
Informator Parafialny nr 1/2015 (134)

styczeń 2015 1

OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne

Beata Macura

Pozdrowienia Noworoczne

	 Błogosławiony	czas	Świąt	Bożego	Narodzenia	mija.	Jednak	bohater	 tych	
Świąt,	nasz	Pan	i	Zbawiciel,	jest	zawsze	Ten	sam,	wczoraj,	dzisiaj	i	na	wieki!
Ta	prawda	może	być	źródłem	posilenia	dla	nas	na	każdy	dzień.	Jak	mówią	słowa	
pewnej	pieśni:	Pan	zna	naszą	sytuację,	nasze	troski	i	zmartwienia,	wyznał	to	Stan-
phili,	w	jednej	z	pieśni:	

„Czy Bóg wie, gdy jestem smutny?
Tak on wie!

Czy On wie, gdym jest zmęczony?
Tak On wie!

           Grudzień	bez	śnieżnej	szaty	jest	bardzo	ponury,	podob-
ne	 odczucia	 pojawiają	 w	 kolejnych	 zimowych	 miesiącach.	

Jednak	okres	przedświąteczny,	świąteczny	staje	się	jedną	wielką	jasnością...	Domy,	ulice,	
całe	miasta	zostają	rozświetlone	kolorowymi	lampionami.	Światło	jest	symbolem	dobra,	
sprawiedliwości,	miłości,	zaś	ciemność	oznacza	zło,	niesprawiedliwość,	nawet	nienawiść.	
Podobna	 symbolika	 występuje	 także	 w	 Biblii.	 Źródłem	 różnorodnego	 światła,	 dobra,	
sprawiedliwości	i	miłości	jest	sam	Bóg.	To	właśnie	On	sprawił,	że	okres	świąt	godowych	
jest	czymś	pięknym,	wspaniałym,	kiedy	to	w	domach	panuje	radość,	wzajemna	miłość.	
W	ciągłej	bieganinie	następuje	czas,	kiedy	możemy	wspólnie	zasiąść	do	wigilijnego	stołu,	
spędzić	wspólnie	okres	świąteczny,	sylwester,	a	później…	Oczywiście,	zaczynamy	nowy	
kolejny	rok.	Nikt	z	nas	nie	wie	co	on	może	ze	sobą	przynieść.	Jednak	jeżeli	powierzymy	
nasze	sprawy,	nasze	życie	Bogu	to	z	jego	pomocą	będzie	dobrze…		
	 Każdy	z	nas	jest	dzieckiem	Bożym.	Życie	człowieka	ma	wtedy	sens,	kiedy	żyjemy	zgodnie	z	wolą	Bożą.	
Życie	człowieka	w	bliskości	Boga	daje	światłość,	niewinność	i	sprawiedliwość.	Oddalanie	się	od	Boga	to	pogrą-
żanie	się	w	ciemnościach,	uleganie	pokusom	szatana,	zatracanie	poczucia	tego,	co	dobre	i	zgodne	z	wolą	Bożą.	
Oto	i	szatan	wzbudza	w	ludziach	niezdrową	ciekawość,	wygórowane	ambicje,	chęć	dorównania	innym.	Czy	nie	
warto	być	sobą,	kształcić	swój	charakter.	Osoby	chwiejne,	nie	mające	własnej	wartości	idą	za	błędnym	ognikiem	
wskazanym	im	przez	szatana,	idą	w	ciemność	grzechu	i	nieprawości.	Coraz	mniej	z	biegiem	czasu	w	nich	samych	
i	wokół	nich	prawdziwej	światłości,	a	coraz	więcej	ciemności.	Popełnienie	pierwszego	grzechu	okazuje	się	zej-
ściem	na	równię	pochyłą,	po	której	ludzie	staczają	się	coraz	niżej	i	głębiej,	w	najczarniejszą	ciemność	grzechu	 
i	oddalenia	od	Boga.
	 Jednak	Bóg	nie	pozostawia	ludzi	w	ciemnościach.	Posyła	im	Światłość,	która	wskazuje	drogę	powrotu	
z	ciemności	do	światłości,	z	grzechu	do	niewinności.	Tą	Światłością	jest	Jezus	Chrystus.	On	jest	„światłością,	
która	świeci	w	ciemności",	której	„ciemność	nie	przemogła".	Ta	„prawdziwa	światłość,	która	oświeca	każdego	
człowieka,	przyszła	na	świat"	(J	1,9).
	 I	 my	możemy	 stać	 się	 dziećmi	 światłości.	 Będziemy	 nimi,	 gdy	 pójdziemy	 śladami	 Zbawiciela,	 gdy	
będziemy	tak	postępować,	 jak	On	postępował,	gdy	wypełniać	będziemy	Jego	Słowo.	Wtedy	w	naszym	życiu	 
i	 w	 naszej	 duszy	 „ciemność	 ustępuje,	 a	 światłość	 prawdziwa	 już	 świeci".	 Porzućmy	więc	 nienawiść,	 gniew,	
wszystko,	co	trzyma	nas	w	krainie	ciemności,	a	rozbudzajmy	i	pielęgnujmy	miłość,	życzliwość,	pobożność,	spra-
wiedliwość.	Jeśli	pójdziemy	wiernie	za	Panem,	wtedy	coraz	mniej	będzie	w	naszym	życiu	i	wokół	nas	ciemności,	
a	coraz	więcej	światłości.	
	 Drodzy	Czytelnicy	Wieści	Wyższobramskich	z	okazji	Świąt	Bożego	Narodzenia	życzę	szczerej	radości,	
której	źródłem	jest	narodzenie	Zbawiciela	w	Betlejem	oraz	Bożego	pokoju.	
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Choinka

Czy On zna pokusy me? 
Widzi ból co serce rwie? 

