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OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne

Beata Macura

„Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich”
 Księga Mądrości Syracha 35:7

      Każda nadzieja rodzi nieustanny natłok myśli, wiarę  
w lepsze jutro. Często towarzyszy nam wiele sprzeczności, 
rozterek, chwil szarości. Nie wszystko zdaje się być takie, jak 

oczekiwaliśmy; a miało być tak pięknie...
	 Nasze	życie	 to	kumulacja	wielu	sytuacji	 -	 tych	wspaniałych,	przyjemnych	czy	
miłych,	ale	także	takich,	których	najlepiej	żeby	nie	było.	Kiedy	spotyka	nas	coś	przygnę-
biającego,	wówczas	nasze	życie	zaczyna	się	sypać.	Przychodzą	chwile,	gdy	to,	co	widzi-
my	w	sobie,	nie	podoba	nam	się.	Są	to	rzadkie	chwile,	bo	na	ogół	raczej	jest	odwrotnie.	
Ale	bywa	i	tak.	Wtedy	popadamy	w	głęboką	rozterkę	i	zadajemy	sobie	pytanie:	Dlaczego	
właściwie	jestem	taki,	jaki	jestem?	Dlaczego	pewne	elementy	w	naszym	zachowaniu	nam	
nie	odpowiadają?	Gdy	taka	chwila	przyszła	na	Zacheusza,	człowieka	bogatego,	a	więc	
na	pewno	zadowolonego	z	siebie,	nie	umiał	sobie	znaleźć	miejsca.	I	poszedł,	aby	szukać	Jezusa.	I	od	tej	chwili	
wszystko	zmieniło	się	w	jego	życiu.	Stał	się	innym	człowiekiem.
	 Niejeden	z	nas	chciałby	stać	się	innym	człowiekiem.	A	tymczasem	skazani	jesteśmy	na	to,	w	jaki	sposób	
to	my	wpływamy	na	swoje	życie.	Tajemnica	indywidualności	jest	tajemnicą	dotąd	niezgłębioną.	Jeśli	biolodzy	
mówią	o	dziedziczności,	 socjologowie	o	wychowaniu	 i	wpływie	środowiska,	a	ekonomiści	o	warunkach	byto-
wania,	to	jest	to	tylko	cząstka	prawdy.	Bo	na	to	wszystko	mamy	jedną	krótką	odpowiedź:	A	Kain	i	Abel?	Ci	sami	
rodzice,	to	samo	środowisko,	te	same	warunki	ekonomiczne,	a	jednak	każdy	inny.	Tak	samo	i	dzisiaj.
	 Co	odpowiedzieć	tym,	którzy	nie	są	zadowoleni	z	siebie?	Nauka	jeszcze	im	odpowiedzi	nie	da,	filozofia	
ma	tylko	stoickie	wzruszenie	ramion:	„Ano,	jestem,	jaki	jestem	-	trudno",	a	więc	nie	ma	rady.	A	religia	mówi,	że	
nie	masz	powodu	do	skarżenia	się	na	swój	los.	Bo	jesteś	dzieckiem	Bożym	i	najwspanialszym	stworzeniem	pod	
słońcem.	Pomimo	twoich	wad	i	mankamentów,	które	cię	tak	denerwują,	w	cale	nie	jest	tak	źle.	Wcale	nie	jesteś	
podły	ani	brzydki,	ani	nieinteligentny,	ani	niezaradny.	Wszyscy	ludzie	mają	mankamenty,	jedni	większe,	drudzy	
mniejsze,	ale	wszyscy	posiadają	 jeden	nieoceniony	skarb,	różniący	ich	od	wszelkich	stworzeń	na	świecie,	 i	 to	
wbrew	teoriom	nowoczesnej	biologii:	wszyscy	ludzie	posiadają	podobieństwo	Boże!	Nawet	nie	wiesz,	jak	wielki	
potencjał	dobra	i	piękna	drzemie	w	tobie!	Dlaczego	tego	nie	widać?	Ponieważ	jeszcze	nie	zrobiłeś	tego,	co	zrobił	
Zacheusz,	gdy	mu	się	jego	własna	osoba	przestała	podobać.	Nie	pobiegłeś	do	Jezusa!	Bo	kto	do	Niego	przyjdzie,	
przestaje	ubolewać	nad	sobą.	On	ci	pokaże,	jak	wielkie	skarby	drzemią	w	twoim	sercu	i	jak	te	skarby	masz	spo-
żytkować	dla	innych.	On	ci	też	powie,	że	to	nieprawda,	że	jesteś	brzydki	i	nic	niewart.	Jeśli	ktoś	ci	to	powiedział,	
to	skłamał.	Jesteś	w	oczach	Bożych	tak	cennym	stworzeniem,	że	oddał	za	ciebie	własnego	Syna.	
	 Drodzy	Czytelnicy	Wieści	Wyższobramskich,	 zachęcamy	Was	do	akcji	Prezent	pod	choinkę,	która	od	
wielu	już	lat	jest	prowadzona	w	całej	Polsce.	Jej	inicjatorem	i	koordynatorem	jest	Centrum	Misji	i	Ewangelizacji.	 
W	październikowym	numerze	znajdziecie	ulotkę,	która	pozwoli	dołączyć	się	do	pięknej	i	szczytnej	akcji.	Zachę-
camy	do	współpracy.

	 Drodzy	Czytelnicy	„Wieści	Wyższobramskich”
				Pierwszy	raz	przyszło	mi	zastanawiać	się	nad	tekstem,	który	jest	zapisany	w	księ-
gach	 deuterokanonicznych	 Starego	 Testamentu,	 a	 więc	 tak	 zwanych	 Apokryfach.	 
W	Biblii,	którą	czytamy	w	naszych	domach	oraz	na	nabożeństwach	tychże,	ksiąg	nie	
znajdziemy.	Pomimo	tego	ks.	dr	Marcin	Luter	powiedział,	że	są	one	także	pożyteczne	
do	czytania	i	nauki.
	 Powyżej	cytowane	słowa	stanowią	biblijne	hasło	miesiąca	października.	Dla-
tego	 też	 zechciejmy	 się	 nad	 nimi	 pochylić.	 	 Październik	 jest	miesiącem,	 który	 roz-
poczynamy	w	naszym	Kościele	obchodami	Dziękczynnego	Święta	Żniw.	To	święto	
wzywa	nas	i	zachęca	do	dziękowania	Panu	Bogu		za	dary,	które	otrzymaliśmy.	Wiemy,	
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że	tegoroczne	żniwa,	zwłaszcza	na	naszym	terenie,	ze	względu	na	pogodę	były	bardzo	trudne.	Prawie	codzienne	
opady	deszczu	utrudniały	rolnikom	wyjazd	na	pola	kombajnami.	Deszcze	 także	sprawiły,	że	 jakość	zboża	 jest	
gorsza.	Spadły	przez	to	zyski	rolników.	Ale	to	nie	upoważnia	nas	do	stwierdzenia,	że	w	tych	okolicznościach	nie	
mamy	za	co	dziękować.	
	 Dziękowanie	 Panu	Bogu	możemy	wyrazić	 także	 przez	 ofiarność.	 Syrach	 pisze:	„chwal Pana hojnym 
darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich.” 	Pierwociny	stanowią	dary	Pana	Boga,	które	otrzymaliśmy	
jako	pierwsze.	Chodzi	tu	o	pierworodne	dziecko	płci	męskiej,	pierwsze	plony	zbierane	każdego	roku	i	produkty	
żywnościowe,	pierwsze	potomstwo	udomowionych	zwierząt	czystych	i	nieczystych.		Pierwociny	płodów	ziemi	
ofiarowano	Bogu,	by	dać	wyraz	wierze,	że	ziemia	jest	Jego	własnością,	wszyscy	zaś	ludzie	jedynie	jej	użytkowni-
kami.	Oddanie	pierwocin	Bogu	miało	sprowadzić	Jego	błogosławieństwo	na	resztę	plonów.	Jaki	jest	nasz	stosunek	
do	tej	Bożej	woli?	Ile	z	tego	co	otrzymaliśmy	zostało	ofiarowane	Panu	Bogu?	Otrzymałeś	mniej,	mniej	oddasz,	
ale	powinniśmy	zastanowić	się	nad	tym,	dlaczego	mniej	otrzymaliśmy?	Może	coś	w	naszym	życiu	jest	nie	tak.	
Może	nasza	postawa	i	nasze	zachowanie	nie	podoba	się	Panu	Bogu.	Dlatego	nas	ostrzega	i	upomina	warunkami	
pogodowymi.	Pan	Bóg	chce	nam	powiedzieć	-	popatrz	na	siebie,	jak	spędzasz	swój	czas,	co	i	jak	czynisz	aby		mi	
się	podobać?
	 Przeczytajmy	dłuższy	fragment	z	księgi	Mądrości	Syracha	i	zastanówmy	się	poważnie	nad	tymi	słowami.

„Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.
Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki,
a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia. 
Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a unikanie niesprawiedliwości jest Jego przebłaganiem.
Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem dzieje się według przykazania.
Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego.
Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.
Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich.
Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę.
Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności, ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca,  
i siedemkroć razy więcej odda tobie.”
	 Zachęcam,	aby	te	słowa	przeczytać	kilka	razy	i	pomyśleć,	co	jeszcze	mogę	lub	powinienem	uczynić,	aby	
podobać	się	Panu	Bogu.	Analiza	tego	tekstu	dowodzi,	że	mamy	jeszcze	wiele	do	zrobienia	w	tej	sprawie.	Zacho-
wanie	Bożego	Prawa,	wyświadczanie	dobrodziejstwa,	oddalanie	się	od	zła,	składanie	ofiar	z	radością	sprawi,	że	
otrzymamy	siedmiokrotnie	więcej.	Amen.
                                                                                                           ks. Jan Sztwiertnia

(cytaty zaznaczone kursywą zostały zaczerpnięte z „Biblii Tysiąclecia” - wyd. Pallotinum. Poznań-Warszawa 1971)

Żniwa

„Czy oracz stale orze, aby siać”   (Iz 28, 24)

	 Pewnego	 razu	 wczesnym	 latem	 przechodzi-
łam	koło	cudownej	łąki.	Była	tam	trawa	miękka,	gęsta	 
i	cienka,	podobna	do	cudownego	wschodniego	dywanu	
ogromnych	rozmiarów.	W	jednym	rogu	rosło	rozłożyste	
drzewo,	 będące	 schronieniem	 dla	 niezliczonego	 ptac-
twa,	 orzeźwiające,	 aromatyczne	 powietrze	 napełnio-
ne	było	ich	śpiewem.	Dalej	odpoczywały	dwie	krowy,	
leżące	w	cieniu	 i	 zdawały	 się	 być	pełne	 zadowolenia.	
Przy	brzegach	drogi	soczysty	mlecz	mieszał	swe	złoto	
z	królewską	purpurą	leśnych	fiołków.	Patrząc	przez	płot,	
stałam	chwilę,	 napawając	 swój	wzrok	pięknym	pejza-
żem,	myśląc	sobie	w	duszy,	że	chyba	nigdzie	tutaj	nie	
stworzył	Bóg	takiego	piękna,	które	podziwiałam	w	tej	
chwili.	Następnego	dnia	przechodziłam	znowu	tą	samą	
drogą,	 ale	 niestety!	 Ręka	 łupieżcy	 zdążyła	 zniszczyć	
to	miejsce.	Oracz	swym	ciężkim	 lemieszem	od	pługa,	

stojącego	teraz	leniwie	w	bruździe,	w	ciągu	dwóch	go-
dzin	zrobił	tutaj	spustoszenie.	Zamiast	pięknej	zielonej	
trawy	moim	 oczom	ukazała	 się	 brzydka,	 goła	 ziemia,	
zamiast	 śpiewających	 ptaków	 zobaczyłam	 kilka	 kur	
gorliwie	grzebiących	w	poszukiwaniu	robaków.	Mlecz	
zniknął	i	śliczny	fiołek	także.	Rozczarowana	i	smutna	
pomyślałam	 sobie	 –	 jak	 można	 zepsuć	 takie	 piękno!	
Nagle	moje	oczy	otwarły	się	jakby	przez	dotknięcie	nie-
widzialnej	ręki	i	miałam	widzenie	–	widok	obszernego	
areału	z	bogatym	urodzajem	dojrzałych	zbóż	gotowych	
do	 żniwa.	 Zobaczyłam	 olbrzymie	 łodygi	 z	 ciężkimi	
kłosami,	oświetlonymi	promieniami	jesiennego	słońca.	
Wydawało	mi	się,	że	słyszę	szum	wiatru	poruszającego	
kłosy	 i	po	chwili	niepozorna	czarna	ziemia	ubrała	się	 
w	piękno,	które	przewyższało	piękno	poprzedniego	dnia.	
Ach,	 gdybyśmy	 zawsze	mieli	 na	widoku	 obraz	 obfite-
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go	urodzaju,	kiedy	przychodzi	Wielki	Oracz	ziemi,	jak	
On	to	często	czyni	ze	swoim	pługiem,	aby	orać	nasze	
dusze,	wykarczować	i	wywrócić	to,	cośmy	uważali	za	
najpiękniejsze,	odkrywając	przed	naszym	spojrzeniem	
wszystko	nagie,	nie	mające	żadnego	piękna.	Dlaczego	

więc	mam	się	wzdrygać	na	widok	mojego	Pana,	który	
robi	głębokie	bruzdy	w	mojej	duszy?	Ja	wiem,	że	On	
nie	jest	nieopatrznym	rolnikiem	nie	mającym	celu	–	On	
ma	na	widoku	żniwa!

Ruta Kornelia Lissowska

	 Umiłowani	w	Panu	naszym	Jezusie	Chrystusie!
	 Za	łaską	Bożą	możemy	uczestniczyć	w	uroczy-
stym	 nabożeństwie	 z	 okazji	 Święta	 Reformacji.	 Jako	
Ewangelicy	-	Luteranie	obchodzimy	je	co	roku	z	szcze-
rej	wdzięczności	do	Boga	za	Jego	dzieło	odnowy	Ko-
ścioła,	które	 trwa.	 I	chociaż	zabrzmi	 to	paradoksalnie,	
to	przecież	prawdziwe	jest	stwierdzenie,	że	ta	odnowa	
nastąpiła	 z	 chwilą	 dopuszczenia	 do	głosu	w	Kościele	
Syna	Bożego	-	Jezusa	Chrystusa.	I	za	naszych	dni	ma	
ona	 miejsce	 wszędzie	 tam,	 gdzie	 Ewangelia	 wiernie	 
i	 czysto	 jest	 zwiastowana,	 gdzie	 jest	 systematycznie	
czytana,	 rozważana	 i	 realizowana.	 Dobrze	 więc	 się	
stało,	że	przy	okazji	dzisiejszego	Święta	i	my	możemy	
wspólnie	 posłuchać	 Jezusa.	A	 dzieje	 się	 to	 za	 sprawą	
tekstu	kazalnego.	Albowiem	słowa,	które	on	zawiera,	są	
pierwszymi	słowami	Syna	Bożego	z	Kazania	na	Górze	
według	relacji	ewangelisty	Mateusza.	Co	zatem	Jezus	
ma	nam	dzisiaj	do	powiedzenia?
	 „Błogosławieni	 ubodzy	 w	 Duchu..."	 Czy	 do-
brze	 słyszeliśmy?	 Przecież	 Święto	 Reformacji	 jest	
okazją	do	przypomnienia	światu	całego	naszego	ducho-
wego	 dziedzictwa,	 duchowego	 bogactwa	 i	 wielkości	
reformatorów,	 żarliwej	 i	 prawdziwej	 wiary	 ojców	 na-
szych.	A	oto	Jezus	mówi	o	ubogich	w	duchu,	uważa	ich	
za	szczęśliwych	i	twierdzi,	że	do	nich	należy	Królestwo	
Boże.
	 Nie,	 umiłowani	 w	 Panu	 -	 tu	 nie	 zachodzi	 
nieporozumienie.	Te	słowa	Jezusa	są	stosowne	na	dzi-
siejsze	 Święto.	Albowiem	właśnie	 ci,	 według	 nas	 du-
chowo	 najwięksi,	 najbogatsi,	 sami	 uważali	 siebie	 za	
duchowo	 ubogich.	 Przypomnijmy	 chociażby	 aposto-
ła	 Pawła,	 który	mówi	 o	 sobie:	 „Prawdziwa	 to	mowa	 
i	w	całej	pełni	przyjęcia	godna,	że	Chrystus	Jezus	przy-
szedł	na	świat,	aby	zbawić	grzeszników,	z	których	ja	je-
stem	pierwszy".	A	nasz	Reformator,	ks.	dr	Marcin	Luter,	
mając	na	uwadze	 także	 i	 siebie,	 i	 swój	duchowy	stan,	
tak	oto	wyznał	na	 łożu	 śmierci:	 „Jesteśmy	żebrakami.	
Taka	jest	prawda".
	 Drodzy!	Czy	i	my	jesteśmy	świadomi	naszego	
duchowego	 ubóstwa?	 Nasze	 duchowe	 zubożenie	 jest	
następstwem	grzechu.	To	grzech	sprawił,	że	z	duchowo	

święto reformacji

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, 
którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios” Mt 5,3.10

bogatych		-	bo	takimi		stworzył		nas	Bóg	-	staliśmy	się	
duchowymi	 bankrutami.	 Jeżeli	 jesteśmy	 tego	w	 pełni	
świadomi,	to	nie	pozostaje	nam	nic	innego,	jak	w	poko-
rze	serca	iść	do	Jezusa,	który	wychodzi	naprzeciw	takim	
duchowym	bankrutom,	aby	ich	ratować,	aby	ich	zbawić.	
Syn	Boży	nie	odsuwa	się	od	pokutujących	grzeszników,	
ale	 ich	 przyjmuje,	 odpuszcza	winę	 i	 obdarza	 tym,	 co	
najlepsze	 -	 swoim	 Królestwem.	A	 Królestwo	 to,	 jak	
mówi	Pismo	Święte,	to	„nie	pokarm	i	napój,	lecz	spra-
wiedliwość		i		pokój,	i	radość	w	Duchu	Świętym".
	 Czyż	 nie	 są	 to	 wartości,	 których	 szukamy?	
Czyż	nie	jest	to	rzeczywistość,	za	którą	tęsknimy,	o	któ-
rą	walczymy?	I	całe	stworzenie,	wszyscy	ludzie	na	zie-
mi?	Pokój,	radość	w	Duchu	Świętym	-	to	nie	są	mate-
rialne	wartości.	Człowiek,	a	nawet	całe	społeczeństwa,	
nie	 są	w	 stanie	 same	 z	 siebie	 ich	wypracować.	 Są	 to	
bowiem	duchowe	wartości.	Dary	Ducha	Świętego,	któ-
re	otrzymuje	od	Boga	każdy,	kto	w	pokorze	serca	przy-
znaje	 się	 do	 swego	 duchowego	 ubóstwa.	Wtedy	Bóg	
daje.	Nie	kiedyś,	w	jakiejś	 tam	niepewnej	przyszłości,	
ale	teraz,	zaraz.	Jezus	mówi	o	tych	sprawach	w	czasie	
teraźniejszym.	„Takich	jest	Królestwo	Boże".	Nie	jest	
to	obietnica,	która	ma	się	kiedyś	tam	wypełnić.	Jest	to	
stwierdzenie	faktu,	który	ma	miejsce.	Dlatego	godzi	się	
tutaj	przypomnieć	Słowo	z	Pisma	Świętego:	„Oto	teraz	
czas	łaski.	Oto	teraz	czas	zbawienia.	Dzisiaj,	jeśli	głos	
Jego	usłyszycie,	nie	zatwardzajcie	serc	waszych".
	 W	taki	sam	sposób	Jezus	mówi	o	drugim	błogo-
sławieństwie	 w	 naszym	 tekście	 kazalnym:	 „Błogosła-
wieni,	którzy	cierpią	prześladowanie	dla	sprawiedliwo-
ści,	albowiem	ich	jest	Królestwo	Niebieskie".
	 Przykładem	 jest	 diakon	 Szczepan,	 który	 wi-
dział	 Niebiosa	 otwarte	 i	 Syna	 Bożego	 siedzącego	 po	
Prawicy	Bożej,	w	chwili,	gdy	go	kamionowano.	Wielu	
cierpiało	prześladowania	z	tego	powodu.	Tak	było,	jest	
i	będzie.	I	z	tym	musimy	się	liczyć,	ale	powinniśmy	nie	
tylko	być	przygotowani	na	trudne	chwile,	a	bardziej	na	
tę	realną	Bożą	rzeczywistość,	o	której	mówi	Jezus	-	na	
Królestwo	Niebios.
	 Także	życie	ojców	wiary	w	naszym	kraju	nie	
było	 wolne	 od	 prześladowań.	 Np.	 w	 Wielkopolsce	 -	
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Ewangelik męczennik Paul Schneider

gdzie	jestem	duszpasterzem	-	która	nie	tylko	jest	kolebką	
Chrześcijaństwa,	 ale	 i	Reformacji,	w	 sposób	zdecydo-
wany	zwalczano	idee	odnowy	Kościoła,	tych,	którzy	je	
szerzyli,	a	także	pierwsze	polskie	ewangelickie	parafie.	
Wystarczy	przypomnieć,	że	tacy	ewangeliccy	działacze	
i	 kaznodzieje	 jak	 Samuel	 Dambrowski,	 autor	 znanej	 
i	cenionej	w	naszym	Kościele	Postylli	zwanej	Dąbrów-
ką,	Jan	Seklucjan,	znany	wydawca	pism	protestanckich	
i	Andrzej	Samuel,	na	którego	nie	tylko	władze	kościelne,	
ale	także	i	Sejm,	wydały	wyrok	śmierci	za	działalność	
reformatorską	-	musieli	uchodzić	z	kraju.	Wiele	wycier-
pieli.	Ale	nie	zaprzestali	swojej	działalności.	Nie	tylko	
tam,	 na	 nowych	miejscach,	 gdzie	 ich	Bóg	 do	 dalszej	
służby	 powołał	 -	w	Królewcu,	Toruniu,	 na	Mazurach	
i	 na	 Litwie	 -	 ale	 stamtąd	 wspierali	 osierocone	 zbory	
swoją	modlitwą	i	słowem	pisanym.	Pisanym	w	formie	
drobnych	 pism	 ulotnych	 o	 treści	 religijnej:	 zbiorów	
kazań,	modlitw,	pieśni	religijnych.	Jedni	na	obczyźnie,	 
a	 drudzy	w	 kraju,	 nie	 przerwali	 swojej	 służby	 bo	 pa-
miętali	o	słowach	Jezusa:	„Nie	jest	sługa	większy	nad	
Pana	swego.	Jeśli	mnie	prześladowali	i	was	prześlado-
wać	będą;	jeśli	słowo	moje	zachowali	i	wasze	zachowy-
wać	będą"	(J	15,20).	Czuli	się	bowiem	sługami	swego	
Mistrza	i	Nauczyciela	-	Syna	Bożego.	W	Jego	imieniu	 
i	z	Jego	polecenia	zwiastowali	najradośniejszą	z	wieści	
-	Ewangelię	zbawienia	-	Ewangelię	Chrystusową.	Jako	
pielgrzymi	wiary	 -	 nadziei	 pokładanej	w	Chrystusie	 -	
zdążali	 do	wieczności	 tą	 samą	drogą,	 którą	 Jezus	 nie	
tylko	wytyczył,	ale	sam	przed	nimi	przebył	-	drogą	cier-
pienia	-	drogą	krzyża!
	 Tak!	To	Jezus	cierpiał	za	nas	na	krzyżu	Golgoty.	
Za	nas	i	dla	nas.	On	niewinny	-	za	nas	winnych,	umarł	 
i	zmartwychwstał!	Pozwolił	się	przybić	do	drzewa	hań-
by	za	nasze	grzechy.	Za	to,	że	odmówiliśmy	posłuszeń-
stwa	Stworzycielowi.	Taką	Bóg	obrał	drogę	dla	swego	

Syna,	aby	nas	ratować	z	niewoli	grzechu,	śmierci	i	sza-
tana.	I	na	tej	drodze	czeka	na	nas	-	na	swoje	marnotraw-
ne	dzieci	-	jako	miłosierny	Ojciec.
	 Po	tej	drodze	kroczyli	przed	nami	ludzie	Wiary	
w	sposób,	który	kazał	Ap.	Pawłowi	napisać:	„my	sami	
chlubimy	się	wami	w	zborach	Bożych,	waszą	wytrwa-
łością	 i	 wiarą	 we	 wszystkich	 prześladowaniach	 wa-
szych	i	uciskach,	jakie	znosicie.	Jest	to	dowodem	spra-
wiedliwego	 sądu	Bożego	 i	 tego,	 że	 zostaliście	uznani	
za	 godnych	Królestwa	Bożego,	 za	 które	 też	 cierpicie"	
(2Tes.	1,4-5).
	 Tą	drogą	wielu	ludzi	wiary	współczesnego	nam	
świata	kroczy	dzisiaj	 i	 pielgrzymować	będzie	w	przy-
szłości	 z	 tą	 radosną	 świadomością,	 że	 ich	 jest	 Króle-
stwo	Boże.	I	chociaż	dzisiaj	żyjemy	w	innych	czasach	
-	 jako	 Polacy-Ewangelicy	 nie	 jesteśmy	 przecież	 prze-
śladowani,	godzi	się	 jednak	pamiętać	i	o	 tej	prawdzie	
Chrystusowej,	nie	tylko	ze	względu	na	pamięć	o	Ojcach	
wiary	naszej,	którzy	nas	do	wieczności	poprzedzili.
Dzisiaj	 żyjemy	 już	 w	 innych	 czasach	 i	 powinniśmy	
Bogu	 dziękować,	 że	 mimo	 trudności,	 które	 obecnie	
przeżywamy,	możemy	z	ufnością	patrzeć	w	przyszłość,	
bo	prawdą	jest,	że	żyjemy	w	centrum	Bożego	Błogosła-
wieństwa,	chociaż	często	tego	nie	zauważamy.
Oby	słowa	naszego	hymnu,	który	dzisiaj	śpiewany	jest	
we	 wszystkich	 kościołach	 ewangelickich,	 były	 wyra-
zem	 naszej	wiary,	 naszej	 ufności,	 nadziei	 i	 pewności,	
że	Bóg	nam	błogosławi	 i	 że	możemy	 liczyć	nadal	 na	
to	 błogosławieństwo,	 jako	 ubodzy	w	 duchu,	 a	 jednak	
drugich	 ubogacający,	 jako	 ci,	 którzy	w	 różnych	miej-
scach,	w	 tym	 samym	świecie,	 cierpią	 prześladowania	
dla	 sprawiedliwości.	A	Bogu	niech	 będą	 dzięki	 przez	
Jezusa	Chrystusa,	że	tak	jednych	jak	i	drugich	jest	Kró-
lestwo	Boże.	Amen.

ks. Tadeusz Raszyk
Zwiastun 1986 rok

 „Towarzysze, słuchajcie mnie. Tu mówi ks. 
Paul Schneider. Tutaj torturują i mordują. Tak mówi 
Pan: „Jam jest Zmartwychwstanie i żywot”.	Tym	zda-
niem	 Paul	 Schneider	 dawał	 się	 poznać	 jako	 „ksiądz	 
z	obozu	koncentracyjnego	w	Buchenwaldzie”.	
	 Ks.	Paul	Schneider	urodził	się	29	sierpnia	1897	
roku	 w	 Pferdsfeld,	 jako	 syn	 księdza.	 Jako	 żołnierz	
brał	 udział	w	 I	Wojnie	 Światowej,	 a	 po	 jej	 zakończe-
niu	studiował	teologię	w	Guben,	Marburgu	i	Tybindze.	
W	1926	 roku	 został	 proboszczem	w	parafii	Nochelhe-
im,	 po	 swoim	 ojcu.	 Po	 przejęciu	władzy	 przez	 nacjo-
nalistów	w	1933	 roku,	 ks.	 Schneider	 pozostał	wierny	
swoim	ideałom	i	w	zdecydowany	sposób	dystansował	
się	od	nazistowskiej	ideologii.	W	1934	roku,	będąc	już	

członkiem	 Wyznającego	 kościoła	 (Bekennende	 Kir-
che),	 zaczął	 publicznie	 krytykować	 ówczesnego	mini-
stra	 propagandy	 Goebbelsa	 i	 dlatego	 wkrótce	 musiał	
zrezygnować	ze	swojej	parafii.	To	jednak	nie	zmieniło	
jego	poglądów.	Także	w	swojej	nowej	parafii	w	Dicken-
schied	i	Womrath	w	Hunsrück	wielokrotnie	w	swoich	
kazaniach	otwarcie	krytykował	reżim	NSDAP,	na	sku-
tek	czego	ponownie	go	aresztowano	i	wydalono	z	pro-
wincji	nad	Renem.	W	1937	roku	ks.	Schneider	zabrany	
został	najpierw	do	aresztu	prewencyjnego,	ale	wkrótce	
potem	 przewieziono	 go	 do	 obozu	 koncentracyjnego	 
w	Buchenwaldzie.	Tam	ks.	Schneider	wzbraniał	się	do-
pasować	do	istniejących	warunków	i	np.	wstrzymywał	
się	od	pozdrowienia	„Heil	Hitler”.	Na	skutek	tego	więk-
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szą	 część	 swego	 pobytu	w	Obozie	musiał	 przeżywać	
sam	w	bunkrze.	To	jednak	nie	zdołało	go	powstrzymać	
od	 wygłaszania	 kazań	 dla	 współwięźniów.	 Również	 
w	Wielkanoc	1938	roku	ks.	Schneider	ze	swego	okna	
w	celi	wygłaszał	kazanie	do	swoich	współwyznawców.	
W	karze	za	to	otrzymał	solidne	lanie	i	wtedy	też	został	
pobity	 do	 utraty	 przytomności.	 Z	 tej	 ostatniej	 tortury	
już	się	nie	wyleczył	i	po	14	miesiącach	odosobnionego	
aresztu	przewieziono	go	na	oddział	dla	chorych,	gdzie	
przypuszczalnie	 dnia	 18	 lipca	 1939	 roku,	 na	 skutek	

przedawkowania	 lekarstwa	 na	 serce	 Strophanthin,	 zo-
stał	zamordowany.	
	 W	 jego	 pogrzebie	 w	 Dickenschied	 wzięło	
udział	wiele	setek	ludzi,	w	tej	liczbie	200	duchownych,	
a	także	protestanci	z	Holandii	i	ze	Szwajcarii.	W	roku	
2000	 ks.	 Paul	 Schneider,	w	 ramach	wspominania	mę-
czenników	Wiary	 przez	 papieża	 Jana	 Pawła	 II,	 w	 za-
stępstwie	wszystkich,	którzy	wierność	chrześcijańskiej	
wierze	przypłacili	swoim	życiem,	został	wyróżniony.	

Opracował: ks. Jan Krzywoń

Luteranie i papiestwo

	 Decyzja	Benedykta	XVI	 o	 abdykacji	 ogłoszo-
na	11	II	2013	r.	w	Watykanie,	wywołała	poruszenie	na	
świecie.	Również	przedstawiciele	Światowej	Federacji	
Luterańskiej	i	niektórych	Kościołów	luterańskich	wyra-
zili	swoje	zaskoczenie	i	wielki	szacunek	wobec	papieża,	
który	dwukrotnie	podczas	 swojego	pontyfikatu	odwie-
dził	 kościoły	 luterańskie,	 a	mianowicie	 kościół	 ewan-
gelicko-augsburski	Świętej	Trójcy	w	Warszawie	(2006)	
oraz	luterański	kościół	Chrystusa	w	Rzymie	(2010).
	 Pośród	 Kościołów	 chrześcijańskich	 nazywa-
nych	w	wielkim	uproszczeniu	Kościołami	protestancki-
mi,	przez	wiele	wieków	panowało	skrajnie	pejoratywne	
nastawienie	wobec	papiestwa.	Reformacja,	rozumiana	
jako	 dzieło	 duchowej	 odnowy	 Kościoła	 Zachodnie-
go,	 stosunkowo	 późno	 popadła	 w	 konflikt	 z	 instytu-
cją	 papiestwa,	 choć	 krytyka	 poszczególnych	 papieży	
pojawiła	się	dość	szybko.	Jeszcze	w	1531	roku	ks.	dr	
Marcin	 Luter	 podkreślał,	 że	 „gotów	 jest	 papieża	 po	
stopach	całować”,	jeśliby	ten	przyzwolił	na	swobodne	
głoszenie	Ewangelii.	Radykalizacja	nastrojów,	uwarun-
kowania	zewnętrzne	związane	z	ówczesnymi	wydarze-
niami	politycznymi,	a	także	postępujący	proces	konfe-
sjonalizacji,	spowodowały,	że	idea	papiestwa	w	takim	
kształcie	została	odrzucona	przez	zwolenników	reform,	 
a	w	literaturze	polemicznej,	pamfletach	i	rycinach	papież	 
i	 Rzym	 identyfikowani	 byli	 z	Antychrystem,	Babiloń-
ską	Nierządnicą,	ucieleśnieniem	 tego	wszystkiego,	co	
wpycha	Kościół	Chrystusowy	w	ręce	tego	świata.	Cza-
sy	się	jednak	zmieniły.
	 Kościoły	 ewangelicko-augsburskie	 (luterań-
skie),	będące	duchowymi	spadkobiercami	 luterańskiej	
Reformacji,	 dość	 szybko	 podjęły	 dialog	 z	Kościołem	
rzymskokatolickim	 również	 w	 tej	 drażliwej	 sprawie.	
Literatura	 teologiczna	 pełna	 jest	 na	 pozór	 zaskakują-
cych	stwierdzeń,	że	możliwe	jest	uznanie	przez	luteran	
posługi	 papiestwa,	 jednak	 w	 dokładnie	 określonych	
okolicznościach,	 które	wydają	 się	 dziś	 równie	 trudne,	
co	 mało	 realne.	 Dzięki	 dialogowi	 teologicznemu,	 a	
także	 istotnym	zmianom	w	sposobie	 sprawowania	po-
sługi	 papieża	w	ostatnich	dekadach	 z	 autorytarno-mo-

narchicznego	 na	 styl	 bardziej	 duszpasterski	 i	 otwarty	
na	 rozmowy	 ekumeniczne,	 luteranie	 z	mniejszym	 dy-
stansem	i	większym	respektem	zaczęli	wypowiadać	się	 
o	Biskupie	Rzymu.
	 Zmiana	klimatu	w	obustronnych	relacjach	nie	
oznacza	 jednak	 zniknięcia	 zastrzeżeń,	 pytań	 i	 wątpli-
wości,	które	do	dziś	uniemożliwiają	uznanie	przez	lute-
ran	posługi	Biskupa	Rzymu	w	jego	różnych	aspektach.	
Wymownym	tego	symbolem	były	słowa	wypowiedzia-
ne	 przez	 byłego	 ewangelickiego	 biskupa	 Berlina,	 bp.	
Wolfganga	Hubera,	podczas	Światowych	Dni	Młodzie-
ży	w	2005	roku,	kiedy	to	do	Kolonii	przybył	nowo	wy-
brany	papież	Benedykt.	Przemawiając	w	imieniu	ewan-
gelików,	 bp	 Huber	 stwierdził:	 „Przy	 tym	 pierwszym	
spotkaniu	 po	 rozpoczęciu	 pontyfikatu	Waszej	 Świąto-
bliwości	 życzymy	 nieustannego	 prowadzania	 Bożego	 
w	Waszym	 urzędzie.	 Nawet	 jeśli	 nie	 mogliśmy	 dołą-
czyć	się	do	okrzyku	‘habemus	papam’	(mamy	papieża),	
lecz	pozostaliśmy	przy	naszym	‘habent	papam’	(macie	
papieża),	 to	 jednak	 wybór	 tak	 znakomitego	 teologa	 
z	Niemiec	poruszył	nas	w	szczególny	sposób.

Kim jest zatem papież dla luteran?
Czy luteranie uznają papieża?

	 Luteranie	uznają,	że	papież	jest	Biskupem	Rzy-
mu.	Odrzucają	natomiast	pogląd,	jakoby	papież	był	Na-
miestnikiem	 Chrystusa	 na	 ziemi.	 Luteranie,	 odrzuca-
jąc	postanowienia	Soboru	Watykańskiego	I,	odrzucają	
prymat	jurysdykcyjny	Biskupa	Rzymu,	a	także	dogmat	 
o	 nieomylności	 papieża	w	 sprawach	wiary	 i	moralno-
ści,	bez	względu	na	to,	czy	papież	naucza	ex	cathedra	
czy	też	nie.	Luteranie	uznają	i	szanują	papieża	nie	tylko	
jako	biskupa	w	Kościele	Powszechnym,	który	nie	jest	
identyczny	z	Kościołem	rzymskokatolickim,	 lecz	rów-
nież	 jako	 zwierzchnika	 największego	 Kościoła	 chrze-
ścijańskiego	na	świecie	i	po	prostu	Brata	w	Chrystusie.

Czy luteranie zasadniczo odrzucają papiestwo jako 
takie?

