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OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne

Beata Macura

Jezus rzekł: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną 
mieć będziecie. J 13, 35

	 	 Czy	 kiedykolwiek	 zastanawialiście	 się	 Dro-
dzy	 Czytelnicy	 nad	 słowem	 godność,	 co	 ono	 oznacza?	
Mówi	się	czasem,	że	ktoś	nie	ma	godności.	Mamy	wtedy	

na	myśli	człowieka,	który	nie	szanuje	samego	siebie,	swego	imienia.	Zachodzi	to	na	
przykład	wtedy,	kiedy	ktoś	rezygnuje	z	przysługującego	mu	szacunku,	sam	się	poniża.	
Brak	godności	idzie	w	parze	z	fałszywym	wyolbrzymianiem	cudzych	zasług	dla	wła-
snej	korzyści.
	 Bez	godności	jest	człowiek,	który	znosi	bez	reakcji	drwiny,	pozwala	się	ośmie-
szać	lub	sam	się	czyni	przedmiotem		pośmiewiska.	Brak	poczucia	godności	zdradza	ten,	
kto	dopuszcza	się	niegodnych	czynów,	przynoszących	wstyd.	Słowo	Boże	przestrzega	
przed	niegodnym	zachowaniem:	„Niech	żadne	nieprzyzwoite	słowo	nie	wychodzi	z	ust	
waszych,	ale	tylko	dobre...	wszelka	gorycz	i	zapalczywość,	gniew	i	krzyk	i	złorzeczenie		
niech		będą		usunięte		spośród	was	wraz	z	wszelką	złością"	(Ef	4,29-31).
	 Pamiętajmy,	że	każdy	z	nas	należy	do	pewnej	społeczności	Plamiąc	własną	godność,	szkodzimy	rodzinie	
i	najbliższym.	Nasze	niegodne	postępowanie	rzuca	cień	na	naród,	zwłaszcza	gdy	dzieje	się	to	na	oczach	obcych	
czy	cudzoziemców.	Członek	Kościoła,	duchowny	czy	świecki	przedstawiciel	władz	kościelnych,	nie	ma	poczucia	
godności,	gdy	jego	postępowanie	nie	licuje	z	powagą	sprawy,	którą	reprezentuje,	lekko	traktuje	wartości,	których	
szafarzem	jest	Kościół,	drwi	ze	spraw	wiary.
	 Nie	wolno	obrażać	cudzej	godności.	Dzieje	się	 to	wtedy,	gdy	lekceważy	się	kogoś,	wyraża	się	o	kimś	 
w	poniżający	 sposób,	 nie	 darzy	należnym	poważaniem	 stanowiska,	 jakie	 komuś	powierzono.	Nie	 obdarza	 się	
osoby	szacunkiem	na	zawołanie.	Każdy	ma	prawo	i	obowiązek	strzec	swej	godności,	bronić,	gdy	ktoś	ją	narusza.	
Poczucie	godności	to	piękna	cecha.	Nieraz	wskazują	na	nią	pewne	zewnętrzne	cechy:	postawa,	rysy	twarzy,	gesty,	
ale	to	mogą	być	pozory.	Prawdziwe	poczucie	godności	najdobitniej	objawia	się	w	godnym	postępowaniu.	Powin-
no	ono	być	na	właściwym	poziomie.
	 W	szarym,	codziennym	życiu,	zarysowuje	się	to	w	rzetelnym	wypełnianiu	przyjętych	obowiązków,	punk-
tualności,	pracowitości.	Kto	ma	poczucie	godności,	ten	nie	uchyla	się	od	obowiązków,	nie	„zwala”	ich	na	innych.	
Ap.	Paweł	pisze	napominając	lud,	aby	„gorliwie	się	starali	prowadzić	żywot	cichy,	pełnić	swe	obowiązki	i	praco-
wać	własnymi	rękoma"	(1	Tes	4,11).
	 Bywają	chwile,	gdy	poczucie	godności	wymaga	odwagi,	męstwa,	każe	nam	się	odezwać,	gdy	milczenie	
przynosi	wstyd,	a	odezwanie	się	może	drogo	kosztować.	Tego	wymaga	nieraz	godność	osobista,	a	także	narodowa.	
I	godność	wyznaniowa	oczekuje	odwagi,	aby	się	do	niej	przyznać	i	przedstawić,	wyjaśnić	znaczenie	swojej	wiary.	
Godność	chrześcijanina	wymaga	męstwa,	gdy	wyznawanie	wiary	staje	się	ryzykowne.
	 Na	zakończenie	pamiętajmy,	że	godność	to	pozytywna	wartość	człowieka,	która	winna	przysługiwać	mu	
w	kontakcie	z	innymi	ludźmi.	

Drodzy	Czytelnicy	Wieści	Wyższobramskich.	
	 Rozpoczął	 się	marzec.	Piękny	miesiąc,	w	któ-
rym	 witamy	 wiosnę,	 choć	 nie	 bardzo	 wiadomo	 czy	
mieliśmy	zimę.	Zawsze	jednak	wiosna	kojarzy	się	z	bu-
dzącym	się	życiem,	w	którym	przybywa	światła,	słońca,	
ciepła,	 ale	 także	 radości,	 uśmiechu,	 czyli	 tego,	 czego	
człowiek	pragnie,	do	czego	tęskni.	Pojawiają	się	kwia-
ty,	liście,	kolory,	pojawia	się	po	prostu	życie.	Przyroda	
zaczyna	żyć	po	zimowym	śnie.	To	jest	wielki	cud	ota-
czającej	nas	przyrody,	Bożego	stworzenia.	
	 Częścią	 tego	 stworzenia	 jest	 człowiek,	 jeste-

śmy	 my.	 Czy	 my,	 ludzie,	
mamy	też	swoje		pory	roku?	
Z	 jednej	 strony,	 chyba	 tak.	
Wiosna	 może	 być	 symbo-
lem	 naszego	 dzieciństwa	 
i	 młodości,	 przygotowywa-
nia	 się	 do	 życia,	 lato	może	
być	 naszym	 okresem	 doj-
rzałości,	 okresem	 wydawa-
nia	plonów	i	zbierania	tego,	
co	 na	 wiosnę	 zasialiśmy.	
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Co daje nam przywiązanie do Boga? 

Potem	 przychodzi	 jesień,	 czas	 dojrzały,	 czas	 podsu-
mowań,	kiedy	kurczą	 się	nasze	możliwości	wegetacji,	
kiedy	życiowe	soki	odpływają,	kurczymy	się,	przygoto-
wujemy	się	do	swojego	snu,	czy	zimowego?		Chyba	nie,	
na	pewno	nie.	Przecież	Jezus	mówi	o	wiecznym	życiu	
w	Jego	Królestwie,	mówi	o	radości	i	szczęściu,	którego	
nic	nie	zmąci,	więc	wieczna	wiosna,	radość	i	szczęście	
będą	naszym	udziałem.	To	wspaniała	perspektywa.
	 Na	 razie	 jednak	 mamy	 marzec	 2014	 roku	 
i	 czekamy	 na	 wiosnę.	 Czujemy	 się	 	 uczniami	 Pana	
Jezusa,	którzy	w	Jego	 imieniu	pójdą	orać	 i	 siać	glebę	
ludzkich	serc.	Kierujemy	więc	swój	wzrok	w	stronę	in-
nych,	 a	 Jezus	kieruje	nasz	wzrok	na	nasze	podwórko.	
Jesteście	moimi	uczniami,	jeśli	miłość	wzajemną	mieć	
będziecie	–	mówi.	Trzeba	więc	zacząć	od	siebie	i	swo-
jego	podwórka.	Dlaczego	widzisz	źdźbło	w	oku	brata	

swego,	 a	belki	w	swoim	nie	dostrzegasz?	Coś	w	 tym	
jest.	Nasze	oczy	patrzą	na	zewnątrz.	Widzą	innych	z	ich	
błędami,	a	jak	trudno	spojrzeć	nam	na	siebie	i	korygo-
wać	własne	błędy.	
	 Marcowe	 hasło	miesiąca	wzywa	 nasze	wspól-
noty,	nasze	parafie,	żeby	były	wiarygodne	poprzez	mi-
łość,	zgodę	i	wspólne	działanie.	Nie	ilość	odprawianych	
nabożeństw,	nie	spektakularne	działania,	przyciągające	
media,	 które	 nagłaśniają	 te	 działania,	 ale	miłość,	 któ-
ra	jest	życiową	postawą	człowieka	do	człowieka,	która	
pokazuje	–	jestem	dla	ciebie	i	z	tobą.	

„Więc żyjmy jak można najpiękniej
Czy wielkie, czy trudne są dni,

Bo życie to skarb w naszych rękach
I przez nas ma świat lepszy być”.

ks. Janusz Sikora

	 Osobą,	 o	 której	 mówi	 Słowo	 Boże,	 że	 była	
przywiązana	 do	 Boga,	 jest	 król	 Hiskiasz.	 W	 drugiej	
Księdze	Królewskiej	został	on	określony	następująco:	
„Na	Panu,	Bogu	Izraela	polegał,	tak	że	nie	było	po	nim	
takiego	 jak	 on	w	 gronie	 wszystkich	 królów	 judzkich,	
ani	w	gronie	jego	poprzedników.	Był	przywiązany	do	
Pana	i	nie	odstępował	od	niego,	przestrzegając	przyka-
zań,	jakie	Pan	nadał	Mojżeszowi"	(2	Krl	18,5.6).
	 Jak	 to	 przywiązanie	 przekładało	 się	 na	 życie	
króla?	 Przede	 wszystkim	 w	 jego	 odwadze.	 Gdy	 je-
steśmy	blisko	Boga	i	polegamy	na	Nim,	 jak	czynił	 to	
król	Hiskiasz,	wówczas	 coraz	mniej	 rzeczy	 i	 sytuacji	
nas	przeraża.	Hiskiasz	otrzymał	do	Boga	odwagę,	aby	
wypowiedzieć	 wojnę	Asyrii.	 To	 było	 wypowiedzenie	
wojny	komuś	wielokrotnie	mocniejszemu	niż	państwo	
judzkie!	 Hiskiasz	 był	 też	 władcą,	 który	 zlikwidował	
miejsca	kultu	obcych	bogów.
	 Nasze	 przywiązanie	 do	 Boga	 i	 zaufanie	 Mu	
uwalnia	 niepojęte	 dla	 nas	 działanie	 Boga	 w	 każdym	
czasie	i	w	każdej	sprawie.	Wtedy	też	łatwiej	nam	przy-
jąć	 zerwanie	kontaktów	z	bliskimi	nam	osobami,	gdy	

znajdą	się	one	daleko	od	nas	lub	gdy	odchodzą	do	Pana.		
Zapytajmy,	 dlaczego	 przywiązanie	 do	 Boga	 wymaga	
umocnienia?	Dlatego,	że	łatwiej	nam	przywiązać	się	do	
ludzi,	miejsc	 i	 rzeczy	 -	możemy	 je	bowiem	zobaczyć,	
dotknąć,	mieć...	Przywiązanie	do	Boga	ma	zaś	miejsce	
w	niewidzialnej	sferze	naszego	ducha.	
	 Przez	przywiązanie	do	Boga	otrzymujemy	siłę	
Ducha	Świętego,	który	obdarza	nas	tak	bardzo	potrzeb-
nym	posileniem	i	pocieszeniem.	Pamiętajmy,	że	jest	Oj-
ciec,	który	nas	kocha	i	rozumie.	Do	takiego	Ojca	warto	
być	przywiązanym!		
	 Możemy	zapytać,	 kiedy	 i	 gdzie	 król	Hiskiasz	
przywiązał	 się	 do	 Boga.	 Myślę,	 że	 to	 przywiązanie	 
i	 poleganie	na	Bogu	 rozwijało	 się	każdego	dnia.	Każ-
dego	też	dnia	Bóg	dawał	Hiskiaszowi	siły	i	mądrość	do	
wykonywania	jego		obowiązków.		To	samo	może	mieć	
miejsce	i	w	naszym	życiu.	Takim	szczególnym	momen-
tem	jest	czas	próby	i	trudności.	To	czas,	kiedy	Bóg	jesz-
cze	bardziej	przywiązuje	nas	do	siebie.	A	my	tego	tak	
bardzo	potrzebujemy!

Mirosław Broda
Udostępniła: Janina Kisza Bruell

Szpitalne refleksje 

Co dalej?

	 W	 pustej	 sali	 dostrzegam	 półleżącą	 na	 za	 du-
żej	 poduszce,	 drobną,	 starą	 już	 kobietę,	 tak	 smutną,	
że	nie	sposób	zapytać:	co	się	stało?	Po	chwili	dociera	
do	niej,	że	ktoś	przy	niej	 jest.	Minimalnie	się	ożywia.	
Nie	odpowiada	 zaraz.	Chce	 się	 upewnić,	 że	może	po-

wiedzieć	 to,	 co	 tak	 bardzo,	 już	 dawno	 chciała	 komuś	
powiedzieć.	 Robię	 co	 mogę,	 aby	 wzbudzić	 zaufanie.	
Udało	się.	Zaczyna	opowieść	i	nie	chce	jej	przerywać.	
Chce	znaleźć	odpowiedź	na	pytanie:	co	dalej?	Co	może	
jeszcze	 zrobić?	 Owdowiała	 dawno,	 ale	 wychowała	 
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i	zapewniła	–	ciężko	pracując	-	dobrą	przyszłość	dwoj-
gu	 synom.	Matka	 doprowadziła	 do	 podziału	majątku.	
Młodszy	syn	wziął	dom,	ogród	i	kawał	 łąki,	a	starszy	
wziął	pieniądze	ze	„spłaty”	i	jak	ten	marnotrawny	–	po-
szedł…	Dawał	od	czasu	do	czasu	znać,	że	żyje	i	nawet	
przyjeżdżał.	Młodszy	ożenił	się,	przyszły	na	świat	dzie-
ci.	Stosunki	z	synową	były	poprawne.	Babcia	niańczyła	
wnuki,	miała	swój	kąt:	pokój	z	kuchnią	z	widokiem	na	
ogród.	Ale	czas	robi	swoje.	Zaczęła	podupadać	na	zdro-
wiu.	Synowa	bez	entuzjazmu	podawała	teściowej	obiad,	
ale	opiekę	medyczną	zrzucała	na	męża.	Było	w	miarę	
dobrze,	dopóki	żył	starszy	syn.	Zginął	w	wypadku	i	na	
obczyźnie	 został	 pochowany.	 Sytuacja	 staruszki	 rady-
kalnie	się	zmieniła.	Synowa	zapomniała,	że	babcia	jest	
na	 swoim	 terytorium!	Ograniczała	dostęp	odwiedzają-
cym	ją	osobom.	Stała	się	niemiła,	aby	każdy	wiedział	
„Kto	tu	rządzi”!	Znajomi,	a	nawet	rodzina,	przestraszyła	
się.	Ale	samotność	staje	się	nieznośna.	Dobrze,	że	jest	

telefon.	Chociaż	wzrok	i	słuch	słabną	–	jakiś	kontakt	ze	
światem	jeszcze	jest.	Zaczyna	świtać	myśl:	przecież	ja	
tu	 nie	muszę	 być!!!	Znajomi	 robią	 rozeznanie	 o	moż-
liwości	 zamieszkania	 w	 Domu	 Opieki.	 Są	 trudności.	
Jedynym,	 w	 miarę	 dostępnym	 miejscem,	 jest	 katolic-
ki	Zakład	Leczniczy,	ale	z	tym	ewangelickie	serce	nie	
chce	 się	 pogodzić.	 Gdy	 zaczynało	 być	 źle,	 miała	 na-
dzieję,	że	w	Cieszynie	powstanie	też	ewangelicki	Dom	
Opieki.	Mamy	tyle	ewangelickich	budynków	–	dodaje.	
Pamięta	ich	zwrot,	zagarniętych	przez	państwo.	Budyn-
ki	są,	ale	nie	służą	ludziom,	chociaż	usytuowanie	daw-
nej	 „milicji”	 –	 jest	 takie	 korzystne.	 Po	 podleczonych	
stłuczeniach	ma	wrócić	do	domu.	Boi	się.	Co	ją	czeka	 
w	nasączonym	jadem	domu?	Możliwość	zamieszkania	
w	Dzięgielowie	–	jest	iluzoryczna.	Chcę	dać	jej	nadzie-
ję:	miłosierny	Pan	Bóg	 to	widzi	 i	wie!	Ochroni	 ją	od	
złego	i	poda	swą	miłującą	dłoń	w	odpowiednim	czasie.	
Kiedy?

Zofia Wojtas

Kłopoty z piekłem

	 Spodobał	 mi	 się	 ten	 tytuł.	 Zapożyczyłem	 go	 
z	„Faktów	i	Myśli"	(nr	8/69),	w	którym	to	czasopiśmie	
Jan	 Magdalski	 dokonuje	 „profanacji	 świętości".	 Ja	
mu	w	danym	wypadku	profanacji	nie	zarzucam,	chcę	
mu	po	prostu	pomóc	w	jego	i	nie	tylko	jego,	ale	może	 
i	naszych	kłopotach.
	 Są	 kłopoty	 z	 określeniem,	 czym	 jest	 piekło.	
Przytoczona	 tam	 definicja	 „Małego	 słownika	 teolo-
gicznego"	 ks.	 M.	 Kowalskiego	 nie	 jest	 miarodajna	 i	
autorytatywna,	w	 każdym	 razie	 nie	 dla	 nas	 protestan-
tów,	przyjmujemy	bowiem	doktryny	kościelne	i	wypo-
wiedzi	ojców	Kościoła	o	tyle,	o	ile	są	zgodne	z	Biblią,	 
a	zwłaszcza	z	Nowym	Testamentem.	Słusznie	więc	au-
tor	zauważa,	że	„słowo czyściec nie występuje w litera-
turze Nowego Testamentu i zostało później wprowadzo-
ne przez ojców Kościoła i odegrało ważną funkcję w 
kształtowaniu się potęgi materialnej średniowiecznego 
chrześcijaństwa i współczesnego katolicyzmu". Dlate-
go	nie	uważam	za	„profanację	świętości",	 jeżeli	autor	
określa	mianem	sadyzmu	opis	piekła	podany	przez	Ter-
tuliana.
	 Są	 kłopoty	 również	 z	 kryteriami	 kwalifiku-
jącymi	 kandydatów	 do	 piekła.	Kryteria	 te	w	 rozwoju	
doktryny	chrześcijańskiej,	powiedzmy	 lepiej	 rzymsko-
katolickiej,	niewątpliwie	się	zmieniały,	ale	w	Nowym	
Testamencie	są	one	niezmienne.
„Najwięcej	kłopotów	 -	pisze	p.	Magdalski	 -	 sprawiała	
topografia	 i	 lokalizacja	piekła".	„Udowodnienie przez 
Kopernika kulistości ziemi spowodowało, że pojęcia 
góry (nieba) i dołu (piekła) stały się dyskusyjne; Ko-
ściół do dnia dzisiejszego nie jest w stanie powiedzieć, 

gdzie konkretnie znajduje się piekło". W	Nowym	 Te-
stamencie	mówi	się	rzeczywiście	o	niebie	w	górze	nad	
ziemią	 i	o	piekle	w	dole	pod	ziemią,	o	wstąpieniu	do	
nieba	 i	 zstąpieniu	 do	 piekła.	Zwróćmy	 jednak	 uwagę,	
że	i	dziś	myślimy	kategoriami:	góra	i	dół,	gdy	chodzi	
o	określenie	pewnych	wartości	lub	ustalenie	hierarchii	
władzy	i	stanowisk.	Jest	to	rzecz	umowna.
	 Jak	 jest	 z	 tym	kłopotliwym	pytaniem:	„Gdzie	
konkretnie	 znajduje	 się	 piekło?"	 Pytanie	 to	 ma	 zna-
czenie	tylko	dla	tych,	którzy	wierzą,	że	śmierć	nie	jest	
końcem	 bytu	 ludzkiego.	 Jest	 rzeczą	 godną	 uwagi,	 że	
wszystkie	narody	i	ludy,	bez	względu	na	religię,	wierzą	
w	egzystencję	po	śmierci.	Piramidy,	potężne	grobowce	
mające	przetrwać	wieki,	znaleziska	w	grobach	w	posta-
ci	zbroi,	ozdób,	przedmiotów	codziennego	użytku,	mo-
net,	żywności	-	wszystko	to	świadczy	o	wierze	w	życie	
pozagrobowe.
	 Dla	 nas	 autorytatywne	 są	 wypowiedzi	 biblij-
ne,	 zawierające	 prawdę	 objawioną	 przez	Boga.	Ciało,	
które	wraca	do	 ziemi,	 nie	 jest	wszystkim,	 co	pozosta-
je	po	zmarłym	człowieku.	Biblia	mówi	o	kontynuacji	
osobowości,	 o	 niezniszczalności	 człowieka,	 chociaż	
ciało	ulega	rozkładowi.	„Nie	bójcie	się	tych,	którzy	za-
bijają	ciało,	ale	duszy	zabić nie mogą" (Mt 10,28). „Ja 
żyję i wy żyć będziecie". „Kto we Mnie wierzy, choćby  
i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we Mnie, nie 
umrze na wieki" (J 11,25,26). „Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, ale żywych. Dla Niego… wszyscy żyją" (Łk 
20,38). —	Oczywiście	nie	jest	to	dowodem	naukowym,	
który	mógłby	każdego	przekonać.	Kto	nie	wierzy,	kto	
nie	doświadczył,	że	Bóg	stara	się	o	niego	z	Wielką	mi-
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łością,	ten	nie	znajdzie	pewnego	oparcia	dla	tej	nadziei.
Równie	kłopotliwe	 jest	pytanie	drugie:	Gdzie	 jest	nie-
bo?	Jedno	 jest	pewne,	że	nie	szukamy	go	 tam,	dokąd	
docierają	kosmonauci	i	dlatego	niesłusznie	w	związku	
z	tym	kieruje	się	szydercze	uwagi	pod	naszym	adresem.	
Gdy	mówimy	 o	 niebie	 i	 piekle,	 trzeba	 z	 góry	 stwier-
dzić,	że	pojęcia	 te	dla	dzisiejszego	człowieka	są	obce	 
i	trudne,	szczególnie	dla	człowieka,	który	nie	ma	poję-
cia,	co	to	jest	Biblia	i	co	w	niej	napisano.	Dla	wielu	jest	
rzeczą	pewną,	że	nie	ma	piekła	ani	diabła,	że	są	to	relik-
ty	średniowiecza.	(Ktoś	słusznie	powiedział,	że	diabeł	
odniósł	przez	to	największy	triumf).
	 Te	 dwa	 pytania	 możemy	 połączyć	 w	 jedno:	
Gdzie	są	nasi	umarli?	-	Niewiele	możemy	na	to	odpo-
wiedzieć,	ponieważ	w	Biblii	o	tym	się	bliżej	nie	mówi.	
Stan,	 rodzaj	 egzystencji	 po	 śmierci	 okrywa	 zasłona.	
Dobrze,	 że	 tak	 jest,	w	 przeciwnym	 razie	wielu	 czyni-
łoby	 „dobrze"	 z	 pobudek	 egoistycznych,	 żeby	 zyskać	
sobie	przywileje.
	 Błędne	 jest	 mniemanie,	 że	 ludzie	 zaraz	 po	
śmierci	 idą	 do	 nieba	 albo	 do	 piekła.	 Biblia	 mówi	 
o	 stanie	 pośrednim,	 poprzedzającym	 zmartwychwsta-
nie	i	sąd	oraz	przejście	do	życia	wiecznego	lub	na	za-
tracenie	(Obj	19,4-6	i	12-15).	O	stanie	poprzedzającym	
zmartwychwstanie	czytamy	w	Obj	6,9-11,	Łk	16,19-31.	
Biblia	mówi	o	zmarłych,	że	„śpią"	(1	Kor	15,20),	„cze-
kają"	(Obj	6,9-11),	„odpoczywają"	(Obj	14,13).	Mówi	
się	o	nich,	że	są	„na	łonie	Abrahama"	(Łk	16,23),	„pod	
ołtarzem"	 (Obj	 6,9),	 „mieszkają	 u	 Pana"	 (2	Kor	 5,8),	
„są	z	Chrystusem"	 (Flp	1,23),	„żyją	wespół	z	Chrystu-
sem"	(1	Tes	5,10).	A	być	z	Chrystusem,	to	znaczy	„być	
w	raju"	(Łk	23,43).
	 O	 innych	 -	 pomijam	 klasyfikację	 nowotesta-
mentową	-	 jest	powiedziane,	że	 idą	„na	miejsce	męki"	
(Łk	 16,28),	 że	 „wyznaczony	 im	 będzie	 los	 z	 obłudni-
kami"	 (Mt	 24,51),	 „będą	wyrzuceni	 do	 ciemności	 na	
zewnątrz,	 tam,	gdzie	będzie	płacz	 i	zgrzytanie	zębów"	
(Mt	5,12),	a	po	sądzie	ostatecznym	będą	wrzuceni	„do	
piekła,	gdzie	robak	ich	nie	umiera,	a	ogień	nie	gaśnie"	
(Mr	9,48),	„do	jeziora	ognistego"	(Obj	20,15	i	21,8).
	 Te	 różne	 określenia	 świadczą,	 że	 mówiąc	 
o	niebie	i	piekle,	tak	samo	jak	o	Chrystusie	„siedzącym	
na	tronie	Swojej	chwały"	(Mt	25,31),	trzeba	pamiętać,	
iż	 słowa	 te	 nie	 określają	 topografii,	 lokalizacji	 nieba	 
i	piekła,	ani	nie	podają	szczegółów	o	tym	innym	bycie.	
Jak	 podobieństwo	 o	 bogaczu	 i	 Łazarzu	 nie	mówi,	 że	
wszyscy	zbawieni	siedzą	dosłownie	na	łonie	Abrahama,	
albo	że	bogacz	cierpi	w	płomieniu	ognia	fizycznego,	tak	
też	podobieństwo	o	sądzie	ostatecznym	nie	twierdzi,	że	
Chrystus	dosłownie	siedzi	na	tronie,	że	wszyscy	ludzie	
będą	ustawieni	w	dwóch	rzędach,	albo	że	w	piekle	pali	
się	 fizyczny	 ogień	 wieczny	 (Mt	 25,41).	 Jezus	 mówi	
o	piekle	 również	w	 innych	obrazach	niż	ogień;	gdzie	
są	„ciemności	i	szczękanie	zębami"	tam	raczej	panuje	

zimno,	nie	ma	ognia	(Mt	8,12).	My	mówimy	o	tamtych	
rzeczach	jak	ślepi	o	barwach,	jak	głusi"	o	tonach.	Jeże-
li	„Bóg	przygotował	tym,	którzy	Go	miłują,	 to,	czego	 
oko	nie	widziało	i	ucho	nie	słyszało,	i	co	do	serca	ludz-
kiego	nie	wstąpiło"	(1	Kor	2,9),	to	oczywiście	możemy	
o	 tym	mówić	 tylko	w	obrazach,	podobieństwach	 i	po-
równaniach.
	 Niebo	i	piekło	to	stan,	to	rodzaj	bytu.	Znaleźć	
się	po	śmierci	w	piekle,	znaczy	być	zmuszony	żyć	dalej	
tak,	 jak	człowiek	zawsze	żył:	 sam,	bez	Boga,	bez	ser-
decznej	społeczności	z	innymi	ludźmi,	bez	miłości,	bez	
pokoju,	bez	radości	w	Panu.	Wszystko,	co	Nowy	Testa-
ment	na	ten	temat	mówi,	nie	ma	na	celu	zaspokojenia	
naszej	ciekawości,	lecz	kształtowanie	naszego	obecne-
go	życia.	Nasz	przyszły	byt	zależy	od	naszego	stosunku	
do	Boga,	do	naszego	Zbawiciela	Jezusa	Chrystusa	i	od	
wpływu,	jaki	to	wywiera	na	nasz	stosunek	do	bliźniego,	
do	innych	łudzi,	na	stosunki	międzyludzkie.
	 W	podobieństwie	o	bogaczu	 i	Łazarzu	chodzi	 
o	pięciu	braci	bogacza,	którzy	jeszcze	żyją	w	czasie	ła-
ski	i	mają	możność	upamiętania,	nawrócenia	się,	zmia-
ny	i	poprawy	życia.	Podobieństwo	to	ukazuje	nie	tylko	
to,	co	jest	za	zasłoną	śmierci,	lecz	każe.	nam	patrzeć	na	
scenę,	na	której	my	dziś	jeszcze	stoimy,	zanim	wejdzie-
my	 za	 kulisy,	 które	 stanowią	 przedsionki	 nieba	 i	 pie-
kła	oddzielone	od	siebie	jakby	przepaścią,	a	w	nich	ci,	 
którzy	 czekają,	 by	„powstać do życia" lub „powstać  
na sąd" (J 5,29).
	 Dowodzi	 to	 jasno	i	dobitnie,	że	świat	biblijny,	
że	wiara	w	życie	przyszłe	nie	czyni	nas	nieużyteczny-
mi		dla	teraźniejszości		i		życia		ziemskiego.		Przeciw	
nie,	świadomość	istnienia	nieba	i	piekła	kształtuje	nasz	
byt	na	ziemi.	Faktu	tego	nie	zmieniają	pojawiające	się	
wciąż	 w	 chrześcijaństwie	 próby	 lekceważenia	 życia	
ziemskiego,	 wzbudzania	 pogardy	 dla	 świata	 i	 zwra-
cania	całej	uwagi	na	życie	po	śmierci.	Dlatego	 też	ze	
strony	marksistowskiej	 powiedziano	 -	 i	w	danym	wy-
padku	słusznie	-	że	taka	religia	to	opium	dla	ludzi.	Ale	 
już	 przedtem	 reformatorzy	 XVI	 wieku	 występowali	
przeciw	 pobożności,	 która	 nie	 chce	 wiedzieć	 o	 obo-
wiązkach,	 zadaniach,	 posłannictwie	 chrześcijanina	 
w	tym		świecie	i		życiu.
	 Pocieszanie	się	 li	 tylko	życiem	przyszłym	nie	
wchodzi	dla	nas	w	rachubę,	ponieważ	życie	doczesne	
i	 wieczne	 nie	 następują	 po	 sobie,	 lecz	 nawzajem	 się	
przenikają	 w	 czasie	 i	 przestrzeni.	 Gdzie	 ludzie	 żyją	 
w	społeczności	z	Bogiem,	tam	już	jest	kontakt	z	życiem	
wiecznym.	 „Kto wierzy w Syna m a żywot wieczny"  
(J 3,36). „Kto słucha słowa Mego i wierzy Temu, który 
Mię posłał, m a żywot wieczny... przeszedł z śmierci do 
żywota" (J 5,24). Dlatego też ap. Paweł mógł napomi-
nać: „Uchwyć się żywota wiecznego!" (1 Tm 6,12).	Kto	
teraz	nie	uchwyci	się	żywota	wiecznego,	kto	go	 teraz	
nie	ma,	nie	będzie	miał	i	po	śmierci	cielesnej.

ks. dr Alfred Jagucki; 1971 rok
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Ksiądz doktor Alfred Jagucki 
100-lecie urodzin  

	 W	okresie	powojennym	Kościół	nie	posiadał	
literatury	 religijnej	 odpowiadającej	 ówczesnej	 sytu-
acji	 społecznej	 i	 nowym	warunkom,	 jakim	 przyszło	
mu	 sprostać	 po	 ogromnych	 stratach	 duchowieństwa	 
i	ubytku	ludności	ewangelickiej.	Szczególnie	dwa	re-
giony	powojennej	Polski	zostały	poddane	ogromnym	
wstrząsom.	Mowa	o	terenach	zachodnich	naszego	kra-
ju,	czyli	o	Górnym	i	Dolnym	Śląsku,	Pomorzu,	a	także	
Mazurach.	
	 Księdzu	 Alfredowi	 Jaguckiemu	 przypadło	
bardzo	trudne	zadanie.	Właściwie	był	pierwszym	du-
chownym	 na	Mazurach,	 który	 zaczął	 odprawiać	 na-
bożeństwa	po	okresie	strasznej	pożogi	wojennej.	Stąd	

Mazury	 pozostały	 dla	 niego	 zawsze	
bardzo	bliskie.	
		 Urodził	 się	 dnia	 21	 marca	
1914	 roku	 w	 Kramniku,	 w	 powie-
cie	 suwalskim.	 Do	 szkoły	 średniej	
uczęszczał	w	Suwałkach,	 tam	też	po-
bierał	 lekcje	 religii	 i	 przygotowywał	
się	 do	 konfirmacji.	 Konfirmował	 go	
ks.	 Artur	 Borkenhagen.	 Duchowni	
często	 potrafią	 wypatrzyć	 dusze	 reli-
gijne,	 zdolne	 do	 poświęceń	 i	 służby	
drugiemu	człowiekowi.	Ksiądz	Artur	
Borkenhagen	 zasugerował	 młodemu	
Alfredowi,	 podczas	 uczęszczania	 do	
szkoły	 średniej,	 studia	 teologiczne.	
Trafił	na	podatny	grunt.	Gimnazjalista	
zdał	dodatkowo	łacinę	w	gimnazjum	
żeńskim.	
		 Później	 na	 Uniwersytecie	

Warszawskim	okazało	 się,	 że	 jest	na	 tyle	
zdolny,	 że	 zdał	 na	 pierwszym	 roku	 eg-
zamin	 z	 języka	 greckiego	 i	 hebrajskiego,	 
a	 całe	 studia	 ukończył	 w	 przeciągu	 czte-
rech	 lat.	 Pilność	 stała	 się	 błogosławień-
stwem.	 Na	 rok	 przed	 rozpoczęciem	 dru-
giej	 wojny	 światowej	 ukończył	 Wydział	
Teologii	 Ewangelickiej	 Uniwersytetu	
Warszawskiego.	 Ordynacja	 odbyła	 się	
w	Warszawie	 na	 dziesięć	miesięcy	 przed	
wojenną	zawieruchą,	9	października	1938	
roku,	a	dokonał	jej	ks.	biskup	Juliusz	Bur-
sche.	 W	 wieku	 dwudziestu	 czterech	 lat	
rozpoczął	młody	ks.	Alfred	Jagucki	służbę	
w	Kościele	u	boku	ks.	Karola	Kotuli,	pro-
boszcza	w	Łodzi.
	 	 Uczył	 głównie	 lekcji	 religii	
w	szkołach	podstawowych	i	zawodowych.	
Ks.	Karol	Kotula	okazał	się	dla	młodego	

25 rocznica ślubu; maj 1965 

Zjazd rodzinny w 1976 roku w Cieszynie z okazji Konfirmacji córki pastorostwa Jaguckich.  
Trzech synów z żonami i dziećmi w środku córka Elżbieta.

Rok 1984, Giżycko, konfirmacja wnuczki Katarzyny, od lewej: ks. Karol Samiec,  
syn ks. Walter Jagucki, ks. dr Alfred Jaguski, drugi syn ks. Janusz Jagucki
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50-ta rocznica ślubu w 1990 roku maj z lewej: bp Walter Jagucki, bp Janusz Narzyński,  
z prawej ks. Janusz Jagucki

W trakcie budowy Emaus, drugi od lewej: ks. Alfred Jagucki, pierwsza z prawej  
siostra przełożona Danuta Gerke

Urodziny 80-te pani Pastorowej Agnieszki i 85-te ks. dra 
Alfreda Jaguckiego rok 1999, stoją od lewej: Karol, Walter, 

Janusz z przodu Elżbieta.

duchownego	 duchowym	 ojcem.	 Wojna	
wyłączyła	ks.	Alfreda	Jaguckiego	z	czyn-
nej	 służby	 w	 Kościele.	 Po	 tułaczce	 po-
wrócił	przez	Austrię	do	Warszawy	i	zgło-
sił	się	u	ówczesnego	Biskupa	Kościoła	ks.	
prof.	Jana	Szerudy.	Ten	skierował	go	na	
Mazury	do	Sorkwit.	Bardzo	aktywnie	po-
magała	mu	żona	Agnieszka		-	nauczyciel-
ka.	 Prowadziła	 chór,	 naukę	 religii,	 była	
dyspozycjna	w	kancelarii	parafialnej.	Po-
trafiła	 poprowadzić	 zebrania	 młodzieży,	 
a	na	Święta	Bożego	Narodzenia	przygo-
towywała	 sztuki	 sceniczne	 o	 stosownej	
tematyce,	 wśród	 nich	 tradycyjną	„Jutrz-
nię mazurską na Gody”. 
	 Służba	 w	 Sorkwitach	 w	 latach	
1945-1952	 i	 innych	przyległych	do	nich	
miejscowościach,	 przynosiła	 pastoro-
stwu	Jaguckim	mnóstwo	radości.	Z	tego	
okresu	 zachowały	 się	 kazania	wygłasza-
ne	często	jednej	niedzieli	w	następującej	
kolejności:	 Sorkwity,	 Kobułty,	 Rasząg.	
Czasami	 dochodził	 jeszcze	 Biskupiec	 
i	 Warpuny	 (tak	 zostało	 odnotowane	 
w	manuskryptach).	Z	tego	okresu	pocho-
dzą	też	kazania	wygłoszone	w	Czerwonce,	
czy	Rybnie.	Niekiedy	zostaje	zaznaczony	
przy	 miejscowości	 dopisek	 w	 nawiasie	
„sob.”	 (możliwe,	 że	 nabożeństwa	 odby-
wały	 się	 też	 w	 sobotę).	 Pieśni	 podawa-
no	 co	 najmniej	 w	 podwójnej	 numeracji.	
Związane	to	było	z	tym,	że	wierni	posłu-
giwali	się	różnymi	wydaniami	śpiewnika.	
Była	 też	 trzecia	numeracja,	która	mogła	
dotyczyć	odpowiedników	w	niemieckich	śpiewnikach.	Młodzież	
gromadziła	się	w	chórze,	działały	orkiestry	puzonistów.	
	 Podobnie	służba	wyglądała	w	Szczytnie.	Jednak	tutaj	do-
szło	 jeszcze	więcej	 obowiązków	ogólnodiecezjalnych.	Od	 roku	
1958	ks.	Alfred	Jagucki	był	seniorem	i	kierował	Kościołem	ma-
zurskim.	Należało	pokonać	najróżniejsze	trudności,	piętrzące	się	
w	poszczególnych	parafiach.	Także	trzeba	było	uporać	się	z	wy-
jazdami	Mazurów	do	Niemiec.	
	 Obok	pracy	parafialnej	i	diecezjalnej	ks.	Jagucki	od	wielu	
już	lat	każdą	wolną	chwilę	wykorzystywał	na	pracę	intelektualną.	
Pisał	artykuły	do	prasy	kościelnej.	To	artykuły	budujące	w	„Straż-
nicy Ewangelicznej”,	późniejszym „Zwiastunie” i „Kalendarzu 
Ewangelickim”.	Ogólnie	można	powiedzieć,	że	były	to	artykuły	 
o	treściach	religijnych	opartych	na	Słowie	Bożym.	Kazania,	roz-
ważania	 biblijne,	 tchnęły	 szczerą	 pobożnością,	 której	 podsta-
wy	 tworzyła	głęboka	wiara.	Były	wykładnikiem	nauki	biblijnej	 
i	ksiąg	symbolicznych	Kościoła	Luterańskiego.	
	 Po	przejściu	do	Cieszyna,	w	celu	objęcia	funkcji	drugiego	
proboszcza,	w	1964	roku	obronił	na	Chrześcijańskiej	Akademii	
Teologicznej	 pracę	 doktorską	 na	 temat:	 „Pochodzenie wszech-
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świata, życia i człowieka w ujęciu biblijnym i przy-
rodniczym”. Został	 mu	 nadany	 tytuł	 doktora	 teologii	
ewangelickiej.	 Po	 nagłej	 śmierci	 ks.	Artura	 Gerwina	
wybrano	go	pierwszym	proboszczem	największej	para-
fii	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	w	Polsce.	
	 Po	przyjściu	na	Śląsk	otoczył	opieką	duchową	
ruch	 ewangelizacyjno-misyjny	w	Dzięgielowie.	 Tygo-
dnie	 ewangelizacyjne	 i	 wszelka	 praca	 na	 polu	 misyj-
nym	była	kojarzona	z	jego	osobistą	odpowiedzialnością	
za	tę	służbę.	Jego	osobowość	i	indywidualne	przymioty	
wypływające	z	osobistego	przeżywania	wiary	wnosiły	
wiele	 pozytywnych	 treści	 w	 ten	 ruch.	 Doskonale	 po-
trafił	 połączyć	 indywidualizację	 przeżycia	 religijnego	 
z	 potrzebami	 budowy	 wspólnoty	 powszechnego	 Ko-
ścioła	 i	 równocześnie	 wierności	 nauce	 ksiąg	 symbo-
licznych	 luteranizmu.	Z	 jego	 inicjatywy	odbywały	się	
w	Cieszynie,	w	 sali	 parafialnej,	 spotkania	 inteligencji	
ewangelickiej.	Wygłaszano	 wykłady	 na	 aktualne	 pro-
blemy	biblijne,	 religijne	 i	 społeczne,	 którym	 towarzy-
szyły	 dyskusje.	 Było	 to	 forum	 dla	 ewangelików,	 któ-
rzy	 chcieli	 wypowiadać	 się	 na	 temat	 nurtujących	 ich	
zagadnień	religijnych	w	powiązaniu	z	rzeczywistością	
społeczną.	W	czasie	tych	spotkań	w	swoim	czasie	ks.	dr	
Andrzej	Buzek	na	podstawie	doniesień	prasy	krajowej,	
czechosłowackiej	 i	 niemieckiej	 dokonywał	 przeglądu	
najważniejszych	 wydarzeń	 religijnych	 i	 kościelnych.	
Zdarzało	 się,	 iż	przegląd	opatrzony	był	osobistym	ko-
mentarzem	 i	 przedstawiał	 pogląd,	 jak	 ewangelicy	 po-
winni	ustosunkowywać	się	do	aktualnych	problemów.
	 Ksiądz	dr	Alfred	 Jagucki	pisze	nieprzerwanie.	
Systematyczność	 tej	 służby	 zaowocowała	 wydaniem	
trzech	książek,	omawiających	zagadnienia	etyki	ewan-
gelickiej	i	dogmatyki.	Są	to	„Od świata do Chrystusa”, 

„Z Chrystusem przez świat”, „Zawsze z Chrystusem”. 
Od	chwili	ich	ukazania	minęło	przeszło	trzydzieści	lat,	

Ks. dr Alfred Jagucki w Emaus z żoną Agnieszką, od lewej: synowa Danuta  
za nimi siostra Daniela

doczekały	się	kilku	wydań.	Dziś	są	trudne	do	zdobycia,	
może	warto	się	zastanowić	czy	nie	należało	ich	wzno-
wić.	Nie	należy	się	zrażać,	że	niektóre	zagadnienia	zo-
stały	omawiane	w	sposób	bardzo	ostrożny	tak,	by	cen-
zura	mogła	je	zaakceptować.	Nie	należy	bać	się	cytatów	
z	prasy	świeckiej,	której	celem	często	było	ateizowanie	
rzeczywistości.	Ogromną	zaletą	tych	publikacji	jest	ich	
biblijność,	 a	 także	 szczere	 i	 odpowiedzialne	 traktowa-
nie	ewangelickich	pryncypiów	wiary.	
	 Codzienne	rozważania	zatytułowane	„Tylko Je-
zus” w	chwili	ukazania	się	zostały	bestsellerem	kościel-
nym	 i	 pierwsze	wydanie	 od	 razu	 uległo	wyczerpaniu.	
Zaletą	 rozważań	 stało	 się	 zastosowanie	 szeregu	 przy-
kładów	 biblijnych,	 czy	 dotyczących	 historii	 Kościoła	
i	 codzienności.	 Uwzględniają	 one	 wypowiedzi	 ludzi	
nauki,	mediów,	kultury.	W	zakończeniu	zamieszczono	
sentencje	i	fragmenty	wierszy	idealnie	dostosowane	do	
rozważanego	 tekstu	 biblijnego	 i	 treści,	 co	 zwiększało	
popularność	tej		niezwykłej	publikacji.	
	 Po	 przejściu	w	 stan	 spoczynku,	 ks.	 dr	Alfred	
Jagucki	 zamieszkał	 w	 Dzięgielowie	 w	 Domu	 Emaus	
I,	 gdzie	 pełnił	 służbę	 kapelana	 sióstr	 diakonis	 i	 dusz-
pasterza	w	domu	opieki.	W	jesieni	życia	nie	zaprzestał	
ogłaszać	 artykułów	w	prasie	 kościelnej.	 Jego	ostatnią	
publikacją	 książkową	 były	 rozważania	 dla	 sióstr	 dia-
konis „U nóg Zbawiciela”.	 W	 Dzięgielowie	 napisał	
wspomnienia,	które	najpierw	częściowo	ukazywały	się	
w	odcinkach	w	„Gazecie Ewangelickiej” i „Ewangeli-
ku Pszczyńskim”.	W	formie	książkowej	mogły	ukazać	
się	dopiero	wtedy,	kiedy	mazurski	poeta	i	pisarz,	Erwin	
Kruk,	przejrzał	cały	maszynopis	spisany	wcześniej	z	rę-
kopisu.	Bardzo	kompetentnie	uściślił	pisownię	wszyst-
kich	nazwisk,	cytaty	porównał	z	materiałami	źródłowy-
mi.	W	jego	opracowaniu,	i	z	jego	wstępem,	staraniem	
Mazurskiego	Towarzystwa	Ewangelickiego	wspomnie-

nia	ukazały	się	drukiem.	
  „Mazurskie dole i niedole” to wspo-
mnienia	 i	 refleksje	 z	 lat	 pracy	 na	 Mazurach.	
Dwóch	 synów	ks.	 dra	Alfreda	 Jaguckiego	 zosta-
ło	biskupami,	 ks.	 bp	Walter	 Jagucki	–	w	Anglii,	
przewodzi	luteranom	angielskim,	a	ks.	bp	Janusz	
Jagucki	 jest	 zwierzchnikiem	 Kościoła	 Ewange-
licko-Augsburskiego	w	Polsce.	Trzeci	syn	Karol,	
jest	 przedsiębiorcą	 na	 terenie	 Bielska,	 a	 córka	
Elżbieta	mieszka	w	Niemczech.
	 	 W	jednym	z	rozważań	w	„Tylko Jezus” 
duchowny	pisze,	co	następuje:	„Przychodzi czas, 
że człowiek tęskni za odpoczynkiem. Po osiągnię-
ciu wieku emerytalnego przechodzimy w stan 
spoczynku. Apostoł mówi o odpocznieniu zgoto-
wanym dla ludu Bożego. Starajmy się wejść do 
przygotowanego odpocznienia” (s. 433-434).		

