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OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne

Beata Macura

 Post ma przede wszystkim postać właściwej postawy 
wobec drugiego człowieka. Właśnie czas pasyjny, poprzez 

skupienie, modlitwę i koncentrację na Słowie Bożym, ma umożliwić wierzącym wery-
fikację postaw, naprawę wyrządzonych innym szkód, wejrzenie w siebie, podjęcie zo-
bowiązania życia na co dzień według wskazań Biblii. W niektórych regionach kraju (co 
wynika z tradycji historycznych bądź rodzinnych) praktykuje się post również jako pew-
ną wstrzemięźliwość wobec napoju i jedzenia. Wśród młodego pokolenia coraz częściej 
upowszechnia się zwyczaj rezygnowania w czasie pasyjnym nie tylko z rozrywki, o czym 
była mowa wcześniej, lecz także na przykład z używek - kawy, herbaty, oglądania tele-
wizji, jedzenia słodyczy itp. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze często mogą, albo są 
przekazywane do tzw. skarbonek diakonii, wystawianych w parafiach, z których dochód 
jest przeznaczany przez Kościół na cele charytatywne, m.in. na prowadzenie domów opieki itp. 
 W życiu każdego człowieka jest czas milczenia, czas poszukiwań, czas odejścia, czas polemiki, czas 
refleksji nad sensem i celem doświadczenia i jest czas powrotu. Powrotu do siebie, do swojej nadziei, powrotu 
do swoich marzeń, które są nieraz potrzebne dla „renowacji wnętrza", powrotu do swoich znajomych, których po 
drodze „przeoczyliśmy" i powrotu do Boga!
 Ten ostatni powrót jest najważniejszy i najistotniejszy. „Beze mnie nic uczynić nie możecie" - mówi 
Chrystus do wszystkich, którzy próbowali iść po ścieżkach swojego życia sami. Człowiek bez Chrystusa, to pia-
sek na pustyni, człowiek bez Chrystusa, to wewnętrzna pustka, która tworzy psychiczny koszmar i psychiczną 
beznadzieję. Człowiek bez Chrystusa, to tylko zlepek różnych, kontrowersyjnych cech charakteru, to seria pytań 
bez odpowiedzi. Człowiek bez Chrystusa jest tylko fizycznym tworem, uwikłanym w sieć własnych problemów 
i słabości, które przynoszą zawsze wewnętrzny niepokój. Człowiek nie może dawać nadziei drugiemu, jeśli sam 
się zagubił. Nie może też wybrnąć z matni o własnych siłach. Na dłuższą metę samotna wędrówka po bezdrożach, 
kończy się kapitulacją.  Dlatego wszelkie powroty posiadają nie tylko wielki sens moralny - człowiek odradza się 
na nowo przez ponowne zawierzenie - ale powroty posiadają przede wszystkim funkcję naszej egzystencji, gdyż 
otwierają nowy etap budowania i nowy etap tworzenia. W tworzeniu i budowaniu „od nowa" tkwi wielka nauka, 
bo to co stanowiło fundament kiedyś, wcale nie jest nim teraz. Materiał bowiem okazał się kruchy i nietrwały, 
a nasze o nim wyobrażenia złudne. Odejścia i powroty w naszym życiu nie tylko wzbogacają nasze myślenie i 
naszą osobowość, ale przede wszystkim otwierają drzwi ku nowemu! Na tej drodze właśnie dokonuje się w nas 
niejednokrotnie wielka przemiana! Zmieniamy swe postępowanie, dokonujemy zmian w naszym życiu. Nasze 

„jest" i nasze „być" staje się bogatsze i bardziej racjonalne jest wspinaniem się ku samemu Chrystusowi. A droga 
na szczyt musi być trudna.
 Nie zapominajmy też, że przyczyną różnych odejść od ludzi i Boga jest nierzadko zakłócona relacja po-
między człowiekiem, a człowiekiem i między Bogiem, a człowiekiem. Każdy z nas powinien mieć na uwadze 
dobro drugiego człowieka i we właściwy sposób interpretować słowa: „jedni drugich brzemiona noście". Jedni 
dla drugich mamy być wsparciem, dobrym, życzliwym doradcą. Również w działalności kościelnej powinniśmy 
się wpierać, wszystkim zborownikom powinno zależeć na rozwoju działalności chórków, szkółek, spotkań mło-
dzieżowych, ogólnie mówiąc młodego pokolenia oraz działalności chórowej poprzez m.in. spotkania Biblijne, 
Koła Pań!!! Jeżeli będziemy się nawzajem wspierali w służbie, działalności i z życzliwością, dobrym słowem oraz 
wsparciem podchodzili do wielu spraw, powierzymy wiele tych jakże istotnych spraw Chrystusowi, to wówczas 
to ma przyszłość...

Szymon Piotr - trzcina czy skała?
Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak psze-
nicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kie-
dyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z 
tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A On rzekł: Powiadam 

ci, Piotrze, nie zapieje dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz.                                                                                                           
Łk 22,31-34
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 Żyjemy dzisiaj w czasach, w których liczy się 
przede wszystkim pewność siebie, odwaga i przebojo-
wość. Prosty przykład - jakimi cechami powinien cha-
rakteryzować się młody człowiek poszukujący pracy? 
Musi być dobrze przygotowany, „wygadany", musi 
umieć samego siebie zareklamować, musi być dyspo-
zycyjny i przede wszystkim pewny siebie. Ludzie nie-
śmiali, wystraszeni, mający niskie mniemanie o sobie, 
właściwie są bez szans.
 Zarozumiałość i zbytnia pewność siebie może 
jednak być zgubna zarówno dla pojedynczych ludzi, jak 
i całych społeczeństw. Jakże często powodem niepo-
wodzenia, przegranej, jest właśnie pokładanie ufności  
w sobie samym, a jednocześnie lekceważenie prze-
szkód, trudności, bądź przeciwnika.
 Zbytnia pewność siebie zgubiła Goliata w po-
jedynku z Dawidem. Podobnie - Izraelici, którzy wy-
ruszyli z Egiptu, pewni, że według danej im Bożej 
obietnicy dojdą do Ziemi Obiecanej, pomarli na pusty-
ni. Taka sama pewność siebie i swej przebiegłości, zgu-
biła nowotestamentowe małżeństwo, Ananiasza i Safirę, 
którzy próbowali okłamać Ducha Świętego.
 To samo powtarza się w naszej polityczno-spo-
łecznej rzeczywistości. Ludzie zbyt pewni siebie, swej 
władzy, bezkarności, łatwo i szybko tracą swą pozycję. 
Ten, kto sądzi, że jest panem tego świata, nie patrzy pod 
nogi i nie uważa na drogę, którą podąża - w efekcie 
często potyka się i upada. 
 Ta prawidłowość dotyczy też życia duchowego. 
Jakże lubimy mieć dobre mniemanie o samych sobie. 
Ludzie ogarnięci duchową pychą, zarozumialstwem, 
przesadną pewnością siebie, stają się łatwym łupem 
szatana, ulegają pokusom, popadają w grzech.
 Uniknięciem tej choroby - duchowej pychy 

- jest chrześcijańska pokora. Nie polega ona na poni-
żaniu się i zaprzeczaniu swojej wartości, ale na samo-
krytycznym spojrzeniu na siebie samego, na poznaniu 
własnych słabości i ułomności, na zrozumieniu, że choć 
teraz stoję pewnie, za chwilkę mogę upaść. Muszę ba-
czyć na każdy swój krok, na pokusy, którymi szatan 
chce i mnie zwieźć do upadku w grzech.
 Słowa Ewangelii przypominają nam na począt-
ku czasu pasyjnego postać apostoła Piotra. Nawiązują 
do zdarzenia, które Piotr najchętniej wymazałby ze 
swej pamięci. Kim był Piotr? Co o nim wiemy? Spró-
bujmy przypomnieć sobie jego powołanie nad jeziorem 
Genezaret, gdzie razem z bratem Andrzejem usłyszał: 

- Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Piotr 
należał do grona najwierniejszych uczniów Jezusa. Ra-
zem z Janem i Jakubem towarzyszył Jezusowi na Górze 
Przemienienia, był świadkiem wskrzeszenia córeczki 
Jaira. Zawsze pierwszy zabierał głos. Po pytaniu Jezu-
sa: - Za kogo mnie ludzie uważają? - wyznał pod Ce-
zareą Filipową: - Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego! 
Usłyszał wtedy piękną obietnicę Jezusa: - Tyś jest Piotr, 

a na tej opoce zbuduję swój Kościół, a bramy piekielne 
go nie przemogą. Chwilę później, gdy Jezus zapowie-
dział swoją śmierć, Piotr wziął Go na stronę i upomniał: 

- Miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na Ciebie! Usły-
szał wtedy twarde słowa: - Idź precz ode mnie szata-
nie, bo jesteś mi zgorszeniem. Z pewnością nie mógł  
w to uwierzyć. To przecież niemożliwe, by Jezus tak go 
potraktował! Piotr był uczniem Jezusa o płomiennym 
sercu, gorącym entuzjastą. Zapewnił, że jest gotów za 
Jezusa umrzeć, pójść do więzienia!
 Pan Jezus wrócił do jego dawnego imienia, 
dwukrotnie powtarza: - Szymonie, Szymonie (to znaczy: 
Trzcino, chwiejna Trzcino) oto szatan wyprosił sobie, 
żeby was przesiać jak pszenicę. Nie znamy z Ewangelii 
historycznego faktu, kiedy szatan domagał się władzy 
nad apostołami i kiedy Jezus modlił się za Piotra. Jezus 
przybliżył tę treść przykładem „przesiewania pszeni-
cy", kiedy to odpadają plewy. Tak właśnie szatan chciał 
przesiać apostołów, zwłaszcza, że już jednego z nich 

- Judasza - uczynił swoim narzędziem. Jezus nie powie-
dział, że Piotr uniknie doświadczenia, ale powiedział 
mu wspaniałą rzecz, że modlił się za niego, aby jego 
wiara nie ustała, by mógł kiedyś utwierdzać w wierze 
swoich braci. (My wiemy, że ta modlitwa się spełniła 

- jakże odważne kazanie wygłosił Piotr w dzień zesła-
nia Ducha Świętego!) Teraz jednak usłyszał niepojęte 
słowa swego Nauczyciela:  - Powiadam ci, Piotrze, nie 
zapieje dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie 
znasz. Przypuszczam, że Piotr znowu nie uwierzył!
 My wiemy, że to się też wypełniło. Gdy przy-
szedł strach, strach o własne życie, serce struchlało  
i usta wypowiedziały słowa, których trzeba się wsty-
dzić do końca życia; - Nie znam Go! - Nie wiem, o kim 
mówisz.
 Czy Piotr był bojaźliwy? Nie!  Poszedł przecież 
do pałacu arcykapłana, by być bliżej, widzieć, słyszeć, 
co się dzieje. Dowiódł czynem, że jest gotów walczyć! 
Obciął ucho Malchusa. Takim był zawsze. Gdy Jezus 
szedł po wodzie, wszyscy się przestraszyli i myśleli, że 
to zjawa. Tylko Piotr ruszył po wodzie do Nauczyciela. 
Był odważny. Dlaczego więc się zaparł?
  To niewyczerpany temat studiów nad ludzką 
duszą, połączenie męstwa z lękiem, wielkości z mało-
ścią i nicością, wierności z zaprzaństwem. To wszystko 
jest w nas. Kto nigdy nie załamał się, nie wątpił, nie 
zawiódł, niech pierwszy rzuci w Piotra kamieniem. 
Historia Piotra to nasza ogólnoludzka, bardzo smutna  
i bardzo powszechna historia. Moja historia.
 Muszę zawołać w modlitwie: - Panie, ratuj, 
bym nie popadła w pokuszenie, a w ciężkiej chwili, gdy 
to się jednak zdarzy, posil mnie, abym z Twoją pomocą 
powstała i zwyciężyła.
  Jedynie Pan Jezus nigdy się nie uląkł i nie 
zwątpił. Jedyny wśród nas wiedział, kiedy milczeć,  
a kiedy i co mówić, kiedy stanąć do walki, a kiedy 
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znosić cierpliwie rany i obelgi. A gdy jedyny raz drżał  
i smucił się, powtarzał modlitwę: - Ojcze, jeśli możli-
we, niech mnie ten kielich ominie, wszakże nie jako ja 
chcę, Twoja wola niech się stanie. I dzięki tej modlitwie 
zwyciężył.
  Jezus wzywa: - Bądź wierny aż do śmierci,  
a dam ci koronę żywota. Niełatwo o taką wierność. 
Wierność Panu do końca, to nie tylko piękne słowa 

i deklaracje, ale codzienna, trudna walka z własną 
słabością. To konieczność powstawania z upadków,  
a przecież upadamy! To gorzki płacz nad własną nie-
wiernością. Czy już płakaliśmy - jak Piotr - nad sobą? 
To zaczynanie wiele razy od nowa. Z Bożą pomocą! 
Amen.
 
 
 

diakon Joanna Sikora

 Każdy w swoim życiu znosi smutki, utrapienia 
i uciski. Są one różne, także w zależności od tego, jak 
je przyjmujemy: w pokoju i w pokorze, czy w złości  
i w rozgoryczeniu. Jakże często nasze skargi zaczynają 
się od słowa „ja"! Ja cierpię, bo moje dziecko jest cho-
re; ja rozpaczam po stracie bliskiej mi osoby; ja jestem 
u kresu sił z powodu różnych trudności dnia codzienne-
go; ja mam za mało pieniędzy, itd. Jakże często jakieś 
doświadczenie losowe wyzwala w nas płacz nad sobą 
samym, egoizm i niepokój.
 Różne są uciski tego świata i z niektórymi 
naprawdę trudno się pogodzić. Zagubieni w wirze co-
dziennych trosk, kłopotów, pogoni za jakim takim kom-
fortem, zapominamy, że jest Ktoś, kto pomaga nieść na-
sze brzemię i kto powiedział: „jedni drugich brzemiona 
noście".
 A my? Cóż, coraz częściej słyszy się słowa, że 
brakiem zrozumienia, nieuprzejmością, chamstwem 
utrudniamy sobie nawzajem i tak już dość trudne życie. 
Ogólna znieczulica, kolejkowe „przepychanki", nie tyl-
ko zresztą słowne, zazdrość, to tylko część tych utrud-
nień. Jakże więc wśród tego wszystkiego odnaleźć ów 
pokój Boży, dany nam przez Chrystusa?
 Czas pasyjny powoduje w nas jeszcze odrobinę 
refleksji nad życiem, nad przemijaniem, nad Bożą ofia-
rą i Jego łaską.
 Czas pasyjny oznacza dla wielu post, wstrze-
mięźliwość w jedzeniu i piciu, niektórzy na ten czas 
rzucają palenie, wszyscy niemal stronią od zabaw  
i tańców. Świadomi jesteśmy wielkiej ofiary Chrystusa 
i chcemy choćby tylko symbolicznie iść wraz z Nim 
pod krzyż.
 W całej rozpaczy i bólu z powodu cierpień Bo-

żego Syna nie wolno nam zapominać, że za Jego krzy-
żem jest życie. Nie mamy rozpaczać nie zważając na 
nic, ale mamy w pokoju ufać. On bowiem zwyciężył 
świat. Spokojnie i cierpliwie dzielić z innymi trudy dnia 
codziennego, łagodnością pokonywać nerwy i złość 
wyzbyć się buty, goryczy i nieuprzejmości - czyż nie 
tak moglibyśmy wejść w czas pasyjny?
 Jezus nie zapowiadał nam beztroskiego życia, 
ale wyraźnie powiedział o czekających nas uciskach. 
Dał nam jednak swój pokój i polecił trwać w ufności. 
Trwać tam, gdzie On nas postawił.
 Jesteśmy obdarowani zmartwychwstaniem - to 
nasz wielki przywilej, że wiemy, iż za krzyżem Bożego 
Syna kryje się światło zmartwychwstania. Świadomość 
zwycięstwa nad śmiercią musi pozwolić nam na to, by-
śmy byli w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w mo-
dlitwie wytrwali.
 Czas pasyjny to czas postu, czas wyrze-
czeń. Oby Chrystusowa miłość spowodowała w nas  
wyrzeczenie się tego zła, które wśród nas panuje na  
co dzień i aby to wyrzeczenie nie kończyło się wraz ze 
śmiercią Bożego Syna, ale aby było w naszym życiu 
czymś trwałym.

ME 
Zwiastun 1985

„To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. 
Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat”

 Jan 16,33
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Wezwanie do pokuty

 W ciągu roku w kazaniach porusza się nieraz 
sprawy, które właściwie dotyczą jednostek. Tekst na-
szego rozważania w równej mierze dotyczy wszyst-
kich. Słowo Boże chce nas przywieść do tego, abyśmy 
wszyscy, jak lud izraelski z królem Dawidem, upadli 
w pokorze, wołając, aby się Bóg nad nami zmiłował  
i zlitował, aby był łaskaw i miłościw nam grzesznym  
i przyjął nas w łasce, jako dzieci zbłąkane, ale pokutu-
jące. Właśnie o tę łaskę trzeba nam prosić w pokorze.
 Tekst kazania pochodzi z tak zwanych sied-
miu listów do zborów, które noszą nazwy miast w Azji 
mniejszej. Nie chodzi tu jednak tylko o konkretne zbo-
ry. Autor Objawienia użył nazw miast, aby opisać mo-
dele zborów o właściwościach, jakie mogły cechować 
zbory w różnych czasach. Również list, który skiero-
wany jest do zboru w Laodycei, należy traktować jako 
skierowany do zboru przykładowego.
 Laodycea była miastem handlowym, gdzie 
kupowano i sprzedawano wiele towarów, wśród nich 
złoto, płótna oraz pewną maść do oczu. Tamtejszy 
zbór chrześcijański przez pewność siebie zda się być 
zarażony powszechnym dobrobytem. Ludzie czują się 
bogaci, syci i pewni siebie. Cóż mogłoby się im stać? 
O wszystko się postarano. W swojej wierze znalezio-
no widocznie wygodną drogę pośrednią, mylnie na-
zwaną „złotą drogą". Była to fałszywa pewność siebie.  
I oto do tych pewnych siebie skierowane zostają słowa 
ostrzeżenia: „Mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, 
i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania 
godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły". A potem Ten, 

„który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, począ-
tek stworzenia Bożego" daje im radę, mówiąc: „Radzę 
ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, 
abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby 
nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz ma-
ści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał". Ten 
wierny świadek powiada także: „Znam uczynki twoje, 
żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! 
A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust 
moich ".
 Powiedziane zostało, że owe zbory, do których 
adresowane są listy, to zbory przykładowe. Popatrzmy 
więc, czy, i na ile, słowa skierowane do zboru w Laody-
cei, odnoszą się również do nas.
 W dniu pokuty winniśmy zrobić bilans. Naszy-
mi dokumentami rachunkowymi nie będą jednak zwy-
kłe statystyki kościelne, za pomocą których ustalamy 
liczbę chrztów, przystępujących do Stołu Pańskiego, 
czy przeciętną liczbę uczestniczących w ciągu roku  
w nabożeństwach. Te dane mogą nas usypiać, powodo-

wać pewność siebie. Zbór w Laodycei usłyszał słowa: 
„Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś 
był zimny albo gorący! A tak, żeś letni (...), wypluję cię 
z ust moich". A jakimi my jesteśmy?
 Po usłyszeniu tych twardych, krytycznych 
słów nie śmiemy od razu zajmować pozycji obronnej. 
Nie możemy powiedzieć: „Ostatniej niedzieli na na-
bożeństwie było bardzo dużo ludzi!" Albo: „W czasie 
Pamiątki Założenia i Poświęcenia Kościoła był pełny 
kościół!"
 Wyliczając takie pozytywne przeżycia kościel-
ne, którym wcale nie można zaprzeczyć, próbujemy 
jednak oszukać samych siebie. Nie chodzi tu bowiem 
o szczytowe przeżycia zboru, lecz o zborowy dzień po-
wszedni. Pomyślmy o tych, którzy utrzymują z Kościo-
łem tylko luźny kontakt. Pomyślmy także o nas samych. 
Jakie są nasze uczynki? Jakimi jesteśmy w stosunku do 
naszych bliźnich w zakładzie pracy, w szkole, w domu? 
Jakże często przymykamy oczy widząc zło, obłudę, 
kłamstwo? Fałszywie dopasowujemy się do różnych 
sytuacji. Swoją postawą, swoim życiem nie świadczy-
my często o Bogu. Nie wynika z naszego postępowania, 
że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Wybieramy ten 

„złoty środek", staramy się nie wychylać. To wszystko 
zaś jest bezużyteczne.
 Chcemy żyć dostatnio. Przy zapewnieniu so-
bie dostatniego życia jesteśmy zabiegani, zmęczeni, 
zdenerwowani. Można powiedzieć, że troszczymy się  
i kłopocze-my o wiele rzeczy. A przy tym wszystkim 
nie starcza nam już często ani czasu, ani sił na to, co 
jest i co winno być dla każdego z nas najważniejsze: na 
modlitwę, na czytanie Słowa Bożego, na uczestnictwo  
w godzinach biblijnych, w nabożeństwach, na konkret-
ne działanie w duchu miłości. Z czasem oziębną kon-
takty z własną parafią i Kościołem. Końcowy efekt wy-
raża nasz tekst: Jesteś „ani zimny, ani gorący", a więc 
bezużyteczny. W ten sposób parafia, jak i jej członko-
wie, którzy są „letni" ponoszą następstwa.
 Bogata Laodycea winna od Boga nabyć złoto, 
białą szatę oraz maści do oczu. Tak samo winniśmy 
uczynić i my. Chodzi o pozyskanie Bożego „dobroby-
tu". Może dla niejednego brzmi to prawie ironicznie, 
ale ma jednak pozytywną wymowę. Chodzi o skrom-
ność naszych serc i pokutę. Prędko załamalibyśmy 
się, gdyby nie pomógł nam nasz Pan i Zbawiciel Je-
zus Chrystus, gdybyśmy nie otrzymali od Niego zło-
ta, białej szaty i maści do oczu. Musimy ciągle badać,  
w jakich sytuacjach jesteśmy mdli i brak nam zdecydo-
wania, gdzie ukryta jest ta letniość, gdzie pozostawia 
się niejedno bezowocnemu biegowi.
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Dar życia bez zamartwiania się

Ruta Kornelia Lissowska 

Jakie powinno być nasze życie

 Słyszymy Słowa: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; 
jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do 
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Chrystus 
oczekujący przed drzwiami. Tak całe wezwanie do po-
kuty kończy się w radości ze wspólnoty z Panem. Po-
kuta nie jest więc działaniem w próżni. Bóg nie chce 
nas zniweczyć. On posłał swojego Syna dla nas. Dla 
nas Syn został ukrzyżowany. Przez Chrystusa jesteśmy 
uratowani. On wzywa do pokuty i pomaga. Jako chrze-
ścijanie winniśmy codziennie pokutować, to znaczy: 
winniśmy każdy miniony dzień przemyśleć i dostrzec 
błędy we własnym postępowaniu, badać co prowadzi 

do grzechu i winy. Jeżeli będziemy to czynić z powagą, 
mamy szansę: Chrystus stoi u drzwi.
 Stoimy u progu czasu pasyjnego. Co prawda 
nasz tekst nie mówi o tym czasie, ale wzywa do poku-
ty. Jeszcze bardziej do tej pokuty zobowiązuje stojący 
przed nami Krzyż. Dlatego: „Kto ma uszy, niechaj słu-
cha, co Duch mówi do zborów". Amen.

ks. Piotr Mendroch
Zwiastun 1984

 Ktoś powiedział: „przed troską nie można za-
mknąć drzwi, bo troska wślizgnie się nawet przez dziur-
kę od klucza".
 Tak, to prawda, każdy ma swoje troski i zmar-
twienia. Na przykład matka z powodu trudnego dziecka, 
uczeń z powodu nawału nauki, ojciec rodziny ze wzglę-
du na trudne warunki w pracy.
 Są wprawdzie różne sposoby ucieczki przed 
troską, ale wiele z nich (alkohol, narkotyki) prowadzą 
w głębsze tarapaty i sytuacje bez wyjścia.
 Tam gdzie szatan chce nas złamać i pogrążyć 
w troskach i problemach, tam jest tylko jeden ratunek: 
złożyć je z ufnością Panu i czekać na Jego rozwiązanie 
i pomoc.
 Wielu może zapytać, czy naprawdę to wystar-
czy? Tak, odpowiedzą ci, którzy tego doświadczyli.
 My nie mamy Boga, który ostrym okiem liczy 

nasze słabości, ale miłującego Ojca, który wprawdzie 
nienawidzi i karze grzech, ale miłuje grzesznika. Ojca, 
który czeka na nasz powrót do Niego, któremu możemy 
powierzyć siebie i nasze życie.
 Ojciec Kościoła - Augustyn, powiedział: „To 
wystarczy, że Jezus nas doskonale zna". Żadna nasza 
troska nie jest tak wielka, by nie mógł jej z nas zdjąć. 
Psalmista mówi: „On nosi nasze ciężary".
 To prawda, że Bóg nie zawsze uwalnia nas od 
trosk, ale zawsze pomaga je nieść. Nie jesteśmy napraw-
dę beztroskimi, gdy fale naszego życia są spokojne, ale 
wtedy, gdy Jezus jest z nami w naszej łodzi życia i daje 
nam przez Swą bliskość poczucie bezpieczeństwa.
 Jest jednak zasadnicze pytanie: Czy Jezus jest 
już obecny w naszej łodzi życia?

