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OD REDAKCJI:

	 Gdy	pościcie,	nie	bądźcie	smętni	 jak	obłudnicy;	 szpecą	bowiem	twarze	
swoje,	aby	ludziom	pokazać,	że	poszczą.	Zaprawdę	powiadam	wam:	Odbierają	
zapłatę	 swoją.	Ale	 ty,	 gdy	pościsz,	namaść	głowę	 swoją	 i	umyj	 twarz	 swoją.	
Aby	nie	 ludzie	 cię	widzieli,	że	pościsz,	 lecz	Ojciec	 twój,	który	 jest	w	ukryciu,	 

a	Ojciec	twój,	który	widzi	w	ukryciu,	odpłaci	tobie.	
Mt	6,	16-18

	 Wyjątkowo	 w	 tym	 roku,	 rozpoczynając	 nowy	 miesiąc,	 wkraczamy	 zarazem	 
w	nową	porę	roku	kościelnego.	Przed	nami	czas	pasyjny,	który	bywa	też	nazywany	wiel-
kim	postem.	W	niektórych	tradycjach	chrześcijańskich	bardzo	poważnie	podchodzi	się	to	tego,	aby	tych	40	dni	
miało	prawdziwie	postny	wymiar.	Dla	jednych	post	oznacza	wyrzucenie	mięsa	ze	swego	menu	na	czas	pasyjny.	
dla	innych	post	ma	nieco	głębszy	wymiar,	bo	usuwają	ze	swych	codziennych	zachowań	te	elementy,	które	budo-
wały	światową	radość.	Bo	są	ludzie,	którzy	od	dawna	nie	mają	w	swej	diecie	mięsa,	zatem	jakim	wyrzeczeniem	
jest	nie	mieć	go	ujętym	także	w	pasyjne	dni?	Dlatego	poszukuje	się	innych	sposobów	wyrażania	swego	poszcze-
nia.	Tu	pojawia	się	wiele	rozwiązań	–	ktoś	rezygnuje	z	oglądania	telewizji,	ktoś	z	grania	w	gry	komputerowe,	ktoś	
z	chodzenia	po	pubach,	itd.	Zazwyczaj	wybiera	się	coś,	co	dla	danego	człowieka	nie	jest	łatwym	celem	do	osią-
gnięcia.	Post	ma	być	w	ludzkim	pojęciu	związany	z	wyrzeczeniem.	Tu	rodzi	się	pytanie,	jaki	to	ma	cel?
	 Można	niekiedy	odnieść	wrażenie,	że	pości	się	dla	samego	poszczenia.	Zmiana	diety	może	służyć	oczysz-
czeniu	organizmu.	Powstrzymywanie	się	od	rozmaitych	aktywności	może	pomóc	dostrzegać	w	inny	sposób	świat	
wokół	siebie	czy	odbudować	nadwątlone	relacje.	Choćby	pod	własnym	dachem.	W	tym	względzie	post	może	mieć	
pozytywne	oddziaływanie.	Zasadza	się	ono	na	tym,	że	rezygnuje	się	z	czegoś,	by	budować	coś	innego.	Ten	pozy-
tywny	sposób	oddziaływania	postu	jest	godny	propagowania	i	polecenia,	bo	nie	jest	już	pustą	ideą,	ale	buduje	coś	
pozytywnego.
	 Jeśli	post	w	takim	wydaniu	polepszy	nasze	relacje	z	domownikami,	pozwoli	się	odciąć	od	niedobrych	
nawyków,	to	już	wnosi	wiele	dobra.	Na	tym	nie	zamyka	się	rola	postu.	On	ma	też	przyczyniać	się	do	tego,	że	
wygenerowany	czas	poświęcony	zostanie	Bogu.	Samoograniczenie	się	w	świecie	jest	dobre,	gdy	wyparte	wartości	
zostaną	zastąpione	pogłębionym	zwróceniem	się	ku	Bogu	oraz	zorientowanie	się	na	wprowadzanie	Jego	dobra	
w	świat.	W	przeciwnym	razie	post	pozostanie	sztuką	dla	sztuki.	Będzie	bardziej	kultywowaniem	pewnych	zwy-
czajów,	ale	raczej	bez	drogocennego	odniesienia	dla	nas	samych.	Dlatego	jeśli	zdecydujemy	się	na	jakąś	formę	
postną	w	czasie	pasyjnym,	to	w	założeniu,	że	skupiamy	się	na	poznawaniu	Boga,	Jego	woli	i	wprowadzaniu	jej	 
w	świat.	Wierzę,	że	już	polepszanie	relacji	z	najbliższymi	wpisuje	się	w	realizowanie	Bożej	woli.	Niech	Bóg	ob-
ficie	błogosławi	nasze	przeżywanie	i	doświadczanie	postu.	

ks. Dariusz Madzia

	 Nikt	z	nas	nie	może	o	sobie	powiedzieć	–	jestem	idealny.	Wszy-
scy	musimy	uczyć	się	godzić	w	sobie	własną	niedoskonałość	z	wielko-
ścią	bycia	dziećmi	Bożymi.	I	 tutaj	prawidłowa	interpretacja	słowa	po-

kora	sprawia,	że	nasza	nędza	i	godność	współgrają	ze	sobą.	Można	stwierdzić,	że	pokora	jest	cnotą,	która	pozwoli	
nam	poznać	zarówno	nasze	słabości,	jak	i	wielkość.	Na	pierwszy	rzut	oka	pogodzenie	obu	tych	pojęć	wydaje	się	
niemożliwe.	Mam	jednak	nadzieję,	że	można	nawet	doświadczać	radości,	widząc	się	słabym,	lecz	zarazem	kocha-
nym	przez	Boga.	Myślę,	że	właśnie	owo	poznanie	jednocześnie	tych	dwóch	stanów	osobowości	stanowi	klucz	do	
przeżywania	chrześcijańskiej	pokory.
	 Pokora	jest	jedną	z	głównych,	lecz	także	najtrudniejszych	do	wykształcenia	cnót.	Rozwijać	i	umacniać	
dobrą	relację	z	samym	sobą	to	niełatwe	zadanie.	Jednakże	warto	je	podjąć,	ponieważ	od	tego	zależy	nie	tylko	nasz	
wewnętrzny	pokój,	ale	także	powodzenie	naszej	ludzkiej	miłości.	Doświadczenie	uczy,	że	jakość	relacji	z	samym	
sobą	decyduje	o	jakości	relacji	z	innymi.	Potocznie	mówi	się,	że	aby	być	dobrym	przyjacielem	dla	innych,	naj-
pierw	trzeba	stać	się	dobrym	przyjacielem	dla	samego	siebie.
	 Są	osoby,	którym	wydaje	się	dziwne	 to	ciągłe	podkreślanie	wagi	miłości	do	samego	siebie,	 jak	gdyby	
chodziło	o	jakiś	rodzaj	egoizmu,	w	każdym	razie	coś	sprzecznego	z	ich	wyobrażeniem,	jakie	mają	na	temat	cnoty	
pokory.	Jednak	należy	stwierdzić,	że	właściwa	miłość	samego	siebie	oraz	miłość	egoistyczna	są	czymś	absolutnie	
przeciwnym.	Jak	zobaczymy,	osoba	egoistyczna	tak	naprawdę	wcale	nie	kocha	siebie	za	bardzo,	co	więcej,	kocha	
siebie	za	słabo,	albo	kocha	źle.	Natomiast	osoba	pokorna	przeciwnie:	ma	cierpliwość	i	wykazuje	się	zrozumieniem	
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Abyście się wzajemnie miłowali ...

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

	 Drodzy	Czytelnicy!	W	słowach	Ewangelii	Jana,	
Pan	Jezus	powoli	żegna	się	ze	swoimi	uczniami.	I	jak	
to	ma	miejsce	przy	rozstaniach	na	zawsze,	daje	ostatnie	
wskazówki	i	polecenia.	Chce	przekazać	to,	co	najważ-
niejsze	w	 jego	nauce.	Podaje	 im,	a	poprzez	nich	całe-
mu	Kościołowi	wszystkich	wieków,	istotę,	esencję	jego	
nauki,	której	mają	się	trzymać,	aby	trwać	we	wspólno-

cie.	Jest	nim	nowe	przykazanie:	Przykazanie	nowe	daję	
wam,	abyście	się	wzajemnie	miłowali,	tak,	jak	Ja	was	
umiłowałem;	 żebyście	 i	wy	 tak	 się	miłowali	wzajem-
nie.	I	dodaje:	Po	tym	wszyscy	poznają,	żeście	uczniami	
moimi,	 jeśli	 miłość	 wzajemną	 mieć	 będziecie.	 To	 re-
wolucyjne	przykazanie!	Do	tej	pory	najważniejsze	były	
przeróżne	nakazy,	zakazy.	Odnosiły	się	do	relacji	czło-
wieka	w	stosunku	do	Boga	i	wypełniania	ich	przez	czło-
wieka.	Tak	często	zwracały	uwagę	na	zewnętrzne	formy	
zachowania,	nie	na	wnętrze	człowieka.	Wypełnianie	ich	
bardziej	 służyło	zadowoleniu	opinii	otoczenia,	niż	du-
szy	ludzkiej.	Tutaj	Jezus	podaje	przykazanie,	w	którym	
mówi	o	wzajemnej	miłości	na	wzór	miłości	doskonałej.	
W	dodatku	sugeruje,	iż	jest	to	warunek	rozpoznawania	
Jego	uczniów,	właśnie	po	tejże	miłości.	Nie	mówi	tak,	
jak	to	było	w	Starym	Testamencie,	nie	rób	tego,	nie	czyń	
tamtego,	ale	zwraca	uwagę	na	serce.	Mówi	tylko	jedno:	
Kochajcie	się	wzajemnie	tak,	jak	Ja	was	umiłowałem!	
To	będzie	 znak	 rozpoznawczy	 Jego	uczniów:	Miłość!	
Nie	 ile	 kroków	przejdziesz	w	 szabat,	 nie	 to,	 co	 zjesz	
lub	nie	zjesz,	nie	 to	czy	właściwą	ofiarę	złożysz,	gdy	

własnych	granic,	a	 to	doprowadza	 ją	do	przyjmowania	 tej	 samej	postawy	wobec	cudzych	ograniczeń.	 Istnieje	
zależność	pomiędzy	postawą,	jaką	zachowujemy	wobec	siebie,	a	jakością	miłości,	jaką	obdarzamy	innych.	Jeśli	
chcemy	żyć	w	pokoju	z	tymi,	którzy	nas	otaczają,	trzeba,	abyśmy	najpierw	odnaleźli	ten	pokój	w	nas	samych.	Nic	
tak	nie	oddziela	nas	od	innych	jak	niezadowolenie	z	samych	siebie.	Wiemy	z	doświadczenia,	że	większość	spo-
śród	osób,	które	stale	coś	krytykują,	zazwyczaj	rozwinęła	w	sobie	postawę	wrogości	wobec	siebie.	To	logiczne,	
że	taka	postawa	skonfliktowania	z	samym	sobą	utrudnia	właściwe	zrozumienie	innych.	Po	pierwsze,	ktoś,	kto	jest	
pochłonięty	własnymi	niepokojami,	nie	zwraca	uwagi	na	cudze	troski.	Po	drugie,	jeśli	ktoś	jest	nieustannie	nieza-
dowolony	z	samego	siebie,	bywa	nieznośny	również	dla	innych.	Nie	jest	łatwo	znosić	innych,	kiedy	nawet	nie	jest	
się	w	stanie	znieść	samego	siebie.
	 Nic	tak	bardzo	nie	pomaga	nam	w	dowartościowaniu	własnej	osoby	jak	doświadczenie	miłości.	Innymi	
słowy,	czy	moglibyśmy	pokochać	samych	siebie,	wiedząc,	że	mamy	tyle	wad?	Kompleksy	-	zarówno	niższości,	
jak	i	wyższości	-	niszczą	nasz	wewnętrzny	spokój	i	relacje	z	innymi.	W	istocie	ustępują	tylko	wtedy,	gdy	kochamy	
kogoś,	kto	kocha	nas	takimi,	jakimi	jesteśmy,	i	na	miarę	naszej	miłości.	Być	może	tylko	Bóg	rzeczywiście	ma	
zdolność	kochania	w	taki	sposób?	Bez	wątpienia	miłość	ludzka	jest	bardziej	namacalna,	lecz	jakościowo	o	wiele	
mniej	doskonała	od	miłości	Boga.	Na	przykład	miłość	 rodziców	czy	dobrych	przyjaciół	pomaga	nam	stawiać	
pierwsze	kroki	w	 życiu,	 ale	 doświadczenie	 uczy,	 że	 z	 czasem	okazuje	 się	 niewystarczająca.	Dlatego,	 abyśmy	
mogli	 kochać	 siebie	 samych	 takimi,	 jakimi	 jesteśmy,	 potrzebujemy	odkryć	wartość,	 jaką	mają	 nasze	 słabości	 
w	obliczu	miłosiernego	Boga,	który	nas	tak	umiłował.
	 Zapraszając	do	 lektury	marcowego	numeru	naszego	miesięcznika,	 życzę	wszystkim	Czytelnikom,	aby	
najbliższy	Czas Pasyjny	był	otwarciem	serca	na	Pana	Boga.	By	każdy	z	nas	zastanowił	się	nad	tym,	ile	trzeba	
odkryć	w	sobie	cierpliwości,	aby	po	raz	kolejny	świadomie	i	konsekwentnie	opowiedzieć	się	za	Jezusem,	potwier-
dzając	tym	samym	gotowość	naśladowania	Go	w	codziennym	życiu.			
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np.	narodzi	ci	się	dziecko.	To	nie	jest	najważniejsze!	Je-
zus	jest	miłością,	dlatego	uczniowie	idący	Jego	śladem	
mają	się	do	Niego	upodabniać.	Relacje	między	Bogiem	
a	 człowiekiem	mają	 się	 kształtować	 na	 bazie	miłości,	 
a	nie	surowo	przestrzeganego	prawa	nakazów	i	zakazów.	
Bóg	jest	Miłością!	Nie	ma	w	Nim	nic	z	bezwzględnego	
sędziego	egzekwującego	przestrzeganie	prawa!	Prawa,	
które	w	większej	mierze	narzucił	sobie	człowiek,	jakże	
często	 źle	 interpretując	Boże	polecenia.	 Jezus	 zwraca	
uwagę	 apostołom	na	 to,	 co	najważniejsze	między	Bo-
giem	a	człowiekiem	oraz	między	ludźmi.	Już	wcześniej	
mówił	 o	 przykazaniu	miłości	Boga	 i	 bliźniego.	Teraz	
podkreśla	 jeszcze	 dobitniej	 znaczenie	miłości	w	 Jego	
nauce.	
	 Pan	 Jezus	 dobrze	 znał	 swoich	 uczniów.	Wie-
dział	o	nich	wszystko.	Znał	 ich	słabości	 i	mocne	stro-
ny.	 Zauważmy,	 że	 nie	mówi	 poszczególnym	 osobom,	
co	mają	w	sobie	zmienić,	nad	czym	popracować,	aby	
mogli	być	prawdziwie	Jego	uczniami,	aby	mogli	świad-
czyć	o	Nim.	Jezus	mówi	o	jednym	-	o	Miłości.	Oni	mają	
się	 wzajemnie	 miłować!	 To	 jest	 warunek	 bycia	 Jego	
świadkiem.	Oczywiście	pod	słowem	miłość	należy	ro-
zumieć	i	wzajemną	życzliwość,	wyrozumiałość,	łagod-
ność,	pomoc,	otwartość,	ofiarność	i	wiele,	wiele	innych	
cech,	które	wchodzą	niejako	w	skład	pojęcia	doskonałej	
miłości.	Wzorem	tejże	miłości	jest	sam	Jezus.	Patrząc	
na	Niego,	każdy	Jego	uczeń	ma	Go	naśladować.	W	Nim	
znajduje	 wskazówki	 dla	 siebie	 i	 ostateczny	 cel	 ziem-
skiej	wędrówki.	Wzorując	 się	 na	Nim,	może	 odnosić	
wszystko	konkretnie	do	swoich	cech,	do	swojego	cha-
rakteru,	osobowości,	do	swojej	duszy	 i	 serca.	Widząc	 
w	sobie	konieczność	zmian,	będzie	mógł	je	dokonywać	
tak,	aby	upodobnić	się	do	Jezusa.	Tak,	aby	powoli	sa-

memu	przemieniać	się	w	Miłość.	Miłość	jest	tą,	która	
ma	wyróżniać	uczniów	Jezusa,	ma	być	 ich	cechą	cha-
rakterystyczną.	Bo	tylko	poprzez	miłość	człowiek	staje	
się	podobny	do	Jezusa.	
	 Módlmy	się,	abyśmy	rozważając	Słowo	Boże,	
dobrze	 przyjęli	 naukę	 płynącą	 z	 Ewangelii.	 Abyśmy	
przyjęli	 otwartym	 sercem	 to	 polecenie	wzajemnej	mi-
łości,	 u	 progu	 czasu	 pasyjnego.	W	 okresie	 pasyjnym	
możemy	raz	kolejny	poznać	Pana	Jezusa,	bo	to	nie	tyl-
ko	postać	pełna	bólu,	 tak	doświadczona	w	krzyżu,	na	
którym	umarł	 jak	złoczyńca.	Ludzki	umysł	nie	 jest	w	
stanie	pojąć,	a	usta	ludzkie	wypowiedzieć	wszystkiego	 
w	pełni	co	tam	się	wydarzyło.	Ale	jedno	możemy	pod-
kreślić	-	był	poddany	majestatowi	Ojca	i	dlatego	krok	po	
kroku	szedł	w	poniżeniu,	aż	do	śmierci.	Ten,	na	którym	
spoczęło	światło	wieczności	 i	nie	było	różnicy	pomię-
dzy	Nim	a	Bogiem,	pomiędzy	Jego	Słowem,	a	Słowem	
Bożym.	 Ten,	 w	 którym	 zamieszkała	 pełnia	 boskości	 
i	promieniowała	na	Niego.	Ten	był	zgodny	we	wszyst-
kim	z	wolą	Bożą,	z	wolą	Ojca.	W	konkretnym	celu	Je-
zus	objawił	się	na	ziemi,	aby	stać	się	we	wszystkim	ta-
kim	jak	każdy	z	nas.	Abyśmy	zrozumieli	poprzez	Jego	
doświadczenie,	że	najpierw	trzeba	pokochać,	a	dopiero	
potem	miłość	 nas	 ukształtuje.	 Nie	 odwrotnie.	 Nie	 za-
czynając	od	kształtowania	charakteru	swojego	i	innych.	
Trzeba	zacząć	od	umiłowania	bliźniego.	Dopiero	wów-
czas	miłość	 prawdziwa	 -	miłość	 samego	Boga	w	nas,	
będzie	 formować	od	 nowa	nasze	 dusze	 i	 je	 uświęcać.	
My	zaś	pełni	miłości,	będziemy	na	to	pozwalać.	Nawet	
więcej,	 będziemy	 tego	 pragnąć	 i	 oczekiwać.	 Życzmy	
sobie	tej	Bożej	miłości,	 jedni	do	drugich,	na	co	dzień.	
AMEN

ks. Michał Matuszek, 
 wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach

„ Szukajcie najpierw Królestwa Bożego
i sprawiedliwości jego,

a wszystko inne będzie wam dodane”.
                Ew. Mateusza 6,33

	 Kto	potrafi	w	pożądaniu	świętym	szukać	tego,	co	jest	w	górze,	a	nie	tego,	co	jest	na	ziemi,	ten	
ma	zapewnione	wszystko	inne.	A	więc	również	to,	co	stanowi	o	ziemskim	szczęściu	i	jego	potrzebach.
	 Wszystkie	radości	ciała	i	duszy,	wszystko,	,	co	podnosi,	buduje,	krzepi,	co	cieszy.	Jeśli	umiemy	
pożądać	wartości	duchowych,	to	i	piękno	naturalne,	w	tym	i	piękno	przyrody,	zostanie	nam	dodane,	
abyśmy	mogli	cieszyć	również	nasze	oczy.	Ojciec	miłuje	swoje	dzieci	i	daje	im	wszystko,	co	może	je	 
w	sensie	pożytecznym	uszczęśliwić.

Szukanie Królestwa Bożego

 Matka Ewa
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Dysputa lipska      cz. III
Dysputa o ślubach

	 W	 czasie	 pobytu	 Marcina	 Lutra	 na	 Wartbur-
gu	w	Wittenberdze	wybuchła	 dyskusja	wokół	 ślubów	
zakonnych	 i	 ich	 dochowywania.	 Zakonnicy	 składali	 
w	 średniowieczu	 trzy	 śluby:	 posłuszeństwa,	 czystości	 
i	 ubóstwa.	 Odpowiadały	 one	 tzw.	 radom	 ewangelicz-
nym	i	były	świadectwem	tego,	że	osoby,	które	wstąpiły	
do	zakonu	żyją	doskonalszym	życiem	chrześcijańskim	
niż	ci,	którzy	nie	podjęli	takiej	decyzji.	Tych	ostatnich	
bowiem	 obowiązywał	 tylko	 Dekalog,	 zakonnicy	 zaś	
dokładali	 do	 niego	 przestrzeganie	 nowotestamentowe-
go,	 Jezusowego	 wykładu	 postępowania.	 Szczególne	
kontrowersje	wzbudzał	drugi	ze	ślubów,	gdyż	pociągał	
za	sobą	wymóg	celibatu.	
	 Dyskusję	 o	 ślubach	 rozpoczęli	 współpracow-
nicy	Reformatora,	Andreas	Karlstadt	 i	 Filip	Melanch-
ton.	Podgrzał	ją	fakt,	że	doszło	do	zawarcia	związków	
małżeńskich,	a	co	za	tym	idzie,	złamania	ślubu	czysto-
ści	 przez	 trzech	 duchownych,	 między	 innymi	 ucznia	 
M.	Lutra	Bartholomew	Bernhardi.	Miejscowy	 biskup	
domagał	 się	 od	 księcia	 elektora	 Fryderyka	 Mądrego	
ukarania	go.	Mimo	oddalenia	na	Wartburgu,	M.	Luter	
był	 na	 bieżąco	 informowany	 o	 sytuacji	 przez	 F.	 Me-
lanchtona	w	 listach.	W	końcu	zdecydował	 się	 zaanga-
żować	 w	 dyskusję.	 Przygotował	 w	 tym	 celu	 dwa	 ze-
stawy	 tez	 do	 dysputy,	 które	 miały	 przedstawiać	 jego	
stanowisko.	Pierwszym	z	nich,	na	który	złożyło	się	139	
tez,	zajmiemy	się	poniżej.
	 M.	 Luter	 rozpoczął	 tę	 dysputę	 od	 przytocze-
nia	w	pierwszej	z	tez	tekstu	z	Listu	do	Rzymian	14,23:	
„wszystko	co	nie	wypływa	z	wiary	jest	grzechem”	(do-
słowne	tłumaczenie	przekładu	przywołanego	przez	M.	
Lutra).	 Słowa	 te	Wittenberczyk	 komentuje,	 że	 chodzi	
tutaj	 o	wiarę	 usprawiedliwiającą,	 a	więc	wiarę,	 która	
nie	tylko	wie,	że	istnieje	Bóg,	ale	o	ufność	względem	
Boga	(por.	List	do	Hebrajczyków	11,1).	Taka	wiara	jest	
pewnym	oczekiwaniem	 i	właściwie	kształtuje	pojęcie	
sprawiedliwości	 i	 świętości.	 Jest	 ona	 wynikiem	 nie	
aktywności,	uczynków	człowieka,	ale	działania	Bożej	
łaski.	Wiara	ta	nie	odnosi	się	do	rzeczy	przeszłych,	ale	
wybiega	 w	 przyszłość.	 Jej	 przedmiotem	 jest	 bowiem	
obietnica	Boża,	która	odnosi	się	do	naszej	przyszłości.	
Wittenberczyk	podkreśla	też,	że	to	co	widzimy	nie	jest	
przedmiotem	wiary,	w	 odróżnieniu	 od	Boga	 Stwórcy,	
który	jest	poza	naszych	uchwytnym	doświadczeniem.
W	 następnych	 tezach	 M.	 Luter	 zajmuje	 się	 dobrymi	
uczynkami.	Wskazuje,	 że	 podejmowane	 są	 one	 przez	
ludzi	z	zamiarem,	że	doprowadzą	ich	do	sprawiedliwo-
ści	i	zbawienia.	Taka	intencja	jest	jednak	zupełnie	bez-

bożna	i	jest	przejawem	niewiary.	Jest	bowiem	grzechem	
przeciw	wierze	 i	prawdzie	obietnicy	Bożej,	która	 jest	
przedmiotem	wiary.	Tym	samym	jest	to	grzech	przeciw	
całej	tzw.	pierwszej	tablicy	przykazań	(w	stosowanym	
przez	M.	Lutra	podziale	w	„Małym	katechizmie”	będą	
to	 przykazania	 od	 I-III),	 a	 więc	 tych,	 które	 regulują	
stosunek	 człowieka	 do	Boga.	Taki	 uczynek	 jest	więc	
pozbawiony	wiary,	bluźnierczy	 i	całkowicie	pogański.	
Służy	się	więc	takimi	uczynkami	nie	żywemu	Bogu,	ale	
bożkowi	i	kłamstwu	serca	–	diabłu.
	 Dobre	 uczynki,	 jak	 wskazuje	 dalej	Wittenber-
czyk,	czyniły	zadość	także	Bożemu	Zakonowi,	póki	ten	
nie	stał	się	duchowy.	Stąd	u	Pawła	opis	uczynków	Za-
konu	jako	tych,	przez	które	człowiek	poddany	jest	gnie-
wowi	i	śmierci.	Od	czasu	jednak,	kiedy	Zakon	stał	się	
duchowy,	a	więc	od	czasu,	kiedy	pojawiła	się	Ewange-
lia	o	Jezusie	Chrystusie,	rolą	Zakonu	nie	jest	wymagać	
uczynków,	ale	przygotowywać	człowieka	na	przyjęcie	
łaski,	diagnozując	jego	grzeszny	stan.	To	łaska	wypełnia	
dobre	uczynki	w	tych,	którzy	stali	się	martwi,	ze	wzglę-
du	na	Zakon	i	jego	wyrok	o	grzeszności.	M.	Luter	w	tym	
kontekście	wskazuje,	że	grzech	przeciw	przykazaniom	
drugiej	tablicy	(według	katechizmowego	podziału	IV-X),	
a	więc	 przykazaniom,	 które	 regulują	 stosunki	między-
ludzkie,	 jest	 jednocześnie	grzechem	przeciw	pierwszej	
tablicy.	 Stąd	Wittenberczyk	 stwierdza,	 że	 cudzołożnik	
grzeszy	bardziej	niż	obłudnik.	Nie	chodzi	tutaj	o	jakąś	
obowiązującą	hierarchię	grzechów,	ale	o	pokazanie,	że	
ludzie	 nie	 są	 w	 stanie	 we	 właściwy	 sposób	 diagnozo-
wać	 grzechu.	 Potępiają	 bowiem	 bardziej	 obłudę,	 wy-
mierzoną	 tylko	przeciw	Bogu,	niż	 cudzołóstwo,	przez	
które	człowiek	grzeszy	nie	tylko	przeciw	bliźniemu,	ale	
także	przeciwko	Bogu.	Reformator	podkreśla	też,	że	po-
rzucenie	bezbożnej	interpretacji	uczynków,	która	szuka	
w	nich	usprawiedliwienia	przed	Bogiem,	nie	może	być	
tożsame	 z	 odrzuceniem	 samych	uczynków.	Zatem	nie	
chodzi	o	to,	by	nie	spełniać	tego,	co	nazywamy	dobrymi	
uczynkami,	 ale	 by	 nie	 widzieć	w	 tym	 bezbożnie	 pod-
stawy	do	roszczenia	wobec	Boga,	który	ze	względu	na	
ludzkie	uczynki	ma	człowieka	zbawić.
	 Nakreśliwszy	 szersze	 tło	 teologiczne	 swoich	
rozważań	 o	 ślubach	 zakonnych,	 a	 więc	 dwa	 funda-
mentalne	 tematy	 teologii	 reformacyjnej,	 tj.	 rolę	wiary	
i	 uczynków	 w	 zbawieniu,	 w	 tezie	 29.	Wittenberczyk	
przechodzi	do	samych	kwestii	ślubów.	Ocenia,	że	każ-
dego	 rodzaju	 ślub	 stanowi	 prawo	 (Zakon),	 które	 pęta	
sumienie.	 Życie	 w	 klasztorze	 jest	 więc	 uczynkiem	
Zakonu,	 stąd	 cała	 nauka	 i	 krytyka	 skierowane	wobec	
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uczynków	Zakonu	 przez	 Pawła	 odnoszą	 się	 także	 do	
ślubów	i	życia	zakonnego.	We	wszystkich	związanych	
z	nimi	działaniach	nie	ma	więc	wiary.	Stąd	więc	takie	
śluby	 są	 bluźniercze	 i	 stanowią	 przyrzeczenie	 prowa-
dzenia	życia	w	bezbożny	sposób.	Wynika	to	z	faktu,	że	
towarzyszy	 im	 intencja	 samousprawiedliwienia	 i	 sa-
mozbawienia	człowieka,	które	mają	być	osiągnięte	nie	 
w	 oparciu	 o	 miłosierdzie	 Boże,	 ale	 o	 własną	 aktyw-
ność	człowieka.	Stąd	śluby	są	dla	M.	Lutra	modlitwą	
skierowaną	 nie	 do	 Boga,	 ale	 do	 dzieła	 własnych	 rąk	 
człowieka.
	 Wittenberczyk	 dopuszcza	 możliwość,	 że	 ktoś	
mógł	złożyć	śluby	bez	takiej	intencji,	a	więc	nie	są	one	
bezbożne.	M.	Luter	 jest	 jednak	bardzo	pesymistyczny	
co	do	 tego,	czy	 taka	postawa	występuje	w	znanej	mu	
rzeczywistości	 zakonnej.	 Wskazuje,	 że	 jeśli	 istnieją	
osoby,	 które	 złożyły	 śluby	 bez	 intencji	 zasłużenia	 so-
bie	na	 zbawienie,	 to	 jest	 ich	niewiele,	 a	wielu	 z	 tych,	
którzy	 złożyli	 śluby,	 zrezygnowałoby	 z	 nich,	 gdyby	
wiedziało,	że	nie	są	one	drogą	do	uzyskania	sprawiedli-
wości	i	zbawienia.	Stąd	też	wielu	poprzez	śluby	zostało	
włączonych	w	życie	zakonne,	którego	pojmowanie	jest	
przeciwieństwem	tego,	czego	oczekuje	Bóg	i	Chrystus.	
Takie	 klasztory	winny	 być	 zlikwidowane,	 jako	 dzieła	
diabelskie,	 a	 więc	 miejsca,	 gdzie	 zamiast	 Ewangelii	
o	 zbawieniu	 jedynie	 z	 łaski	 przez	wiarę,	wbrew	woli	
Bożej	szuka	się	usprawiedliwienia	we	własnych	uczyn-
kach.	M.	Luter	odrzuca	też	przy	tym	argumenty	na	rzecz	
ślubów	zakonnych	wywiedzione	 z	 ich	 dobrowolności,	
ze	względu	na	 to,	 że	nie	ma	możliwości	by	 człowiek	 
w	 jakiś	 sposób	 chlubił	 się	 przed	 Bogiem	 dobrowol-
nością	 w	 kwestiach	 dotyczących	 swojego	 zbawienia.	
Taka	dobrowolność	 jest	 bowiem	kłamstwem,	gdyż	 ze	
względu	 na	 swoją	 grzeszność	 człowiek	 nie	 posiada	 
w	tej	kwestii	wolności	woli.	Dlatego	każdy	kto	złożył	
tak	rozumiane	śluby	powinien	porzucić	je,	nie	zważając	
na	władzę	papieża,	który	domaga	się	ich	dotrzymania.
	 Nieco	inaczej	przedstawia	się	ocena	ślubów	za-
konnych	w	 sytuacji,	 kiedy	 człowiek	 jest	w	 stanie	 ich	
dotrzymać	 bez	 sprzeciwiającej	 się	wierze	 intencji,	 by	
zasłużyć	sobie	ich	przestrzeganiem	na	sprawiedliwość	
i	zbawienie.	M.	Luter	widzi	możliwość	takiej	reformy	
życia	zakonnego	i	samych	ślubów,	by	nie	były	one	już	
składane	i	prowadzone	z	intencją	zasłużenia	na	zbawie-
nie,	ale	by	stały	się	impulsem	do	odnowy	pobożności.	
Kto	 jednak	nie	 jest	w	stanie	pojmować	 ich	w	 taki	od-
nowiony	 sposób,	 ten	 jest	 od	wszelkich	 złożonych	 ślu-
bów	wolny,	bo	złożone	były	bezbożnie	i	przeciw	wierze,	 
a	co	za	tym	idzie,	były	nieważne	od	początku.	Człowiek	
bowiem	nie	powinien	nic	czynić	przeciw	Bogu.	W	tym	
kontekście	Reformator	krytykuje	biskupów,	którzy	nie	
zapobiegli	 temu,	 by	 wiara	 w	 Boga	 nie	 była	 lekcewa-
żona.	Co	więcej,	są	oni	winni	tego,	że	wielu	młodych	
złożyło	śluby	ku	swojemu	zatraceniu.	Dlatego	wszyscy,	

którzy	je	 tak	złożyli,	powinni	 je	złamać	nie	oglądając	
się	 na	 tyranię	 biskupów.	Następnie	M.	 Luter	wskazu-
je,	że	Bóg	sam	potępił	uczynki,	które	wynikają	z	Jego	
przykazań,	jeśli	są	one	dokonywane	bez	wiary.	Dlatego	
też	pozbawione	wiary	uczynki	 ślubów	 także	powinny	
być	 potępione.	 Podkreśla	 jednak,	 że	 potępiając	 takie	
nakierowane	na	usprawiedliwienie	rozumienie	ślubów	
zakonnych	nie	 chce	potępić	 samego	 życia	 zakonnego	
i	tych,	którzy	je	prowadzą.	Wzywa	ich	raczej,	wzorem	
Pawła,	 który	 widząc	 potępienie	 jakie	 wynikało	 z	 nie-
właściwego	zastosowania	Zakonu,	nie	odrzucał	Zakonu	
jako	takiego,	ale	nauczał,	by	używać	go	właściwie,	by	
zaczęli	 we	właściwy	 sposób	 czynić	 użytek	 ze	 swych	
ślubów.	 Punktem	 wyjścia	 do	 odpowiedzi	 na	 pytanie	
jak	 to	 zrobić	 jest	 dla	Wittenberczyka	 fakt,	 że	 Nowe	
Przymierze	 Boga	 z	 człowiekiem	 to	 królestwo	 wolno-
ści	i	wiary.	Podobnie	więc,	jak	nie	ma	w	nim	miejsca	
na	uczynki	Zakonu	mające	być	podstawą	do	zbawienia,	
tak	 też	 nie	 powinno	 być	w	 nim	miejsca	 na	 tak	 samo	
rozumiane	 śluby	 zakonne.	Wolność	 ta	 jednak	nie	 jest	
wolnością	pobłażania	 ciału,	 ale	wolnością	ducha	albo	
sumienia.	Mocą	 tej	wolności	ktoś,	kto	żyje	pod	Zako-
nem,	pozostaje	wolnym.	Stąd	też,	podobnie	jak	Paweł,	
który	poddał	 się	Zakonowi	by	pozyskać	 tych,	 co	pod	
Zakonem	 (por.	 1	 List	 do	 Korynitan	 9,20)	 dla	 chrze-
ścijanina	jest	możliwe,	by	poddał	się	jakiegoś	rodzaju	
ślubom.	Nie	są	one	wtedy	sprzeczne	z	jego	wiarą	i	nie	
są	 traktowane	 jako	podstawa	zbawienia.	Tak	zdaniem	
M.	 Lutra	 swoje	 śluby	 traktowali	 wszyscy	 ci,	 którzy	
byli	 im	 poddani	 we	 właściwy	 sposób.	 Jako	 przykład	
takiego	 podejścia	 wskazuje	 on	 Bernarda	 z	 Clairvaux	
(1090-1153),	jednego	z	głównych	autorytetów	średnio-
wiecznego	życia	zakonnego,	którego	myśl	teologiczną	
bardzo	cenił.	Zdaniem	Wittenberczyka	Bernard	i	jemu	
podobni	nie	szli	do	zakonu	by	zyskać	przez	to	zbawie-
nie,	ale	szli	tam	dlatego,	że	już	wcześniej	dzięki	wierze	
zostali	zbawieni	i	chcieli	swoją,	uzyskaną	dzięki	temu	
wolność,	praktykować	w	taki	sposób.	Żyli	więc	także	w	
zakonie	z	wiary.
	 W	kolejnych	 tezach	M.	Luter	 krytykuje	 nazy-
wanie	 życia	 zakonnego	 „świętym”,	 bowiem	 jedynym	
stanem,	 który	 jest	 święty	 i	 czyni	 świętym,	 jest	wiara.	
Zaś	termin	„święty”	nie	może	być	odniesiony	do	nicze-
go	 innego	 bez	 niebezpieczeństwa,	 że	 przez	 takie	 po-
stawienie	 sprawy	dusze	 zostaną	oszukane.	Nadużycie	
terminu	„święty”	w	odniesieniu	do	ślubów	prowadzi	do	
tego,	że	stały	się	one	szkodliwsze	niż	Zakon	i	uczynki	
Zakonu.
	 By	ukazać	potencjalnie	pozytywne	zastosowa-
nie	ślubów	zakonnych	M.	Luter	kontynuuje	powyższą	
paralelę	Zakonu	i	ślubów	zakonnych.	Tak	bowiem	jak	
Zakon	jest	nazwany	„przewodnikiem”,	który	prowadzi	
do	Chrystusa	(List	do	Galacjan	3,24),	tak	też	można	by	
tolerować	 klasztory,	 jeśliby	 były	 swego	 rodzaju	 szko-
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łami,	które	prowadzą	do	Chrystusa	i	do	wiary.	Od	razu	
jednak	Wittenberczyk	dodaje,	że	w	jego	czasach	ludzie	
składają	śluby	zakonne	nie	po	to,	by	być	dziećmi	pro-
wadzonymi	do	dorosłości	wiary	 i	wolności,	ale	by	na	
zawsze	pozostać	dziećmi.
	 Ten	obraz	dającego	 się	 zaakceptować	 zastoso-
wania	 ślubów	 zakonnych	 uzupełnia	 kolejna	 analogia	
użyta	 w	 następnych	 tezach.	 Co	 prawda	 śluby	 mogą	
okazać	 się	 nieszkodliwe,	 jeśli	 stoi	 za	 nimi	 właściwa	
wiara,	 ale	 jednak	 przestrzeganie	 ich	 jako	 stylu	 życia	
sprzeciwia	 się	Ewangelii,	 podobnie	 jak	 życie	 pod	Za-
konem.	Śluby	są	podobne	do	zła	i	śmierci.	Co	prawda	
dla	wierzących	nie	stanowią	one	zagrożenia,	ale	ze	swej	
natury	 sprzeciwiają	 się	Kościołowi	 i	 jego	pobożności.	
Dlatego	 też	 powinno	 się	 je	 traktować	 analogicznie	
do	zła	 i	 śmierci.	Ani	 śluby,	ani	zło	 i	 śmierć	nie	niosą	 
w	sobie	sprawiedliwości,	ale	mogą	zostać	użyte	jako	na-
rzędzie	do	ćwiczenia	się	w	wolności	i	sprawiedliwości.	
Tylko	bowiem	przez	 taką	analogię	da	 się	 skorygować	
błędne	przekonanie	wielu	umysłów,	że	śluby	są	rzeczą	
bezwarunkowo	 dobrą	 i	 sprawiedliwą.	 Tak	 jednak	 nie	
jest.	Tak	jak	śmierć,	tak	też	i	śluby	mogą	przywodzić	do	
zwycięstwa,	albo	do	zatracenia,	wszystko	zależy	jak	się	
ich	używa.	Punktem	wyjścia	do	odpowiedzi	na	pytanie	
z	którą	z	możliwości	mamy	do	czynienia	jest	sam	stosu-
jący	je	człowiek.	Ten,	który	jest	święty,	a	więc	wierzący,	
temu	wszystko	służy	ku	dobremu,	tego	zaś,	który	jest	
bezbożny,	wszystko	wiedzie	ku	zatraceniu	(por.	List	do	
Rzymian	8,28).	Ważny	jest	zatem	stan	człowieka	–	jego	
wiara,	bądź	niewiara,	albo	inaczej	mówiąc	jego	relacja,	
bądź	jej	brak,	do	Boga,	a	nie	to	co	czyni.
	 Nakreśliwszy	 teoretyczny	 model	 pozytywne-
go	 wykorzystania	 ślubów	 zakonnych,	 Wittenberczyk	
przechodzi	ponownie	do	skonfrontowania	go	z	zastaną	
rzeczywistością.	Wynik	 tej	 konfrontacji	 jest	 zdecydo-
wanie	pesymistyczny.	M.	Luter	wskazuje,	że	naprawdę	
niewielu	 duchownych	 zakonnych	naucza	 przedstawio-
nego	wyżej	pojmowania	wiary	i	zastosowania	ślubów.	
Stąd	też	wzywa	do	likwidacji	klasztorów,	gdyż	są	miej-
scem	nauczania	czegoś	dokładnie	odwrotnego,	a	więc	
tego,	że	życie	zakonne	jest	życiem	doskonałym,	w	któ-
rym	oprócz	Dekalogu	spełnia	 się	 także	nakazy	 (rady)	
ewangeliczne.	Taka	 nauka	 jest	 okropna	 także	 dlatego,	
że	 sugeruje,	 iż	 życie	 zakonne	 jest	 czymś	 lepszym	niż	
życie	 pozostałych	 chrześcijan.	 Nie	 ma	 nic	 gorszego	
niż	taka	nauka	o	ślubach	zakonnych,	gdyż	odwodzi	lu-
dzi	od	wiary,	a	wzywa	do	poszukiwania	zbawienia	na	
własną	 rękę.	Wszelkie	 zaś	 śluby,	 który	 były	 złożone	 
z	 taką	 intencją,	 powinny	 być	 zerwane	 i	 uważane	 za	
dzieło	szatana.	Nikt	też	na	ich	podstawie	nie	powinien	
być	włączany	do	„świętego	stanu”,	gdyż	jest	on	wymy-
słem	ludzkim.	W	tym	miejscu	M.	Luter	nawiązuje	do	
swojego	 rozumienia	 urzędu	 kościelnego.	 Jego	 istotą	
nie	jest	bowiem	przynależenie	do	takich	wymyślonych	