Ks. Jan Badura
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500 lat Reformacji
Biblioteka 500 lat Reformacji

Autor pieśni reformacyjnych
 – Nicolaus Herman

Tadeusz Sikora

	 Dnia	6		listopada		1524		r.		Marcin	Luter	napisał	
do	Nicolausa	Hermana	łaciński		list,			który	w	niemiec-
ko-polskim	tłumaczeniu	brzmi:	

„Łaska  i  pokój  niech będą z  tobą w Panu!”
 Magister Stephan,   po przedstawieniu twojego  
położenia i jego powodów, zapytał mnie w twoim  imie-
niu,   drogi Mikołaju, czy powinieneś  opuścić dolinę  
Joachimstal. Myślę jednak, kiedy Pan okazał ci łaskę, 
abyś przezwyciężył wytrwale poprzednią sytuację, że 
musisz wytrzymać, tym bardziej, że jak piszesz - okazali 
się oni wiernymi przyjaciółmi, abyś zapanował osta-
tecznie  nad wszystkimi  trudnościami. Kto wie, co Bóg 
myśli o tobie, lub jakie plany ma z tobą? Znasz chyba to 
słowo Salomona: „Gdy  drogi człowieka podobają się 
Panu,  wtedy pogodzi On z  nim nawet jego nieprzyja-
ciół" Przypowieść Salomona 16, 7.
 Przezwyciężaj więc zło dobrem i uzbrajaj siebie 
i swoich przyjaciół dobrocią, załatwiaj sprawy polu-
bownie, poprzez  zaniechanie  stanowiska tzw. „ostrego  
i twardego  prawa". Przy okazji poleciłem cię żonie sze-
fa górnictwa w Joachimstal, kiedy tu była. Jeżeli chcesz 
jej przypomnieć moje  polecenie i uczynić z niego uży-
tek,   to pozwalam ci na to. Poza tym wydawało mi się  

(w naszej  rozmo-
wie), że była ona 
pozytywnie (nasta-
wiona) usposobio-
na wobec ciebie  
i Stefana. Lecz nie 
tylko wobec niej 
skarżyłem się ust-
nie, że ten list zo-
stał mi przemocą 
i oszukańczo, wy-
rwany i opubliko-
wany, lecz również 
listownie u szefa 
górnictwa w Jo-

achimstal, że mi  się to bar-
dzo nie podoba i doznałem 
dużej krzywdy i niesprawie-
dliwości, a walczyłem dość 
energicznie w twojej  sprawie, 
tak więc istnieje duża nadzieja, że z pomocą Chrystusa, 
a wszystko zakończy się ostatecznie dobrze. Pozostań 
w Jego imieniu oraz proś u Niego za mnie, grzesznego 
człowieka!” 
	 Adresatem	tego	 listu	był	Mikołaj	Herman,	po-
bożny	i	uczony	mąż	w		Joachimstal	(Nicolaus	Herman-
nus	vir	pius	eruditus	in	Valle	Joachimica).
	 Herman	urodził	się	w	1480	r.	w	Altdorf,	miej-
scowości	położonej	o	22	km	na	Pd-W	od	Norymbergi;		
pierwotnie	 należała	 ona	 do	 dominium	 Rzeszy,	 zaś	 w	
1505	r.	została	przydzielona	do	wolnego	miasta	Rzeszy	
-	Norymbergi.	W	1623	 r.	 założono	w	niej	uniwersytet,	
który	 -	 dopiero	kiedy	Norymberga	 stała	 sie	bawarska	
-	 został	 przyłączony	do	uniwersytetu	w	Erlangen.	Nie	
wiemy	też	niestety		niczego	o	rodzicach	Hermana,	jego	
młodości	 oraz	 przebiegu	 wykształcenia.	 Swoją	 pra-
cę	zawodową	rozpoczął	w	1518	r.	w	szkole	łacińskiej	 
w	Sankt	Joachimsthal,	jako	nauczyciel	i	kantor.	
	 Cesarz	Sigismund,	w	roku	swojej	śmierci	1437	
-	 podarował	 to	 stare	miasteczko	 górnicze	 kanclerzowi	
Schlickowi.	Od	15	 stulecia	 stało	 się	ono	znane,	głów-
nie	z	uwagi	na	górnictwo	rud,	szczególnie	srebra.	Sło-
wo	„talar”	pochodzi	odtąd	od	wybijanego	(tłoczonego)	 
w	 Joachimsthal	 przez	 grafa	 von	 Schicka	 srebrnego	
„Gulden	-	Groschen".
	 Nicolaus	 Herman	 w	 szóstym	 roku	 swojej	 na-
uczycielskiej	 działalności	 w	 Joachimsthal,	 popadł	 
w	 sprzeczności	 i	 starcia,	 prawdopodobnie	 ze	 swoim	
przełożonym	 Philippem	 Eberbachem,	 rektorem	 szko-
ły	 łacińskiej.	W	każdym	 razie	 zwrócił	 się	do	 jego	po-
przednika	 -	 magistra	 Stefana	 Rotha,	 późniejszego	 pi-
sarza	miejskiego	w	Zwickau,	który	w	 latach	1520	do	
1522	był	kierownikiem	szkoły,	a	od	zimowego	semestru	
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1523	studiował	znowu	w	Wittemberdze	-	z	prośbą,	aby	
w	jego	(Hermana)	imieniu	zapytał	Lutra,	co	ma	uczynić	
w	swoim	położeniu	i	czy	miałby	wypowiedzieć	swoją	
posadę.	Reformator	w	swoim	liście	z	dnia	6	listopada	
dał	mu	 naglącą	 poradę,	 aby	wytrwał	 na	 tym	miejscu,	
gdzie	go	Bóg	postawił	i	aby	odpowiedział	dobrocią	na	
spotkaną	go		niesprawiedliwość.	Jednak	Luter	nie	pozo-
stał	na	słowach	pocieszenia	i	poradach,	lecz	wprowadził	
do	gry	pewną	kobietę	-	Barbarę,	żonę	szefa	górnictwa	
w	Joachimsthal	Heinricha	von	Könnervitz,	urodzoną	w	
Breitenbach,	 która	 podobnie	 jak	 jej	mąż	 skłaniała	 się	
ku	nowej	nauce	 (reformacji).	Doktor	Martinus	 rozma-
wiał	z	nią	na	temat	(przypadek,	który	poruszył	również	
w	pewnym	liście	do	szefa	górnictwa	w	Joachimsthal).	
Wstawiennictwo	Lutra	musiało	więc	mieć	 pozytywny	
wynik,	powodzenie,	ponieważ	Nicolaus	Herman	pozo-
stał	na	swojej	posadzie	aż	do	swego	późnego	wieku.
Jako	urodzony	nauczyciel	 i	 pedagog,	 był	Mikołaj	 jed-
nym	z	nielicznych	ludzi,	dla	których	praca	zawodowa	
była	umiłowanym	zajęciem	i	leżała	mu	na	sercu.	Został	
mu	przekazany	dar,	aby	 jako	dojrzały	mężczyzna	być	
nieskrępowanym	wobec	dzieci,	aby	być	dzieckiem	wo-
bec	dzieci.	Zostało	mu	w	trafnych	słowach	przekazane,	
aby	swoje	pedagogiczne	zadanie	poświęcił	w		służbie	
chrześcijańskiego	wychowania.
Zostanie	to	pokazane	na	trzech	przykładach:	
	 Po	 Pierwsze:	 	 Był	 i	 pozostał	 „dzieckiem	 dla	
dzieci",	z	uwagi	na	wolę	Jezusa	Chrystusa;	on	był	alfą	
i	 omegą	 najwyższymi	 i	 najniższym	 w	 swojej	 szkole,	 
a	więc	wszystkie	dzieci	siedziały	obok	tego	przyjaciela	
dzieci.
	 Po	 drugie:	 W	 swojej	 szkole	 miał	 wielki	 cel	
przed	oczyma	-	mianowicie,	aby	pokazać	dzieciom	tę	
skałę,	na	którą	mali	 i	wielcy	mogą	zarzucić	 	 (oprzeć)
swoją	kotwicę	i	żyć	pewnie	spokojnie	w	czasie	burzy	 
i	 złej	 pogody.	 Po	 trzecie:	 Był	 przekonany,	 że	 najlep-

szym	 na	 ziemi	
jest	 modlący	 się	
naród,	 zaś	 na-
uczyciel	-	mistrz	
-	tym	najlepszym,	
który	 mógł	 iść	
u	 boku	 apostoła	
Pawła,	ponieważ	
napisał:	„Ale my 
jesteśmy myśli 
Chrys tusowej , 
mamy usposo-
bienie Chrystu-
sa” (1 Kor 2,16).
 Ale nawet 

Marcin Luter

ten	 najlepszy	 na-
uczyciel	 może	
być	 źle	 zrozu-
miany,	 zapo-
mniany,	 otoczo-
ny	 nieprzyjaźnią	
oraz	 hamowany	 
w	 swoim	 dzia-
łaniu.	 Jednak	 po	
tych	 nieporozu-
mieniach	 wyja-
śnionych	 z	 pomo-
cą	Marcina	Lutra,	
dane	 było	 Her-
manowi	 odnaleźć	 
w	 swoim	 przeło-
żonym	 przyjacie-
la	w	 życiu.	 Johannes	Mathesius,	 syn	 radcy,	 urodzony	 
w	1504	r.	w	Rochlitz,	dzięki	lekturze	pism	Marcina	Lu-
tra,	został	zmuszony	udać	się	do	Wittembergi,	gdzie	zo-
stał	później	towarzyszem	przy	stole	Reformatora.	Podą-
żając	za	zawołaniem	grafa	von	Schlicka,	przejął	w	1532	
r.	kierownictwo	szkoły	łacińskiej	w	Joachimsthal	i	jako	
proboszcz	 wprowadził	 tam	 Reformację.	 Jego	 bardzo	
poczytny	opis	życia	Lutra,	wydrukowany	po	raz		pierw-
szy	w	1565	r.	w	Norymberdze,	znalazł	nawet	drogę	do	

„Uniwersalnej Biblioteki f-my Reclam"	 (wydawnictwo	
popularnej	 serii	 dzieł	 literatury	 światowej	 w	 Lipsku,	
potem	w	Stuttgarcie).
	 Jak	 piękne	 i	 owocne	 były	 stosunki,	 kontak-
ty	 między	 Mathesiusem,	 a	 Hermanem,	 możemy	 wy-
obrazić	sobie,	gdy	czytamy	ocenę	superintendenta	dra	
Schleupnera	z	Bayreuth:	„Herman był dobrym starym 
przyjacielem Mathesiusa; jeżeli Mathesius wygłosił do-
bre kazanie, wtedy pobożny kantor zjawiał się szybko 
przy nim i przerabiał tekst kazania z najważniejszymi 
naukami do postaci śpiewu i to nie tylko w niedziele  
i dni świąteczne, lecz komponował i to, co było kazane 
przez tydzień. W ten sposób nasz Pan Bóg uhonorował 
Mathesiusa, jak tego anioła, który ogłaszał narodziny 
Chrystusa, kiedy pojawiły się zastępy wojsk anielskich z 
Nieba, które chwaliły Boga i śpiewały: „Chwała Bogu 
na wysokościach....! ", ponieważ po dobrym kazaniu 
należy się piękny śpiew! 
	 Cóż	 za	 sprzeczność	 istnieje	 między	 życiory-
sami	tych	dwóch	naszych	-	otwierających	rząd	poetów	 
w	tej	książce	-	posiadaczy	chrzestne	imię	Nicolaus	(De-
cius	 i	 Herman)!	 Tam	 dramatyka	 naładowana	 niespo-
dziankami,	zaskoczeniami,	których	napięcia	pozostały	
dla	 nas	 tak	 niepojęte,	 tu	 zaś	„cisza morska i szczęśli-
wa jazda, podróż". Opisuje	 to	 badacz	 pieśni	 Eduard	
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Emil	Koch	słowami: „Niewiele jest informacji o jego 
prostym, pokornym i pobożnym życiu;  w owym ru-
chliwym czasie płynęło ono zupełnie cicho i spokojnie,  
a było schowane z Chrystusem w Bogu.”
	 Swoją	 drogą	 epoka	 Hermana	 była	 wystarcza-
jąco	 ruchliwa.	Kiedy	miał	12	 lat	 -	Krzysztof	Kolumb	
odkrył	 w	 Zachodnich	 Indiach	 zupełnie	 nowy	 świat,	 
a	sześć	 lat	później	Vasco	da	Gama	znalazł	drogę	mor-
ską	do	Indii	Wschodnich.	Patrząc	ze	swojego	czeskiego	
zakątka	ziemi	(Joachimstal)	Herman	przeżył	zwycięską	
wojnę	 cesarza	 Karola	 V	 przeciwko	 Francji	 oraz	 nie-
miecką	wojnę	chłopską.	Był	świadkiem	oddziaływania	
w	Europie	niemieckiej	książki	pt.	„Okręt	błaznów,	wa-
riatów",	który	został	puszczony	ze	stępki	-	wodowany	
przez	Sebastiana	Branta	ze	Strasburga.	Albrecht	Dürrer	
i	Hans	Sachs,	krajanie	urodzonego	w	Altdorf	Hermana,	
byli	jego	współczesnymi	towarzyszami.
	 Jednak	o	ile	więcej	znaczyło	dla	Mikołaja	Her-
mana,	niż	wszystkie	te	wydarzenia	i	osoby,	to	najważ-
niejsze	wydarzenie	 całego	 stulecia:	 działanie	 reforma-
cyjne	Marcina	Lutra,	 przybicie	 jego	 tez,	 sejm	Rzeszy	
w	Wormacji,	przetłumaczenie	Biblii	na	 język	niemiec-
ki,	 a	 potem	 nadciągające	 burzowe	 chmury:	 ów	 dzień	 
w	 Mühlbergu	 (miasto	 nad	 Łabą,	 między	 Dreznem,	 
a	Wittenbergą),	 oraz	 sobór	 trydencki,	 na	 którym	 „ze 
strusiego jaja wylęgła się przeciwreformacja". (W	bi-
twie	pod	Mühlberg	-	katolicki	cesarz	Karol	V	pokonał	
w	1547	r.	wojska	protestanckie	elektora	Jana	Frydery-
ka;	klęska	ta	skłoniła	protestantów	do	szukania	pomocy	
przeciw	cesarzowi	poza	terenem	Rzeszy).
	 W	1524	r.	pojawiło	się	najpierw	jego	anonimo-
we	 pismo:	 „Mandat	 Jezusa	 Chrystusa	 dla	 wszystkich	
Jego	 wiernych	 chrześcijan”	 (Herman	 znajdował	 się	
wówczas	 w	 najlepszym	 męskim	 wieku	 i	 włączył	 się	
energicznym	działaniem	w	 tę	historycznie	ważną	wal-
kę).	Pismo	to	dożyło	14	nakładów,	wznowień,	w	1530	
r.	 również	w	 języku	 dolno-niemieckim	 (Plattdeutsch).	
Zbawiciel	 został	 tam	 przedstawiony	 w	 stylu	 swojej	
mowy:
 „Uchwyćcie tarczę wiary i zważajcie, abyście 
na waszej drodze nie zwątpili w moje zapewnienia. Po-
nieważ wszystkie płomienne i 
zatrute strzały, którymi podstęp-
ny nieprzyjaciel będzie do was 
strzelał, musicie wychwycić na 
tej jedynej tarczy, abyście przez 
nie, nie zostali zranieni.
 Ponieważ to jest tar-
cza mojej pomocy i tarcza 
mojej dobrej woli wobec was. 
Macie być również osłonię-

ci hełmem zbawienia lub nadziei na przyszłą świę-
tość. Weźcie w waszą prawą rękę miecz ducha, któ-
ry jest Słowem Bożym, którym moglibyście uderzać  
i przepędzać wszystkich, którzy byliby w tej walce wa-
szymi przeciwnikami…”.
	 Herman	był	z	pewnością	szczęśliwym	małżon-
kiem.	Znamy	imiona	jego	obu	córek:	Sybila	i	Dorothea.	
Jego	syn	miał	na	imię	Mojżesz	i	zdobył	tytuł	magistra.	
Poeta	odczuwał	jednak	szczególną	łaskę	w	tych	godzi-
nach,	kiedy	mógł	tworzyć	nowe	pieśni	w	słowach	i	me-
lodiach,	które	podnoszą	nas	jeszcze	dzisiaj	na	duchu,	po	
ponad	400	latach,	a	w	których	jego	osobowość	i	charak-
ter	stają	się	nam		miłe	i	ufne	w	bezpośrednim	oglądaniu	
i	śpiewaniu.
	 Jedna	 z	 pieśni	 Hermana	 kończy	 się	 zwrotką	
opisującą	doskwierającą	mu	chorobę	stawów	-	podagrę	
(dna).	Choroba	 ta,	która	za	 jego	czasów	 i	później	mę-
czyła	 tak	 wielu	 ludzi,	 zmusiła	 tego	 duchowo	 czynne-
go	 człowieka	do	wniesienia	podania	do	władz	miasta	 
o	spensjonowanie	go	i	przydzielenie	mu	emerytury,	ren-
ty.	Jego	prośba	została	uwzględniona	i	w	dniu	Św.	Jana	
1560	r.	pan	kantor	stał	się	emerytem	w	stanie	spoczynku,	
niestety,	bez	podzielenia	z	nikim	swojej	radości.	Czasy	
przydzielanej	 prawnie	 renty	 starczej	 były	 jeszcze	 bar-
dzo	odległe.	Tak	więc	Herman	musiał	podzielić	się	ze	
swoim	następcą	otrzymywanym	dotychczas	zarobkiem.	
Było	to	smutne,	że	swoją	żonę,	która	odczuła	zapewne	
najbardziej	gospodarczą	biedę,		musiał	pocieszyć	swoją	
bliską	śmiercią.	Oryginał	podaje	7-zwrotkową	pociechę	
(bez	tłumaczenia).
	 Również	prośba	o	podział	 renty	nie	pozostała	
niespełniona.	Radca	cesarski	Florian	v.	Grünspeck	von	
Grinspacher	załatwił	u	cesarza	dla	zasłużonego	starego	
nauczyciela	 (jego	pisma	 i	pieśni	 stały	 się	 już	od	daw-
na	 popularne),	 a	 którego	 pieśni	 o	 ewangelikach	 -	 jak	
opowiada	Selnecker	-	śpiewali	już	chłopcy	roznoszący	
okólniki	pod	drzwiami	domów,	zasłużone	wynagrodze-
nie	 na	 czas	 wypoczynku.	Mikołaj	 Herman	 był	 szczę-
śliwy	 ponad	wszystko	 bynajmniej	 nie	 dlatego,	 że	 nie	
musiał	troszczyć	się	o	wyżywienie,	że	musiał	przerwać	
swoją	pracę	zawodową,	lecz	ponieważ	mógł	teraz	nie-
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ograniczenie	 poświęcić	 się	 swoim	 umiłowanym	 zaję-
ciom,	na	co	nie	pozwalały	przedtem	ciasno	ograniczone	
godziny	pracy	przymusowej,	zawodowej.	Dlatego,	po-
nieważ	mógł	teraz	ujeżdżać	swojego	ulubionego	konia.	
Tak	więc	chwalił	 z	pełnego	 serca	 swojego	dobroczyń-
cę.	(Niemiecki	oryginał	przytacza	teraz	zwrotkę	pieśni:	
„Durch	seine	Hilf	ich	erhalten	bin")	„Jestem zachowany 
w wyniku jego pomocy”	(nie	tłumaczono,	bo	brak	źró-
dłowego	oryginału).
	 Pastor	Mathesius,	który	przeżył	swojego	przy-
jaciela	tylko	o	cztery	lata,	wpisał	dnia	3	maja	1561	do	
rejestru	zmarłych:	„Nicolaus Herman, to dobry muzyk, 
który opracował wiele dobrych chorałów i niemieckich 
pieśni, on zasnął już w Panu".	Ten	człowiek,	który	to	
napisał,	 wiedział	 też	 dobrze,	 jak	 ten	 poeta	 -	 muzyk	
przedstawiał	sobie	ową	wieczną	szczęśliwość,	błogość,	
że	był	 szczęśliwy	w	nadziei,	 że	 będzie	kiedyś	w	 tam-
tym	życiu	organistą,	lub	lutnistą,	że	zagra	na	organach	
lub	na	lutni	jakiś	święty	tekst,	a	każdy	będzie	dobierany	
(komponowany)	samemu	i	z	pamięci,	na	cztery	lub	pięć	
głosów,	że	potrafi	śpiewać,	że	nie	będzie	 już	żadnych	
błędów	i	omyłek,	żadnego	wstydu	i	zamieszania,	które	
dzisiaj	zdarzają	się	niektórym	dobrym	muzykom	i	znie-
chęcają	 ich,	 szczególnie	gdy	 trzeba	 stale	 rozpoczynać	
grę	na	nowo.
	 Nie	 zbadamy	 nigdy	 tego,	 czego	 doświadcza	
człowiek	wewnątrz	swej	duszy	w	chwili	swojej	śmier-
ci.	 Jednak	 wiara	 i	 nadzieja	 upewniają	 chrześcijanina,	
że	 litościwa	miłość	 Zbawiciela	 przejmuje	 umierające-
go	do	 swego	 serca	 tak,	 jak	 stęskniony,	 jasno	widzący	
i	 pobożny	 śpiewak	 przewidział	 w	 najgłębszej	 treści	
swoich	pieśni.	(Oryginał	przytacza	teraz	cztery	zwrotki	
pieśni	pogrzebowej:	„Wenn mein Stündlein vorhanden 
ist" - notatka biograf. EKG 313 i EG 522; tłumaczenie 
polskie Śp. Ew. 908, wraz z biografią; zwr. piąta da-
towana na rok 1574/75 ). Omawiana pieśń różni się 
od niektórych naszych chorałów (niemieckich), które 
mówią o śmierci i umieraniu, nie tylko krótką formą, 
lecz również brakiem jakiejkolwiek sentymentalności  
w tekstach. Zalety te występują również w czterech krót-
kich zwrotkach, do których Luter przekształcił pieśń po-
chwalną Symeona, błogosławiącą w świątyni narodzo-
nego Jezusa (Łk 2, 29-32): „Mit Fried und Freud ich 
fahr dahin” (EG 519).
	 W	obu	pieśniach	wyczuwamy	ową	 jędrną	mę-
skość,	 typową	dla	16.	stulecia,	dlatego	możemy	pogo-
dzić	 się,	 zaakceptować,	 kilka	 wyrażeń	 starożytnego	
języka	 (w	 polskim	 tłumaczeniu	 tekstu	 określenia	 są	
przybliżone).	 Słowo	 „vorhanden	 ist"	 (zwr.1)	 –	 „Gdy	
nadeszła	moja	godzina..."	brzmi	dzisiaj	prawie	banalnie,	
dawniej	miało	jednak	inne	znaczenie.	Wyrażenie	„krän-

ken	sehr"	 (zwr.	2)	„dotykać, obrażać nie było jeszcze 
tak nadużywane, jak w naszej współczesności, jednak w 
swoim znaczeniu było bliższe naszemu poniżać, uniesz-
częśliwiać".
	 W	krajowej	bibliotece	w	Weimarze	znajduje	się	
na	 przechowaniu	 gruby	 tom	 formatu	 „ósemkowego",	 
a	 jego	bogato	ozdobioną	oprawę	książki	upiększa	sce-
na	 ukrzyżowania	 Jezusa.	Tom	 ten	 zawiera	 dzieło	wy-
dawnicze	Nicolausa	Hermana,	które	składa	się	z	dwóch	
zbiorów:	 „Ewangelie na niedziele całego roku, ujęte 
w śpiewy, dla dzieci i chrześcijańskich ojców domów 
z przedmową Paula Ebera, ucznia i przyjaciela Lutra, 
wydane 14 lat po śmierci Lutra. Spośród 101 wydruko-
wanych tam pieśni znajduje się duża część, która zacho-
wała się w śpiewnikach EKG i EG. Pieśń „Wenn mein 
Stündlein vorhanden ist” znajdujemy w drugim zbiorze: 

„Historie o potopie, Józefie, Mojżeszu, Helim, Eliaszu 
i o Zuzannie, łącznie z wieloma historiami z ewangelii. 
Również szereg psalmów i pieśni duchownych", do czy-
tania i śpiewania, ujętych w rymy dla chrześcijańskich 
ojców domów i ich dzieci."
	 Na	temat	obu	tych	wydanych	zbiorów	czas	wy-
dał	 wyjątkowo	 korzystną	 ocenę.	 Zarówno	 ewangelie,	
jak	i	historie,	daleko,	aż	do	17.	stulecia,	zostały	konty-
nuowane	nowymi	wydawnictwami	i	to	bez	wahania.
	 Jeżeli	 przekartujemy	 grubą	 „ósemkową"	 ksią-
żeczkę	 z	 biblioteki	 w	Weimarze,	 to	 znajdziemy	 z	 ra-
dością,	że	znane	nam	ze	śpiewników	EKG	i	EG	teksty	
chorałów	będą	nas	interesowały	pojedynczo	w	dalszych	
rozważaniach.	Jednak	nie	każda	strona	nada	się	nam	do	
czytania	 i	 śpiewania.	 O	 ile	 naprędce	 sklecone	 może	
przedstawiają	te	razem	zmontowane	zwrotki,	tworzone	
metodą	dawno	przestarzałych	sposobów	liczenia	sylab,	
na	wzór	rękodzieła	i	śpiewu	mistrzów,	to	można	by	po-
wiedzieć,	jak	grubo	ciosany	jest	często	dobór	ich	słów!	
Widzimy	w	tym	ową	poezję	użyteczną,	która	naszemu	
wybrednemu	smakowi,	wyczuciu,	nie	pasuje	do	gustu,	
nie	 zadowala,	 której	 zrozumienia	 musimy	 jednak	 po-
szukiwać,	jeżeli	nasze	zainteresowanie	okresem	Refor-
macji	ma	okazać	się	prawdziwe.
	 Publicystyka	 średniowiecza	 używała	 często	
mowy	 wiązanej,	 wierszowanej.	 Jednym	 z	 literackich	
wielkich	dzieł	Marcina	Lutra	było	wstawienie	prozy	za-
miast	 zrymowanych	wierszy,	w	których	 rozpowszech-
niano	informacje,	a	walki	polityczne	były	rozgrywane.	
Jednak	 wiersze,	 zarówno	 u	 dzieci,	 jak	 i	 u	 dorosłych,	
pozostają	 tkwić	w	 głowach	 łatwiej	 i	 szybciej,	 aniżeli	
mowa	niewiązana,	nie	zrymowana.	Dlatego	też	zarów-
no	Reformatorowi	jak	i	jego	współbojownikom	mogło	
być	 tylko	 pożądane,	 mile	 widziane,	 jeżeli	 zawartość	
tego	nareszcie	dla	nas	dostępnego	Pisma	Świętego,	Sta-
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rego	i	Nowego	Testamentu,	została	przetłumaczona	na	
niemieckie	wiersze	oraz	 rozpowszechniona	w	najszer-
szych	kręgach	naszego	narodu.	W	ten	sposób	wierszo-
wanie	Biblii,	 a	 szczególnie	Psalmów,	stało	 się	bardzo	
modne;	 przy	 czym	 ujawnili	 się	 tu	 nie	 tylko	 prawdzi-
wi	 poeci,	 lecz	 również	 zwykli	 „kowale	 wierszy”.	 Po-
nad	nimi	wszystkimi	działał	i	tworzył	jednak	Nicolaus	
Herman	-	pomimo	popełniania	niektórych	niezgrabno-
ści,	grubego	słownictwa	i	chropowatości,	co	przeszka-
dza	nam	u	niego	również	dzisiaj	pokazują	 to	 również	
zwrotki	opisujące	historię	o	zagubionym	synu	(Łk	13).	 
Jest	 to	wzorcowy	 przekład	 nader	 udanej	 parafrazy	 bi-
blijnej.	 (Następuje	 teraz	 parafraza	 licząca	 31	 zwrotek	
po	4	rządki,	bez	tłumaczenia	całości.	Struktura,	rymów,	
zwrotek:	a-a/b-b).
	 W	 przyszłości	 możliwe	 jest	 tłumaczenie,	 bez	
rymowania.	Mamy	wszelki	powód	do	tego,	aby	prosto-
dusznego	 przyjaciela	 dzieci	 Nikolausa	 Hermana	 uwa-
żać	 za	 rzeczywiście	mądrego,	 krytycznego,	 jako	 dale-
kowzroczną	głowę.	Z	pełnym	zrozumieniem	mówiono	
o	nim,	że	w	swojej	pogodnej,	wesołej	werwie	i	wolno-
ści	czystego	artyzmu	był	kimś	więcej,	niż	chciałby	być	
pozornie.	Jak	to		dobrze	i	mądrze,	że	w	przeciwieństwie	
do	wielu	 innych	 twórców	pieśni	ograniczał	się	często	
do	 niewielu	 krótkich	 zwrotek!	 Jakaż	 to	 jest	 rozumna	 
i	rozsądna	skromność	widziana	w	tym,		że	nie	odważa	
się	 zaliczać	 swoich	 chorałów	 jako	 dojrzałych	 do	 dru-
ku,	 w	 śpiewnikach,	 kancjonałach.	W	 przedmowie	 do	
swoich „Niedzielnych Ewangelii” napisał: „Dlatego 
też te i inne moje pieśni, śpiewy wydaję tylko do użyt-
ku domowego i dla dzieci. Takie też pragnę je zacho-
wać! Jeżeli ktoś uważa je za godne, aby były używane 
w kościele, ten niech tak uczyni na swoją odpowiedzial-
ność. Ja sam nie nastawiałem tekstów tych pieści w tym 
kierunku, bo pragnę pozostawić to uczonym i bardziej 
uduchowionym, jakim sam nie jestem".	Takiej	przestro-
dze	skromnego	człowieka	 -	wielu	„odpowiedzialnych"	
działało	 na	 szczęście	 na	 przekór.	 Na	 szczęście	 duża	
ilość	pieśni	Hermana	zdobyła,	uzyskała	w	śpiewnikach,	
kancjonałach	miejsce	dla	siebie.	A			jednak	kiedy	Her-
man	 tworzył	 	 swoje	 układy	 	 pieśni,	 	 był	 prowadzony		
przez	właściwe	i	słuszne	uczucie.	W		swoich	poezjach	
był		świadomy	braków	w	wykształceniu,		w		osobistych	
wypowiedziach		i	typowego	dla	dzieci	słownictwa,	czy-
li	cech,	które	można	wytłumaczyć	z			jego	wzorowania		
się	 na	 pieśni	 	 ludowej.	Twórca	 tych	pieśni	 dał	wyraz	
tym	różnicom	między	pieśniami		śpiewanymi		w	domu	
Bożym,	 czyli	 równocześnie	 „oficjalnymi"	 pieśnia-
mi	 	kościelnymi,	 a	 tymi,	 które	umieszczano	 	 dawniej	
w	„dodatku"	pod	napisem		„duchowe		pieśni		ludowe".			
Jeżeli		dzisiejsze	śpiewniki:	EKG	(w	byłej		NRD)	oraz		
EG		(dla	połączonych	Niemiec)	nie	uwzględniają		tego		
podziału	 i	 	 	 przejęły	 liczne	pieśni	Hermana,	 to	widać	