Janina Kisza-Bruell

 Jeśli nasze życie będziemy budować na Jezusie 
Chrystusie i na Jego Ojcu w Niebiesiech, który dzię-
ki Niemu jest i naszym Ojcem, możemy być pewni, że 
obraliśmy dobry fundament. Co pewien czas musimy 
sprawdzać i weryfikować pewniki stanowiące funda-
ment naszego życia. 
 Pamiętajmy przy tym, że tylko Pan Bóg i Jego 
prawda objawiona w Jezusie Chrystusie, są pewnikami 

niepodważalnymi, niezniszczalnymi i wiecznymi. Tyl-
ko z Nim nasze życie jest błogosławieństwem i kończy 
się ostatecznym sukcesem!
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Pomóżmy naszym dzieciom pokochać BIBLIĘ

 Czy twoje dziecko uważa Biblię za księgę, któ-
ra mówi nam, co wolno, a czego nie wolno? Czy twoje 
dziecko szczerze i mocno kocha Słowo Boże miłością, 
która rośnie z dnia na dzień?
 W jaki sposób rodzice mogą nauczyć dzieci 
miłości do Biblii? Jest wiele sposobów, które nie tylko 
pogłębią miłość dziecka do tej Świętej Księgi, ale po-
głębią także jedność rodziny.
 Wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest, 
aby każde dziecko miało swoją Biblię. Kiedy podaru-
jesz dziecku Biblię, uczyń z tego wielką uroczystość, 
opowiedz mu o tym, jak ty przeżyłeś ten sam moment, 
a to pomoże mu pokochać i cenić jego własną Biblię. 
Będzie to jeden z wielu ważnych kroków, jakie pomo-
gą dziecku w zrozumieniu, że Biblia jest natchnionym 
Słowem Bożym, przez które Bóg i do nas przemawia.
 Twój własny stosunek do Biblii wywiera naj-
mocniejszy wpływ na najmłodszych w twojej rodzinie. 
Czy okazujesz swoją cześć dla Biblii, czy dotykasz jej 
ostrożnie, z miłością, czy też jest przechowalnią róż-
nych zapisków, rachunków i zeschłych liści?
 Te dzieci, które jeszcze nie umieją czytać, 
mogą słuchać czytania przez tę osobę, którą kochają,  
a wybrany urywek powinien być dostosowany do wie-
ku dziecka.

 Jeżeli chcemy rozwinąć w dziecku głęboką 
miłość do Biblii, to powinniśmy wybrać odpowied-
ni urywek na każdy dzień. To na pewno zabierze nam 
sporo czasu, ale przyniesie wielką korzyść. W Starym 
Testamencie idealnie nadają się na przykład niektóre 
Psalmy, Przypowieści, część I i II Księgi Mojżeszowej. 
Wielkie historie Starego Testamentu powinny być spu-
ścizną bliską każdemu dziecku — na przykład dzieje 
Dawida, Samuela, Samsona, Jozuego, Estery itp. Te hi-
storie można najpierw króciutko opowiedzieć dzieciom, 
a potem przeczytać z Biblii.
 Dzieci powinny wiedzieć, że byli to wspaniali 
ludzie, oddani Bogu, i że Bóg z nimi rozmawiał.
 Bardzo dobrą metodą jest także rodzinne roz-
myślanie przynajmniej raz w tygodniu. Wtedy to róż-
ni członkowie rodziny mogą kolejno czytać wybrane 
wersety lub całe rozdziały, rozważać je, analizować, 
zadawać pytania, itp. Wspólne uczenie się wersetów na 
pamięć będzie także dla dzieci niezapomnianym wyda-
rzeniem.
 Ci rodzice, którzy poświęcą czas i energię, aby 
pomóc swoim dzieciom pokochać Biblię, dadzą im źró-
dło wielkiej radości i siły, które będzie żywe poprzez 
wszystkie lata ich życia.

Janina Gazda 
Zwiastun 1982 rok

Mój Panie

Panie mój, Ty jesteś źródłem dobroci, 

a także miłości dla mnie oraz dla świata.

Posłuszeństwa pragniesz i upamiętania, 

lecz ja, dziecko Twych sądów pojąć nie mogę. 

Daremnie pragnę Twą wielkość zmierzyć. 

Ciebie zrozumieć, wszystkiemu uwierzyć. 

Tylko proszę byś nie dał nam zginąć w ciemnościach, 

lecz tylko Cię proszę o serce czyste. 

Obdaruj także mnie wiarą żywą

oraz niezłomną nadzieją, Mój Chryste!
Ruta Kornelia Lissowska
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500 lat Reformacji

 Powiedzenie, że życie jest podróżą zakrawać 
może na banał, niezbyt czytelny dla ludzi, funkcjo-
nujących na pełnych obrotach, gubiących się w labi-
ryntach zmagań i ambicji, lepiej znających topografię 
supermarketu niż własną, duchową tożsamość. Łatwo 
się jednak zgubić nie tylko w centrum handlowym, 
lecz także w życiu. O wiele trudniej jest znaleźć wyjście,  
a przynajmniej punkt, od którego można zacząć wszyst-
ko od nowa, rozpocząć poszukiwania… Tym punktem 
zbiórki jest chrzest. Czym jest chrzest dla luteran?

 Życie chrześcijanina polega na stawaniu się – 
stwierdził Luter. Reformator nie powiedział niczego 
odkrywczego, a nazwał to, co jest doświadczeniem 
wielu wierzących bez względu na wyznanie. Wiara 
chrześcijanina nie jest raz na zawsze zdobytą twier-
dzą, nie jest warownym grodem, gotową odpowiedzią 
na wszystkie pytania. Wiara nie daje nam pewności – 
wiara JEST pewnością, ponieważ nie polega na sobie 
samej, a na Osobie, na Chrystusie.
 Jaki jest cel mówienia o wierze w kontekście 
chrztu? Czy tkwi w nim jakaś siła, kompas, dzięki któ-
remu dotrzemy do wyjścia?

 Nie magia, nie czary
 Czym jest Chrzest? Tradycyjna definicja sa-
kramentu Chrztu Świętego znajduje się m.in. w Małym 
Katechizmie Lutra: „Chrzest nie jest samą tylko wodą, 
ale wodą przykazaniem Bożym objętą i ze Słowem Bo-
żym połączoną (…) Chrzest sprawia odpuszczenie grze-
chów, wybawia od śmierci i diabła i daje zbawienie 
wieczne wszystkim, którzy wierzą w to, co mówią słowa 
i obietnice Boże.” Parafrazując słowa Lutra możemy 
powiedzieć, że chrzest to z pewnością nie woda wzbo-
gacona o magiczne pierwiastki, to nie woda o cudow-
nych właściwościach, ale po prostu zwykła woda, naj-
zwyklejsza woda ALE nie tylko ona. Chrzest to żywioł 
wody połączony z duchowym żywiołem, Słowem Boga. 
Chrzest to woda, której towarzyszy tajemnica, ale nie 
wiedza tajemna i abstrakcyjna, ale tajemnica wielkiej 
obietnicy. Chrzest to Bóg dający Słowo, którego ni-
gdy nie złamie, Chrzest to wydarzenie, w którym Bóg 
przemawia. Co prawda sama czynność chrztu, jej opra-
wa jest w pełni ludzkim działaniem, to jednak to, co  

w Chrzcie jest najważniejsze to właśnie Bóg, który skła-
da obietnicę, wiąże się, zapewnia nas i cały Kościół: 
nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś! Chrzest 
nie jest magiczną czynnością. Nie rozrywa niebios, nie 
słyszymy śpiewu aniołów, a jednak chrzest jest Bożym 
działaniem dla człowieka. Bóg obdarza łaską i to nie ja-
kąś specjalną łaską, którą możemy rozłożyć na czynniki 
pierwsze, zaszufladkować, zaplanować czy komuś jej 
odmówić. Chrzest to wylanie łaski, całej łaski, która ni-
gdy nie ustanie, nawet jeśli ochrzczony tę łaskę odrzuci, 
wypowie wojnę Bogu i tysiąc razy się Go wyprze. Boża 
łaska jest wciąż aktualnym zaproszeniem skierowanym 
do człowieka, ofertą ważną do końca naszych dni.

Wiara Kościoła
 Kościół luterański wierzy, że w Chrzcie Świę-
tym człowiek dostępuje odpuszczenia grzechów. Ina-
czej niż Kościół rzymskokatolicki, luteranie wierzą, że 
Chrzest nie zmazuje jednak grzechu pierworodnego 
(dla luteran grzech pierworodny jest obrazem, ukazu-
jącym duchową kondycję człowieka). Grzech pozo-
staje jako rzeczywistość obejmującą całego człowieka 
na całe życie, jednak to nie grzech ma ostatnie słowo. 
Luteranie wierzą, że cały człowiek jest grzeszny, jed-
nak dzięki Jezusowi silniejsza od grzechu jest moc łaski 
i wiary. Chrzest ukazuje bezwarunkową miłość Boga 
do człowieka. Ponieważ Chrzest jest wydarzeniem, 
poprzez które Bóg komunikuje się z nami, ważność 
Chrztu nie zależy od duchowej dyspozycji człowieka. 
Chrzest pozostaje ważny do końca życia, nawet jeśli 
człowiek publicznie dokona aktu apostazji, będzie znie-
ważać Boga i ogłaszać, że chrzest nic dla niego/niej nie 
znaczy. Chrztu nie da się unieważnić, nie da się odwo-
łać. Łaska Chrztu polega na tym, że to Bóg przychodzi 
do człowieka, a nie na odwrót. Chrzest odbywa się ze 
względu na Boże ustanowienie, jest ważny nie dlate-
go, że słowa wypowiada ksiądz, biskup lub ktokolwiek 
inny. Kościół luterański odrzuca pogląd, jakoby chrzest 
jest ważny ze względu na czynność dokonywaną przez 
celebransa czy też ze względu na jego osobę. Lutera-
nie wierzą, że chrzest jest ważny ze względu na Słowo 
Boga, który rzeczywiście działa w Chrzcie. Luteranie 
nie przyjmują również praktyki rebaptyzacji, czyli 
ponownego Chrztu. Ponieważ sakrament jest dziełem 

CHRZEST – spotkanie przez całe życie
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Bożym, a nie ludzkim, to człowiek nie powinien po-
prawiać dzieła raz przez Boga rozpoczętego. Chrze-
ścijański chrzest dokonany w imię Ojca, Syna i Ducha 
Świętego nie może być powtórzony. Sakrament nie jest 
uczynkiem, jest łaską przyjmowaną w wierze. Ponowny 
Chrzest to dla luteran akt niewiary w suwerenne działa-
nie Boga w Chrzcie i poprzez Chrzest. Słowo Boga nie 
jest pustą obietnicą rzuconą na wiatr. Chrzest jest waż-
ny nie dlatego, że człowiek wierzy, ale dlatego, że Bóg 
złożył obietnicę, dał swoje Słowo. Jednak aby Chrzest 
był skuteczny niezbędna jest wiara, która Chrzest przyj-
muje. Tylko przez wiarę człowiek może uchwycić się 
daru Chrztu Świętego.

Chrzest na 
 W dalszej części Małego Katechizmu Luter od-
powiadając na pytanie, co oznacza ‘chrzczenie wodą’ 
stwierdza: „Znaczy to, iż stary Adam w nas przez co-
dzienny żal i pokutę ma być utopiony i umrzeć ze wszyst-
kimi grzechami i złymi pożądliwościami, natomiast ma 
codziennie wyłaniać się i powstawać nowy człowiek, 
który by w sprawiedliwości i czystości żył wiecznie przed 
Bogiem.” Teolodzy i socjolodzy religii zwykli określać 
chrzest jako sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Sło-
wo inicjacja (włączenie, wtajemniczenie) sugerować 
może, że znaczenie chrztu wyczerpuje się w jedno-
razowym akcie. Dla luteran chrzest nie kończy się na 
uroczystości liturgicznej w kościele. Wielka przygoda, 
jaką Chrzest ogłasza, dopiero się rozpoczyna. Chrzest 
nie jest zapalnikiem, który wypełnia swoją rolę i nagle 
znika. Dzięki Słowu Boga człowiek zawsze może po-
wrócić do Chrztu, ale nie poprzez jego powtarzanie, ale 
powrót do obietnicy, która na Chrzcie została wypowie-
dziana. Chrześcijańskie życie jest codziennym chrztem 

– umieraniem starego człowieka i narodzinami nowego, 
odrodzonego w Chrystusie. Zbawienna siła Chrztu trwa 
z niezmienną siłą do ostatnich sekund naszego życia. 
Nie bez powodu, zaraz po części zawierającej opis tego, 
czym jest sakrament Chrztu Świętego, znajdujemy  
w Małym Katechizmie słowa o spowiedzi, a dopiero 
później omówiony jest drugi sakrament – Wieczerzy 
Pańskiej (Komunii Świętej). Chrzest związany jest z po-
kutą, codziennym wyznawaniem grzechów. Symbolika 
chrztu towarzyszy nam przez całe życie. Gdy luteranie 
czynią znak krzyża, to przypominają symbolicznie o na-
kazie chrzcielnym wypowiedzianym przez Pana Jezusa. 
Pokuta – w codziennej modlitwie, powszechna przed 
przystąpieniem do Komunii Świętej, a także prywatna 
połączona z rozgrzeszeniem – jest powrotem do Chrztu, 
jest miejscem, z którego wszystko lepiej widzimy, ale 
nie dlatego, że posiedliśmy jakieś szczególne zdolności, 
nie dlatego, że uaktywniliśmy w sobie nieznane dotąd 
pokłady wiary, ale dlatego, że Bóg dał nam na Chrzcie 
słowo, swoje Słowo, że będzie z nami do końca świata.

Dlaczego luteranie chrzczą dzieci?
 Sakramenty są widzialnymi znakami niewi-
dzialnej łaski Bożej. Są szczególnym językiem Boga, 
komunikacją obejmującą słowa i zmysły, to osobista 
melodia skomponowana dla każdego człowieka mimo, 
że przyjmujemy sakramenty w podobny sposób i na 
podobnym etapie życia. Większość Kościołów chrze-
ścijańskich dokonuje Chrztu w wieku niemowlęcym. 
Czyni tak również Kościół Ewangelicko-Augsburski, 
wypełniając nakaz Chrystusa i znajdując potwierdze-
nie Chrztu niemowląt w Piśmie Świętym, ale także w 
tradycji Kościoła pierwszych wieków. Kościół luterań-
ski zdecydowanie obstaje przy Chrzcie dzieci. Sakra-
ment Chrztu jest dla luteran nauką o usprawiedliwieniu  
w konkretnej, materialnej postaci. Tak jak człowiek bez 
żadnej zasługi ze swojej strony jest zbawiony z łaski, 
przez wiarę w Chrystusa, tak i dziecko, zupełnie bez-
bronne i zależne, otrzymuje w Chrzcie Świętym łaskę, 
zostaje wszczepione w Chrystusa. To czy wiara nastę-
puje przed czy po chrzcie nie ma znaczenia, ponieważ 
rzeczywistość chrztu jest Bożym dziełem w nas i dla 
nas przez całe życie. Obraz dziecka przyjmującego 
chrzest jest jednym z najpiękniejszych ikon Bożej, bez-
warunkowej miłości do człowieka. Chrzest to również 
włączeniem we wspólnotę Kościoła i jednocześnie 
zobowiązaniem, gdyż w Chrzcie wszyscy otrzymują 
jedno powołanie do służenia Ewangelii i jedną łaskę.  
W Chrzcie stajemy się siostrami i braćmi powołanymi 
do uniwersalnego kapłaństwa wszystkich wyznawców 
Jezusa Chrystusa.

Punkt wyjścia
 Relacja z Bogiem, podobnie jak relacje z in-
nymi ludźmi, nie zawsze mają jednakową temperaturę. 
Dzieje się tak z różnych powodów, na które nie zawsze 
mamy wpływ. Czasami jest tak, że człowiek odchodzi 
od Boga bez spektakularnych czynów i słów. Życie bez 
Boga staje się czymś tak zwykłym, normalnym i oczy-
wistym, że nie jest już nawet kontrowersyjne. Jednak  
i w tak uporządkowanym bez Boga życiu następują mo-
menty, które skłaniają do pytania o nas samych, o bliź-
nich, świat i być może także o Boga. Chrzest nie musi 
być odpowiedzią na wszystkie pytania i trudno, żeby 
rozwiał wszystkie wątpliwości i uciszył każdy bunt. 
Chrzest może być punktem wyjścia, przy którym czło-
wiek może spotkać Boga i rozpocząć od nowa – po raz 
drugi, po raz trzeci, nieskończenie wiele razy, ponieważ 
Bóg dał nam swoje Słowo. Luteranie wierzą, że Chrzest 
jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Życie 
chrześcijanina pokazuje, że relacja z Bogiem nie koń-
czy się na jednym spotkaniu. Chrzest jest szczególnym 
spotkaniem, ponieważ otwiera drzwi do wielu innych 
spotkań ze Zbawicielem.
 Warto przypomnieć, że w 2000 roku Kościoły 
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Trochę historii

członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej (z wyjąt-
kiem baptystów) podpisały w warszawskim kościele 
luterańskim Świętej Trójcy wraz z Kościołem rzymsko-
katolickim wspólny dokument o wzajemnym uznaniu 
Sakramentu Chrztu Świętego. 
 Jeśli nie jesteś jeszcze ochrzczony/a, a pra-

gniesz przyjąć ten sakrament w Kościele Ewange-
licko-Augsburskim i być jego częścią, skontaktuj się  
z duszpasterzem najbliższej Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej.
 

Luter2017.pl

 5.03.1940: to jedna z najbardziej tragicznych 
dat w dziejach Narodu Polskiego. Oto bowiem na 
wniosek komisarza ludowego Ławrientija Berii Biuro 
Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii (bolszewików) zatwierdziło 

„propozycję” rozstrzelania bez sądu „zatwardziałych, 
nie rokujących poprawy wrogów władzy radzieckiej” - 
25700 obywateli polskich. 
 17.09.1939 r. przekroczyły granicę z Polską 
wojska sowieckie, zajmując jej wschodnie kresy. Nie-
spełna 2 tygodnie później Niemcy hitlerowskie ustaliły  
granicę z ZSRR na wschód od rzek: Pisy, Narwi, Bugu 
i Sanu, tereny zamieszkałe przez ok. 13,5 milionów lud-
ności, z czego 1/3 stanowili  Polacy. W lutym 1940 r. 
przystąpiono do przymusowego wysiedlania ludności 
polskiej z terenów zajętych przez ZSRR. Ocenia się, 
że w głąb ZSRR wywiezionych zostało około 400000 
osób. Podobny los spotkał wszystkich jeńców wojen-
nych w liczbie około 242000, w ogromnej większości  
osadzonych w specjalnych łagrach, których najtragicz-
niejszym  symbolem stał się Katyń. Upłynęło zaledwie 
10 dni od „propozycji” Berii. 15.03.1940 padły pierw-
sze ofiary rozstrzeliwań w lesie katyńskim, oficerów 
więzionych w Kozielsku. Uwięzionych w Starobiel-
sku rozstrzeliwano w Piatichatkach koło Charkowa,  
a z obozu w Ostaszkowie w Twerze. W ciągu 2 miesięcy 
rozstrzelano około 15000 osób. Wśród Ofiar znajduje-
my osoby pochodzące lub mające związek ze Śląskiem 
Cieszyńskim. Przybliżona, z całą pewnością niepełna 
ich liczba, sięga 564 osób (patrz praca Stefana Króla: 

„Cieszyniacy zamordowani w ZSRR” w „Kalendarz 
Cieszyński 2001”, s. 112 – 137). 

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 204

*****
 05.03.1965: w Pa-
ryżu zmarł Stanisław Lam, 
historyk literatury. Całe ży-
cie poświęcił zagadnieniom 
książki, jej percepcji, bibliografii i księgarstwu, był  
redaktorem kilku serii wydawniczych i pierwszych  
w Polsce  po 1918 r. encyklopedii uniwersalnych. 
Urodził się w Tarnopolu, w rodzinie urzędniczej Wła-
dysława i Kazimiery z Asłanowiczów. Aby wcześniej 
zdać egzamin do gimnazjum,  przerwał naukę w szkole 
podstawowej w Krościenku i resztę materiału nauczania 
przerobił sam w domu. Po zdaniu matury w jarosław-
skim gimnazjum (1909) udał się na studia polonistycz-
ne do Lwowa, dobierając dodatkowo historię, filologię 
klasyczną, filozofię i pedagogikę. Już w gimnazjum na-
pisał swoje pierwsze studium o twórczości Stanisława 
Wyspiańskiego, a także dla Macierzy Szkolnej broszu-
ry o Oskarze Kolbergu i rozprawki „O książce wiernej 
towarzyszce człowieka”. W czasie studiów współpra-
cował z „Kroniką Powszechną”, „Gazetą Lwowską” 
i „Gazetą Narodową”. Studia zakończył rozprawą  
o Mieczysławie Romanowskim (1913). Zmobilizowa-
ny do armii austriackiej, skierowany został do Ungwaru 
na Węgrzech, a następnie na kursy oficerskie do Lewo-
czy, a pod koniec 1914 r. Wiednia, gdzie pozostał do 
końca wojny. Tam nawiązał współpracę z „Wiedeńskim 
Kurierem Polskim”, a zwłaszcza z emitowaną przez to 
pismo „Biblioteczką Polską”. W Wiedniu też za wspo-
mnianą rozprawę o Romanowskim uzyskał doktorat 
(1916). Po zakończeniu wojny krótko zatrzymał się  
w Przemyślu, następnie w Krakowie, przyjmując współ-
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pracę z „Czasem”, a następnie do Warszawy, gdzie za-
mieszczał swoje prace w „Dzienniku Powszechnym”. 
 Pod koniec 1920 r. był współredaktorem, „Ty-
godnika Ilustrowanego”, zdobywając dla pisma wie-
le znakomitych piór i przywracając mu wcześniejszą 
poczytność. Z własnej inicjatywy dołączył do pisma 
założony przez siebie ilustrowany magazyn popularno-

-naukowy „Naokoło Świata”. Był także redaktorem se-
rii „Laureaci Nagrody Nobla” (1922 – 1926). W 1925 r. 
nawiązał współpracę z wydawnictwem  Trzaski, Everta  
i Michalskiego. Z jego inicjatywy i pod jego redakcją 
pokazała się cała seria pozycji encyklopedycznych i syn-
tez takich jak: „Ilustrowana Encyklopedia Powszechna” 

– 5 tomów (1924 – 1927), „Polska, jej dzieje i kultura” 
– 3 tomy (1927 – 1933), „Leksykon ilustrowany” – 11 
tomów (1931), „Wielka Literatura Powszechna” – 6 to-
mów (1932 – 1939), „Wielka Encyklopedia Powszech-
na” – 6 tomów (1933), „Wielka Geografia Powszechna” 

– 6 tomów (1933 – 1939) i innych.  Wznowił także dzie-
ło Aleksandra Brücknera „Encyklopedia Staropolska”. 
Dom państwa Pauli z Hennerów i Stanisława Lamów 
był miejscem spotkań licznego grona współpracow-
ników wspomnianych wydawnictw. Redagował tak-
że dwa pisma: „Przegląd literacki” i „Nowa Książka” 
(1934 – 1939), gdzie oprócz pozycji zapowiadanych 
pojawiały się recenzje wszelkich nowości wydawni-
czych. Wybuch II wojny światowej brutalnie przerwał 
niezwykle bogatą i zróżnicowaną działalność edytor-
ską. Lamowie przez Rumunię przedostali się do Francji.  
Z zagrożonego Paryża wyjechali do Nicei, ale tu Stani-
sław Lam został uwięziony przez Włochów, osadzony 
w więzieniu w San Remo, a potem w obozie w Embrun. 
Po wycofaniu się wojsk włoskich z Francji, uwolniony 
w 1943 r.,  przebywał pół roku w Bendejun, gdzie pisał 
swój pamiętnik, wydany później przez Andrzeja Lama 
(1968). pt. „Życie wśród wielu”. Niestety ponownie 
zatrzymany wiosną 1944 r., na 3 miesiące przez Niem-
ców, pod koniec roku zameldował się w Paryżu. Pod 
jego kierownictwem wznowiła działalność założona 
przez niego „Księgarnia Polska”. Także tu rozpoczął 
wydawanie dzieł literatury encyklopedycznej, wśród 
nich „Podręczną Encyklopedię Powszechną”, nowe 
wydania dzieł Aleksandra  Brücknera: „Tysiąc lat kul-
tury polskiej” uzupełnione przez Marka Wajsbluma  
i „Literaturę polską od jej początków do chwili obecnej” 
we własnym dopełnieniu, a także wiele pamiętników  
i ułożonych przez siebie antologii prozy i poezji pol-
skiej z lat wojny. Nie zdołał już wydać „Słownika bio-
graficznego Polaków w świecie”. Pracowite życie prze-
rwała śmierć.  Spoczął  na cmentarzu Montmorency. 

