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OD REDAKCJI:

Beata Macura

 Z czym kojarzy nam się smutek? Smutek kojarzy nam się z kolorem szarym, 
czarnym, jest taki zwyczajny. Nie ubiera się w piękne szaty, nie rzuca się w oczy,  od-
suwa się na ubocze, nie lubi się demonstrować. Smutek odgrywa zawsze rolę drugopla-
nową jest tylko tłem. Lecz istnieją sytuacje, kiedy jego brak budzi zdumienie, a nawet 
gorszy.
 Smutek musi być uzasadniony, spowodowany innymi zjawiskami. Gdy przy-
chodzi sam, bez przyczyny, bez powodu, gdy wynika z jakiejś bezpodstawnej melan-
cholii - dziwi, wydaje się być rzeczą chorobliwą.
 Ale gdy następują tragedie osobiste, niepowodzenia, zgony bliskich, klęski narodowe, męczeństwo albo 
gdy przeżywamy dramaty w życiu z Bogiem,  pasję,  Golgotę – brak smutku jest dziwny, zaskakujący, niestosow-
ny. Wtedy on powinien być.
 Smutek jest sam w sobie niedostrzegalny, ale widzimy ślady jego działania, gdy gasi blask oczu, rysuje ból 
na twarzy, przytłumia głos. Smutek jest pozornie bierny, bezsilny, godzi się na stan rzeczy, ale to tylko złudzenie. 
On ma swoją siłę, jest aktywny, działa. To on pomaga znieść niedolę, zmusza innych do zwrócenia uwagi i skłania 
tego, który cierpi, do zrozumienia sensu tego, co się zdarzyło. Smutek stwarza właściwą atmosferę dla zastano-
wienia się i przemyślenia tego, co zaszło.
 Smutek działa przygnębiająco, lecz jednocześnie przynosi ulgę, daje upust goryczy, uczy, jak znosić ból 
cudzy i własny, jak wziąć na swoje ramiona to, co wziąć przypadło, spodziewa się, że będziemy uczestniczyli  
w cudzym cierpieniu i prosi,  abyśmy wzięli na siebie cudzą niedolę „Płaczcie z płaczącymi" (Rz 12, 15) - zachęca 
Słowo. W Getsemane Jezus oczekiwał, że uczniowie będą z Nim czuwać i dzielić smutek, który położył się na 
Jego duszy. Smutek przyprowadził pod krzyż - Jana, matkę Jezusa, jej siostrę, żonę Kleofasa i Marię Magdalenę. 
Smutek prowadzi i nas pod krzyż, i rządzi naszymi myślami w okresie pasyjnym.
 Smutek nalega, abyśmy dali wyraz naszym uczuciom i pozwolili mu malować scenerię. Każe położyć 
czarne nakrycie na ołtarz, nastraja nuty melodii na ton żalu i przypomina w starej pieśni, że „Smutny (jest) czas 
niniejszy". Nie pozwala ominąć w Wielki Piątek pieśni „O głowo, coś zraniona" i odczytania Ewangelii o pasji, 
domagając się, abyśmy się zastanowili nad sobą, nad tym, co się stało na Golgocie, czego dokonał dla nas Pan. 
Smutek pomaga wydobyć z duszy skruchę, chce być tłem pokuty, sądu nad sobą i żalu wobec męki Pana Jezusa. 
Rola smutku jest zawsze pomocnicza, on nam tylko towarzyszy w drodze, którą przejść musimy. Smutek jest ci-
chy, nie znosi wrzawy, hałasu, podniesionych głosów i oczekuje, że pozwoli się panować milczeniu. W ten sposób 
domaga się poszanowania bólu i udręki tych, którzy cierpią. Chce jednak, aby cisza nie była pustką, lecz była 
wypełniona treścią, rozpamiętywaniem tego, co zaszło; prowadzi nas aż do podstaw naszego istnienia. Dlatego  
w nabożeństwach pasyjnych i wielkanocnych powinny być chwile ciszy, medytacji, aby chrześcijanie skupili się  
i sami przeżyli to, co te dni przypominają. Smutek nie rządzi duszą, ale pomaga doświadczyć tego, co Pan uczynił.
 Smutek odchodzi sam. Ustępuje cicho, niepostrzeżenie, tak jak przyszedł. Zostawia miejsce radości, jak 
noc dniowi, tak po Golgocie przychodzi Wielkanoc, po smętnych pieśniach pasyjnych - radosny hymn zmar-
twychwstania. Nadchodzi chwila, gdy smutek traci już prawo panowania w duszy i nie powinno się go więcej 
nosić w sobie. Dlatego Zmartwychwstały zapytał uczniów w drodze do Emaus, czemu są smutni, a potem skarcił 
ich, że nie dali miejsca nadziei.
 Smutek ma swoje właściwe miejsce w sercu chrześcijanina, ale nie jest to miejsce trwałe. Ewangelia chce 
go przezwyciężyć wiarą. Drodzy Czytelnicy życzę Wam, aby smutne, żałobne oczekiwanie na zmartwychwstałe-
go przyniosło wszystkim otuchę i wiarę, że w nim możemy pokładać wszelkie nadzieje oraz powierzać mu swoje 
codzienne sprawy. 
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Rozważanie biblijne
„Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie  

w miłości mojej” 
(J15,9)

 Chociaż czasem trudno nam się do tego przy-
znać, to wiele rzeczy i spraw w naszym życiu jest zbęd-
ne i w zasadzie moglibyśmy bez nich zupełnie dobrze 
funkcjonować. Do tej grupy jednak z całą pewnością 
nie należy miłość. Jest ona jedną z podstawowych po-
trzeb. Każdy z nas przecież chce być kochanym i chce 
kochać. Najbardziej widoczne jest to u dzieci. Spróbuj-
my wyobrazić sobie następującą sytuację mama i tata 
stoją przytuleni do siebie, co prawdopodobnie zrobi 
ich kilkuletnie dziecko kiedy zauważy takie zachowa-
nie rodziców? Wpadnie pomiędzy nich. Bynajmniej 
nie dlatego, żeby rozdzielić rodziców, ale by być w sa-
mym środku tego, co tam się dzieje. By fizycznie do-
świadczyć tej miłości. Często nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, jak ważną rolę w naszym rozwoju odgrywały, 
przytulanie, głaskanie, zachęcanie, uśmiech, słowem 
miłość, którą obdarowywali nas rodzice, lub jej brak. 
A co z potrzebą miłości, gdy wyrastamy już z wieku 
dziecka? Czy ona przestaje być dla nas ważna? Oczy-
wiście, że nie. Wystarczy przejrzeć kilka przypadkowo 
wybranych tomików wierszy, książek, lub wsłuchać się 
w słowa niektórych popularnych piosenek. W zasadzie 
potrzeba bycia kochanym towarzyszy nam przez całe 
życie. 
 Obserwując mieszkańców domu opieki od-
krywałem, jaką radość wykazywali oni, gdy ktoś z bli-
skich ich odwiedził czy zadzwonił. Często czekali na 
ten kontakt bardzo niecierpliwie. Wręcz podobnie do 
młodych ludzi, którzy nie mogą doczekać się spotkania  
z ukochaną osobą. Być może zastanawiasz się drogi 
czytelniku, dlaczego właśnie o miłości postanowiłem 
napisać. Pozwól więc, że wytłumaczę. Jestem przeko-
nany, że nie to co posiadamy jest ważne, ale to, czy je-
steśmy kochani. Mogę wyobrazić sobie życie w świecie 
bez energii elektrycznej, mogę wyobrazić sobie życie  
z wieloma ograniczeniami, ale ani nie chcę, ani nie 
mogę wyobrazić sobie życia bez miłości. Mogłoby się 
wydawać, że owszem temat może i ważny, ale czas pisa-
nia nieco spóźniony. Walentynki przecież już dawno za 
nami, a my jesteśmy w samym środku czasu pasyjnego. 
Czasu pełnego zadumy, refleksji, a nawet smutku. Czy 
to dobry czas na zadumę nad miłością? Moim zdaniem 
doskonały. Musimy tylko wyzwolić się z „plastikowe-
go opakowania”, w które próbuje ubrać ją świat. Miłość 

nie jest przecież 
z a c h w y t e m , 
u n i e s i e n i e m , 
tęsknotą za bli-
skością, burzą 
emocji, choć 
oczywiście te 
doświadczenia 
mogą miłości 
t ow arzys zyć , 
tyle tylko że nie 
zawsze i wszę-
dzie. Jeśli macie 
jakąś zaprzy-
jaźnioną matkę 
niemowlaka za-
pytajcie ją pro-
szę, którą z tych emocji przeżywa, kiedy po raz kolejny 
w środku nocy trzeba zmienić pieluszkę, a maleństwo 
od kilku dni ma kolki czy ząbkuje. Z perspektywy tego 
niemowlaka miłość nie polega tylko na przytulaniu, ale 
na tym, że w cierpieniu, w trudnym dla niego czasie jest 
z nim ktoś, kto się o niego troszczy i nie pozostawia sa-
memu sobie. Nawiasem mówiąc resztki moich włosów 
stają mi dęba, kiedy zdarza mi się słyszeć czasami zda-
nie wypowiadane do małego człowieka: Jeśli (czegoś 
nie zrobisz) to przestanę cię kochać! Co za straszny ko-
munikat!!! To znaczy, że jestem kochany za coś??? Jeśli 
tak, to nie powinna nas oburzać sytuacja, gdy kobieta 
mówi do mężczyzny: „kocham cię bo jesteś bogaty”, 
naturalnym pytaniem powinno być wtedy co tak na-
prawdę kochasz? A jeśli zostanę bankrutem, to jak z tą 
miłością??? Jeśli ktoś kocha za coś, to w istocie skupia 
się nie na drugim człowieku, ale na sowich potrzebach. 
Pan Jezus w czwartej ewangelii nauczając o naszej  
z Nim relacji, posługując się obrazem krzewu winnego, 
kończąc to nauczanie mówi tak: Jak mnie umiłował Oj-
ciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej 
(J15,9). W tym jednym krótkim zdaniu aż trzy razy spo-
tykamy się z nauczaniem o miłości. Starożytni grecy, 
a w tym języku spisana jest Janowa ewangelia, mieli 
kilka określeń na to, co my nazywamy miłością. My 
mawiamy, że kochamy pracę, ojczyznę, Boga, rodzinę, 
kuchnie regionalną, widok zachodzącego słońca w gó-
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Modlitwa Lutra

	 Miły	Boże,	wyznaję,	że	jestem	wielkim	grzesznikiem.
	 Twoje	przykazania	wyjawiają	mi	to,	że	jestem	zgubiony.	Lecz	przez	Twoją	drogą	
Ewangelię	poznałem	i	wierzę,	że	jesteś	łaskawy	i	chcesz	pomóc	biednemu,	godnemu	
potępien	Przeto	przed	Tobą	wyznaję:	jestem	naprawdę	grzesznikiem,	a	mimo	to	jesteś	
dla	mnie	łaskawy.	Jestem	Twoim	nieprzyjacielem,	a	Ty	stałeś	się	dla	mnie	przyjacie-
lem.	W	istocie	byłbym	potępiony.	Lecz	wiem,	że	nie	chcesz	mego	potępienia,	chcesz	
ratować	mnie	i	uczynić	dziedzicem	Twego	Królestwa.
	 Tak,	Ty	tego	chcesz.	To	poleciłeś	mi	zwiastować.	W	to	poleciłeś	mi	uwierzyć	dla	
umiłowanego	Synu	Twego,	którego	za	mnie	ofiarowałeś.

Wg „Modlitwy Lutra ", Guetersloh 1976, 24H; przet.: R.J.

rach, … wszystko to sprowadzamy do wspólnego mia-
nownika miłości, gdzieś podskórnie rozumiejąc, że to 
jednak nie to samo. Żeby było nam łatwiej odnaleźć się 
w cytowanym powyżej fragmencie warto przypomnieć 
sobie najbardziej znany opis miłości z trzynastego roz-
działu pierwszego listu do Koryntian, gdzie opisana 
jest doskonała miłość przez greków określana słowem 
agape. Ten obraz będzie nam potrzebny gdy zapytamy 
w jaki sposób Ojciec kocha Syna? Odpowiedź na to py-
tanie niesie z sobą daleko idące konsekwencje. Czyta-
my przecież, że w taki sposób Jezus pokochał swoich 
uczniów. Jego miłość objawiła się nam w tym, w jaki 
sposób żył i jak oddał za nas swoje życie. Krzyż był na-
rzędziem najbardziej upokarzającej śmierci. Chrystus 
zdecydował się na to ze względu na miłość do nas. Nie 
żeby nam coś udowodnić, ale dlatego, żeby nas urato-
wać. Jego ramiona na trwałe rozpięte na krzyżu stały się 
ramionami otwartymi dla każdego, zapraszającymi do 
bliskości z Tym który jest Miłością. Zostaliśmy obda-

rowani tą miłością nie dlatego, że „byliśmy grzeczni”, 
albo dlatego, że mamy coś na czym Bogu zależy. Lecz 
dlatego, że jesteśmy, a On, choć to dla nas niepojęte, 
kocha nas ponad wszystko. Świadomość tego, może 
być dla nas źródłem siły, może nas podnosić, uskrzy-
dlać. Jezus wzywa nas przecież: trwajcie w mojej mi-
łości. Ale oznacza to, że to czy w niej trwam czy nie to 
już moja decyzja. 
 Bo widzisz, Drogi Czytelniku, cechą miłości 
jest również to, że ona obdarowuje, a jednym z jej da-
rów jest wolność. Wolność do tego, że możesz ją przy-
jąć i pozwolić, żeby cię zmieniała. Możesz też ją odrzu-
cić i szukać swojego szczęścia poza nią. Wtedy to co 
znajdziesz, będzie w najlepszym wypadku niestabilne i 
chwilowe. Zachęcam więc nie do przyglądania się czer-
wonemu serduszku, lecz krzyżowi, splamionemu krwią, 
która została na nim przelana ze względu na ciebie  
i mnie, bo On nas pokochał.

ks. Bogdan Wawrzeczko

UWAŻAJCIE NA ZNAKI! 
Mt 24, 25

1. Katastrofy - klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, głód
2. Uwodzenie rozprzestrzenianie się wiary w tajemne siły przyrody i człowieka, 
mieszanie idei różnych religii
3. Prześladowanie - droga chrześcijan to droga przez krzyż udręczeń i krzywd
4. Zwiastowanie - Ewangelia dotrze do wszystkich ludów - potem ponownie przyj-
dzie do nas oczekiwany Chrystus
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Pod krzyżem, czy obok krzyża

Motto: „Uśmiechnięci, obojętni  i zdrowi, krążycie spokojni w pobliżu jak trawę żujące 
krowy wkoło   kogoś,   co   umiera   na   krzyżu...” 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

 Wstrząsający kontrast: bezmyślna czynność 
ociężałego zwierzęcia i męka umierania na krzyżu. 
Rzadko dostrzega się krzyż jako narzędzie okrutnych 
tortur. Krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa. Jest 
widoczny na wieżach kościołów, na ołtarzach, noszo-
ny bywa na piersiach, używany jest jako emblemat na 
śpiewnikach, czasopismach, książkach — stał się wła-
ściwie elementem dekoracyjnym. O krzyżu śpiewane 
są czasem rytmiczne i pozbawione głębszej treści pie-
śni. Oswoiliśmy się z widokiem krzyża. Czy potrafimy 
sobie wyobrazić mękę konania na krzyżu? Czy ktokol-
wiek potrafi wczuć się i zrozumieć czyjś ból? Jesteśmy 
bardzo wrażliwi na własny ból i cierpienie. Boimy się 
bólu i staramy się go unikać.
 Cierpienia innych wzbudzają nasze współczu-
cie, litość, lecz nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć, 
zgłębić. Ból i cierpienie to nieodłączni towarzysze 
choroby. Najczęściej z tymi zjawiskami stykamy się  
w szpitalach. Początkujący lekarze i pielęgniarki są bar-
dzo wrażliwi na cierpienie pacjentów, a śmierć pierw-
szego pacjenta jest dla nich szokiem. Z biegiem czasu 
wrażliwość tępieje, oswajają się z cierpieniem, a cza-
sem nawet rozdrażnia ich „przeczulenie" pacjentów.
 Odwiedzający przynoszą chorym coś na osłodę 
i obłudnie pocieszają, że przecież to nic poważnego, lub 
z zatroskanym wyrazem twarzy dają do zrozumienia, że 
doskonale wczuwają się w ich cierpienie. Odchodząc, 

oddychają z ulgą, śpieszą do swoich zajęć, obowiązków, 
spotkań, przyjemności — do normalnego życia.
 Sytuacja ulega radykalnej zmianie, gdy sami 
stajemy się pacjentami. Cierpiąc, skarżymy się, jęczy-
my, płaczemy, pytamy, dlaczego nas to dotknęło, lub 
też za wszelką ceną staramy się ukryć swój ból, nieść 
samotnie krzyż. Najtrudniejsze są nocne, bezsenne go-
dziny, kiedy wydaje się, że jesteśmy przez Boga i ludzi 
opuszczeni, sam na sam ze swoim cierpieniem. Łatwiej 
nam wtedy zrozumieć osamotnienie Jezusa. Pod krzy-
żem stała wprawdzie garstka bliskich, lecz nie mogą-
cych Mu w niczym dopomóc. To On martwił się jeszcze 
o nich, o ich los. Z dwunastu towarzyszy i uczniów pod 
krzyżem stał tylko jeden.
 A obok krzyża? Zbrodniarze, z których jeden 
drwił i lżył Jezusa. Ludzie spragnieni sensacji; grają-
cy w kości żołnierze, kapłani pragnący, by egzekucja 
została jak najszybciej zakończona, aby mogli spo-
kojnie zasiąść do szabasowej wieczerzy. Dla jednych 
krzyż był zgorszeniem, dla innych głupstwem. Czym 
jest krzyż dla ciebie? Czy w czasie pasyjnym stoisz  
w skrusze i żalu pod krzyżem czy też przechodzisz obok 
niego obojętnie?

A.A.
Zw. 1979

 W pewnych okresach życia między rodzicami,  
a dziećmi powstaje napięcie. Ten odwieczny problem 
ma swoje odbicie w różnych historiach biblijnych i wy-
stępuje na całym świecie od najdawniejszych czasów.
 Już 500 lat przed Chrystusem napisał Sokrates: 

„Dzisiejsza młodzież rozmiłowana jest w luksusie. Ma 
złe maniery, gardzi autorytetem, nie ma respektu przed 
starszymi ludźmi i zamiast pracować, zajmuje się ga-
daniną. Młodzi już nie wstają, gdy starsi wchodzą do 
mieszkania. Sprzeciwiają się rodzicom (...) i tyranizują 
swych nauczycieli".
 A jeszcze wcześniej Hezjod tak ubolewał nad 

Krzyż poselstwem pojednania

ówczesną młodzieżą: „Nie widzę nadziei dla naszego 
narodu, jeżeli pozostanie zależy od dzisiejszej swa-
wolnej młodzieży. Młodzież jest wcześnie dojrzała  
i bezwzględna. Gdy byłem młody, uczono nas dobrego 
zachowania się i respektu przed rodzicami. Natomiast 
dzisiejsza młodzież zabiera głos we wszystkich spra-
wach i chce wszystko lepiej wiedzieć".
 Jezus opowiedział podobieństwo o dwóch sy-
nach: „I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część 
majętności, która na mnie przypada" (Łk 15,12) i po-
szedł w świat, gdzie wszystko roztrwonił.
 Wiemy o konfliktach między królem Dawidem 
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a jego synem Absalomem.
 Napięcia między generacjami powstawały za-
wsze, ale może nie przesadzimy, twierdząc, że takich 
trudności we współżyciu dzieci z rodzicami, jakich dziś 
jesteśmy świadkami, jeszcze nie było.
 Na szczęście w wielu rodzinach sytuacja przed-
stawia się dobrze, panuje w nich duch wzajemnego zro-
zumienia i pokoju. Jest to łaska Boża, za którą powinni 
dziękować. Jednak z doświadczenia i obserwacji wiem, 
że jest też inaczej i wręcz niedobrze. „Moja córka już 
drugi raz uciekła z domu i nie wiem, gdzie i w jakim 
towarzystwie się obraca. Pierwszy raz odnalazłam ją 
przy pomocy milicji w L. w nocnym lokalu" - żali się  
z płaczem matka.
 Ojciec radził się, co ma zrobić, gdyż młodszy 
syn idzie śladami starszego i ucieka z domu. Starszego 
przyłapano na Wybrzeżu, gdzie próbował dostać się na 
statek.
 Niejednokrotnie konflikty powstają z błahych 
przyczyn. Rodzice często nie akceptują stylu ubierania 
się swych dzieci, sprzeciwiają się modnej fryzurze, itp. 
Zdarza się, że młoda dziewczyna czy chłopiec nie wra-
ca o wyznaczonej godzinie do domu. I z tych na pozór 
drobnych spraw rodzą się nieraz bardzo poważne kłót-
nie i niesnaski. 
 Chłopiec, mając sześć lat, był przekonany, że ro-
dzice i nauczyciel wiedzą wszystko lepiej, że nigdy nie 
czynili tego, za co karcą i karzą swoje dzieci. Gdy miał 
jedenaście lat, zaczął wątpić, czy rzeczywiście tak jest, 
a w wieku lat czternastu, był już przekonany, że dorośli 
często karzą dzieci za to, co kiedyś sami czynili. Jesz-
cze później stało się dla niego rzeczą pewną, że rodzice 
nie wiedzą więcej niż dzieci, że je okłamują. Rodzice 
czynią to samo, co wytykają i wypominają dzieciom. 
Wtedy już nie pomaga krzyk: „Zamknij buzię, rodzice 
wiedzą lepiej niż ty, smarkaczu", ale jest to najbardziej 
niewłaściwa reakcja i odpowiedź, jaką można dać bun-
tującym się młodym ludziom. Mniemania i przekonania 
młodych ludzi są jeszcze niedojrzałe, a gdy zostaną na-
piętnowane jako głupie i naiwne, wówczas rzeczywiście 
zamykamy młodemu człowiekowi usta i już nie będzie 
u nas szukał możliwości wymiany poglądów.
 Duszpasterz i psycholog dr Thilo mówi, że 
lepsza jest solidarność niewiedzy i bezradności. To jest 
najlepsza baza do wzajemnego porozumienia i zrozu-
mienia. Rzeczywistą pomocą dla dojrzewającego mło-
dego człowieka jest rozmowa w cztery oczy z ojcem lub 
matką. Jako rodzice musimy pogodzić się z tym, że nasz 
autorytet będzie przez parę lat kwestionowany. Może-
my jednak być pewni, że począwszy od dziewiętnastego 
roku życia młodego człowieka, więź między rodzicami 
i dziećmi znów zaczyna się umacniać. Jest to też okres, 
kiedy powinniśmy szczególnie prosić Boga za naszymi 
dziećmi. Modlitwa wywiera wielki wpływ na dzieci i na 
ich wychowanie.