Przed Nim nic nie skryje się!
Jezus wie!

	 Tej	 pewności,	 że	 nie	 jesteśmy	 tylko	 zdani	 na	
siebie,	życzę	gorąco	każdemu	z	nas.	

Janina Kisza-Bruell

Moje Święta

	 Święta	 Narodzenia	 Pańskiego	 są	 świętami	 ra-
dości,	 wszak	 stoją	 pod	 znakiem	 słów	 „Oto	 zwiastuję	
wam	radość	wielką,	która	będzie	udziałem	wszystkiego	
ludu."	Na	tę	radość	cieszą	się	i	przygotowują	się	starzy	
i	młodzi,	dorośli	i	dzieci.	Bywa	jednak	nieraz,	że	i	ta	ra-
dość	świąteczna	bywa	zamącona.	Wspominając	własne	
życie,	chciałbym	o	dwóch	takich	świętach	wspomnieć,	
w	których	 tej	 radości	nie	było	w	ogóle,	 albo	 też	była	
zamącona.
	 Pierwszy	 wypadek	 to	 rok	 1940.	 Byliśmy	 we	
Lwowie.	Ojciec	był	już	od	6	miesięcy	w	Gułagu,	a	mat-
ka	z	 trudem	wiązała	koniec	z	końcem.	Dla	mnie	 jako	
siedmiolatka	 było	 wielkim	 smutkiem,	 że	 matki	 nie	
było	stać	na	choinkę,	mogła	tylko	sprawić	kilka	świer-
kowych	gałęzi.	Kolejnym	bólem	było	dla	mnie	to,	gdy	
matka	tłumaczyła	mi,	że	Rosjanie	nie	obchodzą	świąt,	
dlatego	musi	mnie	pomimo	dnia	 świątecznego	posłać	
do	przedszkola,	gdyż	nie	wiadomo,	czy	 tego	dnia	nie	
będą	chodziły	po	domach	kontrole,	by	sprawdzić,	kto	w,	

tym	dniu	świątecznym	chodzi	do	pracy,	a	dzieci	posyła	
do	szkoły	względnie	do	przedszkola;	a	tym,	którzy	tego	
dnia	będą	świętować,	grożą	represje.	Jakże	radowałem	
się,	 gdy	 następne	 święta	 mogliśmy	 obchodzić	 w	 ro-
dzinnym	gronie,	w	rodzinnych	stronach.	Z	biegiem	lat	
zrozumiałem	 istotę	 świąt	Godowych,	 co	wskazało	mi	
istotę	 tej	 radości:	Do	 tego	dopomogło	mi	świadectwo	
pewnej	 znajomej,	 która	 o	 przeżytych	 świętach	 pisała:	
„W	minione	Święta	nie	miałam:	nikogo	bliskiego	przy	
sobie,	 ale	 byłam	w	Betlejemie	 i	 przeżyłam	 tę	 radość,	
która	nam	tam	została	darowana”.	O	tym,	że	ta	radość	
silniejsza	jest	aniżeli	wszystkie	nasze	smutki	i	dolegli-
wości,	przekonałem	się	w	roku	1982.	Wiedzieliśmy,	że	
dwa	dni	po	świętach	syn	i	synowa	wyjadą	na	stałe	za	
granicę.	Nie	wiedzieliśmy	jaka	przyszłość	ich	tam	cze-
ka.	Ponadto,	chociaż	wypisany	ze	szpitala	po	przebytej	
operacji	 woreczka	 żółciowego,	 nie	 czułem	 się	 najle-
piej	(co	zresztą	zaraz	po	Świętach	zaprowadziło	mnie	
znowu	 na	 stół	 operacyjny).	 Pomimo	 to	mogliśmy	 się	
podczas	świąt	radować,	gdyż	otrzymaliśmy	wspaniały	
dar.	 Syn	 oraz	 synowa	 szczerze	 pokochali	 Pana	 Jezu-
sa,	 o	 czym	 syn	 świadczył	 podczas	 świątecznej	 ewan-
gelizacji.	Ta	radość	była	większa	od	wszystkich	obaw	 
i	zmartwień.	Także	mogliśmy	z	radością	wielbić	Pana	
za	Jego	miłość,	której	doznaliśmy	w	chwilach	bardzo	
trudnych	i	kłopotliwych	np.	w	roku	1991,	gdy	żona	dwa	
dni	przed	Wigilią	złamała	 rękę.	Patrząc	wstecz	na	mi-
nione	lata	możemy	wyznać:	,,Ta	radość,	którą	daje	Pan,	
jest	siłą	mą."