w	tym	zdrowy	rozwój,	kroczenie	do	przodu	ku	świato-
wej			otwartości,	związanej,	opartej	o	cechy	narodowe	
(ludowe).
	 Pokrzepiająca	 oryginalność	 i	 świeże	 sięganie	
do	źródeł	w	osobowości	Hermana	mogą	być	powiązane	
ze	 sobą,	 zależne	od	 siebie,	 ponieważ	 jako	poeta	 słów	 
i	 kompozytor	 –	 muzyki	 i	 melodii,	 przedstawiał	 ów	
-	 dzisiaj	 w	 żadnym	 razie	 nie	 zanikły,	 lecz	w	 poprzed-
nich	stuleciach	o	wiele	częściej	spotykamy	-	typ	artysty	 
„z	podwójnymi	uzdolnieniami".	W	okresie	 średniowie-
cza	 było	 to	 oczywiste,	 że	 „Minnesänger	 (śpiewak	mi-
łosny,	trubadur,	dodawał	do	swego	tekstu	odpowiednią	
melodię)	 tworzył	własny	 tekst	 i	własna	melodię.	Jeże-
li	 nie	 opanował	 dalszego	 kunsztu	 przedstawiania	 się,	
mawiał	prościej:	nie	mógł,	nie	potrafił	śpiewać,	wtedy	
zabierał	ze	sobą	w	podróż	chłopca	-	śpiewaka.	Podob-
nie	do	Lutra,	Herman	był	jednym	z	niewielu	owocnych	
twórców	i	poetów	pieśni	(opracował	176	tekstów	cho-
rałowych),	 który	 również,	 jako	 kompozytor	 melodii	 
i	muzyki,	wykonał	coś	nadzwyczajnego!
	 Dwie	spośród	pieśni	Hermana,	które	znajduje-
my	 jeszcze	w	 śpiewnikach	 (EKG	 20	 i	 EG	 23)	 stano-
wią	 odwzorowania	 starożytnych	 śpiewów:	 łacińska	
pieśń	„Quem	pastores	laudavere"	(On,	którego	chwali-
ły	anioły),	zwyczajowo	nazwana	w	skrócie	„Quempas",	
pochodzi	 z	 IX	 stulecia,	 kiedy	 pojawiły	 się	 pierwsze	
poetyckie	 tłumaczenia	 Nowego	 Testamentu	 w	 naszej	
(niem.)	 mowie	 ojczystej:	 dolnoniemiecki	 „Heliand	 
i	Księga	Ewangelii	Otfrieda”,	mnicha	benedyktyńskie-
go	 z	Weissenburga	 (Frankonia).	 Inny	 łaciński	 hymn:	
„Nunc	 angelorum	 gloria"	 (Teraz	 	 zabrzmi	 hymn	 po-
chwalny	 aniołów...)	 powstał	 o	 pół	 tysiąca	 lat	 później.		
Przekształcenie,	 tłumaczenia	 Hermana	 pojawiło	 się	
najpierw	na	luźnych	kartkach,	lotnych,	później	w	jego	
„Ewangeliach".	Obie	poezje	zawierały	po	cztery	części,	
podzielone	na	śpiew	zboru,	dzieci	oraz	chóru,	złączone	
razem.	W	całości	należą	one	do	najdłuższych	zwrotek	
w	kancjonałach	(EKG	20	i	EG	29)	w	oryginale	następu-
je	teraz	druk	trzech	zwrotek	pieśni	„Quempas";	EG	29	
podaje	muzyczne	opracowanie	oraz	notkę	biograficzną,	
całej	pieśni.
	 Z	13.	stulecia,	kiedy	papiestwo	pod	wodzą	In-
nocentego	 III	 osiągnęło	 szczyt	 swojej	 potęgi,	 pocho-
dzi	 stara	 pieśń	 pielgrzymów	 -	 pielgrzymek	do	miejsc	
świętych,	 rozpoczynająca	 się	 od	 zdania:	 „Podróżuje-
my,	 idziemy	w	 imieniu	Bożym...";	występuje	ona	 już	 
u	 Gottfryda	 ze	 Strasburga	 w	 jego	 zbiorze	 „Tristan".	
Ten	 śpiew,	 którego	 pierwsze	 wielozwrotkowe	 ujęcie	
jest	 zawarte	 w	 rękopisie	monachijskim	 z	 1422	 r.,	 Ni-
colaus	 Herman	 ujął	 w	 czterech	 zwięzłych	 zwrotkach,	 
z	których	wszystkie	kończą	się	zawołaniem	„Kyrieleis".	
W	ten	sposób	pieśń	uzyskała	nowa	formę,	wywierającą	
duże	 wrażenie	 poprzez	 usunięcie	 przez	 Hermana	 wy-
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bitnie	katolickich	cech	charakterystycznych:	wyrażenie	
w	ostatniej	zwrotce	EKG	388	i	EG	498:	zgodna	droga	
(ujęcie	 katolickie)	 powinno	 brzmieć	 „jedyna	 droga",	
Panie	 Jezu	 -	Ty	 jesteś	 tą	właściwą	 i	 jedyną	 drogą	 do	
Nieba!"	(następuje	druk	czterech	zwrotek,	bez	tłum.)
	 W	 takiej	 samej	 4-zwrotkowej	 krótkiej	 formie	
pieśni	pielgrzymkowej	-	Herman	podarował	nam	dwie	
pieśni:	 poranna	 i	wieczorna;	 poranna	EKG	339	 i	 EG	
437,	pieśń	wieczorna	EKG	355	i	EG	467	(obie	nie	są	
tłumaczone	 na	 jęz.	 polski).	Obie	 nawiązują	 do	 poran-
nego	 i	 wieczornego	 błogosławieństwa	 Lutra,	 obie	 są	
poezjami	 w	 tej,	 poza	 nim,	 nieosiągalnej	 zwięzłości,	 
w	dziecięco	–	skromnym	i	„nasyconym	Biblią"	języku.	
Do	obu	 tekstów	zadomowiły	się	melodie	opracowane	
muzycznie	przez	Melchiora	Vulpiusa.	(Następuje	druk	
8	 zwrotek	 pieśni	 porannej:	 „Die	 helle	 Sonn	 leuchtet	
jetzt	herfür".
	 Praktycznie	czynny	mistrz	-	pedagog,	organista	
i	 dyrygent,	 jakim	był	Nicolaus	Herman,	 przepełniony	
starą	prawdą,	że	tworzenie	sztuki	należy	do	wszystkich	
ludzi,	a	nie	tylko	do	uczonych	panów	i	jest	przeznaczo-
ne	do	 tego,	 aby	nas,	 ludzi,	 podnosić,	wyciągać	 z	 pro-
chu.	Śpiew	pieśni	był	dla	niego	sprawdzonym	środkiem	
wychowawczym.	 Jak	u	Marcina	Lutra	 poranne	błogo-
sławieństwo	służyło	poszczególnym	okresom	dnia,	tak	
pieśń	w	EKG	376	(bo	w	EG	-	jej	brak) „Bescher uns, 
Herr, das täglich Brot" - „pobłogosław, Panie, nasz co-
dzienny chleb" służy okresom letnim i żniwowym. Słusz-
nie nazwano ten porywający chorał „jedyną klasyczną 
pieśnią żniwową naszego Kościoła".
	 W	 	 tekstach	 	 trzech	 	 	 innych	 	 pieśni	Herman	
uhonorował,	 uświęcił,	 szczytowe	 okresu	 	 roku	 ko-
ścielnego;	 zawdzięczam	mu	 jedyną	 pieśń	 o	 św.	 Janie,	 
w	kancjonale		EKG		114:	„Wir	wollen		singen	ein	Lob-
gesang	 	 -	 	 „Zaśpiewać	 	 chcemy	 chwały	 Pieśń",	 tłum.	
Tadeusz	Sikora,	SE	243.		Aktualny	jej	tekst			nosi		zna-
mię	 reformacji.	 	 	 Aby	 	 przeciwdziałać	 honorowaniu	
św.	Jana,	poeta	przedstawia	nam	Chrystusa	jako	punkt	
centralny	tekstu		pieśni.	 	Zwrotki	2.	do	5.	opowiadają	 
o	pokutnym		kazaniu	św.	Jana,	które	osiąga	swój	szczyt	
w	 wyznaniu	 własnej	 małej	 wartości	 w	 stosunku	 do	
Zbawiciela	(zwr.	C);	„Jestem zbyt mały do tego, abym 
mógł rozwiązać rzemyk u jego obuwia; On ochrzci mnie 
ogniem i Duchem, prawdziwy Syn Boży, jakim nazywa 
się i jest nim”.
	 Herman	przeżywa	z		przejęciem	radość	ze	zwy-
cięstwa	nad	śmiercią	u	zmartwychwstałego	i	triumfują-
cego	Chrystusa,	a	z	tego	przeżycia	powstaje	lakoniczna,	
skoncentrowana	 pieśń	 o	 zmartwychwstaniu:	 „Erschie-
nen		 ist	 	 	der	herrlich	Tag”	(EKG	80	i	EG	106).	Przy-
bliżoną	melodią	i	tekstem	polskie	tłumaczenie	„Wesoły	
nam	dziś	dzień	nastał''	zawarte	jest	w	Śp.	Ew.	199;	nie-
stety	 -	 wersja	 polska	 zawiera	 rymy	 żeńskie,	 niezgod-

ne	z	akcentami	melodii;	w	niemieckim	oryginale	rymy	
męskie	 pasują	 dokładnie	 do	 jednozgłoskowych	 słów.	 
W	oryginale	niemieckim	należy	podkreślić	rozpoczyna-
nie	 pieśni	 czasownikiem:	 „Erschienen	 	 ist…”	 („dzień	
nastał”)	oraz	wg	starożytnej	metody	użycie	przymiotni-
ków	działa	inspirująco	na	tekst.	Wszystkie	zwrotki	tej	
pieśni	kończą	się	radosnym	wezwaniem	do	zawołania:	
„Alleluja!	",	(również	w	polskim	tłumaczeniu:	SE	106).
Druga	 i	 trzecia	zwrotka	opisuje	w	zarysach	królestwa	
mocy	 i	piekła,	 śmierci	 i	 szatana,	zaś	zwrotka	czwarta	
przeciwstawia	 im	 poprzez	 zmartwychwstanie	 Chry-
stusa	-	wyzwolony	ziemski	świat,	słońce,	ziemię	i	całe	
stworzenie.	Niemiecki		oryginał	przytacza	teraz	na	str.	
37	tekst	całej	pieśni	(w	uzasadnionym	przypadku	może	
nastanie	przetłumaczenie		całego	tekstu).
	 Jeżeli	 zapytamy	 się	 teraz,	 która	 z	 pieśni	 Mi-
kołaja	Hermana	 zajmuje	 najważniejsze	miejsce	w	 na-
szym	 śpiewanym	 zasobie	 pieśni,	 wtedy	 odpowiedź	
wskazywałaby	 na	 pieśń	 godową	 (na	 Narodzenie	 Pań-
skie):	 „Lobt	 Gott,	 ihr	 Christen	 alle	 gleich”	 (EKG	 21	 
i	EG	27);	polskie	tłumaczenie	w	ŚE	39:	„Chrześcijanie, 
wysławiajcie”,			(niestety	brak	tam	danych		o	tłumaczu).	
Pieśni	 tej	nie	może	brakować,	podobnie	 jak	pieśni	M.	
Lutra	„Vom	Himmel	hoch,	da		komm		ich	Her”	-		EG	
24.	W	wersji	polskiej	istnieją	dwie	odmiany	tłumaczeń	
„Jam z niebios   zszedł"	oraz	„Z nieba idę wysokiego", 
wyjaśnienie:	Śp.	Ew.	54.	Autor	niemieckiego	oryginału	
podaje	teraz	niejasności	poszczególnych	pojęć,	podając	
te	prawidłowe;	polskie	tłumaczenie	nie	oddałoby	istoty	
tych	różnic,	więc	zostaje	pominięte.
 
	 Na	końcu	oryginału	pieśni	tekst	przypomina,	że	
dzień	24	grudnia,	w	którym	przypominamy	na	święty	
wieczór,	był	dawniej	wspomnieniem	-	na	Adama	i	Ewę.	
W	 zwrotkach	 2.	 do	 5.	 pojawiają,	 odradzają	 się	myśli	
oparte	o	list	Ap.	Pawła	do	Filipian	2.5	pomniejszające	
formy	„w żłóbeczku” oraz „Jezusek”	przenoszą	nas	do	
nastroju		dziecięcej	wiary,	tak	jakbyśmy	klękali	przed	
żłóbeczkiem	i	modlili	się	do	małego	Dzieciątka	-	Jezu-
sa.	Omawianą	pieśń		śpiewamy	na	nutę,	melodię,	opartą	
o	stary	bożonarodzeniowy	introit:	„Puer	est	natus	nobis"	
(„A	Syn	narodził	się	nam")!
	 Cały	artykuł	kończy	się	sześcioma	zwrotkami	
pieśni:	„Lobt	Gott,	 ihr	Chris	 ten	alle	 	gleich".	(EG	27	 
i	ŚE	39,	tak	podano	poprzednio).
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Wspomnienie:
	 Księdza	Biskupa	Tadeusza	Szurmana	nie	zapomnę	nigdy.	Nigdy	
też	 nie	 zapomnę	 roku	 praktyk	 u	 jego	 boku	 w	 Parafii	 Ewangelicko-Au-
gsburskiej	Zmartwychwstania	Pańskiego	w	Katowicach.	Ksiądz	Biskup	
mawiał:	„Pierwszy rok pracy w Kościele jest jak pierwsza miłość. O niej 
nigdy się nie zapomina”.	Sprawdziło	się.
	 Oczywiście	nie	pamiętam	wszystkiego.	Za	to	pamiętam	atmosferę	
plebanii	w	Katowicach.	Ciągły	 ruch	w	pokojach	kancelaryjnych.	Wielu	
ludzi	 przewijających	 się	 przez	 pomieszczenia	 plebanii	 –	 pracowników,	
wolontariuszy,	domowników,	interesantów,	parafian,	sympatyków,	anoni-
mowych	alkoholików,	chórzystów	i	wielu,	wielu	innych.	Miałem	wraże-
nie,	że	oni	wszyscy	przychodzili	tam	by	szukać	i	znaleźć	Biskupa.	
	 Jeżeli	zaś	zdarzyło	się,	że	jego	akurat	nie	szukali,	 to	on	sam	do	
nich	wychodził,	nawiązywał	kontakt,	 rozmawiał,	dzielił	się	swoimi	spo-
strzeżeniami.	Czasami	wyglądało	to	dziwnie.	Ktoś	przyszedł	kupić	Zwia-
stuna	i	nagle	został	wciągnięty	przez	Biskupa	w	bardzo	interesującą	roz-
mowę	na	temat	filmu	Pasja	Mela	Gibsona.	Albo,	ktoś	przyszedł	zapłacić	
składkę	 kościelną	 i	 nagle	 Biskup	wyciągał	 z	 sejfu	 Biblię	 Brzeską	 i	 ro-
bił	mini	wykład	na	temat	tego	białego	kruka	znalezionego	przypadkiem	 
w	piwnicach	plebanii.	
	 W	takich	sytuacjach	miałem	wrażenie,	że	Biskup	nie	ma	żadnych	
tajemnic.	 Gra	w	 otwarte	 karty.	 Zawsze	 dzielił	 się	 z	 drugim,	 nierzadko	
przypadkowym	 człowiekiem	 tym	 co	mu	 akurat	 w	 duszy	 grało.	 Przede	
wszystkim	wspaniale	okazywał	swoje	emocje.	Kiedy	się	cieszył	to	całym	
ciałem,	uśmiechem,	gestem.	Kiedy	się	gniewał,	lepiej	było	zejść	mu	z	dro-
gi,	bo	podnosił	głos,	machał	rękami,	przerzucał	książki,	denerwował	się.	
Jestem	przekonany,	że	za	to	ludzie,	parafianie	przede	wszystkim	go	cenili	
i	kochali.	Potrafił,	poprzez	szczere	okazywanie	swoich	emocji,	nawiązać	
w	 sposób	 fantastyczny	 relację	 z	drugim	człowiekiem.	Również	 ze	mną,	
praktykantem.
	 Czułem	 się	 bardzo	 poważnie	 traktowany	 jako	 praktykant.	Ceni-
łem	sobie	to,	że	Biskup	dzielił	się	ze	mną	wieloma	swoimi	spostrzeżenia-
mi.	W	sposób	bezpośredni	przed	czymś	przestrzegał,	coś	radził,	do	czego	
zachęcał,	o	czymś	przekonywał.	Zabierał	mnie	w	wiele	ciekawych	miejsc,	
uczył	zachowania	przy	ołtarzy,	na	ambonie,	przywiązania	do	ewangelic-
kiej	wiary,	etosu	pracy.

U boku Biskupa

Pamiątka Założenia kościoła w Zamarskach, 
23.VI.2013 rok

Pamiątka Założenia kościoła  
w Cieszynie ,26.V.2013 rok
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Miałem	wrażenie,	że	mimo	mojego	wieku	i	braku	
doświadczenia	cenił	mnie	za	pewne	umiejętności,	
prace	z	dziećmi,	czy	młodzieżą.	Zaraz	potem	jed-
nak	nie	omieszkał	dodawać,	niby	sobie	i	muzom:	

„wy młodzi, to w ogóle Kościoła nie znacie.”
	 Pamiętam,	pewnej	niedzieli	żaden	z	orga-
nistów	nie	mógł	przyjść	do	kościoła	i	zagrać	pod-
czas	nabożeństwa.	Wszyscy	się	pochorowali.	Bi-
skup	powiedział	wtedy:	„Jak się dzielimy? Chcesz 
grać? Czy odprawić nabożeństwo?” Oczywiście,	
że	 wolałem	 odprawić	 nabożeństwo.	 Nigdy	 prze-
cież	 wcześniej	 nie	 grałem	 na	 katowickich	 orga-
nach,	które	wyglądały	jak	kokpit	samolotu.	Wtedy	
grał	Biskup.	Niewielu	chyba	wtedy	poznało,	że	za	
manuałem	nie	siedział	zawodowy	organista,	lecz	
On	–	człowiek	wielu	talentów.
	 Najbardziej	cieszyłem	się,	kiedy	miałem	
okazję	słuchać	kazań	Biskupa.	Bardzo	je	przeży-
wałem.	Gdzieś	w	połowie	kazania	czułem	na	wy-
sokości	serca	takie	dziwne	ciepło.	Po	prostu	dziw-
ne	rozgrzanie	serca.	Chyba	nigdy	później	mi	się	
już	to	nie	zdarzało	słuchając	innych	kaznodziei.	
	 Po	moim	kazaniu	na	którym	On	był	obec-
ny,	komentował: „słuchaj, musisz zmieniać tembr 
głosu! Czasami krzyknąć! A ty mówisz coraz ci-
szej i ciszej”.

	 Podczas	 ordynacji,	 dziękowałem	 Biskupowi	 za	
opiekę	 duszpasterską	 i	 naukę,	 którą	 odebrałem	 w	 parafii	 
w	 Katowicach.	 Swoim	 zwyczajem	 Biskup	 chciał	 byśmy	
zrobili	generalną	próbę	dzień	przed	tą	uroczystością.	Wtedy	
też	 przeczytałem	 swoje	 podziękowania	 pod	 jego	 adresem.	
W	 tym	momencie	 załamał	mi	 się	 głos.	Byłem	wzruszony.	
„Grzegorz, to normalne, że trudno ci mówić. To są wielkie 
emocje. Jutro będzie dobrze…” Miałem	wrażenie,	że	też	się	
wzruszył.
        

ks.Grzegorz Brudny

Wspomnienie:
	 W	dniu	14	lutego	2014	
r.	o	godzinie	17.25	zmar-
ła	w	swoim	domu	w	Cie-
szynie	 	 w	 wieku	 65	 lat	
śp.	 Danuta	 Błahut	 Zale-
ska,	lekarz	i	em.	dyrektor	
ds.	 Opieki	 Zdrowotnej	 
w	 Śląskim	 Szpitalu	 
w	Cieszynie.	
	 Zmarła	 była	 córką	
Emila	i	Malwiny	z	domu	
Kubisz.	 Całe	 ofiarne	
życie	 lekarki	 związane	

było	ze	Szpitalem	Śląskim	w	Cieszynie.	Pracowała	na	
Oddziale	Chorób	Wewnętrznych,	przez	16	lat	jako	z-ca	
ordynatora,	 następnie	 objęła	 stanowisko	Zastępcy	Dy-
rektora	ds.	opieki	zdrowotnej.
	 W	 ostatnich	 latach	 życia	 została	wicedyrekto-
rem	 Pogotowia	 Ratunkowego	 w	 Cieszynie	 oraz	 leka-
rzem	Zakładu	Opiekuńczo-Leczniczego	Sióstr	Borome-
uszek	w	Cieszynie,	wykonywała	też	pracę	dydaktyczną	
w	Szkole	Organizacji	i	Zarządzania.	Od	kilkunastu	lat,	
z	 ramienia	 Diakonii	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsbur-

Wspaniała lekarka, 
cudowny człowiek...

skiego	w	RP,	brała	udział	w	międzynarodowych	konfe-
rencjach	lekarzy	–	chrześcijan,	organizowanych	przez	
EKD	w	Niemczech.	
	 Danuta	Błahut-Zaleska	pozostawiła	męża,	syna,	
córkę,	zięcia	i	dwie	siostry	z	rodzinami.
	 Tak	o	tej	zasłużonej	lekarce	pisał	Szpital	Śląski	
w	Cieszynie		w	dniu	przejścia	na	emeryturę:
 „W dniu 20 kwietnia 2010 r. miało miejsce 
uroczyste pożegnanie Dyrektor ds. Opieki Zdrowotnej 
Danuty Błahut-Zaleskiej, która po 35 latach pracy prze-
szła na zasłużoną emeryturę. Funkcję dyrektora pełni-
ła od 1997 r., wcześniej pracowała między innymi jako 
Kierownik Pracowni Izotopowej oraz Zastępca Ordy-
natora w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Przez cały 
okres zatrudnienia wykazywała się ogromnym zaanga-
żowaniem, pracę lekarza łączyła z pasją, najważniejsze 
zawsze było dla Niej dobro pacjenta.
 Danuta Błahut-Zaleska w swojej pracy konty-
nuowała rodzinną tradycję, którą rozpoczął jej dziadek 

– Jan Kubisz, był pierwszym polskim dyrektorem Szpita-
la w latach 1930 – 1948. Ojciec, Emil Błahut, pracował 
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przez 31 lat, rozpoczynając swoją pracę na Oddziale 
Wewnętrznym, następnie jako ordynator oddziału za-
kaźnego i zastępca dyrektora ds. lecznictwa. Obecnie 
pracuje już czwarte pokolenie rodziny Pani Dyrektor, 
córka Anna, jest lekarzem w Oddziale Obserwacyjno-

-Zakaźnym. Składamy serdeczne podziękowania za wie-
loletnie zaangażowanie w pracy zawodowej. Życzymy, 
aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później 
spełniły się właśnie teraz. Życzymy również dobrego 
zdrowia, pogody ducha, ciepła i spokoju w życiu osobi-
stym.”
	 Niestety,	 te	 piękne	 życzenia	 niezupełnie	 się	
spełniły.	 Po	 ciężkiej	 chorobie	 Pani	 Dyrektor	 Danuta	
Błahut-Zaleska	 odeszła	 od	 swoich	 najbliższych	 i	 od	
tych,	którym	całym	sercem	przez	wiele	lat	służyła.
	 Niech	odpoczywa	w	pokoju	u	Pana,	który	jest	
Bogiem	żywych	i	umarłych.	Zasmuconej	rodzinie	skła-

damy	wyrazy	szczerego	współczucia	i	Bożej	pociechy	
w	smutku	i	żałobie!

 Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 
chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele 
serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwo-
ści, wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej,  
a w szczególności dziękujemy wszystkim Ordynatorom 
Śląskiego Szpitala w Cieszynie, lekarzom i wszystkim 
siostrom przełożonym,  personelowi Szpitala, Profe-
sorom z Katowic oraz Wrocławia oraz Rodzinie, Przy-
jaciołom, Delegacjom, Siostrom Diakonisom z Dzię-
gielowa, Siostrom Zakonnym, Sąsiadom za obecność, 
słowa wsparcia, modlitwę, pamięć, złożone wieńce  
i kwiaty. Za okazaną pomoc i serce serdeczne podzię-
kowania składa rodzina.

 Dzisiejszy człowiek jest obciążony coraz większą ilością rzeczy. Rzeczy, rzeczy, 
coraz więcej rzeczy. Nieszczęście jednak polega na tym, że rzeczy nie są obojętne: 
kształtują naszą mentalność, a co więcej tworzą pewną „filozofię”, nazwijmy ją, „rze-
czywistością”. Właśnie ta „rzeczywistość” jest zagadnieniem, które powinno nas wszyst-
kich skłonić do rachunku sumienia.
 A więc w skrócie:
 - rzeczy stają się często ważniejsze niż osoby. Wczoraj się mówiło „to mój nauczyciel”, 
dzisiaj się mówi „to mój samochód”;
 - rzeczy naruszają równowagę człowieka: zwracają jego uwagę na to, co na zewnątrz:
przyjrzeć się, dotknąć, poczuć, posiąść. Za cenę posiadania człowiek najczęściej płaci
utratą swojej osobowości.
 - rzeczy mamią nas i uzależniają: im więcej się im przypatrujesz, tym bardziej ich po-
żądasz.
 Kiedyś powstanie rzeczy było wynikiem ich konieczności, dzisiaj rzeczy same 
w sobie budzą chęć posiadania. Kiedyś łakniono wody, aby gasiła pragnienie, dzisiaj 
wszystkie możliwe napoje, wszystkie gatunki lodów służą, aby je pobudzić!
 - rzeczy powodują utratę naszej indywidualności: komuś, kto kupuje wspaniały samo-
chód może wydaje się, że i on sam staje się wspanialszy.
           

                                                                                                      (udostępniła: Grażyna Cimała)

 „Mieć wiarę to nie znaczy mieć jedynie oczy zwrócone ku Bogu, znaczy to, 
przede wszystkim, patrzeć na świat Jego oczami.”

                                                                
„Nauczyliśmy się pływać tak jak ryby. Nauczyliśmy się fruwać tak jak ptaki.  

Nauczyliśmy się przecinać przestrzenie jak meteory. 
Ale kiedy nauczymy się chodzić po ziemi jak ludzie?”
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W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 192

Trochę historii

   04.03.1939: w	Łodzi	 zmarł	 nagle	 przemysłowiec,	mece-
nas	 i	 kolekcjoner	 sztuki,	 darczyńca	 	Henryk Karol Groh-
man,	 kolejny	 potomek	 z	 pokolenia	 łódzkich	 przedsiębior-
ców.	 Był	 najstarszym	 synem	 Ludwika	 i	 Pauliny	 Adeliny	 
z	 Trenklerów.	 Urodził	 się	 w	 Łodzi	 2.11.1862	 r.	Wykształ-
cenie	zdobywał	w	V	Gimnazjum	w	Warszawie,	a	następnie	
na	Wyższej	Szkole	Włókienniczej	w	Szwajcarii.	Po	zalicze-
niu	 praktyki	 zawodowej	 na	 terenie	Anglii,	wrócił	 do	 kraju,	 
a	z	chwilą	zgonu	ojca	(1889)	przejął	kierownictwo	nad	wszyst-
kim	zakładami.	Zaleganie	spłat	kredytów	i	silna		konkurencja	
groziła	 upadłością	 zakładów,	 przeto	Grohman	 przekształcił	
firmę	 w	 Towarzystwo	 Akcyjne	 Zakładów	 Przemysłowych	
Ludwika	Grohmana	 (1899).	Kolejny	 kryzys	 firmy	wywoła-
ły		następujące	po	sobie	strajki	robotników	w	1905	r.,	którzy	
domagali	się	podwyżek	płac	i	skrócenia	dnia	pracy.	Grohman	
zmuszony	do	wyjazdu	z	kraju,	schronił	się	w	Berlinie,	skąd	
w	1906	 r.	 zagroził	 robotnikom	zamknięciem	 fabryk	 i	 zwol-
nieniem	wszystkich	pracowników.	Do	Łodzi	wrócił	dopiero	
po	stłumieniu	wystąpień	robotniczych	w	1908	r.,	ale	musiał	
także	spełnić	żądania	robotników,	zapewniając	im	m.in.	opie-
kę	lekarską	i	pomoc	dla	ich	dzieci.	W	1910	r.	przyłączył	do	
Towarzystwa	 przędzalnię,	 przez	 co	 powiększył	 kapitał	 za-
kładowy	 i	 konkurencyjność	 Towarzystwa.	 Przyszło	 mu	 to	 
o	tyle	łatwiej,	że	był	członkiem	wielu	instytucji	przemysłowo	
–	handlowych	i	bankowych	w	kraju	i	za	granicą.	Początkowe	
lata	I	wojny	światowej	spędził	w	Lozannie,	gdzie	nawiązał	
kontakt	 z	 niektórymi	 przedstawicielami	 emigracji	 polskiej.	
Do	 kraju	 wrócił	 w	 1916	 r.	 i	 energicznie	 przystąpił	 do	 od-
budowy	 zdewastowanych	 zakładów	 i	 restytucji	 kilku	 sto-
warzyszeń.	Gdy	rok	później	przeniósł	się	do	Warszawy	i	tu	
wysunął	się	na	czoło	działaczy	gospodarczych.	Zamiar	połą-
czenia	wszystkich	sześciu	łódzkich	zakładów	bawełnianych	
udało	się	zrealizować	tylko	częściowo	przez	scalenie	dwóch	
przedsiębiorstw	 w	 Towarzystwo	 Akcyjne	 	 Zjednoczonych	
Zakładów	K.	Scheiblera	 i	L.	Grohmana,	 a	 że	 rynek	na	wy-
roby	bawełniane	świecił	wówczas	pustkami,	w	krótkim	cza-
sie	zatrudnienie	osiągnęło	12000	pracowników,	pracujących	
przez	całą	dobę.	Niestety,	wręcz	gigantyczny	rozwój	produk-
cji	został	przyhamowany	latami	ogólnoświatowego	kryzysu.	
Znów	rozminęły	się	interesy	przedsiębiorcy	z	oczekiwaniami	
robotników.	Gdy	w	1920	r.	Grohman	wrócił	do	Łodzi,	dołą-
czył	do	współzałożycieli	Rady	Centralnej	Związku	Polskiego	
Przemysłu,	Górnictwa,	Handlu	 i	Finansów	„Lewiatan”,	był	
także	członkiem	Rady	Nadzorczej	Banku	Polskiego	i	innych	
instytucji	 w	 dużym	 stopniu	 decydujących	 o	 powodzeniu,	 
a	potem	załamaniu	reform	gospodarczych,	podejmowanych	
przez	Władysława	Grabskiego.	

Już	 z	 początkiem	XX	w.	Groh-
man	 sporo	 uwagi	 poświęcał	
kolekcjonerstwu,	 zwłaszcza	
ceramiki,	 egzotycznych	 instru-
mentów	muzycznych,	a	zwłasz-
cza	grafiki	 czołowych	polskich	
twórców.	 Pod	 koniec	 życia	
przekazał	wszystkie	swoje	zbio-
ry	placówkom	naukowym	i	mu-
zealnym	w	Łodzi	i	w	Warszawie.	

**********
   04.03.1939: zmarł	w	Rabce	Zdroju	dr med. Wacław Seidl.	
Jego	rodzicami	byli	ziemianin	Józef	i	Henryka	z	Czermaków.	
Urodził	 się	 18.03.1867	 r.	w	Dębicy.	 Po	 ukończeniu	 gimna-
zjum	w	Tarnowie	wybrał	 się	 na	 studia	medyczne	do	Pragi,	
zakończone	 w	 1892	 r.	 uzyskaniem	 tytułu	 doktora	 wszech	
nauk	medycznych.	Po	zaliczeniu	praktyki	w	szpitalach	pra-
skich,	dwa	lata	później	objął	stanowisko	lekarza	górniczego	
Kasy	Brackiej	w	Niemieckiej	Lutyni		i	tam	też,	już	od	1897	
r.	 związał	 się	 z	 ruchem	zainicjowanym	przez	Tadeusza	Re-
gera,	wspierał	 jego	pisma	„Równość”,	a	potem	„Robotnika	
Śląskiego”,	 i	 „Górnika”;	w	 tymże	 roku	był	współzałożycie-
lem,	 a	 później	 współwydawcą	 frysztackiego	 „Głosu	 Ludu	
Śląskiego”.	W	1907	r.	wstąpił	w	szeregi	PPSD,	a	już	w	1913	
zasiadł	w	jego	Komitecie	Obwodowym	Śląska	i	Galicji.	Po-
nadto	w	1898	r.	powiększył	grono	współzałożycieli	towarzy-
stwa	oświatowego	„Jedność”	i	był	jego	pierwszym	prezesem.	
Należał	również	do	współinicjatorów	Towarzystwa	Budowy	
Domu	 Polskiego	 w	Morawskiej	 Ostrawie,	 wybudowanego	
w	1900	 r.	Dzięki	 jego	usilnym	staraniom	 i	przy	wydatnym	
wsparciu	prof.	Odona	Bujwida	z	Krakowa,	udało	się	uniknąć	
jego	 licytacji	 z	 powodu	przekroczenia	 limitu	kosztów	 jego	
budowy.	Po	przeprowadzce	do	Morawskiej	Ostrawy,	w	1902	
r.	w	tymże	Domu	otworzył	prywatny	Zakład	Wodoleczniczy	
„Zofiówka”,	 przyjął	 także	 	 przewodnictwo	 Stowarzyszenia	
Dom	Polski	 i	koła	Towarzystwa	Szkół	Ludowych.	Ponadto	 
w	Domu	działała	polska	szkoła	dla	dzieci	i	analfabetów	z	Ga-
licji,	czynna	była	biblioteka,	scena	teatralna,	sale	na	odczyty 
i	tp.	W	1908	r.	dołączył	do	kolejnej	inicjatywy	Tadeusza	Re-
gera,	będąc	współorganizatorem	Stowarzyszenia	Robotników	
i	Robotnic	„Siła”,	w	ramach	którego	organizował	wycieczki	
robotników	cieszyńskich	do	Krakowa.	Z	chwilą	wykupienia	
w	1912	r.	przez	Stowarzyszenie	Kopalń	Węgla	Kamiennego	
Zagłębia	Ostrawsko	-	Karwińskiego	sanatorium	w	Bystrej,	dr	
Seidl	 został	 dyrektorem	 placówki,	 obejmując	 także	 opieką	
Dom	dla	Żon	 i	Córek	Górników.	W	czasie	 I	wojny	 świato-
wej	 był	 komendantem	 oddziału	 sanitarnego,	 kierownikiem	
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szpitali	etapowych,	wreszcie	lekarzem	sztabowym	Legionów	
Polskich.	Niepoślednie	 zasługi	położył	wokół	 zorganizowa-
nia	 i	 sprawnego	 funkcjonowania	 szpitali	 legionowych	 pod	
koniec	1914	 r.	 na	Śląsku	Cieszyńskim,	między	 innymi	naj-
większego	w	Wędryni,	po	czym	wrócił	do	Bystrej.	W	1916	
r.	 uczestniczył	w	 deputacji	 Sekcji	 Śląskiej	Naczelnego	Ko-
mitetu	 Narodowego	 do	 Koła	 Polskiego	 parlamentarzystów	
w	 Wiedniu,	 domagając	 się	 uwzględnienia	 interesów	 naro-
dowych	mieszkańców	Śląska	Cieszyńskiego.	Już	po	wojnie	
przewodniczył	biuru	plebiscytowemu	w	Bielsku.	Po	podziale	
Śląsku	Cieszyńskiego	opuścił	Śląsk	na	zawsze.	W	1920	r.	za-
łożył	 Powiatową	Kasę	Chorych	w	Drohobyczu	 i	 został	 jej	
lekarzem	naczelnym.	W	latach	1925	–	1929	pełnił	obowiązki	
naczelnego	lekarza	Okręgowego	Związku	Kas	Chorych	we	
Lwowie.	Począwszy	od	1930	zajął	się	wodolecznictwem	we	
Lwowie,	w	okresie	letnim	dodatkowo	w	Tatarowie	nad	Pru-
tem,	potem	kolejno	w	Olchowach,	Wysowej	Zdroju	i	Kryni-
cy.	W	1934	r.	na	stale	zamieszkał	w	Krakowie.	Gdziekolwiek	
był,	jako	działacz	PPS	udzielał	się	w	samorządach	miejskich	
i	wszelkich	stowarzyszeniach	robotniczych,	podobnie,	jak	na	
Śląsku	 Cieszyńskim,	 nie	 szczędząc	własnego	 grosza,	 spon-
sorował	wiele	przedsięwzięć	i	organizacji.	Dla	poratowania	
zdrowia	w	 1939	 r.	wyjechał	 do	Rabki.	 Był	 to	 jego	 ostatni	
wyjazd,	z	którego	już	nie	wrócił.	Pochowany	został		na	cmen-
tarzu	rakowickim	w	Krakowie.		

**********
   05.03.1939:	 zmarł	 Jan Gwalbert Pawlikowski,	 prezes	
Związku	Naukowo	 –	Literackiego,	 redaktor	 serii	wydawni-
czej	„Wiedza	i	Życie”	we	Lwowie,	pionier	ochrony	przyro-
dy,	działacz	Polskiego	Towarzystwa	Tatrzańskiego,	redaktor	
rocznika	„Wierchy”,	publicysta,	autor	prac	o	tematyce	przy-
rodniczej	(„O	lice	ziemi”),	sztuce	Podhala.	Patrz:	w	odc.	144,	
w:	„Wieści	Wyższobramskie”		2010/3,	s.	14	

**********
   07.03.1839:	w	Niegosławicach	urodził	się	Adolf Tomasz 
Dygasiński,	syn	młodych	rodziców,	oficjalisty	rolnego	Jana	
i	Katarzyny	z	Janiszewskich.	Podstawowe	wiadomości,	 jak	
też	i	zamiłowanie	do	przyrody	i	łaciny	zawdzięczał	zielenic-
kiemu	medykowi,	 ks.	Augustowi	Bieleckiemu.	Warunki	 ro-
dzinne	zmusiły	go	do	wczesnego	usamodzielnienia	się.	Aby	
ukończyć	 szkołę	w	Pińczowie	 i	wyższą	 realną	w	Kielcach,	
dorabiał	na	korepetycjach.	Za	udział	w	ruchu	patriotycznym	
pozostał	pozbawiony	odznaczeń	 szkolnych.	Przez	dwa	 lata	
był	aplikantem	w	firmie	budowlanej,	by	uciułać	 trochę	gro-
sza	 i	zapisać	się	na	studia	na	wydziale	historyczno	–	filolo-
gicznym	w	Szkole	Głównej	w	Warszawie	(1862).	W	lutym	
przystał	 do	 Powstania	 Styczniowego,	wkrótce	 został	 aresz-
towany	i	na	pół	roku	uwięziony	za	poręczeniem	w	Olkuszu.	
Po	stłumieniu	Powstania	Styczniowego	kontynuował	studia	
w	Warszawie,	 a	 następnie	 w	 Pradze	 (1868),	 niestety	 prze-
rwane	z	powodu	wyczerpania	oszczędności.	Wróciwszy	do	
kraju,	został	nauczycielem	domowym	w	Wielgiem.	W	1871	r.	
wyjechał	do	Krakowa,	gdzie	założył	instytut	wychowawczy.	
Rok	później	ożenił	się	z	Natalią	Wyszkowską,	córką	patrio-
ty,	 rejenta	Cyriaka	Wyszkowskiego.	W	 tymże	 roku	 przejął	
księgarnię	Trzecieskiego		i	założył	„Bibliotekę	Umiejętności	
Przyrodniczych”	 oraz	 „Wydawnictwo	Dzieł	 Tanich	 i	 Poży-
tecznych”.	Ambitne	zamierzenia	i	wydanie	szeregu	cennych,	
ale	kiepsko	sprzedających	się	tytułów	naukowych	i	popular-

nych,	wśród	nich	wywołujących	oburzenie	sztuk	Aleksandra	
Świętochowskiego	oraz	krytycznego	pisma		„Szkice	społecz-
ne	i	literackie”,	a	także	konkurencja	filii	Gebethnera	i	Wolffa,	
zmusiły		Dygasińskiego	do	oddania	księgarni	i	wyjazdu	bez	
środków	do	życia	do	Warszawy	(1877).	Dzięki	przyjaźni	ze	
Stanisławem	Mieczyńskim	zdołał	zaczepić	się	w	redakcjach	
pism	warszawskich	(m.in.	„Przeglądu	Tygodniowego”,	„Wę-
drowca”),	udzielał	 lekcji,	wygłaszał	prelekcje	z	zakresu	no-
woczesnej	 pedagogiki.	W	 1880	 r.	 założył	 pismo	 „Przegląd	
Pedagogiczny”,	 stając	 się	 propagatorem	 idei	 Jana	 Pestaloz-
ziego	 i	 Fryderyka	Fröbla,	 sam	ogłosił	 kilka	 prac:	 „Naucza-
nie	bez	książki”,	 „Pierwsze	nauczanie	w	domu	 i	w	 szkole”	
(1880),	i	inne,	przetłumaczył	wiele	przednich	prac	z	zakresu	
nauczania	i	wychowania	(„Rodzice	i	dziecię”	–	1881),	logiki,	
psychologii,	filozofii	(Max	Mueller:	„Religia	jako	przedmiot	
umiejętności	porównawczej”	-	1873).		Głoszone	idee	nowo-
czesnej	 pedagogiki,	 propagowanie	 samokształcenia	 („Jak	
się	uczyć	 i	 jak	uczyć	 innych”	-	1899)	nie	znalazło	uznania	
w	 kręgach	 konserwatywnych	 i	 oczywiście	 władz	 carskich.	
Począwszy	 od	 1883	 r.	 coraz	 częściej	 sięgał	 do	 realistycz-
nie	 ujmowanej	 tematyki	 ludowej,	 czego	 przejawem	 była	
jego	pierwsza	nowela	„Za	krowę”,	potem	„Chłopska	zagro-
da”	(1885).	Był	współtwórcą	nowego	zespołu	redakcyjnego	
„Wędrowca”,	 (1884),	 inicjatorem	 miesięcznika	 etnograficz-
nego	„Wisła”	 (1887),	którego	 redakcję	wkrótce	przejął	 Jan	
Karłowicz.	Polemiczny	artykuł	„Beldonek”	spowodował,	że	
odtąd	 wielu	 młodopolskich	 autorów	 zaczęło	 wprowadzać	
do	 literatury	 język	 ludowy.	Nie	obcy	był	mu	obraz	wielko-
miejskiej	Warszawy	z	jej	mniej	chlubnymi	slumsami,	który	
przedstawił	 w	 powieści	 „Na	 warszawskim	 bruku”	 (1886).	
Owocem	wyjazdu	do	Brazylii		(1890)	były	„Listy	z	Brazylii”	
i	wstrząsająca	nowela	„Na	złamanie	karku”,	będąca	przyczy-
ną	wydalenia	niepożądanego	krytyka	z	Brazylii.	Wkrótce	po-
tem	powstała	antykapitalistyczna	powieść	„Gorzałka”	(1894).	
Wreszcie	 w	 twórczości	 	 literackiej	 pojawiły	 się	 zwierzęta.	
Pierwszą	w	tej	serii	była	powieść	„Wilk,	psy	i	ludzie”	(1883).	
Z	 czasem	 zagościły	w	 utworach	 całe	 rodziny	 zwierząt	 dzi-
kich	i	domowych,	zwłaszcza	wegetującej	na	Wyżynie	Mało-
polskiej.	Z	czasem	pisarz	stał	się	żarliwym	obrońcą	przyrody	
i	naturalnego	krajobrazu	(„Nędzarze	życia”	(1887),	„Koń	w	
łaskach	ludzkich”	–	1899),	w	czym	znacznie	wyprzedził	nie	
tyle	twórczość	Rudygarda	Kiplinga,	co	stał	się	prekursorem	
zmian	stosunku	człowieka	do	środowiska	przyrodniczego.	
Nie	sposób	w	tym	miejscu	pominąć	jeszcze	jedną	prekursor-
ską	inicjatywę.	Dygasiński	był	zauroczony	Doliną	Sąspowską,	
jej	 unikatowymi	walorami	 przyrodniczymi,	 bogatą	 historią.	
Z	wielkim	niepokojem	obserwował	poczynania	często	zmie-
niających	 się	właścicieli	 i	 bezkarną	dewastację	 środowiska	
naturalnego	tego	cudownego	zakątka	Wyżyny	Krakowskiej.	
Próby	 	przekształcenia	Ojcowa	i	okolic	w	zdrojowiska	oka-
zywały	się	bez	znaczenia				wobec	kolejnego	bezceremonial-
nego	wystawienia	dóbr	wraz	z	zamkiem	w	Pieskowej	Skale	
na	 licytację	 przez	 utracjusza	 Krzysztofa	 Mieroszewskiego.	
Wielką	zasługą	Dygasińskiego	było	nie	tylko	wprowadzenie	
ojcowskiego	pejzażu	do	swoich	utworów	literackich	i	artyku-
łów	w	prasie	warszawskiej,	ale	doprowadzenie	do	odroczenia	
licytacji	i	rozpoczęcie	zbiórki	datków	na	wykupienie	zamku.	
Dzięki	powstałej	spółce,	przekształconej	później	w	Towarzy-
stwo	Akcyjne		Zamek	Pieskowa	Skała,	już	1903	r.	opuszczo-
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ny	zamek	został	wykupiony.	Tego	momentu	Dygasiński	już	
nie	doczekał,	ale	m.in.	dzięki	jego	staraniom	została	uratowa-
na	przed	kompletną	dewastacją	jedna	z	perełek	architektury	
renesansu,	a	także	ośrodka	Reformacji	polskiej	w	XVI	w.	
Mimo	tak	ożywionej	działalności	literackiej,	publicystycznej	
i	 translatorskiej	stale	borykał	się	z	trudnościami	materialny-
mi,	dorabiał	prywatnym	nauczaniem,	a	gdy	władze	carskie	 
i	tego	mu	zabroniły,	ratował	się	guwernerką	u	możniejszych.	
Zmarł	w	Grodzisku	 3.06.1902	 r.	 Spoczął	 na	 cmentarzu	 po-
wązkowskim	w	Warszawie.	