 Jezus Chrystus wypowiedział raz słowa: „Czy 
myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynaj-
mniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie (...) Będą 
poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z cór-
ką, a córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa  
z teściową" (Łk 12,51-53). Jest to zapowiedź konfliktów 
religijnych i światopoglądowych, w których przyczyną 
napięć jest stosunek do Jezusa Chrystusa.
 Konflikty te występują często w rodzinach, 
gdzie ojcowie i matki starają się, jako chrześcijanie, 
przekazać dzieciom swoją wiarę i wydaje im się, że ten 
cel osiągnęli. Lecz nagle się okazuje, że tak się nie sta-
ło. Modlitwa, uczęszczanie na nabożeństwa, światopo-
gląd chrześcijański — wszystko ustało, zniknęło. Jest to 
gorzkie doświadczenie, że wiary nie można przekazać 
jako dziedzictwa, podobnie jak się przekazuje imię lub 
majątek.
 Bywa też odwrotnie. Młodzi ludzie z rodzin 
niechrześcijańskich, obojętnych, a nawet ateistycznych 
dochodzą do wiary w Boga, stają się zdecydowanymi 
wyznawcami Chrystusa. Aż po niedługim czasie przy-
chodzą i opowiadają, jakie trudności mają w domu, po-
nieważ rodzice są temu przeciwni. Młoda chórzystka 
żaliła się kiedyś, że ojciec nie pozwala jej chodzić na 
próby chóru, mówiąc: „Jesteś głupia! Co z tego masz? 
Lepiej byś poszła na zabawę"...
 Wiemy, jak bardzo niezadowolony był ojciec 
naszego Reformatora, gdy jego syn Marcin postanowił 
wstąpić do klasztoru. Jaka burza rozpętała się w niejed-
nym domu, gdy córka zdecydowała się zostać diakoni-
są!
 Konflikt pokoleń w niejednej rodzinie daje się 
we znaki jak przysłowiowy „krzyż Pański". Krzyż Chry-
stusa stoi też między jedną a drugą generacją. Ilustra-
cją może być znana nam scena z opisu ukrzyżowania 
Chrystusa: Pan wisi na krzyżu, a pod Nim po jednej 
stronie stoi Jego Matka, po drugiej - umiłowany uczeń 
Jan, prawdopodobnie człowiek jeszcze młody. Ukrzyżo-
wany zwrócił się do Matki ze słowami: „Niewiasto, oto 
syn twój!" A potem do ucznia: „Oto matka twoja!" Nie 
wiemy czy istniało jakieś pokrewieństwo między Ma-
rią a Janem. To w tym wypadku nieważne. Ale widzimy 
jedno — ukrzyżowany Chrystus stworzył więź pokre-
wieństwa: „I owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie" 
(J 19,26-27).
 Ukrzyżowany ma moc pojednać generacje.  
O Nim powiedziano: „I zwróci serca ojców ku synom,  
a serca synów ku ich ojcom" (Ml 3,24). My tego uczynić 
nie potrafimy. To nie jest w naszej ludzkiej mocy. On to 
czyni, .gdy po jednej stronie krzyża stanie ojciec, a po 
drugiej syn lub córka albo po jednej matka, a po drugiej 
córka, lub syn albo synowa. Wtedy Chrystus może prze-
mówić do nas: Ojcze, matko, córko, to jest przecież twój 
ojciec, twoja matka!

Autor nieznany; Zw. 1979
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Królowa, Księżna i Jordan

 Za rzeką świat się zmieniał, jakby most sięgał 
drugiej strony lustra. Biegło się  w las pełen kolorów, 
dźwięków i zapachów. Czarnożółte salamandry prze-
mykały w poprzek ścieżki, zaskrońce i żmije czaiły się 
wśród krzaków jałowca. Kusiły jeżyny, maliny, czarne 
jagody i poziomki, których zerwaniu mogło towarzy-
szyć spotkanie z bażantem, sarną czy lisem. W oddali 
słychać było postukiwanie dzięcioła, kukanie kukułki, 
trzask gałązek łamiących się pod ciężarem jelenia. Na-
sze leśne bunkry i szałasy odwiedzały ptaki, jeże i dziki, 
wykradały gromadzone tam przez nas zapasy i skarby. 
Wakacje były jedną wielką przygodą, rozpoczynającą 
się zaraz za rzeką. Nie mogło być inaczej; widziałem 
i słyszałem rzekę od pierwszych swoich dni, bo uro-
dziłem się w Wiśle nad Wisłą. Królowa polskich rzek 
była królową mojego dzieciństwa. W Wiśle szukałem 
schronienia przed upałem, w Wiśle uczyłem się pływać, 
nad Wisłą kosztowałem pierwszego, dopiero co złowio-
nego pstrąga. Wisłę badałem od źródeł, od pierwszych 
kropli Białej i Czarnej Wisełki, wędrując wzdłuż setek 
maleńkich strumyczków i potoczków, sączących się ze 
zboczy Baraniej Góry.  
 Były to lata sześćdziesiąte XX wieku, jeszcze 
przed epoką komputera (pierwsze pecety instalowano 
w domach 30 lat temu), przed erą elektronicznej kore-
spondencji (pierwsze maile popłynęły przed 20 laty). 
Nawet telewizor był na wyposażeniu tylko niektórych, 
zamożniejszych domostw. By obejrzeć odcinki pasjo-
nującego serialu „Czterej pancerni i pies”, wędrowałem, 
wraz z siostrami i liczną gromadą kolegów z podwórka 
za ... Wisłę. Na drugim brzegu stał dom wczasowy Idyl-
la, pozwalano nam wejść na świetlicę i włączyć długo 
rozgrzewający się, lampowy odbiornik. 
 Do szkoły też chodziłem na drugą stronę rzeki. 
Codziennie, przez kilkanaście lat, przekraczałem Wisłę, 
by zdążyć na lekcje, wypożyczyć książkę w miejskiej 
bibliotece, obejrzeć film w kinie „Marzenie”, zrobić za-
kupy, pójść do kościoła, dotrzeć do dworca PKS czy 
PKP i ruszyć w świat. Rzeka od zawsze była dla mnie 
pojęciem granicznym. 
 Dziś mieszkam w Cieszynie nad Olzą. Często 
wędruję na czeską stronę, kupuję w Czeskim Cieszy-
nie tatarską omaczkę, rohliki, karmę dla psa, wędruję 
z żoną, z kijami, wzdłuż Czeskiego brzegu rzeki. Ale 
dopiero w tym roku wybraliśmy się ku źródłom Olzy, 
idąc w kierunku Europejskiego Działu Wodnego, czyli 
granicy pomiędzy zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarne-
go (Olza wpada do Odry, która płynie na północ i wpa-
da do Bałtyku, sąsiedni potok Czadeczka kieruje swoje 
wody na południe, ku Słowacji i ginie w dopływach 

Dunaju, który wpada do Morza Czarnego). Wyruszyli-
śmy z Jaworzynki, w stronę osiedla Czadeczka i dotarli-
śmy do południowo–zachodniego stoku Ochodzitej, już  
w Koniakowie, gdzie potok Czadeczka się rodzi.  
 Zwiedziliśmy po drodze kilka malowniczych 
osiedli Jaworzynki, Koniakowa i Istebnej, czyli Trój-
wsi Beskidzkiej. W Jaworzynce Trzycatku przyjrzeli-
śmy się Trójstykowi, miejscu spotkania granic trzech 
państw: Czech, Polski i Słowacji. Ze szczytu Ochodzi-
tej podziwialiśmy rozciągający się dookoła, zapierający 
dech w piersiach widok – panoramę Beskidu Śląskiego, 
Żywieckiego, majestatyczne linie czeskich i słowac-
kich łańcuchów górskich. 
 Będąc jedną nogą w Czechach, drugą na Sło-
wacji, trzecią (kije!) w Polsce, wędrując po stokach na-
chylonych to na północ, to na południe, przemierzając, 
na przemian, zlewiska Morza Czarnego i Bałtyku, wie-
le razy przekraczaliśmy granice, nie tylko geograficz-
ne; oglądaliśmy Bank Genów Świerka w Jaworzynce, 
słoneczną polanę na Słowacji, miejsce do grilowania 
w Czechach, koronki w Koniakowie, galerię  sztuki   
w Istebnej...  
 I tak jak kiedyś penetrowałem naczynia wło-
sowate Wisły, teraz - takie miałem wrażenie - przyglą-
dałem się wielobarwnej tkance kultur i tradycji  kilku 
państw, narodów, ludów, wsi,  przysiółków, osad, za-
gród, domów. Piękną sukienkę ma Olza, księżna Ziemi 
Cieszyńskiej!
 Nadolziańską krainę lubię nazywać księstwem, 
a Olzę księżną. Ziemia Cieszyńska kiedyś zresz-
tą księstwem była, władali tu książęta z linii Piastów,  
a ostatnią władczynią przed nastaniem Habsburgów,  
w połowie XVII wieku, była księżna Elżbieta Lukre-
cja. Unikalną sprawą jest to, że w 1545 roku książę Wa-
cław III Adam uznał luteranizm za oficjalne wyznanie 
w Księstwie Cieszyńskim i że przez wieki to luteranie 
walczyli o polskość tej ziemi, opierając się germaniza-
cyjnym zabiegom Habsburgów. Do dziś Cieszyńskie to 
obszar największego w Polsce skupiska ewangelików. 
Do rangi symbolu urasta więc fakt, że na sześć kaden-
cji wójta w pięknej, zadbanej gminie Istebna (obejmu-
jącej całą Trójwieś Beskidzką), mimo, że mieszkają tu 
dziś głównie katolicy, wybierano luterankę, w dodatku  
o nazwisku Rabin.  Pani Danuta była świetną gaździną  
i górale z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa to doceniali, 
powierzając jej pieczę nad Trójwsią przez ćwierć wieku 
(teraz postanowiła nieco odpocząć). Na Cieszyńskiem 
liczy się pracowitość, rzetelność, uczciwość, spolegli-
wość.  Ten ostatni termin profesor Tadeusz Kotarbiński 
wiązał właśnie z wielokulturową historią Śląska.
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 W nieoficjalnym hymnie Ziemi Cieszyńskiej 
„Płyniesz Olzo” mowa jest o jeszcze jednej rzece, o Jor-
danie i o niezwykłym, symbolicznym znaczeniu tej rze-
ki, tak ważnej dla wyznawców zarówno judaizmu jak  
i chrześcijaństwa. Jedna ze zwrotek zawiera słowa:

Więc z modlitwą uklęknąłem 
w pokorze przed Panem 
byś się stała, Olzo, takim 

i dla nas Jordanem 
 I moje życie, do tej pory rozpięte pomiędzy 
Wisłą i Olzą, w wymiarze duchowym jest wędrówką 
za Jordan. Czy zachowam wiarę i męstwo, jak Jozue  

i Kaleb? Czy przezwyciężę własne słabości, nie dam się 
wrogom? Czy zakorzenię się w Ziemi Obiecanej? 
 Często nucę pieśń gospel Swing Low Sweet 
Chariot, pełną ufności i nadziei:

„I looked over Jordan and what did I see
Coming for to carry me home

A  band of angels coming after me
Coming for to carry me home”.  

Marek Cieślar

 „Idź do mrówki” (Prz 6,6). Tamerlan opowia-
dał przyjaciołom doświadczenie ze swego osobistego 
życia w latach swej młodości. Pewnego razu mówi, by-
łem zmuszony szukać kryjówki przed wrogami w ru-
inach starej budowli, gdzie pozostawałem przez wiele 
godzin w samotności. Pragnąc oderwać myśl od mego 
beznadziejnego położenia – znalazłem niespodziewa-
ną rozrywkę w obserwowaniu mrówki, która ciągnęła 
ziarno daleko większe od siebie na wysoką ścianę. Li-
czyłem, ile razy maleńki owad zabierał się na nowo do 
wykonania swego zadania; 69 razy ziarno spadało na 
ziemię lecz mrówka ponawiała swoje wysiłki i wresz-
cie za 70-tym razem dosięgła wierzchu ściany. Była to 
dla mnie lekcja poglądowa, która dodała mi męstwa  
w tym trudnym czasie i nigdy o niej nie zapomniałem”. 
Jeżeli tracimy nadzieję na skutek niewysłuchanych mo-
dlitw, to modlitwa nasza przestaje być modlitwą wiary. 
Dla modlitwy wiary fakt, że na modlitwę nie otrzyma-
liśmy odpowiedzi, jest tylko przesunięciem terminu 
jej otrzymania. Przykłady i wskazówki naszego Pana 
od pierwszego do ostatniego świadczą o tym, że mo-
dlitwa, która nie jest stałą siłą i coraz mocniejszą, nie 

może osiągnąć skutku. Wielki pianista Rubinstein po-
wiedział pewnego razu: „Jeżeli z jakiejś przyczyny nie 
ćwiczę, któregoś dnia odczuwam to natychmiast, jeżeli 
zaś nie ćwiczę dwa dni – spostrzegają to moi przyjacie-
le, jeżeli zaś przez trzy dni – spostrzega to publiczność”. 
Wszyscy wiedzą o tej regule, że praktyka doprowadza 
do doskonałości. 
 Powinniśmy wierzyć, trwać w modlitwie i stale 
wypełniać Jego wolę. Wiemy, jakie są następstwa prze-
rwania ćwiczenia, w jakiejkolwiek gałęzi sztuki. Gdy-
byśmy byli na tyle mądrzy w dziedzinie ducha, jakimi 
potrafimy być w życiu codziennym, postęp nasz byłby 
wielki. David Livingstone wybrał jako hasło następują-
ce słowa: „Zdecydowałem, że nigdy nie zatrzymam się, 
dopóki nie osiągnę celu i nie wykonam zamierzenia”. 
 Z nieustraszoną wytrwałością i wiarą w Boga – 
zwyciężył. 

Na postawie książki L. B. Cownan
„Strumienie na pustyni”

Opracowała: Ruta Kornelia Lissowska

Potrzeba modlitwy

„Zawsze potrzeba się modlić, a nie ustawać”. 
Łk 18,1

WSPOMNIENIE

Odszedłeś	cicho	i	bez	pożegnania,

Jak	ten,	co	nie	chce	swym	odejściem	smucić,

Jak	ten,	co	wierzy	w	chwili	rozstania,

Że	ma	niebawem	z	dobrą	wieścią	wrócić.
Autor nieznany 

Udostępnił: Rudolf Mizia
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 Uwierz. Oddaj mu serce swoje, zaufaj mu! Od tego zależy nasze życie na ziemi i wieczne zbawienie. 
Tylko wtedy możemy przystąpić „z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku 
pomocy w stosownej porze” (Hbr 4, 16). To odnosi się do wszystkich, gdyż wszyscy jak owce zbłądzili, każdy  
z nas na własną drogę zboczył (Iz 53, 6). Wszyscy jesteśmy wezwani zawrócenia z błędnej „własnej drogi” na 
drogę Bożą. 
 Bóg przez Chrystusa pragnie przetworzyć i odnowić nasze życie. Nikt nie może trwać uporczywie w od-
stępstwie, z dala od Niego. 

Modlitwa

 Miłosierny Ojcze nasz w niebiesiech, z całego serca dziękujemy Ci za Twoją Ewangelię, za Twoje zapew-
nienia iż nie chcesz śmierci grzesznego człowieka oraz za miłość okazaną nam w Jezusie Chrystusie. Prosimy Cię 
nie dopuść, byśmy mieli zlekceważyć Twoje wezwanie do nawrócenia. Dopomóż, byśmy dobrze poznali Twoją 
wolę, którą nam wielokrotnie zwiastował Twój Kościół. Przebacz nam przekraczanie Twoich Świętych przykazań. 
Odpuść nam nasze winy dla umiłowanego Syna Twego. Zmiłuj się nad nami, nawróć nas i uzdolnij do pełnienia 
Twej woli. Prosimy Cię za wszystkimi, którzy oddalili się od Ciebie i nie zdają sobie sprawy, że są na drodze do 
zatracenia. Obudź ich ze snu duchowego. Krzew sprawiedliwość i ład w naszej Ojczyźnie. Dopomóż nam stać się 
prawdziwie Twoim Ludem. Wysłuchaj nas Panie dla Jezusa Chrystusa Pana Naszego. Amen. 

Ruta Kornelia Lissowska

Co mam czynić, abym był zbawiony? 

(Dz. 16, 31)

„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom”. 

 Parafia Ewangelicka w Cieszynie z podległymi 
sobie filiałami terytorialnie jest bardzo rozległą para-
fią. Chociaż każdy filiał posiada własny kościół bądź 
kaplicę, to jednak wszystkie ważniejsze wydarzenia  
w życiu każdego ewangelika skupiają się wokół kościo-
ła Jezusowego.
 Jednym z takich najważniejszych wydarzeń  
w kościele w Cieszynie jest Konfirmacja, gromadząca 
konfirmantów z Cieszyna, jak również z podległych 
filiałów. Odkąd jednak sięgam pamięcią, to również 
chrzty oraz śluby odbywały się wyłącznie w kościele 
Jezusowym. Nie wydaje mi się, iż było to regulowa-
ne decyzjami władz kościelnych lecz było osobistą 
decyzją każdego członka parafialnego filiału. Można 
być pewnym, gdy samemu się to odczuwa, iż kościół 
Jezusowy emanował i nadal emanuje taką swoistą siłą 
przyciągania na każdego zborownika tak, że każdego  
z nich pragnieniem jest przeżywać wszystkie najważ-

Kącik wspomnień

Między Hażlachem, a Cieszynem

niejsze chwile swego życia właśnie w tym koście-
le. Sam wywodzę się z filiału w Hażlachu i mogę coś  
o tym powiedzieć.
 Urodziłem się w Cieszynie i tutaj w kościele 
Jezusowym zostałem ochrzczony przez księdza Ger-
wina. Rodzice moi mieszkali w Hażlachu, dlatego też 
swoje dziecięce lata tam spędziłem. To tutaj do tzw. 

„Czytelni” chodziłem na szkółki niedzielne, które pro-
wadziły: Danuta Cienciała oraz s. Lidia, a także na 
lekcje religii z ks. Melcerem. Życie zborowe skupiało 
się wokół Kaplicy i Czytelni (byłej szkoły ewangelic-
kiej). Nadszedł czas nauki konfirmacyjnej. Na naukę 
konfirmacyjną trzeba było jeździć do salki parafialnej 
w Cieszynie. Odtąd rozpoczął się w moim życiu bliż-
szy kontakt z kościołem Jezusowym, w którym też  
w 1970 r. zostałem konfirmowany w gronie bodajże 
126 konfirmantów. Gdzieś po dwóch latach, po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej, zaproszony zostałem do 
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chóru kościelnego w Hażlachu. Dyrygentem wówczas 
był wspaniały człowiek, przyjaciel młodzieży - eme-
rytowany nauczyciel: p. Fukała. Atmosfera w chórze 
była wspaniała i to za sprawą samego dyrygenta, który 
pracował z nami z istnie ojcowską troską. Były cotygo-
dniowe próby, występy, a także wewnątrzchórowe uro-
czystości. W ramach pracy chórowej podejmowaliśmy 
się również wystawiania spektakli teatralnych. Jedną  
z takich sztuk, którą pamiętam, był: „Gość oczekiwany", 
wyreżyserowany przez naszego opiekuna duchowego  
ks. J. Melcera. Sztukę tą wystawialiśmy także w innych 
parafiach, jak np. w Jaworzu czy Drogomyślu. Lubiłem 
śpiewać, stąd też służba w chórze kościelnym stała się 
moją pasją. Pewnego razu od jednej z koleżanek chó-
rowych otrzymałem zaproszenie do udziału w zebraniu 
młodzieżowym przy parafii w Cieszynie. Pomyślałem 
sobie dlaczego nie. Pojechałem raz, drugi i jak to się 
mówi: „zostałem". Rozpoczął się w moim życiu drugi 
etap bezpośredniego spotkania z kościołem Jezusowym.
 Co sobotę naprzeciw kościoła w dawnej szkole 
ewangelickiej (Pajta) spotykaliśmy się w gronie mło-
dzieży pokonfirmacyjnej i starszej, aby wspólnie roz-
ważać Słowo Boże i śpiewać piękne pieśni młodzie-
żowe Bogu na Chwałę. Również tutaj atmosfera była 
wspaniała. Zebrania prowadził Maciek Oczkowski, któ-
ry z czasem stał się moim przyjacielem i duchowym 
powiernikiem, a także pastorowa Bruellowa, którą że-
śmy „ochrzcili" Cioteczką Od czasu do czasu na zebra-
nia przychodził również któryś z miejscowych księży. 
Uczestnictwo w tych zebraniach coraz bardziej mnie 
wciągało, co później skutkowało przez jakiś czas służ-
bą wśród młodzieży i nie tylko. Często z tą grupą mło-
dzieżową wyjeżdżaliśmy usługiwać śpiewem i Słowem 
Bożym na Tygodnie Ewangelizacyjne do Dzięgielowa, 
obozy młodzieżowe w Salmopolu, domów starców,  
a także służyli w kościele Jezusowym. Były też i zwy-
kłe wycieczki krajoznawcze. Byliśmy także raz na 
Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej w 
Warszawie, gdzie również służyliśmy śpiewem. Jedne-
go roku wspólnie z Parafią w Cieszynie byliśmy współ-
gospodarzami takiego zjazdu.
 Wiele pomysłów na wspólne spędzanie cza-
su rodziło się w gronie samej młodzieży. Jeżeli było 
to realne, przeistaczało się w czyn. Muszę też powie-
dzieć, iż choć grupa nasza była w dosłownym słowa 
tego znaczeniu demokratyczna, to posiadała ona gro-
no kilku osób, które często były motorem w realizacji 
różnych zamierzeń. Trudno by mi było wymienić tu-
taj wszytkich. Upłynęło trochę czasu i pamięć nieco 
się zatarła ale parę osób sobie przypominam. Niewąt-
pliwie znaczącymi postaciami byli nasi, wówczas, gi-
tarzyści: Heniek Króliczek, Lidka Króliczek, a także 
Erwin Mikler, nieżyjący już dzisiaj, który później był 
księdzem w Brennej. To przy akompaniamencie ich gi-
tar mogliśmy śpiewać na naszych zebraniach lub wy-

jazdach poza Parafię. Nietuzinkową postacią był także 
Wiesiek Radwański, fotograf z zamiłowania, będący 
również inicjatorem i w znacznej części realizatorem 
emisji znaczków o treści religijnej do wpinania w klapy 
ubrań, takie jak: Róża Lutra, Jezus Cię Kocha czy też 
mały krzyżyk. Wiesiek był współtwórcą śpiewnika dla 
młodzieży: „Boże zaśpiewam Ci nową pieśń", do któ-
rego zawartości wieloma wieczorami przepisywaliśmy 
na maszynach do pisania pieśni z różnych śpiewników,  
a następnie kompletowali do druku Były to lata siedem-
dziesiąte XX wieku, a więc jeszcze okres próby pre-
sji ze strony różnych służb państwowych na młodzież  
w celu odrywania jej od Kościoła.
 Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ks. J. Grossa 
śpiewnik ten został wydrukowany poza granicami kraju 
i przemycony do Polski, gdyż jego wydrukowanie wte-
dy w kraju było wręcz niemożliwe. Ówczesne władze 
PRL-u starały się dociec, skąd ten śpiewnik się wziął, 
ale dzięki Bogu im się to nie udało. Okresowo, pod na-
ciskiem władz państwowych władze kościelne zakazały 
jego używania, ale młodzież i tak go używała. Śpiew-
nik ten miał wielkie znaczenie w pracy młodzieżowej, 
gdyż podobnego wtedy jeszcze nie było. Przygotowa-
nie do druku i zamiar wydrukowania tego śpiewnika 
czynione były w tak wielkiej tajemnicy, że tylko kilka 
zaufanych osób o tym wiedziało i dzięki temu z Bożą 
pomocą mogło się to udać. W gronie naszej młodzieży 
z tamtych zebrań wiele było osób czynnie zaangażo-
wanych w pracy kościelnej czy w nauczaniu Szkółek 
Niedzielnych, Służbie Odwiedzinowej wśród starszych, 
czy chorych bądź też pracy Misyjnej. Dlaczego dzisiaj 
o tym piszę? Otóż nie po to, aby w szczególny sposób 
eksponować czyjeś zasługi, bo w żadnej mierze przed 
obliczem Bożym ich nie mamy, ale aby pokazać, w jaki 
sposób przywiązanie duchowe do swojego Kościoła 
może wydawać żywe owoce w życiu codziennym. Wia-
ra w Boga i pragnienie przebywania i zaangażowania  
w społeczności Kościoła może wiele dobrego uczynić, 
a tym bardziej mając tak wspaniałą Świątynię, jaką jest 
kościół Jezusowy. To częsta obecność w Nim daje czło-
wiekowi pełne wyciszenie od świata i dodaje sił do dal-
szego życia.
 Dzisiaj, po trzydziestu latach od wyprowadze-
nia się w inne strony, chociaż bardzo cenię sobie Ko-
ściół w obecnej dla mnie Parafii, w Studzionce, często 
wspomnieniami wybiegam wstecz i w swych myślach 
napawam się ciągle tym wszystkim, co dane mi było 
przeżyć w cieniu Kościoła Jezusowego w Cieszynie. 
Chociaż mieszkałem w Hażlachu, to jednak jakaś siła, 
jaką emanował, zresztą emanuje do dziś Kościół Jezu-
sowy, sprawiła, iż właśnie Jemu starałem się poświęcać 
te ostatnie kilka lat mojego pobytu na Ziemi Cieszyń-
skiej.