	 Opinie	 w	 tej	 kwestii	 są	 podzielone,	 jednak	
należy	podkreślić,	że	papiestwo	nie	może	być	dla	Ko-
ścioła	luterańskiego	warunkiem	jedności	Kościoła,	czy	
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też	 zagadnieniem	 absolutnie	 kluczowym.	Warunkiem	
dla	jedności	Kościoła	jest	wierne	głoszenie	Ewangelii	 
o	Chrystusie	oraz	zgodne	z	nakazem	Zbawiciela	udzie-
lanie	Sakramentów	Świętych.
 Jak luteranie podchodzą do słów Chrystusa 
skierowanych do apostoła Piotra: „A ja ci powiadam, 
że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój,  
a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze 
Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, bę-
dzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na zie-
mi, będzie rozwiązane i w niebie.”
	 Zacytowane	 wyznanie	 Piotra	 Kościół	 luterań-
ski	odczytuje	w	szerszym	kontekście	jako	służbę	i	misję	
powierzoną	nie	tylko	ap.	Piotrowi,	ale	całemu	Kościo-
łowi,	który	wyznając	wiarę	w	Chrystusa	powołany	jest	
do	głoszenia	Ewangelii	na	ziemi.	Kościół	wyposażony	
został	przez	Chrystusa	w	Władzę	Kluczy,	czyli	odpusz-
czenia	i	zatrzymywania	grzechów,	co	podkreślane	jest	
podczas	każdej	liturgii	spowiedniej	w	Kościele.	
 Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.
Luteranie	wierzą,	że	skałą,	na	której	opiera	się	Kościół	
nie	 jest	 osoba	 Piotra,	 ani	 jakiegokolwiek	 innego	 apo-
stoła,	ale	sam	Chrystus,	którego	w	przytoczonej	historii	
wyznaje	św.	Piotr.	To	wyznawanie	Chrystusa	jest	skałą	 
i	fundamentem	Kościoła,	być	albo	nie	być	Kościoła.

Czy luteranie mają swojego papieża?
	 Nie.	 Kościoły	 luterańskie	 w	 poszczególnych	
krajach	są	od	siebie	niezależne.	Ich	organizacja	nie	jest	
identyczna	 i	 niektóre	 elementy	 ustroju	 kościelnego	 –	
jak	 np.	 posługa	 biskupa	 czy	 rola	 synodu	 –	mogą	 być	
inaczej	 akcentowane	 w	 różnych	 Kościołach	 luterań-
skich	na	świecie.	Niezależność	Kościołów	luterańskich	
nie	oznacza	jednak,	że	widzialna	jedność	nie	ma	dla	lu-
teran	znaczenia,	a	Kościoły	te	są	samotnymi	wyspami	
oderwanymi	od	życia	Kościoła	Powszechnego.	Jedność	
Kościoła,	co	już	zostało	powiedziane,	opiera	się	na	wie-
rze	w	Chrystusa	–	wspólne	wyznawanie	Chrystusa	jest	
początkiem	 jedności	 oraz	 równocześnie	 powołaniem	
do	jej	pogłębiania.
	 Większość	Kościołów	luterańskich	na	świecie	
zrzeszonych	 jest	 w	 Światowej	 Federacji	 Luterańskiej,	
jednak	 organizacja	 ta	 nie	 jest	 super-Kościołem,	 a	 jej	
władze	nie	pełnią	nawet	porównywalnej	roli	do	tej,	jaką	
posiada	papież	w	Kościele	rzymskokatolickim.	Nie	po-
siadając	 centralistycznie	 zorganizowanej	 władzy,	 lute-
ranie	na	całym	świecie	trwają	we	wspólnocie	zwiasto-
wania	Ewangelii	oraz	sakramentów	świętych.

Prawdziwa i fałszywa mądrość

	 Czy	jest	między	wami	ktoś	mądry	i	rozumny?	
Niechaj	 to	pokaże	przez	mądre	 i	 dobre	postępowanie.	
Jeśli	 jednak	w	 sercach	 swoich	macie	gorzką	zazdrość	
i	 kłótliwość,	 to	 nie	 przechwalajcie	 się	 i	 nie	 kłamcie	
wbrew	prawdzie.	To	nie	 jest	bowiem	 ta	mądrość,	któ-
ra	zstępuje	z	góry,	lecz	jest	ona	przyziemna,	zmysłowa	 
i	demoniczna.	Bo	gdzie	jest	zazdrość	i	kłótliwość,	tam	

jest	 niepokój	 i	 wszelki	 zły	 czyn.	Mądrość,	 która	 jest	 
z	góry,	 jest	przede	wszystkim	czysta	 i	miłująca	pokój,	
łagodna,	ustępliwa,	pełna	miłosierdzia	 i	dobrych	owo-
ców,	nie	stronnicza	i	nie	obłudna.	Owoc	sprawiedliwo-
ści	bywa	zasiewany	w	pokoju	przez	tych,	którzy	czynią	
pokój	(List	św.	Jakuba	3,	13-18).

Ruta Kornelia Lissowska

Któż to taki w mrokach nocy pod kościół się skrada
I raz po raz młotkiem w ręku w bramy jego stuka?

Czy zbój raz, czy włamywacz penetruje, bada
Złą żądzą omotany łupów wewnątrz szuka?

Kto to taki wszyscy wiemy, to wielki mąż Boży 
Marcin Luter – Reformator, tezy swe ogłasza

Wali młotem w drzwi kościoła – niech się piekło sroży – 
Do boju o Chrystusa wszystkich wręcz zaprasza 

Tumanią lud odpustami, Boga obrażają 
I zgorszenie utrzymują, w błędach się kochają

A kacerzy na stos wiodą i palą sromotnie. 

Po cóż skrucha, umartwienie? Byleś miał pieniądze 
Skoro pieniądz w skrzyni brzęknie to bez precedensu
Dusza w niebo skok uczyni, zmażesz grzeszne żądze. 

Toteż nie wytrzymał dłużej nasz Luter kochany
Składa tezy, prostuje, budzi zryw w narodzie. 

Waląc młotem w drzwi koscioła, aż zadrżały ściany, 
 Poleciały w świat szeroki tezy ogłoszone. 

Jak pochodnia gorejąca, gasząc duszy cienie
Bo nie chce Bóg ni kadzidła, ni mirry, ni złota

Ale dusz okrzepniętych, w których mieszka cnota. 

Młot wiary

Helmut Kajzar

luter2017.pl
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 „Przed 30 laty nikt nie czytał Biblii, była 
wszystkim nieznana. […] Wreszcie znalazłem Biblię  
w bibliotece, i skoro tylko znalazłem się w klasztorze 
zacząłem ją czytać, ponownie czytać i jeszcze raz czytać 
pod najwyższym podziwem doktora Staupitza”	–	te	sło-
wa	pochodzą	z	jednej	z	tak	zwanych	„Mów	stołowych”	
Marcina	 Lutra	 z	 1538	 roku.	 Reformator	 wspomina	 
w	niej	wydarzenie	dla	ludzi	w	początku	wieku	XVI	nie-
oczywiste,	a	mianowicie	 to,	w	jaki	sposób	spotkał	się	 
z	tekstem	Pisma	Świętego	i	jak	rozpoczął	lekturę.
	 Lektura	Biblii	stała	się	nieodłącznie	związana	
z	życiem	 i	pracą	M.	Lutra.	Po	części	odpowiedzialny	
jest	 za	 to	wspomniany	w	 cytowanych	 słowach	 Johan-
nes	 von	 Staupitz	 (1465-1524),	 wikariusz	 generalny	
kongregacji	 augustianów-obserwantów.	 Jej	 członkiem	
od	momentu	wstąpienia	do	klasztoru	w	1505	roku	był	
przyszły	Reformator.	Praca	teologiczna	i	kaznodziejska	
J.	von	Staupitza	skupiała	się	na	Biblii.	Zgodnie	z	relacją	
samego	M.	Lutra,	 dzięki	 inicjatywie	 J.	 von	 Staupitza	 
w	podległych	mu	klasztorach	nie	odczytywano	w	cza-
sie	posiłków,	jak	to	było	przyjęte,	dzieł	Ojców	Kościoła	
czy	mistrzów	 średniowiecznej	 teologii	 scholastycznej.	
Ich	miejsce	zajął	tekst	Pisma	Świętego.
	 J.	 von	 Staupitz	 stał	 się	 dla	 przyszłego	 Refor-
matora	nie	tylko	inspiracją,	ale	kimś	o	wiele	bliższym.	
Był	 jego	 nauczycielem	 i	 mentorem,	 a	 przede	 wszyst-
kim	duszpasterzem	towarzyszącym	M.	Lutrowi	w	teo-
logicznych	 rozterkach.	 J.	 von	 Staupitz	 stał	 się	 także	
promotorem	kariery	zakonnej	i	uniwersyteckiej	młode-
go	mnicha	z	erfurckiego	klasztoru.	To	za	 jego	sprawą	
M.	Luter	podjął	studia	teologiczne,	które	doprowadziły	 
go	do	 tego,	 że	w	1512	został	 „Doktorem Pisma Świę-
tego”,	 a	 więc	 do	 najwyższego	 szczebla	 kariery	 na-
ukowej	 teologa	 zajmującego	 się	 Pismem	 Świętym.	 
Co	 znamienne,	wykładanie	 Pisma	Świętego	M.	Luter	
postrzegał	przez	całe	życie	jako	swoje	główne	zadanie.	
Nawet	 kiedy	 był	 już	 znany	 jako	 reformator,	 a	 nieraz	
także	odbierany	jako	biblijny	prorok	posłany	dla	odno-
wienia	chrześcijaństwa,	czy	też	w	bardziej	politycznych	
kategoriach	 jako	 postać	 symbolizująca	 obudzenie	 się	
Niemców	i	ich	chęć	wyrwania	się	spod	dominacji	Rzy-
mu,	to	sam	Reformator	najchętniej	mówił	o	sobie	wła-
śnie	jako	o	Doktorze	Pisma	Świętego.	Uzyskanie	tego	
tytułu	spowodowało	także,	że	M.	Luter	na	stałe	związał	
się	z	Wittenbergą	i	jej	młodym	uniwersytetem.	Stało	się	

tak,	 gdyż	 J.	 von	Staupitz	 polecił	 go	 jako	 swojego	 na-
stępcę	na	 stanowisku	profesora	w	 tamtejszej	katedrze	
biblistyki.
	 Praca	z	tekstem	biblijnym,	którą	musiał	podjąć	
jako	 wykładowca	 uniwersytecki	miała	 dla	 jego	 teolo-
gicznego	 myślenia	 zasadnicze	 znaczenie.	 To	 właśnie	
prowadzone	w	Wittenberdze	wykłady,	kolejno	na	temat	
Księgi	Psalmów	z	lat	1513-15,	Listu	do	Rzymian	z	prze-
łomu	lat	1515/16	oraz	rozpoczęty	w	1517	roku	wykład	
Listu	 do	Galacjan	 doprowadziły	 go	 do	 teologicznych	
odkryć,	 które	 odniesione	 do	 praktyki	 życia	 ówczesne-
go	 Kościoła	 przybrały	 treść	 „95 tez przeciwko odpu-
stom”	z	31	października	1517	roku,	które	z	kolei	stały	
się	symbolicznym	początkiem	Reformacji.	Chociaż	te	
95	zdań	poświęconych	było	konkretnemu	zagadnieniu	 
z	 zakresu	 praktyki	 duszpasterskiej	 Kościoła	 –	 nad-
użyciu	w	handlu	odpustami	–	to	w	tle	zawartej	w	nich	
krytyki	 stała	nowa	świadomość	 teologiczna,	którą	Re-
formator	zyskał	mierząc	się	z	tekstem	księgi	Psalmów,	 
a	przede	wszystkim	listów	Pawła.
	 Z	 perspektywy	 czasu	 ten	 okres	 fundamental-
nych	zmian	w	swoim	teologicznym	myśleniu	M.	Luter	
opisał	 następująco	 we	 wstępie	 do	 pierwszego	 witten-
berskiego	zbiorowego	wydania	swoich	pism	łacińskich	
z	 1545	 roku:	 „Bardzo pragnąłem zrozumieć Pawła  
w jego Liście do Rzymian, jednakże przeszkodziła temu 
nie moja opieszałość, lecz jedno jedyne wyrażenie  
w rozdziale pierwszym: »Sprawiedliwość Boże objawia 
się w ewangelii« (List do Rzymian 1,17). Nienawidziłem 
bowiem owego wyrażenia »sprawiedliwość Boża«, któ-
re zgodnie z praktyką i zwyczajem wszystkich doktorów 
Kościoła nauczyłem się pojmować filozoficznie, jako 
tzw. sprawiedliwość formalną, czyli czynną, na mocy 
której Bóg jest sprawiedliwy oraz karze grzeszników 
i ludzi niesprawiedliwych. Ja zaś, który – żyjąc jako 
mnich nienagannie – czułem się wobec Boga grzesz-
nikiem z pełnym niepokoju sumieniem i nie wierzyłem, 
że będę mógł go przebłagać jakimkolwiek zadośćuczy-
nieniem z mej strony, nie tylko nie kochałem, ale wręcz 
nienawidziłem sprawiedliwego i karzącego grzeszni-
ków Boga i jeśli nie bluźniąc w cichości, to w każdym 
razie głośno szemrząc oburzałem się na Boga mówiąc: 
jakby nie dość było, że nieszczęśni grzesznicy na wie-
ki zgubienie przez grzech pierworodny i przytłoczeni 
wszelkiego rodzaju nieszczęściami przez przykazanie 

Lutrowe tłumaczenie Biblii
Cz. 1: Odkrycie Biblii i nauki o zbawieniu
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dekalogu, Bóg przez ewangelię grozi nam swoją spra-
wiedliwością i gniewem. Miotałem się tak i srożyłem  
w swym wzburzonym sumieniu, jednak nie przestawałem 
zaciekle roztrząsać tego miejsca z listu Pawła, pragnąc 
za wszelką cenę dowiedzieć się, co on chciał tam powie-
dzieć. Wreszcie, rozmyślając dniem i nocą, dostrzegłem 
za sprawą miłosiernego Boga właściwe powiązanie  
i sens owych słów: »Sprawiedliwość Boże objawia się 
w ewangelii, jako napisane jest: Sprawiedliwy z wiary 
żyć będzie« (List do Rzymian 1,17). I wtedy zacząłem 
rozumieć, że sprawiedliwość Boża to ta, dzięki której 
sprawiedliwy żyje z daru Bożego, mianowicie z wiary,  
i zrozumiałem, że sprawiedliwość Bożą objawiona 
przez ewangelię to owa sprawiedliwość bierna, którą 
miłosierny Bóg usprawiedliwia nas przez wiarę, jak na-
pisano: »Sprawiedliwy z wiary żyć będzie«. Wtedy do-
piero poczułem się całkowicie odrodzony, jak gdybym 
przez szeroko otwarte bramy wstąpił do samego raju. 
I teraz całe Pismo Św[ięte] ukazało mi się w zupełnie 
innej postaci”.
	 To	sformułowane	na	rok	przed	śmiercią	wspo-
mnienie	M.	 Lutra	 pokazuje	 istotę	 jego	 teologicznego	
odkrycia,	 które	 legło	u	 fundamentów	Reformacji.	Od-
krycie	to	przez	spadkobierców	M.	Lutra	podsumowane	
zostało	jako	nauka	o	zbawieniu,	które	jest	wyłączenie	
darem	 łaski	 Boga,	 a	 które	 człowiek	 jedynie	 przyjmu-
je	dzięki	wierze.	Świadectwo	 to	 także	uwidacznia,	 że	
całe	 Lutrowe	 teologiczne	 myślenie	 zakorzenione	 był	
od	 samego	 początku	 w	 Piśmie	 Świętym.	 Potwierdze-
nie	tego	znajdujemy	w	innej	przedmowie	Reformatora,	
tym	razem	napisanej	w	1539	roku	do	pierwszego	tomu	
wittenberskiego	 zbiorowego	 wydania	 jego	 dzieł	 nie-
mieckich.	Pisał	w	niej	o	narzędziach	pracy	teologa,	do	
których	zaliczył	modlitwę,	pokuszenie	oraz	medytację.	
Tę	ostatnią	rozumiał	jako	rozważanie	w	sercu,	ale	tak-
że	czytanie	i	powtarzanie	ustami	zapisanego	w	księdze	
słowa	„z pilną uwagą i namysłem nad tym, co Duch 

Święty miał w nim na myśli”.	Chodzi	 tutaj,	 jak	mówi	
sam	Luter,	o	księgę,	„która mądrość wszystkich innych 
ksiąg zamienia w głupstwo, gdyż żadna inna, jak tylko 
ona, nie uczy o życiu wiecznym”. Tą	księgą	była	oczy-
wiście	Biblia.
	 Praca	 nad	 wittenberskimi	 wykładami	 Pisma	
Świętego	miała	 także	 znaczenie	 dla	warsztatu	 transla-
torskiego,	 jakiego	 później	 Luter	 używał	w	 pracy	 nad	
tłumaczeniem	Pisma	Świętego.	Oprócz	obowiązkowej	
dla	ówczesnego	teologa	 łaciny	 już	w	czasach	studiów	
na	Uniwersytecie	w	Erfurcie	przyszły	Reformator	nie	
tylko	poznał	historię	wykładu	 tekstu	biblijnego	w	 teo-
logii	chrześcijańskiej,	ale	również	spotkał	się	z	kręgiem	
tamtejszych	 humanistów.	 Ci	 przekazali	 mu	 swoje	 po-
stulaty	sięgania	ad	fontes	[do	źródeł],	a	więc	do	tekstu	
oryginalnego.	Dotyczyły	one	także	Pisma	Świętego.	To	
tym	kontaktom	M.	Luter	 zawdzięcza	 zainteresowanie	
oryginalnymi	językami	Pisma	Świętego,	greką	i	hebraj-
skim,	 które	 później	 szlifował	 przygotowując	wykłady	
dla	studentów	w	Wittenberdze.
	 Dla	 nich	 kazał	 wydrukować	 teksty	 wykłada-
nych	 ksiąg	 biblijnych	 z	 szerokimi	 interliniami	 i	 mar-
ginesami,	 tak	 by	 możliwe	 było	 prowadzenie	 notatek	
bezpośrednio	 na	 tekście.	Tekst	 biblijny	 oparty	 był	 na	
tekście	 obowiązującego	 w	 Kościele	 Zachodnim	 tłu-
maczenia	Pisma	Świętego	na	łacinę	dokonanego	przez	
Hieronima	ze	Strydonu	(ok.	347-420),	czyli	 tzw.	Wul-
gacie.	M.	Luter	dokonał	rewizji	tekstu	Wulgaty	w	kon-
frontacji	 z	 tekstem	greckim	 i	hebrajskim,	by	oczyścić	
go	z	błędów	jakie	wkradły	się	w	niego	przez	lata	jego	
przekazywania,	 tak	 by	 dobrze	 mógł	 spełniać	 rolę	 po-
mocy	w	prowadzonych	przez	niego	wykładach.	Takiej	
rewizji	 dokonywał	 także	 na	 tekście	 kolejnych	 wykła-
danych	przez	siebie	ksiąg.	Niektóre	z	nich	ukazały	się	
drukiem	pod	koniec	lat	30.	XVI	wieku.

Jerzy Sojka

Nadzieja
Karmisz mnie Słowem Twym Panie mój

rozjaśniasz drogę po której idę
Słońce Twej łaski nade mną nigdy nie zachodzi

Zmartwychwstałeś Chryste w mym sercu
pozbyłam się lęku. 

Nadzieja na życie wszystko zwyciężyła. 
Na drodze obok moich śladów 

Ślady Twoich stóp widnieją Panie.
A jeśli droga znaczona jest tylko Twymi stopami

Ty nie opuszczasz mnie w słabości
Bo wtedy nosisz mnie Panie…

Ruta Kornelia Lissowska
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500 lat Reformacji
Tropami Polskiej Reformacji cz. VI

Henryk Dominik
Zwiastun1981 rok

	 W	Wielkopolsce	 już	w	początkach	XV	wieku	
znana	była	nauka	Jana	Husa.	Znajdowała	wielu	zwolen-
ników	nie	tylko	wśród	ludu,	ale	i	we	dworach	szlachec-
kich.	Marcin	Kromer	w	swej	„Kronice"	pisał:	„...pręd-
ko	 potem	Andrzej	 ze	 Bruna	 biskup	 poznański,	 chcąc	
zagrodzić	 drogę	 Ewangelicy	 Świętej	 i	 oną	 Światłość	
Prawdy	Zbawiennej	wzmagającą	się	zatłumić,	nie	mo-
gąc	inszemi	środkami	nic	wskórać:	zebrawszy	900	żoł-
nierstwa,	nie	odpowiednie	ludem	onym	zamek	Zbąszyń	
obiegł,	który	zbrojną	ręką	dobywszy,	pięciu	ministrów,	
husytów,	których	pan	Abraham	Zbąski	u	siebie	chował,	
pojmał	 y	 onych	 roku	 po	 Narodzeniu	 Pańskim	 1439	 
w	Poznaniu	na	rynku	spalić	okrutnie	rozkazał..."	Zbąski	
zmarł	 rychło	„od	żałości",	 jak	pisał	o	nim	 inny	kroni-
karz					Bielski.
	 Nastroje	prohusyckie	wzmagane	były	przez	ofi-
cjalne	poparcie	legata	papieskiego	dla	Krzyżaków.
	 Nauka	Lutra	przyszła	tu	z	Lipska	i	Wittenbergi,	
„...gdyż	majętniejsi	 jego	 (Poznania)	mieszkańce	wysy-
łali	 synów	 swoich	 do	Niemiec	 na	 nauki.	 Ci	 po	 kilku	
latach	wracali	 stamtąd	 zwyczajnie	 z	 nowymi	wyobra-
żeniami	o	 rzeczach	wiary	do	domów	 rodzicielskich..."	
pisał	 Kromer	 w	 „Polonii".	 W	 1525	 r.	 Jan	 Seklucjan	
wystąpił	 w	 kościele	 Marii	 Magdaleny	 w	 Poznaniu	 
z	pierwszym	luterskim	kazaniem.	Kiedy	biskup	wydał	
go	magistratowi	 do	 sądzenia,	 został	 wzięty	w	 opiekę	
przez	wojewodę	Andrzeja	Górkę.	Górkowie	 też,	poza	
nabożeństwami	 ewangelickimi	w	 swym	pałacu,	 otwo-
rzyli	pierwszy	kościół	ewangelicki	w	mieście.	Dlatego	
będąc	w	Poznaniu	warto	obejrzeć	w	katedrze	grobowce	
tej	wielce	zasłużonej	dla	Reformacji	 rodziny.	W	1548	
r.	przybyli	do	Poznania	wygnani	bracia	czescy,	którzy	
możnych	protektorów	zyskują	w	rodzinie	Ostrorogów	i	
będą	gościli	w	naszym	kraju	przeszło	sto	lat.
	 Od	 tego	 momentu	 działania	 reformacyjne	 
w	Wielkopolsce	 będą	 szły	 dwoma	 nurtami:	 luterskim	
i	 braci	 czeskich.	 Zwiedzając	 te	 tereny,	 spotykamy	 tu	
ślady	działalności	i	zabytki	obu	kościołów.	Jadąc	przez	
Wielkopolskę	 od	 południa,	 od	 Śląska,	 w	 powiecie	 ra-
wickim	 spotykamy	 wiele	 śladów	 Reformacji.	 W	 Ra-
wiczu	ewangelicy	już	w	1639	r.	przystąpili	do	budowy	
kościoła,	który	spalony	w	1707	r.,	został	odbudowany	 
w	1718	r.	i	w	tej	postaci	przetrwał.	Niedaleko	stąd	mamy	
do	Bojanowa,	gdzie	w	drugiej	połowie	XVI	wieku	osie-
dlili	się	bracia	czescy,	a	właściciele	miasta,	Bojanowscy,	

oddali	 im	w	użytkowanie	kościół	katolicki.	W	1642	r.	
zaczęli	budować	własny	kościół	i	założyli	gimnazjum.
	 W	Jutrosinie	w	1624	 r.	właściciel	Prokop	Sta-
nisław	 Kołaczkowski	 wystawił	 protestantom	 przy-
wilej	 swobodnych	 praktyk	 religijnych.	 Osiedlili	 się	
na	 tzw.	 Nowym	Mieście,	 budując	 w	 1643	 r.	 kościół	 
i	szkołę,	spalone	w	czasie	wojny	trzydziestoletniej.	Nie-
daleko	Rawicza,	w	Sarnowej,	w	XVII	wieku	osiedlili	
się	 ewangelicy	 uciekający	 przed	 wojnami	 z	 Niemiec.	 
W	1780	r.	zbudowali	kościół.	W	tym	samym	powiecie,	
w	Miejskiej	 Górce,	 Górkowie	 stworzyli	 ośrodek	 lute-
rański.	Mieszkał	tu	przez	pewien	czas	Erazm	Gliczner.	
W	 XVIII	 wieku	 prowadzono	 tutaj	 szkołę	 luterańską	 
i	z	tamtego	okresu	przetrwał	budynek	dawnego	kościo-
ła	ewangelickiego.	Z	XVIII	też	wieku	mamy	zachowa-
ne	 dawne	 kościoły	 ewangelickie	 w	Odolanowie	 koło	
Ostrowa	Wielkopolskiego,	 w	 Rydzynie,	 w	 Rogoźnie,	 
w	Wieluniu,	 w	 Piaskach	 koło	 Gostynia,	 w	 Lwówku		
koło	 Nowego	 Tomyśla	 (gdzie	 urodził	 się	 znany	 dzia-
łacz	 kalwiński	 na	 Litwie	 -	Andrzej	Wolan),	 w	 Koby-
linie	 koło	 Krotoszyna	 (kościół	 konstrukcji	 ryglowej)	 
i	w	Ostrowiu	Wielkopolskim.
	 W	 Wielkopolsce	 znajdujemy	 dwie	 miejsco-
wości	 o	 podobnej	 nazwie,	 które	 w	 dobie	 Reformacji	
odegrały	niepoślednią	rolę.	Jest	 to	Koźmin,	w	którym	
bracia	czescy	w	r.	1561	założyli	drukarnię,	i	Koźminek,	
który	 pod	opieką	Ostrorogów	 stał	 się	 jednym	z	 głów-
nych	ośrodków	Reformacji.	Oddał	tu	ewangelikom	ko-
ściół	parafialny	starosta	generalny	Wielkopolski	Jakub	
z	Ostroroga	(stał	się	on	ponownie	własnością	Kościoła	
katolickiego	 w	 1607	 r.),	 działały	 ewangelicka	 szkoła	 
i	drukarnia,	w	1555	r.	odbył	się	słynny	synod.
	 Jednak	 bez	 wątpienia	 najważniejszym	 ośrod-
kiem	 ewangelicyzmu	 na	 terenie	 Wielkopolski	 było	
Leszno.	W	XVI	wieku	przybyli	 tu	bracia	czescy	przy-
jęci	przez	Rafała	Leszczyńskiego.	Leszczyńscy	założy-
li	w	mieście	szkołę	luterańską,	przekształconą	później	 
w	 gimnazjum,	 jedno	 z	 najstarszych	 w	 Polsce.	 Refor-
macja	 dała	 temu	miastu	 świetność,	 liczyło	 prawie	 12	
tysięcy	 ludności,	kwitło	gospodarczo	 i	kulturalnie.	Po	
1620r.	przybyła	do	Leszna	druga	grupa	uchodźców	—	
braci	czeskich,	wśród	których	był	znany	uczony,	peda-
gog	-	Jan	Amos	Komeński.	W	Lesznie	przeżył	dwadzie-
ścia	 osiem	 lat	 swego	 życia.	 Zreformował	 gimnazjum,	
kładąc	 nacisk	 na	 nauczanie	 języka	 ojczystego,	 co	 w	
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owych	czasach	kosmopolitycznej	łaciny	było	nowością.	 
W	1626	 r.	 powstała	w	mieście	 szkoła	wyższa.	Bracia	
czescy	 mieli	 tu	 swoje	 archiwum,	 szkołę,	 bibliotekę	 
i	drukarnię.	Mieściła	się	 tutaj	 także	siedziba	seniorów	
braci	czeskich.	W	czasie	najazdu	szwedzkiego	miasto	
zostało	spalone	przez	wojska	Czarnieckiego,	większość	
braci	z	Komeńskim	udała	się	na	dalszą	tułaczkę.	Polska	
gmina	braci	(bo	i	taka	była),	przetrwała	do	początków	
XIX	wieku.	Około	1633	r.	powstała	parafia	luterańska,	
jej	kościół	Świętego	Krzyża	zbudowany	został	 jednak	
dopiero	w	1711	r.	W	pobliżu	kościoła	Św.	Jana	na	cmen-
tarzu	ewangelickim	możemy	znaleźć	mogiły	historyka	
Adama	Karnowskiego	 i	Jana	Poplińskiego	-	 redaktora	
wydawanego	 tu	w	 latach	 1834-1849	 tygodnika	 „Przy-
jaciel	Ludu".	W	Osiecznej	k.	Leszna	także	osiedlali	się	
uciekinierzy	religijni,	którzy	zbudowali	kościół	i	szkołę	
w	1645	r.
	 Właściciel	 Swarzędza,	 Zygmunt	 Grudziński,	
po	zburzeniu	w	1616	r.	kościoła	ewangelickiego	w	Po-
znaniu,	zezwolił	osiąść	u	siebie	luteranom	i	zbudować	
kościół.	Miasto	Szamotuły	wsławiło	się	nie	tylko	jako	
miejsce	narodzin	słynnego	kompozytora	Wacława,	ale	
jako	ośrodek	drukarski,	wydający	książki	dysydenckie	
w	języku	polskim	i	czeskim.	Do	końca	XVI	wieku	w	rę-
kach	ewangelików	była	kolegiata,	a	do	1620	r.	braciom	
czeskim	służył	kościół	Św.	Ducha.	Śmigiel	był	siedzibą	
arian,	 których,	wypędzonych	 z	Kościana,	 przyjął	wła-

ściciel	miasta	Stanisław	Cikowski	w	1583	r.	Arianami	
byli	 i	 następni	 właściciele	 -	Andrzej	 Dudycz,	 Eliasz	
Arciszewski	 i	 Kasper	 Brzeźnicki.	 Powstała	 tu	 słynna	
szkoła,	zamknięta	około	1637	 r.	Od	połowy	XVI	wie-
ku	istniała	tutaj	także	szkoła	luterańska.	Jednak	zabytki	
tamtych	czasów	zostały	zniszczone.	Przetrwał	 	 	 tylko			
kościół			poewangelicki			z			1830			r.
	 W	 zachodniej	 części	 Wielkopolski	 miastem	
o	 najstarszych	 tradycjach	 reformacyjnych,	 bo	 jeszcze	
husyckich,	 był	 wspomniany	 już	 Zbąszyń,	 własność	 
w	połowie	XV	wieku	Abrahama	Zbąskiego.	Osiedlało	
się	tu	wielu	protestantów	uciekających	przed	prześlado-
waniami	z	Czech	i	Niemiec.	Wielokrotne	pożary	znisz-
czyły	jednak	wszystkie	zabytki	tamtych	czasów.	Wolsz-
tyn	był	miejscem	schronienia	uciekinierów	w	czasach	
wojny	 trzydziestoletniej.	 Jego	 właściciel	 Piotr	 Powo-
dowski	ogłosił	w	1653	r.	list	gwarantujący	protestantom	
wolność	wyznania.	Podobnie	mile	witani	byli	w	pobli-
skich	Rakoniewicach.	I	jeszcze	jedno	miasteczko	warto	
odwiedzić	 w	Wielkopolsce.	Miejsce	 urodzenia	 wybit-
nego	 pisarza	 politycznego	 Jana	 Ostroroga.	 Ostroróg	
był	w	XVI	wieku	silnym	ośrodkiem	ewangelickim	ze	
szkołą	i	drukarnią.	Tu	odbywały	się	też	synody.	Kościół	
parafialny	użytkowali	w	latach	1555—1636	bracia	cze-
scy.	Przekazano	go	katolikom	po	wymarciu	miejscowej	
linii	Ostrorogów.	cdn.

Typowo Ewangelickie?

	 Czy	dzisiaj,	500	lat	po	Marcinie	Lutrze,	można	
jeszcze	dokonać	charakterystyki	i	opisać	„protestanta"?	
„Dobry	Boże,	uczyń	mnie	pobożnym,	abym	poszedł	do	
nieba"	—	słowami	tej	lub	podobnej	modlitwy	ewange-
lik	 zostaje	 wprowadzony	 w	 poszukiwanie	 łaskawego	
Boga,	Zbawiciela	i	niebios.	Ale	jako	dorosły	zwróci	się	
raczej	ku	światu.	Będzie	utrzymywał,	iż	ewangelik	nie	
jest	zobowiązany	do	coniedzielnego	uczestnictwa	w	na-
bożeństwie.	Z	niebem	będzie	miał	 pozornie	mniej	 do	
czynienia	niż	z	wykonywanym	przez	siebie	zawodem.	
Jako	 chrześcijanin	 chce	 się	 sprawdzić,	wykonując	 po-
wierzoną	pracę.	Należy	do	świata.
	 Napięcie	daje	o	sobie	znać	nie	tylko	pomiędzy	
pobożnym	 dzieckiem,	 a	 pochłoniętymi	 doczesnością	
dorosłymi,	lecz	także	pomiędzy	poszukiwaniem	wiecz-
nego	zbawienia,	a	działaniem	na	rzecz	pomyślności	lu-
dzi	oraz	politycznej	i	społecznej	sprawiedliwości.
	 Czy	obserwowaliście	kiedyś,	puszczając	„kacz-
ki"	na	wodzie,	kręgi,	jakie	tworzyły	się	na	tafli?...	Fale	
rozchodzą	się	po	powierzchni.	Czy	przechodzą	ku	nie-
bu	czy	też	się	zatracają,	stając	się	coraz	słabsze	i	słab-
sze?	Im	dalej	sięgają	horyzontu,	tym	bardziej	wszystko	

staje	 się	 niewyraźne.	 Czy	 tak	właśnie	ma	 się	 sprawa	 
z	 ewangelikami?	 Pytają	 się	 nas	 dzisiaj,	 kim	 właści-
wie	jesteśmy?	Czy	ciągle	jesteśmy	wierzącymi	ludźmi	
okazującymi	bojaźń	Bożą,	czy	też	potajemnie	rozstali-
śmy	się	z	niebem,	źródłem	i	celem	chrześcijaństwa,	by	
poświęcić	 się	 wyłącznie	 sprawom	 ziemskim,	 zatracić	 
w	poprawianiu	 świata	 poprzez	 działalność	 publiczną?	
Na	tym	polu	jesteśmy	marzycielami,	trudno	rozpoznać	
w	 nas	 chrześcijan.	 Czy	 zatem	 porównanie	 do	 fal	 jest	
trafne?	 Czy	 chrześcijaństwo	 ewangelików	 stało	 się	
sprawą	niekonkretną?	Zastanówmy	się	nad	 tym	nieco	
dłużej.	Mamy	do	czynienia	z	jakimś	centrum,	to	miejsce,	
w	którym	kamień	uderza	w	wodę.	Dopóki	ono	istnieje	
nic	nie	jest	niewyraźne	i	zamazane.	Kamień	wrzucony	
do	 wody,	 źródło	 wytryskujące	 z	 głębokich	 pokładów	
-	 żadna	 z	 fal	 nie	 porusza	 się	 bez	 pierwszego	 impulsu,	
obojętne,	czy	znajduje	się	ona	w	bezpośredniej	blisko-
ści	centrum,	czy	też	zdaje	się	ginąć	na	horyzoncie.
	 Jeśli	 jesteśmy	 ewangelikami,	 poznają	 nas	 po	
tym,	 że	 zostaliśmy	 wprowadzeni	 w	 ruch	 impulsem	
Ewangelii,	 po	 dobrym	 poselstwie	 Chrystusa,	 że	 Bóg	
kocha	świat	i	że	wolno	nam	postępować	dlań	w	nadziei.	
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Jezus	Chrystus,	kazanie,	ołtarz	z	chlebem	i	winem	jako	
miejsce	 pokoju,	Biblia...,	 to	właśnie	 jest	 i	 pozostanie	
owym	 niezaprzeczalnym	 i	 żywym	 centrum.	 Więcej	
nam	nie	potrzeba.	Wszystko	pozostałe	jest	sferą	naszej	
wolności,	w	której	przejawia	się	Boża	miłość.	Z	wielu	
spraw	można	zatem	zrezygnować.	Nie	chcemy	odmie-
rzać	i	wytyczać	poszczególnych	punktów	odniesienia;	
źródło	nie	potrzebuje	też	utrwalenia	w	marmurze.	Jego	
moc	nie	zasadza	się	na	zabezpieczeniu	miejsca,	z	które-
go	pochodzi,	ani	kanalizowaniu	dalszego	biegu.	Pierw-
szy	impuls	rozprzestrzenia	się	w	wolnym	ruchu	fal,	aż	
do	horyzontu	-	ku	niebu.
	 Mówiąc	wprost:	chrześcijanin	przez	miłość	Je-
zusa	Chrystusa	został	skierowany	ku	bliźnim.	A	jedność	
Kościołów	nie	polega	na	tym,	by	wszyscy	chrześcijanie	
zostali	 nastawieni	 na	 tę	 samą	 długość	 fal.	W	dynami-
zmie	chrześcijaństwa	jedna	z	fal	nazywa	się	Paweł,	inna	

Piotr,	w	dalszej	kolejności	-	Św.	Franciszek,	Luter,	Kal-
win,	 Bodelschwingh,	 Jan	XXIII,	Martin	 Luther	King.	
Jeszcze	 ważniejsi	 są	 wszyscy	 bezimienni.	 Przez	 dwa	
tysiące	lat	niezliczona	liczba	mężczyzn,	kobiet	i	dzieci	
powstała	w	Chrystusie,	otrzymując	Jego	upoważnienie	
do	przekazywania	Ewangelii	własnymi	i	wciąż	nowymi	
słowami	i	czynami	oraz	do	bycia	wszędzie	tam,	gdzie	
ludzie	 cierpią	 i	 oczekują	 na	 człowieczeństwo	 Jezusa	
Chrystusa.	Ruch	 ten	 jest	wprawdzie	wyzwalający,	ale	
też	niewygodny,	wymagający,	 ale	 też	nigdy	do	końca	
nie	do	okiełznania.	Czy	taki	jest	właśnie	typowy	ewan-
gelik?	Z	pewnością,	o	ile	przez	słowo	i	czyn	wprawia	
w	ruch	Bożą	miłość,	która	pragnie	rozprzestrzenić	się	
po	całej	Ziemi.	W	ten	sposób	ewangelicy	łączą	w	jedno	
dziecięcą	modlitwę	i	służbę	na	rzecz	świata,	udając	się	
potem	ku	swym	niebiosom.