przez	ludzi	świętych	stanów,	ale	służba	Słowu	Bożemu	
i	Kościołowi.
	 W	dalszych	tezach	M.	Luter	udowadnia,	że	ślu-
by	 zakonne	 są	 nie	 tylko	 sprzeczne	 z	wiarą,	 ale	 także	 
z	miłością	chrześcijańską.	Jest	to	zatem	kolejny	powód	
dla	 ich	 odrzucenia.	Chrześcijanie	 nie	 powinni	 działać	
ani	wbrew	wierze,	 ani	 też	wbrew	miłości	 chrześcijań-
skiej.	 Ponadto	 Reformator	 ukazuje,	 że	 śluby	 nie	 pro-
wadzą	 do	 tego,	 co	 im	 przypisywano.	 Przestrzeganie	
bowiem	przez	zakonników	rad	ewangelicznych	miało	
prowadzić	ich	do	doskonalszego	niż	inni	chrześcijanie	
praktykowania	miłości	chrześcijańskiej.	Śluby	zakonne	
są	sprzeczne	z	miłością	chrześcijańską,	gdyż	odwodzą	
od	 służby	 bliźniemu,	 do	 której	 chrześcijanie	 są	 zobo-
wiązani.	Na	poparcie	swojej	tezy	M.	Luter	przywołuje	
dwa	przykłady.	Po	pierwsze,	odwołuje	się	do	istotnego	
w	 średniowieczu	 sporu	 o	 ubóstwo	 zakonu	 franciszka-
nów.	Reformator	 kpi,	 że	 odcięli	 się	 oni	 od	 używania	
jakichkolwiek	pieniędzy	tak	bardzo,	że	aż	nie	są	zdolni	
z	 ich	 pomocą	 służyć	 bliźniemu.	Widzi	 przy	 tym	 nad-
użycie	 idei	 Franciszka	 z	Asyżu.	 Drugim	 przykładem	
jest	sytuacja,	w	której	człowiek	wstępujący	do	zakonu	
porzuca	rodziców,	rodzinę	bądź	przyjaciół,	szczególnie	
jeśli	 ci	wymagają	 opieki	 i	 służenia	 im.	W	 takiej	 sytu-
acji	w	imię	zakonnego	ślubu	posłuszeństwa	porzuca	się	
dobre	uczynki,	 do	których	chrześcijanin	 jest	 zobowią-
zany	 ze	względu	 na	 służbę	miłości,	 którą	 jest	winien	
bliźniemu.	 Jest	 to	posłuszeństwo	nie	względem	Boga,	 
a	względem	diabła.
	 Kończąc	 swoje	 rozważania	 M.	 Luter	 podsu-
mowuje,	że	w	tej	sytuacji	albo	zapewni	się	klasztorom	
nauczycieli	właściwej	 chrześcijańskiej	wiary,	 albo	 się	
je	w	całości	zlikwiduje.	Takie	 rozstrzygnięcie	wynika	
z	 tego,	 że	 bez	wiary	 nauka	 o	 ślubach	 prowadzi	 jedy-
nie	do	śmierci.	Klasztory,	 jeśli	brak	w	nich	właściwej	
nauki	 o	 wierze,	 nie	 mogą	 być	 traktowane	 jak	 rzeczy	
obojętne.	 Prowadzą	 one	 bowiem	 do	 wypaczenia	 wła-
ściwego	rozumienia	uczynków	i	sposobu	życia,	a	także	
zaufania	wobec	Boga.	Życie	klasztorne	bez	wiary	pro-
wadzi	do	bezbożnej	ufności	we	własne	uczynki.	Dla	M.	
Lutra	 takie	nauczanie	 i	praktyka	życia	zakonnego	jest	
dowodem	na	nadejście	czasów	ostatecznych,	o	których	
Paweł	pisze	do	Tymoteusza,	że	będą	czasami	trudnymi	
(2	List	do	Tymoteusza	3,1).	Ci,	którzy	żyją	i	nauczają	
życia	zakonnego,	 są	 tymi,	którzy	zgodnie	ze	 słowami	
Pawła	przybierają	pozór	pobożności	 (2	List	do	Tymo-
teusza	3,5),	albo	są,	jak	mówi	Jezus,	wilkami	ukrytymi	 
w	owczej	skórze	(Ewangelia	Mateusza	7,15),	tymi,	któ-
rzy	zwodzą,	wskazując	tu	lub	tam	jest	Chrystus,	a	tak-
że	fałszywymi	prorokami	i	mesjaszami,	którzy	mamią	
ludzi	 fałszywymi	cudami	 (Ewangelia	Mateusza	24,23-
24).	 Są	więc	 tymi,	 którzy	 przyczyniają	 się	 do	 utwier-
dzenia	królestwa	Antychrysta.
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Schody do nieba
	 Bardzo	lubię	utwór	Stairway to Heaven	zespo-
łu	Led Zeppelin.	Chyba	dlatego,	że	przypomina	mi	lata	
młodzieńczych	wzruszeń,	uniesień	i	zachwytów.	W	ja-
kiś	sposób	utwór	ten	skojarzył	mi	się	z	sytuacją	opisaną	
przez	105-letnią	dziś	Marię	Wegert,	która	zapamiętała	
wydarzenie	z	czasów	swojej	młodości,	czasów	II	woj-
ny	 światowej.	W	 trakcie	ostatniego	polskojęzycznego	
nabożeństwa	w	końcu	1939	roku,	po	schodach	kościoła	
Jezusowego	w	Cieszynie	 szedł	w	 stronę	 organów	nie-
miecki	żołnierz,	słuchając	śpiewanej	przez	zbór	pieśni	
Pan	 Bóg	 jest	 mą	 siłą.	 Ludzie	 śpiewali	 z	 przejęciem,	
świadomi,	że	to	ostatnie	polskie	nabożeństwo,	świado-
mi	rozmiarów	klęski	kampanii	wrześniowej,	mieli	 też	
w	 pamięci	 bliskich,	 którzy	 zginęli	w	 pierwszych	mie-
siącach	wojny.	Jakże	przejmująco	musiały	brzmieć	sło-
wa	śpiewanej	przez	zbór	pieśni:	 Jestem	w	ręce	Bożej,	
śmiercią	się	nie	trwożę,	bać	się	nie	mam	czego,	Pan	już	
moce	złego	pokonał.
	 Organista,	 Jan	 Gawlas,	 kątem	 oka	 spostrzegł	
buty	żołnierza	Wehrmachtu,	dokończył	pieśń,	podniósł	
wzrok	 i	 usłyszał	 pytanie:	 Co	 to	 było?	 Pytanie	 padło	 
w	języku	niemieckim,	Gawlas,	jak	wielu	cieszyniaków	
był	 dwujęzyczny,	 dosłyszał	 więc	 też	 wypowiedziane	
półgłosem	słowa:	Nigdy	czegoś	takiego	nie	słyszałem.	
Po	 chwili	 okazało	 się,	 że	 niemiecki	 żołnierz	 jest	 mi-
strzem	gry	na	organach,	że	przed	wojną	był	organistą	 
w	kościele	Bacha	w	Lipsku.	Jan	Gawlas	pozwolił	mu	
grać	 na	 organach	 w	 kościele	 Jezusowym,	 niemiecki	
koncertmistrz	 był	 też	 przyjmowany	 przez	 kilka	 cie-
szyńskich	rodzin,	znających	niemiecki.	Przeżył	wojnę,	
o	czym	pani	Maria	Wegert	dowiedziała	się	kilkadzisiąt	
lat	 później,	 gdy	 do	 Bielska	 Białej,	 gdzie	 prowadziła	
chór	 parafialny,	 przybył	 chór	 z	 okolic	 Lipska	 i	 towa-
rzyszący	im	organista,	usłyszawszy	wojenną	opowieść	
pani	Marii,	 wyraźnie	 wzruszony	 oznajmił,	 iż	 jest	 na-
stępcą	tamtego	żołnierza-koncertmistrza.
	 Rozmawiając	 z	 cieszyniakami	 pamiętającymi	
lata	wojenne,	poznałem	kilka	niezwykle	poruszających	
historii.	 Bronisława	 Uher,	 zmarła	 niespełna	 trzy	 lata	
temu	 autorka	 książki	Wokół Placu Kościelnego i Ko-
ścioła Jezusowego,	opowiedziała	mi	o	niezwykłej	przy-
jaźni	 z	 małżeństwem,	 które	 przetrwało	 wojnę,	 mimo	
że	 ...	 Ale	 od	 początku...	 piętnastoletnia	 Bronisława,	
zachęcona	przez	mamę,	uczęszczała	na	godziny	biblij-
ne,	prowadzone	w	czasie	wojny	w	języku	niemieckim.	
Tam	poznała	Niemkę,	która	kilkanaście	 lat	przed	woj-
ną	przyjechała	do	Cieszyna,	żeby	pracować	w	Szpitalu	
Śląskim.	 Pokochała,	 z	 wzajemnością,	 cieszyńskiego	
Żyda,	pobrali	się	i	żyli	szczęśliwie	do	chwili	wybuchu	
wojny.	Gdy	gestapowcy	przyszli,	by	zabrać	męża,	 jak	
innych	 Żydów,	 żona	 stanęła	 przed	 nim	 i	 stwierdziła	

stanowczo:	 Możecie	 zabrać	 nas	 tylko	 razem.	Wyrzu-
cono	 ich	 z	mieszkania,	 ale	 pozwolono	 im	wegetować	
w	suterenie,	tylko	ona	miała	kartki	żywnościowe,	było	
im	 ciężko,	 ale	 przetrwali	wojnę.	 Cieszyły	 ich	 bardzo	
odwiedziny	 młodej	 dziewczyny,	 rozmawiali	 o	 życiu,	
o	Bogu,	o	Psalmach.	Niezwykłe	były	 te	wojenne,	cie-
szyńskie	spotkania	nastoletniej	Polki,	dojrzałej	Niemki	
i	starszego	już,	niemal	niewidomego	Żyda,	mistrza	kra-
wiectwa.	 On	 dyktował	 żonie	 wzory,	 ona	 szydełkowa-
ła,	 haftowała	 i	 to	 pozwalało	 im	 trochę	 zarobić,	 kupić	
coś	do	 jedzenia,	przetrwać.	Ocaliła	 ich,	 tak	naprawdę,	 
miłość.	
	 Z	 wywiadów	 z	 osobami	 żydowskiego	 pocho-
dzenia	 utkwiła	mi	w	 pamięci	 szczególnie	 rozmowa	 z	
Heleną	Weiss-Foster,	jedyną	ocaloną	z	rodziny	cieszyń-
skich	Weissów.	Kiedy	miała	 kilka	 lat,	 zmarła	 jej	mat-
ka.	Tuż	 przed	wojną	 zaadoptowała	 ją	 inna	 żydowska	
rodzina,	której	udało	się	wyjechać	do	Krakowa,	potem	
na	Węgry,	a	później	udało	się	jej	przedostać	do	Izraela,	
gdzie	Helena	odbyła	 służbę	wojskową,	 skończyła	bio-
logię,	 w	 końcu	wyjechała	 do	 Stanów	Zjednoczonych,	
gdzie	wyszła	za	mąż.	Dopiero	po	kilkudziesięciu	latach	
dowiedziała	się,	że	 jej	biologiczny	ojciec	 i	brat	zginę-
li	w	Auschwitz.	 Z	 panią	Heleną	 rozmawiałem	w	Cie-
szynie,	przyjeżdża	 tu,	by	wspominać	 lata	dzieciństwa.	
Choć	mówi	płynnie	po	angielsku,	hebrajsku,	węgiersku,	
o	 Cieszynie	 rozmawia	 tylko	 po	 polsku,	 mówi	 pięk-
ną	 polszczyzną,	 wspomina	 zabawy	 w	 Parku	 Pokoju,	
szusowanie	na	sankach	po	Placu	Teatralnym,	po	ulicy	
Stromej,	gdzie	mieszkała,	wspomina	wędrówki	wzdłuż	
Olzy	do	 trzeciego	 jazu...	Mimo,	 że	w	 trakcie	kilkulet-
niej	wędrówki	przez	Słowację,	Węgry,	Izrael,	przeżyła,	
jak	podkreśla,	wiele	Bożych	cudów,	mimo,	że	w	USA	
mieszka	w	pobliżu	gór	podobnych	do	Beskidów,	musi	
co	jakiś	czas	być	w	Cieszynie,	by	przejść	się	uliczkami	
pod	 górę	 i	 z	 górki,	wspiąć	 się	 na	 liczne	w	Cieszynie	
schody,	w	tym	te	na	Wzgórzu	Zamkowym,	i	na	nowo	
zachwycić	 się	 magnoliami,	 cieszyniankami,	 kaszta-
nowcami...
	 Na	 Wzgórzu	 Zamkowym	 zarejestrowałem	
chyba	 najciekawsze	 dźwięki,	 gdy	 przybył	 tu	 hrabia	
Zinzerdorf,	przywitała	go	szlachta,	rozległ	się	wystrzał	
armatni,	potem	hrabia,	wraz	ze	świtą,	pojechał	Głęboką,	
turkotała	kolasa,	stukały	końskie	kopyta,	na	rynku	„Je-
zus	przekrasny”	zagrała	czeska	dechowka,	w	Ogrodach	
Ducha	Świętego	przy	Wyższej	Bramie	wytyczono	miej-
sce	pod	budowę	kościoła	 Jezusowego,	był	 rok	1709...	
przepraszam,	2009.	
	 Kiedy	 rozpoczął	 się	 remont	 organów	 w	 ko-
ściele	Jezusowym,	poszedłem	i	ja	w	górę	po	schodach,	
pozwolono	mi	wejść	do	wnętrza	instrumentu,	obejrzeć	
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drewniane	 piszczałki,	 zjadane	 przez	 kołatka,	 niektóre	
kilkumetrowe,	rozmawiałem	tam	z	ludźmi	którzy	z	pa-
sją,	 wręcz	 z	 czułością	mówili	 o	 niezbędnym	 ratunku,	
byłem	zachwycony	ich	żarliwością,	a	także...	akustyką	
tego	miejsca.	Gdy	usiadłem	za	klawiaturą	wraz	z	orga-
nistą,	Mirosławem	Berkiem,	miałem	wrażenie,	 że	 sie-
dzę	w	studiu	radiowym,	żadnych	odbić,	szmerów,	przy-
dźwięków.	Mirek	na	pytanie	o	przyszłość	odpowiedział		
No cóż, organy na jakiś czas zamilkną	i	wzruszony	od-
wrócił	się,	by	ukryć	łzy...
	 To	 tylko	 mały	 wycinek	 wielkiej	 przygody,	
jaką	było	dla	mnie	 redagowanie	 radiowego	programu	
Po prostu.	 Przygoda	 trwała	 ponad	 14	 lat,	 rozpoczęła	
się	06.01.2003	roku,	zakończyła	28.02.2017.	Niektóre	 
z	setek	osób,	z	którymi	rozmawiałem,	odeszły	już	scho-
dami	do	nieba,	ale	zostały	ich	wspomnienia.	Ocaliliśmy	

je	od	zapomnienia,	dokonaliśmy	tego	wspólnie,	bo	pro-
gram	powstawał	dzięki	zaangażowaniu	kilku	pracowni-
ków	i	licznych	wolontariuszy,	także	duchownych	przy-
gotowujących	rozważania	biblijne,	w	tym	kilku	księży	
cieszyńskich	(dziękuję!),	a	także	dzięki	modlitewnemu	
i	finansowemu	wsparciu	Was,	Drodzy	Słuchacze.	
	 Dziękuję	Wam	za	Wasze	wsparcie	i	za	wspólne	
lata	uczenia	się,	że	 trzeba	nam	Po prostu... z Jezusem 
żyć, zwyczajnie, bez wielkich słów.	Mam	nadzieję,	 że	
towarzyszące	nam	hasło	programowe	My wypełniamy 
ciszę - Bóg otwiera serca	 stawało	 się,	 choć	 od	 czasu	
do	czasu,	 rzeczywistością,	 i	że	w	 jakiejś	mierze	 towa-
rzyszyliśmy	sobie	w	drodze,	na	której	 trzeba	się	stale	
wspierać,	 w	 drodze	 przypominającej	 drabinę Jakubo-
wą,	 albo	 schody do nieba,	w	drodze,	 którą	 jest	 Jezus	
Chrystus.	 Marek Cieślar

Polska Poczta wydaje znaczek  
z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji

	 28	lutego	2017	r.	do	obiegu	wchodzi	znaczek	Poczty	Polskiej	o	war-
tości	3,20	zł,	na	którym	przedstawiono	napisy	wykonane	pismem	gotyckim	na	
tle	z	motywem	roślinnym.
	 Na	znaczku	umieszczono	pierwsze	zdanie	ze	wstępu	do	95.	tez	ks.	dr.	
Marcina	Lutra:	„Miłość	do	prawdy	i	pragnienie	ujawnienia	jej	są	przyczyną,	że	
zamierza	się	przeprowadzić	w	Wittenberdze	dysputę	nad	niżej	podanymi	teza-
mi”.	Autorem	projektu	znaczka	jest	Andrzej	Gosik.	Projekt	był	konsultowany	
z	Kościołem	Ewangelicko-Augsburskim	w	RP.
	 Znaczki	wydrukowano	 techniką	 rotograwiurową,	 na	 papierze	fluore-
scencyjnym,	w	formacie	31,25	x	39,5	mm,	w	nakładzie	250.000	sztuk.

	 Znaczki	będą	dostępne	w	placówkach	Poczty	Polskiej	oraz	dystrybu-
owane	podczas	wydarzeń	związanych	z	jubileuszem	500	lat	Reformacji.

CIEKAWOSTKA:

	 Z	 okazji	 jubileuszu	 zo-
stała	 przygotowana	 również	
koperta	FDC	i	okolicznościowy	
datownik.
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500 –  letnimi śladami Reformacji ... - cz. VI

500 lat Reformacji

	 Niepowodzenia	 Jana	 Kazimierza	 we	 wpro-
wadzeniu	 reform	 i	 śmierć	 królowej	 Ludwiki	 Marii	
przyśpieszyły	 decyzję	 o	 jego	 abdykacji	 (16.09.1668).	
Zapisano	 o	 nim:	 „Chwiejny	 charakter,	 nietolerancja	
religijna	gorliwego	katolika,	dewocja,	a	przy	tym	wca-
le	liczne	kokiety	miłosne,	chłodny	stosunek	do	Polski	 
i	Polaków,	(...)	 interes	własny	dworu,	dynastii	(preten-
sje	szwedzkie)	przedkładał	nad	dobro	Rzeczypospolitej”	
[„Słownik	władców	polskich”,	Poznań	1997,	s.	168].	To	
wszystko	w	 połączeniu	 z	wolnościami	 nieokiełznanej	
szlachty,	 a	 zwłaszcza	 oligarchii	 magnackiej,	 wynisz-
czonym	wojną	krajem,	pogrążyło	jeszcze	nie	tak	dawno	
kwitnące	Królestwo	Polskie	w	marazmie	o	niespotyka-
nej	dotąd	skali.	Propaganda	kościelna	obciążała	winą	za	
taki	stan	Szwedów	i	innowierców,	całkowicie	stojąc	po	
stronie	możnowładztwa,	nie	dopuszczając	myśli,	że	to	
ono	walnie	przyczyniło	się	i	dalej	przyczynia	do	upad-
ku	Rzeczypospolitej.	
	 Ogół	 szlachty	 dość	 miał	 rządów	 „obcych”,	
zwłaszcza	 po	 opublikowanej	 broszurze	 podkanclerza	
koronnego	 Andrzeja	 Olszowskiego	 „Ocena	 kandyda-
tów	do	berła	polskiego”.		Kontrkandydatem	dla	preten-
dentów	francuskich	i	habsburskich	stał	się	„Piast”.	
 Michał Korybut Wiśniowiecki (1669 -  1673).	
Został	przez	szlachtę	wybrany	świadomie.	Był	synem	
osławionego	pogromcy	Kozaków,	wojewody	ruskiego	
Jeremiego	Wiśniowickiego,	wychowankiem	królewicza	
Karola	 Ferdynanda	Wazy	 (brata	 Zygmunta	 III	Wazy),	
biskupa	wrocławskiego	i	płockiego;	był	zabobonnie	po-
bożnym,	nie	miał	żadnego	doświadczenia	politycznego	
i	wojskowego.	Nie	zagrażał	więc	wolności	szlacheckiej.	
Dla	 „wzmocnienia”	 pozycji	 przydano	 mu	 arcyksięż-
niczkę	 habsburską	 Eleonorę	Marię	 Józefę,	 siostrę	 ce-
sarza	Leopolda	 I,	pogromcy	Reformacji	na	Węgrzech	
(Słowacji),	w	Czechach	i	na	Śląsku.	Przytoczone	fakty	
mówią	same	za	siebie.	Ledwo	korona	spoczęła	na	gło-
wie	 elekta,	malkontenci,	wśród	 nich	 Jan	Sobieski,	 za-
częli	zabiegać	o	jego	detronizację.	Niepowodzenie	kró-
la	w	zabiegach	o	odzyskanie	Prus	Książęcych,	a	potem	
haniebny	 traktat	 w	 Buczaczu	 (18.10.1672)	 związany	 
z	utratą	Kamieńca	Podolskiego	i	całego	Podola,	wresz-
cie	 powstanie	 dwóch	 przeciwstawnych	 konfederacji	
grożących	 wojną	 domową,	 położenie	 króla	 wydatnie	

osłabiło.	 Szykowała	 się	 nowa	 napaść	 turecka.	 Do	 de-
tronizacji	jednak	nie	doszło.	Schorowany	król	w	czasie	
wyprawy	 pod	 Chocim	 zmarł	 (10.11.1673).	 Nazajutrz	
jego	antagonista	Jan	Sobieski	rozgromił	Turków.	
 Jan III Sobieski (1674 – 1696). Następny	Piast	
był	 wykształcony,	 był	 poliglotą,	 obytym	 w	 Europie,	 
a	przede	wszystkim	był	politykiem	i	wodzem	z	dużym	
doświadczeniem,	miał	też	swoją	wizję	naprawy	Rzeczy-
pospolitej.	Doskonale	zdawał	sobie	sprawę,	kto	wobec	
Polski	prowadzi	wyrachowaną	i	wrogą	politykę,	wyko-
rzystując	jej	słabości.	Postanowił	więc	przeorientować		
sojusze;	 przy	 wsparciu	 Francji	 i	 Szwecji	 chciał	 przy-
wrócić	Polsce	Prusy	Książęce,	umocnić	jej	pozycję	nad	
Bałtykiem	i	upomnieć	się	o	Śląsk,	natomiast	na	wscho-
dzie	 i	 południu	 zażegnać	 konflikty	 z	 Rosją	 i	 Turcją.	
Zamierzenia	 te,	 a	 zwłaszcza	 dążenie	 do	wzmocnienia	
władzy	 	 królewskiej	 i	 zapobieżenie	 elekcjom,	 obycza-
jowo	wywołały	retorsje	ze	strony	magnackiej	opozycji.	
Tymczasem	 dla	 środkowo	 –	 wschodniej	 części	 Euro-
py,	zwłaszcza	dla	Habsburgów	i	Rzymu	najważniejszą	
sprawą	było	powstrzymanie	podbojów	 tureckich.	Zro-
biono	wszystko,	aby	pozyskać	przychylność	Jan	Sobie-
skiego,	gdyż	uważano,	że	 tylko	on	był	zdolnym	temu	
wyzwaniu	 stawić	 czoła.	 Król	 zrezygnował	 ze	 swoich	
planów,	 pomaszerował	 ze	 swoim	 wojskiem	 pod	Wie-
deń	(12.09.1683),	dla	wyższych	celów	ocalił	monarchię	
Habsburgów.	Gdybyż	wiedział,	co	stanie	się	niespełna	
wiek	później?	
	 Do	 tego	 obrazu	 wielkiego	 zwycięzcy	 spod	
Wiednia,	dla	którego	króla	najbardziej	pamiętamy,	trze-
ba	 jednak	dodać	 inny,	 także	godny	zapamiętania.	Był	
Jan	Sobieski	wyśmienitym	mecenasem	kultury	i	sztuki,	
opiekunem	architektów,	mistrzów	pędzla	 i	 dłuta,	pisa-
rzy,	a	także	ludzi	nauki.	To	z	jego	inicjatywy	powstały	
perełki	 architektury	 barokowej	 w	 Polsce,	 rezydencje	
w	Wilanowie,	Żółkwi	i	Jaworowie,	nowe	kościoły,	do-
konano	 przebudowy	 zamku	 w	 Warszawie	 i	 Wawelu	 
w	Krakowie.	Był	właścicielem	sporej	biblioteki,	ale	też	
człowiekiem	 oczytanym	 i	 stale	 czytającym,	 potrafią-
cym	zapędzać	w	kozi	róg	zapraszanych	do	dysput	gości	 
w	trudnych	kwestiach	filozofii	i	religii,	że	musiano	go	
powstrzymywać	 „aby	 się	 w	materie,	 które	 świeckich	
zgorszyć	mogą,	wdawać	nie	raczył”.	Kochał	swoją	ro-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl10 Odwiedź naszą stronę:

dzinę,	a	zwłaszcza	żonę	Marysieńkę	(Maria	Kazimiera	
de	 la	Grange	 d’Arquien),	 a	 jego	 listy	 do	 niej	 po	 dziś	
uznawane	są	za	arcydzieła	sztuki	pisania	listów.	Choć	
atmosfera	w	kraju	temu	nie	sprzyjała,	stawał	w	obronie	
Żydów.	On,	 katolicki	monarcha	 „rozumiał,	 że	 Polska	
musi	 być	 też	 dla	 swoich	 niepolskich,	 niekatolickich	
obywateli	 domem,	 a	 nie	 więzieniem”	 (Otto	 Forst	 de	
Battaglia)!		Po	Stefanie	Batorym	były	to	najjaśniejsze	
dni	 Rzeczypospolitej	 w	 ostatnich	 dwóch	 jej	 wiekach	
istnienia.	On,	zwycięzca	spod	Wiednia,	teraz	schorowa-
ny	 i	 osamotniony,	 nie	 zdołał	 się	 jednak	 oprzeć	 postę-
pującej	anarchii	wewnętrznej.	Zmarł	w	swoim	pałacu	 
w	Wilanowie	17.06.1696	r.	Spoczął	na	Wawelu.	
 August II Fryderyk z Wettynów, zwany Moc-
nym (1697 – 1706, 1709 – 1733).	 	Mimo,	 iż	 wyniki	
elekcji	 były	 niepewne,	 elektor	 dla	 zdobycia	 większe-
go	 poparcia	 zdecydował	 się	 na	 ryzykowny	 krok:	 bę-
dąc	 pod	 Wiedniem,	 potajemnie	 porzucił	 luteranizm	
i	 przyjął	 konfesję	 katolicką,	 co	 oczywiście	wywołało	
burzę	 wśród	 Saksończyków,	 ale	 przede	wszystkim	w	
rodzinie	Wettynów	 i	 porzucenie	 	 go	 przez	 żonę	 Kry-
stynę	Eberhardynę.	Znów	doszło	do	podwójnej	elekcji,	
ale	że	z	Saksonii	bliżej	do	Polski,	niż	z	Francji,	August	
II	pośpieszył	do	Krakowa,	zaprzysiągł	pacta	konventa	 
i	 15.09.1697	został	koronowany	na	króla	Polski.	Zdo-
bycie	korony	potraktował	czysto	instrumentalnie,	z	wi-
zją	wzmocnienia	 	swojej	pozycji	w	Rzeszy	 i	 snuciem	
rozległych	 planów	 dynastycznych,	 zamierzał	 trwale	
związać	Polskę	z	Saksonią	i	przekształcić	ją	w	monar-
chię	na	wzór	francuski.	Rychło	jednak	miał	się	przeko-
nać,	że	Polska	 to	nie	Saksonia.	Napotkawszy	na	opór,	
szukał	sojuszników	zewnętrznych,	wspierających	jego	
aspiracje	dynastyczne	za	cenę	ustępstw		terytorialnych.	
Do	planów	 rozbioru	Polski	wracał	wielokrotnie.	Tym-
czasem	 zawarcie	 przymierza	 z	 Rosją	 Piotra	 I	 celem	
odbicia	 Inflant	 przybrało	 nieoczekiwany	 obrót.	 Król	
szwedzki	Karol	XII,	znów	wykorzystując	przychylność	
części	magnatów	 i	 szlachty,	 rozbił	wojska	 saskie	pod	
Rygą	 (1701),	 wkroczył	 na	 teren	 Polski,	 zadając	 woj-
skom	Augusta	II	kilka	dalszych	klęsk	(Kliszów	–	1702,	
Pułtusk	–	1703).	Proszwedzkie	ugrupowanie	powołało	
konfederację	warszawską	(1704),	ogłosiło	detronizację	
Augusta	 II,	 a	 w	 jego	miejsce	 wybrano	 wojewodę	 po-
znańskiego	Stanisława	Leszczyńskiego.	Kontrkonfede-
racja	sandomierska	chwilowo	nie	była	w	stanie	niczego	
począć	wobec	zwycięstw	Karola	XII,	który	po	wejściu	
przez	Śląsk	do	Saksonii,	w	Altranstadt	podyktował	upo-
karzające	Augusta	II	warunki	pokoju	(1706)	i	zmusił	go	
do	złożenia	korony	polskiej.
 Stanisław Leszczyński (1704 – 1709).	 Jedyny	
protestant	na	 tronie	polskim,	 faworyt	Karola	XII,	 acz-
kolwiek	wykształcony,	 ale	 bez	własnego	 zaplecza	mi-
litarnego	 i	bez	szerszego	poparcia	 	katolickiego	społe-
czeństwa,	mógł	liczyć	na	jego	wsparcie	do	czasu,	gdy	