Bronisław Sztuchlik
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500 lat Reformacji

Kościół po ewangelicku 

- jak luteranie rozumieją Kościół?

 Rok 2016 obchodzony jest w Kościele Ewan-
gelicko-Augsburskim jako Rok Kościoła. Jednak czym,  
a może kim jest Kościół dla ewangelików i czy mówiąc 

‘Kościół’ ewangelicy mają dokładnie to samo na myśli, 
co inni chrześcijanie?
 Już Nowy Testament (NT) jest świadectwem 
różnorodności myślenia o Kościele. W niektórych 
księgach NT słowo kościół (ekklesia) nie pojawia się 
ani razu, a w niektórych całkiem często. W Nowym 
Testamencie istnieje przynajmniej kilkadziesiąt pojęć 
opisujących rzeczywistość Kościoła, jego powołanie  
i misję. Oznacza to, że w Nowym Testamencie nie ma 
jednego rozumienia Kościoła, nie istnieje jedna ekle-
zjologia (nauka o kościele), a wiele eklezjologii, a więc 
refleksji nad naturą i powołaniem Kościoła. Nie inaczej 
było w historii – różne nurty pobożności, a nawet spory, 
schizmy i rozłamy, wynikały nie tylko z innego odczy-
tywania Pisma Świętego, ale też z rozumienia Kościoła. 
Ślady tych sporów widzimy już na kartach Nowego Te-
stamentu – nie tylko w różnorodności pojęciowej, ale 
też w zmaganiach Kościoła czasu (po)apostolskiego  
i późniejszego okresu.
 Podobnie było podczas Reformacji, okresie 
zderzenia różnych punktów widzenia, uwarunkowa-
nych różnorodnym odczytywaniem Pisma Świętego, 
ale też kierunkiem zmian (reformy), interpretacją spo-
rów, kompetencji, wpływów i wielu innych czynników, 
które nie zawsze dotyczyły wiary i Ewangelii.
 Początkowo refleksja reformatorów, w tym 
przede wszystkim Lutra, nad właściwym zrozumieniem 
pokuty, relacji łaski i grzechu, oraz przede wszystkim 
zbawienia człowieka przez wiarę w Jezusa Chrystusa, 
tylko częściowo podejmował zagadnienia ściśle ekle-
zjologiczne. Stopniowo stawały się one coraz istotniej-
sze, gdy spór o odpusty, pokutę i usprawiedliwienie 
został sprowadzony do pytania o autorytet. Była to nie 
tylko specyficzna metoda prowadzenia dyskusji teolo-
gicznej, ale raczej próba jej uniemożliwienia poprzez 
odwołanie się do autorytetu Kościoła i papieża. Jeśli 
bowiem papież i cały Kościół nie mógł się mylić to ja-
kakolwiek dyskusja – poza wąsko wytyczonymi przez 

Rzym ramami – nie miała sensu.
 Celem zwolenników Reformacji, jak wiemy, 
nie było zakładanie nowej struktury kościelnej, stąd nie-
ustannie podkreślali, że to, co głoszą wynika z potrze-
by odnowy Kościoła poprzez Słowo Boże. Luter i jego 
współpracownicy stanowczo odrzucali zarzuty jakoby 
stawiali się poza lub ponad Kościołem, a gdy Kościół 
Rzymski ekskomunikował Lutra w 1521 r., konieczność 
ukazania ewangelickiego rozumienia Kościoła stała 
się tym bardziej pilna. Nawet po promulgowaniu bulli 
ekskomunikacyjnej Luter nie wątpił, że należy do tego 
samego Kościoła, co jego oponenci. O Kościele mówił  
w liczbie pojedynczej,  podkreślając, że Kościół to 
przede wszystkim cały Lud Boży zgromadzony wokół 
Słowa Bożego i Sakramentów, oraz że żadna władza 
kościelna czy świecka nie może chrześcijan pozbawiać 
przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, który 
wyznajemy w Credo.
 W trakcie debat pojawiły się różne koncepcje 
teologiczne Kościoła, narosło wiele nieporozumień, 
które – w dużej mierze – udało się wyjaśnić dopiero  
w XX wieku na fali dialogu ekumenicznego. Jakie są 
zatem cechy charakterystyczne ewangelickiego rozu-
mienia i przeżywania Kościoła? Być może pomocne 
będą następujące pytania i odpowiedzi.
 
 Czym jest Kościół dla luteran?
 W Augsburskim Wyznaniu Wiary (CA), pod-
stawowej księdze wyznaniowej luteranizmu, znajduje 
się jedna z najbardziej znanych, a zarazem podstawo-
wych definicji Kościoła:
 Kościoły nasze uczą, że jeden święty Kościół 
trwać będzie po wszystkie czasy. Kościół zaś jest zgro-
madzeniem świętych, w którym się wiernie naucza 
Ewangelii i należycie udziela sakramentów. Dla praw-
dziwej tedy jedności Kościoła wystarczy zgodność  
w nauce Ewangelii i udzielaniu sakramentów. (CA 7)
 Jeszcze wymowniej istotę Kościoła ujął ks. 
Marcin Luter w Artykułach Szmalkaldzkich (AS), 
stwierdzając:
 Albowiem (Bogu dzięki) już chłopiec siedmio-
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letni wie dzisiaj, co to jest Kościół, mianowicie, że są 
nim wierzący, czyli święci, owieczki słuchające głosu 
swojego pasterza [Chrystusa]. (AS XII,2)
 Kościół jest zatem wspólnotą zgromadzoną 
wokół Słowa Bożego. Kościół rodzi się poprzez zwia-
stowane Słowo Boże (zarówno głoszenie Ewangelii, 
jak i sprawowanie sakramentów), tworzy się poprzez 
wydarzenie nabożeństwa (por. Czym jest nabożeństwo 
ewangelickie?), gdy „dwóch lub trzech” zbiera się  
w imieniu Pana Jezusa (por. Mt 18,15-20). Kościół nie 
jest celem samym w sobie, ale narzędziem obecności 
Boga w świecie i dla świata, jest wspólnotą, która gro-
madzi się dzięki działaniu Ducha Świętego, aby składać 
świadectwo o objawionej prawdzie.
 Bez głoszenia Ewangelii i bez prowadzenia 
Ducha, Kościół byłby jedną z wielu czcigodnych insty-
tucji i zasadniczo nie różniłby się od organizacji chary-
tatywnych lub kółek zainteresowań. Bez Słowa Bożego 
nie ma Kościoła, dlatego też Luter, a za nim inni refor-
matorzy, nazywali Kościół stworzeniem Słowa Bożego 
(creatura verbi).
 
 Co mieli na myśli reformatorzy, dokonując roz-
różnienia między Kościołem widzialnym/niewidzialnym 
lub prawdziwym/fałszywym?
 Zasadniczo Luter i teolodzy związani z Wit-
tenbergą posługiwali się chętniej terminem Kościoła 
prawdziwego/fałszywego tudzież ukrytego/widzialne-
go. Mowa o Kościele widzialnym/niewidzialnym była 
właściwa tradycji reformowanej (zwingliańsko-kalwiń-
skiej). Tutaj należy uwzględnić dość istotny kontekst 
polemiczno-apologetyczny, w którym ewangelików 
stawiano poza nawiasem Kościoła. Reformatorzy prze-
konywali, że prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa nie 
jest w żadnym wypadku tożsamy z Kościołem Rzym-
skim reprezentowanym przez papieża i jego biskupów, 
ale że prawdziwy Kościół jest ukryty, tzn., że należą 
do niego wszyscy, którzy prawdziwie wyznają Jezu-
sa Chrystusa, a nie należą do niego jedynie formalnie. 
Kościół ten nie jest tożsamy (identyczny) z żadnym or-
ganizmem kościelnym, określonym czasem, miejscem 
(Jerozolima, Rzym, Konstantynopol, Wittenberga itd.), 
a rozpościera się na wszystkich wiernych chrześcijan 
we wszystkich miejscach i czasach.
 
 Jak w takim razie Kościół prawdziwy/niepraw-
dziwy ma się do widzialnych struktur w tym do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego czy innych Kościołów? 
 Przede wszystkim należy powiedzieć, że gdy 
reformatorzy mówili, że Kościół jest ukryty/niewidzial-
ny to nie mieli na myśli abstrakcyjnego bytu oderwa-
nego od wspólnoty ochrzczonych, lecz podkreślali, że 
rzeczywistość Kościoła wymyka się ludzkim wyrokom, 
anatemom, dogmatom i tradycjom.
 Mówienie o Kościele ukrytym jest podkreśle-

niem jego rzeczywistości duchowej, a nie formalnej. 
Jednak stwierdzenie, że prawdziwy Kościół Jezusa 
Chrystusa jest ukryty nie oznacza, że jest nierozpozna-
walny czy wręcz niewidoczny. Tak jak Chrystus przy-
szedł na świat i stał się Człowiekiem (Słowo Ciałem 
się stało, por. J 1,14), tak i Jego Kościół obecny jest w 
świecie i można go rozpoznać. W jaki sposób? Poprzez 
znaki (notae): zwiastowane Słowo Boże i Sakramen-
ty Święte. Nie są to oczywiście jedyne znaki, poprzez 
które rozpoznajemy Kościół (w późniejszym czasie 
reformatorzy wyróżniali inne znaki Kościoła – m.in. 
rozgrzeszenie, urzędy kościelne i prześladowania), ale  
w tych wymienionych Bóg ofiaruje człowiekowi wszyst-
ko to, co jest konieczne dla ratunku grzesznika (zbawie-
nia). Ponieważ głoszenie Słowa Bożego jest warunkiem 
koniecznym dla zaistnienia Kościoła, to jego zewnętrz-
ne zwiastowanie jest jednocześnie widzialnym znakiem 
Kościoła. Zatem wszędzie tam, gdzie zwiastowane jest 
Słowo i udzielane są Sakramenty, mamy w rzeczywi-
stości do czynienia z Kościołem Jezusa Chrystusa, któ-
ry przekracza granice wyznaniowe.
 Pojęcie Kościoła ukrytego nie stoi w sprzecz-
ności z rozumieniem Kościoła, który rozpoznajemy 
poprzez znaki zewnętrzne. Wszystkie te słowa (ukry-
ty, widzialny, prawdziwy) opisują z różnych perspek-
tyw rzeczywistość jednego Kościoła. Nie ma bowiem 
dwóch Kościołów – jest jeden, święty, powszechny  
i apostolski Kościół wszystkich czasów i miejsc, do 
którego należą wszyscy chrześcijanie.
 Innymi słowy: każdy Kościół, który prawdzi-
wie głosi Ewangelię o Chrystusie może się uważać za 
prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, ale nie oznacza 
to, że Kościół Jezusa Chrystusa jest tożsamy (identycz-
ny) z takim, czy innym Kościołem, a przynależność do 
takiej czy innej instytucji cokolwiek gwarantuje. Do-
tyczy to również Kościołów ewangelicko-luterańskich 
czy konkretnie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP. Wierzymy i nauczamy, że jesteśmy prawdziwym 
Kościołem Jezusa Chrystusa, w którym wiernie głoszo-
na jest Ewangelia i udzielane są Sakramenty, ale Ko-
ściół Ewangelicko-Augsburski NIE JEST identyczny  
z Kościołem Jezusa Chrystusa.

 Czy poza Kościołem nie ma zbawienia?
 Ta starożytna doktryna kościelna interpretowa-
na była w historii na różne sposoby. Często była na-
rzędziem wykluczenia inaczej wierzących i prowadziła 
do krwawych prześladowań i nawracania na siłę. Refor-
matorzy zasadniczo akceptowali formułę extra ecclesia 
nulla sallus, ale nie odnosili jej do konkretnej instytucji 
czy wyznania, a właśnie do Kościoła Jezusa Chrystusa.
Czy Kościół Ewangelicko-Augsburski uważa, że jest 
nieomylny i jedyny prawdziwy?
 Nie. Wierzymy, że w naszym Kościele czysto 
i wiernie jest zwiastowana Ewangelia i zgodnie z na-
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kazem Chrystusa udzielane Sakramenty, co absolutnie 
nie oznacza, że Kościół posiada przywilej nieomylno-
ści. Wierzymy, że nieomylne jest jedynie Słowo Boże. 
Historia Kościoła pokazuje, że Kościoły – w tym także 
ewangelickie – nie raz upadały i sprzeniewierzały się 
swojemu powołaniu głoszenia Ewangelii, błądziły, po-
dejmowały złe decyzje, po prostu myliły się. Kościół 
nie jest tożsamy ze Słowem Bożym, ani ponad nim nie 
stoi, ale poprzez to Słowo wezwany jest do ciągłej re-
formy (odnowy).

 Czy ewangelicy wierzą, że Kościół jest jeden, 
święty, powszechny i apostolski?
 Tak. Podczas każdego nabożeństwa ewange-
lickiego wypowiadane jest wyznanie wiary: podczas 
nabożeństw z sakramentem Wieczerzy Pańskiej Nicej-
sko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary, a pod-
czas nabożeństw Słowa Bożego Apostolskie Wyznanie 
Wiary.
 Wraz z całym Kościołem Jezusa Chrystusa na 
ziemi i w niebie wyznajemy, że Kościół jest społecz-
nością świętych (żywych i umarłych), a więc wszyst-
kich wyznawców Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że jest 
tylko jeden Kościół Jezusa Chrystusa, którego granic 
nie może określić żaden Kościół i żaden człowiek; wie-
rzymy, że Kościół jest święty, jednak nie jest to świę-
tość będąca w jakikolwiek sposób dziełem człowieka, 
ale poprzez działanie Ducha Świętego, który Kościół 
powołuje, utrzymuje i rozwija oraz w prawdziwej wie-
rze zachowuje. Świętość Kościoła to także jego święci, 
którzy pozostają grzesznikami, a świętymi są jedynie 
dzięki świętości samego Chrystusa, który oddał swo-
je życie za nas. Wierzymy, że Kościół jest powszechny 
(katolicki), tzn. obejmuje całą ziemię, wszystkie narody, 
cały Lud Boży, jaki był, jest i będzie na ziemi i w niebie. 
Wierzymy też, że Kościół jest apostolski, gdyż prze-
kazuje prawdziwą naukę apostolską, którą uczniowie  
i uczennice Zbawiciela usłyszeli i otrzymali od Jezusa 
Chrystusa. Wymienione atrybuty Kościoła wiążą się ze 
wspomnianymi wcześniej znakami (notae) Kościoła.
 W skład ewangelicko-luterańskich ksiąg sym-
bolicznych wchodzi ponadto Atanazjańskie Wyznanie 
Wiary.

 Czy w Kościele ewangelickim duchowni mają 
te same prawa i obowiązki co świeccy?
 Zasadniczo podział na świeckich i duchownych 
w Kościele jest bardziej kwestią terminologii. Nie ma 
stanu duchownego i świeckiego, gdyż poprzez Chrzest 
Święty wszyscy w jednakowy sposób jesteśmy włącze-
ni w mistyczne Ciało Chrystusa, jednakowo uzdolnieni 
do głoszenia Ewangelii. Nie ma zatem różnicy co do 
chrześcijańskiego powołania między tymi, którzy zo-
stali ordynowani, tj. przygotowani, powołani i ustano-
wieni przez Kościół do publicznego głoszenia Słowa  

i sprawowania Sakramentów, a tymi, którzy tej ordy-
nacji nie posiadają. Ordynacja nie jest przeniesieniem 
z jednego stanu w drugi, nie jest sakramentem, ani 
uprzywilejowaną funkcją w Kościele, a urzędem służby 
Bogu i Jego Ludowi.
 Powszechne kapłaństwo ochrzczonych nie 
oznacza jednak samowolki i dowolności, gdyż w tro-
sce o porządek w Kościele ustanowiony został urząd 
duchownego (ordynacja), który w Kościele Ewangelic-
ko-Augsburskim sprawowany jest w posłudze biskupa, 
prezbitera i diakona. Zarówno osoby ordynowane, jak  
i nieordynowane ponoszą wspólną odpowiedzialność 
za Kościół, ale jej zakres związany jest z różnymi ro-
dzajami służby podejmowanymi w Kościele i dla Ko-
ścioła (członek zgromadzenia parafialnego, synodał, 
biskup etc.)

 Jak wygląda organizacja Kościoła ewangelic-
kiego? Czy jest ktoś taki jak ‘ewangelicki papież’?
 Istnieją różne formy organizacji Kościołów 
ewangelickich na świecie. Niektóre Kościoły ewange-
lickie szczególnie mocno podkreślają rolę biskupów,  
a inne (większość) mają ustrój, przewidujący kluczo-
wą rolę synodu. Każdy Kościół ewangelicko-luterański 
w danym kraju jest samodzielny. Nie ma uniwersalne-
go zwierzchnika wszystkich Kościołów luterańskich. 
Wraz z innymi Kościołami tworzą światową rodzinę 
Kościołów luterańskich, z których większość należy do 
Światowej Federacji Luterańskiej, wspólnotę Kościo-
łów luterańskich złączonych pełną unią Ołtarza (sakra-
mentów) i Ambony (głoszenia Słowa Bożego i uznawa-
nia urzędów).
 Kościoły ewangelickie nie uznają władzy  
i prymatu jurysdykcyjnego papieża, i tym bardziej jego 
nieomylności w sprawach wiary i moralności. Dla Ko-
ściołów ewangelickich papież jest Biskupem Rzymu  
i zwierzchnikiem wspólnoty Kościoła rzymskokatolic-
kiego oraz innych Kościołów z nim związanych.

 Jaki jest stosunek Kościoła ewangelickiego do 
innych Kościołów?
 Pozytywny. Kościół Ewangelicko-Augsburski 
nie odmawia prawdziwości czy pełni chrześcijańskiego 
nauczania innym Kościołom. Z niektórymi Kościołami 
łączy nas pełna wspólnota Ołtarza i Ambony, oznacza-
jąca interkomunię, a więc wzajemne uznanie posługi 
duchownego i sakramentów. Wspólnota ta dotyczy nie 
tylko rodziny Kościołów luterańskich na świecie, ale 
też różnych stopni i praktyk wspólnoty z Kościołami  
o tradycji ewangelicko-reformowanej, anglikańskiej, 
metodystycznej i starokatolickiej. Nie oznacza to jed-
nak, że Kościół ewangelicko-augsburski uznaje za 
prawdziwe jedynie te Kościoły, z którymi jest w pełnej 
jedności. 
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Trochę historii

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 216

 Czy z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
można zostać wykluczonym/ekskomunikowanym?
 Dawniej istniały przepisy tzw. małej ekskomu-
niki, polegającej na tymczasowym wyłączeniu danej 
osoby ze społeczności Komunii Świętej. Były one czę-
ścią tzw. karności kościelnej, a więc utrzymania dyscy-
pliny w Kościele. Dziś praktyka ta nie jest stosowana 
z wyjątkiem szczególnych sytuacji duszpasterskich, 
znajdujących się w indywidualnej gestii duszpasterza. 

Zasadniczo jednak żadnemu chrześcijaninowi nie po-
winno się utrudniać/zabraniać przystąpienia do Sakra-
mentu Wieczerzy Pańskiej. Możliwe jest wystąpienie 
z Kościoła na wyraźne życzenie wyrażone pisemnie. 
Żadna instancja kościelna nie może orzec/ogłosić, że 
dana osoba jest poza Kościołem. Czym innym są de-
cyzje władz Kościoła nt. (nie)możliwości służby przez 
danych duchownych. Luter2017.pl

 02.03.1791: zmarł John Wesley, niezwykle 
gorliwy i wytrwały kaznodzieja wędrowny, misjonarz, 
twórca metodyzmu. 
 John Wesley urodził się 17.07.1703 r. w Ep-
sworth w prowincji Lincolnshire (Anglia). Był piętna-
stym dzieckiem spośród dziewiętnaściorga pociech rek-
tora kościoła św. Andrzeja – Samuela. Całe wychowanie 
i podstawowe  wykształcenie John zawdzięczał matce, 
znającej grekę i łacinę, której nieobce były również 
problemy filozoficzne i teologiczne. Z natury potulny, 
przyswoił sobie zasady wysokiego poczucia obowiąz-
ku i przestrzegania porządku, choć nie przychodziło 
mu to łatwo. Wiele czytał, rozkoszował się przygoda-
mi Robinsona Cruzoe. Gdy miał 17 lat zapisał się do 
słynnego kolegium uniwersytetu w Oxfordzie „Christ 
Church” (Kościół Chrystusowy). 19.09.1724 został wy-
święcony na diakona. Po roku uzyskał stopień „fellow” 
(adiunkt) w Lincoln College na tymże uniwersytecie, 
nie ustawał w studiach według narzuconego sobie i ści-
śle określonego porządku tygodnia i prowadzeniu swo-
jego pamiętnika, w którym skrupulatnie odnotowywał 
wszystkie swoje sukcesy i porażki, a także wewnętrzne 
niepokoje.   Studia zakończył w 1727 r. uzyskaniem 
tytułu magistra nauk wyzwolonych. Po święceniach 
kapłańskich przez 2 lata pomagał ojcu w prowadzeniu 
parafii, po czym wrócił do Oxfordu, gdzie pozostał do 
1735 r. Zrażony niepowodzeniami miłosnymi, oddał się 
ascezie i wraz z bratem Karolem założył „Klub Świę-
tych”. Młodzi uczeni po zajęciach na uniwersytecie spo-
tykali się na rozważaniach biblijnych, wspólnie modlili 

się i co niedzielę przystępo-
wali do Komunii Świętej, 
odwiedzali chorych i ludzi 
marginesu. John zaostrzył 
reżim swojego postępowa-
nia, wypełniając cały dzień 
pracą i bezwzględnie prze-
strzegał bardziej niż skromnych wydatków na utrzyma-
nie. Zupełnie nie interesowały go bieżące wydarzenia 
społeczne i polityczne. Rychło przez uczelnianą brać 
rozkoszującą się swobodnym trybem życia i nowymi 
ideami filozofii materialistycznej,  bracia Wesley’owie 
obdarzeni zostali epitetem „metodystów”. Wszystkie te 
zabiegi nie wyzwoliły Johna od stałego niepokoju i bra-
ku odpowiedzi „na czym polega zbawienie”. 
 Zachęcony do wyjazdu do nowo założonej ko-
lonii angielskiej Georgii w Ameryce Północnej, wraz  
z bratem i Braćmi Morawskimi 14.10.1735 r.  wyruszył 
statkiem przez Atlantyk, snując plany swojej działal-
ności nie tylko wśród osadników, co przede wszystkim 
Indian, o których tyle czytał w Robinsonie Cruzoe. Po 
dotarciu do Savannah przekonał się, że osadnicy nie 
są zainteresowani jego działalnością misyjną. Do tego 
doszedł przykry dla niego incydent: John zerwał ko-
lejny romans, a gdy niewiasta poślubiła innego męż-
czyznę, odmówił jej udzielenia komunii za złamanie 
przyrzeczenia, że nigdy nie wyjdzie za mąż.  Rozeźlo-
ny mąż postawił pastorowi zarzut zniesławienia żony, 
a wytoczony proces wygrał. Spalonemu pastorowi 
nie pozostało nic innego, jak pakować manatki i wra-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl14 Odwiedź naszą stronę:

cać do Europy (1737). Tu  zbliżył się do Herrnhutów, 
pod wpływem których zrozumiał, że religia nie pole-
ga na jakichkolwiek obrzędach, a wewnętrznej wierze.  
W czasie wsłuchiwania się w czytaną przedmowę Mar-
cina Lutra do Listu do Rzymian doznał wielkiej ulgi 