ks. Tomasz Bruell

	 Pisano	o	niej	wiersze	i	pieśni,	malowano	obra-
zy	z	roziskrzonym	światłami	drzewkiem.	Od	XVII	wie-
ku	stawiamy	ją	na	Boże	Narodzenie,	a	spotkać	można	ją	
nawet	w	Ameryce	Południowej	i	Indiach;	jest	najpięk-
niejszym	drzewkiem	na	ziemi.
	 Właściwie	nie	powinno	 się	 jej	 stawiać	na	pla-
cach,	 wystawach	 i	 dworcach	 już	 na	 początku	 adwen-
tu,	a	więc	na	całe	tygodnie	przed	właściwym	świętem.	
Choinka	należy	bowiem	do	Wigilii,	do	 samych	Świąt	

Bożego	Narodzenia.	Co	roku	raduje	nasze	
oczy	i	serca.	A	ma	przy	tym	swoje	specjal-
ne	znaczenie,	o	którym	nie	należy	zapomi-
nać.
	 Po	 pierwsze	 jest	 ona	 symbolem	 drze-
wa	 życia.	W	Biblii	 jest	mowa	 o	 drzewie	
poznania,	 które	Bóg	 zasadził	w	 ogrodzie	
Eden,	a	które	miało	rozstrzygnąć	o	losach	
ludzkości.	 Nieposłuszni	 Bogu	 pierwsi	 lu-
dzie	 zjedli	 owoce	 tego	 drzewa,	 po	 czym	

zostali	wygnani	z	raju.	Ludzie	stracili	nieśmiertelność	
-	drzewo	życia	zostało	nam	odebrane.
	 Ale	 przecież	 mamy	 Boże	 Narodzenie:	 „Syn	
Boży	 się	 nam	 narodził,	 by	 nas	 grzesznych	wyswobo-
dził!"	On	przynosi	życie,	On	sam	jest	Życiem.	Drzwi	
raju	 na	 nowo	 otwierają	 się	 przed	 człowiekiem.	 Drze-
wo	życia	stoi	pośród	nas.	 Jezus	mówi:	„Kto	we	mnie	
wierzy,	choćby	i	umarł,	żyć	będzie".	-	„Otwiera	Pan	na	
nowo	dziś	-	drzwi	raju,	by	nas	wwieść..."
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Gwiazdka

	 Niegdyś	malowano	drzewo	Izajego,	z	którego	
wyrastało	 drzewo	 genealogiczne	 Jezusa.	 Z	 pnia	 Izaje-
go	wyrosło	 drzewo	 życia.	Ostatnia	 księga	Biblii	 rów-
nież	mówi	o	rajskim	drzewie	życia.	Nasze	symboliczne	
drzewko	winno	 nam	przypominać,	 kto	 stoi	w	 central-
nym	punkcie	Bożego	Narodzenia	 i	 co	 jest	 istotą	 tych	
świąt.
	 Choinka	 jest	 zawsze	 zielona,	 mimo	 mrozu	 
i	śniegu.	To	symbol	nadziei	pośród	ciemnej	zimy.	Boże	
Narodzenie	budzi	naszą	nadzieję.	Na	pewno	wielu	ludzi	
będzie	bez	nadziei	wpatrywać	się	w	tym	roku	w	świa-
tła	 choinki,	 będziemy	myślami	 z	 tymi,	 którzy	 od	 nas	
na	zawsze	odeszli,	pomyślimy	o	starości,	przemijaniu	
naszego	krótkiego	życia,	ktoś	będzie	w	smutku	i	samot-
ności	spędzał	wigilijny	wieczór.	Ponoć	najwięcej	samo-
bójstw	ma	miejsce	właśnie	w	Boże	Narodzenie!	Jednak	
Chrystus	niesie	nam	życie	i	żywą	nadzieję:	Zmartwych-
wstanie.	Kto	o	tym	wie,	tego	na	nowo	wypełni	nadzieja.	
Nie	ma	już	ciemności!	Możemy	wznieść	ręce,	tak,	jak	
wznoszą	 się	 zielone	 gałęzie	 choinki	 i	 wznieść	 wzrok	
ku	Panu	 i	Bogu	naszemu,	który	zabiera	od	nas	wszel-
ki	smutek.	Złożone	do	modlitwy	ręce	pozwolą	ominąć	
smutek	i	ból.
	 Czy	nasze	drzewko	ma	także	owoce?	Oczywi-
ście,	że	tak.	To	stary	obyczaj	każe	wieszać	na	gałązkach	
choinki	 jabłka	 i	 orzechy,	 często	 malowane	 i	 złocone.	
Kiedy	 byliśmy	 dziećmi,	 często	 doznawaliśmy	 rozcza-
rowania	 rozbierając	 choinkę:	 jabłka	 były	 przeważnie	
nadpsute,	orzechy	puste.	Nie	rosły	one	przecież	na	cho-
ince,	 nie	 czerpały	 z	 niej	 soków.	Były	 jedynie	 ozdobą,	
umocowaną	na	gałęziach.	Z	wierzchu	piękne,	w	środku	
zepsute.	Podobnie	dzieje	się	nieraz	z	nami,	ludźmi.	Dą-
żymy	do	sukcesów,	wiele	mówimy	o	duchowych	war-

