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Rozważanie biblijne

„Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad 

jednym grzesznikiem, który się upamięta.”

(Ewangelia Łukasza 15,10)

Trafność Bożego Słowa

	 Aktualność	 i	 trafność	 Bożego	 Słowa	 jest	 dla	
mnie	fascynująca.	Szczególnie,	gdy	stykam	się	z	frag-
mentami	Pisma	Świętego	wybranymi	 na	 jakąś	 okazję	
na	długo	przed	tym,	zanim	ta	okazja	nastąpi.	Tak	wła-
śnie	jest	w	tym	przypadku.	Hasło	na	październik	2017	
roku	 zostało	wybrane	 około	 dwa	 lata	 temu,	 a	 dotyka	
jednego	z	najbardziej	aktualnych	tematów	w	Kościele	 
i	 społeczeństwie.	Zanim	 jednak	zajmę	się	 jego	aktual-
nością,	kilka	uwag	do	samego	tekstu.	
	 Hasło	 to	 jest	 końcowym	 fragmentem	 przypo-
wieści	o	kobiecie,	która	gubi	 jedną	z	dziesięciu	posia-
danych	przez	nią	drachm.	Gdy	orientuje	się,	że	zaginęła	
jej	 jedna	drachma,	 rozpoczyna	poszukiwanie.	Wkłada	
w	nie	spory	wysiłek,	bo	przy	sztucznym	świetle	zamia-
ta	cały	dom,	a	światło	świecy	lub	lampki	jest	słabe.	Aby	
odnaleźć	 drachmę	 musi	 przeszukać	 zmieciony	 kurz	
i	 przy	 tym	 ubrudzić	 sobie	 ręce.	 Gdy	 znajduje	 zgubę,	
zwołuje	sąsiadki	i	zaprasza	je	do	wspólnego	świętowa-
nia:	„weselcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą 
zgubiłam”.	Tę		radość	i	świętowanie	kobiety	po	odna-
lezieniu	jednej	drachmy	Jezus	używa,	aby	zobrazować	
radość	jaka	panuje	w	niebie,	gdy	człowiek,	który	wcze-
śniej	był	daleko	od	Boga,	teraz	zwraca	się	do	Niego.	
	 Dlaczego	 Jezus	 opowiada	 ten	 przykład?	 Jest	
to	 reakcja	Jezusa	na	oburzenie	 faryzeuszy	 i	uczonych	 
w	Piśmie	z	powodu	Jego	bliskich	kontaktów	z	grzeszni-
kami.	Faryzeusze	byli	bardzo	radykalnym	stronnictwem	
w	judaizmie.	Szczególną	wartością	była	dla	nich	spra-
wa	przestrzegania	przepisów,	nie	tylko	tych	zawartych	
w	 Starym	 Testamencie,	 ale	 także	 tych	 dodatkowych,	
które	powstały	w	wyniku	interpretacji	Tory.	Faryzeusze	
dobrze	znali	Biblię	i	uważali,	że	są	tymi,	którzy	według	
niej	postępują	w	codziennym	życiu.	Podkreślali	przepi-
sy	mówiące	o	czystości,	których	zresztą	sami	skrupulat-
nie	przestrzegali.	Nie	było	dla	nich	do	pomyślenia,	aby	
bratać	 się	 z	 tymi,	 którzy	 postępują	 inaczej	 –	 niezgod-
nie	z	zasadami.	Od	takich	ludzi	chcieli	być	jak	najdalej.	
Taka	 postawa	 była	wpisana	w	 samo	 określenie	„fary-
zeusz”. Słowo	 to	 pochodzi	 od	 hebrajskiego	 peruszim	

–	 „oddzieleni”, 
„odłączeni”. 
	 T y m -
czasem	 Jezus,	
zgodnie	 ze	 sło-
wami,	 iż	 „przy-
szedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło”	nie	tylko	nie	
stronił	od	ludzi,	którzy	byli	uważani	przez	faryzeuszy	
za	grzeszników,	ale	wręcz	szukał	z	nimi	kontaktu.	Tak	
było	z	chorymi	od	urodzenia	czy	 trędowatymi.	Bywa-
ło,	że	wręcz	„wpraszał”	się	do	ich	domów,	jak	było	to	 
w	przypadku	Zacheusza,	 przełożonego	nad	ówczesny-
mi	poborcami	podatków	dla	imperium	rzymskiego.	Je-
zus	 nie	 był	 skory	 do	 szybkich	 i	 pochopnych	 osądów,	
jak	 w	 przypadku	 „jawnogrzesznicy”	 przyłapanej	 na	
cudzołóstwie.	Nie	jest	więc	rzeczą	zaskakującą,	że	owi	
celnicy	 i	grzesznicy	chętnie	przychodzili,	aby	słuchać	
nauk	 rabbiego	 –	 Jezusa	 z	Nazaretu.	To	 denerwowało	
faryzeuszy	 i	 głośno	 to	 oburzenie	 wypowiadali.	 Trud-
no	powiedzieć,	co	szczególnie	ich	irytowało,	może	to,	
że	Jezus	poświęcał	im	zbyt	mało	czasu?	Może	byli	tak	
samo	„głodni” słów	Jezusa	i	Jego	nauki,	i	to	z	jednej	
strony	powodowało	ich	zazdrość,	a	z	drugiej	złość,	że	
innym,	tym	mniej	godnym,	poświęca	więcej	uwagi	niż	
tym,	którzy	przestrzegają	Pism	Świętych?
	 Przesłanie	 Jezusa	do	 faryzeuszy	w	przypowie-
ści	można	sparafrazować	następująco:	„Popatrzcie, jest 
rzeczą naturalną, że gdy coś zgubicie, to tego szuka-
cie. Obojętnie, czy jest to jedna owca ze stu, czy jedna 
drachma z dziesięciu. Nie rezygnujecie mówiąc, a co 
tam, mała strata. Tak samo naturalna jest radość z od-
nalezienie zguby i to, że o tym mówimy i dzielimy się 
radością z innymi. Przecież tak robicie w życiu. A skoro 
tak waśnie się dzieje w przypadku zwierząt czy rzeczy, 
to o wiele większą radość powinno sprawiać wam to, 
gdy jakiś człowiek znajdzie drogę do Boga. W każdym 
razie w niebie sprawia to dużo radości”. 
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	 Co	dzisiaj	jest	aktualne	w	tej	historii,	że	jest	dla	
mnie	 tak	 fascynujące?	 To	 temat	 stygmatyzowania	 in-
nych	przez	osoby,	od	których	oczekuje	się	otwartości,	 
a	mówiąc	inaczej:		„szufladkowanie”,	dzielenie	na	god-
nych	 i	 niegodnych,	 którego	 podejmują	 się	 chrześcija-
nie.	Co	mam	na	myśli?	Jezus	był	otwarty	na	wszystkich.	
Rozmawiał	i	dopuszczał	wszystkich,	a	szczególnie	tych,	
którzy	 byli	 odrzucani	 przez	 ówczesne	 elity	 religijne	 
i	 autorytety	moralności.	Zapraszał	do	siebie	 słabych	 i	
pozostawionych	samym	sobie.	Niezależnie,	czy	chodzi-
ło	o	chorych,	którzy	sami	musieli	radzić	sobie	ze	swoim	
cierpieniem,	 kobiety	 doprowadzone	 do	 ostateczności,	
dzieci,	 urzędników-kolaborantów	 czy	 też	 same	 elity,	
jak	faryzeusze	–	wszyscy	bez	wyjątku	mogli	się	do	Nie-
go	zbliżyć	i	On	nikogo	nie	odrzucał.	Tę	postawę	prze-
jęli	później	apostołowie	i	Kościół,	np.	Jakub	w	swoim	
liście	pomoc	ówczesnym	wdowom	i	sierotom	nazywa	
czystą	i	nieskalaną	pobożnością	(Jk	1,27).	Co	niedzielę	
w	 wyznaniu	 wiary,	 zarówno	 apostolskim,	 jak	 i	 nicej-
skim,	zmawiamy,	że	wierzymy	w	Kościół	powszechny.	

„Powszechny”	 czyli	 Kościół	 dla	 każdego,	 który	 obej-
muje	wszystkich.
	 Należałoby	 zadać	 pytanie,	 czy	 „bramy” ko-
ściołów	są	dzisiaj	otwarte	dla	wszystkich,	szczególnie	
dla	 tych,	którzy	są	odrzuceni.	Za	 tym	stoi	kolejne	py-
tanie:	 kto	 dzisiaj	 jest	 tym	odrzucanym	przez	 elity	 du-
chowe?	Pisząc	elity	duchowe	nie	mam	na	myśli	jakiej-
kolwiek	władzy	kościelnej,	ale	nas	wszystkich,	którzy	
uważamy	siebie	za	spadkobierców	Reformacji.	
	 Uważam,	 że	 jedną	 z	 grup,	 która	 dzisiaj	 jest	
stygmatyzowana	są	migranci,	i	to	zarówno	ci	zarobko-
wi,	 jak	też	uchodźcy.	Temat	otwartości	na	uchodźców	
i	migrantów	budzi	często	wiele	emocji,	podobnie,	 jak	
emocje	 budził	 w	 faryzeuszach	 temat	 „bratania się” 
Jezusa	z	grzesznikami.	Uchodźcy	(bo	przecież	tacy	są,	
nawet	jeśli	Polska	nie	zgadza	się	na	relokację	uchodź-
ców	przebywających	we	Włoszech	i	Grecji)	i	migranci	
poszukują	u	nas	lepszego	życia.	Na	pierwszym	miejscu	
lepsze	 życie	 kojarzy	 się	 z	 lepszą	 sytuacją	materialną,	
pokojem,	 możliwością	 pracy	 itd.	Ale	 dla	 nas,	 którzy	
ufamy	Bogu,	lepsze	życie	to	życie,	które	mam	sens	się-
gający	 poza	 doczesność,	 życie,	w	 którym	ważną	 rolę	
odgrywa	miłość,	w	którym	kocha	 się	 i	 jest	 się	kocha-
nym,	w	którym	równocześnie	daje	się	i	otrzymuje.	Dla	
nas	takie	życie	to	życie	z	Bogiem	na	co	dzień,	to	życie	
z	łaski,	którą	otrzymaliśmy	nie	dla	naszych	zasług,	ale	
dlatego,	że	Bóg	tak	nas	kocha,	że	sam	siebie	ofiarował	
w	Chrystusie.
	 Uchodźcy	i	migranci	poszukują	tego,	co	może	
dać	im	zaufanie	Chrystusowi.	My	takiego	zaufania	mo-
żemy	 doświadczać	 w	 naszej	 wspólnocie.	 Czy	 będzie-
my	mieli	 odwagę	 jako	 ludzie	Kościoła,	 żeby	 znaleźć	
do	nich	drogę?	Napisałem,	czy	my	znajdziemy	drogę,	
choć	często	oczekuje	się,	że	to	oni	znajdą	drogę	do	nas.	

To	jest	różnica	w	postawach	faryzeuszy	i	Jezusa.	Fary-
zeusze	oczekiwali,	że	to	grzesznicy	się	zmienią	i	staną	
podobnymi	do	nich,	i	czekali	na	ruch	z	ich	strony.	Jezus	
sam	wychodził	do	potrzebujących	–	Bóg	pierwszy	wy-
ciągnął	swoją		dłoń	do	grzesznika.	
	 Czy	 więc	 znajdziemy	 drogę	 do	 potrzebują-
cych,	zagubionych	i	poszukujących	sensu	życia	i	Boga	
–	przybyszów	z	innych	krajów	i	kultur?	A	powołując	się	
na	 hasło	 tygodnia,	 czy	 chcemy	cieszyć	 się	 z	 tego,	 że	
uchodźcy	 i	migranci	w	Polsce	mogą	znaleźć	 łaskawe-
go	i	miłującego	Boga,	niezależnie	z	jakiej	kultury	czy	
religii	pochodzą?	Czy	chcemy	cieszyć	się,	że	odnaleźli	
łaskawego	i	miłującego	Boga,	takiego	jakiego	„znalazł” 
Marcin	Luter?	Jestem	przekonany,	że	w	niebie	będzie	 
z	tego	powodu	wiele	radości,	ale	czy	będzie	też	u	nas?
	 Strach	 może	 odbierać	 radość.	 Zastanawiałem	
się,	dlaczego	się	boimy.	Doszedłem	do	wniosku,	że	jed-
nym	 z	 powodów	 obaw	 chrześcijan	 przed	migrantami,	 
a	 szczególnie	uchodźcami	 jest	niepewność	co	do	wła-
snej	wiary.	Bo	strach	przed	wyznawcami	islamu,	może	
mieć	swoje	źródło	w	naszej	niepewności	co	do	kondy-
cji	 chrześcijaństwa,	 a	 tym	 samym	 w	 wątpliwościach	
dotyczących	naszej	własnej	wiary.
	 Przekraczanie	 granic	 przez	 Jezusa	 irytowało	
niektórych	mu	współczesnych,	więc	 nie	warto	 	 przej-
mować	się,	że	otwartość	dzisiejszego	Kościoła	na	„in-
nych” też	irytuje.	Bardziej	powinny	nas	niepokoić	dwie	
rzeczy.	Po	pierwsze	to,	że	nie	widzimy	mocnych	stron	
kontaktu	z	inną	kulturą	i	możliwości,	jakie	taki	kontakt	
przynosi.	Po	drugie	zaś,	że	możemy	nie	zauważyć	tego,	
że	nasz	kontakt	z	uchodźcami	i	migrantami	może	zmie-
niać	 ich	życie	 i	dawać	–	 im,	nam,	 i	w	niebie	–	wiele	
radości.

 ks. Grzegorz Giemza, ur. 1969 r. w Katowicach. Doktor 
teologii, duchowny ewangelicki, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicz-
nej. Wykładowca, doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor, 
prezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Pol-
sce i Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy. Członek-założyciel 
Polskiego Towarzystwa Pomocy Duchowej w Medycynie. W latach 
1998-2017 dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji, w latach 2012-
2016 Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol-
sce. Żonaty, ma dwóch dorosłych synów i córkę.



Informator Parafialny nr 10/2017 (164)

październik 2017  3

Dysputa lipska      cz. IX
Kazanie o godnym przyjmowaniu świętego, prawdziwego ciała Chrystusa

	 Marcin	 Luter	 wypowiadał	 się	 na	 temat	 sakra-
mentów	nie	 tylko	w	pismach	polemicznych.	Robił	 to	
też	 regularnie	w	kazaniach,	 jakie	wygłaszał	w	Witten-
berdze.	 Do	 przypomnienia	 podstawowych	 prawd	 do-
tyczących	 Wieczerzy	 Pańskiej	 często	 wykorzystywał	
kazania	w	Wielki	Czwartek,	a	więc	w	dzień	pamiątki	
ustanowienia	 tego	 sakramentu.	 Tak	 też	 było	 w	 1521	
roku.	Kazanie	to	zostało	później	wydane	i	cieszyło	się	
dużym	powodzeniem.	Do	1523	roku	wznawiano	je	aż	
siedmiokrotnie.	Powodem	 tego	był	 fakt,	że	Wittenber-
czyk	zajął	się	w	nim	istotnym	problemem	praktycznym,	
który	dla	jego	współczesnych	był	podstawowym	zagad-
nieniem	przy	przystępowaniu	do	sakramentu.	Problem	
ten	pojawia	się	w	samym	tytule,	pod	jakim	kazanie	to	
się	 zachowało.	 Brzmi	 on:	 „O	 godnym	 przyjmowaniu	
świętego,	prawdziwego	ciała	Chrystusa”.
	 M.	Luter	rozpoczyna	swoją	odpowiedź	na	pyta-
nie	o	godne	przystępowanie	od	wskazania	tych,	którzy	
czynią	to	niegodnie.	Do	pierwszej	grupy,	która	powin-
na	być	wyłączona	od	udziału	w	sakramencie,	zaliczył	
otwartych	grzeszników.	Nie	jest	dla	niego	istotne,	czy	
są	oni	dopuszczeni	do	sakramentu	na	podstawie	naka-
zów	 kościelnych,	 gdyż	 ponad	 tymi	 ostatnimi	 zawsze	
stoją	przykazania	Boże.	Interesujące	jest	to,	że	Witten-
berczyk	mówi	także	o	drugiej	grupie,	która	powinna	się	
powstrzymać	od	udziału	w	sakramencie.	Są	to	ci,	któ-
rzy	przystępują	do	niego	tylko	ze	względu	na	przyzwy-
czajenie	albo	nakaz	Kościoła.	Do	Wieczerzy	Pańskiej	
powinni	 bowiem	 przystępować	 ci,	 którzy	 faktycznie	
pragną	 tego,	 co	 jest	w	niej	 ofiarowane.	Co	więcej,	 ci	
którzy	pragną	sakramentu,	nie	muszą	być	przymuszani	
przez	nakaz	czy	zwyczaj,	gdyż	sami	znają	swoją	niedo-
lę	i	czują	potrzebę	szukania	pomocy	w	sakramencie.
	 M.	Luter	 jest	 też	 przy	 tym	 realistą	 i	 zdaje	 so-
bie	sprawę,	że	w	takim	razie	wielu	spośród	jego	współ-
czesnych	 zrezygnuje	 z	 udziału	 w	 sakramencie,	 gdyż	
dotychczas	 przystępowali	 do	 niego	 tylko	 ze	 względu	
na	 zwyczaj	 lub	 nakazy	 Kościoła.	 To	 jednak	 nie	 jest	
powód,	żeby	zmienić	wyżej	przedstawioną	logikę.	Wit-
tenberczykowi	 nie	 chodzi	 bowiem	 o	 to,	 by	 wykazać	
się	wysoką	 statystyką	 przystępowania	 do	 komunii	 za	
wszelką	cenę.	Nie	można	zachęcać	do	przystępowania	
do	sakramentu	bez	uświadomienia	ludziom,	po	co	mie-
liby	to	czynić.	Takie	podejście	do	problemu	jest	według	
Wittenberczyka	złe,	gdyż	pomija	się	w	nim	pragnienie	
przyjęcia	sakramentu,	konieczne	do	godnego	jego	spo-
życia.	Tak	przymuszone	osoby	są	jak	goście	zaproszeni	
na	ucztę,	którzy	przyszli	na	nią	najedzeni	i	nie	skorzy-

stają	z	niej,	gdyż	są	syci.	Nie	oznacza	to,	że	M.	Luter	
był	 gotów	 się	 zgodzić	 na	 to,	 by	 chrześcijanie	 zanie-
dbywali	Sakrament	Ołtarza.	Trzeba	ich	jednak	do	tego	
odpowiednio	pouczyć	i	przygotować,	a	nie	działać	na	
zasadzie	przymusu	czy	przyzwyczajenia.	Dowodem	na	
taką	intencję	Reformatora	jest	samo	omawiane	kazanie,	
gdyż	większą	część	z	niego	poświęca	on	na	pouczenie	
o	godnym	przystępowaniu	i	zwalczanie	różnorodnych	
wątpliwości	i	obaw,	które	powstrzymywały	ludzi	jego	
czasów	przed	 braniem	udziału	w	Wieczerzy	Pańskiej.	
Dlatego	 też	 papieska	 strategia	 przymuszania	 do	 przy-
stępowania	do	sakramentu	nakazami	Kościoła	jest	błęd-
na	i	zamiast	nieść	przystępującym	pożytek	z	udziału	w	
Wieczerzy	Pańskiej,	skłania	ich	do	grzechu.
	 Należy	natomiast	skupić	się	na	tym,	by	ukazać	
ludziom,	 że	 sakrament	 jest	 im	potrzebny.	 Początkiem	
pragnienia	przystąpienia	do	sakramentu	jest	dla	M.	Lu-
tra	ukazanie	człowiekowi	jego	przewinień	i	nędzy.	Kie-
dy	człowiek	uświadomi	 sobie,	 że	 jest	 słaby	w	wierze,	
jego	miłość	jest	oziębła,	w	nadziei	jest	lękliwy,	a	także	
grzeszy	na	różne	sposoby,	to	będzie	szukał	możliwości	
zmiany	tego	stanu	rzeczy	i	sam	będzie	pragnął	przystą-
pić	do	sakramentu,	który	jest	posileniem	dla	chrześcijan	
w	takich	sytuacjach.	Dlatego	też	Bóg	dał	swoje	przyka-
zania,	by	ukazywały	człowiekowi	jego	grzeszność,	by	
pragnął	przystąpić	do	sakramentu.	Należy	też	ludziom	
zwiastować	 owe	 Boże	 przykazania,	 by	mogli	 poznać	
swój	stan.	Gdy	dotrze	do	nich	właściwa	diagnoza,	sami,	
bez	nakazów	kościelnych,	będą	pragnęli	przystąpić	do	
sakramentu.	Trzeba	więc	 kierować	 się	w	 przygotowa-
niu	do	sakramentu	Bożymi	przykazaniami,	a	nie	naka-
zami	Kościoła.
	 To	właśnie	ów	głód	sakramentu	budzony	przez	
konfrontację	z	własnym,	grzesznym	stanem	człowieka,	
jest	 wystarczającym	 przygotowaniem	 do	 sakramentu.	
Problemem	 współczesnych	 M.	 Lutra	 przy	 przystępo-
waniu	do	Wieczerzy	Pańskiej	było	 to,	że	nie	czuli	się	
osobiście	dostatecznie	godni.	Wittenberczyk	krytykuje	
w	tym	kontekście	fakt,	że	w	jego	czasach	na	pierwszy	
plan	w	liturgii	Sakramentu	Ołtarza	wysuwa	się	deklara-
cja	niegodności	przystępujących	zaczerpnięta	z	Ewan-
gelii	Mateusza	8,8,	była	to	bowiem	formuła	modlitwy	
zmawiana	przez	wszystkich	przystępujących.	Istotą	zaś	
sakramentu	 są	 słowa	 jego	 ustanowienia,	 które	 w	 cza-
sach	M.	Lutra	były	zmawiane	nie	dość,	że	po	łacinie,	to	
jeszcze	niejednokrotnie	cicho	przez	osobę	odprawiają-
cą	liturgię	sakramentu.	Tej	praktyce	Wittenberczyk	się	
sprzeciwia,	stwierdzając	zdecydowanie,	że	Bożą	wolą	
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jest,	by	słowa	ustanowienia	były	wypowiadane	jak	naj-
głośniej,	 tak	by	każdy	z	przystępujących	mógł	 je	bez	
problemu	usłyszeć	i	to	najlepiej	w	języku	niemieckim	
(w	 roku	 1521	w	Wittenberdze	 nie	wprowadzono	 jesz-
cze	liturgii	w	języku	narodowym).	W	nich	bowiem	sam	
Chrystus	przez	usta	duchownego	zaprasza	wszystkich	
do	Wieczerzy	Pańskiej.	Z	tym	każdy	z	chcących	do	niej	
przystąpić	powinien	być	skonfrontowany,	by	nie	wątpił,	
że	 to	 sakrament	 jest	człowiekowi	oferowany	przez	sa-
mego	Chrystusa.
	 Przypomnienie	o	tym	zaproszeniu	Chrystusa	M.	
Luter	widzi	także	w	gestach	liturgicznych,	które	w	zna-
nej	 mu	 praktyce	 towarzyszyły	 słowom	 ustanowienia,	 
a	 więc	 dźwięku	 dzwonków,	 a	 także	 gestowi	 podnie-
sienia	 chleba	 i	 kielicha.	Wittenberczyk	 interpretuje	 je	
w	 tym	 kazaniu	 w	 nawiązaniu	 do	 słów	 ustanowienia	 
i	stwierdza,	że	gesty	te	zapraszają	by	brać	i	 jeść,	brać	
i	pić	prawdziwe	ciało	 i	prawdziwą	krew	Jezusa	Chry-
stusa.	Właśnie	bowiem	to	zaproszenie	do	spożywania	
zawarte	 w	 słowach	 ustanowienia	 jest	 tym,	 na	 czym	
chrześcijanin	 powinien	 budować	 swoje	 pragnienie	
przystąpienia	do	Sakramentu	Ołtarza.	Punktem	wyjścia	
do	 przystąpienia	 nie	 są	 więc	 osobiste	 predyspozycje	
osoby,	jej	godność	wynikająca	z	jej	postępowania,	ale	
chęć	 otrzymania	 tego,	 co	 przyrzeczone	 zostało	 w	 za-
wartej	w	sakramencie	obietnicy.	W	sakramencie	do	Sto-
łu	Pańskiego	zaproszeni	są	bowiem	niegodni	grzeszni-
cy,	by	mogli	otrzymać	odpuszczenie	grzechów	w	ciele	
i	 krwi	Chrystusa.	Modlitwą	przystępujących	powinno	
być	 zatem	 nie	 skupianie	 się	 na	 własnej	 niegodności,	
ale	 zaufanie	 w	 Słowo	 Boże	 zawarte	 w	 sakramencie	 
w	 oczekiwaniu,	 że	 przystępujący	 otrzyma	 to	 co	 one	
przyrzekają.
	 Stąd	 reformacyjna	 odpowiedź	 na	 pytanie,	 jak	
godnie	 przystąpić	 do	 sakramentu	 nie	 opiera	 się	 na	
wysiłku	 i	 pracy	 danej	 osoby,	 jej	 poszczeniu	 czy	 mo-
dlitwach,	 ale	 na	 prawdzie	 Słowa	 Bożego	 zawartego	 
w	Wieczerzy	Pańskiej.	Istotą	bowiem	tego	sakramentu	
są	słowa,	którymi	ustanowił	go	Chrystus.	One	zaś	gło-
szą	 nie	 doczesne	 dobra,	 ale	 duchową	 pomoc,	 odpusz-
czenie	grzechów	i	łaskę,	a	także	ratunek	przed	śmiercią	
i	 piekłem.	Dlatego	 też	 przygotowanie	 do	właściwego,	
godnego	przyjęcia	sakramentu	nie	polega	na	zewnętrz-
nych	praktykach,	ale	na	wierze	w	Słowo	Boże	w	nim	
zawarte	 i	zgodne	z	nim	pragnienie	 tego,	co	zostało	w	
nim	 przyobiecane	 dla	 tych,	 którzy	 spożywają	 sakra-
ment.
	 Dlatego	 też	 udzielenie	 komuś	 sakramentu	 nie	
jest	 niczym	 więcej	 ponad	 to,	 co	 opisane	 w	 słowach	
ustanowienia,	a	więc	danie	przystępującym	ciała	i	krwi	
Chrystusa	na	odpuszczenie	grzechów.	Ci	zaś,	którzy	je	
przyjmują,	 powinni	 być	 tych	 słów	 świadomi	 i	 przyj-
mować	 ciało	 i	 krew	 Chrystusa	 jako	 dziedzice	 Nowe-
go	Testamentu,	nowego	przymierza,	 jakie	Bóg	zawarł	

z	 człowiekiem	 w	 ciele	 i	 krwi	 Chrystusa	 złamanych	 
i	przelanych	na	krzyżu,	po	to,	by	udzielić	człowiekowi	
łaski	i	życia	wiecznego.	Takie	ujęcie	domaga	się	wiary.	
Ta	zaś	czyni	pobożnym	i	wypędza	z	człowieka	grzech,	
wzmacnia	go	w	jego	chorobach,	rozświetla	jego	ślepotę,	
leczy	wszelkie	złe	 skłonności,	chroni	przed	grzechem	
i	czyni	wszelkie	dobro.	Dzieje	się	tak,	gdyż	w	wierze	
udzielany	 jest	Duch	 Święty,	 dzięki	 któremu	 człowiek	
jest	zdolny	miłować	Boga,	a	także	być	Mu	posłusznym	
w	wolności,	nie	będąc	przymuszonym	przez	żadne	pra-
wo	i	przykazanie.
	 M.	Luter	 jest	świadomy,	że	 takie	pojmowanie	
godnego	 przyjmowania	 sakramentu	 tożsame	 z	 wiarą	 
w	 obietnicę	 Bożą	 zawartą	 w	 słowach	 ustanowienia	
odbiega	 dalece	 od	 utartego	 sposobu	 postrzegania,	 do	
którego	przywykli	 jego	 słuchacze.	Wie,	 że	 dążyli	 oni	
do	 tego,	 by	 przystępować	 do	 sakramentu	 będąc	 jak	
najczystszymi,	nie	mając	w	sobie	żadnego	grzechu.	To	
jednak	dla	Wittenberczyka	nie	ma	sensu.	Nie	da	się	też	
pogodzić	z	koniecznym	do	przystąpienia	pragnieniem	
sakramentu.	Takie	pragnienie	zakłada	bowiem,	że	czło-
wiek	ma	jakieś	braki,	że	jest	w	nim	grzech,	który	wyma-
ga	wyleczenia.	Gdy	zaś	przystępuje	on	do	sakramentu	
z	poczuciem	bycia	godnym,	czystym,	to	tak	jakby	idąc	
na	kosztowną,	drogocenną	ucztę,	najpierw	najadł	się	do	
syta	i	w	czasie	tej	uczty	nie	był	w	stanie	spożyć	żadnej	
z	przygotowanych	potraw.	M.	Luter	 sugeruje,	że	 taka	
postawa	to	lekceważenie	gospodarza.	Zatem	Wieczerza	
Pańska	 nie	 jest	 dla	 doskonałych,	 ale	 dla	 grzeszników,	
którzy	jednak	pragną,	by	Bóg	uzdrowił	ich	z	ich	grzesz-
nego	stanu.	Takie	ujęcie	dobrze	współgra	z	postawioną	
na	wstępie	przez	Wittenberczyka	tezą,	że	od	sakramen-
tu	powinni	być	wyłączeni	uporczywi	grzesznicy.	Są	to	
bowiem	 ci,	 którzy	 swoim	 zachowaniem	dają	 dowody,	
że	nie	chcą	porzucić	grzechu,	w	którym	żyją.
	 Na	 zakończenie	M.	 Luter	 jeszcze	 raz	 podkre-
śla	 bezsensowność	 wszelkich	 kościelnych	 przykazań	 
i	praw,	mających	nakazać	przystępowanie	do	sakramen-
tu.	Powodują	one	bowiem,	że	ludzie	biorą	w	nim	udział	
wbrew	sobie,	bez	prawdziwego	pragnienia,	przyjmując	
sakrament	nie	ku	pożytkowi,	ale	ku	szkodzie.	Podkre-
śla	 jednocześnie,	 że	 Chrystus	 chce	 pomóc	 duchowo	
tym,	którzy	są	obciążeni.	Zaprasza	więc	do	sakramentu	
nie	tych,	którzy	są	czyści	i	doskonali,	ale	tych,	którzy	
cierpią	pod	jarzmem	grzechu	i	potrzebują	pomocy.	Sa-
krament	bowiem	nie	jest	trucizną,	ale	drogocennym	le-
karstwem	na	truciznę	grzechu.	Ci	zaś,	którzy	są	zdrowi	
nie	potrzebują	lekarstwa.	Zatem	właściwym	elementem	
przygotowania	 do	 sakramentu	 jest	 uświadomienie	 so-
bie	własnej	grzeszności,	a	więc	wiara	w	to,	że	człowiek	
potrzebuje	odpuszczenia	grzechów	i	jest	ono	mu	ofiaro-
wane	w	Wieczerzy	Pańskiej.	W	 innym	wypadku	czło-
wiek	przystępujący	do	sakramentu	spożywa	go,	ale	nie	
czerpie	z	niego	korzyści,	które	w	nim	są	przyobiecane.
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Warto	na	koniec	zauważyć,	że	ta	zasadnicza	zmiana	po-
dejścia	do	pojmowania	godnego	spożywania	sakramen-
tu,	odejście	od	ludzkiego	wysiłku	na	rzecz	oczekiwania	
działania	Bożego,	odzwierciedla	zasadniczą	 tendencję	
teologii	 M.	 Lutra.	 Istotą	 bowiem	 reformacyjnego	 od-
krycia	było	stwierdzenie,	że	człowiek	jest	grzesznikiem,	
a	pomóc	może	mu	jedynie	Bóg.	Warunkiem	przyjęcia	
tej	pomocy	jest	jednak	wiara,	zarówno	w	fakt,	że	owa	
pomoc	jest	potrzebna,	a	więc	w	diagnozę	swojej	grzesz-
ności,	 jak	 i	w	 to,	że	 to	Bóg	w	Chrystusie	 tej	pomocy	 

w	sposób	zupełny	i	doskonały	udzielił.	Ta	generalna	za-
sada	znalazła	w	powyżej	omówionym	kazaniu	zastoso-
wanie	praktyczne	w	odniesieniu	do	Sakramentu	Ołtarza,	
który	jest	tym	miejscem,	gdzie	w	sposób	uchwytny	dla	
ludzkich	 zmysłów	 jest	 człowiekowi	 oferowane	 „od-
puszczenie	grzechów,	życie	i	zbawienie”,	jak	kilka	lat	
później	ujął	to	krótko	M.	Luter	w	„Małym	katechizmie”.

dr Jerzy Sojka

„RÓŻA   LUTRA” jest herbem  
ks. Marcina Lutra

 W	liście	z	roku	1516	objaśnił	on	tę	różę	w	następujący	sposób:	
	 „Po	 pierwsze:	w	 sercu	 o	 naturalnych	 kolorach	 (czerwonym)	 znajduje	 się	 czarny	 krzyż,	 abym	 zawsze	
pamiętał,	 że	 moja	 wiara	 w	 Ukrzyżowanego	może	mnie	 usprawiedliwić.	 Sprawiedliwy	 żyje	 z	 wiary,	 z	 wiary	 
w	Ukrzyżowanego.	Serce	spoczywa	w	środku,	w	białej	róży,	która	wskazuje	na	to,	że	wiara	przynosi	mi	radość,	
pociechę	i	pokój,	dlatego	właśnie	róża	powinna	być	biała,	a	nie	czerwona,	gdyż	kolor	biały	jest	kolorem	Duchów	
i	wszystkich	Aniołów.	Taka	róża	spoczywa	na	błękitnym	kolorze,	kolorze	przyszłej	radości.
	 Otacza	ją	złoty	pierścień,	gdyż	taka	sprawiedliwość	w	niebie	trwać	będzie	wiecznie.”

udostępniła: Grażyna Cimała

„Ale ja do Boga zawołam, a Pan mię wybawi"
Psalm 55, 17

 Cóż inszego? Cóż lepszego uczynić mogę? Zdradzony, opuszczony, utrapiony, zawiedziony  
w swoich nadziejach, zawołam do Ciebie, Panie. Mój dobytek leży w popiele i chcą mnie kamienować, 
ale wzmacniam serce w Panu, który chce mnie przenieść przez cierpienia, jak wielekroć wcześniej to 
czynił. Bóg Wszechmogący wybawi mnie; jestem przekonany o tym i wiarę moją wypowiadam.
 Tylko Pan, nikt inny, wybawi mnie, nie chcę mieć innego wybawcy i nie zawierzę ramieniu ciele-
snemu, gdyby nawet mogło to uczynić. Będę wołał Doń wieczorem, rano, w południe, a do nikogo innego, 
gdyż On jest Wszechmocny.
 Jak wybawi mnie nie zgadnę, ale że wybawi - wiem. Zrobi to w najlepszy i najpewniejszy sposób, 
w najbliższym, najprawdziwszym, najpełniejszym sensie. Z tej potrzeby i z każdej następnej wywiedzie 
mnie.

C. H. Spurgeon - "Klejnoty obietnic Bożych"
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Mój niebiański Ojcze.
Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Dziękuję Tobie,
że objawiłeś mi Twego

drogiego Syna Jezusa Chrystusa,
w którego wierzę,

którego umiłowałem i wychwalam.
Mój Panie Jezu Chryste, proszę Cię spraw,

by moja dusza Tobie była polecona.
Niebiański Ojcze,

chociaż już opuszczę to ciało
i muszę z tego życia zostać wyrwany,

to jednak z pewnością wiem, 
że u Ciebie pozostanę na wieki 

i że nikt nie może mnie wyrwać z Twojej ręki.
Daj nam twoją łaskę,

aby strzec się przed wszystkim,
co nie służy Chwale

Twego Świętego Imienia.
Pomóż, żebyśmy wyzbyli się wszelkiego czarodziejstwa 

i fałszywego Błogosławieństwa. 
Wykorzeń herezję i zabobony.

Daj, byśmy nie dali się oszukiwać przez symulowanie prawdy i świętości.
Strzeż nas przed wszelką fałszywą pociechą, 

którą zmyśla się przy Twoim Imieniu. 
Zachowaj nas przed wszelką duchową pychą i próżną chwałą

Ucz nas, aby Cię wzywać we wszelkich biedach i ułomnościach
jako Boga, od którego pochodzi pomoc.

Marcin Luter (1483-1546)
Tłumaczył: ks. Jan Krzywoń; Hannover

Pomóż mi, o Panie,
gdyż bez Ciebie, mego najukochańszego Zbawiciela,

stoję w ciemności i żałobie,
bez Ciebie, Ty łagodny Jezusie,

stoję w bojaźni i nędzy i obawach,
bez Ciebie, Ty Synu Najwyższego Boga,

stoję we wstydzie i zamieszaniu.
Bez Ciebie jestem suchy i niepłodny,

gdyż Ty jesteś źródłem wszystkich darów i wszelkiej łaski.
Bez Ciebie jestem zupełnie beznadziejny,

gdyż Ty, Jezusie, jesteś naszym Zbawiciele,
naszą miłością i tęsknotą,

Ty jesteś wzmacniającym chlebem i winem,
który pokrzepia serca anionów

i wszystkich świętych.
Oświeć mię, Ty łaskawy Panie i łagodny Pasterzu,

gdyż chociaż także jestem niegodny,
jednak jestem Twoją owieczką.

