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OD REDAKCJI:

Beata Macura

 Istnieją ludzie, których dręczy samot-
ność. Samotność to stan, który od zawsze 
był wpisany w ludzkie życie. Ten stan ludz-
kiej psychiki wynika z charakteru człowieka,  

z jego wrażliwości, sposobu patrzenia na świat. Współczesny człowiek, żyjący w świe-
cie komputerów i internetu jest coraz bardziej wyizolowany ze środowiska.  Wybór 
pustelniczego życia jest czasem dobrowolną decyzją, bywa też wynikiem odrzucenia 
przez środowisko. Człowiek wycofuje się z życia, gdy nie czuje się zrozumiany. 
 Samotność dotyczy właściwie wszystkich ludzi, nawet tych otoczonych tłumem 
znajomych, bywających ciągle w publicznych miejscach. Przychodzą takie chwile, że 
każdy czuje pustkę wokół siebie. Chociaż jest przeludnienie, choć olbrzymie obiekty 
przemysłowe skupiają tysiące ludzi przy wspólnych warsztatach pracy, a nowoczesne 
bloki mieszkalne są przeładowane ludźmi jak jakieś monstrualne mrowiska, nigdy ludzie nie czuli się tak bardzo 
samotni, jak dzisiaj. Jeszcze niedawno mieszkańcy bloków znali się bardzo dobrze, nie byli obojętni na krzywdę 
sasiadów. Teraz nie znają się nawet z nazwiska. Istnieje znieczulica, obojętność, egoistyczne patrzenie na siebie. 
Przyczynił się do tego również dobrobyt, który towarzyszy ludzkości. Istnieje również samotność przeludnionych 
miast, zatłoczonych kawiarni, kin i stadionów sportowych. Człowiek dzisiejszy jest znacznie bardziej świadomy 
swej odrębności niż kiedykolwiek przedtem, dlatego też wie, że w gruncie rzeczy każdy jest sam na świecie; jest 
sam w swoich walkach wewnętrznych, w cierpieniu, śmierci.
 Możemy mieszkać i pracować wśród tłumów, a jednak czuć się beznadziejnie samotni.  
 Samotność może być i pozytywna. Daje możliwość wyciszenia, ucieczki od codziennych problemów, 
bywa zbawienna dla człowieka, bo pozwala mu zastanowić się nad sobą, nad życiem. Odrobina samotności ni-
komu nie zaszkodzi. Gdy jednak staje się normą, człowiek czuje się nieszczęśliwy, wyizolowany, odrzucony. 
Człowiek potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi, wspólnego działania, rozmów, wspólnych zabaw. Życie zmusza 
nas często do życia w izolacji. Jeśli jest to dobrowolny wybór, to samotność morze być stanem szczęśliwości. 
Najczęściej jednak jest ona przekleństwem, bólem, ciężarem, który ciężko udźwignąć.
 Obecnie coraz więcej spotykamy ludzi samotnych, wyrzuconych na margines życia. Ludzie bardziej  
cenią karierę, pieniądze, sławę, niż przyjaźń czy miłość. Człowiek współczesny, choć żyje wśród ludzi jest coraz 
bardziej samotny i nieszczęśliwy i to nie dla tego, że poświęcił się idei, ale dlatego, że w dzisiejszym świecie  
tak trudno zbliżyć się do drugiego człowieka. Samotności nie zabije się pracą, nie utopi w kieliszku, nie zgubi 
w kinie, przy telewizorze, nie zatrze najciekawszą lekturą. Gdy przyjdzie cierpienie - samotność odezwie się ze 
zdwojoną siłą.
 Dzięki Bogu, jest ktoś, kto może nam towarzyszyć i w głębinach samotności. To Jezus - nasz Zbawiciel. 
Po to przyszedł na ziemię, po to poszedł na krzyż, aby zwyciężyć nie tylko nasz grzech, lecz i naszą samotność. To 
On mówi: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdzie-
my, i u niego zamieszkamy" (J 14,23). Cóż za ulga dla wierzącego serca! Tak, przyjdź, Panie Jezu - i zamieszkaj 
we mnie! „Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was” J 14,18. By wyjść z samotności, musisz wyjść do ludzi. 
To oznacza, że nie możesz się bać innych ludzi, spotkań z nimi, kontaktów, rozmów, znajomości, nawiązywania 
głębszych relacji. Nie możesz także uważać się za kogoś najważniejszego, najmądrzejszego, kto wszystko wie  
i umie, kto ze wszystkim sobie radzi i nie potrzebuje pomocy. Musisz zmienić myślenie, zarówno o sobie samym, 
jak i o drugim człowieku. Trzeba starać się być otwartym dla drugiego człowieka. Musisz mu pozwolić na to, by 
był sobą, musisz się z nim liczyć z tym, co myśli, czuje, pragnie. To prawdziwie mentalna rewolucja w życiu 
każdego z nas, ale jakże potrzebna.
 Na terenie parafii odbywa się wiele spotkań, w których mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli. Dla 
każdego z Was znajdzie się coś ciekawego. Niedzielne nabożeństwa również  pozytywnie wpływają na nasze ży-
cie, otrzymujemy tam wiele cennych i wartościowych wskazówek.

 Przed nami Rok Jubileuszowy związany z „500 lat Reformacji”. W tym okresie będzie się odbywało wiele 
uroczystości i spotkań, zapraszamy do korzystania i wspierania wszystkich przedsięwzięć.
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Rozważanie biblijne

Świadoma wdzięczność

 A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, 
obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo 
z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam 
obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli 
hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano: Szczodrze rozdaje, udzie-
la ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy 
i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawie-
dliwości waszej; a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką 
szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia 
Bogu. 2 Kor 9,6-11

Siostry i Bracia w Chrystusie!
 Serce chrześcijanina powinno być przesiąknięte wdzięcznością. Dla-
czego? Chociażby dlatego, że dostaliśmy od Boga życie, także ze względu na 
Jezusa, który swoje życie ofiarował za nasz grzech na krzyżu Golgoty. Myślę, 
że każdy wierzący powinien rozpocząć swoje myślenie o wdzięczności wła-
śnie od uświadomienia sobie daru życia i zbawienia. Wtedy wszystko nabiera 
innej perspektywy, no bo przecież jeśli jestem przekonany i świadomy tego, 
że wszystko co mam, zawdzięczam Bogu, to komu jak nie Bogu być wdzięcz-
nym! 
 Wdzięczność chrześcijańska to nie moment, ale stan, który napędza 
nas do dobroczynnego działania. Ta niesamowita motywacja, styl życia po-
woduje, że mamy w sobie radość, którą zachęcamy ludzi wokół nas. Ktoś 
kiedyś powiedział, że człowiek, który myśli, że wszystko co ma zawdzięcza 
tylko sobie, jest nieszczęśliwy, bo kiedy odczuwa wdzięczność i chciałby ko-
muś podziękować, może jedynie dziękować sobie… Wdzięczność to radość, 
chęć odwzajemnienia, impuls do dobroczynności, bo przecież wiemy, jako 
ludzie wierzący, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawanie niż branie.
 Jeśli patrzymy na życie z innej perspektywy, to często mamy problem 
z dzieleniem się naszymi finansami i czasem. Wiemy na przykład, że Słowo 
Boże nie tyle zachęca, co nakazuje oddawać nam 10 procent naszych finansów 
na sprawy Boże. Wielokrotnie słyszymy, czytamy o dziesięcinie, jednak kiedy 
dochodzi do rozplanowania wydatków, to bardzo często ciężko jest nam te 
10 procent wygospodarować dla Boga. Jeśli jednak jesteśmy świadomi tego, 
że wszystko co mamy (włącznie z życiem!), a więc 100 procent pochodzi  
z Bożego kapitału, to z radością i wdzięcznością, hojnie łożymy na Boże cele.  
Słyszałem już wiele świadectw na temat błogosławieństwa wypływającego 
z praktykowania dziesięciny, mogę także zaświadczyć, że i w moim życiu 
zdarzało się i zdarza wiele cudów związanych z praktykowaniem dziesięci-
ny i ofiarowania finansów na Boże cele. Nie chcę sprowadzać wdzięczności, 
szczodrobliwości czy okazywania dobra tylko i wyłącznie do finansów, ale 
ten aspekt naszego chrześcijańskiego życia narażony jest w sposób szczegól-

ny na diabelski atak… Często 
pieniądzem, a raczej naszzm 
brakiem świadomości Bożego 
obdarowania, doprowadza nas 
do duchowych upadków, wielo-
krotnie widzimy, jak pieniądze 
potrafią zmienić ludzi, jak często 
są przyczyną grzechu i wreszcie, 
jak potrafią rządzić nami i świa-
tem. Apostoł Paweł przypomina 

- …ochotnego dawcę Bóg miłuje. 
A władny jest Bóg udzielić wam 
obficie wszelkiej łaski, abyście, 
mając zawsze wszystkiego pod 
dostatkiem, mogli hojnie łożyć 
na wszelką dobrą sprawę…
Bardzo pogubiliśmy się w dzi-
siejszym świecie i coraz częściej 
słyszy się słowa rozgoryczenia  
z powodu tego, że ktoś nie mógł 
wyjechać na długie zagraniczne 
wakacje, czy nie był w stanie ku-
pić sobie lepszego samochodu. 
Jakbyśmy zapomnieli o tym, że 
sensem życia jest Boża wiecz-
ność, a nie za wszelką cenę kom-
fort i lans przed ludźmi… I wca-
le nie mówię o tym, że nie mamy 
kupować telewizorów i jeździć 
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dobrymi samochodami, ale zanim zaczniemy narzekać, 
zastanówmy się przez chwilę, ile dobrego dostajemy 
każdego dnia i czy nasze często wygórowane pragnie-
nia rzeczywiście są weryfikowane Bożą perspektywą.
 Wyznacznikiem dobrego życia podobno jest 
szczęście, a szczęściem chrześcijańskim jest bliskość 
Boga. Czy rzeczywiście tak żyjemy? Czy jesteś blisko 
Boga? Czy jesteś szczęśliwy?
 A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na po-
karm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców 

sprawiedliwości waszej; a tak ubogaceni we wszystko 
będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, 
która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczy-
nienia Bogu.

 Życzę Wam, ale też sobie, byśmy każdego dnia 
byli wdzięczni i umieli się dzielić, bo przecież wszyst-
ko co mamy, to Boży dar.
 Amen.

 Ks. Andrzej Wójcik urodził się 7 kwietnia 1979 r. w Cieszynie. W latach 1999-2004 studiował na Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ukończonych studiach i odbyciu praktyk kandydackich, 4 grudnia 2005 r. został 
ordynowany przez ks. bp. Janusza Jaguckiego, na księdza luterańskiego w kościele Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie. Przez 
cały okres służby na Mazurach i wikariatu w olsztyńskiej parafii pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Die-
cezji Mazurskiej oraz opiekował się filiałem w Olsztynku. We wrześniu 2006 roku został skierowany do służby w Wieluniu  
i Kluczborku był także Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Warszawskiej. 1 września 2007 roku został skierowa-
ny do Gliwickiej parafii, gdzie do dnia 6 stycznia 2010 r. odbywa dalszą część wikariatu. Po konsekracji byłego proboszcza 
parafii ks. Jerzego Samca na urząd biskupa Kościoła E-A w Polsce, zostaje mianowany proboszczem administratorem parafii  
w Gliwicach. W lutym 2011 zostaje wybrany przez zgromadzenie parafialne na proboszcza parafii. Wprowadzony uroczyście 
w urząd proboszcza parafii dnia 27 marca 2011 roku przez zwierzchnika Diecezji Katowickiej ks. bp. Tadeusza Szurmana. 
Jest prezesem Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach, które w ramach swojej działalności edukacyjnej 
prowadzi Szkoły ETE. Lubi: podróże, posłuchać dobrej muzyki, grywa na gitarze. Ceni: naturalność, otwartość, szczerość  
i profesjonalizm. Jeden z ulubionych wersetów biblijnych: To bowiem, co widzialne, trwa do czasu, natomiast to, co niewi-
dzialne, wiecznie  2 Kor 4,18. Od 10 października 2009 r. żonaty z Joanną z domu Cieślar, magistrem farmacji. Córka Nel 
obecnie ma 3 lata. Służąc razem, chcą wskazywać na to, co niewidzialne. 

ks. Andrzej Wójcik

Nie lękaj się...

 To, co każdego dnia podają media o wojnach, 
aktach terroru, zamieszkach, wypadkach ludzkich, 
może napawać strachem. Do tego jeszcze dochodzi 
obawa przed chorobami i nieszczęściami takimi jak 
np.: rak, zawał serca, które mogą spotkać każdego  
z nas. Są to zagrożenia realne, za którymi czyha śmierć. 
Jest też i strach przed wiecznością i tym, co będzie po 
śmierci. Otóż nie! Jest ktoś kto umarł i po trzech dniach 
zmartwychwstał: Jezus Chrystus, Syn Boży. Jako zmar-
twychwstały, nad którym śmierć nie ma żadnej mocy, 
stanął pośrodku swoich uczniów z cudownym słowem: 

„Pokój wam” (J 20,19). Jego pokój jest Bożą odpowie-
dzią na każdą obawę. On pragnie nam podarować we-
wnętrzny pokój i prawdziwe bezpieczeństwo. Tak. On 
zaprasza każdego z nas osobiście, abyśmy do niego 
przyszli i przyjęli jego obietnicę: „Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja 

 „Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i 
mam klucze śmierci i piekła”. Obj J 1, 17-18

wam dam ukojenie” (Mt 11, 28). Jest to możliwe dzięki 
Jego ofierze na krzyżu. Tam Bóg ukarał go, bezgrzesz-
nego, za nasze winy: „Ukarany został dla naszego zba-
wienia” (Iz 53, 5). Aby dać nam pokój, musiał zapłacić 
wysoką cenę za nasze grzechy. Uczynił to dobrowolnie, 
oddając za nas swoje życie. 
 Tak, z natury jesteśmy winni przed Bogiem. 
Zgrzeszyliśmy przeciwko Najwyższemu. Staliśmy się 
Jego wrogami i słusznie obawiamy się Jego kary, sądu, 
który ma nastąpić po śmierci. Ale Jezus Chrystus oferu-
je nam pokój z Bogiem, pojednanie, przebaczenie. Czy 
odrzucisz tak wielką łaskę, czy przyjmiesz ją z wiarą?

Ruta Kornelia Lissowska
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Niepokój i radość

Nasze życie duchowe

 Wiara w Jezusa jest zasadniczym warunkiem 
naszego życia duchowego. Bez niej nie miałby czło-
wiek pewności istnienia Boga i rzeczy niewidzialnych, 
nie odczuwałby Jego wielkości i swojej zależności od 
Niego. Bez niej nie mógłby wejść do Królestwa Boże-
go. Jezus powiedział: „Kto wierzy w Syna ma żywot 
wieczny, kto zaś nie słucha Syna nie ujrzy żywota, lecz 
gniew Boży ciąży na nim” (J 3, 36). Skoro więc tak 
ważna jest wiara, to nie ulega wątpliwości, że trzeba  
o nią dbać, jak o najdroższy skarb. Trzeba jej strzec 
przed niebezpieczeństwami, które jej grożą w różnych 
powikłaniach życia na ziemi. Z dziesięciu trędowatych, 
którzy swej wierze i Jezusowi zawdzięczali wyzdro-
wienie, tylko jeden wrócił się, aby Jezusowi podzięko-

wać za wyzdrowienie. Kapłan i Lewita przeszli obojęt-
nie koło poranionego człowieka, nie udzieliwszy mu 
pomocy. 
 Czy taka wiara może zbawić? Tak możemy się 
pytać z ap. Jakubem, przeto jego upomnienie nie jest 
dla nas zbyteczne. Dbajmy o wiarę, by była taka jak ją 
odczuwał ks. dr M. Luter, który w komentarzu do Listu 
ap. Pawła do Rzymian tak o wierze napisał: „Wiara jest 
mocą żywą, zapobiegliwą, czynną, potężną i niemoż-
liwą dla niej jest rzeczą, by nie działała i nie czyniła 
dobrze. Ona się nie pyta czy dobre czyny wykonać na-
leży, bo nim kto tak się spyta, to wiara już je wykonała 
i zawsze wykonuje. Obyśmy tak o swojej wierze mogli 
powiedzieć.

 Gdy człowiek modli się do Boga, zatapia się 
najpierw w samym sobie. Wtedy wrze całe jego życie, 
cała jego wdzięczność i wszystkie upokorzenia. Odży-
wają również małe codzienne sprawy.
 Podczas tego zanurzenia się w sobie odzywa-
ją się przez cały czas dwa tony. Właśnie te dwa tony 
starałem się uchwycić w niniejszej książce. Stanowią 
one część mojej osobistej egzystencji i — jak sądzę — 
egzystencji większości ludzi, jeśli nie zaryglowali się  
w jakimś zamkniętym, własnym systemie.
 Podczas modlitwy dochodzi do głosu niepo-
kój serca. Niepokój jest uciążliwą częścią mego życia. 
Tkwi on nieraz na samym skraju świadomości. Niepo-
kój szedł za mną — jako człowiekiem, jako księdzem 

— przez wszystkie moje dni niczym jakiś mroczny cień. 
Nie mogłem wyzwolić się od respektu dla znaku zapy-
tania.
 Lecz znajdowałem, często dzięki pokorze, dro-
gę wyjścia z niepokoju. Albo lepiej: cichy spokój po-
śród — czasami — przymusowego niepokoju.     Była 
to moja wiara, wiara Kościoła w Boga i Jezusa.
 Radość to centrum istnienia. Radość jest naj-
cudowniejszym tonem Kościoła. Wierz mi, kimkolwiek 
jesteś i jakkolwiek żyłeś, zwiastowaniem Kościoła dla 
ciebie jest radość. Jeśli nie uchwyciłeś tego tonu i pró-
bujesz zadowolić się mizernymi objawami radości z po-
wodu dobrej sytuacji materialnej i sukcesów w karierze, 
to życzę ci z całego serca wielkiej wyzwalającej rado-
ści. Radości, która cię uniesie trochę ponad powierzch-
nię ziemi i która obdarzy twoje życie sensem i wdzięcz-

nością. Taką właśnie radość daje ci Kościół. Nie bój się 
Kościoła! Nie urabiaj sobie opinii o Kościele na podsta-
wie   marginesowych   zjawisk,   jego błędów i braków, 
marnego kazania, sporów teologicznych itp.  Spróbuj  
ustalić  po co Kościół istnieje, i zapytaj, czy coś innego 
na tym świecie może cię tak obdarować. Pamiętaj, że 
Bóg istnieje. Pamiętaj, że Bóg troszczy się o ciebie, że 
cię miłuje, kimkolwiek jesteś. Pamiętaj, że masz spo-
czywać w Jego ręku. Pamiętaj, że On ma przyszłość dla 
ciebie — teraz i tutaj. Bogu niechaj  będą dzięki  za tę 
radość!  Gdyby Bóg nie dokonał tego dzieła przez Jezu-
sa, tkwiłbym jeszcze samotnie w moich ciemnościach.
Wiara Kościoła to gwiaździste niebo usłane punktami 
świetlnymi, z pociechą i radością dla nas, którzy przez 
krótką chwilę wędrujemy z grzechami, nędzą i znakiem 
zapytania.
 Radość stoi w Kościele na pierwszym i ostat-
nim miejscu. Radość w Bogu, radość w Biblii, radość 
w Jezusie, radość z Chrztu, radość z Komunii Św., ra-
dość modlącego się. Radość każdego dnia, kiedy Duch 
Święty porusza nasze serce, a my odkrywamy naszych 
bliźnich i możemy wznosić radosne okrzyki na cześć 
żywego Boga. Wiara Kościoła to radość i pochwalny 
śpiew. Także dla zwykłego człowieka z jego małymi 
ludzkimi problemami. Staraj się włączyć twój słaby 
głos w potężny chór całego Kościoła.
 Jezu, mój Panie, Ty, który zbawiłeś mnie  
i wszystkich ludzi — oto jestem. I wiem, że nie zapo-
mniałeś o mnie.

Gert Borgenstierna

 Ruta Kornelia Lissowska
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O pociągu

 Wyrazy wieloznaczne ciekawią i frapują. Naj-
więcej jest ich chyba w języku angielskim. Takie „get” 
czy „set” mają po kilkadziesiąt znaczeń, a rzadziej 
używane „bat” może oznaczać nietoperza, palanta, kij 
do gry w krykieta, kijankę, tempo, popijawę, hulankę, 
mrugnięcie okiem lub język tubylców w Indiach. 
Ostatnio wypowiedziałem zdanie: „Biorę dziadka  
i jadę po babcię”, co mogło oznaczać coś całkiem inne-
go niż znaczyło. Tymczasem komunikowałem córkom, 
że z dziadkiem do orzechów jadę po teściową, żeby 
łupać orzechy włoskie na działce. Łupanie orzechów 
było moją działką w harmonogramie prac na działce  
w owym dniu.
 Dzisiaj moją działką jest pisanie o pociągu. 
Pociąg może być do czegoś, do kogoś, lub dokądś. 
W pociągu do Bielska-Białej rozmawiałem z żołnie-
rzem. Wracał z przepustki, był nieszczęśliwy. W ramach 
osładzania sobie ostatnich chwil wolności pociągał  
z butelki, częstując uprzejmie pasażerów. Powtarzał 
przy tym: „Przedział jest dla niepalących, ale nie dla 
niepijących”. Kiedy przepił do mnie, odmówiłem. 
Wywołało to oburzenie trzech pozostałych pasażerów  
i żołnierza. Moje zachowanie oceniono jako aroganckie, 
niegodne, niepolskie.
 Ale potem rozwinęła się dyskusja. Czy ten, kto 
nie rozwesela się alkoholem to koniecznie ponurak, 
który nie umie cieszyć się życiem? Czy picie pozwa-
la przetrwać ciężkie chwile czy ich ciężar zwiększa, 
upraszcza życie czy komplikuje? A co z kacem, bijaty-
ką, wypadkami, nałogiem, przemocą, nieszczęśliwymi 
rodzinami? Pytania skłoniły nas do rozważań nad istotą 
szczęścia. Starszy pan, pani w średnim wieku, młody 
chłopak przed wojskiem, żołnierz służby zasadniczej 
i ja opowiedzieliśmy sobie o różnych wydarzeniach 
świadczących o tym, że szczęście trudno zdefiniować, 
że trudno do niego dojść, trudno je na dłużej zatrzy-
mać. W pociągu do Bielska rozmawialiśmy o pociągu 
do szczęścia. O tym, że wszyscy go pragniemy, potrze-
bujemy. Zadziwiająco trzeźwi, choć trochę zamyśleni, 
wysiedliśmy, w zgodzie, w Bielsku-Białej. 
 Tam rozpoczęła się, w innym pociągu, w in-
nym czasie, rozmowa równie, a nawet bardziej ciekawa. 
W przedziale ekspresu do Warszawy skład podróżują-
cych był całkiem podobny. Tylko w miejsce żołnierza 
jechała młoda kobieta. Był wczesny ranek, otwarłem 
Biblię i pogrążyłem się w lekturze. Z zadumy wyrwały 
mnie słowa: „Rozpoczyna pan dzień od czytania Pisma 
Świętego, jest pan więc prawdziwym chrześcijaninem”. 
Był to rodzaj pytania retorycznego, refleksji lub komen-
tarza, ale potem padło pytanie konkretne: „Czy w pana 

Biblii występuje imię własne Boga, Jehowa?” 
 Tak rozpoczęła się parogodzinna rozmowa. Py-
tanie zadała młoda kobieta, jak się okazało sekretarka 
w dużej firmie, bardzo inteligentna i bardzo ładna. Na 
szczęście nie musiałem rozmawiać sam. Starszy pan 
okazał się profesorem teologii, młody chłopak liderem 
organizacji chrześcijańskiej, a pani w średnim wieku 
bardzo mądrą, wierzącą psycholożką. Rozmawialiśmy 
o znaczeniu imienia Jahwe, o treści imienia Jezus (Jah-
we wybawia), o innych wspaniałych imionach Ojca  
i Syna (Ja Jestem, Elohim, Emmanuel, Odwieczny Oj-
ciec, Bóg Mocny), o tym, że Duch Święty jest osobą, 
skoro naucza, pociesza (intelekt), smuci się, gniewa 
(emocje) rozkazuje, prowadzi (wola), o zbawczych pla-
nach Boga, o wierze jako zaufaniu, o konieczności po-
wierzenia się Chrystusowi. 
 Rozmowa była wielowątkowa, poruszająca, 

„wyreżyserowana przez Boga”,  jak stwierdziła młoda 
kobieta, która, gdy dojeżdżaliśmy do Warszawy Cen-
tralnej, obiecała, że nie da sobie już nałożyć nikomu 

„okularów interpretacyjnych”, ale będzie studiować Bi-
blię samodzielnie.            
 Mógłbym jeszcze opowiedzieć, jak w pociągu 
do Wiednia skradziono mi bagaż,  jak kilka dni podró-
żowałem do Bułgarii, częściowo po szerokich torach, 
przez nieistniejący już Związek Radziecki i głodującą 
Rumunię, i o tym jak okrutnie chrapali Niemcy w wa-
gonie sypialnym  pociągu z Amsterdamu do Berlina. 
Ale opowiem o najważniejszej podróży, w której roz-
mawiałem z Bogiem przez pięć lat i w której pozna-
łem... 
 Ale po kolei. Przed laty dojeżdżałem koleją do 
pracy. Na odcinku Wisła Dziechcinka – Goleszów mo-
dliłem się i czytałem Biblię, a po przesiadce, na trasie 
Goleszów - Cieszyn, czytałem książki. Dzięki temu każ-
dego poranka brałem duchowy oddech przed podjęciem 
pracy w  księgarni Logos i zapoznawałem się z treścią 
książek, które podawałem klientom z półek. Na stacji 
Goleszów, gdzie krzyżują się drogi biegnące z Warsza-
wy, Katowic, Bielska, Cieszyna i Wisły, spotkałem pew-
nego dnia bardzo piękną i mądrą dziewczynę. Zgodnie 
z tradycją kolejową zaczęliśmy rozmawiać o Bogu, Bi-
blii, życiu. Wkrótce stwierdziłem, że chcę rozmawiać  
z ową pięknością sam, nawet - a może zwłaszcza - gdyby 
obok siedziało kilku chrześcijańskich liderów czy pro-
fesorów teologii. Po pewnym czasie się oświadczyłem. 
Po roku wzięliśmy ślub. Węzeł kolejowy stał się więc 
niejako miejscem zawiązania węzła małżeńskiego. Od 
tej pory, w ciągu 28 lat, wędrowaliśmy wspólnie koleją 
tylko kilka razy. Żałuję. Wprawdzie w samochodzie też 
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Kocham nasz Kościół

można rozmawiać, ale jest jakiś urok, jakiś romantyzm 
w stukocie kół o szyny, w kołysaniu wagonów...
 
