetu.	Kwestionariusz	testowy	składa	się	z	45	pytań.	
Pytania	 sprawdzają	 wiedzę	 z	 zakresu	 słownictwa,	 ro-
zumienia,	gramatyki	i	ogólnej	znajomości	kultury.	Nad	
prawidłowym	 przebiegiem	 konkursu	 panowała	 nasza	
lektorka	z	USA	–	Leah	Hill,	która		zachęcała	uczniów		
do	 zmagań	 ze	 swoim	 językiem	 ojczystym,	 dokarmia-
jąc	ich	oryginalnymi	amerykańskimi	Muffins.	Na	tych,	
którzy	osiągną	wysokie	wyniki	testu,	czekają	ciekawe	
nagrody	–	oczekujemy	z	niecierpliwością!

Leah Hill

	 Niewątpliwie	 waż-
nym	 wydarzeniem,	 jak	 co	
roku	 o	 tej	 porze,	 są	 eg-
zaminy	 gimnazjalne.	 Do	
egzaminu	 gimnazjalnego	
przystąpili	 wszyscy	 tego-
roczni	 trzecioklasiści	 GTE	
w	 liczbie	 49	 osób.	 Podob-
nie	 jak	w	 latach	ubiegłych	
,zmagali	 się	 	 z	 trzydnio-
wymi	 egzaminami.	 Roz-
wiązywali	 testy	 w	 części	
humanistycznej,	 matema-

The Big Challenge
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tyczno-przyrodniczej	 oraz	 z	 języka	 obcego.	Miało	 to	
miejsce	 tuż	po	Świętach	Wielkanocnych	w	dniach	od	
19	 do	 21	 kwietnia.	 Ogólnopolskie	 wyniki	 egzaminu	
gimnazjalnego	będą	ogłoszone	16	czerwca	br.	Tego	sa-
mego	dnia	swoje	wyniki	poznają	uczniowie,	natomiast	
zaświadczenia	 o	 wynikach	 egzaminu	 gimnazjalnego	
uczniowie	 otrzymają	 w	 dniu	 zakończenia	 roku	 szkol-
nego	wraz	ze	świadectwem	szkolnym.	Wśród	naszych	
trzecioklasistów	byli	tacy,	którzy	za	sprawą	posiadane-
go	 tytułu	 Laureata	 Wojewódzkich	 Konkursów	 Przed-
miotowych,	zwolnieni	zostali	z	odpowiedniej	części	lub	
zakresu	egzaminu.	
	 11	kwietnia	pięcioro	laureatów	GTE	udało	się	
wraz	z	wicedyrektor	Dagmarą	Mielke	do	Bielska-Bia-
łej,	na	uroczystą	Galę	Laureatów,	która	miała	miejsce	
w	Państwowej	Szkole	Muzycznej.	Jak	się	okazało,	naj-

więcej	 gimnazjalistów	w	 tym	 roku	 stanęło	w	 szranki	
z	 zawiłościami	 naszego	 ojczystego	 języka	 w	 liczbie	
651	 uczestników,	 na	 całym	 Śląsku.	Na	 drugim	 i	 trze-
cim	 miejscu	 znalazły	 się	 matematyka	 i	 język	 angiel-
ski.	 Nagrodzonych	 zostało	 ponad	 stu	 gimnazjalistów.	
Warto	 dodać,	 że	wśród	 naszej	 piątki	 laureatów	 	GTE	
znalazło	 się	dwoje	uczniów,	którzy	otrzymali	podwój-
ne	zaświadczenia.	Są	to:	Maria	Chudecka	z	przedmio-
tów:	matematyka	oraz	chemia	i	Krzysztof	Gołębiowski	 
z	przedmiotów:	matematyka	i	fizyka.	
	 12	kwietnia,	w	Wielką	Środę,	cała	społeczność	
szkolna	 udała	 się	 do	Kościoła	 Jezusowego	 na	 ekume-
niczne	 nabożeństwo,	 które	 odprawili	wspólnie	 ksiądz	
Dariusz	Madzia	oraz	ksiądz	Łukasz	Gąsiorek	z	Parafii	
św.	Elżbiety	w	Cieszynie.	
       
 

Dagmara Jagucka-Mielke

	 Do	 Szkoły	 Podstawowej	 Towarzystwa	 Ewan-
gelickiego		zawitała	wiosna.	Szkolne	korytarze	zostały	
przyozdobione	w	 bociany,	 a	 na	 	 szkolnym	podwórku	
znowu	 zrobiło	 się	 gwarno,	 atmosfera	 pracy	 staje	 się	
coraz	bardziej	gorąca,	a	 to	za	sprawą	różnych	konkur-
sów,	działań	opiekuńczo	wychowawczych	i	zbliżającej	
się	zielonej	szkoły	i	wakacji.	Jedna	zielona	szkoła	już	
za	nami.	Uczniowie	klas	II	–III	spędzili	5	dni	w	Dusz-
nikach	 	 Zdroju.	 Zwiedzili	Kopalnię	 Złota,	 „Rezerwat	
Przyrody	Torfowisko”	w	Zieleńcu,	jeden	z	najstarszych	
młynów	 papierniczych	 i	 Dworek	 Chopina.	 Wszyscy	
wrócili	 zadowoleni,	 pełni	 wrażeń	 i	 nowych	 doświad-
czeń.
	 Znamy	 już	 wyniki	 wojewódzkich	 konkursów	
przedmiotowych.	 Z	 radością	 możemy	 poinformować,	
że	w	Wojewódzkim	Konkursie	 z	 Języka	 Polskiego	 fi-
nalistką	 została	Anabel	Wołoszyn,	 natomiast	w	Woje-
wódzkim	Konkursie	Matematycznym	mamy	2	laureatki	
-	Hannę	Matus	 i	 Zofię	Teper.	Uczennice	 do	 konkursu	

przygotowały	-	Katarzyna	Krzempek-Ślezińska	(język	
polski)	i	Anna	Czudek	(matematyka).	
	 Odbyły	 się	 kolejne	 warsztaty	 z	 plastyki	 zmy-
słowej,	 oparte	 na	 metodzie	 wykorzystującej	 do	 twór-
czego	 działania	 naturalne	 składniki.	 Rodzice	 wraz	
ze	 swoimi	 pociechami	 wykonali	 różne	 prace,	 które	
pobudzały	 zmysły:	 węchu,	 smaku,	 dotyku,	 wzro-
ku.	 Był	 oczywiście	 czas	 i	 przyzwolenie	 na	 legal-
ne	 brudzenie,	 czyli	 to,	 co	 dzieci	 lubią	 najbardziej.																																																																																																																																					
	 	 	 	 	 Innym	 istotnym	 wydarzeniem	 w	 SPTE	 był	
ŚWIATOWY	DZIEŃ	AUTYZMU	-	organizowany	pod	
hasłem	„Zapal	się	na	niebiesko”.	W	tym	roku	 	odwie-
dziła	 nas	 psycholog	 Jolanta	 Dróżdż–Stoszek	 z	 Porad-
ni	Psychologiczno-Pedagogicznej.	Celem	wizyty	była	
prelekcja	 na	 temat	 istoty	 autyzmu	 i	 obalenie	 stereoty-
pów	związanych	z	tym	pojęciem,	które	często		biorą	się	
z	niewiedzy.	
	 Kolejnym,	 ciekawym	 spotkaniem	 była	 lekcja	
muzyki	w	Domu	Narodowym.	Nasi	młodsi	wychowan-
kowie	mogli	poznać	jeden	z	instrumentów	strunowych	
-	 harfę.	To	dość	 rzadko	 spotykany	obecnie	 instrument,	
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Przegląd teatrzyków anglojęzycznych

Warsztaty z plastyki zmysłowej

Światowy Dzień autyzmu

dlatego	 uczniowie	 z	 ogromnym	 zaciekawienie	 słuchali	
wykładu	połączonego	z	prezentacją	muzyczną.	Na	tym	nie	
koniec	 spotkań	artystycznych.	Nasi	uczniowie	z	kółka	 ję-
zyka	angielskiego	pod	opieką	Judyty	Kojder	wzięli	udział	 
w	 VII	 Przeglądzie	 Teatrzyków	 Anglojęzycznych	 –	 Wa-
pienica	 2017	 -	 organizowanych	 dla	 szkół	 podstawowych.		
Grupa	naszych	aktorów	uzyskała	dyplom	za	najciekawszy	
strój	 i	 charakteryzację,	 natomiast	 sukcesy	 indywidualne:	
Emilia	Czauderna	–	wyróżnienie	w	kategorii	za	najlepszą	
wymowę,	Kinga	Weber	 –	w	 kategorii	 	 najlepsza	 aktorka	 
i	Wojtek	Spandel	–	w	kategorii	najlepszy	aktor.																																																																																																																																												
	 Po	raz	drugi	zorganizowaliśmy	szkolny	bookcros-
sing	 czyli	 inaczej	 „wymianę	 	 książek”.	Termin	 tłumaczy	

się	także	jako	„książka	w	podróży”	czy	„książko	
krążenie”.	 Idea	 bookcrossingu	 polega	 na	 nieod-
płatnym	 przekazywaniu	 książek	 w	 miejscu	 pu-
blicznym.	W	SPTE	zorganizowaliśmy	wystawę	na	
szkolnym	korytarzu.	Uczniowie	przynieśli	swoje	
przeczytane	 już	książki,	 aby	 inni	 zainteresowani	
mogli	 je	przeczytać	i	przekazać	dalej.	Ta	niekon-
wencjonalna	 forma	zdobywania	książek	przyczy-
niła	 się	 do	 popularyzacji	 czytelnictwa	 w	 naszej	
placówce.		