Franz von Assisi (1182-1225)
Tłumaczy:ks. Jan Krzywoń; Hannover
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Opowieść o głodzie i o miłości  
w Domu Chleba – cz. 2

	 Księga	 Rut	 opowiada	 piękną	 historię.	 Najbar-
dziej	fascynująca	jest	jej	symbolika.
	 Postać	Rut,	 to	archetyp	Kościoła.	Rut	szukała	
Boga	 i	 doświadczyła	 prawdy	 słów	 Jezusa:	 szukajcie,	 
a	znajdziecie.	Dzięki	Noemi	poznała	Rut	Boga	Izraela	
i	 nie	 tylko	uwierzyła	w	Niego,	 ale	 całym	sercem	Mu	
zaufała	i	związała	z	Nim	swoje	życie.	Boaz,	oceniając	
jej	 postępowanie,	 powiedział:	 „Niech	 ci	 wynagrodzi	
Pan	 twój	postępek	 i	niech	będzie	pełna	 twoja	odpłata	
od	Pana,	Boga	izraelskiego,	do	którego	przyszłaś,	aby	
się	schronić	pod	Jego	skrzydłami”.
	 Czy	Chrystus,	patrząc	na	nasze	życie,	może	po-
wiedzieć	coś	podobnego?		Czy	ufamy	Bogu	i	chronimy	
się	pod	Jego	skrzydłami?	Postawa	Rut	jest	wzorem	dla	
całego	Kościoła,	a	więc	dla	wszystkich	wierzących,	dla	
każdego	serca	należącego	do	Jezusa.	
Taka	 postawa	 jest	 możliwa	 jedynie	 wtedy,	 gdy	 kieru-
je	nami	miłość.	Prawdziwa	miłość,	rozbudzona	w	nas	
przez	samego	Boga.	
	 Boaz	powiedział	Rut:	 ...	 „drugi	dowód	 twojej	
miłości	jest	lepszy	niż	pierwszy...”
	 Rut	niejednokrotnie	dawała	dowody	swojej	mi-
łości.		Okazywała	ją	Noemi,	Boazowi,	całemu	ludowi	
Bożemu	i	samemu	Bogu.		A	przecież	to	jest	to,	czego	
Bóg	pragnie,	czego	od	nas	oczekuje.	
	 Jezus,	zapytany	co	jest	najistotniejsze	i	decydu-
jące	w	życiu	wiary,	powiedział	o	największym	Bożym	
przykazaniu,	którego	treścią	jest	miłość	do	Boga	i	mi-
łość	do	bliźniego.
	 Również	 w	 Starym	 Testamencie	 słyszymy	
Boże	 wezwanie:	 „Miłuj	 Pana,	 Boga	 swego,	 z	 całego	
serca	swego	i	z	całej	duszy	swojej,	i	z	całej	siły	swojej”.
	 Miłość	 prawdziwa,	 inspirowana	 przez	 Boga,	
rozlewana	w	naszych	sercach	przez	Ducha	Bożego,	jest	
tą	jedyną	jakością,	której	Bóg	w	naszym	życiu	pragnie.	
Zostaliśmy	 przez	Niego	 stworzeni	 z	miłości	 i	 zostali-
śmy	wyposażeni	w	zdolność	odwzajemniania	miłości.
	 Nie	chodzi	o	miłość	abstrakcyjną,	miłość	pole-
gającą	jedynie	na	emocjach.	W	życiu	Rut	miłość	ujaw-
niała	się	w	jej	czynach,	w	jej	postawie	życiowej,	w	jej	
słowach.		Rut	miała	miłość	w	swoim	sercu,	a	świadec-
twem	tego	było	to,	co	mówiła,	jak	się	zachowywała,	co	
robiła	dla	Noemi,	jak	się	zwracała	do	Boaza.	Rut	oka-

zywała	wdzięczność	za	wszystko,	co	jej	się	przytrafia-
ło,	miała	pełne	zaufanie	do	Boga	i	do	ludzi,	o	których	
wiedziała,	że	żyją	z	Bogiem	na	co	dzień.	Była	skromna,	
pokorna,	pracowita.	Nie	myślała	o	sobie,	lecz	o	innych.	
Podobnie	postępowali	Boaz	i	Noemi.	Ich	życiem	także	
kierowała	prawdziwa,	Boża	miłość,	nastawiona	nie	na	
branie,	lecz	na	dawanie,	nie	na	ranienie,	a	na	chronienie,	
troszczenie	się	o	dobro	innych.	
	 Jak	bardzo	brakuje	nam	takiej	miłości	dzisiaj!	
Czy	Kościół	jest	choć	trochę	podobny	do	Rut?	Czy	lu-
dzie,	deklarujący	się,	że	należą	do	Chrystusa,	są	pełni	
miłości?		Czy	mają	jej	choć	trochę?	Dlaczego	tak	mało	
dowodów	 miłości	 uwidacznia	 się	 w	 życiu	 współcze-
snych	 chrześcijan,	 chrześcijan,	 czyli	 ludzi	Chrystusa?		
Dlaczego	tak	mało	miłości	jest	w	nas,	choć	zostaliśmy	
stworzeni	przez	Boga	który	jest	miłością,	i	zostaliśmy	
wyposażeni	w	zdolność	do	kochania?
	 A	Bóg	 dał	 nam	 nieskończoną	 ilość	 dowodów	
miłości,	 i	 daje	 nam	 je	 nieustannie.	 Przekonujemy	 się	 
o	tym,	gdy		obserwujemy	Boże	stworzenie	i	gdy	czyta-
my,	i	rozważamy	Boże	Słowo.	 	Ile	pięknych	obrazów,	
mówiących	 o	 Bożej	 miłości	 możemy	 dostrzec	 w	 tak	
niepozornej	Księdze	biblijnej,	jak	Księga	Rut.		A	w	pa-
mięci	mamy	słowa	apostoła	Pawła,	z	jego	listu	do	Ko-
ryntian	-	tam	apostoł	Jezusa	pisze	o	miłości	wprost,	że	
jest	ponad	wszystko,	i	że	nigdy	nie	ustaje,	że	jest	wiecz-
na.	Pomyślmy,	jak	wspaniała	jest		miłość	Boga!	Będzie	
ona	trwać	wiecznie.	Jak	cudowna	jest	miłość	pomiędzy	
Bogiem	Ojcem,	Jego	Synem	Jezusem	i	Duchem	Świę-
tym,	Duchem	Prawdy	i	Mocy.	
	 I	 my	 	 znajdziemy	 	 się	 w	 orbicie	 tej	 miłości	 
w	pełni	w	wieczności,	gdzie	będziemy	przebywać	z	Je-
zusem	twarzą	w	twarz,	i	gdzie	będziemy	przeżywać	z	
Nim		ciągle	nowe,	cudowne	chwile,	bo	przecież	jest	On	
niewyczerpaną	miłością.	
	 Ale	tę	miłość	musimy	poznać	i	przyjąć	już	tu-
taj,	tak,	żeby	mogła	się	ona	rozwinąć	w	wieczności	już	 
w	pełni.		
	 Jak	 napisał	 pisarz	 i	 apologeta	 chrześcijański	 
C.	S.	Lewis:	„Nie	jest	przygotowany	do	życia	tutaj,	na	
ziemi,	ten,	kto	nie	jest	przygotowany	do	życia	w	niebie”.

Marek Cieslar
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500 lat Reformacji

	 Przełom	XVI/XVII	wieku.	Następcą	na	tronie	habs-
burskim	został	Józef	I	(1705	–	1711)	syn	wroga	nr	1	Refor-
macji	Leopolda	I,	od	1705	r.	cesarz	rzymski.	Po	ojcu	Józef	I	
„odziedziczył”	wojnę	sukcesyjną	z	Francją	o	tron	hiszpański	
(1701	–	1714).	
	 Niespokojną	 była	 także	 granica	wschodnia	monar-
chii.	Jeszcze	nie	zanikła	pamięć	o	powstaniu	Imre	Thököly-
’ego	 (także	 o	 podłożu	 wyznaniowym),	 walczącego	 o	 uwol-
nienie	Węgrów	 spod	 dominacji	 Habsburgów,	 gdy	 w	 1703	
r.	 nowe	 powstanie	 kuruców	 zainicjował	 przybrany	 syn	
Thököly’ego,	Franciszek	II	Rakoczy.	Uzyskawszy	wsparcie	
francuskie,	 opanował	 niedawno	 włączony	 do	Austrii	 Sied-
miogród.	W	 1705	 r.	 sejm	 węgierski	 ofiarował	 mu	 koronę	
Węgier;	 skoro	 próby	 rozwiązania	 konfliktu	 nie	 przyniosły	
spodziewanego	efektu,	doprowadził	do	detronizacji	Józefa	I	 
i	ogłoszenia	niepodległości	Węgier	(1707).	Nie	dość	wydatna	
pomoc,	także	z	Polski,	brak	przeszkolonej	armii	i	zdatnych	
dowódców	sprawił,	że	po	wielu	starciach	z	siłami	cesarskimi,		
wojska	Franciszka	II	poniosły	klęskę	pod	Romhány	(1710).	
Pod	nieobecność	Franciszka	II	w	kraju	zawarty	został	pokój	
w	Szatmár	(1711).	Franciszek	II	nigdy	nie	uznał	zawartego	
układu,	na	zawsze	pozostał	na	emigracji,	a	wypadki	losowe	
sprawiły,	że	deklarowana	pomoc	Francji	 i	Turcji	nie	docze-
kała	 realizacji.	 Koronę	 węgierską	 ponownie	 odzyskał	 brat	
Józefa	I	–	Karol	VI,	od	1711	cesarz.	
	 Na	tronie	polskim	w	tym	czasie	zasiadał	elektor	sa-
ski	August	 II	Mocny	(1697	 -	1707	oraz	1709	–	1733).	Pra-
gnął	on	doprowadzić	do	ścisłego	związania	Polski	z	Saksonią	 
i	 dziedziczności	 tronu,	 a	 także	 umocnienia	 władzy	 absolu-
tystycznej,	co	w	ówczesnych	warunkach	wolności	szlachec-
kich	 z	góry	było	 skazane	na	fiasko.	Wbrew	oczekiwaniom	
Polaków,	jak	i	Litwinów,	w	1699	r.,	jako	elektor		zawarł	so-
jusz	militarny	z	carem	Piotrem	I,	by	ułatwić	sobie	odzyska-
nie	 Inflantów,	pozostających	w	znacznej	 części	 od	 	 1660	 r.	
pod	panowaniem	Szwedów.	Tymczasem	sejm	 szwedzki	 po	
krótkim	okresie	regencji	ofiarował	koronę	Szwecji	młodziut-
kiemu	Karolowi	XII	(miał	wówczas	15	lat!).	Licząc	na	zupeł-
ną		nieporadność	młodego	władcy,	Dania,	Rosja	i	Saksonia	
(August	II)	pragnęły	osłabić	pozycję	Szwecji	w	jej	dominacji	
na	wodach	Bałtyku	 i	wypowiedziały	 jej	wojnę,	 zwaną	 pół-
nocną	 (1700),	 która	 niespodziewanie	miała	 zaważyć	 także	
na	losie	ewangelików	śląskich.		Zaatakowanie	Inflant	(1700)	
przez	Augusta	 II	miało	się	okazać	dla	niego	zgubne.	Karol	
XII	bowiem	jeszcze	w	tym	samym	roku	z	pomocą	floty	an-
gielsko	 –	 holenderskiej	 zmusił	 Danię	 do	 zawarcia	 pokoju,	
następnie	przerzucił	 	swoje	wojska	do	Inflant	i	pod	Narwią	
rozgromił	oddziały	carskie.	Po	tych	sukcesach	przyszła	kolej	

na	poskromienie	apetytów	Augusta	II	i	wypędzenie	go	z	Pol-
ski.	Już	w	1701	r.	zajął	Litwę,	po	zwycięskich	bitwach	pod	
Kliszowem	 (1702)	 i	 Pułtuskiem	 (1703)	 opanował	 znaczna-
ącześć	Polski.	Korzystając	z	opozycji	antysaskiej,	w	1704	r.		
doprowadził	do	detronizacji	Augusta	II	i	osadzenia	na	tronie	
swojego	sprzymierzeńca	Stanisława	Leszczyńskiego.	Wresz-
cie	w	1706	r.	poprzez	Śląsk,	pozostający	we	władaniu	Józefa	
I,	wkroczył	do	Saksonii,	gdzie	rozbił	swój	obóz	pod	Altran-
stadt.	W	czasie	forsowania	Odry	miał	uzdę	jego	konia	ująć	
śląski	szewc,	prosząc	króla	o	interwencję	u	cesarza	Józefa	I	 
i	wyjednanie	wolności	wyznaniowych	dla	śląskich	protestan-
tów.	Liczne	supliki	zanoszone	do	króla	przez	szlachtę	śląską	
i	 oddawanie	 mu	 wielkiej	 czci	 w	 czasie	 przemarszu	 przez	
ziemie	śląskie,	pokładane	w	nim	nadzieje	na	odmianę	 losu	
protestantów,	 jako	gwarancie	pokoju	westfalskiego,	bardzo	
wzmocniło	dumę	Karola	XII.	Gdy	osiadł	w	Altranstadt,	pod	
nieobecność	Augusta	II	podyktował	Sasom	przykre	dla	nich	
warunki	pokoju:	wyłączenie	się	Augusta	II	z	wojny	północ-
nej,	wyrzeczenie	się	korony	polskiej	 i	wypłacenie	miażdżą-
cej	kontrybucji	(24.09.1706).	Gdy	wreszcie	August	II	opuścił	
Polskę	i	zjawił	się	w	styczniu	1707	r.	Altranstadt,	postawiony	
przed	 faktami	 dokonanymi,	 podpisał	 uwłaczające	 warun-
ki	 pokoju.	Karol	XII	 tymczasem	dalej	 siedział	w	Saksonii,	
wzbudzając	 niepokój	 w	Wiedniu	 tym	 bardziej,	 że	 zamiary	
bitnego	Szweda	 były	 okryte	 tajemnicą.	Niepewne	 też	 było	
stanowisko	Francji.	Uderzenie	Szwedów	na	Austrię	od	pół-
nocy	i	otwarcie	trzeciego	frontu	mogło	się	dla	monarchii	źle	
skończyć.	Józef	I	był	władcą	roztropnym,	miał	też	koło	siebie	
dobrych	dowódców	i	dyplomatów,	wysłał	przez	najzdolniej-
szego	z	nich	Czecha	Wratislawa	v.	Mitrowitz.	do	Altranstadt,	
celem	wybadania	sytuacji.	Ku	ogromnemu	zaskoczeniu	Wra-
tislaw	 usłyszał,	 że	 życzeniem	 króla	 jest	 przywrócenie	wol-
ności	wyznaniowych	dla	Śląska,	zgodnie	z	postanowieniami	
traktatu	wersalskiego,	zupełnie	zignorowane	przez	Leopolda	
I.	Wratislaw,	po	skonsultowaniu	sprawy	z	cesarzem,	z	 jego	
upoważnienia	 1.09.1707	 r.	 podpisał	 ugodę	 altransztacką.	 
W	jej	wyniku	luterańscy	mieszkańcy	Wrocławia	oraz	księstw	
brzesko	–	legnicko	–	wołowskiego,	oleśnickiego	i	ziębickie-
go	 uzyskali	 wolność	 sumienia,	 prawo	 do	 własności,	 urzę-
dów	i	nauki	szkolnej	oraz	zwrot	121	kościołów.	I	nic	więcej.	
Dalsze	wykonawcze	 rokowania	miały	 być	 prowadzone	we	
Wrocławiu.	Z	chwilą,	gdy	do	Altranstadt	dotarła	wiadomość	
o	parafowaniu	ugody	przez	cesarza	(6.09.1707),	w	trzy	dni	
później	Karol	XII	zwinął	obóz	i	odmaszerował	w	kierunku	
Wielkopolski.	
	 Treść	 ugody	 altransztackiej	 rozeszła	 się	 lotem	bły-
skawicy	 po	 Śląsku.	 Z	 jednej	 strony	 w	 uprzywilejowanych	
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księstwach	wybuchła	euforia,	w	pozostałych	dzielnicach	Ślą-
ska	głębokie	rozgoryczenie.	Od	jednych	płynęły	do	Wiednia	
hołdownicze	podziękowania,	od	drugich	 i	do	Wiednia	 i	do	
Wrocławia	 żale	 i	 prośby	 o	 rozciągnięcie	 ugody	 altransztac-
kiej	na	cały	Śląsk.	Te	ostatnie	pozostawały	bez	odpowiedzi.	
W	 częściowym	 rozwiązaniu	 problemu	 dopomógł	 przypa-
dek.	Otóż	okazało	się,	że	na	skutek	rewindykacji	kościołów	 
w	 niektórych	miejscowościach	 uprzywilejowanych	 księstw	
katolicy	zostaliby	bez	świątyni.		Dopiero	w	tym	kontekście	
cesarscy	radcy	postawili	szwedzkim	pełnomocnikom	pytanie	
(22.06.1708),	 czy	 zgodzą	 się	 na	 pozostawienie	 katolikom	
kilku	kościołów	przeznaczonych	do	zwrotu	w	zamian	za	ze-
zwolenie	wybudowania	 5	 –	 6	 kościołów	 ewangelickich	 na	
terenach	 nie	 objętych	 traktatem	 wersalskim.	 Rozwiązanie	
postawionej	 kwestii	 było	 do	 przyjęcia,	 ale	 było	 podwójnie	
trudne	do	rozstrzygnięcia	zwłaszcza	w	drugiej	części,	gdyż	
pragnących	mieć	swój	kościół	regionów	było	znacznie	wię-
cej.	 Drogą	 żmudnych	 pertraktacji	 wytypowano	 w	 końcu	
wstępną	lokalizację	nowych	świątyń	w	okolicy	miast,	gdyż	
kościoły	 te	 objęte	 zostały	 zapisem	 dotyczącym	Kościołów	
Pokoju,	a	więc	mogły	powstać	w	określonej	odległości	poza	
murami	 miasta,	 pierwotnie	 bez	 wieży	 i	 bez	 dzwonów.	 Po	
przedstawieniu	propozycji	 cesarzowi,	 ten	27.01.1709	 r.	wy-
dał	„z		łaski”	reskrypt	egzekucyjny,	zezwalający	na	budowę	
sześciu	kościołów,	którym	później	przydano	nazwę	„łaski”.	
Dokładne	 lokalizacje	 kościołów	miała	 ustalić	 specjalna	 ko-
misja	pod	przewodnictwem	cesarsko	–	królewskiego	 radcy	
nadwornego	hrabiego	Jerzego	Ludwika	v.		Zinzendorf	i	Pat-
tendorf.		Do	wykonania	swojej	misji	hr.	Zinzendorf	przystą-
pił	18.03.1709	r.,	oznaczając	miejsce	budowy	kościoła	pod	
Kożuchowem.	Następnymi	były:	Żagań,	Milicz,	Jelenia	Góra,	
Kamienna	Góra,	wreszcie	24.05.1709	r.	Cieszyn.	Misja	nieco	
wydłużyła	się	z	powodu	roztopów	wiosennych.	Społeczności	
pierwszych	 trzech	 miast,	 nie	 dowierzając	 cesarzowi,	 jesz-
cze	w	tym	samym	roku	odprawiły	pierwsze	nabożeństwa	w	
pośpiechu	zbudowanych	świątyniach,	wzorowanych	na	Ko-
ściołach	Pokoju.	Pozostałe	wznosiły	swoje	kościoły	od	dzie-
więciu	do	kilkunastu	lat,	najdłużej	w	Cieszynie.	Trzeba	przy	
tym	wspomnieć,	że	niezależnie	od	hołdowniczych	datków	i	
bezzwrotnych	 pożyczek	 składanych	 cesarzowi,	 śląscy	 lute-
ranie	zapłacili	za	wyświadczoną	 łaskę	945000	guldenów,	z	
czego	700000	otrzymał	cesarz,	200000	król	szwedzki	i	45000	
pełnomocnicy	pertraktujących	stron.	Niejednokrotnie,	jak	np.	 
w	Cieszynie,	budowę	przerwano	m.in.	z	powodu	braku	środ-
ków.	 „Łaska”	 cesarza	 spotkała	 się	 z	 reprymendą	 papieża	
Klemensa	XI,	w	wyniku	czego	cesarz	polecił	wybudować	na	
terenie	pierwotnie	uprzywilejowanych	księstw	15	kościołów	
katolickich,	które	już	tytułu	„łaski”	nie	otrzymały,	ani	też	nie	
poprzedzały	 ich	 budowy	 	 wielomiesięczne	 konferencje	 mię-
dzynarodowe	 i	 zbiórka	horrendalnych	 sum,	wystarczających	
na	zbudowanie	nie	sześciu,	a	co	najmniej		drugie	tyle	kościo-
łów.	
	 Po	krótkim	panowaniu	Józefa	I,	rządy	objął	jego	brat	
Karol	VI,	który	przywrócił	w	Wiedniu	„hiszpańskie”	myśle-
nie,	a	że	gwiazda	Karola	XII	już	przygasła,	raczył	był	życie	
innowierców,	 zwłaszcza	 tych	 skupionych	wokół	 kościołów	
łaski,	 co	 nieco	 uprzykrzyć	 przez	 weryfikowanie	 duchow-
nych	ewangelickich	i	ograniczenie	ich	praw;	gdy	okazało	się,	
że	 liczba	 odstępców	 stale	wzrastała,	wydał	 edykt	 „przeciw	

zbrodni	odszczepieństwa”,	a	na	upartych	nałożył	obowiązek	
rekolekcji	u	duchownego	katolickiego	i	uzyskania	jego	zgo-
dy	na	apostazję.	Wydatnie	też	wzmożona	została	misja	jezu-
itów	o	wręcz	nieograniczonych	uprawnieniach.	W	tym	dziele	
wielkie	zasługi	w	przyhamowaniu	zbyt	spontanicznego	przy-
rostu	apostatów	na	Śląsku	Cieszyńskim	wniósł	Jan	Tempes.	
Drogą	intryg	doprowadzono	do	usunięcia	z	Cieszyna	pięciu	
najbardziej	ofiarnych	duchownych	ewangelickich,	oficjalnie	
posądzając	 ich	 o	 uprawianie	 zakazanego	 pietyzmu.	 Przez	
szereg	lat	zbór	cieszyński	i	szkoła	borykały	się	z	upadkiem	
działalności	kościelnej,	oświatowej	i	brakami	finansowymi.	
Miał	 jednak	Karol	VI	 swój	własny	kłopot,	nie	mógł	docze-
kać	męskiego	potomka,	a	przepadek	sukcesji	był	nie	do	po-
myślenia.	Ogłosił	więc	już	1713	r.	sankcję	pragmatyczną,	na	
podstawie	której	ziemie	podległe	cesarzowi	uznane	zostały	
za	niepodzielne	i	nierozłączne	i	mogły	być	dziedziczone	tak-
że	przez	następczynie	w	 linii	 żeńskiej.	Był	 to	precedens	w	
cesarstwie,	który	pociągnął	za	sobą	nie	 tylko	kłopoty	wyni-
kłe	z	odsunięciem	od	praw	dziedziczenia	córek	Józefa	I,	ale	
pod	naciskiem	Francji	utraty	Sycylii,	Neapolu	 i	Lotaryngii.	
Kropkę	 nad	 „i”	 postawił	 król	 pruski	 Fryderyk	 II.	 Nie	 cze-
kając	na	umocnienie	 swojej	pozycji	przez	córkę	Karola	VI	
–	Marię	Teresę,	w	1740	r.	wkroczył	na	Śląsk	i	zawładnął	nim	
prawie	w	całości.	Kolejne	dwie	wojny	niczego	nie	zmieniły;	
Śląsk	 (bez	 skrawków	 księstw	 karniowskiego,	 opawskiego	 
i	 cieszyńskiego)	przez	ponad	200	 lat	pozostał	w	 ręku	Prus,	 
a	 potem	 III	 Rzeszy	 Niemieckiej.	 Dla	 podległych	 Prusom	
ewangelików	miało	to	o	tyle	większe	znaczenie,	że	odzyskali	
pełne	 swobody	 religijne,	 co	 więcej,	 szereg	 rodzin	 ewange-
lickich	 opuszczało	 swoje	 domostwa,	 udając	 się	 na	 „pruski”	
Śląsk.	Pobudowano	wówczas	cały	szereg	późnobarokowych	
i	 klasycystycznych	 kościołów,	 a	 w	 XIX	 w.,	 zwłaszcza	 na	
Górnym	Śląsku,	wiele	kościołów	w	stylu	neogotyckim.		
	 „Austriaccy”	ewangelicy	zostali	odcięci	od	swoich	
śląskich	współbraci	w	wierze,	żaden	duchowny	nie	mógł	po-
chodzić	z	Prus	(!),	co	stworzyło	poważne	kłopoty		w	obsadzie	
parafii,	 o	 której	 decydował	 teraz	 cesarz	 w	Wiedniu.	 Usta-
nowiono	nawet	konsystorz	w	Cieszynie	 (1743),	 obsadzony	
przez	 urzędników	 katolików	 z	 nadania	 cesarskiego	 i	 tylko	 
z	jednym	duchownym	ewangelickim.	W	dalszym	ciągu	przy	
konsystorzu	 działała	 osławiona	 Komisja	 do	 Spraw	 Religij-
nych.	Istnym	utrapieniem	mieszkańców	były	„wizyty”	wojsk	
pruskich	i	bezlitośnie	ściągane	przez	nich	kontrybucje.	
	 Tymczasem	 podjęte	 wysiłki	 światlejszych	 warstw	
społeczeństwa	w	Królestwie	Polskim,	zmierzające	do	wpro-
wadzenia	 istotnych	 reform,	 były	w	 znacznym	 stopniu	para-
liżowane	przez	państwa	ościenne,	 co	więcej,	w	niedalekiej	
przyszłości	 szykujące	 się	 do	 zajęcia	 znacznych	 obszarów	
Rzeczypospolitej	 w	 kolejnych	 rozbiorach,	 do	 całkowitego	
jej	 unicestwienia.	 Pierwszy	 krok	 w	 tym	 kierunku	 wykona-
ła	Austria,	pozbawiając	Polskę	w	1769	r.	zastawnych	miast	
spiskich,	 a	 rok	 później	 ziemi	 nowotarskiej,	 czorsztyńskiej	
i	 sądeckiej.	W	 1772	 r.	 nastąpił	 I	 rozbiór	 Polski,	w	 którym	
Austria	zagarnęła	ziemie	od	rzeki	Białej	po	Dniestr	i	Zbrucz	
(82	000	km2)	z	ponad	2,6	milionem	mieszkańców,	będących	
mieszanką	Polaków,	Rusinów	i	Żydów,	zróżnicowanych	tak-
że	wyznaniowo	(z	dużym	odsetkiem	prawosławnych	 i	 	gre-
kokatolików).	 Podporządkowanie	 tak	 znacznej	 liczby	 inno-
wierców	 spowodowało,	 że	Austria	przestała	być	państwem	
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jednolitym	 wyznaniowo,	 w	 którym	 nieliczne	 grupy	 inno-
wierców	 stanowiły	 nikły	 procent,	 traktowany	 na	 prawach	
podludzi.	 Gdy	 zmarł	 mąż	Marii	 Teresy,	 cesarz	 Franciszek	
Stefan,	współregentem	 został	 syn	 cesarzowej	 Józef	 II.	 Był	
dzieckiem	epoki,	ale	pojmującym	idee	oświecenia	na	tyle,	na	
ile	służyły	 jego	ambicjom,	często	uciążliwym	nie	 tylko	dla	
najbliższego	otoczenia.	Do	wielu	spraw	podchodził	pragma-
tycznie,	 kwestie	wyznaniowe	 uznał	 za	 drugorzędne	wobec	
służebności	 innowierczych	 poddanych,	 których	 przymioty	
należy	 wykorzystać	 dla	 dobra	 państwa.	 Nagły	 wzrost	 lud-
ności	innowierczej	w	granicach	monarchii	wymagał	pilnego	
uregulowania.	Tak	więc,	obok	 innych	reform	o	charakterze	
społecznym,	pojawił	się	i	taki	patent,	 	który	mówił	nowym	
i	 innowierczym	 poddanym:	 wszystkich	 was	 potrzebuję	 do	
budowy	potęgi	państwa	bez	względu	na	wyznanie,	ale	was	
tylko	 tolerował,	 abyście	 nie	 zapomnieli,	 że	 jesteście	 tylko	
przybranymi	poddanymi,	a	nie	równymi	obywatelami	mojej	
katolickiej	 monarchii.	 Zniósł	 więc	 cesarz	 Komisje	 Religij-
ne,	 unieważnił	 bullę	 papieską	wyklinającą	 heretyków	 i	 od-
szczepieńców	oraz	zakaz	ich	zatrudniania,	zezwolił	na	nabo-
żeństwa	prywatne	w	domach	modlitwy	 i	ogłosił	w	 różnym	
czasie	w	 różnym	brzemieniu	dla	poszczególnych	 regionów	
(cyrkułów)	patent	tolerancyjny	(13.10.1871).	Dla	Śląska	Cie-
szyńskiego,	 gdzie	 istniał	 JEDYNY	 kościół	 łaski	 w	 monar-
chii,	cesarz	zezwolił	innowiercom	na	wybudowanie	domów		
modlitwy	z	rygorami,	jak	dla	Kościołów	Pokoju,	tam,	gdzie	
mieszkało	sto	rodzin	protestanckich.	W	przeciągu	niespełna	
półwiecza	(do	1827	r.)	wybudowano	na	Śląsku	Cieszyńskim	
10	 domów	modlitwy	 i	 1	 kościół	 (Jaworze,	 Bielsko,	 Błędo-
wice,	 Ligotka	 Kameralna,	Wisła,	 Bystrzyca,	 Ustroń,	 Gole-
szów,	Drogomyśl	–	kościół,	Nawsie,	Stare	Bielsko).	Był	 to	
czas,	gdy	po	krótkich	rządach	bardziej	 rozważnego	Leopol-
da	II,	 tron	zajął	Franciszek	II,	wielbiciel	władzy	absolutnej	 
i	rządów	policyjnych,	wzmożonej	cenzury.	Uznał	on	ponow-
nie	 poddać	 szkolnictwo	 nadzorowi	 kościelnemu,	 był	 także	
współautorem	III	 rozbioru	Polski,	ale	niebawem	musiał	 się	
ugiąć	 pod	 dyktatem	Napoleona	 I.	W	 kolejnych	 trzech	woj-
nach	utracił	szereg	podległych	mu	ziem,	a	w	bitwach	tysiące	
poległych.	Przegrana	bitwa	pod	Austerlitz	(2.12.1805),	a	po-
tem	pod	Wagram	(6.07.1809),	dały	się	odczuć	w	Cieszynie,	
gdzie	zakwaterowano	pod	kościołem	ewangelickim	rannych	
żołnierzy,	którzy	przywłóczyli	ze	sobą	epidemi	tyfusu,	dzie-
siątkujące	także	mieszkańców	miasta	i	okolic.	Jedną	z	ofiar	
epidemii	 było	 pastorostwo	 Katarzyny	 i	 ks.	 Jana	 Kłapsiów	
(patrz	ocalałe	epitafium	na	ścianie	kościoła	Jezusowego	od	
strony	starego	cmentarza).		Zwycięstwa	Napoleona	I	zmusiły	
Franciszka	II	do	zrzeczenia	się	 tytułu	cesarza	Świętego	Ce-
sarstwa	Rzymskiego	Narodu	Niemieckiego	i	przyjęcia	tytułu	
cesarza	Austrii,	 jako	Franciszka	I.	Mimo,	iż	w	końcu	także	
nimb	niezwyciężonego		Napoleona	I		padł	w	gruzach,	Austria	
i	 cesarz	 nie	 odzyskały	 już	 poprzedniej	 dominacji.	Kongres	
wiedeński	(9.06.1815)	usankcjonował	nowy	podział	Europy	
,a	 powstałe	 Święte	 Przymierze	 (26.09.1815)	 władców	 zwy-
cięskiej	koalicji	antynapoleońskiej	miało	zapobiec	wszelkim	
naruszeniom	ustalonych	granic	i	erupcjom	jakichkolwiek	po-
czynań	rewolucyjnych.	
	 Umacniające	 się	 	 Prusy	 już	 od	 	 1788	 r.	 w	 coraz	
większym	stopniu	dążyły	do	całkowitego	podporządkowania	
sobie	Kościołów	Protestanckich.	Taką	politykę	kontynuował	

również	król	Fryderyk	Wilhelm	III.	Będąc	wyznania	helwec-
kiego,	 mimo	 luterańskiej	 większości	 poddanych,	 dążył	 do	
utworzenia	 jednego	 „państwowego”	 kościoła	 protestanckie-
go,	podporządkowanego	jego	woli.	Kuźnią	tej	 idei	miał	się	
stać	 nowo	 powołany	 uniwersytet	 w	 Berlinie	 (1810),	 obsa-
dzony	powolną	królowi	kadrą	profesorską.	Wśród	nich	był	
wybitny	teolog	i	postyllograf	Friedrich	Ernst	Schleiermacher,	
rzecznik	utworzenia	unii	luterańsko	–	kalwińskiej.	W	oparciu	
o	jego	tezy,	król	wydał	zarządzenie	gabinetowe	(27.09.1817)	
proklamujące	utworzenie	Kościoła	Unijnego,	w	którym	po-
dyktował	Kościołowi	nie	do	końca	zgodny	z	teologią	porzą-
dek.	31.10.1817	r.,	a	więc	dokładnie	w	300.	rocznicę	Refor-
macji,	grono	profesorskie	i	duchowni	pod	przewodnictwem	
Schleiermachera	przystąpili	do	wspólnej	Wieczerzy	Pańskiej	
według	nowego	porządku.	Datę	tę	traktuje	się	jako	dzień	po-
wstania	Kościoła	Unijnego.	Jednak	wbrew	oczekiwaniom,	na	
nowo	rozgorzał	spór	o	rozumienie	Wieczerzy	Pańskiej.	Nie	
wszystkie	zbory,	zwłaszcza	na	Śląsku,	akceptowały	odejście	
od	nauki	Marcina	Lutra.	Spór	zaognił	się,	gdy	król	chciał	na-
wet	wbrew	woli	Schleiermachera	wprowadzić	nową	agendę	
(1822),	którą	po	niewielkich	modyfikacjach	siłą		narzucił	sie-
dem	lat	później	i	wreszcie		w	rocznicę	Konfesji	Augsburskiej	
(25.06.1830)	 ponownie	 proklamował	 unię.	 Sytuacja	 bynaj-
mniej	 się	 nie	 uspokoiła.	 Oporni	 luteranie	 zwołali	 we	Wro-
cławiu	swój	własny	synod	(1835),	by	wreszcie	po	wielu	sta-
raniach,	Fryderyk	Wilhelm	IV		wydał	koncesję	(23.07.1845)	
na	utworzenie	autonomicznego	Kościoła	Staroluterańskiego,	
ale	z	ograniczeniami	z	czasów	kontrreformacji	i	poddany	ku-
rateli	aż	trzech	ministerstw.	
	 Ustalenia	 Konkresu	 Wiedeńskiego	 (1815)	 także	
okazały	się	pobożnym	życzeniem.	Rewolucja	przemysłowa	
dodatkowo	 podsyciła	 nastroje	 niezadowolenia,	 zwłaszcza	 
w	 niższych	 warstwach	 społecznych,	 z	 bezczynnego	 ocze-
kiwania	 na	 reformy	 polityczne	 i	 społeczno	 –	 bytowe.	 Jak	
kruchą	była	tolerancja,	świadczy	wypędzenie	zastępu	ewan-
gelików	z	Zillerthal	 (Tyrol)	 (1837),	którzy	znaleźli	 azyl	na	
terenie	Dolnego	Śląska.	Tragiczny	wymiar	przybrała	rabacja	
galicyjska,	 w	 czasie	 której	 zdesperowani	 chłopi	 wymordo-
wali	za	przyzwoleniem	Austrii	wiele	szlachty	(1846).	Zryw	
w	 Pradze,	 kolejne	 trzy	 zbrojne	 powstania	 w	 marcu,	 maju	 
i	październiku	1848	r.	w	Wiedniu,	wystąpienia	w		Budapesz-
cie,	 a	w	Pradze	Zjazd	Słowiański	 (31.05.	–	12.06.1848)	 to	
tylko	przykładowo	wymienione	próby	zmierzające	do	zmian	
ustrojowych	 i	 uzyskania	 większych	 praw	 obywatelskich	 
i	 znośniejszych	warunków	bytu.	 Już	po	pierwszych	 	wystą-
pieniach	w	Wiedniu	nie	tak	twardy	Ferdynand	I	ogłosił	nową	
okrojoną	konstytucję	(25.04.1848).	Pod	naciskiem	kolejnych	
wystąpień	zmienione	zostało	prawo	wyborcze.	W	lipcu	1848	
r.	zebrał	się	parlament	wybrany	na	podstawie	powszechnego	
prawa	wyborczego.	Obok	 innych,	 na	 nim	 to	właśnie	 poseł	
ze	 Śląska	Cieszyńskiego,	 ks.	 sen.	Karol	 Samuel	 Schneider	
z	 Bielska	 przedstawił	 szereg	 postulatów	 domagających	 się	
pełnych	 swobód	wyznaniowych.	Rewolucja	 jednak	 została	
krwawo	 stłumiona,	 na	 szczycie	 władzy	 doszło	 do	 przesile-
nia,	w	wyniku	którego	w	miejsce	ustępliwego	Ferdynanda	I	
na	tron	cesarski	wyniesiono	Franciszka	Józefa	I	(2.12.1848).	
Ten	30.01.1849	r.	ogłosił	najwyższe	postanowienie,	wprowa-
dzające	szereg	ustępstw	na	rzecz	ewangelików,	w	myśl	postu-
latów	ks.	Schneidera.	Odtąd	akatolicy	mieli	prawo	nazywa-
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nia	się	ewangelikami	wyznania	augsburskiego	i	helweckiego,	
uzyskali	zwolnienie	z	przymusowych	nauk	przed	przestąpie-
niem	 do	 Kościoła	 Ewangelickiego,	 duchowni	 ewangeliccy	
uzyskali	uprawnienia	do	wydawania	prawomocnych	metryk;	
wierni	 w	 przypadku	 jakiejkolwiek	 posługi	 duszpasterskiej	
zostali	 zwolnieni	 z	 opłat	 na	 rzecz	 duchownego	 katolickie-
go,	 a	 także	 z	 podwójnego	 podatku	 szkolnego.	 Powyższe	
postanowienia	znalazły	swoje	odbicie	w	wydanej	4.03.1849	
także	 oktrojowanej	 konstytucji,	 która	 zapewniała	 wolność	
wyznania,	 niezawisłość	 Kościoła	 i	 prawo	 do	 publicznych	
nabożeństw,	 równość	 praw	 obywatelskich	 bez	 względu	 na	
wyznanie	 z	 zastrzeżeniem	 uznanego	 przez	 państwo	wyzna-
nia.	W	rzeczywistości	konstytucja	nie	została	wprowadzona	
ze	względu	na	stan	wojenny.	Patent	sylwestrowy	31.12.1851	
r.		przywrócił	porządek	sprzed	rewolucji.	Cztery	lata	później	
przywrócony	 został	 konkordat,	 Kościół	 katolicki	 odzyskał	
wszystkie	swoje	przywileje,	a	religia	rzymskokatolicka	stała	
się	państwową.	Trwająca	od	lat	rywalizacja	Austrii	z	Prusami	
o	 hegemonię	w	Niemczech	 zakończyła	 się	 poniekąd	 brato-
bójczą,	sromotnie	przegraną	bitwą	pod	Sadową	(3.07.1866),	
po	 której	 Habsburgowie	 ostatecznie	 musieli	 się	 pogodzić	
ze	 zjednoczeniem	 Niemiec	 bez	 udziału	Austrii.	 Zmieniają-
ce	się	uzależnienia	wymusiły	ostateczną	 rezygnację	Austrii	 
z	rządów	absolutystycznych	i	przekształcenie	na	monarchię	
konstytucyjną.	 Wydany	 Dyplom	 październikowy	 (1860),	 
a	następnie	patent	lutowy	oraz		nowa	konstytucja	(1861)	po-
twierdzeniem.	Tu	trzeba	odnotować	wielki	sukces	polskiego	
środowiska	 narodowego	 na	 Śląsku	Cieszyńskim.	Mimo,	 iż	
ordynacja	 faworyzująca	 Niemców	 i	 arystokrację,	 	 zwłasz-
cza	w	krajach	podporządkowanych,	dla	kurii	wiejskiej	była	
wysoce	 niekorzystna,	 	 posłem	 do	 Sejmu	Krajowego	 a	 póź-
niej	Rady	Państwa	został	wybrany	Jerzy	Cienciała.	Najważ-
niejszym	 jednak	 dla	 ewangelików	 był	 patent	 protestancki	
(8.04.1861),	uznający	postulaty	z	1848	r.	 	Na	tej	podstawie	
zostały	 przeprowadzone	 pierwsze	 wybory	 na	 wszystkich	
szczeblach	organizacyjnych	Kościoła	Ewangelickiego.	Istot-
nym	ustępstwem	była	ostateczna	kasacja	cenzury	i	wolność	
zgromadzeń	i	stowarzyszeń.	Ewangelicy	tę	wolność	w	całej	
rozciągłości	wykorzystali.	W	pierwszej	kolejności	wszystkie	
dotychczasowe	 bezwieżowe	 domy	 modlitwy	 wybudowane	
po	1781	zostały	przekształcone	w	kościoły	z	wieżą,	zbudo-
wano	nowe	(Orłowa,	Trzyniec,	Skoczów).	Na	nowo	ożywiła	
się	 działalność	 różnych	 stowarzyszeń,	 najpierw	 ogólnodo-
stępnych,	 których	 inicjatorami	 i	 współuczestnikami	 często	
byli	ewangelicy;	dołożono	wiele	starań	w	rozwój	czytelnic-
twa,	na	nowo	powstawały	biblioteki	i	czytelnie	(reaktywowa-
na	została	„Czytelnia	Ludowa”	–	1861)	dużym	powodzeniem	
cieszyły	 się	 przedstawienia	 teatrów	 amatorskich,	 pojawiły	
się	 zalążki	 śpiewactwa	 chóralnego,	 rozwinięta	 także	 zosta-
ła	 działalność	 czasopiśmiennicza	 i	wydawnicza.	Wszystkie	
wymienione	 formy	 działalności	 kulturalnej	 i	 oświatowej,	 
a	pod	koniec	XIX.	wydatnej	działalności	związkowej	i	poli-
tycznej,	ujawniły	się	w	szczególności	na	Śląsku	Cieszyńskim.	
W	1881	powstało	Towarzystwo	Ewangelickie	Oświaty	Ludo-
wej,	w	1885	zaczął	wychodzić	„Przyjaciel	Ludu”,	od	1910	r.	
„Poseł	Ewangelicki”.	 	Dużym	osiągnięciem	połączonych	sił	
środowiska	polskiego	ewangelików	 i	katolików	było	otwar-
cie	jedynego	w	granicach	monarchii	austriacko	–	węgierskiej	
polskiego	 Gimnazjum	 Macierzowego	 (1895)	 oraz	 realiza-