*****
 07.03.1815: urodził się ks. Herman Juliusz 
Kotschy, długoletni proboszcz parafii ewangelickiej 
w Jaworzu, założył kilka szkół i cmentarzy, wybudo-
wał kaplicę w Jasienicy i dobudował wieżę kościoła 

w Jaworzu. Patrz: odc. 3, w: „Informator Parafialny” 
1997/23, s. 71.

*****
 08.03.1890: w Sibicy urodził się  ks. Karol 
Banszel, syn robotnika Jerzego i Zuzannny z domu 
Rzyman. Niestety dane biograficzne o nim są bardzo 
rozbieżne, uniemożliwiające jednoznaczne opisanie 
jego życiorysu zarówno co do faktów, jak i czasu.  Po 
zaliczeniu cieszyńskiego gimnazjum klasycznego udał 
się na studia teologiczne w Wiedniu (1913 - 1917). Za-
trudnienie znalazł jako wikariusz ks. Józefa Folwarcz-
nego w Orłowej, pełniąc równocześnie obowiązki ka-
techety i wykładowcy przedmiotów humanistycznych 
w polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej. Z chwilą 
wybuchu wojny polsko – czeskiej (1919) włączył się 
do walk obronnych, a następnie zasilił szeregi powstań-
ców śląskich. Jako kapelan WP uczestniczył w pracach 
Komitetu Plebiscytowego w Kluczborku. Przez rok 
wydawał tam „Nowiny Ewangelickie” (1921), krótko 
administrował parafią w Pawłowie. Przeniesiony do 
rezerwy, w 1922 r. został powołany na stanowisko dy-
rektora nowo otwartego Seminarium Nauczycielskiego 
w Ostrzeszowie, gdzie uczył ponadto religii, podstaw 
pedagogiki, a w miejscowym gimnazjum łaciny. Przy 
seminarium powołał także prężną drużynę harcerską. 
Po śmierci pierwszej żony (1923) ożenił się z nauczy-
cielką – katoliczką Gertrudą Ossowską, co wywołało 
retorsje ze strony miejscowego dziekana i sfanatyzowa-
nego społeczeństwa żądającego wydalenia Banszelów. 
Dla dobra sprawy Banszelowie decyzją Kuratorium 
zostali przeniesieni do Mławy (1925). Ale i tu rychło 
doszło do nieporozumień na tle politycznym. Po osobi-
stych atakach na ks. Banszela i jego pismo „Głos Pracy” 
sprzyjające poglądom PPS, z dniem 31.08.1930 r. po-
prosił o zwolnienie ze służby nauczycielskiej. A szkoda, 
gdyż wg świadectwa ucznia seminarium Józefa Trze-
ciaka, dyrektor był osobą ogólnie szanowaną, wymaga-
jącą, ale nigdy nie poniżającą ucznia. Był miłośnikiem 
i popularyzatorem śpiewu, zwłaszcza chóralnego, bar-
dzo dbał o wychowanie fizyczne. Ponownie powołany 
na kapelana, wyjechał do Krakowa, przyjmując także 
obowiązki pastora w zborze. Awansowany w 1933 r. 
do stopnia majora WP,  został przeniesiony na stano-
wisko kapelana WP do Lwowa. Udzielał się też jako 
katecheta w lwowskich szkołach.  Oboje Banszelowie, 
mając teraz więcej czasu, zasilali prasę wyznaniową  
i pedagogiczną  licznymi artykułami, a nawet drukami 
zwartymi. Z chwilą wybuchu II wojny światowej dom 
Banszelów stał się na krótko azylem dla uciekinierów 
z cieszyńskiego. W lipcu 1941 r. został wywieziony  
w głąb ZSRR i wszelki ślad po nim zaginął. Żonie wraz 
z czworgiem dzieci udało się z ZSRR przedostać na Bli-
ski Wschód, a potem do Anglii, gdzie pracowała jako 
pielęgniarka w szpitalu Wrexham. Według czeskiego 
badacza Mečislava Boráka, ks. Banszel mógł zostać 
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zamordowany już w czasie Świąt Bożego Narodzenia 
w 1939 r. 

*****
 13.03.1940: po tej dacie zginął w obozie w Ka-
tyniu ppor. Paweł Brus, nauczyciel, kierownik szko-
ły w Pruchnej. W trakcie ekshumacji zwłok w 1943 
r. odnaleziono przy zmarłym notatki prowadzone od 
7.9.1939 r., a urywające się na dacie 13.03.1940. Oca-
lały w odpisie notatki opublikowano w „Głosie Ziemi 
Cieszyńskiej” w 1992 r. (nr 27 - 35). 
 Paweł Brus urodził się w Drogomyślu 
15.12.1893 r. w rodzinie miejscowego gospodarza.  
W 1912 ukończył seminarium nauczycielskie w Biel-
sku, po czym powołany do wojska, odbył służbę woj-
skową w  Cieszynie, zakończoną awansem do stopnia 
podporucznika. Ponownie wcielony w czasie I wojny 
światowej, walczył na frontach rosyjskim i włoskim. 
Po wojnie zaliczył staż nauczycielski w Zabrzegu i w 
Chybiu, w 1923 r. objął stanowisko kierownika szkoły 
w Pruchnej. Okazał się nie tylko świetnym pedagogiem, 
ale aktywnym, wszechstronnym działaczem kultural-
nym i gospodarczym. Był współzałożycielem i pre-
zesem Związku Młodzieży Ewangelickiej, prowadził 
teatr amatorski  i chór, występował z prelekcjami ilu-
strowanymi przeźroczami. Udzielał się także  w Radzie 
Gminnej i w Spółdzielni Mleczarskiej. Założył także 
Związek Rezerwistów. Zmobilizowany w sierpniu 1939 
r., skierowany został do służby policyjnej Wojewódz-
twa Śląskiego. Wraz ze swoją jednostką przemieszczał 
się na wschód. 7.09.1939 r. znalazł się w Rzeszowie.  
Z ocalałych kartek notatnika dowiadujemy się o dalszej 
drodze ucieczki pod nieustającymi nalotami samolotów 
niemieckich: Łańcut – Jarosław – Lubaczów - Rawa 
Ruska – Mosty Wielkie – Busk – Krasne - Złoczów - 
Zborów – Tarnopol. Notatki czynione ołówkiem są 
krótkimi zapisami faktów, dziesiątków nazwisk i prze-
sycone nieustającą troska o rodzinę. Wokół panował  
powszechny rozgardiasz, krzyżowały się sprzeczne po-
lecenia, o żywność i jakiekolwiek odzienie było coraz 
trudniej, narastała tęsknota za domem, troska o pozosta-
łą w Pruchnej żonę, dzieci, znajomych, narastała bez-
nadzieja. Od jakiegoś czasu naloty i odgłosy walk uci-
chały. Tarnpol. 17.09. gruchła wieść: weszli Moskale! 
Niespełna tydzień później nastąpił wymarsz do Woło-
czysk a stamtąd wywóz w bydlęcych wagonach w głąb 
Rosji: Proskwirów - Humań - Hanówka – Kozielszczy-
na za Dnieprem – Briańsk – Kozielec (wszystkie nazwy 
wg notatnika). Potem przystąpiono do budowy obozu. 
Wśród uwięzionych krążyły różne wieści, to o uwolnie-
niu, to o kolejnej selekcji i  transporcie w niewiadomym 
kierunku. Uciekały dni za drutami nieludzkiej ziemi.  
13.03.1940  notatki urwały się... Jak wiemy z innych 
źródeł, dwa dni później, wywożono po około 200 osób 
do pobliskiego lasu... 

*****
 16.03.1940: w Morbacka (Szwecja) zmarła 
Selma Lagerlöf, pedagog, pisarka, laureatka literackiej 
nagrody Nobla. 
 Urodziła się także w dworku Morbacka 
20.11.1858 r. Mając trzy latka zachorowała na paraliż 
dziecięcy, którego skutki odczuwała do końca życia.  
Wychowywała się pod okiem babci, a nie mogąc uczest-
niczyć w zabawach dziecięcych, słuchała  jej opowia-
dań o dawnych rodach szlacheckich, syciła się sagami 
i legendami skandynawskimi. Pragnęła być nauczyciel-
ką. W 1882 r. ukończyła seminarium nauczycielskie  
w Sztokholmie, ale też utraciła ojca, co więcej, z po-
wodu długów, rodzina była zmuszona sprzedać dworek,  
w którym wyrastała. Pracę rozpoczęła w gimnazjum 
żeńskim  w Landskronie, a równocześnie posyłała swo-
je pierwsze próby literackie do czasopism. Pierwsze 
rozdziały poświęcone życiu w dawnych dworkach prze-
słała na konkurs literacki. Nie tylko zdobyła I nagrodę, 
ale zachęcono ją do napisania książki. Tak powstała jej 
pierwsza powieść „Gösta Berling” (1891). Powieść spo-
tkała się z chłodnym przyjęciem, inaczej jednak ocenił 
ją duński krytyk Georg Brandes, dostrzegając w niej za-
powiedź nowego kierunku realizmu fantastycznego w 
literaturze skandynawskiej, której niebawem Selma La-
gerlöf stała się główną przedstawicielką. Zbiór nowel 

„Niewidzialne związki” (1894) przyniósł jej stypendium 
królewskie Oskara II, dzięki czemu mogła zrezygnować 
z pracy nauczycielskiej i całkowicie poświęcić się pi-
sarstwu. Trzy lata później z przyjaciółką, także pisarką 
Sophie Elkan,  odbyła podróż na Sycylię. Jej owocem 
była satyryczna opowieść „Dziwy Antychrysta”. Także 
następna opowieść „Jeruzalem” (1901) była pokłosiem 
jej podróży na Bliski Wschód. Dwa lata później opubli-
kowała „Legendy Chrystusowe”, będące odbiciem jej 
poglądów religijnych, nacechowanych mistycyzmem. 
Uzyskiwane honoraria pozwoliły jej odkupić rodzin-
ny dworek w Morbacka. Dużym sukcesem okazała 
się baśniowa opowieść dla dzieci „Cudowna podróż”. 
Podobny charakter miała także „Dziewczynka z fermy 
na błotach” (1907). Rok 1909 okazał się szczytowym 
sukcesem pisarki: była pierwsza kobietą, wyróżnioną 
literacką nagrodą Alfreda Nobla, jako wyraz „hołdu 
wielkiemu idealizmowi, błyskotliwej wyobraźni i du-
chowej przenikliwości”. Kolejną powieścią poświęco-
ną rodzinnej prowincji Värmland była „Ojczyzna Lilje-
krony” (1911). Potem przyszła psychologiczna powieść 

„Cesarz Portugalii” (1914) i kolejny zaszczyt, zaliczenie 
twórczyni do grona członków Akademii Szwedzkiej. 
Po I wojnie pokazała się jeszcze powieść „Podrzutek” 
(1918). Po wspomnieniach o rodzinnej miejscowości 

„Marbacka” (1922) cały wysiłek skierowała na pisanie 
cyklu powieściowego o rodzie Löwensköldów. Spod jej 
pióra wyszły trzy tomy: „Pierścień generała” „Charlotta 
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Löwensköld” (1925) i „Anna Svärd” (1928). Pozosta-
łych części pisarka już nie ukończyła. Na jej utworach 
wychowało się całe pokolenie ludzi z początku XX w., 
nie tylko w Szwecji. 
 Przez cały czas udzielała się w ruchu kobie-
cym i pacyfistycznym. Z chwilą wybuchu fińskiej 
wojny domowej (1918 – 1920) podarowała swój złoty 
medal noblowski Szwedzkiemu Narodowemu Fundu-
szowi Pomocy Finlandii. Po dojściu Hillera do władzy  
w Niemczech pomogła uciec wielu działaczom kultu-
ralnym, m.in. uratowała od obozu koncentracyjnego 
poetkę Nelly Sachs. 

***** 
 17.03.1865: w Telszach na Żmudzi urodził 
się Gabriel Józef Narutowicz, syn Jana i Wiktorii 
ze Szczepkowskich. Dzieciństwo spędził w rodzinnej 
wsi Brewiki pod opieką matki, gdyż ojciec, weteran 
Powstania Styczniowego, zmarł po przeżyciach wię-
ziennych rok po narodzeniu Gabriela. W 1873 r. matka 
przeprowadziła się do Lubawy na Łotwie. Z powodu 
braku polskiej szkoły Gabriel zapisał się do niemiec-
kiego gimnazjum, które ukończył 1883 r. Jako gimna-
zjalista uwielbiał turystykę, a zwłaszcza sporty wodne, 
ale zamiłowanie to drogo opłacił. W czasie jednego  
z rejsów, żaglówka wywróciła się, Gabriel wraz z całą 
załogą wpadł do lodowatej wody na wzburzonym wi-
churą morzu i nabawił się zapalenia płuc. Po maturze 
podjął studia na wydziale fizyczno – matematycznym 
Uniwersytetu w Petersburgu. Niestety, zaleczona cho-
roba przerodziła się w gruźlicę, zmuszając Gabriela 
do przerwania studiów. Udał się wówczas do słynnego 
uzdrowiska w Davos w Szwajcarii (1886). Po rocznej 
kuracji postanowił kontynuować studia na wydziale 
inżynieryjno – budowlanym politechniki w Zurychu, 
które ukończył w 1891 r. W czasie  studiów zbliżył się 
do działaczy lewicowych. Miało to ten skutek, że wła-
dze carskie zagroziły mu uwięzieniem, pozostał więc  
w Szwajcarii. Początkowo przez rok zajmował się pro-
jektowaniem linii kolejowych, przez kolejne 3 lata bu-
dową wodociągów i kanalizacji w St. Gallen. Już jako 
obywatel szwajcarski (1895) kierował pracami nad re-
gulacją Renu i budową kanału spławnego. W tym cza-
sie poznał inż. K.L.H. Kürsteinera, właściciela firmy 
inżynierii wodnej, a dzięki odniesionym sukcesom za-
wodowym niedługo później stał się jego wspólnikiem. 
Już bowiem w latach 1898 – 1900 wydatnie przyczynił 
się do budowy nowoczesnej na owe czasy elektrowni 
wodnej w Kübel o mocy 2,2 MW. Następne budowa-
ne przez niego elektrownie miały już moc  trzykrotnie 
większą. W 1907 r. zaproponowano mu objęcie katedry 
budownictwa wodnego na Politechnice Związkowej  
w Zurychu. Nie widział się w tej roli, wolał być prak-
tykiem, niemniej już w 1908 r. uzyskał tytuł profesora, 
a później dziekana. Ale i tu rychło zdobył powszechne 
uznanie jako wykładowca potrafiący w sposób zwięzły 

i zrozumiały dla studentów wyłożyć najtrudniejsze taj-
niki hydrologii. W 1908 r. otworzył też własne biuro 
projektowe, prowadzące także badania terenowe i wy-
konujące ekspertyzy, którego działalność rozciągnęła 
się  nie tylko na kraje sąsiadujące ze Szwajcarią, ale 
także Półwysep Pirenejski, nawet w Turcji, Algierii  
i  Finlandii. W 1911 r. odbył podróż badawczą po Galicji, 
a jej efektem było bezinteresowne przygotowanie pro-
jektu budowy elektrowni wodnej Szczawnica – Jazow-
sko.  Tu jednak władze austriackie nie znalazły środ-
ków na realizację projektu. Majstersztykiem okazał się 
projekt zapory wodnej przegradzającej nurt rzeki Aar  
w Mühleberg, w wyniku czego w latach 1917 – 1920 
powstało jezioro o pojemności 10 milionów m3   
a 6 turbin wodnych napędzało generatory o łącznej mocy 
36 MW. Był to wówczas najnowocześniejszy zakład 
energetyczny o tak dużej mocy. W czasie I wojny świa-
towej, już w 1914 r., powołał do życia Polski Komitet 
Pomocy Ofiarom Wojny w Vevey. Po wygaśnięciu woj-
ny, cieszący się szacunkiem i uznaniem prof. Gabriel 
Narutowicz otrzymał zaproszenie do kraju. Tymczasem 
jego żona Ewa z Krzyżanowskich mocowała się ze 
śmiertelną chorobą – rakiem (1919). Został wdowcem 
po 18 latach małżeństwa. Choć zdawał sobie sprawę, że 
wypadnie mu działać i żyć w znacznie skromniejszych 
warunkach w kraju, nastawiony na wskroś patriotycz-
nie, pragnął jej oddać swoje siły. Nie dziwni też, że sta-
rano się go zatrzymać w Szwajcarii, dla podniesienia 
której tak wiele zrobił. W stadium projektów miał jesz-
cze jedną elektrownię wysokogórską u źródeł rzeki Aar  
o mocy ponad 150 MW. Do jej realizacji nie doszło, gdyż 
nie ryzykowano jej budowy bez udziału jej projektanta.  
Zapewniano go, że „(...) państwo, które Pana usynowi-
ło, pozostanie dumne, że szanowny Pan do niego na-
leżał i będzie wdzięczne za to, co Pan zrobił dla jego 
dobrobytu”. 
 W kraju ofiarowano mu wówczas tekę ministra 
robót publicznych. Ponadto został prezesem powołanej 
Akademii Nauk Technicznych i przewodniczącym Pań-
stwowej Rady Odbudowy. W samym 1921 r. za jego 
sprawą odbudowano ponad 250000 budynków, ponad 
300 mostów, zbudował 200 km nowych szos i napra-
wił dziesiątki innych dróg, przymierzał się do podjęcia 
regulacji rzeki Wisły. W tymże roku przystąpiono do 
budowy zapory wodnej na Sole w Porąbce. Niestety 
wewnętrzna sytuacja polityczna w kraju była mniej 
pomyślna; krajem wstrząsały kolejne kryzysy rządowe  
i tarcia wewnątrz sejmu co do obioru prezydenta. Po 
sukcesie na międzynarodowej konferencji w Genui, 
gdzie udało się wyjednać korzystne dla Polski umowy 
gospodarcze i finansowe, w czerwcu 1922 r. przyjął 
tekę ministra spraw zagranicznych. Tylko wyjątkowa 
inteligencja, pojednawcze usposobienie i znajomość 10 
języków ułatwiła mu przedzierzgnięcie się z inżyniera 
praktyka na dyplomatę. Mimo kolejnych sukcesów, pra-
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wica zabiegała o pozbawienie go urzędu, ale też i stan 
zdrowia się pogarszał.  Tymczasem po wyborach do 
Sejmu i Senatu (5.11.1922) rozgorzała  walka o obsa-
dzenie fotela prezydenta. Wysunięto pięciu kandydatów. 
Radykalne stronnictwo chłopskie podało  kandydaturę 
bezpartyjnego Narutowicza.  Odrzucił ją trzykrotnie. 
W końcu dopiero w piątej turze wyborczej zmierzył 
się z kontrkandydatem hrabią Maurycym Zamoyskim 
(9.12.1922). Dwa dni później, w atmosferze skandali 
wywołanych przez ugrupowania prawicowe, doszło do 
zaprzysiężenia pierwszego prezydenta Rzeczypospoli-
tej. Minęło ledwo 5 dni. 16.12.1922 r., w czasie wizyty 
w warszawskiej Zachęcie padły trzy śmiertelne strzały 
z rąk zamachowca Eligiusza Niewiadomskiego. Spo-
czął w katedrze św. Jana w Warszawie. 

******
 17.03.1890: w Byczu na Kujawach urodził 
się ks. Zygmunt Michelis. Pochodził z rodziny na-
uczycielskiej Piotra i Anny. Studia teologiczne zaliczył  
w Dorpacie, ordynowany został w 1912 r. Przez 7 lat 
był proboszczem w Lipnie, przez pozostałe długie lata 
służył Parafii św. Trójcy w Warszawie jako drugi, a po-
tem pierwszy proboszcz (1921 - 1944 -1962). Według 
świadectwa następcy w urzędzie ks. Ryszarda Trenkle-
ra, proboszcza cechowała „wspaniała erudycja i nie-
powtarzalny dar kaznodziejski”. Był także wytrwałym 
orędownikiem społeczności chrześcijańskiej, przyczy-
nił się do ożywienia działalności Diakonatu „Tabita”  
i zbudowania Domu Macierzystego w Chylicach. Przez 
szereg lat prowadził redakcję „Zwiastuna Ewangelicz-
nego”. W 1925 r. uczestniczył w I Światowej Konferen-
cji Kościołów do Spraw Praktycznego Chrześcijaństwa 
w Sztokholmie. Brał także udział w Zjeździe Wileńskim 
w 1926 r. jako jeden z delegatów Kościoła Ewangelicko 

- Augsburskiego i sekretarz zjazdu, przygotowującego 
powołanie Rady Kościołów Ewangelickich w Polsce.  
Po zajęciu Warszawy przez wojska hitlerowskie w 1939 
r. podzielił los wszystkich polskich duchownych: Pa-
wiak, następnie obozy w Sachsenhaus i Oranienburg, to 
kolejne miejsca udręk i poniżenia. Szczęśliwie po roku 
gehenny został zwolniony. Gdy ustały działania wojen-
ne, rozpoczął starania o odbudowę zniszczonego ko-
ścioła św. Trójcy. Z jego też inicjatywy powstała Chrze-
ścijańska, a później Polska Rada Ekumeniczna, której 
prezesował w latach 1946 - 1960. W 1948 był jednym 
z dwu polskich delegatów do Zgromadzenia Ogólne-
go w Amsterdamie, inicjującego powołanie Światowej 
Rady Kościołów. Przez 6 lat (1952 - 1958)  był także 
prezesem Synodu i pełnił obowiązki zastępcy biskupa. 
W 1963 r. przeszedł na emeryturę, ale w dalszym ciągu 
wiele sił poświęcał kwestiom ekumenii. Będąc pilnym 
obserwatorem II Soboru Watykańskiego, podjął próby 
nawiązania bliższych kontaktów z hierarchią Kościo-
ła Rzymskokatolickiego w Polsce.  Wiele jego wypo-
wiedzi poza drukami ewangelickimi znajdziemy także 

w pismach „Znak”, „Więź” i „Tygodnik Powszechny”. 
Zmarł w Warszawie 02.12.1977. 