tościach,	a	jednak	niewiele	ich	tak	naprawdę	posiadamy.	
Nasze	 postępowanie,	 nasza	 praca,	 nasze	 życie	 nie	 są	
konsekwencją	życia	wewnętrznego,	którego	podstawą	
jest	Chrystus.	Kto	we	mnie	mieszka,	 a	 Ja	w	nim,	 ten	
przyniesie	wiele	owoców	-	te	owoce	winny	być	trwałe.
	 Ozdoby	 choinkowe	ubogacają	 nasze	 drzewko.	
Bombki,	lameta,	pierniki,	robią	z	niego	prawdziwą	cho-
inkę.	Choinka,	 jedzenie,	 picie,	 prezenty,	wiele	 szumu	
wokół	przygotowań	do	świąt	-	 to	wszystko	przesłania	
wielu	ludziom	prawdziwą	istotę	Bożego	Narodzenia.
 Na	 choince	 najpiękniejsze	 są	 płonące	 świecz-
ki.	Drzewo	życia	 staje	 się	drzewem	światłości,	 podob-
nym	do	 rozgwieżdżonego	nieba.	 „Jam	 jest	 światłością	
świata"	-	mówi	Jezus	-	„wy	jesteście	światłością	świata".	 
W	świetle	zapominamy	o	 troskach,	o	ciemności.	Świa-
tłem	serca	jest	radość	-	najpiękniejsza	ozdoba	człowieka.
W	 konturach	 choinkowych	 gałązek	 dostrzec	 można	
krzyż.	To	prowadzi	nas	do	refleksji	o	Krzyżu	Chrystu-
sa.	Umiera	On	na	drzewie	przekleństwa,	aby	przynieść	
nam	 życie.	 To	 paradoksalne	 -	 ale	 jednak	 prawdziwe.	
Stajenka	 i	 krzyż	 są	 ze	 sobą	 nierozerwalnie	 złączone.	 
I	o	tym	nie	należy	zapominać.
	 Kiedyś,	w	moim	rodzinnym	domu,	pod	choin-
ką	stała	wykonana	przez	mego	ojca	szopka.	Kiedy	już	
wypaliły	się	wszystkie	świeczki	na	choince,	wówczas	
ojciec	zapalał	te	wokół	stajenki;	w	ciemnościach	jaśniał	
tylko	jeden	punkt:	Betlejem.
	 Podobnie	 wypalają	 się	 wszystkie	 światła	 na-
szego	życia,	oprócz	światła	wieczności.	Wszelkie	dary	
tracą	wartość	-	jeden	jednak	dar	zostaje	na	zawsze	-	to	
miłość.	Nasza	choinka	usycha,	ale	drzewo	życia	pozo-
staje	na	wieki.	

	 W	okresie	Bożego	Narodzenia	częściej	niż	kiedy-
kolwiek	kierujemy	nasze	myśli	ku	gwieździe,	która	poja-
wia	się	w	tym	czasie	na	kartkach	świątecznych,	na	choince,	
nad	szopką.	Jest	to	ta	cudowna	gwiazda,	która	mędrcom	
ze	Wschodu	wskazała	drogę	do	betlejemskiej	stajenki.	My	
w	tej	gwiazdce	winniśmy	ujrzeć	i	tę	światłość,	która	pro-
mieniuje	od	Nowo	narodzonego,	„w	mrokach	nocy	wieki	
płyną,	 oto	 Bóg	 się	 stał	 Dzieciną,	 wstają	 blaski	 nowych	
zórz".
	 Do	gwiazd	zwracano	się	od	wieków.	W	Babilonie,	
skąd	zapewne	mędrcy	wyruszyli	do	Betlejem,	od	dawien	
dawna	odczytywano	już	przyszłość	z	gwiazd.	Czczono	je	
niemal	jak	bóstwa	-	dziś	także	wielu	ludzi	ufa	bezgranicz-
nie	horoskopom.	Nawet	człowiek	niewierzący	wzrusza	się	
widokiem	rozgwieżdżonego	nieba.	Uważano	je	niegdyś	za	
dowód	na	istnienie	Boga.	A	jeśli	nie	możesz	dojść	do	ładu	

z	 własnymi	 troskami	 i	 przeżyciami,	 zwróć	 wzrok	
ku	gwiazdom	-	po	chwili	dojdziesz	do	wniosku,	że	
całe	 twoje	życie,	 twoje	cierpienia,	 troski,	 trudy,	 są	
maleńkie	w	porównaniu	z	ogromem	Wszechświata.	
Rozpoznasz	wtedy	piękno	i	wielkość	Bożego	stwo-
rzenia,	w	takiej	chwili	śpiewasz:	„Jak	wielkiś	Ty!"