 Ważne, by nie wsiadać do pociągu byle jakie-
go. Nie rozmawiać o byle czym. I pielęgnować pociąg  

do rzeczy, osób i spraw wartościowych, pięknych, bo to 
ułatwia odkrywanie sensu życia i dotarcie do celu.

Marek Cieślar

 Psalm 26,8
 Kocham   nasz   Kościół,   jest   mi   drogi   jak 
matka, dziecko, człowiek ukochamy, ktoś bardzo bliski.
 Kocham nasz Kościół i dlatego wydaje mi 
się, że dobrze rozumiem człowieka, którego nigdy nie 
spotkałem, który żył daleko, w innym zupełnie kraju  
i w bardzo dawnych, odległych czasach, a który czuł 
to, co ja, gdy powiedział: „Panie! Umiłowałem miesz-
kanie domu twego i miejsce przebywania chwały two-
jej". I mnie są drogie miejsca, gdzie przebywa chwała 
Twoja, Panie! Ona mieszka dziś w Słowie Ewangelii,  
w sakramentach łaski. To Ewangelia Pana naszego Je-
zusa Chrystusa jest arką przymierza między Bogiem  
i nami. Gdy ona jest wśród nas, Ty jesteś między nami, 
Panie!
 Progi każdej świątyni, w której czci się Boga, 
przekraczam z szacunkiem, ale nasze kościoły ewan-
gelickie, pełne prostoty, często ubogie, odwiedzam ze 
szczególnie gorącym sercem. W nich jestem zadomo-
wiony, wyrosłem w ich cieniu, przywiązałem się do 
nich, dobrze znam znaczenie wszelkich znaków i sym-
boli, którymi się oszczędnie szafuje, znam bieg nabo-
żeństwa, choćbym spotkał niewielkie różnice w jego 
porządku, na co nasz Kościół zezwala, byle Ewangelia 
była wiernie zwiastowana, nie razi mię to. Kocham nasz 
Kościół Ewangelicki, drogie mi są jego dzieje, chętnie 
chodzę po tropach Reformacji na naszej ziemi, chcę 
wiedzieć, jakiego jesteśmy rodu, cieszą mię dni chwa-
ły, nawet te minione, chciałbym ich pamięć utrwalić  
w sercach, w myślach, zachować pamięć o Piotrze Ar-
tomiuszu-Krzesichilebie, Kwiatkowskim, Radomskim  
i o Murzynowskim, którzy kładli podwaliny pod odno-
wę Kościoła u mas. Na pewno godni są tego, aby ich  
w pamięci zachować, aby mieli trwałe miejsce w na-
szych sercach. Więcej — jesteśmy powołani i zobo-
wiązani do tego, by nadal prowadzić ich dzieło. Jak bę-
dziemy to czynić, nic o nich nie wiedząc? Co bowiem 
mówią te imiona przeciętnemu wyznawcy naszego Ko-
ścioła? A przecież Słowo Pańskie wzywa: „Pamiętajcie 
na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, 
a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich".
 Kocham nasz Kościół i tak bardzo chciałbym 
wydobyć z popiołów obraz życia z Bogiem pierwszych 

pokoleń reformacyjnych na naszej ziemi, obraz nabo-
żeństwa, świątyń owych czasów, jakoś to wskrzesić, 
przypomnieć, przekazać pokoleniom dnia dzisiejszego 
i rozgrzać ich serca miłością dla tej sprawy.
 Kocham nasz Kościół taki, jaki jest na naszej 
ziemi, skromny, niewielki, ubogi, ale masz, mój, Ko-
ściół moich najbliższych. Są inne Kościoły chrześci-
jańskie na naszej ziemi, też służą na swój sposób Panu, 
ale ja poznałem Jezusa Chrystusa w moim Kościele, tu 
znalazłem drogę do pokoju duszy, w tym Kościele spo-
tkałem się z Ewangelią i dlatego go ukochałem.
 Kocham nasz Kościół Ewangelicki, w którym 
mię wychowano, w którym jako dziecko poznałem 
Boże prawa i wieść o łasce, którego pieśni śpiewam od 
najmłodszych lat życia. Pieśni te stały mi się naczynia-
mi kosztownymi, w których zanosiłem i zanoszę Panu 
modlitwy mego serca. Ileż razy w trudnych dniach 
życia powtarzałem w sercu: „Toruj, Jezu, Sam drogę 
życia nam (...) W utrapienia czas, Panie, wzmacniaj 
nas"... Jak bliski jest mi hymn: „Chcę kochać Ciebie, 
Boży Synu" lub inny: „Jezu, ma radości, duszy mej mi-
łości", jak miłe mi są pieśni naszego ludu: „Wszyscy, co 
składają w Panu swe ufanie" albo pieśń żniwna: „Pola 
już białe, kłosy się kłaniają". Jakiż bogaty jest skarbiec 
naszych pieśni, jakim klejnotem jest pieśń pasyjna:  

„O głowo, coś zraniono, zhańbiona, zlana krwią". Ileż 
tętni w tych pieśniach serca, jaka żarliwość wiary! To 
skarby nasze! Pobożność złożona w nich spowiła moją 
duszę i stała się jej światłem, grzała ją, żywiła, wzmac-
niała.
 Kocham nasz Kościół, niewielki, rozproszony. 
Czasem zazdrość budzi położenie innych chrześcijan, 
którzy widzą swych współwyznawców, gdzie rzucą 
okiem, dokądkolwiek skierują kroki. Ale tym większa 
jest moja radość, tym bardziej się cieszę, gdy przypad-
kowo, nieoczekiwanie, spotkam rodzinę lub pojedyn-
czego człowieka tego samego ducha, naszego wyznania, 
bratnią duszę.
 Kocham nasz Kościół. Widzę trudności, z 
którymi się biedzi, bolą mię rany na jego ciele, nie 
wiem, po ludzku mówiąc, jaka będzie jego przyszłość, 
ale wiem, że „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą  
w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, 
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choćby ziemia zadrżała"... Na motywach tego Psalmu 
powstał hymn naszego Kościoła, który jest hymnem 
wiary. Kocham nasz Kościół i tak bym chciał, tak bar-
dzo bym chciał, aby miał on w przyszłości na naszej 
ziemi dni rozkwitu, aby pociągnął ciepłem żywej wiary 
w Pana, urokiem serdecznej miłości braterskiej wielu, 

aby tchnął duchem Jezusa Chrystusa i tym zyskiwał 
serca. Módlmy się za nasz Kościół, składajmy jego 
dolę, stan, życie, przyszłość, w ręce tego Pana, który go 
powołał do życia i któremu ma służyć!

ks. T.W.

 Świat gór jest bezsprzecznie  
czymś innym niż świat mórz. W nim 
nic się nie powtarza. Żadna góra nie jest 
dokładnie taka sama jak inna. Każda 
ma swoją szczególną topografię, swo-
ją własną historię, odrębne położenie – 
tam gdzie wznosi się  jedna, nigdy nie 
stanie inna. Krótko mówiąc, każda góra 
ma swój odrębny charakter i swoją nie-
powtarzalną historię.
 W nieporównywalnie głębszym 
sensie dotyczy to również gór biblij-
nych, ponieważ każda z nich ma swoje 
nieprzemijające miejsce w Historii Zba-
wienia. A cóż  może nadać człowiekowi 
albo górze więcej odrębności i godności 
niż fakt, że Bóg powołał ich do Historii Zbawienia ! 
Tak się złożyło, że właśnie najmniejsza z gór jest Naj-
ważniejszą. „Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd 
nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, Któ-
ry uczynił niebo i ziemię” (Ps 121, 1-2). Golgota jest  
z nich najważniejsza.
 Noe (spoczynek) był potomkiem Seta. Po 
śmierci Abla Ewa urodziła Adamowi syna i dała mu 
imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast 
Abla, którego zabił Kain (1Mż 4,25). Noe był synem 
Lamecha i miał nadzieję, że ten będzie dla wielu po-
ciechą w pracy i mozole rąk ludzkich na ziemi, którą 
przeklął Pan (1Mż 5,29). Noe, gdy miał pięćset lat zo-
stał ojcem trzech synów: Sema, Jafeta i Chama (1Mż 
5,32). Za dni Noego życie na ziemi było niebezpieczne 
i niespokojne z powodu ustawicznych napięć społecz-
nych i antagonizmów. Doszło do moralnej dekompresji 
i zdziczenia obyczajów. „A gdy Pan widział, że wielka 
jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego my-
śli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował 
Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym  
w sercu Swoim” (1Mż 6,5-6). Jest to jakieś niepojęte 
i niezrozumiałe, że zło w człowieku zawładnęło pra-
wie całą populacją świata starożytnego. Pan Bóg kocha 
człowieka i miał zawsze z nim myśli o pokoju, a nie  
o utrapieniu i niedoli. Chciał mu przygotować wspa-

niałą przyszłość i natchnąć go nadzieją (Jr 29,11). Zła-
manie Bożej umowy człowieka z Bogiem zepchnęło go 
na duchowy margines. Teraz człowiek musiał zmagać 
się ze sobą, ze swoimi złymi skłonnościami, pokusami, 
pożądliwościami ciała i pychą swojego życia. Walczył  
z tym wszystkim, co wychodziło z niego i co go kalało. 
Biblia mówi: „Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego 
pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, mor-
derstwa, cudzołóstwa, chciwość, złość, podstęp, lubież-
ność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota, wszystko to 
złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka” (Mr 7,20-23). 
Z tym na co dzień zmagać musiał się Święty Bóg, nasz 
Stworzyciel. „I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego 
stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od czło-
wieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, 
gdyż żałuję, że je uczyniłem.” (1Mż 6,9). Noe miał 
wierzących, bogobojnych rodziców. To zaowocowało  
w jego życiu do tego stopnia, że znalazł on łaskę  
w oczach Pana (1Mż 6,8). W oczach Bożych uchodził 
za męża sprawiedliwego, nieskazitelnego wśród swo-
jego pokolenia. Biblia mówi o nim, coś szczególnego: 

„Noe chodził z Bogiem”. (1Mż 6,9;  2 Piotra 2,5). Biblia 
ilustruje nam jak wyglądało życie codzienne mieszkań-
ców świata starożytnego: „ …w dniach owych przed 
potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż 
do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli 
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się, że nastał potop i zmiótł wszystkich … „ 
(Mt 24,38-39). Ich codzienność uśpiła ich 
duchową czujność i przegrali swoje życie. Pi-
smo wspomina również czasy Lota: „…jedli, 
pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budo-
wali…”, (Łk 17,28) ale z tej codzienności 
dochodził do Nieba wielki krzyk przeciwko 
Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bar-
dzo ciężki (1Mż 18,20). Można zastanowić 
się, co oznacza termin: „Noe chodził z Bo-
giem” (1Mż 6,9). Ludzie każdego dnia spoży-
wali wiele posiłków i wypijali wiele napojów, 
ale mało kto czcił tymi darami Boga. Nikt 
przed posiłkiem nie zmawiał modlitwy, nie 
dziękował za dary i nie prosił o Boże błogo-
sławieństwo, choćby tymi słowy: „Twoje to 
są dary Panie, szczere dzięki przyjmij za nie, 
daj abyśmy każdej chwili, chlebem Słowa Twego żyli. 
Amen.” Albo: „Dobry Boże dzięki Ci, za dary, które da-
jesz Ty. Daj naszym sercom to poznanie, że jest to Two-
je zmiłowanie. Amen”. Tego bliscy, sąsiedzi i znajomi 
Noego nie znali, ani nie praktykowali. To był świat bez 
wiary, bez Boga, bez nadziei i Bożej Miłości. Tak więc  
w oczach Bożych „ziemia była skażona i pełna niepra-
wości, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na zie-
mi”. Nieprawość na ziemię przyszła przez człowieka 
(1Mż 6,11-13). 
 Sąd Boży nie przyszedł natychmiast. Mieszkań-
cy ziemi siedzieli teraz jak skazany w celi, oczekując 
na wykonanie wyroku. Długość tego czasu wyznaczała 
arka i okres jej budowy. Pismo uczy, że kiedy Noe miał 
pięćset lat, urodził mu się Sem, Cham i Jafet (1Mż 5,32) 
zaś sto lat później, gdy „Noe miał sześćset lat, nastał 
potop na ziemi” (1Mż 7,6). Liczba „6”, to liczba czło-
wieka. Można domniemać, że siedemdziesiąt lat trwała 
budowa łodzi i był to Boży czas dla mieszkańców zie-
mi świata starożytnego by pokutować, porzucić grzech 
i uznać Boga, którego wyznawał Noe. 
Co do arki, Pan Bóg dał dokładną instrukcję jak ta łódź 
ma wyglądać i jakie będą jej wymiary: „Długość arki 
niech wynosi 300 łokci, szerokość jej 50 łokci, a wy-
sokość jej 30 łokci” (1Mż 6,15). Przy budowie statków 
i okrętów, (wielkie i małe szkutnictwo) jeżeli jest za-
chowana ta proporcja jednostki pływającej, jaką podał 
Bóg Noemu, to jest to optymalne najlepsze rozwiązanie 
techniczne, złota proporcja dla statków, okrętów i łodzi.
Tylko osiem osób zostało uratowanych przez arkę. 
(1Piotra 3,20).
 Drugie przyjście Mesjasza Jeszuy jest porów-
nane do potopu za dni Noego i zniszczenia Sodomy  
i Gomory. Te prawdziwe, historyczne wydarzenia są 
wypadkową i wzorem przyszłych wydarzeń, które na-
stąpią w czasach ostatecznych (Łk 17,26-28). W obu 
tragicznych wydarzeniach nastąpiło całkowite znisz-

czenie, które spadło na ludzi niespodziewanie, przez 
zaskoczenie. Jedna katastrofa była globalna, całkowi-
ta, druga w określonym miejscu i regionie. W 2 liście 
św. Piotra mowa jest również o globalnym zagrożeniu, 
ogólnoświatowym, nie lokalnym, jakie spowodować 
ma ogień, a nie woda.
 Dzisiaj Mesjasz-Chrystus Jeszua, jest Arką 
Zbawienia, gdzie każdy wierzący w Niego może się 
schronić, dzięki wierze w Niego. On też jest tym mia-
stem schronienia „Soar”, gdzie ukrył się Lot z córkami 
przed ogniem sądu Bożego (1Mż 19,23).

„A potem wspomniał Bóg na Noego i na wszyst-
kie zwierzęta i na wszystko bydło, które było z nim  
w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczę-
ły opadać. Zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba  
i ustał deszcz z nieba. Z wolna ustępowały wody z zie-
mi i wody zaczęły opadać po upływie stu pięćdziesięciu 
dni. I osiadła arka w siódmym miesiącu, siedemnastego 
dnia tego miesiąca, na górach Ararat.” (1Mż 8, 1-4).
 Ararat – to góra w Armenii, na której osiadła 
arka Noego. Szczyt jej pokryty jest  wiecznym śnie-
giem i lodowcem. Ararat jest najwyższym szczytem gór 
otaczających wyżynę armeńską w Azji Mniejszej. Jego 
wschodni wierzchołek wznosi się na wysokość 4000 m, 
a zachodni – sięga 5330 m wysokości. Tylko od połu-
dnia Ararat łączy się z przyległym pasmem gór. Oba 
wierzchołki wznoszą się ku niebu, jako prehistoryczni 
świadkowie najstarszych dziejów ludzkości. Ze szczy-
tów roztacza się wspaniała, rozległa panorama. Wiel-
kie morza, rozlane dookoła, sprawiają wrażenie, jakby 
ich wody spłynęły na wszystkie strony z tych szczytów. 
Morza te, to: Morze Kaspijskie, Morze Czarne, Mo-
rze Śródziemne oraz Zatoka Perska. Noe ujrzał suchy 
szczyt Araratu. Również dziś żadne źródło nie bije na 
tej górze. Żaden las nie pokrywa jej gołych skał. Tyl-
ko krzaki brzóz, jałowca i karłowatego niespliku rosną 
na jej nagich zboczach. Dzieje się tak częściowo dlate-
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go, że Ararat jest jednym z najgroźniejszych w tej 
okolicy wulkanów. Niezliczoną ilość razy wybuchy 
jego wstrząsały całą Armenią, niosiąc zniszczenie 
potężnymi masami lodu, skał i lawy wulkanicznej, 
które spływały na nizinę, zalewając kwitnące wsie  
i osiedla.
 Kiedy opadły wody potopu, arka Noego 
osiadła przypuszczalnie między tymi dwoma szczy-
tami Araratu.
 Czy potop był konieczny? Czasy przed po-
topem były okresem rozkwitu oraz głębokiej niemo-
ralności. Ludzi świata starożytnego pogrążyły nie 
tylko złe czyny i słowa, ale ich własne myśli i serca. 

„A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka 
na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego 
serca są ustawicznie złe …” (1Mż 6,5). Można to 
porównać do producenta samochodów, który wy-
puszcza na rynek piękny model, ale on ustawicznie 
się psuje. Taki producent kapituluje i zamyka swój 
interes. Pan Bóg chce zniszczyć życie na ziemi i za-
powiada Sąd Boży poprzez wody potopu. Stwórca cier-
pi z tego powodu, że Jego stworzenie nie honoruje Jego 
oczekiwań, przykazań i miłości. Nieprawość człowieka, 
jego grzech, pycha i arogancja, skaziły całą ziemię. Pan 
Bóg tego stanu rzeczy nie akceptował (1Mż 6,11). Je-
dynym, który temu wszystkiemu przeciwstawiał się na 
ziemi, był Noe. Był człowiekiem sprawiedliwym, nie-
skazitelnym wśród swojego pokolenia i chodził z Bo-
giem (1Mż 6,9). Pismo mówi, że przez takie uświęcone 
życie, „Noe znalazł Łaskę w oczach Pana” (1Mż 6,8). 
Noe żył we wspólnocie z Bogiem. Modlitwa i rozmowa 
z Bogiem była dla niego chlebem powszednim. To dzię-
ki jego wierze Bóg uznał go za męża sprawiedliwego 
(1Mż 7,1 i Hbr 11,7).
 Poprzez swoją rozwiązłość i niewiarę miesz-
kańcy świata starożytnego ściągnęli na siebie Sąd 
Boży i zatracenie. Tylko Noe i jego rodzina zostali 
uratowani przed potopem. Drzwi do arki zostały za-
mknięte przez samego Boga (1Mż 7,16). To również  
dla nas jest ważny znak, że drzwiami do Nieba jest 
sam Bóg, Boży Syn, nasz Zbawiciel, Który za dni swo-
ich wypowiedział te słowa: „Ja jestem drzwiami, jeśli  
kto przeze Mnie wejdzie, zbawiony (uratowany) będzie”  
(J 10,9). Arka Noego to doskonała ilustracja tego, czym 
jest zbawienie w Bogu, w Jego Synu, i co to znaczy 
znaleźć się na pokładzie arki, miejscu ratunku i ocale-
nia. 
 W czasach Noego ludzie nie znali tak inten-
sywnych deszczy, ulew i opadów. To był dla nich te-
mat egzotyczny, ponieważ mieszkali w takiej strefie 
klimatycznej, gdzie takie opady deszczu nie zdarzały 
się. Dlatego Noe na polu misji i ewangelizacji nie miał 
właściwie powodów do radości.
 A czy w naszych czasach jest lepiej? W Nowym 

Testamencie Jezus wyjaśnia, że ludzie, którzy odeszli 
od Boga za czasów Noego, są prototypem i podobizną 
ostatniego pokolenia przed Jego ponownym przyjściem 
oraz przyszłym Sądem Bożym, który dokona się przez 
inny żywioł, nie wodę, ale ogień. (Mt 24,37-39; Łk 17, 
26-27).
 Wielu w to wątpi, a jednak narzędzia zniszcze-
nia są od dziesiątków lat w pełnej gotowości bojowej. 
Reakcja termojądrowa wyzwala morze energii i tempe-
raturę rzędu kilkudziesięciu milionów stopni C! Tego 
nie da się przeżyć, podobnie jak wód potopu. Człowiek 
nigdzie się nie schroni i przed Bogiem nie ukryje. Pan 
Bóg jest wszędzie obecny!
 Noe podziękował Bogu za ocalenie (1Mż 8,20), 
co dzisiaj jest też zjawiskiem niespotykanym. W od-
powiedzi na ten akt, Bóg przekazał Noemu i jego ro-
dzinie Znak Pokoju, tęczę na niebie, której wizerunek 
też jest nadużywany w naszych czasach (!) (1Mż 9,17). 
Przymierze Boga z Noem jest pierwszym przymierzem, 
jakie Bóg zawarł z ludźmi. Boże Przymierze nie jest 
układem, który zawierają dwaj równi sobie partnerzy 
i który może zostać rozwiązany. Przymierze zawiera 
strona silniejsza (Bóg) ze stroną słabszą (człowiek), aby 
na zawsze zapewnić mu swoją opiekę i wierność.