**********
   08.03.1714:	w	Weimarze	urodził	się	 	Carl Philipp Ema-
nuel Bach,	trzeci	syn	wielkiego	Jana	Sebastiana	Bacha.	Ojcu	
zawdzięczał	 gruntowne	 wykształcenie	 muzyczne,	 a	 ponad-
to	 ukończył	 studia	 prawnicze	 na	 uniwersytetach	w	 Lipsku	 
i	Frankfurcie	nad	Odrą.	W	1740	r.	dostąpił	zaszczytu	nadwor-
nego	klawesynisty	króla	Fryderyka	II	w	Berlinie.	Gdy	zmarł	
ojciec	 (1750),	 bezskutecznie	 ubiegał	 się	 o	 jego	następstwo	
na	stanowisku	kantora	u	św.	Tomasza	w	Lipsku.	Dopiero	po	
śmierci	Georga	Philipa	Telemanna	(1757),	przejął	po	nim	sta-
nowisko	dyrektora	muzyki	kościelnej	 i	kantora	 Johanneum	
w	Hamburgu.	Tam	też,	jak	i	we	Frankfurcie,	wydatnie	przy-
czynił	się	do	kulturalnego	ożywienia	obu	miast	m.in.	poprzez	
organizowanie	licznych	koncertów.	Szczególnie	oczekiwane	
były	jego	improwizacje.	
	 Był	twórcą	wszechstronnym,	a	jego	3	–	częściowe	
sonaty	były	kolejnym	etapem	rozwoju	tej	formy	muzycznej.	
W	swoim	dorobku	kompozytorskim	pozostawił,	oprócz	licz-
nych	sonat,	52	koncerty	fortepianowe,	19	symfonii,	oratoria,	
dziesiątki	utworów	instrumentalnych,	zwłaszcza	na	fortepian	
(200),	 a	 także	 pieśni.	 	Wszystkie	 jego	 	 ponad	 700	 kompo-
zycji	 cechowała	 pogłębiona	 uczuciowość.	Uważał	 bowiem,	
że	„muzyka	jest	mową	uczuć”.	To	jego	kompozycje	wywarły	
duży	wpływ	na	muzykę	twórców	tej	miary	co	Józef	Haydn	 
i	Wolfgang	Amadeusz	Mozart.	Jest	także	autorem	podręczni-
ka	gry	na	fortepianie	„Versuch	über	die	wahre	Art	das	Clavier	
zu	spielen”,	przez	niektórych	krytyków	uważany	za	prekur-
sora	nowoczesnej	techniki	pianistycznej.		Zmarł	w	Hambur-
gu	14.12.1788	r.	

**********
   14. 03.1839:	w	Wiedniu	urodził	się		ks. dr h.c. Ferdynand 
Schur,	tam	też	zaliczył	studia	teologii	ewangelickiej.	Począt-
kowo	 był	 pastorem	 i	 dyrektorem	 szkoły	 głównej	 w	 Brnie.	 
W	latach	1876	–	1894	był	proboszczem	parafii	w	Bielsku,	na-
stępcą	ks.	dr	Teodora	Haasego	i	bliskim	jego	współpracow-
nikiem.	Za	jego	urzędowania	w	Bielsku	uległ	przebudowie	
kościół	w	stylu	neogotyckim	(1881	-	1882),	według	projek-
tu	 architekta	wiedeńskiego	Henryka	Ferstela.	On	 także	był	
współzałożycielem	 i	 redaktorem	czasopisma	„Evangelische	
Kirchenzeitung	 für	 Österreich”.	 Był	 też	 przełożonym	 po-
wstałego	w	1888	 r.	 „domu	dla	 kandydatów”	 teologii	 ewan-
gelickiej,	gdzie	kierowano	większość	 teologów	po	studiach	
a	przed	ordynacją.	Przewodniczył	również	komitetowi	zało-
życielskiemu	Teatru	Miejskiego	w	Bielsku,	którego	budowę	
ukończono	w	 1890	 r.,	 także	według	 projektu	wiedeńczyka	
Emila	Förstera.	W	1894	r.	ks.	Schur	został	powołany	na	radcę	
Naczelnej	Rady	Kościelnej	w	Wiedniu.	Tam	także	pełnił	obo-
wiązki	sekretarza	generalnego	Stowarzyszenia	im.	Gustawa	
Adolfa.	Zmarł	28.03.1909	r.	

**********
    14.03.1964:	w	Cieszynie	 zmarł	ks. Jan Zender,	 długo-
letni	 katecheta,	 pochowany	 na	 cmentarzu	 ewangelickim	 
w	Cieszynie.	Pochodził	z	 Jasienicy,	urodzony	20.071893	 r.,	
wychowany	w	rodzinie	kuratora	zboru	w	Jaworzu.	Kształcił	
się	w	gimnazjum	w	Bielsku,	następnie	zaliczył	studia	teolo-
gii	ewangelickiej	na	uniwersytetach	w	Wiedniu	 i	Halle.	Or-
dynowany	w	1918	r.,	rozpoczął	swoją	służbę	jako	wikariusz	
w	Insbrucku.	W	1921	r.	powrócił	do	kraju.	Powierzono	mu	
wówczas	stanowisko	katechety	w	szkołach	cieszyńskich	aż	
do	czasu	kasacji	nauki	religii	w	1952	r.	Przeszedł	wówczas	
w	stan	spoczynku.	

**********
   15.03.1839:	urodził	się	Henryk Dietel,	założyciel	przędzal-
ni	wełny	czesankowej	w	Sosnowcu,	fundator	szkół	i	kościoła	
ewangelickiego	tamże,	filantrop.	Patrz:	odc.	159.	w:	„Wieści	
Wyższobramskie”	2011/6,	s.	12.

**********
   22.03.1914:	w	Nawsiu	 urodził	 się	Władysław Niedoba,	
siódme	i	ostatnie	dziecko	Pawła	i	Ewy	z	Sikorów.	Zanim	się	
urodził,	 zmarł	 ojciec.	 Noszący	 „pańskie	 imię”	Władek	 do-
czekał	jeszcze	pięcioro	krewniaków	z	drugiego		małżeństwa	
mamy.	 Ostoją	 rodziny	 była	 babcia	 Ewa,	 światła,	 oczytana,	
biegła	we	wszystkim	 co	beskidzkie,	 organizatorka,	 reżyser-
ka	 i	 autorka	wiejskich	 scenek.	Dorastający	Władek	 cieszył	
się	niepospolitym	głosem,	tymczasem	jednak	musiał	śpiewać	
sobie	 i	 groniom,	 pracować	w	 gospodarstwie	 i	w	 lesie.	Do-
rywczo	dojeżdżał	do	Ostrawy,	by	kształcić	swój	głos,	zyskał	
nawet	angaż	w	Teatrze	Narodowym	w	Ostrawie.	Gdy	Zaolzie	
znalazło	się	w	granicach	Polski	(1938),	kto	wie,	jak	to	tam	
było	z	tym	Kiepurą;	dość	na	tym,	że	zyskał	stypendium	na	
studia	 wokalistyczne.	 Zadowolił	 się	 Konserwatorium	 Mu-
zycznym	w	Katowicach.	Z	chwilą	wybuchu	 II	wojny	 świa-
towej	dowodził	 oddziałem	samoobrony	w	 składzie	 IV	PSP,	
zdziesiątkowanym	 pod	 Dzikowem	 nieopodal	 Przemyśla.	
Władkowi	udało	 się	uniknąć	 śmierci	 już	nie	na	polu	walki,	 
a	w	trakcie	bezlitosnych	egzekucji	i	dostać	się	do	zauralskie-
go		łagru,	skąd	udało	mu	się	zbiec.	Po	dwóch	miesiącach	dra-
matycznej	wędrówki	dotarł	do	Nawsia.	Ledwo	spoczął,	stał	
się	 łakomym	kąskiem	dla	Wehrmachtu.	Dezercja	nie	udała	
się,	uciekinier	wylądował	w	karnej	kompanii	na	wyspie	Kor-
fu.	Kolejna	próba	ucieczki	jednak	się	powiodła.	Okrężną	dro-
gą	 przez	Grecję	 i	 kraje	 bałkańskie	 znów	dotarł	 do	Nawsia.	
Już	po	wojnie,	Władysław	Niedoba	jeszcze	raz	powędrował	
do	Ostrawy,	 błysnął	 talentem	 na	 ostrawskiej	 scenie	 i	 choć	
oklaskiwany,	 wnętrze	 jego	 krzyczało	 –	 to	 nie	 rola	 dla	 cie-
bie,	 to	 nie	 ta	 scena.	 Na	 jego	 drodze	 stanął	 poczciwy	 rech-
tor	Karol	Piegza,	który	niedoszłego	gwiazdora	przerobił	na	
Jurę	spod	Gronia.	W	ramach	PZKO	w	1947	r.	powstał	chór	
„Gorol”,	który	już	w	styczniu	1948	r.	wystąpił	na	Wieczorze	
Mickiewiczowskim.	 To	 jeszcze	 nie	 to:	 „Gorol”	 musi	 być	
GOROLEM,	musi	z	góralszczyzny	czerpać,	musi	ją	ożywić	 
i	wzbogacać.	Chodził	więc	Niedoba	od	domu	do	domu,	prze-
konywał:	 przyjdźcie	na	Święto	Gorola.	Dosiadł	 siwka	 i	 na	
czele	 pochodu	 goroli	 z	 nieodłączną	 palicą	w	 garści	 ruszył	 
z	Nawsia	do	jabłonkowskiego	Lasku	Miejskiego	na	spotkanie	
z	gośćmi	święta.	Nie	zawiedli.	Na	powitalny	okrzyk:	ho	–	ho	
–	 hoooo,	 rozlegała	 się	 gromka	 odpowiedź,	 echem	 odpowie-
działy	gronie.	I	tak	już	co	roku	ludzie	z	bliska	i	dalsza	przy-
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bywali	 na	 Święto	 Gorola,	 by	 posłuchać	 śpiewu,	 napatrzeć	
się	 tańcom,	oglądnąć	widowiska,	posmakować	gorolskiego	
jodła.	 Jura	 spod	Gronia	 	nie	 tylko	hetmanił,	był	 reżyserem	 
i	aktorem,	pisał	scenariusze,	skecze,	monologi,	przekomarzał	
się	 z	 Ma-ma-ma-maciejem.	 Raz	 po	 raz	 powstawały	 nowe	
wodewile	„Tam	na	groniach”	(1951).	„Goralski	wiesieli”	gra-
ne	pod	bacowską	kolybą	u	stóp	Kozubowej.	Zabiegał	także	
o	utworzenie	polskiej	sceny,	ruchliwego	teatru	objazdowego.	
Sztuka	„Wczoraj	i	przedwczoraj”	A.	Maliszewskiego	odegra-
na	jesienią	1951	w	sali	redutowej	Hotelu	Piast”	była	premierą.	
Umiał	Niedoba	zyskać	wielu	sojuszników,	wśród	nich	dyrek-
tora	 Teatru	 Czeskocieszyńskiego	 Jozefa	 Zajica,	 który	 udo-
stępnił	scenę	dla	polskich	programów.	Nie	marnował	polski	
zespół	szansy:	w	ciągu	roku	wystawiał	10	premier,	zdobywał	
nagrody.	Sam	hetman	doczekał	Nagrody	im.	Oskara	Kolber-
ga	(1981).	Choć	już	1974	r.	przeszedł	formalnie	na	aktorską	
emeryturę,	Gorola	nie	opuścił	do	końca	swoich	dni,	był	jego	
główną		postacią	i	ozdobą.	Jak	długo	mógł,	dosiadał	siwka,	
występował	na	gorolskiej	scenie;	potem	przywożono	go	ko-
laską.	Zmarł	12.03.1999	r.	Spoczął	na	nawiejskim	cmentarzu,	
żegnany	 nieprzeliczonym	 tłumem	 wielbicieli	 jego	 talentu,	
niepospolitej	 determinacji	 w	 podniesieniu	 godności	 śląsko-
-beskidzkiego	górala.	

**********
   21.03.1914:	w	Kramniku	urodził	się	ks. dr Alfred Jagucki.	
Mając	 20	 lat	 ukończył	 gimnazjum	w	 Suwałkach	 i	w	 tymże	
1934	 r.	 rozpoczął	 studia	 na	 Wydziale	 Teologii	 Ewangelic-
kiej	 Uniwersytetu	 Warszawskiego.	 Ordynowany	 9.10.1938	
r.,	 został	 wikariuszem	 w	 Łodzi,	 niespełna	 rok	 później	 skie-
rowany	do	parafii	w	Wiżajnach.	Tam	zaskoczyła	go	II	wojna	
światowa.	 Pozbawiono	 go	 urzędu,	 wyrzucono	 z	mieszkania,	
wreszcie	 wcielono	 do	 służby	 wojskowej.	 Po	 okresie	 rekruc-
kim,	jako	niezdolny	do	służby	liniowej,	skierowany	został	do	
Strasburga	na	 tłumacza.	Wojna	 jednak	wymagała	ofiar,	więc	
niezdolnego	 szeregowca	 przekazano	 do	 służb	 sanitarnych	 
w	Salonikach.	Ale	oto	walec	wojny	zaczął	się	toczyć	w	prze-
ciwnym	kierunku,	z	Jugosławii	do	Austrii.	Tu	ks.	Jagucki	do-
czekał	uwolnienia	przez	wojska	amerykańskie	 i	natychmiast	
zwolniony.	Dzięki	pomocy	Komitetu	Polskiego	w	Gmunden	
wrócił	 do	kraju,	 a	przez	pełniącego	obowiązki	biskupa	 Jana	
Szerudę	skierowany	jako	jeden	z	pierwszych		do	służby	dusz-
pasterskiej	na	Mazurach.	Wielce	pomocną	w	tej	służbie	była	
mu	 żona.	 Warunki	 pracy	 były	 wyjątkowo	 trudne,	 stosunek	
władz	 i	 sprowadzonych	 na	 Mazury	 osadników	 do	 ludności	
autochtonicznej,	 zwłaszcza	 wyznania	 ewangelickiego,	 	 był	
wręcz	 wrogi.	 Cudem	 udało	 mu	 się	 obronić	 przed	 zawłasz-
czeniem	 kościół	 w	 Sorkwitach,	 gdzie	 objął	 urzędowanie,	 
i	stąd	wyprawiał	się	do	bliższych	i	dalszych	skupisk	ewange-
lickich.	W	1954	r.	objął,	po	wyborach,	stanowisko	proboszcza	
w	Szczytnie.	W	tym	też	czasie	(1957	–	1983)	był	członkiem	
Synodu	Kościoła,	a	w	nim	przez	20	lat	przewodniczącym	Ko-
misji	Ewangelizacyjno	–	Misyjnej.	Pięć	lat	później	(1958)	do-
stąpił	godności	seniora	Diecezji	Mazurskiej.	Ale	rychło,	bo	już	
1963	r.	stanął	przed	kolejnym	wyzwaniem:	oto	zbór	cieszyński	
wystąpił	z	propozycją	objęcia	wakującego	stanowiska	zastęp-
cy	proboszcza.	Niezmiernie	trudną	była	decyzja:	opuścić	Kra-
inę	Tysiąca	Jezior,	ziemię	rodzinną	i	wierny	lud	mazurski,	dla	
którego	pracował	i	dzielił	z	nim	wszystkie	upokorzenia	przez	
28	 lat	 i	wyjechać	na	przeciwległy	kraniec	Polski,	pod	Beski-

dy?	Ks.	Jagucki	ugiął	się	pod	wyzwaniem,	stanął	na	ambonie	
kościoła	Jezusowego	i	ogłosił:	„nie	chcę	wśród	was	umieć	nic	
innego,	oprócz	Jezusa	Chrystusa”!	Już	w	następnym	roku	do-
pisał	do	nazwiska	tytuł	doktora	teologii	za	pracę	„Pochodzenie	
życia,	wszechświata	w	ujęciu	biblijnym	i	przyrodniczym”.	Mi-
nęły	kolejne	4	lata.	Z	początkiem	1967	r.	ks.	A.	Jagucki	przy-
jął	 obowiązki	 duszpasterza	 Diakonatu	 Eben	 –	 Ezer	 w	Dzię-
gielowie,	a	pod	koniec	 lata	 tegoż	roku,	po	zgonie	ks.	Artura	
Gerwina	objął	urząd	pierwszego	proboszcza.		Zasilenie	zboru	
czterema	młodymi	 duchownymi	 pozwoliło	 na	 powiększenie	
ilości	nabożeństw	zwłaszcza	w	filiałach,	a	 także	wprowadze-
nie	 innych	 okolicznościowych	 nabożeństw	 w	 kościele	 Jezu-
sowym	 i	 różnych	 uroczystości	 jubileuszowych	 związanych	 
z	dziejami	Reformacji	i	zboru	m.in.	50	–	lecia	Diakonatu	Eben	
–	Ezer	(1973).	Obok	podjętego	trudu	rozbudowy	kaplic,	w	1980	
r.	 nastąpiła	 uroczystość	 poświęcenia	 nowego	 Domu	 Opieki	 
w	 Dzięgielowie.	 W	 kwietniu	 1981	 r.	 ks.	 dr	 Jagucki	 złożył	
urząd	 I	 proboszcza,	 pragnąc	 poświęcić	 się	 wyłącznie	 opie-
ce	 duszpasterskiej	 i	 kierowaniem	 Zakładów	 Opiekuńczych	 
w	Dzięgielowie,	aż	do	czasu	przejścia	na	emeryturę	w	1984	r.	
	 Mimo	obowiązków	wynikających	z	piastowania	ko-
lejnych	urzędów,	ks.	dr	Jakucki	stale	był	obecny	na	łamach	
„Kalendarza	 Ewangelickiego,	 „Zwiastuna”	 i	 innych	 pism,	
gdzie	 obok	 artykułów	 religijnych	 były	 także	 historyczne	 
i	wspomnieniowe,	wydał	 szereg	 publikacji,	 że	wymienimy	
trylogię:	„Od	świata	do	Chrystusa	-	Życie	wewnętrzne	chrze-
ścijanina”	 (1973),	 „Z	Chrystusem	przez	 świat	 -	Chrześcija-
nin	w	kościele	i	w	świecie”	(1974),	„Zawsze	z	Chrystusem”	
(1983),	 a	 także	 rozprawę	 „Świadkowie	 Jehowy	 czy	 świad-
kowie	Jezusa	Chrystusa”	(1987)	i	nieoceniony	zbiór	„U	nóg	
Zbawiciela,	Rozmyślania	na	każdy	dzień”	(1999).	
	 Ostatnie	 lata	 spędził	 w	 zaciszu	 dzięgielowskie-
go	 ośrodka,	mógł	 jeszcze	 przeżyć	 swoje	 dziewięćdziesiąte	
urodziny.	 Żonaty	 był	 z	Agnieszką	 z	Rynkiewiczów	 (1940),	
doczekał	 trzech	 synów	 i	 córki.	Walter	 i	 Janusz	 poszli	 śla-
dem	 Ojca,	 pełniąc	 swoje	 posłannictwo	 w	 Kościele.	 Zgasł	
28.06.2004	 r.,	 syty	 lat,	 do	 końca	 swoich	 dni	 nie	 umiał	 nic	
ponad	Jezusa	Chrystusa.	Spoczął		na	cmentarzu	cieszyńskim.	

**********
   23.03.1964:	w	Wrocławiu,	doświadczony	ciężką	chorobą,		
zmarł	ks. sen. Gustaw Gerstenstein.	Urodził	się	w	Warsza-
wie	1906	r.	Po	kaliskim	gimnazjum	rozpoczął	studia	na	Wy-
dziale	Teologii	Ewangelickiej	Uniwersytetu	Warszawskiego.	
Jeszcze	jako	student	teologii	uczestniczył	w	1926	r.	w	słyn-
nym	 Zjeździe	Wileńskim	 przedstawicieli	 Kościołów	 Prote-
stanckich	działających	na	terenie	Polski.	Pierwszą	placówką	
jego	pracy	duszpasterskiej,	jako	wikariusza,	był	zbór	krakow-
ski	(1930).	Rok	później	przeniósł	się	do	Chorzowa	na	stano-
wisko	 katechety,	 a	 także	 udzielał	 się	 bardzo	 ofiarnie	w	To-
warzystwie	Polaków	Ewangelików.	Zborownicy	 i	młodzież	 
z	żalem	żegnali	go	w	1936	r.,	gdy	powołany	został	do	służ-
by	w	Stawiszynie.	Aresztowany	w	grudniu	1939	r.,	z	czasem	
przedostał	się	na	zachód,	gdzie	służył	jako	żołnierz	i	kapelan	
w	oddziałach	Polskich	Sił	Zbrojnych	na	Zachodzie	pod	ko-
mendą	gen.	Władysława	Andersa.	W	1946	r.	wrócił	z	Włoch,	
by	 objąć	 wakujące	 stanowisko	 proboszcza	 w	 Sosnowcu	 
i	Szopienicach.	W	1951	r.	został	wybrany	na	proboszcza	we	
Wrocławiu	i	tam	pozostał	już	do	końca	swoich	dni.	W	latach	
1952	–	1958	r.	pełnił	obowiązki	seniora	diecezji	wrocławskiej.	
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Pisane gwarą: 
Dzieża

U nas w chałpie dzieża była,
matka bardzo ją ceniła,
kiedy burza nadciągała,

to ją przed sień wystawiała,
chmury łopatą żegnała - 

gradobici odganiała.
A kiedy zaszła potrzeba,
trzeba było upiec chleba,
dzieżę warem wyparzała,
mąkę na kwas zaczyniała.

Na drugi dzień zaraz z rana,
krupica dobrze przesiana
do dzieży powędrowała - 
matka wodą ją podlała,

dała na chleb horstke soli
i kminku też wedle woli.

Kie wszystko przygotowała,
do mięszenia sie zabrała;
od wątorów ku środkowi
aż ji czoło pot umrowił,

aż sie ciasto strzylać wziyło,
aż już rąk sie nie kleiło,

wtedy go mięsić przestała,
mąką pieknie posypała,
ustawiła dzieżę w łóżku,
i przykryła ją poduszką.

Kiedy ciasto się ruszyło,
ogiyń w piecu sie nieciło,
a piec nabieroł białości,

ogień trzeszczoł od lubości.
Wtedy matka zaś sie brała,
z ciasta bochenki kulała,

na słomionki ułożyła,
w ciepłe miejsce ustawiła.

Piec do białości nagrzany,
z niedopałków wysprzątany,

prosił wartko chleby sodzać,
na łopacie pieknie podać.
Matka migym chleby brała,

na łopatkę wykłodała,
wodą warciutko obmyła,

przeżegnała, w piec wsadziła, 
robotę swoją obejrzała,
przeżegnała, zamykała,
szyber pieca też zatkała.

Chlebek piykł sie dwie godzinki,
aż zbrunatniały bochenki,
aż zawoniał wonią oną,
balsamem nieztąpioną.

Kie go z pieca dobywała,
po drugi go obmywała,

a przy tym tak słószno była,
jakby modlitwe mówiła.

A zaś kie nóm swój chlyb kroła,
miała jasną twarz anioła.

Dziś tak baby nie harują
i gotowy chleb kupują.

Dzieże się też rozsychają,
klepki z nich sie pomiatają,

a pomietło i łopata
też hnet znikną z tego świata.

Już niewiele dni upłynie,
a zapomną na dziedzinie,

jak się wziąć do tego trzeba,
aby doma napiyc chleba!

                                                  
Emilia Michalska 

„ZAPACH ZIEMI - Poezje”
Wisła 1973 r.

                                     
                                             (udostępniła: Grażyna Cimała)
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Pisane gwarą: 
Mój starzik a Hameryka

Bronisława Uher

Pod Królem Polskim

	 Paweł	Lasota,	mój	starzik,	był	krawcym,	mioł	
swój	 warsztat	 krawiecki,	 mioł	 czeladników,	 młodych	
uczył	krawiectwa,	należał	do	Cechu	i	dycki	mioł	moc-
ka	 roboty.	 Mioł	 tesz	 swojóm	 Marynke	 i	 dwoje	 dzie-
cek.	Anne,	mojóm	mame	 i	Karlika,	moigo	ujca.	Mioł	
wszystko,	 yny	 cosikej	 mu	 chybiało.	 Strasznie	 chcioł	
mieć	swojóm	chałupe.	Jednego	wieczora,	jak	tak	wszy-
scy	se	siedzieli	przi	wieczerzy,	oznómił,	że	pojedzie	do	
Hameryki.	Prawił,	 że	przi	 tym	pichaniu	 jegłóm	przez	
cały	 żywot	 niczego	 sie	 nie	 dorobi.	 Ludzie,	 co	 do	 tej	
Hameryki	pojechali,	to	piszóm	w	listach	jacy	jusz	sóm	
bogaci.	Uwidzym,	czy	tam	ty	grejcary	tak	se	leżóm	na	
cestach.	Jak	im	to	wyłożył,	tak	tesz	zrobił.	Chnet	w	na-
szej	kancnaryji	u	sekretarza	Macury	wyrobił	se	rodny	
list	(metryke),	bo	yny	tela	mu	było	trzeba	na	tóm	rajze.	
W	chałupie	wszystkich	wyściskoł,	moji	starce	zostawił	
cały	warsztat	na	głowie	i	pojechoł.	W	Cieszynie	siod	na	
cug	 (pociąg)	do	Bogumina,	 tam	przesiod	się	na	 inszy,	
aż	dojechał	do	Hamburga.	Łopowiadoł	mi,	jak	wyglón-
do	taki	wielki	szyf	(okręt).	Byłach	malutko	i	nimógłach	
pojóńć,	 jak	 taki	 wielki	 dóm	może	 płynóć	 po	wodzie.	
Tósz	mi	łopowiadoł,	jak	cały	dziyń	i	noc	przikłodajóm	
do	pieca	wóngiel,	by	była	para	i	szło	płynyć	po	morzu.	
Prawił,	że	płynół	cały	miesiónc	i	jak	rano	zawdy	widział	
yny	wode,	a	i	każdy	wieczór	wode	to	było	mu	smutno	
za	ziymióm.	Po	miesióncu	znaloz	sie	w	Nowym	Jorku	 
w	tej	Hameryce.	Kiej	tam	wysiod	i	przestało	jusz	nim	
huśtać,	zaczyn	się	rozglóndać	za	kierymsi	znómym.	Lu-
dzi	wszyndzi	moc,	ale	wszyscy	cudzi.	Myślym,	że	taraz	
to	isto	fest	pytoł	Pónbóczka	ło	pumoc.	Jak	się	tak	roz-

glóndoł,	uwidzioł	znómego.	Uwidzioł	starego	Żyda	co	
se	siedzioł	na	schodkach	i	czytoł	gazete.	Jako	się	mój	
starzik	śnim	dogodoł	nie	wiym,	ale	tyn	go	zakludził	do	
swoigo	 znómego	 co	 dobrze	mówił	 po	 niemiecku.	 Te-
roz	 się	mógł	od	niego	moc	dowiedzieć	 i	 ło	wszystko	
wypytać.	 Tak	 mój	 starzik	 pomalutku	 poznowoł	 życi	 
w	tej	Hameryce.	Dzisio	to	jo	dobrze	wiym,	że	nie	yny	
z	tej	dobrej	stróny,	bo	przeca	musioł	tam	robić	cosi,	by	
żyć,	ale	ło	tym	to	mi	nigdy	nie	łopowiadoł.	Możne,	że	
się	wstydził	 jak	 tam	harował	na	każdy	kónsek	chleba.	
Mówił	mi	dycki,	że	kiej	by	u	nas	wszyscy	tak	musieli	
robić,	 to	 tukej	 tesz	 byłaby	Hameryka.	 Starzik	 był	 aji	 
w	Chicago.	Prawił	jak	tam	móg	se	z	ludziami	tesz	po-
mówić	 po	 polsku.	 Łopowiadoł	mi	 o	 ogromnych	 rzeź-
niach,	jak	fabryki	i	że	ni	móg	pojónć	skónd	bieróm	fórt	
telkowne	bydło.	Łopowiadoł	mi	o	tych	ogromnie	wyso-
kich	dómach	Nowego	Jorku.	Prawił,	że	jak	se	tam	szeł	
cestóm,	a	z	każdej	stróny	stoły	taki	kolosy,	to	nad	nim	
było	widać	 yny	 kónszczyczek	 nieba	 i	 ogromnie	 dale-
ko.	Jaki	insze	niebo	było	nad	Cieszynym!	Niebieściutki	 
i	bliziutki	człowiekowi,	a	tam	wysoko	i	zdało	mu	się,	że	
i	Pónbóczek	daleki	w	tej	Hameryce.	Starzik	mi	prawił,	
bych	se	na	całe	życi	zapamiyntała,	że	nie	znóńdym	ni-
gdy	na	świecie	piękniejszego	miejsca	jako	nasza	ziemia	
cieszyńsko,	 a	 z	 tego	najmilszy	 je	nasz	plac	kościelny,	 
a	dziepro	najukochańszy	nasz	kościół	Jezusowy.	
	 Nie	 dziwota,	 że	 w	 tej	 Hameryce	mój	 starzyk	
wydzierżoł	 yny	 pół	 roku.	Wszyscy	 się	mu	dziwowali	
kiej	 wrócił.	 Myślym,	 że	 aji	 moja	 starka	 tak	 chónym	
się	 go	 nie	 spodziała,	 bo	 zjawił	 się	 znienacka.	 Zaroz	

tesz	 prawił,	 że	 na	 krawiectwie	
nigdy	 nie	 zbogatnóm	 i	 w	 Ha-
meryce	 jusz	 ni	 ma	 krawców,	 
a	 szróty	 całóm	 łoblyczke	 kupu-
jóm	 gotowóm	 w	 sklepach.	 Isto	
to	 tu	 tesz	 tak	 bydzie.	W	 tej	 cha-
łupie	(ul.	Wyższa	Brama	10)	kaj	
mieli	 warsztat,	 po	 drugi	 strónie	
siyni	 było	 prawie	 pusto.	 Starzik	
ty	 izby	 najół	 łod	 naszego	 zboru	 
i	łotworzył	tam	gospode,	a	ponie-
chał	krawiectwo.	Zaczyno	się	dlo	
wszystkich	ganc	nowe	życi.	W	tej	
chałupie	 zawdy	 tam	 była	 gospo-
da,	a	ludzie	dycki	mówili,	że	to	je	
gospoda	pod	polskim	królym.	Aji	
se	łopowiadali,	jako	by	tam	mioł	
nocować	 sóm	 król	 Jan	 Sobieski,	
kiej	szeł	bić	Turków	pod	Wiydyń.	
Mój	 starzik	 prawił	 mi,	 że	 to	 ni	
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król,	yny	jego	husarzy,	a	możne	yny	jakosi	służba,	co	
cióngła	za	wojskym.	Ta	gospoda	była	jusz	za	bramom	
miasta	i	przydała	się	tym,	co	czakać	musieli	kiej	otwo-
rzóm	brame.	Któż	to	dzisio	może	wiedzieć?	Dzisio	to	
tam	kaj	mój	starzik	łotworzył	se	swojóm	gospode	je	ka-
wiarnia.	Byłach	 tam	nie	 tak	 downo	 zaproszóno	przez	
eleganckiego	panoczka.	 Siedziałach	 se	 tam	we	 fotelu,	
popijałach	 kawe	 i	 nimógłach	 się	 nadziwić,	 jako	 się	
wszystko	w	tej	chałupie	wykopyrtło,	a	ostały	yny	mury.	
Jo	jeszcze	dobrze	pamiyntała	szyrokóm	siyń	i	gospode,	
ni	 tóm	 starzikowóm,	 yny	 gospode	 jusz	 Jana	Cichego,	
do	kierej	 się	wlazowało	chnet	z	cesty.	Mój	starzik	 tej	
swoji	 gospody	 nie	 kludził	 długo.	Nie	musioł,	 bo	 chó-
nym	zbogatnół	i	móg	se	wybudować	łobiecanóm	chału-
pe	i	być	na	swoim.	Wybudowoł	jóm	na	samym	wyrchu	
na	Małym	Jaworowym	(ul.	Paderewskiego).	Widać,	że	
handlowani	 się	mu	 spodobało.	Dorobił	 się	 tego	ni	 na	
piwsku,	 czy	 gorzałce,	 yny	 na	 jodle.	Na	 podobe,	 jako	
widział	w	Hameryce,	sprzedawać	zaczón	ciepłe	wiyrsz-
le	 cielynce	na	 skibce	chleba	z	krzónym.	Ludzie	 radzi	
kupowali	i	po	chodniku	pogryzali,	a	zaś	dlo	takich,	co	
se	chcieli	posiedzieć,	to	mógli	se	kupić	gulasz	wołowy.	

Snoci	woniało	tym	jodłym	jusz	z	daleka.	Moja	mama,	
jako	dziecko,	 to	wszystko	pamiyntała.	Prawiła,	że	nie	
rada	bywała	w	kuchyni,	bo	z	tego	trzitego	krzanu	jóm	
strasznie	 szczypało	w	 łoczy.	Łopowiadała	mi	 tesz	 jak	
w	 jakómsi	 niedziele	 kajsi	 kole	 połednia,	 bawiła	 się	 
z	bratym	Karlikym	kłopetkami	(klockami)	na	kuchyni,	
a	była	straszno	burza.	Fórt	grzmiało	i	udyrzało.	Prawie	
słóżka	 łotworziła	 fórtke	 łod	 pieca,	 by	 prziłożyć	 drze-
wa,	jak	strasznie	hókło,	a	z	pieca	wyleciała	ognisto	kula.	
Pokulała	się	kole	nich,	przez	otwarte	dwiyrze	do	szyn-
ku.	Przed	deszczym	schroniło	się	 tam	kiela	 ludzi,	pra-
wiła,	że	zdónżyli	zrobić	ji	miejsce	do	dwiyrzy,	na	ceste	
i	tam	kajsi	pod	rynnóm	się	straciła.	Był	to	piorun	kulisty.	
Moja	mama	ty	czasy	rada	spóminała.	Łopowiadała	jak	
z	dzieckami	gónili	po	tych	podwórzach	wszystkich	do-
mów	zborowych,	 po	placu	kościelnym,	 ale	 tesz	moja	
mama	dziecięce	 roki	 tam	przeżyła,	 a	 nasz	 kościół	 do	
śmierci	kochała	i	była	mu	wierno.	Nic	dziwnego,	że	jo	
zawdy	mówiym	wszystkim,	 że	 tam	 je	moja	 ojczyzna,	
przy	i	w	naszym	kosciele.	Kościół	je	to	mój	drugi	dóm	i	
za	tyn	mój	dóm	Pońbóczkowi	fórt	dziynkujym!