Opracował: A. D.
Zwiastun  1991 rok 

Zaszumiały chórem kłosy pośród pól srebrzystej rosy -
najpierw żytnie, potem pszenne i owsiane i jęczmienne. 

Dobrze nam tu z sobą było przyjacielsko, jakże miło,
deszcz nas rosił, słonko grzało

moc skowronków nam śpiewało.
 Lecz niedługo tu będziemy już dojrzałość swą czujemy.

Przyjdą kosy i żniwiarki i kombajny i grabiarki, 
przyjdą młode, tęgie chłopy, powiążą nas w ciężkie snopy -

pozostanie puste pole i ułożą nas w stodole.
 Namłócą z nas ziarna wiele - będzie kołacz na niedzielę,
będzie kołacz dożynkowy, będzie chlebek świeży, nowy,

St. Pollak
udost. RM

Rozmowa kłosów

Modlitwa ziemi

Wyciąga ziemia ręce do nieba –
poświeć słoneczko na łany chleba, 

polej z konewki deszczowa chmurko, 
niechaj chleb będzie z chrupiącą skórką.

Bo tylko taka smakuje kromka
co ma blask nieba i ciepło słonka,

co pachnie wiatrem, kwiatem i miodem, 
co ma smak ziemi, soli i wody.

ud. RM
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Mniejszość dla mniejszości...
– rozmowa z bp. Jorge Pina Cabral, biskupem Kościoła 

Luzytańskiego w Portugalii 

 O powołaniu Kościołów mniejszościowych  
i czym jest luteranizm dla anglikańskiego biskupa roz-
mawiamy z bp. Jorge Pina Cabral, biskupem Kościoła 
Luzytańskiego w Portugalii. 

 Przewodzi Ksiądz Biskup Kościołowi Luzytań-
skiemu w Portugalii, należącego do światowej Wspól-
noty Anglikańskiej. Jak rozumie Ksiądz Biskup powoła-
nie swojego Kościoła w kraju, który – podobnie jak w 
Polsce, zdominowany jest przez tradycję rzymskokato-
licką? 

	 Jesteśmy	 Kościołem	 Luzytańskim,	 a	 nazwa	
odnosi	 się	 do	 starożytnej	 prowincji	 (Luzytanii),	 która	
istniała	na	Półwyspie	Iberyjskim.	Staramy	się	przywró-
cić	tradycję	Kościoła,	który	już	funkcjonował	w	Iberii,	
a	 nie	 był	 połączony	 z	 Rzymem.	 Jesteśmy	 zatem	 Ko-
ściołem	narodowym	 i	 jako	 taki	 zachowujemy	elemen-
ty	 ewangelickiej	 Reformacji	 pozostając	 jednocześnie	
katolikami,	 ponieważ	 podtrzymujemy	 katolickość	Ko-
ścioła	poprzez	episkopat.	

 Jednak Kościół Luzytański Portugalii powstał 
dopiero w XIX wieku… 

	 Po	 Pierwszym	 Soborze	 Watykańskim	 istniał	
ruch	 świeckich	 i	 byłych	 księży	 rzymskokatolickich	 
w	 Portugalii	 wspierany	 przez	 duchownych	 anglikań-
skich	z	Lizbony.	Stworzyli	wówczas	Kościół	narodowy	
z	katolickimi	korzeniami,	ale	niepowiązany	z	Rzymem.	
Nie	przyjęli	dogmatu	o	prymacie	jurysdykcyjnym	i	nie-
omylności	rzymskiego	papieża,	ani	też	nowego	dogma-
tu	maryjnego.	

	 Jak wyraźne były ślady Reformacji pod koniec 
XIX wieku w religijnym życiu Portugalii? 

	 Myślę,	 że	 lektura	 Pisma	 Świętego	 w	 języku	
portugalskim,	a	tym	samym	możliwość	przekazywania	
Słowa	Bożego	każdemu	człowiekowi	były	jedną	z	tych	
zasad	 Reformacji	 obecnych	 w	 ruchu,	 który	 doprowa-
dził	do	powstania	naszego	Kościoła.	

 Czym jest Reformacja dla Księdza Biskupa? 
Tradycja anglikańska w Portugalii ma jednak silniejsze 
więzi z ruchem starokatolickim niż z Reformacją lute-
rańską, a więc inaczej niż to było w Anglii. 

	 Muszę	powiedzieć,	że	wciąż	odkrywam	trady-
cję	 luterańską.	Od	sześciu	lat	 jestem	członkiem	grupy	
kontaktowej	 Wspólnoty	 Porvoo,	 która	 łączy	 luterań-
skie	 Kościoły	 ze	 Skandynawii	 i	 krajów	 bałtyckich	 
z	 europejską	 rodziną	 anglikańską.	 Do	 tego	 momentu	
nie	 miałem	większego	 kontaktu	 z	 Kościołem	 luterań-
skim.	W	Portugalii	pielęgnujemy	relacje	z	Kościołem	
metodystycznym,	 który	 wyrósł	 z	 anglikanizmu,	 ale	
również	 Kościołem	 prezbiteriańskim.	 Poprzez	Wspól-
notę	 Porvoo	 odkrywam	duchowość	 luteranizmu	 i	 nie-
zwykle	interesujące	było	poznawanie	i	zrozumienie	jak	
bogata	jest	tradycja	luterańska,	i	jak	blisko	siebie	jeste-
śmy	jako	anglikanie	i	luteranie.	

 Co jest dla Księdza Biskupa typowo ‚luterań-
skie’? 

	 Podoba	mi	 się	 elastyczność	 luterańskiej	 trady-
cji,	możliwość	 łączenia	 różnych	 elementów	Kościoła,	
rola	 liturgii	 oraz	 bardzo	 silne	 uczestnictwo	 świeckich	 
w	życiu	Kościoła.	

 Jednak ta charakterystyka odnosić się może 
również dobrze do anglikanizmu… 

	 Oczywiście,	 to	 także	 jest	 anglikańskie,	 ale	 
w	 Kościołach	 luterańskich	 obserwuję	 bardziej	 prak-
tyczne	podejście	do	Kościoła	jako	instytucji.	Owszem,	
są	 różne	postacie	anglikanizmu	 i	nie	 jest	on	uniformi-
styczny.	Jednak	najbardziej	interesujące	jest	właśnie	to,	
że	 jesteśmy	 tak	blisko,	o	czym	wcześniej	nie	wiedzia-
łem.	 Odkryłem,	 że	 mam	 innych	 członków	 mojej	 ko-
ścielnej	rodziny,	o	których	wcześniej	nie	znałem.	

 Przed nami jubileusz 500-lecia Reformacji. 
Jakie jest podejście Księdza Biskupa do reformatora, 
ks. Marcina Lutra – rebeliant, święty, heretyk, a może 
wszystko na raz? 
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	 To	 bardzo	 interesujące	 pytanie.	 Jak	mówiłem	
wcześniej,	 jestem	 świadomy	 tego,	 że	 muszę	 bardziej	
poznać	Lutra	jako	chrześcijanina	i	teologa.	Problemem	
jest	 to,	że	w	kontekście	rzymskokatolickim	Luter	uka-
zywany	 jest	 jako	 rebeliant,	 który	 walczył	 przeciwko	
Kościołowi.	My	 –	 jako	Kościół	 Luzytański	 –	 bardzo	
cenimy	nasze	dziedzictwo	tradycji	katolickiej	i	to	ozna-
cza,	że	podkreślamy	naszą	katolickość,	przez	co	odrzu-
camy	niektóre	elementy,	które	wyrosły	z	protestanckiej	
Reformacji.	Nie	uważamy	się	 za	protestantów,	ale	ka-
tolików	 niezwiązanych	 z	 Rzymem.	 Ten	 sposób	 my-
ślenia	 spowodował	 jednak,	że	dziś	mamy	pewną	 lukę	 
w	 zrozumieniu	 Lutra.	 Myślę,	 że	 Kościół	 Luzytański	
jako	członek	Wspólnoty	Porvoo	potrzebuje	ponownego	
odkrycia	Lutra,	 jednak	nie	 jako	protestanta,	 ale	Lutra	
jako	katolika.	

 Jakie jest największe wyzwanie stojące przed 
Kościołem Luzytańskim w czasach sekularyzacji i kry-
zysu ekonomicznego, który dotknął Portugalię, ale tak-
że w wymiarze ekumenicznym? 

	 Jako	 Kościół	 mniejszościowy	 zmagamy	 się	 
z	 problemem,	 który	możemy	 opisać	 jako‚	 zrównowa-
żony	 rozwój”.	 Kościół	 potrzebuje	 minimum	 ludzkiej	
struktury	 i	w	tym	momencie	musimy	stworzyć	źródła	
i	 własną	 podstawę	 ekonomiczną,	 aby	 utrzymać	 owo	
minimum	 kościelnej	 struktury.	 Jednak	 nie	 to	 jest	 naj-
ważniejszym	 zadaniem	 Kościoła.	 Musimy	 uwierzyć	 
i	zgłębiać	wolę	Boga,	do	czego	On	nas	powołuje	i	głosić	
Ewangelię	 portugalskiemu	 społeczeństwu.	 Jako	 mały	
Kościół	naprawdę	czujemy,	że	mamy	rolę	do	spełnienia	
między	różnymi	Kościołami.	Jako	anglikanie	jesteśmy	
„pomostowym	 Kościołem”	 między	 Kościołem	 rzym-
skokatolickim	a	 innymi	Kościołami,	co	 jest	kluczowe	
dla	 sytuacji	 ekumenicznej	 w	 Portugalii.	 Jednak	 jako	
Kościół	 mniejszościowy	 mamy	 również	 obowiązek,	
aby	być	w	kontakcie	z	mniejszościami	społeczeństwa,	
głównie	z	tymi,	którzy	cierpią,	biednymi,	ale	także	tymi,	

którzy	potrzebują	Ewangelii	Jezusa	Chrystusa.	Musimy	
być	mniejszością	dla	mniejszości.	Myślę,	że	to	jest	wła-
śnie	misja	i	powołanie	Kościoła	w	dzisiejszych	czasach.	
Stąd	też	musimy	zrozumieć,	że	żyjemy	w	nieustannym	
napięciu	jako	mniejszość,	zachowując	naszą	tożsamość	
i	 starając	 się	 jednocześnie	 przeżyć	 w	 zsekularyzowa-
nym	społeczeństwie.	

 Dziękuję za rozmowę. 

 Biskup Jorge Pina Cabral jest czwartym bisku-
pem Kościoła Luzytańskiego. W 1995 roku został wy-
świecony na diakona, a dwa lata później przyjął święce-
nia kapłańskie. Od 1997 roku był proboszczem kościoła 
św. Jana w Porto, pełnił liczne funkcje ogólnokościelne. 
W listopadzie 2012 roku 94. Synod Kościoła Luzytań-
skiego wybrał ks. Cabrala na biskupa Kościoła. Uro-
czysta konsekracja z udziałem biskupów anglikańskich 
z Europy, Ameryki Południowej i Północnej odbyła się 
w kwietniu 2013 roku w lizbońskiej katedrze św. Pawła. 
Bp Cabral ukończył Akademię Wychowania Fizycznego 
w Porto oraz studia teologiczne na Uniwersytecie Ka-
tolickim w Porto oraz w Luzytańskim Centrum Studiów 
Teologicznych. Szczególnym polem zaangażowania bi-
skupa jest praca socjalna oraz duszpasterstwo młodzie-
ży. Bp Jorge Pina Cabral jest żonaty i ma dwoje dzieci. 
 Kościół Luzytański (pełna nazwa: Luzytański 
Apostolski Katolicki Kościół Ewangeliczny w Portuga-
lii) ma ok. 5 tys. wiernych w 14 parafiach. Jest jednym 
z sześciu Kościołów anglikańskich na świecie, posiada-
jących status nadzwyczajnej prowincji, nie należącej do 
żadnej z 38 stałych prowincji Wspólnoty Anglikańskiej, 
a podlegającej bezpośrednio Arcybiskupowi Canterbu-
ry. W Europie podobny status posiada Kościół angli-
kański w Hiszpanii (Hiszpański Reformowany Kościół 
Episkopalny). 

Link: Kościół Luzytański 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP | Dekada Reformacji 

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

daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc mu z całego serca swego i z całej 

swojej duszy, to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym 

czasie: jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i 

swoją oliwę; on też będzie dawał na twoich polach trawę dla twego bydła, 

a ty będziesz jadał do syta.
5 Mż 11,13-15 
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Trochę historii

   2.10.1889.:	w	Kozakowicach	Górnych	urodził	 się	Jerzy 
Niemiec,	syn	chłopa	Jerzego	i	Zuzanny	z	d.	Kożdoń.	Naukę	
pobierał	kolejno	w	szkole	 ludowej	 i	wydziałowej,	po	ukoń-
czeniu	 której	 zapisał	 się	 do	 polskiej	 paralelki	 Seminarium	
Nauczycielskiego	w	Cieszynie.	 Pierwszą	 placówką	 nauczy-
cielską	była	szkoła	w	Wiśle	Centrum.	W	1911	r.	powierzono	
mu	kierownictwo	szkoły	w	Wiśle	Jaworniku.	Była	 to	wów-
czas	 szkoła	 jednoklasowa,	w	której	 naukę	 pobierały	 dzieci	
kilku	roczników.	Nie	bacząc	na	potrzeby	młodzieży,	w	czasie	
I	wojny	światowej	rechtor	musiał	przyoblec	mundur	wojsko-
wy	 i	 zasilić	 armię	 cesarza.	 Szczęśliwie	wrócił	 z	wojny	 do	
swojej	szkoły.	Jak	wcześniej,	tak	i	teraz	udzielał	się	w	Macie-
rzy	Szkolnej,	założył	także	spółdzielnię	rolniczą,	której	był		
prezesem	do	1933	r.	Ponadto	zorganizował	Ochotniczą	Straż	
Pożarną	 i	Kółko	Rolnicze	w	Jaworniku.	Nadeszła	 II	wojna	
światowa.	Tym	razem	nie	czekała	go	służba	wojskowa	w	ob-
cej	armii,	ale	wywózka	do	obozu	koncentracyjnego,	najpierw	
do	Mauthausen	–	Gusen,	 a	następnie	do	Dachau.	Tego	nie-
stety	 nie	 było	mu	 już	 danym	 przeżyć.	 Zmarł	 15.03.1941	 r.	
Pamięć	o	nim	przywołana	jest	nadaniem	nazwy	jego	imienia	
jednej	z	ulic	w	Wiśle	Jaworniku.	
	 Żonaty	był	z	Zuzanną	z	d.	Raszka,	córką	zagrodnika	
Jana	i	Anny	z	domu	Bujok,	którą	poślubił	11.02.1911	r.	Żona	
zmarła	1.03.1939	r.,	unikając	smutnych	przeżyć	czasu	wojny.	
Jeden	spośród	trzech	synów	–	Stanisław,	lekarz	dentysta,	zo-
stał	rozstrzelany	25.03.1944	r.	pod	Skoczowem.	

**********
   04.10.1839:	 w	 Goleszowie	 urodził	 się	 Jerzy Klus,	 syn	
ogrodnika	Jerzego	i	Zuzanny	z	d.	Żarłok.	Z	miejscowej	szko-
ły	 ludowej	udał	się	do	Cieszyna,	gdzie	dalszą	naukę	konty-
nuował	 w	 Gimnazjum	 Ewangelickim	 (1853	 –	 1857).	 Ma-
jąc	 20	 lat,	 ukończył	 dwuletnie	Seminarium	Nauczycielskie	 
w	Cieszynie.	Swoją	pierwszą	praktykę	nauczycielską	zaliczył	
w	ewangelickiej	szkole	ludowej	w	Goleszowie;	po	dwóch	la-
tach	przeniósł	się	do	sąsiedniego	Godziszowa.	Stąd	w	1867	
r.	 przeszedł	 do	 szkoły	 ewangelickiej	 w	 Błędowicach	 (dziś	
CzR),	 służąc	 równocześnie	 jako	 organista	 w	 tamtejszym	
zborze.	W	tym	czasie	bardzo	zbliżył	się	do	Jana	Śliwka,	na-
uczyciela	ewangelickiej	Szkoły	Ludowej	w	Cieszynie;	razem		
z	nim	założył	Towarzystwo	Nauczycieli	Ewangelickich.	To	
być	może	zachęciło	 Jerzego	Klusa	do	zamieszkania	w	Cie-
szynie	zwłaszcza,	gdy	oprócz	pracy	w	szkole	znalazł	zatrud-
nienie	jako	organista	w	kościele	Jezusowym	(1873).	Na	tych	
stanowiskach	pracował	przez	dalsze	26	lat,	aż	do	przejścia	na	
emeryturę.	Zgasł	w	czasie	I	wojny	światowej	17.03.1917	r.	
W	1865	r.	w	zborze	cieszyńskim	został	wprowadzony	nowy,	
polski	 kancjonał	 ks.	 Jerzego	 Heczki.	 Do	 tego	 kancjonału	

Jerzy	 Klus	 wydał	 rok	 później		
„Melodie	 pieśni	 kościelnych	
używanych	w	 zborach	 ewange-
lickich	na	Śląsku”.	Zbiór	zawie-
rał	melodie	169	pieśni	polskich	
i	 16	 niemieckich,	 a	w	 dodatku	
liturgie	 świąteczne	 i	kilka	hym-
nów	w	zapisie	czterogłosowym.		
	 Kolejną	 cenną	 pracą	
Jerzego	Klusa	było	opracowanie	 choralnika	dla	 organistów	
„Melodyje	chorałów”,	opatrzone	dodatkowo	w	przedgrywki	
oraz	 15	 preludiów	 różnych	 kompozytorów.	 Obydwie	 po-
zycje	zostały	powtórnie	wydane	 i	wydatnie	przyczyniły	się	
do	 ujednolicenia	 śpiewu	 kościelnego.	 	 Jest	 także	 autorem	
„Polsko	 –	 niemieckiego	 i	 niemiecko	 –	 polskiego	 słownika	
do	użytku	szkolnego	i	podręcznego	według	nowej	pisowni”	
(1892).	Słownik	ten	doczekał	ponad	10	wydań.	

**********
   04.10.1989: zmarł	Edmund Osmańczyk,	 działacz	Polo-
nii	 w	Niemczech,	 żołnierz	AK	 i	 uczestnik	 Powstania	War-
szawskiego,	korespondent	zagraniczny,	senator	RP,	wybitny	
publicysta,	 autor	 „Encyklopedii	 Spraw	Międzynarodowych	
i	ONZ”.	Patrz:	odc.	184	-	185	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	
2013/7-8,	s.	18				

**********
   6.10.1889:	 w	 Russowie	 pod	 Kaliszem	 urodziła	 się	Ma-
ria z Szumskich – Dąbrowska,	 córka	 Józefa	 Szumskiego	 
i	 Ludomiry	 z	Gałczyńskich.	 Skromne	 	warunki	 uczestnika	
powstania	 styczniowego	 i	 administratora	majątku	 sprawiły,	
że	 	 spośród	 pięciorga	 pociech	 Szumskich,	 tylko	 najstarsza	
Maria	 mogła	 skorzystać	 z	 szansy	 zdobycia	 wyższego	 wy-
kształcenia.	 Podstawy	 wiedzy	 zdobywała	 na	 	 prywatnych	
pensjach	w	Kaliszu	i	w	Warszawie,	po	maturze	udała	się	na	
studia	nauk	przyrodniczych,	socjologii	i	filozofii	do	Lozanny	
(1907),	 a	 następnie	 do	 Brukseli	 (1908).	 Tam	 poznała	 swo-
jego	 przyszłego	 męża	 Mariana	 Dąbrowskiego,	 emigranta	 
z	wilczym	biletem,	piłsudczyka	i	działacza	Polskiej	Partii	So-
cjalistycznej.	Ona	sama	udzielała	się	w	organizacji	młodzie-
żowej	„Filarecja”	i	fascynowała	się	ideologią		Edwarda	Abra-
mowskiego,	wielkiego	propagatora	spółdzielczości.	W	1911	
r.	wyszła	za	mąż	za	wspomnianego	Mariana	Dąbrowskiego.	
Krótko	 korzystała	 ze	 stypendium	 Towarzystwa	 Koopera-
tystów	 (1913).	Małżeństwo	 rychło	 zostało	 poddane	 próbie	
kilkuletniej	rozłąki.	Mąż,	zagrożony	aresztowaniem	pozostał	
w	 	Londynie,	ona	 sama	wróciła	do	kraju,	 do	 zniszczonego	 
u	progu	I	wojny	światowej	bombardowaniem	Kalisza.	Oboj-
gu	musiała	wystarczyć	bogata	korespondencja.	Na	co	dzień	
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zajmowała	się	działalnością	oświatową,	pisała	różne	drobia-
zgi	do	postępowej	prasy,	od	1914	r,	rozpoczęła	pisanie	swo-
ich	 dzienników.	Kilka	 prac	 poświeciła	 kwestiom	współcze-
sności	wsi	i	spółdzielczości,	m.	in.	„Finlandia,	wzorowy	kraj	
kooperacji”	 (1913),	 „Spółdzielczość	 zwyciężająca”	 (1920),	
a		także	biografię	„Życie	i	dzieło	Edwarda	Abramowskiego”	
(1925).	Wreszcie	w	1917	r.	oboje	małżonkowie	zamieszkali	
na	stałe	w	Warszawie,	ona	uzyskała	pracę	w	charakterze	bi-
bliotekarki	w	Ministerstwie	Rolnictwa	 (1918	 –	 1924).	Nie	
ustawała	też	w	organizowaniu	oświaty	ludowej	i	robotniczej,	
w	ruchu	spółdzielczym,	a	także	w	Związku	Zawodowym	Li-
teratów	Polskich	i	Pen	Clubie.	Po	kolejnych	próbach,	w	1923	
r.	wydała	opowieść	wspomnieniową	„Uśmiech	dzieciństwa”,	
dwa	 lata	później	kolejny	 tom	opowiadań	„Ludzie	stamtąd”.	
Niestety	sukcesy	na	polu	literackim	i	publicystycznym	stono-
wała		tragedia	rodzinna:	niespodziewanie	zmarł	mąż	Marian	
(1925),	wkrótce	jego	brat	Józef	(1926)	podupadł	na	zdrowiu	
i	wyjechał	 do	 Jaworza	na	kurację.	Także	do	 Jaworza	wyje-
chał	Stanisław	Stempowski.	To	właśnie	on,	sam	schorowany,	
pomógł	wyjść	wdowie	z	głębokiej	depresji.	Niebawem	zako-
chała	się	w	nim,	ale	że	był	żonaty,	wyjść	za	niego	nie	mogła.	
Romans	trwał	aż	do	1952	r.	Stempowski,	jako	piłsudczyk,	nie	
tylko	wprowadził	Dąbrowską	 na	 salony	 elit	 politycznych	 i	
intelektualnych,	ale	spowodował,	że	mimo	niesprzyjających	
lat	kryzysu	na	nowo	podjęła	pióro	i	napisała	swoje	dzieło	ży-
cia,	wielki	obraz	lat	1863	–	1914,	sagę	swojej	rodziny	„Noce	 
i	dnie”,	nad	którą	pracowała	od	1926	przez	8	lat.	23.08.1927	r.	
po	raz	pierwszy	zawitała	w	Jaworzu,	by	znaleźć	spokój	z	dala	
zgiełku	wielkiego	miasta,	 i...	 odwiedzić	przyjaciela.	Potem	
wracała	tu	wielokrotnie,	o	różnych	porach	roku,	korzystając	
prawie	wyłącznie	z	pokoiku	w	willi	„Marysieńka”,	będącego	
własnością	 rodziny	 lekarskiej	Czopów.	Miała	 też	 obdarzyć	
wielką	sympatią	młodego	doktora	Jerzego	Czopa,	„wyjątko-
wej	urody”,	 ale	przypominającego	„chorobliwych	młodych	
neurasteników	z	okresu	po	rewolucji	1905	r.”.	Od	dzieciństwa	
miała	w	sobie	zakodowane	pozytywne	nastawienie	do	wsi,	tu	
w	 Jaworzu	 jednak	 dostrzegła,	 że	 usadowiony	 pod	Beskida-
mi	 lud	 „zżyty	 skądinąd	 z	 otaczającym	go	 światem	wielkie-
go	przemysłu,	 zachował	 jednocześnie	 	 cnoty	właściwe	 cza-
som		patriarchalnym,	bezbrzeżną	dobroć	serca,	promienistą	
życzliwość	wobec	wszystkich,	pogodę	ducha,	prostotę	bycia	
(...),	niby	zabytek	z	szesnastego	wieku.	(...)	lud,	który	tu	żyje	 
i	pracuje,	jest	naprawdę	godny	wielkiej	uwagi.	Jest	po	euro-
pejsku	oświecony	i	cywilizowany	a	jednocześnie	prawdziwie	
staropolski.	Mówi	 językiem	Rejów	 i	Kochanowskich	 (...)”,	
cechuje	go	autentyczny	patriotyzm.	Tą	zwykłą	wieś	pod	Be-
skidami	 opisała	 dwukrotnie	 w	 artykule	 „Jaworze”	 dla	 czy-
telników	 „Tygodnika	 Ilustrowanego”	 i	 „Kuriera	 Warszaw-
skiego”.	W	Jaworzu	 też	powstała	znaczna	część	 jej	 epopei,	 
w	której	znawcy	z	łatwością	odkryli	wiele	prototypów	postaci	
jaworzańskich.	Już	pierwsze	tomy	tetralogii	wzbudziły	życz-
liwe	 zainteresowanie	krytyki,	 zaliczając	dzieło	do	ukorono-
wania	tradycji	realizmu	i	stałe	miejsce	w		literaturze	polskiej.	
Pisarka	otrzymała	nagrodę	państwową	(1933),	ale	odmówiła	
przyjęcia	 Złotego	Wawrzynu	 Polskiej	Akademii	 Literatury	 
i	członkostwa	w	PAL	na	znak	protestu	przeciw	ograniczeniu	
swobód	obywatelskich	przez	 rządy	sanacji	 (1935).	W	1937	
r.	wydała	 jeszcze	„Rozdroża	-	Studium	na	 temat	zagadnień	
wiejskich”,	 rok	później	zbiór	nowel	„Znaki	życia”,	a	 także	

opowieści	dla	młodzieży	„Czyste	serca”.	Z	chwilą	wybuchu	
II	wojny	światowej	najpierw	schroniła	się	w	Łucku,	potem	
we	Lwowie	(do	połowy	czerwca	1940),	po	czym	wróciła	do	
Warszawy,	nie	zaniedbując	udziału	w	podziemnym	życiu	kul-
turalno	–	 oświatowym.	Po	krótkim	pobycie	we	Wrocławiu	
(1946)	wróciła	do	Warszawy.	Były	to	dla	niej	trudne	czasy:	
z	jednej	strony	entuzjazmowała	się	przeprowadzeniem	refor-
my	rolnej,	z	drugiej	nie	umiała	się	pogodzić	z	totalnym	uza-
leżnieniem	Polski	 od	ZSRR	 i	 powszechnym	 zniewoleniem	
umysłu.	 W	 1955	 r.	 wydała	 zbiór	 „Gwiazda	 zaranna”,	 ale	
więcej	czasu	poświęciła	tłumaczeniom	literatury	angielskiej,	
duńskiej	 	 i	 rosyjskiej,	 pisaniu	 esejów	 literackich,	 których	
część	 pomieściła	w	 zbiorze	 „Myśli	 o	 sprawach	 i	 ludziach”	
(1956).	Wystąpiła	 w	 obronie	 poglądów	 	 głoszonych	 przez	
Józefa	 Korzeniowskiego	 w	 „Szkicu	 o	 Conradzie”	 (1959).	 
W	 latach	 1961	 –	 1962	 ogłaszała	 w	 odcinkach	 powieść	
„Przygody	 człowieka	 myślącego”,	 dzieła	 niedokończonego,	 
z	którym	„nie	umiała	sobie	poradzić”.	Stale	uzupełniała	karty	
swojego	„Dziennika”,	który	będzie	mógł	być	opublikowany	
w	całości	po	zastrzeżonym	okresie	czasu.	Ale	już	tylko	jego	
fragmenty	pozwoliły	zweryfikować	wiele	poglądów	na	jej	pi-
sarstwo	i	życie	pełne	rozterek.	W	1964	r.	była	jedną	z	sygna-
tariuszek	„Karty	34”,	udzielała	się	w	PEN	–	Clubie	i	Związku	
Literatów	 Polskich.	 Złożona	 chorobą,	 zmarła	 19.05.1965	 r.	
w	Warszawie.	W	1946	 r.	 nadano	 jej	 członkostwo	Towarzy-
stwa	Naukowego	Warszawskiego,	w	1957	 r.	uzyskała	 tytuł	
dr.	 h.c.	 Uniwersytetu	 Warszawskiego.	 Wszystko,	 co	 pozo-
stawiła	było	pochwałą	ludzi	prostych,	dotkniętych	wieloma	
doświadczeniami	 dnia	 codziennego,	 poddanych	 procesom	
historycznym	i	społecznym,	ale	przecież	nie	pozbawionych	
najwartościowszych	cech	miłości	bliźniego	i	służenia	innym,	
tym,	co	komu	było	dane.	Głęboko	w	sercu	zachowała	„wiel-
ką	miłość	i	romantyczną	przygodę”	przeżytą	w	Jaworzu,	da-
jąc	temu	wyraz		w	swoich	„Dziennikach”	i	„Przygodach	czło-
wieka	myślącego”,	nie	bez	powodu	przyznając,	że	tu	„chciała	
czasami	pozostać	na	zawsze”.	

**********
   12.10.1839: urodził	się	ks. Ignacy Świeży,	profesor	gim-
nazjum	 katolickiego	 Cieszynie,	 założyciel	 stowarzyszenia	
„Dziedzictwo	 im.	 Bł.	 Jana	 Sarkandra”	 i	 Związku	 Śląskich	
Katolików,	 współzałożyciel	 Macierzy	 Szkolnej,	 poseł	 par-
lamentu	wiedeńskiego,	publicysta,	w	sprawach	narodowych	
współpracował	z	obozem	ewangelickim.	Patrz:	odc.	56	-	57,	
w:	„Gazeta	Ewangelicka”	2002/11-12,	s.	36

**********
   14.10.1864:	urodził	się	Stefan Żeromski,	pisarz	i	publicy-
sta,	bibliotekarz,	prezydent	Republiki	Zakopiańskiej,	twórca	
i	pierwszy	prezes	Związku	Zawodowego	Literatów	Polskich,	
szermierz	 idei	 sprawiedliwości	 społecznej,	 autor	 powieści:	
„Syzyfowe	 prace”,	 „Ludzie	 bezdomni”,	 „Popioły”,	 „Walka	 
z	 szatanem”,	 „Wiatr	 od	 morza”,	 „Przedwiośnie”,	 nowel	
(„Echa	 leśne”),	 dramatów	 („Uciekła	 mi	 przepióreczka)	 
i	poematów	(„Wisła”,	„Puszcza	jodłowa”).	Patrz:	odc.	34,	w:	
„Gazeta	Ewangelicka”			2000/11,	s.	31	–	32

**********
   21.10.1989: zmarł	Eugeniusz Fierla,	zbieracz	folkloru	mu-
zycznego,	 działacz	 Polskiego	 Związku	 Chórów	 w	 Czecho-
słowacji,	współzałożyciel	 PZKO	 i	 Śląskiego	Związku	Lite-
racko	–	Artystycznego,	dyrygent	zespołu	„Górnik”,	pedagog,	
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kompozytor	i	popularyzator	muzyki	polskiej.	Patrz:	odc.	142,	
w:	„Wieści	Wyższobramskie”		2010/01,	s.	14	