R.I.
Zwiastun 1982
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Jezus

Ale	 Gwiazda	 betlejemska	 ma	 zupełnie	 inne	 znacze-
nie.	Ona	jest	od	początku	życia	Jezusa.	Trzeba	na	nią	
patrzeć,	 gdyż	 ona,	 jako	 zwiastun	 cudu,	 chce	 nas	 pro-
wadzić	i	nami	kierować.	Mamy	na	nią	patrzeć	tak,	jak	
marynarze	patrzą	na	„Gwiazdę	Polarną”,	aby	utrzymać	
kierunek.	Oni	na	wzburzonym	morzu	-	my	na	pełnym	
niepokojów	świecie.
	 Patrzeć	w	górę!	Muszę	patrzeć	w	górę,	by	do-
strzec	gwiazdę.	Aby	dostrzec	to,	co	w	Bożym	Narodze-
niu	najważniejsze:	narodzonego	nam	Zbawiciela.	Boże	
Narodzenie	 niesie	 bowiem	 też	 tradycję,	 która	 często	
przesłania	nam	Dzieciątko.	W	wirze	przygotowań,	po-
rządków	 i	 prezentów,	 gwiazdka	 znad	 stajenki	 winna	
przypomnieć	nam	istotę	Świąt	Godowych.
	 Im	 ciemniej	 wokół,	 tym	 wyraźniej	 jaśnieje	
gwiazdka.	 Tak	 też	 jest	 w	 naszym	 życiu:	 im	 ciemniej	 
i	trudniej	w	moim	życiu,	tym	wyraźniejsze	objawy	Bo-
żej	 Łaski,	 tym	mocniejszy	 uścisk	 Jego	wiodącej	 ręki.	
Gdybym	tylko	zawsze	ją	dostrzegał!
	 Mędrcy	ze	Wschodu	podążyli	za	gwiazdą	w	na-
iwnym	niemal	posłuszeństwie.	Wiedzieli,	jakie	znacze-
nie	ma	ten	świecący	punkcik.	I	my	w	życiu	mamy	takie	
gwiazdy,	które	nas	prowadzą	do	Boga.
	 Gwiazdy	 to	 zwiastuny.	 Także	 Gwiazda	 betle-
jemska	 prowadzi	 nas	 do	 stajenki	 Zbawiciela.	 Tylko	
tam.	Celem	jest	dziecko,	w	biedzie,	strachu	i	poniżeniu.	 
W	 Boże	 Narodzenie	 powiedziano	 nam	 jedynie,	 iż	

„Dziecię	 narodziło	 się	 nam!"	Dziecię	Boże,	Człowiek-
-Bóg,	 jakim	On	 się	 stał,	 a	 czym	my	nigdy	 nie	 będzie-
my.	To	Boska	przemiana.	Ten	nieśmiertelny,	odwieczny	
Bóg,	 którego	 nie	 jesteśmy	w	 stanie	 pojąć,	 który	 żyje	
w	światłości,	do	której	nikt	nie	ma	dostępu,	staje	nam	
się	nagle	bliski,	bierze	na	siebie	nasz	 ludzki	 los,	żyje	
naszym	życiem,	umiera	naszą	śmiercią.	Po	to,	abyśmy	
powrócili	do	prawdziwego	człowieczeństwa,	do	niebie-
skiej	ojczyzny,	abyśmy	zmartwychwstali.
	 I	dlatego	Betlejem,	dlatego	radość,	że	gwiazda	
przywiodła	mędrców	 do	 żłobka.	Oni	 powrócili	 do	 oj-
czyzny,	choć	stało	się	to	bardzo	daleko	od	ich	miejsca	
zamieszkania	tu	na	ziemi.	Można	bowiem	wiele	utracić:	
ojczyznę,	pieniądze,	zdrowie,	a	być	wciąż	bogatym,	po-
siadając	tajemnicę	betlejemskiego	cudu.	Radośnie	stali	
ludzie	u	Jezusowego	żłobka.	To,	co	mieli	oddali	sponta-
nicznie	Dzieciątku.	I	gwiazdce	byli	zapewne	wdzięczni	
za	 to,	 że	 im	wskazała	drogę	do	Zbawiciela.	 Jednakże	
gwiazdki	także	mają	swój	kres	i	gasną	po	milionach	lat	
świetlnych.	Także	i	przez	Gwiazdę	betlejemską	przebi-
ja	Krzyż,	 a	 zatem	koniec.	 Jednocześnie	 jednak	widać	
tam	 Wielkanoc,	 Zmartwychwstanie	 i	 Wieczność.	 Ta	
Gwiazda	więc	wskazuje	nam	ostateczną	tajemnicę	tego	
świata	i	wiedzie	nas	w	głęboką,	nieprzemijającą	radość	
Bożego	Narodzenia.