Wiesław Radwański
[Korzystałem: „Dzieje gór biblijnych” ZKE 1983]
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500 lat Reformacji
     Doktor Marcin Luter - cz. I

 Dnia 31 października 1517 r. profesor uniwer-
sytetu, mnich zakonu augustianów, dr Marcin Luter 
przybił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenber-
dze swoje „Tezy", czyli twierdzenia, wzywając uczonych 
teologów do publicznej dysputy religijnej na temat 
istoty i skuteczności odpustów. Drobne to na pozór zda-
rzenie stało się początkiem Reformacji Kościoła, która 
stanowi nowy zwrot w sprawach religijno - kościelnyeh 
oraz kulturalnych.
 Reformacja dała nam — protestantom - Ewan-
gelię głoszoną w języku ojczystym, jedyne źródło  
i sprawdzian prawdy, a wraz z nią naukę o usprawiedli-
wieniu człowieka przed Bogiem nie dla uczynków, usta-
nowionych przez ludzi, lecz dla wiary, która iskrę Bożą 
rozpala w człowieku w ogień święty. Reformacja odrzu-
ciła przymus i ślepe posłuszeństwo w rzeczach wiary, 
nakładając na wierzącego osobistą odpowiedzialność 
za jego postępowanie. Nauczyła ona znosić bez niena-
wiści, cierpliwie a z szacunkiem, przekonania religijne 
odmienne od naszych, przyniosła światu zwycięstwo 
nad zabobonem, wypiastowała zasadę wolności słowa 
w zgodzie z przekonaniem, sprzyjała rozkwitowi oświa-
ty i nauk, wycisnęła piętno wyższej kultury na ludach, 
które ją przyjęły. W mniejszym lub większym stopniu 
znaczna część ludzkości korzysta z dobrodziejstw, które 
przyniosła Reformacja.
 Niechże Polakom ewangelikom książeczka ta 
przywiedzie na pamięć postać mnicha wittenberskiego, 
który wielkością swego ducha wyrósł ponad poziom 
swego narodu, a który dał początek błogosławionej Re-
formacji.

 W górach Turyngii mieszkał już zdawna tam 
osiadły ród włościański, przywiązany do ziemi dzie-
dziczonej po przodkach; nosił on nazwisko różnymi 
czasy brzmiące nieco odmiennie: Luder, Liider, Luider, 
Luther. Z tego to rodu pochodził Marcin Luter, wielki 
odnowiciel Kościoła.
 Dziad Marcina, Henryk Luter, mieszkał we 
wsi Mera (Mohra) jako wolny kmieć. Po jego śmier-
ci, pozostałą po nim zagrodę włościańską odziedziczył 
ówczesnym zwyczajem najmłodszy z synów. Najstar-
szy natomiast z pozostałych braci, Jan, ożeniony z Mał-
gorzatą Lindemann, osiadł w Eisleben, gdzie próbował 
szczęścia w górnictwie, które wówczas silnie się rozwi-
nęło. Dnia 10 listopada 1483 r. urodził mu się drugi syn, 

któremu nazajutrz, w dzień św. Marcina, na chrzcie 
świętym nadano imię Marcin. W roku następnym wido-
ki polepszenia bytu skłoniły Jana Lutra do przeniesienia 
się z rodziną do pobliskiego Mansfeldu, gdzie po latach 
pracą i zabiegliwością dorobił się majątku, jak na górni-
ka wcale pokaźnego; nabył tu dwa szyby górnicze oraz 
dom przy głównej ulicy. Jednakże pierwsze lata swego 
dzieciństwa spędził Marcin jeszcze w niedostatku. Oj-
ciec jego lata całe nie ustawał w ciężkiej pracy w kopal-
ni, matka zaś musiała na plecach nosić drzewo z lasu 
na opał. Jednak bieda nie przeszkadzała rodzicom dbać  
o wychowanie swych dzieci. A było to wychowanie 
w pobożności i surowej karności. Chociaż kara nieraz 
była zbyt sroga w stosunku do przewinienia, Marcin 
Luter w latach późniejszych z wdzięcznością przyzna-
wał, że rodzice mieli względem niego dobre zamiary, 
jeno że w prostocie ducha nie zawsze umieli zachować 
miarę w karaniu. Luter nie był zwolennikiem zbytniej 
srogości w wychowaniu. Toteż później, nauczając in-
nych jak należy wychowywać, ostrzegał, że karać trze-
ba tak, by obok rózgi było też i jabłko; wskazywał na 
niepowetowaną szkodę, wynikającą z tego, że dzieci 
trzymane w przesadnej karności stają się na całe życie 
nieśmiałe i lękliwe.
 Luter był wychowany nie tylko w posłuszeń-
stwie w stosunku do rodziców, ale i w bojaźni Bożej. 
Już w dzieciństwie nawykł był odmawiać codziennie 
Ojcze nasz, Wierzę i dziesięcioro przykazań Bożych. 
Wdrożył się wcześnie do różańca, postów oraz innych 
praktyk kościelnych, jakie uprawiali gorliwie poboż-
ni ludzie owego czasu. Jak inni mieszkańcy Mans-
feldu czcił patrona miasta — Św. Jerzego i patronkę 
górnictwa — św. Annę. Niewiele natomiast wiedział  
o Chrystusie i dopiero w późniejszym czasie poznał 
Jego słowo: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spra-
cowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie. 

— W wieku chłopięcym bladłem ze strachu, gdy wy-
mawiano imię Chrystusa, gdyż nauczono mnie w Synu 
Bożym widzieć tylko surowego i gniewnego sędziego 
— tak opowiada Luter o latach swego dzieciństwa. Była 
to pobożność zamącona uczuciem trwogi o zbawienie 
duszy. Tą trwogą wiedziony, na próżno szukał dorosły 
Luter - mnich - zbawienia na drodze uczynków, zaleca-
nych przez Kościół; dopiero w dojrzałym wieku poznał, 
że uczynki nie mogą uspokoić przerażonego sumie-
nia, że usprawiedliwienie jest możliwe jedynie z wia-
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ry, przez łaskę. Lecz nie byłby doszedł do poznania tej 
wielkiej prawdy, gdyby rodzice nie byli zaszczepili w 
jego sercu ducha bogobojności i nie nauczyli go szcze-
rze modlić się.
 Wcześnie zaczął Luter uczęszczać do szkoły. 
Był słabym pięcioletnim dzieckiem, a droga do szkoły 
wiodąca pod górę była dla malca tak uciążliwa, iż mu-
siano go nieraz zanosić do szkoły na plecach, zwłaszcza 
w niepogodę. Nauczyciel nie umiał zaskarbić sobie mi-
łości uczniów, był bowiem srogi, a do chłostania dzia-
twy skory.  Chociaż mały Luter był uczniem zdolnym  

i pilnym, to jednak i na niego padały w szkole kary cie-
lesne, hojnie wymierzane przez nauczyciela. Toteż Lu-
ter w czasach późniejszych biadał nad opłakanymi sto-
sunkami szkolnymi. Jako to dawniej nauczyciele bywali 
tacy, że się szkoła stawała istnym więzieniem i piekłem, 
a szkolarze byli jako tyrani i kaci, gdyż biedne dzieci, 
ćwiczone bez miary i smagane bez końca, uczyły się  
z trudem i mozołem wielkim, a pożytkiem zaś małym.

ks. Adolf Rondthaler
rok 1960

500 –  letnimi śladami Reformacji ... - cz. I
 Na zakończenie uroczystości 300 – lecia wy-
znaczenia miejsca pod budowę kościoła Jezusowego 
w Cieszynie, na pl. Kościelnym zostały odsłonięte trzy 
symboliczne tablice. Umieszczono na nich lapidarny 
napis składający się z daty rocznej i paradygmatów 
określających istotę chrześcijaństwa: 

1517 – WIARA
1709 – NADZIEJA

2010 – MIŁOŚĆ
 Ta pierwsza tablica skojarzona z 1517 r. odnosi 
się do WIARY, do dzieła, które wówczas zostało zapo-
czątkowane, a którego 500 – lecie obecności wśród nas 
pragniemy potwierdzić. 
 31.10.1517 to data symboliczna. Wówczas to 
zdesperowany mnich augustiański Marcin Luter przy-
bił na bramie zamkowej w Wittenberdze 95 tez wyra-
żających jego protest przeciw handlowi sumieniem.  
W tym wystąpieniu nie był żadnym nowatorem. Już 
wcześniej z podobnymi postulatami występowali inni, 
we Włoszech, Francji, Anglii, w Czechach... Wszystkie 
te z pozoru niewinne wystąpienia przeciw sprzedaży 
odpustów i żądania powrotu do pierwotnego chrześci-
jaństwa, przeradzające się w ruchy odżegnujące się od 
panującego Kościoła, zostały okiełznane, zepchnięte 
do nic znaczącego epizodu, a nieprzejednani „prowo-
dyrzy” w większości zakończyli życie na stosie, jako 
kacerze i heretycy. Nieświadomy tego Marcin Luter,  
z całą bezwzględnością wypełniający surowe reguły za-
konu dążył do uwolnienia od wyczuwanego i zniewa-
lającego człowieka grzechu; zadawane sobie kary cie-
lesne, posty, zmawiane modlitwy, codzienna Komunia 
prowadziły go do coraz głębszej beznadziei, zwątpie-
nia. Wyświęcenie na kapłana (1507) pogłębiło jedynie 
strach przed sądem Bożym, już nie tylko jako mnicha, 
ale teologa. Jego przełożony Johann Staupitz rozpo-
znał w bracie Marcinie Lutrze człowieka poszukujące-
go, jak nikt inny pragnącego pogodzić naukę Kościoła  
z tym, co znajdywał w dogłębnie studiowanej lektu-

rze czołowych myślicieli. Nieustannie zachęcał go do 
dalszych poszukiwań, wskazując na Biblię, a jednocze-
śnie docenił, że jego miejsce nie jest w celi klasztornej,  
a w salach wykładowych nowo powołanego uniwersy-
tetu w Wittenberdze. Promowanemu doktorowi (1512) 
powierzono wykłady z biblistyki. Rozpoczął je od in-
terpretacji Psalmów, potem sięgnął do listów Apostoła 
Pawła. Nie zaprzestał też kazań z ambony kościelnej. 
Sam Marcin Luter nie potrafił określić, kiedy odkrył 
istotny szczegół doprowadzający go do  rozwiązania 
problemu. Wielu biografów stwierdza, że musiało to 
być najpóźniej w 1517 r. A słowem kluczem był wiersz 
16 - 17 z I Listu Ap. Pawła do Rzymian: „ (...) nie wsty-
dzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą 
Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, 
potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa 
objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedli-
wy z wiary żyć będzie”! 
 Heiko A. Oberman w książce „Marcin Luter, 
człowiek między Bogiem a diabłem” (Gdańsk 1996,  
s. 117) pisał: „Odkrycie Lutra było nie tylko nowe, lecz 
także niesłychane; za jednym zamachem zostaje pod-
ważony trwały fundament moralności chrześcijańskiej: 
bodziec zapłaty i zasługi, przez wieki bezsprzecznie 
główna pobudka ludzkiego działania, zostaje pozba-
wiony mocy; pozbawiono podstaw dobre uczynki,  
o których nieodzowności – wedle nauki Kościoła – tak 
wyraźnie zaświadcza Ewangelia. Ten przewrót dotyczy 
nie tylko indywidualnej sprawiedliwości wiary, lecz 
wszystkich obszarów życia, i dlatego muszą one zostać 
na nowo przemyślane. Poprzez spory i konflikty nale-
żało rozpoznać konsekwencje tego przewrotu, wypró-
bować je, a na końcu przeprowadzić.” 
 I na tym można by artykuł zakończyć. Cała 
reszta bowiem, to toczące się jak lawina kolejne wy-
padki. Dzięki wynalazkowi druku, ogłoszone przez 
ks. dr. Marcina Lutra tezy zostały wysłane do miast, 
zwłaszcza akademickich i spotkały się z żywym zain-
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teresowaniem, wręcz z aprobatą. Dopiero wytoczone 
dysputy  podpowiedziały Lutrowi, że z podobnymi he-
rezjami występował przed nim Jan Hus (1371 - 1415). 
Dwie bulle papieskie grożące ekskomuniką (1520) i ich  
ogłoszenie  (1521) potwierdziły, że droga do porozu-
mienia została zamknięta. W tymże roku Luter wezwany 
na przesłuchanie na sejmie w Wormacji przed obliczem 
cesarza Karola V i przedstawicielami Rzeszy, zakończył 
swoje wystąpienie słynnym credo: „Tu stoję, inaczej nie 
mogę, tak mi dopomóż Bóg!” Najbliższy współpracow-
nik Lutra – Filip Melanchton ogłosił „Loci communis” 

– pierwszy systematyczny zarys teologii reformacyjnej. 
Książę saski Fryderyk Mądry, w obawie przed uwię-
zieniem swojego poddanego, sfingował napad i osadził 
Marcina Lutra na zamku w Wartburgu. Tam, w ciszy 
zamkowej komnaty Luter dokonał tłumaczenia Nowego 
Testamentu („Testament wrześniowy” – 1522). Po po-
wrocie do Wittenbergi Luter musiał okiełznać za dale-
ko idące „reformy”, w 1523 r., obok innych wielu pism, 
ogłosił ewangelicki porządek nabożeństwa („Formula 
missae”). Z niepokojem patrzył na wybuch powstań 
chłopskich i wystąpienia ich nawiedzonego „proro-
ka” Thomasa Müntzera na swój sposób interpretujące-
go treści biblijne, zmuszającego go do ich potępienia. 
Dopiero w 1524 r. Luter zrzucił habit zakonny, w pół 
roku później, 13.06.1525 r. poślubił byłą mniszkę Kata-
rzynę v. Bora. Był to wówczas nie do pojęcia przełom 
nie tylko obyczajowy. Z kolei na zachodzie, na pogra-
niczu Francji i Szwajcarii, zaczął się rozwijać bardziej 
radykalny nurt Reformacji, którego główną postacią 
był Jan Kalwin (1509 – 1564). Pomiędzy tymi nurtami 
Reformacji podjęta została próba połączenia sił, jednak  
w czasie dialogu w Marburgu (1529) nie zdołano uzgod-
nić punktu dotyczącego Wieczerzy Pańskiej. W tymże 
roku Luter opracował „Mały” i „Duży Katechizm”.  
W 1530 r. na Sejmie Rzeszy w Augsburgu przedstawi-
ciele Reformacji Wittenberskiej przedłożyli dokument 

„Confessio Augustana” w opracowaniu Filipa Melanch-
tona. „Wyznanie” to zostało przez Sejm odrzucone, ale 
od tego momentu Kościół Reformacji wittenberskiej 
przyjął nazwę Kościoła Ewangelicko – Augsburskie-
go. Odpowiedzią na zdyskredytowanie Konfesji było 
założenie obronnego Związku Szmalkaldzkiego stanów 
ewangelickich (1531). Trzy lata później nowochrzceńcy 
münsterscy założyli własne „Królestwo Chrystusa”, na-
tomiast w Anglii król Henryk VIII wydał akt supremacji 
i oddzielił Kościół Anglikański od Rzymu. Coraz więcej 
księstw Rzeszy deklarowało uznanie Kościoła Ewange-
licko – Augsburskiego, którego nauki zaczęły przenikać 
do krajów skandynawskich. Tymczasem Luter ukończył 
tłumaczenie całego „Pisma Świętego”, wydrukowane 
zostało w tymże 1534 r. Pod koniec 1545 r. rozpoczął  
swoje wieloletnie obrady Sobór Trydencki. 
 18.02.1546 r. w Eisleben zmarł Marcin Luter. 

Całe jego życie cechowała głęboka pobożność, wysta-
wiona na różne próby i doświadczenia. Przeszedł bardzo 
trudną drogę, zanim określił swoje, ale także główne 
credo Reformacji: tylko Łaska przez wiarę, tylko Pismo, 
tylko Chrystus. Następstwem było uznanie tylko dwóch 
sakramentów: Chrztu i Wieczerzy Pańskiej, udzielanej 
pod oboma postaciami. Podstawą nabożeństwa jest gło-
szenie Słowa Bożego w języku ojczystym. Poza Trójcą 
Świętą odstąpiono od kultu świętych, relikwii, obrazów, 
zwierzchności  papieża,  zniesiony został celibat księ-
ży. Największym świętem jest Wielki Piątek. Młodzież 
stawała się pełnoprawnym członkiem Kościoła po akcie 
konfirmacji nie wcześniej niż w 14 roku życia. 
 Wielkim przełomem w ówczesnej obyczajo-
wości było zawarcie małżeństwa przez Marcina Lutra. 
Doczekał sześciorga pociech, które otaczał ojcowską 
miłością. Ale wraz z nimi wychowywane były dzieci 
krewnych. Dom Lutrów był domem otwartym, pełnym 
gości stałych i przygodnych; ze stołowania korzystała 
nie tylko część grona profesorskiego, ale wielu studen-
tów. Do nich wygłaszał słynne „Mowy stołowe”, a także 
zachęcał do śpiewu przy akompaniamencie cytry. Sam 
zresztą pisał teksty i komponował pieśni, wśród nich 
słynny Hymn Reformacji „Warownym grodem”, kładąc 
podwaliny pod bogaty śpiew kościelny. Wszelką troskę 
o dom przyjęła na swoje barki Katarzyna, wierna, za-
pobiegliwa i niezmiernie pracowita żona. Mimo obo-
wiązków profesorskich i duszpasterskich, oprócz wspo-
mnianych wyżej pism, jest autorem „Postylli domowej”, 
dziesiątków broszur i rozpraw o charakterze nauczają-
cym i konfesyjnym. Luter nie był politykiem, uważał, 
że wiara, jeśli jest szczera, obroni się sama. Toteż bolał 
bardzo i nie umiał pogodzić się, gdy o losach Kościo-
ła miała decydować polityka i miecz. Wkrótce po jego 
zgonie wybuchła wojna szmalkaldzka, w której wojska 
stanów ewangelickich zostały rozbite (24.04.1547). Po 
kolejnych przesileniach w 1555 r. na Sejmie Rzeszy w 
Augsburgu doszło do ugody religijnej. Cesarz utracił 
znaczną część swoich uprawnień na rzecz władców po-
szczególnych landów, ci zaś swobodnie mogli decydo-
wać o wyznaniu swoich poddanych zgodnie z przyjętą 
zasadą „czyje panowanie – tego wyznanie”. Tam, gdzie 
wcześniej zadomowiła się Reformacja, było to tylko 
uznaniem stanu faktycznego, natomiast tam, gdzie wy-
znanie władcy było inne, niż jego poddanych, położenie 
inaczej wierzących stało się tragiczne. Mimo pokoju re-
ligijnego, zwłaszcza po zakończeniu obrad Soboru Try-
denckiego (1563), rozpoczął się okres kontrreformacji, 
który w 1618 r. doprowadził do wybuchu wojny 30–let-
niej, w wyniku której ogromne straty w ludziach i do-
brach materialnych poniosły przede wszystkim Czechy, 
Saksonia i Śląsk. Podział Europy stał się faktem, z cza-
sem uwidaczniającym się także w życiu gospodarczym.

Władysław Sosna
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Trochę historii
W³adys³aw Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 223

 01.10.1966: w Ustroniu zmarł bohaterski lot-
nik II wojny światowej Jan Cholewa. Pochodził także  
z Ustronia, gdzie urodził się 7.12.1920 r. Był synem ro-
botnika Karola i Ewy z Lipowczanów. Będąc uczniem 
szkoły podstawowej, związał się z harcerstwem, był 
jednym z aktywnych działaczy ZHP miejscowego 
ogniska. Zawód zdobywał w Dokształcającej Szkole 
Zawodowej i równocześnie zaliczał praktykę ślusarską 
w miejscowej fabryce Breviller i A. Urban, gdzie już 
jako wykwalifikowany ślusarz pracował w tejże fabry-
ce do czasu wybuchu II wojny światowej (1939). Ma-
jąc zamiłowanie do modelarstwa i lotnictwa, w 1937 r. 
zgłosił się na kurs szybowcowy w Śląskiej Szkole Szy-
bowcowej Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
na Chełmie. W 1939 r. uzyskał kategorię pilota szybow-
cowego „C” w Ustianowej i I stopień pilotażu samo-
lotowego w Bielsku – Aleksandrowicach. Nie czekając 
na rozwój wypadków, zgłosił się do służby wojskowej 
w 3. Pułku Podhalańskim w Bielsku jako ochotnik. Po-
wierzono mu funkcję strażnika ewakuowanego sprzętu 
lotniczego. Po kampanii wrześniowej przedostał się do 
Rumunii, gdzie został internowany. Tu, po niemałych 
perturbacjach, szczęśliwie udało się dostać na statek 
ewakuacyjny w Konstancji i dopłynąć do Marsylii. Na 
skutek niefrasobliwości francuskich władz wojskowych, 
zanim został przeszkolony na pilota, wszystko poszło 
w rozsypkę. W końcu zgłosił się do dywizji wojsk 
pancernych gen. Stanisława Maczka, także na krót-
ko, gdyż Francja podpisała bezwarunkową kapitulację 
(22.06.1940), a jednostka została rozwiązana. Jedynym 
ratunkiem była kolejna ewakuacja do Anglii. Po prze-
szkoleniu w Blackpool, a następnie Hucknall i Newton, 
wreszcie w polskiej jednostce w Bramcote. Pod koniec 
1942 r. otrzymał przydział do Dywizjonu Bombowego 
300, rok później przeniesiony do Dywizjonu Bombo-
wego 301. Swój pierwszy lot bojowy na terytorium 
Niemiec odbył 2.04.1943 r. na samolocie „Wellington”. 
Po zaliczeniu pierwszej tury lotów ochotniczo zgłosił 
się do polskiej eskadry 1586 specjalnego przeznacze-
nia. Z początkiem 1944 r. został przeniesiony do Brin-

disi (Włochy), skąd odbywał 
nocne loty bojowe na czte-
rosilnikowych „Halifaxach” 
,a następnie „Liberatorach”, 
dokonując zrzutów broni, 
amunicji i  medykamentów, 
a także „cichociemnych” 
na terytorium okupowanej Polski.   Z chwilą wybu-
chu Powstania Warszawskiego zgłosił się do trzeciej 
tury niezwykle niebezpiecznych lotów nad powstań-
czą Warszawę. Do tej jednostki byli przyjmowani wy-
łącznie ochotnicy o dużym doświadczeniu bojowym.  
W okresie od 4 – 13.09.1944 r. Jan Cholewa wykonał 
8 lotów nad Warszawę i był jednym z nielicznych, któ-
remu udawało się wracać do bazy. W czasie ostatniego, 
34 lotu nad Polskę w okresie Świąt Bożego Narodzenia, 
w drodze powrotnej dokonał śmiałego przelotu na małej 
wysokości nad swoim domem rodzinnym w Ustroniu. 
Potem został przeniesiony do jednostek wspierających 
działania wojsk lądowych na terenie Włoch. Za wybitne 
zasługi bojowe otrzymał wiele najwyższych odznaczeń, 
w tym czterokrotnie Krzyż Waleczny i Krzyż Lotniczy. 
Po zakończeniu wojny służył w lotnictwie transporto-
wym w przelotach z Anglii na Bliski i Daleki Wschód.  
Powodowany tęsknotą i przywiązaniem do stron ro-
dzinnych, wbrew radom, 12.07.1947 r. wrócił do kra-
ju. Niestety, czarne scenariusze miały się sprawdzić.  
Z wielkim trudem otrzymał zatrudnienie w Kuźni 
Ustroń, początkowo jako robotnik placowy; zgłosił się 
także do służby w Aeroklubie w Bielsku, gdzie latał 
jako pilot sportowy na szybowcach i samolotach, ale 
zaledwie 2 lata, upokarzany, został pozbawiony praw 
latania do 1956 r. Z niezwykłą ofiarnością, jako harc-
mistrz i członek Komendy Hufca ZHP w Cieszynie, 
przyczyniał się do rozwoju ZHP, był organizatorem  
i komendantem szczepu lotniczego przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Ustroniu, popularyzował modelar-
stwo, wygłaszał prelekcje z dziejów II wojny światowej  
i udziału w niej lotnictwa. Udzielał się także w zarzą-
dzie Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokra-
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cję. W 1964 r. był członkiem Rady Narodowej w Ustro-
niu. 