	 Chociaż	w	tym	roku	Światowy	Dzień	Książki	
przypadł	w	sobotę,	nie	mogło	to	przeszkodzić		w	świę-
towaniu	go	w	SPTE.	W	naszej	szkole	kochamy	książki,	
a	biblioteka	jest	naprawdę	ważnym	miejscem.	Zawsze	

tam	pełno,	zawsze	gwarno	–	chciałoby	się	napisać,	ale	
wiadomo:	w	bibliotece	obowiązuje	 cisza,	 zatem	 i	 roz-
mowy	prowadzone	 są	 ściszonymi	 głosami.	 Świętowa-
nie	rozpoczęliśmy	już	20	kwietnia	szkolnym	bookcros-
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singiem,	postanowiliśmy	zadbać	o	książki,	które	nudzą	
się	na	naszych	półkach,		te,	po	które	już	nie	sięgamy,	bo	
albo	z	nich	wyrośliśmy,	albo	były	nietrafionymi	prezen-
tami.	Książka	ma	sens	tylko	w	parze	z	czytelnikiem	–	to	
rzecz	oczywista!	20	kwietnia	przynieśliśmy	do	szkoły	
samotne,	nie	czytane	już	przez	nas	książki,	by	dać	im	
szansę	na	drugie	życie.	Miło	było	popatrzeć	na	to,		jak	
odnajdują	nowych	przyjaciół.	Książki,	które	czuły	się	
niepotrzebne,	 dla	 kogoś	 właśnie	 tego	 dnia	 stały	 się	
prawdziwym	skarbem!	A	ile	było	rozmów	o	książkach	 
i	 czytaniu	 nad	 bookcrossingowym	 stolikiem.	 Ile	 wy-
mienionych	czytelniczych	opinii	i	recenzji.	Ile	radości	 
z	 odnalezienia	 książek,	 o	 których	 dawno	 już	marzyli-
śmy,	a	na	które	jakoś	trafić	nie	mogliśmy.		Ile	radości	
tych,	którzy	książki	przynieśli,	bo	nie	czytane	od	daw-

na,	 teraz	 przez	 kogoś	 zostały	 przygarnięte.	 Czy	moż-
na	 sobie	wyobrazić	 lepsze	 Światowego	Dnia	Książki	                                                                                                                                

Joanna Gibiec-Smierna

	 Tradycją	w	naszym	przedszkolu	stały	się	śnia-
dania	wielkanocne.	W	tym	roku	w	Wielką	Środę	dzieci	
razem	z	nauczycielami	pięknie	udekorowały	w	salach	
stoliki	 do	 śniadania.	 Na	 stołach	 pojawiły	 się	 trady-
cyjne	 smakołyki	 takie	 jak	 jajka,	 szyneczka	 czy	babki.	 
Z	pełnymi	brzuszkami	wybraliśmy	się	na	poszukiwanie	
zajączka.	Jak	zwykle	biegał	koło	przedszkola,	a	prezen-
ty	ukrył	w	naszym	ogródku.
	 W	czwartek	wszyscy	wybraliśmy	się	na	kolejne	
warsztaty	organizowane	w	siedzibie	ZPIT,	 tym	razem	
o	 tematyce	 świątecznej.	Spotkania	 są	bardzo	ciekawe.	
Uczymy	 się	 tańców	 cieszyńskich,	 robimy	 prace	 pla-
styczne,	a	do	pokrzepienia	naszych	żołądeczków	Panie	
z	zespołu	przygotowują	pyszne	kanapki.
	 Początek	 kwietnia	 obfitował	 w	 wycieczki.	 
W	dwóch	grupach	wybraliśmy	się	do	Skansenu	i	Zagro-
dy	Rolnej	w	Ochabach.	Zwiedzanie	rozpoczęliśmy	od	
muzeum	 zabytków	 z	 gospodarstw	 rolnych,	 rybackich	
i	 wszelkiego	 rodzaju	 urządzeń	 i	 sprzętu	 domowego	 
z	 różnych	 okresów	 historii.	 Odrębną	 kolekcję	 stano-
wią	 zabytkowe	 samochody	 i	 inne	 pojazdy.	Eksponaty	
znajdują	się	w	tradycyjnej	wiejskiej	zagrodzie,	złożonej	

ze	stajni	z	wozownią,	stodoły,	chaty,	wiatraka	 i	wiaty.	
Następnie	 mieliśmy	 przygotowane	 warsztaty	 „od	 zia-
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renka	w	polu	do	bochenka	w	przedszkolu”.	Poznaliśmy	
różnego	rodzaju	zboża,	wiemy	jak	powstaje	mąka		oraz	
mogliśmy	 sami	 upiec	 chleb	 i	 podpłomyki.	Na	 koniec	
oczywiście	 była	 degustacja	 naszych	 wypieków.	 Wy-
cieczki	 były	 bardzo	 ciekawe	 i	 udane	 tym	 bardziej	 że	
dopisała	nam	piękna	wiosenna	pogoda,	już	nie	możemy	
doczekać	się	następnych	wyjazdów.

Grażyna Podżorska

KIERMASZ  NIEUŻYWANYCH ZABAWEK
Bardzo prosimy o przyniesienie zabawek którymi dzieci się już nie bawią, a mogą sprawić radość innym. 

Zabawki posłużą jako fanty na festynie rodzinnym. Zabawki prosimy przynosić do środy 17.05.2017.

	 Przedszkole	Towarzystwa	Ewangelickiego		prowadzi	zbiórkę	białych	koszul	dziecięcych.	Koszule	
będą	wykorzystane	na	uroczystościach	przedszkolnych.	Za	okazane	serce	dziękujemy.
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Chóry, muzyka ...
♪	♪	♪  Koncert Pieśni Pasyjnych ♫

	 	 W	 Niedzielę	 Palmową,	 przypadają-
cą	 w	 tym	 roku	 na	 dzień	 9	 kwietnia,	 zebraliśmy	 się		 
o	godzinie	 17.00	w	kościele	 Jezusowym,	by	uczestni-

czyć	w	tradycyjnym	Koncercie	Pieśni	Pasyjnej.
	 Koncert	poprowadził	proboszcz	naszej	parafii,	
ks.	Janusz	Sikora.
	 Występy	 cieszyńskich	 chórów	 ubogacił	 gość	
specjalny	-	wirtuoz	gry	organowej	Bartosz	Patryk	Rzy-
mian,	 który	przyjechał	 do	nas	 z	Wrocławia.	Wykonał	
on	kilka	utworów	inspirowanych	wielkim	postem,	wy-
dobywając	z	naszych	wyremontowanych	organów	całe	
bogactwo	 różnorodnych	 dźwięków,	 których	 zapew-
ne	nie	mamy	okazji	 słuchać	na	 co	dzień.	Przy	okazji	
mogliśmy	 się	 przekonać,	 jaka	 siła	 i	moc	 tkwi	w	 tym	
wspaniałym	 instrumencie.	 Usłyszeliśmy	m.in.	 utwory	
skomponowane	 przez	 wybitnego	 polskiego	 organistę	 
i	kompozytora	Mariana	Sawę.
	 Muzyka	organowa	przeplatała	się	z	dźwiękami	
pieśni	 wykonywanych	 przez	 nasze	 chóry.	 Wystąpiły:	
Chóry	Kościelne	z	Cieszyna	i	Bażanowic,	Chór	Męski,	
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Chór	Wyższobramski	oraz	Chór	Dziecięcy	Hosan-
na.
	 Uczestnicząc	 w	 koncercie	 w	 to	 niedziel-
ne,	 wyjątkowe	 popołudnie,	 mogliśmy	 wkroczyć	
wspólnie	 w	 czas	 	 duchowego	 przeżywania	 Świąt	
Wielkiej	Nocy.

Klaudia Pawlas

♪	♪	♪ Wyższobramski Chór Kameralny 
wyróżniony w Żorach ♫

	 W	sobotę	1	kwietnia	2017	roku	miała	miejsce	
12.	 edycja	 Ogólnopolskiego	 Przeglądu	 Chórów	 Ko-
ścielnych	Pieśni	Pokutnej	i	Pasyjnej.
	 Przegląd,	który	od	lat	odbywa	się	w	kościele	św.	
Apostołów	Filipa	i	Jakuba	w	Żorach,	cieszy	się	dużym	

zainteresowaniem	środowiska	muzycznego	 i	 jest	 jedy-
nym	tego	typu	przedsięwzięciem	o	tematyce	pokutnej	
i	pasyjnej	w	skali	kraju.	Z	roku	na	rok	wzrasta	 liczba	
uczestników	konkursowych	przesłuchań.		W	sobotnich	
muzycznych	zmaganiach	wzięło	udział	19	chórów	(535	
osób)	 z	 całej	 Polski,	 w	 tym	 2	 reprezentujące	 parafie	
ewangelicko-augsburskie:	 Chór	 Ekumeniczny	 z	 Kar-
pacza	 i	 cieszyński	 Wyższobramski	 Chór	 Kameralny.	 
W	 ramach	 przeglądu	w	 kościele	 ewangelickim	w	 Żo-
rach	 odbył	 się	 także	 popołudniowy	koncert	 pieśni	 pa-
syjnych,	na	którym	wystąpiły	chóry	z	Cieszyna,	Lima-
nowej	i	z	Suszcza.
		 Żorski	przegląd	zaszczycili	swoim	honorowym	
patronatem	ks.	abp	dr	Wiktor	Skworc	–	Metropolita	Ka-
towicki,	ks.	bp	dr	Marian	Niemiec	–	zwierzchnik	Diece-
zji	 Katowickiej	 Kościoła	 Ewangelicko-Augburskiego	
oraz	Prezydent	Miasta	Żory	Waldemar	Socha.
	 Jak	podkreślił	ks.	dr	Wiesław	Hudek,	dyrektor	
artystyczny	przeglądu,	jury	obradowało	w	tym	roku	re-
kordowo	długo,	gdyż	poziom	tegorocznego	przeglądu	
był	szczególnie	wysoki	i	wyrównany.	Ostatecznie	jury	
w	 składzie:	 przewodniczący	 ks.	 dr	 Wiesław	 Hudek,	
członkowie:	 prof.	 dr	 hab.	 Mirosława	 Knapik,	 dr	 Ma-
ria	Piotrowska-	Bogalecka,	dr	Aleksandra	Maciejczyk	
przyznało	następujące	nagrody:
 Grand Prix	 -	 nagrodę	 ks.	 abp.	 dr	 Wiktora	
Skworca	Metropolity	Katowickiego	oraz	ks.	Dziekana		
Stanisława	Gańczorza	proboszcza	parafii	św.	Ap.	Filipa	
i	 Jakuba	w	Żorach	 -	pozłacaną	24	karatowym	złotem	
"Pietę"	oraz	nagrodę	pieniężną	ufundowaną	przez	firmę	
Euromot	Żory	otrzymał	Zespół	Śpiewaczy	"Echo	Łysi-
cy"	z	parafii	św.	Józefa	Oblubieńca	NMP	w	Bielinach	
pod	dyr.	Grzegorza	Michty					
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	 I	 	miejsce	 -	nagrodę	ufundowaną	przez	Prezy-
denta	Miasta	Żory	Waldemara	Sochę		otrzymała	Schola	
Duszpasterstwa	Akademickiego	"Albertinum"	w	Gliwi-
cach	pod	dyr.	Szymona	Szymika
	 II	 miejsce	 -	 nagrodę	 bp.	 Mariana	 Niemca	 -	
Zwierzchnika	Diecezji		Katowickiej	Kościoła	Ewange-
licko-Augsburskiego	 oraz	 nagrodę	 pieniężną	 ufundo-
waną	przez		Firmę	Klimosz	otrzymał	Chór	"Canticum	
Iubilaeum"	z	Bazyliki	Matki	Boskiej	w	Limanowej	pod	
dyr.	Marka	Michalika
	 III	miejsce	-	nagrodę	Rady	Miasta	Żory	otrzy-
mał	Wyższobramski	Chór	Kameralny	Parafii	Ewange-
licko-Augsburskiej	w	Cieszynie	pod	dyr.	Piotra	Sikory.
	 Oprócz	nagród	jury	wyróżnienia	wybranym	ze-
społom	przyznali	również	m.in.	zaproszeni	goście,	du-
chowni,	senatorowie	i	posłowie	RP.
	 Jedno	z	nich	–	Specjalne	wyróżnienie	za	ogólne	
wrażenie	artystyczne	 -	nagrodę	ks.	Prałata	Jana	Szew-
czyka	otrzymał	Chór	Ekumeniczny	Parafii	Ewangelic-
ko-Augsburskiej	w	Karpaczu	 pod	 dyr.	Bernarda	 Stan-
kiewicza.