– uwolnienia od wszelkich przewinień. Datę 24.05.1738 
uznał za przełomową w swoim życiu, stał się kaznodzie-
ją z powołania. Postanowił działać przede wszystkim  
w środowisku  robotników i górników, których uznał za 
najbardziej znieczulonych i niezdolnych do jakichkol-
wiek wewnętrznych przeżyć religijnych. Aby lepiej słu-
żyć robotnikom, wyjechał do Niemiec, by zapoznać się 
bezpośrednio z działalnością hr. Mikołaja Zinzendorfa 
i jego wspólnotą. Aczkolwiek zachwycał się ducho-
wością hernhutczyków, nie podzielał ich nadmiernego 
mistycyzmu i elitaryzmu, uważał, że jego ambona jest 
wszędzie tam, gdzie aktualnie się znajduje. Gdy powró-
cił do Londynu rozpoczął przy wsparciu brata Karola 
i przyjaciela z lat studiów George Whitefielda gorliwą 
działalność kaznodziejską. Pierwszy z czasem stał się 
twórcą słynnych hymnów metodystycznych. Doktry-
nalnie był bliżej zasad anglikanizmu. Whitefield nato-
miast był porywczy, egzaltowany, bardziej sugestywny 
od mistrza, jednak różnił się od niego uznawaniem kal-
wińskiej nauki o przeznaczeniu. W końcu wyjechał do 
Ameryki, stając się twórcą kalwińskiego odłamu meto-
dyzmu. Z początkiem roku cała trójka przystąpiła do 
otwartej działalności, wnet jednak Kościół Anglikański 
zamknął dla nich swoje ambony. Wówczas przenieśli 
się do osiedla górniczego w Kingswood, głosząc swoje 
kazania, gdzie tylko natrafili na większe skupisko lu-
dzi. Już sama forma głoszenia kazań poza kościołem, 
ale przede wszystkim nawoływanie do religii sponta-
nicznej, nie skrępowanej dogmatami i rytuałami, była 
dla żyjących w skrajnej nędzy robotników i ich rodzin 
zaskoczeniem, że ktoś przychodzi do nich i udaje mu 
się poruszyć  najgłębsze pozostające  w letargu warstwy 
uczuć. Wesley nie chciał burzyć zastanego porządku,  
w stosunku do Kościoła Anglikańskiego zachowywał 
się lojalnie, natomiast z całą mocą dążył do odnowienia 
uczuć religijnych, mimo aż nadto widocznego wyzysku 
robotników wręcz nawoływał ich do rzetelnej pracy 
twierdząc, że kto tego nie czyni jest złodziejem. Toteż 
nie dziwne, że często dochodziło do demonstrowania 
protestów przeciw takim „zachętom”, do zagłuszania 
kazań przez wzniecane wrzaski i trąbienie, dochodziło 
nawet do bijatyk, obrzucania wszystkim co było pod 
ręką. Bywało, że kaznodzieje ledwo uchodzili z życiem. 
Dopiero po kilku latach działalność metodystów została 
doceniona, gdyż Kościół Anglikański zdjął z nich posą-
dzenie o głoszenie herezji, a warstwy społeczne pozo-
stające u władzy zauważyły, że przez nawoływanie do 
odnowienia życia religijnego osłabione zostały żądania 
poprawienia warunków bytu przez robotników. Dla 
wzmocnienia działalności Wesley zakupił w Londynie 

starą ludwisarnię, którą przystosował na dom modlitwy 
i kształcenie nowych zastępów kaznodziei, skupionych 
w stowarzyszeniu. Podobne placówki powstały wkrót-
ce w innych miastach. Tymczasem doszło do rozłamu 
pomiędzy filarami ruchu: brat Karol nie godził się na 
samowolne powoływanie świeckich kaznodziejów, zaś 
wspomniany Whitefield nie znosił nadmiernej pobłaż-
liwości Johna w głoszeniu przekonania o równym do-
stępie do aktu wybawienia i zupełne  ignorowanie kal-
wińskiej nauki o przeznaczeniu. Mimo rozłamu John 
nie ustawał w głoszeniu kazań, konno przemierzał kraj 
wzdłuż i wszerz. Doznał też czwartego zawodu miło-
snego, a zawarte w końcu małżeństwo po 10 latach się 
rozpadło. Okres ten skwitował broszurą „O zaletach ce-
libatu”. Obracając się stale w środowisku biedoty, w co-
raz większym stopniu dostrzegał, że kładzenie nacisku 
wyłącznie na sprawy religijne wymaga potwierdzenia 
w codziennym życiu. Rozwinął więc szeroką działal-
ność charytatywną, budował sierocińce, szkółki, szpita-
le, zakładał kasy zapomogowe. Założył też własny pe-
riodyk, wydał setki  broszur i ulotek, założył bibliotekę, 
w ramach której wydał ponad 300 tomików przystęp-
nie napisanych książeczek z zakresu historii, literatury,  
a zwłaszcza religii, niezwykle popularnych wśród naj-
uboższych warstw społecznych. Ostatnim jego apelem 
był list w obronie Murzynów bezlitośnie wykorzysty-
wanych w koloniach angielskich. 
 Ktoś obliczył, że John Wesley wygłosił ponad 
40000 kazań i przebył 400000 km w podróżach do róż-
nych zakątków kraju tylko po to, aby głosić Słowo Boże 
i pobudzać zagubionych do wiary. Po jego śmierci me-
todyści opuścili Kościół Anglikański, tworząc własne 
ugrupowanie religijne, dziś liczące ponad 20 milionów 
wiernych. 

*****
 08.03.1791: urodził się Kazimierz Józef Bro-
dziński, historyk literatury, publicysta, tłumacz, sielan-
kopisarz, autor idylli wiejskiej „Wiesław” i miejskiej 

„Staś i Halina”, rozprawy „O klasyczności i romantycz-
ności  tudzież o duchu poezji polskiej”, „O krytyce”,  

„O egzaltacji”. Patrz odc. 151, w: „Wieści Wyższobram-
skie” 2010/10, s. 15.  

*****
 13.03.1516: zmarł Władysław Jagiellończyk, 
syn Kazimierza IV Jagiellończyka - króla polskiego, 
król Czech i Węgier; bezkrytyczny, znajdował się pod 
przemożnym wpływem panów czeskich i węgierskich, 
na wszystko się godził, obdarzony został epitetem „król 

– dobrze”. Patrz odc. 96, w: „Informator Parafialny”   
2006/03, s. 16 

*****
 13.03.1916: w Warszawie urodził się ks. Jan 
Zajączkowski. Tam też stawiał pierwsze kroki szkolne 
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja i w III Gimna-
zjum Miejskim. W 1935 r. rozpoczął studia teologiczne 
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na Uniwersytecie Warszawskim, przerwane wybuchem 
II wojny światowej. Zatrudniony jako recepcjonista ho-
telowy w Hotelu Centralnym, w czerwcu 1940 r. zo-
stał aresztowany przez gestapo i wywieziony na roboty 
przymusowe do Bawarii.  Po kilku miesiącach udało 
mu się zbiec. Wrócił do Warszawy;  zarabiał na chleb 
w elektrowni tramwajowej. Po odwiedzeniu rodziny 
wrócił do zniszczonej w wyniku walk powstańczych 
stolicy, jeszcze raz znajdując pracę w przedsiębiorstwie 
tramwajowym. Wieści przychodzące z Dolnego Śląska 
skłoniły go do wyjazdu do Jeleniej Góry i zgłoszenia 
się do służby duszpasterskiej. W 1946 r. otrzymał od ks. 
dr. Wiktora Niemczyka pełnomocnictwa reprezentacji 
Kościoła Ewangelickiego w powiecie jeleniogórskim,  
a wkrótce złotoryjskim i zgorzeleckim. Z wielkim wysił-
kiem godził pracę pełnomocnika ze studiami uzupełnia-
jącymi i pracą zarobkową. Z początkiem 1947 r. został 
przeniesiony do Legnicy, gdzie przystąpił do organi-
zowania parafii i odprawiania nabożeństw w kościele 
św. Marii Panny. Mimo starań o uzyskanie stosownego 
lokum, był zmuszony uruchomić kancelarię w swoim 
mieszkaniu. 4.04.1948 r. złożył końcowy egzamin na 
Wydziale Teologii Ewangelickiej w Warszawie, ordy-
nowany przez ks. bp. Jana Szerudę. Teraz  już oficjalnie 
jako wikariusz mógł objąć opieką parafię w Legnicy, 
ale także filiały w Prochowicach, Jaworze, Bolesławcu, 
Złotoryji, Żaganiu, Żarach i Kożuchowie. Jesienią tego 
roku walnie przyczynił się do erygowania parafii w Zie-
lonej Górze, która rychło stała się najbardziej żywotną 
w Diecezji Wrocławskiej mimo, iż początkowo była 
pozbawiona kościoła, a nabożeństwa odprawiane były 
w prywatnym domu. Ponadto poza wspomnianymi pla-
cówkami odwiedzał inne rozproszone skupiska ewan-
gelickie w Czerwonym Kościele, Nowej Soli, Szprota-
wie, Zgorzelcu, Bogatyni, Mirsku, Leśnej, Sulikowie, 
Karpaczu  i Cieplicach. Już to daje pojęcie o wielkiej 
determinacji ks. Zajączkowskiego w odbudowie życia 
zborowego w zachodniej części Dolnego Śląska i sku-
pianiu rozproszonych ewangelików wokół Kościoła 
bez względu na narodowość. 6.06.1951 r. złożył wy-
magany drugi egzamin kościelny. Z dniem 12.03.1955 
r. został administratorem parafii w Strzegomiu. Sytu-
acja wymusiła podzielenie okręgów na legnicki i zie-
lonogórski i przemienną, co tydzień, służbę w każdym 
z nich. Dopiero w 1960 r. okręg zielonogórski przejął 
ks. Gustaw Broda. Pod koniec 1976 r. powierzono ks. 
Zajączkowskiemu administrację parafii w Wałbrzychu 
i wszystkich parafii  niemieckojęzycznych zachodniej 
części Dolnego Śląska. 31.03.1987 przeszedł na zasłu-
żoną emeryturę, ale w dalszym ciągu wspomagał młod-
szych duchownych w ich posłudze. Dożył sędziwego 
wieku 91 lat. Zmarł 2.10.2007 r. w Legnicy. 

*****
 13.03.1941: w obozie koncentracyjnym w Da-
chau zginął Paweł Lipowczan, długoletni nauczyciel  

i kierownik  Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, dzia-
łacz społeczny. Był synem rolnika i wieloletniego wójta 
gminy Pawła i Anny z domu Bąk. Urodził się w Ustro-
niu 19.03.1891 r. Był uczniem miejscowej szkoły pod-
stawowej i polskiej paralelki Seminarium Nauczyciel-
skiego w Cieszynie, które ukończył w 1909 r. Do czasu 
wybuchu I wojny światowej pracował w szkole podsta-
wowej w Rudzicy i odbył służbę w wojsku austriackim. 
W czasie I wojny światowej zmobilizowany i wysłany 
na front, w 1915 r. utracił oko. Zwolniony, mimo in-
walidztwa, podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 2  
w Ustroniu. Nie krył się ze swoimi przekonaniami na-
rodowymi, pod koniec wojny skupił wokół siebie ludzi 
gotowych do przechwycenia władzy w gminie przez 
Polaków. Pod koniec 1918 r. w stopniu podporucznika 
został podkomendnym żandarmerii na powiat bielski  
i pierwszym komendantem samorzutnie powstałej mili-
cji ludowej w Ustroniu. Wypełniając w dalszym ciągu 
obowiązki nauczyciela, w 1928 r. przejął jej kierownic-
two po zmarłym Jerzym Michejdzie. Udzielał się w kil-
ku organizacjach: w Macierzy Szkolnej, w cieszyńskim 
Oddziale Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, był 
wiceprezesem Polskiego Związku Zachodniego, człon-
kiem Towarzystwa Miłośników Ustronia, wchodził  
w skład zarządu Towarzystwa Ogrodniczego – Pszcze-
larskiego, tu ceniony jako prelegent kultury rolniczej. 
Przede wszystkim jednak dbał o wysoki poziom na-
uczania młodzieży. To jednak dla inspektoratu szkol-
nego, podległego władzy sanacyjnej nie było żadnym 
argumentem, bowiem na stanowisku kierownika szkoły 
widzieli człowieka nie krytykującego panujące stosunki 
polityczne w kraju. Przed wybuchem II wojny świato-
wej wezwał nauczycieli do wyjazdu poza ustanowione 
granice Rzeszy, by dalej mogli służyć polskim dzieciom. 
Po miesięcznej tułaczce wrócił do Ustronia 3.10.1939 r. 
i w tym samym dniu został aresztowany, w Cieszynie, 
poddany torturom na „przesłuchaniach”, wreszcie wy-
wieziony do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, 
a następnie Dachau. 
 Spośród  siedmiu braci, pięciu  bądź służyło  
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie (Wiktor, 
Jan) bądź na miejscu w polskim podziemiu (Ludwik, 
Jerzy). Los więźnia w Gross Rosen podzielił Karol. 

*****
 15.03.1941: w obozie koncentracyjnym w Da-
chau zginął Jerzy Niemiec, pedagog, kierownik szkoły 
podstawowej w Wiśle – Jaworniku, ofiarny społecznik, 
działacz Macierzy Szkolnej, organizator spółdziel-
ni rolniczej, Kółka Rolniczego i OSP. Patrz odc. 199,  
w: „Wieści Wyższobramskie” 2014/10, s. 14. 

*****
 15.03.1991: w Warszawie zmarł prof. Uniwer-
sytetu Warszawskiego, historyk sztuki i  konserwator 
zabytków, Stanisław Lorentz. Spoczął na Cmentarzu 
Ewangelicko – Augsburskim w Warszawie. 
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Urodził się w Radomiu 28.04.1899 r. Był synem Ka-
rola Ludwika Lorentza, założyciela i kierownika pry-
watnej szkoły handlowej, która pod naciskiem władz 
carskich po pięciu latach działalności została zamknięta 
(1901). Wówczas rodzina przeniosła się do Warszawy. 
Stanisław, po ukończeniu Gimnazjum im. Górskiego 
rozpoczął  studia na Wydziale Filozoficznym Uniwer-
sytetu Warszawskiego ze specjalizacją historia sztuki. 
Studia uwieńczył uzyskaniem tytułu doktora za pracę 
o architekcie warszawskim  Efraimie Szregerze. Po-
czątkowo pracował w założonym przez ojca gimna-
zjum humanistycznym jako nauczyciel historii. W 1929 
r. wyjechał do Wilna, gdzie przez 6 lat pracował jako 
konserwator zabytków w województwach wileńskim 
i nowogrodzkim, potem przez rok był wykładowcą na 
Uniwersytecie Wileńskim. W 1936 r. uzyskał nomina-
cję na dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Związany z Klubem Demokratycznych (od 1937), po 
wojnie należał do Stronnictwa Demokratycznego,  
w latach 1961 – 1965, z jego ramienia otrzymał mandat 
posła na Sejm PRL. Podczas walk o Warszawę w 1939 
r. i po kapitulacji stolicy, na ile to było to możliwe, rato-
wał zbiory Muzeum Narodowego, zwłaszcza wobec za-
powiedzi wysadzenia Zamku Królewskiego. Gdy tylko 
ustały działania wojenne (1945), natychmiast stanął na 
czele Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków, zabiegał 
o odbudowę zniszczonych obiektów, energicznie włą-
czył się do akcji rewindykacji zawłaszczonych przez 
okupanta dzieł sztuki. W 1947 r. został profesorem 
Uniwersytetu Warszawskiego, dwa lata później człon-
kiem rzeczywistym Polskiej Akademii Umiejętności,  
a potem Polskiej Akademii Nauk. Był prezesem Mię-
dzynarodowego Centrum Konserwacji Zabytków  
w Rzymie, ekspertem do spraw ochrony zabytków 
UNESCO, wchodził w skład wielu gremiów nauko-
wych, zajmujących się muzealnictwem i ochroną zabyt-
ków. Należał do grona współzałożycieli Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy (1963). Z jego inicjatywy w 1968 
r. utworzono Muzeum Plakatu w Wilanowie. Z całą 
energią włączył się do prac Obywatelskiego Komitetu 
Odbudowy Zamku Królewskiego, zabiegającego o re-
konstrukcję zniszczonego zamku. Był także inicjatorem 
powołania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (1974). 
Zasilenie szeregów Solidarności w 1982 r. pociągnęło 
za sobą natychmiastową reakcję władz, pozbawiającą 
go funkcji Dyrektora Muzeum Narodowego. W 1990 r. 
otrzymał  tytuł honorowego dyrektora Muzeum. Wśród 
200 prac naukowych poświęconych głównie architek-
turze oświecenia i muzealnictwa znajdujemy: „Dzieje 
Muzeum Narodowego w Warszawie (1962), „Przewod-
nik po muzeach i zbiorach w Polsce” (1970), wspo-
mnienia „Album Wileński” (1986). 

***** 
 20.03.1941: w obozie koncentracyjnym  
w Oświęcimiu zginął pisarz i publicysta podhalański, 

Antoni Zachemski. Jest autorem cennej, wówczas no-
watorskiej pracy o regionalizmie podhalańskim „Ruch 
podhalański” (1930). Pozostawił także zbiór wierszy  
i gawęd „Gęśle z jawora” (1935), częściowo pisane 
gwarą, zaliczone do klasyki tego gatunku. 
 Urodził się w Odrowążu pod Nowym Targiem 
7.02.1903 r. Lata 1922 – 1926 spędził na studiach na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Już w czasie studiów 
zaangażował się w Akademickim Związku Podhalan  
i współpracował z „Gazetą Podhalańską”. Początkowo 
był nauczycielem w Chojnicach. W 1929 r. przeniósł 
się do Warszawy, gdzie był współredaktorem periody-
ków „Gospodarz Polski” i „Ziemia Podhalańska”. Po 
wybuchu II wojny światowej schronił się w Białym Du-
najcu, tu jednak dostał się w ręce gestapo (1940). Po 

„przesłuchaniach” w osławionej willi „Palace” w Zako-
panem został wywieziony do obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu. 

*****
 20.03.1991: w Warszawie zmarł Jan Alfred 
Szczepański, literat, publicysta, krytyk teatralny i fil-
mowy, taternik i alpinista. Pochowany został w grobie 
rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
Trzy miesiące później zgasła jego żona, publicystka  
i taterniczka Maria Monika Perlberżanka, poślubiona  
w 1932 r. 
 Urodził się w Krakowie 9.11.1902 r. Był sy-
nem publicysty Ludwika (1872 – 1954) i Lucyny  
z Libiszowskich (1880 – 1967), poślubionej w 1902 r. 
Nauki początkowe pobierał w domu, od 10 roku życia 
w krakowskim gimnazjum, ostatecznie zdał maturę  
w 1921 r. W Krakowie też zaliczał studia polonistyczne, 
opanował kilka języków, biegle język niemiecki, ale do 
końcowego egzaminu nie przystąpił (1927).  
 Od najmłodszych lat poznawał Zakopane i Ta-
try. Już na początku studiów był członkiem i głównym 
ideologiem taternickiej „Grupy Syfonów”, a także ak-
tywnym działaczem lewicującego Koła Artystyczno – 
Literackiego UJ. Na łamach miesięcznika „Twórczość 
Młodej Polski” ogłosił swój debiut – poemat „Księ-
życ na trapezie” (1923). Przez cały czas wykazywał 
aktywność na polu literackim. Z tego czasu pochodzą 
m.in. wyróżnione w konkursach nowele: „Film mórz 
nieznanych” i „Panna z klubu alpejskiego” (1927). Był 
jednym z założycieli Sekcji Taternickiej Akademickie-
go Związku Sportowego (1924), w którym pełnił m.in. 
funkcję wiceprezesa, a od 1928 r. działaczem Sekcji 
Taternickiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, do-
prowadził do połączenia obu sekcji, a w końcu do za-
łożenia ogólnopolskiego Klubu Wysokogórskiego przy 
PTT (1930).  W latach 1926 – 1931 należał do ścisłej 
czołówki wspinaczy polskich, wytyczył ponad 200 no-
wych dróg taternickich, w tym wielu najtrudniejszych, 
latem i zimą. Od 1930 r. objął redakcję „Taternika”, po-
większył jego objętość, ogłosił na jego łamach wiele 
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cennych prac z zakresu teorii, ideologii i historii tater-
nictwa i alpinizmu (m.in. „Przyczynki do dziejów Łom-
nicy”, „Dzieje współczesnego taternictwa zimowego”). 
Wiele artykułów i reportaży publikował na łamach 
innych pism, m.in. w „Tygodniku Ilustrowanym”, od 
1935 – jako sekretarz redakcji w „Turyście w Polsce”. 
Prawie całkowicie zaniechał twórczość poetycką. 
 Począwszy od 1931 r. zaczął organizować pol-
skie wyprawy w Alpy, do Wysokiego Atlasu (1934), 
wszędzie odnotowywał uznane sukcesy. Owocem 
tej ostatniej wyprawy, obok artykułów była książka  

„W śniegach i w słońcu Afryki” (1935). Potem zaanga-
żował się w krakowskim Kole Klubu Wysokogórskiego, 
jako sekretarz i prezes, a w Zarządzie Głównym PTT 
jako sekretarz generalny (1936 – 1940). Kolejne suk-
cesy odniósł w polskiej wyprawie w Andy (1936/1937), 
odnotowane w licznych artykułach i w nieopublikowa-
nych książkach. Czas wojny spędził w Krakowie, spra-
wując nadzór nad mieniem PTT. Wówczas też powstała 
kolejna książka „Przygody ze słońcem, skałą, dziew-
czyną i śmiercią” (1943). Po wojnie opowiedział się po 
stronie wprowadzanych zmian ustrojowych i nowej po-
lityki kulturalnej, stał się członkiem ZZ Literatów Pol-
skich (1945), współpracował z „Dziennikiem Polskim”, 
obejmując stanowisko zastępcy redaktora naczelnego 
(1946), udzielał się jako krytyk literacki i kulturalny  
w „Dzienniku Literackim”, w tymże roku wszedł także 
w skład komitetu redakcyjnego „Wierchów”, włączył 
się do pracy w PTT. W 1948 r. został odwołany do War-
szawy na stanowisko kierownika działu kulturalnego 
w „Głosie Ludu”, a potem w „Trybunie Ludu”, a także 
w miesięczniku „Teatr”, w którym zamieszczał liczne 
krytyczne artykuły zgodne z obowiązującą ideologią. 
Tę samą linię kontynuował w miesięczniku „Dialog”, 
zdobywając epitet „klasyka drętwej mowy”. Pisał także 
przedmowy do książek o tematyce górskiej, w tym tak-
że do unikatowego przewodnika taternickiego „Tatry 
Wysokie” Witolda Paryskiego. Z chwilą połączenia PTT  
i PTK wszedł do pierwszego zarządu PTTK (1950). Do-
stąpił też kolejnych awansów w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki. Wiele w tym czasie podróżował po krajach 
Europy, a później także po krajach pozaeuropejskich  
i pisał liczne reportaże, szkice i eseje. Obok teraz do-
piero wydanej książki „Przygody ze słońcem...” (1956) 
opublikował kolejną „Siedem kręgów wtajemniczenia” 
(1959), a także rozdziały do pomnikowego dzieła Kazi-
mierza Saysse – Tobiczyka „W skałach i lodach świata”. 
Jego książki o tematyce górskiej weszły na trwałe do 
kanonu polskiej literatury taternickiej i alpinistycznej. 
W 1967 r., na skutek niecenzuralnej wypowiedzi o kon-
flikcie na Bliskim Wschodzie, dostał się pod kuratelę 
Urzędu Bezpieczeństwa, zaliczony do opozycjonistów 
polityki kulturalnej partii. Trzy lata później wycofał 
się ze współpracy z „Filmem” i „Dialogiem”, w 1971 
r. zakończył pracę w „Trybunie Ludu”, przechodząc na 

emeryturę. Na emeryturze podjął współpracę z „Per-
spektywami” (1972 – 1986); powstały wówczas m.in. 
encyklopedia „Od Olimpii do olimpiad” (1980) wspo-
mnienia z podróży „Od słupów Herkulesa do Arki No-
ego” (1983) i niepublikowane „Sześćdziesiąt lat Karpat” 
ilustrujące zmiany, jakie zaszły w krajobrazie tych gór 
w ciągu życia pisarza. 