sprzyjały	mu	okoliczności.	Na	domiar	w	rewanżu	woj-
ska	saskie	złupiły	zupełnie	jego	wielkopolskie	posiadło-
ści.	Koronowany	w	1705	w	Warszawie,	zawarł	traktat	
przyjaźni	ze	Szwecją	i	uznał	jej	dominację	nad	Polską,	 
z	mizernym	 skutkiem	 zabiegał	 o	 powstrzymanie	 swa-
woli	wojska	szwedzkiego.	Tymczasem	Karol	XII,	uzy-
skawszy	 satysfakcję	 od	 cesarza	 Józefa	 I	 i	 gwarancję	
przywrócenia	 wolności	 wyznaniowych	 na	 Śląsku,	 w	
1707r.	opuścił	Saksonię	i	udał	się	do	Polski.	Tu	jednak	
czekała	go	niespodzianka.	Wojska	konfederacji	 sando-
mierskiej	i	armia	cara	Piotra	I	miały	położyć	kres	zwy-
cięstwom	Karola	XII.	W	bitwie	pod	Pułtuskiem	(1709)	
poniósł	sromotną	klęskę.	Reszta	zwolenników	opuściła	
nazbyt	ugodowego	Leszczyńskiego,	on	sam	musiał	się	
schronić	w	poddanym	Szwedom	Szczecinie	i	ostatecz-
nie	trzy	lata	później	podpisał	z	Augustem	II		akt	abdy-
kacji.		
	 Zwycięstwo	 pod	 Pułtuskiem	 pozwoliło	Augu-
stowi	II	wrócić	na	tron	Polski,	co	okupił	 	uwikłaniem	
siebie	 i	 kraju	w	zależność	od	Rosji.	W	1719	 r.	 armia	
carska	 co	 prawda	 opuściła	 Rzeczypospolitą,	 ale	 car	
miał	w	Polsce	 swoich	zwolenników,	którzy	udaremni-
li	królowi	starania	o	połączenie	Królestwa	z	Saksonią.	
Zmarł	nagle.	Pozostawił	po	sobie	zastęp	kochanek	(tu	
m.in.	 hrabina	Anna	Konstancja	Cosel)	 i	 jeszcze	więk-
szą	 gromadę	 nieślubnych	dzieci,	 ale	 także	 –	 jako	me-
cenas	sztuki	-	znakomite	budowle	w	Dreźnie	(Zwinger)	 
i	Warszawie	(Ogród	i	Pałac	Saski),	i	pierwszą	w	Europie	
manufakturę	porcelany	w	Miśni.	Do	osiągnięć	Augusta	
II	należy	zaliczyć	także	powołanie	pierwszych	stałych	
przedstawicielstw	dyplomatycznych	Saksonii	w	prawie	
wszystkich	krajach	Europy,	dzięki	czemu	wiedział,		ja-
kie	kto	szykuje	plany,	co	jednak	nie	wystarczyło,	gdyż	
inni	byli	przebieglejsi.	
	 Sprawy	 osławionej	 tolerancji	 w	 Polsce	 także	
za	Augusta	II	wcale	nie	były	różowe.	Po	załamaniu	się	
kampanii	wojsk	saskich	na	Pomorzu,	zajętym	wówczas	
przez	 Szwedów,	August	 II	 ściągnął	 wojsko	 do	 kraju,	
aby	 przy	 jego	 pomocy	 zmusić	 szlachtę	 do	 uległości	 
i	 wzmocnić	 swoją	 władzę.	 Odpowiedzią	 na	 taki	 za-
miar	było	powstanie	konfederacji	tarnogrodzkiej,	która	
zbrojnie	 wystąpiła	 przeciw	wojskom	 saskim	 tym	 bar-
dziej,	że	te		poczynały	sobie	jak	w	kraju	okupowanym.	
W	 końcu	 3.11.1716	 doszło	 za	 pośrednictwem	 Rosji	
do	 podpisania	 traktatu	 warszawskiego,	 regulującego	
stosunki	 polsko	 –	 saskie,	 a	 przede	 wszystkim	 do	 ha-
niebnej	 redukcji	 sił	 zbrojnych	Polski,	 zatwierdzonego	
na	sejmie	niemym	1.02.1717	r.	W	trakcie	tychże	roko-
wań	biskup	krakowski		Felicjan	Konstanty	Szaniawski	
dopisał	czwarty,	znamienny	punkt,	zakazujący	w	całej	
Rzeczypospolitej	 m.in.:	 	 budowy	 nowych	 kościołów	
protestanckich,	 odbywania	 nabożeństw	 w	 kościołach	
wybudowanych	po	1632	i	późniejszych,	z	poleceniem	
ich	 zburzenia,	 zezwalający	 dysydentom	 odprawiania	
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nabożeństw	tylko	we	własnych	domach,	ale	bez	śpiewu	
i	kazań,	i		bez	prawa	gromadzenia	się	na	nabożeństwach	
w	polu,	 jak	to	miało	miejsce	podczas	niedawnych	wo-
jen	szwedzkich.	
	 Dla	 dopełnienia	 obrazu	 wspomnijmy,	 że	 ka-
nonik	 wileński	 Żebrowski	 na	 sejmiku	 w	 Grodnie	
(3.10.1718)	odgrzał	znane	już	z	czasów	Wazów	zarzuty	
,przypisując	 całą	 odpowiedzialność	 za	 niepowodzenia	
Rzeczypospolitej	 tolerowaniu	obecności	w	kraju	 inno-
wierców	i	zażądał	pozbawienia	urzędu	ostatniego	posła	
i	marszałka	wyznania	helweckiego,	Piotrowskiego.		
Wielkim	cieniem	na	czas	panowania	Augusta	II	kładzie	
się	 incydent,	 znany	 pod	 nazwą	 tumultów	 toruńskich	
(1724).	 Zaczęło	 się	 od	 zaczepki	 scholara	 jezuickiego,	
powiedzielibyśmy	 ulicznego	 gapowicza,	 który	 nie	 po-
kłonił	się	przechodzącej	procesji.	Skończyło	się	na	pu-
blicznej	egzekucji	na	rynku	toruńskim	burmistrza	mia-
sta	Jana	Gottfryda	Roesnera	i	dziewięciu	innych	rajców	
i	mieszczan	toruńskich	oraz	na	zaborze	kościoła	NMP,	
który	od	ponad	półtora	wieku	służył	toruńskim	ewange-
likom.	Kara	została	wymierzona	na	podstawie	oskarże-
nia	jezuitów	przez	specjalnie	powołany	sąd	kanclerski	
w	Warszawie;	do	odwołań	król	odniósł	 się	 z	pogardą.	
Burmistrza	 oskarżono	 o	 nie	 dość	 energiczne	 dopilno-
wanie	straży	miejskiej,	która	opieszale	wypełniła	swoje	
obowiązki	 i	dopuściła	do	zdemolowania	wyposażenia	
kolegium	 przez	 czeladź	 pragnącą	 uwolnić	 uwięzione-
go	 zakładnika.	 Burmistrzowi	 przedłożono	 możliwość	
ocalenia	życia	za	cenę	przejścia	na	wiarę	katolicką;	on	
jednak	odrzucił	taką	możliwość	i	pierwszy	położył	gło-
wę	pod	 topór	 kata!	Sprawa	 toruńska	 szerokim	echem	
odbiła	się	nie	tylko	w	Polsce,	ale	i	poza	jej	granicami.	
Odtąd	w	coraz	większym	stopniu	państwa	ościenne	zy-
skały	dodatkowy	wyznaniowy	pretekst	do	wtrącania	się	
w	wewnętrzne	sprawy	Królestwa.	
	 Przypomnijmy	jeszcze,	że	w	1733	r.	ewangeli-
cy	i	prawosławni	zostali	pozbawieni	praw	publicznych,	
a	 trzy	 lata	później	 sejm	podjął	uchwałę	o	zakazie	wy-
bierania	posłów	innowierczych.	
	 Po	 śmierci	 Augusta	 II	 znów	 ożyła	 kwestia	
wyboru	 „Piasta”.	 Stanisław	 Leszczyński	 potajemnie	
wrócił	 z	 Chambord	 do	Warszawy,	 tym	 razem	 ogrom-
ną	większością	głosów	został	wybrany	na	króla	Polski	
(12.09.1733).	Zbrojna	interwencja	Rosji	zmusiła	króla	
do	schronienia	się	w	wiernym	mu		Gdańsku,	z	którego,		
nie	 bez	 perypetii,	 przedostał	 się	 do	 Królewca.	 Skoro	
zawiązana	konfederacja	dzikowska	wobec	obojętności	
Szwecji	i	Francji	nie	rokowała	powodzenia,	król	podpi-
sał	abdykację	(17.01.1736)	i	powrócił	do	Francji.	Swo-
ją	pozytywną	rolę	Stanisław	Leszczyński	miał	odegrać	
w	otrzymanej	dożywotnio	Lotaryngii.	
 August III Sas (1734 – 1763). Wychowany	
przez	 babkę	 w	 protestantyzmie,	 potajemnie	 z	 woli	
ojca	nawrócony	(1712),	co	ujawnione	zostało	dopiero	

przy	zaślubinach	z	Marią	Józefą,	córką	cesarza	Józefa	I	
(1719).	Pod	okiem	wybitnego	ministra	saskiego	Jakuba	
Henryka	Flemminga	opanował	w	Saksonii	 tajniki	 rzą-
dzenia	krajem	i	w	porozumieniu	z	ojcem	Augustem	II	
zaczął	zabiegać	o	zdobycie	tronu	w	Polsce,	co	spotkało	
się	z	dezaprobatą	Prus,	Austrii	 i	Rosji,	nie	życzących	
sobie	przedłużenia	unii	personalnej	Saksonii	z	Polską.	
Dopiero	 gdy	 zapewnił	 nienaruszalność	 ustroju	w	 Pol-
sce,	 a	 zwłaszcza	 gdy	 uznał	 sankcję	 pragmatyczną	 ce-
sarza	 Karola	 VI	 (zezwalającą	 na	 dziedziczenie	 tronu	 
w	linii	żeńskiej),	zyskał	poparcie	Austrii	i	Rosji,	ale	zo-
stał	uprzedzony	przez	Stanisława	Leszczyńskiego.	Do-
piero	wtargnięcie	wojsk	carskich	do	Polski		umożliwiło	
przeprowadzenie	drugiej	elekcji		(15.10.1733)	i	korona-
cję	w	Krakowie	(17.01.1734),	ale	władzę	objął	dopiero	
po	 pokonaniu	 Gdańska	 i	 konfederatów	 dzikowskich	
oraz	złożeniu	korony	przez	Leszczyńskiego	(1736).	
	 Król	zakochany	w	swoim	Dreźnie,	rzadko	zja-
wiał	 się	w	 	 Polsce;	 rządy	 sprawował	 poprzez	 swoich	
ministrów	 	Józefa	Aleksandra	Sułkowskiego,	a	potem	
Henryka	Brühla,	a	po	zerwaniu	z	koteriami	Potockich	
i	 Czartoryskich,	 przez	 marszałka	 koronnego	 Jerzego	
Augusta	Mniszcha.	 Podejmowane	próby	 reform	 także	
militarnych	i	udział	w	II	wojnie	śląskiej	(1744	–	1745)	
mającej	na	celu	uzyskania	śląskiego	korytarza	łączące-
go	 Saksonię	 z	 Królestwem	 przyniósł	 tylko	 upokorze-
nia	 ze	 strony	Prus,	wyniszczenie	 i	 okupację	 Saksonii	
(1763)	mimo	pomocy	wojskowej	ze	strony	Rosji.	Pokój	
w	Hubertsburgu	(1763)	uwolnił	Saksonię	od	Prusaków,	
tymczasem	 jednak	 odwróceniu	 uległy	 stosunki	 Prus 
z	 Rosją,	 rządzoną	 praktycznie	 przez	 carycę	 Katarzy-
nę	II,	wspierającą	familię	Czartoryskich,	szykującą	się	
do	zamachu	stanu.	Król,	ojciec	14	dzieci,	zmarł	nagle	 
w	Dreźnie.	 Jeden	z	 jego	synów,	Albert	Kazimierz	Au-
gust	 przez	 ożenek	 z	 córką	 Marii	 Teresy	 –	 arcyksięż-
niczką	Marią	Krystyną	 -	 został	księciem	cieszyńskim.	
Pozostałością	 panowania	 Sasów	 była	 spora	 imigracja	
nie	 tylko	Saksończyków	do	Polski,	wśród	nich	wielu	
innowierców.	
 Stanisław August Poniatowski (1764 – 1895).	
Starannie	wykształcony	i	obyty	za	granicą	faworyt	ca-
rycy	Katarzyny	 II,	krótko	 jej	kochanek,	był	przez	nią	
oczekiwanym,	 ograniczonym	 do	 roli	 pionka	 uległym	
wykonawcą	 jej	 woli	 na	 tronie	 polskim.	 Pod	 osłoną	
wojsk	 rosyjskich	 dokonano	 elekcji	 Poniatowskie-
go.	 25.11.1764	 odbyła	 się	 jego	 koronacja	 w	Warsza-
wie.	Tymczasem	 król	 starał	 się	 uwolnić	 od	wszelkiej	
kurateli,	 przystąpił	 do	 reform,	 założył	 Szkołę	 Rycer-
ską,	 powołał	 namiastkę	 rządu,	 tzw.	 konferencję	 króla	
z	 ministrami,	 ustanowił	 komisję	 dobrego	 porządku	
do	 spraw	 racjonalizacji	gospodarki	miast	królewskich	 
i	 skarbowości,	 przywrócił	 prawa	 publiczne	 innowier-
com,	przymierzał	się	do	ograniczenia	liberum	veto.	To	
przekroczyło	cierpliwość	carycy.	Jedną	z	form	nacisku	
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na	 króla	 były	 zawiązywane	 kolejne	 konfederacje:	 ra-
domska,	skupiająca		obrońców	złotej	wolności	i	barska,	
sprzeciwiająca	 się	 coraz	 bardziej	 dotkliwej	 okupacji	
rosyjskiej	ziem	polskich,	domagająca	się	niezależności	
państwa,	ale	też	nienaruszalnych	praw	dla	katolicyzmu.	
Obie	 magnackie,	 przeciwne	 reformom,	 dążyły	 do	 de-
tronizacji,	 ta	 druga	 przeprowadziła	 nawet	 (nieudany)	
zamach	 na	 króla	 (1771).	 Obojętność	 Zachodu	 i	 wy-
niszczająca	wojna	 domowa	 z	 konfederatami	 barskimi		
przyśpieszyła	 decyzję	 państw	 ościennych	 o	 rozbiorze	
Polski.	 Rozpoczęła	Austria	 zajęciem	 Spisza,	 Podhala	
i	 Sądecczyzny.	 5.08.1772	 r.	 nastąpił	 I	 rozbiór	 Polski.	
Austria	zagarnęła	południową	Polskę	po	Zbrucz,	Prusy	
zajęły	 znaczną	 część	Prus	Królewskich,	Wielkopolski	 
i	Kujaw,	Rosja	–	Inflanty	i	ziemie	na	wschód	od	Dźwi-
ny	 i	Dniepru.	Mimo	 to,	król	nie	zaniechał	 reform	we-
wnętrznych.	Już	na	sejmie	rozbiorowym	(1773)	powo-
łana	została	Rada	Nieustająca	(I	stały	rząd)	z	podziałem	
na		5	departamentów,	utworzona	została	Komisja	Edu-
kacji	 Narodowej	 (I	 ministerstwo	 oświaty	 w	 Europie).	
Wobec	kolejnej	 blokady	dalszych	 reform	przez	Rosję,	
król	 skierował	 cały	 wysiłek	 na	 podniesienie	 kultury.	
Wymieńmy	tu		otwarcie	Teatru	Narodowego	w	Warsza-
wie,	druk	pierwszego	pisma	społeczno	–	politycznego	
„Monitor”	-	1765,	słynne	„obiady	czwartkowe”	skupia-
jące	najwybitniejsze	osobistości	kultury	i	nauki	(1770	–	
1788).	Wydatnie	przyczynił	się	do	rozwoju	architektury	
(Łazienki)	i	sztuki	określanej	mianem	stanisławowskiej.	
Wiele	 uwagi	 poświęcił	 rozwojowi	 	 rzemiosła,	 manu-
faktur	 i	 górnictwa.	 Mimo	 prób	 storpedowania	 przez	
carycę	 Katarzynę	 przeprowadzenia	 kolejnych	 reform	
ustrojowych,	 król	 przychylił	 się	 do	 inicjatyw	 Sejmu	
Wielkiego	(1788	–	1792),	pragnąc	przekształcić	Polskę	 
w	monarchię	konstytucyjną	na	wzór	Anglii.	Modyfika-
cje	wprowadzone	do	planu	króla	przez	Ignacego	Potoc-
kiego	 i	Hugona	Kołłątaja	 dały	 podstawy	 do	 podjęcia	
szeregu	uchwał	(prawo	o	miastach,	ustanowienia	nowej	
konstytucji,	reforma	wojska	i	utworzenie	armii,	prawo	
o	sejmikach	i	o	miastach	królewskich).	Dzień	3.	Maja	
1791	 r.	 był	 jednym	z	 najświetniejszych	dni	w	historii	

Rzeczypospolitej,	 dniem	 uchwalenia	 podstawowej	
ustawy	państwowej	–	Konstytucji	3	Maja	-	drugiej	tego	
rodzaju	na	świecie.	Konfederacja	targowicka	doprowa-
dziła	niestety	do	zniweczenia	wysiłku	Sejmu	Wielkiego,	
wojska	 carskie	 zmusiły	króla	 do	kapitulacji	 i	 akcepta-
cji	Targowicy.	23.01.1793	r.	Rosja	i	Prusy	dokonały	II	
rozbioru	Polski.	Nadzwyczajny	 sejm	w	Grodnie	 przy-
wrócił	 stan	prawny	 sprzed	1791	 r.	 	Olbrzymi	wysiłek	
militarny	 podjęty	 przez	 Tadeusza	 Kościuszkę	 (1794),	
wobec	 przewagi	wojsk	 carskich	 i	 pruskich	 zakończył	
się	przegraną	pod	Maciejowicami	i	wzięciem	do	niewo-
li	przywódcy	powstania.	Król	pozbawiony	władzy,	po	
powstaniu	został	wywieziony	przez	carskich	dragonów	
do	Grodna.	W	kilka	miesięcy	później	(24.10.1795)	ro-
zegrał	się	ostatni	akt	niweczenia	Polski	–	trzeci,	ostatni	
jej	rozbiór		z	udziałem	Rosji,	Prus	i	Austrii.	
	 Licząc	 	umownie	od	966	 r.,	Polska	po	829	 la-
tach	 istnienia	 znikła	 z	mapy	Europy	 za	 sprawą	 jej	 są-
siadów,	ale	też	niestety,	poniekąd	na	własne		życzenie	
jej	szlacheckich	mieszkańców,	dla	których	ważniejsza	
była	 prywata	 i	 nieograniczone	 sobiepaństwo.	 Podjęte	 
w	ostatnich	latach	XVIII	w.	przez	światlejszych	jej	oby-
wateli	 próby	 reform	 przyszły	 za	 późno	 i	 nie	 znalazły	
uznania	w	rozdartym	i	skłóconym	społeczeństwie.	
	 Za	czasów	saskich	osiedliły	się	w	kraju	liczne	
grupy	 obcokrajowców.	 Wielu	 z	 tych	 imigrantów	 już	 
w	 drugim	 pokoleniu	 (a	 więc	 za	 czasów	 króla	 Stasia	 
i	w	 Polsce	 porozbiorowej)	 samorzutnie	 polonizowało	
się	i	walnie	przyczyniało	do	rozwoju	kulturalnego	i	go-
spodarczego	ziem	byłej	Rzeczypospolitej.	Wśród	nich	
było	 wielu	 ewangelików,	 skupiających	 się	 w	Warsza-
wie	 i	 innych	 większych	 miastach.	 Zapewne	 nie	 było	
dla	 nich	 obojętne	 przywrócenie	 innowiercom	 praw	
publicznych	przez	Stanisława	Poniatowskiego.	Co	wię-
cej,	to	pod	jego	auspicjami	budowany	był	ewangelicki	
kościół	św.	Trójcy	w	Warszawie	(1777	–	1781)	i	w	in-
nych	miastach	 (np.	kościół	pod	obecnym	wezwaniem	
Wszystkich		Świętych	w	Poznaniu:	1777	-	1783).	Ten	
pierwszy	miał	odegrać	niepoślednią	rolę	w	historii	pro-
testantyzmu	w	Polsce. Władysław Sosna

                                  

„ I nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny!”  Izajasz 9,5

„Lecz powiedział do mnie:
Dosyć masz, gdy masz łaskę moją,

albowiem pełnia mej mocy okazuje się
w słabości....”     II List do Koryntian 12,9

	 Oto	słowo	pociechy	dla	tych,	którzy	nie	posiadają	żadnej	mocy:	dla	słabych!	Jego	moc	objawia	się	w	słabości.	
Jeśli	więc	ty	jesteś	słaby,	On	za	ciebie	jest	mocny!	On	opiekuje	się	słabymi,	zmęczonymi,	obciążonymi.	Gdy	jesteśmy	 
z	Nim	złączeni,	spływa	w	nasze	życie	codzienne	nowe	pokrzepienie	i	prawdą	stają	się	słowa:	„Wszystko	mogę	w	tym,	
który	mnie	wzmacnia:	w	Chrystusie!”		

       SYN – BÓG  MOCNY

Matka Ewa
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Trochę historii
W³adys³aw Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 228

   05.03.1867: w	 Greifswald,	 w	 pastorskiej	 rodzinie	
urodził	 się	ks. Theodor Zöckler.	Teologię	 ewangelic-
ka	studiował	na	uniwersytetach:	w	Greifswald,	Lipsku	 
i	 Erlangen.	 Z	 początkiem	 1891	 r.	 został	 skierowany	
przez	 duńską	 	 placówkę	 do	 prowadzenia	misji	 wśród	
Żydów	do	Stanisławowa	na	terenie	wschodniej	Galicji.	
Już	w	1891	r.	założył	tam	sierociniec	i	pełnił	obowiązki	
duszpasterskie	 wśród	 niemieckiej	 diaspory	 ewangelic-
kiej.	 Dziesięć	 lat	 później	 został	 proboszczem	 stanisła-
wowskiej	 	 diaspory.	W	1913	 r.	 przy	 istniejącym	 siero-
cińcu	 powołał	 diakonat.	W	 czasie	 I	 wojny	 światowej	
wraz	 z	 podopiecznymi	 schronił	 się	 w	 Gallneukirchen	
w	 Górnej	 Austrii.	 Po	 zakończeniu	 wojny	 wrócił	 na	
opuszczone	 stanowisko	 proboszcza	 w	 Stanisławowie,	
powołał	 do	 życia	 niemieckie	 gimnazjum,	 kilka	 szkół	
elementarnych	i	ochronek	dla	dzieci,	przyczynił	się	do	
założenia	fabryki	maszyn	rolniczych.	W	1924	r.	został	
superintendentem	 Kościoła	 Ewangelickiego	 Augsbur-
skiego	 i	 Helweckiego	 Wyznania	 w	 Małopolsce.	 I	 tu	
dotykamy	trudnej	sprawy	w	historii	Kościoła,	a	raczej	
Kościołów	Ewangelickich	działających	w	ówczesnych	
granicach	odrodzonego	Państwa	Polskiego.	Otóż	w	jed-
nej	z	not	biograficznych	podkreślono,	że	ks.	dr	Zöckler	
„uniemożliwił	 włączenie	 niemieckiego	Kościoła	 Ewan-
gelickiego	Augsburskiego	i	Helweckiego	Wyznania	do	
polskiego	 Kościoła	 Ewangelickiego	 i	 zachował	 jego	
niezależność”.	Kościół	ten	powstał	w	epoce	rozbiorów	
na	terenach	zagarniętych	przez	Austrię	(1772	r.)	nazwa-
nych	Galicją,	którego	członkami	byli	głównie	osadnicy	
niemieccy,	 zasiedlający	 Małopolskę	 z	 polecenia	 cesa-
rza	Józefa	II.	Powstające	zbory	luterańskie	i	kalwińskie,	
tworzące	ewangelicką	wspólnotę	wyznaniową		przy	za-
chowaniu	swoich	odrębności	konfesyjnych,	podporząd-
kowane	były	superintendenturze	galicyjsko	–	bukowiń-
skiej	z	siedzibą	w	Białej,	ustrojowo	podległe		Naczelnej	
Radzie	Kościelnej	w	Wiedniu,	działającej	na	podstawie	
Patentu	Protestanckiego	z	1861	i	jego	późniejszych	no-
welizacji.	Dopiero	w	1923	r.	Naczelna	Rada	Kościelna	
wyłączyła	spod	swojej	zwierzchności	Kościół	Ewange-
licki	Augsburskiego	 i	Helweckiego	Wyznania	w	 byłej	
Galicji,	co	zbiegło	się	z	wcześniejszą	inicjatywą	samych	

zborów	 galicyjskich	 na	 prze-
łomie	1919	i	1920	r.	utworze-
nia	 samodzielnego	 Kościoła.	
Jedynie	zbór	krakowski	uznał	
zwierzchność	 Konsystorza	
Kościoła	 Ewangelicko	 –	Au-
gsburskiego	 w	 Warszawie	
(1922).	 Tymczasem	 dobro	 Kościoła	 Ewangelickiego	
w		Polsce	wymagało	ujednolicenia	stosunku	prawnego	
państwa	 do	 Kościołów	 Ewangelickich	 rządzących	 się	 
w	każdym	z	byłych	zaborów	innymi	przepisami	i	utwo-
rzenia	 jednego	 silnego	 przedstawicielstwa	 Kościołów	
Ewangelickich	w	Polsce.	Potrzeba	była	 tym	pilniejsza,	
gdyż	 wypracowany	 na	 przełomie	 1922/1923	 projekt	
Prawa	 Wewnętrznego	 i	 Ustawy	 o	 stosunku	 państwa	
do	Kościołów	Ewangelickich	dostał	 się	pod	sukno	mi-
nisterialnego	 stołu,	 natomiast	 gładko	podpisany	 został	
konkordat	 z	Watykanem	 (1925).	 Na	 początku	 1923	 r.	
odbyło	 się	 zebranie	 organizacyjne	Krajowego	Oddzia-
łu	Wszechświatowego	 Związku	 Krzewienia	 Przyjaźni	
między	Narodami	przez	Kościoły.	Powstanie	Oddziału	
miało	istotny	wpływ	na	złagodzenie	antagonizmów	po-
między	Kościołami	Protestanckimi		głównie	z	powodów	
narodowościowych.	 Wynikiem	 wzajemnych	 ustępstw	
doszło	w	1926	r.	do	Zjazdu	Kościołów	Ewangelickich	
w	Wilnie	i	utworzenia	Rady	Kościołów	Ewangelickich	
w	Polsce.	We	wszystkich	tych	gremiach	uczestniczył	ks.	
sup.	Zöckler,	apelując	o	jak	najszersze	zbliżenie	Kościo-
łów	i	wspólną	obronę	idei	protestanckiej	w	Polsce.	Gdy	
w	latach	trzydziestych	na	fali	faszyzacji	rządów	z	Niem-
czech	Kościoły	Unijne	Wielkopolski	 i	 Śląska	wystąpi-
ły	z	Rady	Kościołów,	ks.	sup.	Zöckler		odżegnał	się	od	
polityki	 i	postępowania	Kościołów	Unijnych	mimo,	 iż	
mógł,	zwłaszcza	dla	szkolnictwa	i	zakładów	dobroczyn-
nych,	 odnieść	 korzyści	 materialne.	 Swoim	 poglądom	
dał	wyraz	w	 redagowanym	przez	 siebie	piśmie	„Evan-
gelisches	Gemeinde	Blatt”.	Do	wybuchu	II	wojny	świa-
towej	 starał	 	 się	wypełniać	obowiązki	 superintendenta	
wobec	 wszystkich	 wiernych	 Kościoła,	 któremu	 prze-
wodził,	bez	względu	na	różnice	konfesyjne	i	animozje	
na	tle	narodowościowym	niemiecko	–	polskim	i	polsko	
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-	 ukraińskim	w	duchu	wzajemnego	poszanowania	 i	 za-
chowania	pokoju.	
	 Uwięziony	 z	 chwilą	 wybuchu	 II	 światowej,	
uwolniony	został	po	zajęciu	Stanisławowa	przez	sowie-
tów,	niebawem	wysiedlony	w	głąb	Rzeszy.	Zmarł	w	Sta-
de	18.09.1949	r.	

**********  
   05.03.1967:	w	Dębowcu	niespodziewanie	zmarł	 inż. 
górnik Karol Alojzy Musioł.	 Pochodził	 z	 rodziny	
górniczej	Szymona	 i	 Joanny	z	 Jędrzejczyków.	Urodził	 
w	Polskiej	Lutyni	 (dziś	CzR)	 31.08.1892	 r.	Był	 absol-
wentem	polskiego	Gimnazjum	Macierzowego	w	Cieszy-
nie,	które	ukończył	w	1912	r.	Lata	1912	–	1914	spędził	
we	Lwowie	na	studiach	w	Wyższej	Szkole	Technicznej.	
Zmobilizowany	 do	 armii	 austriackiej,	 po	 zwolnieniu	 
w	1915	r.	pracował	na	stanowisku	technika	przy	budo-
wie	dróg	i	mostów,	a	od	1917	r.	jako	robotnik	w	kopalni	
„Bettina”	 w	 Dąbrowie.	 Tam	 też	 prowadził	 zajęcia	 wy-
kładowe	w	powstałej	Szkole	Górniczej,	a	jednocześnie	
dojeżdżał	na	studia	w	Akademii	Górniczej,	w		Leoben,	
zakończone	w	1919	r.	uzyskaniem	tytułu	inżyniera	gór-
nika.	Od	1920	 r.	 pracował	 jako	 inż.	 ruchu	 	w	kopalni	
„Krystyna”	w	Tenczynku,	 trzy	 lata	 później	 jako	 zawia-
dowca.	Przyczynił	się	wówczas	do	mechanizacji	robót	
wydobywczych	 w	 cienkich	 pokładach	 węgla.	 Przez	
dalszych	10	lat	(1928	-	1938)	był	zawiadowcą	kopalni	
„Artur”	w	Sierszy.	W	tym	czasie	kierował	budową	nowe-
go	poziomu	wydobywczego,	wydatnie	zmechanizował	
transport	dołowy,	wprowadził	płynną	podsadzkę.	Prze-
wodniczył	 także	miejscowemu	kołu	„Sokoła”.	Po	zaję-
ciu	Zaolzia	 (1938)	pełnił	obowiązki	dyrektora	kopalni	
węgla	 kamiennego	 	 „Eugeniusz”	 i	 „Wacław”	 w	 Pie-
twałdzie,	gdzie	także	zracjonalizował		transport	urobku.	 
Z	chwilą	wybuchu	II	wojny	światowej	(1939)	zabezpie-
czył	 plany	 kopalni;	 pilnie	 poszukiwany	 przez	 gestapo	
schronił	 się	 na	 terenie	Krakowa.	 Pod	 zmienionym	 na-
zwiskiem	znalazł	 zatrudnienie	w	Miejskich	Zakładach	
Ceramicznych,	potajemnie	zaś	był	łącznikiem	polskiego	
podziemia	w	 szeregach	ZWZ	–	AK.	 Jego	 krakowskie	
mieszkanie	 było	 punktem	 kontaktowym	 	 Delegatury	
Rządu	 na	 Śląsk.	 Po	 zakończeniu	 wojny	 kierował	Wy-
działem	Ratownictwa	w	Centralnym	Zarządzie	Przemy-
słu	Węglowego.	Przez	4	lata	(1947	–	1951)	był	wykła-
dowcą	w	Liceum	Mechanicznym	w	Cieszynie.	Kolejne	
lata	spędził	w	Świętochłowicach	w	Centralnym	Biurze	
Projektów	 Przemysłu	 Węglowego,	 a	 następnie	 aż	 do	
emerytury,	pracował	na	stanowisku	generalnego	projek-
tanta	w	Biurze	Projektów	w	Katowicach	(1953	–	1964).	
Głównym	 jego	 osiągnięciem	 była	modyfikacja	 projek-
tu	poziomu	460	m	w	kopalni	„Barbara	–	Wyzwolenie”	 
w	 Chorzowie.	 Jest	 także	 autorem	 rękopiśmiennych	
wspomnień.	 Z	 żoną	 Jadwigą	 Bylicką	 miał	 jedynego,	
wcześnie	zmarłego	syna.	

**********

   11.03.1892:	w	Cierlicku	urodził	 się	Władysław Mi-
chejda,	 syn	 rolnika	 Józefa	 i	 drugiej	 żony	 Zuzanny	 
z	Cienciałów.	Po	pięciu	klasach	polskiego	Gimnazjum	
Macierzowego	 w	 Cieszynie	 z	 powodów	materialnych	
musiał	 przerwać	 naukę;	 	 przez	 2	 lata	 pracował	 w	 ko-
palni	 „Zofia”	w	Porębie,	 ale	 	 skorzystał	 z	możliwości	
dokształcenia	 się	w	 otwartej	w	Dąbrowie	 Szkole	Gór-
niczej,	którą	ukończył	z	odznaczeniem	i	w	1912	r.	 już	
jako	nadgórnik	wrócił	do	kopalni	„Zofia”.	Wcielony	do	
wojska	austriackiego	(1914	–	1917),	po	zwolnieniu	zo-
stał	zastępcą	sztygara.	Jako	eksternista	zdał	w	polskim	
Gimnazjum	 Realnym	 w	 Orłowej	 egzamin	 maturalny.	 
W	 trudnym	 dla	 Ziemi	 Cieszyńskiej	 okresie	 (1919	 –	
1922)	udał	się	na	studia	w	Akademii	Górniczej	w	Kra-
kowie.	 Po	 uzyskaniu	 stypendium	 wyjechał	 na	 dalsze	
studia,	 gdzie	w	1924	 r.	 uzyskał	 tytuł	 inżyniera	 górnic-
twa	na	Uniwersytecie	w	Pitsburgu,	a	dwa	lata	później	na	
Harward	University	w	Cambridge	tytuł	magistra	organi-
zacji	przemysłowo	–	handlowej.	Zatrzymał	się	jeszcze	 
w	 USA,	 pracując	 jako	 asystent	 dyrektora	 w	 kopal-
ni	węgla	antracytowego.	Po	powrocie	do	kraju	krótko	
pracował	 w	 amerykańskiej	 firmie	 maszyn	 górniczych	
„Sullivan”	w	Katowicach,	potem	przeniósł	do	koncernu	
„Giesche”	zatrudniony	jako	inżynier,	a	następnie	dyrek-
tor	kopalni	„Giesche”	(1928	–	1938).	Z	chwilą	zajęcia	
przez	 Polskę	 Zaolzia	 (1938)	 objął	 stanowisko	 zarząd-
cy	komisarycznego,	a	wkrótce	dyrektora	 technicznego	
Towarzystwa	Górniczego	Orłowa	 –	Łazy.	W	 czasie	 II	
wojny	 światowej,	 już	w	1939	 r.	 aresztowany	przez	ge-
stapo,	po	zwolnieniu,	nie	miał	prawa	opuszczania	Cie-
szyna.	Od	1941	r.		pracował	jako	robotnik	w	nadleśnic-
twie	w	Istebnej.	Po	zakończeniu	wojny	był	wykładowcą	 
w	Akademii	Górniczej	w	Krakowie,	kierował	także	Wy-
działem	Ekspertyz	Technicznych	w	Centralnym	Zarzą-
dzie	Przemysłu	Węglowego	w	Katowicach.	Był	człon-
kiem	Instytutu	Naukowego	Organizacji	i	Kierownictwa.	
Pozostawił	 kilka	 prac	 („Wykłady	 o	 transporcie”)	 oraz	
artykułów	 w	 czasopismach	 fachowych.	 Zmarł	 nagle	 
w	Katowicach	13.06.1952	r.,	tam	pochowany.	Był	dwu-
krotnie	żonaty:	z	Heleną	Rongen	Robinson	(1927),	a	po	
rozwodzie	z	Jadwigą	Popiołek	(1952).	

********** 
   13.03.1942:	w	 obozie	 zagłady	w	Oranienburgu	 zgi-
nął	Jan Berek,	 zasłużony	dla	Cisownicy	działacz	spo-
łeczny.	Był	synem	Jana	i	Anny	z	domu	Puczek.	Urodził	
się	w	Cisownicy	25.12.1900	r.,	tu	wyrastał		i	całe	życie	
poświęcił	swojej	rodzinnej	wiosce.	Jego	„uniwersytety”	
skończyły	się	na	miejscowej	szkole	ludowej.	Miał	14	lat,	
gdy	wybuchła	I	wojna	światowa;	ojciec	wcielony	został	
do	 wojska	 austriackiego.	 Aby	 zarobić	 chociaż	 trochę	
grosza	na	utrzymanie	matki	i	licznego	rodzeństwa,	Jan	
poszedł	do	pracy	w	hucie	trzynieckiej.	Gdy	doczekano	
w	końcu	zakończenia	wojny,	 Jan	związał	 się	 z	 założo-
nym	przez	wybitnego	działacza	związkowego	Tadeusza	
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Regera	 -	 Robotniczym	 Stowarzyszeniem	 Kulturalno	 –	
Oświatowym	„Siła”	i	z	Polską	Partią	Socjalistyczną,	ale	
też	utracił	pracę	w	hucie	na	skutek	ustanowienia	nowej	
granicy	państwowej	pomiędzy	Polską	i	Czechosłowacją.	
Zasilił	więc	szeregi	Ochotniczej	Straży	Pożarnej,	której	
kilka	lat	później	został	naczelnikiem	(do	1939	r.),	a	tak-
że	członkiem	komendy	powiatowej	OSP.	Z	jego	inicja-
tywy	powstało	w	1920	r.	koło	„Siły”	w	Cisowicy,	a	przy	
nim	rok	później	orkiestra	dęta,	zespół	teatralny	i	sekcja	
sportowa.	Udostępniona	Berkowi	w	1923	r.	przez	Radę	
Gminną	gospoda		stała	się	centrum	życia	kulturalnego	
wsi,	 którą	 niebawem	 rozbudowano	 o	 niewielką	 scenę	 
z	zapleczem,	uruchomiono	w	niej	drugi	sklep	w	wiosce.	
W	jego	reżyserii	wystawiono	wiele	sztuk,	jak:	„Karpac-
cy	 górale”,	 „Chata	 za	 wsią”	 i	 inne.	 Będąc	 członkiem	
Rady	Gminnej,	za	jego	staraniem	przystąpiono	do	regu-
lacji	koryt		Cisówki	i	Przykopy,	wybudowano	trzy	most-
ki,	 system	 małych	 przegród.	 W	 latach	 trzydziestych	
przystąpił	 do	wybudowania	 nowej	 szkoły,	 ukończonej	
w	1939.	Niestety	 znów	wybuchła	wojna.	Berek	został	
usunięty	z	mieszkania	w	„gospodzie”,	już	12.04.1940	r.,	
stał	się	obiektem	zainteresowania	gestapo,	wkrótce	wy-
wieziony	do	Dachau,	a	następnie	do	Oranienburga,	skąd	
już	nie	powrócił.		

********** 
   17.03.1917: zmarł	 Jerzy Klus,	 pedagog,	 uczył	
m.in.	w	 ewangelickiej	 szkole	 ludowej	w	Błędowicach	 
i	w	Cieszynie,	 także	organista.	Bliski	współpracownik	
Jana	Śliwki,	 autor	 „Melodii	 pieśni	kościelnych	używa-
nych	 w	 zborach	 ewangelickich	 na	 Śląsku”,	 „Melodii	
chorałów”,	a	także	wielokrotnie	wznawianego		„Polsko	-	
niemieckiego	i	niemiecko	–	polskiego	słownika	do	użyt-
ku	szkolnego	i	podręcznego”.	Patrz:	odc.	199,	„Wieści	
Wyższobramskie”	2014/10,	s.	14.