*****
 21.03.1940: w Krakowie zmarł Jerzy Ban-
drowski, prozaik, publicysta i tłumacz, starszy brat pi-
sarza Juliusza Kadena – Bandrowskiego, a syn Juliusza 
Mariana i Heleny z Kadenów. Pozostawił jeden tomik 
wierszy „Bajki ucieszne” i kilkadziesiąt powieści, zbio-
rów nowel i opowiadań. Niektóre z nich mają charakter 
autobiograficzny („Przez jasne wrota” – 1920, „Wieś 
mojej matki” – 1929), inne nawiązują do wydarzeń w 
Rosji („Pielgrzymi”, „Krwawa chmura”,  „Czerwo-
na rakieta” „Wściekle psy”, „Wieś czternastej mili” – 
1921) lub przenoszą nas na wybrzeże kaszubskie („Zo-
lojka” – 1928, „Sosenka z wydm”, „Białe miasteczko”, 

„Opowieści morskie” - 1930), inne  sięgają po tematykę 
egzotyczną („Nowele chińskie” – 1931) bądź dotyka-
ją psychologii klinicznej („Pałac połamanych lalek” – 
1935). Wśród lektur dla młodzieży wymieńmy chociaż 
„W kraju orangutanów i rajskich ptaków” (1929). Był 
także tłumaczem literatury obcej takich autorów jak:  
V. Dyka, J. Hunekera, R. Kiplinga, J. Londona, R. Tago-
re, i twórców czeskich. 
 Jerzy Bandrowski urodził się w Rzeszowie 
22.01.1883 r. Studiował filozofię i slawistykę na uni-
wersytetach w Krakowie i w Pradze. Pierwsze swoje 
utwory publikował na łamach „Kuriera Porannego” 
(1902). W 1910 r. nawiązał współpracę ze „Słowem 
Polskim”. Lata I wojny światowej (1915 – 1919) spę-
dził w Rosji. Pełnił wówczas obowiązki wiceprezesa 
Polskiego Komitetu Wojennego i współorganizował 
Dywizję Syberyjską, walczącą z bolszewikami.  Po po-
wrocie do Lwowa ponownie związał się ze „Słowem 
Polskim” (1919 – 1920) i „Gazetą Wieczorną” (1920 
– 1922), a następnie z „Kurierem Poznańskim” i tygo-
dnikiem „Kultura” (1936 – 1939). Wysiedlony przez 
hitlerowców z Poznania, zamieszkał w Krakowie. Po 
1945 r. jego książki, zwłaszcza dotyczące wydarzeń  
w Rosji, zostały objęte całkowitą cenzurą. 

*****
 29.03.1865: zmarł ks. Andrzej Źlik, katecheta, 
proboszcz i senior. Pochodził z Kozakowic. Urodził się 
1.05.1802 r. Jego rodzicami byli Jerzy i Anna z domu 
Buzek. W latach 1814 – 1818 uczęszczał do Gimna-
zjum Ewangelickiego w Cieszynie, przez trzy kolej-
ne lata pełnił w nim obowiązki nauczyciela, po czym 
podjął studia teologii ewangelickiej na uniwersytecie 
wiedeńskim. Przedmiotem jego studiów była nie tylko 
sama teologia, ale także botanika i nauka starożytnych 
języków „biblijnych”. Egzamin zdał z  wyróżnieniem. 
Po studiach ks. Źlik został proboszczem w Ramsau 
w Styrii. Cieszył się tam powszechnym szacunkiem  
i uznaniem, toteż kiedy oznajmił, że pragnie odejść do 
rodzinnych stron, zborownicy nie chcieli się na to zgo-
dzić. W latach 1829 – 1834 ks. Źlik był pierwszym pa-
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storem w Starym Bielsku, skąd przybył do Cieszyna. Tu 
także okazał się znakomitym kaznodzieją i  katechetą, 
ponadto przemiennie z nieco starszym ks. Gustawem 
Henrykiem Kłapsią pełnił obowiązki rektora Gimna-
zjum Ewangelickiego. Gdy w 1847 r. uruchomiono  
w Gimnazjum kurs filozoficzny, umożliwiający po 
jego zaliczeniu rozpoczęcie studiów uniwersyteckich, 
ks. Źlik był wykładowcą literatury, pedagogiki i meto-
dyki nauczania religijnego. Z tego kursu skorzystał m. 
in. Andrzej Cinciała, a po latach w swoim „Pamiętni-
ku” napisał: „Mianowicie Źlik był wyśmienity łacinnik 
i grek, matematyk i botanik, i była to radość słuchać 
go, jak on to umiał wyłożyć swój przedmiot i zachęcić 
ucznia do uwagi i do nauki, do zamiłowania się do tego 
przedmiotu.” Kilka gorzkich uwag zapisał natomiast 
Paweł Stalmach, gdy po studiach starał się o zatrudnie-
nie w Gimnazjum: „Lecz efor tego gimnazjum pastor 
Andrzej  Źlik, oświadczył mi wprost: ale pan uczest-
niczył w Zjeździe Słowiańskim w Pradze, dlatego jest 
to niemożliwe do wykonania i na tym się skończyło”. 
Niedługo potem doszło do kolejnego zwarcia: „Donio-
ślejszym było przedsięwzięcie pastora Andrzeja Źlika, 
by przeszkodzić narodowym dążnościom Tygodnika 
Cieszyńskiego. Zaczął  bowiem wydawać Nowiny dla 
ludu wiejskiego...”, które w ogóle hasło narodowość ze 
strony Słowian uważały za bunt.” Pismo to utrzymało 
się zaledwie kilka miesięcy. Jak stwierdził Jan Broda: 

„Nie był jednak ks. Źlik wrogiem narodowości słowiań-
skiej, za jakiego uważał go zgorzkniały Stalmach, bo 
w środowisku częściowo zniemczonym zawsze posłu-
giwał się językiem polskim, był polskim kaznodzieją, 
w gimnazjum wykładał język polski (...). Należał też 
do komitetu, który miał opracować i wydać polski kan-
cjonał dla ludu cieszyńskiego”. W latach 1858 – 1861 
był posłem do sejmu krajowego, przez 15 lat był człon-
kiem Rady Miejskiej. Z zamiłowaniem zajmował się 
ogrodnictwem i zachęcał do tego swoich zborowników. 
W 1864 r. został seniorem. Rok później, 29.03.1865 r. 
zmarł. Jego następcą został syn Arnold (1840 – 1913). 
Grób ks. Andrzeja Źlika zachował się po dziś na starym 
przykościelnym cmentarzu. Napisy w języku polskim 
i niemieckim z obu stron pionowej płyty są już ledwo 
czytelne. 

***** 
 30.03.1965: zmarł Józef Raszka, budowni-
czy, właściciel firmy budowlanej w Cieszynie, reali-
zator wielu budów użyteczności publicznej na terenie 
Cieszyna (Dom Żołnierza, VII pawilon Szpitala Śl.) i 
powiatu (Ośrodek Harcerski na Buczu). Patrz odc. 26,  
w: „Gazeta Ewangelicka” 2000/22, s. 38. 

*****
 1765: w Kieżmarku (dziś Słowacja) urodził 
się Jan Jerzy Schmitz v. Schmetzen. Niestety szereg 
szczegółów jego biogramu jest nam nieznanych. Wiemy 
zaledwie, że wykształcenie zdobył w rodzinnym mieście 

w słynnym nowym Gimnazjum Ewangelickim, zbudo-
wanym w latach 1775 – 1776, przy którym, w 1787 r. 
uruchomiono Liceum Ewangelickie. W XIX w. było ono 
kuźnicą co znamienitszych twórców słowackiej  literatu-
ry narodowej. Niestety nie wiemy także, gdzie ukończył 
studia teologiczne. Zrazu był wykładowcą  we wspo-
mnianym Gimnazjum. 1.05.1789 doczekał ordynacji  
i został pastorem w Wielkiej Łomnicy w  nowo zbu-
dowanym kościele z 1785 r. Trzy lata później wioskę 
strawił pożar. Być może zniszczony kościół został przy-
wrócony do poprzedniej świetności za jego urzędowania.  
W 1807 r. ks. Schmitz v. Schmetten został powołany do 
Bielska, instalowany  23.08. W tymże roku został pod-
niesiony do godności seniora, któremu niebawem podpo-
rządkowano zbory pomiędzy rzekami Wisłą a Białą. Ale 
i tu w czerwcu 1808 r. przeżył tragedię zboru: zaprószo-
ny ogień w zabudowie miejskiej ogarnął także bielską 
świątynię. Tydzień później odprawił na jej zgliszczach 
nabożeństwo pokutne, po czym przystąpił do odbudowy 
domu modlitwy. Zapewne równie wielkim przeżyciem 
było, gdy stanął na ambonie w kościele Jezusowym  
w Cieszynie, wygłaszając kazanie w setną rocznicę 
wyznaczenia miejsca pod budowę świątyni. Kazanie 
to zostało wydrukowane, przetłumaczone w 2009 r. na 
język polski przez ks. Ryszarda Janika, wydane stara-
niem oddziału PTEw. w Cieszynie. W uroczystościach 
jubileuszowych brał jeszcze udział proboszcz, a zarazem 
superintendent morawsko – śląski, ks. Traugott Bartel-
mus. Niedługo po uroczystościach zmarł. Ks. Schmitz v. 
Schmetzen dekretem 24.02,1810 r. został jego następcą 
w urzędzie, jednak do przenosin do Cieszyna, na skutek 
niechęci ze strony przedstawicieli zboru, nie doszło. No-
minacja ks. Andrzej Pauliniego (II) z Bystrzycy na sta-
nowisko seniora ten kryzys pogłębiła. Był także jednym 
z pięciu członków komisji mającej na celu opracowanie 
regulaminu dla ustanowionego w Cieszynie Gimnazjum 
Teologicznego (1810). Korzystając z przejazdu cesarza 
Franciszka przez Bielsko, wyprosił zgodę na zawiesze-
nie szkolnego dzwonu na dzwonnicy domu modlitwy. 
12.05.1818 r. uczestniczył w poświęceniu kamienia wę-
gielnego ostatniego kościoła potolerancyjnego na Śląsku 
Cieszyńskim w Starym Bielsku. Niestety 17.10.1825 
r. uległ paraliżowi. O ile początkowo cieszył się wiel-
kim uznaniem dla swoich  podniosłych kazań, teraz za-
pomnieli o nim starzy wielbiciele. Zmarł 19.10.1825 r. 
Spoczął na starym cmentarzu przy byłym ewangelickim 
kościele św. Trójcy. Grób niestety nie zachował się. 
 Wiemy o nim, że pisywał też wiersze, wzorowa-
ne na poezji religijnej Fryderyka Gottlieba Klopstocka 
(1724 - 1803), pierwszego twórcy oświeceniowej poezji 
niemieckiej. Innymi pamiątkami jest pięć okazjonalnych 
jego kazań w języku niemieckim, wśród nich kazanie na 
stuletni jubileusz kościoła Jezusowego w Cieszynie, dru-
kowane w  Wiedniu, wydane w tłumaczeniu ks. Ryszar-
da Janika przez Oddział  PTEw. w Cieszynie w 2009 r. 
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Stefania Michejda z Markwatów
(1909-1972)

HistoriaHistoria

 Stefania Markwart urodziła się w Żyrardowie. Rodzina jej, zarówno ze stro-
ny ojca jak i matki, wywodziła się z osadników niemieckich, sprowadzanych na 
tereny polskie pod koniec XVIII w. Przybysze dzięki różnorodnym powiązaniom  
z miejscową ludnością szybko się polonizowali.  Nazwisko Marquardt wg rodzinnej 
legendy wywodziło się od francuskich hugenotów, którzy po prześladowaniach reli-
gijnych opuścili Francję, zaś z biegiem czasu przybrało  spolszczoną formę Markwart. 
Ojciec Stefanii był urzędnikiem żyrardowskiej fabryki wyrobów lnianych, wówczas 
jednego z największych zakładów tego typu w Europie. Odznaczał się niezwykłą 
sumiennością i pracowitością - przez ponad czterdzieści lat swojego zatrudnienia 
w fabryce nie opuścił ani jednego dnia pracy i ani razu się nie spóźnił. Te wzory 
zachowania, rzetelności i odpowiedzialności, przejęła Stefania. Otrzymała polskie 
wychowanie i chodziła do polskich szkół. Zdała maturę z wyróżnieniem, jako najlep-
sza uczennica prywatnego gimnazjum w Żyrardowie i w 1926 r. rozpoczęła  studia 
na Uniwersytecie Warszawskim – specjalność historia Polski. 
W czasie studiów uczestniczyła w zajęciach stowarzyszenia 
akademickiej młodzieży ewangelickiej „Filadelfia”, które 
m.in. organizowało kolonie letnie w Ustroniu. Wtedy po raz 
pierwszy znalazła się w Cieszyńskiem. Zimą 1929 r.  na  balu 
kostiumowym stowarzyszenia w Warszawie poznała dr Wła-
dysława Michejdę, adwokata z Katowic. Latem doszło do 
zaręczyn, a jesienią wyszła za mąż za  Władysława, zwanego 
w rodzinie Witem. Ślub odbył się w kościele ewangelickim 
w Żyrardowie,  zamieszkali w Katowicach. W roku 1930 
urodził się im syn Zbigniew, dwa lata później córka Barba-
ra. Władysław prowadził kancelarię prawniczą, był też za-
angażowany w sprawę walk narodowościowych na Górnym 
Śląsku, podjął się obrony polskiej ludności ewangelickiej  
i rozwiązania problemu wprowadzenia języka polskiego do 
kościoła od strony prawnej. Okazało się to jednak długolet-
nim i niezwykle skomplikowanym zadaniem. Stefa zajmo-
wała się domem i dziećmi, w którym jej mąż, tak zawalo-
ny pracami, bywał gościem. Dom był  jednym z bastionów 
polskości, Stefa zaś pozostawała  w cieniu wielkiej  indy-
widualności  męża. Krótko przez wybuchem 
II wojny światowej zamieszkali w Cieszynie 
Zachodnim, a kiedy zaś, po wybuchu wojny, 
Niemcy zarekwirowali dom w Katowicach, 
przygarnęli ich krewni w Ustroniu. Włady-
sław zaangażował się w działalność ZWZ-AK 
i w kwietniu 1943 r. został aresztowany.  Brał 
udział w pracach konspiracyjnych i opracował 
dla rządu emigracyjnego RP w Londynie me-
moriał w sprawie przyszłych granic polsko-

-czechosłowackich. Stefa uczestniczyła w tej 
pracy, przygotowując materiały historyczne  
i demograficzne dotyczące polskości Śląska za 
Olzą.
         Musiała zgłosić się  na gestapo w Kato-
wicach 23 kwietnia 1943 r. Do domu już nie 
wróciła. Najpierw osadzono ją w Katowicach, 

Wycieczka na Baranią. Kolonie ewangelickie lipiec 1928 rok

Odwiedziny w Dzięgielowie. Kolonie ewangelickie lipiec 1928 rok
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później w Mysłowicach. Mąż zginął w Oświęcimiu 
29.11.1943 r., a ona trafiła do tego obozu 19. 02. 
1944 r. Dostała numer 75618. Latem 1944 r została 
wywieziona z Oświęcimia w nieznanym kierunku. 
Niezrozumiałym zrządzeniem losu transport zatrzy-
mał się w Warszawie, a oświęcimianki osadzono  
w więzieniu przy ul. Daniłowiczowskiej. Już dru-
giego dnia oddziały powstańcze zdobyły więzienie, 
była wolna. Schroniła się z innymi więźniarkami  
w podziemiach kościoła Dominikanów przy ul. Fre-
ta na Starym Mieście. Po upadku dzielnicy została 
ewakuowana i znalazła się na powrót w transporcie 
w nieznanym kierunku. W bydlęcym wagonie tra-
fiła, po raz drugi! do Oświęcimia, w związku z tym  
w księdze transportów  do KL Auschwitz ma osob-
ną kartę. Wróciła na Blok 20 E, była tam bardzo 
lubiana i cieszyła się wielkim autorytetem, szcze-
gólnie wśród młodszych dziewcząt z konspiracji. 
Gdyby nie  gryps napisany jej własną ręką i wynie-
siony z więzienia w Warszawie, wydarzeniu można 
by nie dać wiary. W styczniu 1945 r. szła w marszu 
śmierci z Oświęcimia do Wodzisławia. Siostra jej 
towarzyszki marszu mieszkała na trasie pochodu, 
koło Wodzisławia. Wśród ogromnego zamieszania  
i w ciemności zimowego wieczoru udało im się 
zatrzymać w jej domu. O ucieczce nie było mowy, 
całe miasto obstawione było ss-manami, ryzyko 
było zbyt wielkie. Gertruda, u której się zatrzyma-
ły, napisała dzieciom Stefani list, powiadomiła je  
o spotkaniu. Ten list w zbiorach archiwum Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jest dzi-
siaj jedynym zachowanym śladem marszu śmierci, 
pozostawionym ze strony ponad 50 tysięcy więź-
niów. Wywieziono je do obozu w Ravensbrück  
i tam stłoczono na betonie w lodowatych pomiesz-
czeniach pomiędzy umierającymi i umarłymi.  
W końcu trafiły do obozu w Neustadt-Gleve, gdzie 
kopały rowy przeciwlotnicze. Po wyzwoleniu obo-
zu przez wojska kanadyjskie rozpoczęła powrót do 
Ustronia, który trwał trzy tygodnie. 
 Prawie rok leczyła się i dochodziła do 
siebie. W końcu zamieszkała w Cieszynie i tu, by 
utrzymać dzieci, ciągle borykając się z trudno-
ściami finansowymi, pracowała w nie swoich za-
wodach, np. w Banku Rolnym w Cieszynie. Po 
zmianach 1956 r. odzyskała dom w Katowicach  
i tam przeniosła się z rodziną. Po kilku latach sprze-
dała dom, aby zamieszkać na stałe w Warszawie, 
gdzie po studiach przebywały jej dzieci. Dotknięta 
rujnującą chorobą nerwową nabytą po przejściach 
obozowych i skrajnym wyniszczeniu organizmu, 
umarła 5 czerwca 1972 r. i pochowana została na 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie.
 Jaka była kobieta, której losy potoczyły się 
w tak dziwny i straszny sposób. Znajomi wspomi-

nali, że była bardzo piękna, miała wprost anielską urodę. 
Zaś towarzyszka niedoli w obozie pisała - Taki miły, nie-
zwykle dobry, skromny człowiek! Jakie ciepło i spokój 
wnosiła ona swoją obecnością. Niezwykle dobra – dzieliła 

Dom Michejdów w Katowicach

Od lewej idą: Stefa, Władysław Michejda, Szerudzina. Warszawa 1929 rok

Stefania i Władysław Michejdowie. Ustroń 1938 rok
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Paweł Niemiec w 123 rocznicę urodzin HistoriaHistoria

Władysława Magiera

się z nami wszystkim, czym tylko mogła. Była bardzo 
mężnym człowiekiem, pomimo swej delikatności i ko-
biecości.
 Nie pochodziła ze Śląska, ale pokochała ziemię 
swojego męża i w tej miłości wychowała swoje dzieci. 
Córka, Barbara Michejda-Pinno powołała donację im 

Zbigniewa Michejdy, swojego brata, i tak zrealizowała 
jego pomysł. Celem donacji jest powiększanie zbiorów 
Książnicy Cieszyńskiej o druki i rękopisy dotyczące 
głównie szeroko pojętej historii Śląska Cieszyńskiego.

 Największy wpływ na życie Pawła Niemca wywarła jego działal-
ność polityczna w Ruchu Ludowym. Do działalności tej wciągał też żonę 
oraz starszą córkę – Helenę, która już jako nastolatka pomagała ojcu, prze-
kazując informacje od ludowców cieszyńskich do przebywającego w tym 
czasie na emigracji w Czechosłowacji Wincentego Witosa. 
 Ruch Ludowy na Śląsku Cieszyńskim zrodził się w ostatnich latach 
XIX wieku. Franciszek Friedel, urzędnik bankowy we Frysztacie oraz na-
uczyciel Jan Kotas skupili grupę działaczy wokół redagowanego przez siebie 
od 1897 roku „Głosu Ludu Śląskiego”. W roku 1906 przyłączyli się oni do 
PSL „Piast” działającego w Galicji, co zapoczątkowało rozwój ruchu ludo-
wego na Śląsku Cieszyńskim. Jednak po przegranych wyborach w 1907 roku 
Stronnictwo przeżywało kryzys i w 1911 r. połączyło się ze Stronnictwem 
Narodowym, w wyniku czego powstało Polskie Zjednoczenie Narodowe.  
W 1920 roku Paweł Bobek reaktywował PSL „Piast” w powiecie cieszyń-
skim. Odtąd Polskie Stronnictwo Ludowe działa na Śląsku Cieszyńskim nie-
przerwanie do dziś.
 Pradziadek współpracował z Pawłem Bobkiem przez blisko 20 lat. 
Początkowo praca Stronnictwa rozwijała się pomyślnie, rosła liczba kół  
i członków. Lecz przyszedł rok 1926. W wyniku działania sanacji wykru-
szyły się szeregi ruchu ludowego. Pradziadek występował przeciwko tym, 
którzy zaczęli współpracować z sanacją. W „Głosie Ludu Śląskiego” w fe-
lietonie „Tekla Klebetnica” zwracał się do czytelników: „Ruch chłopski je 
zdrowy jako buki w lesie i nie może iść na spółkę z blagierami ani na żadne 
małżeństwo, bo z takiego potomstwa by Rzeczpospolita pociechy nie dożyła. 
Jo wóm Chłopi powiadom, cudzego niechać, swoigo bronić, nie dać się wy-
kiwać nikomu. Nie opuścić swoich za żadne obiecanki, a dzierżeć ze swoimi. 
Kusicielom nie wierzcie, wiycie co mocie robić, a jak nie bedzie po naszymu, 
to jeszcze kapke doczkómy, dyć nóm pod nogami nie gore”.
 W ostatnich latach przed wojną dom pradziadka w Goleszowie stał 
się miejscem szczególnie ożywionej działalności Stronnictwa. Wiązało się 
to z faktem, że w tym czasie, w latach 1933-39, przybywał na emigracji po-
litycznej w Czechosłowacji Wincenty Witos, przywódca Ruchu Ludowego, 
trzykrotny premier Rzeczpospolitej. Ludowcy ze Śląska Cieszyńskiego or-
ganizowali spotkania Witosa z działaczami z innych regionów Polski, prze-
kazywali listy i wiadomości. Była to ogromna praca organizacyjna. Oprócz 
pradziadka brali w niej udział m.in. Paweł Kaleta - redaktor „Głosu Ludu 
Śląskiego”, Jan Błaszczyk, Jan Tomica, Edward Kaleta, Paweł Boruta. Czę-
sto odwiedzali oni Witosa, korzystając z posiadanych przepustek i spotykali 
się w Czeskim Cieszynie, Frydku czy Rożnowie. Wincenty Witos w swoich 
pamiętnikach tak charakteryzował Pawła Niemca: „Pan Niemiec pomiędzy 
ludowcami z Cieszyńskiego wyróżnia się wybitną inteligencją, sprytem wro-
dzonym, punktualnością, zdecydowaniem, a przy tym oddaniem się sprawie  

i mnie bez żadnych zastrzeżeń.” 
 Na wiosnę 1939 r. pra-
dziadek brał udział w zorgani-
zowaniu przejścia Witosa przez 
granicę z Czechosłowacji do 
kraju. Po przejściu granicy Win-

Paweł Niemies i Stanisław Szczotka

Paweł Niemiec i Wincenty Witos



Wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl18 Odwiedź naszą stronę:

centy Witos przebywał przez kilka dni w domu na go-
spodarstwie pradziadków w Cisownicy. Tak opisano tę 
brawurową akcję: „Gdy Niemcy w marcu 1939 r. za-
jęli resztę Czechosłowacji i utworzyli tzw. Protektorat, 
Witos wyjechał do Pragi i zamieszkał w ambasadzie 
francuskiej. Nie mogąc odszukać Witosa przez swe or-
gana bezpieczeństwa, Niemcy zwrócili się do sekreta-
rza Agrarnej Strany na Okręg Frydecki Evarysta Pith’y  
z poleceniem, by Witosa odszukał. Pitha łudząc Niem-
ców, że stara się ich polecenia wykonać, zawiadomił o 
tym Witosa. Sprawa przejścia granicy stała się bardzo 
pilna. Za pośrednictwem Ludwika Ciahotnego, Polaka 
z Zaolzia, zamieszkałego w Żukowie, został wezwany 
Edward Kaleta, by zjawił się w mieszkaniu Pith’y we 
Frydku. Tu Pitha przekazał Kalecie polecenie Witosa, 
by przeprowadził rozmowę z przedstawicielem władz 
niemieckich, podjął się poszukiwań, a w międzyczasie w 
tajemnicy przed Niemcami przygotował przejście przez 
granicę. W dramatycznych okolicznościach zadanie to 
zostało przez Kaletę przy pomocy Pith'y i Ludwika Cia-
hotnego wykonane. Po polskiej stronie granicy w Żer-
manicach, nad rzeczką Lucziną oczekiwała Witosa jego 
córka Masiowa i odwiozła go samochodem do Cieszyna. 
W Cieszynie czekał z kolei Paweł Niemiec i zabrał go 
na gospodarstwo swej żony do Cisownicy. Z humorem 
opowiadał później, jak to przejeżdżali w Goleszowie 
obok posterunku policji, jak komendant posterunku pa-
trzył na mijający go samochód nie zdając sobie spra-
wy z tego, kogo wiezie. Śmiała ta akcja zakończyła się 
szczęśliwie”.
 Jednak nadeszła II wojna światowa. W pierw-
szych miesiącach wojny pradziadek został zwolniony 
z pracy, rodzina została wysiedlona z domu w Gole-
szowie, dom został zajęty przez rodzinę niemieckiego 
policjanta. Niemcowie przenieśli się na gospodarstwo 
do Cisownicy. Tak pisze o tych ciężkich czasach brat 
pradziadka, Jan Niemiec:
 „Rok 1939 był rokiem przełomowym w jego ży-
ciu. Gdy Niemcy wkroczyli do kraju i gdy ulubiony syn 
Pawła zdawało się, że przepadł bez wieści, był bliski 
szaleństwa. Nosił się pierwotnie z zamiarem opuszcze-
nia kraju, później porzucił ten zamiar i ilekroć rozma-
wialiśmy na ten temat mówił: „Dobrze, że zostałem, 
inaczej nie mógłbym już nigdy śpiewać: Nie rzucim  
ziemi.”
 Różne niepowodzenia, czy to na frontach, czy 
to aresztowania: śp. Kalety, Klusa, Palarczyka i innych 
znajomych, oddziałały na niego bardzo ujemnie.
 W roku 1940 wymówiono mu przeszło 30-letnią, 
nienaganną pracę w konsumie, zajęto mu dom, do któ-
rego włożył całe, w pocie czoła zapracowane oszczęd-
ności, wreszcie musiał opuścić Goleszów i przepro-
wadził się do domu teścia. Zdawałoby się, że na tem 
koniec. Lecz to był początek końca. Odwiedziłem go raz, 
majstrował coś w szopie i śpiewał: „Choćby wszyscy 