*****
 30.03.1866: w Cieszynie, urodził się ks. Artur 
Schmidt. Wiemy, że ojcem Artura był złotnik. Jak wy-
kazał dr Witold Iwanek, w XIX w. w Cieszynie mieszka-
ła cała rodzina złotników o tym nazwisku. Działającym 
w mieście w latach 1826 – 1886 złotnikiem był Henryk, 
który być może był ojcem Artura. Po ukończeniu nie-
mieckiego seminarium w Cieszynie (1884), Artur udał 
się na studia  teologii ewangelickiej na uniwersytecie 
w Wiedniu, dopełniane na uczelniach w Jenie i Heidel-
bergu. Służbę wikariacką rozpoczął w Opawie (1888),  
w trakcie której został ordynowany 12.01.1889. Jeszcze 
w tym samym roku objął stanowisko pastora w Jabłoń-
cu nad Nysą. Po pięciu latach służby (1894), korzystając  
z wakatu po śmierci ks. dr. Ferdynanda Schura, prze-
niósł się do Bielska, gdzie służył do 1923 r. Oprócz 
posługi duszpasterskiej pełnił funkcję katechety  
w miejscowych szkołach, przewodniczył Niemiec-
kiemu Stowarzyszeniu Szkolnemu. Zasłużył się  
w utrzymaniu Seminarium Nauczycielskiego w Bielsku, 
przyczynił się do założenia niemieckich szkół w Dzie-
dzicach, Jaworzu Średnim i w Mazańcowicach. Już w 
1896 otoczył swoją opieką filiał w Czechowicach, wspo-
magał budowę domu zborowego i kaplicy, poświęconej  
w 1912 r. Jego opiece podlegał także „Dom Kandyda-
ta” dla księży oczekujących na wakaty w zborach. Był 
także współinicjatorem założenia Muzeum Miejskiego  
w Bielsku, udzielał się w komitecie budowy pomnika 
ks. dr. Marcina Lutra. Wolne chwile spędzał na wę-
drówkach górskich. 
 Osobną dziedziną jego działalności była publi-
cystyka, uprawiana wyłącznie w języku niemieckim. 
Praca „Pojęcie Boga u filozofa Lotze” przyniosła mu 
tytuł licencjata uniwersyteckiego Wydziału Teologii 
Ewangelickiej w Wiedniu (1891), zaś sześć lat później 
tytuł doktora honoris causa. Ponadto jest autorem sze-
regu przyczynków: „Ewangelia w Jabłońcu i okolicy” 
(1898), „Reformacja i kontrreformacja w Bielsku i oko-
licy” (1898), „Uroczystości w Bielsku – 1900” związa-
ne z odsłonięciem pomnika twórcy Reformacji. Swoje 
rozprawy i kazania drukował w kilku niemieckich pe-
riodykach protestanckich, był redaktorem wychodzące-
go w Bielsku „Ewangelickiego Pisma Kościelnego dla 
Austrii”. W 1903 r. przyczynił się do budowy Macierzy-
stego Domu Diakonis w Bielsku, założył Stowarzysze-
nie Księży Ewangelickich w Austrii i był jego pierw-
szym prezesem (do 1919). On także współdziałał przy 
powołaniu Centralnego Stowarzyszenia Ewangelickiej 
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Historia Dnia Kobiet

Misji Wewnętrznej w Austrii (1912), udzielał się w Ślą-
skim Oddziale Stowarzyszenia im. Gustawa Adolfa, był 
członkiem ostatniego Synodu Generalnego w Austrii,  
w którym sprawował m.in. funkcję wiceprzewodniczą-
cego komisji do spraw śpiewnika kościelnego i agendy 
kościelnej. 
 W 1911 r. został powołany na stanowisko za-
stępcy superintendenta morawsko – śląskiego, pełniąc 
jego obowiązki do 1918 r. Po upadku Austrii dążył do 
utworzenia samodzielnego związku zborów niemiec-
kich Bielska i okolicy. Zaproszony do Cieszyna na uro-
czystość ustanowienia Diecezji Cieszyńskiej, uznającej 
zwierzchność Konstystorza Kościoła Ewangelicko – 
Augsburskiego w Warszawie (20.12.1918), nie akcep-

tował podporządkowania się Konsystorzowi Warszaw-
skiemu. Dzięki roztropności ks. Franciszka Michejdy 
ofiarowano mu stanowisko konseniora dla niemiecko-
języcznych zborów na Śląsku Cieszyńskim, które pia-
stował do końca swoich dni. Zmarł 30.08.1923 r. 
 Ks. Schmidt był niewątpliwie wybitną indy-
widualnością, miał wiele zasług dla zboru bielskiego 
i niemieckiego środowiska miasta, niestety nie potra-
fił, czy nie chciał się wznieść ponad swoje niemieckie 
przekonania. Był ulubieńcem bielskich fabrykantów, 
w głównej mierze łożących na potrzeby zboru i w nim 
rządzących. Jak poświadcza w swoim pamiętniku ks. 
Andrzej Buzek „był głównym promotorem wystąpień  
antypolskich w naszym senioracie”. 

 Wielu ten dzień kojarzy się ze świętem ob-
chodzonym dość hucznie w tamtym  systemie i pew-
nie przypisuje jego genezę naszemu wschodniemu 
sąsiadowi. Sprawa wygląda jednak trochę inaczej. Za 
pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone  
w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przy-
padające na pierwszy tydzień marca, związane z po-
czątkiem ówczesnego nowego roku, macierzyństwem  
i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowy-
wali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. Są-
dzę jednak, że nie należy sięgać  tak głęboko w historię.
        W PRL uważano, że święto przyszło ze Wschodu 
i pewnie mało kto zdawał  sobie sprawę, że jego współ-
czesnej genezy należy szukać w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki. A że upowszechniło się po II wojnie, że 
zmienił się jego sens i charakter, to już całkiem inna 
sprawa.
       Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet mia-
ły miejsce 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych,  
a rok wcześniej,  8 marca 1908 r. na ulicach Nowe-
go Jorku odbył się marsz 15 tys. pracownic zakładów 
odzieżowych (upamiętniających z kolei podobny marsz 
z 1857 roku). Kobiety domagały się praw politycznych 
i ekonomicznych. Zainspirowane tymi wydarzeniami 
pracownice zakładów odzieżowych (głównie imigrant-
ki) podjęły trzymiesięczny strajk zimą na przełomie 
1909/ 1910 r. przeciwko wyzyskującym je właścicielom 
fabryk.
       W Europie Międzynarodówka Socjalistyczna  
w Kopenhadze w 1910 r. ustanowiła, na pamiątkę tam-
tych wydarzeń, na marzec obchody Dnia Kobiet na ca-
łym świecie.  Obchodzono je po raz pierwszy w 1911 r. 
w czterech  państwach, a wszystko to działo się prze-
cież kilka lat przed rewolucją październikową 1917 r. 

w Rosji. Święto  mia-
ło służyć krzewieniu 
idei praw kobiet oraz 
budowaniu społecz-
nego wsparcia dla po-
wszechnych praw wy-
borczych dla kobiet.
       Austria była jed-
nym z czterech kra-
jów, gdzie obchodzo-
no święto już w 1911 
r., a Śląsk Cieszyński 
był wtedy częścią im-
perium Habsburgów. 
Wiece odbywały się 
głównie w uprzemysło-
wionej części Śląska 
czyli na dzisiejszym 
Zaolziu. To były wiel-
kie, kilkutysięczne manifestacje. Kobiety spotykały się 
na otwartym powietrzu, bo żadna sala nie pomieściła 
takiej liczby  uczestniczek.
       Inicjatorką obchodów była Dorota Kłuszyńska, 
zasłużona działaczka kobieca,  najbliższa współpra-
cownica Tadeusza Regera. Na Śląsk Cieszyński przy-
jechała  w 1900 r. Jej mąż, działacz Polskiej Partii So-
cjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, 
został skierowany do pracy w Boguminie jako lekarz 
Kasy Chorych. Swoją aktywność poświęciła walce  
o prawa polityczne i wyborcze  kobiet. Prowadziła na 
szeroką skalę akcję propagandową i odczytową. Z jej 
inicjatywy wydawano gazetę Głos Kobiet, a ona sama 
weszła wkrótce w skład władz PPSD, była też aktywną 
członkinią Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. 

Dorota Kłuszyńska



Informator Parafialny nr 3/2016 (147)

marzec 2016 19

Po podziale Cieszyńskiego zamiesz-
kała w Łodzi, a później w Warszawie. 
W okresie międzywojennym ponad 10 
lat zasiadała w senacie RP z ramienia 
PPS i dalej walczyła w parlamencie  
o prawa kobiet.
       Na wiecach, na które przycho-
dziło po kilka tysięcy kobiet, przema-
wiali działacze partii, m.in. T. Reger 
czy D. Kłuszyńska. Odbywały się one  
w Trzyńcu, Orłowej, Karwinie, Ostra-
wie i Cieszynie. Kobiety  wystąpiły do 
walki samodzielnie, z góry oznaczo-
nym celem zdobycia praw politycz-
nych, czyli  równouprawnienia kobiet. 
Za tym wszystkim stała D. Kłuszyńska, 
która uważała, że bez uświadomienia 
kobiet nie ma mowy o zwycięskiej wal-
ce z przemocą i uciskiem. W uchwa-
łach, podejmowanych na wiecach, po-
jawiały się stwierdzenia: Nie czekajmy 
na rząd, żeby nam dobrowolnie dał 
prawa, rząd tylko podatki brać umie, 
ale praw żadnych dobrowolnie nie daje. 
Prawa się zdobywa. Śląsk Cieszyński 
pod względem emancypacji kobiet  
i walki o prawa polityczne był wtedy  
w awangardzie Europy, zresztą nie 
tylko z powodu partyjnej  działalności 
PPSD Galicji i Śl. Cieszyńskiego.
        D. Kłuszyńska uważała, że  ruch 
wyzwoleńczy kobiet należy rozpocząć  
od zmiany  mentalności mężczyzn. 
Mężczyźni muszą się wyprzeć uprze-
dzeń, bo nie można budować nowe-
go świata, jak długo mężczyzna nie 
zacznie sam u siebie w domu uważać 
kobiety za wolnego człowieka i do-
browolnie przyznawać jej prawa. Zaś 
zdobycie praw politycznych pozwoli 
na  udział w życiu parlamentarnym,   
a tam  mogłyby wprowadzić wiele ko-
rzystnych dla siebie zmian - np. praw-
ną ochronę macierzyństwa i w ogóle 
przeorientować politykę państwa na 

bardziej prorodzinną. A poza tym, żadne racjonalne powody nie da-
dzą się przytoczyć, które by usprawiedliwiały upośledzenie kobiety tak 
w życiu prywatnym, jak i publicznym. Pracą swoją przyczynia się do 
wzbogacenia społeczeństwa, a ponieważ ciążą na niej podwójne obo-
wiązki – matki i pracownicy, ma ona pełne prawo żądać udziału w pra-
cach ustawodawczych i w życiu politycznym.
         Te postulaty nie wymagają komentarza, a podsumowując, wypada 
zauważyć,  że kilkutysięcznych manifestacji w dniu kobiet już dzisiaj 
nie zobaczymy, ale nasze poprzedniczki wywalczyły prawa, które nam 
wydają się takie oczywiste. Dorota Kłuszyńska odegrała wybitną rolę 
w procesie uświadomienia narodowego i społecznego kobiet polskich 
na Śląsku Cieszyńskim i temu faktowi nikt z historyków nie zaprzeczy. 
Na Śląsku Cieszyńskim kobiety były aktywne już ponad 100 lat temu, 
a wyżej opisana  działalność ani nie  była jej  przyczyną, ani też jedyną 
formą aktywności.

Członkowie Rady Narodowej Ks. Cieszyńskiego  1918 r. 
od lewej ks. J.Londzin, D.Kłuszyńska, R.Kunicki, P.Bobek

Władysława Magiera

JESTEM	Z	WAMI	KAŻDEGO	DNIA	mówi	Jezus	Chrystus

-	jest	wśród	nas	obecny	w	mocy	Ducha	Świętego

-	jest	wśród	nas	obecny	w	Swoim	Słowie

-	jest	wśród	nas	obecny	w	chrześcijańskiej	wspólnocie

-	jest	wśród	nas	obecny	w	Swoim	Pokarmie	-	Chlebie	i	Winie
Autor nieznany 

Udostępnił: Rudolf Mizia
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Wydarzenia parafialne
Zgromadzenie Parafialne

 W pierwszą sobotę lutego, w sali pa-
rafialnej starej szkoły „Pajty” odbyło się do-
roczne, sprawozdawcze Zgromadzenie Para-
fialne. Zgromadzonych przywitał proboszcz 
ks. Janusz Sikora. Następnie odśpiewano 
pieśń: „Dzień po dniu” przy akompaniamen-
cie fortepianowym diak. Joanny Sikory. Po 
dopełnieniu wstępnych procedur związanych 
z przedstawieniem porządku obrad, wyborem 
asesorów i sekretarza do prezydium Zgroma-
dzenia, przystąpiono do prezentacji sprawoz-
dań związanych z życiem religijno-kościel-
nym, działalnością finansową i gospodarczą 
Parafii za ubiegły 2015 rok. Zgromadzeni 
mieli okazję zapoznać się z różnorodną służ-
bą duszpasterską w poszczególnych filiałach, 
jednostkach Parafii oraz instytucjach, w któ-
rych również regularnie odbywają się nabo-
żeństwa. Ponadto przedstawiono przychody 
Parafii oraz jej wydatki, związane z jednej 
strony między innymi ze składkami parafial-
nymi wpływającymi od wiernych oraz zyska-
mi wypracowanymi przez działalność gospo-
darczą, a z drugiej strony szeregiem wydatków 
związanych z remontami i administrowaniem 
obiektami parafialnymi, omówiono także bi-
lans zysków i strat związany z działalnością 
gospodarczą. Po sprawozdaniach rocznych 
odczytanych i omówionych przez ks. J. Si-
korę, przyszedł czas na przedstawienie spra-
wozdania Komisji Rewizyjnej, do kompeten-
cji której należy szeroko rozumiany nadzór 
nad odpowiednim funkcjonowaniem Parafii. 
Sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej Halina Czaderna. Zwró-
ciła uwagę na tryb przeprowadzania kontroli 
i skład Komisji, który zapoznał się z dokumentacją 
Parafii. Komisja we wnioskach pokontrolnych za-
proponowała wprowadzić nowe oprogramowanie 
księgowe dla działalności gospodarczej oraz prze-
szkolenie pracownika kancelarii w tym zakresie, 
co jak zauważyła usprawni funkcjonowanie Parafii  
w kwestiach związanych z działalnością gospodar-
czą. W związku ze stwierdzeniem prawidłowego 
funkcjonowania Parafii, Komisja wnioskowała o 
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udzielenie Radzie Parafialnej absolutorium ze spra-
wowanej przez nią funkcji. 
 Następnym punktem obrad było przedsta-
wienie głównych założeń i planów działań Parafii  
w 2016 roku. Plany i zamierzenia przedstawił  
ks. J. Sikora, były związane między innymi z dokoń-
czeniem konserwacji organów Kościoła Jezusowego, 
który przewidziany jest na koniec lipca br. Następ-
nym ważnym wydarzeniem, będzie ogólnokościelne 
rozpoczęcie roku jubileuszowego związanego z 500 
latami Reformacji, które odbędzie się 31 październi-
ka br. w Kościele Jezusowym o godz. 10.00, nabo-
żeństwem transmitowanym w telewizji polskiej, rów-
nież w tym samym dniu zostaną uroczyście „otwarte” 
i ponownie zabrzmią organy kościelne podczas popo-
łudniowego koncertu. Ks. J. Sikora zwrócił również 
uwagę na zaplanowaną na październik, jesienną sesję 
Synodu Kościoła, który obradować będzie w Cieszy-
nie. Te ważne wydarzenia wymagają odpowiednich 
przedsięwzięć ze strony naszej Parafii oraz zaangażo-
wania wszystkich w sprawy Kościoła. Z tego powodu 
zaplanowano remont sali konfirmacyjnej, sali posie-
dzeń oraz ubikacji w budynku parafialnym na placu 
Kościelnym 6. Planuje się również szereg mniejszych 
i większych remontów kościołów i kaplic. Plany do-
tyczące działalności gospodarczej również są bardzo 
ambitne i wymagające dużych środków finansowych, 
a mianowicie zamierza się przeprowadzenie remon-
tu elewacji zewnętrznej kolejnego budynku na ulicy 
Wyższa Brama oraz uciepłownienia budynków para-
fialnych.
 Po zaprezentowaniu wszystkich sprawozdań 
i planów przystąpiono do dyskusji nad nimi. W trak-
cie dyskusji podejmowano różne problemy, zwra-
cano uwagę między innymi na zły stan niektórych 
ścieżek na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Biel-
skiej w Cieszynie, mowa była o planach porządko-
wania cmentarza, ale padały też ciekawe propozycje 
związane np. z przystosowaniem części budynku na  
pl. Wolności 3 na cele diakonijne i utworzeniem w nim 
swego rodzaju punktu pomocy osobom samotnym  
i starszym. Padł również pomysł stworzenia punktu 
informacyjnego, być może na parafii, któryby ko-
jarzył ze sobą osoby potrzebujące pomocy, opieki 
nad osobami chorymi, samotnymi oraz osób które 
szukają właśnie takiej pracy bądź chciałby podjąć 
taką pracę. Omawiano sprawy wielkości kosztów 
konserwacji organów i stan zebranych środków na 
ten cel. Rozmawiano także na temat rozpoczętej 
przez Parafię aktualizacji danych parafian poprzez 
ankietę dostępną na stronie internetowej Parafii, po-
informowano, iż  również ankieta będzie w postaci 
papierowej rozdawana po nabożeństwach i później  
w kościołach zbierana, publikowana na łamach infor-
matora parafialnego oraz wypełniana podczas wizyt 
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domowych przedstawi-
cieli Parafii. Ponadto po-
ruszono sprawę orszaków 
pogrzebowych z Kościoła 
Jezusowego na cmentarz 
przy ulicy Bielskiej, od-
bywających się nierzadko 
w godzinach szczytu ko-
munikacyjnego, co rodzi 
pewne problemy i zagro-
żenia. Zaproponowano 
aby zastosować podobny 
system jak w przypadku 
pogrzebów z pochów-
kiem na cmentarzu komunalnym, tj. przewóz uczestni-
ków pogrzebu na cmentarz autokarem.
 Następnie po dyskusji przyszedł czas na krót-
ką przerwę i rozmowy przy kawie i herbacie, a po niej 
głosowanie nad uchwałami, związanymi ze sprawoz-
daniami, planami oraz udzielenie absolutorium Radzie 
Parafialnej z działalności za rok sprawozdawczy oraz 
powierzenia jej wykonania planów w 2016 roku. Ostat-
nimi punktami obrad były wolne wnioski, w których 
powrócono do dyskusji dotyczącej orszaków pogrze-

bowych oraz opieki diakonijnej nad seniorami i oso-
bami samotnymi. Kończąc Zgromadzenie, sekretarz 
odczytał protokół z obrad, przyjęty przez uczestników,  
a ks. J. Sikora podziękował serdecznie wszystkim przy-
byłym oraz zaangażowanym na różnych płaszczyznach 
służby kościelnej. Po odśpiewaniu wspólnej pieśni  
i zmówieniu modlitwy Pańskiej Zgromadzenie zostało 
zakończone.

Marcin Gabryś
Foto: Beata Macura

Wyższobramskie  dzwony

Słychać	ich	z	dala,	

gdy	dźwięcznym	głosem	

piękną	melodię	

w	świat	wysyłają	

będące	niczym	straże	 

ziemskich	niebiosów	

na	Wyższą	Bramę	nas		zapraszają.	

Chociażby	ziemię	mgła	otuliła,	

bądź	też	ciemności	zakryły	drogę	

Ich	przepotężna,	wręcz	Boska	Siła	

zgromadzi	wiernych	pod	Bożym	Słowem.

Bronisław   Sztuchlik

Baranek Boży

Już	szósta	jest	godzina,	

ciemność	okrywa	świat,	

Żywot	Bożego	syna	

na	krzyku	właśnie	zgasł.

Pod	krzyżem	pogrążeni	

w	smutku	najbliżsi	tkwią,	

w	niemocy	przerażeni				

nad		śmierci	władzą	mdłą.

Już	szaty	podzielone,	

ktoś	chce	o	suknię	grac,	

proroctwo	wypełnione,

lud	swą	Ofiarę	ma.

Tak	Bóg	Świat	umiłował,

iż	Syna	Swego	dał,	

by	lud	się	opamiętał	

i	Żywot	wieczny	miał.

 Bronisław Sztuchlik 
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Walne zebranie oddziału  Polskiego  
Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie

 21 stycznia br. odbyło się walne ze-
branie sprawozdawcze oddziału Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszy-
nie. Zgodnie z porządkiem zebrania prezes 
Władysław Sosna odczytał obszerne spra-
wozdanie, zakończone podsumowaniem 
trzeciego roku VIII kadencji zarządu. W 
2015 r. zarząd przeprowadził prócz wal-
nego zebrania 39 czwartków klubowych  
z prelekcjami, na których wystąpiło 15 pre-
legentów. Dwoje z nich (Stanisława Ruczko 
i Władysław Sosna) wygłosiło 21 prelekcji. 
Pozostałe nieświąteczne czwartki wypeł-
niło 8 wycieczek krajoznawczo - wypo-
czynkowych, w tym jedną 3 – dniową do 
Bratysławy. Zarówno tematyka  czwart-
ków, jak i relacje z wycieczek podawane 
były w miesięcznych sprawozdaniach na 
stronie PTEw. Na łamach „Wieści Wyż-
szobramskich” publikowane były relacje  
z ważniejszych wydarzeń, a także kolejne 
odcinki cyklu „Ludzie i wydarzenia” oraz  
zapowiedzi z planu pracy na dany miesiąc. 
 Gościliśmy u siebie skromną dele-
gację Oddziału PTEw. z Żor, byliśmy tak-
że gospodarzami kolejnej jesiennej narady 
zarządów Oddziałów PTEw. (Bielsko-Biała, 
Cieszyn, Jaworze, Ustroń). Wspomnieć tak-
że trzeba zorganizowaną na „naszym tere-
nie” przez Zarząd Główny promocję książki 

„Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim” 
Władysława Sosny. 
 Od kilku lat obserwujemy tenden-
cję spadkową liczby członków. Pod koniec 
2015 r. zeszliśmy z liczbą członków poniżej 
stu osób  (94, z tego 12 osób ze względu na 
podeszły wiek lub stan zdrowia, a wcześniej 
aktywnych przez co najmniej 10 lat, zwol-
nionych jest z opłacania składek). 
 Sprawy finansowe przedstawia 
osobne sprawozdanie skarbnika. Sprawoz-
danie Komisji Rewizyjnej zakończyło się 
wnioskiem o zatwierdzenie rozliczeń finan-
sowych i udzielenie absolutorium zarządowi 
za rok 2015, przegłosowane jednogłośnie. 
 W zakończeniu prezes podzięko-
wał wszystkim członkom zarządu, zwłasz-
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cza skarbnikom; tylko dzięki ich kwalifika-
cjom zawodowym i sumienności Oddział 
zawdzięcza prawidłowe prowadzenie całej 
rachunkowości. Z żalem jednak zaznaczył, że  
w przypadku rozliczeń dotacji (np. miejskich) 
biurokracja osiągnęła niewyobrażalne rozmia-
ry, a organizacje pozarządowe nie mające cha-
rakteru handlowo – produkcyjnego, traktowa-
ne są jak wielkie przedsiębiorstwa.   
      