**********
   23.10.1964: w	Warszawie	zmarł	prof. dr med. Władysław 
Ludwik Szenajch,	współzałożyciel	Polskiego	Towarzystwa	
Medycyny	Społecznej	(1916),	współzałożyciel	(1918)	i	czło-
nek	honorowy	Polskiego	Towarzystwa	Pediatrycznego,		zało-
życiel	i	prezes	Polskiego	Towarzystwa	Szpitalnictwa	(1929).	
Pozostawił	 	wiele	prac	naukowych	 i	popularno-naukowych,	
wśród	nich	cenne	„Rady	dla	matek	o	karmieniu	i	pielęgnowa-
niu	niemowląt”	(17	wydań),		„Myśli	lekarza”	(1958).	
	 Pochodził	z	rodziny	imigrantów	wyznania	ewange-
licko	–	reformowanego.	Rodzicami	byli	Edward	Schoeneich,	
właściciel	wiatraka	na	Woli	i	niewielkiego	gospodarstwa	wa-
rzywno	–	owocowego	oraz		Emilii	z	domu	Wanke.	Jednym	
z	 sześciorga	 potomstwa	 był	Władysław	 Ludwik,	 urodzony	
3.05.1879	r.	w	Warszawie.	Po	krótkim	pobycie	w	szkole	rze-
miosł	przeniósł	 się	do	VI	Gimnazjum	Ewangelickiego,	któ-
re	ukończył	w	1898	 i	w	 tym	samym	roku	podjął	 studia	na	
Wydziale	 Medycznym	 Uniwersytetu	Warszawskiego.	 Rów-
nolegle	 słuchał	wykładów	prof.	filozofii	Henryka	Struvego	
i	 uczestniczył	 w	 odbywających	 się	 w	 jego	 mieszkaniu	 po-
niedziałkowych	zebraniach	filozoficznych.	Pod	koniec	1903	
r.	otrzymał	dyplom	 lekarza.	 Już	od	kilku	miesięcy	udzielał	
się	jako	wolontariusz	w	Domu	Wychowawczym	pod	kierow-
nictwem	Józefa	Brudzińskiego.	Wiosną	1904	r.	został	nade-
tatowym	asystentem	kliniki	 chorób	wewnętrznych	Szpitala	
Dzieciątka	 Jezus,	 a	 następnie	 odbył	 staż	 w	 klinikach	 dzie-
cięcych	w	Berlinie	 i	zaliczył	kurs	o	chorobach	dziecięcych.	
W	 tym	 też	 czasie	 powstały	 jego	 pierwsze	 prace	medyczne.	
Zaproszony	do	dalszej	współpracy	przez	lekarza	naczelnego	
Brudzińskiego,	1.07.1906	r.	objął	stanowisko	lekarza	oddzia-
łu	zakaźnego	i	ambulatorium	przy	nowo	otwartym	Szpitalu	
Anny	Marii	w	Łodzi;	po	czterech	latach	został	lekarzem	na-
czelnym	i	ordynatorem	oddziału	wewnętrznego.	W	tym	też	
1910	 r.	 wyjechał	 za	 granicę,	 celem	 zapoznania	 się	 z	 pracą	
szeregu	 placówek	 medycznych,	 zwłaszcza	 pediatrycznych,	
w	 Budapeszcie,	 Wiedniu,	 Berlinie,	 Monachium,	 Kolonii	 
i	Düsseldorfie,	a	po	powrocie	zreorganizował	szpital	nie	tyl-
ko	powiększając	liczbę	łóżek,	ale	założył	pierwszy	w	Polsce	
oddział	dla	niemowląt	z	oddzielną	salą	dla	dzieci	zarażonych	
gruźlicą.	 Ponadto	 opieką	medyczną	 objął	 zakłady	włókien-
nicze	Henryka	Grohmana,	dom	sierot,	przychodnie	przeciw-
gruźlicze,	 wspierał	 Towarzystwo	 „Kropla	mleka”,	 od	 1911	
r.	 był	 przewodniczącym	Sekcji	 Pediatrycznej	Towarzystwa	
Lekarskiego	w	Łodzi.	 Prowadził	 także	 szeroką	 działalność	
oświatową	 w	 ramach	 Towarzystwa	 Krzewienia	 Oświaty	
i	 Towarzystwa	 Higienicznego,	 pisał	 popularne	 poradniki	
(„Dziecko	w	pierwszym	roku	życia”).		W	1913	r.	ponownie	
nawiązał	 współpracę	 z	 dr.	 Brudzińskim,	 zostając	 ordynato-
rem	 i	 pomocnikiem	 lekarza	 naczelnego	w	 nowo	 otwartym	
szpitalu	 im.	Karola	 i	Marii	 dla	 dzieci	w	Warszawie,	wiele	
czasu	poświęcając	sprawom	organizacyjnym	nowej	placów-
ki.	 Już	po	wybuchu	 I	wojny	światowej,	w	1915	 r.,	powoła-
ny	przez	Komitet	Obywatelski	na	lekarza	naczelnego	Sekcji	
Sanitarnej,	walnie	przyczynił	się	do	powstania	35	oddziałów	
lekarskich	z	ambulatoriami,	16	szpitali	czasowych	i	kilku	do-
mów	izolacyjnych,	napisał	 też	szereg	dalszych	poradników	
dla	 lekarzy	 i	 pacjentów.	Gdy	Warszawę	 zajęły	wojska	 pru-

skie,	zmienił	pisownię	nazwiska	na	polską.	Pełniąc	obowiąz-
ki	lekarza	naczelnego	Wydziału	Opieki	nad	Dziećmi,	a	także	
jako	delegat	Rady	Głównej	Opiekuńczej,	w	1917	r.	wyjechał	
do	 Niemiec	 i	 Austrii,	 celem	 zapoznania	 się	 z	 organizacją	
opieki	 nad	 dziećmi	w	 czasie	wojny.	 Po	 powrocie,	 	w	 listo-
padzie	1918	r.	przejmował	niemieckie	i	austriackie	placówki	
sanitarne,	w	 ich	miejsce	 tworzył	polskie	placówki	zdrowia.	
W	 1919	 r.	 powierzono	 mu	 dyrekcję	 Departamentu	 Opieki	
nad	Dziećmi	 i	Młodzieżą	Ministerstwa	Zdrowia,	współtwo-
rzył	także	Polsko	–	Amerykański	Komitet	Pomocy	Dzieciom.	
Z	 dniem	 1.01.1921	 uzyskał	 nominację	 lekarza	 naczelnego	
szpitala	im.	Karola	i	Marii	w	Warszawie,	później	dyrektora	
(od	1932).	W	1922	r.	 	Wydział	Lekarski	Uniwersytetu	War-
szawskiego	 nadał	mu	 tytuł	 doktora	 nauk	medycznych.	Od-
tąd	prowadził	także	wykłady	z	wybranych	działów	pediatrii,	
a	 dodatkowo	na	Wydziale	Teologii	Ewangelickiej	wykłady	
związane	z	opieką	społeczną.		Obok	prac	naukowych	i	z	dzie-
jów	Szpitala,	 a	 także	 opieki	 nad	 dzieckiem	w	 starożytnym	
Rzymie,	zainicjował	w	1921	r.	pismo	„Pediatria	Polska”,	któ-
re	redagował	do	1933	r.	Rok	1929	r.	przyniósł	mu	nominację	
profesora	 tytularnego.	 Prowadził	 wówczas	 także	 wykłady	 
w	 Szkole	 Pielęgniarstwa.	 Z	 jego	 inicjatywy	 powołano	 do	
życia	 funkcję	 lekarza	 domowego	 i	 pielęgniarki	 społecznej.	
Wielką	wagę	przywiązywał	do	odpowiedzialności	moralnej	
lekarzy,	 sprzeciwiając	 się	 komercjalizacji	 i	 pauperyzacji,	
opublikował	 	 pracę	 „Przysięga	 i	 przykazania	 Hipokrate-
sowe”,	 a	 także	 „Ideologia	 szpitala”.	Nie	 ustawał	w	 stałym	
podnoszeniu	swoich	kwalifikacji,	brał	udział	w	wizytach	kli-
nik	w	Austrii	i	we	Włoszech,	uczestniczył	w	Międzynarodo-
wych	Zjazdach	Pediatrycznych	w	Szwecji,	działał	w	Izbach	
Lekarskich,	 piastował	wiele	 czołowych	 funkcji	w	organiza-
cjach	lekarskich.	W	czasie	II	wojny	światowej	pozbawiony	
wszelkich	 funkcji,	 prowadził	 prywatną	 praktykę	 	 lekarską,	
miał	 też	 więcej	 czasu	 na	 napisanie	 kolejnych	 prac	 i	 opisa-
nie	 projektów	 wzorowych	 placówek	 pediatrycznych.	 Pod	
pseudonimem	dr	Rafała	Judyma	napisał	rozprawę	„Ideologia	
służby	zdrowia	oraz	wychowanie	i	kształcenie	lekarza”,	pro-
wadził	tajne	nauczanie,	w	czasie	Powstania	Warszawskiego	
roztoczył	opiekę	lekarską	nad	powstańcami.	Po	uwolnieniu	
Warszawy	 natychmiast	 podjął	wykłady	 na	Wydziale	 Lekar-
skim	UW,	dołożył	 starań	o	utworzenie	 II	Katedry	Pediatrii,	
zostając	od	1947	r.	jej	profesorem	zwyczajnym.	Przy	wspar-
ciu	organizacji	szwajcarskiej	uruchomił	w	pomieszczeniach	
Ubezpieczalni	 Społecznej	 sześć	 oddziałów	 zniszczonego	
Szpitala	im.	Karola	i	Marii,	pracownie	i	poradnie,	a	także	salę	
wykładową.	Wznowił	 także	wykłady	na	Wydziale	Teologii	
Ewangelickiej	 i	w	 Instytucie	 Pedagogicznym	ZNP,	 urucho-
mił	Izby	Lekarskie.	Już	w	ramach	Akademii	Medycznej,	był	
założycielem	kilku	katedr	pediatrycznych,	opisanych	później	
w	pracy	„Oddział	Pediatryczny	Akademii	Medycznej	w	War-
szawie”.	W	1959	r.	przeszedł	w	stan	spoczynku,	nie	zaniechał	
jednak	 publikowania	 dalszych	 prac,	 wśród	 nich	 „Główne	
etapy	rozwoju	pediatrii”,	a	także	biografii	„Brudziński	Józef.	
Pierwszy	 rektor	 i	 organizator	wskrzeszonego	Uniwersytetu	
Warszawskiego”.	
	 Z	żoną	Eugenią	Pianko,	poślubioną	w	1903	r.	prze-
żył	 50	 lat,	 doczekał	 syna	 Aleksandra	 (dziennikarz	 i	 spor-
towiec)	 i	 córki	 Marii.	 Spoczął	 na	 cmentarzu	 ewangelicko	
–	reformowanym	w	Warszawie.	Jego	brat	ks.	dr	Aleksander	
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Edward,	był	duchownym	ewangelicko	–	augsburskim,	super-
intendentem	diecezji	północno	–	wschodniej		i	proboszczem	
parafii	w	Lublinie,	wybitnym	publicystą.	

**********
   24.10.1989:	 zginął	 pod	 ścianą	 Lhotse	Jerzy Kukuczka,		
jedna	 z	 największych	 sław	 polskiego	 himalaizmu.	 10	 lat	
wcześniej	 pokonał	 tę	 trudną	 górę	 (8511	 m	 npm.),	 rozpo-
czynając	 tym	 serię	 swoich	 wejść	 na	 wszystkie	 czternaście	
ośmiotysięczniki	 świata.	Tym	razem,	zaledwie	161	metrów	
od	szczytu,	tracąc	równowagę	na	lodowej	ścianie,	osunął	się,	
linia	asekuracyjna	nie	wytrzymała	szarpnięcia,	pękła...	Góra	
upomniała	 się	 o	 życie	 zdobywcy	 korony	Himalajów.	 Jerzy	
Kukuczka	 runął	w	 przepaść.	Dwa	 dni	 później	 odnalezione	
ciało	pochowali	koledzy	w	szczelinie	lodowej,	pod	ścianą,	od	
której	odpadł.	
	 Jerzy	Kukuczka	urodził	się	w	Katowicach	–	Bogu-
cicach	24.03.1948.	Tam	też	w	latach	1962	–	1965	uczęszczał	
do	szkoły	zawodowej	i	 jednocześnie	pracował	w	Zakładzie	
Wytwórczym	 Urządzeń	 Sygnalizacyjnych.	 W	 1965	 r.	 zo-
stał	 członkiem	Harcerskiego	Klubu	Tatrzańskiego	w	 	Kato-
wicach.	 Swoją	 przygodę	 ze	 skałą	 rozpoczął	 od	 wspinania	 
w	skałkach	jurajskich	w	okolicy	Podlesic.	Udzielał	się	także	
w	HKS	„Szopienice”	w	podnoszeniu	ciężarów,	ale	gdy	posta-
wiono	go	przed	wyborem	–	zew	gór	zwyciężył.	Rok	później	
Jerzy	zapisał	się	do	Klubu	Wysokogórskiego	w	Katowicach	 
i	 zaliczył	 kurs	 wspinaczkowy	 w	Morskim	 Oku.	 Uzyskaw-
szy	w	1968	 r.	 dyplom	 technika	 urządzeń	 sygnalizacyjnych,		
zgłosił	 się	 na	Politechnikę	Śląską.	Niestety	nie	 został	 przy-
jęty,	 gdyż	nie	 zdał	 egzaminu	z	 języka	 rosyjskiego.	Dwulet-
nia	 służba	wojskowa	 (1969	 –	 1970)	 całkowicie	 wyłączyła	
go	ze	wszelkiej	działalności	wspinaczkowej.	Wrócił	do	niej,	
gdy	 tylko	zrzucił	mundur,	ale	pierwsza	po	przerwie	 (1971)	
próba	 sforsowania	 zimą	 słynnej	 ściany	 „Diretissimy”	Mię-
guszowieckiego	 Szczytu	 zakończyła	 się	 tragicznie:	 zginął	
towarzysz	 liny	 Piotr	 Skorupa.	 Latem	 tego	 roku	 sukcesem	
zakończyły	 się	 przejścia	 trudnych	 ścian	 w	 górach	 Bułga-
rii	–	Riły.	Zaliczenie	zimą	trudnych	dróg	w	Tatrach	dało	mu	
przepustkę	do	Dolomitów,	gdzie	mimo	odniesionej	kontuzji	
odnotował	kolejne	zdobycze.	Także	w	1973	r.	w	rejonie	Mont	
Blanc	 wyznaczył	 nową	 drogę	 na	 Petit	 Dru.	 Biorąc	 udział	 
w	 I	Polskiej	Wyprawie	w	Góry	Ameryki	Północnej	 (1974)	
zdobył	najwyższy	szczyt	Mc	Kinley	na	Alasce.	Zdobycz	oku-
pił	odmrożeniem	stóp	 i	amputacją	części	palca.	22.06.1975	
r.	 poślubił	 w	 kościołku	 na	 Stecówce	 Cecylię	 Ogrodzińską.	
Ona	wyjechała	na	podróż	poślubną	na	Mazury,	on	pośpieszył	 
w	Alpy	na	nową	drogę	na	północnej	ścianie	Grandes	Jorasses.	
Ukończenie	zaocznego	Studium	Trenerów	Alpinizmu		AWF	
w	Krakowie	dało	mu	uprawnienia	trenera	alpinizmu	II	klasy.	
Było	 już	wówczas	wiadomo:	Kukuczka	wolniej	 się	aklima-
tyzuje.	Nie	jeden	raz	ta	cecha	bardzo	się	przydała,	nie	tylko	
w	amerykańskich	Kordylierach,	ale	także	w	czasie	wyprawy	
w		Hindukusz	(1976).	Choroba	wyłączyła	go	z	uczestnictwa	
z	 planowanych	 wejść,	 ale	 okazał	 się	 pomocny	 w	 akcji	 ra-
tunkowej,	 a	 potem	namówił	 kolegów	na	 powtórne	wejście	
na	Kohe	Tez	(7015	m),	zakończone	pełnym	sukcesem.		Rok	
później	 stanął	pierwszy	 raz	u	 stóp	Himalajów;	góra	Nanga	
Parbat	 nie	 puściła	 jednak	 śmiałka	 na	 szczyt.	 Powiodła	 się	
natomiast	następna	wyprawa	(1978)	w	Hindukusz,	chlubiąca	
się	 zdobyciem	całego	 zespołu	wierzchołka	Tirich	Mir	East	

(7692	m).	Wreszcie	 nadszedł	 przełomowy	 rok	 1979.	 Jerzy	
zdobył	pierwszy	swój	ośmiotysięcznik:	Lhotse.	Zdobyciem	
tego	szczytu	rozpoczął	brawurową	serię	wejść	na	wszystkie	
14	 najwyższe	 szczyty	 Ziemi.	 	 Dokonał	 tego	w	 ciągu	 9	 lat.	 
4	 ze	 szczytów	 zdobył	 zimą,	 a	wszystkie	 skrajnie	 trudnymi,	
nowymi,	 swoimi	 drogami.	Utracił	w	 tym	 czasie	 kilku	 part-
nerów.	 Był	 po	 Reinholdzie	 Messnerze	 drugim	 himalaistą	 
w	świecie,	który	tego	dokonał	i	to	w	krótszym	czasie.	Mes-
sner	napisał	mu:	 „nie	 jesteś	drugi,	 jesteś	wielki”.	Posypały	
się	nagrody,	wyróżnienia,	 tytuły.	Zawsze	po	wyprawie	wra-
cał	do	domu	rodziców	na	Wilczym	w	Istebnej.	Wszak	miał	
już	dwóch	synów.	Tam	też	zaprosił	na	zjazd	światowe	sławy	
himalaizmu.	Dziś	 chatka	mieści	 jego	 izbę	 pamięci,	 pieczo-
łowicie	 pielęgnowaną	 przez	 wdowę.	 Pozostawił	 po	 sobie	 
2	książki:	„Na	szczytach	świata”	i	„Mój	pionowy	świat”.	

**********
   30.10.1939:	 w	 Konstancinie	 zmarł	 nagle	 Wacław Jan 
Gąsiorowski,	powieściopisarz,	działacz	społeczny	i	emigra-
cyjny.	Swoją	patriotyczną	postawą	i	ofiarnością	społecznika,	 
a	 także	 swoim	 pisarstwem,	 zwłaszcza	 o	 tematyce	 histo-
rycznej,	 zyskał	uznanie,	 zarówno	w	kraju,	 jak	 i	 za	granicą.	
Wszystko,	co	osiągnął,	zawdzięczał	przede	wszystkim	inten-
sywnemu	samokształceniu,	bystrej	obserwacji	i	woli	służenia	
Polsce,	gdziekolwiek	był.		
	 Był	 synem	warszawskiego	kupca	Stanisława	 i	Ma-
tyldy	z	domu	Thonnes.	Urodził	się	27.06.1869	r.	w	Warsza-
wie.	Jego	edukacja	skończyła	się	na	sześciu	klasach	gimna-
zjum.	Dwuletni	kurs,	nadający	mu	uprawnienia	pomocnika	
rewizora	 farmacji	 i	 pierwsza	 praca	w	 aptece	 	wnet	 została	
przerwana	ponad	półtoraroczną	służbą	w	armii	carskiej.	Ale	
nawet	 na	 służbie	 nie	wypuścił	 pióra	 z	 ręki,	 gdyż	 już	 1890	
r.	 rozpoczął	współpracę	 z	 kilkoma	 pismami	warszawskimi,	
teraz	 zaś	 w	 koszarowej	 sali	 napisał	 dramat	 „Szare	 życie”	
(1892),	wystawiony	w	 teatrze	 „Rozmaitości”.	Po	powrocie	
do	cywila	zaliczył	kurs	buchalterii,	ale	i	 tym	razem	bliższa	
była	mu	 rola	 korespondenta	 i	 redaktora	 pisma	 „Strumień”.	
Obok	 innych	 opublikował	 powieść	 obyczajową	 „Pigularz”	
(1900),	w	odcinkach	drukował	w		„Słowie	Polskim”	powieść	
„Ugodowcy”,	godzącą	w	majestat	carski.	Na	czas	zdążył	wy-
mknąć	się	z	macek	policji	i	schronić	we	Lwowie.	Stąd,	przez	
3	lata	wyjeżdżał	na	kolejne	eskapady	śladami	wojsk	Napole-
ona	we	Francji,	Włoszech,	Hiszpanii,	wreszcie	na	Korsyce	 
i	Elbie,	zaliczając	po	drodze	różne	kursy	i	wykłady	i	dokład-
nie	 studiując	historię.	Efektem	 tych	wszystkich	starań	była	
cała	seria	powieści	czasów	Napoleona	Bonaparte.	Pierwszą	 
z	nich	była	trylogia	„Huragan”	(1902),	potem	„Pani	Walew-
ska”	 (1902	 -	 później	 zekranizowana),	 „Rok	 1809”	 (1903),	
„Szwoleżerowie	 gwardii	 (1910),	 „Czarny	 generał”	 (1912).	
W	 tym	 też	 czasie	 powstało	 kilka	 powieści	 poświęconych	
tematyce	Powstania	Listopadowego.	Od	1904	r.	zamieszkał	 
w	Paryżu,	od	razu	włączając	się	w	szeroką	działalność	spo-
łeczną	wśród	tamtejszej	Polonii,	stal	się	przywódcą	Związku	
Sokołów	w	Europie	Zachodniej,	powołał	i	udzielał	się	w	kil-
ku	komitetach	pomocowych		górników,	a	z	chwilą	wybuchu	
I	wojny	światowej	ofiarom	wojny	 i	 rannym.	Od	1910	 r.	 se-
kretarzował	założonemu	przez	siebie	Towarzystwu	Literacko	
–	Artystycznemu,	 zainicjował	 i	 redagował	 pismo	 „Polonia”.	
Po	ogłoszeniu	dekretu	o	formowaniu	Armii	Polskiej	we	Fran-
cji	(1917),	nie	bacząc	na	politykę	prowadzoną	przez	Romana	
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Dmowskiego,	 	zgłosił	 się	do	służby.	Niebawem	Rząd	Fran-
cuski	powierzył	mu	misję	zjednania	ochotników	w	Stanach	
Zjednoczonych,	z	której	wywiązał	się	wzorowo.	Po	powrocie	
zatrudniony	został	w	biurze	wyszkolenia	wojskowego,	gdzie	
tłumaczył	francuskie	instrukcje	wojskowe	dla	potrzeb	Armii	
Polskiej.	W	1920	r.	został	wezwany	do	Warszawy	na	stano-
wisko	 szefa	wyszkolenia.	 Ściągnięty	 na	 powrót	 do	 Francji,	
pod	koniec	1920	r.	został	zdymisjonowany.	Wyjechał	wów-
czas	na	9	 lat	do	Stanów	Zjednoczonych.	Obok	prób	zajmo-
wania	się	redagowaniem	pism,	w	1922	r.	Związek	Narodowy	
Polski	 powierzył	mu	 kierownictwo	 kolegium	Alliance	Col-
lege,	 gdzie	 prowadził	wykłady	 z	 historii	 cywilizacji	 i	 polo-
nistyki.	 	 Znużony	 atmosferą,	 w	 1930	 r.	 postanowił	 wrócić	
do	kraju.	Osiadł	w	Konstancinie	i	tu	powołał	do	życia	Zwią-
zek	Dziennikarzy	i	Publicystów	Emigracyjnych.	Przez	jakiś	

czas	sprawował	nawet	funkcję	sołtysa.	Powstały	też	w	tym	
czasie	dwie	krytyczne	opowieści	o	stosunkach	społecznych	 
w	Stanach	Zjednoczonych:	„Nowa	Kolchida”	(1932)	i	„Ach	
te	 ‘Chamy’	w	Ameryce”	 (1935).	Przez	 szereg	 lat	 pracował	
nad	„Historią	armii	polskiej	we	Francji”,	którą	zdołał	dopro-
wadzić	do	1916	r.,	ale	największym	powodzeniem	cieszył	się	
dalej	„Huragan”,	który	do	1939	r.	doczekał	18	wydań.		

**********
Sprostowanie: 
Do notatki o wieczornicy poświęconej pamięci Jędrzeja Hła-
wiczki we wrześniowym numerze „WW”, s. 25 wkradły się 
dwie nieścisłości: występujący zespół śpiewaczy był kwar-
tetem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Katowicach,  
a jedną z wykonawczyń była Danuta Kwiatkowska, nie Kwa-
śniewska. Za pomyłkę w informacji autor gorąco  przeprasza 
zwłaszcza Panią Danutę i Czytelników.  

Pisane gwarą: 
Spowiydź i Wieczerza Świynto

Bronisława Uher

	 Je	żech	już	starkóm	i	do	kościoła	sama	nie	zóń-
dym,	to	 też	rzadko	przed	ołtorzym	bywóm.	Dali	 je	 to	
dlo	 mnie	 miejsce	 świynte,	 kaj	 mogym	 z	 łaski	 spoży-
wać	najświyntsze	Ciało	i	Krew	Chrystusa	Pana.	Piyrszy	
roz	to	było	w	biołych	szatach	przi	Kónfirmacji,	dzisio	
najczyńści	po	czornu.	Łu	nas	tu	kole	Cieszyna,	kiej	się	
wybierali	do	Kómunii	to	prawili	że	idóm	ku	spowiedzi.	
Dlo	nas	wanelików	to	spowiedź	była	ogromnie	ważno.	
Dyć	skyrs	spowiedzi	dr	Marcin	Luter	wszystko	zaczón.	
Tu	 przed	 tyn	 ołtorz	 przinoszymy	 i	 wyznowómy	 Pón-
bóczkowi	nasze	grzechy	i	proszymy	by	nóm	łodpuścił	
wszystko	co	my	złego	uczynili.	Przed	spowiedziom	już	
dóma	 przeproszali	 my	 się,	 a	 jeśli	 kiery	mioł	 cosi	 do	
sómsiada	 to	 i	 ónego	 szeł	 pytać	 o	 łodpuszczyni	 złego	
słowa,	czy	krziwdy.	Trzeba	się	było	z	 ludziami	pojed-
nać,	by	potym	pytać	o	 łodpuszczyni	Pónbóczka.	Kiej	
dzisio	ło	tym	pomyślym	wiela	przez	ty	moji	roki	jo	tych	
grzychów	 tam	 wyznawała,	 nie	 yny	 jo,	 ale	 my	 wszy-
scy,	 to	ciyrpliwość	Pónbóczka	je	ogromno.	Fórt	wołó-
my,	 jako	wołali	 i	nasi	przodkowie:	„Ja	biedny,	……”,	 
a	Pónbóczek	się	lituje,	a	ksióndz	nóm	dowo	rozgrzeszy-

ni,	po	kierym	my	kiesi	poklynkali	kole	ołtarza,	a	każdy-
mu	ksióndz	położył	rynce	na	głowie	i	z	osobna	rozgrze-
szył.	To	było	dobre,	bo	przeca	każdy	mioł	co	inszego	na	
sumieniu.	Kiesikej	 też	się	żodnymu	 tak	nie	śpiychało.	
Było	 inaczy.	Ksióndz	 jeszcze	 przed	 spowiedzióm	doł	
ludziom	w	kościele	czas,	by	se	sami	w	ławce	porzykali.	
W	kancynole	były	modlitwy,	kiere	się	czytało	pocichu,	
każdy	 dlo	 siebie.	 Przed	 Spowiedzióm	 ksióndz	wygło-
szoł	 kozani	 pokutne.	 Jeszcze	 niedowno	 pamiyntóm	
taki	kozani	ks.	Gajdacza.	Mówił	o	Łasce	Bożej.	Prawił	
jako	dzisio	 ludzie	nie	 chcóm	żodnej	 łaski	 łod	nikogo.	
Łóni	 wszystko	 sami	 załatwióm.	 Przeca	 aji	 handlowa-
li	 dobrymi	 uczynkami,	 kupowali	 odpusty.	 Pytać	 o	 ła-
ske?	Yny	Łaska	Boga	może	 nas	wybawić	 od	 śmierci	
wiecznej	 i	 to	 tóm	 łaske	we	wielkij	pokorze	muszymy	
Pónbóczka	prosić.	Być	pojednany	z	Pónbóczkym	to	je	
ogromne	szczyńści	i	tacy	radośni	mogymy	przyjmować	
Najświyntszóm	Wieczerze	Pańskóm.	Jak	potym	ludzie	
wyszli	z	kościoła	to	się	pozdrawiali,	choć	się	przed	tym	
ani	nie	znali.	Radowali	się,	że	sóm	Chrystusowi.	

Ewangelickie dziedzictwo muzyczne na Śląsku Cieszyńskim

	 Rok	1709	był	dla	zamieszkujących	na	 terenie	
Księstwa	 Cieszyńskiego	 ewangelików	 rokiem	 przeło-
mowym.	 Dzięki	 rokowaniom	 szwedzko-austriackim,	
zakończonym	 dnia	 22	 sierpnia	 1707	 r.	 tzw.	 ugodą	 al-
transztadzką,	 po	 ponad	 pięćdziesięciu	 latach	 prowa-
dzonej	przez	władze	państwowe	wszelkimi	sposobami	
walki	przeciw	nim,	odzyskali	oni	prawo	do	posiadania	
własnego	kościoła,	publicznego	odprawiania	w	nim	na-
bożeństw,	a	także	do	prowadzenia	własnej	szkoły.		

	 W	krótkim	czasie	cieszyński	kościół	Jezusowy	
(wraz	 z	 działającą	 przy	nim	 szkołą)	 stał	 się	 nie	 tylko	
prężnie	 działającą	 placówką	 o	 znaczeniu	 religijnym,	
ale	 też	 znaczącym	 ośrodkiem	 krzewienia	 protestanc-
kiej	kultury	 i	wiedzy.	Jednym	z	ważniejszych	elemen-
tów	 kształcenia	 ideologicznego	 i	 religijnego	 stała	 się	
uprawiana	w	kościele	 i	w	 szkole	muzyka	wokalno-in-
strumentalna.	 Wykonywane	 przy	 okazji	 regularnych	
nabożeństw,	 świąt	 kościelnych	oraz	 innych	uroczysto-
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ści	utwory	miały	przede	wszystkim	charakter	religijny,	
nawiązywały	jednak	często	także	do	spraw	aktualnych	
i	dotykały	tematów	pozareligijnych,	ważnych	dla	całej	
ewangelickiej	społeczności.	
	 Miasto	 Cieszyn	 na	 przestrzeni	 wieków	 kil-
kakrotnie	 niszczone	 było	 przez	 pożary.	 Największy	 
z	nich	i	najbardziej	katastrofalny	miał	miejsce	w	roku	
1789.	Praktycznie	całe	miasto	stało	się	pastwą	płomieni,	 
a	wiele	 historycznych	budowli	 przestało	 istnieć.	 Jego	
ofiarą	padły	jednak	nie	tylko	budowle,	ale	też	wszystkie	
przechowywane	w	nich	przedmioty,	a	zwłaszcza	różne-
go	rodzaju	dokumenty	i	archiwalia,	akta,	książki	i	nuty.	
Los	ten	na	szczęście	ominął	położony	za	murami	miej-
skimi	przy	Wyższej	Bramie	kościół	Jezusowy,	budynek	
szkoły	 i	 domy	pastorów.	Dzięki	 temu	do	dnia	dzisiej-
szego	 zachowały	 się	 zarówno	 parafialne	 archiwum	
jak	i	historyczna	biblioteka,	zwana	obecnie	Biblioteką	
Tschammera.	
	 Przez	wiele	lat,	ze	względu	na	trudną	sytuację	
lokalową	i	zły	stan	zachowania	części	z	nich,	zasoby	ar-
chiwum	i	biblioteki	dostępne	były	jedynie	w	ograniczo-
nym	stopniu.	W	 latach	2007-10,	w	 ramach	 realizowa-
nego	projektu	pt.	Ochrona	i	konserwacja	cieszyńskiego	
dziedzictwa	piśmienniczego	udało	 się	m.in.	 zmoderni-
zować	wnętrza,	 w	 których	 zbiory	 są	 przechowywane	
zgodnie	ze	współczesnymi	standardami,	uporządkować	
je	i	zabezpieczyć,	a	także	stworzyć	nowoczesne	katalo-
gi	i	inwentarze.	Działania	te	sprawiły,	że	po	raz	pierw-
szy	od	dziesięcioleci	te	cenne	zbiory	w	pełni	dostępne	
są	dla	badań	naukowych.	
	 Przy	 okazji	 tego	 projektu,	 jak	 też	 prowadzo-
nych	 po	 jego	 zakończeniu	 badań	 naukowych,	 udało	
się	 odkryć	 wielką	 ilość	 unikalnych	 materiałów	 na	 te-
mat	 życia	 muzycznego	 cieszyńskich	 ewangelików.	
Niewątpliwie	 do	 najciekawszych	 znalezisk	 należy	 od-
kryty	wiosną	2009	roku	zbiór	rękopisów	muzycznych.	
Składa	się	on	z	16	utworów	wokalno-instrumentalnych	 
i	15	instrumentalnych	zapisanych	w	latach	od	1710	do	
ok.	1740.	Ich	odnalezienie	było	sporym	zaskoczeniem.	
Mimo	iż	w	latach	1963-64	zostały	one	przejrzane	przez	
prof.	 Karola	 Hławiczkę,	 nie	 są	 one	 wzmiankowane	 
w	publikacjach	tego	zasłużonego	muzykologa,	ani	 też	
nigdzie	indziej.	Szczególnej	wartości	nadaje	temu	zbio-
rowi	przede	wszystkim	fakt,	że	jest	on	w	swej	postaci	
unikalny	dla	całego	terenu	Śląska	Cieszyńskiego.	
	 W	literaturze	dotyczącej	historii	kościoła	Jezu-
sowego	działalność	muzyczna	członków	zboru	opisana	
była	do	tej	pory	bardzo	skromnie.	To,	że	wykonywano	
utwory	muzyczne	 i	 że	 przy	 kościele	 działali	 muzycy,	
było	jedynie	okazjonalnie	wzmiankowane,	jednak	bez	
jakichkolwiek	szczegółów.	W	ostatnich	latach	udało	się	
znacznie	rozszerzyć	stan	wiedzy	na	temat	muzyki	wy-
konywanej	wówczas	przez	cieszyńskich	ewangelików.
Od	samego	początku	istnienia	kościoła	Jezusowego	do	

połowy	XVIII	 wieku	 parafia	 ewangelicka	 zatrudniała	
zawsze	nie	 tylko	 jednego,	 ale	 dwóch	muzyków:	orga-
nistę	 i	 kantora.	 Byli	 oni	 równocześnie	 także	 nauczy-
cielami	w	 szkole,	 a	 kantor	 odpowiedzialny	 był	 za	 ca-
łokształt	oprawy	muzycznej	nabożeństw	i	uroczystości	
kościelnych	oraz	 szkolnych.	 Jeden	 z	nich	 zawsze	mu-
siał	znać	język	czeski	lub	polski,	drugi	język	niemiecki.	
W	życiu	muzycznym	parafii	swą	obecność	szczególnie	
zaznaczyły	 osoby	 działające	 przez	 dłuższy	 czas,	 jak	
kantor	 i	 organista	 Jonas	 Nigrini	 (1713/14-25),	 kantor	
Andreas	 Fabri	 (1716-43),	 czy	 organiści	 Johann	 Jacob	
Knoch	(1727-41)	 i	Martin	Thielisch	(1741-75).	Szcze-
gólną	 rolę	odgrywali	uczniowie	przykościelnej	 szkoły	
łacińskiej.	 Byli	 oni	 głównymi	 wykonawcami	 muzyki	 
w	kościele,	a	zachowane	utwory	zawierają	w	kilku	przy-
padkach	ich	nazwiska.	Regulaminy	szkolne	z	końca	lat	
1720-tych	 dokładnie	 określają	 zakres	 zadań	 uczniów	 
i	nauczycieli	muzyki.
	 Na	 muzyczny	 repertuar	 składały	 się	 przede	
wszystkim	 różnorodne	utwory	 typu	kantatowego	 -	 do	
tej	kategorii	należy	większość	utworów	zachowanych	
w	 rękopisie.	 Były	 one	 przeważnie	 proweniencji	 miej-
scowej,	śląskiej,	bądź	pochodziły	z	regionu	środkowo-
-niemieckiego.	W	rachunkach	 i	na	zachowanych	utwo-
rach	pojawiają	się	m.in.	nazwiska	kompozytorów	takich	
jak	Schelle,	Garthoff,	Petri,	Werner,	Heinichen,	Janicz,	
Telemann	 czy	 Stoelzel.	 Wykonywano	 także	 utwory	
mniejszego	 rozmiaru,	 np.	 arie	 na	 niedziele	 i	 święta	 
z	wydanego	w	 roku	 1724	 zbioru,	Geistlich-	Musicali-
sche	 Seelen-Freude	 działającego	 na	 Łużycach	 Johan-
na	Samuela	Beyera	 oraz	muzykę	 instrumentalną.	 Jest	
pewne,	że	zachowane	do	dziś	w	archiwum	utwory	sta-
nowiły	jedynie	niewielką	część	repertuaru.	Kantor	nie	
tylko	 sam	komponował,	 ale	 też	często	 sprowadzał	do	
Cieszyna	utwory	(np.	roczniki	kantat)	innych	kompozy-
torów,	wykonując	je	później	przy	stosownych	okazjach	
i	wykorzystując	w	celach	pedagogicznych.
	 Kościół	 i	 szkoła	 dysponowały	 (oprócz	 orga-
nów)	 całkiem	 pokaźnym	 zbiorem	 przenośnych	 instru-
mentów	muzycznych,	 takich	 jak	 skrzypce,	 oboje	 czy	
różne	 strunowe	 instrumenty	 basowe.	 Z	 dokumentów	
pozostawionych	 przez	 organistów	 można	 też	 dowie-
dzieć	się	o	pogarszającym	się	stanie	technicznym	orga-
nów	kościelnych	i	o	ich	kolejnych	naprawach.
	 Wiadomo	 obecnie,	 że	muzyka	 rozbrzmiewała	
w	 cieszyńskim	 środowisku	 ewangelickim	 bardzo	 czę-
sto.	Wykonywano	ją	nie	 tylko	z	okazji	niedziel,	świąt	
kościelnych	 i	 uroczystości	 szkolnych,	 ale	 też,	 aby	
uczcić	 wydarzenia	 rangi	 państwowej,	 związane	 z	 pa-
nującym	domem	Habsburgów,	jak	narodziny	następcy	
tronu,	 koronacje	oraz	odniesione	na	 frontach	 różnych	
wojen	zwycięstwa.	Na	takie	okazje	budowano	wystaw-
ne	dekoracje	 i	 strzelano	z	działek	na	wiwat.	Czasami	
zatrudniano	nawet	dodatkowych	muzyków	z	zewnątrz.		
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	 Wspominano	także	dostojnych	zmarłych	–	jed-
na	z	zachowanych	kantat	przeznaczona	była	na	uroczy-
stości	żałobne	po	śmierci	cesarza	Karola	VI.
	 W	ramach	badań	udało	się	też	ustalić	sporo	deta-
li	dotyczących	życia	codziennego	i	cieszyńskich	ewan-
gelików	w	pierwszych	dekadach	XVIII	wieku.	Warunki	
ich	życia	były	często	niełatwe.	W	zachowanych	doku-
mentach	znajdujemy	ślady	wielu	negatywnych	zjawisk,	
typowych	dla	ówczesnych	czasów,	 jak	stosunkowo	ni-
ska	średnia	długość	życia,	wysoka	śmiertelność	dzieci	
i	kobiet	w	połogu,	nędzne	warunki	mieszkaniowe	oraz	
szeroko	rozpowszechniona	bieda.	Mimo	iż	cieszyńscy	
pastorzy,	nauczyciele	i	muzycy	nie	należeli	do	niskich	
warstw	społecznych,	byli	dobrze	wykształceni,	a	wielu	
z	nich	żeniło	się	ze	szlachciankami,	problemy	te	także	

ich	dotykały.	Kantor	Fabri	w	przeciągu	kilku	lat	(1724-
32)	stracił	czwórkę	małych	dzieci.	Z	kolei	wymownym	
świadectwem	kłopotów	finansowych	gminy,	dźwigają-
cej	ciężar	budowy	kościoła,	były	niskie,	często	nieregu-
larnie	i	cząstkowo	wypłacane	pensje.	
	 Także	 warunki	 do	 nauki	 i	 muzykowania	 nie	
były	idealne.	Prowizoryczny	kościół	był	niczym	innym,	
jak	wielką,	 zbitą	 z	 desek	 szopą,	 w	 której	 hulał	 wiatr,	 
a	 uczniowie	 szkoły	 mogli	 się	 uczyć	 w	 znośnych	 wa-
runkach	dopiero	po	wybudowaniu	nowego	budynku	w	
połowie	 lat	 1720-tych.	Biorąc	pod	uwagę	 te	negatyw-
ne	faktory,	trzeba	być	pełnym	podziwu	dla	wszystkich,	
którzy	starali	 się,	 i	 to	z	powodzeniem,	o	zapewnienie	
wysokiego	poziomu	życia	muzycznego	zboru.

dr Zenon Mojżysz

L U T E R K A

Dzwoni złoty dzwoneczek,
prawi dziołsze syneczek:

-- Jo cie dziołcho mieć muszę,
boś mi milszo od dusze.

Potrząsnyła główeczką
wyszeptała: „Syneczku,
szansa twoja niewielka,
boch je, synku luterka”.

Syneczek sie roześmioł,
jakby śrybrny wiater wioł:

--Zmiyniym wiare na twoją,
a ty musisz być moją.--

Żałośnie wyszeptała,
kieby gwiozdka szczyrkała:

-- To ci za to nie stoji
bo cie sie wyklną twoji.--

Jako dąga chmureczke
objął synek dzieweczke:

-- Wolę niebym zapłacić
niż cie miła utracić.

W ramionach mu omdlała
kie ta kalina biała:

-- Wielki twe miłowanie,
niech sie wóla twa stanie.

Prawił gwiozdko miesiączek:
Kie miłości pajączek

dwóch powiąże kądzielą
ludzie ich nie rozdzielą.