ME
Zwiastun 1982

	 W	tym	imieniu	jest	pełnia	Bożego	światła	i	siły.	
„Dziś	narodził	się	wam	Zbawiciel,	którym	jest	Chrystus	
Pan,	w	mieście	Dawidowym"	-	Łk	2,11.
Cud	 świętej	 Nocy	Wigilijnej	 obejmuje	 cały	 plan	 zba-
wienia	Bożego,	który	On	ustanowił	przed	założeniem	
świata.	„I	nie	ma	w	nikim	innym	zbawienia;	albowiem	
nie	 ma	 żadnego	 innego	 imienia	 pod	 niebem,	 danego	
ludziom,	przez	które	moglibyśmy	być	zbawieni"	-	Dz	
4,12.
 Jezus	-	jest	imieniem	ponad	wszelkie	imię.	To	
jest	imię	zwycięzcy	nad	księstwami,	siłami	i	mocami	na	
ziemi	i	pod	ziemią.	Jezus	-	jest	imieniem	żyjącego	Syna	
Bożego,	który	sam	powiedział:	,Jam	jest	Jezus"	-	Dz	9,5	
i	„Jam	jest	alfa	i	omega,	początek	i	koniec"	-	Obj	1,8.	 
„I	żyjący.	Byłem	umarły,	lecz	oto	żyję	na	wieki	wieków,	
i	mam	klucze	śmierci	i	piekła	"	-	Obj	1,18.
	 Gdy	obchodzimy	Boże	Narodzenie	-	to	nie	my-
ślimy	 tylko	o	Betlejem,	o	chwale	Syna	Bożego,	którą	
zwiastowali	 aniołowie,	 nie	widzimy	 tylko	Dzieciątka,	
które	 leży	 w	 żłobie,	 ale	 pragniemy	 przeżyć	 osobiste	
spotkanie	z	żywym	Jezusem.
	 Błogo	temu,	kto	w	imieniu	Jezusa	już	otrzymał	

odpuszczenie	grzechów	 i	znalazł	nowe	życie.	„Każdy,	
kto	 w	 Niego	 wierzy,	 dostąpi	 odpuszczenia	 grzechów	
przez	imię	Jego	"	-	Dz	10,43.
	 Kto	to	przeżył,	ten	wielbi	w	miłości	i	wdzięcz-
ności	 imię	 Jezusa	 i	 wymawia	 je	 z	 prawdziwą	 czcią	 
i	uwielbieniem.
	 To	są	prawdziwe	święta	godowe,	gdy	nasze	ży-
cie	jest	żywym	świadectwem	o	Jezusie,	a	w	Jego	imie-
niu	znaleźliśmy	cel	i	treść	życia.	Życie	nasze	powinno	
być	hymnem	pochwalnym	na	 cześć	 Jezusa.	Aby	 imię	
Pana	naszego,	Jezusa	Chrystusa,	było	w	nas	uwielbione.	
„I	wszystko,	cokolwiek	czynicie	w	słowie	lub	w	uczyn-
ku,	wszystko	czyńcie	w	imieniu	Pana	Jezusa,	dziękując	
przez	Niego	Bogu	Ojcu	"	-	Kol	3,17.
	 Pan	 Jezus	 dał	 tym,	 którzy	 do	 Niego	 należą,	
swoje	pełnomocnictwo:	„O	cokolwiek	prosić	będziecie	
w	imieniu	Moim,	to	uczynię,	aby	Ojciec	był	uwielbiony	
w	Synu	"	-	J	14,13.
	 Zwiastować	Jezusa	i	świadczyć	o	Nim,	to	ozna-
cza	 też	cierpienie,	bo	niejednokrotnie	 trzeba	„odnosić	
zniewagę	dla	imienia	Jezusowego	".
„Wam	dla	Chrystusa	 zostało	 darowane	 to,	 że	możecie	
nie	 tylko	w	Niego	wierzyć,	ale	 i	dla	Niego	cierpieć"	-	
lecz	dla	tego,	kto	cierpi	dla	Pana	Jezusa,	jest	zgotowana	
cudowna	nagroda	-	„Błogosławieni	jesteście,	jeśli	was	
znieważają	 dla	 imienia	 Chrystusowego,	 gdyż	 Duch	
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chwały,	Duch	Boży,	spoczywa	na	was"	-1	P	4,14.
Temu	 zaś;	 kto	 zwycięży,	 jest	 dana	 obietnica:	 „Wypi-
szę	na	nim	 imię	Boga	mojego	 (...)	 i	 nowe	 imię	moje"	
Obj.3,12.
	 Niechaj	 więc	 drogie	 imię	 Twego	 Zbawiciela,	
Jezusa	Chrystusa	rozbrzmiewa	w	twoim	sercu	i	będzie	

uwielbieniem	w	codziennej	służbie	dla	Niego.
	 Niechaj	 piękne	 święta	 godowe	 staną	 się	 dla	
Ciebie	na	nowo	źródłem	radości	i	siły	duchowej,	a	imię	
Jezus	niech	cię	prowadzi	jak	jasna	gwiazda	do	wiecznej	
wspaniałości	w	Niebie.