   Władysław Sosna

Foto: Beata Macura

 Jesteśmy ze sobą kilkanaście,  
a może i kilkadziesiąt lat. Mamy dzieci. 
Niejedno razem przeszliśmy i nie zawsze 
było różowo. Kryzysy, większe i małe, tyl-
ko pogłębiły nasze uczucie. Wiemy, czym 
jest prawdziwa miłość. To nie tylko ro-
mantyczne chwile, ale przede wszystkim 
współodpowiedzialność za problemy, by-
cie razem na dobre i złe. Gdy więc, jak 
co roku w lutym, w witrynach sklepowych 
widzimy serca z pluszu i czekolady, kolo-
rowe kartki i całą walentynkową dekora-
cję, myślimy: „To tylko moda, święto dla 
zakochanych podlotków, które nie wiedzą 
jeszcze, czym jest życie"… A może warto 
spróbować odmiany i pojechać np. do 
Hażlacha.

Walentynkowa kolacja dla małżeństw  
w Hażlachu
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 14 lutego br. w sali Parafialnej 
w Hażlachu została zorganizowana wa-
lentynkowa kolacja dla małżeństw. Na 
wstępie wszystkich zebranych przywi-
tał opiekun filiału ks. Marcin Podżorski, 
który w skrócie przedstawił plan wie-
czoru. Spotkanie rozpoczęło się od wy-
świetlenia krótkiego filmu pokazującego  
z dozą humoru zabiegane życie pewnego 
małżeństwa, ich przyziemne, małe pro-
blemy, które wraz z upływem czasu stają 
się bardzo irytujące. W trakcie spotkania 
wykład poprowadzili pastorostwo Lidia 
Czyż i Leszek Czyż z Wisły Malinki. Na 
początku wykładu, na przykładzie kilku 
par pastorowa pokazała różnicę pomiędzy 
elementarną czynnością, jaką jest składa-
nie skarpetek w wykonaniu kobiety i męż-
czyzny, którzy jako małżeństwo powinni 
być zgodni. Niestety żadna z par się nie 
popisała, każdy pokazał swoją odmienną 
kreatywność. Następnie słuchacze po-
znali podstawowe zasady dobrej rozmo-
wy oraz dialog jako metodę komunikacji, 
sposób bycia i styl życia. Znaleźliśmy 
także odpowiedź na pytanie, jak ze sobą 
rozmawiać, żeby doprowadzić do lepsze-
go wzajemnego zrozumienia, bez wza-
jemnego oceniania i niekończących się 
dyskusji i pretensji. Był to warsztat, który 
mógł zapoczątkować piękną przemianę 
każdego małżeństwa. Następnie poczę-
stowani zostaliśmy ciepłą kolacją, po któ-
rej swoje najnowsze książki: „Mocniejsza 
niż śmierć” oraz „Narodziny perły” za-
prezentowała nam pastorowa Lidia Czyż. 
Na zakończenie spotkania zaśpiewaliśmy 
kilka pieśni. Miłym kończącym akcentem 
były piernikowo-marcepanowe serduszka 
dla każdego uczestnika oraz kwiaty, któ-
rymi panowie mogli obdarować swoje 
panie. Po spotkaniu był czas na dyskusje  
w gronie znajomych. 
 Myślę, że warto organizować tego 
typu spotkania chociażby po to, by przy-
pomnieć sobie, że słowa miłość, wierność 
i uczciwość znaczą bardzo wiele i dotyczą 
wszystkich dziedzin naszego małżeńskie-
go życia. By przypomnieć sobie lub by się 
nauczyć rozmawiać ze sobą. By ta rozmo-
wa była dialogiem, któremu towarzyszy 
Bóg.

Andrzej Macura
Foto: Beata Macura
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ZMIŁUJ SIĘ PANIE

Słońce	mego	wspomożenia,	
racz	łagodzić	trudów	czas,	

trzymaj	w	swojej	społeczności,	
bym	się	cieszył	z	Tobą	wraz.	

Zmiłuj	się	Panie.
Zbudź	ospałe	chrześcijaństwo	

zadufane	w	własną	moc,	
niechaj	pozna	cała	ziemia,	
jak	rozświetlasz	naszą	noc.	

Zmiłuj	się	Panie.
Wskaż	narodom	niebios	bramy,	
niech	Królestwa	Twego	wzrost	
nie	zatrzyma	wrogów	chytrość,	

ni	szatana	podła	złość.
Zmiłuj	się	Panie.

Swych	Posłańców	darz	odwagą,	
mnóż	ich	siły,	wzmacniaj	krok	
i	niech	wielkość	Twojej	łaski	
mych	słabości	skryje	mrok.	

Zmiłuj	się	Panie.

Wielki piątek

Raz	tylko	zezwolił,	
żeby	Go	witano	

jak	zwycięskiego	Mesjasza,	
kiedy	na	osiołku	wjeżdżał	

do	Jerozolimy.	
Pamiętajmy	jednak,	

że	zezwolił	dopiero	wtedy,	
gdy	ten	ziemski	triumf	
prowadził	Go	na	krzyż.
	-	Boże,	chroń	nas	

od	Kościoła	ziemskiego	tryumfującego,	
bogatego,	potężnego,	panującego	...	
od	Kościoła	bez	Wielkiego	Piątku!

ks.J.Twardowski

Udostępnił: Rudolf Mizia
Autor nieznany
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Poznajmy się lepiej

Aneta Czudek 

 Szczęśliwa żona i matka 17-stolatka, który chęt-
nie angażuje się w sprawy kościelne w naszym filiale.
  W Radzie Parafialnej jestem już drugą kadencję, 
reprezentuję filiał Marklowice. W tym roku przygoto-
wujemy się do jubileuszu 30-lecia Poświęcenia kościo-
ła, którą będziemy obchodzić 25.06.2017 r. W związku  
z tym wydarzeniem w najbliższych planach mamy do 
zrealizowania dosyć dużą inwestycję, jaką jest remont 
tarasu wokół kościoła. Zbieramy również pieniądze na 
zakup profesjonalnego projektora do wyświetlania tek-
stów pieśni, ten rodzaj przekazu multimedialnego przy-
jął się bardzo pozytywnie wśród naszych zborowników. 
Również teren wokół kościoła zostanie poddany moder-
nizacji w związku z remontem ulicy Frysztackiej.
 Jako prezbiter będę nadal wspierać młodzież, 
która swój wolny czas lubi spędzać w murach naszego 
kościoła. Cieszy mnie gdy widzę, że kościół przyciąga 
swoich parafian nie tylko na niedzielne nabożeństwo, ale 
również w inne dni.
 Wierzę, że dzięki Bożej opiece oraz ludziom – 
zborownikom, którym leży na sercu dobro naszego fi-
liału, którzy mnie wspierają i na których można zawsze 
liczyć, uda nam się zrealizować wytyczone cele.

Ewa Cienciała

 Mieszkam w Hażlachu. Od lat jestem związana z tutejszym filiałem jako 
członek Rady. Sprawy kościoła zawsze były obecne w moim życiu. Chętnie wspie-
ram wszystkie akcje związane z życiem duchowym hażlaskiego filiału. Jestem 
członkiem chóru Hażlach-Zamarski, uczestniczę w godzinach biblijnych i spotka-
niach dla kobiet. 
 Do Rady Parafialnej w Cieszynie zostałam wybrana po raz pierwszy. Jest 
to dla mnie wielkie wyróżnienie, a zarazem wyzwanie. Jestem pewna, że z Bożym 
Błogosławieństwem i wsparciem rodziny będę mogła służyć naszej parafii. 
Prywatnie prowadzę gospodarstwo sadowniczo-szkółkarskie w Hażlachu. Jestem 
matką trójki dorosłych dzieci: dwóch synów i córki, a od niedawna również teścio-
wą. Jestem Bogu wdzięczna za dzieci, które także znalazły swoje miejsce w pracy 
w kościele. Aktywnie udzielają się w chórach, w pracy z młodzieżą, szkółkach nie-
dzielnych i radzie filiału. Czas wolny, chociaż jest go niewiele, lubię spędzać na 
spacerach i wycieczkach górskich. 
 Wersetem przewodnim w moim życiu jest Psalm 23:

 „Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spo-
kojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię 
swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie 
pocieszają.”



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl28 Odwiedź naszą stronę:

Zza granicy ...

 Świat odetchnął. Jedno z newralgicznych 
i stale zapalnych miejsc na Bliskim Wschodzie  
w ciągu kilku tygodni zaczyna wracać dynamicz-
nie do światowej rodziny państw. Okazało się, że 
rozsądek i pragmatyczność, aktualnie rządzących  
w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej  
z jednej strony, i przede wszystkim realizm i oczeki-
wania narodu irańskiego z drugiej, można pogodzić  
i rozpocząć powrót do normalnego funkcjonowania 
i zgodnej koegzystencji. Oczywiście zdecydowały 
przede wszystkim względy polityczne i koniecz-
ność włączenia do opanowania sytuacji w Syrii, 
Arabii Saudyjskiej i Iraku, generalnie na Bliskim 
Wschodzie, sił politycznych i militarnych Rosji  
i Iranu. Dopiero zagrożenie interesów gospodar-
czych określonych mocarstw, niekontrolowana eska-
lacja agresji wojennej i naoczna tragedia milionów 
ludzi, mimowolnych ofiar tej sytuacji, doprowadziły 
do porozumienia i zniesienia sankcji politycznych i 
gospodarczych w stosunku do Iranu. Nagle możni 
tego świata stwierdzili niezbędność odrzucenia wy-
godnych teorii o zagrożeniu atomowym irańskich 
sił militarystycznych i pogodzili się z oczywistą 
konstatacją: to nie Iran jest naszym zagrożeniem 
atomowym i musimy uznać jego pozycję i potencjał  
w rejonie Zatoki Perskiej.
 Jak fundamentalne ma to znaczenie dla sy-
tuacji w poszukiwaniu dróg stabilizacji, widzimy 
na każdym kroku. Codzienne doniesienia agencji 
prasowych i stacji telewizyjnych zdają się potwier-
dzać sensowność podjętych kroków i wielką szansę 
na opanowanie sytuacji militarnej, a błyskawiczne 
decyzje gospodarcze zaczynają być gwarantem tych 
zmian.
 Od kilkunastu lat mam bliski kontakt z Ira-
nem. Ostatnio jestem tam praktycznie raz w mie-
siącu. Mam bardzo dobre relacje z Irańczykami i 
przez te wszystkie lata mogę powiedzieć, że pozna-
łem ich mentalność i dążenia. Zresztą wielokrotnie 
przez ostatnie lata piszę o tym na łamach naszych 
Wieści. Dlatego muszę dzisiaj podzielić się z na-
szą Wspólnotą wielką radością i nadzieją, jakie na 
nowo wstąpiły w serca społeczeństwa irańskiego. 
To co się tam dzieje poświadcza tylko przekonanie 
o olbrzymim potencjale, jaki tkwi w ludziach. Po-
cząwszy od lotniska i polityki wizowej doświadcza-

Be omide didar

Mój przyjaciel Tayyeb z żona i córką

Panorama z okien hotelu

Widok gór otaczających Teheran
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my namacalnych oznak normalności i błyskawicznego 
powrotu standardów światowych. Niebawem, bo już 
od marca nastąpić ma całkowita liberalizacja wizowa, 
a każdy będzie mógł przebywać na terenie Iranu przez 
okres jednego miesiąca bez wymaganych do tej pory 
formalnych zaproszeń.
 My również bardziej otwieramy się na kon-
takty z nimi. I to jest istotny element wzajemnych, na 
nowo budowanych relacji. Mieliśmy przecież, całkiem 
niedawno, bardzo dobre kontakty gospodarcze w gór-
nictwie i włókiennictwie. Przychodzą dobre czasy dla 
wielu polskich firm. Stosowne porozumienia podpisali-
śmy już w sierpniu 2014 roku, o czy informowałem, bo 
była to nasza inicjatywa i w dużej mierze spotkała się 
z pozytywną reakcją strony irańskiej. Pokłosiem tych 
działań gospodarczych jest między innymi powstanie  
u nas ich firm.
 Jeszcze tego miesiąca będziemy gościć grupę, 
która poza zainteresowaniami gospodarczymi, zamie-
rza się zapoznać z naszą kulturą i kulinariami. Niektóre 
osoby wezmą udział w Krakowie w koncercie na Kazi-
mierzu oraz w warsztatach przybliżających naszą kuch-
nię. Na marginesie, Irańczycy mają wiele wspólnych  
z nami przyzwyczajeń. Lubią dobrze zjeść i mają 

kuchnię bogatą w mięsa (wołowina, jagnięcina, drób  
i wszelakie ryby), oczywiście jarzyny, owoce oraz ciasta  
i wszelkie wyszukane wschodnie słodycze.
 Mogę po części powiedzieć, iż przez te wszyst-
kie lata dali mi się poznać w różnych sytuacjach. Bar-
dzo przeżywali u siebie wszelkie zawirowania politycz-
ne i religijne. Solidarnie uczestniczyli ze studentami 
w manifestacjach. Dzisiaj zaczynają oddychać pełną 
piersią. Wielu młodych ludzi przestało planować swo-
ją przyszłość na emigracji. Uwierzyli w nieuchronność 
pozytywnych przemian, a będąc już pokoleniem coraz 
lepiej wykształconym, widzą swoje życie w swoim kra-
ju, o olbrzymim potencjale ludzkim, kraju zasobnym 
w surowce materialne i wielowiekową perską tradycję. 
Będąc narodem tak doświadczanym przez przeróżne 
uwarunkowania, zachowali w sobie nie tylko dumę  
i poczucie własnej tożsamości. Intuicyjnie, przy sprzy-
jającej sytuacji międzynarodowej, reformatorsko i od-
powiedzialnie postępujących przywódcach państwo-
wych, i poczuciu odzyskiwania swojej podmiotowości, 
a jednocześnie potrzebie wspólnoty, potrafią tworzyć 
nowoczesne, patriotyczne i przede wszystkim demo-
kratyczne społeczeństwo. 

Janek Schylla

Wieści z Dzięgielowa

 W środę, 3 lutego, w kaplicy Domu Sióstr Dia-
konatu Eben-Ezer miało miejsce ciekawe spotkanie 
zorganizowane przez ks. proboszcza Marka Londzina. 
W czasie tego spotkania  wystąpił z prelekcją prof. An-
drzej Hławiczka, prezentując sylwetkę swego dziadka, 
Jędrzeja Hławiczkę.
 W tematykę spotkania wprowadził zebranych 
ks. Marek Londzin. Następnie głos zabrał główny 
gość, prof. Andrzej Hławiczka. W przedstawionym 
wykładzie zatytułowanym: „Portret Jędrzeja Hławicz-
ki (1866-1914) – polskiego nauczyciela, wychowawcy 
młodzieży, społecznika, muzykologa, organisty, etno-
grafa, chórmistrza, zbieracza pieśni ludowych”, wzbo-
gaconym prezentacją multimedialną, starał się odpo-
wiedzieć na postawione przez siebie pytanie: „jakim 
człowiekiem był jego dziadek?”
Mottem spotkania był List do Hebrajczyków 13.7 ,,Pa-
miętajcie na wodzów waszych, którzy głosili wam Sło-
wo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie 
wiarę ich.”
 Jędrzej Hławiczka urodził się w 1866 roku  

w Dzięgielowie w rodzinie chłopskiej. Do Szkoły 
Ludowej uczęszczał w Puńcowie. Dalej kształcił się  
w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie, które 
ukończył w 1886 roku. Wykształcenie muzyczne uzy-
skał na kursach Konserwatorium Muzycznego w Lip-
sku. Jako młody, 20-letni nauczyciel, rozpoczął racę  
w Ewangelickiej Szkole Ludowej w Ustroniu. W Ustro-
niu był także organistą oraz założył w 1898 roku chór 
kościelny.  
 W 1899 roku zamieszkał wraz z rodziną w cie-
szyńskiej Pajcie. Okres życia w Cieszynie należał do 
najbardziej owocnych i aktywnych okresów jego ży-
cia. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Młodzie-
ży Ewangelickiej, na którego spotkaniach odbywały 
się między innymi próby jednego z pierwszych czte-
rogłosowych chórów kościelnych na Śląsku Cieszyń-
skim. Wraz z żoną byli współzałożycielami (również 
ks. senior Karol Kulisz, Dzięgielowianin)  Społeczno-
ści Chrześcijańskiej w Cieszynie, ruchu przebudzenia 
duchowego w ramach Kościoła Ewangelickiego na 
Śląsku Cieszyńskim. Był autorem wielu śpiewników. 

Pamiętajcie na wodzów waszych
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Słuchacze prelekcji mogli zapoznać się z tytułami wy-
dawnictw cieszyńskiego pioniera w zakresie ewangelic-
kiego muzykowania (zbiory pieśni i śpiewniki), kom-
pozytora własnych utworów muzycznych. W Cieszynie 
pracował w trzech szkołach i od 1911 roku jako profe-
sor muzyki w Seminarium Nauczycielskim w Cieszy-
nie Bobrku.
 Profesor Andrzej Hławiczka przedstawił ze-
branym wizerunek młodego człowieka przepełnionego 
także innymi licznymi pasjami (poza muzycznymi ), ta-
kimi jak: 

- pioniera w zakresie zbieractwa i gromadzenia pieśni 
ludowych,

- społecznika występującego z licznymi prelekcjami po-
pularyzatorskimi dla okolicznych wspólnot ewangelic-
kich wokół Cieszyna, 

- miłośnika przyrody, gór i turystyki. Kiedy w Cieszynie 
w 1909 roku zakładano PTT „Beskid”, wśród jego zało-
życieli był także Jędrzej Hławiczka

- organizatora  wieczorków ewangelickich „Społeczno-
ści Chrześcijańskiej”  w sali Domu Narodowego. Kiedy 
uczestnicy wieczorków nie mieścili się w sali DN, prze-
niesiono je do największej sali ówczesnego Cieszyna, 
sali gimnastycznej im. Hassewicza.
 Niezwykle bogate i aktywne życie pedagoga, 
troskliwego opiekuna i przyjaciela młodzieży, zostało 
tragicznie przerwane przez niezrównoważonego, wy-
dalonego ze szkoły ucznia. W lipcu 1914 r. w akcie 
nieuzasadnionej zemsty zastrzelił swego pedagoga. Na 

pogrzebie żegnało go około 8 tysięcy osób.  Dzięki 
zebranej dokumentacji, profesor Andrzej Hławiczka 
przedstawił odnotowane we wspomnieniach i materia-
łach pośmiertne wyrazy szacunku złożone przez środo-
wiska nauczycielskie, muzyków oraz krąg ewangelic-
kich działaczy.
  Korzystając z licznych wspomnień rodzinnych, 
prelegent przedstawił słuchaczom również portret 
wspaniałego męża i ojca pięciu synów, ujmującą pol-
skością atmosferę domu rodzinnego żony Ewy (córki 
Jerzego Cieńciały), jak też gościnność i otwartość domu 
państwa Hławiczków.
 Jędrzej Hławiczka pozostawił pięciu synów, 
spośród których najstarszy Karol objął po ojcu na-
ukę śpiewu i muzyki w Seminarium Nauczycielskim  
w Cieszynie i kontynuował jego działalność na polu 
upowszechniania pieśni polskiej na Śląsku. Najmłod-
szy Adam został duchownym i był pierwszym powojen-
nym proboszczem parafii katowickiej. Po przejściu na 
emeryturę, mieszkał w Domu Opieki Emaus.
  Ciekawe i dostarczające wielu wrażeń śro-
dowe spotkanie wzbogacone zostało ponadto wyko-
naniem kilku pieśni skomponowanych przez Jędrzeja 
Hławiczkę, które zaprezentowała wnuczka muzyka dr 
Danuta Kwiatkowska, z kwartetem chórzystów chóru 
przy parafii ewangelickiej w Katowicach.
Na zakończenie można było także obejrzeć opubliko-
waną księgę poświęconą pamięci Jędrzeja Hławiczki, 
będącą rozszerzoną wersją  prezentacji.
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Ratujmy Organy
Kolejny etap remontu 

organów kościoła Jezusowego

Wiatrownica po otwarciu

Wiatrownica po wyrwaniu mieszków tonowych

Mieszki rejestrowe po demontażu
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Mieszek rejestrowy w trakcie oczyszczania

Wiatrownica po oczyszczeniu, konserwacji i wypełnieniu zniszczeń biologicznych

Mieszki rejestrowe po renowacji

Tulejki zaworów rejestrowych sterujących. Zniszczona 
biologicznie i zrekonstruowana

 Uszkodzenia wiatrownic
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LOTE SPTE

Liceum 
Ogólnokształcące TE

GTE

 Końcówka stycznia w LOTE należa-
ła do maturzystów, bo to oni szykowali się do 
jedynego w swoim rodzaju balu – Studniówki. 
Impreza odbyła się 30 stycznia w restauracji 

„U Karola” w Wiśle, dokąd udali się trzecio-
klasiści, ich rodzice oraz grono nauczycielskie. 
Gości przywitała para konferansjerów – Łu-
cja Pochroń i Jakub Malczyk, którzy najpierw 
zaprosili wszystkich do poloneza, następnie 
poprosili panią dyrektor Lidię Pałac o głos  
i toast. Uczniowie obu klas przygotowali świet-
ny program artystyczny, który wszystkich roz-
bawił prawie do łez. Grupa teatralna Projekt 
2 wykorzystała swoje doświadczenia z zajęć  
z pp. Słupczyńskich i odegrała brawurowo we-
soły skecz. Był okolicznościowy wiersz Janka 
Chmielowskiego i piosenka w pięknym wyko-
naniu Marty Cienciały i Filipa Czarneckiego. 
Potem pamiątkowe zdjęcia, posiłek i rozpoczę-
ła się zabawa do samego rana. Wychowawcy, 
Wioletta Zamarska (3A) i Janusz Gabryś (3B), 
dzielnie dotrzymywali kroku młodzieży.
 Luty, choć krótszy ze względu na ferie 
zimowe, także obfitował w wiele wydarzeń. 
 W środę, 3 lutego 2016 r., uczniowie 
klas pierwszych LOTE i trzecich GTE, łącznie 
około 50 osób, wzięli udział w międzykultu-
rowej, anglojęzycznej sesji „na żywo" prowa-
dzonej na SKYPE. Rozmawiali z uczniami 
klasy dziewiątej w Brookville, Pensylwania, 
USA. Ze strony naszej szkoły sesję przygoto-
wała i moderowała Ms. Shirley Pierson, która 
już trzeci rok prowadzi zajęcia konwersacyjne  
z języka angielskiego w LOTE i GTE. Mode-
ratorem w Brookville był nauczyciel historii 
Mr. Nicolas DeWitt, a jego klasa uczestnicząca  
w sesji liczyła około 30 osób. Ponieważ gospo-
darzem wydarzenia byli nasi uczniowie, to oni 
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rozpoczęli sesję zachęcającym „WELCOME” . Sesja 
prowadzona była w formie pytań i odpowiedzi z ka-
tegorii: historia, życie codzienne nastolatków, szkoła. 
Rozmawiający po obu stronach ekranu uczniowie mo-
gli się zobaczyć, porozmawiać, pośmiać, a jednocze-