GRYPS

odpadli jak się stawa w świecie i przyjaciele mili, Bóg 
zostanie przecie’”
 „Cóż tak Pawle śpiewasz’ - zapytałem. A bo 
wiesz, tak mi jakoś smutno, żaden mnie ani nie przyjdzie 
pocieszyć”.
 Mieszkając jeszcze w Goleszowie wyznał 
mi, że powierzono mu pewną misję. Kiedy mu zwró-
ciłem uwagę, czy wie, co go czeka, jeżeli go nakryją, 
odpowiedział: „Wiem, śmierć. Lecz ja nie mogę tak 
bezczynnie siedzieć, jeżeli za naszą sprawę krew prze-
lewa nie tylko Polska, ale i Francja i Anglia”. „A je-
żeli zginiesz? Czy nie lepiej siły zachować na później,  
kto będzie pracował w przyszłej Polsce?” „O zginie-
niu nie myślę. A jeżeli wola Boża, to nasza śmierć bę-
dzie przebudzeniem z letargu tylu marzycieli polskich. 
Zresztą naród polski jest narodem nieśmiertelnym. Jed-
ni giną, drudzy się rodzą. Nie mógłbym po wygranej 
wojnie żadnemu bohaterowi na zadane mi pytanie, coś 
ty robił przez ten czas, gdyśmy walczyli, odpowiedzieć,  
ani w oczy spojrzeć’.  Został na posterunku mu powie-
rzonym.
 Przebywając w Cisownicy, pradziadek konty-
nuował rozpoczętą w Goleszowie działalność konspira-
cyjną. Z początkiem roku 1940 nawiązana została łącz-
ność Stronnictwa z polskimi działaczami na emigracji 
w Paryżu. Pradziadek brał udział w redagowaniu i prze-
kazywaniu im wiadomości z terenu Guberni, Śląska  
i Czech. Wiadomości z Guberni przesyłał Edward Kale-
ta, pradziadek redagował je i uzupełniał wiadomościa-
mi ze Śląska. Od niego odbierał je Ludwik Ciahotny  
i wraz z bratem Janem Ciahotnym przekazywał do Pary-
ża przy pomocy krótkofalowej stacji nadawczej, skon-
struowanej przez Jana, byłego pracownika techniczne-
go Polskiego Radia, umieszczonej na gospodarstwie 
ojczyma Ciahotnego, Jana Berana, w Żukowie Dolnym 
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na Zaolziu. Informacje te były równocześnie przekazy-
wane za pośrednictwem niejakiego Wandrola do Fryd-
ku dla Evarysta Pith'y, czeskiego ludowca, a przez niego 
dalej dla władz Protektoratu Czech i Moraw. Niestety 
jak się okazało, Wandrol był konfidentem. Przenoszo-
ne materiały dostarczał do gestapo, gdzie sporządzano  
z nich fotokopie. Dnia 1 listopada 1940 roku pradziadek 
został aresztowany przez gestapo, aresztowani zostali 
także pozostali współpracownicy: Ludwik Ciahotny  
i Jan Ciahotny, Evaryst Pitha oraz Jan Beran.
 Po pierwszym śledztwie przeprowadzonym 
przez gestapo w Cieszynie, pradziadek przebywał  
w kolejnych niemieckich więzieniach w Katowicach, 
Bytomiu, Wrocławiu, Dreźnie, Berlinie i wreszcie  
w Goleniowie koło Szczecina. Był źle traktowany, 
bity i głodzony. Śledztwo zmierzało do ustalenia „czy 
oskarżony działał na szkodę Rzeszy, biorąc udział  
w zorganizowanym przekazywaniu informacji za gra-
nicę w celach propagandy antyniemieckiej”. Zarzucano 
mu, że „należał do stronnictwa wrogo nastawionego 
wobec Niemców”, że był zaufanym człowiekiem Wi-
tosa; pytano, kto zorganizował powrót Witosa do kra-
ju. W toku śledztwa Paweł Niemiec zmarł w więzieniu  
w Goleniowie w dniu 11 sierpnia 1941 roku, w 49 roku 
życia. Pozostali aresztowani zostali ścięci w Berlinie.
 W gorące popołudnie rodzina pracująca przy 
żniwach w Cisownicy otrzymała telegraficzne zawia-
domienie: „Plötzlicher unklarer Tod, Schlaganfall”.
 Córka Pawła Niemca, moja babcia, pojechała 
do Goleniowa odebrać ciało ojca. Dzięki niedopatrze-
niu gestapowca, który Goleszów (Golleschau) pomylił 
z miejscowością Holešovo (Holeschau) leżącą w Cze-
chach, wydano jej zwłoki. (Wydanie zwłok rodzinie 
mieszkającej na terenach polskich byłoby niemożli-

we). Pogrzeb odbył się w Ustroniu. Wyprowadzenie 
zwłok nastąpiło z domu w Cisownicy, skąd zabrało go 
gestapo przed 10 miesiącami. Paweł Niemiec zginął  
w obronie Ojczyzny młodo, zostawiając żonę i troje 
dzieci. Pozostała jednak po nim duma, że zginął w walce  
o słuszną sprawę - niepodległość Polski. Prababcia prze-
żyła pradziadka o 40 lat. Pozostała wierna jego pamięci  
i tym ideałom, o które walczył. Zaś moja babcia, Helena 
Molak, zawsze przekazywała nam, wnukom, takie spoj-
rzenie na świat i ludzi, jakie wcześniej wpoił jej pra-
dziadek. Nawyki uczciwego życia wyniósł pradziadek  
z domu rodzinnego. W środowisku, w którym wyrósł 
nie liczyły się słowa, jeśli nie miały pokrycia w czynach. 
Nie konsumpcja, lecz działanie i tworzenie były uwa-
żane za powołanie człowieka, decydujące o jego war-
tości. Pochodząc z ewangelickiej rodziny, występował 
jednak przeciw podsycaniu poczucia odrębności wśród 
ludności ewangelickiej, zwłaszcza w dziedzinie gospo-
darczej. W liście do jednego z księży pisał w sprawie 
likwidacji skutków bankructwa Banku Ewangelickiego 
(1934 r.) „Z własnego doświadczenia przyszedłem do 
przekonania, że już teraz i w przyszłości pieniędzy po-
życzać należy nie „ewangelikom”, lecz, niezależnie od 
wyznania, ludziom uczciwym”.
 Mimo tragicznej i przedwczesnej śmierci pra-
dziadka, jego ideały nie zostały zapomniane. Mam 
ogromny szacunek dla tego wszystkiego, co zrobili dla 
nas nasi przodkowie. Jestem też wdzięczna Bogu, że 
żyjemy w spokojniejszych czasach, w wolnym kraju, że 
możemy pracować i nie musimy przeżywać takich dra-
matów jak mój pradziadek, Paweł Niemiec.

Ziemia krwią nasiąkła,
jękami i krzykiem.

Powietrze śmierci pełne
prawie namacalnie.
Groza krtań dławi,

na rzęsach łzy ciche
a w duszy szloch głuchy...

Pod murem śmierci
kwiecia wiązanki.

Straszna, prawdziwa
nieprawdopodobność!

Miliony przekreślonych istnień,
a tylko jeden kat otrzymał 

szubienicy powróz.
Miasto najsmutniejszej sławy!

Popielnica olbrzymia!
Muzeum śmierci!

Skrawku ziemi,
męczeństwem uświęconej,

a zbrodnią przeklętej,
obejrzały Cię

oczy moje
i nie zapomną...

Emilia Michalska z Pruchnej -
”Zapach Ziemi-Poezje”1973r.

 (udostępniła: Grażyna Cimała)

 

O Ś W I ĘC I M
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Wydarzenia parafialne
Zgromadzenia Parafialne

 Roczne sprawozdawcze Zgromadzenie 
Parafialne odbyło się 7 lutego 2015 roku w sali 
parafialnej starej szkoły. Zgromadzenie roz-
począł prowadzący obrady proboszcz parafii,   
ks. Janusz Sikora, który po wspólnie odśpiewa-
nej pieśni przy akompaniamencie fortepiano-
wym ks. Marcina Podżorskiego, odczytał tek-
sty biblijne wyznaczone na przypadający dzień  
i zmówił modlitwę.
 W pierwszej części obrad przedstawio-
no sprawozdanie całości działalności religijnej    
i gospodarczo-finansowej parafii za 2014 rok. 
Sprawozdanie z działalności religijnej przedsta-
wił ks. J. Sikora, między innymi przypomniał 
najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku. Pro-
boszcz odczytał już ostatnie sprawozdanie ks. 
Jana Melcera jako opiekuna służby duszpaster-
skiej w cieszyńskich szpitalach, którego w roku 
sprawozdawczym zastąpił w tej służbie ks. Jan 
Kozieł. Przy tej okazji ks. J. Sikora złożył po-
dziękowania ks. J. Melcerowi za jego wielolet-
nią, oddaną służbę duszpasterską w szpitalach. 
Następnie przybliżył sprawozdanie opiekuna 
Muzeum Protestantyzmu oraz Biblioteki i Ar-
chiwum im. B.R. Tschammera, jak również 
zwrócił uwagę na działalność dwóch luterań-
skich towarzystw w Cieszynie, tj. Towarzystwa 
Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy  
i Cieszyńskiego Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Ewangelickiego. Działalność religijną  
w filiałach scharakteryzowali i pokrótce omó-
wili opiekunowie filiałów. Ks. Tomasz Chu-
decki przybliżył działalność religijną w filia-
łach Puńców i Gumna, których jest opiekunem,  
a odpowiednio ks. M. Podżorski przedstawił 
działalność religijną w filiałach Hażlach i Za-
marski, zaś działalność w filiałach Bażanowice  
i Ogrodzona pod nieobecność ks. Łukasza Gasia 
przedstawił ks. J. Sikora, który również przybli-
żył działalność w filiale Marklowice.
 Sprawozdanie z działalności kościelnej 
i gospodarczej parafii przedstawił kurator Jan 
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Król. Omówił główne aspekty działalności 
kościelnej i gospodarczej parafii. Zwrócił 
uwagę między innymi na przychody ich 
wielkość i pochodzenie oraz główne wy-
datki związane z utrzymaniem kościołów, 
budynków parafialnych, ich remontów  
i rozpoczętego w październiku 2014 r. ka-
pitalnego remontu organów kościoła Jezu-
sowego. Następnie odczytano sprawozda-
nie Komisji Rewizyjnej, której zadaniem 
jest coroczna kontrola całości działalności 
finansowej i gospodarczej parafii. Zaś ku-
rator parafii przedstawił zebranym plany 
działalności kościelnej i gospodarczej na 
2015 rok przygotowane przez Radę Para-
fialną oraz omówił uchwały, będące przed-
miotem głosowania.
 W dalszej części obrad odbyła się 
dyskusja, zadawano pytania i wyjaśniano 
kwestie związane z przedstawionymi spra-
wozdaniami i planami działania, a później 
podjęto osiem uchwał, między innymi 
dotyczące przyjęcia sprawozdań, planu 
budżetowego czy wreszcie zbycia dwóch 
działek budowlanych w Hażlachu. Po gło-
sowaniu nad uchwałami był czas na wolne 
wnioski, podzielenie się przemyśleniami, 
zadawaniem pytań czy też zgłaszaniem 
pomysłów dotyczących funkcjonowania 
parafii. Obrady zakończyły się wspólną 
pieśnią          i Modlitwą Pańską.
 Przy tej okazji, niestety, należy 
z przykrością zwrócić uwagę, iż obrady 
Zgromadzenia Parafialnego, najwyższej 
władzy w parafii, decydującej o najistot-
niejszych jej sprawach, przyciągają za-
ledwie niewielką garstkę członków i co 
smutniejsze, w największej parafii ewan-
gelickiej w Polsce (!). Nie jest to ani do-
bre ani pożyteczne, w ten sposób poniekąd 
wykluczamy siebie samych z decydowa-
nia o sprawach parafii, ze zgłaszania uwag 
co jest dobre, a co trzeba usprawnić, może 
poprawić. Kończąc, należałoby zadać kil-
ka pytań, na które musimy sobie sami od-
powiedzieć: Czy ta niewielka frekwencja 
świadczy o niewielkim zainteresowaniu 
sprawami własnej parafii? Czy też uważa-
my, że sprawami parafii winni zajmować 
się wyłącznie księża i ewentualnie człon-
kowie Rady Parafialnej? A może po prostu 

wszystko jest w najlepszym porządku, wszystko nam się podoba, 
nie mamy żadnych pytań i wątpliwości? Być może odpowiedź na te 
pytania przyniesie właściwą reakcję.

Tekst i fotografie: Marcin Gabryś  
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Migawki z walnego zebrania 
sprawozdawczego PTEw. 

 22.01.2015 r. odbyło się doroczne wal-
ne zebranie Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego w Cieszynie. Na zebranie przy-
było 34 osób na 105 członków nominalnych. Na 
liście gości zapisał się proboszcz, ks. Janusz Si-
kora. Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym, 
klasycznym porządkiem, któremu przewodni-
czył inż. Marcin Mrózek. 
 Obszerne sprawozdanie z działalności 
oddziału w 2014 r. złożył prezes Władysław So-
sna. Podstawą działalności oddziału są czwartki 
klubowe PTEw., których odnotowano 40. Przy-
pomniano na nich 35 postaci, których okrągłe 
rocznice życia przypadały w 2014 r. Pamięć  
o trzech z nich (ks. dr Alfred Jagucki, Jędrzej 
Hławiczka i ks. Alfred Figaszewski) uczczono 
na wieczornicach, ilustrowanych dodatkowo ob-
razami, a wokalnie wzbogaconych przez chóry 
naszej parafii. W ramach pozostałych  5 czwart-
ków, poza prelekcjami, odbyły się trzy spotkania:  
adwentowe i 2 podsumowujące, na których tak-
że w formie wizualnej pokazano najważniejsze 
wydarzenia w oddziale w 2014 r. (30 – lat Od-
działu PTEw. i coroczne „Wspomnijmy to jesz-
cze raz”). 
 Ogółem na naszych spotkaniach wystą-
piło 15 prelegentów: dr Jadwiga Badura (2), Ewa 
Bocek – Orzyszek, ks. Tomasz Chudecki, ks. dr 
Henryk Czembor, ks. Alfred Jan Figaszewski, 
prof. Jan Herma, prof. Andrzej Hławiczka, mgr 
Stefan Król (4), ks. Dariusz Madzia (2), dr Ze-
non Mojżysz, mgr Stanisława Ruczko (11), Anna 
Rusnok (2), inż. Czesław Santarius,  Władysław 
Sosna (15), dr Jan Szturc, trzykrotnie wystąpił 
Chór Kościelny i Chór Męski pod batutą Joanny 
Sikory  oraz Kwartet Parafialny z Katowic.
 Drugą stałą pozycją działalności oddzia-
łu są wycieczki. Łącznie odbyło się 8 wycieczek 
(3 – krajowe, 2 do Republiki Czeskiej i 3 na Sło-
wację), w tym jedna 3 – dniowa z bazą w Lewo-
czy (Słowacja). Jedna wycieczka nie odbyła się 
z powodu zbyt małej liczby chętnych. Średnio   
w każdej z wycieczek brało udział 20 osób. 
 Z działalności publicystycznej, najwię-
cej materiałów ukazuje się na łamach „Wieści 
Wyższobramskich” (tu stały cykl „Ludzie i wy-
darzenia”, gdzie ilość zamieszczonych odcin-
ków przekroczyła 200), na stronie internetowej 

PTEw., a ponadto w „Kalendarzu Cieszyńskim”, „Kalen-
darzu Ewangelickim 2015”, sporadycznie w „Zwiastunie”  
i w „Słowie i Myśli”. 
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 Przedstawiciele oddziału brali udział w uroczy-
stościach 30 – lecia Oddziału PTEw. w Jaworzu oraz  
w dwóch zebraniach zarządów czterech Oddziałów 
PTEw. działających na Śląsku Cieszyńskim. Z pewnym 
żalem należy stwierdzić, że ze względu na odmienne 
warunki, w jakich oddziały te pracują, jak też inne podej-
ście nowych zarządów do realizacji zadań statutowych, 
współpraca ta uległa znacznemu osłabieniu. Regularnie 
za to zapraszani jesteśmy na spotkania organizowane 
przez Książnicę Cieszyńską. Tu wymienimy spotkanie 
poświęcone odkrytej w Książnicy „Biblii Wrześniowej” 
ks. dr. Marcina Lutra. Ponadto przedstawiciele oddzia-
łu uczestniczyli na prezentacjach 
dwukrotnie, w Wiśle i w Żorach. 
 W podsumowaniu pół-
metka VIII kadencji prezes od-
niósł się bardzo krytycznie do 
sytuacji panującej w naszym 
środowisku. Stwierdził m.in. 

„Wyniki pracy zawdzięcza od-
dział kilkuosobowej garstce 
ofiarnych działaczy, a jednocze-
śnie ich wysiłek dzielony jest w 
pomiędzy coraz mniejszą liczbę 
uczestników w organizowanych 
imprezach. (...) Znakomita część 
członków to osoby w wieku moc-
no zaawansowanym. Ci najbar-
dziej aktywni systematycznie się 
wykruszają, pozostali z powodu 
różnych kłopotów zdrowotnych 
przestali  się udzielać. Praktycz-
nie więc oddział liczy nie 105, 
a 86 członków (z opłaconymi 
składkami) + 9, jeśli osoby te ze-
chcą zapłacić zaległą składkę za 
ubiegły rok. 
 (...) Wszystkie ogłosze-
nia PTEw. podawane są w  wi-
trynce PTEw. w przedsionku pa-
rafii, na wszystkich niedzielnych 
nabożeństwach i w internecie.  

(...) Każdy parafianin (i nie tylko), który tylko zechce, 
ma dostęp do informacji o tym, co w PTEw. się dzieje. 
Rzecz w tym, czy… zechce? Jak przekonać obojętnych, 
że poza egocentryzmem i konsumpcjonizmem naszych 
dni istnieją o wiele cenniejsze wartości, których nie 
powinniśmy zaniedbywać? Pytanie wydaje się zasadne 
wobec malejącej liczby członków i zupełnej obojętno-
ści młodszych pokoleń, nawet wśród nowych zastępów 
emerytów, którzy też już ‘na nic nie mają czasu’!” 
 Z żalem także stwierdził, że nigdy dotąd zarzą-
dowi nie wypadło działać w niekompletnym składzie. 
Są osoby, które uważają, że nie stanowi to istotnej prze-
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szkody w działalności oddziału. Innego zdania są ci, 
którzy musieli przejąć obowiązki tych, którzy się wy-
kruszyli. 
 Osobne sprawozdanie w imieniu Komisji Re-
wizyjnej złożył inż. Jan Król. Po szczegółowej analizie 
finansów i ustosunkowaniu się do całokształtu działal-
ności oddziału, wystąpił z wnioskiem o udzielenie abso-
lutorium zarządowi za rok 2014. Wniosek został drogą 

prawie jednogłośnego głosowania zebranych przyjęty 
bez zastrzeżeń. 
 W wolnym głosie ks. J. Sikora zaapelował do 
oddziału o włączenie się do prac związanych z 500 – le-
ciem Reformacji, zwłaszcza w kontekście uznania Cie-
szyna miastem Reformacji. 

       
       

Czas świąteczny w Marklowicach

 W filiale w Marklowicach w okre-
sie świątecznym odbyły się dwa szczególne 
nabożeństwa. Pierwsze było przeznaczone 
dla naszych seniorów i połączone było ze 
spowiedzią i Komunią Świętą, po którym 
razem z opiekunem filiału ks. J. Sikorą 
udaliśmy się na poczęstunek. Przy kawie 
proboszcz przybliżył nam najciekawsze  
wydarzenia z życia Kościoła. Dyskutowa-
liśmy również nad planowanym większym 
remontem naszego kościoła.
 Kolejne ważne wydarzenie, które 
miało miejsce w naszym kościele, to nabo-
żeństwo połączone z gwiazdką dla dzieci. 
Chcieliśmy, by większe grono naszych pa-
rafian mogło uczestniczyć w najważniej-
szym nabożeństwie naszych dzieci, a jest 
ich niemało, bo prawie 30 uczęszczających. 
Przeżyte  wspólnie chwile na długo zostaną 
w naszej pamięci.
 Dziękuję wszystkim, którzy  
aktywnie angażują się w życie naszego  
filiału.

Czudek Aneta

wa
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Kulig rodzinny

 31 stycznia 2015, w sobotę, blisko 
sześćdziesięcioosobowa grupa zborowników  
z Bażanowic wybrała się na kulig rodzinny.
Ruszyliśmy do Wisły Czarnego, żeby w dolinie 
Białej Wisełki rozpocząć wspólne biesiadowa-
nie. W Wiśle wszyscy przesiedliśmy się do sań  
i ruszyliśmy w górę, wzdłuż kaskad Rodła. Te-
goroczna zima spełniła oczekiwania i kulig od-
był się na saniach w pięknej, zimowej scenerii.
 Po kilkudziesięciominutowej podróży 
w górę, sanie zatrzymały się przed góralską ko-
libą. Tam można było się ogrzać oraz pokoszto-
wać miejscowych specjałów. 
 W kolibie czekał już na nas gawędziarz, 
który umilił nam czas. Po posileniu się kiełbaską 
pieczoną na ogniu, dorośli zaproszeni zostali do 
wspólnej zabawy przy dźwiękach akordeonu.  
W tym czasie młodsza część wycieczki,udała 
się na pobliską górkę, gdzie zjeżdżali „na czym 
się dało”.
 W przyjaznej i wesołej atmosferze czas 
szybko płynął i nadszedł czas powrotu. Wraca-
liśmy do autokaru z płonącymi pochodniami. 
Potem jeszcze pamiątkowe zdjęcie i powrót do 
domu. Zmęczeni ale zadowoleni, późnym wie-
czorem wróciliśmy do Bażanowic.