	 Zdobycie	 III	 miejsca	 na	 ogólnopolskim	 prze-
glądzie	bardzo	nas	ucieszyło.	Poziom	był	naprawdę	bar-
dzo	wysoki.	Przesłuchania	rozpoczęły	się	o	godz.	10.00	
i	 trwały	 do	 późnych	 godzin	 popołudniowych.	 Każdy	
chór	miał	do	dyspozycji	15	minut	i	musiał	zaprezento-
wać	pieśni	pasyjne	i	obowiązkowo	jedną	pieśń	pokutną.	
O	 godz.	 11.15	 przyszła	 kolej	 na	 nas.	Wykonaliśmy	 4	
pieśni:	 „Jezu,	mój	 Jezu”	Johanna	Crügera”,	 „Eli..	Eli”	
Deaka	Bardosa,	„Gdy	patrzę	na	cudowny	krzyż”	z	mu-
zyką	Giuseppe	Verdiego	i	„O	człowiecze”	Jana	Gawla-
sa.	Pierwszego	kwietnia	swoje	urodziny	obchodził	nasz	
chórowy	kolega	Wojtek	Wantulok,	więc	po	przesłucha-
niach	wybraliśmy	 się	 na	 spacer	 po	 żorskiej	 starówce,	
która	 zrobiła	 na	nas	bardzo	miłe	wrażenie.	Zjedliśmy	
wspólnie	 obiad	 i	 przygotowaliśmy	 się	 do	 popołudnio-
wego	występu	 w	 kościele	 ewangelickim.	 Koncert	 po-
prowadził	miejscowy	proboszcz	ks.	Bartosz	Cieślar.	Po	
koncercie	 przejechaliśmy	 się	 jeszcze	 piękną,	 stylową	
karuzelą	na	rynku	i	zjedliśmy	pyszne	lody.	Pogoda	była	

wspaniała,	 więc	 z	 przyjemnością	 wygrzewaliśmy	 się	 
w	pierwszych	promieniach	wiosennego	słońca,	oczeku-
jąc	wieczornego	zamknięcia	przeglądu.
	 O	 godzinie	 18.00	wszyscy	 chórzyści	 spotkali	
się	na	mszy	świętej	w	intencji	uczestników	przeglądu	
z	udziałem	biskupów,	przedstawicieli	 samorządu	oraz	
zaproszonych	 gości.	 Na	 zakończenie	 odbyło	 się	 wrę-
czenie	 nagród	 i	 występ	 laureatów	 tegorocznego	 prze-
glądu,	w	którym	mieliśmy	zaszczyt	wystąpić.	Późnym	
wieczorem,	 zmęczeni,	 ale	 bardzo	 szczęśliwi,	 wrócili-
śmy	do	swoich	domów.	
	 Cieszymy	się,	że	oba	nasze	ewangelickie	chóry	
zostały	zauważone	i	wysoko	ocenione	przez	jury,	dając	
tym	samym	dobre	świadectwo	o	naszym	Kościele.
                                                    
                                                                                                     

 Chórzyści z Wyższej Bramy

♪	♪	♪ Koncert Wielkanocny  
w Bielsku-Białej Komorowicach ♫

	 Tak,	jak	już	kiedyś	wspominaliśmy	na	łamach	
Wieści,	 Wyższobramski	 Chór	 Kameralny	 otrzymał	 
w	tym	roku	zaproszenie	do	udziału	w	Koncercie	Wiel-
kanocnym	w	kościele	św.	Jana	Chrzciciela	w	Bielsku-
-Białej	Komorowicach.	Tamtejsza	 parafia	 katolicka	 or-
ganizuje	w	 tym	 roku	 I	Świętojański	Festiwal	Muzyki	
Organowej	i	Kameralnej,	w	ramach	którego	od	stycznia	

bieżącego	 roku	 odbywają	 się	 tam	 cykliczne	 koncerty,	
podczas	 których	 występują	 znakomici	 organiści	 oraz	
chóry.	Dyrektorem	artystycznym	festiwalu	jest	Krzysz-
tof	Karcz	 i	 to	 od	 niego	 otrzymaliśmy	 zaproszenie	 na	
koncert.
	 Bardzo	się	ucieszyliśmy,	gdyż	była	 to	dla	nas	
okazja	do	wzbogacenia	naszego	repertuaru	o	nowe	pie-
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śni	wielkanocne,	które	w	porównaniu	z	pasyjnymi	
są	w	zdecydowanej	mniejszości.	Razem	z	nami	na	
koncercie	 miał	 wystąpić	 nasz	 zaprzyjaźniony	 or-
ganista	Paweł	Seligman,	więc	sięgnęliśmy	również	
po	radosne	pieśni	z	akompaniamentem	organów.
	 	Koncert	odbył	się	w	sobotę,	22	kwietnia	 
o	 godz.	 19.00,	 tuż	 po	 wieczornej	 mszy.	 Publicz-
ność	dopisała	i	mimo	późnej	pory	ławki	były	nie-
mal	pełne	słuchaczy,	co	zawsze	bardzo	nas	cieszy.	
Wykonaliśmy	pięć	pieśni	 a	 cappella	oraz	 trzy	po-
tężnie	brzmiące	kompozycje	z	towarzyszeniem	or-
ganów.	Pieśni	chóru	przeplatane	były	brzmieniem	
organów,	za	którymi	zasiadł	Paweł	Seligman	i	ko-
lejny	raz	dał	popis	swojej	wirtuozowskiej	gry,	wy-
konując	m.in.	piękny	Koncert	G-dur	Jana	Sebastia-
na	Bacha	oraz	wspaniałą	improwizację	na	tematy	
pieśni	wielkanocnych.	
	 Radosne	pieśni	o	Zmartwychwstaniu	Pań-
skim	zostały	bardzo	ciepło	przyjęte	przez	zgroma-
dzonych	 słuchaczy,	 którzy	 nagrodzili	 wykonaw-
ców	gromkimi	oklaskami	i	szczerym	uśmiechem.		

 Chórzyści z Wyższej Bramy

♪	♪	♪ Wiosenny Zjazd chórów (23.04.2017) ♫
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Dajesz	mi	tarczę	zbawienia	swego	I	prawica	twoja	wspiera	mnie,	
A	łaskawość	twoja	czyni	mnie	wielkim.	(Ps.	18,36)
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	 W	 trakcie	 61	Wiosennego	Zjazdu	Chórów	zo-
stały	 przyznane	 trzy	 złote	 medale.	 Odznaczenia	 "Za-
służony	 dla	Województwa	 Śląskiego"	 wręczyła	 wice-
przewodnicząca	Sejmiku	Śląskiego	-	p.	Sylwia	Cieślar.	
Uhonorowani	 zostali:	 p.	Anna	 Ożana,	 diakon	 Joanna	
Sikora	i	Chór	kościelny	z	Cieszyna.

Chór kościelny: 
	 Pierwsza	wzmianka	o	Chórze	Kościelnym	do-
tyczy	roku	1924.	Do	wybuchu	II	wojny	światowej	dzia-
łalność	 sekcji	 chóralnej	nie	ograniczała	 się	wyłącznie	
do	pracy	w	Kościele.	Chórzyści	brali	udział	jako	zespół	
także	w	różnych	imprezach	muzycznych,	w	roku	1939	
koncertowali	w	Polskim	Radiu	w	Katowicach.	Znako-
mici	dyrygenci,	 jak	 Jerzy	Hadyna	 (ojciec	Stanisława),	
Karol	Hławiczka,	Stanisław	Macura	i	Jan	Gawlas,	sta-
rannie	 dobierali	 repertuar,	 zarówno	 na	występy	w	 ko-
ściele,	jak	i	na	uroczystości	świeckie.	Przez	długie	lata	
jego	dyrygentem	była	Anna	Ożana.
	 Chór	służy	pieśniami	przede	wszystkim	w	swej	
macierzystej	 parafii	 na	nabożeństwach	 i	w	 czasie	 róż-
nych	świąt	roku	kościelnego	oraz	różnych	koncertach.	
Śpiewał	także	w	wielu	regionach	Polski.	Koncertował	
także	za	granicą:	w	Niemczech,	w	Holandii,	w	Danii,	 
w	Czechach,	na	Węgrzech	i	na	Słowacji.	
	 W	październiku	2014	r.,	w	czasie	uroczystego	
koncertu,	chór	obchodził	swój	jubileusz	-	90.	rocznicę	
swej	działalności.	