Wspomnienia
Maria Kulisz Kossowska – Michejda 1901 - 1958

	 Na	 wydziale	 lekarskim	 Uniwersytetu	 Jagiel-
lońskiego	była	jedną	z	pierwszych	kobiet	i	chyba	jedną	 
z	nielicznych,	która	mimo	zamążpójścia	podjęła	po	stu-
diach	pracę	zawodową.
							Urodziła	się	w	Ligotce	Kameralnej,	gdzie	ojciec,	
pochodzący	z	Dzięgielowa,	ksiądz	Karol	Kulisz,	służył	
wiele	 lat.	Miała	 jeszcze	dwoje	młodszego	 rodzeństwa	
Lidię	i	Jana.	Po	matce,	Annie,	była	prawnuczką	Jerze-
go	Cienciały,	mistrzowickiego	wójta,	działacza	i	posła	
do	Wiednia,	 „polskiego	króla”.	W	 jej	wspomnieniach	
okres	dzieciństwa	jawi	się	jako	bardzo	wyjątkowy	czas,	
uważała,	 że	 szczególnym	 darem	 było	 mieszkanie	 na	
plebani	 w	 Ligotce.	 Dorastała	 w	 szczęśliwej	 rodzinie.	
Ojciec	swoimi	dziećmi	zajmował	się	wprost	drobiazgo-
wo.	Obdarzał	nas	i	psuł	rozlicznymi	owocami	miłości,	
dostarczając	 przyjemności,	 jakie	 tylko	 były	 dostępne.	 
W	czasie	naszych	chorób	nie	odstępował	naszych	łóżek,	
sam	 niesłychanie	 subtelnie	wykonywał	 różne	 funkcje	
pielęgniarskie.	Zabierał	nas	ze	sobą	na	wyjazdy,	wese-
la,	pogrzeby,	również	do	chorych,	co	wytworzyło	miły	
stosunek	 i	współżycie	 ze	 zborownikami.	Lubił	wspól-
ne	spacery,	które	pamiętam	od	maleńkości,	aranżował	
wycieczki...	 tylko	w	nauce	 był	 surowy	 i	wymagający.	 
W	czasie	 I	wojny,	 kiedy	przez	pewien	okres	nie	było	

nauki	w	szkole,	uczył	nas	sam	i	przygotowywał	do	eg-
zaminu.	Swobodę	mieliśmy	dużą,	każde	z	nas	samo	de-
cydowało,	co	chce	robić	w	przyszłości.	Ojciec	wpływał	
na	nas,	nigdy	jednak	nie	wywierał	presji,	tak	samo	jak	
w	dzieciństwie	nie	stosował	kar	cielesnych.	Dostarczył	
nam	środków	na	studia,	mimo,	że	w	domu	warunki	były	
skromne.	Opieka	jego	otaczała	nas	do	końca,	rozwiązy-
wał	wszystkie	trudne	sprawy	materialne	i	moralne.	Fara	
w	 Ligotce	 była	 domem	 otwartym,	 oboje	 rodzice	 two-
rzyli	miłą	atmosferę.	Przyjeżdżali	 chętnie	członkowie	
rodziny,	przebywali	misjonarze	i	goście	zza	granicy,	np.	
siostry	Rojówny,	matka	Ewa	i	wielu	innych.	W	czasie	
I	wojny	mieszkała	z	nimi	rodzina	siostry	matki	i	wtedy	
bardzo	zżyli	się	ze	swoimi	kuzynami.
	 Maria	 zdała	 maturę	 w	 polskim	 gimnazjum	
w	 Cieszynie.	 Chodziła	 tam	 jako	 hospitantka,	 bo	 nie	
przyjmowano	wtedy	kobiet	jako	normalnych	uczennic,	
takich	 panienek	 było	 zresztą	 więcej.	 Zdawały	 ekster-
nistycznie	 końcowe	 egzaminy	 i	 maturę,	 a	 uczyły	 się	 
w	domu,	Marii	pomagał	prof.	 J.	Włosok.	Ojciec	przy-
wiązywał	ogromną	wagę	do	wykształcenia,	córki	uczy-
ły	się	języków:	niemieckiego	i	angielskiego.	Tego	ostat-
niego	w	Cieszynie	 u	 hrabiny	Marii	Bernatowiczowej.	
Tam	też	„pobierały	lekcje”	dobrych	manier.	Ponadto	po	
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angielsku	rozmawiały	u	amerykańskiej	rodziny	Ross,	która,	internowa-
na	w	czasie	I	wojny	światowej,	mieszkała	w	Ligotce	Kameralnej.	Tam	
też	uczyły	się	gry	na	fortepianie.	Nie	miały	lekcji	tańca	i	na	tańce	nie	
chodziły,	wychowanie	w	domu	było	bardzo	purytańskie,	miały	mocny	
moralny	kręgosłup	i	bez	obawy	panienki	mogły	później	pójść	na	studia.	
Wymagano	od	nich	sumiennego	wypełniania	obowiązków	i	często	sły-
szały:	macie	obowiązki	wobec	ojczyzny,	rodziny	i	wobec	siebie,	więc	
się	 uczcie.	 Maria	 od	 wczesnej	 młodości	 podobała	 się	 mężczyznom	 
i	 dostawała	 od	 nich	 pełne	 uwielbienia	 kartki.	 Zachwyt	wywoływała	
jej	uroda,	była	bardzo	piękna.	Zawsze	też	starannie,	elegancko	ubrana,	
zachowywała	 się	 z	klasą,	wypadało	panience	z	 „dobrego	domu”,	na	
mężczyzn	nie	zwracała	uwagi.	Wszyscy	nazywali	ją	„aniołkiem”,	była	
nie	tylko	piękna,	ale	przede	wszystkim	bardzo	dobra.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ksiądz	Karol	Kulisz	 zaangażował	 się	w	 przyłączenie	

Dzieci Kuliszów najstarsza Maria nazywano 
ją Manią syn Jan i najmłodsza Lidia

Maria Kulisz
Maria z ojcem Karolem Kuliszem w dniu 

swojej konfirmacji

Na schodach kościoła Jezusowego  ślub z Kornelem 
Michejdą

Na ulicy Maria z mężem dr Tadeuszem Kos-
sowskim (z prawej)

Rodzina Kuliszów w Ligotce Kameralnej - siedzą rodzice Anna i Karol oraz dzieci 
Maria pierwsza z lewej syn Jan oraz najmłodsza Lidia później Mackowska
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W altance na tle drzew z mężem KornelemW cieszyńskim szpitalu Maria (z prawej)

Śląska	 Cieszyńskiego	 do	 Polski	 i	 po	 wojnie,	 po	
podziale	 Śląska,	 rodzina	 musiała	 opuścić	 Ligot-
kę.	 W	 Cieszynie	 znaleźli	 się	 bez	 dachu	 nad	 głową	 
i	zamieszkali	na	stryszku	u	dziadka	Macury	w	sekreta-
rzówce	przy	placu	Kościelnym.	Dopiero	po	wyborze	ks.	
Kulisza	na	proboszcza	kościoła	Jezusowego,	przenieśli	
się	na	plebanię.	Ojciec,	 tworzący	zakłady	opiekuńcze	 
i	diakonat	Eben	-	Ezer	w	Dzięgielowie,	często	wyjeżdżał	
i	był	coraz	bardziej	zajęty.	Maria,	w	1920	r.	razem	z	bra-
tem,	zamieszkała	na	stancji	w	Krakowie.	Została	przy-
jęta	na	Uniwersytet	Jagielloński,	na	Wydział	Lekarski.	
Na	wymarzonych	studiach	przechodziła	jednak	ciężkie	
chwile,	szczególnie	na	zajęciach	w	prosektorium,	które	
kończyły	się	przeważnie		komplikacjami	żołądkowymi.	
Na	kierunku	medycznym	w	okresie	międzywojennym	
dominowali	 mężczyźni,	 nie	 tylko	 jako	 wykładowcy,	
ale	 również	 jako	studenci.	Miedzy	wojnami	studiowa-
ło	 tam	 tylko	 127	 kobiet,	 z	 których	 aż	 78	 pochodziło	 
z	rodzin	lekarskich.	Maria	była	więc	w	mniejszości,	ale	
również	jako	Ślązaczka	–	ewangeliczka.	Niewiele	było	
kobiet	 ze	 Śląska,	 a	 ewangeliczki	 stanowiły	 niewielki	
procent.	Obowiązki	macierzyńskie	i	sytuacje	rodzinne	
powodowały,	że	wiele	kobiet	nie	wykorzystywało	prak-
tycznie	swoich	wiadomości	wyniesionych	z	uczelni.	Po	
wyjściu	za	mąż	rezygnowały	z	pracy	zawodowej,	a	jeśli	
początkowo	po	studiach	pracowały,	to	głównie	jako	le-
karki	szkolne	oraz	w	Kasach	Chorych.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Maria	wybrała	 jako	specjalizację	-	okulistykę	-	 
i	po	studiach	praktykowała	w	cieszyńskim	szpitalu	u	dr	
Krasera.	Jednocześnie	leczyła	dzieci	chorujące	na	jagli-
cę	w	Zakładach	Opiekuńczych,	założonych	przez	ojca	
w	Dzięgielowie.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Wyszła	 za	mąż	w	1929	 r.	 za	 lekarza	 –	 pedia-

trę	dr	Tadeusza	Kossowskiego.	Ślubu	
udzielił	 ojciec,	 a	małżeństwo	okazało	
się	bardzo	udane.	Oboje	pracowali	do	
wybuchu	 wojny	 w	 cieszyńskim	 szpi-
talu.	Mieszkali	na	 terenie	szpitala	 i	w	
ich	 mieszkaniu	 jej	 siostra,	 Lidia,	 po-
znała	swojego	męża,	 lekarza,	Alfonsa	
Mackowskiego,	 przyszłego	 dyrektora	
szpitala.	W	 czasie	 okupacji	mieszkali	
i	 pracowali	w	Oświęcimiu,	gdzie	 zna-
leźli	 się	 razem	 z	 ewakuowanym	 cie-
szyńskim	 szpitalem.	 Fatalne	 warunki	
mieszkaniowe	 i	 wojenne	 trudności	
były	 prawdopodobnie	 przyczyną	 cho-
roby	 męża.	 Zachorował	 na	 gruźlicę	 
i	 nie	 pomogła	 nawet	 przeprowadzka	
do	Sosnowca.	Po	jego	śmierci	w	1945	
r.	wróciła	do	Cieszyna	i	tutaj	otworzyła	

prywatną	praktykę	–	w	domu	przy	ul.	Sienkiewicza	6.	
Mieszkanie	otrzymała	z	przydziału,	matka	zamieszkała	
na	placu	Kościelnym.	Opiekowała	się	nią	do	końca	i	po	
jej	śmierci	czuła	się	bardzo	samotna.	W	krótkim	czasie	
straciła	przecież	męża	i	matkę,	a	samotności	bardzo	nie	
lubiła.	Na	Wyższej	Bramie	poznała	swojego	drugiego	
męża,	podobnie	 jak	ona,	wdowca,	prof.	Uniwersytetu	
Wileńskiego,	Kornela	Michejdę.	 Ślubu	w	 kościele	 Je-
zusowym	w	 roku	 1947	 udzielił	 im	 brat	Kornela,	 pro-
boszcz	 parafii,	 ks.	Oskar	Michejda.	Razem	wyjechali	
do	Gdańska,	gdzie	mąż	organizował	katedrę	 chirurgii	
Akademii	Medycznej.	Wkrótce,	bo	w	listopadzie	1948	
r.,	przenieśli	się	do	Krakowa.	Tutaj	mieszkała	do	koń-
ca,	 Kornel	 –	 rektor	Akademii	 Medycznej,	 znany	 chi-
rurg,	 doskonale	 rozumiał	 zawodowe	 ambicje	 żony	 
i	jej	potrzebę	pracy	zawodowej.	Maria	wiele	pomagała	
mężowi,	szczególnie	w	redakcji	„Polskiego	Przeglądu	
Chirurgicznego”,	domem	zajmowała	się	gosposia.	Byli	
kochającym	 się	 małżeństwem.	W	 ich	 domu	 mieszka-
ły	w	 czasie	 swoich	 krakowskich	 studiów	 siostrzenice	
Marii.	Zawsze	bardzo	rodzinna,	tak			właśnie	pomagała	
rodzinie,	własnych	dzieci	nie	miała.	Pracowała	w	przy-
chodni	Kasy	Chorych	przy	ul.	Batorego	do	31	stycznia	
1958	r.,	na	drugi	dzień	poszła	do	szpitala,	gdzie	po	mie-
siącu,	1	marca	1958	r.	zmarła.
									Pochowana	została	w	Cieszynie	na	cmentarzu	ewan-
gelickim	w	 grobie	matki,	 a	 poruszające	 nabożeństwo	
żałobne	odbyło	się	w	kościele	Jezusowym.	Wszystkim	
w	pamięci	pozostało	piękne	wykonanie	„Śmierci	Azy”	
Edwarda	Griega,	 zagrane	 przez	wirtuoza	 instrumentu	
organowego,	wuja	zmarłej,	ks.	Adama	Hławiczkę.

Władysława Magiera
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Wydarzenia parafialne

Zgromadzenie Parafialne

	 W	sobotę	15	lutego	br.	w	sali	starej	szkoły	od-
było	 się	 coroczne,	 sprawozdawcze	 Zgromadzenie	 Pa-
rafialne.	Zgromadzenie	rozpoczęte	zostało	od	wspólnej	
pieśni	oraz	odczytania	Słowa	Bożego	i	modlitwy	zmó-
wionej	przez	Proboszcza	Parafii	ks.	Janusza	Sikorę.	
	 W	 trakcie	 obrad,	 uczestnicy	 najważniejszego	
organu	władzy	w	parafii	zapoznali	 się	z	 funkcjonowa-
niem	i	działalnością	parafii.	W	trakcie	obrad	ks.	J.	Siko-
ra	 odczytał	 kolejno	 sprawozdania	 roczne:	 Proboszcza	
i	Rady	Parafialnej	z	działalności	religijnej	za	2013	rok,	

finansowej	działalności	kościelnej	i	działalności	gospo-
darczej	 za	 2013	 rok,	 ponadto	 przedstawiono	 sprawoz-
danie	Komisji	Rewizyjnej,	której	zadaniem	jest	między	
innymi	sprawdzenie	merytoryczne	funkcjonowania	Pa-
rafii	jej	finansów,	działalności	gospodarczej,	zgodności	
z	prawem	kościelnym.
	 W	dalszej	 części	Zgromadzenia	Proboszcz	 za-
prezentował	projekt	planu	działalności	kościelnej	i	go-
spodarczej	na	2014	rok.	Następnie	odbyła	się	dyskusja	
i	 zapytania	 dotyczące	 przedstawionych	 sprawozdań	 

Drogo naszo Pani Bronisławo!!!
 Z okazyji Pani Jubileuszu, 90-tych uro-
dzin, życzymy szczyńścio, zdrowio i moc sił.  
By mógła nóm Pani jeszcze łopisywać naszóm 
gwaróm ty stare czasy. Coby nasi młodzi 
cieszyniocy nie zapómnieli mowy dziadów, tak 
jak je napisane w pieśniczce Jana Kubisza: „I dąb  
z dębem na tym brzegu jak szumiał tak szumi lecz wnuk starą mowę 
dziadów ledwie, że rozumie”.
 Dziynkujymy Wóm pięknie za wieloletnióm wspólprace z naszymi Wie-
ściami i pięknie Was pozdrowiómy!!!

Redakcja 

Cieszyn, wtorek, 25 lutego 2014

PODZIĘKOWANIE
 Dziękuję wszystkim tym, którzy w chwili nawiedzenia choroby złączyli się w boju mo-

dlitewnym o szybkie wyjście z okowów choroby, szczególnie duchownym odwiedzającym 

mnie w szpitalu, uczestnikom Zgromadzenia Parafialnego w dniu 15 lutego br. członkom 

Rady Parafialnej, Rodzinie i Sąsiadom składam tą drogą serdeczne Bóg zapłać.

Jan Król-Kurator
Cieszyn, środa 15 lutego 2014
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Zgromadzenie Parafialne
- sprawozdanie z życia religijnego

Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Cieszynie za rok 2013

	 Hasłem	 biblijnym	 sprawozdawczego	 roku	
były	słowa	„Nie	mamy	tu	miasta	trwałego,	ale	tego	
przyszłego	szukamy”	Hbr	13,14.		Na	szukaniu	tego	
trwałego	miasta	upływał	miniony	rok.	Szukając	owe-
go	miasta	 szukaliśmy	przede	wszystkim	Pana	 Jezu-
sa,	 na	 Jego	moc	 liczyliśmy,	 na	 nią	 się	 zdawaliśmy	
we	wszystkich	 działaniach	 parafialnej	 pracy.	Tylko	
dzięki	 Jego	mocy	 i	 błogosławieństwu	Bożemu	mo-
gliśmy	 sprostać	 postawionym	 sobie	 zadaniom.	Dla-
tego	już	teraz	dziękujemy	Bogu	za	łaskę,	którą	nam	
okazywał	 i	wszystkim	współpracownikom,	których	
Bóg	 używał	 do	 pracy	 na	 niwie	 naszej	 parafii.	 Na	
początek	 parę	 danych	 liczbowych:	 	 ogółem	 człon-
ków	parafii	zarejestrowanych	było	6932,	na	koniec	
poprzedniego	 roku	 6891.	 Do	 Komunii	 przystąpiło	
9114,	w	2012-	9105.	Ochrzczonych	zostało	90	dzieci,	 
a	w	 poprzednim	 104.	 Pogrzebów	 naszych	 parafian	
było	 76	 (wszystkich	 106)	 a	 w	 2012	 -	 84	 (wszyst-
kich	119).	Ślubów	udzieliliśmy	32	parom	-	10	czysto	
ewangelickim,	22	parom	mieszanym.	Parafia	posiada	
7	kościołów	i	dwie	kaplice,	7	cmentarzy	czynnych	i	
1	nieczynny,	17	domów	w	tym	dwie	plebanie	i	9,373	
ha	ziemi	niezabudowanej.

	 Głównym	 punktem	 pracy	 parafialnej	 są	 co-
niedzielne	nabożeństwa.	Odprawiane	 są	w	12	miej-
scach,	w	tym	2	w	Domach	Opieki	i	Szpitalu	Śląskim,	
a	raz	w	miesiącu	odprawiane	jest	nabożeństwo	u	Oj-
ców	Bonifratrów.	W	każdym	miejscu	jedno	nabożeń-
stwo	w	miesiącu	połączone	jest	ze	spowiedzią	i	Ko-
munią	św.	Trzeba	powiedzieć,	że	nabożeństwa	te	się	
już	przyjęły	i	coraz	więcej	zborowników	przystępuje	
w	nich	do	Stołu	Pańskiego.	Także	w	kościele	 Jezu-
sowym,	gdzie	takie	nabożeństwa	zostały	wprowadzone	
najpóźniej.	 Niestety,	 jeszcze	 są	 tacy	 uczestnicy	 nabo-
żeństw,	 którzy	 wychodzą	 z	 kościoła	 w	 czasie	 pieśni	
przed	spowiedzią,	nie	czekając	do	końca	nabożeństwa.	
Mam	nadzieję,	że	 tak	 jak	w	kościołach	filialnych,	 ten	
zwyczaj	się	zmieni	i	wszyscy	będą	przeżywać	nabożeń-
stwo	od	początku	do	końca.	Raz	w	miesiącu	odbywają	
się	w	kościele	Jezusowym	nabożeństwa	rodzinne.	Nie	
ma	wtedy	 Szkółki	Niedzielnej,	 ale	 rodzice	 z	 dziećmi	

przychodzą	 do	 kościoła.	 Dzieci	 śpiewają	 przed	 ołta-
rzem	i	otrzymują	specjalne	znaczki,	a	 te	dzieci,	które	
w	roku	szkolnym	nazbierają	komplet	znaczków,	otrzy-
mują	 nagrody	 na	 nabożeństwie	w	 czerwcu.	W	 czasie	
tych	nabożeństw	staramy	się	urozmaicić	zwiastowanie	
Słowa	Bożego,	ksiądz	zadaje	dzieciom	pytania,	zwraca	
się	bezpośrednio	do	dzieci,	nie	stojąc	na	ambonie.		Dla	
dzieci	jest	to	wielkim	przeżyciem,	jak	mogą	stanąć	przed	
ołtarzem	i	zaśpiewać.	Okazyjnie	odbywają	się	także	na-

i	planów	na	przyszłość	oraz	głosowanie	nad	uchwałami	
przyjmującymi	sprawozdania	i	preliminarz	budżetowy	
na	2014	rok.	Po	głosowaniu,	nastał	moment	w	którym	
członkowie	Zgromadzenia	mogli	dzielić	 się	 z	 swoimi	

przemyśleniami,	 przedstawić	 swoje	 pomysły	 i	 uwagi	
dotyczące	funkcjonowania	Parafii.	Obrady	Zgromadze-
nia	zakończyły	się	wspólną	pieśnią	oraz	zmówieniem	
Modlitwy	Pańskiej.

     
Marcin Gabryś
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żeństwa	dla	dzieci.	W	niektórych	placówkach	dzieci	ra-
zem	z	dorosłymi	są	na	nabożeństwie	do	liturgii	wstęp-
nej,	następnie	w	czasie	pieśni	po	liturgii		przechodzą	do	
sali	 i	mają	 swoje	 nabożeństwo.	Bardzo	 potrzebujemy	
chętnych	 do	 prowadzenia	 nabożeństw	 dla	 dzieci.	 Pro-
wadzi	je	głównie	młodzież,	która	po	maturze	wyjeżdża	
na	studia,	przez	co	rotacja	prowadzących	jest	duża.	We	
wszystkich	kościołach	odbywają	się	uroczystości	rocz-
nicowe,	 pamiątki	 poświęcenia	 kościołów.	 Szczególną	
rocznicę	przeżywali	zborownicy	z	Gumien,	którzy	we	
wrześniu	 świętowali	 150–lecie	 ewangelickiej	 szkoły	
oraz	oddanie	do	użytku	odnowionej	kapliczki	cmentar-
nej.	29	marca,	w	Wielki	Piątek,	gościliśmy	na	nabożeń-
stwie	w	kościele	Jezusowym	prezydenta	Rzeczypospo-
litej,	 Polskiej	 Bronisława	Komorowskiego	 z	 osobami	
towarzyszącymi.
	 Innym	rodzajem	przeżywania	Słowa	Bożego	są	
Godziny	Biblijne,	prowadzone	w	głównej	mierze	przez	
braci	ewangelistów.	W	naszej	parafii	został	tylko	jeden	
czynny	ewangelista,	Michał	Procner,	który	oprócz	Go-
dzin	Biblijnych	prowadzi	nabożeństwa	w	Domu	Opieki	
na	ul.	Korfantego	raz	w	miesiącu.
	 Drugim	 działem	 pracy	 parafialnej	 jest	 nauka	
religii,	 obecnie	 bardzo	 rozbudowana.	Religia	 ewange-
licka	 na	 terenie	 parafii	
odbywa	się	w	20	przed-
szkolach,	 19	 Szko-
łach	 Podstawowych,	
w	 Zespole	 Placówek	
Szkolno	 Wychowaw-
czo	 –	Rewalidacyjnych	
w	 Cieszynie,	 w	 7	 Gim-
nazjach	 i	 7	 Szkołach	
Ponadgimnazjalnych.	
Łącznie	 w	 52	 placów-
kach	 oświatowych.	

Niestety,	 ze	 względu	 na	 politykę	 oszczędności	 gmin	 
i	powiatu,	ciągle	maleje	liczba	godzin	religii,	klasy	są	
łączone,	a	uczniowie	muszą	czekać	na	lekcje,	albo	lek-
cje	odbywają	się	na	8	godzinie,	co	powoduje,	że	ucznio-
wie	rezygnują	z	lekcji	religii.	
	 Parafia	 cieszyńska	 jest	 parafią	 rozśpiewaną,	
działa	w	niej	13	chórów	 i	 zespołów.	W	 tym	 	 -	 2	 chó-
ry	 męskie,	 5	 dziecięco	 –	 młodzieżowych,	 6	 chórów	
mieszanych.	Chóry	uświetniają	nasze	uroczystości	ko-
ścielne,	organizują	koncerty,	koncerty	charytatywne	na	
rzecz	chorych	dzieci.	Występują	także	poza	parafią	na	
koncertach	 środowiskowych,	 odwiedzają	 diasporalne	
parafie	naszego	kościoła.	W	2013	odbył	się	w	kościele	
Jezusowym	cykl	koncertów	zatytułowany	„Ratujmy	or-
gany	kościoła	Jezusowego”,	w	którym	różni	wykonaw-
cy	 wystąpili	 społecznie,	 bez	 żadnego	 wynagrodzenia.	
Dochód	 z	 koncertów	 przeznaczony	 został	 na	 remont	
naszego	 instrumentu.	 	Wyższobramski	Chór	Kameral-
ny	nagrał	również	płytę	z	kolędami,	która	rozeszła	się	
w	nakładzie	1000	sztuk.
	 Koła	Pań	i	Koło	Odwiedzinowe.	W	każdym	fi-
liale,	w	Cieszynie	i	w	Brzezówce,	co	miesiąc	spotykają	
się	panie	chcące	pogłębić	swoją	wiarę	i	wiedzę	na	tema-
ty	religijne.	Omawiane	są	sprawy	związane	ze	Słowem	
Bożym,	z	historią	Kościoła,	ze	współczesnymi	sprawa-
mi	wypływającymi	z	życia.	Jest	okazja	do	wymiany	po-
glądów,	 roztrząsania	 najnowszych	wydarzeń,	 bycia	w	
społeczności	wierzących.	Już	od	18	lat,		w	każdą	środę	
w	godz.	14.30	-	18.00	,	w	sali	w	„Pajcie"	spotyka	się	ok.	
10	pań,	które	bezinteresownie	 i	z	 radością	poświęcają	
swój	czas,	by		-	korzystając	ze	swych	manualnych	zdol-
ności	-	wykonywać	różne	prace	ręczne.	Każde	spotka-
nie	rozpoczyna	się	Słowem	Bożym	i	modlitwą,		a	czas	
pracy	wypełniony	jest	rozmowami	o	sprawach	parafii	i	
własnych	rodzin.	Wykonane	prace	(m.in.	serwetki,	far-
tuchy,	stroiki,	skarpetki,	kartki	świąteczne	itd.)	znajdu-
ją	indywidualnych	nabywców,	bądź	są	sprzedawane	na	
kiermaszach,	 organizowanych	 w	 czasie	 uroczystości	
kościelnych.	W	minionym	roku	panie	przygotowały	też	
30	szydełkowanych	bombek,	które	przyozdobiły	choin-
kę	w	kościele	Jezusowym.
	 Od	kilkudziesięciu	lat	działa	w	Cieszynie	Koło	
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Odwiedzinowe,	 które	 w	 2013	 r.	 liczyło	
31	 osób.	 Członkowie	 koła	 (30	 pań	 i	 tylko	 
1	 mężczyzna!)	 obejmują	 opieką	 odwiedzi-
nową	najstarszych	członków	naszej	parafii,	
zamieszkałych	 na	 terenie	 miasta	 Cieszyna,	
w	 tym	 w	 domach	 opieki	 na	 ul.	 Mickiewi-
cza,		u	sióstr	Boromeuszek	oraz	Bonifratrów.	
Podopieczni	są	odwiedzani	z	okazji	urodzin,	
świąt	 Bożego	 Narodzenia	 i	 Wielkanocy,	 
a	w	wielu	wypadkach,	gdy	jest	taka	potrze-
ba,	niemalże	każdego	tygodnia.	Opieką	ob-
jętych	jest	około	350	osób,	które	ukończyły	
80	 rok	 	 życia,	 a	 w	 przypadku	 niektórych	
chorych	 dużo	 wcześniej.	 Członkowie	 koła	
zdają	sobie	sprawę,	że	należałoby	objąć	taką	
opieką	 dożo	młodszych	 parafian,	 jednakże	
zaawansowany	wiek	wielu	 członkiń	 (po	 80-ce!)	 oraz	
zbyt	mała	 liczebność	 koła	 uniemożliwia	 rozszerzenie	
tej	służby.	Panie	apelują	do	wszystkich,	którzy	np.	prze-
szli	na	emeryturę,	by	dołączyli	do	koła	i	zapewniają,	że	
w	wielu	przypadkach	wracają	„uskrzydlone"	z	domów	
podopiecznych,	którzy	okazują	wdzięczność	i	zaintere-
sowanie	sprawami	parafii.		
	 Praca	 młodzieżowa	 w	 Parafii	 opiera	 się	 
w	głównej	mierze	na	cotygodniowych	spotkaniach	mło-
dzieżowych.	 Spotkania	młodzieżowe	 odbywają	 się	 w	
następujących	 placówkach:	 Cieszynie,	 Bażanowicach,	
Hażlachu,	 Marklowicach,	 Ogrodzonej	 oraz	 w	 Zamar-
skach.	Na	spotkaniach	młodzieżowych	jest	bardzo	mała	
liczba	uczestników.	Doszło	do	sytuacji,	że	z	racji	braku	
zainteresowanych	 spotkaniami	 osób,	 zawieszone	 zo-
stały	 spotkania	 grup	w	Gumnach	 i	 Puńcowie.	Można	
odnieść	 wrażenie,	 że	 życie	 młodzieży	 coraz	 bardziej	
przenosi	się	w	sferę	Internetu.	Jako	przykład	można	po-
dać,	że	profil	młodzieżówkowy	na	Facebooku	jest	regu-
larnie	przeglądany	przez	ponad	100	osób.	W	związku	z	
malejącym	 zainteresowaniem	 spotkaniami	 młodzieżo-
wymi,	próbuje	się	w	Parafii	organizować	inne	formy.	
	 Brak	pozytywnego	odzewu	ze	strony	młodzie-
ży	można	dostrzec	też	przy	okazji	nabożeństw	młodzie-
żowych.	Jest	organizowany	turniej	w	koszykówkę	o	pu-
char	kościoła	Jezusowego.	Startują	w	nim	także	grupy	
z	innych	Parafii.	Nasze	grupy	parafialne	biorą	udział	w	
innych	imprezach	o	charakterze	sportowym:	zazwyczaj	
kilka	 zespołów	 z	 naszej	 Parafii	 uczestniczy	 w	 turnie-
jach	 piłkarskich	 im.	 ks.	Hauptmana	w	Gliwicach.	 Za-
zwyczaj	 reprezentują	 one	 swoje	 filiały.	 Reasumując	
powyższe,	można	z	niepokojem	patrzeć	w	przyszłość,	
bo	mimo	 starań,	 ponoszonego	 nakładu	 pracy,	 przygo-
towań,	topnieją	szeregi	zainteresowanych	budowaniem	
się	w	 ramach	 grup	młodzieżowych.	Natomiast	 trzeba	
z	nutką	optymizmu	zauważyć,	iż	brak	zainteresowania	
działalności	 czy	 obecnością	 w	 grupie	 młodzieżowej	
nie	przekłada	 się	na	 całkowite	 zerwanie	 z	Kościołem,	

bo	 widujemy	 naszą	 młodzież,	 niektórych	 regularnie	
co	niedzielę,	na	nabożeństwach	w	naszych	kościołach	 
i	kaplicach.	Są	jeszcze	inne	spotkania,	spotkania	„Mło-
dzieży	dojrzałej”,	więc	młodzieży,	która	była	aktywna	
w	grupie	młodzieży		pod	koniec	lat	siedemdziesiątych	
i	w	latach	osiemdziesiątych.	Przed	sześciu	laty	reakty-
wowali	swoje	spotkania	i	są	teraz	chyba	najliczniejszą	
grupą	młodzieży.
	 Dużym	zainteresowaniem	cieszą	się	transmisje	
internetowe	 z	 nabożeństw	 i	 uroczystości,	 czy	 koncer-
tów	 odbywających	 się	 w	 kościele	 Jezusowym.	 Trans-
misje	są	dobrodziejstwem	dla	tych	wszystkich,	którzy	
nie	mogą	brać	w	nich	udziału,	nie	tyko	chorych,	ale	tak-
że	dla	wszystkich	rozsianych	po	świecie	cieszyniaków,	
którzy	 z	 rozrzewnieniem	 	 biorą	 w	 ten	 sposób	 udział	 
w	 nabożeństwie.	 Cenną	 sprawą	 jest	 także	 archiwum,	 
w	którym	przechowywane	są	nagrane	uroczystości	czy	
koncerty,	 które	można	 obejrzeć	w	 dowolnym	 	 czasie.	
Innym	dobrodziejstwem	są	nagrywane	bezpośrednio	po	
zakończonym	 nabożeństwie	 pliki	 audio,	 które	można	
zabrać	do	domu	i	odtworzyć	osobie	nie	mogącej	brać	
udziału	w	nabożeństwie	i	nie	mającej	internetu.
	 W	 roku	 sprawozdawczym	 regularnie,	 zawsze	
w	 pierwszą	 niedzielę	miesiąca,	 ukazywały	 się	Wieści	
Wyższobramskie,	które	są	jednym	wielkim	sprawozda-
niem	z	tego,	co	dzieje	się	w	naszej	parafii,	wzbogacone	
o	rozmyślania,	kącik	historyczny	i	informacje	o	spotka-
niach,	próbach	i	wielu	innych.	
	 Biblioteka	Parafialna	czynna	była	75	 razy,	od-
wiedziło	 ją	 251	 czytelników,	 którzy	wypożyczyli	 431	
książek,	17	kaset	i	3	czasopisma.	Księgozbiór	powięk-
szył	się	o	42	pozycje.	Biblioteka	zorganizowała	akcję	
pomocy	dzieciom	na	Mazurach.

Sprawozdanie kapelana szpitalnego za 2013r.
				Miniony	rok	sprawozdawczy	był	45.	rokiem	służby	
duszpasterskiej	jako	kapelana	w	Szpitalu	Śląskim	i	12.	
rokiem	wolontariackiej	służby	w	Szpitalu	nr	2,	a	od	27	
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VIII	2013r.,	po	poświęceniu	i	oddaniu	do	użytku	oddzia-
łów	opiekuńczo–leczniczych,	objęto	opieką	duszpaster-
ską	pacjentów	 	w	Centrum	Medycznym	Sióstr	Elżbie-
tanek.	Odwiedziny	i	nabożeństwa	odbywały	się	tak,	jak	 
w	minionych	 latach,	 wg	 ustalonego	 stałego	 harmono-
gramu	-	w	Szpitalu	Śląskim:		w	poniedziałek,	czwartek	
i	 piątek	 w	 godzinach	 popołudniowych.	W	 każdą	 nie-
dzielę	o	godz.	10.30	w	kaplicy		odbywały	się	nabożeń-
stwa,	 które	 jeśli	 odprawiał	 ksiądz,	 połączone	 były	 ze	
spowiedzią		i	Komunią	Świętą,	zaś	gdy	Słowem	Bożym	
służył	teolog	lub	pani	diakon,	nabożeństwa	komunijne,	
gdy	 zachodziła	 potrzeba,	 odbywały	 się	 	 w	 poniedzia-
łek	o	godz.	16.00.	Osobom	obłożnie	chorym	Sakrament	
Stołu	Pańskiego,	na	wezwanie,	udzielany	był	o	każdej	
porze,	 zaś	 uzgadniana	 w	 czasie	 odwiedzin	 	 czy	 zgła-
szana	przez	rodzinę	Komunia	Święta	zazwyczaj	odpra-
wiana	 	 była	 w	 godzinach	 wieczornych.	W	 roku	 spra-
wozdawczym	spowiedź	i	Komunię	Świętą	w	salach	na	
oddziałach	przyjęły	102	osoby.	Liczba	ta	nie	obejmuje	
komunii	udzielanych	podczas	nabożeństw	i	przez	księ-
ży	z	Parafii.	W	ramach	ewangelickiej	służby	odwiedzi-
nowej	członkini	Cieszyńskiego	Koła	Odwiedzinowego	
pani	Zofia	Wojtas	 sumiennie,	 co	 tydzień	 	 odwiedzała	 
i	 spisywała	 naszych	współwyznawców,	 życzących	 so-
bie	odwiedzin	kapelana.	
	 	 	 	Wszystkim,	 którzy	 pomagali	mi	w	 służbie	 odwie-
dzinowej	 jestem	bardzo	wdzięczny	 i	 składam	serdecz-
ne	podziękowanie.	„Bóg	zapłać”	za	całoroczną	służbę	 
p.	Zofii	Wojtas,	a	także	księżom	proboszczom	Januszo-
wi		Sikorze	i	Tomaszowi	Chudeckiemu,	za	zastępstwo	 
w	 czasie	 mojego	 urlopu.	 Rok	 sprawozdawczy	 2013	
był	 ostatnim	 pełnym	 rokiem	mojej	 służby	 duszpaster-
skiej	w	szpitalu	i	w	zakładach	opiekuńczo-eczniczych.					
Wdzięczny	 jestem	Bogu,	że	 tak	wiele	 lat	mogłem	słu-
żyć	naszym	chorym	współwyznawcom.	Moim	wielkim	
pragnieniem	jest,	by	wszyscy	pacjenci	z	wiarą	i	nadzie-
ją	mogli	wyznawać:	„Oto,	Bóg	zbawieniem	moim!	Za-
ufam	i	nie	będę	się	lękał.”			Iz	12,2		

               ks Jan Melcer - kapelan szpitalny

	 Przy	parafii	działają	dwa	 stowarzysze-
nia,	 Odział	 Polskiego	 Towarzystwa	 Ewan-
gelickiego,	 który	 organizuje	 cotygodniowe	
spotkania	 klubowe	 z	 	 odczytami	 o	 charakte-
rze	wspomnieniowo	–	historycznym	oraz	wy-
cieczki	 turystyczno	 –	 krajoznawcze,	 prowa-
dzi	również	działalność	wydawniczą.	Drugim	
stowarzyszeniem	 jest	Towarzystwo	 Ewange-
lickie,	które	skupia	się	na	działalności	oświa-
towej,	prowadząc	przedszkole,	szkołę	podsta-
wową,	gimnazjum	i	liceum	ogólnokształcące.	
Został	ogłoszony	ranking	szkół	ponadgimna-
zjalnych	w	Polsce.	LOTE	uzyskało	56.	miej-
sce	 w	 kraju,	 2.	 	 miejsce	 w	 województwie	
śląskim	 i	 pierwsze	w	 powiecie	 cieszyńskim.	 
W	rankingu,	w	którym	brano	pod	uwagę	tyl-

ko	wyniki	matur,	LOTE	zajęło	49.	miejsce	w	kraju,	1.	 
w	województwie	 śląskim	 i	1.	w	powiecie.	Drugim	 ra-
rytasem	jest	przedszkole	TE,	do	którego	uczęszcza	100	
dzieci.	W	tym	85%	dzieci	ewangelickich.	Dzieci	mają	
w	planie	zajęć	wychowanie	religijne,	modlą	się	przed	
posiłkami,	mają	w	rozkładzie	dnia	słuchanie	historii	bi-
blijnych,	naukę	pieśni	religijnych.	Sprawa	wychowania	
i	 kształcenia	młodego	 pokolenia	 była	 zawsze	 	 chlubą	
naszej	parafii	i	jednym	z	jej		priorytetów.	Niech	tak	po-
zostanie.
	 Nie	 sposób	 w	 krótkim,	 a	 może	 przydługim	
,sprawozdaniu	opisać	wszystkiego,	co	działo	 się	w	na-
szej	parafii	w	2013	roku.	Dobrym	źródłem	informacji	
są	Wieści	Wyższobramskie,	w	których	zamieszczone	są	
relacje	z	parafialnych	wydarzeń.	

Sprawozdanie z działalności Muzeum Protestantyzmu 
oraz 

Biblioteki i Archiwum im. B.R. Tschammera
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie

za 2013 r.
	 Działalność	 Muzeum	 Protestantyzmu	 oraz	
Biblioteki	 i	 Archiwum	 im.	 B.R.	 Tschammera	 Parafii	
Ewangelicko-Augsburskiej	w	Cieszynie	 skupia	 się	 na	
swych	 statutowych	 podstawach,	 to	 jest	 gromadzeniu,	
ochronie	 i	 udostępnianiu	 zbiorów	 związanych	 z	 sze-
roko	 rozumianym	dziedzictwem	historycznym	i	kultu-
rowym	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego.	 Prace	
związane	 z	 gromadzeniem,	 ochroną	 i	 udostępnianiem	
zbiorów	 muzealnych,	 bibliotecznych	 i	 archiwalnych	
Parafii	prowadzone	są	przez	dwie	osoby,	na	które	przy-
pada	łącznie	1,25	etatu.	
	 Muzeum	 Protestantyzmu	w	 2013	 roku	 odwie-
dziło	 łącznie	 przeszło	 1900	 osób	 z	 kraju	 i	 zagranicy	
(tj.	 90	 grup	 zorganizowanych	 lub	 indywidualnych).	 
W	roku	sprawozdawczym	zwiedzający,	oprócz	wystawy	
stałej	„Z	dziejów	 luteranizmu	na	Śląsku	Cieszyńskim,	
mogli	 również	 zwiedzać	wystawy	 czasowe.	Wystawę	
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czasową	pt.	„Z	historii	organów	kościoła	Jezusowego”,	
zorganizowaną	w	związku	akcją	Ratujmy	Organy	Ko-
ścioła	 Jezusowego	 oraz	wystawę	 Sola	 Scriptura	 –	Bi-
blie	ze	zbiorów	Biblioteki	Tschammera,	przygotowaną	
specjalnie	na	Cieszyńską	Noc	Muzeów	 i	Noc	Kościo-
łów,	która	miała	miejsce	z	24	na	25	maja	roku	sprawoz-
dawczego	(w	trakcie	nocnego	zwiedzania	tj.	od	godziny	
18:00	do	01:00,	Muzeum	 i	Kościół	odwiedziło	ponad	
650	osób).	Parafia	w	Nocy	Kościołów	uczestniczyła	po	
raz	pierwszy	na	 zaproszenie	parafii	w	Republice	Cze-
skiej,	 gdzie	 impreza	 odbywa	 się	 od	 2009	 roku,	w	ko-
ściołach	różnych	wyznań.	15	września	w	tylnej	nawie	
kościoła	Jezusowego	otwarto	wystawę	czasową	składa-
jącą	się	z	20	zwijanych,	kolorowych	roll-upów,	poświę-
coną	życiu	i	fundacji	ks.	Augusta	Hermanna	Francke	w	
jego	350.	rocznicę	urodzin,	wystawa	czynna	była	do	16	
października	2013	r.
	 Ponadto	w	roku	sprawozdawczym	w	Muzeum	
Protestantyzmu	 odbyły	 się	 praktyki	 studenckie	 dwój-
ki	 studentów	 z	 Zakładu	Historii	 Sztuki	 Uniwersytetu	
Śląskiego	w	Katowicach.	 	Biblioteka	 i	Archiwum	 im.	
B.R.	 Tschammera	 udostępniała	 zbiory	 w	 2013	 roku	 
w	każdy	poniedziałek	i	środę,	w	godzinach	od	15:30	do	
19:00,	dodatkowo	zbiory	były	udostępniane	w	inne	dni	
tygodnia,	po	wcześniejszym	indywidualnym	uzgodnie-
niu	terminu	z	archiwistą.	W	roku	sprawozdawczym	ze	
zbiorów	Parafii	w	czytelni	skorzystało	39	osób	(łącznie	
99	wizyt	w	czytelni).	Udostępniono	ogółem	687	jedno-
stek	biblioteczno	 -	 archiwalnych	 (w	 tym:	 nowe	druki	
–	299,	stare	druki	–	40,	jednostki	archiwalne	–	285,	cza-
sopisma	–	41,	zdigitalizowane	metryki	–	16	i	inne	ma-
teriały	-	6).	W	roku	sprawozdawczym	przeprowadzono	
16	kwerend	biblioteczno-archiwalnych,	ponadto	udzie-
lono	szereg	informacji	związanych	ze	zbiorami	Parafii.	
Na	potrzeby	otwartego	(29.12.2013)	Muzeum	Jerzego	
Trzanowskiego	 Parafii	 Śląskiego	 Kościoła	 Ewangelic-
kiego	Augsburskiego	Wyznania	w	Trzanowicach	przy-
gotowano	fotokopie	pamiątek	ks.	Jerzego	Trzanowskie-
go	ze	zbiorów	Biblioteki	Tschammera.
	 W	 roku	 sprawozdawczym	 przeprowadzono	
7	 prelekcji	 na	 temat	 zbiorów	muzealnych	 oraz	 biblio-
teczno-archiwalnych	 Parafii,	 w	 których	 uczestniczyło	
łącznie	 150	 osób.	 Ponadto	 od	 10	 czerwca	 do	 5	 lipca	
2013	roku	w	archiwum	odbyły	się	praktyki	studenckie,	
w	których	uczestniczyło	4	studentów	Instytutu	Historii,	
Wydziału	 Nauk	 Społecznych	 Uniwersytetu	 Śląskiego	 
w	Katowicach.	
	 W	 2013	 roku	 przygotowano	 i	 złożono	 doku-
mentację	dotyczącą	części	projektu	przygotowywanego	
przez	sześć	cieszyńskich	instytucji	(Książnica	Cieszyń-
ska,	 Muzeum	 Śląska	 Cieszyńskiego,	 Zamek	 Cieszyn,	
Cieszyński	 Ośrodek	 Kultury	 „Dom	Narodowy”,	 Kon-
went	 OO.	 Bonifratrów	 	 	 	 i	 Parafię	 Ewangelicko-Au-
gsburską	 w	 Cieszynie)	 pt.	 „Ochrona	 i	 rewitalizacja	

wielokulturowego	 dziedzictwa	 Śląska	 Cieszyńskiego”	 
w	ramach	Programu	„Konserwacja	i	rewitalizacja	dzie-
dzictwa	 kulturowego”	Mechanizmu	 Finansowego	 Eu-
ropejskiego	Obszaru	Gospodarczego	na	lata	2009-2014	
prowadzonego	przez	Ministerstwo	Kultury	 i	Dziedzic-
twa	Narodowego	–	procedura	wyłonienia	projektów	do	
realizacji	 jeszcze	 nie	 jest	 zakończona.	 Przygotowano	
dokumentację	dotyczącą	projektu	w	 ramach	działania	
„Wdrażanie	 lokalnych	 strategii	 rozwoju	 dla	 małych	
projektów”	 objętego	 Programem	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich	 na	 lata	 2007-2013	 pod	 nazwą:	 „Zachowa-
nie	i	ocalenie	pomnika	mieszkańców	gminy	poległych	 
w	I	wojnie	światowej	na	wiejskim	cmentarzu	w	Hażla-
chu”,	który	otrzymał	dofinansowanie.
	 W	roku	sprawozdawczym	Komisja	Rady	Para-
fialnej	ds.	Muzeum,	Biblioteki	i	Archiwum	w	obiektach	
Muzeum	 Protestantyzmu	 i	 Biblioteki	 i	Archiwum	 im.	
B.R.	Tschammera	przeprowadziła	inwentaryzację	z	na-
tury.
 