Tekst: Janina Szalbot
Zdjęcia: Sabina Polok
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Na nowo jeden rok znów przeminął

 Gościnny Dom w Jaworniku już osiemnasty 
rok z rzędu organizuje, prowadzi i zaprasza na świą-
teczno-noworoczne wczasy. Nieraz samotne i opusz-
czone starsze osoby, tu znajdują miejsce przy wigilij-
nym stole.Wielu mówi, że tam gdzie człowiekowi jest 
dobrze i miło – tam lubi wracać. A wszystko to zawdzię-
czamy gospodarzowi tejże parafii, ks. proboszczowi  
Z. Szwiertni, który nie szczędzi czasu dla nas, tak, aby 
każdy czuł się jak w prawdziwej „kochającej rodzinie”. 
 Jak co roku mieliśmy przemiłego opiekuna  
p. Filipa Lipińskiego, studenta 2-go roku teologii w 
Warszawie, który mimo młodego wieku starał się każ-
dego wysłuchać, doradzić lub pomóc. Przy każdym z 
posiłków dziękował Bogu za spokojną noc i prowadze-
nie na każdy dzień. Informował, kto dziś do nas zawita. 
Wielkie dzięki mu za to! Z mojej obserwacji jest nadzie-
ja na dobrego kaznodziejer naszego kościoła. Każdy 
Świąteczny dzień uczestniczyliśmy w nabożeństwach 
w miejscowej kaplicy słuchając kazań, śpiewu chórów 
młodzieżowych i dziecięcych. Odwiedzili nas księża 
ks. Emil Gajdacz, ks. Marek Londzin, diakon Aleksan-
dra Błahut-Kowalczyk z ciekawymi prelekcjami, które  
z uwagą wysłuchaliśmy, ubogacając naszą wiedzę. I tak 
miło upływały te dni świąteczne. Pogoda też dopisała  
i na krótkie spacery można było wyjść z budynku. Jak 

Garść refleksji ze Świątecznego pobytu w Gościnnym Domu w Jaworniku!

co roku (na deser) zawitał do nas Zespół „Wańce”, który 
swoimi donośnymi głosami rozbawił nas i wspominał 
jak to kiejsi downi bywało. Natomiast – kuchnia i ku-
chareczki smacznie gotowały, a apetyt nam dopisywał,. 
za co serdecznie dziękujemy. I tak powolutku zbliżamy 
się do końca starego roku, który mamy w pamięci. Tyl-
ko pytanie - co nam przyniesie ten nadchodzący 2015 
rok?
 Ostatni dzień starego roku – idziemy do kościo-
ła podziękować Bogu za to czym nas obdarzył, co nam 
darował. Co nam przyniesie ten Nowy Rok, tego nikt 
nie wie! Godzina jedenasta, śpiewamy pieśni chwaląc 
Pana. Zbliża się północ. Zapanowała cisza – gdzie każ-
dy z nas w skupieniu i zadumie prosi naszego Stwórcę  
o to, aby ten Nowy Rok był dla nas szczodry i pomyśl-
ny, słowami: „Za rękę weź nas Panie i prowadź sam...”
 Składamy sobie życzenia przy lampce szampa-
na. Wszystkiego najlepszego, zdrowia i pomyślności. 
Wierzymy, że nasz Pan Jezus Chrystus będzie nam to-
rował drogę przez ten cały bieżący rok 2015. 

Anna Śliwka
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Wspomnienie 
Śp. Henryk Mikołajek

 Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie. 

J 11,25

 W trzecim tygodniu stycznia wszystkie osoby związane z życiem mu-
zycznym naszej cieszyńskiej diecezji otrzymały e-mail tej treści:

„Szanowni Dyrygenci, Prezesi, Chórzyści i Opiekunowie.
 Ze smutkiem informujemy, że niespodziewanie, po krótkotrwałej cho-
robie, w wieku 58 lat zmarł  śp. HENRYK MIKOŁAJEK,  długoletni prezes  
i członek ewangelickiego chóru mieszanego w Bażanowicach k. Cieszyna. Zmar-
ły był oddanym człowiekiem w służbie Bogu i Kościołowi. Przede wszystkim uko-
chał śpiew, którym służył  wiele lat w bażanowickim chórze. Pogrzeb zmarłego 
odbędzie się w środę, 21 stycznia 2015 o godz.14:00 z kościoła w Bażanowicach, 

Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Górkach 1 czerwca 2014 roku

o czym w smutku poinformowali chórzyści z 
dyrygentką Joanną Sikorą. 
 W imieniu Diecezjalnej Komisji Chó-
rów i Orkiestr, zachęcamy do wzięcia udziału 
w pożegnaniu naszego współbrata, chórzy-
sty, prezesa i oddanego człowieka w służbie 
śpiewu na Chwałę Bożego Imienia - Walter 
Orawski.
…”Nie ten żył długo, kto liczne miał lata, lecz ten, 

kto zrobił wiele dobrego dla bliźnich i świata". 
/A. Naruszewicz/"

 Śp. Henryk Mikołajek urodził się 
30.03.1956 roku w Bażanowicach, w domu 
rodzin-nym na tzw. „Erstówce". Dorastał  
w Bażanowicach, tam uczęszczał do Szkoły 
Podstawowej i tam przeżył całe swoje życie. 
Ukończył Technikum Mechaniczno-Elek-
tryczne w Cieszynie. Całe swoje zawodowe 
życie związał z cieszyńskim Elektrometalem. 
Gdy wybudowano nowy kościół w Baża-
nowicach, zamieszkał w jego podziemiach 
wraz z żoną Aliną i dwiema córkami Iwoną 
i Anną. Przez 15 lat pełnili tam sumiennie 
funkcję kościelnego. Następnie przeprowa-
dził się z rodziną do nowo wybudowanego 
domu w Bażanowicach przy ulicy Stalmacha. 
 Od dziecka towarzyszyła mu muzy-
ka, lubił śpiewać i grać na akordeonie. Zachęco-
ny przez mamę, Helenę Mikołajek, chórzystkę 
chóru mieszanego, działającego od 1980 r. przy 
kościele w Bażanowicach, wstąpił w jego sze-
regi. Heniek chodził na chór niezwykle sumien-
nie, regularnie i z wielką radością przez więk-

szość swojego życia. Od 30 lat nie opuścił prawie żadnej próby, 
mimo, że pracował na zmiany. Zawsze potrafił tak ułożyć so-
bie godziny pracy, nadrobić brakujące godziny, by zdążyć na 
czwartkową próbę. W 2001 r. chórzyści wybrali go swoim 
prezesem i pełnił tę funkcję do śmierci. Swym uśmiechem i 
taktem potrafił zachęcić chórzystów do różnych spotkań, akcji  
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Wspomnienie 
Śp. Kazimierz Eryk Kajzar

i różnych wyjazdów. Dawne ogniska chórowe nie mo-
gły się obyć bez jego akordeonowego akompaniamentu, 
co wprowadzało zawsze wspaniałą atmosferę. Od sze-
regu lat sumiennie brał udział w zebraniach Diecezjal-
nej Komisji Chórów i Orkiestr, gdyż sprawy chórów 
zawsze nosił w swym sercu.
 Gdy w 2009 r. obchodziliśmy 300-lecie kościo-
ła Jezusowego, był jednym z aktorów sceny historycz-
nej, upamiętniającej wytyczenie miejsca pod budowę 
kościoła. Gdy po tej uroczystości powstała myśl o za-

Z chórem bażanowickim na Jesienny Zjeździe Chórów w Wiśle Głębcach 26 października 2014 roku

łożeniu w Cieszynie parafialnego 
chóru męskiego, od razu dołączył 
do jego szeregów i przyjeżdżał 
dodatkowo na środowe próby  
i wszystkie występy.
 Był człowiekiem niezwykle 
pogodnym i zawsze uśmiechnię-
tym, bardzo lubił czytać książ-
ki. Zmarł niespodziewanie, po 
krótkiej chorobie, 16.01.2015 r.  
w Szpitalu Śląskim w Cie-szynie.  
Oba chóry pożegnały go na ża-
łobnym nabożeństwie w kościele 
w Bażanowicach.

 Trudno nam uwierzyć, że miejsca Heńka  
w obu salach na próbach pozostaną puste, ale wierzymy, 
że dołączył do anielskich śpiewów na chwałę Wszech-
mocnego. Dziękujemy Panu Bogu za jego życie i służ-
bę!

W imieniu chóru mieszanego z Bażanowic 
i parafialnego chóru męskiego 

Joanna Sikora

 Po krótkiej chorobie 4 lutego br. w godzinach porannych w Szpitalu 
Śląskim w Cieszynie Panu upodobało się zabrać do siebie w wieku 84 lat śp. 
Kazimierza Eryka Kajzara. Odszedł od nas mąż, ojciec, dziadek, pradziadek, 
teść, wujek, szwagier, kuzyn, przyjaciel. Człowiek zaangażowany nie tylko w ży-
cie rodzinne, ale też w życie społeczności parafialnej. Jako członek Rady Para-
fialnej był przykładem głębokiego i wszechstronnego zaangażowania w sprawy 
parafialne i wzorem dla nowych członków Rady. Był w pracach Rady postacią 
nietuzinkową, pełną pomysłów i  zawsze podkreślającej  potrzebę pogłębiania  
naszej wiary i polegania na Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Pełnił funkcję 
radnego od 1969-1999 roku.

Brat Kazimierz Eryk Kajzar.  Wspomnienia o pracy dla Pana.

 Kiedy ponad 40 lat temu zostałem zaproszony do Chóru Misyjnego  
i  orkiestry mandolinowej z gitarami, zacząłem też uczęszczać na godziny bi-
blijne, które prowadzili bracia ze Społeczności Chrześcijańskiej. Był to rok 
1964. Wtedy, między innymi, poznałem bliżej brata Eryka, bo był On też człon-
kiem chóru i śpiewał w basach. Jego głos był  zawsze dobrze słyszany, bo to 
był mocny głos. W późniejszych czasach i ja zostałem dołączony do grona 
braci usługujących na godzinach biblijnych.
 Z Erykiem łączyła nas nić służby dla Pana. Razem z innymi braćmi 

uczęszczaliśmy na przygoto-
wania do służby, które odby-
wały się w Dzięgielowie, na 
Kępie. Jego służba zawsze 
była przemyślana. On też   
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Na wyjazdowym posiedzeniu Rady Parafialnej w Dzięgielowie w marcu 1999 roku. 
Drugi rząd, od lewej strony drugi śp. Eryk Kajzar 

i nam młodszym nieraz pomagał i podtrzymywał nas 
na duchu w modlitwach i radą. Brał często udział  
w wyjazdach na ewangelizacje do różnych miejscowo-
ści w naszym kraju: np. do Starej Huty, Sycowa, Węgro-
wa, czy na Mazury.  A tu w Cieszynie, zawsze w czasie 
trwania godziny biblijnej, modlił się i rozmyślał o tym, 
co było mówione, a potem się dołączał. Brat Eryk wy-
brany był na członka Rady Braci w Dzięgielowie i tam 
też zawsze służył dobrą radą i modlitwami. Nasz Eryk 
brał też wraz z nami  czynny udział w nabożeństwach  
w Domu Starców przy ul. Korfantego i tam też Jego 

służba wnosiła wiele radości w serca słuchających 
sędziwych i dorosłych wiekiem  słuchaczy. Był On 
też długie lata prezesem Chóru Misyjnego. Gdy wiek  
i zdrowie zaczęły mu dokuczać, z  własnej woli i przy-
zwolenia Pana, zrezygnował z tej służby na każdym 
odcinku.
Pan przyzna się do Jego służby i życia ukrytego  
w Bogu. Niech Jemu będzie Chwała i Cześć  za bło-
gosławieństwo jakiego Mu udzielał w tej zaszczytnej 
pracy.                                                                                                     

Brat w Panu Henryk Raszka

 „Próżna ufność w marmu-
rze, próżna i w żelazie, to 

trwa do skonu świata, co na 
papier wlezie” 

(Wacław Potocki 1621-1696)

 
 Pozostawiamy po sobie 
różne ślady: w sercu, w pamięci, 
a także na papierze. Taki ślad na 
papierze i w naszej pamięci pozo-
stawił nasz długoletni (prawie 30 
lat) prezes śp. Eryk Kajzar. Dzię-
ki zachowanym kronikom Chóru 
Misyjnego dowiadujemy się, jak 
bogate było jego życie duchowe 
i jak wspaniałe przyniosło owoce. 
Tylko brać i naśladować. Nasz 
Prezes organizował: 
 - rocznice powstania Społeczno-
ści Chrześcijańskiej i Chóru Mi-
syjnego
 - rocznice urodzin przewodników 
w wierze: diakona A. Cymorka, 
ks. P. Sikory, ks. dr. M. Lutra i in. 
 - występy Chóru Misyjnego poza 
Cieszynem: na Ewangelizacjach 
i Pamiątkach Założenia Kościo-
ła, na spotkaniach parafialnych 
(w czasach ks. Jana Melcera) na 
Zjazdach Chórów i Wieczorkach 
Pieśni, m.in. w Wiśle,
 - przygotowywał i prowadził 
Wieczory Sylwestrowe (co się  
z nimi stało) 
 - Wycieczki Chóru - m.in. do Pe-
tershagen k/Berlina.

 Był wiernym i pracowitym ewangelikiem i sam zapraszał cenionych 
wykładowców i mówców na spotkania ze Słowem Bożym, przede wszyst-
kim na godzinach Biblijnych. Nie zapominał o naszych braciach w wierze  
z parafii na Zaolziu. 
 Przyszłam do Chóru Misyjnego w 1991 roku. Przeszłam wspaniałą 
szkołę pokory, posłuszeństwa, zaangażowania i bezinteresownego poświę-
cenia czasu w służbie dla Pana i Bliźnich. Dziękuję Ci Eryku, do zobaczenia  
w „onym lepszym Kraju”. 

Zofia Wojtas
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Janek Schylla

Be omide didar                    

Zza granicy

 Fenomen postępującej islamizacji 
Europy i świata powoduje konieczność za-
stanowienia się nad strategią i skutecznością 
tego zjawiska, ale skłania też do sięgnięcia  
w praprzyczyny i dynamikę zmian historycz-
nych i cywilizacyjnych na przestrzeni VII – 
XIV wieku naszej ery.

 Musimy się zgodzić z wybit-
nym znawcą islamu Józefem Bielaw-
skim, który niejednokrotnie w swych 
opracowaniach  stwierdza, że ekspan-
sja islamu to zadziwiające wydarzenie w historii ludzkości, by 
religia rozprzestrzeniała się z taką szybkością i mniej więcej  
w ciągu połowy stulecia na rozległych obszarach wyprzeć z nich 
funkcjonujące tam tradycje i wierzenia religijne.
 Znawcy zagadnienia uważają, że istotnym elementem 
kultury arabsko-muzułmańskiej jest język arabski, z którym  
islam związał się immanentnie. I tak sam Koran został „obja-
wiony” Prorokowi Mahometowi w języku arabskim, a następnie  
w tym języku go zredagowano. Był to ważny element meto-
dyczny, ponieważ zwolennicy nowej religii podbijając sąsiednie 
kraje uczyli zasad islamu w oparciu o Koran i każdy wyznawca 
powinien znać i rozumieć  zawarte w nim nauki. Był to znaczą-
cy element powodujący integrację i ekspansję świata  arabskie-
go, gdy prości  Beduini z Arabii wyruszyli w drugiej połowie 
VII wieku na podbój  sąsiednich  krajów  na Wschodzie i Za-
chodzie, wprowadzając swój język i swoją nową religię. Były to 
dwa podstawowe elementy rodzącej się nowej cywilizacji arab-
sko-muzułmańskiej. 
 Następuje rozwój nauki i sztuki. W drugiej połowie VIII 
w. powstaje w Basrze  pierwsza arabska gramatyka klasyczna. 
Jest to Księga Al-Kitab, której autorem jest Sibwajhi. Zostają 
opanowane przez Arabów i islam rozległe terytoria od Indusu 
i granic Chin na wschodzie, do Maghrebu i arabskiej Hiszpa-
nii na zachodzie, a język arabski staje się oficjalnym językiem 
wielkiego imperium arabsko-muzułmańskiego – Kalifatu Omaj-
jadów. 
 Możemy, opierając się na znawcach zagadnienia, w tym 
na: J. Bielawskiem i J. Hauzińskim - stwierdzić, że nauka (astro-
nomia, matematyka, filozofia) i kultura i cywilizacja arabsko-

-muzułmańska w wiekach wspaniałego rozkwitu, tj. IX – XIV 
w. stały na bardzo wysokim poziomie, pozostawiając daleko  
w tyle ówczesną naukę i kulturę europejską. Współtwórcami 
tych osiągnięć byli, prócz Arabów, również  Persowie i  przed-
stawiciele  innych  podbitych narodowości, zwykle zarabizowa-
nych i zislamizowanych.
 Ośrodkami nauki i indoktrynacji w świecie muzułmań-
skim były meczety i jak twierdzą znawcy przedmiotu, można je 
nazwać „uniwersytetami powszechnymi”, gdyż uczono w nich 
wszystkich nauk, jakie zaczęły się rozwijać w okresie początko-
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wym historii islamu. W stolicach prowincji imperium arab-
skiego zakładano meczety-katedry, które były ośrodkami na-
uczania religijnego oraz nauk świeckich.
 Pierwszy meczet zbudował Mahomet ze swymi wy-
znawcami w Medynie. Jak podaje Maxime Rodinson, tam 
powstał pierwszy masdżid, pierwsze sanktuarium, a po sy-
ryjsku masegeda i oznacza miejsce bicia czołem, miejsce 
kultu. Francuzi utworzyli od niego (według starej wymowy 
zachowanej jeszcze w Egipcie, masgid, i za pośrednictwem 
hiszpańskiego) słowo mosquee. Polski wyraz meczet przy-
wędrował za pośrednictwem języka tureckiego, w którym 
arabskie masdżid ma formę mesczit.
 Wielkie meczety-katedry w historii nauki arabsko-

-muzułmańskiej były postrzegane jako uczelnie - uniwe-
sytety. Przywołać  należy przede wszystkim wielki meczet 
Omajjadów w Damaszku, założony 732 roku, gdzie wykła-
dali wybitni uczeni nauk religijnych i świeckich. Znaczny 
wpływ wywarł w upowszechnianiu  islamu i nauk świeckich 

-az-Zajtuna, meczet i zarazem uczelnia w Tunisie. Trzecim z 
kolei sławnym meczetem-uniwersytetem był Al-Karawijjin 
w Fezie (Maroko), którego tradycje kontynuuje do dzisiaj  
wydział języka  arabskiego i prawa muzułmańskiego uni-
wersytetu stołecznego w Rabacie. Wymienić należy  znany 
również dzisiaj Al-Azhar meczet uniwersytet w Kairze. Ta 
słynna uczelnia arabsko-muzułmańska jest aktualnie nowo-
czesym ośrodkiem naukowym ze wszystkimi wydziałami 
uniwersyteckimi i tradycyjnymi wydziałami języka arabskie-
go i prawa muzułmańskiego.

 Aby pojawił się zachwyt musimy się nauczyć pielęgnowania uczuć. 
Trzeba skosztować ogrodowej morwy, umieć słuchać cykady i polnego świerszcza, spadania  kasztanów i szumu 
morza. Trzeba dotykać śniegu i liści; trzeba poczuć wibrację uderzonej  ziemi, stałość skalnego kamienia, trzeba 
wąchać pieczone kasztany... Tak jest, potrzebujemy powrotu  do kontaktu z przyrodą; trzeba definitywnie zerwać  
z ograniczeniami. Ograniczenie to samochód, telefon, telewizor, winda... Tyle razy ile jest to możliwe, wychodźmy 
pieszo, aby zatrzymywać się i podziwiać.
 Ileż już mieliśmy w życiu zaprzepaszczonych możliwości zachwytu!
                                                       -----------------------------------
 W Talmudzie, który jest dziełem zawierającym mądrość nauczycieli żydowskich z pierwszych pięciu stuleci 
naszego wieku jest napisane: „W świecie, jaki przyjdzie, każdy z nas zostanie rozliczony z niedostrzeżeń i braku 
uwagi na piękno, jakim BÓG obdarował ziemię”.
                                                       ------------------------------------

„Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła!” (Ps 6,3).

                                                                               (udostępniła: Grażyna Cimała)
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LOTE SPTE

Szkoła Podstawowa TE

GTE

 Zakończył się pierwszy semestr nauki  
w SPTE czas na podsumowanie pracy szkoły.
 Nasi uczniowie wzięli udział w akcjach  
charytatywnych i w myśl zasady: ziarnko do ziarnka  
z werwą zbierali grosz do grosza, aż uzbierali ich 
całą górę, a dokładniej  1140 zł., które przekazaliśmy  
na „Górę grosza”.
 Nie byliśmy  także obojętni na dolę naszych 
czworonożnych przyjaciół, dla których w ramach 
akcji „Podaj łapę” zebraliśmy dary, których wartość 
wyniosła  1343,35 zł.
 A skoro już o czworonogach mowa, nie tyl-
ko my wybieramy się z odwiedzinami i podarunka-
mi do zwierzaków, czasami  psiaki odwiedzają nas…  
W styczniu uczniowie klas pierwszych mogli zoba-
czyć jak pracuje pies-terapeuta, zaś klasy czwarte 
obejrzały pokaz psiej tresury.
 Praca wre u nas nie tylko na polu dobroczyn-
ności, nie zaniedbujemy też nauki, aż troje naszych 
uczniów: Natalka Król, Emilka Koczoń i Łukasz 
Wesołowski wzięło udział w rejonowym etapie Wo-
jewódzkiego Konkursu  Przedmiotowego z Języka 
Polskiego w Bielsku-Białej, z kolei w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym z Matematyki  reprezen-
towali nas: Kamil Krzywoń,  Jan Konarzewski, Kac-
per Pietrusiak oraz Łukasz Wesołowski. Kamilowi 
udało się zakwalifikować 
do kolejnego, ostatniego 
już etapu tego konkursu. 
Mocno trzymamy za niego 
kciuki.
 Na uwagę zasługu-
je Łukasz Wesołowski, któ-
ry w tegorocznych zmaga-
niach dotarł do rejonowego 
etapu obydwu konkursów, 
chociaż jest dopiero piąto-
klasistą.
 Po pracy przycho-

Festiwal kolęd

Pies terapeuta
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dzi czas na zabawę. Karnawał to dobra ku temu oka-
zja. W ostatni piątek stycznia, po uchyleniu drzwi 
szkoły mogło nas spotkać nie lada zdziwienie. W 
szkole roiło się od wróżek, smoków, czarownic, co 
krok spotkać można było rycerzy, postacie z bajek i 
powieści dla dzieci. Odwiedził nas nawet sam Mi-
chael Jackson. W ten karnawałowy sposób młodsze 
klasy naszej szkoły spędziły ostatni dzień przed fe-
riami.
 By godnie pożegnać świąteczny czas, 
uczniowie mogli wziąć udział w koncercie kolęd  
i pastorałek. Była to dobra okazja, by powspomi-
nać świąteczny nastrój i wspólnie raz jeszcze oddać 
się nastrojowym melodiom. W ramach koncertu 
mieliśmy okazję usłyszeć nie tylko anielskie głosy 
uczniów, ale także przepiękną grę na skrzypcach czy 
gitarze.
 I tak śpiewająco zakończyliśmy styczeń, 
ale nie spoczęliśmy na laurach... Rozpoczął się II 
semestr nauki, niewiele pozostało  miesięcy do wa-
kacji. Czas szybko płynie, nawet się nie obejrzymy,  
a zadzwoni ostatni dzwonek, a nasi uczniowie wy-
biegną ze świadectwami ze szkoły. Na to jednak 
trzeba zapracować. Dlatego od razu po feriach wzię-
liśmy się do pracy. W ostatnim tygodniu stycznia 
odwiedziła nas SP nr 2 im. Mikołaja Reja z Bielska 

–Białej. Nasi goście uczestniczyli w zajęciach z ma-
tematyki, języka polskiego, języka angielskiego, ję-
zyka niemieckiego. Było to nie lada wyzwanie dla 
nauczyciela, który prowadził zajęcia dla 40 uczniów. 
Zajęcia były ciekawe, uczniowie pracowali w gru-
pach . Było to na pewno jakieś nowe doświadczenie 
zwłaszcza dla tych, którzy po raz pierwszy uczest-
niczyli w zajęciach z języka niemieckiego i mogli 
poznać podstawowe zwroty. Po zajęciach cała grupa 
udała się na zwiedzanie miasta. Nasi piątoklasiści 
przyjęli rolę przewodników przedstawili najważniej-
sze zabytki Cieszyna. Ostatnim punktem zwiedzania 
była Wieża Piastowska, z której podziwiali panora-
mę naszego miasta. Myślę, że współpraca ze SP 2  
z Bielska  pozwoli na wymianę 
doświadczeń, dobrych praktyk, 
zawarcie nowych znajomości   
i być może realizację wspól-

Joanna Gibiec-Smierna

Bal przebierańców

Wizyta SP 2 z Bielska Białej prowadzonej 
przez Towarzystwo Oświatowe  

Mikołaja Reja            
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Przedszkole TE

 Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza wszystkie dzieci wraz  

z rodzicami na dzień otwarty 13 marca o godzinie 17.00.
 Podczas tego spotkania zostaną zaprezentowane zajęcia, które proponuje-

my naszym przedszkolakom. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
 

Grażyna Podżorska
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 W październiku ubiegłego roku ruszył re-
mont naszych cieszyńskich organów. Wszystkie 
piszczałki i elementy grające instrumentu zostały 
już zdemontowane, a wnętrze zabytkowego pro-
spektu zostało oczyszczone i zakonserwowane. 
Prace idą pełną parą, o czym informujemy w kolej-
nych numerach Wieści Wyższobramskich. Poleca-
my również wizytę na stronie www.ratujmyorgany.
pl, gdzie znajduje się obszerna relacja fotograficz-

Ratujmy Organy
Inauguracja IV edycji akcji

RATUJMY ORGANY KOŚCIOŁA JEZUSOWEGO

na z przeprowadzonych dotąd robót.
 Prace trwają, parafia stara się pozyskać 
środki zewnętrzne na dokończenie remontu, jed-
nak nadal potrzebne jest też nasze zaangażowanie  
i wsparcie akcji. Również  tym roku chcemy konty-
nuować rozpoczęte w 2012 roku dzieło i zaprosić 
Was na koncerty, podczas których można dołożyć 
swoją cegiełkę na ten cel.