*****
 2.10.1866: o 19.30 przyjechał pociągiem do 
Pruchnej ks. dr. Leopold Marcin Otto z Warszawy. 
Przywitał go ks. Andrzej Drózd z Drogomyśla. Do-
stojnego duchownego przywiózł do Cieszyna kolaską 
mistrzowicki wójt i prezbiter zboru cieszyńskiego Pa-
weł  Cienciała.  Tu na pl. Kościelnym  oczekiwał go 
ks. Arnold Źlik. 7.10.1866 r. ks. Otto kazaniem in-
auguracyjnym rozpoczął swoją trwającą 9 lat służbę  
w zborze cieszyńskim. Motywowany romantyczną wi-
zją odrodzenia polskiego protestantyzmu, na Śląsku 
Cieszyńskim widział spełnienie swoich marzeń w opar-
ciu o tutejszych ewangelików wywodzących się z ludu  
i pielęgnujących najpiękniejsze tradycje ewangelicy-
zmu w polskiej szacie. W jednym ze swoich kazań gło-
sił: „Na cóż by was Chrystus Pan bronił i chronił przez 
tyle wieków, dlaczego was polską mową chwalących 
Boga, światłem Ewangelii obdarzył, dlaczegoż was 
między katolikami i Niemcami postawił? Oto, byście 
tego światła pod korzec nie stawiali, ale by ono z gór wa-
szych, szeroko na wszystkie strony, gdzie polska brzmi 
mowa, jasno przyświecało” („Rozmyślania i kazania”, 
Cieszyn 1887, s. 343, patrz także tablica pamiątkowa  
w kościele Jezusowym). Tych dziewięć lat ofiarnej służ-
by złotoustego duszpasterza i publicysty, żarliwego pa-
trioty  musiało wystarczyć do czasu włączenia zborów 
cieszyńskich do Kościoła Ewangelicko – Augsburskie-
go w Polsce w 1918 r. Nikt nie spodziewał się wówczas, 
że owoce tego trwania zostaną tak tragicznie podeptane. 
Nie oznacza to jednak wcale, że oczekiwania ks. Otto 
są już nieaktualne. 

***** 
 10.10.1891: zmarł dr Andrzej Kotula, jeden 
z pierwszych szermierzy sprawy narodowej na Śląsku 
Cieszyńskim. Był synem chałupnika Józefa i Marii  
z domu Kaszper. Urodził się 10.02.1822 r. w Gro-
dziszczu (ob. CzR). Był jednym z chłopskich „kami-
zelkorzy”, którzy ukończyli Gimazjum Ewangelickie 
w Cieszynie (1843). Dalszą naukę kontynuował w Li-
ceum Ewangelickim w Bratysławie. Tam miał okazję 
bliżej zapoznać się ze słowackim ruchem narodowym  
i z jednym z jego przywódców Ľudovitem Šturem. Ko-
lejne lata (1846 – 1848) spędził na studiach prawa na 
Uniwersytecie w Wiedniu, które zakończył w 1848 
r. zdobyciem tytułu doktorskiego. W tym też czasie,  
w ramach wielkiego zrywu Wiosny Ludów, uczestni-
czył jako członek Legii Akademickiej w powstaniu lu-
dowym w Wiedniu, a następnie wraz z Pawłem Stalma-
chem w Zjeździe Słowiańskim w Pradze (30.05 – ok. 
15.07.1848). Tam, z inicjatywy Pawła Stalmacha, ale  
mając lepsze rozeznanie w prawie, opracował treść de-
klaracji przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski 

i przygotował memoriał „Dlaczego Śląsk, o tyle jest 
słowiański, włączyć się chce do Polski”. Po powrocie 
do Cieszyna nosił się z zamiarem objęcia posady na-
uczyciela przyrody w Gimnazjum Ewangelickim. Ów-
czesny rektor ks. Andrzej Źlik odmówił mu, podobnie 
jak Stalmachowi,  przyjęcia z powodu uczestnictwa  
w Zjeździe Słowiańskim. Na szczęście nie odmówiono 
mu pracy w charakterze asystenta w miejscowym są-
dzie. 4.11.1848 r. stawił się w Ołomuńcu wraz z delega-
cją z hołdem dziękczynnym za zniesienie pańszczyzny 
i uznanie języka polskiego w szkołach, urzędach i są-
dach. Miesiąc później cesarz Ferdynand I został zdjęty 
ze stanowiska. Reformy wprowadzone pod naciskiem 
wydarzeń Wiosny Ludów zostały cofnięte. W tymże 
roku rozpoczął bliską współpracę z „Tygodnikiem Cie-
szyńskim” i jego następczynią „Gwiazdką Cieszyńską”, 
a dla własnych potrzeb doskonalenia języka rozpoczął 
pisanie dziennika pt. „Szkoła polszczyzny czyli dzien-
nik poświęcony ćwiczeniu się w języku macierzystym”. 
Należał także do ścisłego grona inicjującego założenie 

„Czytelni Polskiej”, na początku stycznia 1849 r. wy-
brany na członka jej zarządu. Tego rodzaju aktywność 
niesfornego prawnika nie była widziana w okresie po-
wrotu do rządów absolutystycznych. W 1852 r. Andrzej 
Kotula urzędowo został przeniesiony na Węgry na sta-
nowisko urzędnika ksiąg gruntowych. Dopiero po 11 
latach udało mu się uzyskać kolejne przeniesienie do 
Frysztatu. Aczkolwiek nie był to kipiący Cieszyn, ale 
zawsze było to na Śląsku Cieszyńskim, a nie w zupeł-
nie obcym środowisku. Rychło jednak Andrzej Kotula 
stał się przedmiotem zainteresowania policji po tym, 
gdy nawiązał kontakt z polską inteligencją w Cieszynie  
i gdy w jego mieszkaniu znalazł się punkt kontaktowy 
kurierów Powstania Styczniowego. Po wydaniu kolej-
nych patentów cesarskich z 1861 r., przywracających 
część wolności z 1848 r., polskie środowisko skupiło 
się na reaktywowaniu Czytelni – teraz nazwanej Ludo-
wą (07.12.1861), odzyskaniu praw językowych i walce 
o polską szkołę, w tym założenie seminarium nauczy-
cielskiego. Tymczasem władze postanowiły zesłać ko-
lejnego prawnika dr. Andrzeja Cinciałę na „wygnanie” 
do Schildbergu na granicy morawsko – śląskiej. Ale  
w odwodzie pozostał dr Andrzej Kotula, który zastąpił 
wygnańca i włączył się do inicjatyw polskiego obozu 
narodowego, wzmocnionego obecnością ks. dr. Leopol-
da Marcina Otto. Szczególne zasługi położył w redago-
waniu i skutecznym działaniu na rzecz uznania statutów 
kolejnych organizacji, jak Towarzystwa Rolniczego 
(1868), Towarzystwa Pomocy Naukowej (1872), To-
warzystwa Oszczędności i Zaliczek (1873), czy wresz-
cie Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego (1885).  
W 1867 r. został notariuszem w Cieszynie, zaś w zborze 
był jedynym prawnikiem oddającym mu nieocenione 
usługi prawne, zyskując powszechny szacunek i powa-
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żanie. We wrześniu 1868 r. zainicjował wycieczkę do 
źródeł Wisły na Baranią Górę, której uczestnikami był 
proboszcz cieszyński ks. dr Leopold Marcin Otto, dr 
Andrzej Cinciała, student teologii Franciszek Michejda 
oraz córki ks. Kłapsi i malarka Bronisława Świerkiewi-
czówna. Nie trzeba podkreślać, czym była dla ks. Otto 
ta wyprawa i jakie intencje przyświecały jej organiza-
torom. W wolnych chwilach uzupełniał swoją „Szkołę 
polszczyzny”, zasilał „Gwiazdkę Cieszyńską” swoimi 
artykułami i doglądał bogatych zbiorów botanicznych 
i owadzich. 
 Pochowany został na cmentarzu ewangelickim 
przy ul. Bielskiej w Cieszynie. Niestety jego grób nie 
zachował się. Przez całe życie był człowiekiem skrom-
nym, szkoda że przedwcześnie zapomnianym, pozosta-
jącym w cieniu swoich szkolnych kolegów i pierwszych 
szermierzy sprawy polskiej na Śląsku Cieszyńskim. 

*****
 12.10.1991: w Ligotce Kameralnej zmarł  ks. 
Jan Zachariasz Unucka-Unicki, proboszcz parafii  
ewangelickiej,  administrator Domu Opieki „Betezda”, 
publicysta. 
 Urodził się 14.03.1894 r. w Krakowie. Był sy-
nem Jana i Anny z Buzków, starszej siostry późniejsze-
go ks. Andrzeja Buzka.  Pod koniec wiosny tego roku 
rodzice przeprowadzili się do Cieszyna, gdzie ojciec 
zbudował i prowadził duży warsztat produkcji i napraw 
maszyn rolniczych.  W Cieszynie też w 1912 r. Janek 
ukończył polskie Gimnazjum macierzowe. Kolegą  
z ławy szkolnej był m.in. Karol Hławiczka. Jeszcze  
w tym samym roku wyjechał do Wiednia, gdzie zaliczył 
roczny kurs Akademii Handlowej. Zwolniony z wojska 
z powodu choroby, podjął równolegle studia na dwóch 
fakultetach Uniwersytetu Wiedeńskiego: teologii ewan-
gelickiej i prawa. Absolutorium tych ostatnich uzyskał 
we Lwowie. Swoją służbę kościelną rozpoczął jako 
wikariusz we Frydku u boku swego wuja ks. Andrzeja 
Buzka. Po ordynacji w Bielsku (13.11.1918 r.) został 
skierowany do Skoczowa. Miesiąc później uczestni-
czył w uroczystości włączenia Kościoła Ewangelicko 

– Augsburskiego na Śląsku Cieszyńskim do Kościoła 
Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce. Nie zabrakło 
go w szeregach obrońców Ziemi Cieszyńskiej w cza-
sie wojny polsko-czeskiej (23 – 31.01.1919). W lutym 
1919 r. ponownie znalazł się we Frydku, skąd został 
ściągnięty przez ks. Karola Kulisza do zboru w Ligotce 
Kameralnej. Dwa lata później (16.10.1921) doczekał 
instalacji na ligockiego proboszcza. Mając stałą posa-
dę, 20.10.1921 r. poślubił Zuzannę z Rymorzów z Go-
dziszowa. W 1925 r. (100 – lecie urodzin ks. Jerzego 
Heczki i 60 – lecie jego kancjonału) zainicjował sze-
reg prac remontowych kościoła, fary i szkoły, wystarał 
się o stalowe dzwony z Bochum. Jego kierownictwu 
podlegał także Dom Opieki „Sarepta”. W 1930 r. zbór 

nabył tzw. „Mohyłówkę” przeznaczoną na miejsce ze-
brań młodzieży i szkółkę niedzielną, a w 1937 ukończył 
budowę nowego Domu Opieki „Sarepta”. Na jubileusz 
150 – lecia kościoła (1932) przeprowadził odnowienie 
wystroju świątyni, pięć lat później wystarał się o jej 
elektryfikację. Zabiegał też o jak najżywszą działalność 
Związku Młodzieży Ewangelickiej i Stowarzyszenia  
Niewiast Ewangelickich. Przejęcie Zaolzia przez Pol-
skę w 1938 r., aczkolwiek przyjął z radością, z niepoko-
jem obserwował dramatyczne wydarzenia w sąsiednich 
Morawach. Niestety złe przeczucia miały się spełnić 
już 1.09.1939 r., gdy na Śląsk Cieszyński wkroczyła ar-
mia hitlerowska,  a wkrótce potem włączona do Rzeszy. 
31.10.1940 został pozbawiony urzędu; większość braci 
w urzędzie została aresztowana i wysłana do obozów 
koncentracyjnych. Przez ponad rok pozostawał bez pra-
cy. Zdobył ją w końcu z początkiem 1942 w hurtow-
ni tytoniu w Cieszynie, a potem jako pracownik kasy. 
Brakujące środki pastorostwo zdobywało na wynaję-
tym kawałku roli. Po zakończeniu działań wojennych w 
maju 1945 r. wrócił do służby kościelnej, krótko w Go-
leszowie, a po trudnych negocjacjach w Błędowicach 
Dolnych, dopiero z początkiem grudnia  1948 r. wrócił 
do Ligotki Kameralnej. Bardzo wówczas przydały się 
kwalifikacje prawne, gdy na nowo było trzeba zabiegać 
o uznanie stanu prawnego Kościoła Ewangelicko – Au-
gsburskiego. 2.10.1961 r. został fałszywie oskarżony  
i skazany na 7 miesięcy więzienia w Mirowie.  Dzię-
ki amnestii został zwolniony 10.05.1962 r., ale pod 
warunkiem, że przejdzie w stan spoczynku. W 1981 r. 
pożegnał małżonkę. Mimo sędziwego wieku zadziwiał 
pamięcią, trzeźwością umysłu, nie ustawał w pisaniu. 
Zmarł 12.10.1991 r., pochowany na nowym cmentarzu 
w Ligotce Kameralnej. 
 Oprócz pracy duszpasterskiej w dużym zborze 
ligockim udzielał się w wielu organizacjach, współpra-
cował i zamieszczał swoje artykuły w „Ewangeliku”, 

„Przyjacielu Ludu” i w „Kalendarzach Ewangelickich”. 
Jest też autorem zbioru kazań „Obrazki niewiast biblij-
nych Starego Testamentu” i  pamiętnika. 

*****
 20.10.1866: w Warszawie już jako półsierota 
urodził się Aleksander Ludwik Janowski, syn zmar-
łego Jana i Ludwiki z Krollów. Matka często zmieniała 
miejsce pracy i zamieszkania. Miało to ten skutek, że 
mały Aleksander raz po raz poznawał nowe okolice. 
Początkowo kształcił się prywatnie, po przeniesieniu 
do Warszawy ukończył Szkołę Techniczną Drogi Że-
laznej Warszawsko – Wiedeńskiej i w tejże Kolei oko-
ło 1885 r. uzyskał pracę na Wydziale Mechanicznym  
w Sosnowcu. Wolny czas poświęcał samokształceniu i 
pogłębianiu swoich zainteresowań krajoznawczych tak-
że poprzez samotne wędrówki po okolicy. Trafił wów-
czas m.in. do Ogrodzieńca. Ruiny zamku na Podzamczu 
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zauroczyły go do tego stopnia, że w odznace przyszłego 
towarzystwa postanowił umieścić wizerunek zamku w 
otoczeniu herbów głównych, pozostających pod zabo-
rami, miast Polski (Warszawa, Kraków, Poznań). Orga-
nizował także kursy dla analfabetów i różne imprezy 
kulturalne. W 1890 r. wrócił do Warszawy. Tu przygoto-
wywał do egzaminu maszynistów, przy okazji dopełnia-
jąc ich wiedzę wykładami o Polsce. Udzielał się także 
w Warszawskim Towarzystwie Śpiewaczym „Lutnia”, 
założył i był pierwszym prezesem Kolejowego Stowa-
rzyszenia Śpiewaczego „Echo”. Mając możliwość bez-
płatnego korzystania z kolei, często wyjeżdżał w różne 
okolice, by zebrać jak najwięcej materiałów krajoznaw-
czych, nie tylko o pamiątkach kultury materialnej, ale 
także i duchowej. Zebrany materiał wykorzystywał 
w licznych wykładach ilustrowanych przeźroczami,  
a również do pisania przewodników, które wydawał 
z własnych środków. Szczególnym mirem cieszył się 
wśród młodzieży, która obdarzyła go tytułem Wuja. Dla 
nich zresztą od 1902 r. organizował wycieczki pod ha-
słem „przez poznanie kraju do jego ukochania”. Odbył 
też w tym czasie kilka podróży za granicę, do Szwajca-
rii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Zapoczątkowanej dzia-
łalności pragnął nadać szerszy i bardziej zorganizowa-
ny wymiar. W 1905 r. wystąpił z inicjatywą założenia 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, opracował 
jego statut, zaprojektował odznakę i przystąpił do prac 
formalno – organizacyjnych, zakończonych legalizacją 
PTK w 1906 r. Początkowo pełnił obowiązki sekreta-
rza Zarządu, w latach 1910 – 1922 był wiceprezesem, 
zaś do końca w 1929 r. prezesem Rady Głównej PTK. 
Organem Towarzystwa było pismo „Ziemia”, którego 
przez wiele lat był współredaktorem. Z jego inicjaty-
wy powstały w Górach Świętokrzyskich pierwsze sta-
cje meteorologiczne, a także biblioteka i zbiór klisz. 
Wiele czasu poświęcał komisji wycieczkowej. Już od 
1910 r. rozpoczął wykłady z krajoznawstwa na kilku 
pensjach warszawskich, w szkołach zawodowych i w 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. W 1913 r. udał się w 
daleką podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie zapre-
zentował kilkadziesiąt odczytów krajoznawczych dla 
tamtejszej Polonii; przez Hawaje, Japonię i Syberię w 
1915 r. wrócił do Warszawy. Nie zważając na trwającą 
wojnę, prowadził dla młodzieży warszawskiej wykłady 
i wycieczki, które kontynuował jako przewodniczący 
Wydziału Oświecenia Komitetu Obywatelskiego War-
szawy w ramach sekcji wychowania i zajęć pozaszkol-
nych. Pełnił także obowiązki wizytatora szkół elemen-
tarnych, dozorował sekcje wychowania przedszkolnego 
i kursy dla dorosłych.  W 1917 r. przyjął obowiązki se-
kretarza Rady Muzeum Narodowego i zastępcy człon-
ka Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej. Od 
1918 r. był kierownikiem referatu oświaty pozaszkolnej  
w Ministerstwie Wyznań  Religijnych i Oświecenia 

Publicznego, niebawem przekształcony w samodzielny 
Wydział, którego był naczelnikiem do 1928 r. W 1919 
r. piastował funkcję zastępcy przewodniczącego I Kon-
gresu Turystycznego w Krakowie. Znalazł się także w 
gronie założycieli Państwowej Rady Ochrony Przyro-
dy, był  członkiem jej Wydziału Wykonawczego (1920 

– 1932). W 1924 powierzono mu członkostwo a następ-
nie prezesurę Rady YMCA. Uczestniczył także w de-
legacji Urzędu Emigracyjnego do Brazylii i Argentyny 
(1926). Na II Kongresie  Turystycznym w Warszawie 
powołano Związek Towarzystw Turystycznych (1927), 
gdzie przez kilka lat był członkiem zarządu. W 1928 
r. przeszedł w stan spoczynku, złożył funkcję prezesa 
PTK, uhonorowany tytułem prezesa honorowego. Brał 
też udział w Międzynarodowym Kongresie Geografów  
w Egipcie (1925). Jeszcze przez 2 lata sprawował funk-
cję przewodniczącego  komisji inspekcji oddziałów 
terenowych PTK. Mimo choroby dalej wygłaszał pre-
lekcje i oprowadzał wycieczki po Warszawie. W cza-
sie wojny choroba nasiliła się. W październiku 1944 r. 
znalazł się w szpitalu, ewakuowany następnie do Prusz-
kowa  a potem do Komorowa, gdzie zmarł prawdopo-
dobnie 14.10. Ekshumowany trzy lata później, spoczął  
w kwaterze zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie. W spuściźnie pozostawił dziesiątki prac 
z zakresu krajoznawstwa, geografii i etnografii w posta-
ci artykułów publikowanych głównie w „Ziemi” („Li-
sty z podróży na około świata”, „Dawni polscy  geogra-
fowie i podróżnicy” – 1927) i wydawnictw zwartych. 
Wśród najważniejszych należy wymienić 4 – tomowe 
„Wycieczki po kraju” (1902 – 1907), „Poznaj swój kraj” 
(1913), „Nasza Ojczyzna” (1919) szereg prac o War-
szawie („Warszawa” z cyklu Cuda Polski - 1929) oraz 
kilka powieści dla młodzieży („Samolotem nad Polską” 

– 1921, „Nasz plac – 1936).
*****

 20.10.1866: w Wiedniu urodził się Kazimierz 
Jerzy Adolf Twardowski. Tam też uczęszczał do The-
resianum, a po zdaniu matury studiował na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego filozofię, 
filologię klasyczną, matematykę i fizykę. Studia zakoń-
czył doktoratem w 1891 r.  Tematem jego dysertacji 
była praca „O treści i przedmiocie przedstawień”. Pra-
gnąc poświęcić się karierze naukowej, w 1895 r. prze-
niósł się do Lwowa, po nominacji na profesora  objął 
katedrę filozofii na Uniwersytecie Lwowskim. Jego wy-
kłady spotkały się z tak dużym zainteresowaniem, że 
musiano na nie rezerwować największe sale. Zalicze-
nie takich cykli wykładów jak: „Zarys historii filozofii”, 

„Rozwój filozofii nowożytnej”, „Zarys logiki” „Wstęp 
do psychologii” było obowiązkowe dla wszystkich stu-
dentów Wydziału Humanistycznego i Wydziału Prawa. 

„Miał on przedziwny dar przedstawiania najtrudniej-
szych zagadnień w sposób tak prosty i tak oczywisty, 
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że każdemu uważnie słuchającemu wydawało się, że 
słucha rzeczy łatwych” (Kazimierz Michałowski). Już 
w 1900 r. został prezesem Towarzystwa Nauczycieli 
Szkół Wyższych, w 1904 r. powołał Polskie  Towarzy-
stwo Filozoficzne, którego organem od 1911 r. było pi-
smo „Ruch Filozoficzny”. W czasie I wojny światowej 
przez kilka lat był rektorem Uniwersytetu Lwowskiego. 
Bronił w tym czasie skutecznie polskiego charakteru 
uczelni. Po odzyskaniu niepodległości Polski Lwowska 
Szkoła Twardowskiego była zawiązkiem placówek filo-
zoficznych uczelni polskich. Profesor osadził na trwa-
łych postawach metodologię badawczą i definicyjną  
w naukach parafilozoficznych oraz określił nowy po-
dział nauk na wiedzę opartą na  doświadczeniu (empi-
ryzm) i wiedzę wynikającą z rozumowania (aprioryzm). 
Był też pierwszym, który poddał dyskusji temat sądów 
w polskiej filozofii, rozpatrując je od strony psycho-
logicznej. Jest autorem takich prac jak: „Wyobrażenia  
i pojęcia” (1898), „O tak zwanych prawdach względ-
nych” (1900), „O czynności i wytworach”, „Zasadnicze 
pojęcia dydaktyki i logiki” (1901), „O psychologii, jej 
przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych 
nauk i o jej rozwoju” (1913), „O patriotyzmie” (1919), 

„O istocie pojęć” (1924), a także „O dostojeństwie Uni-
wersytetu”. Był wychowawcą ponad trzydziestu profe-
sorów, m. in. Kazimierza Ajdukiewicza, Tadeusza Ko-
tarbińskiego, Władysława Tatarkiewicza (filozofów), 
Władysława Witwickiego (psychologa), Juliusza Kle-
inera (historyk literatury). Zmarł 11.02.1938 r., pocho-
wany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. 