cja	myśli	postawionej	przez	ks.	dr.	Leopolda	Marcina	Otto:	 
w	1910	r.	otwarto	na	Rynku	cieszyńskim	Dom	Polski	(Dom	
Narodowy),	 centrum	 polskiego	 życia	 narodowego.	 	 Spore	
sukcesy	 odniesiono	 na	 polu	 działalności	 politycznej,	 gdy	
już	nie	jeden	Jerzy	Cieniała,	a	kilku	posłów	reprezentowało	
interesy	 ludności	Śląska	Cieszyńskiego:	ks.	 Ignacy	Świeży,	 
a	potem	ks.	Józef	Londzin,	dr	Jan	Michejda	i	Tadeusz	Reger.	
Pierwsi	 dwaj	 reprezentowali	 Związek	 Śląskich	 Katolików,	
trzeci	 -	 	 Polskie	 Zjednoczenie	Narodowe,	 ostatni	 –	 Polską	
Partię	Socjalno	–	Demokratyczną.	Ta	właśnie	trójka	(ks.	Jó-
zef	Londzin,	dr	 Jan	Michejda	 i	Tadeusz	Reger),	w	wyniku	
porozumienia,	jest	twórczynią	czegoś,	na	co	nie	zdobyła	się	
ŻADNA	z	ziem	oderwanych	od	Polski:	utworzyła	Radę	Na-
rodową	Księstwa	Cieszyńskiego	 (19.10.1918),	 która	 30.10.	
ogłosiła:	 „Rada	 Narodowa	 proklamuje	 uroczyście	 przyna-
leżność	państwową	Księstwa	Cieszyńskiego	do	wolnej,	nie-
podległej	 zjednoczonej	 Polski	 i	 obejmuje	 nad	 nim	 władzę	
państwową”.	 Deklarację	 poprzedził	 olbrzymi	 wiec	 ludno-
ści	na	Rynku	(27.10.)	 i	ostatecznie	sprawne	przechwycenie	
komendy	 nad	miejscowym	 garnizonem	wojsk	 austriackich,	
przeprowadzonym	 przez	 grupę	 służących	 w	 nich	 polskich	
oficerów	Polaków	pod	przywództwem	por.	Klemensa	Matu-
siaka	(31.10/01.11).	
	 Ten	doniosły	akt	miał	swoje	dopełnienie	ze	strony	
polskich	ewangelików.	W	wyniku	wcześniejszych	zabiegów,	
20.12.1918	r.	w	Kościele	Jezusowym	w	Cieszynie	odbyło	się	
uroczyste	nabożeństwo,	po	którym	nastąpiło,	zgodnie	z	wolą	
zborów	śląsko	-	cieszyńskich,	włączenie	do	Kościoła	Ewan-
gelicko	–	Augsburskiego	w	Polsce	i	utworzenia	pierwszego	
senioratu	cieszyńskiego	i	wybóru	ks.	Franciszka	Michejdy	na	
pierwszego	polskiego	 seniora	utworzonej	Diecezji	Cieszyń-
skiej.	
	 W	 tym	miejscu	 trzeba	mocno	 podkreślić,	 że	 prze-
prowadzenie	 tak	 doniosłych	 zdarzeń	 było	 możliwe,	 mimo	
chwilowych	tarć	i	nieporozumień,	dzięki	umiejętności	i	woli	
przywódców	 wyżej	 wymienionych	 partii	 politycznych	 do	
podejmowania	i	realizacji	nadrzędnego	dla	wszystkich	celu	
–	połączenia	Ziemi	Cieszyńskiej	z	Macierzą!	Jest	to	najchlub-
niejsza	karta	w	dziejach	Śląska	Cieszyńskiego.	
	 Przedstawiony	 obraz	 byłby	 niepełny,	 gdyby	 pomi-
nąć	towarzyszące	opisanym	zdarzeniom	fakty.	W	literaturze	
(nie	 tylko)	 często	 podnosi	 się	 z	 emfazą	wolności	 panujące	
„w	 zaborze”	 austriackim,	 zwłaszcza	 za	 czasów	 panowania	
cesarza	Franciszka	 Józefa	 I.	 Po	 pierwsze	 trzeba	 stwierdzić,	
że	Śląsk	Cieszyński	dostał	 się	pod	panowanie	Habsburgów	
po	tragicznej	dla	Ludwika	Jagiellończyka	bitwie	pod	Moha-
czem	w	1526	r.,	w	wyniku	wcześniej	zawartego	traktatu	usta-
lającego	 wzajemność	 dziedziczenia	 pomiędzy	 potomkami	
cesarza	Maksymiliana	I,	a	królem	Czech,	którym	wówczas	
był	właśnie	Ludwik	Jagiellończyk	(1515).	Księstwo	Cieszyń-
skie	od	1327	r.	było	lennem	króla	czeskiego.	Łączenie	Śląska	
Cieszyńskiego	z	 rozbiorami	Polski	z	XVIII	w.	 jest	nieporo-
zumieniem.	Nie	wnikając	w	niuanse,	po	wymarciu	Piastów		
Cieszyńskich	 księstwo	 cieszyńskie	 stało	 się	 dominium	ma-
jątkowym	w	ręku	członków	rodziny	cesarskiej	Habsburgów	
z	 tytułem	księcia	 i	kilku	magnatów	posłusznych	cesarzowi.	
Celem	polityki	nowych	władców	było	całkowite	podporząd-
kowanie	 miejscowej	 ludności,	 maksymalne	 wykorzystanie	
dóbr	ziemi	poprzez	intensywną	gospodarkę	folwarczną,	a	od	
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drugiej	połowy	XVIII	w.	niemniej	intensywnie	poprzez	roz-
wijane	hutnictwo	żelaza	i	górnictwo	węgla	kamiennego	przy	
nieznanych	 tu	wcześniej	 formach	wyzysku	pańszczyźniane-
go	na	roli	i	w	przemyśle,	i	swoistemu	wypłacaniu	robotników	
części	wynagrodzenia	przydziałową	rosolką	(licha	wódka	pę-
dzona	w	folwarkach).	Praktycznie	o	swoim	losie		miejscowa	
ludność,	oprócz	buntów	a	potem	strajków,	nie	miała	nic	do	
powiedzenia.	 	Dopiero	po	Wiośnie	Ludów	(1848)	przedsta-
wiciele	miejscowej	ludności,	nie	bez	perturbacji	i	przy	mak-
symalnej	mobilizacji	 środowiska,	 uzyskali	 kilka	mandatów	
w	gremiach	ustawodawczych	w	sejmie	krajowym	w	Opawie	 
i	w	parlamencie	wiedeńskim.	Pomijając	fakt,	że	stanowili	tam	
znakomitą	mniejszość,	dzięki	wyjątkowej	determinacji	zdoła-
li	przeforsować	nieznaczne	ustępstwa	na	rzecz	ludności,	któ-
rą	reprezentowali.	Ale	od	uchwał	sejmowych	do	ich	realizacji	
w	 terenie	 wiodła	 ciernista	 droga;	 miejscowi	 notable,	 znaj-
dując	 poparcie	 potentatów	 majątkowych	 i	 przemysłowych	 
i	korzystając	z	ich	wsparcia	finansowego,	potrafili	„dla	dobra	
państwa”	niejedną	uchwałę	zminimalizować	lub	unicestwić.	
Wielką	rolę	odgrywało	tu	uprzywilejowane	niemieckie	szkol-
nictwo	(od	szkoły	średniej	wyłącznie	niemieckie!).	Jeśli	ktoś	
przebił	 się	 na	 studia	wyższe	 (dopiero	 po	Wiośnie	 Ludów),	 
z	reguły	był	oddelegowany	do	pracy	daleko	od	ziemi	rodzin-
nej.	Ten	 proceder	 stosowano	 zwłaszcza	w	 stosunku	 do	 nie	
dość	 urobionych	 duchownych	 wiedząc,	 że	 miejscowa	 lud-
ność	 ten	 stan	 traktuje	 z	 wyjątkowym	 szacunkiem.	 Zresztą	
pozostanie	duchownym	przez	dość	długi	czas	było	jedynym	
sposobem	na	wybicie	się	z	niższego	stanu.	Z	łatwością	wcho-
dziły	na	rynek	niemieckie	pisma,	jak	np.	„Silesia”	(1860),	czy	
po	 polsku	wydawany	 proewangelicki	 „Nowy	 czas”	 (1877).	
Ten	ostatni	był	tubą	ks.	dr.	Teodora	Haasego,	od	1865	r.	se-
niora,	od	1882	r.	superintendenta	śląsko-morawskiego.	O	ile	
przed	nim	ks.	dr	Leopold	Otto,	romantyczny	wizjoner	widział	
w	 ludzie	 cieszyńskim	 zarodek	 odrodzenia	 polskiego	 prote-
stantyzmu	w	Polsce,	racjonalistyczny	ks.	Haase,	także	doktor,	
widział	 w	 cieszyńskich	 ewangelikach	 zadatek	 niemiecko-
ści,	gdyż	przyjęli	wiarę	z	Niemiec,	wybrali	wyższą	kulturę,	
słusznie	 odcinając	 się	 od	 polskości,	 gdyż	Polak	 to	 katolik!	
Dlatego	 z	 zawziętością,	 także	 w	 obu	 izbach	 	 parlamentar-
nych,	 zwalczał	wszystko	 i	wszystkich,	 którzy	występowali	
o	 prawo	 do	 języka	 ojczystego	 w	 miejscach	 publicznych,	 
o	 polskie	 szkolnictwo	 z	 polskimi	 podręcznikami,	 o	 polską	
prasę,	 rozpowszechnienie	 polskiej	 literatury,	 przyznawali	
się	do	więzi	z	polską	kulturą.	Co	prawda	ks.	Haase	wydał	w	
języku	polskim	dwa	arcydzieła	literatury	postyllograficznej:	 
w	 1864	 r.	 „Postillę	 albo	 wykład	 Ewanieliy	 Niedzielnych	 i	
Świąt	uroczystych...”	Grzegorza	z	Żarnowca	z	1584	r.	oraz	w	
1883	r.	„Świętych	słów	a	spraw	pańskich	...	kronika	albo	Po-
stylla”	Mikołaja	Reja	z	1557.	Wydanie	obydwu	dzieł	nie	było	
wyrazem	 troski	 o	 wzbogacenie	 bibliotek	 domowych	 pol-
skich	ewangelików	i	ustawienie	ich	obok	zaczytanej	postylli	
ks.	Samuela	Dambrowskiego,	 a	wyrachowanym	prezentem	 
w	okresie	pozyskiwania	 ich	przychylności	przed	wyborami	
na	stanowisko	seniora,	a		potem	superintendenta,	które	dodat-
kowo	były	obwarowane	przedstawionymi	oczekiwaniami,	po	
wyborach	zostały	zupełnie	zignorowane.	Separatyzm	propa-
gowany	przez	ks.	Haasego	znalazł	odbicie	w	zawiązanym	w	
1909	r.	ruchu	ślązakowskim	i	powołaniu	Śląskiej	Partii	Ludo-
wej	przez	Józefa	Kożdonia.	Ruch	ten	w	dużym	stopniu	przy-

czynił	się	do	dezintegracji	śląsko-cieszyńskiego	środowiska.	
Polskim	ewangelikom	zarzucano,	iż	łącząc	się	z	obozem	ka-
tolickim	w	obronie	polskości	tej	ziemi,	zdradzają	wyznanie	
i	ulegają	papistom,	natomiast	ślązakowcy	nie	mieli	sobie	nic	
do	zarzucenia,	gdy	posługując	się	w	swojej	propagandzie	ję-
zykiem	polskim,	wysługiwali	się	Niemcom	i	deptali	własne	
korzenie.	
	 Wybuchła	I	wojna	światowa	(1914).	Teraz	wszyscy	
stali	się	równymi	i	zdatnymi	do	walki	z	karabinem	w	obronie	
interesów	miłościwie	panującego	cesarza.	Gdy	szala	zwycię-
stwa	 przechyliła	 się	w	 drugą	 stronę,	 rozbiorcy	Polski	 prze-
ścigali	się	w	deklaracjach	utworzenia	nowej	Polski,	oczywi-
ście	każdy	pod	swoją	kuratelą.	Faktu,	że	jakieś	małe	śląskie	
księstewko	zechce	skorzystać	z	prawa	samostanowienia	i	za-
pragnie	znaleźć	się	w	odrodzonej	Rzeczypospolitej,	nie	było	
brane	 pod	 uwagę.	Nie	mające	 precedensu	 powstanie	 Rady	
Narodowej	Księstwa	Cieszyńskiego	w	1918	r.	było	aż	nadto	
śmiałe	 i	 wyprzedzające	 postanowienia	 europejskiej	 enten-
ty.	Mimo	heroicznych	zabiegów,	nie	mając	zanadto	pojęcia,	 
o	jaką	ziemię	chodzi,	ważniejsze	okazały	się	interesy	kapita-
łu	nad	wolę	miejscowej	ludności.	Dzień	28.07.1920	r.	stał	się	
najsmutniejszym	dniem	w	dziejach	Ziemi	Cieszyńskiej:	Rada	
Ambasadorów	 ogłosiła	 podział	 pozostającego	 przez	 wieki	
w	 całości	 Śląska	Cieszyńskiego	 pomiędzy	Czechosłowację	
i	Polskę	z	rozgraniczeniem	na	linii	Olzy	i	pasma	górskiego	
Czantorii	–	Stożka.	Przekreślone	zostały	trwające	ponad	pół	
wieku	wysiłki	 o	 przebudzenie	 narodowe	 z	 letargu	 nieświa-
domości,	 zamiast	 spodziewanego	 ugodowego	 rozwiązania	
kwestii	granicznej	w	myśl	propozycji	Rady	Narodowej,		na	
dziesiątki	lat	rozgorzały	wzajemne	pretensje	o	przynależność	
państwową	tej	ziemi.	
	 Równie	 dramatyczny	 przebieg	 miały	 wydarzenia	
na	Górnym	Śląsku.	Trzy	kolejne	Powstania	Śląskie	(1919	–	
1920	–	1921)	były	jednymi	z	nich.	Także	i	tu	trwają	dyskusje,	
czy	była	 to	wojna	domowa,	czy	zbrojny	czyn	Ślązaków,	w	
sercach	których	 tliła	 tęsknota	 i	pragnienie	uwolnienia	spod	
jarzma	 pruskiego	 i	 doczekania	 chwili	 połączenia	 się	 z	 pol-
ską	Macierzą.	Także	 i	 tu	 zapadła	 decyzja	 Rady	 Ligi	Naro-
dów	o	 podziale	Górnego	Śląska,	 potwierdzona	 przez	Radę	
Ambasadorów	(20.10.1921),	przyznająca	Polsce	tylko	29	%	
terytorium	plebiscytowego.	15.05.1922	r.	została	podpisana	
Konwencja	Genewska,	 regulująca	 stosunki	 polsko-niemiec-
kie	na	Górnym	Śląsku.	Ostatecznie	17.06.1922	r.	Rada	Am-
basadorów	zatwierdziła	rozgraniczenie	terytoriów	pomiędzy	
Niemcami	 i	 Polską.	 Począwszy	 od	 20.06.	 na	 teren	 Śląska	
wkraczało	Wojsko	Polskie.	Dwa	dni	później	przyznana	Pol-
sce	wschodnia	część	Śląska	Cieszyńskiego	została	włączona	
do	utworzonego	Województwa	Śląskiego.	Istniejąca	jeszcze	
Rada	Narodowa	Księstwa	Cieszyńskiego	ostatecznie	została	
rozwiązana	2.06.1924	r.	
	 Stosownie	 do	 zmian	 politycznych	 i	 granic	 pań-
stwowych,	 zmianom	uległy	 także	 stosunki	kościelne.	O	 ile	
w	 części	wschodniej	 Śląska	Cieszyńskiego	 przyznanej	 Pol-
sce	musiano	się	pogodzić	z	 rozdarciem	parafii	cieszyńskiej	
i	ustanowieniem	Diecezji	Cieszyńskiej	w	granicach	Rzeczy-
pospolitej	(21.08.1921),		w	zachodniej,	czeskiej	części	Śląska	
Cieszyńskiego	rzecz	przedstawiała	się	o	wiele	trudniej.	Pod-
jętą	uchwałę		zborów	zaolziańskich	o	utworzeniu	polskiego	
Kościoła	 Ewangelicko	 –	Augsburskiego	w	Czechosłowacji	
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(16.08.1920)	Rząd	Krajowy	w	Opawie	odrzucił,	stwierdzając,	
że	kompetencje	 senioratu	opawskiego	nie	wygasły	 i	 rozcią-
gają	się	na	wszystkie	kościoły	ewangelickie,	które	znalazły	
się	 w	 Czechosłowacji	 i	 wszelkie	 próby	 usamodzielnienia	
się	 zborów	 cieszyńskich	 są	 bezpodstawne.	 Gdy	 natomiast	
kożdoniowcy	wystąpili	 do	Rządu	Krajowego	o	 utworzenie	
nowego,	niezależnego	od	Wyższej	Bramy	zboru	niemieckie-
go,	już	20.03.1921	r.	doszło	do	jego	utworzenia	i	zgody	na	
budowę	kościoła	i	powołania	własnego	proboszcza.	Budowę	
kościoła	(„Na	Rozwoju”)	ukończono	w	1927	r.;	nowy	zbór	
już	 rok	 wcześniej	 podporządkował	 się	 Niemieckiemu	 Ko-
ściołowi	Ewangelickiemu	w	Czechosłowacji.	Cały	proceder	
był	o	tyle	przykry,	bo	obliczony	na	zawładnięcie	wszystkimi	
zborownikami	zboru	wyższobramskiego	po	stronie	czeskiej,	
co	dla	polskiej	większości	było	nie	do	przyjęcia.	Polski	zbór	
ewangelicki	 w	 Czeskim	 Cieszynie	 zawiązał	 się	 1927	 i	 do-
piero	rok	później	został	uznany	przez	Rząd	Krajowy.	Budo-
wę	kościoła	rozpoczęto	w	1931	r.,	a	ukończono	jesienią	na-
stępnego	roku,	pokonując	wiele	przeszkód	natury	formalnej	 
i	finansowej.	Gdy	jesienią		1938	r.	zaolziańska	część	Śląska	
Cieszyńskiego	znalazła	się	w	granicach	Polski,	zbory	Augs-
burskiego	Kościoła	Ewangelickiego	 na	Wschodnim	Śląsku	
w	 Czechosłowacji	 zostały	 włączone	 do	 senioratu	 śląskie-
go,	formalnie	 jednak	procedury	nie	zdążono	przeprowadzić	 
z	powodu	napiętej	sytuacji	poprzedzającej	wybuch	II	wojny	
światowej.	Po	wkroczeniu	wojsk	hitlerowskich	we	wrześniu	
1939	r.,	za	sprawą	proboszcza	niemieckiej	parafii	w	zachod-
nim	 Cieszynie	 ks.	 Pawła	 Zahradnika,	 prawie	 wszyscy	 du-
chowni	ewangeliccy	po	obu	stronach	Olzy	zostali	pozbawie-
ni	urzędów,	a	wielu	z	nich	zostało	przetransportowanych	do	
obozów	koncentracyjnych,	skąd	w	większości	już	nie	wrócili.	
Ich	miejsce	zajęli	„zweryfikowani”	duchowni.	Z	początkiem	
1941	r.	w	całej	byłej	diecezji	cieszyńskiej	wprowadzono	za-
kaz	odprawiania	nabożeństw	w	języku	„ślązakowskim”	(!).	
Wróćmy	jeszcze	do	XIX	w.	na	Śląsku	„Pruskim”.	Po	Wiośnie	
Ludów	(1848),	a	zwłaszcza	po	wojnie	francusko	–	pruskiej	
,hegemonia	Prus	nad	resztą	krajów	niemieckich	była	przesą-
dzona.	Król	Wilhelm	I	przybrał	 tytuł	cesarza	niemieckiego,	
urząd	 kanclerski	 objął	 „żelazny”	 Otto	 v.	 Bismarck.	 Obok	
wielu	 ograniczeń	 wyborczych,	 utrudniających	 wejście	 pol-
skich	posłów	do	Reichstagu,		eliminowano	prasę	polską,	wy-
rugowano	do	reszty	język	polski	ze	szkół	i		kościołów	(1867),	
pozbawiano	ziemi	nie	posiadających	obywatelstwa	pruskie-
go,	 a	w	 ich	miejsce	 ściągano	niemieckich	osadników;	osła-
wione	 ustawy	majowe	 z	 1873	 r.	 dotknęły	w	 szczególności	
Kościół	Rzymskokatolicki	m.in.	 poprzez	 kasatę	 zakonów	 i	
przejęcie	całkowitej	kontroli	nad	oświatą.	Represje	dotknęły	
także,	 już	 i	 tak	pozostający	pod	przemożną	kuratelą	władz	
państwowych,	Kościół	Unijny.	Teraz	jego	duchowni	stali	się	
wręcz	urzędnikami,	realizującymi	cele	polityczne,	w	dużym	
stopniu	 przyczyniając	 się	 do	 germanizacji	 jeszcze	 istnieją-
cych	wysp	z	polskimi	ewangelikami.	Z	drugiej	strony	rozwi-
jający	się	na	dużą	skalę	przemysł	na	Śląsku	przyczyniał	się	
do	 budowy	 kolonii	 robotniczych,	 nowych	 dzielnic,	 tworze-
nia	 nowych	miast,	w	 których	wybudowano	 kilkanaście	 no-
wych,	 	przeważnie	neogotyckich	kościołów		ewangelickich.	
Przykładem	tego	są	Katowice,	które	uzyskały	prawa	miejskie	 
w	 1865	 r.,	 ale	 już	 od	 1858	 r.	 miały	 kościół	 ewangelicki,	
pierwszą	świątynię	przyszłego	miasta.	

	 Jak	 już	 wspomniano,	 w	 1922	 r.	 mała,	 wschodnia		
część	Górnego	Śląska	znalazła	 się	w	granicach	odrodzonej	
Rzeczypospolitej,	 a	 wraz	 z	 nią	 świątynie	 ewangelickie	 na-
leżące	 do	 Kościoła	 Unijnego,	 którego	 władze	 zwierzchnie	
znajdowały	się	odpowiednio	we	Wrocławiu	i	w	Berlinie.	Ko-
ściół	 Unijny	w	 całej	 rozciągłości	 korzystał	 z	 zapisów	 kon-
wencji	Genewskiej,	pilnie	strzegąc	swojej	autonomiczności,	
obsadzony	 wyłącznie	 przez	 duchownych	 niemieckich.	 Pra-
gnienie	ks.	sup.	Juliusza	Burschego,	przełożonego	polskiego	
Kościół	 Ewangelicko	 -	Augsburskiego	 utworzenia	 jednego	
Kościoła	 Ewangelickiego	 w	 Polsce,	 zostało	 storpedowane	
właśnie	 przez	 przedstawicieli	Kościoła	Unijnego,	 który	 od-
woływał	się	do	przywilejów	nadanych	przez	króla	pruskiego	
(cesarza)	i	nie	miał	zamiaru	uznać	jakiegokolwiek	polskiego	
zwierzchnictwa	kościelnego,	ani	podporządkować	się	prawu	
obowiązującemu	w	Polsce.	Z	drugiej	strony	osiedlająca	się	w	
miastach	 przemysłowych	Górnego	 Śląska	 ludność	 ewange-
licka,	pochodząca	z	Małopolski,	a	zwłaszcza	ze	Śląska	Cie-
szyńskiego,	w	tym	z	przyznanej	Czechom	części	zachodniej,	
chcąc	 uczestniczyć	 w	 nabożeństwach	 w	 zastanych	 kościo-
łach,	spotkała	się	z	odmową.	Co	prawda	Kościół	Unijny	za-
rzekał	się,	że	spełnia	potrzeby	miejscowych	polskich	ewan-
gelików	 przez	 jedno	 (lub	 rzadziej)	 nabożeństwo	 w	 ciągu	
miesiąca,	przybyli	ewangelicy	oczekiwali	stałego	dostępu	do	
nabożeństw	odprawianych	w	języku	polskim	i	prowadzenia	
dla	polskiej	młodzieży	zajęć	z	religii	w	szkołach	w	tymże	ję-
zyku.	Na	tym	tle	doszło	do	poważnych	napięć	zwłaszcza,	gdy	
przed	sprowadzonymi	na	Śląsk	polskimi	katechetami	drzwi	
kościołów	zostały	zamknięte.	Stosunki	kościelne	uległy	dal-
szemu	pogorszeniu	po	1933	 r.,	 z	 chwilą	dojścia	do	władzy	
Hitlera	i	nieuchronnie	zbliżającego	się	terminu	wygaśnięcia	
Konwencji	 Genewskiej.	 Pociągnięcia	 wojewody	 Michała	
Grażyńskiego	 jednoznacznie	 wskazywały,	 że	 dąży	 do	 osta-
tecznego	rozwiązania	kwestii,	tj.		do	podporządkowania	Ko-
ścioła	Unijnego	„na	polskim	Górnym	Śląsku”.	Dzień	po	dniu	
wygaśnięcia	Konwencji	Genewskiej	wojewoda	wystąpił	do	
Sejmu	Śląskiego	z	postulatem	zmiany	organizacji	Kościoła	
Unijnego	 i	 ustanowienie	Tymczasowej	Rady	Kościoła.	Wo-
bec	protestu	synodu	Kościoła,	wojewoda	wymusił	policyjne	
przejęcie	zwierzchnictwa	Kościoła	przez	mianowanego	tym-
czasowego	komisarza	dr.	Władysława	Michejdę	(23.10.1937).	
Nieprzejednane	 stanowisko	 zwierzchnictwa	 Kościoła	 Unij-
nego,	 pozostającego	 	 pod	 silną	 presją	 władz	 politycznych	 
w	Berlinie	potęgowało	reakcję	polskich	władz,		niemniej	była	
to	 daleko	 idąca	 ingerencja	 władz	 województwa	 do	 spraw	
Kościoła,	 a	 samego	 komisarza	 postawiła	w	 bardzo	 trudnej	
sytuacji,	 której	 skutków	 nie	 udało	 się	 załagodzić	 do	 czasu	
wybuchu	 II	 wojny	 światowej.	 Ta	 zaś	 rządziła	 się	 swoimi	
bezwzględnymi	„prawami”.	Ma	się	rozumieć,	że	po	zajęciu	
Śląska	przez	wojska	hitlerowskie	przywrócony	został	ustrój	
sprzed	1937	r.,	a	polscy	ewangelicy	mieli	w	czasie	jej	trwania	
złożyć	najwyższe,	nieprzeliczone	ofiary.	Gdy	chodzi	o	miasta	
i	wioski	 śląskie,	najtragiczniejsze	dla	nich	okazały	 się	koń-
cowe	miesiące	trwania	wojny,	gdy	z	początkiem	1945	r.	Ar-
mia	Czerwona	przystąpiła	do	szturmu	na	Śląsk.	Szereg	miast	
(Wrocław,	 Głogów,	 Nysa)	 zamienionych	 zostało	 w	 stertę	
gruzów,	inne	zostały	wypalone	poza	działaniami	frontowymi.	
Na	 linii	 uderzenia	 frontu	 na	Bramę	Ostrawską,	 najbardziej	
ucierpiały	 Żory,	 listę	 całkowicie	 zniszczonych	 kościołów	
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ewangelickich	powiększyły	między	innymi	kościoły	w	Dro-
gomyślu,	Pruchnej	i	Golasowicach.	Horror	wojny	zakończył	
się	w	pierwszej	dekadzie	maja	1945	r.	Olza	na	nowo	stała	się	
rzeką	graniczną.	O	mało	co,	Śląsk	po	linię	Odry	nie	stałby	się	
zarzewiem	nowego	konfliktu.	Zarówno	radzieccy	komisarze	
wojenni,	 jak	 i	 ustanawiane	 polskie	władze	 administracyjne	
miały	mizerne	 pojęcie	 o	 panujących	 na	 Śląsku	 stosunkach,	
odnosiły	 się	 do	 miejscowej	 ludności	 podejrzliwie,	 wręcz	
wrogo,	nie	rozumiejąc	wielu	kwestii	m.	in.	tzw.	„folkslisty”.	
Zwłaszcza	na	Górnym	Śląsku	rozpoczął	się	smutny	proceder	
wywózki	zdatnych	do	pracy	mężczyzn	do	ZSRR.	Bolesnym	
było	 kwalifikowanie	 wszystkich	 ewangelików	 jako	 Niem-
ców	i	jakież	było	niejednokrotnie	zdziwienie,	gdy	wśród	nich	
wielu	legitymowało	się	pobytem	w	różnych	lagrach	niemiec-
kich.	Istniejące	na	Śląsku	liczne	kościoły	ewangelickie	zosta-
ły	potraktowane	nie	jako	własność	kościelna,	a	dobra	ponie-
mieckie;	przekazanie	 ich	Kościołowi	Katolickiemu	było	 tu	
najbardziej	przyzwoitym	rozwiązaniem,	gdyż	inne,	których	
nie	zdołano	zabezpieczyć,	podlegały	grabieży,	podpaleniom	
lub	 zostały	 zamienione	 na	 wręcz	 urągające	 pomieszczenia.	
Sytuację	 pogłębiał	 przetrzebiony	 wojną	 stan	 liczbowy	 du-
chownych;	 ocaleli	 duchowni,	mimo	 heroicznego	 poświęce-
nia,	nie	byli	w	stanie	objąć	opieką	rozproszonych	na	dużej	
przestrzeni	ocalałych	z	wojny	wiernych	i	to	przy	powszech-
nym	 braku	 środków	 do	 budowy	 zniszczonych	 kościołów	 
i	 zamarłego	 życia	 parafialnego.	 Wszelkie	 dobra	 kościelne,	
jak	 zakłady	charytatywne	 itp.	 zostały	upaństwowione,	 a	or-
ganizacje	parakościelne	rozwiązane,	nauka	religii	w	szkołach	
została	zawieszona	(1950).	W	miarę	umacniania	się	„władzy	
ludu”,	na	wszystkich	duchownych	został	nałożony	kaganiec	
w	 znacznym	 stopniu	 ograniczający	 ich	 nawet	 w	 wypełnia-
niu	powinności	kościelnych.	Niewygodnych	najzwyczajniej	
pozbawiano	urzędu.	Pod	tym	względem	jeszcze	trudniejsze	
warunki	 panowały	w	 czeskiej	 części	Śląska	Cieszyńskiego.	
Wymownym	przykładem	jest	tu	wymuszenie	„dobrowolnej”		
rezygnacji	z	urzędu	i	nakaz	przesiedlenia	ks.	sup.	Józefa	Ber-
gera,	 przedwojennego	 budowniczego	 kościoła	 Na	 Niwach.	
Mimo,	iż	liczba	ewangelików	w	kraju		w	stosunku	do	stanu	
przedwojennego	zmniejszyła	się	do	1/6	(ok.	100	000),	liczba	
ta,	 na	 skutek	 emigracji,	 a	 także	 systematycznie	 prowadzo-
nego	zeświecczenia	malała,	w	wyniku	czego	poza	Śląskiem	
Cieszyńskim,	Kościół	Ewangelicko	–	Augsburski	ma	charak-
ter	diasporalny.	
	 Nadszedł	 jednak	 czas	 odwilży;	 to	 co	 zdawało	 się	
„wiecznie	 żywe”	 i	 niezniszczalne,	 jak	mur	 berliński,	 rozpa-
dło	się	jak	ów	przysłowiowy	„domek	z	kart”.	Pod	koniec	lat	
siedemdziesiątych	 w	wielu	 parafiach	 podjęto	 trud	 budowa-

nia	kościołów	(kaplic)	filialnych,	pokonując	wiele	trudności	
formalnych,	a	także	w	zdobywaniu	potrzebnych	materiałów	
budowlanych.	 Z	 początkiem	 lat	 osiemdziesiątych	 poświę-
cono	m.in.	nowe	kościoły	w	Bażanowicach,	Cisownicy,	po-
tem	w	Brennej	i	Puńcowie.	W	1983	r.	władze	wojewódzkie	 
w	 Poznaniu	 zezwoliły	 na	 reaktywowanie	 Polskiego	 Towa-
rzystwa	Ewangelickiego,	którego	działalność	rozciągnięto	na	
cały	kraj.	W	krótkim	czasie	powstało	kilkanaście	oddziałów	
PTEw.,	najwięcej	na	Śląsku	Cieszyńskim.	W	początkowych	
latach	 działalności	 PTEw.	 były	 jeszcze	 odczuwalne	 skutki	
pełnej	kontroli	i	prób	narzucania	kierunków	działalności.	Kil-
ka	 lat	później	powstawały	 także	organizacje,	których	głów-
nym	celem	było	zainicjowanie	ewangelickiego	szkolnictwa,	
wychowania	 przedszkolnego,	 ośrodków	 charytatywnych,	
opieki	nad	starcami,		a	także	ośrodków	działalności	misyjnej.	
Tu	 należy	 wymienić	 m.in.	 wielce	 zasłużone	 Ewangelickie	
Domy	Opieki	„Ostoja	Pokoju”	w	Bytomiu	–	Miechowicach	
i	 „Emaus”	 w	 Dzięgielowie,	 rozbudowane,	 które	 po	 części	
odzyskały	 posiadany	 przed	 wojną	 majątek.	 Tu	 też	 należy	
wspomnieć	o	reaktywowaniu	Towarzystwa	Ewangelickiego	
w	Cieszynie,	 tradycjami	 sięgające	1881	 r.	Do	niebywałego	
rozkwitu		doszła	zwłaszcza	bogata	działalność	chóralna.	Nie	
bez	znaczenia	była	likwidacja	Urzędu	Kontroli	Prasy,	Publi-
kacji	 i	Widowisk,	co	zaowocowało	zainicjowaniem	bogatej	
działalności	 wydawniczej	 w	 postaci	 emisji	 biuletynów,	 in-
formatorów,	wreszcie	regularnie	wychodzących	periodyków	
parafialnych,	 a	 także	obecności	 na	 falach	 radiowych.	Dużą	
rolę	w	upowszechnieniu	 literatury	wyznaniowej	 i	 religijnej	
odgrywają	powstałe	w	Bielsku-Białej:	Ośrodek	Wydawniczy	
„Augustana”	 (1992)	 oraz	wydawnictwo	 „Warto”,	 działające	
przy	Centrum	Misji	i	Ewangelizacji	w	Dzięgielowie	(2008).	
Odnotować	 także	 trzeba	 otwarcie	 w	 Cieszynie	 Muzeum	
Protestantyzmu	oraz	 	Biblioteki	 i	Archiwum	 im.	Bogumiła	
Tschammera	(2009).	Spośród	uroczystości,	mających	oprawę	
ekumeniczną	były	obchody	300	–	 lecia	śląskich	Kościołów	
Łaski.	Pamiątką	po	nich	są	trzy	symboliczne	kamienie	(1517	
–	1709	–	2010)	odsłonięte	na	pl.	Kościelnym	w	Cieszynie	oraz	
liczne	 wydawnictwa	 okolicznościowe.	 W	 jubileuszowym	
2017	r.	Wrocław,	Cieszyn,	a	także	Czeski	Cieszyn,	otrzymały	
status	Europejskich	Miast	Reformacji.	Cieszyn	był	miejscem	
uroczystego	 rozpoczęcia	obchodów	500	–	 lecia	Reformacji		
(2016),	 i	 wielu	 uroczystości	 kościelnych	 i	 imprez	 towarzy-
szących	w	ciągu	Roku,	w	tym	kilkudniowych	Ewangelickich	
Dni	Kościoła	(15	–	18.06.2017)	odbywających	się	na	terenie	
Ustronia,	Wisły,	 Cieszyna	 i	 Czeskiego	 Cieszyna	 oraz	 Biel-
ska-Białej.	