	 31.10.2016	r.	chór	uczestniczył	w	uroczystym	
nabożeństwie	 rozpoczynającym	 Jubileusz	 500	 lat	 Re-
formacji	 w	 Cieszynie,	 transmitowanym	 przez	 TVP	 2.	 
W	tym	samym	dniu	koncertował	w	kościele	Jezusowym	
z	okazji	zakończenia	remontu		organów.
	 W	roku	swego	80-lecia	(2004)	nagrał	płytę	CD	
pt.	„Zaśpiewaj	Panu”.	Z	okazji	300-lecia	kościoła	Jezu-
sowego	(2009)	chór	zaprosił	wszystkie	chóry	cieszyń-
skiej	 parafii	 do	 nagrania	wspólnej	 płyty	 CD	 zatytuło-
wanej:	„Niech	zabrzmią	pieśni	chwały”.	Obecnie	chór	
liczy	ok.	60	śpiewaków	w	wieku	od	24	do	ponad	90	lat.	
Od	1998	r.	jego	dyrygentem	jest	Joanna	Sikora.	

Diakon Joanna Sikora:
	 Pani	 Joanna	Sikora	 jest	 na	 pewno	najbardziej	
rozpoznawalną,	lubianą	i	cieszącą	się	bardzo	dużym	au-
torytetem	dyrygentką	chórów	kościelnych	działających	
przy	 Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 w	 Cieszynie.
Swoją	wielką	przygodę	chóralną	rozpoczęła	w	1983	r.,	
kiedy	została	dyrygentem	Chóru	Mieszanego	w	Baża-
nowicach,	który	prowadzi	do	dziś.			
	 W	1985	r.	założyła	w	Cieszynie	Dziecięcy	Chór	
„Hosanna”,	który	prowadziła	do	2008	r.	Od	1998	r.	pani	
Joanna	Sikora	prowadzi	Chór	Kościelny	przy	kościele	
Jezusowym	w	Cieszynie.	W	2009	pani	 Joanna	Sikora	
utworzyła	Chór	Męski	przy	Parafii	Ewangelicko-Augs-
burskiej	w	Cieszynie.Pierwszy	występ	chóru	męskiego	
miał	miejsce	w	czasie	Wielkanocy	2010	roku.	
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	 Chór	 Męski	 liczy	 17	 członków	 i	 najczęściej	
śpiewa	w	macierzystym	kościele	Jezusowym.	W	reper-
tuarze	chóru	są	klasyczne	opracowania	pieśni	na	chór	
męski,	ale	także	współczesne	aranżacje	wielu	znanych	
pieśni.	W	swym	repertuarze	chór	posiada	ponad	90	pie-
śni.

Pani Anna Ożana:
	 	 	 	 Pani	Anna	Ożana	 była	 dyrygentką	Chóru	Kościel-
nego	przy	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Cieszy-
nie	ponad	28	lat.	Chór	prowadziła	w	latach	od	1953	do	
1967	oraz	 od	 1984	do	 1998r.	 Po	 dzień	 dzisiejszy	 jest	

czynnym	 członkiem	 naszego	 chóru,	 śpiewa	 w	 altach	 
i	wnosi	wiele	pogodnego	ducha	w	szeregi	naszych	chó-
rzystów.
	 Prowadzony	przez	panią	Annę	Ożanę	Chór	Ko-
ścielny	został	założony	w	1924	r.,	kiedy	to	w		Cieszy-
nie	 powstał	 Związek	Młodzieży	 Ewangelickiej	 Szkół	
Średnich.	 Jednym	z	największych	przedsięwzięć	było	
przygotowanie	i	wykonanie	w	1967	r.,	z	okazji	450-le-
cia	Reformacji,	Kantaty	nr	 80	 Jana	Sebastiana	Bacha	
„Warownym	grodem	jest	nasz	Bóg”.
	 Nagrodzonym	gratulujemy	i	życzymy	dalszych	
sukcesów.

                                                                                                                        

Parafia Cieszyn

♪	♪	♪ KAROL STRYJA IN MEMORIAM  ♫
♪	♪	♪ W 500. ROCZNICĘ REFORMACJI  ♫

	 Doroczny	nasz	koncert	Karol	Stryja	in	Memo-
riam	w	Cieszynie,	w	tym	roku	–	w	niedzielę	28	maja	
w	 cieszyńskim	kościele	 Jezusowym	–	 łączymy	z	500.	
rocznicą	Reformacji.	Wszak	w	Cieszyńskiem	 jest	 naj-
więcej	 wyznawców	Kościołów	 Ewangelickich.	 Ewan-
gelikiem	 był	 prof.	 Karol	 Stryja	 i	 cieszyńscy	 kompo-
zytorzy	Jan	Gawlas	i	Jan	Sztwiertnia,	których	muzyka	
rozpocznie	zapowiadany	koncert.
	 Urodzony	na	Zaolziu,	Jan	Gawlas	(1901-1965)	
był	wychowankiem	cieszyńskiego	seminarium	nauczy-
cielskiego	i	Państwowego	Konserwatorium	Muzyczne-
go	w	Katowicach	(w	klasach	organów	B.	Szabelskiego,	
fortepianu	S.	Allinówny	 i	 kompozycji	W.	Friemanna),	
przedwojennego	 poprzednika	 Państwowej	 Wyższej	
Szkoły	Muzycznej,	której	rektorem	został	w	1963	roku.	
W	jego	dorobku	są	utwory	orkiestrowe,	kameralne,	or-
ganowe	i	ponad	sto	pieśni	na	chór.	Niezbyt	bogaty	jest	
dorobek,	 twórcy	 m.in.	 poematu	 symfonicznego	 Śpią-
cy	rycerze	w	Czantorii	 i	pieśni	na	głos	z	 fortepianem,	

urodzonego	w	Hermanicach	(dziś	część	Ustronia)	Jana	
Sztwiertni	 (1911-1940),	 umęczonego	 w	 hitlerowskim	
obozie	 koncentracyjnym	Mauthausen-Gusen	w	wieku	
zaledwie	29	 lat.	Aresztowany	przez	gestapo	 trafił	 tam	
w	 ramach	 Intelligenzaktion	 Schlesien.	 Był	 nauczycie-
lem,	prowadził	chór	kościelny	i	grał	na	organach.	Pisał	
drobne	utwory	do	użytku	szkolnego	i	kościelnego,	fugi,	
preludia,	 chorały,	 kantaty.	 Skomponowana	 w	 1932	 r.	
śpiewogra	Sałasznicy,	której	muzyka	nawiązywała	do	
motywów	 ludowych	z	okolic	Wisły,	 zdobyła	dużą	po-
pularność.	W	1937	 r.	 rozpoczął	 studia	w	Konserwato-
rium	Muzycznym	w	Katowicach,	gdzie	w	maju	1939	
odbył	się	recital	złożony	z	jego	kompozycji.	W	nagro-
dę	otrzymał	stypendium	na	studia	muzyczne	w	Paryżu,	
które	z	powodu	wojny	nie	doszły	do	skutku.
	 Dobrym	pomysłem	jest	umieszczenie	w	takim	
niezwyczajnym	koncercie	muzyki	znamienitych	miesz-
kańców	Cieszyna.

28 maja 2017, niedziela godz. 17.00
Kościół Jezusowy, Cieszyn

Karol Stryja in Memoriam w 500. rocznicę Reformacji
Śląska	Orkiestra	Kameralna	

Chór	Harmonia	Uniwersytetu	Śląskiego	w	Cieszynie	
Jan	Wincenty	Hawel	–	dyrygent

Izabella	Zielecka-Panek	–	dyrygentka,	przygotowanie	chóru
Paweł	Konik	–	baryton

Regina	Gowarzewska	–	prelegentka
Program:

Wybrane kompozycje chóralne Jana Gawlasa i Jana Sztwiertni
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sinfonia C-dur nr 9

Johann Sebastian Bach – Kantata Ich habe genug BWV 82
Johann Sebastian Bach – III Koncert brandenburski G-dur BWV 1048 

Samuel Barber – Adagio na smyczki
Johann Sebastian Bach – Aria na strunie G z Suity orkiestrowej D-dur nr 3 BWV 1068
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Młodzież, dzieci
Bezsenna NOC

	 Często	w	 różnych	miejscach	widzę	 ludzi,	 któ-
rzy	mają	na	szyi	zawieszony	krzyżyk.	Oczywistą	rzeczą	
wydawać	by	się	mogło,	że	 jest	 to	znak	rozpoznawczy	
chrześcijanina,	 ale	 czy	 na	 pewno	 wiemy	 czego	 jest	
symbolem?	 Okazję	 do	 uzmysłowienia,	 co	 może	 zna-
czyć	dla	wierzącego	człowieka	krzyż,	dała	tegoroczna	
Bezsenna	Noc,	która	odbyła	się	już	po	raz	dwudziesty,	

w	tym	roku	powracając	do	źródła,	czyli	do	Skoczowa.
	 Jak	 już	 wspominałem,	 w	 tym	 roku	 mieliśmy	
okazję	 do	 przemyślenia	 symboliki	 dwóch	 kawałków	
drewna,	na	których	zginął	Chrystus:	Krzyż	jako	skrzy-
żowanie,	gdzie	zbiegają	się	drogi	różnych	ludzi.	Krzyż	
jako	pomost,	wiszący	nad	przepaścią,	którą	grzech	wy-
tworzył	pomiędzy	nami,	a	Bogiem,	ale	 także	my	mię-