Emilia Michalska, Wisła 1973 r.
(udostępniła: Grażyna Cimała)

WDZIĘCZNE SERCE

- wdzięczny chrześcijanin jest szczęśliwym chrześcijaninem - umie dziękować
- wdzięczny chrześcijanin jest błogosławieństwem dla swoich braci i sióstr
- wdzięczny chrześcijanin jest żywym świadectwem swego Pana
- wdzięczny chrześcijanin wspomina codziennie dzieło dokonane na Golgocie
- wdzięczny chrześcijanin także w ciemne i ponure dni dostrzega słońce świecące ponad chmurami 
i znajduje powód do dziękowania

Udost.: RM
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Wydarzenia parafialne
Pamiątka poświęcenia Kościoła  

Św. Trójcy w Bażanowicach

	 14	 września	 2014	 roku	 odbyła	 się	 kolejna,	 
33	 Pamiątka	 Założenia	 i	 Poświęcenia	 Kościoła	 Św.	
Trójcy	 w	 Bażanowicach.	 Uroczystości	 poprzedziły	
porządki	 w	 kościele	 oraz	 wokół	 kościoła.	 Parafianie	
upiekli	również	tradycyjne	założeniowe	kołacze,	które	
sprzedawane	były	w	sobotnie	popołudnie.
	 Niedzielne	 uroczystości	 rozpoczęły	 się	 Poran-
kiem	Pieśni	Religijnej.	Koncert	poprowadził	ks.	Łukasz	
Gaś.	Wystąpiły	miejscowe	chóry:	dziecięcy	prowadzo-
ny	przez	Dorotę	Gaś	i	mieszany	prowadzony	przez	dia-
kon	Joannę	Sikorę.	Gościnnie	zaśpiewał	chór	z	Jaworza,	
którym	dyryguje	Krystyna	Gibiec.
Odbyły	 się	dwa	 równoległe	nabożeństwa.	W	kościele	
Słowo	Boże	zwiastował	ks.	Władysław	Wantulok	z	Ja-
worza.	Na	Placu	Kościelnym	kazanie	wygłosił	ks.	Jan	
Raszyk	z	Jastrzębia	Zdroju.
	 Bardzo	 dziękuję	 wszystkim,	 którzy	 pojawili	
się	by	pomóc	uprzątnąć	teren	wokół	kościoła,	piekarni	 
„U	Troszoka”	za	pomoc	w	upieczeniu	kołaczy,	Miłośni-
kom	 Bażanowic	 za	 wypożyczenie	 namiotu	 oraz	 Pań-
stwu	kościelnym.	

Tekst: J. Szalbot   Zdjęcia: S. Polok

Chór z Jaworza

Chór z Bażanowic
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Pamiątka poświęcenia kościoła  
w Hażlachu

	 W	 trzecią	 niedzielę	 miesiąca,	 21	 wrze-
śnia,	 parafianie	 z	 hażlaskiego	 filiału	 przeżywali	
uroczyste	 nabożeństwo	 związane	 z	 kolejną,	 142.	
rocznicą	 rozpoczęcia	budowy	kaplicy,	 a	obecnie	
kościoła	 w	 Hażlachu.	 Świąteczne	 uroczystości	
poprzedzone	 były	 przygotowaniami	 związanymi	
z	gruntownym	sprzątaniem	wnętrza	kościoła	i	bu-
dynków	 parafialnych	 oraz	 otoczenia	 -	 za	 co	 ser-
decznie	 dziękujemy	 zaangażowanym	w	 te	 prace	
parafianom	z	filiału.
	 Świąteczne	 nabożeństwo	 rozpoczęło	 się	
o	godzinie	9.00	porankiem	pieśni	 i	 	muzyki	 reli-
gijnej,	 podczas	 którego	 wystąpiły:	 Ewangelicka	
Grupa	 Gloria	 pod	 dyr.	 Marty	 Cienciały,	 Zespół	
Młodzieżowy	 prowadzony	 przez	 teol.	 Marcina	
Podżorskiego,	 chór	 mieszany	 Hażlach-Zamarski	
pod	 dyr.	 Krystyny	 Penkały	 oraz	 gościnnie	 Ze-
spół	 Dzwonków	 ze	 Skoczowa	 pod	 dyr.	 Doroty	
Podżorskiej.	Godzinę	później,	przy	wypełnionym	
kościele	oraz	zapełnionych	ławkach	na	zewnątrz	
kościoła,	 rozpoczęło	 się	 uroczyste	 nabożeństwo.	
Nabożeństwo	prowadził	opiekun	filiału	teol.	Mar-
cin	Podżorski,	wraz	z	zaproszonym	Proboszczem	
skoczowskiej	 Parafii,	 ks.	 Adamem	 Podżorskim,	
ojcem	Marcina.	Opiekun	filiału	przywitał	wszyst-
kich	 zebranych.	Kazanie	wygłosił	 gość,	 ks.	 Pod-
żorski	 opierając	 się	 na	 fragmencie	 listu	 apostoła	
Pawła	do	Galacjan	6.14	-	„Co zaś do mnie, niech 
mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z cze-
go innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest 
ukrzyżowany, a ja dla świata”	–	zwracając	uwagę	
na	Boże	błogosławieństwo	objawione	między	 in-
nymi	w	 stworzeniu	 świata,	 podkreślał,	 iż	 powin-
niśmy	 za	 to	 dziękować,	 jak	 również	 za	Kościół,	 
a	jednocześnie	go	wspierać	swą	pracą,	by	być	uży-

Zespół młodzieżowy

Ewangelicka Grupa Gloria

Chór mieszany Hażlach-Zamarski
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tecznym,	ale	nie	dla	własnej	chluby	gdyż	wszystko	
zawdzięczamy	 Bogu,	 o	 czym	 nie	 powinniśmy	 za-
pominać.	 Nabożeństwo	 uświetniła	 służba	 Zespołu	
Młodzieżowego,	chóru	mieszanego	Hażlach-Zamar-
ski	oraz	Zespołu	Dzwonków.	

tekst i foto: Marcin Gabryś

Pamiątka poświęcenia kościoła  
w Ogrodzonej

	 Słońce	 opierało	 się	 mocno	 od	 samego	 rana	 
o	ogrodzką	ziemię	w	niedzielne	przedpołudnie	7	wrze-
śnia,	 kiedy	 świętowano	 pamiątkę	 założenia	 i	 poświę-
cenia	naszego	małego	kościółka	 ewangelickiego.	Kto	
zdążył,	 skrył	 się	 wewnątrz	 świątyni,	 gdzie	 nie	 dosię-
gały	 promienie.	 Pozostający	 na	 zewnątrz	 cieszyli	 się	
piękną	pogodą	i	Słowem	Bożym	zwiastowanym	w	tym	
dniu,	siedząc	na	placu	przed	kościołem.

	 Już	na	kwadrans	przed	nabożeństwem	koncerto-
wała	diecezjalna	orkiestra	pod	dyrekcją	Adama	Paster-
nego,	która	prowadziła	również	wszystkich	zebranych	
w	ich	dziękczynnym	śpiewie	w	trakcie	nabożeństwa.
Ó s m a	
już	 pa-
miątka	
założe-

Zespół Dzwonków ze Skoczowa
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nia	i	poświęcenia	kościoła	zgromadziła	licznie	miejsco-
wych	parafian	i	gości	z	sąsiednich	miejscowości.	Budu-
jące	kazanie	wygłosił	ks.	proboszcz	radca	Piotr	Wowry	
z	Ustronia.	 Jego	 podstawą	 był	 fragment	 z	 1	Listu	 do	
Koryntian	 3,9-15.	 Liturgię	 prowadził	 opiekun	 filiału	 
w	Ogrodzonej	ks.	Łukasz	Gaś.	Ksiądz	Piotr	wiele	mó-
wił	o	Kościele	jako	wspólnocie	ludzi,	która	go	tworzy.	
Żeby	 dostrzegać	 rękę	Bożą,	 która	 kieruje	 ludźmi,	 sta-
wia	 ich	w	 różnych	miejscach	oraz	pozwala	 służyć	na	
różnych	 płaszczyznach.	Dlatego	 dziękowaliśmy	 Panu	
Bogu	za	to,	że	w	przeszłości	i	dzisiaj	używa	ludzi	dla	
chwały	swojego	Imienia	i	Kościoła.

	 Dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 pomogli	 
w	przygotowaniu	naszej	uroczystości,	a	zwłaszcza	tym,	
którzy	w	 ostatnim	 czasie	 ciężko	 pracowali	 przy	 ukła-
daniu	nowego	chodnika	wokół	kościoła	i	na	cmentarzu.

Halina Chwastek
foto: J. Czyż

Odsłonięcie tablicy

	 W	niedzielę,	14	IX	2014	r.	o	godz.	11,	odsłonięto	w	Cie-
szynie	 na	 placu	 Kościelnym	 tablicę	 poświęconą	 Marii	 Geysz-
towt	 Bernatowicz.	 W	 nabożeństwie	 poprzedzającym	 uroczy-
stość	 udział	 wzięli	 biskup	 Śląskiego	 Kościoła	 Ewangelickiego	
Augsburskiego	Wyznania	w	Republice	 Czeskiej	 ks.	 Jan	Wacła-
wek,	posłowie	 i	przedstawiciele	władz	 samorządowych,	w	 tym	
europoseł	dr	Jan	Olbrycht,	posłanka	Aleksandra	Trybuś-Cieślar,	
przewodniczący	Rady	Powiatu	Stanisław	Kubicius,	 burmistrzo-
wie	 Cieszyna	Mieczysław	 Szczurek	 i	 Jan	Matuszek.	 Nabożeń-
stwo	prowadził	ks.	Dariusz	Madzia,	a	kazanie	wygłosił	ks.	Mi-
chał	Jabłoński	z	Parafii	Kościoła	Ewangelicko-Reformowanego	 
w	Warszawie.	W	nabożeństwie	oraz	uroczystości	odsłonięcia	ta-
blicy	udział	wzięli	uczestnicy	XX	Forum	Ewangelickiego,	w	tym	
liczna	 grupa	 naszych	 braci	 z	 Kościoła	 Ewangelicko-Reformo-
wanego.	Forum,	które	odbywało	się	w	w	dniach	12-14	września	 
w	Wiśle-Jaworniku,	swoje	obrady	poświęciło	tematowi	Kobiety 
w społecznościach Kościołów ewangelickich – tradycja, współ-
czesność, perspektywy. Tak	więc	odsłonięcie	tablicy	dobrze	wpi-
sało	się	w	jego	tematykę.	



Informator Parafialny nr 10/2014 (131)

październik 2014 25

Spotkanie	na	placu	Kościelnym	rozpoczęło	się	pieśnią	
chóru	parafialnego,	a	zebranych	powitał	proboszcz	pa-
rafii	cieszyńskiej	ks.	Janusz	Sikora.	Skrócony	życiorys	
Marii	 Bernatowicz	 Geysztowt	 przedstawiła	 Włady-
sława	Magiera,	która	odczytała	 także	 list	od	ambasa-
dor	RP	w	Pradze,	Grażyny	Bernatowicz.	W	 imieniu	
uczestników	XX	Forum	Ewangelickiego	głos	 zabrał	
Jan	Puczek,	a	ks.	J.	Sikora	odczytał	 list	Biskupa	Ko-
ścioła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 ks.	 Jerzego	 Sam-
ca.	Duchowni,	ks.	Janusz	Sikora,	ks.	Michał	Jabłoński	
i	ks.	Dariusz	Madzia	dokonali	poświecenia	tablicy,	któ-
rą	odsłoniły	trzy	kobiety:	Halina	Molak-Olczak,	Urszu-
la	Górnicka-Herma	i	Władysława	Magiera.	
	 Tablicę	wykonała	Urszula	Górnicka-Herma.	Są	
na	niej	znaki	Kościoła	Ewangelickiego-Reformowane-
go	 i	 Ewangelicko-Augsburskiego,	 jako	 że	Maria	 Ber-
natowicz	Geysztowt	należała	do	Kościoła	Reformowa-
nego.	Na	tablicy	znajdują	się	słowa:	Maria	Geysztowt	
Bernatowicz	 1844-1938	 działaczka	 narodowa	 i	 chary-
tatywna,	 założycielka	 Polskiego	 Stowarzyszenia	 Nie-
wiast	 Ewangelickich	 przetłumaczyła	 z	 angielskiego	
Historię	reformacji	w	Polsce.	
	 Myśl	 upamiętnienia	 Marii	 Bernatowicz	
Geysztowt	powstała	ponad	rok	temu,	kiedy	pod	wpły-
wem	 lektury	biogramu	Marii	Bernatowiczowej,	pani	
Halina	 Molak-Olczak	 zainteresowała	 się	 miejscem	
pochówku	 bohaterki	 na	 cmentarzu	 przy	 ulicy	 Biel-
skiej.	Okazało	się,	niestety,	że	jej	nagrobek	nie	został	
zachowany.	Wtedy	narodził	się	pomysł	trwałego	upa-
miętnienia	 kobiety,	 której	 zasługi	 dla	 kościoła	 ewan-
gelickiego	wykraczały	daleko	poza	Śląsk	Cieszyński,	
bo	z	jej	tłumaczenia	Zarysu	dziejów	powstania	i	upad-
ku	Reformacji	w	Polsce	autorstwa	Waleriana	Krasiń-
skiego	(wydanie	angielskie	1838-1840,	polskie	tłuma-
czenie	1903,	reprint	polski	1986)	do	dzisiaj	korzystają	

polscy	 historycy	 Reformacji	 i	 zainteresowani.	 Znako-
mita	praca	translatorska	Marii	Bernatowicz	Geysztowt	
nabiera	szczególnego	znaczenia	w	Polsce	teraz,	w	De-
kadzie	Reformacji.	Pamiętajmy	też,	że	działające	przy	
naszej	Parafii	organizacje	kobiece,	które	nazwą	nie	na-
wiązują	do	Stowarzyszenia,	którego	inicjatorką	i	pierw-
szym	prezesem	była	upamiętniona	dziś	nasza	bohaterka,	
mają	swój	zaczątek	w	jej	działalności.	To	ona	rozpoczę-
ła	dzieło,	które	jest	kontynuowane,	a	ta	piękna	uroczy-
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stość	w	niedzielę	 przypomniała	 nie	 tylko	 jej	 postać,	
ale	 również	na	 trwale	wpisała	 ją	w	historię	naszego	
placu	Kościelnego.	
	 Na	 łamach	 Wieści	 Wyższobramskich	 chcia-
łabym	 bardzo	 podziękować	 księdzu	 proboszczowi	 
J.	Sikorze	za	przychylność	i	pomoc,	a	przede	wszyst-
kim	 inicjatorce	 i	 fundatorce	 całego	 przedsięwzięcia,	
pani	Halinie	Molak-Olczak.

 W dokumentach i zapisach pojawia się różna kolejność nazwisk: Bernatowicz po ojcu, Geysztowt – litewskiego rodu oraz żeńska forma Bernato-
wiczówna – w podpisach 

Nabożeństwo dla seniorów w Cieszynie

	 Jak	 co	 roku	w	 ostat-
nią	niedzielę	wakacji	odbyło	
się	nabożeństwo	spowiednio-
-komunijne	 organizowane	
z	 myślą	 o	 seniorach	 miesz-
kających	 w	 Cieszynie.	 Nie-
stety	 nie	 wszyscy,	 z	 racji	
problemów	 zdrowotnych,	
mogą	 pojawić	 się	 w	 koście-
le.	 Mając	 świadomość,	 że	
pośród	 przybyłych	 też	 są	
osoby,	które	mają	kłopoty	ze	
zdrowiem,	 ogranicza	 się	 for-
my	liturgiczne,	oszczędzając	
siły	przybyłych.	Tak	też	było	
i	tym	razem.	Kazanie	zostało	
przebudowane	na	nieco	dłuż-

Władysława Magiera 
foto:Marcin Gabryś
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sze	niż	zazwyczaj	przemówienie	spowiednie.	Nabożeństwo	zostało	upięk-
szone	śpiewem	chóru	Misyjnego.
	 Po	 nabożeństwie	 w	 kościele	 zebrani	 seniorzy	 mogli	 spotkać	 się	 
w	sali	budynku	parafialnego,	przy	stołach,	na	których	znajdowały	się	roz-
maite	wypieki.	Był	to	czas,	który	został	poświęcony	na	rozmowy,	refleksje,	
rozmaite	dyskusje.	Trzeba	 jedynie	żałować,	że	z	 racji	 różnych	powodów	
salka	nie	zapełnia	się	całkowicie.	Zazwyczaj	jest	więcej	przygotowanych	
miejsc,	 niż	 chętnych	 do	wspólnego	 spędzenia	 czasu.	Może	w	 kolejnym	
roku	w	tej	materii	też	zanotujemy	poprawę?

Nabożeństwo rodzinne w Hażlachu

	 Dnia	7	września	w	kościele	w	Hażlachu	odbyło	
się	nabożeństwo	rodzinne	z	udziałem	dzieci	i	młodzie-
ży.	Pięknym	słońcem	powitał	nas	 ten	niedzielny	pora-
nek.	Już	wtedy	wiedzieliśmy,	że	ten	dzień	i	całe	nabo-
żeństwo	Pan	Bóg	pobłogosławi.
	 Nabożeństwo	miało	nieco	inny	charakter.	Całą	
oprawę	muzyczną	 prowadził	 zespół	młodzieżowy,	 do	
którego	ochoczo	dołączyli	parafianie,	mając	do	dyspo-
zycji	 wydrukowany	 program	 nabożeństwa.	 Mieliśmy	
również	 okazję	 posłuchać	 dwóch	 pieśni	 w	 opracowa-
niu	na	 trzy	głosy	w	wykonaniu	niedawno	powstałego	

w	 Hażlachu	 zespołu/chóru	 młodzieżowego.	 Licznie	
zebrani	parafianie	mieli	okazję	wsłuchać	się	w	rozwa-
żanie	na	podstawie	Mt	20,1-16	„Podobieństwo	o	robot-
nikach	w	winnicy”,	które	wygłosił	mgr	teologii	Marcin	
Podżorski.	Dzięki	 rekwizytom	 i	 barwnemu	 obrazowa-
niu	 przybliżył	 nam	 prawdę	 płynącą	 z	 tych	 świętych	
słów.	Głównym	przesłaniem	był	fakt,	że	KAŻDY,	nie-
zależnie	od	tego	jakim	był	człowiekiem	i	w	jakim	mo-
mencie	 swojego	 życia	 się	 nawrócił	MA	PRAWO	DO	
ZBAWIENIA.	To	na	pierwszy	rzut	oka	może	wydawać	
się	niesprawiedliwe.	Tak	samo	jak	wypłacenie	robotni-

ks. Dariusz Madzia
foto: Beata Macura
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kom	tej	samej	pensji	niezależnie	od	przepracowanych	
godzin.	Pojęcie	miłości	dla	Boga	jest	jednak	nieco	inne,	
doskonalsze	 i	 niewyobrażalne	 dla	 nas.	A	 dla	 robotni-
ków	sam	 fakt	możliwości	pracy	był	ważny,	podobnie	
i	dla	nas	nie	powinna	liczyć	się	tylko	zapłata	w	niebie,	
ale	przywilej	życia	z	Bogiem	już	tu	na	ziemi.	
	 Po	nabożeństwie	odbyło	się	spotkanie	przy	ka-
wie,	herbacie	i	ciastku	przygotowane	tym	razem	przez	
młodzież.	 Tutaj	 okazało	 się,	 że	 śpiewu	 nigdy	 dosyć!	 

Z	 towarzyszeniem	 dwóch	 gitar	 i	 projektora	 wyświe-
tlającego	 tekst	 na	 nowo	 rozbrzmiały	 znane	 pieśni	 na	
chwałę	Pana.
	 Dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 wzięli	 udział	
w	nabożeństwie	i	już	pragniemy	zaprosić	na	następne!	
Mamy	nadzieję,	że	Pan	Bóg	pozwoli,	aby	niebawem	się	
odbyło.	

Uczestniczka
foto: Marcin Gabryś
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Wyjazd seniorów do Dzięgielowa

	 W	 każdy	 poniedziałkowy	 poranek	 o	 godz.	 10.00	
w	sali	obok	kancelarii	zbiera	się	grupa	seniorów.	Podczas	
wspólnych	 spotkań	wraz	 z	 opiekunem	Marcinem	Podżor-
skim	 i	ks.	Łukaszem	Gasiem	 jest	okazja	do	śpiewu	 i	 roz-
mów.	2	razy	w	roku	odbywają	się	także	wspólne	wyjazdy.	
W	 czwartek	 11	września	 15	 osób	wybrało	 się	 do	 pasieki	 
p.	Gajdacza	w	Dzięgielowie.	W	pięknym	miejscu	był	czas	
na	 rozmowy,	 wspólny	 śpiew	 i	 podziwianie	 okolicy.	 Na	
miejscu	 zostaliśmy	 bardzo	 dobrze	 ugoszczeni	 kołoczami,	
kawą,	ciastem	i	plackami	przez	gospodarzy.	Pomimo	nieco	
deszczowej	pogody	wyjazd	był	bardzo	udany	dla	wszyst-
kich.
	 Z	 tego	 miejsca	 zapraszamy	 wszystkich	 seniorów	
na	poniedziałkowe	spotkania,	by		dołączyli	do	naszej	grupy.

Marcin Podżorski

 Wiara, w którą nas ubiera sprawiedliwość Chrystusa, jest prawdziwie 

szatą weselną. Jest przez miłość aktywna, albo czyni dzieła miłości. 
ks. dr M. Luter
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Informacje 
Rady Parafialnej

	 Kolejne	w	 2014	 roku	 posiedzenie	 Rady	 Para-
fialnej	odbyło	się	26	sierpnia	w	sali	parafialnej	pl.	Ko-
ścielny	6.	Posiedzenie	rozpoczął	kurator	Jan	Król,	wita-
jąc	wszystkich	zebranych.	Następnie	ks.	Janusz	Sikora	
odczytał	tekst	hasła	biblijnego	przypadającego	na	dzień	
zwołania	posiedzenia	Rady	i	zmówił	modlitwę.	W	wy-
niku	 głosowania,	 jednogłośnie	 przyjęto	 podany	w	 za-
proszeniu	porządek	posiedzenia.		
	 Posiedzenie	 Rady	 Parafialnej	 miało	 charak-
ter	uroczysty.	Od 1 września br. nastąpiła zmiana na 
stanowisku kapelana szpitalnego. Funkcję tę do tej 
pory pełnił proboszcz senior ks. Jan Melcer. Z uwagi 
na stan zdrowia od września br. obowiązki te przejął 
ks. Jan Kozieł. Zaproszono na posiedzenie Rady oby-
dwu księży. Niestety, z uwagi na stan zdrowia nie mógł 
przybyć na spotkanie ks. Jan Melcer.  Rada wyraziła 
słowa podziękowania ks. Janowi Melcerowi za ofiarną, 
pełną poświecenia służbę duszpasterską w szpitalach 
cieszyńskich i równocześnie życzyła nowemu duszpa-
sterzowi dużo sił i Błogosławieństwa Bożego w tej od-
powiedzialnej służbie przy łożu chorych. 
	 Rada	 przyjęła	 protokół	 z	 poprzedniego	 posie-
dzenia	Rady	Parafialnej	z	17	czerwca	2014	roku.		
	 Proboszcz	 Parafii	 ksiądz	 Janusz	 Sikora	 przed-
stawił	sprawy	związane	z	życiem	religijno-kościelnym	
Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 w	 Cieszynie.	 Mię-
dzy	innymi	omówił	najważniejsze	uroczystości	religij-
ne	w	najbliższym	czasie	-	pamiątki	założeń	kościołów		
oraz	święta	żniw.	Rada	Parafialna	zapoznała	się	z	infor-
macją	Proboszcza	na	temat	nauczania	religii	w	nowym	
roku	szkolnym	w	placówkach	oświatowych	na	terenie	
działania	 naszej	 parafii.	 Rada	 Parafialna	 wysłuchała	
sprawozdania	z	pracy	z	dziećmi	i	młodzieżą	w	okresie	
wakacyjnym.	Wysoko	oceniono	organizowane	na	 tere-
nie	parafii	tygodnie	dobrej	nowiny.	
	 Krótkie	 sprawozdanie	 z	 tegorocznego	 Zjazdu	
Bratniej	Pomocy	przedstawił	Jan	Król.	Plany	dotyczące	

wizyty	w	parafii	partnerskiej	w	Schwabach	przedstawił	
St.	Hławiczka.	
	 Z	 końcem	 bieżącego	 roku	 upływa	 kadencja	
Rady	Parafialnej.	 Postanowiono,	 że	 na	 następnym	po-
siedzeniu	rady	parafialnej	zostaną	podjęte	ustalenia	do-
tyczące	wyborów,	a	w	szczególności	podział	parafii	na	
okręgi	wyborcze,	 terminy	wyborów	w	 filiałach	 i	 Cie-
szynie,	a	także	ilość	mandatów	w	poszczególnych	okrę-
gach	wyborczych.	
	 Sprawy	gospodarcze	omówił	kurator	Jan	Król.	
Poruszył	między	innymi	zagadnienie	remontu	elewacji	
kamienic	na	ulicy	Wyższa	Brama,	kwestie	zmian	w	pro-
jekcie	 uciepłowienia	 parafialnych	 budynków	 czynszo-
wych	w	ramach	programu		„Poprawa	Jakości	Powietrza	
–	Likwidacja	niskiej	emisji	wspierająca	wzrost	efektyw-
ności	energetycznej	 i	 rozwój	 rozproszonych	odnawial-
nych	 źródeł	 energii”	 ogłaszanego	 przez	 Wojewódzki	
Fundusz	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	 
w	Katowicach.
	 W	 sprawach	 różnych	 i	 wniesionych	 kurator	
poinformował	 o	 kontynuowaniu	 grupowego	 zakupu	
energii	 elektrycznej.	 Grupę	 stanowią	 parafie	 diecezji	
cieszyńskiej	 i	 taki	 system	 zakupu	 pozwala	 uzyskać	
znaczne	 oszczędności	 poprzez	 wynegocjowanie	 ko-
rzystnych	cen	na	energię	elektryczną.	Parafia	podpisała	
także	umowę	z	marszałkiem	województwa	śląskiego	na	
remont	 pomnika	 poświęconego	 poległym	 w	 wojnach	
światowych	na	cmentarzu	w	Hażlachu.	Prace	te	parafia	
realizuje	zgodnie	z	wnioskiem	złożonym	do	Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007-2013	w	ra-
mach	działania	413	„Wdrażanie	lokalnych	strategii	roz-
woju”	dla	małych	projektów.		
	 Na	zakończenie	posiedzenia	kurator	podzięko-
wał	 wszystkim	 za	 udział	 w	 zebraniu.	 Posiedzenie	 za-
kończono	Modlitwą	Pańską.

26 sierpnia

Kurator Parafii Cieszyńskiej
Jan Król

8 września

	 Z	 inicjatywy	 Biskupa	 Kościoła	 ks.	 Jerzego	
Samca	w	dniu	8	września	2014	 roku	zostało	zwołane	
zebranie	 Rady	 Parafialnej.	 Zebraniu	 przewodniczył	
Proboszcz	 Parafii	 ks.	 Janusz	 Sikora.	 Biskupowi	 towa-
rzyszyła	kierownik	kancelarii	Biskupa	Kościoła	Anna	

Wrzesińska.	 Porządek	 obrad,	 którego	 głównym	 punk-
tem	 było	wystąpienie	Biskupa	Kościoła,	 przyjęto	 jed-
nogłośnie.	 Biskup,	 zabrawszy	 głos,	 przedstawił	 ideę	
Miast	 Reformacji	 lansowaną	 przez	 Wspólnotę	 Ko-
ściołów	 Ewangelickich	 w	 Europie	 /GEKE/.	 Byłyby	
to	miasta,	które	w	okresie	minionych	500	lat	odegrały	
ważną	 rolę	 z	 punktu	 widzenia	 Reformacji.	 Miasta	 te	
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po	 spełnieniu	 pewnych	 warunków	 uzyskałyby	miano	
Miast	Reformacji	i	zostałyby	zlokalizowane	na	tworzo-
nej	Europejskiej	Mapie	Drogowej	Reformacji.	Biskup	
zaproponował,	 aby	 Cieszyn	 poprzez	 działania	 naszej	
Parafii	 przystąpił	 do	 ubiegania	 się	 o	 zaliczenie	 go	 do	
takich	 miast.	 Kierownik	 kancelarii	 Anna	Wrzesińska	
zapoznała	Radę	z	praktyczną	 stroną	 tego	zamierzenia	 
i	z	korzyściami	znalezienia	się	na	Drogowej	Mapie	Re-
formacji	-	np.	wzrost	atrakcyjności	miasta	w	wymiarze	
europejskim,	zaistnienie	w	mediach	nie	tylko	lokalnych.	
Ks.	Sikora	poinformował	o	gotowości	Kościoła	Ewan-
gelickiego	na	Zaolziu	do	współdziałania	w	uzyskaniu	
przez	Cieszyn	miana	Miasta	Reformacji.
	 Rada	Parafialna	opowiedziała	się	za	podjęciem	
wyzwania.	Drugą	sprawą	z	jaką	Biskup	zwrócił	się	do	
Rady,	 było	 przeniesienie	 biblioteki	 synodalnej	 z	War-

szawy	do	Cieszyna.	W	tej	sprawie	nie	podjęto	decyzji	
z	uwagi	na	problemy	finansowo	-	techniczne,	jakie	za-
rysowały	się	w	trakcie	dyskusji.	Powiększenie	zasobów	
biblioteki	w	kościele		Jezusowym	rozważone	będzie	na	
kolejnym	posiedzeniu.	Po	przedstawieniu	 spraw	będą-
cych	powodem	odwiedzin	władz	Kościoła	w	Cieszynie,	
Biskup,	 podziękowawszy	 za	gościnność,	 pożegnał	 się	 
i	opuścił	zebranie.
	 W	 sprawach	 dotyczących	 codzienności	 życia	
parafialnego	został	przedstawiony	harmonogram	wybo-
rów	do	Rady	Parafialnej.	Wybory	odbędą	się	w	filiałach	
w	listopadzie,	a	zakończą	w	pierwszą	niedzielę	w	Cie-
szynie.	Rada	 jednogłośnie	podjęła	uchwałę	o	przepro-
wadzeniu	wyborów	i	terminach	ich	realizacji.	Zebranie	
zakończono	wspólnie	zmówioną	Modlitwą	Pańską.

Sekretarz Rady Parafialnej
Marcin Mrózek

Wieści z Dzięgielowa
Cantabo w Dzięgielowie

	 Oczywistą	jest	rzeczą,	że	to,	co	dla	jednych	jest	
całkiem	 zwyczajne	 i	 normalne,	 dla	 innych	może	 być	
czymś	 szczególnym	 i	 wyjątkowym.	 Kromka	 chleba	
może	mieć	wyjątkowy	smak,	gdy	spożywana	jest	przez	
kogoś,	kto	od	dłuższego	czasu	nie	mógł	się	wystarcza-
jąco	nasycić.	Dla	tych	zaś,	którzy	mają	pod	dostatkiem	
jedzenia,	chleb	uważany	jest	za	coś	całkiem	zwykłego	
i	 wręcz	 oczywistego.	 Dokładnie	 tak	 samo	 może	 być	 
z	odczuciami	związanymi	z	przeżywaniem	nawet	jakie-
goś	szczególnego	nabożeństwa	czy	święta	parafialnego.
	 Dla	 wielu	 parafian	 z	 Dzięgielowa	 organizo-
wanie	 święta,	 związanego	 z	 pamiątką	 poświęcenia	
ich	kościoła	 i	utworzenia	parafii,	na	 stałe	zapisało	 się	 
w	ich	corocznym	kalendarzu	wydarzeń.	Uczestniczenie	
w	 takim	 święcie,	 to	 chętnie	 podejmowany	przez	 nich	
trud,	 który	 na	 pewno	 nagrodzony	 jest	 zadowoleniem	 
i	wdzięcznością	osób	przyjezdnych.	Z	pewnością	było	
wiele	 takich	 momentów,	 w	 których	 serca	 wszystkich	
mogły	być	wdzięczne	Panu	Bogu.	Bo	skoro	można	na-
macalnie	odczuwać	Jego	błogosławieństwo,	to	jest	ono	
tym	bardziej	odczuwalne	przez	gospodarzy.	Wspaniała	
pogoda,	licznie	przybyli	i	na	pewno	bardzo	zadowoleni	
goście	oraz	wiele	momentów,	w	których	serca	wszyst-
kich	 przepełnione	 były	 wdzięcznością	 -	 to	 wszystko	
może	być	całkiem	normalne,	choć	wcale	nie	takie	oczy-
wiste.
	 Dla	chóru	parafialnego	„Cantabo”	ze	Szczytna	
był	to	nie	tylko	pierwszy	ważniejszy	wyjazd	i	występ,	

ale	 wiele	 dodatkowych	 emocji	 związanych	 z	 pozna-
waniem	nowych	miejsc,	uczestniczeniem	w	 tak	szcze-
gólnym	wydarzeniu	i	przyglądaniu	się,	jak	funkcjonuje	
kilkukrotnie	 większa	 parafia,	 której	 wierni	 mieszkają		
najdalej	 kilka	 kilometrów	 od	 swojego	 kościoła.	 Śpie-
wamy	od	29.11.2013	roku	–	zatem	stosunkowo	bardzo	
krótko.	Oprócz	kilku	występów	w	czasie	niedzielnych	
nabożeństw	i	Tygodnia	Modlitw	o	Jedność	Chrześcijan,	
śpiewaliśmy	 na	 diecezjalnym	 zjeździe	 chórów	w	 Sor-
kwitach,	a	w	Mrągowie,	w	czasie	Tygodnia	Ewangeli-
zacyjnego,	mieliśmy	godzinny	koncert	–	i	to	wszystko.	
Od	 dłuższego	 jednak	 czasu	 byliśmy	 zaproszeni	 przez	
ks.	Marka	Londzina	właśnie	do	Dzięgielowa.	O	naszym	
występie	 na	 pewno	 obiektywnie	 mogą	 się	 wypowie-
dzieć	słuchacze	uczestniczący	tak	w	nabożeństwie,	jak	
i	w	czasie	popołudniowego	koncertu.	O	wiele	prościej	
jest	 nam	mówić	 i	 podziwiać	 właśnie	 to,	 co	 dla	 osób	 
z	Dzięgielowa	czy	sąsiednich	parafii	może	być	całkiem	
normalne.
	 Atmosfery	i	wrażeń	z	nabożeństwa,	w	którym	
uczestniczy	 kilkuset	 ewangelików,	 na	 pewno	 trudno	
zapomnieć.	 Duże	 zaangażowanie	 różnych	 grup	 i	 chó-
rów	rzeczywiście	pozwalało	cieszyć	się	różnorodnością	 
w	jedności.	Pomiędzy	nabożeństwem	i	koncertem	wie-
lu	różnych	grup	miała	miejsce	kolejna	uczta	–	również	
duchowa.	 Możliwości	 posilenia	 się	 i	 zakosztowania	
najróżniejszych	 specjałów	 była	 cała	 masa:	 od	 trady-
cyjnych	kołaczy,	aż	do	przepysznego	bigosu	i	placków	
ziemniaczanych	 włącznie.	 O	 wiele	 jednak	 cenniejsze	
było	 to,	 że	 można	 było	 delektować	 się	 obecnością	
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wielu	przybyłych	parafian	dzięgielowskich	oraz	gości,	
którzy	 tworzyli	 na	 ten	 czas	 jedną	 wspaniałą	 rodzinę,	 
w	której	 nie	można	 się	 czuć	 niezauważonym	czy	 nie-
docenionym.	To	też	pewnego	rodzaju	uczta	duchowa	–	
taka	kromka	zwykłego	chleba,	która	może	mieć	różny	
smak,	który	z	kolei	 zależy	od	 tego,	 jak	często	ma	się	
okazję	ją	spożywać.	Dlatego	jesteśmy	bardzo	wdzięcz-

ni	ks.	proboszczowi	Markowi	Londzinowi	oraz	Radzie	
Parafialnej	 za	 zaproszenie	 i	 możliwość	 przeżywania	
tego,	co	wydaje	się	 takie	normalne	w	większych	para-
fiach.	Pani	pastorowej	Ewie	Londzin	za	pyszne	posiłki,	
zaś	Panu	Bogu	za	czuwanie	nad	całością,	a	szczególnie	
nad	tym,	że	bezpiecznie	mogliśmy	dotrzeć	do	Dzięgie-
lowa	i	wrócić	do	swoich	domów.	

ks. Alfred Borski

Urodziny parafii

	 Urodziny	to	ważne	wydarzenie	w	życiu	każde-
go	człowieka.	Dzieci	w	tym	dniu	czekają	przede	wszyst-
kim	na	prezenty,	młodzi	ludzie	cieszą	się	na	spotkanie	 
z	rodziną	i	przyjaciółmi,	zaś	starsi	dziękują	Panu	Panów	
za	kolejny	darowany	rok,	Jego	opiekę	i	prowadzenie.
	 To	dziecięce	oczekiwanie,	radość,	ale	i	zadumę	
nad	czasem,	który	minął,	można	również	odnieść	do	ży-
cia	parafialnego,	do	swojego	kościoła.
	 7	września	parafia	w	Dzięgielowie	obchodziła	
XV	 Święto	 Zborowe	 i	 IX	 rocznicę	 powołania	 parafii.
Ktoś	może	powiedzieć	mała	 to	 rocznica	–	może	 i	 tak	 
w	porównaniu	np.	z	kościołem	Jezusowym	w	Cieszynie,	
którego	jesteśmy	„najmłodszą	córką”	–	ale	dla	nas,	pa-
rafian,	to	doniosłe	wydarzenie.	15	lat	to	wiek	konfirma-
cji,	 a	więc	pełnej	odpowiedzialności	 za	 swoją	parafię,	
za	swój	Kościół.
	 Dzięgielowianie	są	dumni	z	tego,	że	Dzięgielów	
jest	już	nie	tylko	kojarzony	z	Tygodniami	Ewangeliza-
cyjnymi	(chociaż	to	bardzo	ważne	i	istotne	wydarzenie	
dla	całego	Kościoła),	 ale	 także	z	parafią	„Eben-Ezer”,	
która	jest	żywa,	pełna	inicjatyw…	po	prostu	nasza.
	 Po	 kilku	 chłodnych	 i	 deszczowych	 dniach	 –	 
7	września	 powitał	 nas	 	 słońcem	 i	 ciepłą	 pogodą.	 Po-
nieważ	 urodziny	 obchodzi	 się	 razem	 z	 przyjaciółmi,	
przyjechali	 do	 nas	 parafianie	 z	 partnerskiej	 parafii	 
z	Parnicy	na	Słowacji	z	księdzem	Marianem	Gregą	oraz	
ze	 Szczytna	 na	Mazurach	 z	 ks.	Alfredem	
Borskim.	 Przed	 nabożeństwem	 wystąpiła	
orkiestra	Misyjna	 	 z	Wisły	 pod	 batutą	 Li-
dii	Pilch	oraz	chór	parafialny	„Cantabo”	ze	
Szczytna.	Kazanie	wygłosił	ks.	Alfred	Bor-
ski	w	 oparciu	 o	 tekst	 I	Koryntian	 3,	 9-15	
zaś	nabożeństwo	uświetnił	występ	miejsco-
wego	chóru	pod	dyrekcją	Anny	Stanieczek	
oraz	przepiękne	preludium	i	postludium	or-
ganowe	Adama	Pilcha.
	 Po	 nabożeństwie	 wszyscy	 zostali	
zaproszeni	 na	 bigos,	 ciasta	 i	 napoje.	Czas	
szybko	 mijał	 na	 wspólnych	 rozmowach	
z	gośćmi	 i	w	 rodzinnym	gronie	 (bo	na	co	
dzień	 stale	 zabiegani,	 tak	 rzadko	 mamy	
okazję	porozmawiać	z	sąsiadem,	rodzicami	
czy	dziadkami).