*****
 20.10.1941: w Wiśle zmarł ks. Jerzy  
Mrowiec. Pochodził z Lesznej Górnej, gdzie urodził 
się 13.09.1860 r. Był synem nauczyciela Jerzego i Marii  
z Kożdoniów. Mimo iż rodzice, wobec tuzina potom-
ków, z wielkim trudem wiązali koniec z końcem, prze-
cież w 1872 r. wysłali młodego Jurka do gimnazjum 
ewangelickiego w Cieszynie. Po jego ukończeniu Jerzy 
udał się na studia teologii ewangelickiej do Wiednia. 
W 1884 r. został powołany na wikariusza senioralne-
go u boku ks. Pawła Terlicy w Goleszowie i tam też 
15.02.1885 r. został ordynowany. Opiekun, ze wzglę-
du na podeszły wiek, powierzył mu wypełnianie więk-
szości obowiązków proboszcza, łącznie z nauką religii  
w szkołach. Rychło na barki młodego duchownego spa-
dły dodatkowe obowiązki, bowiem od czerwca tego roku 
często wyjeżdżał na zastępstwa schorowanego probosz-
cza wiślańskiego ks. Gustawa Kupferschmidta. Rok 
później ks. Mrowiec został wybrany na proboszcza wi-
ślańskiego, instalowany na urząd 26.01.1887 r. Na tym 
stanowisku okazał się dobrym gospodarzem i organiza-
torem, pozostawał jednak w kręgu duchownych całko-
wicie lojalnych wobec polityki ks. dr. Teodora Haasego. 
Szczególną troską otaczał szkoły, dbał o ich wyposa-

żenie, rzetelne nauczanie religii. Udzielał się w wielu  
organizacjach: był członkiem rady szkolnej, w założonym  
w 1893 r. Kółku Rolniczym został wiceprzewodni-
czącym, w Kasie Raiffeisena (1895) i Straży Pożarnej 
(1900) pełnił obowiązki przełożonego. W 1906 r. od-
była się w Wiśle uroczystość rocznicowa Śląskiej Filii 
Stowarzyszenia im. Gustawa Adolfa. Na tę okazję ko-
ściół został odnowiony. Gdy w 1910 r. na terenie Wi-
sły uaktywniły się grupy spirytystów i adwentystów,  
ks. Mrowiec przystąpił do organizowania godzin biblij-
nych i starał się dotrzeć do rodzin w najodleglejszych 
zakątkach  Wisły. I wojna światowa zachwiała równo-
wagą zboru i samego duchownego;  wielu nauczycieli 
zostało powołanych do wojska. Wówczas w charakte-
rze tymczasowych nauczycieli zaangażował swoje cór-
ki Irenę i Herminę. Bolesnym przeżyciem dla księdza 
była utrata trojga swoich dzieci: syna Jerzego na froncie 
(1916), syna Ottona zmarłego na szkarlatynę i zamężnej 
córki Marty w czasie połogu, a także zabór wszystkich 
dzwonów kościelnych i szkolnych na potrzeby woj-
ny. Choć po zakończeniu wojny dalej służył rozległej 
parafii, dopiero w 1931 r. otrzymał do pomocy ks. An-
drzeja Wantułę. Na stanowisku proboszcza dotrwał do  
1934 r. Czas odpoczynku spędził w swojej willi „Mon-
tana”. Zmarł 20.10.1941 r. Żonaty był z Herminą We-
nzel, córką kierownika kopalni w Piotrowicach, którą 
poślubił w 1889 r. 

*****
 26.10.1866: w Zbarażu urodził się Ignacy 
Daszyński, syn cieszącego się szacunkiem urzędni-
ka starostwa Ferdynanda i Kamili z Mierzyńskich.  
W domu Ignacy wyrastał w poszanowaniu dla  trady-
cji powstańczych (1863), pogłębionych w gimnazjum 
w Stanisławowie, dzięki licznym osiadłym tu popo-
wstaniowym emigrantom. Pod ich wpływem wśród 
gimnazjalistów zaczęły kiełkować myśli o odzyskaniu 
niepodległości kraju. Już w 1880 r. Ignacy zasmako-
wał kontaktu z sądem przysięgłych za kolportowanie 
wiersza naruszającego majestat cesarski Habsburgów. 
Mimo to umacniał się w demokratycznej ideologii 
Wiosny Ludów, nie godził się z dominacją niemiecko 
– austriacką, sympatyzował ze słowiańszczyzną, a gdy 
bliżej zapoznał się  z programem socjalistów, stał się 
ich gorącym zwolennikiem. Mimo, iż należał do lep-
szych uczniów, w 1882 r. został wydalony ze szkoły za 
odczyt o ruchach rewolucyjnych okresu Wiosny Lu-
dów. Bez środków do życia, skazany na tułacze życie, 
lepiej zapoznał się z najuboższymi przedstawicielami 
przysłowiowej nędzy galicyjskiej. Przymierając gło-
dem, pragnął jednak zdobyć wyższe wykształcenie.  
W 1888 r. zdał eksternistycznie maturę w Krakowie  
i także jako eksternista słuchał wykładów przyrodni-
czych i pracował w laboratoriach. Nauczony doświad-
czeniem, trzymał się z dala od społecznie radykalnych 
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studentów, ale pod wpływem starszego brata nasiąknął 
ideologią marksistowską. Zmuszony warunkami byto-
wymi udał się na guwernerkę do łomżyńskiego, gdzie 
– na skutek pomyłki z bratem Feliksem – został uwię-
ziony na pół roku w Pułtusku, a następnie deportowany 
do Krakowa po to, aby i tu dostać się do więzienia. To 
wszystko do reszty zradykalizowało poglądy Ignacego. 
Relegowany z uczelni wyjechał do umierającego brata 
w Zurychu, potem do Paryża, z zamiarem wyjazdu do 
Ameryki. Powstrzymany, podjął studia w Zurychu. Na 
wieść o manifestacjach robotników w Galicji, wrócił do 
Lwowa, gdzie przystąpił do organizowania stowarzy-
szeń socjalistycznych „Siła”, a w 1892 r. Galicyjskiej 
Partii Socjalistycznej. Przyjrzawszy się panującym 
stosunkom w Galicji, a zwłaszcza obojętności miesz-
czaństwa i zupełnej bezradności chłopstwa, odstąpił od 
teoretycznych przesłanek ruchów rewolucyjnych, nato-
miast główną uwagę skupił na pokazywaniu wszelkie-
go zła, starał się połączyć siły demokratów mieszczań-
skich z ruchem ludowym przeciw przemożnym rządom 
oligarchii; podjął szeroką akcję uświadamiającą, także 
na łamach założonego pisma „Naprzód” (1894). To 
oczywiście spotkało się z reakcją władz, ziemiaństwa  
i kleru, nie obyło się bez procesów politycznych koń-
czących się więzieniem, rozbijanie wieców przy po-
mocy wojska i policji,  konfiskat druków. W wyborach 
według nowej ordynacji w 1897 r. Daszyński odniósł 
wielkie zwycięstwo – uzyskał mandat posła do par-
lamentu wiedeńskiego z tzw. piątej kurii. Jako prze-
wodniczący klubu socjalistów poddał druzgocącej 
krytyce premiera Kazimierza Badeniego za naduży-
cia i przeprowadzone pacyfikacje w czasie wyborów. 
Mimo represji utrzymał mandat poselski, występował 
zdecydowanie przeciw roszczeniom reprezentowania 
społeczeństwa Galicji wyłącznie przez Koło Polskie, 
skupiające szlachtę, piętnował nadużycia administra-
cji i cenzury. Przewodniczył olbrzymiej manifestacji 
w zagłębiu ostrawsko – karwińskim, doprowadzając 
do zmniejszenia dniówki z 12 do 9 godzin; stanął po 
stronie  strajkujących robotników rolnych (1902) w Ga-
licji i górników w Borysławiu (1904). Zdecydowanym 
wystąpieniem wywalczył w 1907 r. powszechne prawo 
wyborcze. W dalszej działalności dążył do odłączenia 
się austriackiego ruchu socjalistycznego i nadanie mu 
charakteru narodowego, którego celem było  dążenie 
do odzyskania niepodległości i połączenia sił socjali-
stów ze wszystkich zaborów. Nieobce były mu stosunki 
na Śląsku Cieszyńskim; przeciwstawiał  się rozbijaniu 
społeczeństwa polskiego przez magnaterię niemiecką  
 i poczynaniom czeskich szowinistów. Przestrzegał 
także przed łączeniem kwestii polskiej z rewolucją 
rosyjską. Będąc pacyfistycznie nastawiony, zbliżył się 
jednak do obozu Józefa Piłsudskiego. Próby rozmów 
międzypartyjnych nie dały efektu. Z chwilą powstania 

Narodowego Komitetu Niepodległości został wicepre-
zesem Sekcji Zachodniej i dążył do złagodzenia kryzysu 
przysięgowego Legionów i ich ocalenia od rozwiązania. 
Pokonując wiele meandrów programowych, w 1918 r. 
wziął udział w przejęciu Krakowa z rąk austriackich  
i wszedł do prezydium Polskiej Komisji Likwidacyjnej. 
Wobec szans powrotu Piłsudskiego, 7.11.1918 utworzył 
w Lublinie rząd z socjalistów i radykalnych ludowców, 
przyjmując teki premiera i ministra spraw zagranicz-
nych. Propozycja Piłsudskiego utworzenia przez Da-
szyńskiego gabinetu koalicyjnego została storpedowana 
przez narodowych demokratów. Będąc członkiem kon-
stytuanty, opowiedział się po stronie Piłsudskiego, ale 
także stawiał na demokratyczną konstytucję bez senatu 
i reformę rolną. W czasie inwazji bolszewickiej pełnił 
funkcję wicepremiera i swoim autorytetem wydatnie 
przyczynił się do osłabienia agitacji komunistycznej,  
a także szerzonej w Europie propagandy przedstawia-
jącej Polskę jako kraj reakcji i białego terroru. Po epi-
zodzie wystawienia jego kandydatury na prezydenta,  
w 1921 r. powołał do życia Towarzystwo Uniwersytetu 
Robotniczego, piastując godność jego prezesa do 1931 r. 
Tymczasem odezwała się choroba serca (1923 – 1925), 
w efekcie czego po części wycofał się z polityki; od-
tąd więcej czasu poświęcał publicystyce. Po zamachu  
w 1926 r. poparł Piłsudskiego. Dwa lata później wybra-
ny do sejmu, przyjął urząd marszałka Sejmu, i zgodnie 
z przyrzeczeniem strzegł praw i godności Izby, stara-
jąc się o lojalność i współpracę z rządem. Mimo to do-
szło do rozdźwięku z marszałkiem, rozwiązania Sejmu  
i aresztowania posłów opozycji. Daszyńskiego uratował 
wielki autorytet w ośrodkach demokratycznych Europy. 
Próbował jeszcze apelować do prezydenta Rzeczypo-
spolitej o przeprowadzenie demokratycznych wyborów, 
uzyskał nawet mandat z listy Centrolewu. Niestety cho-
roba czyniła dalsze postępy. W czasie kuracji w Bystrej, 
w styczniu 1931 r. przeżył atak sklerotyczny. Jeszcze 
ponad 5 lat mocował się z chorobą. Zmarł 31.10.1936 
r. Manifestacyjny pogrzeb z udziałem tysięcy robotni-
ków i chłopów odbył się w Krakowie. Jego wielką za-
sługą było wydobycie robotników galicyjskich z nędzy 
i bezprawnego wyzysku, teraz zorganizowanego, mo-
gącego korzystać ze spółdzielni i różnych kół oświa-
towych i kulturalnych, gotowych do czynu zbrojnego 
i przeciwstawienia się jakiejkolwiek propagandzie ko-
munistycznej. Ignacy Daszyński cieszył się darem ora-
torstwa i wybitną zdolnością przekonywania, zyskiwał 
powszechne uznanie, gdziekolwiek wystąpił. Jego sła-
bością była apodyktyczność, nie tolerował obok sie-
bie osób samodzielnych, ale potrafił wyczuć sytuacje  
i naginać swoje poglądy do realiów. Do końca pozostał 
człowiekiem czystych rąk, zmarł w ubóstwie. 

*****
 27.10.1916: w Łodzi urodził się w asymilowa-
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nej rodzinie żydowskiej Kazimierz Brandys, młodszy 
brat prozaika Mariana Brandysa (1912 – 1998). Już  
w gimnazjum związał się z lewicową „Kuźnią Mło-
dych”. W czasie studiów prawa na Uniwersytecie War-
szawskim (1934 – 1938) działał w Związku Niezależnej 
Młodzieży Socjalistycznej, współpracował z redak-
cjami pism lewicowych. Przez lata wojny przebywał  
w Warszawie, a potem krótko w Krakowie i w Łodzi, 
od 1949 znów w Warszawie. Będąc członkiem PPR  
a potem PZPR, był współredaktorem „Kuźnicy”, od 
1952 r. „Nowej Kultury”. Na fali odnowy październiko-
wej w 1956 r. stanął w szeregu działaczy zmierzających 
do oczyszczenia moralnego partii, ale gdy stwierdził jej 
odchodzenie od październikowego programu, zwłasz-
cza wobec wszczętych represji przeciw filozofowi 
Leszkowi Kołakowskiemu, w 1966 r. opuścił szeregi 
partii. W tym czasie wielokrotnie wyjeżdżał za grani-
cę, w latach 1970 – 1971 r. był wykładowcą literatury 
słowiańskiej w paryskiej Sorbonie. Z początkiem 1976 
r. środowiska twórcze wystąpiły z protestem przeciw 
zmianom konstytucji, wśród których pojawił się m.in. 
paragraf określający PZPR jako „przewodnią siłę poli-
tyczną  społeczeństwa w budowie socjalizmu” i uzna-
niu zapisu traktatu o wiernym sojuszu z ZSRR. Zmiany 
te stały w zupełnej sprzeczności z programem Polskie-
go Porozumienia Niepodległościowego, domagającego 
się pełnej suwerenności Polski i demokratyzacji życia 
społecznego i politycznego.  Kazimierz Brandys był 
jednym z sygnatariuszy „Memoriału 101”. W latach 
1977 – 1980 współpracował z podziemnym pismem 
„Zapis”, uczestniczył także w wykładach Towarzystwa 
Kursów Naukowych. Objęty zakazem publikowania, 
zamieszczał swoje utwory za granicą lub w tzw. „dru-
gim obiegu”. Gdy przebywał w Nowym Jorku, doszła 
do niego wiadomość o ogłoszeniu stanu wojennego  
w Polsce (13.12.1981). Po długich wahaniach pisarz 
przeniósł się ostatecznie do Paryża, współpracował  
z radiem francuskim i Radiem Wolna Europa, nawią-
zał bliską współpracę z londyńskim wydawnictwem 

„Aneks” i „Zeszytami Literackimi”. Zmarł w Paryżu 
11.03.2000 r., pochowany na Cmentarzu Pére-Lachaise. 
 Kazimierz Brandys w swojej twórczości po-

dejmował wyłącznie tematykę współczesną. W pierw-
szych powieściach „Drewniany koń” (1946) i w te-
tralogii „Miedzy wojnami” (1948 – 1951) odmalował 
obraz pokolenia, zwłaszcza inteligencji zmagającej się 
ze zmieniającą się sytuacją przed, w czasie i po II woj-
nie światowej; w  „Mieście niepokonanym” (1946) od-
dał hołd powstańczej Warszawie. W cyklu opowiadań 

„Czerwona czapeczka” (1958) przedstawił konflikt su-
mień ludzi postawionych przed wyborem określonych 
postaw moralnych i niespełnionymi oczekiwaniami.  
Niejako dopełnieniem tego cyklu była obrachunkowa 
powieść „Matka królów” (1957), w której obnażył de-
formacje socjalizmu i ich wpływ na życie jednostki.  
W „Listach do pani Z.” w miejsce apodyktycznych roz-
strzygnięć ideowo – moralnych pojawiło się zwątpienie 
w jednoznaczność ocen postaw człowieka wobec zło-
żonych sytuacji narzucanych przez niezależne od niego 
czynniki. Na tym tle próbował pisarz określić zadania 
literatury. W ekranizowanych utworach -  opowiadaniu 

„Jak być kochaną” i powieści  „Sposób bycia” (1963)  
obnażył dramatyzm człowieka postawionego wobec 
rozluźnienia zasad etycznych i groźby utraty tożsamo-
ści. O konieczności podjęcia walki o suwerenną posta-
wę moralną i sensowności kształtowania własnego losu 
przekonywał w kolejnych utworach: „Dżoker” (1966), 

„Rynek” (1968) i „Wariacje pocztowe” (1972). Dalsze 
utwory nawiązują do wypróbowanej już formy listowej. 
Tu znajdujemy „Pomysł” (1974) oraz wydane poza cen-
zurą „Nierzeczywistość” (1977), „Miesiące” (3 części 
w latach 1980 – 1987), a także m.in. oryginalne sytu-
acyjne utwory jak:  „Sztuka konwersacji” (1990), „Za-
pamiętane” (1995) „Charaktery i pisma” (1991).  Listę 
utworów dopełniają wspomnienia, nowele filmowe  
i dramaty. Wiele z jego utworów zostało przetłumaczo-
nych na kilka języków europejskich. 

*****
 31.10.1866: urodziła się  Ewa v. Tiele - Winc-
kler, diakonisa, założycielka i przełożona zakładów 
opiekuńczych „Ostoja Pokoju” w Miechowicach, ini-
cjatorka rozwiniętej na dużą skalę akcji misyjnej  i bu-
dowy „domów dla bezdomnych”. Patrz odc. 87 w „In-
formator Parafialny” 2005/6, s. 14. 

Radosne DZIĘKI BOGU

Marcin Luter zaleca, by czas modlitwy rozpoczynać od dziękczynienia. 
Uzasadnia to w ten sposób: Wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa ośmiela i wzmacnia prośby. 
W przeciwnym razie modlitwy są chłodne i nieprzekonujące, 
gdyż serce nie jest przedtem rozpalone węglem otrzymanego dobra.

ud. Rudolf Mizia
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Kobiety walczące w podziemiu 

w okresie II wojny światowej

 Niewiele napisano o roli kobiet w działalności 
konspiracyjnej i wojskowej. Ich udział jest przedsta-
wiony nieproporcjonalnie w stosunku do rzeczywistej 
ich liczebności i roli, jaką odgrywały. Wiele z nich od-
dało, często anonimowo, życie za Polskę i nie dożyło 
wyzwolenia. Niemcy rozpracowywanie organizacji 
podziemnych  rozpoczynali od poznania systemu łącz-
ności, punktów kontaktowych, kwater. W tych dzia-
łach pracy konspiracyjnej dominowały kobiety. To one  
w pierwszej kolejności były ofiarami represji, bo oku-
pant traktował je tak samo jak wszystkich żołnierzy 
podziemia. Bardziej, aniżeli  wielu żołnierzy konspira-
cji, narażone były na aresztowania. Kobietom z łączno-
ści groziło bowiem wiele niebezpieczeństw związanych 
nie tylko z przenoszeniem meldunków, ale i z wieloma 
kontaktami na trasach i w punktach przerzutowych.
           Pełnione przez kobiety funkcje nie były by-
najmniej służbami drugorzędnymi, bez udziału ko-
biet efekty działalności konspiracyjnej byłyby o wiele 
mniejsze, dominowały np. w łączności, która często de-

cydowała o funkcjonowaniu podziemia w ogóle. Prze-
kazywały nie tylko meldunki, lecz przenosiły również 
broń i amunicję, aparaty radiowe, materiały wybucho-
we.  Ponieważ były to często osoby z przedwojenną 
maturą bądź uczennice gimnazjum, potrafiły doskonale 
sprostać wymaganiom, jakie stawiano przed kurierkami 
w dywersji propagandowej czy służbie sanitarnej. Ko-
biety pełniły bardzo często wręcz podstawowe funkcje, 
umożliwiające przetrwanie oddziału.
        W tej niebezpiecznej pracy wyróżniło się wiele 
kobiet, o niektórych już tutaj pisałam, ale niestety nie 
o wszystkich walczących można wiele napisać. Niekie-
dy zachowało się tylko kilka zdań, nie ma zdjęć. Przy-
kładem tego, jak mało mamy nieraz  informacji o tych, 
które nie wahały się ryzykować życia w czasie okupacji 
,świadczy chociażby zamieszczona poniżej wzmianka  
o łączniczce z Dzięgielowa. Jej rodzina do niedaw-
na tam mieszkała, ale ostania z rodu spoczywa już na 
ewangelickim cmentarzu i nie zdążyłam do niej dotrzeć.

 

Maria Adamaszek  1914 –  1943

          Urodziła się w Dzięgielowie, przed wojną pra-
cowała w Cieszynie w biurze Orbisu. Już na początku 
wojny związała się z ZWZ i została łączniczką oraz ku-
rierką  Inspektoratu Cieszyńskiego  oraz Związku Od-
wetu Okręgu Śląskiego ZWZ. Współpracowała z łącz-
niczkami z tego terenu, m.in. z Wandą Delong, Anną 
Janotą i innymi. W wyniku rozbicia przez gestapo ZWZ 
na Śląsku Cieszyńskim w pierwszych miesiącach 1941 
r. aresztowano wielu członków. Marię Adamaszek osa-
dzono w więzieniu w kwietniu 1941 r. Według danych 

gestapo łącznicy, a byli to wybrani przez szefa najod-
powiedniejsi ludzie z ZWZ, dostarczyli do Krakowa 
cztery transportery materiału dywersyjnego, w których 
znajdował się trotyl, zapalniki czasowe, fosfor, bakte-
rie chorób zakaźnych. Jaki był w tym udział M. Ada-
maszek nie wiemy, ale za swoją działalność zapłaciła 
najwyższą cenę, życiem. Jej gehenna rozpoczęła się 
w cieszyńskim wiezieniu, tu przebywała do  września 
1941, później we wrocławskim – do lutego 1942, w ka-
towickim – do kwietnia 1942 r. Stąd trafiła do Głubczyc,  
a w listopadzie 1942 r. została wywieziona do Au-
schwitz. Zmarła w obozie 1 marca 1943 r.

Władyaława Magiera

Odwieczna  prawda
Człowiek orze, ziarna wsiewa 

w tę  potulną naszą  glebę, 

lecz wzrastanie  i urodzaj 

dzięki Niebu służy chlebem.

udostępnił: Rudolf Mizia
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Wydarzenia parafialne

Nabożeństwo 
dla seniorów 
w Cieszynie

 W niedzielę 28 sierpnia br. odbyło się 
nabożeństwo poświęcone naszym drogim se-
niorom. Często, pomimo nadmiernej ilości wol-
nego czasu, odczuwają samotność i wówczas 
poszukują różnych ciekawych spotkań, których 
niemało jest w naszej parafii, wielu z nich ko-
rzysta już z nich, a pozostałych przy okazji ser-
decznie zapraszamy!
 
 O godzinie 10.00 w murach kościoła 
zbierali się cieszyńscy, i nie tylko, zborownicy. 
Pieśnią usłużył chór Misyjny, który w zastęp-
stwie poprowadziła diakon Joanna Sikora. Od-
śpiewane zostały dwie pieśni. Kazanie wygłosił 
ks. Łukasz Gaś, słowo Boże przeznaczone na 
tą niedzielę zostało wzięte z listu Ap. Pawła do 
Rzymian z 8 rozdziału od 14 wiersza.             
 