OPRACOWANIE ZASOBU
	 Biblioteka:	W	2013	 roku	 opracowano	 łącznie	
421	jednostek	inwentarzowych	-	opisów	katalogowych	
księgozbioru.		 W	roku	sprawozdawczym	opublikowa-
no	 na	 Śląskiej	 Bibliotece	 Cyfrowej	 36	 zdigitalizowa-
nych	 starych	druków	ze	 zbiorów	biblioteki,	 a	 łącznie	
udostępnionych	zdigitalizowanych	jednostek	jest	53.
	 Archiwum:	W	ubiegłym	roku	wprowadzono	do	
bazy	 komputerowej	 IZA	 (Inwentarz	 Zespołów	Archi-
walnych)	 łącznie	 576	 jednostek	 archiwalnych	 (sygna-
tury	od	2153	-	2729).	W	dalszym	ciągu	prowadzone	są	
prace	dotyczące	opracowania	pierwszego	zespołu	„Ar-
chiwum	 Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 w	 Cieszy-
nie	 1709-1945”,	 weryfikacja	 jednostek	 archiwalnych	
ich	 tytułów,	zawartości	oraz	porządkowanie	dokumen-
tacji	w	obrębie	jednostek.

ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW
	 Podstawowym	 zadaniem	 zabezpieczenia	 zbio-
rów	 Parafii	 jest	 odpowiednie	 ich	 przechowywanie,	 
w	 szczególności	 utrzymywanie	 odpowiednich	 stabil-
nych	warunków	klimatycznych	(wilgotność	 i	 tempera-
tura)	oraz	czystość	w	pomieszczeniach	magazynowych,	
ekspozycyjnych	 i	 czytelni,	 jak	 i	 stabilność	 obiektów	
przechowywanych	na	półkach.		
	 W	 pomieszczeniach	 magazynowych	 utrzymy-
wano	 możliwe	 optymalnie	 warunki	 klimatyczne	 po-
przez	 stały	 nadzór	 dzięki	 urządzeniom	 pomiarowym	
(termohigrografem	 i	 termohigrometrem)	 i	 osuszają-
co-nawilżającym	 (osuszacze	 i	 nawilżacze	 powietrza).	
Średnia	 temperatura	 roczna	 powietrza	 ok.	 17-19C	 na-
tomiast	 wilgotność	 ok.	 50-53%,	 (w	 magazynach	 ar-
chiwum	średnia	temperatura	roczna	jest	nieco	wyższa,	
co	 uwarunkowane	 jest	 nadmiernym	 nagrzewaniem	w	
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okresie	 letnim,	archiwum	znajduje	 się	od	 strony	połu-
dniowej).	Ponadto	wszystkie	pomieszczenia	regularnie	
są	sprzątane	i	utrzymywane	w	odpowiednie	czystości.	
Zbiory	sukcesywnie	są	odkurzane	i	odpowiednio	czysz-
czone.	W	2013	roku	odkurzono	i	oczyszczono	300	wol.	
starych	druków,	1500	wol.	nowych	druków	oraz	obiekty	
muzealne	na	wystawie	stałej,	które	dla	ich	bezpieczeń-
stwa	 jak	 co	 roku	 są	 podmieniane	 lub	wymieniane	 na	
duplikaty.	 Zabezpieczono	 36	 jednostek	 archiwalnych	
(zostały:	 oczyszczone,	 podklejone,	 zaopatrzone	 w	 ob-
woluty,	teczki	bezkwasowe	oraz	włożone	do	kartonów	
archiwalnych).	 Ponadto	 zabezpieczono	 6	 jednostek	
bibliotecznych	 (oczyszczone,	 podklejone,	 wyjątkowo	
przygotowano	obwoluty).
		 Zbiory	Parafii	sukcesywnie	i	nieodpłatnie	pod-
dawane	 są	 procesowi	 dezynfekcji	w	 komorze	 fumiga-
cyjnej	 Książnicy	 Cieszyńskiej.	 Dezynfekcji	 poddano	
łącznie:	4	mb	materiałów	bibliotecznych,	archiwalnych	
i	muzealnych	 (książki,	 czasopisma,	akta,	obrazy,	ante-
pedia	ołtarzowe	z	końca	XIX	i	początku	XX	wieku).
	 W	 lipcu,	 dla	 poprawienia	 jakości	 przechowy-

wania	 księgozbioru	 oraz	 zwiększenia	 powierzchni	
magazynowej	 książek	 przechowywanych	 w	 kościele,	
rozpoczęto	proces	formatowania	księgozbioru.	Sforma-
towano	i	ułożono	pod	względem	formatów	(wysokości)	
ok.	3500	woluminów.	Dokończono	 formatowanie	cza-
sopism	 przechowywanych	 w	 magazynie	 podręcznym	
czytelni,	ok.	250	wol.		

Marcin Gabryś

	 Na	koniec	serdeczne	podziękowania	wszystkim,	
którym	leży	na	sercu	dobro	naszej	parafii.	Wszystkim	
zaangażowanym	 w	 różne	 dziedziny	 życia	 parafialne-
go,	prowadzącym	Szkółki	Niedzielne,	chórki	dziecięce,	
dyrygentom	chórów,	katechetom,	prowadzącym	grupy	
młodzieżowe,	koła	pań,	biblioteki,	organistom,	pracow-
nikom	parafii,	gospodarzom	placówek,	członkom	Rady	
Parafialnej	 z	 jej	 Prezesem	 na	 czele,	 kapelanowi	 szpi-
talnemu,	 duchownym	 naszej	 parafii	 i	 księżom	 miesz-
kającym	na	terenie	naszej	parafii,	którzy	służą	pomocą	 
w	potrzebie.	Dziękuję	wszystkim	za	modlitwy	i	ducho-
we	wsparcie.	Soli	Deo	gloria.
 ks. Janusz Sikora

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
CIESZYŃSKIEGO ODDZIAŁU PTEw. 

	 16	 stycznia	 2014	 r.	 odbyło	 się	 walne	 zebra-
nie	 sprawozdawcze	Oddziału	 Polskiego	Towarzystwa	
Ewangelickiego	w	Cieszynie.	 Jego	 celem	było	 podsu-
mowanie	 pierwszego	 roku	 działalności	 dziewiątej	 ka-
dencji	zarządu	oddziału,	wybranego	na	walnym	zebra-
niu	sprawozdawczo	–	wyborczym	w	dniu	17.01.2013	r.	
Wybrany	zarząd	ukonstytuował	się	następująco:	
prezes	-	inż.	Władysław	Sosna	
wiceprezes	-	mgr	inż.	Piotr	Zagóra	
sekretarz	-	Janina	Barton
zastępca	sekretarza	-	mgr	inż.	Marcin	
Mrózek
skarbnik	-	Halina	Czauderna	
zastępca	skarbnika	-	Emilia	Sosna	
członek	-	mgr	Krzysztof	Zagóra		
zaś	Komisja	Rewizyjna:	
przewodniczący		-	mgr	inż.	Jan	
Król
członkowie	-	Edward	Figna,	Marta	
Grzybek.
	 Krótko	wyniki	pracy	Oddziału	
można	 skwitować	w	 dwóch	 zdaniach:	
oddział	 zorganizował	 40	 spotkań	 klu-
bowych	(w	tym	jedną	wieczornicę),	na	
których	16	prelegentów	wygłosiło	łącz-

nie	 41	 prelekcji.	 Poza	 wspomnianym	 walnym	 zebra-
niem	odbyło	się	9	wycieczek	(w	tym	jedna	dwudniowa),	
w	których	łącznie	wzięło	udział	180	osób.	O	wszystkich	
imprezach	na	bieżąco	informowaliśmy	w	ogłoszeniach	
parafialnych	 przed	 nabożeństwem,	w	witrynce	 PTEw.	
w	 przedsionku	 parafii,	 w	 okienku	 Parafii	 na	 pl.	 Ko-
ścielnym,	w	księgarni	„Warto”	oraz	na	łamach	„Wieści	
Wyższobramskich”	i	w	Internecie	w	okienku	ptew.org.
pl.	W	tych	dwóch	ostatnich	można	także	znaleźć	relacje	
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z	wykonania	poszczególnych	zamierzeń.		
	 40	 czwartków	 klubowych	 i	 to	 pro-
wadzonych	od	ponad	20	lat,	to	spory	wysiłek	
organizacyjny,	 a	 jeszcze	 większe	 bogactwo	
wiadomości	 o	 ludziach	 i	 wydarzeniach.	 Nie		
jeden	 raz	 padło	 pytanie	 –	 komu	 i	 do	 czego	
to	 potrzebne!?	 Po	 co	 przypominać	 i	 roztkli-
wiać	się	nad	życiorysem	dawno	zmarłego	i	to	 
w	dodatku	nie	tu	stela!?	Nie	umiem	pogodzić	
się	 z	 taką	 postawą.	 Jeśli	 jesteśmy	 chrześcija-
nami,	 czujemy	 się	 ewangelikami,	 twardymi	–	 
a	jakże	-	lutrami	z	Wyżni	Brony,	to	postawmy	
i	 takie	 pytanie:	 po	 co	mówić	w	 kościele,	 cy-
tować	i	 rozważać	myśli	proroków,	apostołów,	
wreszcie	stale	odwoływać	się	do	Tego	Jednego	
Imienia,	 które	 jest	 ponad	 wszystkie	 imiona?		
Po	 co	 odklepywać	 jakieś	 Święta	 Reformacji		 
i	przypominać	osobę,	która	otworzyła	nam	na	
nowo	Biblię?		Przecież	to	także	postacie	daw-
no	 zmarłe	 i	 także	 „nie	 tu	 stela”!	 Spróbujmy	
jasno	postawić	sprawę:	 skoro	Kościół	 to	MY,	
to	 jakim	 bylibyśmy	 (jesteśmy)	 Kościołem,	
gdybyśmy	wygumowali	z	pamięci,	z	naszego	
wnętrza	 Chrystusa,	 jego	 uczniów,	 tych,	 któ-
rzy	go	zapowiadali	 i	 tych,	którzy	 jego	naukę	
starają	 się	 objaśnić,	 rozwinąć,	 uczynić	 zasa-
dami	 naszego	 postępowania?	 Ktoś	 krzyknie,	
hola,	hola,	to	jest	inna	sprawa!	A	poza	tym	na	
spotkaniach	PTEw.	nawet	w	okresie	Adwentu	
czy	Wielkiego	 Postu	 (ale	 nie	w	 Święta!)	 sły-
szymy	 „tematem	 prelekcji	 będzie	 postać…”	 
i	 tu	 najczęściej	 wymieniane	 jest	 „nic	 mi	 nie	
mówiące	 nazwisko”,	 w	 większości	 nie	 ma-
jącą	nic	wspólnego	z	Kościołem,	nie	mówiąc	 
o	 wyznaniu	 czy	 chociaż	 regionie!	A	 więc	 to	
inna	 sprawa!?	 Napisało	 się	 mi	 to	 już	 kiedyś.	
Każdy	ewangelik	musi	stać	na	dwóch	nogach:	
wiary	i	określonej	świadomości.	Czy	my	tego	
chcemy,	 czy	 nie,	 tworzymy	 jakąś	 wspólnotę	 
o	określonych	cechach	rozpoznawczych.	Jedną	
z	nich	jest	wyznanie	(religia),	drugą	–	nazwij-
my	 ją	 	 -	 etos.	 Pozostawmy	 na	 boku	 filozofo-
wanie,	czy	wyznanie	nie	jest	częścią	etosu;	jest	
pewne,	że	jedno	z	drugim	się	wiąże.	Jako	chrześcijani-
nowi	nie	powinna	mi	być	obca	Biblia,	jako	ewangelik	
sięgam	nie	po	Wulgatę	czy	Biblię	Tysiąclecia,	a	raczej	
po	 tłumaczenie	Marcina	Lutra,	 a	konkretnie	u	nas	po	
Biblię	Gdańską,	Warszawską…	Czy	próbowaliśmy	się	
zastanowić,	po	co	dokonano	tylu	tłumaczeń,	dlaczego	
najbliższą	 jest	mi	 ta	 napisana	w	 języku	 polskim,	 dla-
czego	właśnie	ta	a	nie	inna	była	konfiskowana,	m.in.	na	
cieszyńskim	rynku	palona,	jej	właściciele	dyskrymino-
wani,	dlaczego	z	taką	determinacją	jej	strzeżono,	czym	
ona	 była,	 gdy	 na	 mapie	 zabrakło	 pewnego	 państwa,	

którego	 mieszkańcy	 	 mówili	 tym	 samym	 językiem,	
dlaczego	tu	właśnie	zbudowano	taki	a	nie	inny	kościół	 
i	szkołę,	jacy	ludzie	z	niej	wychodzili	i	jaki	ślad	po	so-
bie	zostawili.	Dlaczego…?		Zaraz,	zaraz,		przecież	na	
zebraniach	PTEw.	mówi	się	nie	tylko	o	ewangelikach.	
TAK,	 bo	 jesteśmy	 w	 mniejszości,	 ale	 nie	 udawajmy,	
tym	innym	też	mamy	coś	do	zawdzięczenia,	jakkolwiek	
w	tej	chwili	to	słowo	odczytamy.	Nie	oznacza	to	wcale,	
że	rezygnujemy	z	ewangelickiego	punktu	widzenia	i	za-
pominamy	o	naszym	tu	i	teraz!	
	 PTEw.	nie	 jest	żadnym	uniwersytetem	o	świa-
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towej	sławie,	kuźnią	nowych	prądów	umysłowych	i	no-
wych	wynalazków,	ale	 jest	 swoistym	„Uniwersytetem	
trzeciego	wieku”.	Niezbywalną	 domeną	Kościoła	 jest	
egzegeza,	 natomiast	 zadaniem	 PTEw.	 jest	 umacniać	
ewangelicki	 etos,	 a	 więc	 pokazywać,	 co	 ten	 i	 ów	 ro-
bił	z	darowanym	mu	czasem,	gdy	wyszedł	z	kościoła.	
Dlatego	 „kurczowo	 i	 bezmyślnie,	 trzymając	 się	 jakie-
goś	 wydumanego	 kalendarza	 rocznic”	 prezentujemy	
sylwetki,	gdyż	nie	mrówki,	a	 ludzie	 tworzą	 i	piszą	hi-
storię.	 Nie	 odklepujemy	 i	 nie	 uczymy	 się	 na	 pamięć	
życiorysów,	 staramy	 się	 natomiast	 przywołać	 pamięć,	
gdyż	bez	wczoraj	nie	byłoby	dziś.	Na	35	sylwetek	12	
było	 ewangelickich,	 a	 z	 tej	 dwunastki	 było	 siedmiu	
nietuzinkowych	duchownych,	że	wymienimy	tylko:	ks.	
sup.	Jozefa	M.	Hurbana,	ks.	Augusta	Hermana,	Sorena	
Aabye	 Kierckegaarda,	 ks.	 Jerzego	 Tyca,	 ks.	 sup.	 Mi-
chała	 Jastrzębskiego,	 ks.	 sen.	 Józefa	 Folwartschnego.	 
Z	wydarzeń	nie	zapomnieliśmy	o	150	–	leciu	powstania	
„Zwiastuna	Ewangelicznego”,	ale	także	o	450	–	wydania	
pierwszej	polskiej	Biblii	Brzeskiej	czy	o	wydarzeniach	
września	1938	r.,	w	sposób	daleki	od	demonstrowania	
jakichkolwiek	 szowinizmów.	 Za	 wyjątkiem	 jednego,	
żadnego	z	wymienionych	tematów	nie	podjął	żaden	od-
dział	PTEw.	
	 Temu	 samemu	 celowi	 służą	 nasze	 wycieczki.	
Nie	zrezygnujmy	z	ich	treści	krajoznawczej,	ani	z	ich	
„wybiórczego”	charakteru	pod	względem	tematycznym,	
co	wcale	nie	oznacza,	 że	nic	nas	nie	obchodzą	obiek-
ty	nie	związane	z	wyznaniem.	Nie	poddamy	się	presji	
modnych	wycieczek	docelowo	–	pobytowych	 (do	 jed-
nego	miejscu),	 ani	 eufemicznie	 nazywanych	 „integra-
cyjnych”	(w	czasach	PRLu	nazywały	się	inaczej,	ale	cel	
był	ten	sam).	
	 Pozostał	jeszcze	jeden	bardzo	istotny	problem.	
Skoro	PTEw.	jest	takie	„ważne”	i	czuje	się	tak	potrzeb-
ne	i	skoro	chce	tak	odpowiedzialną	misję	spełniać,	do	
której	wkłada	wiele	serca	i	wysiłku,	to	jak	to	się	prze-
kłada	 na	 wymierne	 efekty?	 Owszem,	 jesteśmy	 „naj-

silniejszym”	 (najliczebniejszym)	 oddzia-
łem,	 ilością	 spotkań,	prelekcji,	wycieczek,	
nawet	 wydawnictw	 czy	 innych	 inicjatyw	
przewyższamy	 pozostałe	 oddziały	 PTEw.,	
nie	ujmując	im	najmniejszych	ich	osiągnięć	
i	tytułów	do	chluby	z	tego,	co	robią.	Bo	to	
nie	 zasługa	 upartego	 i	 nawiedzonego	 pre-
zesa,	a	inicjatorów	założenia	Klubu	PTEw.,	
którzy	 zawinszowali	 sobie	 cotygodniowe	
spotkania.	 Rzeczą	 zarządu	Oddziału	 było	
te	 cotygodniowe	 spotkania	 klubowe	 wy-
pełnić	treścią.	Nie	było	to	takie	proste,	ani	
łatwe.	 Mimo	 przeciwności	 i	 wielu	 kłopo-
tów	 trwa	od	1994	r.!	To	dwa	 lata	spotkań	
dzień	po	dniu,	 nie	 licząc	 czasu	 	 przygoto-
wania	prelekcji.	Wykład	 trwa	ok.	45	min.,	

a	 jego	 przygotowanie…?	 A	 jeśli	 ktoś	 z	 proszonych	
prelegentów	powie,	„nie	mam	czasu,	bo	musiałbym	się	
przygotować!?	Ilu	by	nam	mogło	pomóc,	ale	po	prostu	
nie	chce.	Od	strony	organizatora	powiem	wprost:	fucha	
do	wzięcia!	Tylko	bez	przepychanek	proszę.	Za	to	nie	
płacą!	
	 Były	więc	prelekcje	i	wieczornice	interesujące	
i	mniej	 interesujące,	uroczyste	 i	ogromna	 ilości	„zwy-
kłych”.	Frekwencja	różna:	od	minimalnej	16	do	ponad	
100	obecnych.		Chwała	TYM,	którzy	też	mają	przecież	
różne	osobiste	obowiązki	i		kłopoty,	ale	znajdują	czas	
i	na	te	spotkania	klubowe	przychodzą,	ale	też	ogromny	
żal,	 bo	 już	 ponad	 50	 osób	 pomniejszyło	 nasze	 grono.	
Jakoś	 już	 tylko	 corocznych	 zastępów	 nowych	 emery-
tów	nie	widać,	bo	nie	wiem,	kto	urobił	nam	taką	opinię,	
że	 PTEw.	 jest	 Polskim	 Towarzystwem…	 Emerytów,	 
a	więc	jeszcze	jedną	organizacją,	„która	nic	nie	daje”,	
tylko	 ściąga	 składki	 (równowarte	 5	 kawom	w	 cukier-
ni	 w	 ciągu	 roku!).	 Innymi	 słowy,	 porównując	 liczbę	
członków	PTEw.	do	 liczby	parafian,	plasujemy	się	na	
zaszczytnym	ostatnim	miejscu,	 lub	 koło	 niego.	Wnio-
ski?	Te	niech	wyciągną	sami	PT	Czytelnicy	i	członko-
wie	naszego	Oddziału!	
	 Co	Zarząd	 robił	ponadto.	Uczestniczył	w	 spo-
tkaniach	bratnich	 oddziałów	w	 Jaworzu	 i	w	Ustroniu,	
brał	udział	w	jesiennym	spotkaniu	zarządów	Oddziałów	
w	Jaworzu,	we	wcześniejszym	wiosennym	był	jego	or-
ganizatorem.	Z	 pewnym	 żalem	 trzeba	 powiedzieć,	 że	
pierwotne	 cele	 wspólnoty	 oddziałów	 działających	 na	
Śląsku	 Cieszyńskim	 zostały	 rozchwiane.	 Żadnemu	 
z	oddziałów	nasz	oddział	nie	narzucał	form	współpracy,	
ale	skoro	okazały	się	nie	do	utrzymania	 	 i	ważniejsze	
są	własne	ambicje,	nie	mamy	zamiaru	nikomu	w	tym	
przeszkadzać.	
	 Dodajmy	jeszcze	jeden	szczegół.	Pierwszy	raz	
od	początków	istnienia	oddziału	zarząd		został	wybrany	
w	wyborach	 jawnych,	właściwie	przez	 aklamację.	Sy-
tuacja	przed	wyborami	wcale	nie	była	taka	prosta,	gdyż	
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ze	„starego”	zarządu	cztery	osoby	z	prezesem	włącznie,	
„trzymającym	się	stołka”	od	24	lat.	W	wyniku	pewnej	
„męskiej	 rozmowy”	 i	 na	 pewnych	 warunkach,	 prezes	
został	 przekonany,	 że	 jego	 rezygnacja	 przyniosłaby	
więcej	 szkody,	 niż	pożytku.	Pozwalam	malkontentom	
odczytać	 to	 zgodnie	 ze	 znaną	 regułą:	 „nie	 chcem	 ale	
muszem”!		Po	roku	trzeba	stwierdzić,	że	zarząd	działał	
właściwie	w	składzie	co	najwyżej	pięciu	osób.	W	ciągu	
roku	dodatkowo	utracił	 dwoje	 żelaznych	prelegentów,	
co	 pociągnęło	 za	 sobą	 kolejne	 poważne	 perturbacje.	
Mimo	to	można	powiedzieć,	że	zamierzony	z	niewiel-
kimi	zmianami	plan	pracy	został	wykonany,	a	wielkie	

słowa	 podziękowania	 należą	 się	TYM	osobom,	 które	
ten	wózek	ciągną	i	nie	uchylają	się	od	przyjętych	na	sie-
bie	obowiązków.	Szanujemy	wszystkich	TYCH,	którzy	
to	widzą	i	doceniają.	
	 Zebranie	pod	przewodnictwem	Marcina	Mróz-
ka	przebiegło	niezwykle	sprawnie,	trwało	niespełna	go-
dzinę,	przedłożony	przez	Komisję	Rewizyjną	wniosek	
o	udzieleniu	absolutorium	przegłosowano.	W	zebraniu	
uczestniczył	proboszcz	ks.	Janusz	Sikora,	który	jeszcze	
na	progu	Nowego	Roku	życzył	Oddziałowi,	aby	–	jak	
dotąd	–	 i	 ten	Nowy	zakończył	się	kolejnymi	osiągnię-

Władysław Sosna

Jak kręcono film dokumentalny

	 Zaczęło	 się	 od	 informacji	 w	 poczcie	 elektro-
nicznej.	 Pewnego	 ranka	 otworzyłam	 tekst	 z	 informa-
cją,	 że	 na	 zlecenie	 redakcji	 ekumenicznej	 programu	 
II	TVP	będzie	kręcony	film	dokumentalny	o	kobietach.	
Reżyser	 podał	 od	 razu	 termin	 pierwszej	 konsultacji,	
telefony	 i	 pozostało	 czekać.	Ponieważ	miałam	 już	do	
czynienia	z	telewizją	i	radiem,	wszystko	to	wyglądało	
normalnie,	 chociaż	 później	 okazało	 się,	 że	 jest	 zupeł-
nie	inaczej,	udzielanie	wywiadu	a	film	to	zupełnie	dwie	
różne	rzeczy.
									Pierwsze	spotkanie	było	krótkie.	Reżyser,	Petro	
Aleksowski,	jest	operatorem	filmowym	i	telewizyjnym,	
nakręcił	 wiele	 filmów	 dokumentalnych,	 a	 także	 fabu-
larnych,	 np.	 „Cześć	Tereska”.	Niektóre	 z	 nich	 reżyse-
rował,	jak	chociażby	filmowy	portret		Marka	Grechuty.	
Rozejrzał	się	po	mieście,	wybraliśmy	kilka	pań,	o	któ-
rych	miał	opowiadać	film,	znał	moje	książki	 i	sprawa	
nie	była	skomplikowana.	Film	jednak	ma	swoje	prawa	

i	musiały	to	być	kobiety,	które	można	pokazać	-	czyli	
będzie	dużo	zdjęć	znajomych,	rodziny,	a	najlepiej,	żeby	
akcja	toczyła	się	w	skansenie,	to	znaczy	w	warunkach,	
w	 jakich	 bohaterki	 żyły.	Dość	 długo	musiałam	 tłuma-
czyć,	że	u	nas	żadnego	skansenu	nie	ma,	są	natomiast	
domy,	w	których	mieszkały.	Problem	pojawił	się	z	dru-
gim	filmem,	miał	być	o	bibliofilach	ze	Śląska	Cieszyń-
skiego.	 Petro	 przyjechał	 do	Cieszyna	 pierwszy	 raz	w	
życiu,	naszej	kultury	nie	znał,	a	nazwiska	panów,	o	któ-
rych	miał	kręcić	drugi	film,	zostały	gdzieś	na	karteczce.	
Ponieważ	mieli	to	być	ewangelicy,	więc	nietrudno	było	
się	domyślić	o	kogo	chodzi	i	znaleźć	jakieś	telefony	do	
rodzin.	Druga	wizyta,	 czyli	 już	 kręcenie	filmu,	miało	
odbyć	się	w	styczniu,	ale	zasugerowałam	wcześniejszy	
termin,	bowiem	zasypanych	śniegiem,	białych	lamp	na	
uliczce	kobiet	widzowie	mogliby	nie	zobaczyć.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ostatecznie	 ekipa,	 trzech	panów,	przyjechała	 
w	pierwszym	tygodniu	grudnia	i	od	razu	w	poniedzia-

łek,	 zgodnie	 z	 przysłanym	 wcześniej	 har-
monogramem,	 zjawili	 się	 u	 nas	 w	 domu.	
Może	gdyby	nagrywali	 to	później,	byłoby	
lepiej,	a	 tak	nie	obyło	się	bez	wpadek.	Pi-
sząc	te	słowa	nie	wiem,	co	ostatecznie	jest	
w	filmie,	takich	rzeczy	się	bowiem	nie	au-
toryzuje.	Już	wcześniej	umówiliśmy	się,	że	
będę	w	cieszyńskiej	sukni.	Już	od	rana	było	
w	 domu	 dość	 nerwowo,	 sporo	 telefonów,	
że	 jadą,	 a	 my	 przecież	 nie	 byliśmy	 świa-
domi,	 co	 nas	 czeka.	 Pod	 bramę	 zajechał	
bus	i	zaczęło	się...	Drzwi	się	nie	zamykały,	
noszenie	sprzętu,	ciągle	czegoś	brakowało	 
i	 coś	 przynoszono.	 Pokój	 został	 „prze-
robiony”	 na	 potrzeby	 studia	 filmowego.	
Ustawiono	 specjalne	 oświetlenie,	 mnó-
stwo	kabli,	usiadłam	na	krześle	 i	kręcimy.	
Chciałam	 na	 początku	 przeczytać	 cytat,	
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ale	czytać	nie	można,	trudno,	chciałam	powiedzieć	coś	
innego,	 ale	 reżyser	 miał	 własną	 wizję	 i	 tak	 kilka	 go-
dzin.	 Pięknie,	wspaniale,	 jeszcze	 raz.	To	 nie	 był	 film	
fabularny,	 tam	aktorzy	mają	 teksy	wyuczone,	 tu	 -	peł-
na	 improwizacja.	Jak	 już	niby	 tekst	dobry,	 to	na	przy-
kład	 ktoś	 kichnął	 albo	 zadzwonił	 listonosz.	 Telefony	
oczywiście	 zostały	wyłączone,	 ale	 na	 przykład	mimo	
woli	zaczęłam	bawić	się	wstążką	od	sukni,	 i	dźwięko-
wiec	w	 słuchawkach	 zaraz	 obruszył	 się,	 że	 „hałasuję”	
i	 znowu	 ...	 powtarzamy.	W	międzyczasie	 słońce	prze-
sunęło	się	i	trzeba	było	przysłonić	okno,	było	za	jasno,	
świeciło	 pięknie,	 ale	 nie	 tam,	 gdzie	 powinno.	 Ciągle	
coś	przynoszono,	a	 to	baterię,	a	 to	kasetę	 i	na	krześle	
spędziłam	kilka	 godzin.	 Jak	 już	 nagraliśmy	 opowieść	
o	pięciu	kobietach,	 to	okazało	się,	że	o	Agnieszce	Pil-
chowej	nie	możemy	mówić,	bo	zdjęcia	są	złej	jakości	
i	nie	nadają	 się	do	celów	 telewizyjnych	 i...	 znowu	na	
nowo.	 Pot	 lał	 się	 chyba	 ze	wszystkich,	 słońce	 grzało,	 
a	my	kręcimy,	ciężka	to	praca,	szczególnie	dla	reżysera,	
który	filmował	i	wszystkim	kierował.	Z	kamerą	się	nie	
rozstawał,	zabierał	ją	z	samochodu	nawet	na	stołówkę,	
była	najcenniejszym	sprzętem,	ważyła	12	kg,	ale	wie-
czorem,	po	całym	dniu	noszenia,	 jej	ciężar	„dochodzi	
podobno	do	50	kg”.	Pozostali	panowie	to	dźwiękowiec	
i	kierowca	w	jednej	osobie	oraz	pomocnik,	no	i	cały	bus	
telewizyjny	pełen	sprzętu.	W	ciągu	tygodnia	nakręcili	

ostatecznie	 3.	 dokumentalne	 filmy,	 ale	 obróbka	 taśm	 
w	studiu	trwa	o	wiele,	wiele	dłużej.	Oprócz	filmu	o	ko-
bietach,	 powstał	 film	 o	 J.	Gajdzicy	 i	 J.	Wantule	 oraz	 
o	bibliotece	Tschammera	w	kościele	Jezusowym.
								Później	już	było	łatwiej,	moja	rola	się	skończyła,	
jeździliśmy	 jeszcze	do	 rodzin	bohaterek,	 a	mąż	kiero-
wał	ekipę	w	okolice	miasta,	skąd	kręcili	widoki	Cieszy-
na	i	razem	wędrowaliśmy	po	jego	zaułkach,	by	sfilmo-
wać	te	najciekawsze.	Pozostała	jeszcze	scena	na	uliczce	
kobiet,	 też	 z	 rożnych	 powodów	 kręcona	 kilka	 razy.	 
A	lampy	-	one	były	filmowane	w	różnych	porach	dnia	
i	wieczoru.	Nigdy	nie	myślałam,	że	dwudziestominuto-
wy	film	kręci	się	tak	długo,	ekipa	pracowała	od	8	rano,	
a	reżyser	jeszcze	późnym	wieczorem	nagrywał	zdjęcia.	
Mam	nadzieję,	że	filmy	zachęcą	do	odwiedzenia	nasze-
go	miasta	 i	 zainteresowania	 się	 naszą	 historią.	Mimo	
wczesnej	pory	emisji,		wiele	osób	film	obejrzy.	Reżyser	
wyjaśnił,	że	przygotowując	się	do	wyjścia	z	domu,	wie-
lu	ma	włączony	telewizor.
 Film będzie emitowany we wtorek, 11 marca 
rano o godz. 6.35 w programie II TVP, a powtarzany  
w niedzielę, 16 marca o godz. 19.25 w TVP Info. To go-
dzina podana wg programu telewizyjnego, natomiast 
reżyser poinformował mnie, że film będzie emitowany 
o 17.25. Trzeba by sprawdzić w programie już przed tą 
konkretną datą.

Władysława Magiera

Cieszyńskie koronki

	 Od	6	do	27	lutego	2014	w	Domu	Narodowym	w	Cieszynie	można	
było	podziwiać	wystawę	koronek	pani	Danuty	Simoni,	cieszyńskiej	para-
fianki.	Koronki	te	przedstawiają	herby	miast	i	gmin	Powiatu	Cieszyńskiego.	
Wykonane	są	unikalną	techniką	koronkarską,	która	stanowi	lokalną	odmia-
nę	koronek	Regionu	Cieszyńskiego.	Ten	typ	koronki,	nazywany	umownie	
„cieszyńską”	rozwija	się	od	około	dziesięciu	lat,	początkowo	w	Cisownicy	 
i	Goleszowie,	następnie	również	w	Cieszynie.	Koronka	„cieszyńska”	jest	
połączeniem	koronki	i	haftu,	jest	bardzo	trudna	technicznie;	cechą	wyróż-

niającą	 jest	 konkretna	 tematyka,	 jak	 portrety	 lub	 eksli-
brisy.	Autorem	pomysłu	i	projektu	koronek	przedstawia-
jących	 herby	miast	 i	 gmin	 naszego	 powiatu	 był	 Józef	
Golec,	 animator	 kultury,	 autor	 Słownika	 Biograficzne-
go	 Ziemi	 Cieszyńskiej,	 laureat	 Srebrnej	 Cieszynianki.	 
Do	wykonania	 koronkowych	 herbów	 namówił	Danutę	
Simoni,	którą	uważa	za	niezwykle	utalentowaną	koron-
czarkę.	
	 Dorobek	 pani	 Danuty	 Simoni	 jest	 duży	 i	 różno-
rodny.	 Pierwszy	 nurt	 twórczości,	 to	 koronki-portrety	
znanych	 osób.	 Na	 uwagę	 zasługują:	 portret	 Ludwika	
Zamenhofa,	 twórcy	 esperanta,	 portret	 Jury	 Gajdzi-
cy,	 chłopskiego	 bibliofila	 z	 Cisownicy,	 portret	 Hansa	 
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Christiana	Andersena,	duńskiego	bajkopisarza.
	 Drugi	nurt	to	koronkowe	ekslibrisy,	często	również	z	motywem	por-
tretu.	Koronki	pani	Simoni	pokazane	na	wystawie	ekslibrisów	esperanckich	
na	94.	Światowym	Kongresie	Esperantystów	w	Białymstoku	w	2009	roku	
zostały	wyróżnione	 specjalnym	 listem	 gratulacyjnym	 z	 podziękowaniem	 
i	uznaniem	dla	jej	dorobku	artystycznego.	Ekslibrisy	z	portretem	Andersena	
znajdują	się	w	muzeum	pisarza	w	Odense.	Koronkowe	ekslibrisy	wykona-
ne	przez	panią	Simoni	były	pokazane	w	Muzeum	Sztuki	we	Frederikshavn	
w	Danii	(znajduje	się	tam	największy	na	świecie	zbiór	ekslibrisów).
		 Danuta	Simoni	wykonała	też	przepiękne	koronki	z	okazji	700-lecia	
Cisownicy	i	1200-lecia	Cieszyna.	Do	tej	grupy	prac	można	też	zaliczyć	ko-
ronkowy	Herbarz	Śląska	Cieszyńskiego.	Wystawa	tej	niezwykłej	kolekcji	 
w	Domu	Narodowym	umożliwiła	 zapoznanie	 się	 z	 ogromnym	kunsztem	
koronkarskim	Danuty	Simoni	i	pokazała	skalę	jej	talentu.	Warto	uświado-
mić	sobie,	jak	zdolne	i	pracowite	koronczarki	mamy	w	powiecie	cieszyńskim!	
	 Drugą	pasją	pani	Danuty	Simoni	 jest	 jej	ogród	w	Dzięgielowie.	Zgromadziła	 tam	wiele	przepięknych	 
i	rzadkich	roślin.	Ogromny	zachwyt	wzbudza	pomysłowa,	miejscami	zaskakująca	aranżacja	ogrodu.	Podziwiać	
trzeba	zaangażowanie	i	pracowitość	w	utrzymaniu	piękna	tego	miejsca	przez	cały	rok.	Ogród	ten	jest	naprawdę	
niesamowity,	nie	ustępuje	urodą	ogrodom	botanicznym.	Chwile	w	nim	spędzone	pozostają	na	długo	w	pamięci.

Helena Olczak-Woltman

CZEGO NAJBARDZIEJ POTRZEBUJEMY ?

Gdybyśmy najbardziej potrzebowali pieniędzy 

- Bóg darowałby nam ekonomistę 

Gdybyśmy najbardziej potrzebowali mądrości 

- Bóg darowałby nam naukowca 

Gdybyśmy najbardziej petrzebowali postępu 

- Bóg darowałby nam technologa 

LECZ MY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJEMY BOŻEGO POKOJU

I UWOLNIENIA OD GRZECHÓW 

I DLATEGO BÓG DAROWAŁ NAM ZBAWICIELA
anonim
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Informacje 
Rady Parafialnej

	 Rada	 Parafialna	 zebrała	 się	 na	 pierwszym	 po-
siedzeniu	w	roku	2014	w	dniu	11.	lutego.	Zebraniu	prze-
wodniczył	Proboszcz	ks.	Janusz	Sikora,	który	powitał	
przybyłych.	 Następnie	 odczytał	 biblijne	 hasło	 dnia.	
Po	modlitwie	 podzielił	 się	 z	 zebranymi	 dobrymi	wia-
domościami	co	do	stanu	zdrowia	kuratora	Jana	Króla,	
przebywającego	od	ponad	2	tygodni	w	szpitalu.	W	wy-
niku	 głosowania	 jednomyślnie	 przyjęto	 podany	w	 za-
proszeniach	porządek	obrad.	Protokół	z	poprzedniego	
posiedzenia	Rady	Parafialnej	 odczytał	 sekretarz	Rady	
Marcin	Mrózek.	Po	wniesieniu	poprawek	protokół	zo-
stał	przyjęty	przy	3	głosach	wstrzymujących	członków	
Rady	nieobecnych	na	poprzednim	posiedzeniu.	Kolejny	
punkt	porządku	obrad	dotyczył	sprawozdań	z	działalno-
ści	Parafii.	Sprawozdania	zostały	zaprezentowane	przez	
ks.	Janusza	Sikorę.	Rozpoczął	od	rocznego	sprawozda-
nia	Proboszcza	i	Rady	Parafialnej,	przedstawiając	jego	
główne	 pozycje.	 Następnie	 przedstawił	 sprawozda-
nie	finansowe	z	działalności	kościelnej.	Skupił	 się	na	
omówieniu	 kolejnych	 pozycji	 zarówno	we	wpływach	
jak	i	wydatkach	oraz	udzielił	wyjaśnień	w	przypadkach	
pytań	ze	strony	członków	Rady.	Kolejnym	sprawozda-
niem	 było	 sprawozdanie	 z	 działalności	 gospodarczej	
Parafii,	w	której	podstawowym	źródłem	przychodu	jest	
wynajem	 i	 dzierżawa	 nieruchomości.	 Działalność	 ta	
prowadzona	 jest	 tak,	aby	zachować	 rozsądny	kompro-
mis	pomiędzy	finansowaniem	z	tego	dochodu	potrzeb	
kościelnych,	 a	 nakładami	 na	 remonty	 i	 modernizacje	
posiadanych	 budynków	 czynszowych.	 Z	 przedstawio-
nego	 Radzie	 Parafialnej	 sprawozdania	 finansowego	 

z	działalności	gospodarczej	omówione	zostały	najważ-
niejsze	pozycje	bilansu	i	rachunek	zysków	i	strat.	Rada	
Parafialna	zaakceptowała	jednogłośnie	zaprezentowane	
sprawozdania	 i	wyraziła	 zgodę	 na	 przedstawienie	 ich	
na	 Zgromadzeniu	 Parafialnym	w	 celu	 ich	 zatwierdze-
nia.	W	kolejnym	punkcie	posiedzenia	zostały	poruszo-
ne	sprawy	związane	z	planami	działalności	kościelnej	
i	 gospodarczej	w	 roku	 2014,	w	 tym	 plany	 finansowe	
na	 rok	2014.	Plany	 te	zostały	 skonstruowane	z	myślą	
o	 rozpoczynaniu	w	 tym	 roku	 remontu	organów	w	ko-
ściele	 Jezusowym,	 którego	 koszt	 przewidywany	 jest	
na	ok.1,5	mln	złotych.	Z	tego	względu	pozostałe	plany	
remontowo-modernizacyjne	 opracowano	 tak,	 aby	 do-
kończyć	remonty	rozpoczęte,	a	nowe	ograniczyć	tylko	
do	niezbędnych.	Projekty	planów,	w	tym		finansowych,	
zostały	przez	Radę	Parafialną	przyjęte	i	skierowane	do	
zatwierdzenia	przez	Zgromadzenie	Parafialne.	Następ-
nie	ks.	Janusz	Sikora	przedstawił	porządek	obrad	Zgro-
madzenia	 Parafialnego	 i	 projekty	 uchwał,	 jakie	 mają	
być	głosowane	w	 trakcie	Zgromadzenia.	Porządek	ob-
rad	i	projekty	uchwał	zostały	przyjęte	jednogłośnie.		
	 W	wolnych	wnioskach	Rada	pochyliła	się	nad	
prośbami	3	zborowników	o	obniżenie		lub	o	zwolnienie	 
z	pewnych	opłat	na	rzecz	Parafii.	Opinie	duszpasterzy	 
w	rzeczonych	sprawach	były	pomocne	przy	podejmowa-
niu	decyzji.	Posiedzenie	 zakończono	pieśnią	 "Wszyst-
kie	 nasze	 dzienne..."	 i	 wspólnie	 zmówioną	Modlitwą	 
Pańską.