Władysław  Sosna

W Y S T A R C Z Y Ł O
Wystarczyło

uchylić przed Tobą drzwi
A teraz jesteś
we wszystkich

zakamarkach serca mego
Wystarczyło.

 Jerzy Hac (udostępniła: Grażyna Cimała)
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Trochę historii
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Ludzie i wydarzenia

Odcinek 235

   01.10.1917:	w	sanatorium	Bronisławy	 i	Kazimierza	
Dłuskich	w	Kościelisku	 zmarł	 Jan Małachowski,	 po-
chowany	na	nowym	cmentarzu	w	Zakopanem.	Miejsce	
jego	pochówku	zajęli	 już	nowi	„lokatorzy”.	Pochodził	
z	 ziemi	 grodzieńskiej.	Urodził	 się	 5.04.1886	 r.	w	wio-
sce	 Sycze.	 O	 latach	 jego	 młodości	 wiemy	 zaledwie,	
że	 studiował	malarstwo	w	warszawskiej	 Szkole	 Sztuk	
Plastycznych	 (1905	–	 1907),	 a	 dokończył	 je	w	Krako-
wie	w	Akademii	Sztuk	Pięknych.	W	1907	r.	zawitał	po	
raz	pierwszy	w	Zakopanem.	Dla	poratowania	zdrowia	
w	1912	r.	wyjechał	na	Korsykę,	od	1913	r.	prawie	stale	
przebywał	w	Zakopanem.	Tu	wyróżnił	się	swoją	aktyw-
nością	 jako	 członek	 Sekcji	 Narciarskiej	 Towarzystwa	
Tatrzańskiego,	 Sekcji	Ochrony	Tatr,	 był	 także	 jednym	
z	 pierwszych	 członków	 Tatrzańskiego	 Ochotniczego	
Pogotowia	 Ratunkowego,	 założonego	 przez	 Mariusza	
Zaruskiego	w	1909	r.	Był	zamiłowanym	turystą	i	taterni-
kiem,	zaliczył	kilka	wejść	zimowych	w	Tatrach;	zresztą	
był	 także	 instruktorem	narciarskim,	organizatorem	sze-
ściu	kursów	narciarskich.	Przede	wszystkim	jednak	ma-
lował.	Tematem	jego	obrazów	był	krajobraz	tatrzański,	
jego	flora	i	fauna,	także	sceny	ilustrujące	sportowe	wy-
czyny	narciarzy.	Gdy	nie	starczało	już	sił,	zainteresował	
się	fotografią	górską,	czarno-białą	i	już	wówczas	także	
kolorową.	Wraz	z	żoną	Heleną	założył	firmę	JAHEMA,	
za	pośrednictwem	której	wydawał	swoje	pocztówki.	Za-
równo	jego	obrazy,	a	zwłaszcza		fotografie,	mają	dużą	
wartość	dokumentacyjną,	świadczą	o	jego	talencie	arty-
stycznym,	szkoda,	że	tak	wcześnie	zgasłym.	

**********
   06.10.1892:	zmarł	ks. Jan Justyn Jerzy Henryk Ko-
elling,	 pastor	 w	 Polanowicach,	 potem	 Roszkowicach,	
dr	 teologii	 na	 uniwersytecie	w	Lipsku,	 superintendent	
kluczborski,	badacz	twórczości	protestanckiej	na	Śląsku,	
autor	wielu	rozpraw	naukowych	w	języku	niemieckim	
i	kazań	w	języku	polskim.	Patrz	odc.	108,	„Informator	
Parafialny”	2007/03,	s.	10.	

**********
   15.10.1817:	w	Solur	(Szwajcaria)	zmarł	gen. Andrzej 
Tadeusz Bonawentura Kościuszko,	 bohater	 narodo-
wy,	 jedna	z	głównych	postaci	historii	Polski	przełomu	

XVIII/XIX	w.	Był	czwartym	
dzieckiem	 miecznika	 –	 płk.	
Ludwika	 Tadeusza	 i	 Tekli	
z	 Ratomskich.	 Urodził	 się	
4.02.1746	 r.	 w	 Mereczowsz-
czyźnie	 	na	Polesiu	(obecnie	
Białoruś).	 Gdy	 miał	 lat	 12,	
utracił	 ojca,	 10	 lat	 później	matkę.	Te	wydarzenia	wie-
le	ważyły	w	jego	młodym	życiu.	Rozpoczętą		w	szkole	
pijarów	w	Lubieszowie	naukę	musiał	przerwać.	Skoro	
majątek	 po	 ojcu	miał	 przejąć	 starszy	 brat	 Józef,	Tade-
uszowi	pozostało	poszukać	zajęcia	poza	domem.	Zdecy-
dował	się	na	służbę	w	wojsku.	Korzystając	ze	wsparcia	
Czartoryskich,	pod	koniec	1765	r.	wstąpił	do	Korpusu	
Kadetów	 świeżo	 założonej	 Szkoły	 Rycerskiej.	 Zyskał	
tam	wszechstronne	wykształcenie	w	wielu	dziedzinach	
wiedzy,	 a	 że	 był	 uczniem	 zdolnym	 i	 pilnym,	 zaliczył	
dodatkowo	specjalny	kurs	inżynierski.	Dalej	wspierany	
przez	Czartoryskich,	wyjechał	w	 1769	 r.,	 jako	 stypen-
dysta	 królewski,	 do	 Paryża,	 gdzie	 przez	 6	 lat	 między	
innymi	w	Akademii	Wojskowej	 zgłębiał	 tajniki	 nowo-
czesnej	budowy	fortyfikacji,	ale	także	zrewidował	swo-
je	poglądy	polityczne	 i	społeczne.	Po	wymuszonej	 	 re-
dukcji	wojsk	po	I	rozbiorze	Polski,	nie	znalazł	wolnego	
etatu.	 Zresztą	 na	 dworze	 elektora	 saskiego	w	Dreźnie	
też	nie	było	miejsca	dla	niego.	W	Paryżu	dowiedział	się	 
o	wojnie	wyzwoleńczej	w	Ameryce.	Decyzja	była	krót-
ka.	W	Ameryce	miał	okazję	wykorzystać	nabyte	w	Pa-
ryżu	wiadomości	przy	budowie	kilku	fortyfikacji,	dzięki		
którym	armia	wyzwoleńcza	odniosła	 szereg	 sukcesów,		
a	 on	 sam	został	 awansowany	1783	 r.	 do	 stopnia	 gene-
rała	brygady	armii	amerykańskiej	i	zaliczony	do	ścisłej	
elity	najlepszych	oficerów.	W	1784	 r	gen.	Kościuszko	
wrócił	 do	 kraju,	 zatrzymał	 się	 w	 rodzinnych	 Siechno-
wiczach,	znacznie	ograniczył	chłopom	pańszczyznę,	co	 
u	okolicznej	szlachty	spotkało	się	z	dezaprobatą.	W	kraju	
tymczasem	podjęto	heroiczne	wysiłki	wydobycia	Polski	 
z	 zapaści	 porozbiorowej.	 Uchwała	 Sejmu	 Wielkiego	
podnosząca	 stan	 armii	 polskiej	 do	 100000	 stworzyła	
szansę	zatrudnienia	dla	Kościuszki.	W	1789	r.	uzyskał	
angaż	 w	 stopniu	 generała	 majora	 wojsk	 koronnych	 i	
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pierwszą	 tak	dużą	w	kraju	pensję,	pozwalającą	na	bar-
dziej	godziwe	życie.	Odpowiedzią	na	uchwalenie	Kon-
stytucji	w	1791	r.	było	zawiązanie	przez	magnacką	opo-
zycję	konfederacji	ogłoszonej	w	Targowicy	i	wtargnięcie	
wojsk	carskich	do	Polski.	Nikłe	wojska	polskie	nie	były	
w	 stanie	 powstrzymać	 przeważających	 sił	 rosyjskich,	 
a	odniesione	w	czasie	działań	odwrotowych	zwycięstwo	
pod	Zieleńcami	(18.06.1792)	nie	miało	żadnego	znacze-
nia	wobec	przystąpienia	króla	do	Targowicy	i	 rozkazu	
zaprzestania	 walk.	 Zarówno	 Józef	 Poniatowski,	 jak	 
i	Tadeusz	Kościuszko,	złożyli	prośbę	o	natychmiastową	
dymisję.	W	niespełna	pół	roku	później	doszło	do	II	roz-
bioru	Polski	(23.01.1793).	Tymczasem	znakomita	część	
postępowych	działaczy	przeciwnych	Targowicy	skupiła	
się	w	Dreźnie	i	w	Lipsku,	Kościuszko	natomiast	wyje-
chał	do	Paryża,	obdarzony	zresztą	zaszczytnym	tytułem	
Obywatela	Francji,	gdzie	zabiegał	bez	skutku	o	pomoc,	
ale	plany	emigracji	zostały	zdradzone.	Po	powrocie	do	
Drezna,	 Kościuszko	 przystąpił	 do	 opracowania	 wła-
snego	 planu	 insurekcji	 i	 z	 uwagą	 śledził	 zachowanie	
się	 konfederatów,	 zaskoczonych	 poczynaniami	 zabor-
ców,	z	troską	przyglądał	się	też	realizacji	jego	instrukcji,	
przebiegającej	niezgodnie	z	jego	oczekiwaniami.	Mimo	
dalece	 niesprzyjających	 okoliczności,	 podjął	 ryzyko	 
i	 przyjechał	 do	 kraju,	 24.03.1794	 r.	 złożył	 na	 krakow-
skim	Rynku	uroczystą	przysięgę,	iż	jako	Najwyższy	Na-
czelnik	Siły	Zbrojnej	Narodowej	„powierzonej		mu	wła-
dzy	użyje	jedynie	dla	obrony	całości	granic,	odzyskania	
samowładności	 Narodu	 i	 ugruntowania	 powszechnej	
wolności”.	 Insurekcja	 stała	 się	 faktem.	 Przeprowadził	
niezbędne	reformy	wojska,	wprowadzając	m.in.	oddzia-
ły	chłopskich	kosynierów,	przez	co	podkreślił,	że	sprawa	
niepodległości	nie	jest	tylko	domeną	szlachty.	Pierwszą	
zwycięską	bitwę	stoczył	pod	Racławicami	(4.04.1794),	
następnie	 ogłosił	Uniwersał	 połaniecki	 (7.05.),	 nadają-
cy	chłopom	wolność	osobistą.	Po	kilku	innych	starciach	 
z	 karnym	wojskiem	 zaborców,	w	 bitwie	 pod	Maciejo-
wicami	(10.10.1794)	odniósł	rany,	został	wzięty	do	nie-
woli	i	osadzony	w	twierdzy	pietropawłowskiej.	Za	przy-
zwoleniem	cara	Pawła	 I	Romanowa,	 dwa	 lata	 później	
został	 zwolniony	 (26.11.1796).	 Na	 złożenie	 przysięgi	
wiernopoddańczej	 zdecydował	 się	 za	 cenę	 uwolnienia	
uwięzionych	20000	Polaków	i	zobowiązaniu,	że	nigdy	
nie	wróci	do	Polski.	Z	gronem	swoich	przyjaciół	przez	
Finlandię,	Szwecję	i	Wielką	Brytanię	udał	się	do	Stanów	
Zjednoczonych;	po	kilku	miesiącach	wrócił	do	Europy.	
Lata	1798	–	1815	spędził	w	Paryżu,	gdzie	włączył	się	
do	 organizacji	Legionów	Polskich,	 jednak	 sprzeciwiał	
się	łączeniu	jakichkolwiek	nadziei	z	Napoleonem	I,	któ-
remu	nie	ufał.	W	1808	r.	przeniósł	się	do	szwajcarskiej	
wioski	Solury.	W	1815	r.	odmówił	poparcia	deklaracji	
cara	Aleksandra	I	Romanowa	o	utworzeniu	marionetko-
wego	Królestwa	Polskiego.	
	 W	 1818	 r.	 ciało	 Naczelnika	 zostało	 przewie-

zione	do	kraju	i	złożone	w	krypcie	katedry	wawelskiej.	
W	ślad	za	nim,	ale	dopiero	w	1927	r.	serce	Naczelnika	
umieszczono	 na	 zamku	 królewskim	 w	Warszawie.	 In-
nym	 dowodem	wielkiej	 czci	 dla	Tadeusza	Kościuszki	
było	 usypanie	Kopca	Kościuszki	w	Krakowie	 (1820	 –	
1823).	 	Tu	odnotujmy	cieszyński	epizod:	młody	Paweł	
Cienciała	z	Mistrzowic	zawiózł	do	Krakowa	furę	ziemi	
ze	 Śląska	Cieszyńskiego,	 jako	 dowód	 łączności	 z	Ma-
cierzą	i	czci	dla	Tadeusza	Kościuszki.	

**********
   16.10.1867: urodził	się	Ferdynand Hoesick,	historyk	
literatury,	 wydawca,	 autor	 monografii	 biograficznych	 
(m.	 in.	 o	 Juliuszu	 Słowackim,	 Zygmuncie	 Krasińskim,	
Fryderyku	Chopinie)	oraz	4	–	 tomowego	wyboru	publi-
cystyki	 „Tatry	 i	Zakopane,	Przeszłość	 i	 teraźniejszość”.	
Patrz:	 odc.	 152,	 „Wieści	Wyższobramskie”	 2010/11,	 s.	
18	–	19 

**********
   16.10.1892:	w	Stryju	urodził	się	gen. Józef Kustroń. 
Swoje	 młode	 lata	 spędził	 w	 Nowym	 Sączu;	 tam	 też	
ukończył	 gimnazjum	 (1910).	 Już	wówczas	 angażował	
się	w	różnych	organizacjach,	jak	Związku	Strzeleckim,	
czy	Związku	Promienistych.	Po	maturze	studiował	pra-
wo	 na	 Uniwersytecie	 Jagiellońskim	 i	 równolegle	 zali-
czał	wykłady	na	Akademii	Handlowej.	W	sierpniu	1914	
r.	wstąpił	do	Legionów	Polskich.	Początkowo	chorąży,	
potem	oficer	 służył	w	 jednostkach	piechoty.	W	bitwie	
pod	 Mołotkowym	 (29.10.1914)	 odniósł	 ciężkie	 rany.	
Wyleczony,	uczestniczył	w	walkach	na	Lubelszczyźnie	
i	Wołyniu,	awansowany	do	stopnia	kapitana.	Po	kryzy-
sie	przysięgowych	został	wcielony	do	armii	austriackiej,	
z	której	udało	mu	się	zbiec.	Zaangażował	się	wówczas	
w	 Polskiej	 Organizacji	Wojskowej,	 31.10.1918	 r.	 brał	
udział	 w	 rozbrajaniu	 wojsk	 austriackich	 w	 Krakowie.	 
W	tymże	roku	został		szefem	Biura	Prasowego	przy	Do-
wództwie	Okręgu	WP	w	Krakowie,	a	następnie	szefem	
sekcji	kultury	i	oświaty	Oddziału	III	Sztabu	Generalne-
go	w	Warszawie,	w	Komisji	Ewakuacyjnej	i	innych	ko-
mórkach	w	stopniu	podpułkownika.	W	1922	r.	wrócił	do	
służby	 liniowej	w	 pułku	 piechoty	w	Białymstoku,	 po-
tem	–	już	jako	dowódca	-	w	55	pułku	piechoty	w	Lesz-
nie,	 awansowany	 do	 stopnia	 pułkownika	 (1.07.1925).	
Pięć	 lat	 później	 powierzono	 mu	 dowództwo	 piechoty	
dywizyjnej	 w	 Grudziądzu.	 Na	 kilka	 miesięcy	 przed	
wybuchem	 II	 wojny	 światowej	 objął,	 jako	 generał	
brygady,	 dowództwo	 21	 Dywizji	 Piechoty	 Górskiej	 
w	Bielsku.	Cieszył	się	opinią	wybitnie	zdolnego,	wyso-
ce	inteligentnego	dowódcy,	szczerze	oddanego	wojsku,	
o	szerokich	zainteresowaniach.	Jego	podwładny	napisał:	
„Był	żołnierzem	wyjątkowej	rzetelności	i	szlachetności.	
Lubiany	 przez	 podwładnych	 i	 ceniony	 przez	 kolegów.	
W	 czasie	 kampanii	 zachował	 się	 wzorowo...”	 (wów-
czas	kapitan,	później	gen.	Józef	Kuropieska).	Nieobca	
mu	była	działalność	społeczna.	W	Bielsku	pełnił	m.in.	
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funkcję	 prezesa	 Oddziału	 Polskiego	 Związku	 Zachod-
niego.	Już	w	maju	1939	r.	rozpoczął	mobilizację	swojej	
dywizji.	Z	uwagą	śledził	działalność	bojówek	niemiec-
kich	w	Bielsku	i	okolicy.	Gdy	26.08.	niemiecki	oddział	
dywersyjny	 napadł	 na	 stację	 kolejową	w	Mostach,	 za-
pobiegł	 unicestwieniu	 wysiłku	 saperów	 przygotowują-
cych	wysadzenie	 tunelu	kolejowego	i	zmusił	do	wyco-
fania	grupy	dywersyjnej.	W	czasie	 	wizyty	wysuniętej	
placówki	został	przeproszony	za	incydent	przez	oficera	
wehrmachtu.	 1.09.1939	 r.	wojska	hitlerowskie	 już	bez	
przeprosin		ruszyły	do	ataku	na	Ziemię	Cieszyńską.	Na	
ich	oczach	tunel	wyleciał	w	powietrze,	uniemożliwiając	
na	dłuższy	 czas	komunikację	kolejową	między	 jabłon-
kowskimi	Mostami,	a	słowacką	Czadcą.	Od	Bogumina	
po	Mosty	w	kilku	punktach	oporu	podjęte	zostały	dzia-
łania	 opóźniające	 na	 linii	 Olzy,	Wisły,	 Białej,	 Skawy.	 
W	stałej	styczności	nieprzyjacielem,	w	rejonie	Skawiny,	
a	następnie	przy	przeprawie	przez	Dunajec	pod	Biskup-
cami	doszło	do	ciężkich	walk,	w	wyniku	których	obie	
strony	poniosły	 duże	 straty.	Osłabione	 jednostki	 dywi-
zji	w	prawie	ciągłym	marszu	zmierzały	w	kierunku	Le-
żajska.	14.09.	oddziały	dywizji	 	znalazły	się	w	rejonie	
Oleszyc.	Tu,	dywizja	okrążona	przez	wojska	niemieckie,	
podjęła	 próbę	 przebicia	 się.	 Generał	 osobiście	 dowo-
dząc	jednym	z	oddziałów,	przedzierał	się	przez	zarośla	
w	 kierunku	 Koziejówka.	 Oddział	 został	 wypatrzony	
przez	lotnictwo,	dostał	się	pod	ogień	artylerii,	a	po	wyj-
ściu	na	polanę	pod	ostrzał	z	karabinów	maszynowych.	
Jedna	z	serii	trafiła	w	generała	(16.09.1939).	Po	stwier-
dzeniu	 rangi	 poległego,	 na	 rozkaz	 niemieckiego	 kapi-
tana,	zostały	mu	oddane	honory	wojskowe.	Po	wojnie	
(1953),	doczesne	szczątki	generała	zostały	przeniesione	
na	cmentarz	w	Nowym	Sączu.	

**********
 19.10.1942:	 zmarł	Cyryl Ratajski,	 adwokat	 w	 Raci-
borzu,	współzałożyciel	i	pierwszy	prezes	Polskiego	To-
warzystwa	Turystycznego	„Beskid	Śląski”	w	Cieszynie,	
prezydent	miasta	Poznania,	wydatnie	przyczynił	się	do	
jego	rozwoju,	w	czasie	II	wojny	światowej	Główny	De-
legat	Rządu	w	Rzeczypospolitej,	organizator	delegatury	
i	podziemnej	administracji	państwowej,	zmarł	w	pełnej	
konspiracji	w	Warszawie.	Patrz:	odc.	27,	„Gazeta	Ewan-
gelicka”	2000/23,	s.	32	–	33.

**********
   20.10.1892:	urodził	się		Jan Stanisław Bystroń,	so-
cjolog	 i	 etnograf,	 profesor	uniwersytetów	w	Poznaniu,	
Krakowie	i	w	Warszawie,	członek	PAU,	dyrektor	Depar-
tamentu	Szkolnictwa	Wyższego	Ministerstwa	Oświaty,		
więzień	Pawiaka,	autor	około	400	cennych	prac	ze	swo-
jej	 specjalności.	Patrz	 odc.	 200,	 „Wieści	Wyższobram-
skie”	2014/11,	s.	16	–	17.	

**********
   22.10.1842: Paweł  Stalmach	 powołał	 do	 życia	 
w	 gimnazjum	 ewangelickim	 organizację	 „studenc-

ką”	„Złączenie	Polskie”.	W	swoich	„Pamiętnikach”	tak	 
o	tym	napisał	(z	zachowaniem	XIX	–	wiecznej	pisowni):	
„Między	młodzieżą,	 z	 którą	 ja	 razem	w	 klasach	 postę-
powałem,	było	dosyć	bystrzejszych	umysłów.	Doszedł-
szy	 do	 czwartej	 (t.j.	 piątej	 i	 szóstej	 gimn.)	 klasy,	 pod	
wpływem	wykładu	pastorów	pobudzeni	do	samoistnego	
myślenia,	 zaczęliśmy	 sami	 nad	 własnem	 wykształce-
niem	pracować,	 rozumie	się	 jednak,	w	duchu	niemiec-
kim.	Schodziło	się	nas	kilku	wieczorami	i	utworzyliśmy	
między	sobą	tzw.	"Gelehrtenverein"	(towarzystwo	uczo-
nych).	Śmiesznem	to	może	się	komu	wydawać,	ale	dla	
nas	 ta	 zabawka	 była	 korzystną,	 bo	 bawiliśmy	 się	 czy-
taniem	różnych	autorów	wprawdzie	niemieckich	tylko,	
i	opowiadaliśmy	sobie	zdania	o	tem,	cośmy	czytali.	Ja	
wówczas	 umiałem	 Szyllera	 niemal	 na	 pamięć	 i	 na	 za-
pytanie	mogłem	zacytować,	 gdzie	 które	 słowa	Szyller	
powiedział.	Oprócz	 tego	bawiliśmy	 się	 śpiewem,	 śpie-
wając	wówczas	pieśni	niemieckie,	polskie	i	czeskie,	bez	
względu	 na	 cechę	 narodową	 i	 utworzyliśmy	 także	 ka-
pelę,	złożoną	z	różnych	instrumentów	wypożyczanych	
z	archiwum	kościoła.	Przed	nami	 i	po	nas	nie	bywało	
takiego	 ruchu	 umysłowego	 w	 tem	 gimnazyum.	 Tak	
upłynął	 pierwszy	 rok	 czwartej	 klasy.	 Podczas	 następ-
nych	 wakacyj	 zacząłem	 więcej	 rozmyślać	 nad	 swoją	
przyszłością.	 Miałem	 nieprzezwyciężoną	 ochotę	 do	
dalszych	 nauk,	 ale	 środków	 nie	 było.	Wśród	 takiego	
rozmyślania	 rozważyłem,	 że	 jedynie	 możliwem	 było-
by	dla	mnie	udać	się	na	teologię.	Zabrałem	się	więc	do	
niezbędnej	do	teologa	konieczności,	do	czytania	Biblii	
polskiej;	ale	chociaż	dawniej	z	ojcem	ją	może	kilka	razy	
przeczytałem,	spostrzegłem,	że	mi	teraz	czytanie	i	rozu-
mienie	jej	idzie	trudniej.	Tyle	sprawiła	niemiecka	szko-
ła.	To	zaś	pojąłem	już,	że	wobec	polskiego	ludu	trzeba	
umieć	władać	polskim	językiem.	Było	to	w	roku	1842.	
Gdy	więc	po	wakacyach	zebrali	się	koledzy,	zacząłem	 
z	 nimi	 rozmawiać,	 czem	 który	 chce	 być	 i	 przedsta-
wiałem	im,	że	trzeba	nam	koniecznie	uczyć	się	języka	
polskiego.	 Zrobiliśmy	 więc	 stowarzyszenie	 polskie,	 
i	składając	tygodniowo	po	czeskim,	zakupiliśmy	rychło	
gramatykę	 Suchorowskiego,	 opatrzoną	w	 znaczny	wy-
bór	 wypisów	 z	 różnych	 autorów	 i	 słownik	 kieszonko-
wy,	 a	pastor	Kłapsia	nawet	darował	nam	zawadzające	
mu	w	jego	bibliotece	„Satyry”	Naruszewicza	i	„Maryę”	
Malczewskiego,	które	nas	zajmowały,	aczkolwiek	mało	
strawne	dla	nas	były.	Uczyliśmy	się	więc	gramatyki,	de-
klamowali	wiersze,	przynosili	wypracowania,	któreśmy	
sobie	 poprawiali,	 jakeśmy	umieli.	Równocześnie	 kole-
dzy	z	Czech	i	Morawy	utworzyli	także	stowarzyszenie	
czeskie,	co	nas	Polaków	tylko	tem	więcej	zachęcało	do	
pracy.	Ci	 jednak	byli	szczęśliwsi,	bo	przez	znajomych	
w	Pradze	otrzymali	od	razu	znaczny	zapas	książek	dla	
swej	 biblioteki.	 Z	 tych	 książek	 czeskich	 dowiadywali-
śmy	się	 też	więcej	o	 słowiańskich	 rzeczach,	co	naszej	
wyobraźni	się	wielce	podobało	 i	ducha	narodowego	w	
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nas	 rozbudzało.	Ze	 skromnych	wkładek	naszych,	 jako	
ubogich	 studentów,	 utworzyliśmy	 przecie	 małą,	 kilku-
nastotomową	 biblioteczkę.	 Ale	 ta	 nam	 nie	 wystarcza-
ła,	w	Cieszynie	nie	znaleźliśmy	osób,	które	by	naszym	
chęciom	sprzyjały,	a	w	Galicyi	nie	mieliśmy	znajomego,	
żeby	tam	się	udać,	 jak	się	udali	czescy	koledzy	do	Pra-
gi.	Wspomnieliśmy	 sobie,	 że	 przed	 rokiem	 jeden	 z	 na-
szych	spółuczniów,	Andrzej	Cinciała,	poszedł	za	ucznia	
do	księgarni	Friedleina	w	Krakowie,	 napisaliśmy	więc	
do	niego,	żeby	nam	postarał	się	o	niektóre	książki,	ale	
on	nie	odpowiedział	i	po	paru	miesiącach	sam	powrócił,	 
a	 wyzywał	 tylko	 na	 Polaków.	 Na	 niektórych	 wywarły	
jego	słowa	złe	wrażenie;	uspakajaliśmy	się	tem:	Cincia-
le	nie	chciało	się	uczyć	w	szkole	i	nie	udała	mu	się	także	
nauka	 w	 księgarni.	 Cinciała	 poszedł	 potem	 za	 pisarza	
ekonomicznego	 u	 właściciela	 wsi.	 Potem	 zamierzyli-
śmy	się	udać	do	pastora	Karola	Kotschego	w	Ustroniu,	
który	wydał	książeczkę	polską	o	sadownictwie	i	trzymał	
„Przyjaciela	Ludu”,	w	Lesznie	wydawanego,	więc	mieli-
śmy	go	za	Polaka.	Ja	z	kolegą	Bujakiem	wybraliśmy	się	
w	sobotę	po	południu	do	niego	i	zastawszy	go	na	placu	
przed	kościołem,	wynurzyliśmy	mu	nasze	życzenie,	ale	
on	wysłuchawszy	nas,	odbył	nas	krótko	z	niczem.	
W	 poniedziałek	 przyjechał	 do	 Cieszyna	 ze	 skargami	
na	 nas	 do	 pastorów,	mówiąc:	 die	 treiben	 es	 ärger,	wie	
die	Polen	 in	Paris	 (ci	 robią	gorzej,	niż	 	Polacy	w	Pary-
żu),	Niestety,	myśmy	jeszcze	o	Polakach	w	Paryżu		nic	
nie	wiedzieli,	 i	dopiero	zaczęliśmy	się	dowiadywać	co	
to	znaczy.	Pastorowie	jednak	na	te	skargi	byli	obojętni,	 
a	może	zgadzali	się	na	to,	że	się	uczymy	po	polsku.	Pro-
fesor	Kajzar	zaś,	spotykając	nas,	gdyśmy	na	przechadzce	
polską	 książkę	 czytali,	 mówił	 tylko:	 lernet	 lieber	 fran-
zösisch	 (uczcie	 się	 raczej	po	 francusku).	Tak	nie	mieli-
śmy	 żadnych	 przeszkód	 ze	 strony	 naszych	 nauczycieli.	
Jedyny,	który	nas	trochę	zachęcał,	był	pastor	Jan	Winkler	
z	Nawsia,	który	przyjeżdżając	do	Cieszyna,	by	nas	uczyć	
śpiewu	chóralnego,	pochwalał	nasze	chęci	do	mowy	na-
rodowej.	 Największego	 znaczenia	 dla	 nas	 były	 „Slavi-
sche	Jahrbücher",	wydane	w	Lipsku,	bo	rozszerzały	nasz	
pogląd	 na	 słowiańskie	 sprawy	 i	 wzmacniały	 poczucie	
narodowe.	 Otrzymywali	 je	 czescy	 koledzy	 dla	 swego	
kółka	i	nam	ich	także	udzielali.	Ten	pierwszy	śląski	po-
jaw	żywszego	poczucia	narodowego	jakkolwiek	bądź	do	
porównania	jest	z	drobnem	ziarnkiem	gorczycznem,	bo	
powoli	przecie	wydał	swe	owoce.	
	 																													(...)
	 Biblioteczkę	 założonego	 towarzystwa,	 choć	
małą,	 uważaliśmy	 za	 drogi	 i	 święty	 skarb	 i	 postanowi-
liśmy	starać	się	o	ciągłe	jego	powiększanie.	Staraliśmy	
się	 również	 o	 następców	z	 niższej	 klasy,	 którzy	by	po	
naszem	odejściu	z	gimnazyum	dalej	 stowarzyszenie	 to	
utrzymywali.	Ale	 jakiż	 był	 jego	 koniec?·	Z	 następców	
tych	najgorliwszy	Puczek	umarł,	a	drugi	 również	gorli-
wy	Górniak	dla	braku	środków	poszedł	do	apteki.	Wtedy	

przyłączył	się	do	stowarzyszenia	Jan	Śliwka,	którego	już	
my	usiłowaliśmy	też	pozyskać,	ale	nadaremnie,	bo	tylko	
w	 niemczyźnie	 się	 kochał.	 Jak	 profesorowie	 i	 pastoro-
wie	zapatrywali	się	na	kształcenie	się	w	polskim	języku	
następców	naszych,	nie	wiadomo,	ale	o	prześladowaniu	 
z	 ich	 strony	 nie	 podobna	 mówić.	 Dosyć	 na	 tem,	 Jan	
Śliwka	zaczął	między	następcami	rej	wodzić,	wybił	im	 
z	głowy	zamiłowanie	ojczystego	języka	i	namówił	ich	do	
rozwiązania	Kółka	 i	 do	 rozdzielenia	 biblioteki	między	
siebie.	W	tym	postępku	Jana	Śliwki	odzwierciedla	się	już	
późniejsza	jego	działalność.	Gdyśmy	o	tem	wypadku	ja	 
z	 Bujakiem	 i	 kolegami	 czeskimi	w	 Preszburgu	 się	 do-
wiedzieli,	wielki	uczuliśmy	żal.	Stowarzyszenie	polskich	
studentów	 na	 ewang.	 gimnazyum	 ustało	 na	 kilka	 lat,	 
a	utrzymywało	się	tylko	czeskie	za	pomocą	swej	biblio-
teki”	(„Pamiętniki”,	reprint,	Cieszyn	1991,	s.	29	–	34).	
	 W	 wypowiedzi	 Pawła	 Stalmacha	 znajdujemy	
przerażający	 obraz.	 Dosadniej	 opisał	 to	 gimnazjalny	
kolega	 Stalmacha	 –	 Andrzej	 Cinciała	 w	 swoim	 „Pa-
miętniku”	 wydanym	 pośmiertnie	 (Katowice	 1931,	 
s.	 173):	 „Było	 nas	 pięciu	 Ślązaków.	Wszyscy	 kamizel-
korze,	wszyscy	synowie	chłopscy,	wszyscy	ewangelicy,	
gimnazjaliści	cieszyńscy,	w	jednym	wieku	i	w	jednej	kla-
sie,	wszyscy	kostgängerzy,	wszyscy	Niemcy,	chociaż	ro-
dzice	nasi	ani	słówka	po	niemiecku	nie	umieli.”	Ta	piątka	
to:	Jan	Bujak,	Andrzej	Cinciała,	Jerzy	Heczko,	Andrzej	
Kotula,	Paweł	Stalmach.	„Wszyscy	Niemcy”!?	Skądinąd	
wiemy,	że	wszyscy	wymienieni,	to	awangarda	polskiego	
ruchu	 narodowego	 na	Śląsku	Cieszyńskim!	Skąd	więc	
to	przewrotne	a	zarazem	dramatyczne	stwierdzenie	Cin-
ciały?	„Rodzice	nasi	ani	słówka	po	niemiecku	nie	umie-
li”	a	synowie	po	sześciu,	względnie	ośmiu	latach	nauki	 
w	gimnazjum,	opuszczajac	je,	czuli	się	Niemcami!	Moż-
na	podziwiać	 zarówno	nauczycieli,	 ich	metodę	naucza-
nia,	 jak	 i	programy	tak	spreparowane,	że	w	ciągu	 tych	
4	–	6	lat	nauki	gimnazjalnej	całkowicie	zdołano	zmienić	
mentalność	 młodego	 człowieka,	 wyrugować	 wszystko,	
co	synek	wyniósł	z	rodzicielskiego	domu,	stał	się	z	zaco-
fanego,	tkwiącego	w	prowincjonalnym	zaścianku	istotą	
ucywilizowaną	 (!),	 czyli...	Niemcem!	 Jeśli	 spojrzeć	na	
rzecz	bardziej	krytycznie,	nie	sposób	zauważyć,	że	był	
to	proces	metodycznie	przemyślany:	nie	mówić	w	szkole	
nic	o	nieuświadomionych	związkach	kulturowych	pielę-
gnowanych	przez	 stulecia	przez	 	prosty	 lud,	odciąć	go	
od	korzeni,	wymazać	z	pamięci,	jak	wymazano	z	mapy	
Europy	Polskę,		wszystko,	co	z	nią	związane,	uznać	za	
niebyłe	zgodnie	z	porzekadłem:	co	było	a	nie	 jest,	nie	
pisze	się	w	rejestr!	
	 Ale	 w	 klasie	 „było	 dosyć	 bystrzejszych	 umy-
słów”.	 Nie	 mogły	 one	 pojąć,	 jak	 to	 jest,	 że	 „rodzice	
nasi	ani	słówka	po	niemiecku	nie	umieli”,	że	w	języku	
domowym	czytano	w	domu	polską	Biblię,	a	teraz	„spo-
strzegłem,	że	mi	(...)	czytanie	i	rozumienie	jej	idzie	trud-
niej”!	 Bo	 młode	 umysły	 oduczono	 myśleć	 i	 rozumieć	 
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w	domowym	 języku,	wypartym	przez	niemiecki.	Skąd	
się	ten	domowy	język	wziął,	skoro	ktoś	uznał	za	stosow-
ne	przetłumaczyć	Biblię	na	 język	„domowy”	i	wyrazić	 
w	 nim	wszystkie	 tajniki	wiary?	Czy,	 idąc	 dalej,	 istnie-
je	tylko	niemiecka	literatura	piękna	i	tylko	przytoczony	
przez	 Stalmacha	 Schiller?	Wreszcie	 dlaczego,	 prosząc	 
o	 polskie	 książki,	 okazali	 się	 gorszymi	 od	 Polaków	w	
Paryżu?	Jakie	wydarzenia	z	historii	są	przed	nami	skry-
wane?	To	wszystko	 nie	 było	 tylko	 dążeniem	do	 zaspo-
kojenia	pobudzanej	taniej	ciekawości,	a	poszukiwaniem	
odpowiedzi	 na	 pytanie	 -	 kim	 jestem.	 Był	 to	 zarazem	
WYBÓR,	 potwierdzony	 kilka	 lat	 później	 na	 Zjeździe	
Słowiańskim,	wybór	trudny,	bo	wymagający	samozapar-
cia	 i	 poświęcenia,	 stawienia	 czoła	 niemieckim	 nosicie-
lom	wyższej	kultury	 i	zbałamuconym,	obojętnym	opor-
tunistom	i	karierowiczom.	
	 Różna	 była	 droga	 nie	 tylko	 owych	 kamizelko-
rzy	 do	 polskości	 i	 różne	 okoliczności	 składały	 się	 na	
moment	przejrzenia,	zwrotu.	Nie	w	każdej	klasie	„było	
dosyć	 bystrzejszych	 umysłów”.	 Po	 odejściu	 pionierów,	
następowały	kilkuletnie	przerwy,	zanim	powstawały	ko-
lejne	 stowarzyszenia	 „Uczących	 się	 języka	 polskiego”	
(1847),	„Wzajemność”	(1861),	czy	katolickie	„Towarzy-
stwo	Narodowe”,	wreszcie	ponadwyznaniowa	„Jedność”	
(1886),	które	skupiały	kolejne	zastępy	podejmujące	dzie-
ło	odrodzenia	narodowego.	Dziś	wszystkie	te	inicjatywy	
kwalifikuje	się	do	kategorii	erupcji	nacjonalizmów,	jako	
naruszenie	uświęconego	porządku	Świętego	Przymierza	
z	1815	 r.	Ze	wszech	miar	 inicjatywa	Pawła	Stalmacha,	
nawet	 jeśli	 sobie	przypisał	większe	zasługi,	 jest	godna	
przypomnienia	i	największego	szacunku.	Bez	tamtej	ini-
cjatywy	historia	potoczyłaby	się	zupełnie	innymi	torami	
i		być	może	nie	byłoby	31.10/	1.11.1918	r.!	
	 W	 tym	miejscu	 trzeba	 jeszcze	 zwrócić	 uwagę	
na	 istotny	 szczegół.	 Zanadto	wielkiej	 przyjaźni	 pomię-
dzy	Stalmachem	a	Cinciałą	nie	było;	wręcz	przeciwnie,	
w	 	miarę	upływu	czasu	 te	stosunki	wydatnie	się	pogor-
szyły.	To	były	zupełnie	odmienne	charaktery	i	inne	było	
ich	 postępowanie.	Trzeba	 to	 tu	 powiedzieć,	 że	 zarzuty	
postawione	i	Cinciale,	i	Śliwce,	są	ubliżające.	Zarówno	
Cinciała,	 a	 jeszcze	 bardziej	 Śliwka,	 byli	 w	 gorszej	 od	
Stalmacha	pozycji	materialnej	 i	 to	prawdopodobnie	 za-
ważyło,	że	zrezygnowali		z	najwyższych	klas	gimnazjal-
nych,	by	jak	najprędzej	móc	zdobywać	własne	środki	do	
życia.	Cinciała	mógł	w	ogóle	listów	Stalmacha	nie	otrzy-
mać	do	ręki,	gdyż	jego	pryncypał	w	Krakowie	otoczył	go	
zgoła	więzienną	kuratelą,	a	jeśli	nawet	list	dostał,	nie	był	
w	stanie	nic	zrobić!	Zapomniał	Stalmach,	jak	był	odpra-
wiony	przez	ks.	K.	Kotschego.	Sam	zresztą	przyznał,	że	
zanim	„zaczęliśmy	 sami	nad	własnem	wykształceniem	
pracować,	 rozumie	 się	 jednak,	 w	 duchu	 niemieckim”,	
czyni	zarzut	Cinciale,	 że	po	powrocie	z	Krakowa	„wy-
zywał	tylko	na	Polaków”,		a	Śliwka	„tylko	w	niemczyź-
nie	się	kochał”.	Obaj	przecież	nie	znaleźli	się	w	gronie	

tych,	którym	Stalmach	wyjawił	 swoje	przemyślenia,	w	
pojęciu	Stalmacha	widać	nie	byli	tak	bystrymi	(!)	jak	on,	 
i	 nie	 docenił,	 że	 droga	 do	 odkrycia	w	 sobie	 polskości	
była	dopiero	przed	nimi.	Zbyt	poważny	był	to	przełom	
dla	 tych	 młodych	 ludzi;	 każdy	 z	 nich	 musiał	 do	 tego	
dojrzeć,	bądź	spotkać	kogoś,	kto	mu	oczy	otworzył.	Dla	
Cinciały	był	to	dr.	Jan	Klucki,	dla	nauczyciela	Jana	Ku-
bisza	–	Jerzy	Buzek,	dla	Śliwki	osobiste	doświadczenie	
z	kontaktu	z	młodzieżą	szkoły	ludowej.	I	 jeden	i	drugi	
(Cinciała	i	Śliwka)	dali	wiele	dowodów	na	to,	jak	pojmo-
wali	swoją	służbę	dla	polskości,	a	pozostawili	po	sobie	
niemniej	godny	ślad,	niż	Paweł	Stalmach.	