********** 
   17.03.1917:	 w	 Zakopanem	 w	 sanatorium	 Kazimie-
rza	 Dłuskiego	 zmarł	 na	 gruźlicę	 płuc	 prof. Marian 
Raciborski,	 najwybitniejszy	 polski	 botanik	 na	 prze-
łomie	XIX	i	XX	w.,	 	pionier	badań	paleobotanicznych	 
i	ochrony	przyrody	w	Polsce,	autor	pod	180	prac	z	róż-
nych	 działów	 botaniki	 i	 pierwszej	Mapy	Geobotanicz-
nej	Polski.	Spoczął	w	Zakopanem	na	nowym	cmentarzu,	 
w	 1963	 r.	 przeniesiony	 na	 Cmentarz	 Zasłużonych	 na	
Pęksowym	Brzysku.	
	 Urodził	 się	 16.09.1863	 r.	 w	 Brzóstowej	 koło	
Ćmielowa.	Był	 synem	pracownika	 umysłowego	w	Za-
kładach	 Porcelany	 Stołowej	 w	 Ćmielowie	 Franciszka	 
i	Elżbiety	z	Kucharzewskich.		Lata	1866	–	1872	spędził	
wraz	 z	 rodzicami	w	Szwajcarii,	 gdzie	 rodzina	 schroni-
ła	się	przed	groźbą	aresztowania	za	czynny	udział	ojca	 
w	Powstaniu	Styczniowym.	Na	przełomie	lat	1872/1973	
wrócili	Raciborscy	do	kraju	i	osiedli	w	Krakowie.	Tam	
w	1880	 r.	Marian	 ukończył	 szkołę	 realną.	 Przez	 kilka	
miesięcy	uczęszczał	 na	 zajęcia	na	Politechnice	Lwow-

skiej,	ale	 już	w	1881	r.	 rozpoczął	studia	nauk	przyrod-
niczych,	zgodnie	ze	swoimi	zainteresowaniami	na	Wy-
dziale	Filozoficznym	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,	ale	
jako	słuchacz	nadzwyczajny.	Dopiero	po	zdaniu	matury	
w	Gimnazjum	św.	Anny	w	Krakowie	 (1886),	kontynu-
ował	 studia	 jako	 słuchacz	 zwyczajny,	 dodatkowo	 jesz-
cze	medycynę	na	Wydziale	Lekarskim	UJ,	dalej	jednak	
z	przerwami	z	powodu	niedostatków	materialnych.		Za-
opiekował	się	nim	prof.	Józef	Rostafiński,	który	powołał	
go	na	stanowisko	swojego	asystenta;	także	dzięki	jego	
wstawiennictwu	został	członkiem	Komisji	Fizjograficz-
nej	Akademii	Umiejętności.	Miał	już	na	swoim	koncie	
szereg	osiągnięć	naukowych	i	publikacji;	umocnił	swoją	
pozycję		wybitnego	badacza,	gdy	w	1888	r.	przeprowa-
dził	odkrywcze	badania	nad	kopalną	florą	krakowskich	
glinek	 ogniotrwałych.	 Kwestiom	 flory	 historycznej	
poświęcił	 kilka	prac,	m.in.	 takich	 jak:	 „	Flora	 retycka	 
w	Tatrach”	(1891),	„Z	przeszłości	Tatr”	(o	florze	kopal-
nej,	1893).	Ostatecznie	w	1891	r.	ukończył	studia,	a	rok	
później	uzyskał	stypendium	na	studia	zagraniczne.	Zali-
czył	je	m.in.	w	Strassburgu,	Bonn	i	Tybindze,	najdłużej	
w	Monachium,	gdzie	w	1894	r.	uzyskał	doktorat.	Lata	
1896	–	1900	spędził	na	Jawie,	gdzie	prowadził	badania	
nad	paprociami,	trzciną	cukrową	i	tytoniem,	opracował	
również	florę	glonów	i	grzybów	pasożytniczych	zwłasz-
cza	roślin	przemysłowych,	odkrył	elementarne	komórki	
przewodzące	substancję	pokarmową	w	roślinach,	które	
nazwał	 leptominą.	 Obok	 zgromadzonego	 olbrzymie-
go	zbioru	roślin	interesował	się	także	kulturą	malajską	 
i	 przywiózł	 do	 Polski	 sporo	 okazów	 etnograficznych.	
Zaliczył	także	wejście	na	kratery	Gede	(2958	m)	i	Sla-
met	 (3428	m).	Odwiedził	 wyspę	Krakatau.	W	 drodze	
powrotnej	zatrzymał	się	na	wyspach	Pinang	i	Cejlon.	Po	
powrocie	 do	 kraju	 (1900)	 objął	 kierownictwo	 katedry	
botaniki	na	Akademii	Rolniczej	w	Dublanach,	w	1909	
już	 jako	 profesor	 botaniki	 pracował	 na	Uniwersytecie	
we	Lwowie,	gdzie	zorganizował	 Instytut	Biologiczno	-	
Botaniczny	i	założył	drugi	ogród	botaniczny.	W	kręgu	
bywalców	 czwartkowych	 wieczorów	 naukowych	 zro-
dziła	 się	myśl	 założenia	 Polskiego	Towarzystwa	Bota-
nicznego.	W	 tym	 też	 czasie	 opracował	mapę	 geobota-
niczną	Polski	i	zainicjował	wielotomowe	dzieło	„Flora	
Polski”.	Trzy	lata	później	został	powołany	do	Krakowa,	
gdzie	objął	 także	katedrę	botaniki	UJ	 i	 stanowisko	dy-
rektora	Ogrodu	Botanicznego,	do	rekonstrukcji	którego	
wydatnie	 się	 przyczynił.	 W	 1913	 r.	 został	 członkiem	
rzeczywistym	 Polskiej	 Akademii	 Umiejętności,	 przy	
której	utworzył	Instytut	Botaniczny.	Po	wybuchu	I	woj-
ny	światowej	poparł	swoim	autorytetem	politykę	Józefa	
Piłsudskiego,	 niestety	 czuł	 się	 coraz	 gorzej.	W	 końcu	
grono	przyjaciół	przewiozło	go	do	Zakopanego,	gdzie	
pozostał	już	na	zawsze.	

********** 
   18.03.1867:	 urodził	 się	 dr med. Wacław Seidl,	
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współzałożyciel	 stowarzyszenia	 „Jedność”,	 współ-
twórca	 Domu	 Polskiego	 w	 Ostrawie,	 lekarz	 naczelny	 
i	dyr.	Domu	Zdrowia	dla	członków	rodzin	robotniczych	
w	Bystrej,	 lekarz	 naczelny	Okręgowego	Związku	Kas	
Chorych	we	Lwowie,	balneolog	w	różnych	sanatoriach.	
Patrz:	odc.	192,	„Wieści	Wyższobramskie”	2014/03,	 s.	
17	–	18.	

********** 
   19.03.1817:	urodził	się	ks. Jozef Miloslav Hurban,	
superintendent,	 czołowy	 słowacki	 działacz	 narodowy,	
współkodyfikator	języka	słowackiego,	współtwórca	Sło-
wackiej	Rady	Narodowej	i	Macierzy	Słowackiej,		publi-
cysta,	prozaik	i	poeta,	redaktor	wielu	pism	słowackich.	
Patrz:	 odc.	 179,	 „Wieści	Wyższobramskie”	 	 2013/2,	 s.	
15	–	16.

********** 
   20.03.1892:	w	Krakowie	urodził	się	Stefan Banach.	
Obraz	 jego	 życia	 jest	 zgoła	 sensacyjny,	 pod	 każdym	
względem	fascynujący,	pokazujący	jak	z		porzuconego	
przez	 rodziców	 dziecka	 wyrósł	 geniusz	 matematycz-
ny	 światowej	 sławy	 i	w	 jak	dramatycznych	okoliczno-
ściach	zmarł,	 licząc	zaledwie	53	 lata.	Biografowie	nie	
są	 pewni	 co	 do	 rodziców.	 Prawdopodobnie	 byli	 nimi:		
góral	 z	 Ostrowska	 Stefan	 Greczek,	 zwykły	 wojak	 za-
ciągnięty	do	armii	austriackiej,	a	potem	ponoć	urzędnik	
krakowski	oraz	góralka	z	Borównej,	Katarzyna	Banach.	
Rzecz	jednak	w	tym,	że	wszelkie	wioski	biorące	nazwy	
od	„borów”	nie	występują	w	terenach	górskich.	Borów-
na	w	Beskidach	 ani	 pod	Tatrami	 nie	 znalazłem.	Owa	
„góralka”	miała	wymóc	na	ojcu	wnoszenie	opłat	na	jego	
utrzymanie.	Sam	Stefan	wyrastał	w	rodzinie	zastępczej	
u	 praczki	 Franciszki	 Płowej	 i	 jej	 córki	 Marii	 Puchal-
skiej.	W	latach	1902	–	1910	był	uczniem	IV	Gimnazjum	 
w	Krakowie.	Maturę	zdał	z	trudem,	natomiast	przewyż-
szał	wszystkich	zdolnościami	matematycznymi.	Po	roku	
pracy	w	księgarni	krakowskiej,	zaliczył	tzw.	półdyplom	
na	Wydziale	Inżynierii	Lądowej	Politechniki	Lwowskiej	
(1911	–	1913),	natomiast	każdą	wolną	chwilę	poświęcał	
studiowaniu	matematyki.	W	czasie	 I	wojny	 światowej	
pracował	w	dozorze	przy	budowie	dróg.	Od	wcielenia	
do	 armii	 austriackiej	 uratowała	 go	 leworęczność	 i	 nie	
dość	ostry	wzrok,	nie	nadawał	się	więc	na	strzelca.	Wró-
cił	do	rodzinnego	miasta,	udzielał	korepetycji,	by	z	cze-
goś	żyć	i	dalej	zgłębiał	tajniki	matematyki.	Poza	nią	nic	
go	nie	interesowało.	Nawet	ławeczka	na	plantach	była	
dobrym	 miejscem	 do	 rozmów	 o	 problemach	 matema-
tycznych.	I	oto	w	1916	r.	zdarzył	się	losowy	przypadek:	
dr	Hugo	Steinhaus,	 także	matematyk,	 na	 krakowskich	
plantach	właśnie	natknął	się	 	na	dwóch	młodych	ludzi	
(Stefana	 Banacha	 i	 Ottona	 Nikodyma),	 zawzięcie	 roz-
prawiających	 o	 najnowszych	 rozwiązaniach	 w	 teorii	
funkcji	 rzeczywistych	 przedstawionych	 przez	 francu-
skiego	matematyka	Henriego	Leona	Lebesgue	w	postaci	
uogólnionej	całki,	nazwanej	jego	imieniem.	Przypadko-

we	spotkanie	zadecydowało	o	dalszej	karierze	Banacha	
i	nie	tylko	w	dalszej	współpracy	czołowych	matematy-
ków	 polskich.	Dzięki	wstawiennictwu	 	 dr.	 Steinhausa,	
w	1920	r.	został	asystentem	w	katedrze	matematyki	na	
Wydziale	Mechanicznym	Politechniki	Lwowskiej.	Jako	
że	nie	miał	ukończonych	studiów,	otworzył	na	Uniwer-
sytecie	Lwowskim	pracę	doktorską	na	temat	podstawo-
wych	twierdzeń	analizy	funkcjonalnej,	którą	pomieścił	
w	 III	 tomie	 „Fundamenta	 Mathematicae”	 w	 1922	 r.	 
W	tymże	roku	uzyskał	habilitację	i	tytuł	profesora	nad-
zwyczajnego,	 dwa	 lata	 później	 został	 członkiem	 Pol-
skiej	Akademii	Umiejętności,	w	1927	 r.	 był	 już	 profe-
sorem	zwyczajnym.	Aż	do	wybuchu	II	wojny	światowej	
(1939)	kierował	jednym	z	zakładów	Instytutu	Matema-
tycznego	 Uniwersytetu	 Lwowskiego.	 Już	 w	 1919	 był	
członkiem	założycielem	Polskiego	Towarzystwa	Mate-
matycznego,	później	jego	wiceprezesem	(1932	–	1936)	 
i	prezesem	(1939	–	1945),	także	członkiem	wielu	innych	
gremiów	naukowych.	Wraz	z	prof.	Hugo	Steinhausem	
był	 twórcą	Lwowskiej	Szkoły	Matematycznej.	Trudno	
orzec,	która	część	dnia	pracy	profesora	była	ważniejsza,	
czy	ta	na	uczelni,	czy	ta	spędzana	w	grupie	entuzjastów	
matematyki	 w	 kawiarni	 „Szkockiej”,	 gdzie	 odbywały	
się	 wielogodzinne	 sesje	 naukowe.	 Najdłuższa	 trwała	 
z	krótkimi	przerwami	na	posiłek	17	godzin.	Efekty	zma-
gań	w	poszukiwaniu	rozwiązania	problemu	pisane	były	
początkowo	na	serwetkach	lub	luźnych	kartkach,	potem	
wprost	na	marmurowym	blacie	stolika.	Ubocznym	„pro-
duktem”	tych	sesji	były	stosy	wypalonych	papierosów,	
niezliczona	ilość	wypitych	kaw	i	koniaków.	Sprzątaczka,	
nie	bacząc	na	wartość	zapisu	na	blacie,	zmyła	efekt	gi-
gantycznej	sesji,	której	toku	nie	zdołano	już	odtworzyć.	
Do	problemu	już	nie	wrócono,	ale	odtąd	jeden	z	uczest-
ników	 sesji	 zobowiązany	 był	 do	 prowadzenia	 notatek	 
z	 poszczególnych	 sesji;	 gruby	 zeszyt	 zwany	 „szkoc-
kim”,	przechowywany	u	szatniarza	i	udostępniany	wta-
jemniczonym,	 po	 latach	 stał	 się	 podstawą	 do	 kolejnej,	
już	pośmiertnej	publikacji	matematycznej,	pokazującej	
drogi	 rozwiązań	 różnych	 problemów	matematycznych	
branych	na	warsztat	na	kawiarnianych	sesjach.	
	 Po	wejściu	 sowietów	do	Lwowa	 (22.09.1939),	
Stefan	 Banach	 był	 profesorem	 Uniwersytetu,	 dzieka-
nem	Wydziału	Matematyczno	–	Fizycznego,	członkiem	
korespondentem	 Ukraińskiej	 Akademii	 Nauk,	 nawet	
delegatem	 Lwowskiej	 Rady	 Miejskiej.	 Sytuacja	 dia-
metralnie	 zmieniła	 się	 z	 chwilą	 zajęcia	 Lwowa	 przez	
wojska	hitlerowskie	(1941	-	1944).	Uczelnia	została	za-
mknięta;	od	smutnego	losu	wywózek	czy	rozstrzeliwań	
uchroniła	go	legitymacja	karmiciela	wszy	w	Instytucie	
Badań	 nad	 Tyfusem	 Plamistym	 prof.	 Rudolfa	Weigla.	
Na	 życie	 zarabiał	 jako	 wykładowca	 na	 Technicznych	
Kursach	Zawodowych.	 Po	 ponownym	zajęciu	Lwowa	
przez	 sowietów	 (27.07.1944)	 ponownie	 został	 kierow-
nikiem	 katedry	 matematyki	 na	 Uniwersytecie	 Lwow-
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skim	i	w	Instytucie	Politechnicznym.	Czyniono	starania	 
o	przeniesienie	profesora	do	Krakowa.	Los	jednak	chciał	
inaczej.	Z	początkiem	1945	roku	medycy	ujawnili	raka	
płuc.	31.08.	tegoż	roku	już	nie	żył.	Pochowany	został	w	
grobowcu	przyjaciół	Riedlów	na	Cmentarzu	Łyczakow-
skim	we	Lwowie.	
	 Stefan	Banach	 był	 jednym	 z	 największych	 ge-
niuszy	matematycznych	o	 światowej	 sławie.	 Jest	 auto-
rem	ponad	60	prac	naukowych,	twórcą	wielu	twierdzeń,	
w	 tym	 pierwszej	 aksomatycznej	 definicji	 przestrzeni	
nazwanej	 jego	 imieniem.	Obok	 szeregu	podręczników	 
i	innych	najważniejszą	jego	pracą	była	„Teoria	operacji,	
t.	1:	Operacje	liniowe”	z	1932	r.,	która	ugruntowała	po-
zycję	jej	autora	w	całym	świecie	naukowym.	

********** 
   20.03.1942:	Piątek,	mroźny,	ponury.	Tego dnia straci-
ły życie 24 Ofiary w pokazowej publicznej egzekucji 
pod cieszyńską Wałką.	Oto	ich	nazwiska:	

Józef	Bolek	z	Godziszowa
Adolf	Chlebek	z	Gutów
Józef	Czepczor	z	Łyżbic

Wilhelm	Dworok	z	Kaczyc	Górnych
Alfons	Fójcik	z	Cierlicka	Górnego
Rudolf	Gabzyl	z	Pogwizdowa
Jan	Gaszek	z	Godziszowa	

Jan	Halama	z	Wisły
Rudolf	Heller	z	Brennej

Karol	Jadwiszczok	z	Ligotki	Kameralnej
Benedykt	Kabiesz	z	Kaczyc	Górnych

Rudolf	Kozyra	z	Cieszyna
Jan	Koźba	z	Czechowic
Jan	Kuśnierz	z	Gutów

Leopold	Leśniara	z	Poręby
Jan	Martynek	z	Mostów	koło	Jabłonkowa

Paweł	Morżoł	z	Bystrzycy
Karol	Piechaczek	z	Cieszyna

Karol	Przywara	
Rudolf	Szostok	z	Wiślicy

Alojzy	Szotkowski	z	Mostów	koło	Jabłonkowa
Józef	Wałach	z	Wędryni

Alojzy	Zuberek	z	Cieszyna
Alojzy	Żebrok	z	Pogwizdowa.

	 Nie	była	to	ani	pierwsza	ani	ostatnia	egzekucja,	
której	celem	było	zastraszenie,	sterroryzowanie		polskiej	
ludności	 zamieszkującej	 Śląsk	 Cieszyński.	 Gdy	 tylko	 
1	 września	 wojska	 hitlerowskie	 wkroczyły	 na	 Ziemię	
Cieszyńską,	w	krótkim	czasie	powstawały	pierwsze	pol-
skie	organizacje	podziemne,	 z	 czasem	 tworzące	zorga-
nizowane	grupy	Związku	Walki	Zbrojnej,	potem	Armii	
Krajowej	i	innych	grup.	Ale	jednocześnie	rozpoczęły	się	
pierwsze	egzekucje	w	Krasnej	(1939),	pierwsze	areszto-
wania	i	wywózki	(1939/1940).	Strachem	napawało	cie-
szyńskie	więzienie,	katownia	gestapa	w	Alejach	i	obóz	
przejściowy	 w	 pomieszczeniach	 byłej	 fabryki	 mebli	

nieopodal	głównego	dworca	kolejowego	w	zachodniej	
części	 miasta.	 Okupant	 metodycznie	 oczyszczał	 teren	
z	 inteligencji,	 ludzi	 z	 zadatkami	 przywódczymi.	 Już	
wcześniej	były	przygotowane	listy	ludzi,	których	należy	
zlikwidować.	 Im	 bardziej	 zacieśniała	 się	 obręcz	 znie-
wolenia,	 tym	mocniej	 zwierały	 się	 szeregi	 podziemia.	
Nie	wszyscy	jej	członkowie	byli	dość		przygotowani	do	
konspiracji,	musieli	stawić	czoła	wrogowi	dobrze	zorga-
nizowanemu	i	wyszkolonemu,	mającemu	do	dyspozycji	
wszelkie	narzędzia	do	użycia	siły	i	siania	terroru.	Całą	
armię	aparatu	przemocy	uzupełniała	gęsta	sieć	wszędo-
bylskich	konfidentów.	To	oni	właśnie	„rozpracowywali”	
środowisko	od	środka,	korzystając	z	najmniejszych	po-
szlak,	a	w	wielu	przypadkach	pomówień	 i	 fałszywych	
oskarżeń.	 Owocem	 „działalności”	 aparatu	 ścigania	 
i	osławionych	konfidentów	było	aresztowanie	do	kwiet-
nia	 1940	 r.	 głównie	 członków	Tajnej	Organizacji	Woj-
skowej	TOW	–	ZWZ,	zwłaszcza	nauczycieli	w	liczbie	
około	800	osób	(wśród	nich	był	także	ks.	Karol	Kulisz),	
zgromadzonych	 we	 wspomnianych	 pomieszczeniach	
fabryki	mebli,	przeznaczonych	do	wywózki	do	obozów	
koncentracyjnych	 z	 adnotacją	 „bez	 prawa	 powrotu”!	 
W	takich	okolicznościach	o	 tragiczny	zbieg	okoliczno-
ści	nie	było	trudno.	Przez	przypadkowe	najście	w	sierp-
niu	1940	 r.	 kwatery	dowódcy	Cieszyńskiego	 Inspekto-
ratu	ZWZ	w	Wiśle	–	Jaworniku	Józefa	Korola	wpadły	
w	 ręce	 gestapo	 listy	 członków	 podziemia.	 Do	 końca	
roku	 aresztowano	 456	 dalszych	 członków	 podziemia;	
wkrótce,	 na	 skutek	wsypy	 rozbity	 został	Śląski	Okręg	
ZWZ.	Twierdzenie	niektórych	badaczy,	jakoby	polskie	
podziemie	na	Śląsku	 lekceważyło	przeciwnika,	nie	do-
ceniało	 jego	 zdolności	 operacyjnych,	 jest	 uwłaczają-
ce!	Tu	nikt,	oprócz	Niemców,	nie	był	pewny	ani	dnia,	
ani	 godziny!	 Kolejnym	 dobrym	 powodem	 do	 areszto-
wań	 była	 odmowa	 przyjęcia	 niemieckiej	 „folkslisty”		 
w	1941	r.	 lub	kwalifikacja	„do	odwołania”.	W	ten	spo-
sób	okupant	zapewnił	sobie	stały	dopływ	nowych	Ofiar	
do	 likwidacji,	zsyłki	do	obozów	koncentracyjnych,	do	
obozów	 pracy,	 lub	 zasilenie	 szeregów	 w	 charakterze	
„mięsa	 armatniego”	 na	 froncie	 wschodnim.	 Starał	 się	
także	 o	 to,	 aby	 na	 terenach	 zajętych	 nie	 było	 zanadto	
nudno	(!!!).	Dla	większego	efektu	urządzane	były	poka-
zowe	egzekucje.	Ta	w	Cieszynie	miała	mieć	wyjątkowy	
charakter.	Zadbano	o	to,	aby	z	co	większej	miejscowości	
nie	 zabrakło	 jej	 „przedstawiciela”.	 Planowano	 ją	 urzą-
dzić	na	cieszyńskim	Rynku,	ale	że	wywołało	to	sprzeciw	
samych	miejscowych	Niemców,	wybrano	więc	miejsce	
na	peryferiach	miasta,	„Pod	Wałką”.	Na	miejsce	spędzo-
no	kilka	 tysięcy	 tych,	którzy	odmówili	przynależności	
do	„narodu	panów”	i	krewnych	skazanych,	aby	nie	mieli	
wątpliwości,	kto	tu	rządzi.	Cały	teren	otoczony	był	kor-
donem	uzbrojonych	funkcjonariuszy,	oddziały	zabezpie-
czające	w	okolicy	postawione	były	w	najwyższy	stopień	
pogotowia.	Krótko	przed	16.00	przyjechała	buda	ze	ska-
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zańcami,		ze	skrępowanymi	rękoma	i	obezwładnionych	
zastrzykiem	w	język.	Odczytano	wyrok	sądu	doraźnego	
w	 języku	 niemieckim	 i	 polskim.	 Skazanych	 ustawio-
no	w	 rzędzie	na	 rusztowaniu,	 założono	pętle	 na	 szyję.	
Na	dany	znak	stojące	z	tyłu	zbiry	kopały	swoje	Ofiary	 
w	okolice	kolan,	strącając	je	z	rusztowania...	
	 Dziś	na	tym	miejscu	stoi	skromny	Pomnik	z	na-
zwiskami	24	Ofiar	bestialskiej		przemocy.	„Przechodniu, 
zdejm czapkę i pomyśl, że gdybyś wówczas żył, mógłbyś 
być jednym z nich”.

********** 
   24.03.1992:	zmarł	ks. Paweł Bocek,	wikariusz,	wię-
zień	Dachau,	po	wojnie	proboszcz	parafii	ewangelickiej	
w	Ustroniu,	konsenior	Diecezji	Cieszyńskiej.	Patrz:	odc.	
136	-	137,	„Wieści	Wyższobramskie"	2009/7	-	8,	s.	12.	

********** 
   31.03.1917:	 w	 Haczowie	 w	 wielodzietnej	 rodzinie	
rolnika	 urodził	 się	 Jan Wyżykowski.	 Ukończywszy	
szkołę	 ludową	 w	 Haczowie,	 rozpoczął	 dalszą	 naukę	 
w	gimnazjum	w	Rozwadowie,	 ale	 ukończył	 ją	w	Kra-
kowie	w	Liceum	 im.	 Jana	Sobieskiego.	Zrazu	wstąpił	
do	seminarium	duchownego,	próbował	także	swoich	sił	
jako	śpiewak,	ale	musiał	zrezygnować	z	tej	kariery	z	po-
wodu	 niedyspozycji	 gardła,	w	 końcu	 rozpoczął	 studia	
na	Wydziale	Filozoficznym	UJ,	przerwane	wybuchem	II	
wojny	światowej.	Szczęśliwie	znalazł	pracę	w	Ubezpie-
czalni	Społecznej.	Po	zakończeniu	wojny	wybrał	studia	
na	Akademii	Górniczej	w	Krakowie,	w	1948	 r.	podjął	
pracę	 jako	 asystent,	 a	wkrótce	 kierownik	 ruchu	w	 ko-
palniach	węgla	kamiennego	w		Łagiewnikach,	a	potem	
w	 	 Radzionkowie.	 Interesował	 się	 przede	 wszystkim	
technologią	przeróbki	węgla	kamiennego;	na	podstawie	
pracy	dotyczącej	 	budowy	centralnej	płuczki	dla	pobli-
skich	kopalń	uzyskał	dyplom	inżyniera	górnika	i	magi-
stra	nauk	technicznych.	Przeniesiony	w	1951	do	nowo	

tworzonego	Wydziału	 Rud	w	 Państwowym	 Instytucie	
Geologicznym	w	Warszawie,	 zajął	 się	 pracami	 poszu-
kiwawczymi	 rud	 miedzi	 w	 okolicy	 Kamiennej	 Góry	 
i	w	 pasie	Głuszycy	 –	 Słupca.	 Za	 pracę	 podsumowują-
cą	wyniki	badań	awansował	do	stopnia	adiunkta	(1954).	
Kolejne	badania	w	okolicach	Bolesławca	nie	przyniosły	
spodziewanego	 efektu.	 Prowadzone	 w	 tym	 czasie	 ba-
dania	poszukiwawcze	ropy	naftowej	w	okolicy	Wscho-
wej	 natrafiły	 na	 ślady	 występowania	 rud	 miedzi.	 Po	
korekcie	planów	badawczych,	inż.	Wyżykowski	podjął	 
w	 1957	 r.	 wiercenia	 w	 rejonie	 Sieroszowic	 i	 Lubina,	
gdzie	na	głębokości	656	m	natrafił	w	warstwach	cechsz-
tynu	 na	 złoża	 rud	miedzi	 o	 przemysłowym	 znaczeniu.	
Dalsze	 prace	 doprowadziły	 do	 odkrycia	 największych	 
w	świecie	złóż	rud	miedzi	także	na	północ	od	znalezionego	
złoża	na	głębokości	1200	–	1500	m.	Praca	„Zagadnienie	
miedzionośności	 cechsztynu	 na	 tle	 budowy	 geologicz-
nej	strefy	przedsudeckiej”	była	podstawą	do	nominacji	
doktorskiej	i	stanowiska	samodzielnego	pracownika	In-
stytutu	Geologicznego,	a	kilka	lat	później	docenta.	Jesz-
cze	w	1974	 r.	 przygotował	dalszy	projekt	poszukiwań	 
w	 złożach	 cechsztynu.	 Za	 swoje	 osiągnięcia	 otrzymał	
wiele	wyróżnień	 i	 odznaczeń,	 był	 także	 laureatem	Na-
grody	Państwowej	I	stopnia	w	zakresie	geologii,	górnic-
twa	 i	energetyki	 (1966).	Miał	 także	swój	udział	w	Na-
grodzie	Przewodniczącego	Komitetu	Nauki	 i	Techniki	
za	opracowanie	nowej	metody	poszukiwań	i	 rozpozna-
nia	złóż	rud	cynku	i	ołowiu.	Jest	autorem	około	30	prac	
naukowych	i	ponad	20	o	znaczeniu	archiwalnym.	Wie-
lokrotnie	wyjeżdżał	za	granicę	jako	ekspert	w	zakresie	
prac	poszukiwawczych.	Jest	autorem	odkrycia	stulecia.	
Walnie	przyczynił	się	do	powstania	wielkiego	legnicko	
–	głogowskiego	miedziowego	kombinatu	górniczo	-	hut-
niczego.	 Zmarł	 nagle	 29.10.1974	 r.	 w	Warszawie,	 po-
chowany	został	w	Alei	Zasłużonych	na	Powązkach.	

Kobiety czasów Reformacji w Księstwie Cieszyńskim

Katarzyna Sydonia – księżna cieszyńska ok. 1550-1594

	 	 	 	 	 	 	 	Katarzyna	Sydo-
nia,	 księżna	 Saksonii,	
Engern	 i	Westfalii,	 cór-
ka	 księcia	 saskiego	 na	
Lauenbergu,	 Francisz-
ka	 I,	 w	 1567	 została	
drugą	 żoną	 Wacława	
III	Adama,	 który	wpro-
wadził	 	 Reformację	 
w	 Księstwie	 Cieszyń-
skim.	Przez	swoje	koli-
gacje	przyczyniła	się	do	
bliższych	 	 kontaktów	 

z	duchowymi			centrami	życia	ewangelickiego.	Urodzi-
ła	 trzech	 synów	 i	 trzy	 córki,	 ale	 tylko	Adam	Wacław	
przeżył	ojca.	Za	zgodą	cesarza	objęła	w	 jego	 imieniu	
rządy	regencyjne	w	Księstwie.
									W		notkach	biograficznych	można	przeczytać,	iż	
popierała	 Reformację	w	Księstwie	 Cieszyńskim.	 	 Co	
więc	 robiła?	Opierając	 się	 na	 dorobku	męża,	 zadbała	 
o	dalszy	rozwój	myśli	reformacyjnej.		Ujęła	rządy	moc-
ną	ręką	i	w	trosce	o	poddanych	zaprowadziła		ład	przede	
wszystkim	w	kościele	i	szkole.	Podstawą	jej	Porządku		
stał	 się	Porządek	kościelny	Wacława	Adama,	wydany	
w	 1568.	Wówczas	 po	 raz	 pierwszy	 określono	 dogma-
tyczne	 i	 organizacyjne	 podstawy	 życia	 kościelnego	
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oraz	szkolnego.	Dostrzegała	jednak	duże	rozbieżności	
między	literą	pisaną	a	praktyką	życia	codziennego	i	po-
stanowiła		go	uzupełnić.		Porządek	kościelny	i	szkolny	
Katarzyny	Sydonii	ukazał	się	w	1584	roku,	jest	nowa-
torski	pod	wieloma	względami	i	prawie	dwukrotnie	ob-
szerniejszy.	Uzupełniła	paragrafy	spisane	przez		męża	 
i	dodała	pięć	nowych	artykułów,		poruszających	bardzo	
istotne	kwestie.
 1. O proboszczach, sługach kościoła i szkoły 
-	 wprowadza	 dyscyplinę	 	 między	 duchownymi,	 przy-
pomina	 powołanie	 i	 naczelne	 zadanie,	 jakim	 jest	 	 na-
uczanie	Bożego	Słowa	i	świecenie	przykładem,	zabra-
nia	mieszania	się	do	nie	swoich	spraw,	poleca	postawę	
pokory	i	czuwania	nad	własnym	językiem.
 2. O wyborze kaznodziejów i sług kościoła.
Wybór	proboszczów	powierza	władzom	świeckim,	za-
strzegając	sobie		prawo	zatwierdzania	wyboru.	Podob-
ną	 procedurę	 przewiduje	 w	 odniesieniu	 do	 pracowni-
ków	szkolnych.
 3. Skarbnica kościelna.
Tego	artykułu	nie	było		w	poprzednim	Porządku.	Księż-
na	powołując		się			na	Lutra,	ustanowiła	osobny	fundusz	
dla	 ubogich	 i	 tak	 stworzyła	 podwaliny	 pod	 przyszły	
prezbiterialny	zarząd	poszczególnych	zborów.
 4. Wizytacja szkoły.
Szkoły	zakłada	się	po	to,	by	uczyły	Słowa	Bożego,	ję-

zyka,	karności	i	cnoty,	objęte	zostały	
kuratelą	duchowieństwa	i	rady	miej-
skiej.	 Wizytacje	 	 oceniały	 postępy	
uczniów	 i	 kwalifikacje	 nauczycieli,	
od	których	wymagało	się	odpowied-
niego	 wykształcenia	 i	 wysokiego	
morale.	 Zdaniem	 księżnej,	 szkoła	
jest	 dobrem,	 z	 którego	 powinni	 ko-
rzystać	jedynie	godni.
 5. Uwagi końcowe Katarzyny 
Sydonii.
						 	 Tu	 zawarła	 stanowcze	 słowa	
nakazujące	dostosowanie	się	do	wy-
danego	porządku,	a	w	razie	uchybień	

-	przewiduje		kary	i	utratę	urzędu.
	 Podpisała	Porządek	20	kwietnia	1584	i	złożyła	
pieczęć:	Sydonia	Katarzyna,	Księżna	cieszyńska,	wdo-
wa.	Jej	dzieło	miało	ogromne	znaczenie	dla	następnych	
pokoleń,	 podobnie	 jak	 fakt,	 że	 z	 jej	 fundacji	w	 1585	
powstał	w	Cieszynie	kościół	Świętej	Trójcy	i	cmentarz	
dla	ofiar	zarazy,	obecnie	park.
										W	1586		ponownie	wyszła	za	mąż	za	nadżupana	
trenczyńskiego,	hrabiego	E.	Forgacha.	Ostatnie	lata	jej	
życia	zasnute	są	mgłą	niewiedzy.	Po	śmierci	spoczęła	w	
klasztorze	w	Lubiążu	na	Dolnym	Śląsku.
	 Księżna,	 dzielna	 kobieta,	 zafascynowana	 po-
wiewem	 Reformy	 Kościoła,	 z	 wielką	 	 konsekwen-
cją	podjęła	się	wielu	zadań	i	była	bardzo	skuteczna	w	
swych	 poczynaniach.	 Księstwo	 Cieszyńskie	 stało	 się	
zaczynem	 Czegoś,	 co	 skutkuje	 powiedzeniem	 obec-
nym	do	dziś:	twardy	jak	luter	spod	Cieszyna.	Może	być	
wzorem	jak	być	wiernym,	lojalnym	i	uporządkowanym	
w	czasach	chaosu	 i	upadku	autorytetów,	bez	względu	
na	wiek,	w	którym	się	tego	doświadcza.		Jest	wreszcie,	
mimo	 osobistych	 ciężkich	 doświadczeń,	 	 przykładem	
dalekowzroczności	i	hartu	ducha.