A. Sikorska
Zwiastun 1982

 Dokument Światowej Federacji Luterańskiej 
(ŚFL) pt: Gender Justice Policy (Polityka Sprawiedli-
wości Płciowej), opublikowano rok temu w 10 językach. 
Ponad 10% Kościołów członkowskich Federacji pracu-
je nad tym dokumentem. Dzisiejsze seminarium jest tego 
najlepszym przykładem –	powiedziała	ks.	dr	Kaisamari	
Hintikka	 -	 dyrektor	Działu	ds.	Teologii	 i	 publicznego	
świadectwa	i	asystent	Sekretarza	Generalnego	ds.	eku-
menii	w	ramach	Światowej	Federacji	Luterańskiej.	Ks.	
Hintikka	w	swoim	referacie	przybliżyła	słuchaczom	po-
wody,	dla	których	powstał	wspomniany	tekst:	Od dekad 
mówimy o liczbach, chodzi o reprezentację kobiet w gre-
miach kościelnych. Chodzi też o jakość tej reprezentacji, 
która jest świadectwem chrześcijańskiego życia.	 Re-
ferentka	 z	Finlandii	 przedstawiła	 też	drogę,	 jaką	prze-
szła	ŚFL,	aby	w	jej	Komitecie	wykonawczym	znalazły	
się	 kobiety:	w 1947 r., na zdjęciu osób wchodzących  
w skład pierwszego Komitetu znalazła się przypadkowo 
jedna kobieta. Jest to siostra diakonisa przydzielona do 
obsługi medycznej jednego z duńskich profesorów. Dziś 
widzimy, że proporcje obecności kobiet w tym gremium 
są inne. Mamy 7 mężczyzn i 7 kobiet. Chodzi nam o to, 
aby w luterańskim świecie była równowaga świadectw 
przedstawicieli obojga płci. Jest to zalecenie kierowane 
także do 44 Kościołów członkowskich Federacji.	Refe-
rentka	podkreśliła,	że	dokument	Gender	Justice	Policy	
pełni	rolę	wskazówki	 i	narzędzia	regulującego	mecha-
nizmy	podejmowania	kościelnych	decyzji.	Zaznaczyła,	
że	 istotna	 jest	 jego	metodologiczna	część,	ułatwiająca	
zastosowanie	w	kontekście	Kościołów	lokalnych.	
	 Drugą	 prelegentką	 była	 Joanna	Koleff-Pracka	 
z	 Chrześcijańskiej	 Akademii	 Teologicznej	 w	Warsza-
wie.	Podkreśliła,	że	polska	debata	o	gender	znajduje	się	
w	zdecydowanie	innym	miejscu,	niż	debata	zachodnio-
europejska:	polski kontekst każe nam tłumaczyć  pojęcie, 
gdzie na różnych płaszczyznach wyznaniowych nie je-

 Problematyka gender 
z perspektywy luterańskiej, 

przemoc wobec kobiet i zagadnienia związane  

z rodziną, to główne tematy międzynarodowej konfe-

rencji „Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich”, która 

odbyła się 19 listopada 

w warszawskim Centrum Luterańskim. 
steśmy w stanie określić znaczenia pojęcia gender. Cały 
czas jest ono traktowane, jako zamach na tradycyjny 
model rodziny. Mam przekonanie, że jest to pierwszy 
strach przerażeniem się ideologią. W moim przekona-
niu jest to mit. Jeśli coś jest obce, to się tego boimy. Aby 
była możliwa dyskusja, musimy stwierdzić czy gender 
jest ideologią, czy kategorią badawczą.	Dr	Koleff-Prac-
ka	przekonywała,	że	koncepcja	gender	 jest	po	 to,	aby	
badać	i	tworzyć	warunki	oraz	płaszczyznę	do	dyskusji:	
Wychowujemy ludzi nie po to, aby powielali wzorce, ale 
by je rozumieli i chcieli w nich być. Chodzi o zobacze-
nie siebie, a nie o obalanie aktualnych wzorców. Gdy-
byśmy nakazali role, to wylalibyśmy dziecko z kąpielą. 
Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby to zbadać i określić,  
i wreszcie uświadomić.
	 Jako	 ostatni	 w	 części	 referatowej	 głos	 zabrał	 
ks.	 Thomas	 Schollas	 z	 Ewangelickiego	 Kościoła	
Północy	 (Niemcy).	 Przedstawił	 on,	 w	 jaki	 sposób	 
w	rzeczywistości	niemieckiej	następuje	recepcja	doku-
mentów	dot.	płci	opracowanych	przez	ŚFL:	Tak wypra-
cowane wskazówki teologiczne mają służyć wyrabianiu  
opinii w konkretnym kontekście, tak, aby rozwijać opcje 
działania mające na celu wprowadzanie sprawiedli-
wości płciowej. Przykładem tego może być podejście  
do zagadnienia ordynacji kobiet, do którego dokument  
Gender Justice Policy odnosi się w sposób bezpośred-
ni. Staje się to szczególnie ważne w kontekście Ko-
ściołów nieordynujących kobiet, albo wstrzymujących  
ordynację.
Po	 części	 referatowej	 miała	 miejsce	 dyskusja	 panelo-
wa	prowadzona	przez	Agnieszkę	Godfrejów-Tarnogór-
ską.	Wzięli	w	niej	udział:	prof.	Kalina	Wojciechowska	 
z	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej,	diakon	Ha-
lina	Radacz,	zwierzchnik	Kościoła	Ewangelicko-Augs-
burskiego	 –	 bp.	 Jerzy	 Samiec	 oraz	Marcin	 Podżorski	
–	teolog	ewangelicki.	
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Mam mieszane uczucia na temat dokumentów ŚFL do-
tyczących równowagi obecności kobiet i mężczyzn w 
gremiach kościelnych. Gdy patrzę na Synod Kościoła 
(władza ustawodawcza), to w przypadku osób świec-
kich proporcje rozkładają się mniej-więcej po połowie. 
Podobnie w przypadku rad parafialnych - też nie patrzy 
się na płeć radnych, ale na kompetencje i zaangażowa-
nie	–	powiedział	w	dyskusji	biskup	Kościoła.	Z	kolei	
prof.	Wojciechowska	zaznaczyła,	że	używanie	sformu-
łowania	„sprawiedliwość	płciowa”	wydaje	się	być	trud-
ne	do	zdefiniowania:	Może bardziej powinniśmy mówić 
o dostępie do możliwości lub wyrównywaniu szans. Tu 
potrzebna jest praca u podstaw; szansę na to daje wspo-
mniany dokument po dostosowaniu go do naszej rzeczy-
wistości. Mam też wrażenie, że nie jest to dokument po-
nadczasowy. Rzeczywistość szybko się zmienia i należy 
spoglądać na wiele problemów elastycznie. Natomiast	
diakon	Radacz	zwróciła	uwagę		na	wspólnotowe	rozu-
mienie	Kościoła:	W moim rozumieniu ma to być wspól-