**********
   28.10.1467:	w	Rotterdamie	urodził	się	Geert Geerts 
(Gerhard Gehardson),	 bardziej	 znany	 pod	 imieniem	
Desiderius	Erasmus	Roterdamus	–	krótko	Erazm	z	Rot-
terdamu.	Na	dobrą	sprawę,	także	data	jego	urodzin	nie	
jest	dokładnie	znana;	w	literaturze	można	spotkać	daty	
roczne	1466,	1467	a	nawet	1469.	Był	nieślubnym	synem	
ks.		Rogera	Gerarda	i	Margaret,	córki	lekarza.	Wcześnie	
utracił	 oboje	 rodziców.	Wiedzę	 zdobywał	 w	 szkołach	 
w	Gouda,	Utrechcie	i	w	augustiańskiej	kongregacji	Braci	
Wspólnego	Życia	w	Deventer,	korzystając	z	możliwości	
zapoznania	się	z	propagowanej	przez	zakon	„nowej	po-
bożności”.	Gdy	miał	lat	20	(1487)	wstąpił	do	klasztoru	
augustianów	w	Steyn,	rok	późnej	złożył	śluby	zakonne,	
w	 1492	 r.	 został	 wyświęcony	 na	 księdza.	 Rychło	 jed-
nak	za	zgodą	przełożonych	opuścił	klasztor,	przez	kilka	
lat	 pełnił	 obowiązki	 sekretarza	 biskupiego	w	Cambrai.	 
W	1495	wyjechał	na	studia	w	paryskiej	Sorbonie,	potem	
do	Anglii	(1498),	gdzie	dzięki	kontaktom	z	czołowymi	
humanistami	epoki		wydatnie	poszerzył	swoje	horyzonty	
myślowe	i	zasób	wiedzy,	a	studia	w	Turynie	uwieńczył		
w	 1506	 r.	 tytułem	doktora	 teologii.	 	W	 tym	 czasie	 też	
uzyskał	zwolnienie	ze	ślubów	zakonnych.	Wiele	podró-
żował,	 zatrzymując	 się	w	Cambridge,	 Leuven,	Brukse-
li,	Liege	i	najdłużej	w	Bazylei	(1521).	Ostatnie	lata	(od	
1529)	spędził	we	Fryburgu,	ale	w	ostatnimi	 roku	życia	
wrócił	 do	 Bazylei.	 Mimo	 potępienia	 jego	 nauk	 przez	
Uniwersytet	Paryski,	papież	Paweł	 III	ofiarował	mu	 ty-
tuł	 kardynalski,	 jednak	Erazm	odmówił	 jego	 przyjęcia.	
Jego	bliskim	przyjacielem	był	polski	teolog	ewangelicki	
Jan	Łaski.	To	 on	 za	 zgodą	Erazma	wykupił	 jego	 boga-
tą	bibliotekę	i	przetłumaczył	na	język	polski	wiele	jego	
dzieł.	Zresztą	Erazm	utrzymywał	szeroki	kontakt	z	elitą	
intelektualną	Polski,	dedykował	im	kilka	książek.	Zmarł	
w	Bazylei	12.07.1536	r.
	 Erazm	 był	 czołową	 postacią	 europejskiego	
odrodzenia,	 cieszył	 się	 powszechnym	 uznaniem	 i	 sza-
cunkiem.	 Jako	 humanista	 trzymał	 się	 podstaw	 myśli	
chrześcijańskiej,	 ale	 poddał	 druzgocącej	 krytyce	 za-
równo	 scholastyczną	 doktrynę	Kościoła,	 jak	 i	 tkwiące	 
w	 świeckiej	 obyczajowości	 duchowieństwo,	 rozwią-
złość	 braci	 zakonnej,	 szerzenie	 zabobonów,	 handel	 re-
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likwiami	 i	 odpustami,	 dał	 w	 rzeczywistości	 początek	
reformom	 religijnym	 i	 światopoglądowym.	 Choć	 do	
końca	 życia	 pozostał	 katolikiem,	wiele	 jego	 poglądów	
było	 bliskich	 nauce	 wielkich	 reformatorów	 Kościoła.	
Pobożność	chrześcijańską	widział	jako	sposób	na	życie,	
formę	głębokiego	przeżywania	 treści	zawartej	w	Biblii,	 
a	 nie	 pobożności	 na	 pokaz	 połączonej	 z	 praktykowa-
niem	 kultu	 świętych,	 relikwii,	 pielgrzymek	 i	 procesji.	
Jego	 pisma	 cieszyły	 się	 ogromną	 poczytnością,	 a	wiel-
kość	nakładów	przyprawiała	innych	autorów		o	zawrót	
głowy	mimo,	iż	wiele	jego	dzieł	objętych	było	zapisem	 
w	indeksie	ksiąg	zakazanych.	Wśród	dzieł	cieszących	się	
największą	 poczytnością	 należy	 wymienić	 satyryczne	
arcydzieło	„Pochwała	głupoty”	(1509),	gdzie	idee	praw-
dziwie	chrześcijańskiego	humanizmu	przeciwstawił	sze-
rzącemu	 się	 fanatyzmowi	 i	 rozbudowanej	 dogmatyce.	
Uważał,	że	Biblia	powinna	być	dostępna	dla	wszystkich	
w	języku	narodowym;	w	tym	celu	dokonał	krytycznego	
tłumaczenia	Nowego	Testamentu	z	oryginału	greckiego	
na	 łacinę	 (1516),	 z	 którego	 później	 skorzystał	Marcin	
Luter.	Wydał	 także	 dzieła	 klasyków:	Arystotelesa,	 Cy-
cerona	i	Seneki,	a	także	pisma	Ojców	Kościoła:	Ambro-
żego,	Orygenesa	i	Augustyna.	Domagał	się	także	reform	
szkolnictwa.	Opublikował	cały	szereg	prac	z	dziedziny	
pedagogiki,	 m.in.	 „O	 sposobie	 studiów”	 (1512),	 „Cy-
ceronianin,	 czyli	 najlepszy	 sposób	 mówienia”	 (1528),	
„Mowa	 o	 konieczności	 kształcenia	 chłopców	 zaraz	 od	
urodzenia	w	cnocie	i	naukach”	(1529),	„O	wytworności	
obyczajów	chłopięcych”	(1530),	„O	sposobie	pisania	li-
stów”	(1530),	 i	 inne.	Syntezą	myśli	Erazma	jest	wybór	
starożytnych	sentencji	i	przysłów	zaczerpniętych	w	lite-
ratury	starożytnej	(zwłaszcza	Sokratesa)	i	piśmiennictwa	
chrześcijańskiego,	 a	 także	z	Biblii,	 opatrzone	komenta-
rzem,	zebrane	w	„Adagio”.	Wszystkie	swoje	dzieła	pisał	
wyłącznie	po	łacinie,	uwspółcześnił	ją,	wzbogacił	o	łaci-
nę	biblijną,	uważał,	że	znajomość	języków	klasycznych	
jest	podstawą	wykształcenia,	a	wszelkie	inne	przedmioty	
jego	dopełnieniem.	Z	przekonania	był	pacyfistą	uważa-
jąc,	 że	 	wszelkie	działania	zbrojne	pozostają	w	niezgo-
dzie	z	naturą	człowieka	stworzonego	do	życia	w	pokoju	 
i	pomnażania	wszelkiego	dobra,	także	kultury.	

**********
   31.10.1517: Marcin Luter przybił na bramie ko-
ścioła zamkowego w Wittenberdze 95 tez przeciw	
sprzedaży	 odpustów.	Takie	mniej	więcej	 słowa	 znajdu-
jemy	dopisane	w	różnych	kalendariach	przy	dacie	31.10.,	
zazwyczaj	bez	dalszego	objaśnienia.	Nie	wspomina	się	
przy	tym,	że	wówczas	Marcin	Luter	był	augustiańskim	
mnichem,	 świeżo	 „upieczonym”	doktorem	 teologii,	 od	
1512	r.	jednym	z	wielu	wykładowców	młodego	jeszcze,	
bo	 założonego	 w	 1502	 r.	 uniwersytetu	 w	 małym	 mia-
steczku	Wittenberdze.	Już	1507	r.	papież	Juliusz	II	rozpi-
sał	odpust	na	budowę	bazyliki	św.	Piotra.	Na	przełomie	
lat	1510/1511	Luter	został	oddelegowany	do	Rzymu	ce-
lem	 złagodzenia	wewnętrznego	 sporu	w	 zakonie	 augu-

stianów;	miał	tu	też	okazję	do	skonfrontowania	swoich	
przekonań	z	gorszącą	go	praktyką	zakonną.	Nepotyzm,	
bigoteria,	szastanie	pieniądzem	i	gromadzenie	dóbr	przez	
wyższą	 hierarchię	 Kościoła	 	 były	 porażające.	 Tymcza-
sem	kolejny	papież	Leon	X,	wbrew	oczekiwaniom,	nie	
podjął	się	reformy	Kościoła,	natomiast	odnowił	odpusty	
swojego	poprzednika.	Z	początkiem	1517	 r.	 na	 terenie	
Brandenburgii	i	w	okolicach	Magdeburga	Johann	Tetzel	
rozpoczął	intensywną	akcję	sprzedaży	odpustów.	Tylko	
wtajemniczeni	wiedzieli,	 że	chodziło	 tu	nie	 tyle	o	zasi-
lenie	kasy	papieża	na	przedłużającą	się	budowę	bazyliki	
św.	 Piotra	 w	 Rzymie,	 co	 także	 (50	%	 zebranych	 środ-
ków)	na	 pokrycie	 sporych	długów,	 jakich	 „dorobił	 się”	
arcybiskup	 Magdeburga	 i	 Moguncji	 Albrecht.	 O	 tym	
może	Luter	nie	wiedział,	ale	był	świeżo	po	wykładach	
na	temat	Listów	Apostoła	św.	Pawła	do	Rzymian,	które	
legły	 u	 podstaw	 jego	 doktryny:	 człowiek	 sam	 z	 siebie,	
ani	uczynkami	i	odpustami	nie	zyska	usprawiedliwienia,	 
a	tylko	z	łaski	przez	wiarę;	Boży	to	dar,	a	nie	zasługa.	I	tak	
zrodziła	się	potrzeba	napisania	95	tez	przeciw	sprzedaży	
odpustów.	Jak	powtarza	wielu	autorów,	arkusz	z	tezami	
miał	 przybić	Marcin	 Luter	 na	 bramie	 kościoła	 zamko-
wego	w	Wittenberdze.	Skądinąd	wiadomo,	że	tezy	te	zo-
stały	wydrukowane	i	rozesłane	do	wszystkich	ośrodków	
akademickich	i	ważniejszych	instytucji	kościelnych	i	za-
konnych,	rozkolportowane	także	w	większych	miastach	
Rzeszy.	Lutrowi	chodziło	wówczas	o	wszczęcie	dyskusji	
społecznej	na	 temat	sprzedaży	odpustów	i	opamiętanie	
wiernych,	 aby	 zapobiec	 przekonaniu,	 że	 za	 pieniądze	
można	 kupić	 czyste	 sumienie	 i	 zapewnić	 sobie	 uwol-
nienie	od	groźby	mąk	czyśćcowych.	O	jakiejkolwiek	re-
formie	Kościoła	wówczas	nie	było	mowy.	Zaatakowany	
arcybiskup	nie	miał	 jednak	najmniejszego	zamiaru	zre-
zygnować	z	jawnego	nadużycia	będącego		naruszeniem	
zasad	określonych	w	Biblii,	czym	prędzej	doniósł	papie-
żowi	o	wybryku	zdesperowanego	mnicha,	a	ten	uznał	je	
za	atak	na	autorytet	papieża.	Koło	historii	zaczęło	nabie-
rać	rozpędu.	W	1521	r.	Luter	został	wyklęty	z	Kościoła,	
trzy	 lata	 później	 zrzucił	 habit	 zakonny.	Stało	 się	 jasne,	
że	żadne	argumenty	na	kolejnych	dysputach	i	forach	sej-
mowych	w	Wormacji	(1521)	nie	są	w	stanie	przekonać	
hierarchii	 rzymskokatolickiej	 i	 samego	cesarza	do	pod-
jęcia	reform	Kościoła	w	myśl	prawd	zawartych	w	Biblii.	
Drogi	dwóch	nurtów	chrześcijaństwa	wyraźnie	zaczęły	
się	rozchodzić	i	doprowadziły	do	kolejnej,	nie	pierwszej	
zresztą,	schizmy	i	powstania	Kościołów	Reformacji.	
Bez	względu	na	to,	czy		przybicie	tez	w	pamiętną	środę	
31	października		1517	r.	miało	rzeczywiście	miejsce,	czy	
jest	 tylko	stworzoną	 legendą,	czy	ogłoszenie	 tez	miało	
inną	formę,	dzień	ten	otworzył	nowy	rozdział	w	historii	
Świata,	dając	początek	czemuś,	co	mimo	wojen	i	innych	
stwarzanych	 przez	 ludzi	 przeciwności	 przetrwało	 już	
500	lat	i	ciągle	jest	wezwaniem	do	poszukiwania	wąskiej	
drogi	do	Boga	i	pokoju	na	Świecie.	
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Wydarzenia parafialne
Pamiątka Założenia kościoła  

w Bażanowicach

	 W	 niedzielę,	 10	 września,	 odbyła	
się	w	Bażanowicach	 36.	 pamiątka	 poświę-
cenia	kościoła.	Uroczystości	rozpoczęły	się	
porankiem	pieśni	religijnej,	który	poprowa-
dził	ks.	Łukasz	Gaś.
	 Jako	 pierwszy	 zaprezentował	 się	
chór	 dziecięcy	 „Stokrotki”,	 prowadzony	
przez	 p.	 Dorotę	 Gaś.	 Na	 zakończenie	 wy-
stępu	Zuzia	Paprota	zaprezentowała	wiersz	
p.	Henryka	Pasternego,	napisany	specjalnie	
dla	filiału	w	Bażanowicach.
	 Tegorocznym	gościem	poranka	był	
chór	Dobka-Polana	z	Ustronia	pod	dyrekcją	
Marioli	Dyki.
	 Na	 zakończenie	 zaprezentował	
się	miejscowy	 chór	mieszany	 prowadzony	
przez	p.	diak.	Joannę	Sikorę.	
	 Na	poranku	obecna	była	p.	Sylwia	
Cieślar,	 w-ce	 przewodnicząca	 sejmiku	 ślą-
skiego,	która	w	 imieniu	wojewody	śląskie-
go	wręczyła	chórowi	złotą	odznakę	honoro-
wą	za	zasługi	dla	województwa	śląskiego.
	 Po	krótkiej	przerwie	rozpoczęły	się	
dwa	 równoległe	 nabożeństwa.	W	 kościele	
Słowo	Boże	zwiastował	ks.	Marek	Londzin	
z	 Dzięgielowa.	 Zgromadzeni	 mogli	 posłu-
chać	chóru	z	Dobki	–	Polany.	Na	placu	ko-
ścielnym	kazanie	wygłosił	 ks.	Oskar	Wild	
z	Ustronia	Polany.	Nabożeństwo	ubogacone	
było	 śpiewem	miejscowego	 chóru	 kościel-
nego.
	 Uroczystości	 poprzedzone	 były	
szeregiem	 przygotowań.	 Między	 innymi	
pomalowano	 ławki,	 uprzątnięto	 teren	 wo-
kół	 kościoła,	 odświeżono	 balustradę	 przy	
bocznych	 schodach.	 Wszystkim	 zaangażo-
wanym,	 za	 okazaną	 pomoc	 i	 poświęcony	
czas,	serdecznie	dziękuję!

Tekst: Janina Szalbot
Foto: Sabina Polok
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„Bo nikt nie ma z nas tego,  
co mamy razem …”

	 Po	 raz	 kolejny	 w	 tym	 roku,	 w	 niedzielę	 18	
września	 o	 godzinie	 10.00,	 Kościół	 Jezusowy	 w	 Cie-
szynie	został	wypełniony	„	po	brzegi”.	
	 Duchowe	 korzenie	 i	 dziedzictwo	 500	 lat	 Re-
formacji	 zaowocowały	 wspólnym	 świętowaniem	 spo-
łeczności	ludu	Bożego	z	obu	stron	Olzy.	Nabożeństwa	
z	 godz.	 10.00	w	Trzyńcu,	Czeskim	Cieszynie	 i	 okoli-

cach	zostały	odwołane,	a	nasz	Kościół,	traktowany	jako	
„Matka	 Kościołów”,	 przyjął	 parafian	 zza	 Olzy	 oraz	 
z	Cieszyna	i	okolic.	Można	powiedzieć,	że	w	tym	dniu	
to	 my,	 cieszyńscy	 parafianie,	 zostaliśmy	 „duchowo	
ugoszczeni”	w	naszej	Świątyni	przez	społeczność	Ślą-
skiego	 Kościoła	 Ewangelicko	Augsburskiego	 Wyzna-
nia	w	Republice	Czeskiej.	
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	 Przy	wejściu	do	kościoła	młodzież	w	stro-
jach	 regionalnych	 przywitała	 nas	 chlebem	 i	 solą.	
Każdy	uczestnik	otrzymał	 również	Biuletyn	 infor-
macyjny	 z	 porządkiem	 nabożeństwa	 oraz	 progra-
mem	Dnia	Ewangelickiego.
	 Na	około	pół	godziny	przed	rozpoczęciem	
nabożeństwa	 cieszyliśmy	 się	 koncertem	 orkiestry	
dętej	 Śląskiego	Kościoła	 Ewangelickiego	 pod	 dy-
rekcją	 Jana	 Kalety.	 Uroczyste	 nabożeństwo	 roz-
poczęło	 się	 przywitaniem	 zebranych	 przez	 bisku-
pa	 Śląskiego	 Kościoła	 Ewangelickiego	 Tomasza	
Tyrlika.	Słowa	powitania,	pozdrowienia	i	życzenia	
błogosławieństwa	 przekazał	 również	 proboszcz	
Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 w	 Cieszynie,	 
ks.	Janusz	Sikora.
	 Po	modlitwie,	odczytaniu	Słowa	oraz	Apo-
stolskim	Wyznaniu	Wiary,	przed	ołtarzem	zgroma-
dziły	się	dzieci,	zaśpiewały	dwie	pieśni	a	następnie,	
pobłogosławione	 przez	 pastorów,	 zaproszone	 zo-
stały	na	przygotowane	dla	nich	spotkania.
	 Szczególne	 kazanie	 -	 bo	 częściowo	 w	 ję-
zyku	 czeskim,	 a	 częściowo	 po	 polsku	 -	 wygłosił	
biskup	Tomasz	Tyrlik.	Główną	myślą	kazania	było	
motto	 tegorocznego	Dnia	Ewangelickiego	„Refor-
macja	 -	 czas	 odwagi”.	 Ksiądz	 	 biskup	 mówił	 że	
-	 „Reformacja	 rozpoczęła	 się	 od	 duchowej	 walki	
Marcina	 Lutra,	 który	 szukał	 Boga	 i	 badał	 Pismo	
Święte.	Tak	samo	powinno	być	 i	dziś.	Potrzebuje-
my	wracać	 do	 źródeł,	 do	Biblii	 i	 z	 niej	 brać	 siłę	
do	zmiany	swojego	życia.	Luter	miał	odwagę	i	pra-
gnienie	Boga,	pragnienie	odnowy	własnego	serca	
ale	i	ówczesnego	kościoła.”
	 Biskup	 Tyrlik	 życzył:	 „Oby	 i	 nas	 Duch	
Boży	 prowadził	 do	większej	 tęsknoty	 za	Bogiem	
i	 Jego	 Słowem,	 żebyśmy	mogli	 odważnie	 i	 śmia-
ło	wydawać	świadectwo	o	naszym	Panu.”	Przypo-
mniał	że:	„Kościół	to	nie	nasze	budynki,	ale	przede	
wszystkim	 żywe	 kamienie	 połączone	 miłością	
Boga	 i	miłością	wzajemną,	 to	 serca	 i	 ludzie,	 któ-
rzy	pragną	żyć	z	Bogiem	w	każdym	dniu,	licząc	się	 
z	Nim	i	powierzając	Mu	wszystkie	losy	swego	ży-
cia.	Pan	Jezus	jest	i	pozostanie	jedynym	fundamen-
tem	naszej	wiary…”	
	 Po	 kazaniu	 usłyszeliśmy	 cudny	 utwór	
„Niech	radośnie	zabrzmi	nasza	pieśń”	w	wykonaniu	
chóru	Parafii	EA	w	Cieszynie	pod	dyrekcją	diakon	
Joanny	Sikory.
	 Następnie	-	wspólne	pieśni	zboru	w	języku	
polskim	i	czeskim	przeplatane	były		wystąpieniami	
zacnych	gości,	między	 innymi:	profesora	 Jerzego	
Buzka	-	posła	Parlamentu	Europejskiego,	mgr	Ry-
szarda	Macury-	 burmistrza	Miasta	 Cieszyna,	 inż.	
Vita	 Slovaceka-	 starosty	 miasta	 Czeski	 Cieszyn.	
(Nazwiska	pozostałych	polskich	i	czeskich	gości	–	
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mówców	wymienione	są	w	biuletynie).	Miłym	ak-
centem	było	 obdarowanie	 przemawiających	gości	
chlebem	w	kształcie	Róży	Lutra.	
	 Przepiękne	 melodie	 grane	 przez	 orkiestrę	
dętą,	 orkiestrę	 smyczkową	 z	 solistą,	 dyrygowaną	
przez	 Józefa	 Tomalę,	 występ	 zespołu	 młodzieżo-
wego	 z	Oldrzychowic,	 pieśń	 chóru	 cieszyńskiego,	
wyjątkowe	 wystąpienie	 chóru	 księży	 Śląskiego	
Kościoła	 Ewangelicko	 Augsburskiego	 Wyznania,	
a	 także	 świadomość	 duchowej	 jedności	 sprawiły,	
że	nabożeństwo	przebiegało	w	atmosferze	„	odpo-
czynku	u	stóp	Pana	Jezusa”.	Hymn	Kościoła	w	ję-
zyku	czeskim	zakończył	to	niedzielne	spotkanie.
	 Przy	 wyjściu	 z	 kościoła	 obdarowani	 zo-
staliśmy	 pierniczkiem	 ozdobionym	wzorem	Róży	 
Lutra.	
	 Po	nabożeństwie	uczestnicy	Dnia	Ewange-
lickiego	mieli	możliwość	skorzystania	z	bogatego	
programu	imprez,	oferowanego	w	Czeskim	Cieszy-
nie.	Były	to	między	innymi:	prezentacje,	wystawy,	
możliwość	zwiedzenia	kościoła		Na	Niwach,	semi-
naria,	koncert	w	kościele	Na	Niwach	oraz	ciekawe	
atrakcje	dla	dzieci.
	 Dzielenie	radości	świętowania	z	„	duchową	
rodziną”	zza	Olzy	było	naszym	wielkim	przywile-
jem.

Łucja i  Jan Macura
Foto udostępnił: Jan Macura
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Kazanie wygłoszone w Dniu Ewangelickim 

„Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa 
i to ukrzyżowanego.” (1 Kor 2,2)

„Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę.” (Hbr 10,35)

	 Drodzy	bracia	i	siostry	w	Chrystusie,	szanowni	
goście	z	bliska	i	z	daleka!
	 Przeżywamy	dziś	zacną	wspólnotę	w	 tej	 świą-
tyni	 –	 kościele	 Jezusowym,	 zwanym	 także	 „kościo-
łem	łaski”.	Z	łaski	cesarskiej	wolno	było	zbudować	tę	
świątynię.	A	jednak	zgromadzony	tutaj	lud	ma	zaszczyt	
przyjmować	 o	 wiele	 większą	 i	 drogocenną	 łaskę	 od	
Boga,	 dzięki	 Jego	 dziełu	 uratowania	 grzesznego	 czło-
wieka.	Odbieram	to	miejsce	jako	miejsce	wielkich	czy-
nów	Bożych	 i	 przejawów	 Jego	 łaski.	 Niestety,	 słowo	
„łaska”	nam	spowszedniało,	stało	się	dla	nas,	ewangeli-
ków,	czymś	oczywistym;	często	go	używamy,	a	nieraz	
i	 nadużywamy.	 Tym	 bardziej	 jednak	 trzeba	 wciąż	 na	
nowo	przypominać	i	podkreślać	znaczenie	owej	drogo-
cennej	łaski	Pana	Jezusa	Chrystusa	–	nie	przyjmować	jej	
na	darmo,	wręcz	odrzucać	tanią	łaskę	bez	naśladowania	
Chrystusa,	która	usprawiedliwia	grzech,	a	nie	grzeszni-
ka.	Tania	łaska	nigdy	nie	wzywała	do	naśladowania,	ale	
–	 odwrotnie	 –	 utwierdzała	w	nieposłuszeństwie.	Tania	
łaska	 jest	 największym	wrogiem	Kościoła,	 jak	 stwier-
dził	Dietrich	Bonhoeffer.	Strzeżmy	się	tedy	przed	nią.
	 Reformacja	 wyrosła	 z	 głębokiego	 wewnętrz-
nego	wysiłku	poszukiwania	Boga.	Marcin	Luter	drżał	
z	 trwogi	 przed	 Bogiem,	 podobnie	 jak	 wielu	 innych	 
w	tamtych	czasach,	którzy	wyobrażali	sobie	Boga	jako	
okrutnego	i	bez	miłosierdzia	karzącego	Sędziego.	I	do-
piero,	kiedy	Marcin	Luter	studiował	Słowo	Boże	–	Bi-

blię	–	otrzymał	od	Boga	światło	z	nieba,	i	z	łaski	Bożej	
zrozumiał,	 iż	nie	przez	swoje	zasługi	 i	dobre	uczynki	
jest	 człowiek	 usprawiedliwony	przed	Bogiem,	 ale	 tyl-
ko	i	wyłącznie	dzięki	dziełu	zbawienia	i	odkupieńczej	
ofierze	 Jezusa	 Chrystusa	 na	 krzyżu.	 I	 to	 był	 zasadni-
czy	zwrot	oraz	początek	Reformacji	 –	dzieła	odnowy	
Kościoła.	Nie	dzięki	 zasługom	świętych	ani	własnym	
staraniom,	dobrym	i	pobożnym	uczynkom,	ale	wyłącz-
nie	dzięki	odkupicielskiemu	dziełu	Jezusa	Chrystusa	na	
krzyżu	jest	człowiek	przez	stwórcze	Słowo	Boże	powo-
łany	do	nowego	 życia,	 i	ma	możliwość	wyrwania	 się	
ze	 swojej	 śmiertelnej	deformacji	grzechu	ku	nowemu	
życiu,	 nieustannej	 reformacji,	 czyli	 odnowie	w	mocy	
Ducha	Świętego.
	 Moje	 pierwsze	 spotkanie	 z	 teologią	 ks.	 dra	
Marcina	Lutra	miało	miejsce	podczas	nauki	koinfirma-
cyjnej.	Wówczas	to	–	dziś	już	świętej	pamięci	–	ksiądz	
Gustaw	Cienciała	przyniósł	nam,	konfirmantom,	obra-
zek:	reprodukcję	dzieła	Lucasa	Cranacha,	artysty	mala-
rza,	a	zarazem	przyjaciela	ks.	dra	Marcina	Lutra,	które	
nosi	tytuł	„Marcin	Luter	jako	kaznodzieja”.	Dziś	wiem,	
że	 był	 to	 jeden	 z	 najsłynniejszych	 obrazów	 Lucasa	
Cranacha.	Obraz,	którego	reprodukcja	została	wydana	 
z	 okazji	 500.	 rocznicy	 urodzin	 ks.	 dra	Marcina	Lutra	 
w	 roku	1983.	 I	wy	 z	 pewnością	 znacie	 ten	 obraz.	 Po	
dziś	dzień	jest	jednym	z	czterech	obrazów	ołtarzowych	 
w	kościele	miejskim	w	Wittenberdze.	Na	tym	obrazie	
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po	prawej	stronie	stoi	na	kazalnicy	Marcin	Luter,	jego	
lewa	ręka	spoczywa	na	otwartej	Biblii,	a	prawą	kazno-
dzieja	 wskazuje	 na	 krzyż	 z	 ukrzyżowanym	 Chrystu-
sem,	 który	 znajduje	 się	 pośrodku,	w	 samym	centrum.	
Na	dole	po	lewej	stronie	znajdują	się	słuchacze,	którzy	
patrzą	nie	na	Lutra,	ale	na	ukrzyżowanego	Chrystusa!	
Między	tymi	słuchaczami	jest	sam	autor	obrazu	Lucas	
Cranach,	a	także	żona	Lutra	–	Katarzyna	von	Bora,	ich	
dzieci	 i	 inni.	 Na	 tym	 obrazie	 przedstawiona	 została	 
„w	 pigułce”	 teologia	 ks.	 dra	Marcina	 Lutra	 oraz	 jego	
akcenty	reformacyjne:	solus	Christus	–	tylko	Chrystus,	
sola	scriptura	–	 tylko	Pismo,	sola	gratia	–	 tylko	 łaska	 
i	sola	fide	–	tylko	przez	wiarę.
	 Mottem	bieżącego	roku	jest	w	naszym	Koście-
le	hasło	„Reformacja	–	czas	odwagi”.	Do	jakiej	odwagi	
i	inspiracji	wzywa	nas	ten	jubileuszowy	Rok	Reforma-
cji?	Chciałbym	się	krótko	skupić	na	trzech	dziedzinach,	
które	mogą	być	dla	nas	impulsem	do	odważnych	zmian	
w	naszym	życiu.
	 Po	pierwsze:	Miejmy	odwagę	wrócić	do	Pisma	
Świętego.	Luter	na	obrazie	trzyma	rękę	na	Biblii.	Miej-
my	odwagę	jako	pojedynczy	ludzie,	ale	i	jako	Kościoły,	
wrócić	 do	 Pisma	 Świętego.	 Zróbmy	 sobie	 czas	w	 na-
szych	rodzinach	na	czytanie	Słowa	Bożego,	na	osobiste	
ściszenie	się	i	nabożeństwa	rodzinne.	Dziękujmy	Bogu,	
że	już	od	stosunkowo	długiego	czasu	nie	prezeżywamy	
w	Europie	wojen	czy	prześladowań	ze	względu	na	wia-
rę.	Możemy	mieć	Biblię	w	zrozumiałym	języku.	Módl-
my	się,	byśmy	pragnęli	żyć	z	Pisma,	a	nie	tylko	sycili	
się	 szybkimi	 i	 negatywnymi	 informacjami,	 które	 czę-
sto	walą	się	na	nas	z	całego	świata.	Odważmy	się	jako	
ewangelicy	wrócić	do	źródeł,	tedy	do	Pisma	Świętego.	
Pismo	 było	 fundamentem,	 z	 którego	 wyrosło	 świato-
we	dzieło	Reformacji.	Przecież	sam	Marcin	Luter	 jak-
że	pięknie	wyraził	to	w	swej	Tezie	62,	stwierdzając	iż	
Ewangelia	jest	największym	skarbem	Kościoła.	Nieste-
ty,	widzę	że	studiowanie	 i	czytanie	Pisma	Świętego	z	
zastraszającą	szybkością	znika	z	życia	naszych	rodzin	
i	 nas,	 ewangelików.	Nie	 bądźmy	 ewangelikami	 li	 tyl-
ko	z	imienia,	ale	miejmy	odwagę	na	nowo	zanurzyć	się	
w	treści	Pisma	Świętego	i	czerpać	z	życiodajnej	mocy	
Ewangelii,	która	jest	siłą	kruszącą	niczym	dynamit	na-
wet	najtwardsze	skały	ludzkiej	pychy,	grzechu	niezależ-
ności	względem	Boga	i	buntu	przeciwko	Niemu.
	 Dlatego	także	nasz	Kościół	zdecydował	się	wy-
dać	w	 tym	 roku	 jubileuszowym	właśnie	Biblię	 –	 spe-
cjalne	 wydanie	 na	 500	 lat	 Reformacji.	 Uczyniliśmy	
tak	z	modlitwą	i	pragnieniem,	by	Biblia	znów	stała	się	 
w	 naszych	 ewangelickich	 rodzinach	 punktem	 central-
nym;	by	była	dla	nas	pokarmem	duchowym	oraz	drogo-
cennym	skarbem.	By	nie	była	jedynie	książką,	którą	co	
prawda	mamy	gdzieś	w	domu,	ale	pokryta	kurzem	spo-
czywa	gdzieś	głęboko	na	półce	w	naszej	biblioteczce.
Na	początek	dobrą	 inspiracją	 i	 pomocą	może	być	dla	