Moneta Katarzyny Sydonii

Władysława Magiera na podstawie 
tekstu Aleksandry Błahut-Kowalczyk

Póki		życia,
póki		tchu
nie	odwracaj
swego	wzroku
od		Jezusa,

Jego		Krzyża.
Na		Nim		On
rozjaśnił		mroki

Moc Krzyża

Bronisław Sztuchlik

W	bólu	wyrzekł:
		„Ojcze	odpuść		im,
bo	nie	wiedzą
co		czynią.”
Jakże		więc
nie	można	być
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Wydarzenia parafialne
Zgromadzenie Parafialne

	 Nasze	 prawo	 kościelne	 stanowi,	 że	 najwyż-
szą	władzą	parafialną	jest	Zgromadzenie	Parafialne.	W	
jego	 skład	 wchodzą	 członkowie	 Parafii,	 posiadający	
czynne	 prawo	wyborcze	 i	wpisani	 na	 listę	wyborców,	
prowadzoną	 przez	 Radę	 Parafialną.	 W	 naszej	 parafii	
zgromadzenia	 parafialne	 zwoływane	 są	 (oprócz	 zgro-
madzeń	 wyborczych)	 zazwyczaj	 tylko	 raz	 w	 roku	 w	
połowie	lutego.		Jest	to	zgromadzenie	sprawozdawcze,	
na	którym	zatwierdza	się	przedstawione	sprawozdania	
z	działalności	parafialnej.	Od	dłuższego	czasu	zgroma-
dzenia	sprawozdawcze	odbywają	się	w	soboty,	w	tym	
roku	 4	 lutego	 2017	 r.	 o	 godz.	 10.00	 po	 raz	 pierwszy	 
w	nowo	wyremontowanej	sali	parafialnej	na	II	piętrze	 
w	budynku	Alumneum.	Pomimo	różnych	wysiłków,	także	 

w	 tym	 roku	 frekwencja	 na	 zgromadzeniu	 nie	 była	 
wysoka.	
	 W	związku	z	niską	frekwencją	pragniemy	Czy-
telnikom	przybliżyć	przebieg	ostatniego	zgromadzenia	
parafialnego,	a	przez	to	być	może	zachęcić	do	udziału	
w	następnych	zgromadzeniach.	
	 Otwarcia	 Zgromadzenia	 Parafialnego	 dokonał	
Proboszcz	Parafii	ks.	Janusz	Sikora,	rozpoczynając		od	
przywitania	 wszystkich	 zebranych.	 Po	 odśpiewaniu	
pieśni	„Dzień	po	dniu”,	ks.	J.	Sikora	odczytał	wersety	
biblijne	wyznaczone	na	dzień	zgromadzenia	(Z		Biblią	
na	co	dzień	-	Prz	29,25	i	1	P	3,13-14)	oraz	zmówił	mo-
dlitwę.	Następnie	 przedstawił	 porządek	 obrad	 przygo-
towany	przez	Radę	Parafialną.	Na	wniosek	proboszcza	

zostało	 	powołane	Prezydium	Zgromadzenia	
Parafialnego	 oraz	 protokolant	 (sekretarz)	
Zgromadzenia.	
	 Sprawozdanie	 Proboszcza	 i	 Rady	 Pa-
rafialnej	z	działalności	religijnej	za	rok	2016	
omówił	Proboszcz	Parafii	ks.	J.	Sikora.	Przed-
stawił	 najistotniejsze	 zagadnienia	 z	 życia	 re-
ligijnego	Parafii,	jak:	nabożeństwa,	spotkania	
biblijne,	 spotkania	młodzieżowe,	 próby	 trzy-
nastu	chórów,	 spotkania	koła	odwiedzinowe-
go,	 kół	 pań.	 Ponadto	 przybliżył	 działalność	
duszpasterza	 szpitalnego	 i	 najistotniejsze	
dane	 dotyczące	 funkcjonowania	 biblioteki	
kościelnej.	 Podkreślił	 ważne	 wydarzenia,	 ja-
kie	 miały	 miejsce	 w	 Kościele	 Jezusowym	 
w	 roku	 sprawozdawczym,	 a	 mianowicie:	
styczniowa	konsekracja	biskupa	Adriana	Ko-
raczago,	 majowy	 Dzień	 Kościoła,	 paździer-
nikowe	 połączone	 obrady	 Synodu	 Kościoła	
Ewangelicko-Augsburskiego	 w	 RP	 i	 Syno-
du	 Kościoła	 Ewangelicko-Reformowanego	 
w	 RP	 oraz	 inauguracyjne	 nabożeństwo	 roz-
poczynające	 jubileusz	 500	 lat	 Reformacji	
wraz	 z	 popołudniowym	 koncertem	 wieńczą-
cym	 dwuletni	 remont	 organów.	 Następnie	 
ks.	J.	Sikora	poprosił	o	przedstawienie	działal-
ności	księży	opiekunów	filiałów	cieszyńskiej	
parafii.	 Jako	 pierwszy	 sprawozdanie	 z	 życia	
religijnego	przedstawił	ks.	Marcin	Podżorski	
opiekun	 filiałów	 w	 Hażlachu	 i	 Zamarskach.	
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Ks.	Dariusz	Madzia,	mimo	iż	nie	jest	opiekunem	filia-
łu	w	Marklowicach,	przedstawił	 życie	 religijne	filiału	
gdzie	 opiekuje	 się	 spotkaniami	 młodzieży.	 Następnie	
ks.	Łukasz	Gaś	odczytał	sprawozdanie	z	życia	filiałów	
w	 Bażanowicach,	 Ogrodzonej	 i	 Krasnej.	 Ks.	 Tomasz	
Chudecki	odczytał	i	przybliżył	życie	zborowe	filiałów	
w	Gumnach	i	Puńcowie.	
	 Opiekun	Muzeum	Protestantyzmu	oraz	Biblio-
teki	i	Archiwum	im.	B.R.	Tschammera,	M.	Gabryś,	od-
czytał	sprawozdanie	z	działalności	za	rok	2016.	
Po	 przedstawieniu	wszystkich	 sprawozdań	 z	 życia	 re-
ligijnego	 i	 społeczno-kulturalnego,	 ks.	 J.	 Sikora	 po-
dziękował	 współpracownikom,	 wolontariuszom	 za	
zaangażowanie	 w	 działalność	 parafialną	 i	 kościelną.			
Sprawozdania	 wzbogacone	 były	 prezentacjami	 multi-
medialnymi.	
	 Sprawozdanie	 finansowe	 z	 działalności	 ko-
ścielnej	za	rok	2016	przedstawiła	Kurator	Parafii	Mał-
gorzata	Wacławik-Syrokosz.	 Scharakteryzowała	 głów-
ne	 pozycje	 finansowe	 działalności	 kościelnej	 w	 roku	
sprawozdawczym,	 dodatkowo	 zobrazowane	 dzięki	
przygotowanej	 prezentacji	 multimedialnej.	 Zaprezen-
towano	wysokości	wpływów	oraz	wydatków	i	cele,	na	
które	zostały	przeznaczone.
	 Sprawozdanie	 z	 działalności	 gospodarczej	 za	
rok	 2016	 przedstawiła	 również	 Kurator	 Parafii	 Mał-
gorzata	Wacławik-Syrokosz.	 Przedstawiła	 także	 głów-
ne	 elementy	 sprawozdania	 finansowego	 z	 działalno-
ści	 gospodarczej.	 	 Najważniejszym	 realizowanym	
zadaniem	przez	parafię	było	ograniczenie	niskiej	emisji	 
w	parafialnych	budynkach	czynszowych		(tzw.	Program	
KAWKA).	 Sprawozdanie	 było	 również	 zilustrowane	
odpowiednią	prezentacją	multimedialną.	
	 Plany	 działalności	 kościelnej	 na	 roku	 2017	
przedstawiła	 Kurator	 Parafii	 Małgorzata	 Wacławik-
-Syrokosz.	 Poinformowała	 zebranych,	 iż	 budżet	 na	

2017	rok	został	zaprojektowany	w	oparciu	o	założenia	
podobnych	 warunków	 funkcjonowania	 Parafii	 jak	 to	
miało	miejsce	w	ubiegłych	latach.	Podała	również	pla-
ny	remontów	budynków	kultu	religijnego	w	Cieszynie	 
i	poszczególnych	filiałach,	w	tym	naprawę	chodnika	na	
cmentarzu	w	Cieszynie.	
	 Plan	 działalności	 gospodarczej	 na	 rok	 2017	
przedstawiła	 także	 Kurator	 Parafii	Małgorzata	Wacła-
wik-Syrokosz.	Również	ten	budżet	został	zaplanowany	
w	 oparciu	 o	 funkcjonowanie	 warunków	 działalności	
gospodarczej	 takich,	 jakie	 miały	 miejsce	 w	 poprzed-
nich	latach.	Do	planu	wprowadzono		realizację	progra-
mu	KAWKA.	
	 Sprawozdanie	 Komisji	 Rewizyjnej	 odczytała	 
i	 omówiła	 przewodnicząca	 komisji	 Pani	 Halina	 Cza-
derna.	 Komisja	 Rewizyjna	 sprawdzająca	 funkcjono-
wanie	 Parafii	 pracowała	 w	 składzie:	 Halina	 Czader-
na	 przewodnicząca	 komisji	 oraz	 członkowie,	 Dorota	
Kluz-Raczek	i	Roman	Łyżbicki.	Po	dokonaniu	analizy	
dokumentacji	i	zapoznaniu	się	z	funkcjonowaniem	Pa-
rafii	w	 roku	sprawozdawczym,	Komisja	Rewizyjna	w	
sprawozdaniu	przedstawiła	wyniki,	jak	również	zalece-
nia,	między	 innymi	 dokończenie	 aktualizacji	 kartotek	
parafialnych	 oraz	 spłatę	 zadłużenia	wewnętrznego	Pa-
rafii.	Komisja	stwierdziła,	że	działalność	kościelna	i	go-
spodarcza	była	prowadzona	prawidłowo	i	wnioskowała	 
o	 udzielenie	 absolutorium	 Radzie	 Parafialnej	 za	 rok	
2016.	
	 W	dyskusji,	 jako	pierwsza	głos	zabrała	Graży-
na	Smoter,	która	uzupełniła	sprawozdanie	z	życia	reli-
gijnego	filiału	w	Puńcowie,	zwracając	uwagę,	iż	pracę	
na	szkółkach	niedzielnych	w	Puńcowie	od	lat	prowadzi	
również	Ewa	Raszyk	z	Dzięgielowa.	
	 Diakon	 Joanna	 Sikora,	 uzupełniając	 sprawoz-
danie	 z	 życia	 religijnego	 parafii,	 zwróciła	 uwagę	 na	
ważny	 jubileusz	30-lecia	koła	pań	w	filiale	w	Marklo-

Foto: Andrzej Macura
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wicach.	Planowano	uroczyste	obchodzenie	tego	jubile-
uszu,	 jednak	 ze	względu	 na	 przeciągający	 się	 remont	
chodnika	i	drogi	w	Marklowicach,	nie	było	takiej	moż-
liwości.	 Ponadto	 uzupełniła,	 iż	 parafialne	 koło	 odwie-
dzinowe	swą	opieką	obejmuje	przeszło	300	osób.	
	 Pan	 Piotr	 Chmiel	 zwrócił	 uwagę,	 iż	 sprawoz-
dania	świadczą	o	bogatej	działalność	Parafii	i	szeregu	
inicjatywach,	spotkaniach,	to	jednak	widać	na	nich	co-
raz	mniejszą	frekwencję	zborowników.	Podjął	temat	ak-
tywizacji	 parafian	 i	 zaproponował	 działania	 związane	
z	misją	wewnętrzną,	 która	 by	 ożywiła	 życie	 religijne	
zboru.	Zaapelował	aby	podjąć	próbę	dotarcia	do	para-
fian,	którzy	nie	uczestniczą	w	życiu	zboru,	szczególnie	
w	roku	jubileuszowym.	Ponadto	zwrócił	uwagę	na	war-
tość	modlitwy.	Również	w	powyższym	aspekcie,	zapro-
ponował	wprowadzenie	intencji	modlitewnych	podczas	
niedzielnych	nabożeństw.	
	 Ks.	J.	Sikora	zapowiedział,	że	wraz	z	pozosta-
łymi	 księżmi	 omówi	 kwestie	 intencji	 modlitewnych,	
jak	również	uczestnicy	nabożeństw	zostaną	poproszeni	 
o	 włączenie	 do	 modlitwy	 intencji	 w	 momencie	 gdy	
przychodzą	do	kościoła	i	w	ciszy	ją	zmawiają.
	 Ks.	 T.	 Chudecki	 odnosząc	 się	 do	
głosu	P.	Chmiela	podzielił	 się	 swoimi	prze-
myśleniami	 dotyczącymi	 zmniejszającej	
się	 frekwencji	 i	 zaangażowania	 wiernych	 
w	życie	zboru.	Zwrócił	uwagę,	 iż	zaprosze-
nia	na	spotkania	młodzieżowe	są	często	igno-
rowane,	a	często	 też	sami	rodzice	zgadzają	
się,	aby	ich	dzieci	nie	uczestniczyły	w	orga-
nizowanych	spotkaniach,	a	nawet	zwalniają	 
i	wypisują	dzieci	z	lekcji	religii.	
	 Pani	Krystyna	Penkała	podzieliła	się	
swoimi	doświadczeniami	z	pracy	z	dziećmi	i	
rodzicami,	zwróciła	wagę,	iż	po	konfirmacji	
rodzice	wypisują	dzieci	z	religii.	
	 Pani	 Krystyna	 Król	 odniosła	 się	
do	 spraw	 związanych	 z	 frekwencją	 oraz	

sprawą	 związaną	 z	 uczestnictwem	 dzieci	 
w	 konkursie	 wiedzy	 biblijnej	 Sola	 Scrip-
tura.	Zwróciła	uwagę	na	wysiłek	włożony	 
w	przygotowania	do	konkursu	oraz	wkład	
rodziców	 w	 przygotowaniu	 dzieci.	 Pro-
ponowała,	 aby	 bardziej	 wyróżnić	 uczest-
ników,	 laureatów	tego	konkursu,	co	może	
bardziej	motywować	do	zaangażowania	się	
w	życie	Parafii.	
Ks.	J.	Sikora	zauważył,	iż	wkład	w	przygo-
towanie	dzieci	do	konkursu	mają	 również	
katecheci	 prowadzący	 dodatkowe	 zaję-
cia.	 Odnośnie	 dodatkowego	 wyróżnienia	
uczestników	 to	 oczywiście	 należy	 się	 za-
stanowić,	ponadto	należy	pamiętać	o	dzie-
ciach	uczestniczących	w	innym	konkursie	
biblijnym	 np.	 Jonasz.	 Parafia	 też	 zachę-

ca	dzieci	 i	 promuje	 poprzez	 nagrody	 za	 uczestnictwo	 
w	nabożeństwach	rodzinnych.	
	 Ks.	 Łukasz	Gaś,	 jako	 członek	 komisji	 organi-
zacyjnej	konkursu	Sola	Scriptura,	odniósł	się	do	nagród	
w	konkursie,	które	w	ostatnim	czasie	są	atrakcyjniejsze,	
mimo	 pewnych	 trudności	 z	 pozyskaniem	 sponsorów.	
Ponadto	 konfirmanci,	 a	 zarazem	 	 laureaci	 konkursu	
mają	dodatkową	nagrodę	w	postaci	zwolnienia	z	egza-
minu	konfirmacyjnego	i	są	w	trakcie	egzaminu	wyczy-
tywani,	także	otrzymują	celujące	oceny	na	lekcjach	reli-
gii.	Odniósł	się	do	niewielkiej	frekwencji	zborowników	
na	nabożeństwach	ekumenicznych,	 lecz	 jak	zauważył,	
ostatnie	 nabożeństwo	 ekumeniczne	 w	 Marklowicach	
było	wyjątkowe	 i	budujące	ze	względu	na	sporą	 ilość	
parafian	z	filiału.	Odniósł	się	też	do	dzisiejszego	Zgro-
madzenia	Parafialnego,	w	którym	co	roku	uczestniczą	
te	 same	 osoby,	 a	 frekwencja	 też	 nie	 jest	 taka	 jak	 po-
winna	być.	Zauważył	 też	przewagę	zborowników	z	fi-
liałów.	Podkreślił,	iż	należy	cieszyć	się	ze	sporej	liczby	
osób,	które	przygotowują	się	do	wstąpienia	do	parafii.	
Niewątpliwie	wyzwaniem	są	osoby	będące	członkami	
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naszej	Parafii,	a	które	utraciły	sens	uczestnictwa	w	jej	
życiu.	Zaapelował	o	wspólną	pracę	wszystkich	parafian	
na	rzecz	parafii,	nie	tylko	księży.	
	 Pan	 Jan	 Rucki	 poruszył	 sprawę	 elewacji	 Ko-
ścioła	Jezusowego,	która	obecnie	mocno	odbiega	pod	
względem	 estetycznym	 od	 reszty	 okolicznych	 budyn-
ków.	 Zadał	 też	 pytanie	 odnośnie	 planowanej	 reformy	
szkolnej,	jak	odbije	się	na	stanie	ewangelickiej	oświaty.	
	 Odpowiedzi	 w	 kwestii	 szkół	 udzielił	 
ks.	D.	Madzia,	wiceprezes	Towarzystwa	Ewangelickie-
go	w	Cieszynie	wyjaśniając,	iż	jeśli	dojdzie	do	likwida-
cji	gimnazjów,	zostanie	przeprowadzona	odpowiednia	
reorganizacja	szkół	Towarzystwa.	
	 Pan	M.	Gabryś,	pracownik	parafii,	odniósł	się	
do	planów	parafii	związanych	z	naprawą	elewacji	Ko-
ścioła	 Jezusowego.	 Przybliżył	 plany	 związane	 z	 przy-
gotowywanym	obecnie	wnioskiem	o	dofinansowanie	ze	
środków	Unii	Europejskiej	na	zabytki,	które	planuje	się	
złożyć	w	roku	bieżącym.	Z	tym	związane	są	prowadzo-
ne	prace	badawcze	 i	 odkrywki,	 które	 są	widoczne	na	
elewacji	zewnętrznej	kościoła	od	strony	starego	cmen-
tarza.	 Szczególnie	 istotnym	 zagadnieniem	 jest	 jednak	
zawilgocenie	 ścian	 i	 fundamentów	kościoła	od	 strony	
starego	cmentarza	oraz	badanie	pęknięć	kościoła,	 któ-
re	również	na	nowo	zaczęto	kontrolować.	Ze	względu	
na	wielkość	prac	oraz	ich	ogromne	koszty,	prace	będą	
wykonywane	w	zależności	od	wielkości	ewentualnych	
otrzymanych	 środków	 zewnętrznych.	 Jeżeli	 Parafia	
otrzyma	dofinansowanie,	wtedy	należy	się	spodziewać	
wieloletnich	prac	konserwatorko-remontowych.	
	 Głos	w	 dyskusji	 zabrała	 również	Anna	Wach-
tarczyk,	poruszając	problem	ubogich	parafian	i	udziela-
nia	im	pomocy.	Ponadto	zwróciła	uwagę	na	brak	czyn-
nych	toalet	w	pobliżu	Kościoła	Jezusowego.	
	 W	 odpowiedzi	 ks.	 J.	 Sikora	 wpierw	wyjaśnił	
sprawę	 toalet	 obok	 kościoła.	 Toalety	 te	 zostały	 prze-
kazane	przez	miasto	parafii,	 jednak	są	w	bardzo	złym	
stanie	 i	 należy	wpierw	 przeprowadzić	 gruntowny	 ich	
remont.	 W	 sprawie	 działalności	 charytatywnej	 poin-
formował,	iż	parafia	wspiera	kilka	osób	w	bardzo	złej	
sytuacji	życiowej	oraz	doraźnie	osoby,	które	zgłaszają	
taką	potrzebę.	Ważne	jest	dotarcie	do	osób	potrzebują-
cych	i	informowanie	o	tych	osobach.	Sprawa	będzie	też	
jednym	z	punktów	obrad	Rady	Parafialnej.	
	 Pan	 Jan	Król	 zwrócił	 uwagę,	 iż	 księża	 nie	 są	 
w	 stanie	 wszystkiego	 dopilnować,	 a	 problem	 jest	 też	 
z	 tym,	 iż	 wierni	 się	 nie	 znają,	 są	 mało	 zintegrowani.		
Zauważył	też,	że	w	filiałach	ta	więź	między	parafiana-
mi	jest	o	wiele	większa,	a	tym	samym	łatwiej	dotrzeć	
do	osób	potrzebujących.	Zaproponował,	aby	powrócić	
do	 myśli	 związanej	 z	 rejonizacją	 parafii	 szczególnie	 
w	mieście	 Cieszynie	 tak,	 aby	 członkowie	 Rady	 Para-
fialnej	byli	odpowiedzialni	za	konkretne	rodziny	w	da-
nym	rejonie.	Odniósł	się	również	do	planu	finansowego,	

zwracając	 uwagę	 na	 zbyt	 niską	 kwotę,	 1000	 zł,	 jaka	
została	 zaplanowana	 na	 remont	 mieszkania	 księdza	 
w	Bażanowicach.	
	 Pani	 Zofia	 Wojtas	 również	 podjęła	 dyskusję	 
w	sprawie	ubogich	i	starszych	osób,	oraz	toalet	przy	ko-
ściele,	potrzebnych	starszym	jak	i	dzieciom.
	 Po	zakończeniu	dyskusji		przystąpiono	do	gło-
sowania	nad	uchwałami,	które	zostały	w	kolejności	gło-
sowania	wyświetlane	na	ekranie	oraz	odczytane	przez	
Panią	Kurator.	
	 Zdecydowaną	 większość	 uchwał	 podjęto	 jed-
nogłośnie:	m.in.	dotyczącą	zatwierdzenia	sprawozdania	
Proboszcza	i	Rady	Parafialnej	za	rok	2016,	zatwierdze-
nia	sprawozdania	finansowego	z	działalności	kościelnej	
za	 rok	 2016,	 zatwierdzenia	 sprawozdania	 z	 działalno-
ści	gospodarczej	za	 rok	2017,	przeznaczenia	dochodu	
z	działalności	gospodarczej	za	rok	2016	na	cele	kultu	
religijnego,	przyjęcia	planu	działalności	kościelnej	na	
rok	2017,	przyjęcia	planu	działalności	gospodarczej	na	
rok	2017,	wyrażenia	zgody	na	ustanowienie	hipoteki	na	
nieruchomości	zabudowanej	budynkiem	pl.	Wolności	3	
związanej	z	uzyskaniem	gwarancji	bankowej.		Uchwałę	
dotyczącą	 udzielenia	 Radzie	 Parafialnej	 absolutorium	 
z	 wykonania	 obowiązków	 za	 rok	 2016,	 podjęto	 przy	 
2	głosach	wstrzymujących.
	 Po	głosowaniu	nad	uchwałami	przystąpiono	do	
wniosków	 członków	Zgromadzenia	 Parafialnego	 oraz	
spraw	różnych	i	wniesionych.	
	 Pan	J.	Król	zwrócił	się	z	apelem	o	wstępowanie	
w	szeregi	Oddziału	Polskiego	Towarzystwa	Ewangelic-
kiego	w	Cieszynie.	
	 Ks.	M.	Podżorski	przedstawił	informacje	o	ob-
chodach	ogólnokościelnych	500	lat	Reformacji	związa-
nych	z	Ewangelickimi	Dniami	Kościoła	które	odbędą	
się	w	dniach	15-18	czerwca	2017	roku.	Zwrócił	uwagę,	
że	16	czerwca	obchody	będą	organizowane	w	Cieszy-
nie	i	Czeskim	Cieszynie.	Podkreślił	integrujący	aspekt	
Ewangelickich	Dni	Kościoła,	gdyż	ewangelicy	z	całej	
Polski	 mają	 mieszkać	 w	 domach	 współwyznawców	 
i	o	zgłaszanie	takiej	otwartości	na	przyjęcie	gości	gorą-
co	apelował.	
	 Pan	 Jan	Macura	 zwrócił	 uwagę	 na	 zbyt	małą	
akcję	informacyjną	dotyczącą	przyjazdu	busa	reforma-
cyjnego	do	Cieszyna	i	uroczystości	z	tym	związanych,	
a	które	mają	odbyć	się	8	lutego	w	teatrze.	
	 Odpowiedzi	 udzielił	 ks.	 J.	 Sikora,	 informując	
o	wspólnej	uroczystej	sesji	Rady	Miasta,	Rady	Powia-
tu	oraz	Sejmiku	Województwa	Śląskiego	w	teatrze.	Ze	
względu	na	ograniczoną	 ilość	miejsc,	parafia	otrzyma-
ła	pulę	biletów,	które	można	pobrać	po	Zgromadzeniu.	
Ponadto	poinformował,	o	wpłynięciu	do	parafii	pisma	
jednego	z	parafian,	który	zaproponował	aby	w	ramach	
obchodów	 500	 lat	 Reformacji	 postawić	 pomnik	 ks.	
Marcina	Lutra	 na	pl.	Kościelnym.	Zwrócił	 uwagę,	 że	
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Rada	Parafialna	 dyskutowała	 na	 ten	 temat,	 a	wstępna	
wycena		pomnika	z	brązu	to	ok.	60-70	tys.	zł,	zaś	z	ka-
mienia	ok.	30	tys.	zł.	Tym	samym	pomysł	ostał	poddany	
pod	dyskusję	Zgromadzenia.	Pan	J.	Król	zaproponował	
aby	zamiast	pomnika	stworzyć	 fundusz	np.	wspierają-
cy	ubogich,	o	których	była	mowa	wcześniej	w	dyskusji,	 
a	który	nosiłby	imię	ks.	M.	Lutra,	tworząc	w	ten	sposób	
„żywy	pomnik”.	W	podobnym	tonie	wypowiedziała	się	
Z.	Wojtas.
	 Następnie	odczytano	protokół	z	obrad	Zgroma-
dzenia	Parafialnego,	który	został	przyjęty	bez	uwag.		
	 Po	 wyczerpaniu	 porządku	 obrad,	 ks.	 J.	 Siko-
ra	 podziękował	 wszystkim	 zebranym	 za	 przybycie	 i	
poświęcony	 czas,	 a	 także	 za	 zaangażowanie	 i	 troskę	 
o	arafię	i	Kościół.	Następnie	zmówiono	Modlitwę	Pań-
ską	i	odśpiewano	pieśń	Dziękujmy	Bogu	wraz	(ŚE	593),	
Tym	samym	obrady	tegorocznego	Zgromadzenia	zosta-
ły	zakończone.
	 Należy	 zastanowić	 się	 nad	 niezbyt	 liczebnym	
udziałem	 zborowników	w	 zgromadzeniu.	 	Gdyby	 nie	
wierni	 z	 filiałów	 (głównie	 Hażlach	 i	 Zamarski),	 fre-
kwencja	na	7	tysięczny	zbór	byłaby	fatalna.	Taki	stan	
rzeczy	 może	 być	 tłumaczony	 dwojako.	 Pierwsze	 wy-
jaśnienie	to	takie,	iż	nasi	parafianie	uważają,	że	sprawy	
parafialne	czy	szerzej	kościelne,		prowadzone	są	przez	
władze	parafii	właściwie	 i	 zgodnie	z	 ich	oczekiwania-
mi	nie	ma	wiec	powodu	do	włączenia	się	w	dyskusje	

na	zgromadzeniach	parafialnych.		Wydaje	się,	że	takie	
wyjaśnienie	 jest	zbyt	proste	 i	powierzchowne.	Drugie	
wytłumaczenie	 niskiej	 frekwencji	 nie	 jest	 już	 takie	
optymistyczne	 –	 parafianie	 uważają,	 że	 ich	 głos	 na	
zgromadzeniu	byłby	głosem	zmarnowanym,	ponieważ	
i	 tak	władze	parafialne	zrobią	„po	swojemu”.	A	może	
jest	 jeszcze	 inne	wytłumaczenie	 –	 taki	 stan	 rzeczy	 to	
przejaw	postępującej	 laicyzacji,	braku	wiary	i	odwagi	
do	 podejmowania	 odpowiedzialności	 za	 losy	 naszej	
wspólnoty.	W	Biblii	 czytamy	ciekawą	historię	 Izraela	
„A	 gdy	 Dawid	 odbył	 naradę	 z	 dowódcami	 oddziałów	
tysięcznych	 i	 z	 setnikami,	 z	 każdym	w	 ogóle	 dowód-
cą.	Rzekł	do	całego	zgromadzenia	izraelskiego:	Jeżeli	
dobrym	wam	się	to	wydaje	i	zgodne	jest	z	wolą	Pana,	
Boga	naszego,	wyślijmy	wezwanie	do	 reszty	naszych	
braci	we	wszystkich	ziemiach	izraelskich,	a	oprócz	nich	
do	kapłanów	 i	Lewitów	w	miastach,	gdzie	mają	przy-
dzielone	pastwiska,	aby	się	zeszli	u	nas.	A	sprowadzimy	
Skrzynię	Boga	naszego	do	siebie,	gdyż	w	czasach	Sau-
la	nie	dbaliśmy	o	nią.	 I	 rzekło	całe	zgromadzenie,	by	
tak	zrobić,	gdyż	rzecz	ta	wydała	się	słuszną	w	oczach	
całego	 ludu”	 (1	 Krn	 13,1-4).	 Bierzmy	 zatem	 udział	 
w	 zgromadzeniach	 parafialnych	 –	 powiedzmy	 swoim	
przedstawicielom	w	Radzie	Parafialnej	czy	też	duchow-
nym	„jaka		rzecz	wydaje	się	być	słuszna	w	oczach	całej	
naszej	parafii”.

 Na podstawie protokołu ze Zgromadzenia opracował  
Jan Król 

Cieszyn Miastem Reformacji 
	 Przed	 przeszło	 dwoma	 laty,	 30	 października	
2014	roku,	na	sesji	Rady	Miasta	jednogłośnie	przegło-
sowano	uchwałę	w	sprawie	włączenia	Cieszyna	do	listy	
Europejskich	Miast	Reformacji.	W	sumie	w	projekcie	
Europejskich	Miast	Reformacji	udział	bierze	68	miast	
z	 19	 państw,	 a	 	 zaangażowanych	 jest	 47	 Kościołów	 
o	różnych	tradycjach	reformacyjnych,	jak	kościoły	lute-
rańskie,	reformowane	czy	anglikański.	Koordynatorem	
tego	 europejskiego	 przedsięwzięcia	 jest	 Stowarzysze-
nie	 Reformacja	 2017	 (Verein Reformationsjubiläum 
2017),	w	którym	współpracują	ewangelickie	Kościoły	
krajowe,	Kościoły	ewangelikalne	oraz	organizacje	eku-
meniczne.	Jednym	z	elementów	łączącym	68	Miast	Re-
formacji	 jest	 podróż	 specjalnego	 reformacjobusa,	 któ-
ry	 3	 listopada	 2016	 roku	wyruszył	 z	Genewy,	miasta	 
w	którym	 siedzibę	ma	największa	organizacja	 ekume-

niczna,	Światowa	Rada	Kościołów	oraz	Światowa	Fe-
deracja	Luterańska.	Ta	Europejska	Podróż	 z	Przystan-
kami	(Europäischer Stationenweg)	łączy	różne	historie	
i	 tradycje	 Reformacji	 -	 luterańską,	 husycką,	 reformo-
waną	 czy	 anglikańską.	 Reformacjobus	 już	 odwiedził	
między	innymi	takie	miasta	jak:	Bazyleę,	Wiedeń,	Pra-
gę,	Heidelberg,	Bern,	Zurych,	Rzym,	Wenecję,	Lublanę,	
Sybin,	Debreczyn,	Bardejów,	Dublin,	 a	 jeszcze	 przed	
nim:	Liverpool,	Londyn,	Viborg,	Bergen,	Västerås,	Tur-
ku,	Rygę,	Dordrecht,	Strasburg,	Berlin,	Augsburg	i	inne,	
by	ostatecznie	w	drugiej	połowie	maja	tego	roku	doje-
chać	do	mety,	 to	 jest	 do	Wittenbergi,	 gdzie	 stanie	 się	
częścią	Wystawy	Światowej	„Bramy	Wolności”.
	 Na	 drodze	 znalazły	 się	 również	 dwa	 polskie	
miasta	 Cieszyn	 i	Wrocław.	 I	 właśnie	 w	 poniedziałek	
wieczorem	6	 lutego	z	Sopronu	na	Węgrzech,	 reforma-
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cjobus	z	grupą	wolontariuszy	dotarł	do	Cieszy-
na.	Po	rozlokowaniu	na	płycie	rynku,	w	środę	
8	 lutego	 o	 godzinie	 10.00	 nastąpiło	 uroczyste	
otwarcie	 reformacjobusa,	 którego	 dokonali:	
biskup	 kościoła	 Jerzy	Samiec,	 biskup	 diecezji	
cieszyńskiej	 dr	 Adrian	 Korczago	 i	 burmistrz	
miasta	Ryszard	Macura.	Mimo	mroźnej	pogody,	
do	 licznie	zebranych	zwrócił	 się	ks.	dr	Volker	
Jung,	prezydent	Kościoła	Hesji-Nassau	z	Ewan-
gelickiego	 Kościoła	 Niemiec.	 Reformacjobus	
cieszył	 się	 sporym	 zainteresowaniem,	 a	 zwie-
dzający	mogli	zapoznać	się	z	różnymi	aspekta-
mi	Reformacji.	Prezentowane	w	nim	były	filmy	 
z	 68	miast	 Reformacji	 oraz	 prezentacje	multi-
medialne	 z	miast,	 które	 już	 reformacjobus	 od-
wiedził.	 Oczywiście	 nie	 zabrakło	 prezentacji	
dotyczącej	 luteran	 Śląska	 Cieszyńskiego,	 był	
film	 oraz	 prezentacja	 dotycząca	 historii	 Refor-
macji	na	Śląsku	Cieszyńskim	i	Kościoła	Jezuso-
wego,	prezentacje	życia	współczesnego	naszej	
Parafii,	chórów,	działalności	pań	ewangeliczek,	
szkół	ewangelickich,	Muzeum	Protestantyzmu	
oraz	 Biblioteki	 i	Archiwum	 im.	 B.R.	 Tscham-
mera.
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	 W	tym	samym	dniu	odbyła	się	też	konferencja	
duchownych	 diecezji	 cieszyńskiej.	 Pierwsza	 jej	 część	
miała	uroczysty	charakter	i	odbyła	się	w	Sali	Sesyjnej	
cieszyńskiego	Ratusza,	gdzie	zebranych	przywitał	Bur-
mistrz	miasta	R.	Macura,	a	wykład	poświęcony	wzajem-
nym	relacjom	Kościoła	i	demokracji	wygłosił	ks.	dr	V.	
Jung.	Druga	 część	miała	miejsce	 już	w	budynku	 para-
fialnym	-	Alumneum.	
	 O	godzinie	15.30	na	Rynku	rozpoczęto	uroczy-
stości	 popołudniowe	 i	 zaprezentowano	 reformacjobus	
przybyłym	do	Cieszyna	na	uroczystą	nadzwyczajną	se-
sję	 członkom	 Sejmiku	Województwa	 Śląskiego,	 Rady	

Powiatu	 Cieszyńskiego	 i	 Rady	 Miasta	 Cieszyna,	 po-
czym	wszyscy	udali	się	do	Teatru	im.	A.	Mickiewicza.	
Gości	 w	 teatrze	 przywitał	 Burmistrz	 Cieszyna	 R.	Ma-
cura,	a	następnie	przemawiali	Marszałek	Województwa	
Śląskiego	Wojciech	 Saługa,	 Starosta	 Powiatu	Cieszyń-
skiego	Janusz	Król	oraz	Biskup	diecezji	cieszyńskiej	A.	
Korczago.	 Krótki	 obraz	 historii	 Reformacji	 przedsta-
wił	dr	Łukasz	Barański,	 zaś	 aspekt	Reformacji	na	Ślą-
sku	Cieszyńskim	 nakreślił	 dr	 hab.	Wacław	Gojniczek.	 
W	 trakcie	 uroczystej	 sesji	 trzech	 samorządowych	 gre-
miów	zaprezentowano	treść	rezolucji	w	sprawie	jubile-
uszu	500	lat	Reformacji:	

REZOLUCJA
w sprawie 500. lat Reformacji

	 Sejmik	Województwa	Śląskiego	na	podstawie	uchwały	z	dnia	21	września	2015	roku	
ogłosił	w	Województwie	Śląskim	Rok	2017	Rokiem	Reformacji.	Wiąże	się	to	z	wydarzeniem	
sprzed	500.	lat,	kiedy	to	augustiański	zakonnik	Marcin	Luter	opublikował	95	tez,	co	dało	po-
czątek	Reformacji.	Ruch	reformacyjny	wkrótce	dotarł	także	na	Śląsk.	Przez	całe	pięć	wieków	
znajdował	i	znajduje	obecnie	wielu	orędowników,	co	w	efekcie	daje	przełożenie	na	ubogacają-
ce	zróżnicowanie	wyznaniowe	naszego	regionu.	Ta	różnorodność	przyczyniła	się	do	szczegól-
nego	rozwoju	życia	społecznego,	gospodarczego,	rozkwitu	kultury	i	edukacji	oraz	działalności	
charytatywnej.	Mimo	napięć	i	nie	zawsze	łatwej	koegzystencji,	na	naszej	śląskiej	ziemi	uda-
ło	się	wypracować	ekumeniczny	modus	vivendi,	co	zaowocowało	rozwojem	cywilizacyjnym	 
i	gospodarczym.
	 Rok	 Reformacji	 jest	 wyjątkową	 okazją,	 by	 zaznajomić	mieszkańców	 naszego	woje-
wództwa	 z	 historią	 ruchu	 reformacyjnego	 na	 tych	 ziemiach	 i	 przypomnieć	 znaczące	 wy-
darzenia,	 miejsca,	 a	 także	 postaci	 wybitnych	 śląskich	 ewangelików.	 Pamiętamy	 m.in.:	 
ks.	Jerzego	Trzanowskiego,	Walentego	Roździeńskiego,	rodziny	Hochbergów,	Henckel	von	
Donnersmarcków,	Dietlów,	siostrę	Ewę	Thiele-Winckler,	ród	Michejdów,	ks.	Andrzeja	Buz-
ka,	Jana	Kubisza,	męczenników	reżimów	nazistowskiego	 i	komunistycznego	–	ks.	Karola	
Kulisza	 i	 kompozytora	 Jana	 Sztwiertnię,	 ks.	 Richarda	Wagnera,	 ponadto	 Jana	Gawlasa,	
Stanisława	Hadynę	i	wielu	innych.	Ich	dorobek	gospodarczy,	artystyczny,	naukowy,	społecz-
no-narodowy	godny	jest	przypomnienia	i	podkreślenia.
	 Jako	Radni	wyraziliśmy	wolę,	aby	w	Cieszynie	–	mieście	Reformacji	-	podkreślić	za-
sługi	byłych	i	obecnych	mieszkańców	naszego	regionu	wyznania	ewangelickiego,	dziękując	
za	 zaangażowanie	 na	 rzecz	 naszej	 wspólnoty	 regionalnej	 i	 wyrażając	 nadzieję	 na	 dalszą	
owocną,	pełną	wzajemnego	szacunku	 i	 zrozumienia	współpracę,	która	czyni	 śląską	różno-
rodność	szansą	i	bogactwem	kulturowym	dla	Polski.

Załącznik do Uchwały Nr V/32/1/2017
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 stycznia 2017 r.
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	 Rezolucję	 na	 ręce	 Biskupa	 Ko-
ścioła	J.	Samca	przekazali:	Sylwia	Cieślar	
wiceprzewodnicząca	 Sejmiku	 Wojewódz-
twa	 Śląskiego,	 Ludwik	 Kuboszek,	 prze-
wodniczący	 Rady	 Powiatu	 Cieszyńskiego	
i	 Andrzej	 Surzycki,	 wiceprzewodniczący	
Rady	 Miasta	 Cieszyn.	 Po	 rezolucji	 głos	
zabrał	 Biskup	 Kościoła,	 a	 później	 senato-
rowie	Andrzej	Kamiński	 i	Tadeusz	Kopeć	
,wręczając	 uchwałę	w	 sprawie	 upamiętnie-
nia	 500-lecia	 obecności	 protestantów	 na	
ziemiach	polskich	przyjętą	przez	Senat	RP	
(01.02.2017),	 następnie	 I	 wicewojewoda	
śląski	Jan	Chrząszcz,	członek	zarządu	Wo-
jewództwa	Śląskiego	Henryk	Mercik	oraz	
ks.	dr	V.	Jung.	W	trakcie	uroczystości	odby-
ła	 się	 również	 prezentacja	 filmu	 promują-
cego	Cieszyn,	przygotowanego	w	związku	 
z	 projektem	 Miast	 Reformacji.	 Cały	 pro-
gram	w	teatrze	był	uświetniony	występami	
Wyższobramskiego	 Chóru	 Kameralnego	
pod	dyr.	Piotra	Sikory.	Uroczystości	zwień-
czone	 zostały	 znakomitym	 przedstawie-
niem	 teatralnym,	 przygotowanym	 przez	
nauczycieli	 i	 uczniów	 Liceum	 Ogólno-
kształcącego	 Towarzystwa	 Ewangelickie-
go	oraz	aktora	Bogusława	Słupczyńskiego,	 
w	reżyserii	Katarzyny	Słupczyńskiej.	Spek-
takl	w	ciekawy	sposób	przedstawił	począt-
ki	 Reformacji	 i	 skomplikowaną	 sytuację	
Lutra,	by	w	dalszej	części	przemknąć	przez	
historię	 ewangelików,	 starań	o	Kościół	 Je-
zusowy	oraz	ciężką	i	dramatyczną	sytuację	
w	latach	II	wojny	światowej.
	 W	 cieszyńskich	 uroczystościach	
brali	udział	goście	z	Niemiec,	Zaolzia	oraz	
trzyosobowa	delegacja	z	partnerskiej	ewan-
gelickiej	 Parafii	 w	 Dolnym	 Kubinie	 na	 
Słowacji.	
	 Następnego	 dnia,	 9	 lutego,	 wo-
lontariusze	 reformacjobusa	 wraz	 z	 bp	 A.	
Korczago	 odwiedzili	 Kościół	 Jezusowy	 
i	Muzeum	Protestantyzmu.	Cieszyn	był	34.	
przystankiem	 (miastem)	 na	 Reformacyj-
nej	 drodze	 reformacjobusa,	 z	 tego	 łatwy	
wniosek,	iż	dojechał	do	połowy	swej	drogi.	
Przybywając	do	naszego	miasta,	przejechał	
już	przeszło	10000	km,	a	wnętrze	jego	od-
wiedziło	około	30000	osób	z	niemalże	całej	
Europy.	Po	krótkiej	wizycie	w	grodzie	nad	
Olzą	reformacjobus	wyruszył	w	dalszą	po-
dróż,	do	kolejnego	miasta.	W	Polsce	zawita	
jeszcze	 raz,	 tym	 razem	we	Wrocławiu,	13	
maja.