śnie, dzięki nowoczesnej technologii, uczyć się 
języka angielskiego w praktyce. Uczestnicy już 
myślą o następnym spotkaniu z rówieśnikami  
z USA  prowadzonym na SKYPE.
W piątek 5 lutego 2016 r. miały miejsce trady-
cyjne igrzyska sportowe LOTE. To już 20 raz 
młodzież uczęszczająca do naszej szkoły spo-
tkała się w obiektach sportowych Uniwersytetu 
Śląskiego, aby walczyć w sportowych rozgryw-
kach klas. Tym razem zamiast konkurencji na 
basenie odbył się turniej siatkówki przeprowa-
dzony dwa tygodnie wcześniej. Punktacja z tej 
części weszła w ogólną punktację igrzysk. Na 
hali rozegrano takie konkurencje jak: sztafe-
ta biegowa na dochodzenie, rzuty do celu, tor 
przeszkód, wielka skakanka. Oceniane było tak-
że kibicowanie, interesujące przebranie i plaka-
ty. Pierwsze miejsce zajęła klasa 3A tuż przed 
1A. Nagrody dla klas ufundowała Rada Rodzi-
ców. Świetna zabawa i ruch - tak najkrócej opi-
sać można igrzyska LOTE.
 8 lutego 2016 r. w daleką podróż  na drugą 
półkulę, do Republiki Południowej Afryki, 
wyruszyła grupa 12 uczniów LOTE oraz dwie 
opiekunki - Justyna Sobota,  która już od 2008 
r. prowadzi współpracę z Paul Roos Gimnasium 
w Stellenbosch, RPA oraz wicedyrektor Dagma-
ra Jagucka-Mielke.  Uczniowie z PRG w Stel-
lenbosch odwiedzili Cieszyn w grudniu 2015 
r. i spędzili Święta Bożego Narodzenia w ro-
dzinach naszych uczniów. Nad wizytą patronat 
honorowy objęła  Ambasada RP w RPA. Pani 
Ambasador Anna Raduchowska-Brochwicz 
już kolejny raz objęła swoim patronatem wi-
zytę uczniów LOTE w Republice Południowej 
Afryki. Obszerne informacje o partnerstwie na-
szej szkoły i szkoły z Stellenbosch Ambasada 

RP umieściła na swojej stronie internetowej. 15 lutego,  
w poniedziałek, Pani Ambasador zaprosiła naszą gru-
pę na niecodzienne spotkanie – bankiet w Kapsztadzie. 
Tak opisują nasi uczniowie tę przygodę: 
 „Spotkanie odbywało się w Domu Wyszeh-

radzkim w Kapsztadzie i już przy wej-
ściu zostaliśmy powitani przez trzech 
ambasadorów: Czech, Polski i Wę-
gier. Poznaliśmy wielu dyplomatów  
i przedstawicieli polonii w Kapsztadzie. 
Atmosfera była bardzo dystyngowana, 
roznoszono przekąski, w tle mogliśmy 
usłyszeć na żywo Humoreskę Dvoraka 
w wykonaniu pianistki i saksofonistki, 
a dookoła wszyscy rozmawiali ze sobą 
o sprawach międzynarodowych. Nie-
którzy z nas nawiązali także owocne 
kontakty z wpływowymi ludźmi i zdo-
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byli ich wizytówki. Kto wie, kie-
dy się przydadzą?”
 Obszerne informacje  
z pobytu w RPA uczestnicy wy-
prawy zaprezentują po przyjeź-
dzie do kraju, choć na bieżąco 
przesyłają relacje, które umiesz-
czane są na stronie interneto-
wej szkoły www.lote.tecieszyn.
pl. Dziś tylko krótka migawka  
i kilka zdjęć, a na lekturę szcze-
gółowych opowieści zapraszamy 
w następnym numerze.

Lidia Pałac

 W SPTE rozpoczął się II semestr nauki. Wyniki klasy-
fikacji, osiągnięcia prezentowaliśmy w poprzednim numerze 

„Wieści Wyższobramskich”. W tym numerze  dla równowagi  
o działaniach wychowawczo-artystycznych. Pożegnaliśmy 
okres Bożego Narodzenia koncertem kolęd i pastorałek, które 
wykonali uczniowie kółka muzycznego. Natomiast w ramach 
kółka teatralnego uczniowie przedstawili reklamy,  które zręcz-
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nie dopasowane były do naszego szkolnego życia.                                                                 
 Początek roku kalendarzowego to czas karna-
wału. Dlatego w naszej szkole pojawiły się różne: stwo-
ry, potwory, księżniczki, królewny, policjanci, zwierząt-
ka, roboty. Przybyły, jak co roku, na bal przebierańców. 
Było wesoło i tanecznie. Starsze klasy już wyrosły  
z przebierańców, dlatego wybrały zdecydowanie mło-
dzieżową formę - dyskotekę. Określając ją jako „grube 
disco”, bo  odbyła się w tłusty czwartek. Każdy mógł 
konsumować pączki bez ograniczeń. Nie zabrakło tań-
ców i skomplikowanych układów choreograficznych. 

„Co zostało zjedzone  zaraz zostało spalone”. 

 Kolejnym udanym wydarzeniem był „dzień 
naleśnika” w SPTE. W naszym kąciku kulinarnym 
nauczyciele z j. angielskiego przygotowali ciasto  
i usmażyli naleśniki. Zapach „zwabił” uczniów na par-
ter, gdzie mogli zaspokoić swój naleśnikowy apetyt. 
  Klasy III przed feriami pojechały na „białą 
szkołę” do Porąbki. Biała szkoła właściwie okazała się 

„zieloną”. Pomimo braku śniegu nasi uczniowie się nie 
nudzili, a to za sprawą dobrze zorganizowanego czasu 
i licznych atrakcji. Natomiast dla młodszych uczniów, 
którzy przebywali w szkole, tradycyjnie przed feriami 
odbyła się prezentacja na temat „Bezpiecznych ferii”, 
którą zaprezentował p. Żerdzik ze Straży Miejskiej.                                                                                                                                       
      Ostatnim wydarzeniem był konkurs „Mistrz 
rachunków”, do którego przystąpili uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice. Od wielu lat konkurs cieszy się ogrom-
ną popularnością. Wymaga znajomości zasad matema-
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tycznych, kolejności działań : 
mnożenia, dzielenia, dodawania 
i odejmowania.  Dodatkowym  
utrudnieniem jest zasada  „45 
zadań w 45 minut”. Czyli każ-
dy uczestnik musi rozwiązać 
45 zadań w czasie jednej lekcji 
– 45 minut, co nie jest proste. 
W kolejnym numerze ogłosimy 
zwycięzców, mamy nadzieję, że 
będziemy już znali wyniki wo-
jewódzkich konkursów przed-
miotowych: z języka polskiego 
i matematyki.

 Ogłoszenie dla rodzi-
ców 6-latków
 18 marca (piątek)  
o godz. 16.00  w SPTE odbędą 
się warsztaty  dla 6 latków pt.”Gry i zabawy z pisanką”. Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rodziców wraz  
ze swoimi pociechami. Zajęcia przewidziane dla dzieci, a także dla rodziców.

                                                                                                                        Joanna Gibiec-Smierna

 Choć za oknami ponure i krót-
kie zimowe dni, w szkole czas upływa  
barwnie obfitując w wydarzenia towa-
rzysko – sportowe. W ostatni piątek 
stycznia gimnazjaliści zebrali się po 
południu w szkole, aby zdążyć w tego-
rocznym krótkim karnawale pobawić się 
na szkolnej dyskotece. Wydarzenie to 
zorganizowane przez szkolny samorząd  
cieszyło się sporą frekwencją. Nie za-
brakło dobrej muzyki, wspólnych zabaw  
i tańców, a na  zmęczonych szaleństwem 
na parkiecie i nieco głodnych uczestni-
ków czekała pyszna pizza i napoje chło-
dzące… Zabawa bardzo się udała, zado-
wolona młodzież i organizatorzy mają 
w planach kolejne spotkania. 
 W środę 3 lutego 2016 r. ucznio-
wie klas trzecich GTE oraz uczniowie 
klas pierwszych LOTE,  wzięli udział 
w  anglojęzycznej sesji  prowadzonej 
za pośrednictwem SKYPE. Rozmawiali  
z uczniami klasy dziewiątej w Brookvil-
le, Pensylwania, USA. Ze strony naszej 
szkoły sesję przygotowała i moderowa-
ła MS. Shirley Person, która już trzeci 
rok z rzędu prowadzi zajęcia konwer-
sacyjne z języka angielskiego w LOTE 

Udział w  anglojęzycznej sesji  prowadzonej za pośrednictwem SKYPE
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i GTE. Moderatorem w Brookville był nauczyciel hi-
storii Mr. Nicolas DeWitt , a jego klasa uczestnicząca 
w sesji liczyła około 30 osób. Ponieważ gospodarzem 
wydarzenia byli nasi uczniowie, to oni rozpoczęli se-
sję zachęcającym „ WELCOME”. Była to praktyczna 
lekcja angielskiego, podczas której w czasie realnym 
młodzież zadawała  pytania oraz odpowiadała na nie, 
chcąc dowiedzieć się jak najwięcej na tematy: historii, 
życia codziennego nastolatków oraz systemu eduka-
cji w danym kraju. Dzięki internetowemu połączeniu 

- była to okazja do ożywionej konwersacji a także do 
poznania rówieśników z odległego kraju i odległej kul-
tury. Uczniowie zachęceni tym pierwszym spotkaniem 
wymienili swoje adresy i chcą kontynuować te spotka-
nia w nadchodzącym czasie.
 W piątek 5 lutego 2015 r. uczniowie GTE rywa-
lizowali w Igrzyskach Sportowych. W tym roku zrezy-
gnowano z części zawodów na basenie, a do punktacji 
zaliczono turniej piłki siatkowej rozegrany w ramach 
lekcji WF. Na hali UŚ reprezentacje klasowe zmierzyły 
się w takich konkurencjach jak: sztafeta na dochodzenie, 
rzuty piłeczką tenisową do celu, tor przeszkód i wielo-
osobowa skakanka. Obok rywalizacji sportowej liczy-
ła się inwencja  klasowa  współpraca i kreatywność w 
znalezieniu najlepszego pomysłu na wizerunek swojej 
klasy, zaprezentowaniu się przed jurorami i …świetna 
zabawa. Tegoroczne pomysły na zespół to : pracowni-
cy Mc Donalda, podróżnicy, postaci z bajek, cyrkowcy, 
przedszkolaki oraz przedstawiciele różnych subkultur.
Wszystkie konkurencje były sprawnie przeprowadzone 
i sprawiedliwie sędziowane przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego. Liczyła się dobra atmosfera i rywali-
zacja fair play. Jak zwykle uczniowie walczyli o nagro-
dy pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców. A oto 

klasyfikacja końcowa:
• I miejsce ( 800 zł) – klasa 3b
• II miejsce ( 600 zł) – klasa 2a
• III miejsce (400 zł) – klasa 3a
• IV miejsce ( 200 zł) – klasa 2b
• V miejsce (200 zł) – klasa 1b
• VI miejsce (200 zł)  - klasa 1a
• VII miejsce (200 zł) –klasa 3c

Gratulujemy!

 Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim uczniom, 
wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za 
zaangażowanie w to sportowe przedsięwzięcie.

 Tuż przed samymi feriami zimowymi 11 lu-
tego uczniowie klasy 3b wzięli udział w warsztatach 
organizowanych przez Szkołę Organizacji i Zarządza-
nia w Cieszynie w ramach  organizowanych tam „Dni 
Kształcenia Zawodowego” Program składał się z części 
wykładowej zatytułowanej „Zawód – mój wybór, moja 
szansa” oraz warsztatowej, przybliżającej wybrane za-
wody. Jolanta Krzykwa z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Cieszynie uświadomiła młodzieży, jak ważne jest ze-
branie pełnej informacji o zawodzie i o możliwościach 
zatrudnienia na cieszyńskim rynku pracy. Doradca za-
wodowy Izabela Baszczyńska z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Cieszynie przedstawiła „Kom-
petencje, które cenią pracodawcy”. Uświadomiła też 
młodzieży, że rynek pracy dziś to prawdziwe wyzwanie  
dla pracownika: wymaga kreatywnego myślenia i dzia-
łania.

Dyskoteka
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 Od połowy lutego młodzież 
cieszy się zasłużonym wypoczyn-
kiem podczas zimowych ferii. Zaraz 
po przerwie feryjnej rusza trzeci etap 
Kuratoryjnych Konkursów Przed-
miotowych. Oto nasi tegoroczni fina-
liści:

 - język polski - Maria Chudecka 
2b, Aleksandra Czudek 2b, Julia  
Pilarczyk 3a
 - matematyka - Jakub Królica 3b, 
Laura Meissner 3b
 - historia - Maria Chudecka 2 b,  
Filip Foltyn 2b
 - geografia - Maria Chudecka 2 b
 - chemia - Laura Meissner 3b
 - język niemiecki - Łacny Filip 
3a 

 Godnym podkreślenia jest 
fakt, iż uczennica klasy II – Maria 
Chudecka – zakwalifikowała się do 
III etapu aż z trzech przedmiotów, jej 
starsza koleżanka z klasy III – Lau-
ra Meissner aż z dwóch przedmio-
tów. W marcu odbędą się zmagania 
na etapie wojewódzkim, a laureaci 
zostaną zwolnieni z danej części eg-
zaminu gimnazjalnego. Trzymamy 
kciuki za naszą zdolną siódemkę!
              

Dagmara Jagucka-Mielke
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Przedszkole TE

Dogoterapia w Przedszkolu Towarzystwa 
Ewangelickiego

 Dogoterapia jest metodą wspomagają-
cą działania rehabilitacyjne oraz terapeutyczne, 
w której biorą udział odpowiednio przeszko-
lone psy. Dzięki niej poprawiają się społeczne 
relacje ze zwierzętami, a także funkcjonowanie 
fizyczne i kondycja psychiczna człowieka.
 Dogoterapia najczęściej wykorzysty-
wana jest przy rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych, ale można ją również stosować na 
zajęciach z dziećmi zdrowymi. Dzięki uprzej-
mości państwa Izabeli i Wiesława Kwiatkow-
skich z hodowli leobergerów mogliśmy do na-
szej oferty dodać zajęcia z dogoterapii.
 Dogoterapia pozwala przełamać lęk 
przed czworonogiem i pogłębiać kontakt po-
przez podchodzenie do niego, głaskanie i przy-
tulanie się. Pomaga też kształtować orientację 
w schemacie własnego ciała i poznawać budo-
wę zwierzęcia. Takie działania stymulują kilka 
zmysłów jednocześnie: słuchu, wzroku i doty-
ku. Dzieci mają szansę udoskonalenia umiejęt-
ności motorycznych, poprzez obserwowanie 
czynności wykonywanych przez zwierzę i na-
śladowanie ich (najczęściej z pomocą nauczy-
ciela), np. chodzenie, siadanie, leżenie. Jest to 
także znakomita okazja do tego, by ćwiczyć 
koncentrację uwagi i wyzwalać spontaniczną 
aktywność dziecka wobec psa.
 Podczas zajęć prowadzonych w przed-
szkolu dzieci mogą stopniowo zapoznawać się 
z psem, jego zwyczajami, jedzeniem czy nawy-
kami. Początkowo, oswajając się z czworono-
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giem, mogą go dokładnie obejrzeć – jakie ma łapy, 
uszy, oczy i ogon. Dotykają jego sierści i potrafią 
określić, czy jest ona szorstka czy miękka, długa 
czy krótka oraz określić jej barwę: jasna czy ciemna. 
Te pierwsze ćwiczenia z psem budują zaufanie mię-
dzy nim, a dzieckiem. Nabiera ono poczucia bezpie-
czeństwa, oswaja się z nową sytuacją, a także jest 
instruowane, w jaki sposób bezpiecznie postępować 
z czworonogiem. Uczy się także, aby przy zwierzę-
ciu zawsze  zachować ostrożność. Te pierwsze kroki 
dziecka z psem są niezmiernie ważne w prowadze-
niu dalszych zajęć. Najmłodszych bowiem należy 
stopniowo wprowadzać w zwierzęcy świat i stawiać 
małe kroki ku temu, aby osiągnąć zamierzony w za-
jęciach cel. 
 Kontakt z psem to przy okazji nauka samo-
dzielności poprzez stwarzanie dziecku możliwości 
samodzielnego wywiązywania się z działań podej-
mowanych wobec pupila, np. karmienie, prowadze-
nie na smyczy, a także czynności pielęgnacyjnych, 
jak wycieranie pyska i  czesanie. Po ćwiczeniach 
oswajających malucha z czworonogiem oraz pielę-
gnacyjnych przychodzi czas na kolejne ćwiczenia, 
nieco bardziej zaawansowane. Przedszkolaki próbu-
ją podać pieskowi rękę, założyć skarpetki, przywią-
zać kokardkę, przejść z nim na smyczy określony 
tor. Uczą się tym samym delikatności w obcho-
dzeniu się z psem, a także wydawania mu komend. 
Mogą doskonalić swoją sprawność ruchową przy 

współudziale zwierzęcia. Po takiej zabawie u dzieci 
kształtuje się także nawyki higieniczne, m.in. mycie rąk 
po kontakcie z czworonogiem.
 Nasz czworonożny gość  w niedzielę poprze-
dzającą ostatnie zajęcia zajął w Brnie główną nagrodę 
ROYAL CANIN BOB, zaś jego towarzyszka otrzymała 
II miejsce w swojej kategorii.

Jak zwykle na naszych zajęciach, pani Iza pięknie dzie-
ciom  opowiadała, a pan Wiesiu dbał o przyjacielską 
zabawę.
 Przedszkolaki już nie mogą doczekać się na 
kolejną wizytę, tym bardziej że pani Iza obiecała, że 
przyjadą w większym gronie - ze szczeniaczkiem.

Grażyna Podżorska
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Startują zapisy do przedszkola! 

Zaczęła się rekrutacja do Przedszkola TE w Cieszynie!

	 Wprawdzie	rok	szkolny	dopiero	na	półmetku,	ale	 już	startują	zapisy	do	przed-
szkola	Towarzystwa	Ewangelickiego.
-	Jeżeli	wybierając	przedszkole	dla	swojego	dziecka,	pragniecie,	aby	zapewniało	ono	
nie	 tylko	wysoki	 poziom	 kształcenia	 i	 bezpieczeństwo,	 ale	 też	 kształtowało	 świado-
mość	artystyczną	i	wrażliwość	estetyczną,	a	ponadto	zachęcało	do	działania	i	osiągania	
sukcesu,	ułatwiało	poznawanie	siebie	i	zrozumienie	własnych	uczuć	i	emocji	–	zapra-
szamy	do	nas	–	
	 W	Przedszkolu	TE	Twoje	dziecko	spędzać	będzie	czas	w	spokojnej	i	cichej	oko-
licy	w	budynku	z	ogrodem	i	nowym	pięknym	placem	zabaw,	z	domową	kuchnią	ze	
smacznymi	i	zdrowymi	posiłkami,	uwzględniającymi	wszystkie	diety	dziecka.	Naszym	
przebojem	jest	drugie	śniadanie	-	świeżo	wyciśnięty	sok	owocowy.	Przedszkole	zapew-
nia	wysoko	wykwalifikowaną	kadrę	nauczycielską	z	odpowiednimi	uprawnieniami	–	ale	
co	równie	ważne	–	wieloletnim	doświadczeniem	w	pracy	z	dziećmi.	Ponadto	do	dyspo-
zycji	Twojego	dziecka	jest	pedagog-terapeuta,	logopeda,	socjoterapeuta	i	psycholog.
Od	1	stycznia	zapraszamy	też	dzieci	potrzebujące	pracy	indywidualnej	ze	specjalistami,	
ponieważ	prowadzimy	zajęcia	z	wczesnego	wspomagania.
-	Oferujemy	 zajęcia	 dodatkowe,	 tj.	 rytmika,	 język	 angielski,	 język	 czeski,	 logopedia,	
terapia	pedagogiczna,	gimnastyka	korekcyjna,	plastyka,	małych	odkrywców,	logika,	ori-
gami,	 religię	ewangelicką	 i	katolicką.	Organizujemy	wiele	ciekawych	warsztatów,	 im-
prez	dla	dzieci	i	ich	rodziców.	U	nas	żadna	pociecha	się	nie	nudzi!	Przede	wszystkim	
zaś	zapewniamy	miłą	i	troskliwą	opiekę.	Zapraszam	Państwa	–	spotkajmy	się,	porozma-
wiajmy	o	dobrym	przedszkolu	dla	Waszego	dziecka.
	 Przedszkole	TE,	choć	ma	opracowaną	koncepcję	pracy	w	oparciu	o	„Podstawę	
programową”	i	nowatorskie	programy	edukacyjne,	zapewnia	dziecku	dobre	przygoto-
wanie	oraz	spokojny	i	bezpieczny	start	w	edukację.
	 Koszt	czesnego	to	ok.	375	zł	wraz	z	wyżywieniem	(cztery	domowe	i	zdrowe	po-
siłki	dziennie)!
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Chóry, muzyka ...
Śledziówka puńcowskiego chóru

 W poniedziałkowe popołudnie spotkali-
śmy się naszą chórową rodzinką na nietypowej 
próbie,  ponieważ była to ,,śledziówka’’. Oprócz 
chórzystów obecny był też opiekun filiału oraz 
ks. Jan Melcer z małżonką. Spotkanie rozpoczę-
liśmy modlitwą. Następnie nadszedł czas na czę-
stowanie się przygotowanymi smakołykami. Na 
stołach pojawiły się pyszne śledziowe kanapki, 
pączki oraz chrust. Jak na chórzystów przystało, 
bardzo dużo śpiewaliśmy. Nasza była chórzystka 
Ania wraz ze swoim mężem Kubą przygotowali 
dla nas muzyczny konkurs, za co im bardzo dzię-
kujemy. Dzięki konkursowi mogliśmy nie tylko 
sprawdzić naszą wiedzę, ale także świetnie się 
bawić. Ksiądz Chudecki w swoim krótkim wystą-
pieniu wprowadził nas w zbliżający się okres pa-
syjny. I tak w miłej, rodzinnej atmosferze, szybko 
upłynął nam czas. 
 Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu, za te 
wyjątkowe chwile, w czasie których mogliśmy 
porozmawiać, pośmiać się, po prostu pobyć ze 
sobą. Zapraszamy więc na próby naszego chóru 
w każdy poniedziałek na godzinę 18.00.