 Nabożeństwo połączone było ze spo-
wiedzią i komunią świętą, do której przystępo-
wały całe rodziny, młodzi i starsi, osoby, które 
tego dnia odczuwały potrzebę skorzystania ze 
Stołu Pańskiego oraz w szczególności nasi se-
niorzy, dla których zostało to przygotowane. 
W komunii uczestniczyło trzech księży oraz 
świeżo upieczona magister teologii Wiktoria 
Matloch, której, korzystając z okazji, życzymy 
dużo siły, aby wszystkie sprawy, łatwe i trud-
ne, powierzała Panu Bogu i zawsze miała w nim 
oparcie. 
 
 Po nabożeństwie wszyscy seniorzy zo-
stali zaproszeni na poczęstunek, który został 
przygotowany przez panie z Koła Odwiedzino-
wego, nad którym pieczę pełni diakon Joanna 
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Sikora. Przy suto nakrytych stołach można było 
porozmawiać, powspominać, podzielić się mi-
łymi chwilami oraz tym co nas trapi i przygnę-
bia. Pomimo problemów zdrowotnych swoją 
obecnością zaszczycił nas emerytowany pro-
boszcz ks. Jan Melcer z małżonką oraz dr Paweł 
Wacławik, ojciec Kurator parafii cieszyńskiej. 
Proboszcz parafii, ks. Janusz Sikora przedstawił 
zebranym najbliższe plany związane z Rokiem 
Jubileuszowym poświęconym 500-leciu Refor-
macji, który swój początek będzie miał 31 paź-
dziernika - wszelkie szczegóły zostaną podane 
na plakatach. 
 Miło spędzony czas dobiegł końca i ze-
brani powoli rozchodzili się do swoich domów. 
Czekamy na kolejne spotkanie, które już od kil-
ku lat jest wpisane w harmonogram nabożeństw 
przeznaczonych dla naszych Drogich Seniorów.

Beata Macura

Foto: Beata Macura
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Dziękowaliśmy za 10 lat

 W pierwszą niedzielę września  
w Ogrodzonej przeżywaliśmy dziękczynne na-
bożeństwo z okazji 10 jubileuszowej pamiątki 
wybudowania i poświęcenia miejscowego ko-
ścioła. 
 Tym, którzy nie pamiętają, warto przy-
pomnieć, że jest do drugi „Dom modlitwy” sto-
jący na tym miejscu. W 1873 roku gospodarz 
Jan Broda przekazał parcelę pod miejscowy 
cmentarz ewangelicki. Trzy lata później przy-
stąpiono do budowy kaplicy cmentarnej, która 
w późniejszych latach była dalej rozbudowywa-
na. Ostatnia rozbudowa miała miejsce w latach 
siedemdziesiątych XX w. Od tamtego czasu ka-
plica służyła mieszkańcom Ogrodzonej, Łączki 
i Kostkowic przez ponad 30 lat. W 2005 roku 
podjęto odważną decyzję o budowie nowego 
filialnego kościoła. Prace przebiegały niezwy-
kle szybko, bo już po szesnastu miesiącach,  
3 września 2006 roku, zwierzchnik Diecezji 
Cieszyńskiej, ks. bp. Paweł Anweiler dokonał 
aktu poświęcenia nowo wybudowanej świątyni.

 W uroczystym nabożeństwie dzię-
kowaliśmy za to, że Pan Bóg pomógł spełnić 
parafianom marzenie o posiadaniu swojego ko-
ścioła i dalej nam błogosławi. Wspomnieliśmy 
dwóch członków rady parafialnej, dzięki zaan-
gażowaniu których, to miejsce mogło się roz-
winąć, śp. Jana Zmełtego i śp.  Pawła Wowrego. 
Słowem Bożym służył Zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. bp. 
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Jerzy Samiec. Podstawą okolicznościowego 
kazania był tekst z 1 P 5,5c-11.  
Liturgię nabożeństwa prowadzili ks. prob. Ja-
nusz Sikora, ks. prob. Adam Podżorski i ks. 
Łukasz Gaś, który jest opiekunem filiału. Zbór 
śpiewał pieśni przy akompaniamencie Diece-
zjalnej Orkiestry Misyjnej. A czas nabożeń-
stwa ubogacił Wyższobramski Chór Kameral-
ny z Cieszyna.
 W nabożeństwie uczestniczyło blisko 
250 osób z Ogrodzonej, Łączki, Kostkowic  
i innych okolicznych miejscowości.

 Oprócz coniedzielnych nabożeństw  
w kościele w Ogrodzonej, regularnie pro-
wadzone są spotkania młodzieży i spotkania 
Koła Pań. Dzieci spotykają się na swoich 
nabożeństwach – szkółkach niedzielnych.  
W czasie pasyjnym przeżywają w sali pod ko-
ściołem spotkania rekolekcyjne, a w wakacje 
uczestniczą w Tygodniu Dobrej Nowiny.
W drugą niedzielę miesiąca, ze względu na 
zazębiające się granice parafii cieszyńskiej  
i skoczowskiej, nabożeństwa prowadzą sko-
czowscy duchowni.

 W ostatnim czasie, dzięki zaangażo-
waniu i poświęceniu miejscowych parafian, 
udało się dokończyć układanie kostki wo-
kół kościoła, odmalować wejście i odnowić 
płot.  Chciałbym bardzo podziękować tym 
wszystkim, którzy pracowali przed pamiątką, 
żeby zdążyć ze wszystkimi pracami i zadbali  
o teren wokół kościoła. Dziękuję Parafianom  
w Ogrodzonej, że na co dzień dbają, żeby nasz 
kościół mógł być dalej naszym 
miejscem modlitwy i spotkań,  
i wciąż na nowo zachwycał tych, 
którzy go odwiedzają. 

ks. Łukasz Gaś

Foto: Mirosław Gajdacz
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Pamiątka Poświęcenia Kościoła 

Świętej Trójcy w Bażanowicach

 11 września 2016 roku odbyła się 
kolejna, 35. Pamiątka Założenia i Poświę-
cenia Kościoła Św. Trójcy w Bażanowi-
cach. Z radością i wdzięczni Bogu za naszą 
świątynię, jak co roku rozpoczęliśmy nie-
dzielne uroczystości od Poranku Pieśni Re-
ligijnej. Koncert poprowadził ks. Łukasz 
Gaś. Wystąpiły miejscowe chóry: dzie-
cięcy chór „Stokrotki”, prowadzony przez 
Dorotę Gaś oraz chór mieszany, którym 
dyryguje diakon Joanna Sikora. Gościnnie 
zaśpiewał chór mieszany z Ustronia pod 
dyrekcją Pawła Branca.
 O godz. 10.00 odbyły się dwa uro-
czyste nabożeństwa. W kościele Słowo 
Boże zwiastował  Zwierzchnik Diecezji 
Katowickiej bp Marian Niemiec, a pieśnią 
służył chór mieszany z Ustronia. Na placu 
kościelnym kazanie wygłosił ksiądz radca 
Piotr Wowry z Ustronia, śpiewał zaś miej-
scowy chór z Bażanowic.
 Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy przed uroczystością  pomogli 
uprzątnąć teren wokół kościoła, paniom, 
które pomagały przy wypieku naszych 
bażanowickich kołoczy, Miłośnikom Ba-
żanowic za wypożyczenie namiotu oraz 
Państwu kościelnym.

Bożena Harwot Podżorska

Foto: Sabina S. 
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 Tegoroczne uroczystości pamiątki 
poświęcenia i 143 – lecia założenia Kościoła 
w Hażlachu odbyły się w niedzielę 18 wrze-
śnia. Już wcześniej zborownicy z Hażlacha  
i okolic z niepokojem patrzyli w niebo.  
Deszczowe bowiem chmury  rodziły obawy 
o przebieg uroczystości.  Dzięki łaskawości 
Boga niedziela jednak przyniosła zmianę.  
W godzinach dopołudniowych zaświeciło 
nad Hażlachem słońce. Na uroczystym nabo-
żeństwie zgromadzili się zborownicy z Haż-
lacha, Brzezówki, Kończyc Wielkich oraz 
wielu przybyłych gości. Część z przybyłych 
zajmowała miejsce na zewnątrz kościoła na 
wcześniej przygotowanych ławkach. Dla 
nich zapewniono dobre nagłośnienie z prze-
biegu uroczystości w kościele.     
 Uroczystości rozpoczęły się o godzi-
nie 9 porankiem pieśni. Wystąpił miejscowy 
Chór Mieszany Hażlach-Zamarski  pod kie-
rownictwem Krystyny Penkały. Zaprezento-
wało się także nasze najmłodsze pokolenie – 
chór dziecięcy „Gloria”, którym dyrygenturę, 
pod nieobecność Marty Cienciały, przejęła 
Ruta Kaczmarczyk. Zborownicy mogli usły-
szeć też, działający od niedawna przy filia-
le w Hażlachu, Chór młodzieżowy, którym 
opiekuje się i dyryguje ks. Marcin Podżorski.  
Gościnnie wystąpiła grupa wokalna „Credo” 
z parafii z Bładnic, którą dyrygował Paweł 
Gaś. Grupa ta przybyła wraz z Proboszczem 

Pamiątka Założenia i Poświęcenia 

Kościoła w Hażlachu
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parafii w Bładnicach, ks. Marci-
nem Markuzelem, który gościnnie 
wygłosił kazanie. 
   Zasadnicze uroczysto-
ści rozpoczęły się o godz. 10.  
W trakcie nabożeństwa ponow-
nie usłyszeliśmy grupę wokalną 

„Gloria” z Bładnic. Kazanie ks. 
Marcin Markuzel oparł o historię 
Zacheusza  zapisaną w Ewange-
lii Łukasza  19, 1-10 „I wszedł-
szy do Jerycha, przechodził przez 
nie.  A oto mąż, imieniem Zache-
usz, przełożony nad celnikami, 
człowiek bogaty, pragnął widzieć 
Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł  
z powodu tłumu, gdyż był małe-
go wzrostu. Pobiegł więc naprzód  
i wszedł na drzewo sykomory, aby 
go ujrzeć, bo tamtędy miał prze-
chodzić. A gdy Jezus przybył na to 
miejsce, spojrzał w górę i rzekł do 

Foto: Marcin Gabryś
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niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł 
śpiesznie, i przyjął go z radością. A widząc 
to, wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka 
grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś 
stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę ma-
jątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co 
wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórna-
sób.  A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie 
stało się udziałem domu tego, ponieważ i on 
jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem 
Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to co 
zginęło”. Po podziękowaniu za zaproszenie 
do Hażlacha ks. Markuzel, na przykładzie 
postępowania Zacheusza, wskazał na nasze 
chrześcijańskie życie – pragnienie przebywa-
nia z Jezusem, postępowania z bliźnimi. Na 
taką postawę człowieka Jezus odpowiada - muszę się zatrzymać 
w twoim domu. Na zakończenie przekazał życzenia do całego 
zboru hażlaskiego - wiele błogosławieństwa Bożego.
 Tegoroczną ofiarę zebraną podczas uroczystego nabo-
żeństwa, zgodnie z apelem bp. A. Korczago, przeznaczono na 
potrzeby remontu, uszkodzonego w wyniku pożaru,  kościoła  
w Międzyrzeczu. 
 Po nabożeństwie zebrani mogli zaopatrzyć się w prze-
pyszne kołaczyki. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji uroczystości.

Jan Król

Z posiedzenia Rady Parafialnej

 Na pierwszym po wakacjach, a czwartym  
w bieżącym roku, zebraniu Rada Parafialna spotkała się 
we wtorek 13 września. Zebranych powitał Proboszcz 
ks. Janusz Sikora. Słowem bożym i modlitwą w atmos-
ferę posiedzenia wprowadził ks. Tomasz Chudecki. 
Porządek obrad zaproponowany w zaproszeniach przy-
jęty został jednogłośnie. Protokół z czerwcowego ze-
brania, po uściśleniu zapisu o naprawach i renowacjach 
nagrobków na cmentarzu w Gumnach, zaakceptowano 
bez głosów sprzeciwu. Sprawy  religijno-kościelne po-
ruszone w obradach to między innymi wakacyjna praca 
z młodzieżą. Księża - opiekunowie  placówek - przyta-
czając liczby biorących udział zapoznali Radę z dzia-
łaniami prowadzonymi pod ogólną nazwą Tygodnia 
Dobrej Nowiny. Na zakończenie Tygodni organizowa-
ne były wycieczki w miejsca, do których dzieci lubią 

jeździć. 
 Ze spraw stojących przed Parafią pochylono się 
nad organizacją działań w Święto Reformacji tj. w dniu 
31 października. W naszej Parafii będzie wtedy tylko 
jedno uroczyste nabożeństwo, którym ewangelicy za-
początkują Jubileuszowy Rok Reformacji. Nabożeń-
stwo rozpocznie się o godzinie 10.00.  Będzie nagrywa-
ne w całości przez TVP. Odtworzenie przewidziano na 
godziny popołudniowe w tym samym dniu. 
 W Cieszynie, późnym popołudniem, zapla-
nowane jest poświęcenie zrewitalizowanych organów 
kościoła Jezusowego. Będzie to podkreślone koncer-
tem organowo-chórowym. W koncercie wystąpi m.in. 
wirtuoz organowy z zaprzyjaźnionej parafii w Szwa-
bach, Hans Peschick. Zaśpiewa również tamtejszy chór 
towarzyszący mistrzowi. Szczegóły obchodów Świę-
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ta Reformacji znajdą miejsce w stosownych afiszach.  
W sprawach mających na celu aktualizację stanu osobo-
wego naszej parafii, Rada zapoznała się z efektami akcji 
ankietowej prowadzonej od roku. Efekty są połowicz-
ne. Postanowiono udać się z ankietemi w teren i zachę-
cać do ich wypełnienia zborowników, których uwadze  
w natłoku spraw, ta umknęła. Zebranie zamknęło omó-

wienie zaawansowania, tempa i w tym kontekście szans 
na terminowe zakończenie prowadzonych prac remon-
towo-inwestcyjnych. 
 Posiedzenie zakończono wspólnie zmówioną 
modlitwą pańską. 

Sekretarz Rady Parafialnej 
Marcin Mrózek

2 Kor 9, 6-15
 Z roku na rok wydaje się, iż człowiek 
staje się coraz bardziej samodzielny. Z coraz 
mniejszym zaangażowaniem poszukuje się Boże-
go błogosławieństwa dla swej drogi życia. Bóg 
coraz skuteczniej jest usuwany ze świadomości 
człowieka jako dawca dobrych i doskonałych 
darów. Niedawno pewien człowiek zwrócił mi 
uwagę na współczesny sposób mówienia o do-
brodziejstwie, jakim jest pogoda sprzyjająca uro-
dzajom na polach. Przed laty powszechnością 
było przypisywanie urodzaju, jak i klęsk żywio-
łowych działaniu dobrotliwej, lub karzącej ręce 
Boga. Dziś zaś raczej usłyszy się stwierdzenia 
typu: natura dała dobrą pogodę, czy nawet na-
tura się gniewa. Bóg jest coraz skuteczniej wy-
rzucany ze świadomości człowieka. Co prawda 
jeszcze nie traci aktualności, powiedzenie, „jak 
trwoga to do Boga” i wielu ludzi odwołuje się 
doń, jako ostatniej deski ratunku, nie zawracając 
sobie jednak wcześniej głowy choćby myśleniem 
o Stwórcy, modlitwą do Niebiańskiego Ojca. Jak-
że mało we współczesnym świecie wdzięczności 
za Boże dary, a tej wdzięczności jest coraz mniej. 
Ponieważ pewne dobrodziejstwa życia przyjmo-
wane są jako rzecz wręcz oczywista i przynależna 
człowiekowi, nie dostrzega się w nich błogosła-
wieństwa i prowadzącej Bożej ręki. 
Ilu ludzi dziękuje dziś Bogu za zdro-
wie, za siły do pracy, czy choćby za 
talenty, którymi Bóg obdarza? Nie 
mówiąc już o wykorzystaniu ich  
w dobry, błogosławiony sposób. 
Wielu ludziom wydaje się, iż wszyst-
ko co osiągną w życiu zależy od za-
angażowania, wysiłku, a niekiedy 
sprytu, umiejętności poruszania się 
w konkretnych realiach, wykorzy-
stywania koniunktury. W pewnym 
sensie jest to prawdą. Bowiem nie 
można zastąpić ludzkiej aktywności, 

Nabożeństwa Żniwowe...

... w Zamarskach

jedynie oczekiwaniem na Boże błogosławieństwo. W wie-
lu przypadkach, ono już jest z człowiekiem. Potrzeba jedy-
nie uaktywnić swe siły, ręce zdolne do pracy czy wybudzić  
z uśpienia potencjał twórczy.
 Chociaż nie zawsze ręce zdolne i chętne do podję-
cia pracy, takową znajdują. Zatem i to można uznać za bło-
gosławieństwo, gdy ma się gdzie zarabiać na swe utrzyma-
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nie, na swe życie. Abstrahując od ostatniego 
stwierdzenia, chcę jeszcze raz podkreślić  
w nawiązaniu do słów apostoła: Kto sieje ską-
po, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, 
obficie też żąć będzie, że Bóg ze swym bło-
gosławieństwem nie załatwia za nas wszyst-
kiego. Ważnym jest, aby nie gubić z oczu per-
spektywy, którą za zakonnikami przejął Luter: 
Ora et labora - módl się i pracuj. Owszem, 
znajdziemy w życiu wiele sytuacji, spraw, 
które wymagają wręcz Bożego błogosławień-
stwa, bez którego trudno liczyć na pozytywne 
efekty działań, ale zdecydowana większość 
spraw w świecie wymaga także naszej aktyw-
ności, zaangażowania, trudu, chociaż zawsze 
podpartego Bożym błogosławieństwem. Bo 
to, że człowiek się stara, angażuje, nie ozna-
cza jeszcze pozytywnego skutku działań.
 Kiedyś, gdy życie zdecydowanej 
większości rodzin zależało od urodzaju na ich 
polach, bardziej widoczny był wpływ czynni-
ków zewnętrznych na warunki życia. Zresz-
tą kryzys gospodarczy, jaki dotknął kilka lat 
temu rozwinięte kraje świata, też ukazał, że 
są czynniki na które pojedynczy, zwykły 
człowiek nie ma wpływu. Być może takie 
zdarzenia, czy przewyższająca człowieka in-
tensywność i moc zdarzeń w naturze, uczą 
jeszcze pokory i dostrzegania dobrodziejstwa, 
jakim jest Boża opatrzność, Jego ochrona  
i błogosławieństwo. Apostoł Paweł poprzez 
słowa litu do Koryntian stara się nas uwraż-
liwić i odkryć właściwy sposób korzystania 
z Bożych darów. Bóg obejmując nas błogo-
sławieństwem w doczesnych sprawach, do-
pomagając ku obfitowaniu w dobra, zarazem 
wzywa do dobrze pojętej służby. Nie ulega 
wątpliwości, iż dobra zdobyte uczciwą pracą, 
są własnością człowieka i może nimi rozpo-
rządzać na swój sposób. Jednak zarazem trze-
ba uważać, by błogosławieństwo w sprawach 
materialnych nie stało się dla człowieka prze-
kleństwem, gdy popada w nieustającą chęć 
gromadzenia, gdy mając wszystkiego pod do-
statkiem, wydaje mu się, że ma ciągle mało. 
Zdominowanie życia myśleniem o dobrach 
doczesnych, ich pomnażaniu, jest często pu-
łapką, w której pogrąża się człowiek.
 Apostoł dostrzega, iż w dobrach do-
czesnych występuje nieraz niesprawiedliwe 
zróżnicowanie. Są ludzie prowadzący życie 
na granicy możliwości przeżycia, są też lu-
dzie, którzy nigdy nie zaznają tego, czym jest 
bieda. Człowiek, któremu Bóg błogosławi tak, 
iż ma pod dostatkiem, albo w nadmiarze dóbr, 

wezwany jest by we wdzięczności, dziękując Bogu, udzielał tym, 
którzy są potrzebującymi. Jest to szczególna służba dziękczynie-
nia i miłości, która jak powiada apostoł, wydaje obfity plon w 
licznych dziękczynieniach, składanych Bogu. Pod tym względem 
człowiek może się stać szczególnym współpracownikiem Boga. 
Ponieważ Bóg powołując nas do społeczności z Chrystusem, ob-
darzając darami zbawienia, chce zarazem, abyśmy uobecniali 
Jego miłość i Chrystusa w świecie. Nie raz ta służba miłości jest 
wielkim świadectwem wiary i oddania Bogu. Jako otrzymujący  
i doświadczający szczególnego błogosławieństwa jakim jest zba-

Foto: Joanna Sojka
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... w Krasnej
wienie, człowiek jest wręcz wzywany by na 
ziemi działał niejako w zastępstwie Chrystusa. 
Bóg przez wierzącego człowieka chce przema-
wiać do świata, zarówno słowami, jak i czy-
nami. Apostoł, mówiąc o służbie wdzięczności, 
zwraca przede wszystkim uwagę na zbór, na 
sytuację sióstr i braci w wierze.
 Patrząc z tej perspektywy możemy powie-
dzieć, iż nieraz zdarzają się sytuacje tragicz-
ne, niekiedy pojawiają się zborownicy, czy  
w przestrzeni całego naszego Kościoła współ-
wyznawcy szczególnie doświadczeni, którzy 
potrzebują wsparcia finansowego na leczenie, 
czy do odbudowywania dobytku zniszczonego 
przez żywioł. Zazwyczaj wtedy jako zbór re-
agujemy w bardzo pozytywny sposób, poma-
gając jak kto może potrzebującym. Zapewne 
wielu z nas włącza się także w pozakościelne 
akcje charytatywne. Czy też odpowiada pozy-
tywnie proszącemu o chleb, jaki staje na progu 
domu. To jest wyraz współczucia, serdeczno-
ści, Bożej miłości, jaką człowiek ma w sercu. 
Chociaż i tu nie raz dobroczynność, dziękowa-
nie Bogu za udzielone dobra może być udzie-
lona w sposób niewłaściwy.
 Nasz Reformator ks. dr Marcin Luter kil-
kakrotnie w swej Postylii zwraca uwagę na 
fakt, iż ludziom, którzy z żebractwa czynią 
swój sposób na życie, nic dać nie powinniśmy. 
Chodzi tu o takich żebraków, którzy mając siły, 
możliwości podjęcia pracy, rezygnują z nich, 
by wyciągać rękę po czyjeś dobra, licząc na 
czyjeś dobre serce. Wiem, iż nie zawsze jeste-
śmy w stanie we właściwy sposób ocenić sy-
tuację w jakiej znajduje się dany człowiek, ale 
mając przekonanie, iż ktoś usiłuje jedynie wy-
dobyć od nas pieniądze, by zdobyć dobra bez 
wysiłku, możemy ze spokojnym sumieniem, 

bez zamartwiania się, iż w czymś uchybiamy przykazaniu miłości, 
zamknąć swą rękę na udzielenie swego zapracowanego dobra. Bo-
wiem w takim przypadku wspieralibyśmy tylko pewne patologicz-
ne, bo tak to chyba można nazwać, wykorzystywanie bliźnich. Jakże 
często okazuje się, iż udzielenie propozycji, by ktoś taki zapracował 
sobie na jakiś grosz od nas, powoduje, iż nagle czyjeś potrzeby ma-
terialne jakby drastycznie spadają.
 Dziękować Bogu możemy na wiele sposobów. Dobroczyn-
ność nie jest jedynym sposobem. Tak jak i Boże dobrodziejstwa nie 
ograniczają się do błogosławienia sprawom cielesnym. Bowiem 
przede wszystkim z ręki Boga chcemy odbierać dary Słowa prowa-
dzące i utrzymujące nas w wierze. Prośmy zatem Boga, by nigdy nie 
brakło nam naszego powszedniego chleba, zarówno w tym ziemskim, 
jak i duchowym wymiarze życia, a zarazem uczmy się dziękować 
zań Bogu i nie ustawajmy w naszej wdzięczności, która może wnosić 
wiele dobra w otaczający nas świat. Amen.

ks. Dariusz Madzia

Foto: Mariola Lubojańska
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LOTE 

SPTE

Liceum Ogólnokształcące TE

GTE
Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

 Nowy rok szkolny uczniowie LOTE, jak każde-
go roku, rozpoczęli nabożeństwem szkolnym w kościele 
Jezusowym. Dalsza część miała miejsce w szkole – naj-
pierw spotkanie z Dyrekcją, potem z Wychowawcami.  
Pięćdziesięciu siedmiu pierwszoklasistów otrzymało 
legitymacje szkolne i tym samym formalnie przyjęci zo-
stali do społeczności LOTE. Już 7 września  wyjechali 
na wycieczkę integracyjną do… Kiczyc, gdzie znajduje 
się ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy h2o. Tam,  
w leśnym plenerze, oddali się w ręce instruktorów, któ-
rzy za pomocą gier integracyjnych ułatwili  wzajemne 
poznawanie. 
 Na ostatnią wspólną, szkolną,  wycieczkę wy-
jechali trzecioklasiści, przedłużając w ten sposób swo-
je wakacje. Udali się do Jastarni, zwiedzali Gdańsk,  
a tam, między innymi, Europejskie Centrum Solidarno-
ści, Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu,  Fokarium na 
Helu, itp.