dzy	sobą,	dzięki	któremu	możemy	tworzyć	wielką	
wspólnotę.	 Krzyż	 jako	 przekreślenie	 –	 śmierć	 Je-
zusa	 na	 krzyżu	 umożliwiła	 przekreślenie	 naszych	
grzechów,	 błędów,	 które	 popełniliśmy.	 Tutaj	 był	
czas	na	zastanowienie	się	nad	tym	co	ja	chciałbym,	
żeby	zostało	w	moim	życiu	przekreślone.	Mogliśmy	
zapisać	 to	na	kartkach,	które	 zostały	później	 prze-
kreślone	podczas	spowiedzi.	Następnie	dostaliśmy	
skróconą	 lekcję	 muzyki,	 żeby	 zobaczyć	 jak	 Bóg	
chce	pomóc	nam	podnieść	się	po	każdym	upadku,	
całkiem	jak	krzyżyk	przy	nucie,	który	 też	 ją	„pod-
nosi”.	Krzyż	jako	plus,	znak	dodawania	–	możemy	
wykorzystywać	nasze	 talenty,	umiejętności,	wolny	
czas,	aby	dawać	coś	innym,	wnosić	coś	do	różnych	
przedsięwzięć,	budować	Kościół.	Na	koniec	krzyż	
jako	wybór	–	mamy	możliwość	wyboru	pomiędzy	
życiem,	 które	 będziemy	 wiedli	 idąc	 za	 Jezusem,	 
a	śmiercią,	która	będzie	wiecznym	oddzieleniem	od	
Niego.
	 Ważnym	punktem,	a	właściwie	punktami,	pro-
gramu	 był	 śpiew,	w	 którym	 prowadził	 nas	 zespół	
Cześć	 ze	 świetnie	 wybranymi	 piosenkami.	Mogli-
śmy	usłyszeć	i	te	nowsze,	i	stare,	dobrze	znane	hity.
No	 i	nie	zapominajmy	o	 ludziach,	z	którymi	moż-
na	się	było	spotkać,	porozmawiać,	przeżyć	miło	te	
kilka	godzin	oczekiwania	na	najradośniejsze	święto	 
w	roku. Jan Walica
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Rekolekcje pasyjne w Cieszynie
	 Już	od	wielu	 lat	utartym	 jest	 zwycza-
jem,	 iż	 rekolekcje	w	czasie	pasyjnym	przypa-
dają	 na	 dni	 po	 niedzieli	 Laetare.	Nie	 inaczej	
było	w	tym	roku.	Przez	trzy	dni	spotkań	w	ko-
ściele	Jezusowym	realizowano	pośród	uczniów	
szkół	 podstawowych	 i	 gimnazjów	 tematykę	
związaną	nie	tylko	z	wydarzeniami	Wielkiego	
Tygodnia,	ale	wpisujące	się	też	w	obchody	500	
lat	Reformacji.
	 W	 poniedziałek	 rekolekcyjny	 prowa-
dzącym	był	ks.	Marcin	Podżorski	 i	w	bardzo	
subtelny	 sposób	 przedstawił	 dwie	 zasady	Re-
formacje	 –	 Solum	 Verbum	 i	 Sola	 Scriptura.	
Uczynił	 to	 w	 oparciu	 o	 tekst	 przypowieści	 
o	czworakiej	roli,	korzystając	też	z	prezentacji	
multimedialnej.
	 We	wtorek,	 także	 w	 oparciu	 o	multi-
media,	 zgromadzeni	 w	 kościele	 zaznajamiali	
się	z	zasadą	Solus	Christus.	Uczniowie	szkół	
podstawowych	skupiali	się	przy	tym	na	historii	
wskrzeszenia	 Łazarza,	 a	 gimnazjum	 przeszło	
do	bardziej	abstrakcyjnego	sposobu	myślenia	 
i	dla	nich	skierowane	zostały	słowa	z	Ewange-
lii	wg	Jana	14,	1-6.	We	wtorek	zajęcia	rekolek-
cyjne	prowadził	ks.	Dariusz	Madzia.
	 W	 ostatni	 dzień	 rekolekcji	 zajęcia	 
z	 uczniami	 prowadził	 ks.	 Tomasz	 Chudecki,	
który	 skupił	 się	 na	 przedstawieniu	 zasady	 re-
formacyjnej	Sola	Gratia	per	Fidem.
	 W	 tym	 miejscu	 chcę	 podziękować	
wszystkim	 nauczycielom	 i	 katechetom,	 któ-
rych	obecność	pomagała	opanować	ten	wieki	
żywioł	 młodych	 ludzi	 w	 kościele	 i	 przepro-
wadzić	 rekolekcje	 bez	 ekscesów.	 Serdecznie	
dziękujemy	 także	 panu	 Michałowi	 Malinow-
skiemu,	który	w	czasie	tych	3	dni	swą	grą	na	
gitarze	prowadził	zgromadzonych	w	śpiewie.

ks. Dariusz Madzia
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Rekolekcje pasyjne w Bażanowicach i Ogrodzonej
												W	ostatnim	tygodniu	marca,	dzieci	w	Baża-
nowicach	i	Ogrodzonej	przeżywały	swoje	pasyjne	
dni	skupienia.	Tym	razem	przez	trzy	dni	zastana-
wialiśmy	 się	nad	 trzema	„pierwszymi”	przykaza-
niami:	 „Nie	 będziesz	 miał	 innych	 Bogów	 obok	
mnie.	Nie	nadużywaj	imienia	Pana,	Boga	twojego.	
Pamiętaj,	abyś	dzień	święty	święcił”	(tłumaczenie	
według	nowego	przekładu	„Małego	Katechizmu”,	
ks.	dr.	Marina	Lutra,	Bielsko-Biała	2014).
	 Przypominając	 sobie	 różne	 wydarzenia	 
z	 życia	 Pana	 Jezusa,	 a	 zwłaszcza	 historię	 Jego	
pasji,	mówiliśmy	o	tym,	jak	możemy	naśladować	
naszego	 Zbawiciela	 w	 swoim	 życiu.	 Dzieci	 do-
wiedziały	się	 	czego	nie	powinniśmy	robić,	żeby	
nie	sprzeciwiać	się	Panu	Bogu,	chcąc	przestrzegać	
Boże	przykazania,	i	czego	nie	robiąc,	jak	możemy	
je	łamać,	gniewać	i	smucić	Pan	Boga.	
	 Pokazywaliśmy	sobie	co	znaczy	żyć	w	bo-
jaźni	Bożej,	w	miłości	do	Boga	i	zaufaniu.	Przypo-
mnieliśmy	sobie,	że	jako	wierzący	–	Chrześcijanie,	
na	 co	 dzień	 określamy	 siebie	 Imieniem	 Bożym.	
Słowo	„chrześcijan”,	pochodzi	od	 słowa	 (tytułu)	
Chrystus,	a	Chrześcijanami	są	ci,	którzy	przynale-
żą	do	Chrystusa,	my,	którzy	w	swoim	życiu	mamy	
Pana	 Jezusa	 naśladować.	 Jeśli	 tego	 nie	 robimy,	
również	łamiemy	Boże	przykazanie.
	 Dzieci	 dowiedziały	 się,	 że	 naszym	 obo-
wiązkiem	 jest	 dbać	 o	 swoje	 słowa.	 Naszym	
przywilejem,	 ale	 także	 odpowiedzialnością	 jest	 
w	 każdej	 potrzebie	 zwracać	 się	 do	 Pana	 Boga	 
w	modlitwie,	chwalić	Go,	dziękować	Mu	za	to	co	
nam	daje,	o	co	dba	w	naszym	życiu.	
	 Sięgając	do	Biblii,	patrzyliśmy	na	to,	jak	
sam	 Pan	 Jezus	 się	 modlił,	 jak	 chwalił	 swojego	
Ojca,	 jak	 dziękował	 Mu,	 jak	 bardzo	 Go	 potrze-
bował.	 Ewangelie	 pokazują	 nam,	 jak	 dbał,	 żeby	
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w	 szabat	 (dzień	 świąteczny)	 być	 z	 innymi	 
w	synagodze/świątyni,	 żeby	czytać	Boże	Sło-
wo,	modlić	 się	 i	 przeżywać	 społeczność	z	 in-
nymi	wierzącymi.
	 Wydarzenia,	 od	 radosnego	 wjazdu	
Pana	 Jezusa	 na	 osiołku	 do	 Jerozolimy,	 i	 póź-
niej	 te,	 które	 były	 wydarzeniami	 Wielkiego	
Czwartku	 i	Piątku	 (ustanowienie	Sakramentu	
Wieczerzy	 Świętej,	 pożegnanie	 się	 Pana	 Je-
zusa	przed	śmiercią	uczniami,	Jego	modlitwa	 
w	 Ogrodzie	 Getsemane,	 proces,	 sąd,	 ukrzy-
żowanie	 i	 śmierć),	 pokazują	 jak	wiernie	 Pan	
Jezus	wypełniał	przykazania,	które	my	mamy	
wypełniać	w	swoim	życiu,	jako	Boże	dzieci.
	 W	 czasie	 rekolekcji	 nie	 zabrakło	
czasu	 na	 wspólny	 śpiew,	 modlitwę,	 jedzenie	
pysznych	ciast,	które	przygotowały	dla	dzieci	
mamy	i	babcie.	Tradycyjnie	dzieci	wykonywa-
ły	prace	ręczne.	Tym	razem	robiliśmy	wielka-
nocne	zajączki,	baranki	i	kury.
	 Rekolekcje	 w	 obu	 miejscach	 prowa-
dził	ks.	Łukasz	Gaś.	
	 Chciałem	bardzo	podziękować	wszyst-
kim,	którzy	pomagali	mi	w	czasie	pasyjnych	
spotkań	dla	dzieci,		paniom	nauczycielkom	ze	
Szkoły	Podstawowej	imienia	Stalmacha	w	Ba-
żanowicach.	Pani	Prezbiter	Helenie	Nowak	za	
pyszne	kanapki,	rodzicom	i	babciom	za	ciasta.	
Bardzo	dziękuję	młodzieży	w	Ogrodzonej	za	
pomoc	w	przygotowywaniu	posiłków.	W	reko-
lekcjach	udział	wzięło	ponad	70	dzieci.
	 Kolejną	okazją	do	wspólnego	spotyka-
nia	się	będą	Tygodnie	Dobrej	Nowiny.	W	Ba-
żanowicach	spotkamy	się	od	10	do	14	lipca,	a	
w	Ogrodzonej	od	21	do	25	sierpnia,	br.	