 

 Koncerty muzyki pasyjnej w kościele Jezu-
sowym mają już swoją tradycję. Zazwyczaj w nastrój 
Wielkiego Tygodnia wprowadzały nas chóry naszej 
parafii. Tegoroczny koncert, podczas którego chcemy 
zainaugurować IV edycję akcji „Ratujmy Organy” bę-
dzie miał nieco inny charakter. Wystąpią 3 chóry  repre-
zentujące odmienny styl śpiewania, które zaprezentują 
swoje spojrzenie na muzykę pasyjną. Gospodarzem  
i inicjatorem koncertu jest Wyższobramski Chór Kame-
ralny, który  zaprosił do Cieszyna dwa ciekawe zespoły: 
Chór ALBATESSO z Dębowca oraz Zespół Wokalny 
im. Wacława z Szamotuł z Krakowa. Chóry połączą 
również swoje siły i wykonają wspólnie jedną z najbar-

Serdecznie zapraszamy 

na KONCERT PIEŚNI PASYJNYCH, 

który odbędzie się w Niedzielę Palmową, 

29 marca 2015 roku o godz. 17.00 

w kościele Jezusowym.

dziej znanych pieśni pasyjnych „O głowo, coś zraniona” 
w opracowaniu Jana Sebastiana Bacha. 

 Chór ALBATESSO jest kameralnym zespołem 
śpiewaczym założonym w 2001 roku, który powstał  
z zachwytu nad pięknem muzyki chóralnej oraz z pasji 
do wspólnego muzykowania. Zespół wykonuje dzie-
ła muzyki dawnej oraz współczesnej, a także kolędy. 
Śpiewacy chóru Albatesso prezentują a capella swój 
bogaty repertuar klasyczny oraz rozrywkowy podczas 
koncertów oraz w czasie liturgii. Dyrygentem chóru od 
2009 r. jest Paweł Moskała - absolwent Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie na kierunku edukacji artystycz-
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Chór ALBATESSO (fot. A. Murawa)

Zespół Wokalny im. Wacława z Szamotuł (fot. P. Ziółkowski)

nej w zakresie sztuki muzycznej ze specjaliza-
cją: dyrygentura w klasie dr hab. Anny Szostak. 
Chór Albatesso w swojej długoletniej działalno-
ści miał okazję koncertować w wielu ośrodkach 
kulturalnych na terenie Śląska Cieszyńskiego, 
Podbeskidzia, Oświęcimia, a także Podhala. Ze-
spół działa przy Stowarzyszeniu Miłośników 
Kultury „Dębowczanie” w Dębowcu.

 Zespół Wokalny im. Wacława z Szamo-
tuł działa przy Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej św. Marcina w Krakowie. Założony został 
w 2012 r. i specjalizuje się w wykonywaniu 
muzyki renesansowej. W swoim repertuarze 
posiada wiele utworów m.in. Mikołaja Gomół-
ki, Mikołaja z Krakowa oraz swojego patrona 
Wacława z Szamotuł. Dyrygentem zespołu jest 
Łukasz Laxy – absolwent Akademii Muzycznej 
w Krakowie w klasie wiolonczeli ad. Anny Ar-
matys – Corelli oraz w klasie dyrygentury prof. 
Rafała Delekty. Pod jego kierownictwem kra-
kowski zespół pięknie się rozwija, uświetniając 
wiele kościelnych uroczystości w macierzystej 
parafii oraz biorąc udział w licznych koncertach 
na terenie diecezji katowickiej.

      
   Zapraszam serdecznie
    Piotr Sikora

LEGENDA O POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA

 Stara legenda indyjska opowiada o pięknej dziewczynie, którą Wielki Duch 

chciał obdarzyć szczęściem. Zaprowadził ją do łanu zboża i powiedział: "Tu możesz 

znaleźć kłos, który ci przyniesie szczęście. Im większy kłos, tym większe szczęście. Wol-

no ci jednak tylko raz przez ten łan tak przejść, że nie zrobisz ani kroku wstecz".

  Dziewczyna widziała piękne kłosy, ale szła wciąż naprzód, bo myślała, że dalej 

będą jeszcze piękniejsze i piękniejsze. Ale nagle łan się skończył i wyszła z pustymi rę-

kami. Tak jest z poszukiwaniem szczęścia.
z rozważań o prawdziwym szczęściu 

ks. dra Alfreda Jaguckiego
udost. RM
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Chóry, muzyka...
WCK w Krzyżowej

 W sobotę 7 lutego Wyższobramski Chór Kameralny po raz 
pierwszy w swojej 9 letniej historii wyruszył na Dolny Śląsk. Na-
szym celem była Krzyżowa, mała miejscowość nieopodal Świdnicy. 
Piękna słoneczna pogoda zachęcała do podziwiania widoków. Tuż 
po minięciu Góry św. Anny zniknął śnieg i nasze oczy cieszyła deli-
katna zieleń okolicznych pól. Mając zapas czasu, zatrzymaliśmy się 
na krótko w Świdnicy, gdzie udało nam się odwiedzić Plac Pokoju  
z pięknym zabytkowym Kościołem Pokoju oraz świdnicki rynek. 
Po szybkim posiłku udaliśmy się do wspomnianej już Krzyżowej. 
W tej malowniczej wiosce mieści się siedziba Fundacji „Krzyżowa”, 
polskiej organizacji pozarządowej działającej na 
rzecz tolerancji, pokoju i porozumienia wszystkich 
narodów europejskich. Właśnie tam 12 listopada 
1989 odprawiono mszę pojednania, symbolicz-
ne nabożeństwo w języku polskim i niemieckim,  
w którym udział wzięli ówczesny premier Polski 
Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz Niemiec, Hel-
mut Kohl. 
 Teren dawnego majątku rodziny von Molt-
ke, w skład którego wchodzi XVIII-wieczny pałac 
i zabudowania dworskie skupione wokół olbrzy-
miego dziedzińca, zrobił na nas ogromne wraże-
nie. Wszystkie budynki zostały pięknie odnowione  
i stanowią wspaniałą bazę noclegową z zapleczem 
rekreacyjnym i konferencyjnym. W dniach od 4 do 
8 lutego 2015 r.  odbywała się tam III Europejska 
Konferencja „Spotkanie z Innymi - Ścieżki integra-
cji społecznej wyznaczane przez duszpasterstwo 
międzykulturowe i międzyreligijne”. 
 Nasz pobyt w Krzyżowej rozpoczęliśmy 
od zwiedzania terenu dawnego majątku rodziny 
von Moltke. Sympatyczny przewodnik w bardzo 
ciekawy sposób przybliżył nam historię właścicieli 
terenu ze szczególnym uwzględnieniem Domku na 
Wzgórzu, w którym w czasie II wojny światowej 
dział Krąg z Krzyżowej - grupa niemieckiej opo-
zycji antyhitlerowskiej. 
 Wieczorem wzięliśmy udział w uroczy-
stej kolacji kończącej kilkudniowe obrady ponad  
60 uczestników spotkania.  Całości przewodził  
ks. dr Adrian Korczago, który zaprosił nas do 
Krzyżowej. W trakcie wieczoru zaśpiewaliśmy 15 
pieśni religijnych, klasycznych oraz  prezentujących folklor Śląska  
Cieszyńskiego. Do Cieszyna dotarliśmy późną nocą. Długo  
zapamiętamy międzynarodowy charakter tego spotkania,  
gdzie mieszały się różne poglądy i języki, przeważała jednak atmos-

Na dziedzińcu dawnego majątku rodziny von Moltke

fera pojednania, zrozumienia i pełnej in-
kluzji.  

      
  

Piotr Sikora
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Chórowy kulig

 W niedzielę, pierwszego lutego, za pięć trzecia p.m. 
(jakby to powiedziała Shirley), czyli po naszemu   za piynć 
trzecio, umówiliśmy się na Placu Kościelnym.
 Nasz Prezes jak zwykle wszystko pięknie zaplano-
wał, zorganizował, nie zapominając też o śniegu, którego 
nam tegoroczna zima, tak jak i poprzednie, trochę do tej 
pory skąpiła.
 Białego puchu nasypało więc sporo, jakby na za-
mówienie, świeciło piękne słońce, temperatura była lekko 
poniżej zera, pogoda jak wymarzona!
 Podróż do Wisły autokarem zaprzyjaźnionego „Wi-
spolu” minęła szybko, podziwialiśmy    zmieniający się za 
oknami pejzaż, im bliżej gór, tym robiło się bardziej zimo-
wo, wręcz bajkowo, śnieg skrzył się na drzewach i dachach 
domów, a zaspy były coraz to większe.
 W Wiśle Czarnym czekały na nas już sanie, każde  
zaprzężone w dwa konie. Umościliśmy się wygodnie  na 
wyściełanych kocami ławkach i już... koniki podzwaniając 
raźno dzwoneczkami ruszyły w drogę!!! Co rusz 
słychać było okrzyki zachwytu nad pięknem mija-
nej okolicy, „patrzcie jakie czapy śniegu na drze-
wach!!!...o..a tam wodospad jak malowniczo wy-
gląda!!!wow..it looks wonderful..” - takie słychać 
było odgłosy.
 Wszyscy na chwilę mogliśmy poczuć 
wręcz dziecięcą radość, bo przecież to wielka fraj-
da, tak sunąc na saniach, unosić głowę do góry 
i patrzeć jak przesuwają się w oczach ośnieżone 
wierzchołki drzew, można sobie nawet pohukiwać 
i pokrzykiwać, nie bacząc  na wiek i nikogo to 
wcale a wcale nie dziwi!!!
 Naszym punktem docelowym, bo prze-
cież jak kulig to i musi być pieczona kiełbaska na 
patyku, była drewniana chatka „Kolyba u Mario-
li”. Tam już na nas czekali z chlebem, smalcem 
w glinianych „bunclokach”, takim dobrym, ze 
szpyrkami (a dokładali co chwilę), kiszonymi 
ogórkami, oscypkami i kiełbaskami. Tak, że  nie 
było chyba nikogo, kto by wyszedł głodny. A ape-
tyty dopisywały, wiem po sobie, chleb ze smal-
cem smakował tak... jak smakuje po pobycie na 
świeżym powietrzu, przy ognisku, w ciepłej, przy-
tulnej góralskiej chacie.
 Nasze drogie koleżanki Amerykanki 
pierwszy raz były na kuligu i bardzo się im to 
wszystko podobało. Nie bylibyśmy chórem, gdy-
by po dobrym posiłku nie zebrało się nam na 
wspólne śpiewanie, a to też taki nasz zwyczaj, by 
pieśnią (tym razem góralską) podziękować gospo-
darzom za przywitanie i poczęstunek.
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 Śpiewalibyśmy zapewne jeszcze znacznie dłu-
żej, ale trzeba było zrobić miejsce następnej grupie, po-
żegnaliśmy więc „Kolybę” do następnego razu i wyru-
szyliśmy w drogę powrotną.

 Tym razem w jeszcze piękniejszej scenerii, bo 
w migotliwym świetle pochodni leśny dukt wyglądał 
jak z krainy baśni zapamiętanej  z dziecięcych czytanek.

Klaudia Pawlas

Bal karnawałowy chóru „HOSANNA”

Chórowy „śledzik”

 Zamiast, jak zwykle w środę, nasza Dyrygent-
ka zaproponowała nam, abyśmy spotkali się wyjątkowo 
we wtorek, 17 lutego. Dlatego, że na ten dzień przypa-
dała śledziówka, czyli dzień, w którym ze szczególnym 
smakiem spożywa się cieszyńskie kanapki przyozdo-
bione smaczną rybką i mnóstwem cebuli i majonezu.
 Połączyliśmy więc przyjemne z pożytecznym 
i spotkaliśmy się w Pajcie , by podsumować ubiegły 
rok pod względem działalności naszego chóru, posłu-
chaliśmy też planów dotyczących 
wyjazdu do Niemiec, na począt-
ku czerwca. A wszystko przy rze-
czonych kanapkach, ciasteczku, 
herbatce i kawie.  
 Było, jak zwykle miło 
i sympatycznie (korzystając  
z okazji zapraszamy wszystkich 
chętnych, nieśmiałych czy nie-
zdecydowanych, żeby przyszli na 
próbę w najbliższą środę o 18.00 
i się przekonali).
 Nasze spotkanie było 
jednak też normalną próbą, po-

 Po okresie świątecznym, kiedy to dzieci z chór-
ku Hosanna dzielnie przygotowują program świąteczny 
oraz uczestniczą w wielu koncertach, licznych wystę-
pach przychodzi czas, aby odpocząć i się zrelaksować. 
Wspaniałym momentem do tego były zimowe ferie, 
przerwa w nauce i czas na zabawę. W ostatnim dniu fe-
rii czyli 14 lutego nadszedła pora na nagrodę dla małych 
chórzystów. Bal przebierańców, odbył się w salce chó-
rowej na parafii o godzinie 10.00. Dzieci spotkały się 
tego dnia ubrane w różne stroje – księżniczki, cyganki, 
żołnierzy, rycerzy, itd.. 
 Balik rozpoczęliśmy wspólnym tańcem, do któ-
rego przygrywała nam muzyka, zaś w roli „D-Jeja” bar-
dzo dobrze odnalazł się Pan Tomasz Gaszek - dziękuje-
my mu za to. W czasie balu uczestnicy tańczyli w parach 
z kartką papieru pomiędzy głowami, brzuchami, udami 

ćwiczyliśmy więc pieśni, które przygotowujemy na  
6 marca, kiedy to  obchodzimy Światowy  Dzień Modli-
twy. W tym roku  pieśni zostały wybrane przez kobiety 
z Wysp Bahama.
 Przy rozmowach i śpiewaniu czas szybko pły-
nie. Kolejna „śledziówka” za nami, a przed nami długi 
okres Postu i oczekiwania na Święta Wielkanocne.

Klaudia Pawlas
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i kolanami. Następnie wszyscy braliśmy 
udział w różnych grach i konkurencjach. 
Jedną z nich była np. „Rodzina”, najbardziej 
lubiana przez dzieci, a także zabawa przy 
muzyce „o jedno krzesło za mało …”. Zaba-
wy prowadziła nasza była chórzystka Moni-
ka Macura, bardzo jej za to dziękujemy.
 Kolejnym punktem programu był 
poczęstunek, czyli kanapki z nutellą, chip-
sy, pop corn i babeczki przygotowane przez 
jedną z mam. Stroną kulinarną zajęła się 
nasza dyrygentka, której dzielnie pomagali 
wszyscy chórzyści. Po przerwie na posiłek 
odbył się pokaz strojów. Dzieci kolejno mia-
ły przejść przez środek sali, a reszta miała 
zgadnąć strój tej osoby. Potem kierowały się 
do pudełka, z którego losowały sobie jakie-
goś pluszaka. 
 Następnie, aby wszyscy mogli od-
począć przyszedł czas na zgadywanie za-
gadek oraz zabawę w zapamiętywaniem 
zaproponowanej historyjki. Bal zakończył 
się o godzinie 13.00,  myślę że wszyscy  
z zadowolonymi minami opuszczali naszą 
salkę. Czas mile nam upłynął w przyjemnej 
atmosferze. 
 Jednak smutne jest to, że nasza mała 
chórowa rodzinka się nie powiększa, pomi-
mo wielu zachęt z naszej strony i starań Pani 
Dyrygent, chętnych jest tak mało… 
 Rodzice poślijcie swoje pociechy, 
na pewno nie bedą tego żałowały. Śpiew 
wiąże, my jesteśmy otwarci, zapraszamy 
wszystkich, którzy są w wieku od 6 do 12 lat,  
radośni, otwarci i niewstydliwi. A wstydli-
wi i „smutaski” też będą bardzo docenione 
za odwagę i od razu staną się częścią naszej 
małej społeczności. Przyjdźcie, a nie poża-
łujecie ....

Macura M .
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Dzieci i młodzież
Młodzieżowy Sylwester i Obóz w Brennej

 W dniach 2-9.02.2015r., czyli w pierwszym ty-
godniu ferii, młodzież z cieszyńskiej Parafii wybrała się 
na obóz do Brennej, który co pół roku organizowany 
jest przez samych uczestników. Jest to wyjazd, który 
pozwala nam się zgrać i zaprzyjaźnić. Jednak najważ-
niejszym celem tego obozu jest oczywiście poznawanie 
Boga i Jego planu na nasze życie.
 Podczas codziennych spotkań śpiewamy ku 
chwale Pana. Starsi uczestnicy prowadzą także tematy, 
które poruszają sprawy związane z naszą wiarą, szcze-
gólnie te które są ważne dla młodych ludzi. W ciągu 
dnia jest również wyznaczona godzina zwana Cichym 
Czasem, na którym każdy z nas może pobyć sam na 
sam z Bogiem w ciszy i spokoju, który ma wtedy za-
pewniony.
 Tym razem co drugi dzień odbywały się grup-
ki męsko-damskie, na których poruszane były różne 

tematy dotyczące nas samych, relacji z innymi ludźmi, 
a przede wszystkim z Bogiem. Oprócz czasu na mo-
dlitwę i uwielbienie Boga, nie brakuje wolnych chwil, 
w których wspólnie gramy w różne gry, organizujemy 
zabawy na śniegu oraz różne wyjścia, na przykład na 
lodowisko czy w góry.
 W tej samej chatce spędzaliśmy również Syl-
westra. Stwierdziliśmy, że chcemy pożegnać stary rok 
i powitać nowy nie tyle w dobrym towarzystwie ludzi, 
ale także i Boga.
 Wyjazd miał miejsce 29.01. Nasze dni upływa-
ły nam w zabawach na śniegu, w gry planszowe, jak 
i na wspólnym uwielbianiu Boga, słuchaniu o Jego 
słowie. W ten najważniejszy wieczór, przed wybiciem 
12.00, mogliśmy w modlitwie oddać Panu Bogu to co 
było w naszym życiu oraz powierzyć Mu wszystkie 
nasze plany. Po wspólym oglądaniu fajerwerków przy-



Wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl42 Odwiedź naszą stronę:

szedł czas na zjedzenie czegoś dobrego,  
a także na tańce. Świętowanie Nowego 
Roku dla niektórych zakończyło się dopie-
ro po 5 rano.
 Mam nadzieję, że dla wszystkich  
z nas była to inna możliwość spędzenia 
tego czasu radości. Inna, co nie oznacza 
gorsza, a dająca wiele do myślenia. Każdy 
wyjazd do tej chatki daje nam coś, co zo-
staje w nas na zawsze, nie tylko fakt spę-
dzenia tyle czasu z ludźmi, którzy stają nam 
się bliscy. W Brennej jest czas na wszyst-
ko, czego brakuje nam tutaj. Jest czas na to 
by rano uwielbiać Boga, czas, by spędzić  
z nim chwilę w ciszy, czas, kiedy można iść 
na spacer i podziwiać.
 Z chęcią zapraszamy wszystkich 
młodych ludzi do wyjazdów z nami. Infor-
macje są  podawane na młodzieżówkach, 
które odbywają się w Cieszynie w piątek  
o godzinie 18:00 (zmiana na czas pasyjny). 
 Zapraszamy również do zespołu, 
którego próby odbywają się w Hażlachu  
w drugą i czwartą sobotę miesiąca, o godzi-
nie 18:00.

Uczestniczki

Generalny remont w klubie młodzieżowym
 W drugim tygodniu ferii nastał dziwnie praco-
wity czas dla młodzieży. Zamiast siedzieć i odpoczy-
wać (bo przecież były ferie), kilka osób z grupy mło-
dzieżowej stwierdziło, że mogą ten czas spożytkować 
inaczej, pożyteczniej.
 W środę nastąpił pierwszy dzień naszego ma-
łego „remontu". Załataliśmy dziurę, która zrobiła się  
w ścianie, a także zamalowaliśmy ściankę dookoła 
okien oraz powiesiliśmy rolety, które w przyszłości 
ułatwią nam oglądanie filmów. Pojawiły się także nowe 
akcesoria kuchenne. W następnym dniu naszej pracy, 
którym był piątek, młodzież stwierdziła, że trzeba coś 
zrobić, aby salka nie była taka smutna. Padł pomysł, 
żeby namalować na ścianie drzewo, którego liście będą 
tworzyć osoby, które będą przychodzić na młodzieżów-
kę, odbijając swoje dłonie. Ma to zachęcić młodych lu-
dzi do chodzenia, uzmysłowić im, że są potrzebni oraz 
pokazać, że bez Boga nic co robimy w naszym życiu 
nie może być dostatecznie dobre. Obok drzewa pojawił 
się również werset z Ew. Jana 15,5, który dobrze obra-
zuje to, kim dla nas powinien być Bóg. Do stworzenia 
przytulnego klubu, jaki młodzi ludzie sobie wymyślili, 
jeszcze trochę brakuje, chcielibyśmy kupić nowe kubki, 
narzuty na fotele, miseczki, itp.

 Myślę jednak, że mogę być dumna, patrząc jak 
rozwija się nasza grupa młodzieżowa i ile jej członko-
wie mają jeszcze pomysłów do zrealizowania. Serdecz-
nie wszystkich zapraszam w piątek o godzienie 18.00 
(zmiana na czas pasyjny) do zobaczenia jak wygląda 
teraz nasz klub i przy okazji do tworzenia z nami czegoś 
wystrzałowgo :)

Lider grupy młodziezolwej
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Wieczór gier planszowych

 W środę, 11 stycznia, zorganizowany został dla dzieci 
oraz młodzieży z Bażanowic, kolejny wieczór gier planszo-
wych. Każdy z uczestników przyniósł na spotkanie swoją 
ulubioną grę. Tego wieczoru można było zagrać w tradycyjne, 
znane wszystkim gry jak np. „Człowieku nie irytuj się”.  Były 

też gry zupełnie nowe, w które dopiero trzeba 
było nauczyć się grać.
 Oprócz gier uczestnicy spotkania czę-
stowali się goframi, które pieczone były na 
miejscu. 
 Wieczór gier był miłą odmianą od 
komputerów oraz tabletów, przy których dzie-
ci i młodzież tak bardzo lubią spędzać czas.

Tekst i zdjęcia: Janina Szalbot
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Gwiazdka dla dzieci w Hażlachu

 Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 
gdy każdy z nas czuł już zapach Świąt, w czwartą 
niedziele adwentową o godzinie 15:30 w Kościele 
Ewangelickim w Hażlachu rozpoczęła się Gwiazdka 
szkółki niedzielnej. Jak co roku mogliśmy podziwiać 
dzieci w różnych rolach. Cześć dzieci deklamowała 
wiersze. Niektóre wypowiadały je z wielkim przeję-
ciem i zaangażowaniem. Mogliśmy również podzi-
wiać talenty muzyczne, powstał nawet mini zespół, 
który zaprezentował instrumentalne wykonanie kil-
ku kolęd, a który powstał z inicjatywy Pani Izy i Pani 
Kariny. W trakcie występów  zobaczyliśmy dwa krót-
kie przedstawienia: pierwsze pt. „Trzy Gwiazdecz-
ki” o gwiazdach, które zazdrościły gwieździe betle-
jemskiej tego, że mogła świecić dla Jezusa, drugie 
pt. „Najlepszy przyjaciel”, treść tego przedstawienia 
uświadamiała nam, kto powinien być naszym naj-
lepszym przyjacielem. Wystąpił również chór E.G. 
Gloria a także Marta Cienciała w solowym utworze. 
Całość spotkania przeplatana była kolędami, a także 
rozważaniami ks. Marcina Podżorskiego. Gdy „ofi-
cjalna” część się zakończyła, dzieci udały się 
na spotkanie z Mikołajem, zaś dorośli mogli 
spędzić miłe chwile przy kawie delektując się 
pysznymi wypiekami przygotowanymi spe-
cjalnie na tę okazję. 
 Niewątpliwie był to czas, w którym 
mogliśmy poczuć atmosferę Świąt Boże-
go Narodzenia. Dziękuję wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób wsparli nas w trakcie 
przygotowań do Gwiazdki: w szczególności 
firmie Trumpf Mauxion Chocolates za słodkie 
podarunki, które dostarczył Mikołaj, osobom, 
które upiekły ciasta oraz zajęły się organizacją 
i przygotowaniem poczęstunku. Dziękuję rów-
nież Pani Izie i Pani Karinie za przygotowanie 
zespołu.  Grażyna Szymala

 W lutowym numerze Wieści pod relacją „Gwiazdki” w Szkółce Niedzielnej przy ul. Bucewi-

cza mylnie podano autora – powinno być uczestniczka. 