	 O	godz.	13:30	odbył	się	koncert	chórów,	zespo-
łów	i	solistów	z	parafii.	Wystąpili:	chór	CeMDe	(chór	
młodzieżowy	 Dzięgielów	 pod	 dyrekcją	 Ewy	 Zwias),	
„grupa	piątkowa”,	chór	parafialny	„Cantabo”	ze	Szczyt-
na	 	 pod	 dyrekcją	 ks.	 Alfreda	 Borskiego	 (z	 pięknym	
repertuarem,	 chociaż	 chór	 powstał	 jesienią	 ubiegłego	
roku),	 	 parafialny	 chór	mieszany	 	 oraz	 soliści:	Darek	
Kawulok,	 Marta,	 Karolina,	 	 Marcin	 oraz	 zespół	 mło-
dzieżowy	 „Synogarlica”.	 Było	 to	 duże	 przeżycie	 za-
równo	dla	naszych	gości,	jak	i	dla	nas,	parafian;	cieszy	
bowiem	 fakt,	 że	 duża	 grupa	 dzieci,	 młodzieży,	 ludzi	 
w	różnym	wieku	jest	związana	z	parafią,	gra	i	śpiewa	 
w	różnych	zespołach	na	chwałę	Naszemu	Panu.
	 Dzieci,	ale	nie	tylko,	z	niecierpliwością	czeka-
ły	na	loterię	fantową.	Każdy	los	wygrywał.	Losowanie	
prowadził	Ronald	Bijok,	który	każdemu	wręczał	opaski	
odblaskowe	i	zobowiązywał	do	noszenia	ich,	kiedy	bę-
dziemy	chodzić	o	zmroku	po	naszych	drogach.	
	 Po	emocjach	związanych	z	losowaniem	i	licyta-
cją	tortu	i	łopaty,	nastąpiła	chwila	wyciszenia	i	refleksji	
na	wykładzie	ks.	Mirosława	Czyża	pt.	„Szabat!	–	czyli	
co?”
	 Po	wykładzie	–	znów	coś	dla	ciała	–	czyli	różne	
przysmaki	z	grilla.	Hitem	kulinarnym	święta	okazały	się	
placki	ziemniaczane	pieczone	na	blasze	z	„wyrzoskami”	
lub	śmietaną.	Najbardziej	wytrwali	mogli	uczestniczyć	
w	meczach	piłki	siatkowej	i	nożnej.	
	 Tak!	Dla	nas	był	to	piękny	dzień,	„dzień,	który	
dał	nam	Pan”. Stanisława Ruczko
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Z życia kościoła ...
„Kobiety w społecznościach Kościołów ewangelickich 

– tradycja, współczesność, perspektywy” 

	 „Kobiety	w	społecznościach	Kościołów	ewangelickich	–	tradycja,	
współczesność,	perspektywy"	-	taki	temat	zaproponowali	organizatorzy	ju-
bileuszowego	XX	Forum	Ewangelickiego	w	Wiśle-Jaworniku.	Głównym	
organizatorem	Forum	jest	Polskie	Towarzystwo	Ewangelickie.	Podczas	
dwóch	dni	trwania	forum	omawiano	wyzwania,	jakie	stoją	przed	kobietami	 
w	XXI	wieku	oraz	referowano	o	roli	kobiet	w	zmieniającej	się	rzeczywi-
stości.
 Pierwszego	dnia	(piątek	12.09)	przedstawiono	referaty	dotyczą-
ce	nurtu	ewangelickiego	w	twórczości	Oskara	Kolberga	(dr	A.	Nawroc-
ka-Wysocka),	kuchni,	kościoła	i	dzieci	oraz	kobiet	w	polskim	protestan-
tyzmie	w	XIX	i	w	pierwszej	połowie	XX	w.,	(prof.	T.	Stegner),	a	także	
wykład	„Anna	Wazówna	–	infantka	Szwecji	i	Polski"	(mgr	A.	Saar-Ko-
złowska).	Szczególnie	interesująca	była	informacja	o	działalności	szkół	
ewangelickich,	którą	przedstawili	dyrektorzy	placówek	w	Polsce,	m.in.	
Lidia	Pałac	-	dyrektor	Liceum	i	Gimnazjum	TE	im.	ks.	Franciszka	Mi-
chejdy	w	Cieszynie.	Na	temat	sytuacji	diakonek	w	referacie	pt.	„Obrazy	
z	przeszłości	a	współczesność	diakonek"	mówiła	diakon	H.	Radacz,	a	
ks.	T.	Pieczko	przedstawił	„Udział	kobiet	w	życiu	Kościołów	reformo-
wanych	języków	romańskich".
	 Sobota	(13.09)	z	kolei	stanowiła	okazję,	by	wysłuchać	następu-
jących	referatów:	Obecność	Biblii	w	dokumencie	Światowej	Federacji	
Luterańskiej	 „Gender	 Justice	 Policy”	 (prof.	 K.	Wojciechowska),	 Do-
świadczenia	 kobiety-prezbitera	 w	 Kościele	 Ewangelicko-Reformowa-
nym	w	Polsce	(B.	Przewłocka-Pachnik),	Gender	w	perspektywie	antro-
pologicznej	(dr	G.	Kubica).	
 Pragnę	podkreślić,	 że	 podczas	Forum	otwarcie	 poruszano	bar-

dzo	 aktualne	 kwestie	 społeczne	 
i	kościelne.	Dyskusja	dotycząca	roli	
kobiet,	pojęcia	„gender"	była	mery-
toryczna	i	rzeczowa.	Uczestnicy		Fo-
rum	opracowali	i	przyjęli,	w	wyniku	
głosowania,	wniosek	do	Synodu	Ko-
ścioła	 Ewangelicko-Augsburskiego	
w	 Polsce	 o	 niedyskryminowanie	
kobiet	w	pracy		kościelnej.	Uchwała	

Władysława Magiera

Jerzy Nogowczyk
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	 1	 września	 rozpoczął	 się	 nowy,	 kolejny	 rok	
szkolny.	Pierwszoklasiści	po	raz	pierwszy	będą	uczyć	
się	 z	 darmowego	 podręcznika.	 Jestem	wielką	 zwolen-
niczką	 tego	 rozwiązania	Ministerstwa	 Edukacji	 Naro-
dowej	i	-	mimo,	że	tworzone	było	w	atmosferze	krytyki	
–	myślę,	że	okazało	się	sukcesem.
	 W	 wielu	 krajach	 europejskich	 dysponentami	
podręczników	są	szkoły	i	to	właśnie	one	użyczają	ma-
teriały	naukowe	dla	uczniów.	Tę	zasadę	wprowadzamy	
od	 tego	 roku	 szkolnego	 także	 w	 naszym	 kraju.	 Pod-
ręcznik	dla	uczniów	pierwszej	klasy	szkoły	podstawo-
wej	jest	własnością	szkoły	i	ma	służyć	trzem	kolejnym	
rocznikom	 uczniów.	 MEN	 przygotowało	 podręczniki	
w	 czterech	 wersjach	 -	 także	 dla	 uczniów	 niewidzą-
cych,	 niesłyszących	 i	 z	 innymi	 dysfunkcjami.	 Szkoły	
otrzymały	 również	 dotacje	 na	 materiały	 dodatkowe	 
i	 do	 nauki	 języków	 obcych	 w	 wysokości	 75	 złotych	
na	jednego	ucznia.	W	ten	sposób	rodzice	uczniów	klas	
pierwszych	w	bieżącym	roku	 szkolnym	zapłacą	 tylko	
za	podręcznik	do	religii	lub	etyki.	Darmowy	podręcznik	
dla	uczniów	klas	pierwszych	to	dopiero	pierwszy	krok,	
jaki	proponuje	MEN.	W	kolejnych	latach	z	darmowych	
podręczników	będą	korzystać	starsi	uczniowie.	Ustawa	
podręcznikowa	gwarantuje,	że	do	2017	roku	podręczni-
ki	dla	wszystkich	uczniów	szkół	podstawowych	i	gim-
nazjalnych	 będzie	 finansowało	 państwo.	 Równocze-

przyjęta	przez	zebranych	zosta-
nie,	mam	nadzieję,	wzięta	pod	
uwagę	 jako	 głos	 w	 dyskusji.	
Wieczorem	odbyła	się	projekcja	
filmu	 „Cieszyńska	 uliczka	 ko-
biet”	oraz	„Katarzyna	von	Bora”.
	 Forum	 zakończyło	 się	
(niedziela,	 14.09)	 nabożeń-
stwem	 w	 kościele	 Jezusowym	
w	 Cieszynie.	 Po	 nabożeństwie	
na	Placu	Kościelnym	odsłonięto	
tablicę	pamiątkową	poświęconą	
Marii	 Geysztowt	 Bernatowicz,	
jej	 sylwetkę	przedstawiła	zebra-
nym	 Władysława	 Magiera,	 au-
torka	 licznych	 biografii	 kobiet	
zebranych	w	książce	pt.	 „Szlak	
kobiet	 Śląska	 Cieszyńskiego".	
Pomimo	mojej	krótkiej	obecności	na	Forum	i	uczestni-
czenia	tylko	w	jego	części,	chcę	podziękować	organiza-
torom,	za	stworzenie	jak	co	roku,	możliwości	spotkań	i	

miejsca	dla	wymiany	poglądów,	myśli	i	doświadczeń.		

Okiem Posłanki
Aleksandra 

trybuś - cieślar

śnie	 stale	 będzie	 przybywać	
materiałów	 edukacyjnych	
w	 formie	 	 e-podręczników,	
również	 dla	 uczniów	 szkół	
ponadgimnazjalnych	 (http://
www.epodreczniki.pl/)
	 Zdaję	 sobie	 sprawę,	
że	darmowy,	z	punktu	widze-
nia	 rodziców,	 podręcznik,	 ma	 także	 rzeszę	 zajadłych	
krytyków.	Zwłaszcza	w	środowisku	wydawców,	które	
działania	rządu	odczują	w	swojej	kieszeni.	Podręczniki	
były	za	drogie	-	to	powszechny	i	bliski	mi	pogląd.	Jako	
nauczyciel	 i	matka	wiem,	 jak	poważnym	wyzwaniem	
dla	 domowego	 budżetu	 jest	 początek	 roku	 szkolnego.	
Tradycyjna	 wyprawka	 dla	 pierwszoklasisty	 to	 spory	
koszt,	 który	 niejednokrotnie	 przewyższa	 możliwości	
rodziców.	Liczby	mówią	same	za	siebie	–	pamiętajmy,	
że	korzystanie	z	darmowego	podręcznika	dla	pierwszo-
klasistów	nie	było	obligatoryjne	i	szkoły	miały	wybór.	
Jednak,	jak	wynika	z	danych	opublikowanych	przez	re-
sort	edukacji,	bezpłatne	rządowe	podręczniki	zamówiło	
11	 413	 publicznych	 i	 632	 niepubliczne	 szkoły	 podsta-
wowe.	„Naszego	elementarza"	nie	zamówiły	jedynie	52	
publiczne	podstawówki.
	 Pragnę	podkreślić,	że	MEN	kładł	ogromny	na-
cisk	 na	 jakość	 nowego	 podręcznika.	W	procesie	 jego	

Aleksandra Trybuś-Cieślar

foto: Edward Figna
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tworzenia	uczestniczyli	najwyższej	klasy	eksperci,	któ-
rzy	 czuwali	 nad	 dydaktyczną,	merytoryczną	 i	 wycho-
wawczą	 stroną	 materiałów	 edukacyjnych.	 Podręcznik	
był	 także	 konsultowany	 ze	 środowiskiem	 nauczyciel-
skim,	a	wiele	uwag	zostało	uwzględnionych.
	 Jestem	wielką	zwolenniczką	tego	rozwiązania,	
ponieważ	 przygotowany	 przez	Ministerstwo	Edukacji	
Narodowej	 podręcznik	 jest	 milowym	 krokiem	 w	 za-
pewnieniu	 powszechnego	 i	 równego	 dostępu	 do	 edu-
kacji	 dla	 wszystkich	 dzieci,	 bez	 względu	 na	 sytuację	
materialną	 rodziców.	 Chcę	 również	 przypomnieć,	 że	
uczniowie	 z	 rodzin	 najuboższych	 wciąż	 mogą	 korzy-
stać	 z	 programu	 „Wyprawka	 szkolna".	 Nadrzędnym	
celem	polityków	winna	być	dbałość	o	jakość	zarówno	
edukacji,	 jak	 i	 życia	 rodziny.	Właśnie	 dlatego	 jestem	

przekonana,	że	krok	 ten	 jest	konieczny,	a	wprowadze-
nie	darmowych	podręczników	do	wszystkich	klas	szkół	
podstawowych	 i	 gimnazjalnych	 powinno	 być	 naszym	
absolutnym	priorytetem.	
	 W	przeddzień	Dnia	Edukacji	Narodowej	należy	
jednak	 podkreślić,	 że	 sukces	 tych	 oraz	wszystkich	 in-
nych,	wprowadzanych	 przez	 kolejnych	ministrów,pro-
jektów,	zależy	od	kompetencji	 i	 otwartości	nauczycie-
li	 oraz	 współpracy	 nauczycieli,	 rodziców	 i	 uczniów.	 
W	tym	miejscu	składam	wszystkim	pedagogom	najlep-
sze	życzenia	z	okazji	ich	nadchodzącego	święta.	Życzę	
wielu	sukcesów	oraz	satysfakcji	z	wykonywanej	pracy.	

Aleksandra Trybuś-Cieślar
Posłanka na Sejm RP

Zza granicy
Jan Kliber

Śladami reformowanych parafii „potolerancyjnych” 

na Morawach i pograniczu Czesko-Morawskim 

Parafia w Kovancu                                                                              

 Miejscowość	 Kovanec	 znajduje	 się	 
2	 km	 na	 południowy-wschód	 od	 Skalska,	
a	 10	 km	 na	 wschód	 od	 siedziby	 powiatu	 
w	 	 Mlade	 Boleslavi,	 w	 kraju	 środkowo-cze-
skim.	Pierwsza	wzmianka	o	Kovancu	pocho-
dzi	 z	 roku	 1546,	wcześniej	 prawdopodobnie	
była	 to	 osada	 przynależąca	 do	 sąsiedniego	
Kováńa.	W	 roku	 1567	 właściciel	Vaclav	 Ce-
tanský	 z	 Cetna	 odsprzedał	 miejscowość	 ko-
ściołowi	 św.	 Michała	 w	 Pradze,	 natomiast	 
w	 roku	 1623	 wieś	 była	 przyłączona	 do	 Pań-
stwa	 Skalskiego.	 Ludność	 Kovanca	 i	 okolic	
popierała	 husytyzm,	 znali	 także	 Jednotę	Bra-
terską.	Po	bitwie	na	Białej	Górze	po	roku	1620,	
kontrreformacja	 była	 i	 tam	 dość	 gwałtowna,	
ale	 tajni	 ewangelicy	 mimo	 to	 się	 tam	 utrzy-
mali.	Czerpali	swe	siły	z	wzajemnego	ducho-
wego	oparcia.	Udało	 im	się	 także	nawiązać	i	
utrzymywać	potajemne	 	kontakty	z	 czeskimi	
eksulantami	(uciekinierami	dla	wiary)	z	Żyta-
wy	(Zittau).
	 Po	 ogłoszeniu	 patentu	 tolerancyjne-
go	 miejscowi	 ewangelicy	 opowiedzieli	 się	
za	 wyznaniem	 augsburskim	 i	 pierwotnie	 na-
leżeli	 do	 zboru	 w	Habřine.	 Pierwotnie	 nabo-
żeństwa	 odbywały	 się	 w	 stodole.	 Cmentarz	

istniał	już	w	roku	1784,	w	tym	też	roku	w	zborze	rozpoczy-
na	 służbę	 pierwszy	 pastor	 Jan	 Borott.	 W	 następnym	 roku	 
w	 sierpniu	 zbór	 się	 usamodzielnił.	 Nabożeństwa	 odbywały	
się	także	w	domach	prywatnych.	W	kwietniu	1786	roku	odby-
ło	się	poświęcenie	kamienia	węgielnego	pod	dom	modlitwy,	 
a	3	września	tego	roku	miało	miejsce	pierwsze	nabożeństwo	
z	 okazji	 poświęcenia	 kościoła.	 Jednorodna	 podłużna	 bryła	
domu	 modlitwy	 posiadała	 zwieńczenie	 barokowe.	W	 1805	
roku	posadzkę	kościoła	wyłożono	cegłami,	natomiast	w	roku	
1832	dom	modlitwy	został	odrestaurowany.	Pierwotna	pleba-
nia	zbudowana	była	w	roku	1792,	zastąpiła	ją	nowa	plebania,																																																																																																																																							
zbudowana	w	latach	1871-1872.	
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	 5	 czerwca	1875	 roku,	w	 czasie	 gwał-
townej	burzy,	piorun	uderzył	w	kościół,	który	
się	 spalił.	 Jeszcze	 tego	 roku	 rozpoczęto	 jego	
odbudowę,	 w	 następnym	 roku	 dobudowano	
wieżę	 kościelną,	 w	 dalszym	 roku	 zakupio-
no	 2	 dzwony	w	 firmie	 Ignac	Hilzer	&	 Sohn	 
w	Wienner-Neustadt,	 które	ważyły	662	 i	 318	
kg.	Kościół	uzyskał	neoromański	wygląd,	lecz	
zanim	 poświęcono	 i	 otwarto	 kościół	 7	 wrze-
śnia	 1884	 roku,	 poświęcono	 wieżę	 kościelną	
(1877).	 Wewnątrz	 centralnie	 umieszczono	
ołtarz	 połączony	 z	 kazalnicą	w	 stylu	 rokoko-
wym,	 było	 to	 dzieło	 stolarza	M.	Wittmavera.	
Wyposażeniem	obejścia	zborowego	była	także	
mała	 stodoła	 na	 drewno	 i	 siano,	 nieodłączny	
element	w	życiu	i	egzystencji	zborów	toleran-
cyjnych.		Z	prac	cmentarnych	na	odnotowanie	
zasługuje:	w	1885	roku	poszerzenie	cmentarza,	
parcelę	 uzyskano	 od	Vaclava	 i	Marii	 Pospíši-
lových	nr	domu	27,	w	1886-1887	zbudowanie	
nowego	muru	na	cmentarzu	oraz	budowa	kost-
nicy.	Na	 cmentarzu	 zachowało	 się	wiele	 cen-
nych	 kamiennych	 nagrobków,	 które	 są	 dobrą	
dokumentacją	 rozwoju	 sztuki	 nagrobnej	 XIX	 
i	XX	wieku.	Parafia	po	I	wojnie	przystąpiła	do	
Kościoła	Czeskobraterskiego,	dopiero	w	1944	
roku	 kościół	 został	 zelektryfikowany,	 a	 na	
cmentarzu	zainstalowano	wodociąg.	W	latach	
1943-1949	w	zborze	służył	ks.		František	S.	Ja-
novský,	 który	 spisał	 dzieje	 zboru	w	 	 książce	
„Dzieje	tolerancyjnego	zboru	w	Kovancu	1785-
1945”.		 	
	 Zbór	 posiada	 pełną	 dokumentację	 hi-
storyczną	 we	 własnym	 archiwum.	 Pomimo	
ofiarności	 zborowników,	 kościół	 powoli	 nisz-
czał,	tak	iż	w	końcu	myślano	o	jego	rozbiórce,	
ale	w	 roku	2000	postanowiono,	 by	go	 zacho-
wać	 i	 odremontować.	Dziś	 kościół	 ponownie	
służy	celom	sakralnym.	Wieś	liczy	125	miesz-
kańców,	a	zbór	razem	z	okolicznymi	miejsco-
wościami	liczy	198	członków.		

- Tam, gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam jest też życie 

i błogosławieństwo. 

- Prawda jest mocniejsza od elokwencji, Duch Święty potężniejszy 

od ducha ludzkiego, wiara jest większa od wykształcenia.

- Kiedy patrzę na Chrystusa, wtedy poznaję, że Jego imię oznacza radość.       
 ks. dr M. Luter
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Janek Schylla
Be omide didar                    

	 Jesień	 dla	 jednych	 jest	 okresem	 wspomnień	
i	 refleksji	 minionych	wakacji	 i	 urlopów.	 Inni	 z	 satys-
fakcją	podsumowują	rezultaty	swojej	wytężonej	pracy	
na	roli		i	oceniają	swoje	plony.	Wszyscy	jednak	muszą	
przystąpić	 do	 dalszej	 realizacji	 swoich	 zadań	w	 szko-
łach,	 uczelniach,	 instytucjach,	 urzędach	 i	 w	 państwo-
wych	czy	prywatnych	zakładach	pracy.
	 Życie	toczy	się	nieubłaganie	w	szybkim	tempie	
dalej.	Coraz	trudniej	przychodzi	uchwycić	i	zrozumieć	
nieuniknioną	przemijalność	 rzeczy	 i	 zdarzeń.	Czasem	
tylko	bliski	kontakt		z	przyrodą,	z	roślinami	i	zwierzęta-
mi	zdaje	się	ułatwić	nam	refleksyjną	nadzieję,	że	warto	
żyć	i	powinniśmy	być	i	żyć	dla	innych,	z	pełną	konse-
kwencją	odpowiedzialności	za	swoich	bliźnich.
	 Niestety,	wielki	 świat	 też	prze	do	przodu,	zin-
tensyfikowane	 są	 działania	 koalicji	 zbierającej	 siły	
przeciw	 kalifatowi,	 czyli	 rozwijającemu	 się	 państwu	
islamskiemu,	 rekrutującemu	 głównie	 żywioł	 sunnic-
ki.	 Swoje	 niezadowolenie	 z	 powstających	 zmian	 na	
Bliskim	Wschodzie	 i	w	Afryce	Północnej,	 demokraty-
zujących	 odwieczne	 struktury	 autokratyczne,	 kierują	
przeciw	bezbronnym	grupom	ludności	cywilnej.	Wszy-
scy	 mający	 możliwość	 przemieszczania	 się,	 uciekają	
z	 miejsca	 zamieszkania.	 Powstają	 obozy	 uchodźców,	
gdzie	 setki	 tysięcy	 osób	 żyje	 na	 granicy	 przetrwania.	
Mnożą	się	choroby,	codziennie	umierają	dzieci	i	osoby	
starsze.	Nie	są	w	stanie	sami	sobie	pomoc.	Potrzebują	
wsparcia	organizacji	humanitarnych	i		natychmiastowej	
międzynarodowej	pomocy.	Koalicja	pozyskała		bardzo	
istotnych	 sprzymierzeńców.	 Z	 państw	 arabskich	 za-
angażowały	się	między	innymi	 	Zjednoczone	Emiraty	
Arabskie	i	Arabia	Saudyjska.	Rozpoczęto	bombardowa-
nie	obozów		islamistów	w	Iraku	i	Syrii.	
	 Przez	 zintensyfikowa-
nie	 działań	 wojennych	 nasze	
ostatnie	przeloty	do	Teheranu	i	z	
powrotem	wydłużyły	się	o	kilka	
godzin.	Korzystamy	z	linii	Zjed-
noczonych	Emiratów	Arabskich,	
a	korytarze	lotów	nad	Irakiem	ze	
zrozumiałych	względów	zostały	
zamknięte	 dla	 lotnictwa	 cywil-
nego.	 W	 sumie	 lot	 z	 Teheranu	
przez	 Dubaj	 do	 Wiednia	 trwa	
osiem	 godzin.	 Przesiadamy	 się	
w	Dubaju	i	mamy	czasem	kilka	
godzin	czasu.	Spotykamy	intere-
sujących	ludzi	z	całego	świata.
	 Nawiązaliśmy	 kontakt	
z	 sympatycznym	 Dyrektorem	
Programu	 Edukacyjnego	 CLP	 Doktor Ernest ze swoimi współpracownikami

współpracującego	 z	 USAID,	
czyli	 Amerykańską	 Agencją	
Rozwoju	 Międzynarodowego.	
Kolega	 Doktor	 Ernest	 O'Neil		
realizuje	 program	 	 organizacji	
w	 Jemenie.	 Głównym	 celem	
projektu	 jest	 zrównoważenie	
rozwoju	 społeczeństwa	 jemeń-
skiego	poprzez	kształcenie	oby-
watelskie.	 Pogrążonego	 w	 konfliktach	 wewnętrznych,	
zagrożonego	 bezwzgędnym	 ekstremizmem	 islamskim	
Jemenie,	prowadzi	doktor	Ernest	ze	 swoimi	współpra-
cownikami	(na	zdjęciu)	szeroki		program		edukacyjny	w	
zakresie	uczestnictwa	w	życiu	społecznym,	organizacji	
i	budowy	struktur		zarządzających,	dostępności	do	wie-
dzy	kobiet	i	dzieci.	Uświadomienie	konieczności	takiej	
pracy	w	niestabilnych	rejonach	świata,	 strategicznego	
położenia	 Jemenu	 nad	Morzem	 Czerwonym	 powodu-
je	 chęć	 i	 zgodę	 na	 uczestnictwo	 w	 takim	 programie	
społeczności	międzynarodowej.	Projekt	 obejmuje	 lata	
2010	-	 	2015	 i	dysponuje	budżetem	:	65000000	USD,	
który	jest	w	dużej	mierze	pochłaniany	przez	miejscową	
administrację,	niezbędną	przy	pracach	organizacyjnych	
i	zarządzaniu.	W	wielu	rejonach	Jemenu	infrastruktura	
szkolnictwa		i	administracji	jest	budowana	od	podstaw.
	 Z	 doktorem	 Ernestem	 umówiliśmy	 się	 chwi-
lowo	 na	 kolejne	 spotkanie	 w	 Dubaju.	 Gdy	 jednak	
szczęśliwie	 zrealizuje	 swój	 projekt	 	 w	 Jemenie,	 chęt-
nie	 przyjedzie	 na	 urlop	 do	 nas,	 by	 podzielić	 się	 swo-
imi	doświadczeniami	i	przeżyciami.	Ciężko	było	mi	się		 
z	nim	rozstać.	Bratnie	dusze	podobno	już	tak	mają.
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LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y 
Towarzystwa 

Ewangelickiego

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Wrzesień	 w	 LOTE	 to	 miesiąc	
partnerski.	 Uczniowie	 wyjeżdżają	 na	
wymianę	na	Korsykę,	 sami	 też	goszczą	
młodzież	 ze	 szkół	 partnerskich	 z	 Berli-
na	 i	Poczdamu	oraz	 	młodych	Polaków	
z	Litwy.	Wizyta	gości	z	Niemiec	i	Litwy	
w	 Cieszynie	 właśnie	 trwa;	 dziś	 relacjo-
nujemy	wyjazd	naszych	uczniów	do	za-
przyjaźnionej	szkoły	w	L’Ile-Rousse	na	
słonecznej	Korsyce:
	 „W	 poniedziałek	 8	 września	
uczniowie	 LOTE	 wyruszyli	 w	 ramach	
szkolnej	 wymiany	 partnerskiej	 LOTE	
-	Lycée	de	Balagne	w	podróż	na	Korsy-
kę.	 Po	 długiej,	wielogodzinnej	 podróży	
(autokarem	 i	 promem)	powitało	nas	go-
ścinne	 miastecz-
ko	L’Ile	–	Rousse	 
i	 uczniowie	 part-
nerskiego	liceum.	
Już	 pierwszy	
dzień	 pobytu	 za-
czął	się	ciekawie.	
Rano	 wsiedli-
śmy	 do	 czterech	
s a m o c h o d ó w	
t e r e n o w y c h	 
i	 wyjechaliśmy	
w	 całodniową	
podróż	 po	 za-
kątkach	 regionu	
Balagne.	 Była	
kąpiel	w	górskiej	
rzece	 Fango,	 za-
pierające	 dech	 w	
piersiach	 widoki,	
jezioro	 -	 tama	
Argentella,	 ru-

iny	 kopalni	 ołowiu	 i	 	 srebra,	 plażowanie	 i	 kąpiel	 
w	morzu.	Drugi	dzień	pobytu	rozpoczęliśmy	wizytą	
na	miejskim	targu,	gdzie	zakupić	można	było	 lokalne		
sery	 i	 szynki,	 owoce,	 konfitury,	 a	 także	 korsykańskie	
pamiątki.	 Po	 zakupach	 był	 czas	 na	 kąpiel	 w	 morzu	 
i	 dopołudniowe	 plażowanie.	 Po	 południu	 natomiast	
czekała	nas	kolejna	przygoda	–	wypłynęliśmy	kajakami	 
w	morze,	do	uroczej	zatoczki,	w	której	znowu	był	czas	
na	 …	 kąpiel.	 Ostatni	 dzień	 naszej	 wizyty	 na	 Korsy-
ce	 rozpoczęliśmy	 od	 odwiedzin	w	 posiadłości	Orsini.	
Miejsce	 to	 specjalizuje	 się	 w	 wyrobie	 lokalnych	 sło-
dyczy,	 konfitur	 i	 win.	 Następnie	 udaliśmy	 się	 do	 Ca-

lvi	–	miasta,	w	którym	według	Korsykanów	urodził	się	
Krzysztof	Kolumb.	Zwiedziliśmy	Cytadelę,	Stare	Mia-
sto,	a	kilku	szczęściarzy	miało	okazję	zwiedzić	kosza-
ry	2	Cudzoziemskiego	Pułku	Powietrznodesantowego	
(Legia	Cudzoziemska).	Wieczorami	 spędzaliśmy	 czas	
ze	 swoimi	 korsykańskimi	 znajomymi,	 których	 mamy	
nadzieję	zobaczyć	już	niedługo	w	Cieszynie.”
	 Na	 Korsykę	 wyjechało	 17	 uczniów	 LOTE	
uczących	 się	 języka	 francuskiego	 pod	 opieką	 pań:	
Małgorzaty	 Hauptmann	 i	 Katarzyny	 Słupczyńskiej.	
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Podziękowanie:
 Za dwa lata dobrej i zgodnej współpracy ser-
decznie dziękuję dotychczasowemu wicedyrektorowi 
LOTE/GTE mgr inż. Leszkowi Kołodziejowi. 
 W imieniu wszystkich współpracowników życzę 
radości i satysfakcji z pracy, nowych wyzwań i  nowych 
celów.

Wzajemna	 wymiana	 partnerska	 trwa	
od	2009	roku,	a	dzięki	niej	ponad	150	
uczniów	LOTE	mogło	 zobaczyć	 tę	 eg-
zotyczną	wyspę.	Uczymy	się	nie	tylko	
wtedy,	gdy	siedzimy	w	szkolnej	ławce,	
ale	także	wtedy,	kiedy	ruszamy	w	świat.	
Jednak	 wrzesień	 ma	 się	 ku	 końcowi,	 
a	 więc	 także,	 póki	 co,	 kończą	 się	 wy-
miany	 partnerskie.	 Zatem,	 tradycyjnie	
siadamy	w	ławkach	i	stosując	tradycyj-
ne	metody,	uczymy	się	intensywnie,	by	
kiedy	przyjdzie	czas,	ponownie	ruszyć	
w	świat. Lidia Pałac

Gimnazjum TE

 Od 1.09.2014 r. funkcję wicedyrektora LOTE 
i GTE pełni mgr Dagmara Jagucka-Mielke – nauczy-

cielka języka hiszpań-
skiego. 
   Od tej pory będzie dla 
Państwa relacjonowa-
ła wydarzenia mające 
miejsce w Gimnazjum 
Towarzystwa Ewange-
lickiego. Dziękuję za 
przyjęcie funkcji, życzę 
powodzenia i wiele ra-
dości z wykonywanej 
pracy. 

Dyrektor LOTE/GTE Lidia Pałac

        Rok szkolny 
2014/2015 rozpo-
czął	się	na	dobre!	
Uczniowie	 po-
wrócili	do	szkoły	
po	 dwumiesięcz-
nej	 przerwie,	wy-
poczęci,	 opaleni	
,a	 przede	 wszyst-
kim	 gotowi	 do	
podjęcia	 trudu	
dalszej	nauki.	
	 W	 ponie-
działek	 1	 wrze-
śnia	 spotkaliśmy	
się	 jak	 co	 roku,	
o	 godzinie	 8,	 w	 wypełnionej	 po	 brzegi	 szkolnej	 auli.	
Podczas	uroczystej	inauguracji	nowego	roku	szkolnego,	
uczniowie	 klas	 pierwszych	 gimnazjum	 poznali	 grono	
pedagogiczne,	swoich	wychowawców	oraz	nowych	ko-
legów	 i	 koleżanki.	W	wyniku	 naboru	 do	GTE	przyję-
tych	zostało	48	osób	do	dwóch	oddziałów	klasowych.	
Wychowawczyniami	klas	pierwszych	zostały	panie	mgr	
Gabriela	Czarnik	oraz	mgr	Patrycja	Kryda.	Uczniowie	
klas	drugich	 i	 trzecich	po	wakacyjnej	przerwie	z	pew-
nością	chętnie	spotkali	się	tego	dnia,	by	nadrobić	zale-
głości	towarzyskie.	
	 Łącznie	 do	 gimnazjum	 uczęszcza	 na	 chwi-
lę	 obecną	 158	 uczniów.	Wszystkim	 naszym	 uczniom	
życzę,	 aby	 obecny	 rok	 szkolny	 był	 owocnym	 czasem	
wytężonej	 pracy,	 co	 znajdzie	 odzwierciedlenie	w	 uzy-
skanych	ocenach.	Pragnę,	by	wierzyli	we	własne	możli-
wości,	rozwijali	swoje	pasje,	zainteresowania	i	zdolno-
ści,	które	każdy	z	nich	posiada.	
	 Dalszą	częścią	programu	1	września	było	nasze	
uczestnictwo	w	 nabożeństwie	w	 kościele	 Jezusowym,	
podczas	którego	prosiliśmy	Boga	o	błogosławieństwo	 
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i	 siły	 na	 nadchodzące	 10	 miesięcy.	 Uroczy-
stość	 nabożeństwa	 prowadził	 student	 teolo-
gii	 Piotr	 Sztwiertnia,	 który	 jest	 absolwentem	
naszej	 szkoły.	 Od	 niego	 otrzymaliśmy	 cenną	
wskazówkę,	dotyczącą	Bożego	Słowa.	W	spo-
sób	obrazowy	przyrównał	bowiem	Boże	Praw-
dy	 do	 okularów.	 Zakładając	 „Boże	Okulary”,	
z	pewnością	 jesteśmy	w	stanie	 lepiej	widzieć	
otaczający	 nas	 świat,	 dokładniej	 coś	 zbadać,	 
a	nade	wszystko	bez	obaw	możemy	się	poru-
szać	i	kroczyć	w	wyznaczonym	kierunku.	Wie-
rzę,	że	każdy	uczestnik	nabożeństwa	wyszedł	 
z	 niego	 z	 pogłębioną	 refleksją	 oraz	 zachęce-
niem	 do	 korzystania	 z	 Bożego	 Słowa,	 które	
jest	najlepszym	drogowskazem.
	 Wrzesień	 w	 naszej	 szkole	 rozpoczął	
się	od	organizacji	giełdy	używanych	podręcz-
ników.	 Uczniowie	 mieli	 okazję	 sprzedać	 lub	
zakupić	podręczniki	od	swoich	kolegów	 i	ko-
leżanek	po	okazyjnych	cenach.
	 Już	 16	 września	 pierwsze	 klasy	 gim-
nazjalne	wyruszyły	na	wycieczkę	integracyjną	
na	 Stecówkę.	 Pogoda	 dopisała,	 a	 uczniowie	
dobrze	wykorzystali	 czas	wędrowania	na	 roz-
mowy,	pogawędki	i	wzajemne	poznawanie	się.	
W	górach	nabrali	sił	przy	ognisku,	uwiecznili	
się	na	pamiątkowych	zdjęciach,	po	czym	wró-
cili	bezpiecznie	do	szkoły.
	 17	 września	 uczniowie	 klas	 II	 i	 III	
GTE	 wzięli	 udział	 w	 prelekcji	 prowadzonej	
przez		policjanta	Ireneusza	Brachaczka,	który	
przybliżył	im	temat	odpowiedzialności	karnej	
nieletnich.	
	 Również	 17	 września	 miały	 miejsce	
pierwsze	 w	 tym	 roku	 spotkania	 z	 rodzicami,	
podczas	 których	 omówione	 zostały	 sprawy	
organizacyjne	 oraz	 harmonogram	 wydarzeń	
zaplanowanych	 na	 pierwszy	 semestr	 nowego	
roku	szkolnego.
	 18	 września	 odbyły	 się	 wybory	 do	 
Samorządu	 Szkolnego	 GTE.	 W	 poprzedzają-
cym	 to	 wydarzenie	 tygodniu	 trwała	 szkolna	
kampania	 wyborcza.	 W	 wyniku	 głosowania	
przewodniczącym	 Samorządu	 na	 ten	 rok	 zo-
stał	uczeń	klasy	III	ag	Wiktor	Bacza.	Życzymy	
sukcesów!	
	 19	 września	 uczniowie	 klas	 trzecich	
gimnazjum	 uczestniczyli	w	 akcji	 „Sprzątanie	
Świata”,	 organizowanej	 przez	 Urząd	Miejski	
w	Cieszynie.	Akcja	ta	ma	na	celu	uwrażliwie-
nie	na	lokalne	środowisko	naturalne	i	ochronę	

przyrody.
	 Pod	 koniec	 miesiąca,	 27	 września,	 młodzież	 naszej	
szkoły	 wzięła	 udział	 w	 rajdzie	 turystycznym	 „Pożegnanie	
Lata”.	Tegoroczna	 trasa	 prowadziła	 na	 Stożek.	O	 tym	wyda-
rzeniu	napiszę		szczegółowo	w	następnym	numerze.