Grażyna Smoter
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Chór HOSANNA w Domach Opieki 
w Dzięgielowie

 W niedzielę 24 stycznia br. chó-
rek Hosanna postanowił wzbogacić i trochę 
urozmaicić nabożeństwo w domach opieki  
w Dzięgielowie. O 8:30 zebraliśmy się na placu 
kościelnym, by zapakować się do aut i z inny-
mi rodzicami, którzy zaoferowali nam pomoc, 
spokojnie dojechać na miejsce. Po przybyciu 
do Emaus I i szybkim rozpakowaniu się, za-
częliśmy nasz repertuar. Śpiewaliśmy kolędy 
pt. „W ubogiej stajence”, „Słyszcie”, „Święty 
czas” oraz „We are the Word” w języku pol-
skim. Pomiędzy utworami dzieci przeczytały 
winsz noworoczny, a także życzenia z okazji 
dnia „Babci i Dziadka”. Wszystkim bardzo  
podobał się nasz występ i nagrodzili nas grom-
kimi brawami. Nie obeszło się również bez po-
dziękowań ze strony księdza oraz staruszków. 
Jednak nie zaprzestaliśmy na tym jednym wy-
stępie. Szybko pozbieraliśmy swoje manatki  
i przeszliśmy do drugiego domu opieki – Emaus 
II. Tam już na nas wszyscy czekali, więc w eks-
presowym tempie rozpoczęliśmy nasz drugi 
występ. Tutaj również wszystkim bardzo się 
podobało. W nagrodę za piękny śpiew dzieci 
dostały cukierki oraz czekoladowe pierniczki. 
Serdecznie dziękujemy!
 Chciałam bardzo podziękować ro-
dzicom dzieci, którzy pomogli z transportem 
i sprzętem muzycznym. Bardzo cieszyliśmy 
się, że mogliśmy tak pożytecznie spędzić nie-
dzielne dopołudnie. Miło było patrzeć na we-
sołe twarze tych najstarszych. Niewiele mają 
radości z życia, dlatego tym większa była na-
sza frajda - móc im umilić niedzielę. Myślę, że 
znów tam zawitamy.

Monika Macura

Foto: Grażyna Malina
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Karnawałowy bal przebieraców

 Gry, zabawy, miła atmosfera - tak 
można opisać spotkanie karnawałowe,  
jakim był bal przebierańców zorganizo-
wany dla najmłodszych pociech – małych 
chórzystów z chórku HOSANNA. Oprócz 
regularnych prób – ciężkiej, ale przyjem-
nej pracy, wielu różnorodnych występów, 
mamy również czas na przyjemności. Jed-
nak najważniejsze w tym wszystkim jest 
to, że czynimy to na chwałę Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. 
 Jest czas na pracę, ale również czas 
na dobrą zabawę. I tak w piątkowe popołu-
dnie 5 lutego br. odbył się „Balik przebie-
rańców”. Świetne, zabawne, pomysłowe  
i nieraz bardzo pracochłonne stroje rozwe-
selały każdego uczestnika. Na balu pojawi-
ły się postacie z bajek oraz stroje bardzo 
humorystyczne, mieliśmy nawet chłopca 
przebranego za dziewczynkę - Dominik 
stał się Dominiczką. Wspaniała atmosfera, 
dobry humor, który nam towarzyszył oraz 
wielu kochanych rodziców, którzy tego 
dnia nam towarzyszyli. 
 Nasze menu było zupełnie inne od 
tych, które już mieliśmy. Na stole królowały 
pączki z tego względu, że dzień wcześniej 
obchodziliśmy tradycyjny „tłusty czwar-
tek”. A na kolację została nam dostarczona 
pizza z sąsiedztwa - z pizzerni pod „Królem 
Polskim”. Rozkoszne smaki i ogromna ra-
dość nie miały końca.
 Oprócz wielu zabaw, konkursów 

Tak wiele mnie nauczyłaś, 
tak wiele uśmiechu mi dałaś, 
na spacery ze mną chodziłaś, 

kiedy byłam jeszcze mała. 
Do snu nuciłaś piosenki, 
byłaś zawsze blisko mnie 

więc podziękować Ci, 
Babciu za to wszystko chcę. 

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się 
bo uśmiech jest najważniejszy 

i to, że kocham Cię!
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już od kilku lat największą popularność uzyskała 
zabawa w „Rodzinę”. Jest to nasza chórkowa kon-
kurencja. Odbyła się również prezentacja strojów 
oraz każdy uczestnik balu otrzymał drobny upomi-
nek, który ma być pamiątką oraz ma przypominać 
wspólnie spędzone chwile. Wszystkie te wspaniałe 
atrakcje mieliśmy dzięki naszej zborowniczce, któ-
ra regularnie przekazuje nam pieniądze na cele na-
szego chórku, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni. 
Czas bardzo szybko minął i musieliśmy się niestety 
rozstać. Przed nami kolejne wyzwania i wiele pra-
cy, jednak zanim to nastąpi, mamy jeszcze ferie, 
podczas których dzieci mogą odpocząć i nabrać no-
wych sił do kolejnejnych występów. 
 Serdecznie zapraszamy na nasze  
próby, które odbywają się w każdą sobotę  
o godz. 10.00.

Beata Macura
Foto: Klaudia i Grażyna Malina
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Młodzież, dzieci ...
Międzynarodowa młodzieżówka!

 Od dłuższego czasu w na-
szych głowach gościł pomysł rozpo-
częcia współdziałania między grupa-
mi młodzieżowymi z obu stron Olzy. 
Przyświecała nam idea wspólnego 
poznawania Pana Boga oraz zawią-
zywania nowych przyjaźni. Dzięki 
wspólnym znajomym oraz determi-
nacji, udało się zorganizować dwa-
,międzynarodowe (jak to wspania-
le brzmi) spotkania młodzieżowe  
z udziałem grup z Cieszyna oraz Nie-
borów, po obu stronach granicy.
 Jako pierwsi, dnia 22 stycz-
nia br., gospodarzami byliśmy my, 
młodzieżówkowicze z Cieszyna. Dla 
naszych gości przygotowaliśmy nie 
tylko tradycyjny program młodzie-
żowy, ale również kilka zabawnych, 
integracyjnych gier, które pozwoliły 
nam się lepiej poznać. Dodatkowo 
zapewniliśmy naszym przyjaciołom 
zza Olzy słodki poczęstunek. Czas 
upłynął nam więc przy wspólnym 
śpiewie na chwałę Pana, słucha-
niu rozważania na temat czystości  
w młodości, przygotowanego przez 
pastora Jana Hrackiego z Nieborów 
oraz na wesołych zabawach i rozmo-
wach „po naszymu". Dzięki uprzej-
mości p. Andrzeja Moiczka nasi go-
ście mieli możliwość odwiedzenia 
Kościoła Jezusowego, z której ocho-
czo skorzystali. Abyśmy na długo nie 
zapomnieli naszych gości, dostaliśmy 
zgrzewkę czeskiej Kofoli. Niedługo 
potem przyszedł czas na naszą wizytę 
w Czechach. Już 12 lutego czterema 
samochodami wyjechaliśmy do Nie-
borów. Tam zostaliśmy ciepło przy-
jęci w przytulnej salce, podobnie jak 
u nas na ostatnim piętrze, budynku 
kościelnego. Nasze spotkanie roz-
poczęliśmy grą, dzięki której przy-
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Gwiazdka dla dzieci w Gumnach

pomnieliśmy sobie nasze imiona, po 
czym zaśpiewaliśmy, w kanonie, tra-
dycyjną piosenkę „Będziesz miłował". 
Następnie ksiądz Marcin Podżorski 
podzielił się z nami swymi przemy-
śleniami dotyczącymi obietnic skła-
danych Bogu oraz ich wypełniania. 
Zaśpiewaliśmy jeszcze kilka pieśni,  
a nasi gospodarze nauczyli nas swo-
jego młodzieżówkowego hymnu. Nie 
było to dla nas proste zadanie, po-
nieważ słowa piosenki napisane były  
w języku Czeskim. Na szczęście, mie-
liśmy krótki kurs jego wymowy. Po 
oficjalnej części spotkania przyszedł 
czas na słodkości. Nawet nie zorientowaliśmy się kiedy, 
w trakcie wesołych rozmów, radosnych zabaw oraz cie-
kawych, nieznanych nam dotychczas gier, upłynął nam 
wspólny czas. Nadeszła późna pora, więc, niestety, mu-
sieliśmy udać się w drogę powrotną do Polski. Na za-
kończenie, w ramach podziękowania za gościnę, prze-
kazaliśmy Nieborzanom paczkę wafelków Prince Polo. 
 Bardzo polubiliśmy się z grupą z Nieborów  
i obiecaliśmy sobie kolejne spotkania. Szczególnie po-
dobała nam się przyjacielska atmosfera panująca na obu 
naszych wizytach. Przekonaliśmy się również, że różni-
ce językowe nie są dla nas żadną barierą, a wręcz prze-
ciwnie, wnoszą dużo śmiechu i radości (cóż, aż kusi 

napisać srandy...). Już nie możemy doczekać się na-
stępnej okazji, kiedy wspólnie spędzimy trochę czasu. 
Chcielibyśmy też bardzo podziękować p. Andrzejowi 
Moiczkowi, który poświęcił swój czas, aby oprowadzić 
naszych gości po Kościele Jezusowym. Niezmiennie, 
zapraszamy wszystkich na nasze spotkania młodzie-
żowe, które odbywają się w piątki o godzinie 17:00  
w klubie młodzieżowym. Jak widać, dzieją się u nas 
naprawdę ciekawe rzeczy!

Marta Cienciała

 W niedzielę po Bożym 
Narodzeniu, podczas nabożeń-
stwa, odbyła się Gwiazdka dla 
dzieci uczęszczających na szkółkę 
niedzielną. Nabożeństwo miało 
wyjątkową, rodzinną atmosferę – 
w kaplicy zgromadzili się rodzice, 
rodzeństwo oraz babcie i dziadko-
wie, aby zobaczyć program, który 
przygotowali dla nich najmłodsi. 
 Po kazaniu opiekun na-
szego fliału ks. Tomasz Chudecki 
zaprosił najmłodszych zborow-
ników, by przedstawiły program 
artystyczny.  Dzieci dzieliły się 
swoją radością z narodzin Jezu-
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sa, pięknie recytując wierszyki. W czasie 
występu dzieci zaśpiewały kolędy przy 
akompaniamencie gitary, na której grała 
Anna Bisok z … Poznania, której chcę 
bardzo gorąco podziękować. Tuż po wy-
stępie nadszedł niecierpliwie wyczekiwa-
ny przez najmłodszych czas obdarowy-
wania gwiazdkowymi prezentami. 
 Po wspólnej modlitwie i życze-
niach uczestnicy świątecznego nabożeń-
stwa udali się do salki na słodki poczęstu-
nek.

Bożena Kawulok
Foto: Edward Figna

Krzyż i Golgota

 „Tam na krzyżu, na Golgocie umarł 
Jezus za grzechy i choroby twe” to ulubiona 
piosenka śpiewana podczas rekolekcji pasyj-
nych w Hażlachu. Od pierwszego dnia czasu 
Pasyjnego, czyli od środy popielcowej (od 10 
do 12 lutego br.), uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Hażlachu uczestniczyli w rekolekcjach 
pasyjnych. Pierwszego dnia przyjrzeliśmy się 
historii kobiety, która miała być ukamienowana 
za swoje grzeszne postępowanie. Jezus jednak 
na każdego człowieka patrzy z wielką miłością, 
nawet na tych, którzy czasami z powodu swo-
ich problemów zgubili sens życia. Werset, któ-
rego się uczyliśmy brzmi: „kto z was jest bez 
grzechu niech pierwszy rzuci na nią kamieniem”  
(J 8,7b). 
 W drugim dniu analizowaliśmy rela-
cje rodzinne na podstawie historii Izaaka, jego 
żony Rebeki oraz ich dzieci Ezawa i Jakuba.  
 Trzeci dzień rekolekcji, zastanawiali-
śmy się nad tym, czym jest dla nas modlitwa,  
jak ważne jest, byśmy codziennie rozmawiali  
z Bogiem. Słuchaliśmy historii Daniela, dla 
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którego modlitwa była najważniejszym elementem 
dnia. Werset, którego uczyliśmy się, jest zapisany  
w księdze Jeremiasza 33,3a: „Wołaj do mnie, a od-
powiem ci”.
 Szybko i radośnie minęły nam trzy dni 
wspólnych spotkań, śpiewu, smakowania pysznych 
ciast, za które serdecznie dziękujemy.   

Grażyna Szymala

Kącik dla dzieci

Wielki TydzieN 
- wielkie wydarzenia

Grażyna Szymala

 Czas pasyjny, który trwa, ma przygotować nas do „wielkich” wydarzeń. Dlaczego wielkich? Bo 

cóż może być dla nas ważniejsze od wydarzeń, które działy się na Golgocie. Mimo tego, że okres Wiel-

kanocy przyciąga naszą uwagę pisankami, prezentami, pysznymi wypiekami, to najważniejsze jest to, że 

Pan Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu, a po trzech dniach zmartwychwstał. Przyjrzyjmy się wielkim 

wydarzeniom, które działy się w Wielkim Tygodniu. 
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	 W	tym	dniu	Pan	Jezus	uroczyście	
wjeżdżał	 na	 osiołku	 do	 Jerozolimy.	 Lu-
dzie	wymachując	palmowymi	gałązkami	
witali	 Go	 i	 wołali	 Hosanna	 Synowi	 Da-
widowemu,	 Hosanna	 na	 wysokościach.	
Jaki	to	dzień	Wielkiego	Tygodnia?
.............................................................
.....................................................
  

	 Kolejnym	 ważnym	 dniem	 jest	
pamiątka	 Ostatniej	 Wieczerzy,	 którą	
Pan	Jezus	zjadł	z	uczniami	swymi.	Po-
wiedział	 wtedy:	 Bierzcie	 jedzcie	 ten	
chleb	to	ciało	moje,	bierzcie	pijcie	to	
krew	moja.	Ten	dzień	to:
.........................................................

	 Po	 ostatniej	 wieczerzy	 nadchodzi	 naj-
smutniejszy	 dzień	 Wielkiego	 Tygodnia.	 Jezus	
bity,	 wyśmiewany,	 poniżany,	 niesie	 krzyż	 na	
górę,	która	zwie	się	Golgota.	Tam	przybity	do	
krzyżaw	mękach	i	cierpieniu	umiera.	Czy	wiesz	
jaki	to	dzień?
.......................................................................

	 Józef	z	Arymatei	zdjął	ciało	
Jezusaz	krzyża	i	włożył	Go	do	gro-
bu	 wykutego	 w	 skale.	 Czy	 wiesz	
czym	wejście	do	grobu	zostało	za-
słonięte?
WIELKIM........................................................
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PYTANIA: 

1.		Co	otrzymał,	len	który	wydał	Jezusa?	(Ew,	Mateusza	26,!	5)
2.	Jak	miał	na	imię	człowiek,	którego	uwolnienia	domagał	się	lud?	(Ew.	Marka	15,11)
3.	Dokąd	szli	uczniowie,	którym	ukazał	się	Jezus?	(Ew.	Łukasza	24,13)
4.	Komu	Szymon	Piotr	odciął	prawo	ucho?	(Ew.	Jana	18,10)
5.	Z	czym	zmieszano	wino	podane	Jezusowi?	(Ew.	Mateusza	27,34)
6.	Co	byio	napisane	na	krzyżu?	...	żydowski	(Ew.	Marka	15,26)
7.	Kraina,	od	której	towarzyszyły	Jezusowi	niewiasty?	(Ew.	Łukasza	23,49)
8.	Kto	wydał	Jezusa?	(Ew.	Jana	18,5)
9.	Gdzie	żołnierze	zabrali	Jezusa?	(Ew.	Mateusza	27,27)
10.	Jaki	dzień	poprzedza!	sabat?	(Ew.	Marka	15,42)
11.	Jak	miał	na	imię	człowiek,	do	którego	Piłat	odesłał	Jezusa?	(Ew.	Łukasza	23,7)
12.	Hebrajska	nazwa	miejsca,	do	którego	Jezus	niósł	krzyż?	(Ew.	Jana	19,17)
13.	Jak	miał	na	 imię	człowiek,	który	pomagał	Jezusowi	nieść	krzyż?	 (Ew.	Mateusza	
27,32)
14.	Skąd	pochodził	Członek	Rady	imieniem	Józef?	(Ew.	Marka	15,43)
15.	Ilu	uczniów	zgodnie	z	poleceniem	Jezusa	poszło	do	Galilei?	(Ew.	Mateusza	28,16)

ROZWIĄZANIE:
.....................................................................................
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	 W	 niedzielę,	wczesnym	 rankiem,	 kobiety	 poszły	 do	 grobu,	 by	 nasmaro-

wać	ciało	ukrzyżowanego	Jezusa.	Gdy	zbliżały	się,	nie	mogły	uwierzyć	własnym	

oczom.	Jak	to,	wielki	kamień	odwalony,	do	grobu	można	wejść?	–	dziwiły	się.	

Wtedy	zobaczyły,	że	grób	jest	pusty.

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ, JEZUS ŻYJE, ALLELUJA.

Wielka przepaść (Bruno 
Ferrero)

 Pewien człowiek zawsze niezado-
wolony z siebie i z innych szemrał, mówiąc 
do Boga:

- któż to powiedział, że każdy musi nieść 
swój krzyż? Czy nie można tego uniknąć? 
Jestem zmęczony i znudzony tymi codzien-
nymi ciężarami!
 Dobry Bóg odpowiedział mu za po-
mocą snu.
 Człowiek ten zobaczył, że życie lu-
dzi na ziemi jest bezkresną procesją. Każdy 
idzie niosąc swój krzyż na ramionach. Po-
woli, nieuchronnie, krok po korku.
 Również i on znajdował się w tym 
niekończącym się pochodzie i posuwał 
się naprzódz trudem, niosąc swój osobi-
sty krzyż. Po pewnym czasie zauważył, że 
jego krzyż był zbyt długi, dlatego pewnie 
ciężko było mu iść. „Wystarczyłoby skró-
cić go choć trochę, a nie ciążyłby mi tak 
bardzo” – pomyślał. Usiadł na skraju drogi  
i zdecydowanym ruchem skrócił swój krzyż 
o dobry kawałek. Gdy wyruszył ponownie 
zauważył, że teraz mógł poruszać się szyb-
ciej i było mu lżej. Bez trudu dotarł do miej-
sca, które wydawało się być celem ludzkiej 
wędrówki. Była to przepaść: szeroki uskok 
w terenie, poza którym dopiero zaczynała 
się ziemia wiecznego szczęścia. To, co wi-
działo się po drugiej stronie przepaści, było 
zachwycające.
 Ale nie było, ani mostów, ani kła-
dek. A jednak ludzie przechodzili z łatwo-
ścią. Każdy zdejmował krzyż ze swych ra-
mion, opierał go o brzegi przepaści i potem 
po nim przechodził. Krzyże wydawały się 
być zrobione na miarę. Łączyły dokładnie 
dwa brzegi przepaści. Przechodzili wszy-
scy. Ale on nie mógł. Skrócił swój krzyż  
i teraz był on za krótki i nie dosięgał drugiej 
strony przepaści. Zaczął płakać i rozpaczać 

„Ach, gdybym wiedział…” 
 Ale było już za późno i lamenty na nic się nie zdały.   
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Śluby:                                            Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

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

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na m
arze

c 

20
16 

ro
k

Informacje, ogłoszenia

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. 

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

Ga 3,27
Chrzty:                                           

03.03.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: John Wesley (225 rocznica śmierci)  
10.03.:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Kazimierz Brodziński (225 – lecie urodzin)
17.03: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Paweł Lipowczan (75 – rocznica śmierci)
31.03:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Jan Alfred Szczepański (25 – rocznica śmierci) 

2016-01-02
2016-01-05
2016-01-20
2016-01-20
2016-01-21
2016-01-22
2016-01-23
2016-01-27
2016-01-29

śp. Marta Salachna zd. Dziadek
śp. Emilia Rytlewska zd. Śliwka
śp. Jan Józef Węglorz
śp. Helena Mikołajek zd. Stryja
śp. Wanda Irena Kunc zd. Kuś
śp. Emilia Żarska zd. Harwot
śp. Bogusław Pasz
śp. Jerzy Bocek
śp. Helena Pinczer zd. Krupa

lat 67
lat 72
lat 96
lat 82
lat 59
lat 95
lat 91
lat 75
lat 82

Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Marklowice
Cieszyn

2016-01-03
2016-01-09
2016-01-17

Antoni Łukasz Firla
Oliwier Macek
Leon Marek Szot

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2016-01-16 Zbigniew Kozieł
Patrycja Przybyła

Hażlach
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Biblijne spotkania dla kobiet:

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 

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

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Bibliotekarki
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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. 18.30
Puńców piątek godz. 18.00
Zamarski 1 i 3 sobota miesiąca godz. 17.00
Ogrodzona piątek godz. 18.00

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

w Cieszynie
godz. 18.00
> każda środa

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 środa miesiąca

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

- Zwiedzanie	po	uprzednim	uzgodnieniu	terminu	w	kancelarii	parafialnej	

lub	kontakt	poniżej,

-	czytelnia	czynna	w	każdy	poniedziałek	i	środę

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

Kontakt:	tel.	502	495	835,

e-mail:	muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Wieczory z Biblią:
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FUNDACJA DZIECIOM  
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" 
PROSI O WSPARCIE  
DLA ADY GAZDA

 Ada	ur.26	sierpnia	2014	r.	Potrzebu-
je	ona	codziennej	rehabilitacji,
sprzętu	 rehabilitacyjnego	 oraz	 kosztowne-
go	leczenia.		
	 Bardzo	prosimy	o	wsparcie	 finanso-
we,	które	pomoże	malej	Adzie	w	walce	
Pomóc	 można	 przekazując	 darowiznę	 na	
konto:	
FUNDACJA	DZIECIOM	„ZDĄŻYĆ	Z	POMOCĄ"

ul.	Łomiańska	5,	01	-685	Warszawa	
BankBPH	5.A.	15	1060	0076	0000	3310	

0018	2615	
Tytułem:	26981	Gazda	Ada	-	darowizna	na	

pomoc	i	ochronę	zdrowia	
Można	też	przekazać	1%	podatku.

Wystarczy	w	rozliczeniu	rocznym	wpisać:	
KRS:	0000037904,

a	w	polu	„INFORMACJE	UZUPEłNIAJĄCE”
26981	Gazda	Ada

Serdecznie zapraszamy na „Wieczory z Biblią” 

w każdą środę o godz. 18.00

02.03.	Żyjesz w wolności czy w zniewoleniu?	-	wykład	Ilony	Hajewskiej

09.03.	Duchowy autorytet wybitnych chrześcijan 

										-	wykład	Aleksandry	Błahut-Kowalczyk

16.03.	Symbolika Księgi Apokalipsy -		wykład	ks.	Adama	Podżorskiego

23.03.	w	Wielką	Środę	spotkania	nie	ma	

30.03.	Pieśń nad pieśniami a Chrystus	-	wykład	Marka	Cieślara

 „Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa  

i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski.” Obj.1.3 

	 Spotkania	odbywają	się	w	sali	naprzeciw	kancelarii	parafialnej	w	Cieszynie,	

Plac	Kościelny	6

	 Przyjdź	–	zaproś	innych!!!	

 

 

Pasyjne dni skupienia 
(Rekolekcje dla dzieci i młodzieży)

Od 7 do 9 marca br. 
Cieszyn:
8.00 - 9.00 Szkoła Podstawowa 
                     klasy 4 do 6
9.30 - 10.30 Szkoła Podstawowa 
                     klasy 1 do 3
11.00 - 12.00 – Gimnazjum 

Ogrodzona:
8.00 -10.00 – Szkoła Podstawowa

Bażanowice:
9:00 – 12:00 – Szkoła Podstawowa
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Wynajmę pokój w Cieszynie w przystępnej cenie 
tel. 518 358 950
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

           

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator	Parafialny	Parafii	
Ewangelicko	-	Augsburskiej	w	Cieszynie

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

Redaktor naczelna: 
Beata Macura
Kontakt:
Tel: 798 491 941 
e-mail:  bmacura@vp.pl 
Skład komputerowy: B i A Macura
             

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 
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