Tekst i zdjęcia: Marcin Gabryś

Foto dzięki uprzejmości portalu ox.pl
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Wystąpienie Burmistrza Miasta Cieszyna podczas wspólnej sesji Rady Miejskiej 
Cieszyna, Rady Powiatu Cieszyńskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji 

pięciuset lat Reformacji

	 Szanowni	uczestnicy	wspólnej	sesji	Rady	Miejskiej	Cieszyna,	Rady	Powiatu	Cieszyńskiego	 i	Sejmiku	
Województwa	Śląskiego,	duchowni	 i	świeccy,	kobiety	 i	mężczyźni,	goście	z	kraju	 i	z	zagranicy,	 reprezentanci	
różnych	pokoleń,	stanów	i	zawodów,
	 Co	lub	Kto	nas	tutaj	zgromadził?
	 Jezus	Chrystus	–	ten	sam	wczoraj	i	dziś,	i	na	wieki.
	 Ten,	który	zmienił	bieg	historii	bez	armii,	bez	zaplecza	politycznego	i	bez	bogatych	sponsorów.	Ten,	który	
narodził	się	w	ubóstwie	w	grocie	betlejemskiej	i	umarł	na	hańbiącym	krzyżu	przez	wielu	opuszczony.	Po	ludzku	
więc	przegrany,	ale	zwycięski	w	Bożej	ekonomii.	Tej	ekonomii,	która	oparta	jest	na	bezinteresownej	miłości.	Tej	
ekonomii,	której	nie	jest	w	stanie	wymyślić	człowiek.	Kto	z	nas	bowiem	oddałby	się	w	ręce	przeciwnika	i	pozwo-
liłby	się	prowadzić	jak	baranek	na	śmierć?	Chrystus	to	uczynił	–	w	imię	miłości.	I	tak	zwyciężył	świat.	Mówię	 
o	tej	miłości	i	tym	zwycięstwie	dzisiaj	wprost,	mając	świadomość,	że	wśród	nas	są	osoby	wierzące	i	niewierzące.	
Wiem	bowiem,	że	ani	moje	słowa,	ani	tym	bardziej	Boże	działanie	nie	może	złamać	wolności	wierzącego	i	niewie-
rzącego.	To	byłoby	wbrew	Bożej	logice.	Nie	dlatego	Chrystus	wybrał	drogę	uniżenia,	aby	dziś	siłą	wdzierać	się	 
w	nasze	serca.	On	stał	się	Księciem	Pokoju	i	najwyższym	prawem	Jego	Królestwa	jest	prawo	miłości,	a	tego	prawa	
nie	da	się	realizować	bez	wolności.	Dlatego	Chrystus	bardziej	niż	ja	sam	i	ty	sam	pragnie	mojej	i	twojej	wolności.
	 Szanowni	Zebrani,	o	Chrystusa	chodziło	500	lat	temu	i	tak	naprawdę,	jeżeli	chcemy	być	wolni,	o	Chrystu-
sa	chodzi	również	dzisiaj.	Jeżeli	Go	nie	przesłonimy,	czekają	nas	czasy	pokoju	(przynajmniej	tego	wewnętrznego).	
Jeżeli	Go	zasłonimy	różnymi	względami,	najczęściej	naszymi	egoizmami,	ścieżka	pokoju	oddali	się	od	nas.
	 15	października	2017	r.	tu,	w	Teatrze	im.	Adama	Mickiewicza	w	Cieszynie,	na	historycznym	spotkaniu	
synodów	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	i	Kościoła	Ewangelicko-Reformowanego,	mówił	też	o	potrzebie	
usuwania	wszelkich	przeszkód	na	drodze	do	Chrystusa	[albo	jak	ktoś	woli	na	drodze	docierania	do	istoty	rzeczy]	
ks.	prof.	Marek	Uglorz.	Ja	dziś	wracam	do	tego	wątku	przekonany,	że	bez	Chrystusa	nasze	spotkanie	nie	miałoby	
większego	znaczenia.
	 Szanowni	Państwo,	witam	Was	w	mieście	o	ponad	tysiącletniej	historii,	mieście	pielęgnującym	tradycje	
wielokulturowości	i	szacunku	wobec	drugiego	człowieka	i	życzę	nam	wszystkim,	aby	to	spotkanie	owocowało	
pokojem,	służbą	drugiemu	człowiekowi	i	radością	życia	w	wolności. Ryszard Macura

Burmistrz Miasta Cieszyna
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Ósma kadencja zakończona  
- Walne zebranie członków PTEw.

	 19	 stycznia	 2017	 r.	 odbyło	
się	 walne	 zebranie	 sprawozdawczo	
-	 wyborcze	 oddziału	 Polskiego	 Towa-
rzystwa	Ewangelickiego	w	Cieszynie.	
Zebranie	 miało	 klasyczny	 przebieg;	
przewodniczył	 mu	 Marcin	 Mrózek.	
Na	 liście	 gości	 odnotowani	 zostali:	
proboszcz,	ks.	Janusz	Sikora	i	Kurator	
zboru	 Małgorzata	 Wacławik–Syro-
kosz.	
	 Sprawozdanie	 prezesa	 obej-
mowało	w	zasadzie	ostatni	rok	ósmej	
kadencji	 2013	 –	 2016,	 tj.	 2016	 rok,	
dopiero	 w	 końcowym	 fragmencie	
sprawozdania	 znalazły	 się	 dane	 staty-
styczne,	odnoszące	się	do	całej	kaden-
cji.	 Rok	 2016	można	 uznać	 za	 „zwy-
czajny”.	Zgodnie	z	zapowiedziami	na	
łamach	 „Wieści	 Wyższobramskich”,	
zrealizowano	 41	 spotkań	 klubowych,	
za	 wyjątkiem	 dwóch	 poświęconych	
przypomnieniom	 osób	 zacnych.	 Do	
najaktywniejszych	 prelegentów	 na-
leżeli:	 ks.	 Marek	 Londzin	 (4),	 Ste-
fan	Król	 (6),	 Stanisława	Ruczko	 (11)	 
i	 Władysław	 Sosna	 (13).	 Z	 zaplano-
wanych	9	wycieczek,	jedna	nie	doszła	
do	 skutku	 z	 powodu	 braku	 wymaga-
nej	 ilości	 chętnych.	 Poza	 planem	 od-
dział	 zorganizował,	 przy	 współpracy	 
i	wsparciu	finansowym	Zarządu	Głów-
nego	 PTEw.,	 sesję	 popularno	 –	 na-
ukową,	 poświęconą	 pamięci	 Pawła	
Hulki	 –	 Laskowskiego.	 Pojedyncze	
osoby	 oddziału	 uczestniczyły	 w	 pre-
lekcjach	i	wernisażach	wystaw	o	tema-
tyce	 ewangelickiej,	 organizowanych	
przez	 Książnicę	 Cieszyńską.	 Utrzy-
mujemy	 także	 bliską	 współpracę	 z	
miesięcznikiem	 parafialnym	 „Wieści	
Wyższobramskie”,	na	 łamach	którego	
zamieszczane	 są	 aktualności	 dotyczą-
ce	PTEw.,		a	także	stały	cykl	„Ludzie	 
i	wydarzenia”.	
	 W	 ósmej	 kadencji	 ogółem	
zorganizowaliśmy	160	 spotkań	klubo-
wych,	w	 tym	4	wieczornice	 i	 1	 sesję.	
Do	końca	2016	r.	odnotowaliśmy	811	
zebrań	 i	 spotkań	 klubowych.	 Liczba	
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nie	 jest	 dokładna,	 gdyż	 w	 początkowej	 fazie	 naszej	
działalności	 nie	wszystkie	 spotkania	 i	 realizowane	na	
nich	tematy	zostały	odnotowane.	W	ciągu	czterech	lat	
zorganizowaliśmy	33	wycieczki,	do	końca	2016	r.	-	287.	
Nie	trzeba	chyba	podkreślać,	że	za	tymi	liczbami	kryje	

się	 ogrom	 pracy	 organizacyjnej	 i	 me-
rytorycznej	 podejmowanej	 przez	 garst-
kę	 ofiarnych	 działaczy.	 To	 wszystko,	
co	 tu	 zestawiono	 w	 suchych	 liczbach,	
świadczy	o	stabilności	i	konsekwentnej	
realizacji	 podejmowanych	 co	 roku	 za-
mierzeń.	Pod	tym	względem	cieszyński	
oddział	 PTEw.	 nie	 ma	 sobie	 równych.	
Do	 pozytywów	 należy	 zaliczyć	 gospo-
darkę	 nader	 skromnymi	 finansami,	 do	
której	Komisja	Rewizyjna	nie	wzniosła	
żadnych	zastrzeżeń.	
	Są	też	niestety	mniej	pocieszające	fak-
ty.	 Oddział	 zaniechał	 działalności	 wy-
dawniczej.	 Jest	 to	 efekt	 doświadczeń	
ostatnich	 lat.	 Wysokość	 poniesionych	
kosztów	 nie	 zrównoważyła	 spodziewa-
na	 sprzedaż,	 zainteresowanie	 wydawa-
nymi	 tytułami	 okazało	 się	 zbyt	 nikłe	
mimo	 ich	 „bezcenności”;	 zmniejszone	
do	 minimum	 wielkości	 nakładów	 siłą	
rzeczy	 dyktowały	 nieco	 wyższe	 ceny	
jednostkowe	 tytułu.	 Zdobycie	 jakich-
kolwiek	 dotacji	 w	 naszym	 przypadku	
jest	praktycznie	niemożliwe	i	wiąże	się	
z	 pokonaniem	 nie	 do	 opisania	 barier	
biurokratycznych,	 nieproporcjonalnych	
do	uzyskanej	sumy	dotacji.	
	 	 „Od	 zawsze”	 przylgnęła	 do	
PTEw.	 opinia,	 jakoby	 	 to	 była	 organi-
zacja	ludzi	III	wieku.	Istotnie,	przecięt-
na	wiekowa	 przekracza	 70	 lat.	 Liczba	
zmarłych	dawno	przekroczyła	50	osób,	
tylko	w	ciągu	ostatniej	kadencji	odeszło	
11	osób.	W	2013	r.	liczyliśmy	90	człon-
ków	z	opłaconymi	składkami,	na	koniec	
2016	r.	było	ich	już	tylko	74,	natomiast	
liczba	 członków,	 którzy	 zrezygnowali	 
z	 	 jakiejkolwiek	 formy	 aktywności	
wzrosła	 do	 14.	 Ma	 to	 swoje	 odbicie	
we	 frekwencji	 na	 spotkaniach	 czwart-
kowych	 i	 na	 wycieczkach;	 zarówno	
ilość	wyjazdów,	jak	i	ich	obsada	maleje.	
Nowe	 zapisy	 nie	 równoważą	 ubytków	
w	stanie	członków	w	miarę	aktywnych	
i	płacących	składki.	Wszelkie	zapowie-
dzi	 na	 łamach	 „Wieści	 Wyższobram-
skich”,	 na	 tablicy	PTEw.	u	wejścia	do	
biura	 Parafii,	 coniedzielne	 ogłoszenia	

na	 nabożeństwach,	 nie	 wzbudzają	 żadnego	 zaintere-
sowania!	W	ciągu	32	lat	istnienia,		oddział	cieszyński	
wybił	 się	 do	 najbardziej	 aktywnego	 oddziału	 PTEw	 
w	Polsce.	 Jak	wynika	 z	wyższej	 przytoczonych	 liczb,	
we	wszystkich	przedziałach	działalności	 (oświatowo	–	
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prelekcyjnej,	 wycieczkowej,	 wydawniczej,	 dokumen-
tującej	 zasłużonych	 dla	 kultury	 i	 nauki	 ewangelików	
naszego	 regionu)	 nie	 musimy	 się	 wstydzić	 efektów	
naszej	 pracy.	Ale	właśnie	w	 tym	kontekście	 pojawiło	
się	pełne	goryczy	pytanie	prezesa:	ile	należy	pracować,	
aby	 zyskać	 zainteresowanie	 i	 poparcie	 tu	 na	miejscu,	 
w	swoim	środowisku	zborowników?	
	 Wniosek	 Komisji	 Rewizyjnej	 o	 udzielenie	
absolutorium	 ustępującemu	 zarządowi	 został	 przy-
jęty	 przez	 głosowanie	 zebranych.	 Ustępujący	 zarząd	
przedstawił	 zebranym	 swoje	 propozycje	 kandydatów	
do	nowego	zarządu	z	prośbą	o	uzupełnienie	listy	z	sali.	
Wobec	braku	dodatkowych	kandydatur	listę	zamknięto.	
Pozostała	najważniejsza	sprawa:	dwóch	kandydatur	na	
prezesa.	W	swoim	głosie	Władysław	Sosna	stwierdził,	

że	pełnił	obowiązki	prezesa	przez	28	lat	i	byłby	najwyż-
szy	czas,	aby	pałeczkę	przejął	ktoś	młodszy	i	sprawniej-
szy.	Jeśli	zostanie	wybrany	do	zarządu,	od	pracy	się	nie	
uchyla,	ale	prosi	o	zwolnienie	z	obowiązku	prezesa.	Ze	
swojej	strony	zaproponował	na	prezesa		Marcina	Mróz-
ka.	 Z	 kolei	 przewodniczący	 zebrania	Marcin	Mrózek	
orzekł,	że	nie	widzi	lepszego	kandydata	na	prezesa	niż	
Władysława	Sosnę,	natomiast	decyzję	w	tej	sprawie	po-
zostawia		obecnym	na	sali	wyborcom.	W	wyniku	prze-
prowadzonych	tajnych	wyborów,	prezesem	na	kolejną	
kadencję	został	Władysław	Sosna.	Pozostali	kandydaci	
do	zarządu	i	komisji	rewizyjnej	uzyskali	mandat	człon-
ka	 zarządu	 według	 ilości	 uzyskanych	 głosów;	 kandy-
daci	o	najmniejszej	liczbie	uzyskanych	głosów	zostali	
członkami	zastępcami.	 wa

No i po radości ...

	 Tak	 jak	 prawie	 wszyscy	 Cie-
szyniacy,	 z	 radością	 przyjąłem	 wiado-
mość	 o	 bezapelacyjnym	 zwycięstwie	
Kościoła	 Jezusowego	w	 internetowym	
plebiscycie	 na	 kandydowanie	 do	 Zna-
ku	Dziedzictwa	Europejskiego.	Radość	
moja	 jednak	 była	 stonowana	 i	 ograni-
czona	 zapowiedzią,	 że	 ostateczną	 de-
cyzję	 co	 do	 dwóch	 polskich	 obiektów	
kandydujących	 do	 Znaku	Dziedzictwa	
Europejskiego	 2017	 roku,	 podejmie	
specjalnie	powołany	Komitet	do	spraw	
tego	znaku	przy	Ministerstwie	Kultury	
i	 Dziedzictwa	 Narodowego,	 a	 finalną	
decyzję	podejmie	grono	ekspertów,	ale	
już	 nie	 „naszych”,	 tylko	 na	 poziomie	
europejskim.	 Mając	 tą	 wiedzę,	 narazi-
łem	się	Najbliższym		i	wielu	znajomym	
mówiąc	„no	to	Klops,	za	ekspertów	eu-
ropejskich	byłbym	pewien,	ale	w	Ministerstwie	Kultury	
i	Dziedzictwa	Narodowego,	nasza	kandydatura	odpad-
nie”.	Ależ	mi	się	zewsząd	obrywało,	że	to	przecież	40	%	
głosów	było	na	naszą	świątynię,	że	głosowali	internauci	
z	 całego	 kraju,	 że	 nie	 tylko	 ewangelicy	 –	 to	 oczywi-
ście	wielu	moich	znajomych	różnych	wyznań	i	ateistów	 
z	satysfakcją	meldowało	mi,	że	poparli	cieszyńską	kan-
dydaturę.	Nic	to,	że	z	wnioskiem	o	przyznanie	tego	za-
szczytnego	wyróżnienia	europejskiego	wystąpił	Sejmik	
Śląski,	a	wcześniej	jeszcze	uznali	rok	2017	rokiem	Re-
formacji	na	Śląsku.	Nic	to,	że	jeszcze	wcześniej	uchwa-
łą	 Rady	Miejskiej	 –	 Cieszyn,	 został	 obok	Wrocławia	
uznany	miastem	Reformacji.	A	to,	że	w	2017	roku	ob-
chodzi	się	na	całym	postępowym	świecie	500	lat	Refor-
macji,	że	papież	Franciszek	na	inaugurację	obchodów	

Jubileuszu	 Reformacji	 pojechał	 do	 Lund	 w	 Szwecji,	
spotkał	 się	 z	 przedstawicielami	 Światowej	 Federacji	
Luterańskiej.	
	 Znak	Dziedzictwa	Europejskiego,	przyznawany	
jest	obiektom,	które	odegrały	szczególną	rolę	w	kształ-
towaniu	historii	i	kultury	Europy	lub	rozwoju	wartości	
stanowiących	fundament	integracji	europejskiej.	Czyż-
by	Kościół	Jezusowy,	ze	swoją	ponad	300-letnią	histo-
rią,	 architekturą,	 zabytkowym	zbiorem	bibliotecznym,	
archiwum,	skupiający	tysiące	wiernych,	wokół	którego	
przez	 pokolenia	 kształtowała	 się	 kultura,	 szkolnictwo,	
nauka,	muzyka,	nie	zasługiwał	na	to	wyróżnienie?	Zda-
niem	MK	i	DN	–	NIE.	
	 Drogi	 Czytelniku,	 w	 zasadzie	 nie	 należy	 się	
dziwić.	Sejm	–	odrzucił	propozycję,	aby	rok	2017	ogło-
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sić	Rokiem	Reformacji,	za	to	będzie	Rok	Rzeki	Wisły,	
Josepha	 Conrada-Korzeniowskiego,	 Józefa	 Piłsudskie-
go,	św.	Brata	Alberta	czy	Rok	Koronacji	Matki	Boskiej	
Częstochowskiej	 Królowej	 Korony	 Polskiej.	 Senat	
Rzeczypospolitej	 próbował	 poprawić	 złe	wrażenie,	 ja-
kie	pozostawił	w	tej	sprawie	Sejm,	przygotował	uchwa-
łę	„z	okazji	500	lat	Reformacji”.	Tytuł	uchwały	„Z	oka-
zji	500	lecia	Reformacji”	był	dla	większości	senatorów	
nie	 do	 przełknięcia.	 Po	 burzliwej	 dyskusji	 na	 żenują-
cym	poziomie,	w	trakcie	której	obrażano	ewangelików,	
przyjęto	nowy	tekst	uchwały	„o	uhonorowaniu	polskich	
protestantów”.	No	i	udało	się,	nie	ma	„Reformacji”	ani	
w	 tytule,	 ani	w	 tekście,	 ale	 za	 uhonorowaniem	 ewan-
gelików	głosowała	mniejszość	senatorów	(odsyłam do 
artykułu ks. Jerzego Belowa” – „Kto się boi Reformacji, 
czy co uchwalili senatorowie” – Zwiastun Ewangelicki 
nr 2 z 19 lutego 2017 roku). 
	 A	 to,	 że	 Prezydent	 RP	 nie	 wziął	 udziału	 31	
października	2016	roku	w	inauguracji	Ogólnopolskich	
Obchodów	Jubileuszu	500	lat	Reformacji	w	Cieszynie,	
przysyłając	tylko	swoją	doradczynię.	Za	to	kilkanaście	
dni	 później	 był	 na	 jubileuszu	 Radia	 Maryja,	 wygła-
szając	 płomienne	 przemówienie.	 Sytuację	 w	 Cieszy-
nie	 ratował	 Prymas	 abp	 Wojciech	 Polak.	 Natomiast	
Prezydent	był	w	Cieszynie	z	okazji	pobytu	na	nartach	 
w	Wiśle	i	6	stycznia	br.	na	Rynku	wygłosił	krótkie	prze-
mówienie,	wspominając	o	dwóch	dużych	jubileuszach	
jakie	tu	obchodzimy	–	25-lecia	powołania	diecezji	biel-
sko-żywieckiej	Kościoła	rzymskokatolickiego	i	500	lat	
Reformacji.	A	jeszcze	oficjalne	wypowiedzi	niektórych	
posłów	i	senatorów	–	Czesław	Ryszka	PiS	–	„Nie	wszy-
scy	zdają	sobie	sprawę	z	tego,	że	protestantyzm	ma	już	
niewiele	wspólnego	z	chrześcijaństwem.	Jest	to	rodzaj	

nowej	 religii”	 –	 (z	 art.	A.	Drobika	 z	Dz.	Zach.).	Czy	
posłanka	 (nie	 poruszę	 już	 nazwiska)	 proponowała	 de-
portację	 innowierców	 z	 Polski,	 wśród	wymienionych	
wyznań	nie	było	ewangelików,	a	posłanka	Kruk	w	2011	
roku	za	chorobę	toczącą	Rzeczpospolitą	uznawała	tole-
rowanie	różnowierstwa.	No	więc	co	tu	jeszcze	dodawać,	
jak	można	było	przypuszczać,	że	kandydatura	Kościoła	
Jezusowego	w	Cieszynie	przejdzie.	Rozczarowania	 tą	
decyzją	nie	kryje	ks.	Biskup	–	Adrian	Korczago	-	okre-
ślając	 ją	 jako	 jakąś	 formę	 ignorancji	względem	wielu	
Ślązaków,	którzy	zaangażowali	się,	żeby	Kościół	Jezu-
sowy	 pokazać	 jako	 szczególne	 dziedzictwo	 tej	 ziemi.	
Tak	 samo	 rozczarowany	 jest	 ks.	 Prob.	 Janusz	 Sikora	
mówiąc,	 że	 to	 „kpina	 z	 ludzi,	 którzy	 oddawali	 swoje	
głosy	 licząc,	 że	 one	 coś	 znaczą”.	Również	Burmistrz	
Cieszyna	 –	Ryszard	Macura	mówi,	 że	 „bardzo	 żałuje	
tej	decyzji,	ale	należy	pamiętać,	że	najważniejsza	 jest	
wspólnota,	a	takiej	w	Cieszynie	nie	brakuje	i	że	symbol	
tej	wspólnoty	nie	został	doceniony”.	Mogę	tylko	dodać,	
że	w	Cieszynie	potrafimy	wspólnotę	kulturową,	ekume-
niczną	okazywać	na	co	dzień	 i	nie	potrzeba	na	 to	ple-
biscytów.	I	właśnie	wszyscy	się	zastanawiają,	po	co	ten	
plebiscyt?	Ministerstwo	po	 fakcie	 tłumaczy,	że	był	 to	
tylko	jeden	z	etapów	krajowego	procesu	selekcji	i	pro-
mocja	samej	inicjatywy.	Był	to	tylko	głos	pomocniczy.	
Chcę	zapytać	te	40	%	głosujących	na	Kościół	Jezusowy	
w	czym	pomogło?	W	odmowie?	I	na	koniec	jeszcze	jed-
na	moja	konstatacja.	
	 Szanowni	Czytelnicy	słyszę	często,	jak	władza	
warszawska	używa	 i	 nadużywa	określenia	 „z	woli	 su-
werena”.	No	więc	 suweren	 się	wypowiedział,	no	 i	 co	 
z	tego,	to	nie	był	„ten	Suweren”.	

Eugeniusz Raabe

Interesująca wystawa w Banku Spółdzielczym

	 W	 roku	 500-lecia	 Reformacji	 wspominamy	 wielu	 luterań-
skich	działaczy,	szczególne	cieszyńskich		ewangelików,	którzy		ofiar-
nie	przyczyniali	 się	do	 rozwoju	ziemi	cieszyńskiej.	 Jednym	z	nich	
niewątpliwie	 był	Adam	Sikora	 urodzony	21.12.1846	 roku	w	Żuko-
wie	Górnym.	Razem	z	Hilarym	Filasiewieczem		i	ks.	Franciszkiem	
Michejdą	 był	 współzałożycielem	 Towarzystwa	 Oszczędności	 i	 Za-
liczek	w	Cieszynie	 (obecnie	Banku	Spółdzielczego).	Adam	Sikora	
był	człowiekiem	pracowitym,	sumiennym,	pilnym,	obowiązkowym	
i	skromnym.	Działał	aktywnie	w	innych	towarzystwach	narodowych	
na	przełomie	XIX	i	XX	wieku.	Wszystkie	swoje	oszczędności	prze-
znaczył	na	zakup	gruntu	po	lewej	stronie	Olzy	pod	urządzenie	parku,		
który	przekazał	później		Macierzy	Szkolnej	Księstwa	Cieszyńskiego			
	 Z	wielką	 radością	 przyjęliśmy	 informację,	 że	w	 dniach	 od	
15.02.2017	 r.	 do	 28.03.2017	 r.	 w	 sali	 konferencyjnej	 Banku	 Spół-
dzielczego	w	Cieszynie,	przy	ul.	Kochanowskiego	4,	zwiedzać	moż-
na	 	wystawę	pt.	 „Adam	Sikora	 i	park	 jego	 imienia”.	 Jest	 to	wysta-
wa	 o	 historii	 popularnego	 cieszyńskiego	 parku	 na	 lewym	 brzegu	
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Olzy	i	jego	fundatorze.	Przygotowana	została	
przez	 historyka	 i	 archiwistę	Mariana	 Steffka	
z	 Ośrodka	 Dokumentacyjnego	 Kongresu	 Po-
laków	w	Republice	Czeskiej,	a	zgromadzone	
materiały	pochodzą	od	wielu	instytucji	i	osób	
prywatnych.	
	 Jak	 wspomniano	 na	 wstępie,	 Bank	
Spółdzielczy	 w	 Cieszynie	 to	 miejsce	 w	 któ-
re	 jak	 najbardziej	wpisuje	 się	 postać	Adama	
Sikory.	W	 1875	 roku	 został	 on	 przez	Walne	
Zgromadzenie	 Towarzystwa	 Oszczędności	
i	 Zaliczek	 w	 Cieszynie	 –	 późniejszy	 Bank	
Spółdzielczy	w	Cieszynie	 -	wybrany	 jednym	
z	trzech	członków	Zarządu	Głównego.	Praco-
wał	w	Towarzystwie	niemal	36	lat,	stał	się	jed-
nym	z	twórców	jego	sukcesu,	które	otworzyło	
swoje	filie	od	Jabłonkowa	po	Bogumin.
	 Wszyscy	 chętni	 mogą	 obejrzeć	 wystawę	 od	
poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	od	8.00	do	15.00.	
Zamiar	zobaczenia	ekspozycji	należy	wcześniej	zgłosić	
u	doradcy	klienta	 lub	w	sekretariacie	Banku.	Wszelki	

informacje	można	uzyskać		pod	numerem	33	8	51	28	20.
 Odwiedzasz Park im. Adama Sikory? Zo-
bacz koniecznie wystawę!

Jan Król

Kulig parafian z Hażlacha i Zamarsk

	 Zimowa	aura	skłoniła	parafian	z	Hażlacha	
i	Zamarsk	do	zorganizowania	wspólnego	kuligu.	
	 W	 niedzielę	 5	 lutego,	 	 wszyscy	 ciepło	
ubrani	i	przygotowani	na	zimowe	szaleństwo,	spo-
tkaliśmy	 się	wczesnym	popołudniem,	 aby	 razem	
pojechać	 do	 Wisły-Czarnego.	 Dwa	 zapełnione	
autokary,		kilka	samochodów,	ponad		stu	parafian	
i	wiele	 radości	 (szczególnie	wśród	najmłodszych	
uczestników)		-	 tak	rozpoczęła	się	nasza	zimowa	
kilkugodzinna	wyprawa.	
	 Autokary	 bezpiecznie	 zawiozły	 nas	 do	
celu.	 O	 15:00	 kilka	 konnych	 zaprzęgów	 zabrało	
nas	na	kilkunastominutową	przejażdżkę,	po	której	
spotkaliśmy	się	wszyscy		w	góralskiej	chacie	przy	
pysznych	 przysmakach	 kuchni	 regionalnej.	 Dla	
najmłodszych	uczestników	dużą	atrakcją	było	pie-
czenie	kiełbasek	nad	paleniskiem.	
	 Mimo	 niezbyt	 sprzyjającej	 pogody	 dzie-
ci	 świetnie	 się	 bawiły:	 	 stoczyły	 bitwę	 na	 śnież-
ki,	próbowały	ulepić	bałwana,	zjeżdżały	z	górki	-		 
i	nawet	brak	sanek	im	w	tym	nie	przeszkadzał.
	 Po	tak	mile	spędzonym	niedzielnym	popo-
łudniu	nadszedł	czas	powrotu	do	naszych	domów.	

Iwona Wawrosz
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„Będzie błogosławił tym, którzy się  boją  Pana zarówno małym, jak i wielkim” Ps.115,13

	 Bóg	łaskawie	patrzy	i	troszczy	się	o	nas,	używając	nas	do	swoich	celów.
Chciałbym	serdecznie	podziękować	za	pracę	 i	wkład,	w	naszym	filiale	w	Za-
marskach	 w	minionym	 roku:	 księżom,	 katechetom,	 organistom,	 dyrygentom,	
nauczycielom	szkółek	niedzielnych,	kościelnym,	kolegom	radnym,	młodzieży,	
paniom	za	wypiek	kołaczy,	pierników	oraz	ciast,	wszystkim	którzy	swoim	zaan-
gażowaniem	wspierali	nas	przez	cały	rok.	Właśnie	dzięki	Wam	i	ofiarom	naszych	
parafian	oraz	parafii	w	Cieszynie	udało	nam	się	wymienić	okna	w	naszym	koście-

le,	sterowniki	i	napęd	
dzwonów,	 zakupić	
stoły,	a	ostatnio	odre-
staurować	różę	Lutra	
na	naszej	wieży.	Mile	
także	 wspominam	
wszystkie	 spotkania	
oraz	wycieczki,	które	
z	udziałem	parafian	z	Hażlacha	udało	nam	się	zorgani-
zować.
	 Dziękuję	za	miniony	rok	i	proszę	Boga	o	błogo-
sławieństwo	na	następny,	a	Was	o	wsparcie	w		realizacji	
planów	w	nadchodzącym	roku.

 Tomasz Cendrowski

Kolacja Walentynkowa dla Małżeństw

	 Dnia	12	lutego	w	Hażlachu	po	raz	drugi	odby-
ła	 się	Kolacja	Walentynkowa	 dla	Małżeństw.	Na	wie-
czornej	uczcie	zagościło	47	par.	Punktualnie	o	godzinie	
17.00	Zakochani	zjawili	się	w	sali	Gminnego	Ośrodka	
Kultury	w	Hażlachu.	
	 Gośćmi	wieczoru	byli	Nela	oraz	Zbigniew	Kła-
powie,	którzy	zabrali	nas	w	podwodną	podróż	z	 ryba-
mi.	Temat	spotkania	brzmiał	„Jak	ryby	w	wodzie”.		
	 	 Uświadomili	 nam	 konieczność	 uzu-
pełniania	 naszych	 „małżeńskich	 akwariów”	 miłością	
opartą	 na	wzajemnej	 cierpliwości	 oraz	 dobroci,	 podą-
żając	za	Hymnem	o	Miłości	Apostoła	Pawła.	Całemu	
spotkaniu	towarzyszyła	z	jednej	strony	refleksja,	z	dru-

giej	humorystyczne	akcenty.	Dowiedzieliśmy	się	dzięki	
uprzejmości	ks.	Marcina	Podżorskiego	 skąd	wziął	 się	
zwyczaj	obchodzenia	Walentynek	oraz	co	dzieci	mają	
nam	do	powiedzenia	 na	 temat	miłości,	 zaręczyn	oraz	
małżeństwa.	Na	koniec	wysłuchaliśmy	 fragmentu	wy-
kładu	Marka	Gungora	„Czym	różni	się	mózg	mężczy-
zny	od	mózgu	kobiety”.	
	 Jesteśmy	Bogu	bardzo	wdzięczni	za	tak	liczny	
udział	par	w	spotkaniu,	za	dar	przemawiania	naszych	
gości	z	Ustronia,	za	pyszną	kolację,	która	dojechała	na	
czas	oraz	za	osoby	zaangażowane	w	przygotowanie	tak	
wielkiego	przedsięwzięcia.	

Joanna Cienciała
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Nie	pozwól		Panie
mi	z	Tej	drogi	zboczyć,
którą		wyznacza

Twego	Krzyża	znak.
Gdy	zmierzch	u	progu
oraz	noc	nadchodzi,
nim	oczy	się		zamkną,
światła	będzie	brak.

W blasku Krzyża

Gdy	Jasny	Cel
widnieje	przed	oczyma,

a	świata	blask
chce	przyćmić	Go
niechaj	Twój	Duch

do	czynów	mnie	porywa,
aby	nie	zasnąć

zanim	przyjdzie	noc.

Bronisław Sztuchlik

Foto: Joanna Sojka
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Ewangelickie Dni Kościoła – 15 do 18.06.2017 

Hasło biblijne: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Hbr 13,8 

 W 2017 roku cały świat świętuje 500 lat Reformacji. My – ewangelicy w Polsce również. Od kilku niedziel 
słyszeliśmy na nabożeństwach informacje o obchodach, połączone z prośbą o przyjęcie gości do naszych domów. 
Na stronie internetowej naszej parafii zamieszczona jest specjalna prezentacja, która zawiera wiele informacji  
i propozycji świętowania. 
 W związku z tym, że nie wszyscy z nas mają dostęp do internetu, a może nie wszyscy zrozumieli z ogłoszeń 
dokładnie, o co chodzi, postanowiliśmy Czytelnikom przybliżyć i wyjaśnić cele i zadania, które stoją przed nami.
 Na dni 15 do 18 czerwca 2017 r. zaplanowano na terenie naszej diecezji Ewangelickie Dni Kościoła (EDK) 
pod hasłem: ZAWSZE Z CHRYSTUSEM. Biskup diecezjalny, ks. dr Adrian Korczago, na konferencji duchownych, 
oraz na spotkaniu dyrygentów i prezesów chórów przekazał nam konkretne prośby i zaproszenia, z którymi pragnę 
się z państwem podzielić.
 Po pierwsze – chodzi o długi, czerwcowy weekend (15 do 18), rozpoczynający się od katolickiego święta 
Bożego Ciała. Będzie on okazją do zamanifestowania naszej aktywności i przywiązania do Kościoła i Bożego Sło-
wa! Kochani – jest to jedyna okazja w życiu każdego z nas, w tak doniosłą, okrągłą rocznicę 500 lat Reformacji, 
wspólnie podziękować Panu Bogu za Boże prowadzenie przez 5 wieków, zastanowić się nad swoją ewangelicką 
tożsamością i prosić Go o błogosławieństwo i nowe przebudzenie dla każdego z nas. Bardzo proszę, zarezerwujmy 
te dni, nie planujmy w tym czasie prywatnych wycieczek i rodzinnych uroczystości!

Logo	pokazuje	nas	zgromadzonych	wokół	krzyża	Chrystusa.

	Wszyscy,	 bez	względu	na	 to	 skąd	pochodzimy,	 gdzie	mieszkamy,	

czym	się	zajmujemy,	razem	tworzymy	koło	wspólnoty.

	W	centrum	tej	wspólnoty	znajduje	się	Jezus,	który	trwa	na	wieki	 

i	prowadził	nas	przez	500	lat.