Dagmara Jagucka- Mielke

Pierwsze spotkanie samorządu

Wycieczka klas pierwszych
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	 Po	 wakacyjnej	
przerwie	 rozpoczęli-
śmy	 nowy	 rok	 szkolny	
nabożeństwem	 w	 ko-
ściele	 Jezusowym.	 Sło-
wem	Bożym	służył	Piotr	
Sztwiernia	 –	 	 student	 
V	 roku	 Chrześcijańskiej	
Akademii	 Teologicznej	
w	 Warszawie.	 Po	 na-
bożeństwie	 odbyła	 się	
inauguracja	 roku	 szkol-
nego	 w	 sali	 gimnastycz-
nej	SPTE.	Uczniowie	kółka	muzycznego	
przygotowali	 program	 artystyczny	 pod	
opieką	mgr	Grażyny	Mrowiec,	 następnie	
zostały	odczytane	wszystkie	pozdrowienia,	
które	 przysłali	 do	 szkoły	 nasi	 uczniowie	 
z	różnych	miejsc	Polski	i	świata.	W	trakcie	
akademii	odbyło	się	uroczyste	pasowanie	
klas	pierwszych.	Po	złożonym	ślubowaniu,	
które	 odczytał	 Łukasz	Wesołowski	 z	 kla-
sy	Vb,	 uczniowie	 zostali	 pasowani	 przez	
dyr.	Joannę	Gibiec-	Smierna.		Byli	bardzo		
podekscytowani	 i	 przejęci	 tak	 uroczystą	
chwilą.
	 I	 tak	 wpadliśmy	 w	 rytm,	 który	
wyznacza	szkolny	dzwonek	i	lekcje.	Klasy	
6ab	-	pod	opieką		wychowawców	-	odwie-
dziły	planetarium	w	Chorzowie	i	ogródek	
meteorologiczny.	 Przygotowany	 	 seans	
zaciekawił	 naszych	 uczniów.	 Mogli	 zo-
baczyć	 układ	 słoneczny,	 konstelacje	 nie-
ba	 o	 różnych	 porach	 roku.	 Z	 kolei	 nasi	
najmłodsi	uczniowie	–	1b	-	uczestniczyły	 
w	warsztatach	zorganizowanych	przez	cie-
szyńską	„Castoramę”.	
	 Na	 uwagę	 zasługuje	 sukces	 spor-
towy	chłopców	z	klasy	V	i	VI,	którzy	za-
jęli	 II	 miejsce	 wśród	 cieszyńskich	 szkół	 
w	piłce	nożnej.	Wszystkich,	którzy	śledzą	
osiągnięcia		SPTE,	pragnę		poinformować	
o	wynikach	 tegorocznego	 testu	 szóstokla-
sisty	(w	czerwcu	ukazała	się	tylko	krótka	
informacja).	

Szkoła Podstawowa TE
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	 Każdego	 roku	 wynik	 jest	 wyż-
szy	od	średniej	województwa	i	krajowej.	 
W	tym	roku	Okręgowa	Komisja	Egzami-
nacyjna	 	 przedstawiła	 listę	 	 1126	 szkół	 
w	 województwie	 śląskim,	 zawierającą	
średnie	 testu	 szóstoklasisty	 i	 liczbę	 zda-
jących	w	danej	szkole.	SPTE	znalazła	się	
na	 miejscu	 9.	 (na	 1126	 szkół!).	 Mamy	
najlepszy	 wynik	 	 w	 gminie	 i	 powiecie	
cieszyńskim.

	 Obecnie	do	SPTE	uczęszcza	230	
uczniów	 (w	 tym	44.7%	wyznania	 ewan-
gelickiego).	W	 tym	 roku	 poszerzyliśmy	 na-
szą	ofertę	o	dodatkowe	godziny	z	języka	an-
gielskiego	w	klasie	 III	 ,V,VI	oraz	o	 zajęcia	
dodatkowe	z	języka	czeskiego.
W	tym	roku	rozpoczęliśmy	10	rok	działalno-
ści……
	 „Zapracowaliśmy	 na	 swój	 wizeru-
nek,	 zaufanie.	 Cieszymy	 się,	 że	 możemy	
rozwijać	 pasje	 u	 uczniów,	 motywować	 ich	
do	 pracy,	 wspierać,	 ponieważ	 daje	 to	 dużo	
satysfakcji	i	radości	„.
                                                                                                                                   

Joanna Gibiec-Smierna

 „Cokolwiek robisz lub 
marzysz, że możesz zrobić - za-
cznij tylko.
 W zdecydowaniu drze-
mie geniusz, siła i magia."

J.W. Goethe

Wycieczka do planetarium w Chorzowie 
i ogródków meteorologicznych
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Ratujmy Organy
Recital organowy w kościele Jezusowym

	 W	 niedzielę,	 21	 września	 2014	 r.	 w	 kościele	
Jezusowym	 odbył	 się	 recital	 organowy	 zorganizowa-
ny	 przez	 Związek	Kompozytorów	 Polskich	 –	 Zarząd	
Oddziału	Krakowskiego	oraz	Parafię	Ewangelicko-Au-
gsburską	w	Cieszynie.	Recital	odbył	się	ku	czci	 	prof.	
Romana	Bergera	w	ramach	akcji	„Ratujmy organy Ko-
ścioła Jezusowego”. 
	 Ks.	 Janusz	 Sikora	 powitał	 znanego	 organistę	
Jerzego	 Kuklę,	 prezesa	 Związku	 Kompozytorów	 Pol-
skich	z	Krakowa	Jerzego	Stankiewicza	oraz	zebranych	
słuchaczy.	Na	wstępie	J.	Stankiewicz		przedstawił	syl-
wetkę	prof.	R.	Bergera	oraz	omówił	program	recitalu.
	 Roman	Berger	urodził	się	9.08.1930	r.	w	Cze-
skim	Cieszynie.	Jest	znanym,	bardzo	cenionym	polskim	
muzykiem,	 pianistą,	 kompozytorem,	 a	 również	 filo-
zofem	muzyki	i	muzykologiem.	Ukończył	gimnazjum	 
w	Czeskim	Cieszynie.	Uczył	się	również	w	Państwowej	
Szkole	Muzycznej	w	Cieszynie.	Od	1949	r.	studiował	 
w	 Państwowej	 Wyższej	 Szkole	 Muzycznej	 w	 Kato-
wicach,	 m.in.	 teorię	 i	 organy	 u	 prof.	 Jana	 Gawlasa.	 
W	1952	 r.,	 wskutek	 represji	 stalinowskich,	 zmuszony	
był	przenieść	się	wraz	z	rodziną	do	Bratysławy.	Naukę	
kontynuował	w	Vysokej	Škole	Muzickich	Umeni.	Stu-
diował	m.in.	kompozycję	u	Desidera	Kardoša	(dyplom	
w	 1965	 r.)	 Od	 1956	 r.	 pracował	 w	 Konserwatorium	 
w	Bratysławie.	Aktywnie	działał	w	Związku	Kompozy-
torów	 Słowackich.	 Skomponował	 wiele	 utworów	wy-
konywanych	m.in.	na	Warszawskiej	Jesieni,	Forum	Wi-
tolda	Lutosławskiego	i	Dniach	Muzyki	Kompozytorów	
Krakowskich.	Za	swoją	twórczość	otrzymał	szereg	wy-
różnień	i	nagród.	W	1986	r.	R.	Berger	otrzymał	w	Wied-
niu	nagrodę	za	całokształt	twórczości	kompozytorskiej	
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i	teoretycznej.	Od	1999	r.	jest		członkiem	honoro-
wym	Związku	Kompozytorów	Polskich.	W	2009		
r.	otrzymał	złoty	medal	„Zasłużony	kulturze	Glo-
ria	Artis”.	 R.	Berger	 jest	 autorem	 szeregu	 prac	 
z	teorii	i	filozofii	muzyki	oraz	muzykologii.
	 Wykonawcą	recitalu	organowego	był	Je-
rzy	Kukla.	Urodził	się	w	Bielsku-Białej.	Studio-
wał	w	klasie	organów	prof.	J.	Grubicha	oraz	prof.	
M.	 Semeniuk-Podrazy	 w	Akademii	 Muzycznej	 
w	Krakowie.	 Ukończył	 również	 dyrygenturę	w	
klasie	prof.	J.	W.	Hawela	w	Akademii	Muzycznej	 
w	 Katowicach.	 Koncertował	 w	 Polsce	 i	 wielu	
krajach	 Europy.	 Od	 1994	 r.	 prowadzi	 również	
działalność	organomistrzowską.
		 Na	początku	 recitalu	 J.	Kukla	zaprezen-
tował	Fantazję i fugę c-moll	BWV	537	Johanna	Sebastiana	
Bacha	 (1685-1750),	 największego	 kompozytora	 epoki	 ba-
roku.	 Szczytowym	 punktem	 jego	 twórczości	 są	 utwory	 or-
ganowe,	 a	 zwłaszcza	 chorały	oraz	preludia	 i	 fugi.	Fantazja	 
i	fuga	c-moll,	pochodzące	z	okresu	„weimarskiego”,	należą	do	
dzieł	rzadziej	wykonywanych.	Utwór	ma	charakter	refleksyj-
ny.	Ciekawostką	jest,	że	temat	fugi	motywicznie	wywodzi	się	 
z	fantazji.
		 Następnie	 J.	 Kukla	 wykonał	 trzy	 Preludia chora-
łowe: Czego chcesz po nas, Panie; Smutny czas niniejszy 
(op. 11, nr 11) oraz Nuże wielkanocne chwały (op. 11, nr 
12) Jana Gawlasa (1901-1965).	Te	preludia	 chorałowe,	 bę-
dące	małymi	arcydziełami,	ukazują	wielki	kunszt	J.	Gawlasa,	
znanego,	wybitnego,	cieszyńskiego	organisty	 i	kompozytora.	
Preludium	na	temat	wielkopostnego	chorału	„Smutny	czas	ni-
niejszy”	przedstawia	muzykę	pełną	żalu	i	bólu,	natomiast	cho-
rał	„Nuże,	wielkanocne	chwały”	brzmi	radośnie	i	żywiołowo.
	 W	trzecim	punkcie	programu	zabrzmiała	muzyka	Ro-
mana	Bergera.	Kompozytor	ten	stworzył	ogromne	dzieło,	czte-
roczęściowy	Exodus,	dedykowany	Janowi	Gawlasowi.	J.	Ku-
kla	wykonał	drugą	cześć	tego	dzieła	zatytułowaną	Labyrintos 
(skomponowana	w	1997	 r.).	W	skład	 tego	„labiryntu”	wcho-
dzą:	Misterioso, Feroce, Misterioso II, Misterioso III, Rapi-
do Misterioso IV, S. O. S., Andante,  B-A-C-H,  oraz   Melos  
di  M.  Kabeláč.				Nowoczesnymi				środkami				muzycznymi	
kompozytor	przedstawia	ciszę,	próby	wyjścia	z	labiryntu,	wo-
łanie	o	pomoc,	kulminację	w	postaci	motywu	B-A-C-H.	Jest	to	
muzyka	pełna	nowatorskich	środków	wyrazu.
	 Ostatnią	 pozycją	 recitalu	 było	 dzieło	 organowe	Les 
Corps glorieux	(Ciała	chwały)	Oliviera	Messiaen.	Jerzy	Kukla	
wykonał	trzy	ostatnie	części	tego	dzieła:	Siła i ulotność Ciał 
chwały, Radość i świetlistość Ciał chwały oraz Tajemnica 
Świętej Trójcy. O.	Messiaen	(1908-1992)	jest	cenionym	fran-
cuskim	kompozytorem	i	organistą.	Od	11	roku	życia	w	Kon-
serwatorium	 Paryskim	 studiował	 organy.	 Ukończył	 również	
studia	w	 zakresie	 kompozycji,	 fortepianu,	 improwizacji	 i	 hi-
storii	muzyki.		Przez	61	lat	był	organistą	w	kościele	Św.	Trój-
cy	w	Paryżu.	Pozostawił	bogatą	spuściznę	w	postaci	utworów	
instrumentalnych,	kameralnych,	fortepianowych,	organowych	

oraz	 wokalnych	 i	 wokalno-instrumentalnych.	
Zaprezentowany	utwór		O.	Messiaena	J.	Kukla	
wybrał	 nieprzypadkowo,	wiedział	 bowiem,	 że	
R.	Berger	zafascynowany	jest	twórczością	tego	
organisty.	 Tematem	 przewodnim	 tej	 kompozy-
cji	jest	wizja	z	życia	zmartwychwstałych,	czyli	
chrześcijańskie	 ujęcie	 życia	 po	 odejściu	 z	 zie-
mi.	Ostatnia	część		stanowi	medytację	o	Trójcy	
Świętej.	Trzy	linie	melodyczne	w	tej	części	sta-
nowią	polifoniczną	całość,	a	dynamika	pianissi-
mo	 robi	 duże	wrażenie.	W	wykonanych	utwo-
rach	 organista	 J.	 Kukla	 zaprezentował	 wielki	
kunszt	tym	bardziej,	że	są	to	kompozycje	tech-
nicznie	bardzo	wymagające	oraz	dla	słuchaczy	
percepcyjnie	trudne.
		 Po	 koncercie	 ks.	 Janusz	 Sikora	 po-
dziękował	 Jerzemu	Kukli	za	wspaniały	 recital,	
a	 Jerzemu	 Stankiewiczowi	 za	 przygotowanie	
koncertu	oraz	wstępne	słowo	o	muzyce.	Kwiaty	 
i	 drobne	 upominki	 wręczone	 zostały	 J.	 Kukli,	 
J.	Stankiewiczowi	oraz	Janowi	Bergerowi	(arty-
ście	malarzowi	 z	 Bratysławy),	 który	 prezento-
wał	nieobecnego	brata	Romana	Bergera.

Stanisław Hławiczka 
foto: Beata Macura                  
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Chóry, muzyka...

	 W	 „długi	weekend”	 sierpniowy	 chór	Haż-
lach-Zamarski	wybrał	się	z	wycieczką	do	Lublina.	
Wybór	 padł	 nieprzypadkowo,	 gdyż	 udaliśmy	 się	
śladami	 naszego	 poprzedniego	 opiekuna,	 księdza	
Grzegorza	Brudnego,	który	został	proboszczem	tej-
że	parafii.	
	 Z	Hażlacha	wyruszyliśmy	o	czwartej	rano,	
trochę	niewyspani,	ale	w	wyśmienitych	humorach.	
Początkiem	 naszego	 zwiedzania	 był	 Sandomierz,	
piękne	miasto	ze	wspaniałą	historią.	Zwiedzaliśmy	
go	bez	przewodnika,	lecz	nasza	dyrygentka	dosko-
nale	go	zastępowała.	Po	tej	przerwie	w	podróży	ru-
szyliśmy	dalej	do	Lublina,	gdzie	czekała	już	na	nas	
Pani	Przewodnik.	Przywitała	nas	w	stroju	mieszcz-
ki	lubelskiej.	Całe	popołudnie	spędziliśmy	na	zwie-
dzaniu	i	słuchaniu	ciekawych	historii	z	życia	miasta,	
które	miało	swe	trudne	czasy	jak	i	chwile	rozkwitu.	
Opowieści	 Pani	 przewodnik	 pozwoliły	 nam	 przy-
bliżyć	 zawiłą	 historię	 protestantyzmu	 w	 regionie	
lubelskim.	Trochę	zmęczeni	pojechaliśmy	zakwate-
rować	się	do	hotelu,	który	znajdował	się	na	obrze-
żach	 miasta.	 Wieczorem,	 na	 zaproszenie	 księdza	
Brudnego	i	jego	małżonki,	pojechaliśmy	na	parafię.	
Ksiądz	zaprosił	nas	do	zwiedzania	kościoła,	gdzie	
zapoznał	nas	z	aktualnymi	danymi	odnośnie	parafii,	
wiernych	oraz	planów	na	przyszłość.	Pani	kurator	
opowiedziała	 nam	 szczegółowo	
historię	 kościoła	 oraz	 związane	 
z	 nim	 losy	 ludzi.	 Będąc	 w	 ko-
ściele,	 urządziliśmy	 zaimprowi-
zowaną	próbę.	Dalszą	część	wie-
czoru	spędziliśmy	w	parafialnym	
ogrodzie,	 gdzie	 urządzono	 dla	
nas	 grilla.	 Następnego	 dnia,	 po	
śniadaniu	 przygotowanym	 przez	
nasze	 chórzystki,	 pojechaliśmy	
wraz	z	naszą	przewodniczką	(tym	
razem	ubraną	na	zielono)	do	Za-
mościa.	 W	 Zamościu	 zobaczyli-
śmy	 dużo	 ciekawych	 zabytków	
oraz	 miejsc	 związanych	 z	 histo-
rią	 tych	 okolic,	 a	 także	 bardziej	
współczesne	 ciekawostki,	 takie	

Chór Hażlach-Zamarski w Lublinie...
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jak	 miejsce	 urodzenia	 Marka	 Grechuty,	
Róży	Luksemburg.	W	drodze	powrotnej	
do	Lublina	zwiedziliśmy	Szczebrzeszyn	
oraz	 Zwierzyniec.	 Sobotni	 wieczór	 za-
kończyliśmy	próbą	chóru	w	hotelu.	Nie-
dziela	 przywitała	 nas	 piękną	 słoneczną	
pogodą.	 Spakowani,	 w	 doskonałych	 nastrojach,	 po-
jechaliśmy	 do	 kościoła.	Biorąc	 czynny	 udział	w	 na-
bożeństwie,	mieliśmy	okazję	uczestniczyć	w	chrzcie,	
pierwszym	od	bardzo	wielu	miesięcy.	
	 Bardzo	wdzięczni	 jesteśmy	 księdzu	Grzego-

Uroczysty koncert

Chór Kościelny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Cieszynie

ma zaszczyt zaprosić
na

UROCZYSTY KONCERT
z okazji 90-lecia działalności

pt.
Długoletnie cieszyńskie tradycje śpiewacze. 

Koncert jubileuszowy 90-lecia Chóru Kościelnego Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej 

w Cieszynie.

ZAPRASZAMY!

18 października (sobota) 2014r.
godz. 17.00

Kościół Jezusowy

rzowi	Brudnemu,	iż	pomimo	bardzo	wielu	obowiązków	
znalazł	czas,	aby	się	z	nami	spotkać.	Po	nabożeństwie	
mieliśmy	 czas	wolny,	 aby	 zjeść	 obiad	 i	 udaliśmy	 się	 
w	drogę	powrotną	do	domu.

Piotr Witoszek
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	 Cieszyński	chór	kościelny,	któ-
rym	 dyryguje	 diakon	 Joanna	 Sikora,	
liczy	dzisiaj	około	50	członków.	Są	to	
ludzie	w	różnym	wieku	-	studenci,	pra-
cujący	i	na	emeryturze,	o	różnych	zain-
teresowaniach	 i	 temperamentach	 (cie-
kawostka:	aktualnie	w	chórze	śpiewają	
dwie	Amerykanki,	które	nie	znają	pol-
skiego,	 jednak	 doskonale	 radzą	 sobie	 
z	 fonetycznym	 odczytywaniem	 trud-
nych	nieraz	polskich	słów).	
Połączyło	nas	jedno	–	zamiłowanie	do	
śpiewu,	chęć	niesienia	pomocy	 innym	
realizowana	poprzez	służenie	pieśnią.
	 Pierwsza	 wzmianka	 o	 Chórze	
Kościelnym	 	 pochodzi	 z	 1924	 roku,	
kiedy	to	założono	Związek	Młodzieży	
Ewangelickiej	 Szkół	 Średnich,	 wraz	 
z	chórem.	Przed	drugą	wojną	światową,	kiedy	to	chór	
był	jedną	z	sekcji		Związku	Polskiej	Młodzieży	Ewan-
gelickiej,	 dyrygowali	 nim	 Jerzy	 Hadyna,	 Karol	 Hła-
wiczka,	Stanisław	Macura	i	Jan	Gawlas.
	 Po	wojnie	chór	stał	się	propagatorem	twórczo-
ści	chóralnej	prof.	Jana	Gawlasa.	Przez	długie	lata	jego	
dyrygentem	 była	 Anna	 Ożana.	 Dyrygowali	 chórem	
również	Anna	Bicz,	Edward	Kaleta	oraz	w	zastępstwie	
Anna	Stanieczek	i	Maria	Cieślar.
	 Obecnie	 chór	 służy	 pieśniami	 podczas	 róż-
nych	 uroczystości	 kościelnych	w	macierzystej	 parafii,	
a	także	uczestniczył	w	wielu	koncertach	wyjazdowych,	
zarówno	w	kraju,	 jak	 i	 za	 granicą	 (m.in.	 kilkakrotnie	 
w	Niemczech,	jak	również	na	Węgrzech,	w	Danii,	Ho-
landii,	Czechach	i	Słowacji).
	 Chór	 brał	 udział	 w	 wielu	 nabożeństwach	 i	
koncertach	 ekumenicznych,	 m.in.	 	 uzyskał	 III	 wyróż-
nienie	na	„I	Przeglądzie	Pieśni	Pokutnej	i	Pasyjnej	Me-
tropolii	Górnośląskiej	–	Żory	2004”	oraz	uczestniczył	 
w	„Ekumenicznym	Kolędowaniu”	w	Strumieniu	(2007	r.);	 
w	 Spotkaniach	 Chórów	 Parafialnych	 Śląska	 Cieszyń-
skiego	„Cantate	Domino”	(2006,	2007	i	2008),	corocz-
nych	nabożeństwach	z	okazji	Tygodni	Modlitw	o	Jed-
ność	Chrześcijan.	1	września	2011r.	chór	koncertował	
na	Wzgórzu	Zamkowym	w	Cieszynie	 dla	 prezydenta	
RP,	pana	Bronisława	Komorowskiego,	 z	 okazji	 	 „Mo-
dlitwy	o	pokój".
	 Chór	kościelny	dwukrotnie	brał	udział	w	kon-
cercie	„Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy"	(2012	
i	 2013)	w	kościele	 Jezusowym	w	Cieszynie.	 Śpiewał	
także	 w	 nabożeństwie	 wielkopiątkowym	 z	 udziałem	
prezydenta	Bronisława	Komorowskiego	(23.03.2013r.).

Cieszyński Chór Kościelny

	 W	swoim	repertuarze,	oprócz	pieśni	religijnych	
różnych	epok,	chór	ma	także	pieśni	i	tańce	ludowe	Ślą-
ska	Cieszyńskiego.	W	roku	swego	80-lecia	 (2004)	na-
grał	płytę	CD	pt.	„Zaśpiewaj	Panu”.	Z	okazji	300-lecia	
kościoła	 Jezusowego	 (2009)	 chór	 zaprosił	 wszystkie	
chóry	 cieszyńskiej	 parafii	 do	 nagrania	wspólnej	 płyty	
CD	zatytułowanej:	„Niech	zabrzmią	pieśni	chwały”.
	 Chórowe	 znajomości	 przerodziły	 się	w	długo-
letnie	 przyjaźnie.	 Poczucie	wspólnoty,	 przynależności	
do	naszej	śpiewaczej	grupy,	a	także		radość	czerpana	ze	
wspólnego	 przebywania,	 śpiewania	 i	 doznawane	 przy	
tym	emocje	(te	darowane	i	odbierane)	są	bezcenne.
	 Bardzo	 cieszymy	 się,	 gdy	 do	 chóru	 dołączają	
nowe	osoby,	wszystkich	serdecznie	witamy	i	zaprasza-
my	do	nas,	w	każdą	środę	o	godzinie	18	(chór	męski	od	
godz.17).
Niepowtarzalna,	 pełna	 ciepła	 i	 życzliwości	 atmosfera	
na	próbach,	wspólne	koncertowanie	i	możliwość	prze-
żywania	wielu	wzruszających	chwil,	sprawiają,	że	chce	
się	wracać	co	środę	do	„Pajty”	na	spotkanie	z	chórową	
przygodą.	

Chórzyści

Koncert jubileuszowy współfinansowany z budżetów: 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Miasta Cieszyna
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Dzieci i młodzież
   Tydzień Dobrej Nowiny w Cieszynie

	 Tegoroczny	Tydzień	Dobrej	 No-
winy	 poświęcony	 był	 tematowi	 drogi,	
drogi	 do	 nieba	 i	 znaków,	 jakie	 na	 niej	
spotykamy.	Jak	co	roku,	TDN	rozpoczął	
się	zaraz	po	ostatnim	tygodniu	szkoły,	to	
jest	w	dniach	od	30	czerwca	do	4	lipca.
	 Każdego	 dnia	 poznawaliśmy	
znaczenie	 kolejnego	 znaku,	 zarówno	
na	polskich	drogach,	 jak	 i	na	drodze	do	
Nieba.	 Poznawaliśmy	 historie	 biblijne,	
wykonywaliśmy	prace	plastyczne	i	bawi-
liśmy	się	mimo	deszczowej	pogody.
	 Nasi	prowadzący	dawali	z	siebie	
wszystko.	Mogliśmy	też	liczyć	na	słodki	
poczęstunek	w	postaci	ciast	upieczonych	
przez	mamy,	za	co	serdecznie	dziękujemy.
	 Ostatni	dzień	różnił	się	od	pozo-
stałych,	nie	tylko	dlatego,	że	tradycyjnie	
odbyły	się	podchody,	ale	mieliśmy	także	
wizytę	z	 trwającego	równocześnie	TDN-
-u	 w	 Gumnach,	 o	 tym	 samym	 temacie.	
Wymieniliśmy	 się	 wrażeniami	 i	 razem	
ruszyliśmy	w	teren,	posileni	pizzą.	Choć	
niektórym	zdarzyło	się	zgubić	drogę,	 to	
chyba	wszyscy	dotarli	do	celu	i	otrzymali	
słodką	nagrodę.
	 Myślę,	 że	 był	 to	 kolejny	 uda-
ny	 tydzień,	 podczas	 którego	 mogliśmy	
spędzić	mile	czas	na	modlitwie	oraz	słu-
chaniu	Słowa	Bożego.	Dziękujemy	Panu	
Bogu	za	całoroczną	opiekę	na	Szkółkach	
Niedzielnych	i	za	to,	że	ten	okres	mogli-
śmy	 podsumować	 kolejnym	Tygodniem	
Dobrej	 Nowiny,	 który	 wypadł	 świetnie.	
Mam	nadzieję,	że	w	przyszłym	roku	zno-
wu	nam	się	uda	spotkać.

Maria Chudecka
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   Tydzień Dobrej Nowiny w Ogrodzonej
	 W	 tym	 roku	 Dni	 Dobrej	 Nowiny	 dla	 dzieci	 
i	młodzieży	z	Łączki,	Kostkowic	i	Ogrodzonej		zorga-
nizowane	zostały	w	trzecim	tygodniu	sierpnia.	Każde-
go	dnia	zajęcia	rozpoczynały	się	od	wspólnej	modlitwy	
i	 śpiewu.	 Poznawaliśmy	 nową	 historię	 biblijną,	 która	
wiązała	 się	 z	 tematem	 przewodnim	 naszych	 spotkań:	
„Każdy	 z	 nas	 w	 swoim	 życiu	musi	 wiernie	 iść	 drogą	
wyznaczoną	mu	przez	Boga”.	Dzieci	 dowiedziały	 się,	
że	tak	jak	w	ruchu	drogowym	musimy	stosować	się	do	
ustalonych	 reguł	 i	 znaków,	 żeby	 bezpiecznie	 przejść	
przez	 jezdnię,	albo	 jadąc	dotrzeć	do	celu	 i	nie	spowo-
dować	wypadku	na	drodze,	nie	narazić	innych	i	siebie	
na	 niebezpieczeństwo,	 tak	w	 swoim	 życiu	 na	 drodze	
do	 Królestwa	 Bożego,	 mamy	 kierować	 się	
drogowskazami,	które	odnajdujemy	w	Biblii.	
Ich	przestrzeganie	jest	ważne,	bo	te	znaki	dał	
nam	Pan	Jezus,	On	wyznaczył	też	cel	naszej	
drogi.	On	sam	przetarł	nam	ścieżkę	do	Nie-
biańskiego	 Ojca.	 Zadaniem	 każdego	 z	 nas	
jest	 więc	 naśladować	 naszego	 Zbawiciela.	
Iść	Jego	śladami,	według	znaków	i	słów,	któ-
re	nam	pozostawił,	żeby	nie	grzeszyć	i	osią-
gnąć	wyznaczony	 nam	 cel.	 Pomocą	w	 tym	
kroczeniu	ma	być	dla	nas	Słowo	Boże,	mo-
dlitwa	i	sakramenty.	Duch	Święty	chce	dzia-
łać	każdego	dnia	w	naszym	życiu	i	pomagać	
nam	 w	 naszej	 wędrówce.	 Jego	 pomoc	 jest	
nam	potrzebna.	Dlatego,	że	czasem	błądzimy	
i	grzeszymy	w	życiu,	innym	razem	skuszeni	

atrakcjami,	których	doświadczamy	w	 tym	świecie,	za-
pominamy	o	celu	naszego	pielgrzymowania.	Wszyscy	
potrzebujemy	Bożej	pomocy,	tak	samo	jak	potrzebuje-
my	zbawienia	Jezusa	Chrystusa,	które	dokonało	się	na	
krzyżu	Golgoty	 i	 w	 Jego	 Zmartwychwstaniu.	To	 zba-
wienie	polega	na	odpuszczeniu	nam	grzechów,	pokona-
niu	przez	Pana	Jezusa	śmierci	i	darowaniu	nam	nowego	
lepszego	życia	z	Bogiem.	Stąd	apostoł	Jan	przekonuje	
nas:	 Jeśli	wyznajemy	grzechy	swoje,	wierny	 jest	Bóg	 
i	sprawiedliwy	i	odpuści	nam	grzechy	i	oczyści	nas	od	
wszelkiej	 nieprawości.	 (1J	 1,9)	 Pytanie,	 czy	 chcemy	
do	 Niego	 przychodzić?	 Czy	 pamiętamy	 o	 modlitwie,	
o	 Słowie	Bożym?	Czy	 nie	 odrzucamy	Bożej	 pomocy	 
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i	prosimy	o	Boże	przebaczenie?
	 Ostatniego	dnia,	w	piątek,	wszyscy	
pojechaliśmy	 do	 Dream	 Parku	 do	 Ochab,	 
w	 którym	 razem	 cieszyliśmy	 się	 przygoto-
wanymi	tam	atrakcjami.
	 Tym	 razem	 w	 Dniach	 Dobrej	 No-
winy	 w	 Ogrodzonej	 uczestniczyło	 prawie	
30	osób.	Najmłodszy	uczestnik	miał	3	latka,	 
a	 najstarszy	 prawie	 30.	 Zajęcia	 prowadził	 
ks.	Łukasz	Gaś	razem	z	młodzieżą.
	 Bardzo	dziękuję	wszystkim,	którzy	
pomogli	w	zorganizowaniu	naszych	spotkań.	
Dziękuję	młodzieży,	zwłaszcza	Kasi,	Kami-
li,	Joshule	 i	Danielowi.	Dziękuję	rodzicom	 
i	babciom	za	ciasta,	które	jak	zawsze	zjada-
liśmy	szybko	i	ze	smakiem.
	 I	chociaż	wakacje	dobiegły	już	koń-
ca,	to	jednak	regularnie	będziemy	się	spoty-
kać	 na	 zajęciach	w	 szkole,	 na	 spotkaniach	
młodzieży,	 na	 nabożeństwach	 dla	 dzieci	 
i	 dorosłych,	 na	 które	 wszystkich	 ZAPRA-
SZAMY!

SŁOWA
Są takie słowa,

co wiedzy skarbiec bogacą,
co mocne i trwałe

nici przyjaźni i miłości przędą,
co leczą dusze schorzałe,

jak balsam ból cierpienia koją,
nadzieją jutra uskrzydlają -

choć tak ulotne ...
Gdy powiesz słowo, 

bacz, by zamiast ranić –
pogody, życzliwości trwały ślad zostawić.

Karol Kajzar

ks. Łukasz Gaś
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Kącik młodzieżowy

Wstęp
 Do tej pory pisałem o tym, w jaki sposób bo-
hater domowy zachowuje się w relacjach ze swoimi 
rodzicami, rodzeństwem itd. Dzisiaj chcę powiedzieć 
co nieco o związku mężczyzny i kobiety.
 Związek mężczyzny i kobiety, małżeństwo 
jest szczególnym rodzajem relacji międzyludzkiej. 
Wszystko to, o czym pisałem do tej pory, ma zastoso-
wanie i w tym przypadku. Niemniej jednak musimy 
pamiętać o fragmencie biblijnym, który cytowany 
jest zawsze podczas ślubu:
 „Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swo-
ją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym cia-
łem” (1 Mż 2,24; zob. także Mt 19,5; Mk 10,7–8).
 W tym cytacie nie chodzi o to, że po ślubie 
należy zerwać relacje z rodzicami, rodzeństwem, 
bliższą i dalszą rodziną. Po porostu po wstąpieniu  
w związek następuje przeniesienie środka ciężkości 
w relacjach. Nasz czas, energia, kapitał intelektu-
alny i emocjonalny zostaje w większości zainwesto-
wany w relacje między członkami nowej rodziny, 
między żoną i mężem, a później także między żoną, 
mężem i dziećmi. Moim zdaniem ważne jest, aby już 
podczas narzeczeństwa, a na pewno w małżeństwie, 
uświadamiać sobie tę zmianę priorytetów. 

Kontekst rodzin, z których pochodzą partnerzy
 Budując relację damsko-męską, małżeńską 
warto mieć na uwadze kontekst rodzin, z których 
pochodzimy. Dlaczego? Dlatego, w że relacji do na-
szego partnera (nieświadomie) będziemy stosowali 
to, czego nauczyliśmy się w domu. Na przykład pod-
czas kłótni najszybciej sięgniemy po sposoby rodzi-
ców, bo od nich nauczyliśmy się, jak się kłócić. Tak 
samo będzie w przypadku okazywania sobie miłości, 
czułości, przyjmowania ról i zadań społecznych, na-
wyków, przyzwyczajeń, sposobów spędzania wolne-
go czasu, gospodarowania pieniędzmi, stosunku do 
Kościoła itp. To wszystko niesiemy ze sobą w tworzo-
ny związek, druga osoba przychodzi często z czymś 
całkiem innym. Nietrudno się domyślić, że te różnice 
mogą być źródłem wielu problemów.
 Ze względu na dziedzictwo, o którym mowa 
powyżej, małżeństwo potrzebuje bohatera. Boha-
ter domowy w tym przypadku to ktoś, kto korzysta  

Związek małżeński

z tego rodzinnego doświadczenia, ale robi to w spo-
sób świadomy, potrafi na nie krytycznie spojrzeć  
i ewentualnie wprowadzić zmiany. W małżeństwie 
chodzi bowiem o to, żeby wypracowywać własne, do-
pasowane do nowej rodziny wzorce postępowania,  
a nie powielać stare. Wypracowywanie nowych 
wzorców realizuje cytowane Boże Słowo: „opuści 
mąż ojca swego i matkę swoją”. Dla jasności dodam 
tylko, że żona także powinna opuścić swojego ojca  
i matkę, bez dwóch zdań.