Sekretarz Rady Parafialnej
Marcin Mrózek

Życzenia od serca

Życzę ci, by Bóg kierował twym życiem, 

by na co dzień udzielał ci siły, 

by ramieniem miłosierdzia objął wszystko, co było i co będzie.

Życzę ci, by Bóg obdarzał cię swoim pokojem, który ucisza obawy, jak rów-

nież swoją miłością łaskawą także dla zagubionych.

Życzę ci serca pełnego wdzięczności, uwielbienia i radości z losu, z którym 

jako Jego lud jesteśmy stale związani, 

więc nie zostawi nas samych.
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Zza granicy
Jan Kliber

Śladami Parafii „potolerancyjnych” na Morawach i w Czechach                                                                               

Parafia w Bohuslavicach odc. 15.                    

	 Kraj	 Hradecko-kralowski,	 w	 tym	 miasteczka	
i	wsie	wokół	dzisiejszego	Noveho	Mĕsta,	przyłączyły	
się	do	Reformacji	husyckiej,	której	symbolem	był	kie-
lich.	 	 Przy	 starym	 kościele	 bohuslavickim	 od	 czasów	
husyckich	księża	udzielali	Komunii	Świętej	 pod	obie-
ma	 postaciami,	 nazwani	 byli	 utrakwistami.	 Od	 roku	
1575	mieszkańcy	Bohuslavic	 i	 okolic	 trwali	 przy	 tzw.	
Czeskiej	Konfesji	przyjętej	przez	czeskie	stany	na	sej-
mie	Królestwa	Czeskiego.	W	1605	 roku	 	 zbudowano	
masywną	wieżę	przy	bohuslawickim	kościele,	na	której	
zawisły	 dzwony	 z	 czasów	husyckich	 i	 ewangelickich.	
Państwo	nowomiejskie	od	1548	r.	należało	do	Panów	ze	
Štubebergu.	Pochodzili	ze	Styrii	i	należeli	do	Kościoła	
Ewangelickiego	i	w	XVI	wieku	opuścili	swą	ojczyznę	
za	wolność	wyznania	w	Czechach,	którą	starali	się	za-
pewnić	ewangelikom	w	swoich	posiadłościach.	 Jeden	
z	 nich	 –	 Rudolf	 brał	 udział	 w	 powstaniu	 stanowym	
przeciw	cesarzowi.	Także	pastor	z	Bohuslawic	Martin	
Błażej	 Kostelecký	 działający	 tam	 od	 1605	 roku,	 mu-
siał	opuścić	miejscowość	w	1624	roku.	Dopóki	trwała	
wojna	 trzydziestoletnia,	 rekatolizacja	 postępowała	 po-
woli,	ponieważ	tereny	te	były	zajmowane	przez	wojska	
saskie	 i	 szwedzkie.	 To	 pod	 ich	 ochroną	 przychodzili	
kaznodzieje.	Ewangelików	pod	górami	Orlickimi	była	
jeszcze	większość.	Ale	w	 latach	 1651-1652	w	 ten	 re-

gion	przybyli	jezuici	pod	osłoną	dragonów,	którzy	byli	
ulokowani	w	ewangelickich	domach	–	dotąd	nie	przyj-
mujących	katolicyzmu.	Znaczna	liczba	tych	co	przyjęła	
katolicyzm,	uczyniła	to	dla	proformy.	Wielki	wpływ	na	
tajnych	 ewangelików	 wschodnio-czeskich	 miał	 pie-
tyzm	z	Niemiec.	Pod	jego	wpływem	życie	religijne	bar-
dziej	się	ożywiło,	i	wzrastała	nadzieja,	że	król	Pruski	uj-
mie	się	za	ewangelikami.	To	doprowadziło,	że	poddani	
Państwa	Opoczeńskiego	ze	wszystkich	wsi	16	września	
1732	roku	ośmielili	się	żądać	wolności	wyznania.	Ruch	
był	 stłumiony	 przez	 wojsko,	 170	 osób	 aresztowano,	
wojsko	pozostało	we	wsiach	do	6	listopada,	130	osób	
było	więzionych	do	1734	roku.	W	tej	sytuacji	niektórzy	
pozostawiali	swe	gospodarstwa	i	uchodzili	do	Niemiec.	 
W	1734	uciekło	9	osób,	później	aż	do	1751	roku	ucie-
kli	 z	 13	 gospodarstw	 następni	 ewangelicy.	 	W	 Bohu-
slawicach	patent	tolerancyjny	był	ogłoszony	17	lutego	
1782	 roku.	 Zgłoszenia	 do	 Kościoła	 Ewangelickiego	
przynosiły	wiele	 trudności,	wkrótce	była	 zaprowadzo-
na	 obowiązkowa	6	 tygodniowa	nauka	 u	 księdza	 kato-
lickiego.	 Na	 początku	 w	 Bohuslavicach	 zgłosiło	 się	
tylko	 26	 dorosłych	 z	 12	 domów.	Pierwszy	 ewangelic-
ki	 pogrzeb	mógł	 się	 odbyć	 dopiero,	 kiedy	 przyjechał	
hrabia	 Leslie	 i	 dziekan	 katolicki	 i	 uspokoili	 motłoch.																																																																																																																												
Zbór	w	Bohuslavicach	acz	tolerancyjny,	odstaje	nieco	

od	prezentowanych	dotychczas	i	po	nim,	ze	
względu	na	to,	że	jego	początki	związane	były	
z	innym	zborem.	Ewangelicy	bohuslawiccy,	
jak	 i	okolicznych	wiosek,	prawdopodobnie	
też	 pod	 wpływem	 ruchu	 pietystycznego	
rozwijającego	 się	w	Kościele	 Luterańskim	
na	Śląsku	–	opowiedzieli	się	za	wyznaniem	
augsburskim.	Nie	była	 ich	 jednak	wymaga-
na	 „Patentem”	 ilość,	 przyłączyli	 się	 zatem	
do	 nowo	 utworzonego	 zboru	 (pierwotnie	 
w	Bukovinĕ),	który	przeniósł	się	do	Černilova	 
w	 1788	 roku.	 Bohuslavice	 zatem	 zosta-
ły	 zborem	 filialnym	 	 Černilova,	 ale	 nie	
posiadały	 domu	 modlitwy,	 początkowo	
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nabożeństwa	 odbywały	 się	 w	 przestrzennej	 stodole,	 
a	 pierwsze	 nabożeństwo	 odprawił	 černilovski	 pastor	 
w	maju	1784	roku.	Następnie	nabożeństwa	odbywały	się	
w	domu	Jana	Vobornika	nr	123,	do	którego	przylgnęła	
nazwa	„do	domu	w	zgromadzeniu”.	Pastor	z	macierzy-
stego	zboru	przyjeżdżał	tylko	4	razy	do	roku,	by	udzie-
lić	 Komunii	 Świetej.	 Inaczej	 nabożeństwa	 odprawiał	
„starszy	 zboru”,	 czytano	kazania	 z	 „Summovni	 postyl-
ky”	Daniela	Sartoriusa,	modlitwy	z	„Jądra	wszystkich	
modlitw”	 Stranskiego,	 śpiewano	 pieśni	 z	 Kancjonału	
Lipskiego	 i	Kancjonału	Trzanowskiego.	 Ponieważ	 do	
kościoła	 w	 Černilove	 mieli	 3	 godz.	 drogi,	 korzystali	 
z	„usług”	katolickiego	księdza,	któremu	i	tak	płacono	za	
chrzty,	śluby	i	pogrzeby.	Sytuacja	taka	trwała	do	1800	
roku,	kiedy	to	w	Bohuslavicach	otrzymano	pozwolenie	
na	budowę	domu	modlitwy,	dalej	na	zasadach	patentu	
tolerancyjnego.	Na	jej	cel	gromadzono	środki	przez	20	
lat,	pewną	pomoc	otrzymano	także	z	zagranicy,	a	mimo	
to	 pozostał	 znaczny	dług	po	wybudowaniu	domu	mo-
dlitwy.	Stanął	on	naprzeciwko	domu	123,	jego	poświę-
cenie	odbyło	 się	16	września	1821	 roku.	Kazania	wy-
głoszone	 były	
na	 tekst	 Ew.	
Łuk.	 10/23-
27,	 w	 uroczy-
stości	 brało	
udział	 1000	
osób.	 Wyposa-
żenie	 wnętrza	
było	 uzupeł-
nione	 dopiero	
po	kilku	latach,	 
a	 obejście	 ko-
ścioła	 ogrodzo-
ne	 kamiennym	
murem	 dopie-
ro	po	20	latach.	

Po	 poświęceniu	 domu	 modlitwy	 pastorowi	 zboru	
władze	 uniemożliwiały	 odprawianie	 nabożeństw	 
w	domach	prywatnych	pozostałych	filiałów,	a	w	1834	
roku	zakazano	odprawiania	poza	domami	modlitwy.	
Bohuslavice	razem	z	sąsiednimi	wsiami	liczyły	400	
dusz.	 W	 późniejszych	 czasach	 większej	 swobody	
religijnej,	 zmieniono	 nad	wejściem	 zwieńczenie	 fa-
sady.	W	1857	 roku	 na	 gruntach	 Jana	Grima	 i	 Jana	
Hladika	założono	cmentarz	i	została	zbudowana	ka-
plica,	która	istniała	tylko	do	roku	1871.	20	września	
1869	r.	zbór	filialny	w	Bohuslavicach	stał	się	zborem	
samodzielnym	z	370	wiernymi.	Dopiero	29	czerwca	
1870	roku	pierwszym	pastorem	zboru	został	wybrany	
ks.	Feliks	Molnár,	który	swój	urząd	objął	9	listopada	
1870	roku.	Za	mieszkanie	pastora	służył	pozyskany	

w	1865	 roku	dom	od	Jana	Hladika.	 Instalacja	pastora	
i	 poświęcenie	 nowej	 plebanii	 odbyło	 się	 17	września	
1871	roku.	Szkołę	ewangelicką	powołano	w	1873	roku,	
jej	 nauczycielem	 został	 Jan	Rolčik.	 Ewangelicy	 augs-
burskiego	wyznania	w	Bohuslavicach	i	okolicy	w	tym	
regionie	 byli	 wyjątkiem.	 Stary	 dom	 modlitwy	 służył	
zborowi	do	roku	1899,	później	została	zamieniona	na	
dom	mieszkalny	nr	277.																																																																																																																																														
	 Już	 od	 usamodzielnienia	 zboru	 noszono	 się	 
z	myślą	o	budowie	nowego	kościoła,	na	 ten	cel	utwo-
rzono	Fundusz	Budowlany,	na	którego	konto	wpływały	
ofiary	od		ewangelików	miejscowych	i	z	zagranicy.		W	
1898	roku	rozpoczęto	budowę	neogotyckiego	kościoła	
wg	planu	Josefa	Blechy	z	Pragi-Karlina.		Kościół	zbu-
dowali	budowniczowie	Václav	Rejchl	i	Tomasz	Suhra-
da	z	Hradec	Kralove.	Został	zbudowany	pomiędzy	ple-
banią	a	szkołą,	które	dzieli	ogród,	zaś	w	tyle	znajduje	
się	cmentarz.	Koszt	budowy	wyniósł	17	tys.	zł,	oprócz	
transportu	i	robocizny	miejscowych	zborowników.	Bu-
dowę	kościoła	i	wykończenie	wnętrza	oraz	wyposażanie	
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ukończono	w	1899	roku.	Kościół	poświęcono	3	grudnia	
w	I	niedzielę	Adwentu	1899	roku.	Wpierw	miało	miej-
sce	 ostatnie	 nabożeństwo	 w	 starym	 domu	 modlitwy	 
z	którego	ambonę	i	chrzcielnicę	przeniesiono	do	nowe-
go	kościoła.	Kazanie	było	oparte	na	tekście	z	Ew.	Mat.	
13/31-32.	W	 nowym	 kościele	 kazania	 zostały	 wygło-
szone	na	pdstawie	Psalmu	24	i	84/2-3.	Na	wieży	zawi-
sły	trzy	dzwony:	Luter,	Hus	i	Komenski.		W	1918	roku	
zbór	 przyłączył	 się	 do	 Kościoła	 Czeskobraterskiego.	 
W	1921	 roku	 szkołę	 ewangelicką	 zamknięto,	w	 1938	
roku	kościół	został	wyremontowany.	Po	II	wojnie	wzno-
wiono	działalność	zboru	Czeskobraterskiego.	Zimą	na-
bożeństwa	odbywają	się	w	sali	modlitewnej	zaadapto-
wanej	w	dawnej	szkole	ewangelickiej.	Współczesność	
nie	była	 łaskawa	dla	zboru,	 ilość	członków	spadła	do	

113	 w	 2004	 roku,	 w	 konsekwencji	 czego	 w	 2007	 r.	 
z	samodzielnego	zboru,	powstała	stacja	kaznodziejska	
zboru	w	Nachodĕ	–	Šonovĕ.		Dzięki	finansowemu	pro-
gramowi	 i	 współpracy	 transgranicznej	 z	 Polską,	 roz-
poczęto	remont	generalny	kościoła	i	jego	otoczenia	20	
czerwca	2011	roku,	które	zostały	ukończone	w	listopa-
dzie	2012	roku.	Uroczyste	otwarcie	kościoła	po	remon-
cie	nastąpiło	2	grudnia,	kiedy	to	zainaugurowano	cykl	
Koncertów	 Adwentowych	 w	 tym	 kościele.	 Uroczy-
stość	rozpoczęło	bicie	dzwonów	i	 fanfary	puzonistów.	 
	 Od	tej	chwili	kościół	będzie	służył	 także	jako	
miejsce	koncertów	i	wystaw.	

Janek Schylla
Be omide didar                    

	 Powiało	 optymizmem	 i	 wielkimi	 nadziejami	 
w	 stosunkach	 z	 Iranem.	 Następuje	 przyśpieszenie	 
w	wymianie	kulturalnej,	a	przede	wszystkim	nasi	i	irań-
scy	 przedsiębiorcy	 starają	 się	 nadrobić	 stracone	 lata	
embarg	 i	 blokad.	Niebawem	 pojedzie	 do	 Iranu	 nasza	
delegacja	rządowa	z	całym	samolotem	przedsiębiorców.	
Persowie	 znają	 część	 naszych	 możliwości,	 gdy	 poka-
zaliśmy	 się	 uczestnicząc	w	 projektach	 realizacyjnych	
w	 dziedzinie	 górnictwa,	 czy	 kolejnictwa.	Wspólnymi	
siłami,	głównie	z	udziałem	właścicieli	i	prezesów	firm	
śląskich	przygotowujemy	wyjazd	grupy	roboczej,	która	
oferuje	 swoją	 produkcję	 i	 możliwości	 myśli	 inżynier-
skiej,	a	także	zamierza	kupować	od	partnerów	irańskich	
surowce	potrzebne	naszej	gospodarce.
	 Do	 tego	 projektu	 wymiany	 międzynarodowej	
zaprosiliśmy	również	Marka	Szturca,	właściciela	firmy	
MAR-MET	z	Dębowca.	Koordynatorem	przedsięwzięć	

Wizyta przemysłowców irańskich na Śląsku

związanych	 z	 organizacją	 
i	 przygotowaniem	 merytorycz-
nym	 wyjazdu	 przedsiębiorców	
do	 Iranu	 jest	Marek	Michalski		
-	 Dyrektor	 z	 Grupy	 MARAT	 
z	Rybnika.
	 Niestety,	 w	 wielu	 rejo-
nach	Bliskiego	Wschodu	nastę-
puje	eskalacja	przemocy	i	walki	
zbrojnej	pomiędzy	różnymi	ugrupowaniami	islamskimi,	
chcącymi	 wprowadzić	 swoje	 porządki	 i	 swoją	 wizję	
państwa.	Wróciły		na	stałe,	spotęgowane	bezwzględno-
ścią	i	okrucieństwem,	zamachy	samobójcze	w	Iraku.	Po	
zaprowadzeniu	 przez	Amerykanów	 rządów	 szyickich	
z	premierem	Nuri	al-	Maliki	i	zepchnięciu	rządzących	
przez	całe	lata	razem	z	Saddamem	Husajnem	sunnitów	
na	 margines	 bytu	 politycznego	 i	 społecznego,	 rozpo-

częła	 się	 bezwzględna	 walka	 
o	odzyskanie	wpływów	 i	powro-
tu	do	władzy.
	 	 Sunnici	 	 	 ze	 swoim	
przywódcą	 	 Abu	 Bakr	 al-Bagh-
dadi	 	 wyparli	 	 z	 Faludży	 woj-
ska	 rządowe	 i	 prowadzą	 walki	
zmierzające	do	opanowania	całej	
sunnickiej	 prowincji	Anbar	 i	 de-
klarują	 powstanie	 klasycznego		
kalifatu,	w	skład	którego	wejdzie	
Irak,	Syria,	 Jordania	 i	Liban.	Za	
tymi	 suchymi	 stwierdzeniami	
faktów	 jest	 obecna	 niesłychana	
tragedia	 zwykłych	 ludzi,	 którzy	
byli	świadkami		zniszczenia	mia-
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Dzielnica przemysłowa Teheranu

sta	wpierw	przez	walki	z	Amerykanami,	a	teraz	
zmagań	pomiędzy	sunnitami	i	szyitami.	Faludża	
była	kiedyś	kwitnącym	miastem,	liczącym	ponad	
400	tysięcy	mieszkańców.	Obecnie	pozostała	po-
łowa	z	tej	populacji,	a	miasto	w	dużej	mierze	jest	
zniszczone.	W	niedalekim	Bagdadzie	(niespełna	
100	 km)	 codziennie	 rejestrowane	 są	 akty	 prze-
mocy,	porwań	i	zamachów	bombowych.	Każde-
go	tygodnia	traci	życie	ponad	200	ludzi,	w	tym	
większość	to	przypadkowi	przechodnie	lub	stoją-
cy	w	kolejkach	do	urzędów	czy	sklepów.
	 Ludzie	 są	 przerażeni	 wszechobecną	 prze-
mocą	 i	 brakiem	 perspektywy	 uspokojenia	 nie-
ustannych	zmagań	ugrupowań	religijnych.	Boją	
się	wprowadzenia	 szariatu	 i	 bezwzględnego	 eg-
zekwowania	 tego	 prawa,	 którego	 wyróżnikiem	
jest	szafowanie	karą	śmierci	za	błahe	przewinie-
nia.	Pełni	są	obaw,	gdy	widzą	przejmowanie	wie-
lu	miast	przez	Al-Kaidę	i	przerażeni	są	ich	coraz	
częściej	łopoczącymi	czarnymi	chorągwiami.	
	 Obserwacja	 	 tych	 wydarzeń,	 a	 także	 wy-
magane	 /NATO/	 uczestnictwo	 i	 nasze	 zaanga-
żowanie	w	Iraku,	Afganistanie	 i	Afryce	Środko-
wej	prowadzi	do	odwiecznej	konstatacji,	że	nie	
wolno	bawić	się		religią	i	uczuciami	religijnymi.	
Historia	 wojen	 religijnych	 powinna	 wystarcza-
jąco	 nauczyć	możnych	 i	 strategów	 tego	 świata		 
o	 konieczności	 poniesienia	 konsekwencji.	 Nie-
stety	często	tak	się	nie	dzieje,	bo	zdaje	się,	iż	całe	
brzemię	tych	wydarzeń	spada	na	barki	prostych	
ludzi.

Mój niebiański Ojcze.

Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Dziękuję Tobie, że objawiłeś mi Twego

drogiego Syna Jezusa Chrystusa,

w którego wierzę, którego umiłowałem i wychwalam.

Mój Panie Jezu Chryste, proszę Cię spraw,

by moja dusza Tobie była polecona.

Niebiański Ojcze, chociaż już opuszczę to ciało

i muszę z tego życia zostać wyrwany,

to jednak z pewnością wiem, 

że u Ciebie pozostanę na wieki 

i że nikt nie może mnie wyrwać z Twojej ręki.

Marcin Luter 
Tłumaczył: ks. Jan Krzywoń Hannover



Informator Parafialny nr 3/2014 (125)

marzec 2014 43

LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y Towarzystwa Ewangelickiego

Liceum 
Ogólnokształcące TE

	 Już	po	 raz	drugi	młodzież	z	LOTE	
wyjechała	 w	 egzotyczną	 podróż	 do	 RPA	 –	
do	 szkoły	 partnerskiej,	 której	 uczniowie	
odwiedzili	nas	w	czerwcu	2013	r.	Grupa	12	
osób	z	klas	drugich	oraz	2	uczące	–	Justyna	
Sobota	 i	Dagmara	Jagucka	-	Mielke	 	przez	
10	dni	przebywały	z	wizytą	w	tym	wyjątko-
wym	miejscu.	A	oto	relacja	z	pobytu:
	 Nasza	 daleka	 podróż	 do	 Republiki	
Południowej	 Afryki	 już	 za	 nami.	 Rozpo-
częliśmy	 ją	 w	 niedzielę	 26.01.2014,	 a	 za-
kończyliśmy	 w	 piątek	 7.02.2014.	 W	 tym	
czasie	staraliśmy	się	zobaczyć	jak	najwięcej,	 
a	 także	 poznać	 jak	 najlepiej	 ten	 piękny	 za-
kątek	 świata.	 Codziennie	 uczestniczyliśmy	
w	zajęciach	w	partnerskiej	szkole	Paul	Roos	
Gimnasium	w	Stellenbosch.	To	wyjątkowa	
szkoła	 ze	 150–letnią	 tradycją.	 Jej	 wycho-
wankami	byli	między	innymi	dawni	premie-
rzy	RPA:	Hertzog,	Smuts	i	Malan.	Charakter	
szkoły	uwydatnia	jej	credo,	jednocześnie	też	
skrót	PRG	–	Pride,	Respect,	Gentelmanship.	
Szkoła	ta	może	pochwalić	się	świetnymi	wy-
nikami	 w	 wielu	 dyscyplinach	 sportowych,	 
z	czego	dumny	byłby	 jej	patron	Paul	Roos,	
(Oom	 Polla	 -	 w	 języku	 Afrikaans)	 czyli	
wujek	 Polla.	 Sprawował	 on	 funkcję	 rekto-
ra	 szkoły	 przez	 30	 lat!	 (1910-1940).Przez	
mieszkańców	 Stellenbosch	 jest	 wspomina-
ny	nie	 tylko	 jako	genialny	kapitan	drużyny	
Springbok	 Rugby,	 który	 przyczynił	 się	 do	
wielu	sukcesów	swojej	drużyny,	ale	przede	
wszystkim	jako	dobry	człowiek.
	 Nasi	przyjaciele	z	RPA,	którzy	byli	
z	wizytą	w	Cieszynie	latem	ubiegłego	roku,	
powitali	 nas	 z	 radością!	 Ich	 rodziny	 otwo-
rzyły	dla	nas	swoje	domy	i	serca.	„Afrykań-
skie	mamy”	serwowały	nam	potrawy	lokal-
nej	kuchni,	tak	że	jesteśmy	bogatsi	o	nowe	

Kapsztad widok z Góry Stołowej

Przylądek Dobrej Nadziei
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doznania	 kulinarne.	 Trzeba	 zaznaczyć,	 że	 gościnność	
południowoafrykańska	dorównuje	gościnności	polskiej.	
Pod	koniec	trudno	nam	było	się	rozstawać.	
	 Razem	z	naszymi	rówieśnikami	na	lekcjach	ję-
zyka	niemieckiego	w	Paul	Roos	Gimnasium	pracowali-
śmy	nad	dwoma	projektami	–	pierwszy	z	nich	:	„Droga	
do	wolności”	miał	na	celu	przybliżenie	sobie	nawzajem	
sylwetek	laureatów	pokojowej	nagrody	Nobla:	Nelsona	
Mandeli	 oraz	Lecha	Wałęsy.	Wymieniając	 informacje,	
w	 ramach	 tego	 tematu,	 odbyliśmy	 podróż	 na	 wyspę	
Robben	 Island.	 Na	 własne	 oczy	 mogliśmy	 zobaczyć	
miejsce	 skazania	 więźniów	 politycznych,	 niewygod-
nych	władzy	w	czasach	apartheidu.	Cela	Nelsona	Man-
deli	rozbudza	wyobraźnię	i	każe	zamyślić	się	nad	siłą	
wewnętrzną	tej	postaci.
	 Drugi	projekt	opierał	 się	na	poznaniu	muzyki	
niemieckojęzycznej.	 Dopełnieniem	 naszej	 pracy	 był	
udział	 w	 koncercie	 niemieckiej	 grupy	 Einshochsechs	
z	 Monachium.	 Jest	 to	 młody	 zespół	 który	 z	 powo-
dzeniem	 łączy	 takie	 gatunki	 muzyczne,	 jak	 Hip-Hop,	
Rap,	 Beatbox	 oraz	 muzykę	 klasyczną.	 Po	 koncercie	

Zajęcia w Paul Roos Gimnasium

wzięliśmy	 udział	 w	 twórczych	 warsztatach	 
z	 grupą	 Einshochsechs,	 podczas	 których	
wspólnie	 tworzyliśmy	 tekst	 i	 śpiewaliśmy	 z	
członkami	 zespołu.	Towarzyszyli	 nam	muzy-
kujący	 uczniowie	 ze	 szkolnej	 orkiestry	 Paul	
Roos.	Nasze	poczynania	zarejestrowała	kame-
ra	Deutsche	Welle.
	 Nasz	wyjazd	umożliwił	nam	 także	na-
cieszyć	oczy	pięknymi	widokami	okolic	Stel-
lenbosch,	 Kapsztadu	 i	 Półwyspu	 Przylądko-
wego.	Kapsztad	 to	historyczny	port.	Gwarny,	
z	 kosmopolitycznym	 szykiem,	 położony	 nad	
niebieską	 zatoką	w	 cieniu	 surowych,	 poszar-
panych	 gór	 z	 dominującym	 wzniesieniem	
Góry	Stołowej,	zaliczanej	do	nowych	siedmiu	
cudów	 świata.	 Zajrzeliśmy	 tu	 do	 miejskie-
go	 akwarium	 „The	 Two	 Oceans	Aquarium”,	
mieszczącego	 ponad	 3000	 gatunków	 mor-
skich	stworzeń	zamieszkujących	Ocean	Indyj-
ski	oraz	Ocean	Atlantycki.	Akwarium	zrobiło	
na	 nas	 ogromne	 wrażenie,	 gdyż	 stanęliśmy	
twarzą	w	twarz	z	żarłaczami	oraz	oko	w	oko	
z	 niesamowitym	 i	 ogromnym	 żółwiem	 mor-
skim.	Podziwialiśmy	także	pingwiny	afrykań-
skie	żyjące	w	tym	kraju	na	wolności.
	 Górę	 Stołową	 zdobyliśmy	 za	 pomocą	
kolejki	 linowej,	dzięki	której	znaleźliśmy	się	
bardzo	szybko	w	chmurach.	Ten	masyw,	zbu-
dowany	z	granitów	i	piaskowców,	jest	źródłem	
wielu	 legend.	Widoki,	 jakie	 ukazały	nam	 się	
ze	 szczytu,	 zapierały	 dech	w	 piersiach.	Mie-
liśmy	tego	dnia	szczęście,	ponieważ	czasami	
gwałtowne	zmiany	pogody	sprawiają,	że	góra	

staje	się	niedostępna.	Podczas	wyjazdu	kolejką	,wago-
nik	obraca	się,	tak	iż	można	podziwiać	zarówno	strome	
urwiska,	jak	i	miasto	okolone	oceanem.
	 Dane	nam	było	 także	postawić	stopę	na	Cape	
Point	 oraz	 Przylądku	 Dobrej	 Nadziei.	 Tę	 wyprawę	
rozpoczęliśmy	przyjazdem	do	malowniczego	Simon’s	
Town,	skąd	dotarliśmy	do	jednej	z	bram	Parku	Narodo-
wego	Góry	Stołowej.	Tam	spotkaliśmy	się	z	unikatową	
roślinnością	 fynbosem,	porastającą	 ten	 teren.	Nie	 spo-
tkaliśmy	natomiast	pawianów	baboons,	przed	którymi	
przestrzega	się	tutaj	turystów.	Na	terenie	parku	pokona-
liśmy	spory	odcinek,	spacerując	wyznaczonymi	trasami,	
gdzie	czekały	na	nas	jedne	z	piękniejszych	widoków	na	
Ziemi:	wydłużony,	skalisty	masyw	Cape	Point,	wrzyna-
jący	się	w	Atlantyk.	W	dole	półki	skalne	na	wysokości	
kilkudziesięciu	metrów	ponad	oceanem	oraz	niewielkie	
plaże	z	mięciutkim	piaskiem.	Tego	dnia	nasze	aparaty	
fotograficzne	ledwo	nadążały	za	naszym	wzrokiem.
	 RPA	pokazało	nam	się	z	 jak	najlepszej	strony,	
choć	mamy	świadomość,	że	to	kraj	ogromnych	kontra-
stów.	Z	pewnością	wszystkie	przeżyte	tu	chwile	zapad-
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ną	na	długo	w	naszej	pamięci.	Będziemy	pielęgnować	
kontakty	 z	 naszymi	 przyjaciółmi	 z	 Paul	Roos	Gimna-
sium,	oczekując	ich	kolejnej	wizyty	w	Cieszynie.	Póki	
co,	powtarzamy	za	Ryszardem	Kapuścińskim:	„Podróż	

nie	zaczyna	się	w	momencie	kiedy	ruszamy	w	drogę,	i	
nie	kończy,	kiedy	dotarliśmy	do	mety.	W	rzeczywisto-
ści	zaczyna	się	dużo	wcześniej	i	praktycznie	nie	kończy	
się	nigdy,	bo	taśma	pamięci	kręci	się	w	nas	dalej…”

Gimnazjum TE

	 Uczniowie	wrócili	do	szkoły	po	dwutygodniowej	prze-
wie.	Pełni	zapału	zmierzą	się	z	nowymi	wyzwaniami.
	 7	 lutego	odbył	się	XIV	Regionalny	Konkurs	Drużyno-
wy	dla	uczniów	I	i	II	klas	gimnazjum	„Duety	chemiczne”.	Za-
wodnicy	jednej	drużyny	rozwiązywali	zadania	wspólnie.	
	 Pierwszy	 etap	polegał	 na	 tym,	 że	drużyny	 rozwiązują	
test	wyboru	 (zawierający	 również	zadania	obliczeniowe)	oraz	
zadania	 typu	 quizowego	 (krzyżówka,	 zadania	 typu	 „prawda-
-fałsz”).	 Pierwszy	 etap	 konkursu	 odbył	 się	 w	 3	 miejscach:	 
w	GTE	w	Cieszynie,	w	Gliwicach	i	w	Katowicach.	Z	niecierpli-
wością	czekamy	na	wyniki.	
	 10	 lutego	 dwunastu	 uczniów,	 którzy	 przez	 dwa	 tygo-
dnie	przebywali	w	RPA,	postanowiło	podzielić	się	wrażeniami	 
z	gimnazjalistami.	W	niesamowity	sposób	opowiedzieli	o	czasie	
spędzonym	 w	Afryce.	 Mogliśmy	 się	 dowiedzieć	 wielu	 cieka-
wych	informacji	o	kulturze,	zwyczajach,	języku,	sporcie,	potra-
wach,	faunie	czy	florze	tego	ciekawego	kraju.
	 17	 lutego	 miała	 miejsce	 I	 część	 Szkolnego	 Festiwa-
lu	Projektów.	Uczniowie	klas	drugich	prezentowali	w	grupach	
owoce	 swojej	 kilkumiesięcznej	 pracy.	 Oto	 zaprezentowane	 te-
maty:
	 -	„Silniki	 -	 rodzaje,	zastosowania"	-	Michał	Niemczyk,	
Wojciech	 Krysta,	 Adam	 Woźniak,	 Filip	 Machalica	 (opiekun:	
mgr	Izabela	Pękowska),
	 -	 „Zabytki	 na	 terenie	 naszej	 gminy"	 -	 Maria	 Pecold,	
Anna	Klus,	Justyna	Nowińska,	Joanna	Herma	(opiekun:	mgr	Ja-
nusz	Gabryś),
	 -	„Woda	-	ciekawe	właściwości"	-	Sebastian	Przybyła,	
Michał	Fryda,	Filip	Ivelic,	Michał	Kryska	(opiekun:	mgr	Izabe-
la	Pękowska),
	 -	„Sporty	ze	zwierzętami"	-	Dominika	Pietrzyk,	Karoli-
na	Fromm,	Agnieszka	Kantor,	Gabriela	Kłósko	(opiekun:	Izabe-
la	Kubicius),
	 -	„Alternatywne	źródła	energii"	-	Katarzyna	Luber,	Kin-
ga	 Czyż,	 Julia	
Cibis	 (opiekun:	
mgr	Izabela	Pę-
kowska).
	 Do	 III	
etapu	 Woje-
wódzkich	 Kon-
kursów	 Przed-
m i o t o w y c h	
zakwalifikowa-
ło	 się	 6	 osób.	
Oto nazwiska 

Projekt -Alternatywne źródła energii

Projekt-Silniki - rodzaje, zastosowania

Projekt-Sporty ze zwierzętami

Projekt-Woda-ciekawe właściwości

Projekt-Zabytki na terenie naszej gminy
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finalistów:
-	Karolina	Fromm	(język	polski),
-	Bartłomiej	Szlachta	i	Wojciech	Bacza	(matematyka),
-	Marcin	Chrapek	(chemia),
-	 Katarzyna	 Puczok	 (wiedza	 o	 społeczeństwie	 i	 biolo-
gia),
-	Laura	Meissner	(język	niemiecki).

	 Godnym	 podkreślenia	 jest	 fakt,	 iż	 uczennica	
klasy	III	–	Katarzyna	Puczok	–	zakwalifikowała	się	do	
III	etapu	aż	z	dwóch	przedmiotów.	W	marcu	odbędą	się	
zmagania	 na	 etapie	wojewódzkim,	 a	 laureaci	 zostaną	
zwolnieni	z	danej	części	egzaminu	gimnazjalnego.	

Leszek Kołodziej

Szkoła 
Podstawowa TE

	 W	 lutym	 obchodziliśmy	
„szkolne	 walentynki”.	 Ucznio-
wie	 byli	 bardzo	 podekscytowa-
ni	 	 tym	 amerykańskim	 świętem,	
które	 przyjęło	 się	 już	 dawno	 
w	 naszej	 polskiej	 kulturze.	 Każ-
dy	 uczeń	 mógł	 wrzucić	 przygo-
towaną	 przez	 siebie	 walentynkę	
do	 szkolnej	 skrzynki.	 Dostarcza-
niem	 walentynek	 zajął	 się	 Sa-
morząd	 Uczniowski	 w	 strojach	
amorkowych.
	 Także	 w	 lutym	 od-
był	 się	 konkurs	 matematyczny.	 
O	 tytuł	 „mistrza	 rachunków”	 ry-
walizowali	 uczniowie,	 rodzice,	
a	 także	 dziadkowie.	 „Matema-
tyka	 jest	 kluczem	 i	 drzwiami	
do	 nauki”….	 Często	 sprawia	
wiele	 trudności,	 nawet	 bywa		
„nocną	 zmorą”,	 ale	 nie	 dla	 na-
szych	 72	 uczestników.	 Zasada	
obowiązywała	 jedna:	 45	 za-
dań	 w	 45	 minut.	 Oczywiście	
należało	 rozwiązać	 zadania	
jak	 najszybciej	 i	 bezbłędnie,	 
a	do	tego	potrzebna	była	wiedza	 
i	 znajomość	 kolejności	 wykony-
wania	zadań	matematycznych.

Joanna Gibiec-Smierna

Przedszkole TE

	 Luty	w	 naszym	 przedszkolu	 rozpoczął	 się	 od	
przygotowań	 do	 Dnia	 Babci	 i	 Dziadka.	W	 tym	 roku	
świętowaliśmy	 półtora	 tygodnia.	W	 poniedziałek,	 10	
lutego	 zostali	 zaproszeni	 dziadkowie	 z	 grupy	 Motyl-
ków,	we	wtorek	z	grupy	Biedronek,	środa	należała	do	
Pszczółek,	czwartek	Żabki,	a	w	piątek	przyszli	goście	
od	Sówek.	Jako	ostatnie	do	przedszkola	przyszły	Babcie	 

i	Dziadkowie	z	Parafii,	a	ostatni	występ	był	wyjazdowy.	
	 Frekwencja	wśród	 przedszkolnych	 gości	 była	
jak	 zwykle	 wzorowa.	 Sala	 była	 pełna.	 Dzieci	 bardzo	
starały	się,	by	zapewnić	gościom	miłe	chwile	na	spotka-
niu.	Mamy	przygotowały	ciasta,	którymi	poczęstowali-
śmy	gości.	Dzieci	przygotowały	dla	swoich	dziadków	
samodzielnie	wykonane	prezenty.	Na	spotkaniu	odbył	
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się	kiermasz	bukiecików,	cały	dochód	zostanie	przezna-
czony	na	potrzeby	przedszkola.	W	tym	miejscu	chcie-
libyśmy	podziękować	wszystkim	Babciom	i	Dziadkom	
za	wielką	hojność.	Mamy	nadzieję,	że	święto	 to	będą	
mile	wspominać	wszyscy	goście.
	 Kontynuując	 cykl	 zajęć	 regionalnych,	 do	
przedszkola	 przyjechała	 pani	 Lidia	 Lankocz	 z	 GOK	 
w	Goleszowie.	W	 ciekawy	 sposób	 opowiedziała	 nam	 
o	 tradycjach	 cieszyńskich	 oraz	 opowiedziała	 kilka	 le-
gend	z	naszego	regionu.	Wielką	atrakcją	była	prezenta-
cja	wiersza	mówionego	gwarą	cieszyńską.	Dzięki	tym	
zajęciom	przedszkolaki	mogą	zrozumieć	kulturę	regio-
nu,	w	którym	mieszkają.

Czterolatki - biedronki - wystepy z 
okazji dnia Babci

Czterolatki - biedronki

Czterolatki - biedronki 

Pięciolatki - żabki - Dzień Babci  

Pięciolatki - żabki - Dzień Babci  

Trzylatki - Dzień Babci   

Grażyna Podżorska
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Czas pracy i czas odpoczynku

Chóry, muzyka...