nas	 plan	 czytania	Biblii	 na	 90	 dni	 –	 do	 końca	 roku	 –	
który	 opracowało	 nasze	 Centrum	 Ewangelizacyjne	
M.I.S.E.	Miejmy	 zatem	odwagę	ponownie	 zajrzeć	 do	
doskonałego	Prawa	i	nie	bójmy	się	przyjrzeć,	poprzez	
pryzmat	 Słowa	 Bożego,	 faktycznemu	 stanowi	 nasze-
go	wnętrza.	Wszak	przez	Zakon	i	Ewangelię	chce	nas	
Bóg	 przemieniać.	 Prawo	 powoduje	 poznanie	 grzechu	 
i	naszej	niezdolności	wyzwolenia	się	o	własnych	siłach	 
z	 niewoli	 zła.	 Dopiero	 potem	 Ewangelia	 może	 nam	
zwiastować	obietnicę	 i	 dar,	 który	 przynosi	 nam	Chry-
stus.	 Miejmy	 odwagę	 otwierać	 i	 studiować	 Słowo	
Boże,	pozwolić	mu,	by	dokonywało	w	nas	przemiany	
w	naszym	codziennym	życiu,	by	to,	co	grzech	nieustale	 
w	 nas	 deformuje	 i	 niszczy,	 Słowo	 Boże	 w	 nas	 suk-
cesywnie	 reformowało	 na	 obraz	 Boży.	 Radujmy	 się	 
z	mocy	Słowa	Bożego	 i	Ewangelii	Chrystusowej.	Na	
temat	mocy	Pisma	Świętego	Reformator	wyraził	się	na-
stępująco:	„Słowo	Boże	jest	święte	i	poświęca	wszyst-
ko,	 czego	 się	 dotknie.	 Zaiste,	 to	 świętość	 sama.	 Jest	
prawdziwym	środkiem	zbawienia,	prawym	namaszcze-
niem,	które	namaszcza	ku	życiu	wiecznemu”.
	 Po	 drugie:	 Miejmy	 odwagę	 patrzeć	 na	 krzyż	
Chrystusa	 i	 innym	 na	Chrystusa	wskazywać.	Miejmy	
odwagę	 patrzeć	 na	 Chrystusa	 i	 zdumiewać	 się	 Jego	
ofiarą	 poniesioną	 dla	 nas	 na	 krzyżu.	 Wyznawajmy	 
w	pokorze,	że	bez	Jego	odkupieńczej	ofiary	bylibyśmy	
zgubieni.	Solus	Christus	–	jedynie	zasługi	Chrystusa	w	
pełni	wystarczają,	by	został	człowiek	uznany	za	dziec-
ko	Boże.	To	 jest	wyłącznie	Boże	dzieło.	Nie	ma	 tutaj	
miejsca	na	żadną	zasługę	czy	ludzki	czyn.	Tutaj	kruszy	
się	to,	co	stare	i	powstaje	do	życia	coś	zupełnie	nowe-
go.	Razem	z	apostołem	Pawłem	możemy	powiedzieć:	
„Jeśli	 (...)	 umarliśmy	 z	Chrystusem,	wierzymy,	 że	 też	
z	 nim	 żyć	 będziemy”	 (Rz	6,8).	To	 jest	 dobra	 nowina,	
Ewangelia	 łaski.	 To	 nasza	 nadzieja,	 która	 nie	 umiera.	
Dziękujmy	Bogu,	że	jesteśmy	usprawiedliwiani	za	dar-
mo	Jego	 łaską.	Ta	 łaska	 jednak	Chrystusa	kosztowała	
życie	–	nie	była	za	darmo.	Została	za	nią	zapłacona	naj-
wyższa	cena.	Trwajmy	zatem	nieustannie	w	zachwycie	
nad	 ofiarą	 Chrystusową	 i	 dziękujmy	 Bogu,	 naszemu	
Ojcu	w	niebiesiech.
	 A	 skoro	wiarą	 przyjęliśmy	 łaskę	Bożą,	 to	 nie	
możemy	 pozostać	 bierni	 i	 obojętni,	 ale	 –	wręcz	 prze-
ciwnie	–	z	wdzięczności	za	Boży	dar	ratunku	jesteśmy	
powołani	do	służby	miłości	i	pomocy	naszym	bliźnim.	
I	 to	 jest	 trzecie	wyzwanie,	 o	 którym	 chciałbym	 teraz	
przypomnieć.
	 Zatem	 –	 po	 trzecie:	 miejmy	 odwagę	 wyjść	 
z	 Ewangelią	 poza	 mury	 naszych	 kościołów	 i	 kaplic,	
do	 naszych	 sąsiadów,	 do	 ludzi	wokół	 nas.	 Żyjemy	w	
czasach	ogromnego	 indywidualizmu.	 Jesteśmy	zorien-
towani	na	siebie,	w	siebie	zapatrzeni	–	Luter	by	powie-
dział:	zakrzywieni	na	swoim	punkcie.	A	to	skrzywienie	
jest	znowu	deformacją,	z	której	trzeba	wydostać	się,	by	
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wrócić	do	pierwotnego	stanu.	Zapominamy	o	 tym,	że	
posłaniem	 nas,	 ewangelików	 czy	 ogólnie	 chrześcijan,	
jest	radosne	życie	Ewangelią	oraz	bycie	Ewangelią	dla	
innych,	wskazywanie	 na	 bezwarunkową	miłość	Boga	
do	 nas,	 grzesznych	 ludzi.	 Ludzie	 wokół	 nas	 hołdują	
coraz	 bardziej	 wartościom	 materialnym	 i	 są	 otocze-
ni	przez	nowoczesne	 technologie,	 ale	nic	 ani	nikt	nie	
potrafi	 nasycić	 i	 zaspokoić	 głodu	 i	 pragnienia	 serca.	
Może	 to	uczynić	 jedynie	Ewangelia	Jezusa	Chrystusa,	
która	 jest	mocą	ku	 zbawieniu	dla	każdego,	 kto	w	nią	
uwierzy.	Módlmy	 się	 za	 naszych	 sąsiadów.	 I	 bądźmy	
cierpliwi,	jak	cierpliwy	wobec	nas	jest	Bóg.	Stawajmy	
się	dla	naszych	sąsiadów	bliźnimi,	bądźmy	gotowi	ich	
wysłuchać	 i	 z	 wyczuciem	wskazujmy	 im	 na	 Chrystu-
sa.	Niechaj	siła	Ewangelii,	która	nas	przemienia,	działa	
także	przez	nas.	Miejmy	odwagę	śmiało	i	radośnie,	ale	
w	 pokorze,	 wyznawać	 że	 Jezus	 Chrystus	 jest	 Panem	 
i	 podstawą	 wszelkiego	 bytu.	 Z	 Niego	 i	 przez	 Niego	
stworzone	zostało	wszystko	co	jest,	i	ku	Niemu	wszyst-
ko	 zmierza.	 Odwołujemy	 się	 do	 tego,	 że	 jesteśmy	
ewangelikami	według	Wyznania	Augsburskiego,	które	 
w	swoim	czasie	stanowiło	wielki	krok	odwagi.	Niech	
i	w	 dzisiejszych	 czasach	 rozbrzmiewa	 nasze	 życie	 ni-

czym	 echo	 owego	 wyznania.	 Chrześcijaństwo	 XXI	
wieku	może	 być	 chrześcijaństwem	wyznającym	 Jezu-
sa	Chrystusa	jako	Pana,	twórcę	i	dokończyciela	naszej	
wiary.	Jeśli	jednak	w	naszym	codziennym	życiu	pozwo-
limy	 tej	wierze	 umrzeć,	 zleje	 się	 ona	 ze	 światem	 i	w	
nim	zaniknie.	To,	czy	nasza	wiara	będzie	czymś	żywym	 
i	 stale	 aktualnym,	 zależy	 od	 każdej	 i	 każdego	 z	 nas.	
Obyśmy	 nie	 byli	 chrześcijanami	 czy	 ewangelikami	
tylko	z	nazwy,	ale	obyśmy	w	naszym	życiu	byli	praw-
dziwie	godni	tego	miana.	Żyjmy	z	Chrystusa	i	z	Chry-
stusem,	który	jest	niezachwianym	fundamentem	naszej	
wiary	i	całego	naszego	życia.
	 Chcieliśmy	 sobie	 dziś	 na	 nowo	 przypomnieć	 
i	zachęcić	się	do:
1/	 odwagi,	 by	 wrócić	 do	 Pisma	 Świętego	 i	 pozwolić,	
aby	nas	przemieniało,	oświecało	i	napełniało;
2/	 odwagi,	 by	 zdumiewać	 się	 nad	 wyjątkową	 ofiarą	
Chrystrusa	na	krzyżu,	która	jest	jedynym	sposobem,	by	
uratować	człowieka;
3/	odwagi,	by	wyjść	między	ludzi	i	żyć	Ewangelią,	tak	
by	i	oni	zatęsknili	za	miłością	Bożą	i	zbawieniem.	Do	
tego	niech	nam	Bóg	dopomaga!	Amen.

Tomáš Tyrlík, biskup ŚKEAW

Nieustannie potrzebujemy Reformacji

	 Tegoroczny	Dzień	Ewangelicki	przebiegał	pod	
hasłem,	które	w	Śląskim	Kościele	Ewangelickim	Augs-
burskiego	Wyznania	jest	mottem	roku	jubileuszowego	
500	 lat	Reformacji:	„Reformacja	–	czas	odwagi”.	Nie	
tylko	biskup	naszego	Kościoła	mówił	o	tym	w	swoim	
kazaniu,	ale	także	większość	gości.	Kilka	takich	wypo-
wiedzi	odważnie	przypominających	o	tym,	co	napraw-
dę	ważne,	pozwolę	sobie	poniżej	przytoczyć.	Te,	które	
najbardziej	 mnie	 poruszyły,	 stanowiące	 nieraz	 nawet	
swoiste	memento	 dla	 dzisiejszego	Kościoła.	 „Quo	va-
dis,	ecclesiae”,	pytał	nieraz	z	trwogą	za	
klasykami	 śp.	 ks.	 Jan	 Gross	 w	 odnie-
sieniu	do	dzisiejszej	kondycji	chrześci-
jaństwa.	W	tym	kontekście	warto	wsłu-
chać	się	w	świadectwa	niektórych	gości	
Dnia	Ewangelickiego.

	 Prof.	 Jerzy	 Buzek	 pozdrowił	
na	 początek	wszystkich,	 którzy	miesz-
kają	 po	 obu	 stronach	 Olzy	 na	 Śląsku	
Cieszyńskim.	„Jestem	duchowo	bardzo	
związany	z	tym	okresem	historii	Śląska	
Cieszyńskiego,	 tak	 bardzo	 umocowa-
nym	w	tradycji	mojej	rodziny,	kiedy	nie	
było	dzielącej	nas	granicy”	–	stwierdził	
pan	premier.	„Z	Dzięgielowa	do	Gutów	

szło	się	wówczas	pieszo	do	pracy	w	szkole	–	długo,	ale	
bez	przeszkód.	Kiedy	ciężko	pracujący	w	Trzyńcu	czy	
Karwinie	jechali	bryczką	lub	wozem	na	leczenie	do	no-
wych	uzdrowisk	w	Wiśle	czy	Jastrzębiu	Zdroju,	mogli	
tak	uczynić	bez	żadnych	kontroli.	Pierwszy	kościół,	jaki	
odwiedziłem,	to	był	ten	w	Ligotce	Kameralnej.	Miałem	
zaledwie	 parę	 tygodni.	 Potem	 odwiedzałem	 wiele	 in-
nych	kościołów:	od	Jabłonkowa	po	Karwinę,	od	Frydku	
po	Trzyniec,	ale	może	najczęściej	 ten	Na	Niwach,	bo	
jakoś	 było	 najbliżej,	można	 było	 dojechać	 pociągiem	
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z	miejsca,	gdzie	mieszkałem.	To	wszystko	jest	niezwy-
kła	historia.	Ta	historia	dzieciństwa,	młodości	zapada	w	
nas	bardzo	mocno.	Rok	 jubileuszu	 jest	w	gruncie	 rze-
czy	taki	sam,	jak	każdy	inny,	ale	przywołujemy	tę	histo-
rię,	bo	po	to	my,	ludzie,	wymyśliliśmy	jubileusze,	ażeby	
przypominać	sobie	dokładnie,	skąd	jesteśmy,	jaka	była	
droga,	nie	tylko	nasza,	osobista,	ale	także	tych,	którzy	
mieszkali	 kiedyś	 na	 naszej	 ziemi,	 nawet	 przed	wieka-
mi,	skąd	się	wzięliśmy.	I	każdy	z	nas	zapewne	stara	się	 
z	tego	jubileuszu	zapamiętać	kilka	ważnych	rzeczy,	któ-
re	mogą	go	budować	na	przyszłość.	Wszyscy	pamięta-
my	najważniejsze	wersety	z	Biblii.	Jeden	z	nich	mówi:	
„Nie	 masz	 Żyda	 ani	 Greka,	 nie	 masz	 niewolnika	 ani	
wolnego,	nie	masz	mężczyzny	ani	kobiety;	 albowiem	
wy	wszyscy	jedno	jesteście	w	Jezusie	Chrystusie”	(Ga	
3,28).	I	to	„bycie	w	Jezusie	Chrystusie”	stało	się	funda-
mentem	wszystkiego,	 co	 rozpoczęło	 się	 500	 lat	 temu.	
To	wydawałoby	się	takie	proste,	a	było	to	na	owe	czasy	
tak	fundamentalne	i	przełomowe	odkrycie.	Z	tego	wy-
rośliśmy,	 to	 jest	nasza	tradycja,	 to	 jest	nasze	głębokie	
przekonanie.	Na	tym	budujemy	swoją	 tożsamość.	Ale	
w	tym	wersecie	są	także	piękne	słowa,	które	mówią,	że	
wszyscy	bez	wyjątku	jesteśmy	w	stu	procentach	równi.	
A	więc	 otwierajmy	 się	 na	 siebie	 i	 darzmy	 się	 nawza-
jem	 uśmiechem,	 i	 miłością.	 Spotkanie	 w	 kościele	 Je-
zusowym	w	Cieszynie	tych	„obydwu	stron”	rzeki	Olzy	
dla	mnie	osobiście	jest	właśnie	takim	najważniejszym	
przesłaniem”.
	 Ciekawe	były	 też	odpowiedzi	uczestników	 fo-
rum,	 dotyczącego	 aktualności	 Reformacji	 pt.	 „Ciągła	
reformacja	Kościoła”.	 Prowadzący	 ks.	 dr	Marcin	 Pię-
tak	zadał	gościom	pytanie,	które	właściwie	pochodziło	
z	 innej	 dyskusji	 –	 spotkania	 młodzieży	 z	 przedstawi-
cielami	naszego	życia	religijnego.	Brzmiało	ono:	„Jaki	
będzie	Kościół	za	20	lat?”
	 Ks.	prof.	Józef	Budniak,	rzymskokatolicki	teo-
log	i	ekumenista,	w	swojej	odpowiedzi	odniósł	się	do	

prześladowań	 chrześcijan	 na	 całym	 świecie	 oraz	 do	
stanu	Kościoła	w	naszej	części	świata.	„Pomyślmy,	czy	
to	wszystko,	 co	 się	 dziś	 dzieje,	 to	 nie	 jest	 bicz	Boży	
na	chrześcijaństwo,	które	odwróciło	się	od	swojej	 toż-
samości	i	swoich	korzeni;	przynajmniej	u	nas	w	Euro-
pie?	Myśmy	sobie	na	 to	 sami	zapracowali.	Dochodzą	
do	 nas	 informacje,	 chociażby	 z	 Pakistanu,	 że	młodzi	
ludzie,	 nawet	 chodzący	 do	 szkoły,	 giną.	 Chrześcija-
nie	giną	wszędzie.	Oczywiście,	chwała	Bogu	za	to,	że	
mają	 siłę	 wytrwać	 i	 być	 do	 końca	 świadkami	 Jezusa	
Chrystusa,	 są	gotowi	 stracić	życie	dla	Niego.	Ale	czy	
mielibyśmy	ją	i	my?	Jak	to	jest	z	nami.	Popatrzmy	się,	
jak	wygląda	Kościół	 na	 Zachodzie.	 Jeżeli	 nie	 będzie-
my	pokutować	i	nieustannie	się	nawracać,	i	nie	będzie-
my	wierzyć	Bogu,	to	biada	nam.	Bo	przecież	musimy	
sobie	przyznać	szczerze,	że	mamy	wielu	tak	zwanych	
chrześcijan,	a	nawet	pewnie	niektórych	duchownych	–	
niewierzących,	 i	 to	we	wszystkich	Kościołach!	 Jeżeli	
to	się	będzie	pogłębiać,	to	może	nie	trzeba	dwudziestu	
lat,	może	dziesięć	lat	i	będziemy	kościoły	sprzedawać	
jako	salony	samochodowe,	hotele,	restauracje	–	tak	jak	
jest	na	Zachodzie.	Trzeba	już	dzisiaj	bić	na	alarm,	ubrać	
przysłowiowy	 „wór	 pokutny”	 i	 prawdziwie	 nawracać	
się	–	a	później	być	świadkami	tego	nawrócenia	dla	in-
nych.	I	musimy	w	tym	być	razem	–	jako	jeden	Kościół.	
Prawdziwymi	 „ekumenistami”	 dzisiaj	 są	muzułmanie,	
dlatego	że	oni	nie	wybierają	kogo	zabić,	 czy	ewange-
lika,	 adwentystę,	 zielonoświątkowca	 czy	 katolika.	 Za-
bijają	świadków	krzyża,	zabijają	chrześcijan.	Jeżeli	my	
nie	 będziemy	 jedną	wielką	 siłą,	 która	 będzie	mówiła	
głosem	Jezusa	Chrystusa,	głosem	Ewangelii,	to	my	na-
wet	tych	dziesięciu	lat	nie	przetrwamy”.
	 Dr	 Jerzy	 Sojka,	 ewangelicki	 teolog	 i	 wykła-
dowca	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	w	War-
szawie	 powiedział	 z	 kolei:	 „Jestem	 bardzo	 głęboko	
przekonany,	na	tyle,	na	ile	poznaję	Reformację,	czytam	
o	niej	i	się	nią	zajmuję,	że	jedną	z	kluczowych	zmian,	

które	się	wtedy	dokonały,	było	to,	że	
przestano	 myśleć	 kategoriami	 insty-
tucji,	 a	 zaczęto	 myśleć	 kategoriami	
osobistej	odpowiedzialności.	 Już	nie	
Kościół,	 który	 był	 rozumiany	 jako	
„dostarczyciel	 zbawienia”,	 ale	 oso-
bista	 wiara	 człowieka	 była	 tym,	 co	
decyduje.	Oczywiście,	nie	jako	jakaś	
jego	 zasługa,	 tylko	 to,	 co	 otrzymuje	
od	Boga.	Automatycznie	w	grę	wcho-
dzi	 tutaj	 kategoria	 bardzo	 osobistej	
odpowiedzialności.	 Dlatego	 się	 do	
tego	 odwołuję,	 że	 do	 pewnego	 stop-
nia	podzielam	pesymistyczną	diagno-
zę	księdza	profesora.	Wydaje	mi	 się	
jednak,	że	niezależnie	od	 tego,	 jakie	
niebezpieczeństwa	 czyhają	 współ-
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cześnie	na	Kościół,	ma	on	potencjał	do	tego,	żeby	sam	
siebie	mógł	wykończyć,	albo	potencjał	do	tego,	by	fak-
tycznie	rozkwitnąć.	Niezależnie	od	wszelkich	zagrożeń	
współczesności,	albo	my	jako	chrześcijanie	zaczniemy	
poważnie	 traktować	 nasze	 chrześcijaństwo,	 naszą	 toż-
samość	 teologiczną,	 zaczniemy	 poważnie	 i	w	 sposób	
mądry	się	nawracać	–	nie	w	sensie	populistycznym:	Ja	
się	nawróciłem,	to	ja	teraz	jestem	lepszy	od	tych	innych,	
co	się	jeszcze	nie	nawrócili.	Bo	nie	o	to	chodzi.	Myśle-
nie	reformacyjne,	to	jest	moja	odpowiedzialność,	moja	
konfrontacja.	 Stąd	 pytanie	 do	 każdego	 jednego	 z	 nas,	
nie	tylko	do	duchownych	w	Kościele,	nie	tylko	do	tych,	
co	 się	–	nie	wiem	–	 teologią	 zawodowo	zajmują:	 Jak	
ja	 to	 dziedzictwo,	 którego	 jestem	 spadkobiercą,	 będę	
traktował.	Jeżeli	bowiem	nie	zaczniemy	tego	dziedzic-
twa	traktować	bardzo	poważnie,	nie	zaczniemy	mądrze	
szukać	inspiracji	w	tym,	co	nam	zostało	dane	przez	tych	
pięć	plus	piętnaście	wieków	tradycji,	patrząc	z	perspek-
tywy	ewangelickiej,	 to	szczerze	powiedziawszy,	 ja	na-
wet	nie	będę	szczególnie	płakał	po	 tym	Kościele,	któ-
ry	zniknie.	Bo	jeżeli	on	nie	podejmie	odpowiedzialnie	
tego	swojego	zadania,	to	znaczy,	że	nie	był	tu	potrzebny.	
Cały	czas	chcę	ufać	 i	chcę	wierzyć,	że	Bóg	w	Duchu	
Świętym	ma	inny	plan	dla	Kościoła	i	da	mu	się	obudzić,	
da	mu	wykonać	swoją	pracę,	tak	jak	w	najróżniejszych	
kryzysach	przez	dotychczasowych	dwadzieścia	wieków,	
natomiast	jak	najdalszy	jestem	od	takiego	stwierdzenia:	
Załóżmy	ręce	i	czekajmy,	aż	nas	Pan	Bóg	zbawi	od	tej	

tragedii,	w	którą	sami	żeśmy	się	wpakowali.	On	zbawia	
nas	i	chce	nas	zbawić,	ale	w	ten	sposób,	że	nas	angażuje.	
A	jedną	z	najważniejszych	cech	protestanckiego	chrze-
ścijaństwa	jest	to,	że	ono	angażuje	człowieka.	I	w	tym	
sensie	to	jest	pewne	dobro	też	już	dzisiaj	ekumeniczne,	
bowiem	 także	 w	 katolicyzmie	 widać	 podobne	 wypo-
wiedzi,	np.	u	Benedykta	XVI,	że	może	to	nawet	dobrze,	
iż	 chrześcijaństwo	na	Zachodzie	 się	 kurczy,	 bo	 przez	
to	 zyskuje	na	 jakości.	Chodzi	o	 to,	 byśmy	 faktycznie	
byli	 zaangażowani	 i	 odpowiedzialnie	 obchodzili	 się	 
z	tym	naszym	dziedzictwem,	po	to,	by	dawać	ludziom	
przemyślane,	pogłębione	odpowiedzi,	a	nie	tylko	takie	
pobożne	gadanie,	które	bardzo	często	z	naszych	ambon	
płynie,	a	z	którego	nic	kompletnie	nie	wynika.	Chyba	
przyszły	znowu	takie	czasy,	jak	u	początków	chrześci-
jaństwa,	 że	 swoją	wiarygodność	 nie	 będzie	 ono	 zyski-
wało	ze	swojej	pozycji	kulturowej,	ale	z	bardzo	prostych	
czynów	miłości	względem	bliźniego,	na	tym	najbardziej	
bazowym	poziomie.	To	jest	coś,	co	faktycznie	możemy	
bliźnim	przekazać.	Jeżeli	WSZYSCY	się	nie	weźmiemy	
i	nie	zaczniemy	tak	zmieniać	Kościoła,	 i	 tak	przekazy-
wać	przesłania	chrześcijańskiego,	no	to	ono	chyba	fak-
tycznie	nie	jest	warte	zachowania.
	 W	 uzupełnieniu	 ks.	 prof.	 Budniak	 zacytował	
jedynie	na	koniec	słowa	św.	Augustyna:	„Do	Chrystusa	
idziemy	miłością.	Jeżeli	to	będziemy	realizować	–	jest	
optymizm	na	przyszłość”.

ks. Janusz Kożusznik

Odsłonięcie tablicy
	 W	czasie	Ewangelickich	Dni	Kościoła,	 16	VI	
2017	 r.	 na	 budynku	 Parafii	 przy	 Placu	 Kościelnym	 
w	Cieszynie	odsłonięto	 tablicę	upamiętniającą	księcia	
Wacława	 III	Adama	 i	 księżną	 Sydonię	Katarzynę.	Ta-
blicę	odsłonili:	dr	n.	med.	Halina	Molak-Olczak,	ks.	bp	
Jerzy	Samiec,	proboszcz	ks.	Janusz	Sikora	i	Jan	Puczek.	
Przemówienie	z	okazji	odsłonięcia	tablicy	wygłosił	Jan	
Puczek,	przybliżając	upamiętniane	postaci:

„Szanowni Zgromadzeni!
 Czterysta siedemdziesiąt dwa lata temu dwu-
dziestojednoletni książę Wacław III Adam objął władzę 
w Księstwie Cieszyńskim i przyjął Reformację Kościoła 
według konfesji augsburskiej. Za jego przykładem do 
Reformacji przyłączył się dwór książęcy, rada miasta, 
mieszczanie, a także szlachta księstwa i wieś - chło-
pi. Wkrótce Reformacja objęła większość księstwa,  
a szczególnie cenna i droga stała się dla tych, którzy 
mieli najmniej - dla chłopów. 
 Reformacja utrwalała się poprzez wprowa-
dzanie nowych porządków kościelnych i dołączanych  

do nich porządków szkolnych. Tak też było w Księ-
stwie Cieszyńskim. Za przykładem książąt śląskich,  
Piastów, w 1568 roku Wacław III Adam wydał Porządek  
kościelny. 
 Po śmierci Wacława III Adama w 1579 roku 
dzieło Reformacji kontynuowała jego małżonka, księż-
na Sydonia Katarzyna, która w w 1584 roku wydała 
drukiem Porządek kościelny uzupełniony o Porządek 
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szkolny. Imiona księżnej w podanej kolejności są zgod-
ne z wydanymi przez nią dokumentami. Sto lat temu  
o księżnej tej pamiętano; miała swoją ulicę, ale potem 
jakby chciano o niej zapomnieć.
 Jak pisze historyk prof. Wacław Urban, jeden  
z twórców Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach, cytuję:
 „Wyjątkiem na skalę ogólnopolską było i jest - 
zamieszkałe w większości przez Polaków Cieszyńskie. … 
Tylko przez dwa pokolenia miało Cieszyńskie ewange-
lickie rządy, a mimo to hasła luteranizmu zakotwiczyły 
tu bardzo głęboko, zwłaszcza wśród stanów niższych. … 
 Początkiem XVII wieku czasy się zmieniły. Ko-
lejny książę cieszyński Adam Wacław odszedł od Re-
formacji, zaczęły się prześladowania, które przybrały 
gwałtowne rozmiary po wygaśnięciu linii Piastów cie-
szyńskich w 1653 roku. Mimo półwiekowych prześla-
dowań Reformacja przetrwała w ukryciu, zwłaszcza 
w górskich wioskach, wśród chłopów i w nielicznych 
domach szlachty.  Przetrwała, bo w głębokiej świado-
mości zakorzeniona była w oparciu o przechowywane  
w ukryciu Pismo Święte, kancjonały i postylle. Prze-
trwała, bo matki uczyły swoje dzieci modlić się, czytać 
i śpiewać.
 Kiedy po pokoju w Altranstadt ewangelicy 
mogli się ujawnić, było ich tysiące, dziesiątki tysięcy. 
Tu na placu Kościelnym najpierw powstawały szkoły,  
a wraz z nimi budowano mury potężnej świątyni. Stani-
sław Staszic, przejeżdżając w 1790 roku przez Księstwo 
Cieszyńskie, z pewnym zdumieniem zapisał: we wszyst-
kich wsiach widziałem szkółki i dzieci spieszące do nich 
nawet ćwierć mili.
 Dwieście lat później reaktywowane Towarzy-
stwo Ewangelickie, nawiązując do wspaniałych tra-
dycji oświatowych czasów Reformacji i szkół wokół 
kościoła Jezusowego w Cieszynie, uruchomiło liceum,  

a potem gim-
nazjum, szkołę 
podstawową 
i przedszkole. 
Już ponad 800 
absolwentów 
ukończyło li-
ceum, a szkoły 
nasze swoimi 
osiągnięcia-
mi przynoszą 
dumę nie tylko 
nam, ale i na-
szemu miastu.
 Kiedy 
p r z y c h o d z i -
my tu na plac 
K o ś c i e l n y ,  
z którym zwią-
zane są naj-
piękniejsze karty ewangelicyzmu na Śląsku Cieszyńskim, 
niech ta tablica, którą w 500-lecie Reformacji pragnie-
my teraz odsłonić, skłoni nas do  refleksji:  kiedy to się 
zaczęło i komu to zawdzięczamy.
 Niech skłoni nas do refleksji nad znaną senten-
cją, z której zacytuję tylko pierwsze słowa: 
Skąd przychodzimy… Dziękuję.”

	 Tablicę	ufundowali:	Halina	Molak-Olczak	i	Jan	
Puczek,	zapisani	na	odwrocie	tablicy.	Autor	tekstu	-	Jan	
Puczek;	projekt	graficzny	i	wykonanie	modelu	orła	Pia-
stów	cieszyńskich	(XVI/XVII	w.)	 -	Urszula	Górnicka-
-Herma;	odlew	orła:	Marek	Żebrowski,	zakład	odlewni-
czy	w	Straconce;	wykonawca	tablicy	i	montaż	-	Wacław	
Pieczonka,	zakład	kamieniarski	w	Goleszowie.

Helena Olczak - Woltman

	 Jak	co	roku	ostatnia	niedziela	sierpnia	przezna-
czona	 jest	 dla	 naszych	 Seniorów	 -	 jako	 nabożeństwo	
spowiednio-komunijne.	 Termin	 nabożeństwa	 ogłoszo-
ny	jest	z	wyprzedzeniem,	aby	rodziny	zadbały,	by	ich	
bliscy	mogli	być	w	tym	dniu	w	kościele.	W	pogotowiu	
jest	 też	 Koło	 Odwiedzinowe	 informując	 swoich	 pod-
opiecznych	 i	 przygotowując	 posiłek.	 Chór	 Misyjny,	
który	zawsze	usługuje	podczas	nabożeństwa,	przygoto-
wuje	pieśni	już	w	czerwcu.	Jest	to	sczególny	i	wzrusza-
jący	dzień	w	życiu	chrześcijanina.	To	wtedy	wyznajemy	
swoje	grzechy	przed	Bogiem	i	 ludźmi,	a	Jezus	powie-
rzył	 Kościołowi	 władzę	 kluczów,	 czyli	 odpuszczenie	
grzechów	 tym,	 którzy	 za	 grzechy	 żałują,	 a	 zatrzyma-

Nabożeństwo dla seniorów w Cieszynie

nie	 niepokutującym.	W	Wieczerzy	Pańskiej	 daje	 nam	
obietnicę,	że	„kto	spożywa	ciało	moje	i	krew	moją	ma	
żywot	wieczny	i	wskrzesi	go	w	dniu	ostatecznym”.	Kto	
z	wiarą	spożywa	tę	Wieczerzę,	ten	mieszka	w	Jezusie,	 
a	On	w	nim.	
	 Nabożeństwo	 poprowadził	 ks.	 Janusz	 Sikora.	
Po	 liturgii	zaśpiewał	Chór	Misyjny	pieśń:	„Ja	nie	pra-
gnę	skarbów”.	Kazanie	oparte	było	o	tekst	z	Ew.	Mate-
usza21,	28-32	(Podobieństwo	o	dwóch	synach).	Ksiądz	
stwierdził:	 Łatwiej	 jest	 powiedzieć:	 „Tak	 jest	 Panie”,	
niż	wykonać	 to	polecenie	 i	przyrzeczenie.	Zadał	nam	
kilka	 pytań,	 m.in.	 Gdzie	 są	 dzisiaj	 konfirmanci,	 któ-
rzy	w	liczbie	ponad	80	osób	ślubowali	wierność	Bogu	
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i	Kościołowi?	 Ile	 z	 ponad	 800	małżeństw,	
którym	udzielił	ślubu	w	czasie	39	lat	służby	
pozostało	 wiernymi	 sobie?	 Konfrontujmy	
się	z	tym,	co	zobaczymy	w	zwierciadle	Sło-
wa	Bożego,	 do	 którego	 z	 synów	 jesteśmy	
podobni?
	 Ksiądz	 zachęcił	 nas,	 abyśmy	 prę-
dzej	 czy	 później	wykonali	wolę	Ojca	Nie-
biańskiego.
	 Po	 kazaniu	 chór	 zaśpiewał	 pieśń	
„Bez	Niego	nic	bym	nie	zdziałał”,	a	potem	
nastąpiła	Spowiedź	i	Komunia	Święta.	
	 Seniorzy	 zostali	 zaproszeni	 na	 po-
częstunek	 do	 sali	 parafialnej.	Nie	 zawiódł	
nas	ks.	senior	Jan	Melcer	wraz	z	małżonką,	
a	95-letni	Paweł	Wacławik	przesłał	pozdro-
wienia	ze	Szpitala	Śląskiego.
	 Spotkanie	upłynęło	w	miłej	atmos-
ferze.	 Jest	 to	 jedyna	 okazja,	 kiedy	można	
zobaczyć	 tak	 wielu.	 Szkoda,	 że	 w	 spotka-
niach	bierze	udział	coraz	mniej	osób.	DLA-
CZEGO???

Tekst: Zofia Wojtas
Zdjęcia: Maksymilian Gadowski
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Nabożeństwa żniwowe w naszej Parafii

W Bażanowicach, ...

	 W	niedzielę,	17	września,	odbyło	się	w	Ba-
żanowicach	Dziękczynne	Święto	Żniw.	Uroczyste	
nabożeństwo	 rozpoczęło	 się	 procesjonalnym	wej-
ściem	do	kościoła	dzieci	prowadzonych	przez	księ-
dza.	Dzieci	 przyniosły	 przed	 ołtarz	 Biblię,	 chleb,	
kwiaty	oraz	swoje	koszyki.
	 Dzieci	 ze	 szkółki	 niedzielnej	 przygotowa-
ły	wiersze,	zaśpiewał	chór	mieszany	pod	dyrekcją	
diak.	Joanny	Sikory.	Kazanie	wygłosił	ks.	Dariusz	
Madzia,	a	nabożeństwo	połączone	było	ze	spowie-
dzią	i	komunią	świętą.	
	 Po	 błogosławieństwie	 końcowym,	 trady-
cyjnie	już,	każdy	mógł	zabrać	do	domu	bochenek	
chleba.
	 Dziękujemy	za	wszystkie	dary,	które	przy-
ozdobiły	nasz	kościół!

Tekst: J. Szalbot
Foto: S.Polok

Kościół Świyntyj Trójcy

Uż sztyrycet roków tymu,
Zofia Szurmanowa,

Dała farze kóńszczek ziymie,
Coby Boży dóm budować.

Wanieliki z Bażanowic
Za robote chnet się wziyni,

A tyn nowy, pieky filiał,
W pore roków postawili.

Odkiel kościół i poświyncił,
Ksióndz biskup Narzyński,
Majóm bliży do rzykanio – 

Jejich wielki szczyńści.

Dzisio uż nie muszóm jechać,
Na fare w Cieszynie,

Głoszóm tukej Bożóm chwałe,
We swoji dziedzinie!