ks. Łukasz Gaś
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Wycieczka konfirmantów do Wisły Jawornika
	 W	czwartkowe	popołudnie,	20	kwietnia,	na	
Placu	Kościelnym	 zgromadziła	 się	 liczna	 grupa	 te-
gorocznych	konfirmantów,	trzymająca	w	ręku	baga-
że	i	śpiwory.	Społeczność	około	70	uczniów	uczęsz-
czających	do	szkół	G1,	G2,	G3,	GTE,	GK	oraz	kilku	
innych	 placówek	 spoza	 Cieszyna,	 wyjechała	 spod	
parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 z	 małym	 opóź-
nieniem.	Od	tego	momentu	opiekę	nad	konfirmanta-
mi	sprawowali	ks.	Dariusz	Madzia,	ks.	Marcin	Pod-
żorski,	 ks.	 Łukasz	 Gaś	 oraz	 wolontariusze,	 którzy	
odwiedzają	naszą	parafię	co	piątek	o	godzinie	17:00	
w	ramach	spotkań	młodzieżowych,	a	byli	to	Natalia	
Białek,	Dawid	Malina,	Mateusz	Malina	i	Klaudiusz	
Wiecheć.
	 Na	 miejscu	 przywitała	 nas	 zimowa	 aura.	
Śnieg	 pokrywał	 pobliskie	 wzniesienia	 górskie,	 
a	 wśród	 nich	 można	 było	 wyróżnić	 tonące	 w	 bie-
li	pasmo	Stożka	 i	Czantorii,	 jakby	 to	nie	kwiecień,	
lecz	 styczeń	 dobiegał	 końca.	 Na	 parafii	 w	 Wiśle	
Jaworniku	 przyjęto	 nas	 jednak	 bardzo	 ciepło.	 Naj-
pierw	przydzielono	nam	pomieszczenia	noclegowe.	
Dziewczynom	przypadły	pokoje	3	 -	6	osobowe	na	
drugim	 piętrze;	 chłopców	 zaś	 zaprowadzono	 na	
poddasze,	gdzie	w	wielkiej	sali	każdy	mógł	znaleźć	
swój	kawałek	podłogi.	Do	dyspozycji	mieliśmy	ma-
terace	i	stare	rozkładane	łóżka.	Kiedy	każdy	miał	już	
zapewniony	 nocleg,	 księża	 zwołali	 nas	 do	 kaplicy.	
Po	 modlitwie	 ks.	 Łukasz	 Gaś	 wyjaśnił	 nam	 kilka	
kwestii	 organizacyjnych.	 Następnie	 opiekunka	 Na-
talia	Białek	przeprowadziła	grę	integracyjną,	dzięki	
której	myślę,	że	każdy	konfirmant	poszerzył	grono	
swoich	 znajomych	 na	 Facebooku	 o	 przynajmniej	
jednego	 użytkownika.	 Zabawa	 polegała	 na	 odnale-
zieniu	wśród	kolegów	i	koleżanek	trzech	osób	posia-
dających,	np.	 trzy	koty,	 tatę	budowlańca	 lub	osobę	
noszącą	 zegarek	 na	 prawej	 ręce,	 itp.	 Później	 przy-
szedł	 czas	 na	 przepyszną	 kolację.	 Po	 posiłku	 mie-
liśmy	2	 godziny	 czasu	wolnego.	 Jedni,	wielbiciele	
spokoju	wykorzystali	 ten	 czas	 na	 czytanie	 książek,	
słuchanie	 muzyki;	 drudzy,	 nieco	 bardziej	 aktywni	
gawędzili,	śmiali	się,	zawierając	przy	tym	nowe	zna-
jomości	z	resztą	grupy.	Do	dyspozycji	mieliśmy	tak-
że	gry	planszowe.	O	21:30	obejrzeliśmy	seans	filmu	
„Bóg	nie	umarł	2”.	Ekranizacja	oparta	na	faktach,	za-
mknęła	pierwszy	rozdział	naszego	pobytu	w	Wiśle.	
Konfirmanci	szybko	stawali	do	kolejki	pod	prysznic,	
by	zdążyć	przed	rozpoczęciem	ciszy	nocnej.	Noc	nie	
należała	 do	 najspokojniejszych.	Wolontariusze	 ani	
na	moment	 nie	 zmrużyli	 oka,	 aby	 zapanować	 nad	
rozszalałym	towarzystwem,	które	za	nic	nie	zamie-
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rzało	spać	spokojnie.	Wielu	rozrabiaków	wykonywało	
po	kilkadziesiąt	pompek	w	ramach	kary.	Jedyny	plus	z	
powstałego	zamieszania	jest	taki,	że	tę	noc	z	pewnością	
będziemy	pamiętać	latami.	
	 Nazajutrz	o	8:30	czekało	na	nas	śniadanie,	po	
którym	znów	zgromadziliśmy	się	w	kaplicy.	Tam	zde-
cydowaliśmy,	 jaką	piosenkę	przyjdzie	nam	zaśpiewać	
przed	ołtarzem	14	maja.	Wybór	padł	na	pieśń	„Hosanna	
Ojcze”.
	 Później	uczniowie	połączyli	się	w	grupy,	w	któ-
rych	co	poniedziałek	lub	piątek	spotykają	się	w	ramach	
nauk	konfirmacyjnych.	Była	więc	okazja	na	zaliczenie	
niezdanych	 wcześniej	 pytań.	 Po	 zajęciach	 przyszedł	
czas	na	małe	sprzątanie	pokoi	czy	też	materacy	w	przy-
padku	 chłopców.	 Kiedy	 pomieszczenia	 świeciły	 czy-
stością,	wybraliśmy	 się	na	 spacer.	Niestety	 z	powodu	

zimowej	pogody	księża	na	prośbę	rodziców	nie	zabrali	
nas	na	Soszów,	jak	wcześniej	planowano.	Zamiast	gór	
poruszaliśmy	 się	 po	 okolicy.	 Chętni	mieli	możliwość	
zrobienia	 drobnych	 zakupów	 w	 pobliskim	 sklepie.	
Oprócz	 tego	wspinaliśmy	 się	 po	 stromej	 ulicy	 prowa-
dzącej	pod	wyciąg	krzesełkowy	Wisła-Soszów.	Po	po-
wrocie	 na	 parafię	 zjedliśmy	 smaczny	 obiad,	 a	 potem	
mieliśmy	 chwilę	 czasu	 dla	 siebie.	 Ostatnim	 punktem	 
w	programie	wycieczki	była	ostatnia	już	wizyta	w	kapli-
cy.	Tam	ćwiczyliśmy	tekst	naszej	pieśni	i	po	modlitwie	
księdza	Łukasza	Gasia	opuściliśmy	Wisłę	Jawornik.				
	 Podsumowując	wyjazd	przyniósł	nam	wiele	ra-
dości	i	frajdy.	Trzeba	jednak	pamiętać,	dlaczego	noco-
waliśmy	w	Wiśle;	dzięki	naszemu	Bogu,	przed	którym	
w	połowie	maja	przyjdzie	nam	składać	uroczystą	przy-
sięgę. Konfirmant

Sola Scriptura 2017
	 Ogólnopolski	Konkurs	Biblij-
ny	„Sola	Scriptura”	jest	organizowany	
co	 roku	 przez	 Wydawnictwo	 Augu-
stana	 oraz	 Generalnego	 Wizytatora	
Nauczania	Kościelnego.	Przedmiotem	
konkursu	jest	każdorazowo	inna	księ-
ga	biblijna	lub	jej	określony	fragment.	
Konkurs	odbywa	się	w	trzech	etapach:	
szkolno-parafialnym,	 diecezjalnym	
(regionalnym)	 oraz	 ogólnopolskim.	
Każdy	z	tych	etapów	ma	formę	pisem-
ną	–	uczestnicy	odpowiadają	na	pyta-
nia	o	różnym	charakterze	–	otwartym	
i	testowym.	Młodzież	i	dzieci	przygo-
towują	się	do	konkursu	na	podstawie:	
Biblia	 to	 jest	 Pismo	 Święte	 Starego	 
i	 Nowego	 Testamentu,	 Brytyjskie	
i	 Zagraniczne	 Towarzystwo	 Biblij-
ne,	Warszawa	1975	 lub	późniejszych	
edycji	 tej	 Biblii	 wydanych	 przez	 To-
warzystwo	Biblijne	w	Polsce.	W	ostat-
nim	konkursie	dzieci	 z	naszej	parafii	
po	raz	kolejny	sięgnęły	po	laury.	I	tak	
w	grupie	szkół	podstawowych	wyróż-
nienie	 otrzymali:	 Aleksandra	 Rucka,	
Sara	 Heczko,	 Dominika	 Suchorab.	 
W	grupie	 gimnazjum	 laureatami	 kon-
kursu	 zostali:	 Maria	 Chudecka	 -	 II	
miejsce,	 Edyta	 Bolek	 -	 III	 miejsce,	
Paulina	 Panek	 -	 IV	 miejsce,	 miej-
sce	 „poza	 podium”	 -	Maciej	Halicki.	 
W	grupie	szkół	ponadgimnazjalych	do	
finału	 dotarli:	 Jan	Walica	 oraz	Karol	
Raszka.Wszystkim	 finalistom	 naszej	
parafii	sedecznie	gratulujemy	.
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Kącik dla dzieci
Monika Macura

	 Maj.	To	śliczny	miesiąc.	Kwitną	kwiaty,	jest	coraz	cieplej	i	można	dłużej	bawić	się	na	po-
dwórku.	Zostały	tylko	dwa	miesiące	do	wakacji!	W	tym	miesiącu	ma	święto	nasza	mama.	Jest	
bardzo	ważną	osobą	w	naszym	życiu.	Pokazała	nam	jak	się	bawić,	jak	jeść,	ładnie	nas	ubiera	
oraz	jest	cały	czas	obok	nas.	Mama	wspiera	nas	w	realizacji	różnych	marzeń,	w	dążeniu	do	
celu.	Jest	naszym	aniołem	stróżem.	Kochajmy	nasze	Mamy,	bo	dzięki	nim	możemy	dostrzec	
,jak	piękny	jest	świat.	