 Redakcja przeprasza autorkę relacji, a także Renatę Melcer za zaistniałą pomyłkę.

Redakcja
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Kącik młodzieżowy
 „7 tygodni bez” dotyczy czasu pasyjnego 
i obejmuje 40 dni bez niedziel (niedziela nie jest 
dniem postnym).

 To szczególny okres w roku, poprzedzający 
jedne z najradośniejszych świąt - Święta Zmartwych-
wstania Pańskiego. Proponujemy, abyś w ciągu tych  
7 tygodni przemyślał/przemyślała swoje stare przyzwy-
czajenia i nawyki w relacjach z innymi i Bogiem, zrezy-
gnował/zrezygnowała z czegoś, by otworzyć się na coś 
nowego.

 Życzymy, by tegoroczny czas pasyjny 2015 był 
dobrym powodem do odkrywania Boga i poznawania 
siebie na nowo.
 Zachęcamy Cię, abyś przyłączył/przyłączyła 
się do nas i odkrył/odkryła swoje "7 bez". Dobrego cza-
su pasyjnego, który trwa od 18 lutego do 4 kwietnia 
2015 roku.
o akcji
 W 1983 roku grupa zachodnich dziennikarzy  
i teologów, postanowiła, że przez 7 tygodni będzie po-
ścić – od Dnia Pokuty (tzw. środa popielcowa) do Wiel-
kiej Soboty przed Wielkanocą - i tak zrodził się pomysł 
akcji „7 tygodni bez”. Od tamtej pory dołączyło już do 
niej ponad 2 miliony ludzi.

Dlaczego „7 tygodni bez“?

 Celem tej akcji jest świadome przeżywanie 
czasu pasyjnego. Czasu, w którym można zwolnić tem-
po, odsunąć się od spraw nieistotnych i zastanowić nad 
życiem, jego wartościami i sensem cierpienia, które jest 
jego nieodłączną częścią, ale przede wszystkim nad 
znaczeniem ofiary Chrystusa na krzyżu poniesionej za 
każdego człowieka, niezależnie od tego kim jest.

 Nazwa czasu pasyjnego zapożyczona jest od 
słowa pasja (łac. passio ‘męka’, ‘cierpienie’). Czas 
pasyjny, poprzez skupienie, modlitwę i koncentrację 
na Słowie Bożym, ma umożliwić wierzącym zastano-
wienie się nad dotychczasowymi postawami, wejrzenie  
w siebie, podjęcie konkretnego zobowiązania, które 

wpłynie na jakość ich życia.

„7 tygodni bez“ skłania do:

    * przeanalizowania swoich przyzwyczajeń
    * zrezygnowania z ulubionych „grzeszków“, takich 
jak kofeina, nikotyna, słodycze
    * wyjaśnienia, co naprawdę decyduje o jakości życia
    * stworzenia miejsca na zmiany
    * rozwijania perspektyw
    * solidaryzowania się z innymi poprzez rezygnację 
z czegoś

Mniej to więcej.
7 tygodni BEZ, to też 7 tygodni Z
Tam, gdzie jest miejsce na rezygnację, jest miejsce na 
coś nowego.

Jak zacząć swoje „7 tygodni bez/z“?
 Jeśli chcesz wziąć udział w akcji wpisz swoje 
pasyjne postanowienie, podpisując się imieniem i na-
zwiskiem lub nikiem.

 Podczas tych siedmiu tygodni będziesz mógł 
skorzystać z przygotowanych przez nas rozważań i py-
tań do wybranych tekstów biblijnych przeznaczonych 
na okres pasyjny.

Co to znaczy pościć?

 Post to nie tylko dobrowolne powstrzymanie 
się od jedzenia pewnych pokarmów (np. mięsa), przez 
określony czas. Ale to także rezygnacja z przyzwycza-
jeń, jak również otwarcie się na nowe doświadczenia, 
wkroczenie w nowy etap życia.
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 Praktyka postu, rozumiana jako wstrzymy-
wanie się na pewien czas od określonych potraw lub 
napoju jest raczej wtórna wobec biblijnego rozumie-
nia tego pojęcia. W Księdze Izajasza 58,6-7 Pan Bóg 
mówi: „Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: 
że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa po-
wrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych  
i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z 
głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, 
gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego 
współbrata nie obrócisz się”. Więcej w zakładce „Do 
poczytania".

Siedem tygodni bez…
Siedem tygodni z…

 Powiedz swoim znajomym w pracy, w szkole, 
w kościele, parafii, grupie o tym, że masz zamiar…
Możesz razem ze swoimi znajomymi, którzy podjęli 
też jakieś postanowienie, spotykać się raz w tygodniu 
na krótki czas, wykorzystując go na wspólną modlitwę, 
rozmowę o tym, jak sobie radzicie i wzajemne wsparcie. 
W wielu parafiach odbywają się w tym czasie nabożeń-
stwa pasyjne - to może być dobry moment na krótkie 
spotkanie w grupie twoje postanowienie
 
 Rozpoczynamy nowy rozdział czasu pasyj-
nego, czyli tu zachęcamy Cię do wpisania swojego 
postanowienia w 2015 roku.

21.02.2015
1. Nie używać internetu w celach niekoniecznych
2. Oddawać zadane mi prace w terminie
3. Utrzymywać miejsca pracy w porządku
4. Rozpoczęte projekty kończyć na 100%, obowiązki 
traktować priorytetowo
5. Czynić dobrze i być życzliwym moim znajomym i nie-
znajomym
6. Codzennie czytać Słowo Boże 

J-J

19.02.2015
Przede wszystkim - tak jak prosi o to Maryja w Medju-
gorie - pościć w środy i piątki o chlebie i wodzie. Poza 
tym - jak mówi Pan u Izajasza: uczynki miłosierdzia  
i sprawiedliwości. 

DASK

19.02.2015
Być bardziej w realnym a nie wirtualnym świecie i cie-

szyć się tym, co jest tu i teraz :) 
LuterAnka

19.02.2015
 A ja tak trochę nietypowo. Rezygnuję z jakie-
gokolwiek umartwiania się. Już wyjaśniam. Ostatnio 
wciąż dźwięczą mi w uszach słowa „a bliźniego swego, 
jak siebie samego”. Problem w tym, że ja siebie nie ko-
cham. Nie dbam o siebie, często odmawiam sobie je-
dzenia, picia, podstawowych czynności higienicznych. 
Bo nie warto. Więc jak z takim podejściem mam kochać 
innych ludzi? Jak rozpoznawać i zaspokajać ich potrze-
by?
 Dlatego teraz na 7 tygodni wyłączam to bez-
sensowne umartwianie się i zamierzam regularnie jeść, 
pić (zapisuję wszystko w notesie), chodzić na space-
ry, każdy dzień zaczynać od prysznica, dbać o wygląd,  
a także kontynuować to, co zaczęłam w okresie przed-
pościa - regularne sprzątanie, pranie, prasowanie i ro-
bienie zakupów. 
 Pokochać siebie, żeby móc kochać innych. Zre-
zygnować z postu (w tym najbardziej potocznym sensie), 
żeby zrobić miejsce na miłość. 

DariaS

18.02.2015
Hmm 7 tygodni bez słodyczy... (żegnaj milusiu <3) bę-
dzie ciężko bo chyba jestem od nich uzależniona... I de-
klaruję, że w czasie postu napiszę w końcu pracę magi-
sterską - Panie Boże dopomóż :) 
Pozdrawiam 

Iwona 

18.02.2015
Kolejny okres pasyjny w moim życiu, kolejny czas na 
postanowienia. 
+ nie będę jadł słodyczy i spożywał alkoholu,
+ w jeden dzień w tygodniu zachowam post ścisły,
+ będę więcej czasu poświęcał na modlitwę,
+ postaram się być bardziej obowiązkowy i przykładać 
się rzetelnie do swoich obowiązków. 
O wytrwanie proszę Cię Panie!

CME.pl
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Kącik dla dzieci
Gabriela Sikora

 Mamy już marzec. Spróbujcie rozszyfrować biblijne hasło tego miesiąca, wyko-

rzystując do tego poniższą tabelę. 
 
 Cyfry arabskie wskazują Wam, w której kolumnie tabeli macie szukać potrzebną do hasła literę, a cyfry 
rzymskie oznaczają wiersz tabeli, w którym zapisana jest szukana litera. 

Np. __G__     __Ó__    __R__    __A__     Powodzenia!
         IV 1         III 1         I 5         I 3
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 Jeżeli popatrzymy do kalendarza roku kościel-
nego, to przekonamy się, że marzec to miesiąc czasu 
pasyjnego, który w tym roku rozpoczął się już 18 lutego 
dniem pokuty i modlitwy. Czas pasyjny ma być okre-
sem, w którym myślimy o naszych grzechach, winach  
i słabościach, które zaprowadziły naszego Zbawiciela 
na krzyż. Czas pasyjny kończy się w Wielką Sobotę, 
która w tym roku wypada 4 kwietnia. W okresie po-
przedzającym Święta Wielkanocne w naszych kościo-
łach odbywają się tygodniowe nabożeństwa pasyjne, 

 Wskazanie zdrajcy – w tym 
fragmencie Jezus uświadamia swoim 
uczniom, że jest pośród nich zdraj-
ca, ten który Go wyda. Pan Jezus od 
początku wiedział, że tym, który go 
zdradzi jest Judasz Iskariota. Wska-
zuje go spośród uczniów podając mu, 
wcześniej umoczony, kawałek chleba. 
Potem Nauczyciel mówi Judaszowi, 
żeby wyszedł i jak najprędzej zrobił 
to, co ma zrobić, czyli pójść do ludzi, 
którym zdradzi miejsce pobytu Jezusa. 
Inni uczniowie nie rozumieli tych słów. 
Myśleli, że Judasz ma, jako skarbnik, 
wyjść i zrobić odpowiednie zakupy na 
święto lub pomóc pieniężnym datkiem 
biednym. 

na których rozważane są fragmenty biblijne dotyczące 
ostatnich dni, które Pan Jezus spędził na ziemi przed 
swoją śmiercią. W tym roku te fragmenty pochodzą  
z Ewangelii Jana. 
 Przyjrzyjmy się wspólnie historiom z tej ewan-
gelii, które będą czytane podczas marcowych, tygo-
dniowych nabożeństw pasyjnych. Na obrazkach otwar-
tej książki możecie znaleźć odnośniki, dzięki którym 
znajdziecie te fragmenty w Biblii.

Według ewangelistów Mateusza, Marka i Łukasza 
Judasz wskazał Jezusa wrogom, całując Go  

w policzek.
Pokoloruj obrazek, który pokazuje tą sytuację.

Ewangelia Jana 

13, 21-30

Ewangelia Jana 

16, 28-33
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 Słowa o odejściu 
i powtórnym przyjściu 

– Pan Jezus mówi swoim 
uczniom, że najpierw wy-
szedł od Ojca, czyli Boga,  
a teraz opuszcza świat i zno-
wu wraca do Ojca. Ucznio-
wie są zadowoleni, że Jezus 
mówi do nich w sposób ja-
sny, nie przez przypowieści 
i deklarują Mu, że wierzą  
w te słowa. Jednak Zbawi-
ciel ostrzega uczniów, że 
zbliża się czas, że zostawią 
Go samego, ale jednocze-
śnie podkreśla, że nigdy 
nie będzie sam, bo zawsze 
jest z Nim Ojciec. Pan Je-
zus kończy tę rozmowę  
z uczniami ważnymi słowa-
mi pocieszenia, które są ak-
tualne również dla nas.

Pokoloruj Pana Jezusa

Ewangelia Jana 

18, 1-12

 Pojmanie Jezusa – Judasz przy-
prowadza żołnierzy, razem ze sługami 
arcykapłanów i faryzeuszów do ogrodu,  
w którym jest Jezus z uczniami. Jezus pyta, 
kogo szukają? W odpowiedzi słyszy, że Je-
zusa Nazareńskiego. Jezus mówi, że to On, 
jednak Jego wrogowie słysząc to cofają się  
i padają na ziemię. Jednak Jezus znowu pyta, 
kogo szukają? W odpowiedzi znowu słyszy, 
że Jezusa Nazareńskiego. Pan znowu mówi, 
że to On i jeżeli po niego przychodzą, to 
niech pozwolą odejść Jego uczniom. Ale  
w całą tę sytuację włącza się Piotr, który 
swoim mieczem atakuje jednego ze służą-
cych arcykapłana, odcinając słudze Mal-
chusowi prawe ucho. Jezus upomina Piotra 
mówiąc: Włóż miecz swój do pochwy; czy 
nie mam pić kielich, który mi dał Ojciec? 
(J 18, 11) W ten sposób Pan Jezus pokazuje, 
że jest gotowy przejść przez wszystko, co 
przeznaczył Mu Bóg.

Pokoloruj obrazek z Jezusem, broniącym go Piotrem 
i poszkodowanym Malchusem
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Ewangelia Jana 

18, 13-14 Ewangelia Jana 

18, 19-24

 Pojmanie Jezusa c.d. – w tym frag-
mencie dowiadujemy się, że Jezus po pojma-
niu zostaje zaprowadzony do Annasza, który 
był teściem Kajfasza, pełniącego w tym roku 
rolę arcykapłana.
 Rada Najwyższa pyta Jezusa  
o uczniów i naukę – Rada Najwyższa to 
władza żydowska, która rozsądzała w spra-
wach stosowania prawa religijnego i świec-
kiego, liczyła ona 71 członków, którym prze-
wodził urzędujący w danym roku arcykapłan. 
To przed nimi staje Jezus i słyszy od arcyka-
płana pytanie o swoją naukę i uczniów. Gdy 
Nauczyciel odpowiada, że przecież On nigdy 
nie ukrywał tego, co naucza i należy o to zapy-
tać tych, którzy Jezusa słuchali. Za takie słowa 
skierowane do arcykapłana, jeden ze sług ude-
rzył Pana Jezusa w policzek. Potem Chrystus 
zostaje odesłany do Kajfasza.

 
 Wjazd Jezusa do Jerozolimy – Jezus wjeżdża do 
stolicy tak, jak robili to królowie. Jest witany przez wielki 
tłum, który kładzie na drodze Jego przejazdu szaty i gałązki 
palmy. Jednak Jezus nie jest królem, który jedzie na wspania-
łym rumaku. On jedzie na zwykłym osiołku. Nie jest też kró-
lem, który pójdzie do swojego wielkiego pałacu, pilnowanego 
przez zastępy strażników. Chrystus jednak królem był i jest 
nadal. Królem, który oddał życie za swój lud, który panuje 
nad całym światem i chce mieszkać w sercu każdego z nas. 
Wtedy ludzie o tym jeszcze nie wiedzieli, ale i tak witali Go 
jak króla. 
                 Pamiętaj, że Jezus oddał i za Ciebie swoje życie 
i chce być Twoim królem, nie tylko w czasie pasyjnym, 
ale na wieczność!

 Ostatnia niedziela marca to tzw. niedziela palmowa, 
która rozpoczyna Wielki Tydzień.

Ewangelia Jana 

12, 12-19
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Śluby:                                           

Zapisane w księgach parafialnych

Śluby w styczniu nie odbyły się

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

Ga 3,27

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

Prz 18,22

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

Kz 8,9

Pogrzeby:

Chrzty:                                           

2015-01-02
2015-01-03
2015-01-09
2015-01-10
2015-01-12
2015-01-13
2015-01-15
2015-01-21
2015-01-21

śp. Jan Gabzdyl
śp. Emilia Łyżbicka zd. Brychy
śp. Stanisław Władysław Dziadek
śp. Emilia Czernik zd. Panek
śp. Karol Boruta
śp. Laura Kinga Mayer
śp. Adam Karol Pustówka
śp. Danuta Wałach zd. Tomaszko
śp. Henryk Mikołajek

lat 93
lat 92
lat 66
lat 77
lat 76
lat 27
lat 64
lat 54
lat 58

Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Bażanowice

2015-01-11
2015-01-18
2015-01-18
2015-01-18
2015-01-18
2015-01-25

Nadia Sylwia Dziadek
Paweł Syrokosz
Lena Hanna Kisza
Gabriel Nataniel Pukowski
Krystian Franciszek Rudzki
Oliwia Mikler

Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Krasna
Bażanowice
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na m
arze

c

20
15 

ro
k

 - 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 - drugi wtorek miesi¹ca, o godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
teolog Janina Boruta
 - Ko³o Odwiedzinowe w Cieszynie - pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, o godz. 16.00, 
spotkanie prowadzi diakon Joanna Sikora
 - W Ba¿anowicach- co 2 tygodnie o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
teolog Romana Szmidt-Król
 - Brzezówka - trzecia środa miesiąca, o godz. 15.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski

Informacje, ogłoszenia

Biblijne spotkania dla kobiet:

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

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

05.03.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja:  Jerzy Gajdzica (175 – lecie śmierci)   

12.03: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
   Prelekcja: Kornel Filipowicz  (25 - lecie śmierci)  

19.03: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Gabriel Józef Narutowicz (150 – lecie urodzin) 

26.03.: godz.. 15.00: Klub PTEw. 
 Prelekcja: Ks. Andrzej Źlik  (150 – lecie śmierci) 
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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 Paraf. Zespół Instr. sobota godz.   9.00 
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz. 10.00 
Bażanowice Chór mieszany czwartek godz. 18.00
Bażanowice Chór dziecięcy czwartek godz. 16.00
Hażlach Chór mieszany piątek godz. 19.00
Hażlach
Hażlach

E.G. „Gloria”
Chór młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz. 15.45
godz. 18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn
godz. 17.00
> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

Zamarski
godz. 18.00

> 1 i 3 środa miesiąca

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

- zwiedzanie wtorki i czwartki od godz. 14.30

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

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

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

Bibliotekarki

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

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

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

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

KOŁO ROBÓTEK 
RĘCZNYCH 

  Już od kilkunastu lat na terenie parafii 
w Cieszynie spotyka się grupa Pań, które przy 
pomocy prostych instrumentów (szydełko, dru-
ty, igła) wykonują niezwykłe dzieła.
 Wykrochmalone aniołki, dzwoneczki, 
serduszka na dzień zakochanych, serwetki - 
różne wzornictwo, koszyki, jajka różnej wiel-
kości, stroiki wielkanocne, ciekawie wykona-
ne korale oraz ozdobne szale. 
 Takie i jeszcze wiele innych rzeczy  
powstaje podczas domowych prac. Moż-
na składać zamówienia na powyższe dzieła,  
które mogą być znakomitym prezentem dla bli-
skich, albo możemy sami udekorować swoje 
mieszkanie. 
 Ofiara ze złożonego zamówienia w 
całości zostanie przekazana na ratowanie na-
szych Organów w kościele Jezusowym. 
 Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do 
współpracy. 
 Telefon kontaktowy: 33 857 96 69
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Opowiem Wam o pewnej rodzinie, która z miłości do ludzi słynie

Mieszkają obok mojego bloku i mam ich stale na oku

Danka i Oskar bardzo się kochają i o swoich dzieciach, 

wnukach i prawnukach chętnie opowiadają.

Danka trochę nerwowa i niecierpliwa myśli co komu kupić i co się komu przyda.

Oskar spokojny i dokładny jak każdy księgowy, w każdej chwili do pomocy gotowy.

Danka piecze, gotuje i Oskarowi rozkazuje.

Oskar wszystkie rozkazy Danki przyjmuje i jeszcze trzema wdowami się opiekuje.

Robi zakupy, przynosi prasę czasem żartuje, ale nie płacze.

Takie dwa dobre serca złączone są dla nas niezastąpione.

Jak im dziękować? Na to nie ma ceny, wszyscy o tym dobrze wiemy.

Na roli dobrych serc wyrastają najpiękniejsze kwiaty życia: 

miłość, dobroć, nadzieja, wiara i pokój.
 Dla Państwa Plintów z okazji „Świąt Wielkiej Nocy” serdeczne życzenia i podziękowanie za opie-
kę, słowa otuchy oraz za regularne dostarczanie „Wieści Wyższobramskich” dołączająca te słowa 

Halina Kisza
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Specjalistyczne Ośrodki 

Korekcji Wad Postawy

Orto - Med dr Tomasz Szurmik

Filia w Cieszynie, Plac Wolności 3

Prowadzimy kompleksowy program profilaktyki i leczenia skolioz 

oraz wad postawy u dzieci i młodzieży.

Zapraszamy na badania oraz ćwiczenia.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 33 858 32 09 

w godzinach od 15:15 do 17:00.

FIRMA SPRZĄTAJĄCA ŚWIETLIKI 
Usługi porządkowe dla firm i domu

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:
• sprzątanie  biur i  mieszkań, mycie okien

• pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej
• sprzątanie poremontowe

• całoroczna  opieka nad grobami
• oraz wiele innych usług

Realizujemy zlecenia stałe i jednorazowe                                                           

Więcej szczegółów na:  
www.firmaswietliki.pl

Kontakt: Bogumiła i Leszek Sztefka
                Dzięgielów, Cieszyńska 29
       Tel:  512 635 135; 505 146 799

   Email:  leszek@firmaswietliki.pl
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Zamienię mieszkanie 68,09 
m2 – 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, WC oddzielne, garaż  
w Cieszynie przy ul. Solnej na domek 
w okolicy Cieszyna tel. 664 877 228

Sprzedam tanio - 
pierze skubane z gęsi na pierzynę  
kołdrę, poduszki, tel. kontaktowy  
698 114 286                                        

Podziel się tym, co masz 
w nadmiarze!!!
Poproś o to, czego ci brakuje!!!
 
 Zbliża się zima i przygotowanie do niej. Przeglądamy stan 
naszego odzienia, obuwia, widzimy ich ilość. Dostrzegamy braki,  
a także nadmiar. Bogaci jesteśmy w różne niepotrzebne (w dobrym 
stanie) przedmioty, które żal wyrzucić. Nadmiarem bogactwa cie-
szą nas też nasze sady i ogrody. Kogo obdarować? Kogo poprosić 
o pomoc? Proponujemy umożliwienie czynienia dobra niewielkim 
kosztem, uczciwie i dyskretnie – ku obopólnemu zadowoleniu. Wy-
starczy odpowiedzieć na hasła: 
 - POSZUKUJĘ – czego – nieodpłatnie lub odkupię
 - ODSTĄPIĘ lub 
SPRZEDAM – co.
 Jeśli chcesz 
wziąć udział w tej 
akcji, zamieść swoje  
ogłoszenie na „Ta-
blicy ogłoszeń” 
w korytarzu Pa-
rafii – podając 
nazwę rzeczy  
i swój nr telefonu 
lub skontaktuj się  
z redakcją, albo pa-

Izabela Kuszka 
Twój Doradca 
- Nieruchomości 

- Odszkodowania - Finanse                   

tel. 609 812 166

ikknieruchomosci@gmail.com

www.ikk-dom.pl

pośrednictwo nieruchomości: kupno, sprzedaż, wynajem, pomoc w wyprowadza-

niu stanu prawnego nieruchomości, redagowanie umów i pism urzędowych 

odszkodowania - osobowe, komunikacyjne, przesyłowe, zadośćuczynienia, 

odszkodowania dla rodzin zmarłej ofiary wypadku

finanse - ubezpieczenia indywidualne, grupowe, majątkowe, plany oszczędnościo-

we; wybór z pośród wielu towarzystw, taniej 5-30%
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

Skład komputerowy: B i A Macura
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