Jak każdego roku w pierwszy piątek września mia-
ło miejsce spotkanie absolwentów. Przybyli tłumnie 
zwłaszcza ci, którzy maturę zdali przed wakacjami. Nie 
zabrakło także absolwentów z poprzednich lat. Oży-
wiły się wspomnienia, pojawiły nowe twarze – dzieci 
naszych szkolnych „dzieci”. Posypały się anegdoty  
i opowieści, niektórzy snuli nowe plany. Już teraz za-
praszamy na kolejne spotkanie we wrześniu przyszłego 
roku!
 Zapraszamy też wszystkich, którzy jeszcze nie 
widzieli nowego  „image”  szkoły. Budynek szkolny, 
szczególnie parter i piwnice, zostały gruntownie od-
nowione. Zniknęła  drewniana budka Pana Kazimierza, 
która zgodnie z przepisami PPOŻ, zagrażała podobno 

Panowie Andrzej i Kazimierz
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Lidia Pałac

nie tylko Panu Kazimierzowi, ale także całej szkolnej 
społeczności. No cóż, wiadomo, że drewno jest mate-
riałem łatwopalnym. Bez budki  korytarz zrobił się  bar-
dziej rozległy i, jak mówią niektórzy, bardziej nowo-
czesny. Póki co, Pan Kazimierz znalazł schronienie w 
gościnnych progach warsztatu Pana Andrzeja. Biblio-
teka i kawiarenka także zyskały nowy „dizajn”,  a ich 
przestrzeń zaprojektowana od nowa nabrała lekkości i 

świeżości. Kawiarenka serwuje bułeczki  á la Pani So-
nia i inne pyszności. Warto tam zajrzeć.
 Tak odnowieni  i pokrzepieni rozpoczęliśmy 
nowy rok szkolny 2016/2017. Niech dobry Bóg prowa-
dzi, doda sił i mądrości.

Gimnazjum TE

 Wrzesień zgromadził społeczność 
szkolną na powrót do szkoły. W czwartek 
1 września  po wakacyjnej przerwie szkoła 
znów zatętniła życiem! Rankiem szkolna 
aula zapełniła się po brzegi. Już przed go-
dziną 8:00 przed budynkiem na ulicy Sien-
kiewicza słychać było radosny gwar powi-
tań i  wakacyjnych opowieści. 
 Spotkanie w szkolnej auli rozpo-
częła pani dyrektor Dagmara Jagucka-Miel-
ke, witając zebrane grono pedagogiczne, ro-
dziców, a przede wszystkim uczniów GTE.
 W szczególny sposób powitani 
zostali uczniowie klas pierwszych, którzy 
rozpoczęli naukę na nowym etapie eduka-
cyjnym. Odebrali oni legitymację szkolną 
oraz krawat gimnazjalisty, który jest sym-
bolicznym elementem stroju naszej szkoły. 
W roku szkolnym 2016/2017  w GTE  na-
ukę podjęło 55 uczniów. Utworzono trzy 
oddziały klas pierwszych. Łącznie w szko-
le uczyć się będzie w tym roku 138 osób  
w siedmiu oddziałach klasowych.
 Kiedy w salach dobiegły końca 
spotkania z wychowawcami, całą szkołą 
udaliśmy się jak co roku na ekumeniczne 
nabożeństwo w Kościele Jezusowym. Tam 
słowo do zebranych wygłosił  ksiądz Da-

klasa I ag

klasa I bg
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riusz Madzia.  
 Początkiem września klasy I GTE 
miały okazję wysłuchać prelekcji pana Ire-
neusza Brachaczka na temat „Odpowiedzial-
ność karna nieletnich”. Przywołując wiele 
przykładów,  mówca w ciekawy i przystępny  
sposób starał się przybliżyć młodzieży różne 
kwestie prawne w odniesieniu do ich młode-
go wieku. Wiadomo, że nieznajomość prawa 
szkodzi a młodzi ludzie powinni wiedzieć 
zarówno jakie mają prawa jak i obowiązki. 
Jak na początek roku przystało, pierwszaki 
udały się na wycieczkę integracyjną w celu 
lepszego poznania się w nowym zespole kla-
sowym. Był to czas wspólnej zabawy i prze-
łamania lodów. Integracja trzech klas pierw-
szych miała miejsce 16 września w ośrodku 
szkoleniowo-wypoczynkowym H2o w Ki-
czycach. Czekał tam na nich zespół animato-
rów oraz specjalnie przygotowany program. 
Pogoda tego dnia nie zawiodła!  Nie zabra-
kło też dobrego humoru podczas rywalizacji 
w ciekawych konkurencjach. Mamy nadzie-
ję, że tak zachęceni do integracji uczniowie 
będą mile wspominać ten pierwszy wspól-
ny wyjazd a w szkole przełoży się to na ich 
wspólne pozytywne funkcjonowanie w gru-
pie rówieśniczej.
 21 września odbyły się wybory na 
przewodniczącego szkolnego samorządu 
GTE. Dwaj wyłonieni wcześniej kandydaci 
toczyli zażarty bój o popularność oraz głosy 
swoich kolegów i koleżanek. Kampania wy-
borcza zakończyła się zwycięstwem Pawła 
Szawary, który objął funkcję przewodni-
czącego szkoły. Jego zastępcą została Nina 
Woźniak. Oboje uczęszczają do klasy 3b. 
Tradycją naszej szkoły jest udział w ob-
chodach Europejskiego Dnia Języków. To 
coroczne święto języków obchodzone 26 
września, ustanowione zostało w 2001 roku 
z inicjatywy Rady Europy. Ma ono na celu 
pokazanie zalet językowej różnorodności 
Europy oraz propagację uczenia się języków 
przez całe życie. 
 Z tej okazji uczniowie liceum przy-
gotowali ciekawe prezentacje przybliżające 
zagadnienia dotyczące różnych języków 
świata. Przybliżyli także niektóre z regio-
nów tych krajów, których języki są nauczane 
w naszych szkołach.  Po obejrzeniu prezen-
tacji,  kilku-osobowe zespoły klasowe wzię-
ły udział w wielozadaniowej rywalizacji  
w przygotowanych wcześniej „stacjach języ-

klasa II ag

klasa II bg

klasa I cg

klasa III ag
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kowych” Między innymi: odsłu-
chiwali i rozpoznawali nagrania 
w różnych językach, zgadywali 
skąd pochodzą zdjęcia danego 
miejsca, dopasowywali sławne 
postaci do ich dzieł, tłumaczyli 
proste powiedzonka z wielu języ-
ków na język polski oraz odgady-
wali kraj pochodzenia typowych 
wakacyjnych pamiątek… przy 
tym wszystkim musieli wykazać 
się zarówno wiedzą jak też swoją  
intuicją językową.
 Miłą oprawą całego wydarze-
nia były liczne  przekąski przy-

gotowane przez Samorząd Szkolny GTE, które 
za drobną opłatą konsumowała cała szkoła – ze-
brane w ten sposób środki samorząd wykorzysta 
na swoje dalsze pomysły i działania.
 Pierwszy miesiąc nauki za nami! 
Wszystkim życzę, aby te nadchodzące miesiące 
spędzone w szkolnych murach przyniosły jak 
najwięcej pozytywnych wydarzeń i były cza-
sem owocnej pracy!

      
Dagmara Jagucka-Mielke

klasa III bg

Europejski dzień języków

Europejski dzień języków

Spotkanie integracyjne
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Szkoła Podstawowa TE

Szkolny dzwonek zadzwonił!!!!!!!!!!!!!!

 Rok szkolny 2016/2017 rozpoczął się uroczy-
stym nabożeństwem w Kościele Jezusowym, na które 
przybyli uczniowie z wychowawcami  oraz rodzice. 
Ten dzień był wyjątkowy przede wszystkim dla pierw-
szoklasistów, którzy rozpoczęli naukę w SPTE. Jako 
uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, a później zo-
stali pasowani na uczniów szkoły specjalnym piórem.                                                               
Wisława Szymborska powiedziała kiedyś: „Każdy 
przecież początek  to tylko jakiś  ciąg dalszy...”. Trud-
no się z tym nie zgodzić. Zaczynamy, wydawać  by się 
mogło coś nowego, ale tak naprawdę to kolejny etap  
w naszym życiu. 
 Każdy rok szkolny, mimo że rozpoczyna się 
podobnie, to zawsze budzi ciekawość. Ten jest szcze-
gólny, ponieważ czeka nas kolejna reforma oświatowa, 

o której niewiele wiemy. Dlatego niepokoją się dyrek-
torzy, nauczyciele, rodzice. Co przyniesie ten rok szkol-
ny, okaże się podczas kolejnych miesięcy. Póki co reali-
zujemy podstawę programową, staramy się poszerzać 
granice ciekawości poznawczej uczniów, dobrze plano-
wać zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 
 W tym roku szkolnym wzbogaciliśmy ofertę 
szkoły o zajęcia z projektu unijnego „Wiedza jest su-
per”. W ramach wspomnianego projektu organizowane 
są zajęcia oparte na indywidualizacji procesu naucza-
nia:

- zajęcia matematyczne: „Siłownia umysłowa” - mate-
matyka dla zdolnych, 

- „Myślę+liczę=wiem” - zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze 

- zajęcia przyrodnicze: „Przyroda dla badaczy” - zajęcia 
dla zdolnych 

- zajęcia informatyczne: „ Zaprogramowani na 
sukces” - informatyka dla zdolnych (kształce-
nie niezbędnych informacji informatycznych  
i informacyjnych, robotyka, mechanik, kon-
struowanie), 

- zajęcia z języka obcego: „Z angielskim za pan 
brat” - zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

- „English student” - język angielski dla zdol-
nych 

- „W świecie emocji i wartości” - zajęcia so-
cjoterapeutyczne dla uczniów z problemami 
w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, 
rozwijające umiejętności interpersonalne

- logopedia dla IV klasy - wsparcie dla osób  
z wadami wymowy.
 Zajęcia w zakresie wsparcia ucznia 
młodszego klasy I:

-  Logopedia kl. I - wsparcie dla osób z wadami 
wymowy;

- „Chcę więcej umieć i rozumieć” - wsparcie 
uczniów klasy I, zajęcia korekcyjno-kompen-
sacyjne dla osób mających trudności w speł-
nianiu wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej kształcenia ogólne-
go dla I etapu edukacyjnego.
 Wrzesień to czas tworzenia: pla-
nów pracy, szkolnych wycieczek, prelekcji. 
Za nami pierwsze spotkania intergracyjne  
w klasach 1, a także „Międzynarodowy Dzień 
KROPKI”. Przed nami wiele różnych działań, 
dlatego zapraszam do śledzenia aktualności  
w SPTE.
 W związku z obchodami 500-lecia 
Reformacji planujemy 1 października „RAJD 
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REFORMACYJNY”, odwiedzimy jeden  
z leśnych kościołów, gdzie w czasach kontr-
reformacji zbierali się ludzie, aby umac-
niać swoją wiarę i ewangelicką tożsamość.  
O tym wydarzeniu już  w następnym  nu-
merze. 

Joanna Gibiec-Smierna

Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy realizuje projekt

                  
       

                       77 uczniów  w Cieszynie  

nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
indywidualizacja nauczania w klasach od IV do VI

wsparcie ucznia młodszego w klasie I

Dofinansowanie projektu z UE: 148.684,50 zł

 „Wiedza 
   jest super”

„Międzynarodowy Dzień KROPKI”



Informator Parafialny nr 10/2016 (153)

październik 2016  39

Ratujmy Organy
Wyższobramski Chór Kameralny

 – Pierwsze „Dźwięki Reformacji” nagrane!
 1 i 2 września spędziliśmy kilka nocnych go-
dzin w naszym kościele, który kolejny raz zamienił się 
w profesjonalne studio nagrań. Tak, jak zapowiadali-
śmy, przystąpiliśmy do nagrywania materiału na album 

„Dźwięki Reformacji”, który ma się ukazać z okazji 
inauguracji ogólnopolskich obchodów 500-lecia Refor-
macji.
 W czwartkowe popołudnie przybył do Cie-
szyna Jakub Garbacz ze studia nagrań ARS SONORA  
z Łodzi, z którym mieliśmy przyjemność współpraco-
wać już po raz trzeci. „Centrum dowodzenia” urządzili-

śmy w kaplicy – pomieszczeniu dla rodziców z małymi 
dziećmi. Nagrywający miał tam komfortowe warunki 
pracy, a dzięki transmisji obrazu, mógł śledzić nawet 
ruchy naszego dyrygenta na telewizorze.
Rozkładanie profesjonalnego sprzętu poszło bardzo 
sprawnie i po krótkiej modlitwie o godzinie 20.00 by-
liśmy gotowi do działania. Profesjonalne rozśpiewanie 
przeprowadziła nasza niezastąpiona asystentka dyry-
genta Wiola Stronczek, za co bardzo jej dziękujemy. 
Jeszcze tylko próba ustawień mikrofonów i możemy 
nagrywać! Na pierwszy ogień poszły utwory a cap-

pella o tematyce reformacyjnej, m.in. pieśni:  
J. Gawlasa, J. Sztwiertni, czy J. S. Bacha. Tra-
dycyjnie, od czasu do czasu przeszkadzały 
nam pędzące ulicą Górną samochody, ale pra-
ca postępowała w dobrym tempie. Udało nam 
się nagrać również kilka utworów na drugą 
płytę albumu, która będzie miała uniwersalny 
charakter. W przerwach posilaliśmy się pysz-
nym ciastem i rozgrzewaliśmy się kawą i her-
batą. Zakończyliśmy o godz. 1.00 i udaliśmy 
się na zasłużony odpoczynek. 
 Kolejnego wieczoru spotkaliśmy się 
również o godzinie 20.00. W planie mieliśmy 
nagranie utworów z akompaniamentem pia-
nina. Niestety, początek weekendu znacznie 
zintensyfikował ruch uliczny i wiele czasu 
spędziliśmy czekając na ciszę, o którą trudno 
było nawet po godz. 22.00. Tego wieczoru na-
graliśmy m.in. pieśń, w której solo zaśpiewa-
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ła Martynka Raczek, córka naszej chórzystki 
Dorotki. To właśnie na ślubie rodziców Mar-
tynki WCK wystąpiło po raz pierwszy w 2006 
roku! Profesjonalne nagranie ze słuchawkami 
na uszach było dla naszej młodej solistki wiel-
kim przeżyciem. Również my całym sercem 
wspieraliśmy ją z zakrystii. Z Bożą pomocą 
udało nam się zrealizować plan działania i po 
północy zmęczeni, lecz zadowoleni,  wrócili-
śmy do swoich domów.
 Przed nami jeszcze trzecia część na-
grań, która uzależniona jest od terminu ukoń-
czenia prac remontowych przy naszych or-
ganach. Swoje utwory muszą jeszcze nagrać 
organiści Wojciech Wantulok i Paweł Selig-
man, a również my przygotowaliśmy kilka 
utworów na chór i organy. Jeśli się uda, płyta 
będzie gotowa na uroczystość poświęcenia 
odrestaurowanego instrumentu 31 październi-
ka bieżącego roku. Oby Pan Bóg pobłogosła-
wił naszym wysiłkom!
  Chórzyści z Wyższej Bramy

 Pewien ogrodnik dzięki sumiennej pracy urządził sobie winnicę. Z tej winnicy czerpał środki, aby żyć 
szczęśliwie. Przed śmiercią zgromadził wokół swojego łóżka trzech synów, którzy nie mieli wielkiego zamiłowania 
do pracy i powiedział im: „ Ukochane dzieci, zanim umrę, pragnę wyjawić wam wielki sekret. W naszej winnicy 
ukryty jest skarb. Odszukajcie go i podzielcie po bratersku.”
 Niezwłocznie po śmierci ojca wszyscy trzej synowie z wielką gorliwością zabrali się do przekopywania  
i rycia ziemi, przewalając ją z miejsca na miejsce. Ale skarbu znaleźć nie mogli.
 Nie było kąta ziemi, który by nie został poruszony, nie było grudy, która nie byłaby rozbita, a mimo wszyst-
ko nie mogli odnaleźć tego czego szukali. Roztrząsając tak i rozkopując ziemię uporządkowali ją do tego stopnia, 
że stała się znowu piękna i zaczęła wypuszczać nowe pędy. Dopiero wówczas zdali sobie sprawę, z sensu słów, 
które wypowiedział na łożu śmierci ojciec: „ starannie uprawiana winnica stanie się waszym skarbem”.
 Od tego dnia nie mieli już wątpliwości, że największym bogactwem człowieka jest owoc jego uczciwej 
pracy.

Ja, Pan, jestem stróżem winnicy, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią
się nie targnął. Iz 27,3

 Nie chodzi o to, żeby Bóg czynił naszą wolę, lecz byśmy Jego wolę czynili. Nie chodzi o to, byśmy długo 
żyli, lecz o to, by życie nasze posiadało właściwą treść. Nie chodzi o to, co ludzie o nas myślą i mówią, lecz o to, 
czym jesteśmy przed Bogiem. Nie chodzi o to, co czynimy, lecz o to, jak i dlaczego czynimy.

Lew Tołstoj

 udostępniła: Grażyna Cimała
Matka Ewa
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Młodzież, dzieci ...
Obóz młodzieżowy w Brennej

 W tegoroczne wakacje kontynuowaliśmy mło-
dzieżówkowy zwyczaj wyjazdów do Brennej. Nasz po-
byt w drewnianej chatce, położonej na zboczu Błatniej, 
rozpoczął się 22.08. i trwał do końca tygodnia, czyli do 
28.08. Był to ostatni pełny tydzień tego miesiąca, czyli 
odpowiedni czas, żeby dobrze wykorzystać ostatnie dni 
wakacji; aby zyskać energię i motywację przed nadcho-
dzącym rokiem szkolnym bądź rozpoczynającym się za 
niedługo rokiem akademickim. 
 Każdy dzień witał nas słoneczną pogodą i bez-
chmurnym niebem, dzięki czemu mieliśmy okazję do 
spędzania czasu na dworze, grając w gry sportowe lub 
planszowe, ale również czytając książki lub po prostu 
odpoczywając. Nie ominęło nas wyjście w góry, pod-
czas którego część z nas zdobyła trzy szczyty – Błatnią, 

Klimczok i Szyndzielnię – oraz wspólne ognisko. Co-
dziennie spotykaliśmy się, aby śpiewać, jak i słuchać 
przygotowanych tematów. Od czwartku stałym punk-
tem w naszym planie dnia stały się dyskusje w kilku-
osobowych grupkach. Tegoroczne tematy dotyczyły 
aktualnych problemów na świecie, a także codziennych 
dylematów, które wiążą się z dążeniem do postawy 
godnej chrześcijanina. Poruszaliśmy kwestie m.in. ubó-
stwa, związanego z kontrastami społecznymi i ludzkimi 
wyborami; rozmawialiśmy o władzy, autorytecie oraz 
zbawieniu. 
 Każdy młodzieżówkowy pobyt w Brennej jest 
dla nas czymś ważnym i wyjątkowym. Daje możliwość 
poznania nowych ludzi, polepszania naszych kontak-
tów, zawierania przyjaźni i wspólnego spędzania cza-

su. Jednak – co najważniejsze – umożliwia rozwija-
nie relacji z Ojcem, pomaga zrozumieć Jego Słowo  
i uczy nas życia w zgodzie z chrześcijańskimi zasa-
dami, z wiarą, ufnością i radością w sercu.

Renia Troszok

Foto: Klaudia Malina
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  W dniu 31. 08. 2016 od-
było się nabożeństwo na rozpo-
częcie roku szkolnego. Wzięli 
w nim udział duszpasterze pro-
wadzący zajęcia z przyszłorocz-
nymi konfirmantami, na czele  
z proboszczem ks. Januszem  
Sikorą. Słowem Bożym służył  
ks. Marcin Podżorski, uczest-
niczyli w nabożeństwie ucznio-
wie oraz rodzice. Kaznodzieja 
odniósł się w kazaniu do indy-
widualnego podejścia do nauki 
poprzez porównanie uczniów  
z bohaterami wiersza Jana Brze-
chwy. Po nabożeństwie odbyło 
się zebranie konfirmantów oraz 
ich rodziców.  

Andrzej i Jurek Witoszek

Nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego

Nabożeństwo rodzinne we wrześniu

 18 września odbyło się pierwsze w tym roku 
szkolnym nabożeństwo rodzinne. Prowadził je oraz wy-
głosił kazanie ks. Łukasz Gaś. Do grona członków Ko-
ścioła dołączyła czwórka maluszków, któ-
rych rodzice wraz z rodzicami chrzestnymi 
przyprowadzili do chrztu. Teksty biblijne 
(Iz. 49,1-6; Mt 15,21-28) odczytane zostały 
podczas liturgii przez córkę i mamę, Martę 
i Pavlę Chudeckie. Dzieci uczęszczające na 
szkółki niedzielne oraz na chórek Hosanna, 
ubogaciły nabożeństwo dwoma pieśniami: 

„Jeśli jesteś dziś szczęśliwy” i zaśpiewaną  
w kanonie „Pasterzem moim Jezus”. Po-
dobnie jak to miało miejsce w minionych 
latach za udział w nabożeństwach rodzin-
nych dzieci otrzymują znaczki, które zbie-
rają, przyklejając je na otrzymaną kartę, 
którą wraz z końcem roku szkolnego oddają 
na parafii. Również i w tym roku przewi-
dujemy nagrody dla tych, którym uda się 

uzbierać wszystkie znaczki. W związku z 500-leciem 
Reformacji, które obchodzić będziemy w 2017 roku, 
zbierane przez dzieci znaczki stworzą razem obrazek 

Foto: Klaudia Malina

Foto: Pavla Chudecka
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– pewien znany symbol. Znaczki należy po-
kolorować i przykleić zgodnie z instrukcjami 
zawartymi na karcie, którą dzieci otrzymały 
wraz z pierwszym elementem układanki. My-
ślę, że z każdym nabożeństwem rodzinnym 
będziemy bliżej odkrycia zagadki o jaki sym-
bol chodzi. Zachęcam do zaangażowania nie 
tylko dzieci, ale i całe rodziny. Może warto 
przypomnieć sobie co ten symbol oznacza? 
Co znaczą poszczególne jego części i kolory?