Opowiadanie pt. „Mamy nie oszukasz”

	 W	 pewnym	 domku	 na	 wsi	 mieszkały	 dwie	 siostrzyczki	 –	 Ola	 i	 Maja.	
Dziewczynki	 nie	mogły	 zrozumieć,	 że	mama	 zawsze	wszystko	wie	 i	 nie	 da	 się	
jej	oszukać.	Kiedy	pytały	ją	o	to,	to	ona	żartowała	i	mówiła,	że	sroka	przynosi	jej	
wszystko	na	ogonie.	
	 Pewnego	 razu	 mama	 wysłała	 dziewczynki	 do	 sklepu	 po	 zakupy.	 Sio-
strzyczki	cieszyły	się,	że	mama	powierzyła	im	pieniądze	i	wesoło	pomaszerowa-
ły.	Wszystko	kupiły,	ale	ziemniaki	okazały	się	tańsze	i	dziewczynki	zdecydowały,	
że	mama	nie	 zauważy,	 jeśli	 za	 zaoszczędzone	 pieniądze	 kupią	w	 cukierni	 obok	

czekoladowe	cukierki.	Pokusa,	żeby	kupić	cukierki,	była	tak	wielka,	że	
chociaż	Maja	trochę	się	wahała,	to	pewność	Oli	skłoniła	ją	do	zakupu.	
Dziewczynki	kupiły	cukierki	i	szybko	zjadły.	Jednak	czas	nieubłagalnie	
leciał	i	dziewczynki	spóźniły	się	na	ustaloną	z	mamą	godzinę.	Gdy	przy-
szły,	jakby	nigdy	nic	przywitały	się	i	dały	mamie	zakupy;	jednak	mama	
zauważyła,	że	coś	jest	nie	tak.	Przy	obiedzie	siostrzyczki	nie	miały	ape-
tytu	 i	mama	zapytała:	„Czy	kupiłyście	 sobie	 jakieś	 słodycze?”	Dziew-
czynki	 odpowiedziały	 zgodnie,	 że	 nie,	 jednak	mama	 była	 dociekliwa.	 
W	końcu	Maja	nie	wytrzymała	i	rozpłakała	się	oraz	powiedziała	mamie,	
że	zjadły	czekoladowe	cukierki.	Dziewczynki	nie	mogły	zrozumieć	skąd	
mama	wiedziała,	że	coś	było	nie	tak.	Mama	odpowiedziała	im:	„Sroki	to	
wy,	po	waszym	zachowaniu,	głosie	i	braku	apetytu	rozpoznałam,	że	coś	
przeskrobałyście	i	macie	coś	na	sumieniu.”	Dziewczynki	zaczerwieniły	
się	i	przeprosiły	mamę.	
	 Teraz	widzicie,	że	kłamstwo	zawsze	wyjdzie	na	jaw,	dlatego	nie	
okłamujmy	siebie	nawzajem	i	zawsze	mówmy	prawdę.		

Wierszyk dla mamy

To jest bukiecik dla mamy, 
Malutki, aby odpędził smutki, 

Żeby jej kwitł i w zimie i w lecie, 
Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie. 

Jeden kwiatek to uśmiech.
 Drugi to miłe słowo. 

Trzeci to pomoc dla mamy, gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy 
I jeszcze listki - nasze piątki i szóstki wszystkie. 
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Maj

Najweselsze, najzieleńsze
maj ma obyczaje.

W cztery strony - świat zielony
umajony majem!

Ciepły deszczyk każdą kroplą
rozwija dokoła

z pąków - kwiaty, z listków - liście,
z ziółek - bujne zioła.

A po deszczu dzień pogodny
malowany tęczą

lubi wiązać krople srebrne
na nitkę pajęczą.

A gdy ciepła noc nadchodzi,
kiedy dzień już zamilkł,

maj bzem pachnie, wniebogłosy
dzwoni słowikami!

Pokoloruj obrazek

	 Między	dwoma	wzgórzami,	wśród	gęstego	lasu	
płynęła	 sobie	 rzeczka.	Niosła	wesoło	 i	wartko	 czystą	
wodę	z	gór.	Można	by	 ją	nawet	nazwać	górskim	stru-
mieniem	 –	 tak	 głośno	 szumiała	wśród	 kamieni,	 pusz-
czając	co	chwila	zabawne	odblaski	słońca	na	wszystkie	
strony.	Momentami	nurt	miała	tak	porywisty,	że	gdyby	
ktoś	niebacznie	przez	nią	chciał	przechodzić	to	porwać	
by	go	mogła	swoimi	wodami.
	 Spływając	w	dół	doliny	rosła,	ale	też	uspokaja-
ła	się	coraz	bardziej.	Teraz	już	płynęła	wolniej	i	bardziej	
statecznie.	Z	głowy	wyparowały	jej	szaleństwa	górskie-
go	 strumienia.	Kwiaty	 ozdabiały	 jej	 brzegi,	 a	 drzewa	
pochylały	się	nad	 taflą	przejrzystej	wody.	Były	nawet	
takie	miejsca	gdzie	dzieciaki	z	pobliskich	wiosek	przy-
chodziły	kąpać	się	latem.	Śmiechu	i	radości	było	tam	co	
niemiara.
	 Spokój	 i	 stabilizacja	 przestały	 jej	 jednak	 wy-
starczać.	Poczuła,	że	czas	przyszedł	na	następny	zakręt	
w	jej	nurcie.	I	rzeczywiście	–	pewnego	dnia	brzegi	rzeki	
przerwały	się	z	 jednej	 strony.	Przełamał	 je	drobniutki	
strumyczek	wody.	Ruszył	w	bok	tak	kruchy,	że	gdyby	
nie	woda	 zasilająca	 go	 cały	 czas	 z	 rzeki	 zginąłby	 na-
tychmiast.	Rozpłynąłby	się	po	prostu	w	trawie	i	wsiąkł	
w	tylko	na	to	czekającą	ziemię.	Nikt	by	pewnie	nawet	
by	się	nie	zorientował	co	się	stało.	Wokół	czekało	prze-
cież	tyle	niebezpieczeństw	i	trudności.
	 Płynął	 niepewnie	 i	 chwiejnie,	 a	 rzeka	 niepo-
koiła	się	o	niego	gdy	tylko	choć	na	chwilkę	znikał	jej	 

z	oczu.	Cały	czas	był	przecież	taki	malutki,	że	choćby	
kłoda	wywróconego	 drewna	mogłaby	 go	 zastopować.	
Dlatego	martwiła	się	o	niego	i	nawet	gdy	cały	świat	spał	
dookoła	to	ona	troskliwie	sprawdzała	czy	strumykowi	
nie	dzieje	się	przypadkiem	jakaś	krzywda.
	 Tych	nieprzespanych	nocy	i	nerwów	było	tyle,	
że	 czasami	 zaczynała	 żałować.	Po	 co	mi	 to	wszystko	
było?	–	pytała	się	w	duchu	–	Mogłam	sobie	spokojnie	
płynąć	wśród	drzew	i	śpiewu	ptaków…
	 Kiedy	 jednak	 widziała	 go	 jak	 z	 jej	 pomocą	
niestrudzenie	prze	do	przodu	to	natychmiast	o	tym	za-
pominała.	Aż	 płakać	 ze	 szczęścia	 jej	 się	 chciało	 gdy	
widziała	 jak	 błyszczą	 w	 słońcu	 kamienie	 zanurzone	 
w	 jego	młodziutkim	nurcie.	To	był	bez	wątpienia	naj-
piękniejszy	 strumyk	 na	 świecie.	 Płynęli	 więc	 razem	
dalej	 do	 przodu	 –	 rozlana	 szeroko	 rzeka	 i	 baraszku-
jący	wśród	 drzew	 strumyk.	Rósł	 coraz	 bardziej	 i	 czę-
ściej	 chciał	 oddalać	 się	 na	 własną	 rękę.	 Na	 otwartej	
przestrzeni	nie	było	problemu,	ale	gdy	wpływał	gdzieś	
między	drzewa	i	długi	czas	się	nie	pokazywał	to	rzeka	
tak	się	czasami	denerwowała,	że	aż	czuła,	że	jej	brzegi	
powysychają.	Zdawała	sobie	jednak	sprawę,	że	im	był	
większy	tym	częściej	to	się	musiało	zdarzać.
	 Strumyk	rósł	i	dojrzewał.	Teraz	już	był	całkiem	
sporym	 potokiem.	 Wesołym	 i	 o	 dobrym	 sercu.	 Nie	
przeszkadzało	 mu	 to	 jednak	 niekiedy	 zalać	 jakiegoś	
podwórka	po	drodze.	Rzeka	gdy	widziała	jakie	szkody	
poczynił	to	aż	się	chciała	wtedy	zapaść	pod	ziemię.	Po-

Bajka o rzece i strumieniu
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wtarzała	 tylko	sobie,	że	młodziutkie	potoki	muszą	się	
przecież	wyszumieć.	Na	szczęście	dużo	częściej	rozpie-
rała	ją	duma.	Tak	jak	wtedy	gdy	mały	spłynął	z	górki	
tak	wartko,	 że	 prawie	wodospad	 się	 zrobił.	Albo	wte-
dy	gdy	 zobaczyła,	 że	 ludzie	postawili	 nad	nim	pierw-
szy	mostek.	A	już	najbardziej	gdy	zobaczyła	jak	wśród	
drzew	zwolnił	i	zatoczkę	z	poidłem	dla	zwierząt	w	lesie	
przygotował.
	 Tymczasem	potok	rósł	dalej	i	mężniał.	Był	już	
teraz	samodzielny	i	rzeki	się	nie	chciał	trzymać.	Mimo	
to	dalej	zdarzały	się	takie	dni	gdy	się	o	niego	niepokoiła.	
Nawet	 gdy	wszyscy	wokół	mówili,	 żeby	 się	 nie	mar-
twić	to	jej	i	tak	zdarzało	się	wyobrażać	sobie,	jak	to	na	