Joanna Sikora

 W diecezji cieszyńskiej mieszka nas, ewangelików ok. 40 tys., w sąsiedniej, katowickiej, ok. 20 tys.,  
a w pozostałych 4 diecezjach (mazurska, pomorsko-wielkopolska, warszawska i wrocławska) kilkanaście tysięcy. 
Chodzi o to, by księża wraz z parafianami, począwszy od Mazur, Sopotu, Szczecina, aż do Dolnego Śląska, wsiedli 
do samochodów i autobusów i przyjechali do nas, na Śląsk Cieszyński, byśmy razem z nimi mogli chwalić z dzięk-
czynieniem Pana Boga w Wiśle, Cieszynie i Bielsku. Chyba pierwszy raz w historii możemy spotkać się wszyscy 
razem na wspólnym, dziękczynnym nabożeństwie w Hali Widowiskowo-Sportowej na Dębowcu w Bielsku, która 
może pomieścić 4,5 tysiąca ludzi! 
 Okażmy swą gościnność, otwórzmy drzwi swoich domów lub mieszkań dla współbraci w wierze! Nie 
jest to związane z wysokimi kosztami. Chodzi o 3 lub 4 noclegi i przygotowanie dla gości śniadań oraz 2 ko-
lacji (w czwartek,15.06. i w sobotę 17.06.). Pozostałe posiłki będą zapewnione w programie kolejnych dni.  
W niedzielę, 18.06. możemy zabrać naszych gości na nabożeństwo do swojego kościoła i pokazać im Cieszyn, 
przed ich powrotem do domu. 
 Oczywiście, nie chodzi tylko o przygotowanie noclegów i śniadań, ale o to, by razem z naszymi gośćmi 
wziąć udział w programie, który zostanie dla nas przygotowany. Wierzę, że może to być okazją do zawiązania no-
wych znajomości i przyjaźni.
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	 W	roku	2017	przeżywamy	wielki	jubileusz	500	
lat	 Reformacji.	 Na	 wstępie	 warto	 od	 razu	 zaznaczyć	
pewną	pozornie	drobną,	ale	jednak	w	konsekwencji	ma-
jącą	olbrzymie	znaczenie	rzecz.	Otóż	świętujemy	500	
lat,	a	nie	500	lecie	Reformacji.	W	jubileuszu	nie	chodzi	
tylko	o	to	byśmy	wspominali	przeszłość,	skupili	się	na	
rozpamiętywaniu	tylko	tego	co	było.	Reformacja,	czyli	
odnowa	Kościoła	 to	stały	proces,	który	nie	zakończył	
się	w	XVI	wieku.	Wręcz	przeciwnie	Kościół	powinien	
się	stale	reformować.	Stale	badać,	czy	przesłanie,	które	
głosi	wynika	ze	Słowa	Bożego,	nie	znowu	dyskretnie	
nie	wkradają	się	obce	i	błędne	nauki.	Ale	ciągła	odnowa	
dotyczy	także	formy.	Kościół	wciąż	musi	na	nowo	szu-
kać	różnych	form	dotarcia	z	Ewangelią	do	 ludzi.	Cza-
sy	się	zmieniają	i	nie	możemy	udawać,	że	jest	inaczej,	
zamykając	się	tylko	w	kościelnych	murach	kultywując	
bogatą	 tradycję.	Niezmienna	prawda	Ewangelii	o	zba-
wieniu	z	łaski	przez	wiarę	domaga	się	przeniesienia	na	
codzienne	życie,	na	sytuacje	w	których	się	znajdujemy.
Jubileusz	500	lat	Reformacji	stwarza	doskonałą	okazję	
zarówno	do	 świętowania,	 cieszenia	 się	 i	 dziękowania	
Bogu	za	dzieło	reformacji,	jak	też	jest	okazją	do	popa-
trzenia	na	teraźniejszość	i	przyszłość,	zastanowienie	się	
nad	kondycją	naszego	Kościoła	i	wyjściem	na	zewnątrz.
	 Rok	 2017	 obfituje	 i	 będzie	 obfitował	 w	 wie-
le	 różnych	wydarzeń	 odwołujących	 się	 do	 jubileuszu.	 
W	 różnych	 częściach	 kraju	 odbywają	 się	 i	 będą	 się	
odbywać	 konferencje,	 spotkania,	 sympozja,	 wykłady	
przypominające	 wydarzenia,	 które	 doprowadziły	 do	
wielkiej	zmiany	w	Kościele.	Będzie	okazja	do	przybli-
żenia	i	przypomnienia	sobie	wybitnych	postaci,	a	także	
różnych	wydarzeń.	
	 Pośród	 wszystkich	 jubileuszowych	 wydarzeń	
mam	 nadzieję,	 że	 jedno	 będzie	 szczególne.	To	Ewan-
gelickie	Dni	Kościoła	(EDK),	które	będą	odbywać	się	 
w	dniach	15-18	 czerwca	na	Śląsku	Cieszyńskim.	Dni	
Kościoła	zainspirowane	zostały	niemieckimi	spotkania-
mi	organizowanymi	co	2	 lata	pod	hasłem	Kirchentag.	
Jest	 to	 okazja	 to	 spotkania	 się	 ewangelików	 z	 całego	
kraju.	Wybrano	 datę	 15-18	 czerwca,	 gdyż	 jest	 to	 tzw	
„długi	weekend”,	który	mamy	nadzieję,	będzie	wielkim	
wydarzeniem	w	naszym	Kościele.	
	 Jednym	z	 celów	 tego	wydarzenia	 jest	wzmoc-
nienie	wspólnoty	w	naszym	Kościele.	Popatrzenie	sze-
rzej	niż	tylko	nasza	lokalna	społeczność,	nasza	parafia,	
ale	 nawiązanie	 kontaktów	 z	 ewangelikami	 z	 innych	
stron	naszego	kraju,	żyjącymi	nieraz	w	warunkach	tzw.	
„głębokiej	diaspory”.
	 Stąd	jednym	z	podstawowych	założeń	Dni	Ko-
ścioła	jest	przyjazd	grup	parafialnych	z	różnych	części	
Polski	i	przyjęcie	ich	do	swoich	domów	przez	Parafie	
Śląska	 Cieszyńskiego.	W	 związku	 z	 tym	 od	 jakiegoś	
czasu	zwracamy	się	z	apelem	podczas	nabożeństw	o	de-
klarowanie	gotowości	do	przyjęcia	do	swoich	domów	

przyjeżdżających	 gości.	 Osoby,	 które	 zdecydują	 się	
przyjąć	kogoś	do	swojego	domu	na	nocleg	proszone	są	
o	zgłoszenie	 tego	do	kancelarii	parafialnej	 lub	w	filia-
łach	i	zaznaczenie	ile	osób	są	w	stanie	przyjąć.	Chodzi	
o	zapewnienie	noclegu	ze	śniadaniem	od	czwartku	do	
niedzieli.	Każdego	dnia	po	 śniadaniu	uczestnicy	będą	
się	 udawać	 na	 program	 Ewangelickich	 Dni	 Kościoła,	
który	się	będzie	odbywał	w	 różnych	miastach.	Mamy	
nadzieję,	 że	 gospodarze	 będą	 uczestniczyli	 w	 progra-
mie	 razem	 ze	 swoimi	 gośćmi,	 jeśli	 jednak	 z	 jakichś	
przyczyn	nie	jest	to	możliwe	to	nie	jest	to	wymagane.	
Nie	trzeba	też	martwić	się	zapewnieniem	transportu	do	
poszczególnych	miejsc,	gdyż	grupy	parafialne	przyjadą	
własnymi	 samochodami	 bądź	 busami	 i	 będą	 się	 nimi	
poruszać	pomiędzy	poszczególnymi	miejscowościami.	
Tam	również	otrzymają	obiad,	a	wieczorami	organiza-
torzy	 sugerują	 wspólne	 wieczorne	 spotkania	 na	 para-
fii	w	 formie	 ogniska,	 bądź	wspólnej	 kolacji.	 Prosimy	 
o	 zgłaszanie	 gotowości	 przyjmowania	 do	 swoich	 do-
mów	do	końca	marca!
	 Ewangelickie	 Dni	 Kościoła	 to	 bardzo	 bogaty	
i	 wartościowy	 program	 odbywający	 w	 kilku	 miejsco-
wościach	prezentujący	różnorodność	naszego	Kościoła.	
Rozpoczyna	się	w	czwartek	nabożeństwem	na	Równi-
cy,	po	którym	nastąpi	przejazd	uczestników	do	Wisły	
(najprawdopodobniej	 zostaną	 uruchomione	 specjalne	
pociągi	Ustroń-Wisła).	Tam	na	miejscu	odbędą	się	wy-
stępy	chórów,	chórków	dziecięcych,	zespołów	młodzie-
żowych.	 Odbędą	 się	 spotkania	 tematyczne,	 ciekawe	
wykłady	i	spotkania	z	gośćmi.	
	 Piątkowy	 program	w	 całości	 będzie	 się	 odby-
wał	w	Cieszynie.	 Poranek	 rozpocznie	 się	 studiami	 bi-
blijnymi	w	kilku	różnych	grupach,	potem	w	ciągu	dnia	
uczestnicy	 będą	 mieli	 do	 wyboru	 różnorodne	 spotka-
nia,	wykłady,	seminaria,	prelekcje,	wystawy,	sztuki	te-
atralne,	filmy,	warsztaty.	Odbędą	 się	 również	 targi	na	
których	będą	się	mogły	prezentować	różne	organizacje	
działające	w	naszym	Kościele.
	 Sobotnie	dopołudnie	uczestnicy	spędzą	w	Biel-
sku-Białej,	gdzie	wokół	placu	Lutra	ponownie	odbędą	
się	 studia	 biblijne,	 wykłady,	 seminaria.	 Popołudniu	
wszyscy	 udadzą	 się	 do	 hali	 widowiskowo-sportowej	
pod	Dębowcem,	gdzie	o	godz.	15.00	odbędzie	uroczy-
ste	nabożeństwo,	a	po	nim	koncert	z	udziałem	orkiestry	
symfonicznej	i	znanych	solistów.
	 W	 czasie	 Ewangelickich	 Dni	 Kościoła	 wystą-
pią	też	znane	zespoły	w	czasie	koncertów:	Arka	Noego,	
October	Light,	Jagodziński	Trio,	Zespół	CME,	Mate.O,	
Beata	Bednarz,	Natalia	Niemen,	TGD.
	 Z	pewnością	w	 tej	bogatej	ofercie	każdy	znaj-
dzie	 coś	 interesującego	 i	 wartościowego	 dla	 siebie.	 
W	kolejnych	numerach	będę	się	starał	przybliżyć	rów-
nież	pewne	punkty	programu.

ks. Marcin Podżorski
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Ramowy program Ewangelickich Dni Kościoła:

USTROŃ i WISŁA – 15.06.2017, czwartek
 hasło dnia: wczoraj
 10.00-11.30 – Ustroń, Równica, nabożeństwo
 14.00-17.00 – Wisła, Święto Muzyki – koncerty w amfiteatrze 
(zespoły dziecięce i młodzieżowe)
 14.00-16.00 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje)
 16.00-17.30 – koncerty w kościele (chóry)
 19.00 – spotkania w parafiach

CIESZYN i CZESKI CIESZYN – 16.06.2017, piątek
 hasło dnia: dzisiaj
 10.00-11.00 – studium biblijne
 11.30-13.30 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje)
 11.30-18.00 – targi możliwości
 12.00-21.00 – przegląd filmów
 15.00-16.30 – warsztaty
 17.00-21.00 – koncerty

BIELSKO-BIAŁA – 17.06.2017, sobota
 hasło dnia: jutro
 10.00-11.00 – studium biblijne
 11.30-13.30 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje)
 15.00-16.30 – nabożeństwo w hali pod Dębowcem
 16.30-18.00 – koncert w hali pod Dębowcem
 19.00 – spotkania w parafiach

PARAFIE DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ – 18.06.2017, niedziela
 10.00-11.30 – nabożeństwa z udziałem gości
 12.00 – krótkie spotkanie parafialne (posiłek)

Zgłoszenia
 Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@dnikosciola.pl bądź pod numer telefonu: 510 958 302 (tel. 
czynny pon-pt od 10 do 17)
 Można również czynnie włączyć się w tworzenie programu.
Propozycje mogą zgłaszać organizacje, instytucje, duszpasterstwa, parafie, diecezje itd.
  W programie udział mogą wziąć chóry i zespoły z całej Polski
       Zachęcamy wolontariuszy do wsparcia przygotowania i przebiegu EDK
 Swoje aktywności i dokonania będzie można również zaprezentować na Targach Możliwości w piątek w Cieszynie
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Nocna modlitwa Jezusa

I bardzo rano przede dniem wstawszy, wyszedł i odszedł 

na puste miejsce i tam się modlił. Marek l, 35. 

Przez miasto w mrokach nocy i w śnie pogrążone,

Gdy nic nie zapowiada dalekiego świtu, 

Cichutko idzie Jezus i podąża w stronę,

Skąd ścieżka wąska wiedzie do górskiego szczytu. 

Tam Mu nic nie zakłóci wielkiej nocnej ciszy, 

Tam mówiąc ze Swym Ojcem — Jego głos usłyszy.

Wkrótce wszystko poza Nim zwolna się zapadło

I mrokiem otulone pozostało w dole:

Miasto i ledwie lśniące jeziora zwierciadło,

Objęte przez sylwetki czarnych gór w półkole, 

A firnament ponad Nim wkoło roziskrzony — 

To patrzą Nań z Królestwa Ojca gwiazd miliony.

Tu na pustej wyżynie Zbawca świata staje

I — chociaż Mu na niebie jest wszelka moc dana 

I na ziemi hołdować mógłby wszystkie kraje —

Pokornie przed Swym - Ojcem pada na kolana, 

Z podzięką składa Jemu dokonane dzieła, 

Z prośbą, by wola Ojca myśl nowych wen tchnęła.

Powierza Ojcu ludzkie upadki i grzechy,

Wszystko, co ludzi trwoży i dręczy i boli, 

I tych, co potrzebują niebiańskiej pociechy,

I tych, co chcą wyrwania z nieszczęść i niedoli, 

I tych nieszczęsnych, którzy u stóp Mu się kładą 

Kiedy zwycięża w walce z szatanów gromadą.

A później długo prosi — lecz o nic dla siebie:

Wie, czego potrzebują nieszczęśników tłumy, 

Którym chce w najsłuszniejszej pomagać potrzebie

I o pokój, co wyższy nad ludzkie rozumy... 

Noc mija... gdy uczniowie znajdą Go po nocy, 

Ujrzą w Nim swego Zbawcę, w pełni boskich mocy.
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Wspomnienie biskupa Władysława Kiedronia

	 Dnia	 16	 lutego	 2017	 r.	 w	 ramach	 jednego	 
z	 regularnych	 cotygodniowych	 spotkań	 cieszyńskiego	
oddziału	Polskiego	Towarzystwa	Ewangelickiego	przy-
pomniano	 postać	 ks.	 bpa	 dra	 Władysława	 Kiedronia	
z	okazji	upływającej	w	 tych	dniach	25.	 rocznicy	 jego	
śmierci.	 Spotkanie	 odbyło	 się	 w	 sali	Macierzy	 Ziemi	

Cieszyńskiej	 przy	 ul.	 Stalmacha	w	Cieszynie.	Wzięła	 
w	nim	udział	m.in.	córka	biskupa	Kiedronia,	pani	pasto-
rowa	Anna	Kokotkowa.
	 Ks.	bp	Władysław	Kiedroń	urodził	się	3	grud-
nia	 1922	 r.	 w	 Błędowicach.	W	 czasie	 II	 wojny	 świa-
towej	 pracował	w	kopalni.	Powołany	do	wojska	prze-

dostał	się	do	Szkocji,	gdzie	walczył	w	polskich	
oddziałach	armii	generała	Andersa.	Ordynowa-
ny	na	księdza	20	kwietnia	1952	r.,	służył	w	pa-
rafiach	w	Ligotce	Kameralnej,	Cierlicku	(gdzie	
jako	pierwszy	pastor	w	historii	zboru	prowadził	
budowę	kościoła)	oraz	Trzyńcu.	W	tym	czasie	
pracował	 też	 w	 Komisji	 Prawniczej	 ŚKEAW	
oraz	Wydziale	Ewangelizacyjnym.
		 Dnia	 12	 czerwca	 1971	 r.,	 wybrany	
został	 na	 stanowisko	 biskupa	 ŚKEAW.	 Swój	
urząd	pełnił	w	trudnym	okresie	normalizacji	lat	
70-tych,	a	następnie	dalszej	władzy	totalitarnej	
partii	komunistycznej.	Od	roku	1977	był	wice-
przewodniczącym	Komisji	Światowej	Federacji	
Luterańskiej	ds.	Współpracy	Kościołów	oraz	ds.	
Gospodarczych	 i	 Ekonomicznych	 w	 Genewie.	
Przez	 jedną	 kadencję	 był	 także	 przewodniczą-
cym	 Ekumenicznej	 Rady	 Kościołów	 w	 Pra-
dze.	W	roku	1981	za	działalność	ekumeniczną	
uhonorowany	został	doktoratem	honoris	causa	
udzielonym	przez	Fakultet	Teologiczny	w	Bra-
tysławie.
		 Próby	rozbicia	jedności	Kościoła	oraz	
chęci	 zmiany	 nazwy,	 powodowane	 nieraz	 nie-
zdrowymi	 ambicjami	 niektórych	 kolegów	 w	
urzędzie,	 odbiły	 się	 na	 zdrowiu	 biskupa.	 W	
1986	 r.	przeżył	 śmierć	kliniczną.	We	wrześniu	
1989	r.	zakończył	swoją	służbę	na	czele	Kościo-
ła.	 Do	 roku	 1992	 pracował	 w	 dalszym	 ciągu	
jako	drugi	 pastor	w	Trzyńcu.	Boleśnie	 przeży-
wał	wszystkie	wydarzenia,	jakie	w	następnych	
latach	miały	miejsce	w	Kościele	i	doprowadziły	
do	jego	rozbicia.
		 Ks.	 bp	 dr	 Władysław	 Kiedroń	 zmarł	
dnia	29.	2.	1992	r	w	wieku	69	lat.	W	jego	poże-
gnaniu	wzięli	udział	 liczni	goście	z	kraju	 i	 za-
granicy.	Pochowany	został	na	cmentarzu	ewan-
gelickim	w	Hawierzowie	Błędowicach.
		 Postać	biskupa	Kiedronia	przybliżymy	
Czytelnikom	na	łamach	najbliższego	„Kalenda-
rza	Ewangelickiego”.

jak
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Polska książka ewangelicka po 1989 roku

	 Praca	 poświęcona	 jest	 działalności	 wydaw-
niczej	 polskiego	 środowiska	 luterańskiego	po	1989	 r.,	
w	 nawiązaniu	 do	 tradycji	 piśmienniczych	 Reforma-
cji	 pielęgnowanych	 przez	 wyznawców	 po	 współcze-
sność.	Przedstawia	aktywność	wydawców	działających	 
z	 ramienia	 Kościoła	 („Augustany”,	 „Warto”),	 działal-
ność	oficyn	parafialnych	(„Głosu	Życia”,	„Ewangelika	
Pszczyńskiego”,	„Luteranina”),	towarzystw	ewangelic-
kich	(m.in.	Polskiego	Towarzystwa	Ewangelickiego)	po	
inicjatywy	realizowane	przez	parafie,	a	także	indywidu-
alnie	przez	 członków	Kościoła	Ewangelicko-Augsbur-
skiego	w	Polsce	 –	 duchownych	oraz	 osoby	prywatne,	
z	 uwzględnieniem	 zawodowych	 historyków	 zajmują-
cych	się	przeszłością	własnej	wspólnoty	wyznaniowej.	
Zebrany	 dorobek	wydawniczy	 z	 lat	 1989-2013	 został	
zaprezentowany	 jako	 repertuar	 współczesnej	 książki	
ewangelickiej,	 z	 pokazaniem	 charakterystycznych	 dla	
niego	 typów	 piśmiennictwa	 (m.in.	 postylli,	 pism	 wy-
znaniowych,	 prac	 historycznych)	 i	 ewolucji	 konfesyj-
nej	działalności	wydawniczej	rozwijającej	się	w	warun-
kach	demokratycznego	państwa	po	1989	roku.	
	 W	 pracy	 nie	 zabrakło	 zagadnień	 rozpo-
wszechniania	i	promowania	publikacji,	co	odbywa	się	 
z	uwzględnieniem	tradycyjnych	form	sprzedaży	(m.in.	
parafialne	 stoiska	 z	 literaturą)	 lub	 wykorzystujących	
możliwości	 dystrybucji	 internetowej	 (księgarnie	 inter-
netowe)	 po	 okazjonalne	 zwyczaje	 rozpowszechniania	
literatury	 w	 kręgu	 własnej	 wspólnoty	 wyznaniowej	
oraz	wśród	odbiorców	spoza	niej.	Przedstawione	zosta-
ły	praktykowane	współcześnie	sposoby	reklamy	książki	
luterańskiej,	 realizowane	 przy	 pomocy	 różnych	 kana-

łów	medialnych	
–	 od	 prasy	 po	
Internet,	 co	 po-
zwala	 na	 dotar-
cie	z	informacją	
o	 książce	 do	
wszystkich	 za-
interesowanych.		
	 Ważną	
rolę	 w	 promo-
waniu	 literatu-
ry	 konfesyjnej	
odgrywają	 spo-
tkania	 autorów	
z	 czytelnikami,	
organizowane	
w	 salach	 pa-
rafialnych,	 ale	
także	 w	 muze-
ach,	bibliotekach	czy	instytucjach	kultury.	Praca	poka-
zuje	zatem,	w	 jaki	 sposób	książka	 luterańska	publiko-
wana	po	1989	r.	staje	się	coraz	bardziej	rozpoznawalna	i	
widoczna	nie	tylko	we	własnym	środowisku	wyznanio-
wym,	ale	także	w	przestrzeni	kultury	pozakonfesyjnej.	
W	 zakończeniu	 przedstawiono	 charakterystykę	 czytel-
nictwa	ukazanych	publikacji	–	 jako	 repertuaru	wyzna-
niowego,	budującego	tożsamość	diaspory,	ale	również	
jako	 propozycji	 literatury	 chrześcijańskiej	 atrakcyjnej	
dla	 wszystkich	 zainteresowanych	 książką	 religijną	 
w	Polsce.	

Aneta Sokół

	 I	o	to	modlę	się,	aby	miłość	wasza	coraz	bardziej	obfitowała	w	poznanie	i	wszelkie	doznanie,	
abyście	umieli	odróżniać	to,	co	słuszne,	od	tego,	co	niesłuszne,	abyście	byli	czyści	i	bez	nagany	na	dzień	
Chrystusowy.				Fil.	1,9-10
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Dobre	 wyniki	 klasyfikacji,	 wysoka	 pozycja	 
w	 rankingu	 szkół	 ponadgimnazjalnych	 tygodnika	 Per-
spektywy	świadczą	o	tym,	że	dla	uczniów	i	nauczycieli	
LOTE	nauka	 jest	bardzo	 istotna,	 lecz	nie	samą	nauka	
człowiek	żyje…	nawet	w	LOTE.	Podejmujemy	szereg	
działań	poza	codzienną	nauką.	
Grupa	 uczniów	 oraz	 nauczycieli	 włączyła	 się	 w	 ob-
chody	 500-lecia	 Reformacji.	 Podjęli	 wyzwanie	 i	 pod	
czujnym	 okiem	 pani	 Katarzyny	 Słupczyńskiej	 w	 roli	

reżysera	 przygotowali	 spektakl,	 który	 uświetnił	
uroczystą	 sesję	 połączonych	 rad	 Sejmiku	 Ślą-
skiego,	 Powiatu	Cieszyńskiego	 i	Miasta	Cieszy-
na,	 która	 odbyła	 się	w	Teatrze	 im	A.	Mickiewi-
cza	jako	kolejne	wydarzenie	odchodów	500-lecia	
Reformacji.	Do	udziału	w	przedstawieniu	zapro-
szeni	 zostali	 także	 Bogdan	 Słupczyński	 –	 aktor	
oraz	 Jacek	 Sobota	 –	 prezes	Towarzystwa	Ewan-
gelickiego.	 Artyści	 mistrzowsko	 przedstawili	
dzieje	reformacji	na	Ziemi	Cieszyńskiej,	a	także	
kluczowe	 dla	 cieszyńskich	 protestantów	 postaci	 
i	wartości.	Spektakl	był	dużym	sukcesem,	a	arty-
ści	odebrali	liczne	gratulacje.	
	 Tego	 dnia	 na	 cieszyńskim	 rynku	 uczniowie	
mieli	 okazję	 zwiedzić	 specjalny	 reformacyjny	
pojazd,	który	przemierza	od	listopada	ubiegłego	
roku	Europę.	Bus	 zawiera	wystawę	 poświęconą	
500-letniej	 tradycji	 protestantyzmu	 w	 Europie.	
Cieszyn	był	jednym	z	68	Europejskich	Miast	Re-
formacji	na	trasie,	która	wiedzie	aż	do	miasta	Lu-
tra	–	niemieckiej	Wittenbergi.	Uczniowie	LOTE	 
i	GTE	mieli	okazję	zobaczyć	wystawę	prezentu-
jącą	 historię	 wybranych	 miejsc	 reformacyjnych	 
w	Europie.	Każda	z	68	miejscowości	we	własnym	
zakresie	 przygotowała	 na	 tę	 okoliczność	 relacje	
oraz	 filmy	 i	 prezentacje.	W	 zasobach	 „reforma-
cjobusa”	znalazły	się	także	prezentacje	dotyczące	
placówek	 Towarzystwa	 Ewangelickiego	 im.	 ks.	
Franciszka	Michejdy.
	 Kolejna	 aktywność	 to	 projekt	 społeczny	

„Wrażliwi	 na	 sztukę”	 realizowany	w	 ramach	 	Ogólno-
polskiej	Olimpiady	„Zwolnieni	z	teorii”.	Inicjatywa	ta	
jest	adresowana	do	mieszkańców	Cieszyna,	a	głównym	
beneficjentem	jest	Szpital	Śląski	w	Cieszynie.	Patronat	
honorowy	 	nad	 	 całością	działań	 	 projektowych	objął	
Burmistrz	 Cieszyna.	 Projekt	 realizowany	 jest	 na	 zaję-
ciach	 kółka	 ekonomicznego	w	LOTE	 pod	 opieką	Ka-
tarzyny	 Piwochy.	 Uczestniczki	 projektu	 –	 uczennice	
klasy	1a	Monika	Macura	i	Maria	Hajek	-	zaplanowały	
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Gimnazjum TE
	 Po	 dwóch	 tygodniach	 zasłużonego	
odpoczynku,	 uczniowie	 powrócili	 do	 szkoły	 
z	ferii	zimowych.	Pełni	zapału	mierzą	się	z	no-
wymi	wyzwaniami.	Oto	co	działo	się	w	naszej	
szkole	w	ostatnim	miesiącu:
	 Dnia	31	stycznia	nasza	placówka	była	
gospodarzem	 II	 etapu	 	 Wojewódzkiego	 Kon-
kursu	 Przedmiotowego	 z	 Chemii.	 Odwiedzili	
nas	 uczniowie	 z	 gimnazjów	 podlegających	
bielskiej	 Delegaturze	 Kuratorium	 Oświaty.	 
W	 szkolnej	 auli	 do	 testu	 zasiadło	 36	 osób,	
wśród	 nich	 także	 nasza	 reprezentantka	Maria	
Chudecka	 z	 klasy	 3b.	 W	 atmosferze	 skupie-
nia	uczniowie	rozwiązywali	zadania	z	zakresu	
chemii	 ogólnej	 i	 organicznej.	 Do	 rozwiąza-
nia	mieli	 łącznie	11	zadań	w	czasie	90	minut.	
Nad	 sprawnym	 przebiegiem	 konkursu	 czuwa-
ła	 przewodnicząca	 komisji	 konkursowej	 mgr	
Wioletta	Wędrowczyk-Zamarska.
	 Początkiem	 lutego	 uczniowie	 klas	
pierwszych	GTE	 	w	 ramach	 	 lekcji	 geografii	
uczestniczyli	 w	 zajęciach	 zorganizowanych	

konkurs	 plastyczny	 dla	 uczniów	 cieszyń-
skich	 szkół	 podstawowych,	 koncert	 mu-
zyczny	 dla	 pacjentów,	 malowanie	 muralu	
na	 korytarzu	 szpitala	 oraz	 organizację	wy-
stawy.	Realizatorki	projektu	zapraszają	całą	
społeczność	GTE	 i	LOTE,	 aby	przyłączyć	
się	do	społecznego	projektu	–	zbiórki	ksią-
żek,	 które	 zostaną	 przekazane	 na	 oddział	
pediatrii	 Szpitala	 Śląskiego	 w	 Cieszynie.	
Powstanie	 tam	 kącik	 czytelniczy,	 który	 z	
pewnością	 umili	 pobyt	 w	 szpitalu	 małym	
pacjentom.	Organizatorzy	wyrażają	nadzie-
ję,	że	powyższa	akcja	pokaże,	iż	we	współ-
czesnym	świecie	tkwi	wiele	dobra	i	współ-
czucia	dla	innych	ludzi.
	 „Kładka	 Literacka”	 to	 jedno	 
z	działań	w	ramach	realizowanego	w	LOTE	
projektu	 transgranicznego.	 Partnerem	 
w	 projekcie	 ”Portal	 transgraniczny	 –	 edu-
kacja	 przez	 teatr	 i	 literaturę”	 jest	 Gimna-
zjum	 im.	 Juliusza	 Słowackiego	 z	 Polskim	
Językiem	Nauczania	w	Czeskim	Cieszynie.	
Uczniowie	obu	 szkół	 spotykają	 się,	 	 aby…	
dyskutować	 o	 literaturze.	 Bohaterami	 spo-
tkania,	które	miało	miejsce	21.02	w	czytelni	
LOTE	byli	Jacek	Hugo	-Bader	i	jego	"Biała	
gorączka"	oraz	Milan	Kundera.	Uczestnicy	
rozmawiali,	 dzielili	 się	wrażeniami	 i	 spostrzeżeniami.	
W	 twórczy	 i	 mądry	 sposób	 poznają	 literaturę	 polską	 

i	czeską.	Rozmawiając	obalają	stereotypy.
Aleksandra Trybuś-Cieślar
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kalnego	rynku	pracy	oraz	podejmowanie	przez	
gimnazjalistów	świadomego	wyboru,	dotyczą-
cego	 kierunku	 dalszego	 kształcenia,	 zgodnie	 
z	ich	predyspozycjami	i	zainteresowaniami.
	 Od	 pewnego	 czasu	 w	 szkole	 można	
spotkać	 poruszające	 się	 korytarzem	 roboty!	 
A	to	wszystko	za	sprawą	zajęć	warsztatowych	
poświęconych	 robotyce,	 realizowanych	w	 ra-
mach	unijnego	projektu.	Podczas	warsztatów	
uczniowie	 konstruują	 wpierw	 swoje	 roboty	
LEGO	MINDSTORMS,	wyposażone	w	 silni-
ki	 i	czujniki,	by	następnie	„ożywiać”	 je,	 two-
rząc	sterujące	nimi	programy.	Zajęcia	z	robo-
tyki,	 to	 nie	 tylko	 dobra	 zabawa,	 ale	 również	
(a	może	przede	wszystkim)	praktyczna	nauka	
programowania	i	algorytmiki	–	podejmowania	
decyzji,	powtarzania	czynności,	analizowania	
danych.	Przyszli	młodzi	inżynierowie	uczą	się	
pracy	w	zespole,	analizowania	błędów,	wycią-
gania	 wniosków	 i	 śledzenia	 zależności	 przy-
czyna	 –	 skutek.	 	 Zajęcia	 prowadzi	 mgr	 inż.	

przez	 Planetraium	 Śląskie	 w	 Chorzowie.	 Podczas	 po-
kazów	mieli	okazję	zobaczyć	nocne	niebo	w	 różnych	
porach	roku,	pozorną	wędrówkę	Słońca	na	tle	gwiazdo-
zbiorów	i	planety	Układu	Słonecznego.	Podczas	zajęć	
z	meteorologii	 dowiedzieli	 się	 jak	 działają	 przyrządy,	
znajdujące	się	w	klatce	meteorologicznej.	
	 Dnia	 8	 lutego	uczniowie	 klas	 trzecich,	 którzy	 
w	 tym	 roku	 szkolnym	 zakończą	 etap	 nauki	w	 gimna-
zjum	 i	 staną	 przed	 wyborem	 dalszej	 drogi	 kształce-
nia,	wzięli	udział	w	Dniach	Kształcenia	Zawodowego	 
w	Szkole	Organizacji	i	Zarządzania	w	Cieszynie.	Mło-
dzież	 miała	 możliwość	 uczestniczyć	 w	 spotkaniach	
prowadzonych	przez	psychologa	Zespołu	Poradni	Psy-
chologiczno-Pedagogicznych	 w	 Cieszynie,	 doradcę	
zawodowego	Powiatowego	Urzędu	Pracy	w	Cieszynie,	 
a	 także	 przez	 psychologa,	 nauczycieli	 oraz	 uczniów	
SOiZ.	 Trzecioklasiści	 	 wysłuchali	 m.in.	 wykładu	 do-
tyczącego	 charakterystyki	 lokalnego	 rynku	 pracy,	 
a	 także	wykładu	 	 na	 temat	 kompetencji	 personalnych	 
i	 społecznych,	 które	 są	 cenione	 przez	 pracodawców	
oraz	 są	 niezbędne	 do	 zdobywania	 kwalifikacji	 zawo-
dowych.	 Obejrzeli	 także	 	 film	 z	 serii	 „Zakręcone	 ka-
riery”	 o	 planowaniu	 kariery	 zawodowej,	 a	 także	 wy-
pełniali	 test	 psychologiczny,	 który	 pomaga	 uczniom	
określić	 swój	 typ	 osobowości	 zawodowej.	Ciekawym	
punktem	programu	był	wykład	dotyczący	zdobywania	
kompetencji	 zawodowych	 na	 rynku	 europejskim.	 Ce-
lem	organizatorów	akcji	było	promowanie	kształcenia	
w	Cieszynie,	na	kierunkach	zgodnych	z	potrzebami	lo-



Informator Parafialny nr 3/2017 (158)

marzec 2017  45

Adam	 Jaronicki,	 który	 przygotował	 autorski	 program	
kursu	 robotyki	 oraz…	 kilka	 niespodzianek	 czyli	 swo-
ich	pomysłów	na	niestandardowe	konstrukcje	robotów.
	 Nie	 sposób	 nie	 wspomnieć	 także	 o	 tym,	 że	 
w	tym	miesiącu	byliśmy	z	wizytą	w		Reformacjobusie,	
podczas	 	pobytu	 tego	nietypowego	pojazdu	w	Cieszy-
nie.	Uczniowie	mogli	 zwiedzić	wystawę	prezentującą	

Szkoła Podstawowa TE
	 Po	 dwutygodniowej	 przerwie	 	 wrócili-
śmy	do	szkoły.	Na	szkolnych	korytarzach	zrobi-
ło	się	gwarno	i	głośno…..szkoła	znowu	ożyła….	
Zaraz	 na	 początku	 	 drugiego	 semestru	 ucieszy-
ła	 nas	 	 dobra	wiadomość.	Nasza	uczennica	Mi-
chalina	Ondrzejek	z	klasy	4b	 	zajęła	II	miejsce		 
w	 kategorii	 klas	 4-6	w	Ogólnopolskim	 konkur-
sie	 matematyczno-plastycznym	 pt.	 „Matematy-
ka	–	Lubię	to”.	W	grudniu	odbył	się	etap	szkol-
ny.	 Najlepsze	 prace	 wysłaliśmy	 do	Wrocławia,	
gdzie	 została	 dokonana	 ostateczna	 ocena	 przez	
nauczycieli	 matematyków	 i	 pracowników	Aka-
demii	Sztuk	Pięknych.	Na	uwagę	zasługuje	fakt,	
że	do	finału	przysłano	752	prace	z	całej	Polski	(wśród	
których	znalazła	się	praca	Paulinki	Sznajder	z	1a)
	 Jak	mowa	o	sukcesach	to	warto	podkreślić,	że	
mamy	 3	 finalistki	 wojewódzkich	 konkursów:	Anabel	
Wołoszyn	 (język	 polski),	 Zofia	 Teper	 i	 Hanna	Matus	
(matematyka).	 Przed	 nimi	 etap	 III.	 Trzymamy	 kciuki,	
być	może	po	ostatnim	etapie	będziemy	mieć	w	szkole	
zamiast	finalistek	laureatki.	
	 Luty	 to	 miesiąc	 kojarzony	 przez	 naszych	
uczniów	z	„walentynkami”.	Święto	 to	w	zasadzie	nie	
wiąże	 się	 specjalnie	 z	 naszymi	 obyczajami	 i	 kulturą,	
ale	 przyjęło	 się	 bardzo	 dobrze	w	 naszej	 szkolnej	 spo-
łeczności.	Szkolny	samorząd		przygotował	na	tę	okazję	
walentynkową	 skrzynkę,	 	 do	której	 każdy	mógł	wrzu-
cić	„miłosne	wyznanie”.	Później	nastąpiła	segregacja	i	
„pocztowy	ambulans	wyruszył”	na	teren	szkoły.	Dodat-

historię	wybranych	miejsc	 reformacyjnych	w	Europie.	
Dzięki	ciekawym	filmom	i	prezentacjom,	zwiedzający	
odbyli	nietypową	wirtualną	podróż	w	czasie	i	przestrze-
ni.	Być	może	ta	interaktywna	lekcja	zachęci	młodzież	
do	 dalszego,	 samodzielnego	 już,	 odkrywania	 historii	
oraz	geografii.	

Dagmara Jagucka-Mielke

kową	atrakcją	były	walentynkowe	ozdoby,	 ciasteczka,	
tosty,	 które	 uczniowie	 sami	 przygotowali	 pod	 okiem	
nauczycieli	w	naszym	kulinarnym	kąciku…..	Było	bar-
dzo	sympatycznie…..
	 W	 celu	 kultywowania	 naszych	 obyczajów	 
i	 tradycji	 zorganizowaliśmy	 apel	 regionalny.	 	 W	 po-
przednich	latach	odbywały	się	konkursy	gwarowe		lub	
śpiewanie	 lokalnych	pieśni.	W	 tym	roku	zaprosiliśmy	
uczennicę	 z	GTE	 -	Sarę	Pawelską	 -	 która	 zaprezento-
wała	 nasz	 cieszyński	 strój.	 Prezentacja	 była	 bardzo	
ciekawa,	dzieci	słuchały	z	ogromnym	zaciekawieniem.	
My	–	nauczyciele	byliśmy	pod	wrażeniem,		jak	pięknie	
można	mówić	o	sukni,	żywotku,	fortuchu,	zapasce.
	 Z	 wydarzeń	 	 dydaktycznych	 nie	 sposób	 nie	
wspomnieć	 o	 „Mistrzu	 rachunków”.	 Tradycyjnie	
uczestnicy	mieli	do	rozwiązania	45	zadań	w	45	minut.	
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Przedszkole TE

	 Styczeń	 jak	 zwykle	 podporządkowany	 jest	 w	 na-
szym	przedszkolu	Babciom	i	Dziadkom.	W	tym	roku	troszkę	
inaczej,	bo	 świętowanie	 rozpoczęliśmy	od	13	 lutego.	Każda	
grupa	 przygotowuje	 program	 artystyczny,	 upominki	 i	 zapro-
szenia	 dla	 swoich	 gości.	 Każda	 grupa	 ma	 poświęcony	 dla	

siebie	 jeden	 dzień,	 jako	 pierwsi	 zaprosili	 swo-
ich	dziadków	najmłodsi	czyli	grupa	Motylków.	 
W	poniedziałek	zaprosiliśmy	jeszcze	Seniorów	
z	parafii,	a	we	wtorek	chcemy	ten	dzień	uświet-
nić	dziadkom	w	domu	„Emaus”	w	Dzięgielowie.	
Grupa	 Sówek	 zaprosiła	 do	 przedszkola	 dzieci	 

brakowało.	Wśród	uczestników	konkursów	znaleźli	się	
także	rodzice	uczniów,	dziadkowie,	ciocie	i	wujkowie.		
Kto	 uzyska	 tytuł	 „mistrza”,	 okaże	 się	 w	 najbliższym	
czasie		na	szkolnym	apelu. Joanna Gibiec-Smierna

Uwaga Rodzice!!! W związku z pytaniami o rekrutację na rok szkolny 2017/ 2018 – informujemy, 
że nie będziemy prowadzić  naboru do klasy VII. Mamy pojedyncze miejsca w  klasach II-V.   