Henryk Pasterny
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... i w Zamarskach (fotomigawki)

Foto: Monika Macura
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Zwiedzanie Kościoła Jezusowego

	 W	piątek	8.	września	w	ramach	
25.	 edycji	 Europejskich	 Dni	 Dziedzic-
twa,	pod	hasłem	„Krajobraz	dziedzictwa,	
dziedzictwo	krajobrazu”	mogliśmy	udać	
się	 na	 zwiedzanie	 Parafii	 ewangelicko-
-augsburskiej	 w	 Cieszynie,	 a	 dokład-
nie	 zabytkowego	 kościoła	 Jezusowego.	
Zwiedzanie	nie	ograniczało	się	do	samej	
możliwości	 obejrzenia	 kościoła,	 osoby	
zainteresowane	mogły	obejrzeć	również	
zabytkowe	 księgi,	 które	 znajdują	 się	 
w	archiwach	parafialnych.
	 Grupę	 zwiedzających	 oprowa-
dzał	Marcin	Gabryś,	historyk	oraz	archi-
wista,	który	na	co	dzień	zajmuje	się	para-
fialnymi	archiwami	– Na górze kościoła 
ewangelickiego znajduje się największa 
tego typu biblioteka, która zawiera aż 
23.000 egzemplarze woluminów, z któ-
rych aż 5.000 to tak zwane starodruki, 
czyli księgi powstałe jeszcze przed 1800 
rokiem	 –	 mówił	 przewodnik,	 podczas	
oprowadzania	grupy.
		 Zwiedzający	 dowiedzieli	 się	
między	 innymi,	 dlaczego	 kościół	 został	
usytuowany	 akurat	w	 tym	miejscu.	Wy-
nikało	to	z	dawnych	przepisów,	które	sta-
nowiły,	 że	 tego	 typu	 obiekty	mają	 znaj-
dować	 się	 w	 odległości	 wystrzału	 kuli	 
z	 armaty	 od	murów	miejskich.	Niewiel-
kie	 wzgórze,	 na	 którym	 kościół	 zbudo-
wano	 spełniało	 te	 wymagania,	 dodatko-
wo	 szlachcie	 udało	 się	 w	 tym	 miejscu	
wykupić	ogrody,	dzięki	czemu	mogli	do-
wolnie	zagospodarować	to	miejsce.
		 Ciekawostką	wartą	zapamiętania	
był	 opis	 charakterystycznego	 usytuowa-
nia	 ławek,	 które	 miało	 na	 celu	 umożli-
wienie	wejście	do	kościoła,	 jak	najwięk-
szej	 ilości	 wiernych,	 dodatkowo	 dzięki	
temu	 nikt	 nie	 jest	 odwrócony	 tyłem	 do	
ambony,	ani	do	ołtarza.	Kiedyś	miejsca	w	ławkach	były	
wykupowane	przez	bogatsze	rodziny,	o	czym	świadczy	
zachowany	do	dzisiaj	napis,	mieszczący	się	na	 jednej	 
z	nich	–	opowiadał	pan	Gabryś.
		 Następnie	można	było	obejrzeć	część	zgroma-
dzonych	w	archiwach	kościelnych	ksiąg.	Niektóre	po-
chodziły	z	początków	reformacji,	z	kolei	inne	nie	były	
egzemplarzami	 drukowanymi.	W	 dobie	 kontrreforma-
cji,	gdy	niszczono	wszystkie	ewangelickie	księgi,	wie-

le	osób	decydowało	się	na	samodzielne	przepisywanie	
ksiąg,	aby	w	ten	sposób	mieć	dostęp	do	modlitw,	bądź	
kazań.	Niektóre	egzemplarze	zachowały	się	do	dzisiaj,	
a	oglądać	je	można	właśnie	w	bibliotece	Kościoła	Jezu-
sowego	w	Cieszynie.
      Joanna Świba

Żródło: www. ox.pl

Jeden z starodruków

Nazwisko rodziny na 
jednej z ławek
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WSPOMNIENIE

BRONISŁAW WALICKI 

 W	dniu	10	lipca	2017	r.	w	kościele	ewangelic-
kim	w	Bystrzycy	w	Czechach	odbył	się	pogrzeb	Broni-
sława	Walickiego,	wybitnego	działacza	polonijnego	na	
Zaolziu,	odznaczonego	Krzyżem	Komandorskim	Orde-
ru	Zasługi	Rzeczypospolitej	Polskiej	przez	Prezydenta	
RP.	
	 W	 imieniu	 Kongresu	 Polaków	 w	 Republice	
Czeskiej	Józef	Szymeczek	tak	mówił	w	Kościele:	
	 „Żegnamy	 dziś	 naszego	 przyjaciela,	 współpra-
cownika,	 syna	 Ziemi	 Cieszyńskiej,	 działacza	 społecz-
nego,	 wiceprezesa	 Kongresu	 Polaków	 w	 Republice	
Czeskiej	w	latach	1997-2002,	reprezentanta	mniejszości	
polskiej	 w	 organach	 doradczych	 różnych	 szczebli,	 ne-
gocjatora	mniejszości	polskiej	w	sprawach	wprowadza-
nia	 standardów	 europejskich,	wielkiego	 patriotę,	 Pola-
ka	–	Bronisława	Walickiego,	który	swoją	pielgrzymkę	
życiową	 rozpoczął	 na	 Zaolziu	 i	 także	 tutaj	 zakończył.		
Był	 człowiekiem	w	wierze	 stałym,	w	 nadziei	 nieporu-
szonym,	zostawił	imię	i	pamiątkę	dobrą	między	nami.	
	 Bronisław	Walicki	 po	 opuszczeniu	 Ziemi	 Cie-
szyńskiej	 działał	 w	 różnych	 miejscach,	 nie	 zapomina-
jąc	jednak	nigdy	o	swoich	korzeniach.	W	Pradze	działał	 
w	 środowisku	 polskim,	 w	 kole	 PZKO,	 przywracając	
mu	po	1989	r.	nazwę	Klub	Polski,	był	jego	długoletnim	
prezesem.	Gdy	ukończył	swą	pracę	zawodową,	powró-
cił	do	swego	domu	ojcowskiego	na	Ziemię	Cieszyńską,	
by	 to	wszystko,	 co	 zyskał	 działając	w	obcym	 świecie,	
oddać	jej	i	podzielić	się	z	ludem	śląskim	mowy	polskiej	
swymi	bogatymi	doświadczeniami.	W	 tym	okresie	 po-
znałem	go	osobiście.	Pracowaliśmy	razem	w	Kongresie	
Polaków,	 ja	 jako	pracownik,	on	 jako	wiceprezes	-	spo-
łecznik.	 Był	 wymagający,	 dbał	 nie	 tylko	 o	 treść,	 ale	 
i	 formę.	Dbał	 o	 poprawność	 językową	 i	 przyzwoitość	
w	obejściu	ludzkim.		Podniósł	kulturę	kancelaryjną	nie	
tylko	biura	Kongresu,	ale	i	innych	organizacji	polskich.	
Zadziwiał	 swoimi	 umiejętnościami	 i	 doświadczeniami,	
z	 którymi	 się	 chętnie	 dzielił.	 Konsekwentnie	 wycho-
wywał	 następców.	 I	 opowiadał.	 Jego	 życie	 było	pełne	
różnych	 przygód.	Wyraz	 „przygoda”	można	 rozumieć	
w	 dobrym	 i	 złym	 znaczeniu.	Doznał	 bowiem	 też	wie-
lu	utrapień.	Nigdy	bym	nie	pomyślał,	że	te	jego	bardzo	
nietypowe	 doświadczenia	 –	 znajomość	 siedmiu	 języ-
ków,	w	tym	języka	włoskiego	i	niemieckiego,	umiłowa-
nie	południowego	Tyrolu,	kontakty	z	Akademią	Eurac	 
w	Bolzano,	 okażą	 się	 dla	 sprawy	 zaolziańskiej	 najbar-
dziej	użytecznymi.		
	 Jako	 wiceprezes	 Kongresu	 Polaków	 w	 Repu-
blice	Czeskiej	uczestniczył	w	pracach	nad	czeską	usta-
wą	 o	 mniejszościach	 narodowych,	 niemiecką	 ustawą	
o	 odszkodowaniach	wojennych,	 a	w	 szczególności	 jej	
dodatku,	 zwanego	 „klauzulą	 otwartości”,	 która	 otwo-
rzyła	 możliwości	 zyskania	 odszkodowań	 wojennych	

również	dla	Polaków	
zaolziańskich.	 Kiedy	
przestał	 być	 wicepre-
zesem,	 kierował	 gru-
pą	negocjatorów,	któ-
ra	 z	 rządem	 czeskim	
ustalała	 brzmienie	
Europejskiej	 Karty	
Języków	 Regional-
nych	 i	 Mniejszościo-
wych.	To	w	znacznej	
mierze	dzięki	Jego	staraniom,	wprowadzona	została	na	
Zaolziu	dwujęzyczność	a	język	polski	wydobyty	został	
z	prywatnych	sfer	świetlic	i	domów	rodzinnych	i	wpro-
wadzony	w	sferę	publiczną	na	ulice,	place,	dworce	kole-
jowe.	Przy	rozmowach	z	przedstawicielami	różnych	na-
rodów	podkreślał:	możemy	sią	różnić	czymkolwiek,	ale	
nie	 różnimy	 się	 godnością.	Dlatego	 ufali	mu	wszyscy,	
nie	 tylko	 Polacy.	 Był	 bardzo	 skromny,	 nie	 opowiadał	 
o	swoich	zasługach.	
	 We	wszystko,	 co	 robił,	wierzył.	Był	Polakiem	 
i	 ewangelikiem	 wychowanym	 w	 tradycji	 michejdow-
sko-kubiszowskiej.	Dla	niego	pieśń	„Płyniesz	Olzo”	nie	
była	tylko	piosenką	ludową	-	był	to	drogowskaz	marszu	
przez	świętą	rzekę	Olzę	ku	lepszej	przyszłości.	Pomimo	
mniejszego	 zorientowania	 narodowościowego	 wśród	
ludności	polskiej	na	Zaolziu,	które	zobaczył	po	powro-
cie	z	Pragi,	wierzył,	że	to,	co	robi,	czyli	promocja	kultu-
ry	i	języka	polskiego,	ma	sens.	Nie	było	mu	łatwo.	Dys-
kusje	 były	 często	męczące,	 nie	 tylko	 z	Czechami,	 ale	 
i	 z	 Zaolziakami.	 Były	 długie	 argumentacje,	 przekony-
wanie,	rozczarowanie	bierną	postawą	Zaolziaków.	Lecz	
znów	 znad	 symbolicznego	 grobu	 zaolziańskiej	 polsko-
ści	wychodził	z	nadzieją	na	lepszą	przyszłość.		I	tę	wiarę,	
która	budzi	nadzieję,	w	miłości	przekazywał	dalej.	
	 W	ostatnich	 latach	Bronek	nie	udzielał	się	 już	
społecznie	 a	 spotkać	 go	można	 było	w	 teatrze	 lub	 na	
imprezach	polskich.	Tak	jak	liść	na	drzewie	kurczy	się	
i	schnie,	aż	w	końcu	wiatr	śmierci	oderwie	go	od	życia,	
tak	i	Bronek	powoli	od	nas	odchodził.	Już	nie	opowiadał	
długo,	nie	dzielił	się	doświadczeniami,	ale	i	za	te	chwile	
jesteśmy	wdzięczni.	 Jeden	 uśmiech,	 uścisk	 ręki	 jedno	
słowo,	 sprawiało,	 że	 czuło	 się	 nową	 energię	 do	 dal-
szego	życia	 i	działań.	Wszyscy	 jego	współpracownicy	
z	ogromną	satysfakcją	przyjęli	 fakt	nadania	Bronkowi	
wysokiego	odznaczenia	państwowego	pod	sam	koniec	
jego	życia.	To	życie	godne	było	zauważenia.	To	życie	
miało	 sens.	Było	 to	 życie	 spełnionego	 człowieka.	 	Te-
raz	odszedł	do	ojczyzny	świętej,	jako	dobrym	ludziom	
przystoi.		Cześć	jego	pamięci.”			

Tekst: dr Józef Szymeczek 
Opracowanie: dr Helena Olczak-Woltman



Informator Parafialny nr 10/2017 (164)

październik 2017  37

LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

	 4	września	rozpoczęliśmy	nowy	-	2017/18	rok	
szkolny.	 W	 wyniku	 przeprowadzonej	 rekrutacji	 do	
trzech	klas	pierwszych	zostało	przyjętych	68	uczniów,	
z	czego	40	(59%)	stanowią	absolwenci	GTE.	Tak	więc	
rozpoczynamy	rok	szkolny	w	budynku	przy	ul.	Sienkie-
wicza	2,	z	8	oddziałami	klas	LOTE,	5	oddziałami	klas	
GTE	i		w	wyniku	reformy	…	2	klasami	SPTE,	łącznie	
317	uczniów.	Dziękujemy	uczniom	i	ich	rodzicom	
za	zaufanie	jakim	obdarzyli	nasze	placówki	przy	
podejmowaniu	decyzji	o	wyborze	dalszej	ścieżki	
kształcenia.	
	 Tradycyjnie	w	pierwszy	piątek	roku	szkol-
nego	 odbyło	 się	 spotkanie	 absolwentów	 LOTE.	
Większość	 z	 nich	 stanowili	 ci	 najmłodsi,	 którzy	
relacjonowali	 na	 jakich	 uczelniach	 rozpoczną	
naukę	 1.	 października	 2017	 r.	 Tak	 więc,	 mamy	
studenta	 University	 of	 Cambridge	 oraz	 studen-
tów	 Uniwersytetu	 Warszawskiego,	 Jagielońskie-
go,	 Politechniki	 Gliwickiej	 i	 Wrocławskiej.	 No	
i	 przede	 wszystkim	 świeżo	 upieczonych	 studen-
tów	 uczelni	 medycznych.	 Kilkoro	 absolwentów	
LOTE	wybrało	także	uczelnie	europejskie	w	Ber-
linie	i	Wiedniu.	Życzymy	Wam	samych	sukcesów	

i	zapraszamy	za	rok	na	spotkanie	absolwentów!	Rośnie	
już	kolejne	pokolenie	 ,	 przecież	LOTE	 	w	przyszłym	
roku	obchodzi	swoje	25	–	lecie!	Najbardziej	cieszą	te	
odwiedziny	 po	 latach,	 kiedy	 absolwenci	 przychodzą,	
aby	powspominać,	aby	poczuć	atmosferę	jedynej	takiej	
szkoły.	Bardzo	nam	miło,	że	dobrze	nas	wspominacie.
	 Społeczność	szkół	TE	angażuje	się	w	inicjaty-
wy	z	okazji	500-lecia	Reformacji.	W	sobotę	9.	września		
w	auli	LOTE	Zarząd	TE	zorganizował	sympozjum	na	

temat	 wpływu	 Reformacji	 na	 życie	 społeczne	
w	 Europie	 i	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim.	 Referaty	
wygłosili:	 ks.	 prof.	 Bogusław	 Milerski	 –	 rek-
tor	 Chrześcijańskiej	 Akademii	 Teologicznej	 
w	Warszawie	oraz	dr	Łukasz	Barański.	Przypo-
mnienie	 idei	 ruchu	 reformacyjnego	 na	 rozwój	
szkolnictwa	 i	 jego	wpływu	na	kulturę	 europej-
ską	wywołało	dyskusję	wśród	zgromadzonych.	
Zauważono	analogie	dotyczące	powstania	szkół	
TE	w	Cieszynie.	 Profesor	Milerski	 przytoczył	
jakże	wciąż	aktualną	tezę	głoszoną	przez	Filipa	
Melanchtona	„…	nie obroni was ani armia, ani 
mury. Obroni was dobra szkoła.	 To na kształ-
ceniu oparta jest droga do szczęśliwości i zro-
zumienia”. Takie	zobowiązanie	i	odpowiedzial-
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ność	 ciąży	 na	 Towarzystwie	 Ewangelickim	
prowadzącym	swoje	placówki	edukacyjne.	
	 We	 wtorek	 12	 września	 2017	 r.	 
o	godz.	16.00	na	Placu	Kościelnym	w	Cieszy-
nie	uczniowie	szkół	TE	przywitali	sztafetę	bie-
gaczy	z	Wittenbergi.	Biskup	Kościoła	E-A	ks.	
Jerzy	Samiec,	na	mecie	w	Cieszynie,	wręczył	
biegaczom,	którzy	pokonali	ten	długi	dystans,	
medale	 i	nagrody.	Z	 tej	okazji	przygotowano	
liczne	atrakcje:	mały	bieg	wokół	Kościoła	Je-
zusowego,	 w	 którym	 brali	 udział	 uczniowie	
SPTE,	 GTE	 i	 LOTE,	 występy	 zespołu	 mu-
zycznego	 Synogarlica	 z	 Dzięgielowa,	 warsz-
taty	 z	 pierwszej	 pomocy	 prowadzone	 przez	
Joannitów,	 spotkanie	 autorskie	 z	 Lidią	 Czyż	
oraz…	pyszne	kanapki	i	krówki.	Pomimo	nie-
pewnej	 pogody	 środowe	 popołudnie	 spędzili-
śmy	w	bardzo	radosnej	atmosferze.	
	 W	 ramach	 projektu	 transgranicznego,	 który	
realizujemy	wraz	 z	 Polskim	Gimnazjum	 im.	 Juliusza	
Słowackiego	w	Czeskim	Cieszynie,	aula	LOTE	gości-
ła	Mariusza	 Szczygła	 –	 znanego	 reportażystę,	 	 dzien-
nikarza	 i	 pisarza.	 Niezwykłe	 spotkanie	 z	 Mariuszem	
Szczygłem	przyciągnęło	tłumy	wielbicieli	jego	książek,	
reportaży	 i	 poczucia	 humoru.	 Uczestnicy	 spotkania,	
zarówno	 z	 polskiej	 jak	 i	 z	 czeskiej	 strony,	 z	 zaintere-

sowaniem	 słuchali	 o	 polsko	 –	 czeskich	 stereotypach,	
prowadzili	dyskusję	dotyczącą	jego	książek	oraz		żywo	
reagowali	na	anegdoty	przytaczane	przez	p.	Mariusza	
Szczygła.	Dwie	godziny	minęły	bardzo	szybko,	jednak	
spotkanie	 toczyło	się	dalej,	ponieważ	większość	obec-
nych	marzyła	o	autografie	autora	w	swoim	egzemplarzu	
książki	oczekując	w	długiej	kolejce.	

Aleksandra Trybuś - Cieślar

Gimnazjum TE

	 Nowy	 rok	 szkolny	 uczniowie	GTE	 rozpoczęli	
spotkaniem	w	 szkolnej	Auli.	Na	 początek	 z	Dyrekcją,	
potem	z	Wychowawcami.	Następnie	udali	się	na	ekume-
niczne	nabożeństwo	w	kościele	Jezusowym.	Słowo	do	
zebranych	 uczniów	wygłosił	 diakon	Michał	 Legierski,	
który	 od	 tego	 roku	 szkolnego	poprowadzi	 również	 na-
ukę	religii	ewangelickiej	dla	uczniów	GTE	oraz	LOTE.
 W	 obecnym	 roku	 szkolnym	 naukę	 w	 Gimna-
zjum	Towarzystwa	Ewangelickiego	pobierać	będzie	95	
uczniów.	 Z	 powodu	 wdrażanej	 reformy	 edukacji	 nie	
przeprowadzono	naboru	do	klas	pierwszych.	Pozostaje	
tylko	powtórzyć	 za	Heraklitem	z	Efezu	 „Jedyną	 stałą	
rzeczą	w	życiu	jest	zmiana”.
	 Zmiany	i	reformy	się	dzieją,	a	życie	szkolne	już	
od	samego	początku	września	nabiera	tempa	i	biegnie	
swoim	rytmem.	W	tym	biegu	nadążyć	muszą	zarówno	
uczniowie	jak	i	nauczyciele.	
	 A	 skoro	 mowa	 o	 bieganiu	 warto	 wspomnieć	
inicjatywę,	do	której	ochoczo	włączyła	się	społeczność	
wszystkich	 placówek	 Towarzystwa	 Ewangelickiego	
–	 12	 września	 o	 godzinie	 16:00	 na	 placu	 kościelnym	
licznie	 zgromadzona	 młodzież	 oraz	 rodzice	 uczniów	
przywitali	 uczestników	 Reformacyjnego	 biegu.	 
W	ciągu	kilku	 dni	 biegacze	 uczestniczący	w	 tej	 akcji	
pokonali	 dystans	 842	km	z	Wittenbergii	 do	Cieszyna.	
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Bieg	zawitał	do	27	parafii.	Meta	usytuowana	została	 
w	Cieszynie,	wcześniej	jednak	zawodnicy	musieli	po-
konać	 ostatni	 etap,	 biegnąc	 przez	 Czechowice-Dzie-
dzice,	Bielsko-Białą,	Skoczów,	Dębowiec,	Goleszów	
oraz	Puńców.	Na	ostatnim	odcinku	w	Puńcowie,	do	bie-
gu	dołączyli	uczniowie	naszych	szkół:	Julia	Murańska	 
z	klasy	1b	LOTE,	Dawid	Mielke	z	klasy	3a	GTE,	Ni-
kodem	Swakoń	z	klasy	3a	GTE,	Bartek	Troszok	z	klasy	
3b	GTE	oraz	Aneta	Macha	z	Gimnazjum	w	Goleszo-
wie,	 dzielnie	 dorównując	 tempa	 czołowym	 zawodni-
kom	peletonu.	Maratończyków	powitali	 zwierzchnik	
kościoła	bp	Jerzy	Samiec	oraz	bp	diecezji	cieszyńskiej		
Adrian	Korczago	oraz	licznie	zgromadzeni	mieszkań-
cy	Cieszyna,	którzy	kibicowali	biegaczom.	Nie	obyło	
się	 bez	 gratulacji,	 pamiątkowych	 medali	 i	 wspólne-
go	zdjęcia.	Tuż	po	uroczystej	 dekoracji	 uczestników	
biegu	 z	 Wittenbergii,	 pozostali	 uczniowie	 szkół	 To-
warzystwa	Ewangelickiego	oraz	przedszkolaki	wzięli	
udział	w	lokalnym	biegu	dokoła	Kościoła	Jezusowego	
pod	okiem	nauczyciela	WF	Macieja	Pastuchy.	Wcze-
śniej	miała	miejsce	jeszcze	wspólna	rozgrzewka,	przy	
akompaniamencie	 rytmicznej	 muzyki!	 Na	 każdego	 
z	uczestników,	którzy	dotarli	do	mety	również	czekał	
pamiątkowy	 medal.	 Równolegle	 do	 biegu	 Diakonia	
Kościoła	 w	 ramach	 akcji	 „Biegniemy	 i	 pomagamy”	
zbierała	 fundusze	 dla	 Łukasza	 –	 trzynastoletniego	
chłopca	cierpiącego	na	zanik	mięśni.	
	 Nakarmieniem	 uczestników	 biegu	 zajęła	 się	
młodzież	z	Dzięgielowa.	Przygotowano	500	pysznych	
bułek,	którymi	posilali	się	uczniowie	po	zakończonym	
biegu,	a	pragnienie	gasiła	woda	mineralna	 lub	ciepła	
herbata.	W	śpiewie	na	Bożą	chwałę	zebranych	na	mecie	
prowadził	 zespół	młodzieżowy	 Synogarlica	 z	 parafii	
Dzięgielów.	Całe	wydarzenie	przyniosło	wiele	radości	 
i	dobrej	zabawy!	Pogoda	również	była	w	tym	dniu	łaskawa	 
i	odpuściła	nam	zapowiadany	deszcz.	Serdecznie	dzię-
kujemy	wszystkim	którzy	włączyli	 się	w	organizację	
tego	przedsięwzięcia	a	samym	biegaczom	za	cenną	ini-
cjatywę,	której	częścią	mogliśmy	się	stać!  
                                          Dagmara Jagucka-Mielke



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl40 Odwiedź naszą stronę:

Szkoła Podstawowa TE

	 Wakacyjny	czas	minął	szybko...	Nasz	czas	za-
częły	odmierzać	szkolne	dzwonki.																																																																																	
	 4	 września	 2017	 r.	 odbyła	 się	 inauguracja	
roku	 szkolnego	 2017/2018	 w	 sali	 gimnastycznej	
szkoły	,a	później	wszyscy	uczniowie	wraz	z	nauczy-
cielami		udali	się	na	nabożeństwo	do	Kościoła	Jezuso-
wego,	które	odprawił	mgr	teologii	Michał	Legierski.																																																																																																																																	
Rozpoczęcie	roku	dla	pierwszaków		było		ważną	chwi-
lą,	ponieważ	złożyli	ślubowanie	i	zostali	pasowani	na	
uczniów	SPTE.	Można	było	zauważyć	także	wzrusze-
nie	na	twarzach	rodziców,		którzy	przyglądali	się	swoim	
pociechom,	jak	odważnie	powtarzają	treść	ślubowania.																																																																																																																												
Zaczęliśmy	rok	szkolny	później	niż	zwykle,	ale	wiele	
działań	już	za	nami.	Mam	na	myśli	bieg	reformacyjny	
„Wittenberga	–	Cieszyn”,	w	którym	wzięliśmy	udział.																																																																																																								
Dziesięciu	 biegaczy	 (zarówno	 Niemcy	 jak	 i	 Pola-
cy)	 wyruszyło	 9	 września	 z	Wittenbergii.	 Pokonali	
dystans	842	km,	aby	12	września	przekroczyć	metę	

na	Placu	Kościelnym.	Zostali	powitani	 entuzjastycz-
nie	 przez	 zgromadzonych	 mieszkańców.	 Oficjalnie	
przywitał	 ich	 także	 Biskup	 Kościoła	 Ewangelicko-
-Augsburskiego	 w	 Rzeczpospolitej	 Polskiej	 –	 Jerzy	
Samiec	 oraz	 Biskup	 Diecezji	 Cieszyńskiej	 Adrian	

Korczago.	 Nasi	 uczniowie	 chętnie	 zaan-
gażowali	się	w	to	sportowe	przedsięwzię-
cie		tym	bardziej,	że		towarzyszyła	temu	
akcja	 „Biegniemy	 i	 pomagamy”,	w	 trak-
cie	 której	 zbierano	 pieniądze	 	 na	 rehabi-
litację		13-letniego	Łukasza	–	ewangelika		
z	 Brennej	 cierpiącego	 na	 zanik	 mięśni.	
Trasa	 symbolicznego	 biegu	 dla	 uczniów	
szkół	 Towarzystwa	 Ewangelickiego	 pro-
wadziła	 wokoło	 Kościoła	 Jezusowego.	
Każdy	uczestnik	biegu,	po	przekroczeniu	
mety,	otrzymał	pamiątkowy	medal	z	logo	
-	500	lecia	Reformacji.
	 Zaraz	 po	 obchodach	 związanych	 
z	 rokiem	 Reformacji	 zabraliśmy	 się	 za	
porządki	 „wszyscy	 –	 dorośli	 	 i	 dzieci	
zbieramy	 elektrośmieci”.	 Dzięki	 zbiór-
ce	 	 sprzętu	 elektrycznego	 możemy	 zdo-

Dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego 
mgr Joanna Gibiec
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być	 talony	 i	 zakupić	 	 pomoce	 dydaktycz-
ne	 dla	 SPTE.	 Chętnie	 podejmujemy	 takie	
akcje,	 ponieważ	 jest	 to	 nasze	 wspólne	
przedsięwzięcie,	 a	 to	 z	 kolei	 jednoczy	 	 na-
sze	 szkolne	 środowisko.	 Podobnie	 było	
w	 ubiegłym	 roku,	 kiedy	 mieliśmy	 „akcję	
makulatura”-	wtedy	 udało	 się	 zebrać	 2800	
zł.	 Dzięki	 temu	 nasz	 szkolny	 księgozbiór	
powiększył	 się	 o	 nowe,	 ciekawe	 książki.																																																																																																																																									

      We	wrześniu	 tradycyjnie	odbyła	 się	 	wycieczka	klas	VI	
do	chorzowskiego	planetarium.	Uczniowie	obejrzeli	 seans	po-
święcony	gwiazdozbiorom	oraz	konstelacjom	nieba	w	różnych	
porach	 roku.	 Tradycyjnie	 odwiedzili	 ogród	 meteorologiczny,	
gdzie	dokonuje	się	pomiarów	pogodowych.	Ostatnim	punktem	
wycieczki	było	muzeum	w		Gliwicach.	Tam	obejrzeli	radiosta-
cję,	która	stała	się	dość	popularna	po	31	sierpnia	1939,	kiedy	
Niemcy	sfingowali	atak	na	 rozgłośnię,	chcąc	obciążyć	Polskę	
odpowiedzialnością	za	wybuch	II		wojny	światowej.	

Joanna Gibiec
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Chóry, muzyka ...
♪	♪	♪  Bażanowicki chór odznaczony ♫

	 Niedziela	10	września,	była	dla	chóru	z	Baża-
nowic	wyjątkowo	uroczysta.	Poza	świętowaniem	kolej-
nej	pamiątki	poświęcenia	kościoła,	chór	odebrał	z	rąk	
p.	 Sylwii	 Cieślar,	 w-ce	 przewodniczącej	 sejmiku	 ślą-

skiego,	 Honorową	 Odznakę	 za	
Zasługi	 dla	 Województwa	 Ślą-
skiego.	Odznaka	 ta	 była	wielką	
niespodzianką	 dla	 chórzystów,	
ale	też	podziękowaniem	i	nagro-
dą	za	godziny	prób	 i	występów,	
których	w	tym	roku	nie	brakuje.	
Jak	 zgodnie	 stwierdzili	 chórzy-
ści	 jest	 też	motywacją	do	podej-
mowania	nowych	wyzwań.
	 Zapraszamy	 każdego	 czyta-
jącego	 te	 słowa,	 do	 spróbowa-
nia	 swoich	 sił	w	chórze.	Wcale	
nie	 potrzeba	 do	 tego	wielkiego,	
operowego	głosu,	nie	trzeba	też	
umieć	czytać	nut.	Wystarczą	do-
bre	 chęci	 oraz	 wygospodarowa-
nie	 w	 ciągu	 tygodnia	 zaledwie	
jednej	godziny.

	 Serdecznie	 zapraszamy	na	próby	 chóru,	 które	
odbywają	się	w	każdy	czwartek	o	godzinie	18:00	w	ko-
ściele	św.	Trójcy	w	Bażanowicach.

Tekst: Janina Szalbot
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♪	♪	♪  Wycieczka Chóru Kościelnego  ♫
	 W	tym	roku,	z	racji	uroczyście	obchodzonych	
w	czerwcu	Ewangelickich	Dni	Kościoła,	wycieczka	na-
szego	Chóru	przesunęła	się	na	późniejszy	termin.
Tym	 razem	 wybór	 padł	 na	 Łagów,	 małe	 miasteczko-
-wioskę		w	woj.	lubuskim.	Z	radością	i	nadzieją	ogląda-
liśmy	w	internecie	zdjęcia	Pensjonatu	Sage,	w	którym	
mieliśmy	spędzić	nasz	wspólny	czas.
	 21	 sierpnia	 wyruszyliśmy	 więc	 40-osobową	
grupą,	 z	 Placu	 Kościelnego,	 żegnani	 błogosławień-
stwem	udzielonym	nam	przez	Proboszcza	Janusza.
	 Jechaliśmy,	 jechaliśmy...	 aż	 dojechaliśmy	 na	
..„dwupasmówkę”,	 kiedy	 coś	 huknęło	 w	 autobusie	 
i	 trzeba	 było	wracać	 do	 bazy	w	Bażanowicach.	Kole-
dzy	z	bażanowickiego	chóru	trochę	się			później	„śmia-
li”,	 bo	 zamiast	 wstawać	 wcześnie	 rano,	 by	 dojechać	
do	Cieszyna	na	zbiórkę	o	szóstej,	mogli	sobie	jeszcze	
smacznie	spać	dobrą	godzinę.	Ale	opóźnienie	nikomu	
nie	popsuło		humoru.	Nie	jesteśmy	w	końcu	grupą	po-
nuraków,	tylko	całkiem	fajnych	śpiewoków	chórowych	
(to	też	wtrącam	na	zachętę	dla	tych	co	to	jeszcze	„się	
wahają”).	A	na	osłodę	dostaliśmy	do	dyspozycji	super	
duży	i	wygodny	autokar,	więc	nie	ma	tego	złego...
	 Późnym	popołudniem	dojechaliśmy	na	miejsce,	
po	drodze	zwiedzając	małe	miasto	Żagań.
	 Okolice,	tak	jak	obiecywały	foldery	(i	Prezes)	
-	 okazały	 się	 rzeczywiście	 przepiękne,	 pensjonat	 rów-
nież.	Po	rozlokowaniu	się	w	pokojach	i	smacznym	po-
siłku	mieliśmy	 czas	wolny	 na	 spacer	 nad	 położonym	
kilkadziesiąt	metrów	 od	 ośrodka	 Jeziorem	Trześniow-
skim.	 Zapaleni	 piechurzy	 zaliczyli	 również	 pierwsze	
zwiedzanie	malowniczego	Łagowa,	zwanego	ze	wzglę-
du	na	urokliwe	położenie				i	architekturę,	
„perłą”	Ziemi	Lubuskiej.
	 Drugiego	 dnia	 mieliśmy	 czas	
wolny.	 Zajęcia	 były	 więc	 w	 tzw.	 pod-
grupach.	Panowie	rano	poszli	na	grzyby	
(„chwolili	 się,	 że	 	 cosi	 naszli”,	 ale	 nie	
wiem	na	pewno,	bo	nie	widziałam),	na-
tomiast	dziewczyny,	jak	na	wysportowa-
ny	chór	przystało,	 skoro	świt	wymasze-
rowały	raźno	z	kijkami.	Jednym	słowem	
wyciskaliśmy	z	pobytu	ile	się	da,	każdy	
na	miarę	 swoich	 oczekiwań	 i	możliwo-
ści.
	 Później	 jedni	 	 z	 nas	 wypoży-
czyli	rowery,	inni	poszli	na	długi	spacer,	 
a	jeszcze	inni	pływali	łodzią	po	jeziorze,	
lub	 też	 skorzystali	 z	 	 dostępnej	 oferty	
wodnego	sprzętu.

	 Wieczorem	 było	 ognisko.	 Zaraz	 za	 pensjona-
tem	 było	 takie	 specjalne	 miejsce	 jak	 się	 patrzy,	 z	 ła-
weczkami	i	„szpikulcami”	do	nabijania	kiełbasek.	Nasz	
Prezes,	 przygotowany,	 jak	 zwykle,	 zadbał	 o	 oprawę	
muzyczną,	 zabierając	 ze	 sobą	 akordeon.	 Nad	 głowa-
mi	gwiazdy,	takie,	jakich	u	nas	się	nie	widuje,	cykanie	
świerszczy	wokół		i	co	tu	więcej	trzeba!	Dobre	humory	
i	 dobrych	 przyjaciół	mieliśmy	 ze	 sobą,	 więc	wieczór	
płynął	 szybko,	 a	 pobliski	 las	 wtórował	 sennym	 liści	
szelestem,	wsłuchany		w	nasze	pieśniczki	o	szumiącym	
jaworze,	o	fojtowej	roli,	o	wołkach	co	to	je	pasała		na	
Bukowinie…
	 Następnego	 dnia	 	 wcześnie	 rano	 było	 ok.13	
stopni	 („komórka”	pokazywała,	że	9,	ale	nie	uwierzy-
łam	 w	 to).	 Za	 lasem	 jednak	 stało	 słońce.	 Poszłyśmy	 
z	Grazią	 popływać	w	 jeziorze.	W	cieniu.	Było	 to	 nie	
lada	wyzwanie,	 ale	 naprawdę	warto!	 Ja	 chciałam	 zre-
zygnować,	ale	Grażynka	mi	weszła	na	ambicję	mówiąc,	
że	skoro	już	tu	przyszłyśmy	w	określonym	celu,	to	nie	
może	się	to	skończyć	tylko	na	szczękaniu	zębami.
	 Podkreślam,	 	 warto	 było,	 woda	 cudownie	
czysta,	 przezroczysta,	 jak	 się	 już	 człowiek	 zanurzył	 
(a	trwało	to	jakiś	czas,	przyznaję)	to...	było	rewelacyj-
nie.
Przekonałyśmy	tym	wątpiących	i	marznących,	i	wkrót-
ce	znalazłyśmy	wielu	naśladowców,	którzy	potwierdzili	
naszą	opinię	o	walorach	kąpieli	w	jeziorze.
	 W	tym	dniu	mieliśmy	w	planie	zwiedzanie	bun-
krów.	Bunkry	to	może	takie	potoczne	określenie,	moż-
na	było	sobie	wyobrazić	jakieś	zabetonowane	dziury	w	
ziemi	(przynajmniej	tak	po	kobiecemu).	Międzyrzecki	
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Rejon	Umocniony	MRU	jest	 to,	zgodnie	z	 informacją	
udostępnioną	 	w	Wikipedii	 „...system	umocnień	 stwo-
rzony	przez	Niemców	w	latach	1934–1944	dla	ochrony	
wschodniej	 granicy	 (Bramy	 Lubuskiej	 i	 przedmościa	

odrzańskiego)...””...	 to	 jedne	 z	 największych	
podziemi	fortyfikacyjnych	świata.	Łączną	dłu-
gość	 podziemnych	 korytarzy	 szacuje	 się	 na	
około	32–35	km”.
My	 zwiedziliśmy	 znacznie	 krótszy	 odcinek,	
którego	 historię	 i	 przeznaczenie	 ciekawie	
przybliżył	 nam	 oprowadzający	 nas	 przewod-
nik.	 Niesamowite	 wrażenie	 zrobiły	 na	 nas	
wyglądające	 na	 	 niekończące	 się,	 kręte	 scho-
dy,	które	prowadziły	w	głąb	podziemia,	coraz	
niżej...	Na	szczęście	wentylacja	i	oświetlenie	
działały	bez	zarzutu,	gdyż	w	innym	przypadku	
byłoby	to	trochę	nieprzyjemne,	tkwić	tak	głę-
boko	pod	ziemią.	Przemierzaliśmy	odcinki	ko-
rytarzy,	 będąc	 pod	 wrażeniem	mimo	wszyst-
ko	(tzn.	mimo	przeznaczenia	tych	katakumb)	
dzieła	ludzkich	rąk.
	 Ach,	 jakie	 to	 było	 wspaniałe	 uczucie	
znaleźć	się	z	powrotem	na	słońcu	i	oddychać	
świeżym	powietrzem.
	 Po	 powrocie	 do	 pensjonatu	 mieliśmy	
czas	 wolny,	 mogliśmy	 cieszyć	 się	 słoneczną	
pogodą	i	korzystać	z	uroków	pięknej	okolicy.
O	 godzinie	 18	 zarządzono	 próbę	 chóru.	 No,	
bo	to	przecież	była	środa,	jak	tak...	bez	próby?	
Ale	 ta	próba	była	bardziej	 taka	wycieczkowa	
i	 nasza	 Pani	 Dyrygent	 potraktowała	 nas	 tro-
chę	 bardziej	 ulgowo,	 pod	 kątem	 czasu	 trwa-
nia	próby,	nie	wykonania	utworu,	oczywiście.	
Ćwiczyliśmy	 jedną	 tylko	 pieśń,	 pod	 tytułem	
„W	 muzycznej	 bibliotece”.	 Myślę,	 że	 kiedyś	
zaprezentujemy	ją	gdzieś	wspólnie.
	 Czwartek	obfitował	w	kolejne	atrakcje	
(dodatkowe,	bo	sam	pobyt	już	był	jedną	wiel-
ką	atrakcją).
	 Po	śniadaniu	pojechaliśmy	w	kierunku	
Zielonej	 Góry.	 Naszym	 celem	 była	Winnica	
Cantina,	prowadzona	przez	Państwa	Karolinę	
i	 Mariusza	 Pacholaków.	 Miejscowość,	 którą	
odwiedziliśmy	nazywa	się	Mozów.
	 Na	miejscu	 już	czekała	na	nas	urocza	 
i	przemiła	właścicielka	winnicy,	wraz	z	równie	
uroczą,	 siedmioletnią	 córeczką.	 Pogoda	 była	
piękna,	 mogliśmy	 więc	 w	 pełni	 skorzystać	 
z	 uroków	 okolicy	 i	 podziwiać	 piękne	 dojrza-
łe	ciemnogranatowe	i	zielone	grona,	kusząco	
zwisające	z	krzaczków.	Jednak	pani	Karolina	
przestrzegła	 nas	 przed	 degustacją	 owoców,	
gdyż	 jak	 zapewniła,	 na	 skórkach	 jest	 sporo	
różnych	środków,	którymi	owoce	są	opryska-

ne	przeciwko	czyhającym	chorobom,	zwłaszcza,	że	po-
goda	tego	lata	jest	taka	kapryśna.
	 Zasiedliśmy	więc	pod	drewnianą	wiatą,	za	sto-
łami	 pięknie	 przyozdobionymi	 gałązkami	 winorośli,	
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słuchaliśmy	 ciekawych	 opowieści	 naszej	
Gospodyni	i	próbowaliśmy	smacznych	win,	
którymi	 nas,	 w	 ramach	 degustacji,	 poczę-
stowała.	Ponieważ	zostaliśmy	bardzo	mile	
przyjęci	i	podobała	nam	się	ta	winnica,	jej	
historia	i	gospodarze,	odwdzięczyliśmy	się	
naszym	 góralskim	 hymnem,	 tak	 bliskim	
naszym	 sercom.	 ”Szumi	 jawor	 szumi...”	
zabrzmiało	gromko.	Bardzo	się	spodobało.	
Zostaliśmy	 uwiecznieni	w	 nagraniu	 filmo-
wym.
Obkupieni	 w	 wina	 (na	 prezenty),	 miody,	
szczepki	winorośli	i	jak	by	to	powiedziała	
pewna	znajoma	cieszynianka	„kaj	co	jyny”,	
bo	kolega	Zbyszek	nawet	skądś	przytargał	
ogromnego	 prawdziwka,	 pełni	wrażeń	 po-
wróciliśmy	szczęśliwie	na	pyszny	obiadek.
	 Ale	na	 tym	nie	koniec	niespodzia-
nek.	 Czwartkowy	 wieczór	 przeznaczony	
został	na	zwiedzanie	Łagowskiego	Zamku	
Joannitów.
	 Bardzo	urokliwe	i	klimatyczne		to	
miejsce,	 którego	 budowę	 Joannici	 rozpo-
częli	w	XIV	wieku.	Historię	 zamku	 przy-
bliżył	nam	wspaniały,	obdarzony	wielkim	
poczuciem	 humoru	 młody	 przewodnik,	
ubrany	 w	 odpowiedni	 strój	 zakonny.	 Pra-
wie	 dwie	 godziny	 krążyliśmy	 po	 komna-
tach,	wspinaliśmy	 się	 po	 schodach	wieży,	
odczytywaliśmy	 stare	 napisy	 i	 inskrypcje	
na	 ścianach,	 będących	 onegdaj	 murami	
więzienia,	a	nawet	w	różnych	momentach	
byliśmy	skutecznie	straszeni	przez	skorego	
do	 psot	 „mnicha”.	 Było	więc	 sporo	 śmie-
chu	i	dobrej	zabawy,	ale	także	usłyszeliśmy	parę	cieka-
wych	historii.
	 I	 tak	wesoło	 i	 ciekawie,	 na	 zasłużonym	odpo-
czynku,	upłynął	ostatni	dzień	pobytu	w	Łagowie.