Tydzień Dobrej Nowiny w Gumnach
 Kiedy w Rio polscy olimpijczycy walczyli  
o medale, w Gumnach, małej wiosce, również wystar-
towała sportowa drużyna.
 15 sierpnia zawodnicy  
z Gumien, Ogrodzonej, Kostko-
wic i okolic stawili się w kapli-
cy, by wziąć udział w Wielkich 
Igrzyskach. Taką bowiem na-
zwę nosiły spotkania w ramach 
tegorocznego Tygodnia Dobrej  
Nowiny.
 Każdego dnia żaba 
Kermit (pacynka) oprowadzał 
uczestników po wiosce olim-
pijskiej, przeprowadzał wy-
wiady ze sportowcami, zachę-
cał do uczciwej rywalizacji, 
bycia zawodnikiem fair play  

i stawiania czoła przeciwnością. Bohaterem lekcji był z 
kolei Eliasz - biblijny prorok, który zmagał się z wielo-
ma problemami w swojej służbie. Często osamotniony, 

Kinga Woźniak

grafika: Kinga Woźniak
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opuszczony przez ludzi, zniechęcony lub 
zawiedziony walczył z królem i królo-
wą. Misja, jaką wyznaczył dla niego Bóg 
była trudna i wymagająca.

 Czy Eliasz był  super bohaterem, 
super zawodnikiem?
 Miał swoje słabości i „gorsze” 
dni. Czasem nie widział sensu swojego 
powołania, często czuł się słaby, poko-
nany i w sytuacji bez wyjścia. A jednak 
Bóg był z nim. Kilka razy Eliasz był tak 
zrozpaczony, że życzył sobie śmierci. 
Właśnie wtedy Bóg dawał pocieszenie, 
uzdrowienie i nadzieję na lepsze jutro.
 Czyż z nami nie jest podobnie? 
Kiedy jesteśmy w ciemnej dolinie lub 
wydaje się nam, że krzyż naszego życia 
jest zbyt ciężki, Bóg jest z nami. To jego 
obietnica. W Biblii znajdujemy słowa 
pocieszenia, zachęty i wsparcia, bo Bóg 
nas kocha, takimi jakimi jesteśmy. Bóg 
jest cierpliwy w stosunku do swoich 
dzieci, nie odwraca się kiedy grzesząc, 
zawodzą Go kolejny raz.  Nie rezygnu-
je z człowieka, chce mieć z nim relację, 
chce go uczyć, bez względu na ludzkie 
samopoczucie, dobry czy zły dzień, gor-
szy czy lepszy nastrój.
 Jako nauczyciele  chcemy prze-
kazać naszym małym zawodnikom, ze 
Bóg kocha ich, takimi jakimi są. Jak ro-
dzic, który kocha bezwarunkowo swoje 
dziecko, pomimo wad i złych wyborów.

 Bóg zaprasza do swojej drużyny, 
po to by otrzymać Jego wsparcie, pomoc 
w wyścigu naszego życia. Boża drużyna 
to też Jego ludzie. Bez tej drużyny i Tre-
nera Tydzień Dobrej Nowiny oczywiście 
nie mógłby się odbyć. Nasze cogodzinne 
spotkania to nie tylko lekcje biblijne, ale 
wiele innych części. Czy jestem w stanie 
wymienić wszystkich zaangażowanych, 
niosących pomoc, wspierających, bez 
których nie dałybyśmy rady? Myślę,że 
nie, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto 
się nie ujawnił. Pomimo to, zaryzykuję, 
żeby czytelnik mógł przekonać się, ze 
kilka dni półkoloni dla dzieci to dzieło 
całego zboru.
 Dziękuję więc (w kolejności alfabetycznej)
A jak autobus- firmie DAS, za bezpieczny i komfortowy 
transport,

B jak boisko- państwu Górniak z Gumien za przygo-
towanie terenu wokół kaplicy pod rozgrywki sportowe
C jak ciasto - Ali Puczek, Małgosi Misiarz, Marysi 

Foto: Edward Figna
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Wardas za dostarczenie pysznych słodkości
D jak dofinansowanie - Gminie Dębowiec a szczegól-
nie pani Teresie Kałuży za pomoc w zorganizowaniu 
wycieczki
F jak fotograf - Edwardowi Fignie za dokumentacje 
zdjęciową pomimo upałów i niecierpliwych dzieci,
F jak finanse - wszystkim parafianom z Gumień i nie 
tylko, za ofiary pieniężne
G jak gry zespołowe - Angelice Macurze, Ani Brodzie, 
Iwonce Ruckiej, Jasiowi Walicy za pomoc w zawodach, 
sędziowanie i wytrwałość w meczach baseballowych,
J jak jedzenie - Ani Bisok, Ewie Pastusze, Marcie Mro-
zik za codzienne dyżury w kuchni, kanapki i pyszną 
kawę,
K jak kaplica -  Janowi Frydzie za ogarnięcie technicz-
nej strony spotkań,
L jak lalki - Martusi Frydzie i Kubie Sawce za pomoc  
w teatrzyku i aktorstwo,
M jak modlitwa - pani Helenie Fignie za trwanie w mo-
dlitwie w czasie naszych spotkań,
M jak muzyka - Jasiowi Walicy i Markowi Walicy za 
podzielenie się z nami swoim talentem i umiejętnościa-
mi, Jasiowi za codzienny czas śpiewu,
O jak opieka - Ani Bisok, Markowi Walicy, Marcie 
Mrozik, Monice Wardas, którzy pilnowali dzieci na ba-
senie,
P jak pierwsza pomoc - Oli Górniak i Joanitom za prze-
szkolenie nas z zasad udzielania pomocy i reagowania 

w sytuacjach zagrożenia życia,
P jak porządek - Marysi Wardas za dbanie o czystość
R jak rodzice - Dorocie Sawce i Monice Wardas za wy-
pożyczenie gier i sprzętu do zawodów, wszystkim ro-
dzicom niosącym nam pomoc dającym zachętę,
S jak sponsor - Dorocie Sawce i pani Matuli za podaro-
wanie nagród
T jak Tomek - księdzu Tomkowi Chudeckiemu za 
wsparcie, dobre słowo i opiekę duchową,
U jak ubezpieczenie - Maciejowi Kowalkowskiemu, 
który w trybie super szybkim znalazł ofertę, byśmy czu-
li się bezpiecznie,
W jak wycieczka - księdzu Łukaszowi Gasiowi za by-
cie naszym kierownikiem wycieczki,
Z jak zawodnicy - wszystkim dzieciom, bez których 
TDN w ogóle by się nie odbył.
 Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do organizacji naszych spotkań.
Warto należeć do Bożej drużyny. Warto mieć Trenera, 
który zachęca i wspiera. Warto mieć zawodników wo-
koło siebie, na których można polegać. Warto razem 
wystartować w biegu, by zdobyć nagrodę.

Iza Fryda
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Kącik dla dzieci
Joanna Prochaska-Pellar

Bóg troszczy się o nas.

 Pan Jezus przez całe swoje życie okazywał ludziom troskę. Biblia zawiera wiele pięknych historii, 
które o tym świadczą. Troszczył się o swych przyjaciół – uczniów, nawet jeśli nie zawsze byli mu posłuszni. 
Troszczył się o Piotra kiedy w niego wątpił, modlił się za niego gdy ten go opuścił. Troszczył się gdy na 
morzu rozszalała się burza, która zagrażała życiu uczniom, okazywał swoją miłość wszystkim pokrzyw-
dzonym nieszczęściem, chorobą, śmiercią bliskiej osoby. Troszczył się nawet o Judasza, któremu tak czę-
sto przypisujemy winę śmierci Pana Jezusa. Dziś chcę Wam kochane dzieci przypomnieć historię pewnej  
troski, która uczy nas okazywania wdzięczności za wszystkie dobrodziejstwa jakie okazuje Bóg względem 
człowieka. Pewnego dnia Pan Jezus przechodził przez Samarię, gdzie w pewnej wiosce zatrzymany był 
przez dziesięciu chorych na trąd. Była to choroba nieuleczalna w tamtych czasach, a wszystkich choru-
jących wydalano z ich rodzinnych domów i wiosek aby nie zarażali innych. Mieszkali często w jaskiniach, 
na pustkowiach i czekali na pewną śmierć. Z dala od swoich bliskich byli samotni w swoich cierpieniach 
i smutkach. Gdy zobaczyli przechodzącego Jezusa stanęli  z daleka i wołali z całych sił  : „Jezusie, zmi-
łuj się nad nami chorymi!”. Pan Jezus nigdy nikogo nie zostawił bez odpowiedzi. „Idźcie-powiedział-i 
pokażcie się kapłanom”. Poszli wiec jak kazał bo zaufali mu, a w drodze zagoiły się ich wszystkie rany, 
które szpeciły ich ciało. Zostali oczyszczeni mocą Jezusa i wiarą w to, że On może wszystko. Radowali 
się bardzo. Tańczyli i śpiewali gdy wracali do swoich domów i rodzin. Ale przepełnieni tą radością i za-
chwytem zapomnieli o czymś ważnym. Tylko jeden z nich pamiętał, komu zawdzięcza swoje uzdrowienie. 
Tylko jeden z dziesięciu uzdrowionych wrócił do Jezusa żeby mu podziękować za dar uzdrowienia. Tylko 
jeden. 
 Bóg troszczy się o nas wszystkich. Często Go o coś prosimy ale często też zapominamy mu dzię-
kować za to co otrzymaliśmy. Zdrowie, dom, rodzina, przyjaciele, szkoła, nauczyciele….. można dużo 
wymieniać, prawda? Ale czy dziękujemy? Wierzę, że będziemy brali przykład z tego jednego trędowatego  
i będziemy uczyć się każdego dnia składać dziękczynienie za wszystkie dobra jakie mamy dzięki troskli-
wej ręce Pana Boga. W ten szczególny czas jakim jest Święto Żniw dziękujmy Bogu nie tylko za płody 
ziemi i ciężką pracę rolników jak również za  Jego troskę i miłość. Czyńmy to modlitwą ale też wdzięcz-
nością i dobrym działaniem każdego dnia.

„ Niech Ci Boże będą dzięki za te dary z Twojej ręki, 

za posiłek i okrycie, za pokój, zdrowie i życie. 

Amen.”
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Używając kodu wpisz  

do ramki z liści słowa   

1 Listu do Tesaloniczan 

5,18.

 Mamy wiele rzeczy, 

za które powinniśmy być 

wdzięczni. Rozszyfruj słowa 

na jabłkach, aby dowiedzieć 

się za jakie rzeczy powinniśmy 

okazywać wdzięczność i wpisz 

je w liniach poniżej i zapamię-

taj.
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Reformacja to czas w jakim odbywała się wielka odnowa Kościoła. Jed-
nym z wielu reformatorów był niemiecki kaznodzieja ks Marcin Luter. 
Ten skromny augustiański mnich dokonał dzieła, które mimo upływają-
cych 500 lat od tamtych wydarzeń ciągle obecne jest w naszym Kościele. 
Ksiądz Marcin urodził się w Eisleben. Jest to miejscowość, która leży w 
Niemczech. Początek wielkiej zmiany i reformy Kościoła przyniosły wy-
darzenia, które miały miejsce 31 października 1517 roku w Wittenberdze. 
Ksiądz Marcin przybił wtedy na drzwiach kościoła zamkowego 95 tez 
czyli zdań, które sprzeciwiały się licznym błędom jakie popełniane były 
przez ówczesne władze Kościoła. Każda jego teza miała swe oparcie w 
Piśmie Świętym. Niestety nie wszystkim podobało się to czego nauczał 
ksiądz Marcin. Z obawy przed czyhającą na niego karą za krytykowanie 
władz Kościoła musiał przez pewien czas pozostawać w ukryciu. Przebywał na zamku Wartburg, gdzie 
pracował nad tłumaczeniem Biblii na język niemiecki aby Słowo Boże mogło docierać do wszystkich 
ludzi. Długo starano się aby jego nauka została doceniona. Po jego śmierci zwolenników Marcina Lutra 
nazywano luteranami lub protestantami. Dziś nasz kościół nazywa się Kościołem Ewangelicko-Augsbur-
skim i to właśnie nie wielcy uczeni ludzie ale Pismo Święte stoi na straży przekazywania prawdziwej i 
jedynej Ewangelii Jezusa. Nasz Kościół przepełniony jest pieśnią, modlitwą i Słowem Bożym. Symbolem 
zaś są flaga z fioletowym krzyżem na białym tle i herb w kształcie róży nazwanej Różą Lutra. Hymnem 
jest pieśń napisana przez księdza Marcina „Warownym Grodem”. Mamy piekną historię Kościoła. Każ-
dy powinien ją znać, cenić i przechowywać w swym sercu. Pamiętamy i świętujemy co roku dzień 31 
października jako Święto Reformacji. Bo jeśli Słowo- to Słowo Boże. Sola Scriptura, jak mawiał ksiądz 
Marcin.

Jeśli Słowo - to Słowo Boże
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Spróbuj sprawdzić swoje wiadomości rozwiązując krzyżówkę z hasłem.
1. Nazwa zamku, w którym ukrywał się nasz reformator.
2. Nazwisko księdza Marcina.
3. Wiara to ………….. Bogu.
4. Wyposażenie strażnika twierdzy.
5. Wielki i obronny.
6. „ …………… grodem jest nasz Bóg”.
7. Jest dla nas najważniejsza.
8. Nazwa naszego Kościoła.
9. Był w to ubrany strażnik twierdzy.
10. Jest symbolem naszego Kościoła.

Rozwiązanie krzyżówki:
....................................................................................................................................
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Żniwa
W latowy dzionek, rozdzwoniony 

Rozgwarem ptasząt świergotliwym, 
I srebrną rosą wzdłuż sperlony, 

Idziemy w pole, my — szczęśliwi.
I kieby sługi wierne Boże,

Co kadzidlanym błyszczą złotem,
Sieczemy srebrną kosą zboże,
Owici słońca złotym splotem.

Wyjdźcie! Ustrójcie głowy w maki,
Co rosną gęsto krwią w pszenicy,

Pójdziemy w Niebo wzniosłym szlakiem,
My — roli Bożej pracownicy.
Do ręki weźcie jasne kosy,

Co na nich gra roztęczą słońce,
Kłosami spnijcie wasze włosy.

I pójdziem w świata wszystkie końce.
Pójdźmy, świtaniu wyjść naprzeciw,
Co to się perli w tęcznych rosach...

W domu zostanie jeno leciw...
Pójdziemy z wiankiem klośnym we włosach.

Pójdziemy w górę gwiezdnym szlakiem 
Radośnie, z szczerą dusz ochotą... 

Pójdziemy w głowach z krwistym makiem 
Całować Jutrznię Szczęścia złotą.

Serdecznie zapraszany dzieci na szkółkę niedziel-

ną, która odbędzie się 16 października br. zamiast 

NABOŻEŃSTWA RODZINNEGO, 

które w tym dniu zostaje odwołane z powodu od-

bywającego się w Kościele Jezusowym SYNODU. 
Na szkółce będą do odebrania znaczki.

Adolf F
IERLA
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Dzień  Pański

Znów niedzielny
budzi się poranek,
dzień wczorajszy

noc już pochłonęła
wszelkie prace
są pozamykane

z wieży dżwięczny
głos do Domu woła.

Czeka Bóg cierpliwie,
otwarte podwoje,
wieczerza gotowa,

czas podejść do stołu,
za drzwiami zostawić
wszelkie troski swoje,
w Społeczności Słowa
znów się rozkoszować.

Modlitwa dziękczynna w Święto Żniw

Panie, dzięki Ci składamy  za Swoje dary 

wyrosłe z łona  ziemi, 

gdy wszelkie życie, które posiadamy, 

staje  się wielkie dzięki Twojej łasce.

Ty każesz słońcu świecić na niebie,

a księżycowi i gwiazdom w nocy.

Ty darujesz nam deszcz, Ty każesz roślinom

kiełkować  i rozkwitać, co nas uszczęśliwia.

Tyś stworzenie powierzył naszej pieczy,

przeto prosimy Cię – obdarz nas siłą,  

abyśmy w Twoim sensie troszczyli się o nie

i czynili to, co służy ku pokojowi!

Ingrid Nerta Drewing
Tłum.: ks. Jan Krzywoń, Hannover

Nigdy

Nigdy nie mów:
„On jest zły",
gdy go obok

ciebie nie ma,
gdy nie może

bronić się
i  swego

dobrego imienia.
Nie mów:

„Boże lepszym ja,
niż sąsiad

zza miedzy",
Bóg na każdym

kroku ma
na twój temat
dosyć wiedzy.

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

Prz 18,22

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

Mt 5,4

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

2016-07-02
2016-07-06
2016-07-14

śp. Stefania Węglarzy zd. Szkutek
śp. Zofia Wigłasz 
śp. Krystyna Miech zd. Sikora

lat 90
lat 88
lat 68

Hazlach
Cieszyn
Cieszyn

2016-07-03
2016-07-03
2016-07-03
2016-07-10
2016-07-10
2016-07-17
2016-07-17
2016-07-24
2016-07-24
2016-07-31
2016-07-31
2016-08-07
2016-08-07
2016-08-14
2016-08-14
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-21
2016-08-21
2016-08-21
2016-08-28

Gustaw Sztwiertnia
Jakub Rafał Gruszka
Jagoda Maria Grubska
Piotr Paweł Kabiesz
Miłosz  Jaworski
Ignacy Teodor Toman
Liliana Judyta Korpiela
Nina Aniela Galas
Dorota Anna Szlaur
Natan Jan Stasik
Leonard Aleksander Żydel
Franciszek Ignacy Dolik
Liliana Eliśka Chraścina
Martyna Ewelina Wawrzyczek
Nicola Anna Janota
Kornelia Anna Karp
Martyna Bożena Nowacka
Amelia Sztefek 
Michał Arjadiusz Pytlik
Jan Bubik
Kacper Kozieł

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Marklowice
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Ogrodzona
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach

2016-07-16

2016-07-16

2016-07-16

2016-08-05

2016-08-12

2016-08-13

2016-08-14

2016-08-28

Paweł Łukasz Rusek
Lucyna Barbara Olechowska
Marcin Jan Cieślar
Michalina Katarzyna Siwek
Adrian Sebastian Pastucha
Justyna Prtzybyła
Rafał Węgierkiewicz
Dagna Małgorzata Uryga
Damian Jacek Musiał
Monika Ułan
Piotr Roman Wenta
Beata Konderla
Adrian Józef Cyroń
Dagmara Boruta
Meteusz Szrzec
Maria Karolina Grudniewska

Bażanowice

Bażanowice

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Bażanowice



Informator Parafialny nr 10/2016 (153)

październik 2016  53

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na Pa
żd

zie
rn

ik

20
16 

ro
k

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

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

  

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

Informacje, ogłoszenia

2016-07-22
2016-07-23
2016-07-28
2016-08-02
2016-08-08
2016-08-11
2016-08-10
2016-08-13
2016-08-27
2016-08-29
2016-08-30

śp. Zdzisław Widzik
śp. Janusz Włodzimierz Rucki
śp. Anna Rendaszka zd. Lojza
śp. Maria Pszczółka zd. Kenig
śp. Gustaw Pilch
śp. Anna Kisza zd. Boruta
śp. Jan Gaweł
śp. Leszek Bałon
śp. Piotr Rudolf Brenner
śp. Emilia Kubaczka zd. Wigłasz
śp. Helena Małysz zd. Szczurek

lat 93
lat 78
lat 77
lat 91
lat 80
lat 82
lat 82
lat 66
lat 73
lat 94
lat 87

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Dębowiec

06.10: Wycieczka na zakończenie sezonu 

13.10: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Andrzej Kotula  (125 – lecie śmierci) 

20.10.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Ewa Tiele – Winckler  (150 – lecie urodzin)

27.10.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Aleksander Ludwik Janowski (150 – lecie urodzin) 
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Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 19.00

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

E.G. „Gloria”
Chór młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz. 15.45
godz. 18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

w Cieszynie
godz. 18.00
> każda środa

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 środa miesiąca

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

- Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej 

lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Wieczory z Biblią:
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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 

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

środa 5 październik - Duchowy autorytet przewodników wiary - 

wykład diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk

środa 12 październik - Czego możemy nauczyć się od Jozuego

Studium biblijne Księgi Jozuego – poprowadzi Marek Cieślar

środa 19 październik - Spotkanie modlitewne

środa 26 październik - Praktyczne życie chrześcijanina - 

wykład Ilony Hajewskiej, sędzi w stanie spoczynku

 

Serdecznie zapraszamy na „Wieczory z Biblią” 

w każdą środę o godz. 18.00
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Sprzedam działki budowlane w Pogwizdowie 

o powierzchni 12 i 15 arów. 

Telefon: 508 326 233

 

Aktualizacji Kartoteki Parafialnej 

 Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie postanowiła przeprowadzić in-
wentaryzację kartotek parafialnych.

 Rada Parafialna postanowiła przeprowadzić inwentaryzację kartotek parafialnych. W jak naj-
szybszym czasie, każdy parafianin powinien wypełnić ankietę personalną (jedna ankieta na rodzinę), któ-
rą można otrzymać przy wyjściu z kościoła oraz na stronie internetowej. Wypełnione ankiety można 
oddać w kancelarii parafialnej, wysłać drogą email lub wrzucić do specjalnej skrzynki w Kościele Jezu-
sowym. Prosimy więc zabrać, wypełnić i oddać podczas następnego nabożeństwa. Postaramy się dotrzeć 
do każdego zborownika, lecz będzie nam potrzebna Państwa pomoc, żeby zabrać i przekazać (pomóc 
wypełnić) tym osobom, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach. Do tych zborowników, którzy nie 
wypełnią ankiety postaramy się dotrzeć osobiście. Zaś do tych, których nie będziemy mogli uaktualnić 
danych (np. przez zły adres zamieszkania), a nie będą mieli opłaconych składek kościelnych ich kartoteki 
zostaną przeniesione do archiwum. Przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej można otrzymać 
odpowiednie druki.

 Prosimy o zrozumienie i pomoc w realizacji tak dużego przedsięwzięcia i dostarczenie ankiety 
przez osoby, które jeszcze tego nie uczyniły!

 Od stycznia bieżącego roku nasza parafia wprowadziła nowy system ad-

ministrowania cmentarzami. W pierwszej kolejności przeprowadzone została in-

wentaryzacja cmentarza w Cieszynie przy ul. Bielskiej. Na stronie internetowej 

można odnaleźć grób wraz z jego oznaczeniem i umiejscowieniem na cmenta-

rzu. Widnieją również dane o ważności opłaty za miejsce grobowe. Zapraszamy 

na naszą stronę internetową i prosimy o sprawdzenie ważności opłat za miej-

sca grobowe oraz zgłaszanie nieprawidłowości tam zamieszczonych. Istnieje 

również możliwość zastrzeżenia sobie wyświetlania zdjęć grobu. Kolejnym eta-

pem prac inwentaryzacyjnych są cmentarze w Gumnach, Krasnej i Ogrodzonej. 

Termin zakończenia prac na tych cmentarzach przewidujemy na koniec maja. 

Później zakładamy prace na cmentarzach w Zamarskach, Hażlachu, a następnie  

w Marklowicach i Puńcowie.
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

           

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 
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