	 Każdego	 roku	czas	Świąt	Bożego	Narodzenia	
to	 czas	 wytężonej	 pracy	 małych	 chórzystów.	 Wystę-

py,	próby,	próby	generalne,	a	w	szczególności	występ	 
w	Teatrze	im.	A.	Mickiewicza,	jest	dla	wszystkich	wy-
konawców	wielkim	 przeżyciem.	 Już	 od	 kilku	 lat	 wy-

stępujemy	 na	 scenie	 teatru	 w	 koncercie	 kolęd,	
którego	 gospodarzami	 są	 Szkoła	 Podstawowa	
i	 Przedszkole	 Towarzystwa	 Ewangelickiego.	
Śpiewaliśmy	również	na	nabożeństwie	w	drugim	
dniu	Świąt	oraz	na	koncercie	kolęd	w	kościele	
Jezusowym.
	 	 Po	 wyczerpującym	 okresie	 przyszedł	
czas	 na	 odpoczynek	 -	 ferie	 zimowe	 -	w	 czasie	
których	próby	się	nie	odbywały,	a	dzieci	w	tym	
czasie	 mogły	 odreagować	 się	 od	 codziennych	
obowiązków.	W	 ostatnim	 dniu	 ferii	 -	 1	 lutego	 
w	godzinach	od	10	do	13	-	odbył	się	wcześniej	
zaplanowany	 „Chórkowy	 Bal	 Przebierańców”.	
Po	powitaniu	przez	dyrygentkę	odbyła	się	„pre-
zentacja	 stroju”,	 czyli	 kto	 jest	 kim	–	nie	obyło	
się	bez	śmiechów	i	dowcipnych	komentarzy.	Ko-
lejnym	 punktem	 zabawy	 był	 taniec	 zapoznaw-
czy,	 czyli	 taniec	 z	 losowo	 wybraną	 koleżanką	
czy	 kolegą.	 Oczywiście	 nie	 zabrakło	 zabawy	 
„w	rodzinę”,	która	wszystkich	świetnie	rozwese-
lała.	Mieliśmy	wiele	 różnorodnych	zabaw	przy-
gotowanych	 przez	 starsze	 chórzystki	 Monikę	
Macurę	i	Kornelię	Dorighi,	którym	bardzo	dzię-
kujemy.	Naszym	dysk	dżokejem	był	pan	Tomek	
Gaszek,	 który	 cierpliwie	 czuwał	 nad	 muzyką	
wykorzystywaną	w	czasie	zabaw.	

	 W	przerwie	między	zabawami	
raczyliśmy	się	ciastami,	upieczonym	
iprzez	 kochane	 mamy,	 kanapkami	 
z	masłem	orzechowym	 i	 czekolado-
wym	 oraz	 chipsami	 miały	 również	
wielkie	 wzięcie.	 Każdy	 uczestnik	
balu	 otrzymał	 pamiątkę,	 jednak	 za-
nim	 została	 przekazana,	 musiał	 po-
wiedzieć	kawał,	albo	zadać	zagadkę.	
	 Było	 dużo	 śmiechu,	 wszyscy	
świetnie	 się	 bawili.	Miła	 atmosfera,	
która	panowała	na	 spotkaniu,	udzie-
lała	 się	 wszystkim	 dzieciom,	 które	
okazywały	zadowolenie	 i	przedłuża-
ły	spotkanie.	
	 Czymś	 wspaniałym	 jest	 wi-
dzieć	 uśmiech	 na	 twarzach	 wszyst-
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kich	 dzieci,	 wzajemną	 akceptację	 i	 to,	 że	
czują	się	ze	sobą	dobrze.	Tego	typu	spotka-
nia	umożliwiają	wzajemną	integrację,	dzięki	
czemu	 mogą	 powstawać	 przyjaźnie	 nawet	
na	całe	życie.	Tworzymy	chórkową	rodzinę	
i	jest	nam	ze	sobą	bardzo	dobrze.		 	
	 Zapraszamy	inne	dzieci	-	dołączcie	
do	nas	-	mamy	nadzieję,	że	nie	będziecie	ża-
łowały.	
	 Dziękujemy	 Panu	 Bogu,	 że	 prowa-
dził	nas	przez	cały	2013	rok,	dodawał	nam	
odwagi	 podczas	 występów,	 radości	 i	 satys-
fakcji	ze	służby,	zaś	rodzicom	za	przyprowa-
dzanie	swoich	pociech	i	cierpliwe	oczekiwa-
nie.

Uczestniczka

Próby odbywają się  

w każdą sobotę 

od godz. 10.00 do 11.00 

Zapraszamy Cię! 

 A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które Ja wam dziś daję, mi-

łując Pana, Boga waszego, i służąc mu z całego serca swego i z całej swojej duszy, to 

On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie: jesienny i wiosenny, 

a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę; on też będzie dawał na 

twoich polach trawę dla twego bydła, a ty będziesz jadał do syta.
5 Mż 11,13-15 
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Ratujmy Organy

 22 marca 2014 zainaugurowany zostanie trze-
ci cykl koncertów w ramach akcji „Ratujmy Organy 
Kościoła Jezusowego”. Mamy nadzieję, że hasło i cel 
naszych działań znane są już wszystkim członkom na-
szej parafii. Przypomnimy tylko, że pierwszy akcyjny 
koncert odbył się 26 maja 2012 roku, podczas którego 
wystąpiła znakomita organistka prof. Elżbieta Karolak  
z Poznania oraz sopranistka Magdalena Hudzieczek-

-Cieślar. Podczas dotychczasowych 19 koncertów 
wystąpiło wielu  wspaniałych organistów, instrumen-
talistów oraz setki chórzystów, którzy poparli akcję  
i włączyli się do zbiórki pieniędzy na ratowanie zabytko-
wych organów Sauera. Wydane zostały także dwie płyty 
cegiełki, z których dochód zasila fundusz remontowy. 
Dzięki szeroko zakrojonym działaniom promocyjnym 
i zaangażowaniu parafian, mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego oraz ludzi dobrej woli z kraju i z zagranicy, 
udało się zebrać prawie 300 000 zł na rzecz ratowania 
cennego instrumentu w naszym kościele. W tym miejscu 
jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie 
naszych działań.
 Koszt naprawy organów wraz z prospektem 
przekracza milion złotych. Mimo podjętych działań, 

nie udało się pozyskać dofinansowania z programu 
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego  
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. Swoje wnioski w programie złożyło aż 
277 podmiotów z całego kraju, a dofinansowanych zo-
stało zaledwie 18 projektów, w tym złożony przez Pa-
rafię Ewangelicko-Augsburską w Świdnicy. Cieszymy 
się, że tamtejszej małej parafii, dysponującej potężnym 
kościołem Pokoju wpisanym na listę UNESCO, uda 
się wyremontować m.in. nieczynne od lat duże organy 
Schlaga. Nie chcemy się jednak poddawać i ufamy, że 
również my zdołamy wyremontować cieszyńskie organy 
przed jubileuszem 500-lecia Reformacji w 2017 roku. 
Dzięki zgromadzonym dotychczas funduszom, możliwe 
jest przeprowadzenie pierwszego etapu remontu, któ-
ry rozpocznie się we wrześniu bieżącego roku. Para-
fia wnioskować będzie też o dofinansowanie kolejnych 
etapów ze źródeł zewnętrznych, m.in. z funduszy Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. Całość prac ma 
potrwać dwa lata. Oby Pan Bóg pobłogosławił nasze 
wysiłki.
 Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję ak-

Serdecznie zapraszamy na:

KONCERT INAUGURACYJNY

 III edycji akcji

„Ratujmy Organy kościoła Jezusowego”

Sobota, 22 marca 2014, godz. 17.00

Kościół Jezusowy w Cieszynie

wystąpią:

Klaus Peschik (Schwabach ) – organy

Wyższobramski Chór Kameralny (Cieszyn)

W programie m.in.:

J.S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, G. Verdi

RATUJMY ORGANY – GRAMY DALEJ
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cyjnych koncertów. Pierwszy z nich odbędzie się w so-
botę, 22 marca o godzinie 17.00 w kościele Jezusowym 
i będzie miał międzynarodowy charakter. Wystąpi Klaus 
Peschik – organista, dyrektor muzyczny naszej nowej 

Klaus Peschik
 
Organista,	 dyrygent.	 Uro-
dzony	w	1956	roku	w	Ho-
fstetten.	 Ukończył	 studia	
na	 dwu	 kierunkach	 -	 filo-
logii	 klasycznej	 w	 Würz-
burgu	 oraz	 muzyki	 ko-
ścielnej	 w	 Bayreuth.	 Od	
1993	do	1999	 roku	pełnił	
funkcję	 kantora	 miejskie-
go	 w	 Uffenheim.	 1	 grud-
nia	 1999	 roku	 objął	 sta-
nowisko	 kantora	 miasta	
oraz	dekanatu	Schwabach,	
gdzie	 w	 kościołach	 św.	
Jana	 i	 św.	 Marcina	 pro-
wadzi	 bogatą	 działalność	
muzyczną.	 Poza	 oprawą	
liturgiczną	 nabożeństw	
oraz	 licznymi	 koncerta-
mi	organowymi	dyryguje	
wieloma	chórami	 i	 zespo-
łami.	W	 parafii	 pod	 jego	
kierownictwem	 działają:	
duży	 chór	 mieszany,	 ka-
meralny	 chór	 mieszany,	
chór	 gospel,	 chór	 mło-
dzieżowy,	 chór	 dziecięcy	

partnerskiej parafii w Schwabach (Niemcy) oraz Wyż-
szobramski Chór Kameralny pod dyr. Piotra Sikory.

    Organizatorzy akcji
Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego

oraz	orkiestra	dęta	 i	 zespół	 instrumentalny.	W	podzię-
kowaniu	 za	 ogromne	 zasługi	 dla	 muzyki	 kościelnej	 
w	 Bawarii	 w	 maju	 2004	 roku	 Klaus	 Peschik	 odzna-
czony	 został	 honorowym	 tytułem	 Dyrektora	 Muzyki	 
Kościelnej.

Wyższobramski Chór Kameralny 
 
	 Chór	działa	w	naszej	parafii	od	2006	roku.	My-
ślę,	że	nie	trzeba	nas	tutaj	specjalnie	przedstawiać.	Od	
2012	 roku	czynnie	wspieramy	akcję	 „RATUJMY	OR-
GANY	KOŚCIOŁA	 JEZUSOWEGO”	 poprzez	 udział	
w	koncertach	oraz	nagraniu	dwóch	płyt	–	cegiełek	na	
rzecz	 remontu	 organów.	 Cieszymy	 się	 bardzo,	 że	 ko-
lejny	 raz	możemy	wystąpić	w	 ramach	akcyjnych	kon-
certów	w	towarzystwie	znakomitego	organisty	z	naszej	
partnerskiej	parafii.	Pana	Klausa	Peschika	poznaliśmy	
w	ubiegłym	roku	podczas	 	 tournee	po	Bawarii.	 Jeden	 
z	koncertów	w	Schwabach	prowadził	właśnie	pan	Klaus	
Peschik.	 Wówczas	 poruszyliśmy	 temat	 nawiązania	
ewentualnej	współpracy	 pomiędzy	 naszymi	 parafiami,	
a	pan	Peschik	zaprosił	nas	do	udziału	w	koncercie	inau-
gurującym	Dni	Muzyki	 Chóralnej	w	 Schwabach,	 któ-
ry	odbędzie	się	5	lipca	2015	o	godz.	19.30	w	kościele	
św.	Marcina.	Termin	wydawał	nam	się	bardzo	odległy,	
tymczasem	kontakty	partnerskie	pomiędzy	naszymi	pa-
rafiami	zostały	już	nawiązane.	To	dla	nas	ogromna	nie-
spodzianka,	że	Klaus	Peschik	odwiedzi	nas	wcześniej	 
w	Cieszynie	 i	 będziemy	mogli	wystąpić	podczas	kon-

certu	inauguracyjnego.	Mamy	nadzieję,	że	
licznie	przybędziecie	na		koncert	i	pokaże-
my	naszym	gościom,	że	również	cieszyńska	
parafia	 jest	 rozśpiewana	 i	umuzykalniona!

 SERDECZNIE ZAPRASZAM!

Piotr Sikora
Klaus Peschik

Wyższobramski Chór Kameralny
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Ferie w Bażanowicach

Młodzież i dzieci

	 Z	 inicjatywy	 nauczycielek	 prowadzą-
cych	 szkółki	 niedzielne,	 na	 czas	 ferii	 zimo-
wych,	 	przygotowano	dla	dzieci	z	Bażanowic	
kilka	atrakcji.
	 Pierwszą	atrakcją	było	zaproszenie	do	
zwiedzenia	 kościoła	 parafialnego	 –	 kościoła	
Jezusowego	w	Cieszynie.	Do	wspólnego	zwie-
dzania	 zaproszeni	 zostali	 również	 uczniowie	
trzech	 cieszyńskich	 podstawówek	 (SP3,	 SP6,	
SP7).	Był	 to	czas,	kiedy	dzieci	mogły	poznać	
każdy	 zakamarek	 kościoła	 Jezusowego.	 Z	 za-
interesowaniem	 słuchały	 słów	 przewodnika,	
Marcina	 Gabrysia,	 który	 bardzo	 cierpliwie	
odpowiadał	 na	 liczne	 pytania	 dzieci.	 Oprócz	
zwiedzania	 samego	 kościoła,	 dzieci	 obejrzały	
również	Muzeum	 Protestantyzmu,	Archiwum	
Kościoła	 oraz	 zobaczyły	 jak	 działają	 organy.	
Jednak	największą	ciekawostką	i	atrakcją	oka-
zał	się	strych	kościoła.
	 W	 mroźne,	 czwartkowe	 popołudnie,	
dzieci	 spotkały	 się	 na	 wieczorku	 filmowym.	
Dzieci	licznie	wypełniły	salkę	bażanowickiego	
kościoła.	Oprócz	 oglądania	 filmów,	 które	wy-
świetlane	były	na	wielkim	ekranie,	 najmłodsi	
mogli	pobawić	się	ze	sobą.	Największym	zain-
teresowaniem	cieszyła	się	pizza,	którą	specjal-
nie	na	tę	okazję	zamówiono.
	 W	 drugim	 tygodniu	 ferii	 zorganizo-
wano	wieczór	 gier	 planszowych.	Wydarzenie	

Wieczorek filmowy
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Gwiazdka dla dzieci w Gumnach
	 W	 dzień	 Bożego	 Narodzenia	 podczas	
uroczystego,	 świątecznego	 nabożeństwa,	 od-
była	 się	 Gwiazdka	 dla	 dzieci	 uczęszczających	
na	 szkółkę	 niedzielną	 .	 Przy	 tej	 okazji	 należy	
wspomnieć,	że	w	coniedzielnych	spotkaniach	dla	
dzieci	uczestniczą	również	dzieci	z	filiału	Krasna	 
–	z	czego	ogromnie	się	cieszymy.	
	 Po	 kazaniu	 opiekun	 naszego	 filiału	 ks.	
Tomasz	 Chudecki	 zaprosił	 najmłodszych	 zbo-
rowników,	by	przedstawiły	program	artystyczny.		
Najmłodsi	dzielili	się	swoją	radością	z	narodzin	
Jezusa	 pięknie	 recytując	 wierszyki,	 zaś	 starsze	
dzieci	 zaprezentowały	 współczesną	 scenkę,	 opi-
sującą	w	jaki	sposób	dziś	przygotowujemy	się	na	

przyjście	Zbawiciela.	W	czasie	występu	
dzieci	 wspólnie	 zaśpiewały	 kolędy	 przy	

cieszyło	 się	 powodzeniem	 głównie	 wśród	 dzieci	 starszych	 oraz	
młodzieży,	która	dość	licznie	zgromadziła	się	w	kościele.	Wieczór	
gier	planszowych	zorganizowano	w	Bażanowicach	po	raz	pierwszy	
,jednak	sądząc	z	opinii	uczestników,	nie	po	raz	ostatni.	Była	to	cie-
kawa	odmiana	od	komputera	czy	telewizora.
	 Na	zakończenie	pragnę	 serdecznie	podziękować	pani	Pre-
zbiter	oraz	państwu	Kościelnym	za	wszelką	pomoc	okazaną	w	zor-
ganizowaniu	spotkań	dla	dzieci.

Tekst: J. Szalbot
Zdjęcia: B. Harwot Podżorska; S. Polok

Zwiedzanie kościoła Jezusowego w Cieszynie

Strych kościoła
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akompaniamencie	gitary,	na	której	grał	Ma-
rek	Walica,	za	co	bardzo,	bardzo	dziękujemy.		
	 Tuż	po	występie	nadszedł	niecierpli-
wie	wyczekiwany	przez	najmłodszych	czas	
obdarowywania	gwiazdkowymi	prezentami.	
Po	wspólnej	modlitwie	 i	życzeniach	uczest-
nicy	świątecznego	nabożeństwa	udali	się	do	
salki	na	słodki	poczęstunek.

Bożena Kawulok

Kącik dla dzieci
Beata Janota

DZIECI, BĄDŹCIE POSŁUSZNE RODZICOM!

 Dwie osoby, przebywające we wspólnym mieszkaniu, muszą umieć współżyć ze sobą, jeżeli 
zależy im na tym, by panował spokój i szczęście. Jakie to musi być smutne i nudne, gdy każdy kryje się 
we własnym kąciku i myśli tylko o sobie, nie troszcząc się o innych.
Kiedy otworzymy Zbawicielowi drzwi. On nam mówi: Ty i Ja będziemy od teraz żyli razem. Abyś jed-
nak był szczęśliwy, musisz się wiele ode Mnie nauczyć. A najważniejsze jest posłuszeństwo. Również ja 
musiałam uczyć się posłuszeństwa i wszystkie egzaminy zdałam dobrze.
Może zapytasz: - Ale jak ja mam być posłuszna Panu Jezusowi? Rozpocznij tak: - Bądź najpierw po-
słuszna swoim Rodzicom. Dlaczego? - Gdyż tak chce Zbawiciel! Pamiętaj przy tym o czterech rzeczach:        
l. Bądź posłuszna bez dyskutowania!
2. Bądź posłuszna natychmiast!
3. Bądź posłuszna całkowicie!
4. Bądź posłuszna z radością! 
 
 Gdy byłam małą dziewczynką, bardzo często wieczorem niechętnie szłam do łóżka. Chciałam 
zostać w pokoju tak długo, jak dorośli. Wtedy ojciec wypisywał w powietrzu palcem jedno słowo. Wtedy 
też nie pozostawało nic innego, jak tylko...
1. Czy w Biblii jest werset, który mówi: „Rodzice, bądźcie posłuszni swoim dzieciom"? Poszukaj! .......
.............................................
2. Przeczytaj: Kolosan 3,20. Mamy być posłuszni swoim rodzicom we..........................................
(uzupełnij).
Dlaczego? „Albowiem ...............................................................  (wpisz drugą część wersetu).
Nie szukaj więc sposobu, jak wykręcić się od posłuszeństwa, ale jak je najlepiej spełnić.
3. Przeczytaj: Dzieje Apostolskie 5,29. Czy jest ktoś, kogo mamy jednak słuchać więcej niż rodziców? ..
...............................................................................
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Do kolorowania
gotowi ...
start!!!
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Cykl opowiadań Krystyny Rojowej: 
„Bez Boga na świecie”. Część XIV

Poczytaj mi mamo

	 Nie	 	 słyszał	 	 go	 	 jednak	 	 Józko,	 	 tylko	 	 spał		 
i		spał.
-	On	tak	śpi,	Panie	Jezu,	jak	ci	Twoi	uczniowie,	gdyś	ich	
najbardziej	potrzebował	w	Ogrójcu!	-	skarżył	się	chło-
piec.
	 Wiele	 dobrego	 wyświadczył	 on	 Józkowi;	 nie-
raz	był	głodny	dla	niego,	 a	 Józko	 teraz	 spał	 i	 nic	nie	
słyszał,	jak	pięknie	go			prosił.
-	Ach,	Panie	Jezu,	mnie	jest	tak	bardzo	źle,	a	nie	mam	
nikogo,	co	by	mię	przykrył,	a	sam	się	już	i	podnieść	nie	
mogę;	nie	opuść		mię,		mój		Panie		Jezu,		pomóż		mi.
W	tern	wstąpiło	ciepło	we	wszystkie	jego	członki	i	za-
czął	się	tak	pocić,	jakby	go	całego	w	wodzie	zanurzono.	
Zrobiło	mu	się	lżej,	zamknął			oczy	i	zasnął.
Była	 jedenasta	godzina	przed	północą.	Grabarz,	który	
był	 jednocześnie	 i	 stróżem	 nocnym,	 wytrąbiwszy	 sy-
gnał,	zabierał	 się	właśnie	do	domu,	żeby	się	przespać	
aż	do	pierwszej.	Ale	popchnęło	go	coś,	żeby	się	szedł	
popatrzeć	na	chłopców	do	szopy.	Lubił	on	na	nich	śpią-
cych	patrzeć.	Niekiedy	obejmował	Marcinek	Józka	za	
szyję,	i	tak	leżeli	chłopcy	uśmiechnięci,	szczęśliwi,	jak	
jakie	 królewięta	 na	 jedwabnej	 pościeli,	 że	 aż	 radość	
była			na			nich			spojrzeć.
	 Wszedł	 grabarz	 do	 szopy.	 Światło	 księżyca	
padało	na	 chłopców:	 Józko	przykryty	 aż	 po	uszy	koł-
drą,	 jakby	go	najlepsza	mateczka	opatrzyła,	Marcinek	 
o	 krok	 dalej	 skurczony	 na	 gołej	 słomie	 pod	 starym	
płaszczem;	 czoło	 i	 policzki	miał	 czerwone	 jak	 ogień,	
oczy	otwarte	jakieś	świecące,	jak	gwiazdy	na	niebie.
-	Marcinku,	ty	nie	śpisz?	Jakże	to	leżycie?	Ten	ma	całą	
kołdrę,	a	ty	nic?
Ale	Marcinek	nic	nie	odrzekł,	tylko	spoglądał	i	uśmiech-
nął			się.
Do	śmierci	nie	zapomniał	grabarz	tego	pięknego	uśmie-
chu.	Zerwał			płaszcz		z			siebie,	i			prędko			nim		nakrył		
Marcinka.
-	Marcinku,	co	ci	 jest,	czemuż	nic	nie	mówisz,	nie	po-
znajesz			mnie?
Chłopiec	wstrząsnął	głową		i		rzekł:
-	On	już	przyjdzie	niedługo,	ja	go	oczekuję.
-	Kogo?
-	Syna	Bożego!	Przyjdzie	po	mnie.	Teraz	już	idę	przez	
tę	wodę	wielką;	po	biodra,	ba,	po	samo	serce	mi	sięga...	
Ale	ja			się			nie			boję!
-	Marcinku,	ocuć	 się;	 nie	wiesz	 co	mówisz!	Grabarzo-
wi	łzy	stanęły	w	oczach.	A	Marcinek	dalej	rozmawiał	
z	kimś	innym.
-	Przyszedłeś!	Pięknie	Cię	witam!	Ty	mnie	trzymasz;	ja-
kiś		Ty	dobry!		Ja		się		już		trzymać	nie	mogę,		wszystko		
mię

boli...	 Ta	 owieczka	 leżała	 tak	 głęboko,	 a	 ja	 spadłem,	
idąc	po	nią,	i	bardzo	się	uderzyłem...	A	oni	mi	jeszcze	
złorzeczyli!	Lecz	nie	gniewam	się,	wszak	byli	dla	mnie	
dobrymi,	bardzo	dobrymi,			choć		byłem		u	nich		tylko		
przybłędą...
-	 Niech	 im	 to	 Pan	 Bóg	wynagrodzi;	 wychowali	mnie	 
i	Józka	mi	dali	i	wyżywili.	Dobrze	nam	było	razem	na	
świecie,	bośmy	się	miłowali...	Ale	teraz	ja	przecie	wolę	
pójść	z	Tobą...
Wiem,	stoisz	przy	mnie;	 i	 tam	Cię	ujrzę,	gdy	 te	ciem-
ności	 się	 rozstąpią...	Prawda,	Panie	 Jezu?	 	Mój	 	miły	
Panie	Jezu!
	 Uśmiechnął			się		Marcinek		i		zamknął		oczy.
Grabarz	co	tchu	skoczył	po	żonę	i	wzięli	chłopców	do	
siebie	do	izby.	Zeszły	się	i	inne	gospodynie,	aczkolwiek	
była	noc.			Zapukał			grabarz		do			ich			okien,			wołając:
-	 Jeżeli	 się	 boicie	 Boga,	 pójdźcie!	 Na	 Marcinka	 coś	
przyszło!
	 Marcinek	 nikogo	 nie	 poznał,	 ani	 Józka,	 który	
przy	nim	biadał,	jak	wtedy	w	lesie	na	owej	skale.	Prze-
mocą	musiano	go		oderwać,			aby		można		było			przy-
stąpić		do		Marcinka.
	 Próbowały	niewiasty	wszelkich		sposobów.
-	Gdy	nie	będzie	 z	nim	 lepiej,	 odezwała	 się	młynarka,	
poślemy			rano		po			doktora.
Ugotowano	jakichś	ziół.	Wypiwszy	je,	Marcinek	odzy-
skał	przytomność		i		spojrzał		po		gospodyniach:
-	Dziękuję	wam	pięknie	za	wszystko...	mówił	szybko;	ja	
byłem	bez	Boga	na	świecie...	a	żadna	z	was	nic	mi	nie	
powiedziała...	a	same	tak	żyjecie	-	mówił	dalej	ze	smut-
kiem	-	jakby	Boga	nie	było,	i	wierzycie,	w	to	co	nie	jest	
prawdą..	 Gdy	 umrę,	 nie	 dajcie	 mi	 pieniędzy	 na	 prze-
wóz...	Pan	Jezus	za	darmo	przeprowadzi...	i	nie	bójcie	
się,	żebym	was	przyszedł	straszyć...	o,	ja	już	wolę	nie	
przyjść	nigdy...,	bo	też	to	jest	bardzo		daleko...			mógł-
bym			zabłądzić			z			powrotem.
W	głuchym	milczeniu	słuchały	niewiasty,	bo	chłopiec	
mówił		tak,			jak		to		było			w	Piśmie		Świętym.
-	Nie	 bój	 się	Marcinku	 -	 odezwał	 się	 grabarz,	 -	 bo	 ty	
jeszcze	 nie	 umrzesz.	 Przyszło	 i	 przejdzie	 i	 będziesz	
jeszcze	nasze		stado		pasał.
-	A	taki	piękny	ubiór	ci	sprawimy,	obiecywały	kobiety.	 
A	Józka	ci	damy	za	pomocnika	i	przyodziejemy	go	tak-
że,	a			obu		was		żywić			będziemy.
-	Przez	 zimę	możecie	mieszkać	u	nas,	 aby	was	 tu	nie	
zabiło	-	powiedziała	młynarka	-	a	na	wiosnę	naprawimy	
wam			chatę,	lub			zbudujemy	nową!
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Polecamy ...
 Książka „Z krainy słońca i cieni” ukazała się w ubiegłym 
roku, a wydało ją w Bielsku – Białej wydawnictwo „I am – wydawnic-
two i edukacja”. Autorem jest, mieszkający po wojnie w Wielkiej Bry-
tanii, Bogdan Górniak, syn brata Franciszka Górniaka, właściciela ce-
gielni w Sibicy. Są to wspomnienia z tułaczego życia autora po Związku 
Radzieckim w czasie II wojny światowej. Autor ostatni raz odwiedził 
rodzinę na Śląsku Cieszyńskim przed wybuchem II wojny światowej,  
a mimo to odtwarza wiele szczegółów dotyczących naszego terenu. 
Bogdan Górniak po wojnie zamieszkał na Wyspach i do kraju już nigdy 
nie wrócił. W książce wraca do czasów dzieciństwa i młodości, i barw-
nie opisuje początki pobytu rodziny na Kresach Wschodnich, na Podolu, 
gdzie ojciec osiedlił się po zakończeniu I wojny. Ponieważ ziemie te 
17 września 1939 r. zajęła Armia Czerwona, mieszkający tam Polacy 
zostali deportowani na Syberię. Później rodzina przedzierała się przez 
olbrzymie obszary na południe, by dotrzeć do armii tworzonej przez 
gen. W. Andersa. Dzielili dramatyczny, tułaczy los wielu Polaków, ale 
te wspomnienia są wyjątkowe. Ewangelicka rodzina, głęboko wierząca, 
znalazła się w głębokiej diasporze, kościoły były daleko i nie było czym 
dojechać. Opowiada o domowych nabożeństwach, wieczornym śpiewaniu na chwałę Pana i rannych modlitwach. 
Biblię i postyllę zabierali ze sobą wszędzie, mimo, że ilość bagażu była ograniczona. Mieli ją na Syberii, w kołcho-
zie w Uzbekistanie i w dalszej wędrówce. Kiedy został już tylko z siostrą, kontynuował rodzinną tradycję, razem 
czytali Słowo Boże i modlili się. Wiara pomogła mu przeżyć w tragicznych warunkach i powodowała, że nie tylko 
nie załamał się, ale zachował pogodę ducha. „Wielką pociechą było dla nas Słowo Boże, czytane wspólnie każdy 
wieczór – w baraku na Syberii. Oprócz pieśni, których dużo znaliśmy na pamięć, mieliśmy jeszcze „Harfę Syjoń-
ską” oraz rozmyślania ks. Otto. Wierzyliśmy, że Bóg nas prowadzi, że będzie z nami w tych strasznych chwilach”. 
Często opisuje jak w duszy modlił się przy pracy przekraczającej siły zdrowego mężczyzny, którą musiał wykonać 
,będąc już „cieniem człowieka” wycieńczonego głodem i zimnem. Wsparty żywą, osobistą wiarą, nie uległ nega-
tywnym wpływom. Na rękopisie wspomnień dedykowanym bratanicy napisał, dając wyraz swojej niezachwianej 
wierze, że „aż dotąd nas prowadził Bóg”.
 W książce cytuje też opinie ze źródeł historycznych i chociaż dzisiaj nie ze wszystkimi musimy się zgadzać, 
to jednak oddają one nastroje tamtych lat. Są to przecież osobiste wspomnienia autora, który ma za sobą wiele 
traumatycznych przeżyć. Polecam tę opowieść wszystkim, którzy są zainteresowani nie tylko historią, ale również 
dziejami Cieszyniaków, porozrzucanych po całym świecie. Książkę można kupić w księgarni „Warto”. Mimo, że 
nie lubię tematyki wojennej ani martyrologicznej, książkę przeczytałam jednym tchem i wszystkim polecam.

Władysława Magiera

Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

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

budynek parafii (pl. Koœcielny 6) na drugim piêtrze
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Zapisane w księgach parafialnych
Chrzty:                                            Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 

chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Mt 28,19

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

J 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

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

1 Krn 29,15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA, 

KTÓRE ODBYWAJ¥ SIÊ W KA¯DY 

WTOREK O GODZ. 18:30, W BUDYNKU PARAFIALNYM 

PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIÊTRZE

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

2014-01-08
2014-01-11
2014-01-16
2014-01-17
2014-01-18
2014-01-24
2014-01-24
2014-01-28

śp.	Władysław	Kłapsia
śp.	Halina	Spandlik	zd.	Witoszek
śp.	Bolesław	Żarski
śp.	Marian	Roman	Witoszek
śp.	Władysław	Chraścina
śp.	Zofia	Ewa	Szpandrzyk	zd.	Sikora
śp.	Helena	Fober	zd.	Byrtus
śp.	Jan	Kubisz

lat	89
lat	65
lat	60
lat	45
lat	81
lat	85
lat	88
lat	54

Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski
Puńców
Hażlach

2014-01-04
2014-01-05

Helena	Elżbieta	Brudny
Zofia	Gieglis

Cieszyn
Cieszyn

W	styczniu	śluby	nie	odbyły	się
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pl
an  

na marzec 2014

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

Biblijne spotkania dla kobiet:

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

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

Informacje, ogłoszenia

06.03.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
             Prelekcja: Jan Gwalbert Pawlikowski (75 – lecie śmierci)  

13.03.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
           Prelekcja: Adolf Dygasiński (175 – lecie śmierci) 

20.03.: 100 – lecie urodzin Ks. Dr. Alfreda Jaguckiego 
            godz.: 15.00: Wieczornica (w auli starej szkoły) 
            Wystąpienia: Postać i dzieło Ks. dr. Alfreda Jaguckiego 
            Migawki z życia Ks. Dr Alferda Jaguckiego  
            Chór parafialny pod kierunkiem Joannny Sikory 

27.03.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Władysław Niedoba  (100 – lecie urodzin) 
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	18.30

Cieszyn Chór	męski środa godz.	17.00
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.			9.00	(M)*	
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00	(D)*
Bażanowice Chór	mieszany czwartek godz.	18.00
Bażanowice Chór	dziecięcy czwartek godz.	16.00
Hażlach Chór	mieszany piątek godz.	19.00
Hażlach E.G.	„Gloria” piątek godz.	16.00
Puńców Chór	mieszany poniedziałek godz.	18.00
Zamarski Chór	męski czwartek godz.	18.00
Zamarski Chór	dziecięcy środa godz.	16.15

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Muzeum 
Protestantyzmu

czynne w pi¹tki o godz. 14:30 

Informacje  

w Kancelarii Parafialnej  

lub w innym dogodnym terminie 

po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 

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

www.biblioteka.cieszyn.org.pl,

lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

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

Zachęcamy 
do 

słuchania !!!

*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice piątek w Ogrodzone godz.	18.00
Gumna piątek godz.	19.00
Hażlach piątek godz.	17.00
Marklowice piątek godz.	18.00
Puńców piątek godz.	18.00
Zamarski sobota godz.	17.00
Ogrodzona piątek godz.	18.00

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn

> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

godz.	17.00
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Bibliotekarki

W dniu 7 czerwca 1964 roku grupa 165 konfirmantów przystąpiła 
do uroczystego ślubowania wierności Bogu i Kościołowi. 

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

UROCZYSTYM NABOŻEŃSTWIE W DNIU 
8 czerwca 2014 ROKU 

W KOŚCIELE JEZUSOWYM W CIESZYNIE O GODZ. 10.00. 
Po nabożeństwie serdecznie zapraszamy na wspólny obiad 

i wspomnienia do Sali w „Pajcie”.
Zgłoszenia pod nr. tel. 338579669 oraz 665 609 531

Imienne wpłaty na cele organizacyjne (85 zł) 
na nr konta Banku Spółdzielczego 

w Cieszynie: 39 8113 0007 2001 0045 0036 0001 
„Złota Konfirmacja”. 

Jubileusz Złotej Konfirmacji 
(1964- 2014)            
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Do Konfirmantów z 1944 roku!
Szanowne Koleżeństwo,

ochotnych i będących w stanie do udziału w 70-leciu naszej konfirmacji 

zachęcam do wspólnych dziękczynień:

W NABOŻEŃSTWIE W KOŚCIELE JEZUSOWYM 

- NIEDZIELA 08 CZERWIEC 2014; GODZ. 10.00.

Zbierzemy sie przed Alumneum na Placu Kościelnym do 9.45, 

by razem udać się do kościoła. 

Nigdy nie dosyć naszych dziękczynień Bogu. - jeden z Was.

 Zgłoście swój udział w kancelarii parafialnej w Cieszynie: te. 33/8579669.
 

  Wszystkich gimnazjalistów  
i uczniów szkół średnich zapraszamy na 
obóz młodzieżowy w Pieninach. Obóz 
jest organizowany wspólnie z Parafią  
w Skoczowie, będzie więc to okazja do 
zawarcia nowych znajomości. W pięk-
nej górskiej okolicy będziemy zakwate-
rowani w ośrodku H.A.T.A w Niedzicy 
niedaleko jeziora czorsztyńskiego. 

W programie: 
- rozmowy w grupach i wspólne społeczności
- spływ pontonami po Dunajcu
- wycieczki w góry (m. in. Trzy Korony)
- kąpiel nad jeziorem czorsztyńskim (plaża, 
rowery wodne)
- rejs statkiem i zwiedzanie zamku w Niedzi-
cy 

- warsztaty, zajęcia sportowe
Termin: 21-31 lipiec 2014

Miejsce: Ośrodek H.A.T.A w Niedzicy 
(http://www.hata.pl)

Cena: 730zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem na miejsce, zakwaterowanie w ośrodku i wszystkie 

posiłki, program.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w kancelarii parafialnej. 

Obóz młodzieżowy w Pieninach
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 W dniach od 1 do 4 maja br. (czwartek - niedziela) w Sycowie na Dolnym 
Śląsku odbędą się drugie Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzieży Ewangelic-
kiej. Są one reaktywacją spotkań i rywalizacji sportowej młodzieży ewangelickiej 
dawnych Olimpiad.

Pierwsze Mistrzostwa miały miejsce w roku 2012 w Poznaniu.
 Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzieży Ewangelickiej to projekt kierowany do 
wszystkich członków Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, niezależnie od wieku, choć 
przede wszystkim do młodzieży. Organizatorem Mistrzostw jest parafia w Sycowie przy 
współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Duszpasterstwem Młodzieży Kościoła. 

Na stronie informacyjnej Mistrzostw napisano:
 "Chcemy by młodzi luteranie z wielu krajów Europy mogli się wspólnie spotkać, po-
znać, nawiązywać nowe kontakty, ale przede wszystkim wspólnie chwalić Pana!"

Składki kościelne można opłacać w kancelarii parafialnej, 
lub przesyłać na numer konta parafialnego:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
pl. Kościelny 6

43-400 Cieszyn 
tel. +48 33 857 96 69 

nr konta: PL 78 8113 0007 2001 0074 4353 0001
BIC/SWIFT: POLUPLPR

 Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek ko-
ścielnych. Jednocześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub 
jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się na liście 
parafialnej czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się również opłacenie składki 
kościelnej. Dziękujemy za regularne wpłaty.
Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej 

ZASADY OGÓLNE
§ 7 

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia skła-
dek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian 
bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające 
okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania 
tego zwolnienia.
 Po wpłaceniu składki na konto bankowe każdy ma możliwość tą kwotę dołączyć do rocznego rozli-
czenia skarbowego i odzyskać część pieniędzy, więc Drogi Czytelniku możesz skorzystać z tej możliwości, 
druk do pobrania znajduje na stronie parafii w zakładce Wirtualna Kancelaria.
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Podaruj 1% swojego podatku!
 
 Od 2007 roku mamy możliwość przekazywania 1% podatku na organizacje 
pożytku publicznego. Ta forma wspierania organizacji z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością, jednak wciąż istnieje spora grupa ludzi, którzy są przekona-
ni, że te kilka złotych, przekazanych za pomocą rozliczenia podatkowego niewiele 
może zmienić. Nic bardziej mylnego. Ta z pozoru niewielka kwota przyczynić się 
może znacznej poprawy funkcjonowania lokalnych organizacji pożytku publiczne-
go takich jak fundacje, stowarzyszenia, koła, kluby czy towarzystwa.
 Tych z Państwa, którzy chcieliby przekazać 1% swojego podatku lokalnym or-
ganizacjom pożytku publicznego serdecznie zapraszam do mojego biura poselskie-
go przy ulicy Głębokiej 25 w Cieszynie. Udzielimy Państwu szczegółowych informa-
cji, przedstawimy oficjalną listę organizacji pożytku publicznego z naszego regionu, 
pomożemy wypełnić formularz oraz złożymy go w Urzędzie Skarbowym.
Skorzystajmy z tej możliwości, Drodzy Państwo, podarujmy 1%.
       Aleksandra Trybuś
         Poseł na Sejm RP
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tel. +48 690 588 619

	 Potrzebujemy	duży,	bardzo	duży,	kwiat	doniczkowy	na	nasz	ołtarz.	
	 Gdyby	 ktoś	 posiadał	 i	 chciał	 oddać	 to	 prosimy	 o	 kontakt:	 
691-975-980.
	 Kwiat	musi	dobrze	znosić	chłód	i	ciepło.	Chcemy	go	umieścić	na	na-
szym	ołtarzu	w	tym	miejscu	gdzie	teraz	stoi	palma.	Niestety	palma	ma	już	
swoje	lata	i	czas	swojej	świetności	za	sobą.	Nadszedł	czas	na	zmianę.

Humor: Kowalski idzie do swojego przełożonego.
- Szefie - mówi - mamy jutro generalne porządki w domu i moja żona
potrzebuje mojej pomocy przy przesuwaniu i przenoszeniu różnych
przedmiotów na strychu i w garażu. 

- Nie mamy rąk do pracy - mówi szef - Nie mogę dać ci wolnego.
- Dzięki, szefie - odpowiada Kowalski - Wiedziałem, że mogę na pana liczyć
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

ks. Łukasz  
Gaś
33	852	75	64
608	299	833

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie informuje, że posiada 
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:

mgr teol. Marcin 
Podżorski
33	856	96	94
506	505	062

Skład komputerowy: B i A Macura
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