	 W	piątek,	po	śniadaniu,	wyruszyliśmy	w	drogę	
powrotną.	Zatrzymaliśmy	się	w	miejscowości	Ochla,	by	
zwiedzić	skansen,	a	później	mogliśmy	obejrzeć	piękny	
Zamek	w	Kliczkowie.

	 Zakończyliśmy	 naszą	wycieczkę	moż-
na	 powiedzieć	 „ramowo”,	 gdyż	 wraca-
liśmy	 tym	 samym	 autokarem,	 którym	
pierwotnie	wyruszyliśmy		z	Cieszyna.
	 Nadszarpnięty	 mocno	 już	 zębem	 cza-
su,	 „stalowy	 rumak”	 znowu	 pokazał	
swoje	 humory	 i	 już	 niedaleko	 za	 Żora-
mi	uraczył	nas	kłębami	czarnego	dymu,	
w	 rezultacie	 czego	musieliśmy	wysiąść			 
w	szczerym	polu	i	zaczekać	na	inny	śro-
dek	 transportu.	 Na	 szczęście	 do	 domu	
było	już	blisko,	a	co	najważniejsze,	dzię-
ki	Bogu,		nikomu	nic	złego	się	nie	stało.
	 Takie	 jak	 ten	 wyjazdy	 zbliżają	 ludzi	
do	 siebie,	 pomagają	 	 lepiej	 się	 poznać				 
i	 	więcej	porozmawiać	ze	sobą,	bo	pod-
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czas	 prób	 nie	 zawsze	 jest	 na	 to	 czas.	 Tzn.	 podczas	
przerw	między	 jedną	godziną	 chóru,	 a	drugą,	bo	pod-
czas	prób	wcale	ze	 sobą	nie	 rozmawiamy	 i	nigdy	nie	
przeszkadzamy	(tu	widzę	jak	naszo	Asia	kiwo	znacząco	
głową….).
	 Dzięki	 niezmiennym	 od	 lat,	 wielkim	 zdolno-
ściom	organizacyjnym	naszego	Prezesa,	który	jak	zwy-
kle	wyszukał	 	 	miejsce	nad	miejscami,	mogliśmy	spę-
dzić	wspólnie	mini-wakacje,		niemalże	cały	sierpniowy	
tydzień,	od	poniedziałku	do	piątku.
		 Do	zobaczenia	na	próbie	chóru	w	środę,	Pano-

wie	już	o	17-	tej,	chór	mieszany	od	godziny	18-tej.	Bo	
wierzymy	 wszyscy,	 że	 na	 pewno	 parę	 osób	 zachęco-
nych	 powyższym	 tekstem,	 dołączy	 do	 naszego	 grona,	
bo	korzyści	 jest	naprawdę	wiele.	Nie	 tylko	wycieczki,	
ale	 przede	wszystkim	wspólnie	 spędzony	 na	 próbach	
czas,	 możliwość	 wytrenowania	 głosu,	 duża	 satysfak-
cja,	kiedy	widać	na	twarzach	osób	(wcale	nie	musi	ich	
być	wiele)	 radość	 lub	wzruszenie,	w	 reakcji	na	nasze	
śpiewanie.	Czekamy,	zapraszamy	i	już	się	cieszymy	na	
kolejne,	jeśli	Pan	Bóg	da,	wyjazdy	i	wspólne	śpiewanie	
ku	uciesze	i	pokrzepieniu	ludzkich	serc.		

Klaudia Pawlas

♪	♪	♪  WCK na festiwalach w Cieplicach  
i Starym Bielsku  ♫

	 Jako	Wyższobramski	 Chór	 Kameralny	 mamy	
w	repertuarze	pieśni,	które	wpisują	się	w	przeżywany	
jubileuszowy	rok	500	lat	Reformacji.	Część	z	nich	zna-
lazła	się	w	albumie	Dźwięki	Reformacji,	nagranym	już	
w	ubiegłym	roku	z	myślą	o	tegorocznych	obchodach.
Minione	 miesiące	 obfitowały	 w	 liczne	 festiwale	 mu-
zyczne,	odbywające	się	w	wielu	miastach	całej	Polski.	
Wiele	 z	nich	podkreślało	 reformacyjną	 rocznicę,	orga-
nizując	koncerty	promujące	kulturowy	dorobek	Refor-
macji,	których	wykonawcami	byli	często	muzycy	zwią-
zani	z	Kościołem	ewangelickim.

Jelenia Góra – Cieplice

	 Z	 ogromną	 radością	 przyjęliśmy	 zaproszenie	
Marcina	Armańskiego	–	Dyrektora	Artystycznego	Cie-
plickich	Koncertów	Organowych	-	do	udziału	w	festi-
walu,	 który	 odbywa	 się	w	pięknym	ewangelickim	ko-

ściele	Zbawiciela	w	Jeleniej	Górze	–	Cieplicach	już	od	
15	lat.
	 W	 ostatni	 weekend	 sierpnia	 pojechaliśmy	
na	 Dolny	 Śląsk,	 by	 wziąć	 udział	 w	 koncercie	 finało-
wym	wspomnianego	festiwalu.	Na	miejsce	dotarliśmy	 
w	piątek	wieczorem.	Przywitał	nas	ks.	Sebastian	Kozieł,	
który	 opowiedział	 nam	 o	 specyfice	 cieplickiej	 parafii	 
i	pokazał	drogę	do	schroniska	młodzieżowego,	w	któ-
rym	nocowaliśmy.	
	 W	 sobotę	 rano	 zjedliśmy	 wspólnie	 śniadanie	
–	pyszną	 jajecznicę	z	40	 jaj,	którą	przyrządził	dla	nas	
nasz	 niezastąpiony	 organista	 Wojtek	 Wantulok.	 Pro-
gram	 dnia	 zakładał	 czas	wolny,	 który	minął	 nam	 bar-
dzo	miło.	Część	z	nas	wyruszyła	w	Karkonosze,	część	
pojechała	 obejrzeć	 słynną	 skocznię	 narciarską	w	Har-
rachovie,	 jednak	 zdecydowana	 większość	 wybrała	
relaks	w	cieplickich	 termach.	Po	południu	udało	nam	
się	 zebrać	 na	 próbie	 generalnej	 w	 kościele,	 w	 któ-
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rym	mieliśmy	wystąpić	o	godz.	19.15.	 
W	 Kościele	 Zbawiciela	 znajdują	 się	
wspaniałe	 romantyczne	 organy,	 usytu-
owane	nad	ołtarzem,	na	których	grało	
już	wielu	wybitnych	wirtuozów	gry	or-
ganowej.	Wśród	 nich	miał	 się	 znaleźć	
również	Wojtek,	który	już	w	piątek	za-
poznał	się	z	instrumentem	i	solidnie	po-
ćwiczył.	Jeszcze	tylko	trzeba	wrócić	do	
schroniska	 i	 przygotować	 się	 do	 kon-
certu.	Nie	obyło	się	bez	przygód,	gdyż	
jeden	 z	 naszych	 samochodów	 zabłą-
dził…	Dziewczyny	na	próżno	 szukały	
drogi	 z	 pomocą	 nawigacji,	 czas	mijał,	 
a	 cel	 stale	 był	 daleko…	 W	 ostatniej	
chwili	 dotarły	 jednak	 do	 naszego	
ośrodka	 i	 na	 koncercie	 stawiliśmy	 się	 
w	komplecie.	
	 Koncerty	 	 w	 cieplickim	 ko-
ściele	 cieszą	 się	 dużą	 popularnością	
wśród	 parafian	 i	 licznych	 kuracjuszy	
wypoczywających	 w	 tym	 urokliwym	
kurorcie.	 Ks.	 Kozieł	 wspomniał,	 że	
frekwencja	 na	 koncertach	 wynosi	 od	
300	do	500	osób,	a	koncerty	odbywają	
się	tam	co	tydzień	w	lipcu	i	w	sierpniu.	
Koncert	 finałowy	 poświęcony	 został	
500-leciu	 Reformacji.	 Zaprezentowali-
śmy	program	składający	się	z	pieśni	au-
torstwa	m.in.	J.	Gawlasa,	J.	Sztwiertni,	
J.S.	Bacha	i	M.	Lutra.	Nie	mogło	rów-
nież	zabraknąć	hymnu	reformacji	„Wa-
rownym	Grodem”,	który	wykonaliśmy	
z	potężnym	akompaniamentem	organo-
wym.	Kilka	 solowych	utworów	zagrał	
również	Wojciech	Wantulok,	 który	 za-
prezentował	 publiczności	 kompozycje	
organowe	 J.	S.	Bacha	oraz	ks.	A.	Hła-
wiczki.	Po	koncercie	zostaliśmy	zapro-
szeni	 na	 plebanię,	 gdzie	 przy	 kolacji	
spędziliśmy	miły	czas	z	pastorostwem	
Koziełami.	
	 Niedziela	 przywitała	 nas	
pięknym	 słońcem.	 Po	 śniadaniu	 wy-
ruszyliśmy	 do	 cieplickiego	 kościoła,	
by	 wspólnie	 z	 tamtejszymi	 parafiana-
mi	 przeżyć	 niedzielne	 nabożeństwo.	
Czynnie	włączyliśmy	 się	w	 jego	 prze-
bieg,	 śpiewając	 kilka	 pieśni,	 a	Wojtek	
usłużył	swoją	grą	na	organach.	Ksiądz	
Kozieł	 nie	 ukrywał,	 że	 chętnie	 zatrzy-
małby	 naszego	 organistę	 i	 nawet	 chór	
u	siebie	na	stałe!	My	jednak	podzięko-
waliśmy	za	 serdeczne	przyjęcie	 i	moż-

Koncert w Starym Bielsku
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liwość	 wystąpienia	 w	 pięknym	 Kościele	 Zbawiciela	 
i	wyruszyliśmy		w	drogą	do	naszego	ukochanego	Cie-
szyna,	 gdzie	 z	 Bożą	 pomocą	 bezpiecznie	 dotarliśmy	 
w	godzinach	wieczornych.

Stare Bielsko

	 Z	 ciekawą	 inicjatywą	 w	 roku	 jubileuszowym	
wyszła	 również	 parafia	 ewangelicka	 w	 Starym	 Biel-
sku,	która	w	bieżącym	roku	zorganizowała	 I	Festiwal	
Muzyki	Organowej	 i	Kameralnej	 „Musica	Reformata”	 
w	ewangelickim	kościele	pw.	Jana	Chrzciciela.	Koncer-
ty	 odbywały	 się	w	 każdą	 pierwszą	 niedzielę	 czerwca,	
lipca,	 sierpnia	 i	 września.	 Dyrektorem	Artystycznym	
festiwalu	jest	Ewa	Bąk,	która	zaprosiła	nas	do	udziału	
w	koncercie	finałowym	festiwalu,	który	odbył	 się	nie-
dzielę,	 4	września.	W	Starym	Bielsku	 powtórzyliśmy	
nasz	 reformacyjny	 program	 z	 Cieplic.	 Wystąpił	 rów-
nież	Wojtek	Wantulok,	który	miał	możliwość	porówna-
nia	brzmienia	naszych	cieszyńskich	organów	z	brzmie-
niem	bielskiego	instrumentu,	zbudowanego	przez	tego	

samego	budowniczego	-	firmę	Sauer	w	1924	roku.	
	 Wszystkie	festiwalowe	koncerty	profesjonalnie	
poprowadziła	Grażyna	Durlow	wraz	z	proboszczem	ks.	
Piotrem	Szarkiem.	Mimo	 deszczowej	 pogody	 kościół	
wypełnił	 się	wieloma	 słuchaczami,	 którzy	 bardzo	 cie-
pło	przyjęli	nasz	program.	Cieszymy	się,	że	mogliśmy	
zaśpiewać	w	parafii	w	Starym	Bielsku,	która	stała	się	
nową	 parafią	 naszej	 chórowej	 koleżanki	 Kasi,	 po	 za-
mążpójściu.	
	 Przed	nami	kolejna	chórowa	wyprawa.	W	paź-
dzierniku	wystąpimy	jeszcze	na	Jesiennych	Dniach	Mu-
zyki	 Organowej	 i	 Kameralnej	 w	Archikatedrze	 Łódz-
kiej.	Tym	razem	zaprosił	nas	Jakub	Garbacz	–	organista	
łódzkiej	 katedry,	 a	 jednocześnie	 wspaniały	 realizator	
dźwięku,	z	którym	mieliśmy	przyjemność	współpraco-
wać	podczas	nagrywania	wszystkich	naszych	płyt.	Wy-
stąpimy	razem	z	Marcinem	Armańskim	–	ewangelickim	
organistą	ze	Świdnicy.	To	również	ukłon	organizatorów	
festiwalu	 w	 stronę	 łódzkich	 ewangelików	 i	 finału	 ob-
chodów	roku	jubileuszowego	500	lat	Reformacji.	
       

Chórzyści z Wyższej Bramy

Dzięki Ci,  Panie, za zapach ziemi przeszytej chłodem.
Dzięki za deszcz, który staje się muzyką.

Dzięki za liście, które w tych dniach kwitną jak kwiaty.
Dzięki za długie jedwabne zachody słońca...

Dzięki za jesień!
Jesienią nic nie jest niedojrzałe,gwałtowne, niezrównoważone.  

Wszystko jest spokojne, wypełnione, dojrzałe, pogodzone, spójne.  
Kocham jesień! 

                                                                                                    ( udostępniła: Grażyna Cimała)

Próba przy cieplickich 
organach

Przy organach w Starym Bielsku
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Tydzień Dobrej Nowiny w Bażanowicach i Ogrodzonej

Młodzież, dzieci

	 W	 drugim	 tygodniu	 lipca	 w	 Bażanowicach	 
i	przedostatnim	tygodniu	wakacji	w	Ogrodzonej	odby-
wały	się	Tygodnie	Dobrej	Nowiny	dla	dzieci.	W	trakcie	
naszych	 wspólnych	 spotkań	 zastanawialiśmy	 się	 nad	
tym,	czym	jest	Kościół	Pana	Jezusa	Chrystusa.	O	czym	
nie	wolno	nam	w	nim	zapominać	 i	dlaczego	wszyscy	
mamy	w	 nim	 swoje	 zadania.	 Przypomnieliśmy	 sobie	
czym	 jest	 modlitwa	 i	 dlaczego	 jako	 wierzący	 nie	 po-
winniśmy	modlitwy	w	swoim	życiu	lekceważyć,		z	mo-

dlitwy	rezygnować.	Wytłumaczyliśmy	sobie,	dlaczego	
w	modlitwach	mamy	pamiętać	nie	 tylko	o	sobie	 i	naj-
bliższych,	ale	także	o	swojej	parafii,	Kościele,	o	innych	
ludziach	w	tym	świecie,	którzy	naszej	modlitwy	z	róż-
nych	powodów	potrzebują.
	 Mówiliśmy	o	tym,	o	co	nie	powinniśmy	się	mo-
dlić	i	dlaczego.
	 Kolejnego	 dnia	 mówiliśmy	 o	 Sakramencie	
Chrztu	 Świętego.	 Dzieci	 poszukiwały	 odpowiedzi	 na	

pytanie	 czym	 jest	 Chrzest,	 dlaczego	 powin-
niśmy	o	 nim	pamiętać.	Tłumaczyliśmy	 sobie,	
dlaczego	 wciąż	 to,	 że	 zostaliśmy	 ochrzczeni,	
powinno	mieć	dla	nas	znaczenie.	Przypomnie-
liśmy	 sobie,	 że	 właśnie	 w	 Chrzcie	 Świętym	
Pan	Bóg	włączył	nas	do	grona	 swoich	dzieci	
i	 wspólnoty	 swojego	Kościoła,	 do	 czego	 nas		
przez	Chrzest	Święty	zobowiązuje.	
	 Zastanawialiśmy	się	również	czym	jest	
wiara,	dlaczego	nie	 jest	wiedzą	o	Panu	Bogu.	
Dlaczego,	 ufając	 Panu	 Bogu,	 wierząc	 Jego	
Słowom,	nie	możemy	zapominać	o	posłuszeń-
stwie.
	 Każdego	dnia	odpowiedzi	na	swoje	py-
tania	poszukiwaliśmy	w	Bożym	Słowie.
	 Ostatniego	 dnia	 dzieci	 pojechały	 na	
wycieczkę	 do	 Świata	 Techniki	 w	 Ostravie	
w	 Republice	 Czeskiej.	 W	 trakcie	 wycieczki	
ciszyliśmy	 się	wizytą	w	 kinie	 3D	 i	 pokazem	
doświadczalnym,	 w	 wykonaniu	 młodych	 na-
ukowców.
	 W	 sumie	 w	 tygodniach	 uczestniczyło	
znowu	prawie	70	dzieci.	Zajęcia	prowadził	ks.	
Łukasz	Gaś.
	 W	czasie	 spotkań	 	nie	zapomnieliśmy	
o	 śpiewie,	 zabawie	 na	 świeżym	 powietrzu	 
i	pracach	ręcznych,	których	efekt	wywoływał	
za	każdym	razem	wiele	uśmiechu.
	 Dzięki	 staraniom	 mam	 i	 babć	 dzieci	
mogły	cieszyć	się	każdego	dnia	pysznymi	cia-
stami,	które	szybko	znikały	z	talerzy.
	 Bardzo	dziękujemy	wszystkim,	którzy	
w	 jakikolwiek	 sposób	wspomagali	 nas	w	 na-
szych	 spotkaniach	 w	 Bażanowicach	 i	 Ogro-
dzonej.	 ks. Łukasz Gaś

TDN w Bażanowicach
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TDN w Ogrodzonej
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Kącik dla dzieci
Gabriela Sikora

 Każdy z nas powinien zapamiętać tę datę. Dlaczego? Przyjmuje się, że tego dnia, do-
kładnie 500 lat temu, Marcin Luter przybił na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze 
95 tez. Pewnie wielu z Was słyszało już o tym wydarzeniu. Ale co ono dla nas oznacza? Przede 
wszystkim to, że powstał nasz Kościół Ewangelicko–Augsburski.   
 Oczywiście nie od razu 31 października 1517 roku. Wtedy został zapoczątkowany cały 
proces zmian, dzięki któremu możemy nazywać się ewangelikami. 

 Spróbujecie pokolorować powyższą datę kolorami, które możemy zobaczyć w herbie naszego Kościoła 
czyli w Róży Lutra. Przypomnijmy je sobie wspólnie. Potem spróbujcie pokolorować również herb.

 Czarny	 krzyż	 ma	 przypominać,	
że	 wiara	 w	 Ukrzyżowanego	 może	 uspra-
wiedliwiać.	 Sprawiedliwy	 żyje	 z	 wiary	 
w	Ukrzyżowanego.
	 Krzyż	umieszczony	jest	w	czerwo-
nym	sercu,	które	symbolizuje	to,	że	droga	
Jezusa	na	krzyż	była	drogą	miłości.
	 Serce	 spoczywa	 w	 środku	 białej	
róży,	 która	wskazuje	na	 to,	 że	wiara	przy-
nosi	 radość,	 pociechę	 i	 pokój,	 gdyż	 kolor	
biały	 jest	 kolorem	 duchów	 i	 wszystkich	
aniołów.
	 Róża,	która	ma	zielone	liście,	leży	
na	 niebieskim	 tle.	 Kolor	 ten	 symbolizuje	
przyszłą	radość	w	niebie.
	 Całość	 otacza	 złoty	 pierścień,	 któ-
rego	 kształt	 bez	 początku	 i	 końca	 przypo-
mina,	że	sprawiedliwość	w	Królestwie	Bo-
żym	trwać	będzie	wiecznie.
	 W	 pierścień	 wpisane	 jest	 zawoła-
nie	VIVIT	–	On	żyje.	W	ten	sposób	jeszcze	
raz	zostało	podkreślone,	że	Chrystus	zmar-
twychwstał	i	żyje.
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 Takie wystąpienia od Marcina Lutra musiały wymagać sporej odwagi. Nie było to łatwe powie-
dzieć wszystkim, że nie zgadza się z sytuacją, która zaistniała w ówczesnym Kościele. Ale Luter wie-
dział, że jeżeli swoje poglądy oparł na Piśmie Świętym, to są one właściwe. I tak rozpoczyna się okres 
nazwany Reformacją. Warto też zapamiętać zasady reformacyjne, na których opiera się do dzisiaj nasz 
Kościół. 

Dopasuj polskie tłumaczenia do łacińskich oryginałów zasad reformacyjnych.

 Ale czy zastanawialiście się może, co to jest odwaga? 
 Najczęściej	ten	termin	kojarzymy	z	takimi	zawodami	jak	strażak,	policjant,	żołnierz,	ratownik	
czy	 alpinista.	W	 encyklopedii	możemy	 przeczytać,	 że	 odwaga	 to	 postawa	wobec	 niebezpieczeństwa	
charakteryzująca	się	dużą	umiejętnością	przezwyciężania	strachu	z	nim	związanego.	To	również	śmiała,	
świadoma	postawa	wobec	niebezpieczeństwa,	umiejętność	śmiałego	wypowiadania	się	i	postępowania,	
zgodnie	ze	swoimi	przekonaniami,	bez	względu	na	konsekwencje.	Inaczej	odwagę	określa	się	też	jako	
śmiałość,	męstwo.	Dużo	mądrych	słów?	Na	pewno.	Ale	każdy	z	nas	codziennie	może	pokazywać,	że	jest	
odważny.	Jak?	A	chociażby	biorąc	udział	w	zajęciach	z	pływania,	mimo	że	boi	się	wody.	Albo	przyzna-
jąc	się	nauczycielowi	do	odpisania	zadania	domowego	od	kolegi,	chociaż	wiadomo,	że	w	konsekwencji	
odpisywania	 dostanie	 się	 jedynkę.	 Jesteście	 też	 odważni,	 gdy	 przyznacie	 się	 do	 rozbicia	 ulubionego	
wazonu	mamy	czy	zgubienia	drogiego	wiecznego	pióra	taty.	Często	dużą	odwagą	jest	też	przyznanie	się	
wobec	koleżanek	i	kolegów	do	tego,	że	jest	się	Bożym	dzieckiem	i	nie	będzie	się	czytało	horoskopów,	
brało	udział	w	zabawach	związanych	z	halloween,	albo	nie	będzie	się	opuszczać	niedzielnych	 	nabo-
żeństw	tylko	dlatego,	żeby	posiedzieć	wtedy	na	Facebooku.	To	też	jest	odwaga!	
	 Dlatego	śmiało	możesz	narysować	swój	portret	wśród	przedstawicieli	zawodów	wymagających	
odwagi.

W kółku narysuj swoją podobiznę – odważnego, Bożego dziecka.
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	 Wiele	odwagi	potrzebowali	w	swoim	życiu	bohaterowie	 tegorocznej	edycji	ogólnopolskiego	konkursu	
biblijnego	Sola	Scriptura,	którymi	są	Estera	i	Daniel.	
	 Estera,	to	żydowska	dziewczyna,	która	wychowuje	się	pod	okiem	swojego	opiekuna	Mordochaja,	który	
pracuje	na	królewskim	dworze	w	Suzie.	Mordochaj	znalazł	się	w	obcym	kraju	jak	wielu	innych	Żydów,	przez	
uprowadzenie	do	niewoli	podczas	panowania	króla	babilońskiego	Nebukadnesara.	Obecnie	na	tronie	zasiada	król	
Achaszwerosz.	W	wyniku	nieposłuszeństwa	swojej	żony	Waszti,	król	szuka	nowej	żony.	Najbardziej	ze	wszyst-
kich	dziewcząt	królowi	Achaszweroszowi	spodobała	się	właśnie	Estera	i	to	ona	zostaje	nową	królową.	Jest	jednak	
jeden	problem	–	Estera	nie	może	przyznać	się	królowi,	że	jest	Żydówką!	Na	królewskim	dworze	są	ludzie,	którzy	
Żydów	nienawidzą.	Taką	osobą	jest	Haman,	który	szczególną	nienawiścią	darzy	Mordochaja.	Haman	uknuł	spisek,	
w	wyniku	którego	chce	pozbyć	się	Mordochaja	i	wszystkich	innych	Żydów	z	królestwa	Achaszwerosza.
	 Przychodzi	odpowiedni	moment,	żeby	Estera	wykazała	się	odwagą.	To	ona	musi	pójść	do	króla	i	stanąć	 
w	obronie	swoich	rodaków,	 jednocześnie	przyznając	się	do	 tego,	że	sama	jest	Żydówką.	W	ten	sposób	naraża	
bezpośrednio	i	swoje	życie.	Przecież	gdyby	Haman	doprowadził	do	końca	swój	spisek	i	wszyscy	Żydzi	zostaliby	
zabici,	Estera	mogłaby	nadal	żyć	bezpiecznie	na	królewskim	dworze,	 jako	ukochana	żona	króla.	Przecież	nikt	
by	nie	potwierdził	jej	żydowskiego	pochodzenia,	bo	wszyscy,	którzy	mogliby	to	zrobić,	już	by	nie	żyli.	Jednak	
Mordochaj	 przypomina	Esterze,	 że	Bóg	dał	 jej	 zostać	 królową	może	właśnie	 po	 to,	 żeby	 uratowała	 swój	 lud.	
Estera	podejmuje	się	tego	zadania	i	dzięki	jej	odważnej	postawie	Żydzi	zostają	ocaleni,	a	ich	wrogowie	ukarani.	
Zachęcam	Was	do	szczegółowego	poznania	historii	odważnej	Estery,	którą	znajdziecie	w	Starym	Testamencie,	 
w	księdze	Estery	właśnie.
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 Daniel	to	kolejny	starotestamentowy	bohater,	który	w	swoim	życiu	musiał	wykazać	się	wiele	razy	
wielką	odwagą.	Daniel	zostaje	zabrany	do	niewoli	babilońskiej,	do	obcego	kraju,	w	którym	nie	wierzą	
w	 jedynego	Boga,	 tak	 jak	Żydzi	czy	 teraz	my,	chrześcijanie.	Nie	przestrzegano	 tam	zasad	chociażby	
związanych	z	jedzeniem	i	pokarmami	czystymi	i	nieczystymi	dla	Żydów.	I	Daniel	wraz	z	przyjaciółmi	
odważnie	prosi	o	zmianę	tych	zasad.
 

Rozwiąż poniższe zadanie, żeby dowiedzieć się, co jadł Daniel i jego przyjaciele.
Najpierw znajdź talerz każdego z nich. Potem, zaczynając od Daniela, wpisuj do zdania kolejno grupy liter, zapi-

sanych przy talerzach. Powodzenia!

DANIEL,	SZADRACH,	MESZACH	I	ABED-NEGO	JEDLI		

___			___			___			___			___			___			___								___								___			___			___			___.

MŁODZIEŃCY	Z	DWORU	JEDLI				___			___			___			___			___			___			___		
               

___			___			___			___			___			___			___			___			___			___								___								___			___			___			___.
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	 To	nie	jedyny	przypadek,	w	którym	Daniel	czy	jego	przyjaciele	wykazali	się	odwagą.	Myślę,	że	wielu	 
z	Was	pamięta	historię	o	tym,	jak	Daniel	znalazł	się	w	lwiej	jamie.	A	czy	pamiętacie	dlaczego	się	tam	znalazł?	
Nie	chciał	wypełnić	królewskiego	rozkazu,	który	podyktowali	mu,	zazdrośni	o	pozycję	Daniela	na	królewskim	
dworze,	satrapowie	i	ministrowie.	
	 Według	 tego	rozkazu	o	wszystko,	przez	kolejnych	30	dni,	należało	się	modlić	 tylko	do	króla.	Karą	za	
złamanie	rozkazu	było	wtrącenie	do	jamy	z	lwami.	Daniel	nie	wykonał	tego	rozkazu	nie	dlatego,	że	nie	szanował	
panującego	wtedy	króla	Dariusza	Medyjczyka.	Po	prostu	nie	chciał	modlić	się	do	nikogo	innego	oprócz	Boga.	
Wykazał	się	kolejny	raz	wielką	odwagą.	Wiedząc,	co	go	spotka	za	modlitwę	do	jedynego	Boga,	zwraca	się	tylko	
do	Niego.	I	zostaje	wtrącony	do	lwiej	jamy.	Jednak	jak	może	pamiętacie,	Bóg	nie	zapomina	o	swoim	wiernym	
dziecku	i	posyła	do	lwiej	jamy	swojego	anioła,	który	zadbał	o	to,	żeby	lwy	nie	zrobiły	Danielowi	żadnej	krzywdy.	

 Zachęcam Was do szczegółowego poznania księgi Daniela, którą możecie znaleźć w Starym Testamen-
cie. Na pewno warto poznać historię tego odważnego człowieka i jego przyjaciół.

 Dużo w tym kąciku mogliście przeczytać o odwadze. I może zastanawiacie się, skąd tyle odwagi mieli  
w sobie Marcin Luter, Estera czy Daniel. Tę odwagę odnajdowali w sobie, ponieważ byli pewni wsparcia od 
samego Boga. Wierzyli w Niego i wiedzieli, że nigdy ich nie opuści, nawet w sytuacjach, w których będą musieli 
wykazać się odwagą. Taką samą pewność daje swoim dzieciom Bóg również i dzisiaj. Nie musimy bać się, że nie 
damy rady wykazać się odwagą w trudnych dla nas sytuacjach, jeżeli tylko poprosimy naszego Ojca w niebie  
o wsparcie i obdarzenie nas odwagą. Zawsze o tym pamiętajmy!

Dokończ obrazek łącząc 
punkty. Potem pokoloruj 
pola z gwiazdką na zielono. 
Następnie pokoloruj cały 
obrazek.
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

Zapisane w księgach parafialnych

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

06-08-2017
06-08-2017
06-08-2017
11-08-2017
12-08-2017
13-08-2017
20-08-2017
20-08-2017
20-08-2017
27-08-2017

Wiktoria	Katarzyna	Materna
Kamila	Wiktoria	Jagiełło
Roch	Paweł	Puczek
Julia	Staniek
Matthew	Franek	Hawatt
Maja	Helena	Janota
Witold	Pastucha
Zuzanna	Beata	Maciejewska
Bartosz	Stokłosa
Zuzanna	Anna	Gabryś

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Ogrodzona
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Marklowice

05-08-2017

12-08-2017

12-08-2017

12-08-2017

19-08-2017

19-08-2017

19-08-2017

Krzysztof	Bielak
Anna	Urszula	Herma
Marcin	Machalica
Magdalena	Kaleta
Zbigniew	Mańka
Grażyna	Małgorzata	Wilczek
Julian	Martun	Johnson
Agnieszka	Monika	Johnson
Piotr	Łukasz	Majętny
Magdalena	Maria	Hernik
Arkadiusz	Drizd
Magdalena	Renata	Brudny
Krzysztof	Piotr	Hojdysz
Klaudia	Natalia	Szczurek

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Hazlach

Zamarski

Bażanowice

Cieszyn

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

Mt 5,4

03-08-2017
09-08-2017
11-08-2017
17-08-2017
25-08-2017
30-08-2017
30-08-2017

śp.	Anna	Lenczerska	zd.	Kubiczek
śp.	Mariola	Irena	Góra	zd.	Lach
śp.	Henryk	Emil	Węglorz
śp.	Wiesława	Krukowska	zd.	Warchoł
śp.	Adam	Pasterny	
śp.	Władysław	Pustówka
śp.	Władysław	Ernest	Pluciński

lat	99
lat	53
lat	69
lat	63
lat	70
lat	94
lat 41

Cieszyn
Cieszyn
Marklowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Marklowice
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Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na Pa
źd

zie
rn

ik

20
17 

ro
k

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

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

Wieczory z Biblią w październiku

05.10.:godz.: 15.00: Klub PTEw.

 Prelekcja: Ks. dr Jerzy Gryniakow (25 – lecie śmierci)

12.10.: Wycieczka przez Beskid Śląski - zakończenie sezonu 

19.10.: godz.: 15.00: Klub PTEw.

 Prelekcja:	Jan Stanisław Bystroń  (125 – lecie urodzin)

26.10.: godz: 15.00: Klub PTEw.

 Pochód Reformacji przez Europę

 Prelekcja: Z kart dziejów Reformacji 

 na Śląsku Cieszyńskim 

środa 4. października -  Chcę mieć serce ucznia	-	wykład	biblijny	Artura Frydy 

środa 11. października	–	Kazanie na górze w refleksji Dietricha Bonhoeffera - wykład	Alek-
sandry Błahut-Kowalczyk	z	cyklu	Duchowy	autorytet	przewodników	wiary	

środa 18. października –	Ludzie w drodze	–	relacja	czesko-polskiej	grupy	wolontariuszy	niosą-
cych	pomoc	uchodźcom	w	południowej	Europie

środa 25. października	–	Czego uczy nas dzisiaj czwarte przykazanie? - wykład	Ilony Hajew-
skiej	z	cyklu	Praktyczne	życie	chrześcijanina	

Zapraszamy do sali parafialnej naprzeciwko kancelarii, w każdą środę o godz. 18.00.
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Serdecznie zapraszamy na spotkania, 
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00, 

w budynku parafialnym 
przy Placu Koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

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

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



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl60 Odwiedź naszą stronę:

500 lat Reformacji
  Uroczystość zamknięcia Roku Jubi-

leuszowego – 500 lat Reformacji odbę-

dzie się 31 października 2017r. o godz. 17 w Kościele Jezusowym  

w Cieszynie. W uroczystości udział wezmą: Burmistrz Miasta Cieszyna – Ryszard 

Macura, Przewodnicząca Rady Miasta Cieszyna – Gabriela Staszkiewicz, Tomasz 

Ploch – wykładowca w Studium Organistowskim, nagrał płytę z muzyką organo-

wą śląskich kompozytorów ewangelickich, połączone chóry parafii cieszyńskiej.

 Kościół Jezusowy pod Cieszynem był przez wiele lat jedynym miejscem 

gromadzenia się ewangelików nie tylko cieszyńskiej ziemi. Był prawdziwą matką 

przygarniającą swe rozproszone dzieci. Pamiętają o tym także nasze siostry i 

bracia zza Olzy i swój Dzień Kościoła zorganizowali w Kościele Jezusowym, jako 

także ich matce. 

 Tym uroczystym nabożeństwem chcemy podziękować Panu Bogu za ten 

szczególny rok nie tylko wspominania, rozpamiętywania, ale przede wszystkim 

wyznaczania nowych celów i zadań.

Przyłącz się do tego dziękczynienia. 
ZAPRASZAMY!

31 października godz. 17

wtorek, 31 października, godzina 20.00
Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

Spektakl reformacyjno-deformacyjny „Czy sole mogą zwietrzeć?”
Scenariusz i reżyseria: Grzegorz Olek
Muzyka: zespół pod kierownictwem Mateusza Walacha

Wstęp tylko z biletami do nabycia w cenie 500 groszy w księgarni „Warto” 
(Cieszyn, ul Wyższa Brama 29) i w parafiach ewangelickich

Organizatorzy: Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Duszpasterz Młodzieży 
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

NOC Z LUTREM
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	19.00

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

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I poniedziałek miesiąca Koło Odw. godz.	16.00
Cieszyn II czwarte miesiąca godz.	17.00
Zamarski II poniedziałek miesiąca godz.	16.00
Gumna ostatni poniedziałek miesiąca godz.		17.00	
Marklowice I piątek miesiąca godz.	16.00	
Ogrodzona II wtorek miesiąca godz.	17.00
Bażanowice co 2 tygodnie godz.	16.00
Brzezówka IV poniedziałek miesiąca godz.	15.00
Hażlach III czwartek miesiąca godz.	16.00
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

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