Składniki miłości i fazy związku 
Każdy przyzna, że nieodzownym elementem związ-
ku jest miłość. W związku, małżeństwie czekamy na 
miłość partnera i sami chcemy ją okazywać. Warto 
jednak mieć świadomość, że miłość jest emocją bar-
dzo dynamiczną, składa się z różnych składników  
i przechodzi różne fazy.
 Trzy składniki miłości:
 1. intymność, czyli pozytywne uczucia i to-
warzyszące im działania, które wywołują przywią-
zanie, bliskość i wzajemną zależność od siebie, np. 
pragnienie dbania o dobro partnera, szacunek, wza-
jemne zrozumienie, wymiana intymnych informacji. 
Tutaj można zacytować wypowiedź siedmioletniej 
Noemi: „Miłość jest wtedy, kiedy mówisz chłopako-
wi, że podoba Ci się jego koszula, a on potem nosi ją 
każdego dnia” .
 2. namiętność, czyli silne emocje (i te łatwe, 
i te trudne) – zachwyt, tkliwość, zazdrość, tęsknota, 
ból, połączone z pobudzeniem fizjologicznym, silna 
motywacja do maksymalnego połączenia się z part-
nerem. (Objawy namiętności często można znaleźć  
w Harlequinach.) Do tego składnika miłości pasuje 
definicja, którą stworzyła ośmioletnia Emilly: „Mi-
łość jest wtedy, kiedy cały czas się całujecie. A kiedy 
już zmęczycie się całowaniem, nadal chcecie być ra-
zem i jeszcze trochę porozmawiać”.
 3. zaangażowanie, czyli decyzje, myśli, uczu-
cia i działania ukierunkowane na przekształcenie 
relacji miłosnej w trwały związek oraz na utrzyma-
nie związku pomimo występowania różnych prze-
szkód, jest to wysiłek, stanowi o sile związku. Ten 
składnik najlepiej oddaje zdanie wypowiedziane 
przez siedmioletniego Chrisa: „Miłość jest wtedy, 
kiedy mama widzi tatę spoconego i brzydko pachną-
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cego i nadal mówi, że jest przystojniejszy 
niż Robert Redford”.
 Wszystkie trzy składniki istnie-
ją równolegle, jednak zmieniają w czasie 
swoją intensywność.  Zależność między 
poszczególnymi składnikami obrazuje wy-
kres . Wydaje mi się, że taki stan rzeczy do-
brze jest zaakceptować.

 Oprócz składników, związek miło-
sny ma też swoje fazy:
 1. zakochanie – nie mogę przestać  
o Tobie myśleć,
 2. romantyczne początki – jesteśmy 
razem, zakochanie jest wzajemne, nie moż-
na się od siebie odlepić,
 3. związek kompletny – jesteśmy ze 
sobą na dobre i na złe, dzielimy ze sobą przestrzeń 
życiową, dojrzała miłość,
 4. związek przyjacielski – jest ok, ale wkrada 
się przyzwyczajenie, zależymy od siebie, namiętność 
ustępuje przyzwyczajeniu, musimy walczyć ze spad-
kiem intymności, a więc utrzymaniem wzajemnego 
przywiązania, lubienia się, zaufania itp.
 5. związek pusty i jego rozpad – etap nieko-
nieczny, ale prawdopodobny – opiera się tylko na 
przyzwyczajeniu, nie ma intymności. Ten etap do-
brze obrazuje rysunek obok.

 Pocieszające jest to, że choć ludzkie zasoby 
wygasają, Biblia mówi o trwałości związku pobło-
gosławionego przez Boga. Jeżeli Bóg coś złączył, de-
struktywność człowieka nie czyni w tym szkody. Wy-
nika to ze słów Jezusa: „A tak już nie są dwoje, ale 
jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj 
nie rozłącza” (Mt 19,6). Niemniej jednak bohater do-
mowy w tym przypadku dokłada wszelkich starań, 
żeby związek, w którym funkcjonuje, utrzymywał 
się na etapie czwartym.

Prośba

Panie mój, zmieniaj mnie każdego dnia na nowo. 

Pomóż mi zebrać dobre myśli, abym żyła zdrowo. 

Oczyść me serce i splamione grzechem sumienie. 

Daj mi osiągnąć cel, spełnij me marzenie.

Wiem, że rozpocząłeś we mnie dobre dzieło; 

I wierzę, że nie zaniechasz tego, co się rozpoczęło. 

Spraw bym była wszędzie tam, gdzie mnie potrzebujesz; 

I pomóż łaskawie spełnić to, czego ode mnie oczekujesz.

Dodaj mi Panie mój mądrości, odwagi i siły: 

by z bojaźni me nogi już w miejscu nie tkwiły. 

Dopomóż mi bym była użyteczna Panie. 

Pokaż niwę i wspomóż moje nieudolne działanie.

Halina Podkówka     
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Kącik dla dzieci
Beata Macura

NAKARMIENIE LUDU

I szło za Jezusem wielkie mnóstwo ludu, 
Naoczni świadkowie niejednego cudu. 

Wstąpił tedy Jezus na górę zieloną, 
Aby wraz z uczniami po trudach ochłonąć.
Kędy Jezus spojrzał, widok był wspaniały:

Błyszczące jezioro, murawa i skały.
Widział również tłumy utrudzone srodze, 

Ponieważ był z nimi całe trzy dni w drodze.
Użalił się Jezus ludu strudzonego,

Który Go uważał za proroka swego.
Lud ten - rzecze Jezus - nakarmić by trzeba, 
Tylko, mój Filipie, skąd wziąć tyle chleba?
Jest dwieście denarów - Filip odpowiada.

Niewiele kupimy, ludu jest gromada!
Andrzej, brat Szymona,  na pacholę wskazał, 

Kupno pięciu chlebów, tudzież ryb doradzał.
Tak więc i uczniowie jeszcze nie wiedzieli,

W jaki sposób Jezus chleby te podzieli. 
Jezus uczniom zleca, by lud posadzili, 

Aby już za chwilę mogli się posilić.
Jezus błogosławi chleby zakupione,
Które też zostały szybko rozdzielone.

Zbierzcie też okruchy, lud już się nasycił - 
Jezus swoim  uczniom dziwną pracę zlecił.

Zbierali uczniowie okruszyny chleba,
Na co im dwanaście koszy było trzeba.

Jezus cud uczynił - teraz lud zrozumiał - 
Jeśli kilka chlebów tak pomnożyć umiał.

Poznał wówczas Jezus, iż Go chcą mieć królem,
Przeto odszedł od nich sam jeden na górę.

I tak już od wieków Bóg nam chleb pomnaża, 
Czyniąc tu z rolnika swojego szafarza.

(Ewangelia
 św

. Ja
na 

6,   1
-14)

EWANGELIA
W liturgii fragment Biblii światłością dnia, 
Który zbór przeżywa w dialogu z Bogiem.

Zacni: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. 
Słowo będące samo w sobie Słowem. 

Duszo człowiecza idź za Chrystusem w ślad! 
Z witką oliwną po spełnienie swoje...

Leon Krzemieniecki
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	 Na	skraju	parku	siedział	nieruchomo	na	ławce	
stary	człowiek.	Głowę	miał	pochyloną	i	zdawało	się,	że	
drzemie.	Nie	podnosił	 jej,	 gdy	ulicą	 jechał	 samochód	
albo	 gdy	 ktoś	 szedł	 chodnikiem	 obok	 niego.	 Nie	 za-
uważał	nawet	ptaków,	które	czasem	przylatywały,	aby	
zebrać	okruszyny	spod	ławki.	Torba	plastikowa,	leżąca	
obok	 starego	 człowieka,	 była	 tak	 samo	 wygnieciona,	
jak	jego	ubranie.
	 Od	 czasu	 do	 czasu	 podnosił	 głowę	 i	 patrzył	
przez	 drogę	 na	 szkolne	 podwórze.	 Zawsze	 kierował	
wzrok	tam,	gdzie	stały	kubły	na	śmiecie.	Potem	jednak	
znowu	opuszczał	głowę	i	drzemał.
	 Obserwowałem	go	z	mojego	okna,	a	ponieważ	
miałem	czas,	zainteresowałem	się	nim.	Skąd	przyszedł	
i	dlaczego	tam	siedział?	Siedział	spokojnie,	jakby	drze-
mał.	Nie	podniósł	głowy	nawet	wtedy,	gdy	odezwał	się	
szkolny	dzwonek	i	rozpoczęła	się	duża		przerwa.
Na	chwilę	oderwałem	wzrok	od	starego	człowieka	i	po-
patrzyłem	na	dzieci.	Stały	w	małych	grup-
kach	albo	spacerowały	po	podwórku.	Nie-
które	bawiły	się	piłką,	jeszcze	inne	biegały	
i	prawie	wszystkie	jadły	drugie	śniadanie.
	 Hałas,	 jaki	 był	 na	 podwórku,	 nie	
przeszkadzał	staremu	człowiekowi.	Nagle	
podniósł	głowę	i	spojrzał	na	podwórko,	jak	
gdy	 by	 chciał	 sobie	 przypomnieć	 swoje	
dzieciństwo.	Kilkoro	dzieci	stało	przy	pło-
cie.	 Patrzyły	 na	 starego	 i	 głośno	 z	 niego	
drwiły.	On	tego	jednak	nie	zauważył.
Nagle	 rozległ	 się	 gwizdek	 dyżurującego	
nauczyciela.	Kilku	chłopców	się	biło.	Na-
uczyciel	podszedł	więc	do	nich	i	rozpędził.	
Starego	nie	zainteresowało	to	jednak.	Pod-
niósł	tylko	na	chwilę	głowę,	gdy	odezwał	
się	gwizdek.
	 Wreszcie	 dzwonek	 zapowiedział	
koniec	 przerwy.	 Dzieci	 wolno	 przeszły	
przez	 szkolne	 drzwi	 do	 budynku.	Uciszy-
ło	się.	Tylko	mała	grupka	została	w	kącie	
podwórza	przy	zabawie,	lecz	wkrótce	i	one	
popędziły	za	resztą.
	 Stary	 człowiek	 jeszcze	 ciągle	 sie-
dział	na	ławce.	Podniósł	tylko	głowę	i	jego	
wzrok	błądził	po	pustym	podwórku	szkol-
nym.	 Prawą	 ręką	 wyszukał	 plastikowy	
worek	 i	 podniósł	 go.	 Potem	wstał	 wolno	
i	 dopiero	 teraz	 zauważyłem,	 że	 obok	 nie-
go	leżał	kij.	Lewą	ręką	ujął	go	i	ostrożnie	
oglądał	się	na	wszystkie	strony,	jak	gdyby	
się	 kogoś	 obawiał.	 Nie	 było	 widać	 niko-
go,	więc	powoli	przeszedł	przez	drogę	na	

szkolne	podwórko.	Chwilę	zatrzymał	 się	przy	bramie,	
potem	szedł	dalej.
	 Byłem	 ciekawy,	 co	 ten	 stary	 człowiek	 będzie	
robił	 na	 podwórzu	 szkolnym.	Czyżby	 zabłądził?	Chy-
ba		nie.	Nie,	nie	zabłądził!	Ostrożnie,	oglądając	się	na	
wszystkie	strony,	poszedł	do	kąta,	gdzie	znajdowały	się	
kubły.	 Jeszcze	 raz	 się	 obejrzał,	 czy	go	nikt	 nie	widzi,	 
a	potem	podniósł	pokrywę	kubła.	Włożył	rękę	do	środ-
ka	 i	wydobył	 kawałek	 chleba.	Tylko	kawałek	 chleba!	
Kawałek	 chleba,	 który	 został	 tam	 wrzucony	 przez	
któregoś	z	uczniów.	Kawałek	chleba,	którego	ktoś	nie	
zjadł,	bo	mu	nie	smakował,	bo	go	miał	za	dużo,	bo...	nie	
wiem	dlaczego.
	 Tylko	ten	kawałek	chleba	zabrał	stary	człowiek			
i	włożył	go	do	plastikowego	woreczka.	Potem	zamknął	
ostrożnie	pokrywę	i	opuścił	podwórko.	Po	kilku	minu-
tach		zniknął	z		moich		oczu.

Tylko kawałek chleba
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Słońce głaskało pola, 
promień w ściernisko zaglądał, 

pod ziarna ciężarem niedawno kłos tutaj jeszcze się schylał.
Zoranej ziemi skiby dzień żniw przypominały 

i resztki złota okrywając dzień wspomnień pomnażały.
Leciutko chmurki zawisły nad pięknem tej cichej Ziemi, 

nie chcą zasłonić słońca, ni zmienić drzew zieleni.
A drzewa na skraju łąki szemrzącej rzeki słuchały 

i w ciszy popołudnia nad wodą się skłaniały.
Gdyby Beskidy spytały,

chcąc dodać blasku tej chwili
- To kiedyś ci się przyśniła?

- Nie, tak w Krainie Cieszyńskiej dziś było!
Ania - Czechy

Młody Marcin

W domu i w szkole
Gdym jeszcze dzieckiem był budzącym się na świat, 

Gdy wątły życia kwiat jeszcze się w pączku kryl,
Na łono matka mnie brała, pieściła i całowała, 

Gdym jeszcze dzieckiem był.
	 Tak	śpiewał	 i	wspominał	swe	najmłodsze	 lata	
nasz	 poeta	 Adam	 Asnyk.	 Czyż	 nie	 jest	 szczęśliwy	
ten,	kto	wynosi	z	domu	rodzinnego	tak	miłe	i	radosne	
wspomnienia?	Do	tego	„kraju	lat	dziecinnych",	do	tych	
pogodnych	i	jasnych,	opromienionych	radością	i	szczę-
ściem	 chwil,	 wracamy	 chętnie	 w	 późniejszym	wieku,	
gdy	te	należą	do	przeszłości.
	 Nie	 każde	 dziecko	 jednak	 przeżywa	 te	 naj-
młodsze	lata	w	miłym	i	radosnym	nastroju.	Niejednemu	
życie	już	od	najmłodszych	lat	ukazuje	swe	twarde	i	bez-
litosne	oblicze.	Ileż	jest	dzieci,	które	nie	zaznały	tkliwej	

miłości	matczynej	 i	 troskliwej	ojcowskiej	opieki.	 Ileż	
dorastających	ludzi	musiało	borykać	się,	walczyć	i	po-
konywać	trudności	piętrzące	się	na	drodze	ich	życia.
Często	bywało	tak	w	życiu	wielkich	i	znakomitych	lu-
dzi,	że	Bóg	od	samego	początku	prowadził	ich	po	stro-
mych	i	ciernistych	ścieżkach.
	 W	życiu	młodego	Marcina	Lutra	było	wiele	ta-
kich	ciężkich	chwil	i	bolesnych	przeżyć.	Jego	dzieciń-
stwo	nie	było,	jak	to	mówi	poeta,	„sielskie,	anielskie".
-	Jestem	synem	chłopa	-	mówi	Luter	-	mój	ojciec,	dziad	 
i	pradziad	byli	prostymi	chłopami.	Moi	rodzice	byli	bar-
dzo	ubodzy.	Ojciec	pracował	w	pocie	czoła	na	utrzyma-
nie	rodziny.	Matka	sama	dźwigała	drzewo	na	plecach,	
by	nas	wychować...

Luter nigdy nie wstydził się swego pochodzenia.
	 Syna	 chłopa-górnika	 nie	 otaczały	w	 domu	 ro-
dzinnym	pieszczoty	matki	 czy	 czułości	ojca.	Przeciw-
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nie,	wychowywany	był	w	surowej	karności,	w	przesad-
nym	rygorze.	Pewnego	razu	ojciec	zbyt	surowo	ukarał	
swego	synka	za	jakieś	małe	przewinienie.	Od	tej	chwili	
mały	Marcin	czuł	żal	do	ojca,	stronił	od	niego,	bał	się	
go.	Dopiero	z	czasem	ojciec	zdołał	go	znowu	do	siebie	
przyzwyczaić.	Matka,	również	surowa,	karała	Marcina	
za	każde	najmniejsze	przewinienie.
	 Szczególnie	 ciężki	 okres	 przeżywał	 Marcin	 
w	szkole	łacińskiej	w	Mansfeldzie,	do	której	został	od-
dany	w	szóstym	roku	życia.	W	owym	czasie	w	szkole	
panowały	 dziwne	 metody	 wychowawcze.	 Nauczycie-
lom	wydawało	się,	iż	za	pomocą	kija	można	przekazać	
uczniom	 wiadomości.	 I	 chociaż	 Marcin	 był	 uczniem	
zdolnym	i	pilnym,	na	niego	także	spadały	kary	cielesne	
wymierzane	obficie	przez	nauczyciela.	Luter	opowiadał	
później,	iż	pewnego	dnia	został	solidnie	zbity	za	to,	że	
nie	wiedział	czegoś,	czego	go	nikt	nie	nauczył.
W	Mansfeldzie	 uczono	 go	 czytać	 i	 pisać	 w	 niezrozu-
miałej	łacinie.	Tym	też	językiem	musieli	się	uczniowie	
posługiwać	w	czasie	przerw.

Na    uniwersytecie
	 Był	 dżdżysty	 i	 chłodny	 dzień.	 Serce	Marcina	
od	jakiegoś	czasu	obojętne	i	nieczułe	pozbawione	było	
radości	 życia.	 Czuł	 się	 samotny	 i	 opuszczony.	 Świat	
wydawał	 się	 szary,	 jak	 gdyby	 zapadający	 w	 głęboki	
sen.	Marcin	 chodził	 do	kościoła,	modlił	 się	 i	 śpiewał,	
a	jednak	popadał	w	coraz	większe	przygnębienie.	Czę-
sto	siadał	w	gronie	wesołych	przyjaciół,	szukając	tam	
pociechy,	 jednak	wymykał	 się	ukradkiem	 rozczarowa-
ny.	Nie	widział	nieba,	kwiatów	i	gwiazd.	Smutek	jakiś	
zalewał	jego	duszę,	przysłaniał	oczy.	Chciał	się	uczyć,	
lecz	 nie	 potrafił	 się	 skupić	 nad	 książką.	 Próbował	 się	
rozweselić	grą	na	lutni,	lecz	i		to		nic		nie		pomagało.
	 W	takim	nastroju	upływał	Marcinowi	dzień	po	
dniu.	Pewnego	razu	przypadkiem	natrafił	w	bibliotece	
uniwersyteckiej	na	całą	 łacińską	Biblię.	Przerzucił	kil-
ka	kart	i	zaczął	czytać.	Natknął	się	na	historię	Samuela	
i	jego	matki	Anny,	składającej	Bogu	hymn	pochwalny	
za	syna,	którego	jej	darował.

Nikt nie jest tak święty, jak Pan, 
Gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie, 

Nikt taką skałą, jak nasz Bóg. 
Nie mówcie ustawicznie wyniośle,

Niech nie  wychodzi zuchwalstwo z ust waszych,
Gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie,

Bogiem, który waży uczynki.
Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia... -

 I Sam. 2,2. 3,6
	 Marcin	 z	 zapałem	 czytał	 coraz	 dalej...	 Nagle	
podniósł	 głowę	 i	 zawołał:	 -	Toć	mam	w	 swoim	 ręku	

Słowo	Boże!	Bóg	żywy	sam	do	mnie	mówi!			Czegóż			
chcę			więcej?
	 I	 nagle	 do	 duszy	 Marcina	 jak	 błyskawica	
wdziera	się	światło.	On	nie	wie	jeszcze,	że	to	Bóg	mu	
się	objawił.	Czuje	jednak,	że	fala	radości	napływa	mu	
do	serca	i	unosi	z	sobą	wszelki	smutek.	Zamyka	księgę	 
i	 biegnie	 za	 miasto.	 Pędzi	 jak	 szalony	 poprzez	 pola.	
Jego	serce	głośno	śpiewa.	Tego	dnia	powraca	do	domu	
pełen	zachwytu.	Zapomniana	 lutnia	znowu	rozbrzmie-
wa	radosnymi	tonami.
-	W	tej	księdze	częściej	czytać	będę	-	postanawia	Marcin	
tego	wieczoru.
Od	tego	dnia	Luter	wciąż	na	nowo	powracał	do	Biblii.

Widzenie
	 Był	 ciepły,	 letni	 wieczór.	 Ostatnie	 promienie	
zachodzącego	 słońca	 zaglądały	 ciekawie	 przez	 okna	
biblioteki	 erfurckiego	 klasztoru	 i	 oświecały	 czerwo-
nym	blaskiem	postać	zakonnika.	Ten	mnich	z	zakonu	
augustianów,	 to	 brat	Marcin.	Oparty	 o	 róg	 stołu	 trzy-
mał	w	ręku	książkę,	na	której	grzbiecie	wypisany	był	
ozdobnymi	literami	tytuł:	„Kazania	Jana	Husa".	Stał	tak	
nieruchomy	i	zaczytany			już			od			dłuższego			czasu.
Przypadkiem	wpadła	mu	do	 ręki	 książka	 tego	 zatwar-
działego	 kacerza,	 którego	 ojcowie	 soboru	w	Konstan-
cji	 kazali	 spalić	przed	niespełna	 stu	 laty.	Marcin	 czuł	
w	 sercu	 niechęć	 i	 odrazę	 do	 czeskiego	 potępionego	
duchownego.	Mimo	to,	z	prostej	ciekawości	zajrzał	do	
jego	książki	i	tak	się	zaczytał,	że	zapomniał			o			otacza-
jącym			go			świecie.
Mijały	 kwadranse.	 Słońce	 zaszło	 już	 dawno.	 Na	 nie-
bie	gasły	ostatnie	krwawe	łuny.	Mrok	skradał	się	cicho	 
i	ciemną	powłoką	zakrywał	jasność	dnia.

Zakonnik  wciąż   czytał.
	 Kartki	odwracały	się	wolno	jedna	za	drugą,	ja-
śniejąc	w	mroku	 swą	bielą.	Wreszcie	 odłożył	 książkę	 
i	ukrył	twarz	w	dłoniach.	Jego	serce	poczęło	wypełniać	
zdumienie	i	radość.
	 Każde	 słowo	 pisane	 czy	 drukowane	 ma	 dla	
wrażliwego	ucha	szczególne	brzmienie.	Dźwięczy	 jak	
żywy	głos.
Przeczytane	słowa	brzmiały	dla	ucha	Marcina	jak	prze-
cudna	gra	na	organach.	Z	kart	znalezionej	książki	wiał	
duch	prawdy.	Ten	sam	duch,	który	pukał	do	serca	Mar-
cina,	który	teraz	odbijał	się	jasnością	w		jego		spojrzeniu.
-	I	to	miał	pisać	heretyk?	To	miał	pisać	człowiek	sieją-
cy	zło	i	kłamstwo,	człowiek	mający	w	sercu	szatana,	a	
nie	 dziecię	Boże?	 -	Nie,	 przenigdy!...	 Czyż	więc	Ko-
ściół	splamił	się	niewinną	krwią?	-	serce	Marcina	drża-
ło	 niepewnością	 -	 czyż	mógł	Kościół,	 któremu	 dotąd	
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służył	popełnić	taką	zbrodnię?...	Marcin	czytał	a	przed	
jego	oczami	powstawał	żywy	obraz.	Widzi	wielki	plac	
zapełniony	 po	 brzegi	 tłumami	 zgromadzonego	 ludu,	 
w	środku	stos.	Wprowadzają	skazańca	i	przywiązują	go	
do	pala.	Na	bladej,	pociągłej	 twarzy	widnieje	powaga	 
i	spokój.	Jego	usta	poruszają	się.	On	się	modli.	Pod	stos	

Wpisz nazwy elementów zaznaczonych numerkami do krzyżówki i odczytaj szyfr

kładą	ogień.	Bucha	wielki	 płomień	 i	 obejmuje	postać	
męczennika.	Nagle	słychać	donośny	głos:	Palicie	dziś	
gęś,	 lecz	 za	 sto	 lat	 przyjdzie	 łabędź,	 ten	 	wam	 	 inną		
pieśń		zaśpiewa.
-	Minęło	prawie	sto	lat	-	rzekł	cicho	Marcin	i	czytał	dalej.	
Myśl	jednak	wracała	-	Więc	któż	jest	tym	łabędziem?

Niegdyś Europa cała
Była gotyckim kościołem:
Wiara kolumny wiązała,

Gmach niebo roztaczał czołem ...
Drżącym   od   starości   głosem

Starzec pochylony laty
Trząsł dumnym mocarzy losem.

Zaglądał w królów siedziby -
Zaledwie promyk oświaty -
Przez ubarwione gmachy

LUTER

Przedzierał się szyby.
Jakiś mnich stanął u progu – 
Kornej   nie   uchylił   głowy: 

Walczył  słowami   Boga 
I  wzgardził  świętymi  kary. 

Upadł   gmach   zachwiany   słowy 
Błysnęły światła  promienie: 

Pierwsze wolności westchnienie 
Było i westchnieniem wiary!

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

J 13,34-35
          

Śluby:                                           

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

1 Krn 29,15

Zapisane w księgach parafialnych

Chrzty:                                           
 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

Mt 28,19

2014-08-06
2014-08-13
2014-08-21
2014-08-23
2014-08-27

śp.	Anna	Sikora	zd.	Pilarz
śp.	Ferdynand	Troszok
śp.	Jerzy	Bujok
śp.	Jan	Cieślar
śp.	Grażyna	Bujok-Gębal

lat	64
lat	83
lat	62
lat	74
lat	52

Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn

2014-08-03
2014-08-03
2014-08-03
2014-08-10
2014-08-17
2014-08-23
2014-08-23
2014-08-24
2014-08-31

Milena	Faustyna	Wojnar
Patryk	Milato
Emilia	Alicja	Gazda
Natan	Harok
Aleks	Harok
Lena	Anna	Stec
Zofia	Podżorska
Oliwia	Zofia	Mrowczyk
Franciszek	Władysław	Kowalski

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Bażanowice
Hażlach
Cieszyn

2014-08-14 Mikołaj	Adam	Brewka
Agnieszka	Monika	Ziętek

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

Informacje, ogłoszenia

Biblijne spotkania dla kobiet:

02.10.: godz.: 16.00: Klub PTEw. w sali parafialnej naprzeciw kancelarii 
            Prelekcja:  Archiwalia muzyczne w zbiorach naszej Parafii 

09.10: Zakończenie sezonu wycieczkowego PTEw. 2014  

16.10: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Stefan Żeromski (150 – lecie urodzin)

23.10: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja: Ks. Ignacy Świeży (175 – lecie urodzin) 

30.10.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
             Prelekcja: Wacław Jan Gąsiorowski (75 – lecie śmierci)

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

Bliższe informacje pod nr tel. 338 52 37 55 
Za wyjątkiem pierwszego, pozostałe spotkania Klubu PTEw. odbędą się 

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	18.30

Cieszyn Chór	męski środa godz.	17.00
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.			9.00	(M)*	
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00	(D)*
Bażanowice Chór	mieszany czwartek godz.	18.00
Bażanowice Chór	dziecięcy czwartek godz.	16.00
Hażlach Chór	mieszany piątek godz.	19.00
Hażlach
Hażlach

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

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

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Muzeum 
Protestantyzmu

czynne w pi¹tki o godz. 14:30 

Informacje  

w Kancelarii Parafialnej  

lub w innym dogodnym terminie 

po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 

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

www.biblioteka.cieszyn.org.pl,

lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

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

Zachęcamy 
do 

słuchania !!!

*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn
godz. 17.00
> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

Zamarski
godz. 18.00

> 1 i 3 środa miesiąca



Informator Parafialny nr 10/2014 (131)

październik 2014 61

Księgarnia WARTO
poleca...

Ogłoszenia parafialne

Zaproszenie
 

Składowymi uroczystości będą:

 godz. 10.00 - Nabożeństwo w Kościele Jezusowym z udziałem Dowództwa KWP i jednostek lo-
kalnych, Władz Samorządowych regionu oraz duchowieństwa ewangelickiego i rzymskokatolickiego.
 ok. godz. 11.15 - Przemarsz na Rynek tam Uroczysty apel – w programie między innymi: wy-
stąpienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, wykład historyczny, wystąpienia gości, apel 
wspomnień, koncert orkiestry policyjnej.

 To będzie uroczyste nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią świętą. Serdecznie zapraszam i zapra-
szam do Stołu Pańskiego. Oczywiście zapraszam do udziału w całej uroczystości, zatem i do przejścia na 
Rynek i do tego co tam będzie się działo. 

ks. Tadeusz Konik

 Mam zaszczyt zaprosić Państwa – cały 
zbór - do udziału w wydarzeniu, które będzie 
miało miejsce w niedzielę 12 października 
2014 roku w Cieszynie. Zatytułowałem je: 
 Formacje policyjne Księstwa Cieszyń-
skiego w latach 1918-1922 i następnych.

	 W	1517	roku	działania	prostego	zakonnika	zapoczątkowały	okres	wstrzą-
sów	religijnych	i	politycznych	o	niespotykanej	wcześniej	skali.	Książka	Refor-
macja:	Krótka	historia	przedstawia	zwięzłe,	lecz	wszechstronne	wprowadzenie	 
w	 te	 niezwykłe	 czasy,	 ukazując,	 dlaczego	 doszło	 do	 reformacji	 protestanckiej	 
i	jak	się	ona	rozwijała.	
	 Autor	 tego	 bogatego	 opracowania	 umiejętnie	 łączy	 historię	 społeczną	
oraz	koncepcje	religijne	i	 teologiczne	z	czynnikami	ekonomicznymi	i	politycz-
nymi.	Przedstawia	bardzo	zrównoważony	opis,	nakreślając	nie	tylko	dokonania	
najważniejszych	postaci,	lecz	także	doświadczenia	i	idee	zwykłych	ludzi,	walkę	
o	 sprawiedliwość	 społeczną	 oraz	 odmienne	 perspektywy	 na	 jedność	 chrześci-
jaństwa.	Wydarzenia	reformacji	zostały	ukazane	w	kontekście	historii	chrześci-
jaństwa,	 umożliwiając	 lepsze	 zrozumienie	 tego	okresu.	W	 rezultacie	 powstała	
niezwykle	zajmująca	opowieść	wyjaśniająca	czytelnikom,	 jaka	dokładnie	była	
stawka	tamtych	wydarzeń	i	dlaczego	potoczyły	się	one	w	ten	sposób.
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Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

oraz 

Chór Kościelny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie 

serdecznie zapraszają na koncert jubileuszowy pt.

Długoletnie cieszyńskie tradycje śpiewacze. 
Koncert jubileuszowy 90-lecia Chóru Kościelnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

w Cieszynie.

Kościół Jezusowy - 18 października 2014 r. o godzinie 17:00

Wystąpią:
Chór Kościelny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pod dyr. Joanny Sikory

Męski Chór Kościelny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pod dyr. Joanny Sikory
Parafialny Zespół Instrumentalny pod dyr. Kornelii Dorighi

Wyższobramski Chór Kameralny pod dyr. Piotra Sikory
Mirosław Berek – organy

„Kantaty Cieszyńskie” cz. I
 W czwartek 2 października 2014 r. o godzinie 16:30 w budynku parafialnym pl. Kościelny 6   (w sali na 
przeciwko kancelarii parafialnej - parter) odbędzie się spotkanie z dr Zenonem Mojżyszem, który przedstawi 
historię odkrytych XVIII-wiecznych manuskryptów muzycznych w zbiorach archiwum kościoła Jezusowego oraz 
początków muzyki w kościele Jezusowym. Spotkanie będzie wzbogacone prezentacją multimedialną oraz usły-
szymy próbki muzyki odgrywanej niegdyś w kościele Jezusowym. Dr Zenon Mojżysz jest pracownikiem Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego i prowadzi m.in. badania naukowe w ramach projektu (grantu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pt. „Ewangelicka kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego w pierwszej połowie 
XVIII wieku". Spotkanie jest swego rodzaju wprowadzeniem do koncertu „Kantaty Cieszyńskie”, który odbędzie 
się tydzień później – 9 października 2014 r. o godzinie 18:00 w kościele Jezusowym.

Serdecznie zapraszamy  !!!

„Kantaty Cieszyńskie” cz. II
 W czwartek 9 października 2014 r. o godzinie 18:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się kon-
cert pt. Kantaty Cieszyńskie w ramach festiwalu Viva il canto. 
wykonawcy: BAROKOWA ORKIESTRA FESTIWALOWA, CHÓR KAMERALNY „AD LIBITUM”, IZABELLA 
ZIELECKA-PANEK – dyrygent, JAN JAKUB MONOWID – kontratenor, ARTUR JANDA – bas, ZENON MOJ-
ŻYSZ – słowo, GRAŻYNA DURLOW – wprowadzenie.
 W trakcie realizacji w latach 2007-2010 projektu Digitalizacja i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa 
piśmienniczego związanego m.in. z udostępnieniem ewangelickiego dziedzictwa kulturowego Biblioteki Tscham-
mera (największej i najcenniejszej biblioteki ewangelickiej w Polsce) odkryty został cenny zbiór rękopisów mu-
zycznych. Składają się nań wokalno-instrumentalne utwory religijne z 1 połowy XVIII w. oraz kilkanaście utworów 
instrumentalnych – koncerty, sonaty, suity. Co należy podkreślić, zbiór ten posiada wyjątkową wartość historyczną, 
a utwory w znakomitej większości nigdy nie były wykonywane w czasach współczesnych (!). Autorstwa większości 
kantat nie udało się jednoznacznie ustalić, natomiast wśród utworów instrumentalnych znajdujemy m.in. dzieła 
Telemanna, Stoelzel'a czy Heinichena.
 Wydaniem i historycznym opracowaniem tych utworów zajmuje się dr Zenon Mojżysz.
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Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym  

niedzielnym nabożeństwie. 

Bibliotekarki

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

	 Biblioteka	 Parafialna	 posiada	 nagrany	 na	 kasetach	 cały	

Nowy	 Testament,	 do	 wypożyczenia	 razem	 z	 odtwarzaczem	

(magnetofonem).

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

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

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA  
I PRACUJ¥CA 

 Zbliża się jesień, a z nią przygotowanie do zimy. Przeglądamy stan naszego odzienia, obuwia, 
widzimy ich stan, ilość. Widzimy braki, a także nadmiar. Bogaci jesteśmy w różne niepotrzebne (w do-
brym stanie) przedmioty, które żal wyrzucić. Nadmiarem bogactwa cieszą nas też nasze sady i ogrody. 
Kogo obdarować? Kogo poprosić o pomoc? Proponujemy umożliwienie czynienia dobra niewielkim 
kosztem, uczciwie i dyskretnie – ku obopólnemu zadowoleniu. Wystarczy odpowiedzieć na hasła: 
 - POSZUKUJĘ – czego – nieodpłatnie lub odkupię
 - ODSTĄPIĘ lub SPRZEDAM – co.
 Jeśli chcesz wziąć udział w tej akcji, zamieść swoje ogłoszenie na „Tablicy ogłoszeń” w koryta-
rzu Parafii – podając nazwę rzeczy i swój nr telefonu, albo możesz skontaktować się z redakcją. 

Zachęcamy  i zapraszamy do współpracy!!!
Redakcja Wieści Wyższobramskich

Podziel się tym co masz w nadmiarze !!!
Poproś o to, czego ci brakuje!!!
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 Niezależny mieszkaniec wsi niedaleko Norymbergii, pozna w celu matrymonialnym towarzyszkę 
życia, wysoką, lubiącą przyrodę, do wieku 41, wskazana znajomość podstawy języka niemieckiego. Ofertę 
ze zdjęciem proszę przesłać na adres redakcji: Redakcja Wieści Wyższobramskich
                                                                                 Plac Kościelny 6
                                                                                 43-400 Cieszyn

Ogłoszenia matrymonialne:

Malarstwo
Chcesz pomalować – odnowić 

mieszkanie lub dom, 
zadzwoń. 
Wojnar Józef

Tel. 33 85 294 46; 887 731 940

Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na 
Koncert finałowy IV warsztatów muzycznych „Śpiew bez granic”

31 października, godzina 20.00
kościół Na Niwach w Czeskim Cieszynie

Koncert połączony jest z Nocą z Lutrem. Wstęp wolny!
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Kontakt: Bogumiła i Leszek Sztefka
Dzięgielów, ul. Cieszyńska 29
Tel. 512 635 135; 505 146 799
e-mail: Leszek@firmaswietliki.pl

Zaprasza do skorzystania z naszych usług:

Usługi porządkowe dla firm i domu:
- mycie okien
- pranie dywanów, wykładzin i tapicerki meblowej
- sprzątanie poremontowe
- całoroczna opieka nad grobami
- oraz wiele innych usług
Realizujemy zlecenia stałe i jednorazowe
Więcej szczegółów na: www.firmaswietliki.pl

Firma Sprzątająca Świetliki 

Rozwijamy się dla Ciebie! 
Zapraszamy do naszego biura. 

Cieszyn; Plac Wolności 3 (2 piętro) 
Zapraszamy: poniedziałki, środy, piątki od 14-16. 

Przyjdź, zapytaj i wybierz ofertę dla siebie!

 Poszukuję dodatkowej lub stałej pracy jako profesjonalny  

kierowca oraz traktorzysta – prawo jazdy kat – A, B, C, D, E – duże 

doświadczenie. Telefon 885 730 060

Humor: Pani pyta Jasia: 
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym? 
- Koń ciągnie wóz. 
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było zdaniem rozkazującym. 
- Wio!
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

Skład komputerowy: B i A Macura
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