	 Choć	 walentynki	 to	
święto	 nie	 stela,	 w	 Szkole	 Pod-
stawowej	 Towarzystwa	 Ewan-
gelickiego	serca	mamy	pojemne,	
zatem	i	to	święto	przygarnęliśmy,	
zaadaptowaliśmy	 i	 do	 robienia	
świetnych	 rzeczy	 wykorzysta-
liśmy.	 W	 szkolnej	 świetlicy	 po-
wstały	misterne	sercowe	ozdoby		
oraz	 przepyszne	 cudeńka,	 któ-
re	 później	 nasi	 uczniowie	 mo-
gli	 spałaszować.	 Na	 korytarzu	
stało	 pudło,	 do	 którego	 mogli-
śmy	wrzucać	wyznania	miłosne.	
Wszystkie	 liściki	 zostały	 pose-
gregowane	w	sortowni	zarządza-
nej	przez	Samorząd	Uczniowski	
i	 przekazane	 listonoszom-amo-
rom.	Było	pysznie,	sympatycznie,	
iście	walentynkowo!

O tym, jak amory po SPTE latały….

	 Przed	 nami	 kolejne	 atrakcje,	 ale	 o	 tym	w	 na-
stępnym	artykule,	który	pojawi	się	wraz	z	nadchodzącą	
wiosną.
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Grażyna Podżorska

	 Wprawdzie	 rok	 szkolny	 dopiero	 na	 półmetku,	
ale	 już	 startują	 zapisy	 do	 Przedszkola	 Towarzystwa	
Ewangelickiego.
	 Jeżeli	 wybierając	 przedszkole	 dla	 swojego	
dziecka,	 pragniecie,	 aby	 zapewniało	 ono	 nie	 tylko	
wysoki	 poziom	 kształcenia	 i	 bezpieczeństwo,	 ale	 też	
kształtowało	świadomość	artystyczną	 i	wrażliwość	es-
tetyczną,	a	ponadto	zachęcało	do	działania	i	osiągania	
sukcesu,	 ułatwiało	 poznawanie	 siebie	 i	 zrozumienie	
własnych	uczuć	i	emocji	–	zapraszamy	do	nas.
	 W	 Przedszkolu	 TE	 Twoje	 dziecko	 spędzać	
będzie	 czas	w	 spokojnej	 i	 cichej	 okolicy	w	 budynku	 
z	ogrodem	i	nowym	pięknym	placem	zabaw,	z	domową	
kuchnią	ze	smacznymi	i	zdrowymi	posiłkami,	uwzględ-
niającymi	wszystkie	diety	dziecka.	Naszym	przebojem	
jest	drugie	śniadanie	-	świeżo	wyciśnięty	sok	owocowy.	
Przedszkole	zapewnia	wysoko	wykwalifikowaną	kadrę	
nauczycielską	z	odpowiednimi	uprawnieniami	–	ale	co	
równie	ważne	–	wieloletnim	doświadczeniem	w	pracy	
z	dziećmi.	Ponadto	do	dyspozycji	Twojego	dziecka	jest	
pedagog-terapeuta,	 logopeda,	 socjoterapeuta	 i	 psycho-
log.
	 Zapraszamy	 też	 dzieci	 potrzebujące	 pracy	 in-
dywidualnej	 ze	 specjalistami,	 ponieważ	 prowadzimy	
zajęcia	z	wczesnego	wspomagania.
	 Oferujemy	 zajęcia	 dodatkowe,	 tj.	 rytmika,	 ję-

zyk	 angielski,	 język	 czeski,	 logopedia,	 terapia	 peda-
gogiczna,	 gimnastyka	 korekcyjna,	 plastyka,	 małych	
odkrywców,	 logika,	 origami,	 religię	 ewangelicką	 
i	katolicką.	Organizujemy	wiele	ciekawych	warsztatów,	
imprez	dla	dzieci	i	ich	rodziców.	U	nas	żadna	pociecha	
się	nie	nudzi!	Przede	wszystkim	zaś	zapewniamy	miłą	
i	troskliwą	opiekę.	Zapraszam	Państwa	–	spotkajmy	się,	
porozmawiajmy	 o	 dobrym	 przedszkolu	 dla	Waszego	
dziecka.
	 Przedszkole	TE	ma	opracowaną	koncepcję	pra-
cy	w	oparciu	o	„Podstawę	programową”	i	nowatorskie	
programy	edukacyjne,	zapewnia	dziecku	dobre	przygo-
towanie	oraz	spokojny	i	bezpieczny	start	w	edukację.
	 Koszt	czesnego	to	ok.	400,00	zł	wraz	z	wyży-
wieniem	(cztery	domowe	i	zdrowe	posiłki	dziennie)!

 9 marca 2017 o godzinie 16.45 odbędzie 
się dzień otwarty w Przedszkolu Towarzystwa 
Ewangelickiego. Zapraszamy dzieci szczególnie 
urodzone w 2014 wraz z rodzicami do zapozna-
nia się z naszą ofertą edukacyjną.W programie 
wiele ciekawych zabaw dla dzieci i ich rodziców.
Informujemy, że są pojedyncze wolne miejsca  
w starszych grupach. 

z	 Zespołu	 Placówek	 Szkolno-Wychowawczo-Rewali-
dacyjnych.	Sówki	zaprezentowały	przedstawienie	opar-
te	 na	 Przypowieści	 o	 Siewcy	 z	Ewangelii	 św.	Marka.	 
O	stroje	zadbały	oczywiście	panie	z	przedszkola,	wszy-
scy	występowali	pięknie,	występy	wycisnęły	łzy	zado-
wolenia	u	dziadków.	Po	występach	przyszedł	 czas	na	
wspólną	kawę	i	ciasteczko.	Czas	mijał	bardzo	szybko	 
w	przemiłej	atmosferze.	Na	spotkaniach	został	też	zor-
ganizowany	 kiermasz,	w	 tym	 roku	 nauczycielki	 przy-
gotowały		piernikową	Różę	Lutra.Ofiarność	dziadków	
jak	zwykle	była	ogromna,	za	co	im	bardzo,	bardzo	dzię-
kujemy.	Fundusz	ten	zostanie	przeznaczony	na	zabawki	
w	ogrodzie		dla	naszych	przedszkolaków.

Startują zapisy do przedszkola! Zaczęła się rekrutacja do Przedszkola TE w Cieszynie!

Towarzystwo Ewangelickie im. ks. F. Michejdy

1%
LOTE		::		LICEUM	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

GTE		::		GIMNAZJUM
SPTE		::		SZKOŁA	PODSTAWOWA

PTE		::		PRZEDSZKOLE

małym gestem czynisz wielkie rzeczy
	 Aby	 wesprzeć	 finansowo	 szkoły	 prowadzone	
przez	 Towarzystwo	 Ewangelickie	 (nie	 obciążając	 przy	
tym	 funduszy	 domowych),	w	 odpowiednim	 polu	 formu-
larza	PIT	37,	będącego	rocznym	zeznaniem	podatkowym,	
wpisz	nasz	numer	KRS:

000 001 7212
Będziemy wdzięczni za każdą wpłaconą złotówkę!
Okazana nam pomoc finansowa wesprze w całości

 działalność edukacyjną naszych placówek.



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl48 Odwiedź naszą stronę:

Chóry, muzyka ...
♪	♪	♪  Co nowego u WCK? ♫

	 Okres	związany	ze	świętami	Bożego	Narodze-
nia	minął	nam	bardzo	szybko	i	obfitował	w	różne	kolę-
dowe	spotkania.	Rozpoczęliśmy	je	od	chórowej	wigilij-

ki,	którą	zorganizowaliśmy	tuż	przed	świętami.	Kolejny	
raz	 zasiedliśmy	 przy	 wspólnym	 stole	 i	 podsumowali-
śmy	miniony	 rok,	który	był	dla	nas	bardzo	pracowity.	

Naszą	 największą	 radością	w	 nim	 był	 jubileusz	
10-lecia,	 który	mogliśmy	 przeżywać	 oraz	 nagra-
nie	i	wydanie	albumu	„Dźwięki	Reformacji”,	któ-
ry	ukazał	się	końcem	grudnia!	Serdecznie	poleca-
my!
	 W	 podziękowaniu	 za	 całoroczny	 trud	 anio-
łek	 zostawił	 dla	wszystkich	małe	 upominki	 pod	
choinką,	która	stanęła	na	naszym	fortepianie.	Nie	
mogło	też	zabraknąć	wspólnego	śpiewania	kolęd,	
które	ćwiczyliśmy	od	kilku	tygodni,	co		wprowa-
dziło	nas	w	nastrój	nadchodzących	świąt.
	 Pierwszy	raz	wystąpiliśmy	24	grudnia	podczas	
tradycyjnego	nabożeństwa	wigilijnego	w	Koście	
le	 Jezusowym,	 wykonując	 dwie	 kolędy	 z	 towa-
rzyszeniem	organów.	
	 Kolejne	 koncerty	 zaplanowane	 mieliśmy	 
w	Święto	Epifanii.	6	stycznia	rano,	w	mroźny	zi-
mowy	dzień,		wyruszyliśmy	do	Skoczowa,	gdzie	
o	godzinie	10.00	odbywał	 się	koncert	 kolęd,	 na	
który	 zostaliśmy	 zaproszeni.	 Zaprezentowały	
się	 wszystkie	 działające	w	 skoczowskiej	 parafii	
chóry	i	zespoły	oraz	my	–	Wyższobramski	Chór	
Kameralny	jako	gość.	Wykonaliśmy	6	kolęd.	Po	
koncercie	spędziliśmy	bardzo	miłe	chwile	w	sal-
ce	na	parafii,	gdzie	mogliśmy	się	ogrzać,	posilić	
i	porozmawiać	z	organizatorami	koncertu	–	jesz-
cze	 raz	 bardzo	 dziękujemy	 za	 zaproszenie	 i	 go-
ścinność!	 Jeszcze	 tego	 samego	 dnia	 o	 godzinie	
17.00	 wystąpiliśmy	 ponownie	 na	 Tradycyjnym	
Wieczorze	Kolęd	w	naszym	Kościele	Jezusowym,	
gdzie	 wspólnie	 z	 innymi	 chórami	 i	 wszystkimi	
zebranymi	kolędowaliśmy	i	cieszyliśmy	się	z	na-
rodzin	Pana	Jezusa.		
	 Ostatni	 raz	 z	 programem	 kolędowym	 wy-
stąpiliśmy	 podczas	 koncertu	 kolęd	 22	 stycznia	 
w	 kościele	 katolickim	 NMP	 w	 Golasowicach.	 
W	zimowe	popołudnie	wzięliśmy	udział	w	pięk-
nym	koncercie,	podczas	którego	wystąpił	zespół	
Viola,	 działający	 przy	 tamtejszej	 parafii,	 dzieci	 
z	 Zespołu	 Przedszkolno-Szkolnego	 w	 Golaso-
wicach,	solistka	Monika	Stuchlik	oraz	nasz	chór.	
Zaprezentowaliśmy	8	kolęd	z	naszego	repertuaru,	
a	 po	 koncercie	 spędziliśmy	miły	 czas	 z	 innymi	
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wykonawcami	 przy	 herbatce	 i	 pysznych	
ciastach.
Przed	 nami	 wiele	 muzycznych	 planów	 
i	marzeń.	 Powoli	 zaczynamy	 się	 przygoto-
wywać	do	koncertów	pasyjnych	i	planowa-
nego	na	kwiecień	koncertu	wielkanocnego	 
w	Bielsku	Białej,	o	czym	jeszcze	poinformu-
jemy.	 Przed	 nami	 również	wielkie	wyzwa-
nie.	 Zgłosiliśmy	 się	 i	 zakwalifikowaliśmy		
do	 udziału	 w	 XII	 Ogólnopolskim	 Przeglą-
dzie	Chórów	Kościelnych	 Pieśni	 Pokutnej	 
i	 Pasyjnej,	 który	 odbędzie	 się	 1	 kwietnia	 
w	 kościele	Ap.	 Filipa	 i	 Jakuba	 w	 Żorach.	
Przegląd	ma	charakter	konkursu	i	organizo-
wany	 jest	 od	 lat	 przez	Urząd	Miasta	Żory.	 
W	 tym	 roku	 w	 przesłuchaniach	 wezmą	
udział	 aż	 23	 chóry!	Wśród	 nich	 są	 zespo-
ły	m.in.	 z	Katowic,	Warszawy,	Wrocławia,	
Krakowa	i…	my!	Na	liście	jest	jeszcze	tylko	jeden	chór	
reprezentujący	nasz	kościół	–	Chór	Ekumeniczny	dzia-
łający	przy	parafii	ewangelickiej	w	Karpaczu.	Postara-
my	 się	 godnie	 zaprezentować	 naszą	 parafię,	 Cieszyn	

i	 Kościół	 Ewangelicko-Augsburski,	 a	 Was	 prosimy	 
o	modlitwę	o	to,	by	Pan	Bóg	pobłogosławił	nasze	przy-
gotowania	do	tego	ważnego	muzycznego	wydarzenia.
    

Chórzyści z Wyższej Bramy

♪	♪	♪  ŚLEDZIÓWKA CHÓRU Z PUŃCOWA ♫
	 Tradycyjnie	 jak	 co	 roku	w	okresie	 kar-
nawału,	w	jedno	z	poniedziałkowych	popołudni	
chórzyści	 ze	współmałżonkami,	 byli	 chórzyści	
oraz	opiekun	ks.	T.	Chudecki	zebrali	się	na	spo-
tkaniu	zwanym	,,śledziówką”.	 	 	
	 Po	przeczytaniu	tekstu	biblijnego	w	mo-
dlitwie	poprowadził	nas	ksiądz.	Stoły	były	suto	
zastawione	 karnawałowymi	 przysmakami,	 dla-
tego	mogliśmy	delektować		się	ich	smakami.	Jak	
na	chórzystów	przystało,	oprócz	 rozmów	 jakie	
się	toczyły	przy	stołach,	dużo		śpiewaliśmy.	Nie	
zabrakło	 też	 słowa	Bożego,	którym	w	krótkim	
rozważaniu	 podzielił	 się	 nasz	 opiekun.	Wzięli-
śmy	 także	 udział	w	 konkursie,	 który	 przygoto-
wała	dla	nas	Ania	ze	swoim	mężem	Kubą,	za	co	
im	bardzo	dziękujemy.	
	 Oprócz	dobrej	zabawy	mogliśmy	spraw-
dzić	 naszą	 wiedzę	 biblijną,	 reformacyjną,	 mu-
zyczną,	a	także	sprawnościową	podczas	układa-
nia	wycinanek	tekstowych.	Spotkanie	to	było	dla	
nas	dobrym	czasem,	mogliśmy	razem	nie	tylko	
rozmawiać,	 śpiewać,	bawić	się	podczas	 rywali-
zacji	konkursowej,	ale	mogliśmy	przede	wszyst-
kim	cieszyć	się	swoją	obecnością.	W	tym	roku	
jeżeli	Pan	Bóg	pozwoli	będziemy	obchodzić		25	
–	lecie	powstania	naszego	chóru.	Ufamy,	że	uda	
nam	się	wytrwać	w	tej	służbie,	ale	trzeba	przy-
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♪	♪	♪  KULIG CIESZYŃSKIEGO  
CHÓRU KOŚCIELNEGO ♫

znać,	że	nie	jest	łatwo	z	powodu	małej	ilości	członków	
w	naszym	chórze.	Jesteśmy	wdzięczni	Panu	Bogu,	że	
pomimo	trudności,	jakie	napotykamy	na	naszej	chóro-
wej	drodze,	stale	nas	prowadzi,	obdarza	siłami,	swoim	
błogosławieństwem	i	wciąż	możemy	służyć	pieśnią	w	
naszym	filiale.	Zwracamy  się  już kolejny raz do Was, 
Drodzy Zborownicy z Puńcowa, przyjdźcie na próby 
naszego chóru i wspomóżcie nas swoim głosem. Każ-
dy może śpiewać, a może się okaże, że to właśnie w 
chórze jest Twoje miejsce, żeby służyć Panu Bogu. Za-
praszamy w poniedziałek na godz. 18-tą.

Grażyna Smoter

Lubię śnieżek, lubię śnieg,
chociaż w oczy prószy.

Lubię mrozik, lubię mróz,
chociaż marzną uszy.

Lubię wicher, lubię wiatr,
chociaż mnie przewiewa.

Lubię zimę, idę w świat.
I wesoło śpiewam.

/Zimowa piosenka
I.Suchorzewska/

	 Wierzę,	 że	 jest	 sporo	osób,	 które	 	 się	 ze	mną	
zgodzą,	że	w	zimie	też	jest	(bywa)	fajnie.	Szczególnie,	
kiedy	 chwyci	 lekki	 mrozik	 i	 spadnie	 świeży	 bielutki	
śnieg,	który	miło	skrzypi	pod	nogami.	Ja	lubię	zimę	pod	
pewnymi	warunkami:	nie	jest	ślisko,	nie	jest	zbyt	długo	
szaro	i	buro,	nie	jest	ogólnie	rzecz	ujmując	paskudnie.	
A	najbardziej	to	lubię	zimę	przed	Świętami	Bożego	Na-
rodzenia	oraz	w	 lutym	-	bo	wtedy	 jest	 taki	 czas	przy-
jemnego	oczekiwania.	Przed	Bożym	Narodzeniem	-	to	
wiadomo,	nie	 trzeba	 tłumaczyć,	 a	w	 lutym...bo	wiem,	
że		już	niedługo	i	nastanie	upragniona	wiosna!

	 Reasumując,	dobrze,	że	mamy	kilka	pór	 roku.	
Nigdy	 nie	 jest	 nudno,	 każda	 pora	 przynosi	 coś	 szcze-
gólnego,	coś	czym	można	się	zachwycić,	a	czasami	też	
ponarzekać.	 Jest	 o	 czym	 rozmawiać	 z	 nieznajomymi	
np.	w	poczekalni	u	lekarza	(chciałam	napisać	bardziej	
optymistycznie,	że	na	dworcu,	ale	u	nas	na	razie	tako-
wego	już/jeszcze	nie	ma).	Wszystko	jednak	chyba	też	
zależy	od	naszego	nastawienia.	Niedawno	usłyszałam	
w	radio,	że	np.	dwie	osoby	mogą	wyjść	razem	na	spacer	
i	wrócić	z	niego	w	zupełnie	odmiennych	nastrojach,	bo	
jedna	osoba	będzie	zauważała	(jeśli	to	lato)	piękne	mo-
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tyle,	kwitnące	kwiaty	i	zachwyci	się	śpiewem	
ptaków,	a	druga	 	dostrzeże	np.	błoto,	kłujące	
ciernie	 i	 nieprzyjemny	 wiatr.	 Warto	 się	 nad	
tym	zastanowić.
	 Artykuł		miał		być	o	kuligu	chórowym,	
więc	przejdę	teraz	do	meritum	sprawy.	5	lute-
go	br.	przed	godziną	15.00	zebraliśmy	się	na	
Placu	Kościelnym,	my,	tzn.	członkowie	Chóru	
Kościelnego	wraz	z	rodzinami	oraz	nasi	chóro-
wi	przyjaciele	z	 	Bażanowic.	Pogoda	niestety	
nie	do	końca	sprzyjała	naszym	planom,	gdyż	
akurat	zima	była	w	chwilowym	odwrocie,	pa-
nowały	roztopy,	więc	zastanawialiśmy	się	czy	
kulig	będzie	na	płozach	czy	też	na	kołach,	bo	 
i	tak	już	bywało.
	 Jednak	w	Wiśle	Czarnym	było	troszkę	
bardziej	biało	niż	u	nas,	mimo,	iż	na	początku	
trasy	 na	 „ceście”	 panoszyły	 się	 spore	 kałuże.	
Humory	 jak	 zwykle	 dopisywały,	 pomieści-
liśmy	 	 się	wszyscy	w	 trzech	 parach	 sań	 i	 ru-
szyliśmy	z	kopyta.	Im	dalej	tym	więcej	śniegu,	
co	 doprowadziło	 do	 tego,	 że	w	 pewnym	mo-
mencie	 zostaliśmy	 nawet	 zaatakowani	 przez	
rozbawioną	 „czarno-białą”	 grupkę	 uzbrojo-
nych	w	śnieżki	sióstr	zakonnych	(z	wstępnych	
ustaleń	wynika,	że	były	 to	 siostry	„Elżbietan-
ki”).	Nie	mogliśmy	odpłacić	tym	samym,	gdyż	
siostry	oddaliły	się	szybko	w	swoich	saniach,	 
a	 z	 drugiej	 strony,	my	 nie	 byliśmy	 przygoto-
wani	logistycznie	na	taką	niespodziankę!	Przy-
pomniały	nam	się	siostry	zakonne	z	cyklu	fil-
mów	z	Louisem	de	Funes,	też	takie	roześmiane	
i	 przemieszczające	 się	 szybko,	 co	 prawda	 na	
motocyklu,	ale	jakieś	podobieństwo	jednak	na	myśl	się	
nasunęło.
	 Wkrótce	 dotarliśmy	 do	 chaty	 „U	 Marioli”,	
pierwszego	etapu	naszego	kuligu.	Co	prawda	zmarznąć	
nie	zdążyliśmy,	ale	apetyty	wzrosły	na	widok	smacznie	
przygotowanego	posiłku:	chleba	ze	smalcem	i	kiszony-
mi	ogórkami,	góry	kiełbasek	do	własnoręcznego	upie-
czenia	 na	 patykach	 i	 smakowitych	 góralskich	 serków	
oscypków.	 Do	 tego	 rozgrzewająca	 herbatka	 z	 mięty	
-	 specjalność	 gospodarzy.	Ugościliśmy	 się	więc	 czym	
chata	 bogata,	 czas	 płynął	 szybko	 na	wesołych	 rozmo-
wach,	wokół	trzaskającego	miło	paleniska.
	 Jak	to	zwykle	bywa,	wszystko	co	dobre,	szyb-
ko	się	kończy,	następne	grupy	czekały	na	swoją	kolej,	
więc	trzeba	było	ruszać	w	drogę	powrotną.	W	między-
czasie	 zrobiło	 się	 ciemno,	 zapalono	więc	 latarnie,	 co	
wśród	 panujących	mgieł	 dodawało	 	 nieco	 dickensow-
skiej		oprawy	i	ździebka	tajemniczej	aury	całej	naszej	
kompanii.
	 Droga	powrotna	 również	nie	oszczędziła	nam	
małych	atrakcji:	obrzuceni	śniegowymi	kulkami	przez	

przyczajone	nieznane	dzieciaki	oraz	równie	przyczajo-
nych	znanych	chórowych	kolegów,	dotarliśmy	 jednak	
w	końcu	bezpiecznie	do	drewnianej	chaty,	gdzie	znowu	
czekały	 na	 nas	 kulinarne	 atrakcje	 (koledzy	 rzucający	
w	 nas	 śnieżkami	 mogli	 przynajmniej	 powiedzieć,	 że	
zgłodnieli	 bo	 się	 ruszali,	 a	my…?).	 Zdradzę,	 że	 była	
wędzona	 kita	 z	 kapustą	 lub	 krupniokiem	 do	 wyboru.	
Dobre	to	było,	oj	tak.
	 Posiedzieliśmy,	 pogadaliśmy,	 planowaliśmy,	
powspominaliśmy..	 i	 tak,	 jak	zwykle	za	szybko	minął	
przyjemny	czas	w	gronie	Przyjaciół.
	 Na	 uwagę	 zasługuje	 fakt,	 iż	 dołączyło	 do	 na-
szego	chóru	niedawno	dwóch	nowych	sympatycznych	
kolegów,	tenorów.
	 Cieszymy	się	i	mamy	nadzieję,	że	to	dobry	po-
czątek	 roku	 i	 jeszcze	 niejedna	osoba	obdarzona	 talen-
tem	do	śpiewania	da	się	namówić	(przełamie	nieśmia-
łość)	i	pojawi	się	wkrótce	wśród	nas	na	środowej	próbie.
Zapraszamy!

Klaudia Pawlas
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Młodzież, dzieci
Wieczór gier w Bażanowicach

 W	okresie	ferii	zimowych	po	raz	kolejny	zorga-

nizowano	dla	dzieci	i	młodzieży	z	Bażanowic	wieczór	

gier	planszowych.	Podczas	tych	kilku	godzin	wspólnej	

zabawy	dozwolone	były	tylko	gry	planszowe.

	 Dla	 dzieci	 przygotowano	 również	 słodki	 po-

częstunek	(dziękujemy	mamom,	które	upiekły	ciasta!),	

oraz	posiłek	na	gorąco	–	pyszne	tosty.	Nad	całością	czu-

wały	panie	ze	szkółki	niedzielnej.
Sabina Polok
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Bal karnawałowy dla dzieci

	 14	 stycznia	 
w	 godzinach	 popo-
łudniowych	 (15-18)	
w	 sali	 na	 II	 piętrze	
budynku	 parafii,	 tzw.	
„sali	 konfirmacyjnej”	
odbył	 się	 bal	 karna-
wałowy	 dla	 dzieci	
uczęszczających	 na	
szkółkę	niedzielną,	 ich	
rodziców,	 rodzeństwa,	
babć,	 dziadków,	 cioć,	
wujków	 oraz	 „szkółko-
wych	 cioć”.	 Pomimo	
nielicznej	 frekwencji	
wynikającej	pewnie	z	faktu,	iż	rozpoczynały	się	wtedy	
ferie	 zimowe,	 oprócz	 przebranych	 dzieci	 i	 „szkółko-
wych	cioć”	pojawiło	się	również	kilkoro	rodziców	oraz	
jedna	 ciocia,	 na	 których	 jak	 zwykle	mogliśmy	 liczyć.	
Pomogli	 nam	oni	nie	 tylko	udekorować	 salę,	 ale	 rów-
nież	przynieśli	ciasta,	soki	 i	przekąski,	przede	wszyst-
kim	zaś	aktywnie	uczestniczyli	w	zabawie.
	 Nasz	bal	rozpoczęliśmy	od	„Stary	niedźwiedź	
mocno	 śpi”,	mieliśmy	 bowiem	na	 balu	 białego	 niedź-
wiedzia.	Tańce	przerywaliśmy	zabawami	integracyjny-
mi,	śpiewaniem	karaoke	oraz	spożywaniem	wspomnia-
nych	przekąsek	i	napojów.	Nie	zabrakło	również	czasu	
na	 quiz	 biblijny.	 Wszyscy	 mogliśmy	 zaprezentować	
swoje	 stroje	na	wybiegu	prosto	z	Fasjon	Łik	Cieszyn	
(ang.	Fashion	Week	-	Tydzień	mody	 to	najważniejsze	
wydarzenie	w	 tej	branży,	które	pozwala	projektantom	
i	 domom	 mody	 zaprezentować	 swoje	 najnowsze	 ko-
lekcje;	 najważniejsze	 pokazy	 odbywają	 się	 w	Medio-
lanie,	Paryżu,	Londynie,	Nowym	Jorku	i	Berlinie).	Na	

naszym	 balu	 obok	 księżniczek	 i	 wróżek	 bawiły	 się	
czarownice,	 kowbojki,	 a	 także	 superbohaterowie,	 pił-
karz,	myszka,	żyrafa,	gejsza,	żołnierze...	Hitem	balu	był	
Just	Dance	 (gra	muzyczna	 stworzona	 i	wydana	 przez	
firmę	Ubisoft	 na	 konsole	 Play	Station	 oraz	Xbox,	 po-
legającą	 na	 tym,	 by	w	 rytm	muzyki	 odtwarzać	 ruchy	
widocznych	na	 ekranie	 tancerzy).	Za	 pomocą	 laptopa	 
i	projektora	odtwarzaliśmy	różne	piosenki	z	wyżej	wy-
mienionej	gry,	ustawialiśmy	się	całą	grupą	naprzeciwko	
ekranu	i	tańczyliśmy,	próbując	odtworzyć	ruchy.
	 Mam	 nadzieję,	 że	 karnawałowa	 zabawa	 dzie-
ciom	się	podobała,	a	i	dorośli	mogli	chociaż	na	chwilę	
poczuć	 się	 znowu	 jak	 dzieci,	 przebrać	 się,	 potańczyć	
czy	 pośpiewać	 disneyowskie	 piosenki.	Może	 w	 przy-
szłym	 roku	 spotkamy	 się	 w	 większym	 gronie	 i	 uda	
nam	się	zaprosić	do	wspólnej	zabawy	nie	tylko	dzieci	 
i	 „szkółkowe	 ciocie”,	 ale	 i	 większą	 liczbę	 rodziców	
oraz	pozostałych	członków	rodzin.

Kinga Woźniak

 Pewien wieśniak zakupił kawałek ziemi pełnej chwastów i dzikich krzewów. Ale jego praca 
przekształciła te nieużytki w piękny ogród.
 Pewnego dnia odwiedził go proboszcz i radując się razem z nim powiedział:
-Synu, ty i Dobry Bóg, wykonaliście wspaniałą pracę!
-To prawda – odpowiedział wieśniak – ale musiałby ksiądz zobaczyć tę ziemię wtedy, gdy to je-
dynie sam Bóg na niej pracował.

„Lenistwo łazi tak powoli, że bieda nie musi się wcale spieszyć, aby je dogonić”.
„ Mówić: „ jutro” czasami może być przejawem ostrożności, 

ale najczęściej wynika z lenistwa i tchórzostwa”.
                                                                              

Udostępniła: Grażyna Cimała
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Kącik dla dzieci

Czas Pasyjny
 Drogie dzieci nadszedł już czas pasyjny, czas który poprzedza Święta Wielkanocne. Pew-
nie słysząc te słowa zastanawiacie się, co to za szczególny czas i co należy w tym czasie czynić. 
Słowo pasja oznacza mękę i cierpienie…a więc to chyba nie jest jakiś radosny czas?! W dodatku 
trwa całych długich sześć tygodni; sześć tygodni, w których Chrześcijanie wspominają mękę  
i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Zachowują się wówczas cicho i poważnie, nie ma głośnych 
imprez, nie ma hucznych wesel. Dlaczego to takie ważne aby właściwie przygotować się do nad-
chodzących świąt?! W Wielki Piątek Pan Jezus umiera na krzyżu za nasze grzechy, oddaje swoje 
życie za nas. Robi to po to, abyśmy ja i ty, choć grzeszni ludzie, mogli zostać obmyci Jego krwią 
z naszych win. Jeśli nasze grzechy zostaną z nas zmyte i uwierzymy w Pana Jezusa zostaniemy 
zbawieni. Czy chcesz być zbawiony? 

 Kolorem liturgicznym okresu pasyjnego jest fiolet – kolor przygotowania i pokuty, dlatego ołtarz 
i ambona mają nakrycie (antypendium) w tym kolorze. Pokoloruj obrazki, nie zapominając by właściwą 
kredką pokolorować	antypendium.

Ilona Matuszek
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	 Ostatni	tydzień	czasu	pasyjnego	jest	nazwany	Wielkim	Tygodniem.	Rozpoczyna	się	Nie-
dzielą	Palmową,	kiedy	to	Pan	Jezus	wjechał	do	Jerozolimy	na	osiołku.	Ludzie	witali	go	jak	króla,	
wołali	hosanna	barankowi.	Cieszą	się,	na	Jego	cześć	dekorują	ulice	gałązkami	palm,	kładą	przed	
Nim	swoje	szaty.

 Jezus	 jednak	wiedział,	 że	 ci	 sami	 ludzie,	
którzy	 w	 niedzielę	 chcieli	 ogłosić	 go	 królem,	 
w	piątek	będą	wołali	„ukrzyżuj go”	dlatego	mo-
dlił	się	w ogrodzie Getsemane	do	swojego	Ojca,	
Boga	w	niebie.	
 Otwórz	Ewangelię	Mateusza	 i	 przeczytaj	 rozdział	 26	

wersety	36-46,	uzupełnij	brakujące	słowa	i	pokoloruj	obrazek.

 „Potem postąpił nieco dalej, upadł na ob-
licze swoje, …………. się i mówił: …………. mój, 
jeśli można, niech mnie ten kielich …………..; 
wszakże nie jako Ja chcę, ale jako …….. .
I wrócił do …………, i zastał ich ………………….., 
i mówił do Piotra: Tak to nie mogliście jednej go-
dziny czuwać ze mną?
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli 
w pokuszenie, ………………… wprawdzie jest 
ochotny; ale ciało mdłe.”
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 Po	tym	wszystkim,	gdy	Jezus	jeszcze	mówił,	nadeszła	zgraja,	a	na	jej	czele	jeden	z	dwu-
nastu	imieniem	Judasz	i	zbliżył	się	do	Jezusa	aby	go	pocałować.	Ten	pocałunek	był	sygnałem	dla	
zbirów,	by	Pana	Jezusa	pojmać.	
	 Dlaczego	Judasz	zdradził	Pana	Jezusa?	Odpowiedź	znajdziecie	w	kolejnym	zadaniu.

 Kochane dzieci, na szczę-

ście Pan Jezus, choć został zdradzo-

ny przez Judasza i musiał umrzeć  

na krzyżu, to po trzech dniach  

cudownie zmartwychwstał, pokonał 

śmierć. Dlatego czas pasyjny, choć 

smutny, jest nam bardzo potrzeb-

ny. Dzięki niemu możemy zrozumieć  

co wielkiego uczynił dla nas Pan  

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

Prz 18,22

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

Mt 5,4

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

Nie	odbyły	się

2017-01-07
2017-01-11
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-14
2017-01-17
2017-01-18
2017-01-18
2017-01-21
2017-01-21
2017-01-21
2017-01-27

Anna	Wiktoria	Wojnar	zd.	Fober
Franciszek	Turoń
Jolanta	Danuta	Kubaszczyk	zd.	Kopytko
Kazimierz	Ludwik	Lanc
Marta	Czyż
Janusz	Karol	Wałach
Helena	Sojka	zd.	Hódziec
Rudolf	Karol	Podstawny
Edward	Cieslar
Małgorzata	Michalik	zd.	Broda
Adam	Michalik
Zofia	Klajsek	zd.	Śliwka
Roman	Józef	Jakóbiec

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Zamarski
Cieszyn
Zamarski
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn

2017-01-08 Grzegorz	Krzysztof	Jaworski Bażanowice

Serdecznie zapraszamy na spotkania, 

które odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00, 

w budynku parafialnym 

przy placu koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na m
arze

c

20
17 

ro
k

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

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

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

Informacje,	ogłoszenia

02.03:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: ks. bp. Juliusz Bursche (75 – lecie śmierci)

09.03:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: dr Wacław Seidl (150 – lecie urodzin) 

16.03.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: ks. sup. Jozef Miloslaw Hurban 
 (200 – lecie urodzin)

23.03.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Egzekucja pod Wałką 
 (75 – lecie tragicznego wydarzenia)

30.03.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Pochód Reformacji przez Europę 
 Z kart dziejów Reformacji w Szwecji 
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	19.00

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

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

Puńców Chór	mieszany poniedziałek godz.	18.00
Zamarski Chór	męski czwartek godz.	18.00
Zamarski Chór	dziecięcy piątek godz.	17.00

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

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

- Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej 

lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

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

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

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

w Cieszynie, przy placu Kościelnym 6, 

w sali naprzeciwko kancelarii parafialnej 

środa 1 marca:
	 Co	możemy	zrobić,	by	Bóg	zburzył	mury,	które	wydają	się	nie	do	przej-
ścia	–	studium	6.	rozdziału		Księgi	Jozuego	-	prowadzi	Łucja	Macura

środa 8 marca:  
	 	Duchowy	autorytet	przewodników	wiary	 -	wykład	diakon	Aleksandry	
Błahut-Kowalczyk	z	cyklu	poświęconego	dawnym	i	współczesnym	postaciom	
wybitnych	ludzi	wiary,	z	których	przeżyć	i	dorobku	możemy	czerpać	inspirację

środa 15 marca:  
	 Co	obrazuje	porażka	pod	Aj,	która	wydarzyła	się	tuż	po	zwycięstwie	pod	
Jerychem?	–		studium	7.	rozdziału		Księgi	Jozuego		-prowadzi	Marek	Cieślar

środa 22 marca:  
	 Praktyczne	życie	chrześcijanina	–	wykład		Ilony	Hajewskiej,	sędzi	w	stanie	
spoczynku,	prowadzącej	mediacje	sądowe	w	sprawach	małżeńskich	i	rodzin-
nych

Środa 29 marca:
	 Wieczór	pasyjnej	zadumy,	pieśni,	modlitewnej	refleksji	–	prowadzi	ks.	To-
masz	Chudecki
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Obóz młodzieżowy
 
 Wszystkich gimnazjalistów i uczniów szkół średnich zapraszamy na 
parafialny obóz młodzieżowy w Górach Świętokrzyskich.
 W programie:
- rozmowy w grupach i wspólne społeczności
- wycieczki w góry
- wyjścia na kąpielisko
- spływ kajakowy
- zwiedzanie jaskini „Raj”
- gry planszowe, warsztaty, zajęcia sportowe, kino obozowe
 Termin: 24 lipiec – 2 sierpień 2017
 Miejsce: Ośrodek wypoczynkowy "Ptaszyniec" w Bocheńcu
 Cena: 800 zł (cena obej-
muje: przejazd autokarem, 
zakwaterowanie, pełne wy-
żywienie, wszystkie atrakcje 
obozowe)
 Formularze zgłoszenio-
we są dostępne w kancelarii 
parafialnej i na parafialnej 
stronie internetowej. 
 Zgłoszenia wraz z zalicz-
ką 100 zł należy składać do 
15 czerwca.

Zaproszenie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie 

zaprasza wszystkie panie na VII Cieszyńskie Śniadanie dla Kobiet 
8 kwietnia br. o godz. 9.00 w Pajcie

Wykład: diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk
„W czas pasyjny, w drodze za Jezusem” 

(pustynia, milczenie, modlitwa)
Zgłoszenia z kancelarii parafialnej pod nr. tel. 33 857 96 69
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

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