przykład	 ludzie	decydują	się	go	zatrzymać	 i	zlikwido-
wać	bo	jakąś	fabrykę	chcą	w	tym	miejscu	wybudować.	
Albo,	że	strumyk	złą	drogę	dla	siebie	wybierze	i	wypły-
nie	na	bagna,	gdzie	skończy	w	brudzie	i	błocie.
	 I	 w	 końcu	 przyszedł	 ten	 dzień.	 Rzeka	 czuła,	 
w	 sercu,	 że	 tak	 to	 będzie.	 Potok	 był	 już	 tak	 duży,	 że	
nie	mogli	płynąć	dalej	razem.	Było	jej	strasznie	smutno,	
ale	nie	chciała	dać	po	sobie	tego	poznać.	Nie	wypada	
przecież,	żeby	ktoś	widział	rzekę	płaczącą.	Z	tego	dnia	
zapamiętała	tylko,	że	deszcz	padał	wtedy	długo	i	rzęsi-
ście	z	nisko	zawieszonych	nad	ziemią	chmur.
	 Od	tego	czasu	płynęła	sama.	Leniwy	nurt	niósł	
ją	 dalej	 i	 dalej.	Dni	wydawały	 się	 podobne	 do	 siebie	 

i	 zlewały	 się	 w	 jednostajny	
nurt	wolno	upływającego	cza-
su.	 Ptaki	 tylko	 czasami	 przy-
nosiły	wieści,	że	potok	dobrze	
sobie	w	życiu	radzi.
 Pewnego	dnia	coś	jed-
nak	 wyrwało	 rzekę	 z	 jej	 co-
dziennego	 zamyślenia.	 Nurt	
doprowadził	 ją	 do	 wielkiego	
zbiornika.	Nie,	 to	 jeszcze	nie	
było	 morze.	 Wielkie	 rozlewi-
sko	 utworzyło	 się	 w	 kotlinie	
zasilane	wodą	z	wielu	nurtów.	
Masy	 wody	 przelewały	 się	
leniwie	 z	miejsca	 na	miejsce.	
Wtedy	 właśnie	 go	 zobaczy-
ła.	 Tak	 wyrósł,	 że	 wcale	 nie	
było	 łatwo	go	poznać.	Ale	 to	
na	 pewno	 był	 on	 –	 jej	 stru-
myk,	 jej	 potok.	 Tylko	 teraz	
już	wielki	i	silny.	Płynął	w	jej	
stronę	 z	 uśmiechem,	 a	 jego	
wody	 niosły	 ze	 sobą	 piękne,	
żółte	 kaczeńce.	 Wielka	 ra-
dość	zapanowała	w	sercu	rze-
ki.	Radość	 i	 ogromny	 spokój,	
który	zalał	ją	od	najgłębszego	
dna,	aż	do	samej	powierzchni.	 
I	nie	miało	znaczenia,	że	pew-
nie	niedługo	nurt	rozdzieli	ich	
znowu.	Czuła	 teraz	cała	sobą,	
że	 zawsze	 łączy	 i	 będzie	 łą-
czyć	 ich	 ta	 nić	 zrozumienia	 
i	poczucie,	że	przecież	są	z	tej	
samej	wody.
	 No	 i	 prędzej	 czy	 póź-
niej	 spotkają	 się	 na	 pewno	
jeszcze	raz.	Wszyscy	przecież	
dopłyniemy	 w	 końcu	 do	 mo-
rza.	A	 wtedy	 będą	 już	 mogli	
być	zawsze	razem.
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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 3,27Chrzty:                                           

Nie odbyły się

Serdecznie	zapraszamy	na	spotkania,	
które	odbywają	się	w	każdy	wtorek	o	godz.	19.00,	

w	budynku	parafialnym	
przy	placu	koœcielnym	6,	w	sali	na	II	piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

Informacje, ogłoszenia

Alicja	Joanna	Szlaur
Vincent	Jan	Rykała
Kaja	Czakon
Jakub	Wesołowski
Adam	Sylwester	Afeltowicz
Aleks	Piotr	Cieślar
Jan	Mirosław	Szymik
Martyna	Motowidło
Aleksander	Walczysko
Milena	Julia	Rzepiela
Franek	Macura

05.03.2017
05.03.2017
12.03.2017
18.03.2017
19.03.2017
19.03.2017
19.03.2017
19.03.2017
26.03.2017
26.03.2017
26.03.2017

Cieszyn
Cieszyn
Hażach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażach
Cieszyn
Marklowice
Cieszyn

02.03.2017
07.03.2017
08.03.2017
09.03.2017
09.03.2017
17.03.2017
17.03.2017
18.03.2017

Marek	Jacek	Sztefek
Jan	Broda
Edward	Gruszczyk
Wanda	Balas	z	d.	Ulrich
Anna	Sikora
Mirosław	Dariusz	Karolewski
Jerzy	Andrzej	Bałon
Henryk	Robert	Górniak

51	lat
91	lat
85	lat
70	lat
81	lat
60	lat
65	lat
84	lata

Cieszyn
Ogodzona
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie
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Zastrzegamy możliwość zmian w programie. 
Szczegóły o naszych imprezach podajemy w osobnych ogłoszeniach.

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

04.05:  otwarcie	sezonu	wycieczkowego	–	wycieczka do Wapienicy 

11.05.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Julian Ochorowicz (100 – lecie śmierci)

18.05.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Władysław Reymont  (150 – lecie urodzin)

25.05.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Pochód Reformacji przez Europę 
                                         Śladami Jan Husa   
 

Zapraszamy na Wieczory z Biblią
w każdą środę o godz. 18.00

w Cieszynie, przy placu Kościelnym 6, 
w sali naprzeciwko Kancelarii Parafialnej 

środa 3. maja -  święto	państwowe,	spotkanie	nie	odbędzie	się	

środa 10. maja – Duchowy	autorytet	przewodników	wiary	–	wykład	diak.	Aleksandry	Błahut-
-Kowalczyk

środa 17. maja – Jak	reagujemy	na	kłamstwo,	podstęp,	oszustwo?	–	studium	9.	rozdziału	Księ-
gi	Jozuego	-	prowadzi	Marek	Cieślar	

środa 24. maja – praktyczne	życie	chrześcijanina	–	wykład	Ilony	Hajewskiej
środa 31. maja – wieczór	śpiewu,	modlitwy	i	świadectw	–	prowadzą:	ks.	Tomasz	Chudecki,	

Łucja	i	Jan	Macurowie

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
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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

Obóz młodzieżowy
 
	 Wszystkich	 gimnazjalistów	 i	 uczniów	 szkół	 średnich	 zapraszamy	 na parafialny 
obóz młodzieżowy w Górach Świętokrzyskich.
 W programie:	rozmowy	w	grupach	i	wspólne	społeczności,	wycieczki	w	góry,	wyj-
ścia	na	kąpielisko,	spływ	kajakowy,	zwiedzanie	jaskini	„Raj”,	gry	planszowe,	warsztaty,	
zajęcia	sportowe,	kino	obozowe
	 Termin:	24 lipiec – 2 sierpień 2017
	 Miejsce:	Ośrodek wypoczynkowy "Ptaszyniec" w Bocheńcu
	 Cena:	 800 zł (cena	 obejmuje:	 przejazd	 autokarem,	 zakwaterowanie,	 peł-
ne	 wyżywienie,	 wszystkie	 atrakcje	 obozowe).	 Formularze	 zgłoszeniowe	 są	 dostęp-
ne	 w	 kancelarii	 parafialnej	 i	 na	 parafialnej	 stronie	 internetowej.	 Zgłoszenia	 wraz	 
z	zaliczką	100	zł	należy	składać	do	15	czerwca.

Obóz JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„DAY CAMP”

	 Zapraszamy	dzieci	i	młodzież	w	wieku	7-14	lat	do	wzięcia	udziału	w	Obozie	Języka	Angielskiego	Day	
Camp,	organizowanym	przez	naszą	parafię.
 W programie: zajęcia od 10:00 do 17:30	obejmujące:	poznawanie	Boga,	rozmowy,	śpiew,	krótkie	insce-
nizacje,	zajęcia	sportowe	oraz	plastyczne.	Wszystkie	zajęcia	prowadzone	są	w	języku	angielskim	z	tłumaczeniem	
na	język	polski.
 Termin: 24-30 lipca 2017 r.	Obóz	kończy	się	nabożeństwem	30	lipca	2017	r.,	podczas	którego	zaprezen-
towane	zostaną	osiągnięcia	uczestników	oraz	krótki	filmik.
 Miejsce: Parafia	Ewangelicko-Augsburska	w	Cieszynie,	pl.	Kościelny	6
 Cena:	pełny	koszt	obozu	260	zł,	dla	płatników	składki	kościelnej	180	zł	(cena	obejmuje:	ubezpieczenie,	
dwa	 posiłki	 –	 obiad	 i	 podwieczorek	 oraz	wszystkie	 atrakcje	 obozowe).	 Liczba	miejsc	 ograniczona	 (decyduje	
kolejność	 zgłoszeń).	Formularze	 zgłoszeniowe	dostępne	 są	w	kancelarii	 parafialnej	oraz	na	parafialnej	 stronie	
internetowej.	Zgłoszenia	przyjmowane	są	wraz	z	podpisanym	regulaminem	i	przedpłatą	w	wysokości	100zł	do	14	
maja	2017	r.	(drugą	część	wpłaty	należy	uregulować	do	18	czerwca	2017	r.)	w	każdą	niedzielę	po	nabożeństwach	
w	sali	naprzeciwko	kancelarii	(9:00-10:00	oraz	po	11:00).
	 Bliższe	 informacje	na	 	parafialnej	 stronie	 internetowej,	w	kancelarii	parafialnej	oraz	u	Kingi	Woźniak,	
lidera	obozu:	506	151	900.
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do rodzin, które mogłyby gościć Amerykanów, udzielając im noclegu 
w dniach od 22 do 30 lipca (parafia zapewnia im cztery posiłki). Poszukujemy również młodych wolontariuszy 
(ukończona druga klasa gimnazjum), którzy chcieliby pomóc na naszym obozie, a przy okazji podszkolić język 
angielski. Chętnych prosimy o kontakt z kancelarią parafialną lub liderem obozu.
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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 piątek godz.	17.00

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:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I poniedziałek miesiąca Koło Odw. godz.	16.00
Cieszyn II czwarte miesiąca godz.	17.00
Zamarski 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 IV poniedziałek miesiąca godz.	15.00
Hażlach III czwartek miesiąca godz.	16.00
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator	Parafialny	Parafii	
Ewangelicko	-	Augsburskiej	w	Cieszynie
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Sp.	z	o.o				pl. ks. M. Lutra, Bielsko-Biała

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

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