nota ludzi równych. To, że jesteśmy małym Kościołem 
nie oznacza, że nie mamy prawa mówić z podniesionym 
czołem o tym, co nie jest nasze, ale co jest przesłaniem 
ewangelicznym.	 Z	 kolei	 Marcin	 Podżorski	 zaznaczył,	
że	 nie	 rozumie	 faktu	 przyjmowania	 do	 konkretnych	
gremiów	kościelnych	osób	ze	względu	na	zachowanie	
parytetów,	a	nie	ze	względu	na	kompetencje:	Wydaje mi 
się, że w Kościele kobiety zyskują coraz mocniejszy głos 
i to się dzieje w naturalny sposób. Nie musi to być nakaz. 

 Konferencję zorganizowała Kancelaria Bisku-
pa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego we współpra-
cy ze Światową Federacją Luterańską. Uczestniczyli 
w niej studenci teologii, wykładowcy Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej (ChAT), duchowni luterańscy  
i mariawiccy oraz osoby zainteresowane tematyką – nie 
wiązane z ChAT.

Lutrowe tłumaczenie Biblii
Cz. 4:   Znaczenie Pisma Świętego i teologiczne 

pomoce w jego lekturze

	 Oczywiście	 dzieło	 przekładu	 Nowego	 Testa-
mentu,	 a	 potem	 całej	Biblii	 przez	Marcina	Lutra,	 nie	
było	 jedynie	 przedsięwzięciem	 językowym,	 ale	 także,	 
a	właściwie	przede	wszystkim,	teologicznym.	Wynika-
ło	to	także	z	tego,	jakie	znaczenie	Pismo	Święte	miało	
dla	samego	Reformatora.
	 W	jednym	z	pism	programowych	z	1520	roku,	
„Do	 chrześcijańskiej	 szlachty	 niemieckiego	 narodu”,	
M.	 Luter	 wystąpił	 z	 krytyką	 papieskiego	 roszczenia	
do	wyłączności	w	wykładzie	 Pisma	Świętego.	Tak	 ją	
podsumowywał:	„Dzięki	tym	wszystkim	i	wielu	innym	
wyrokom	winniśmy	być	pełni	otuchy	i	poczuć	się	wol-
nymi	a	ducha	wolności,	jak	go	Paweł	nazywa	w	II	Li-
ście	Koryntian	3,17,	nie	dać	przepłoszyć	przez	wymy-
sły	papieskie,	lecz	żwawo	poprzez	wszystko,	co	tamci	
robią	czy	nie	robią,	osądzać	według	naszego	wierzące-
go	rozumienia	Pisma	i	zmusić	tychże,	by	postępowali	
według	lepszego	a	nie	własnego	rozumienia”.	Cytat	ten	
pokazuje,	jak	M.	Luter	czyni	z	Pisma	Świętego	autory-
tet,	na	podstawie	którego	rozstrzygane	są	kwestie	wiary.	
Wsparcie	tego	autorytetu	pozwala	mu	stać	w	opozycji	
do	samego	papiestwa.
	 Autorytet	Pisma	stanie	się	także	dla	niego	decy-
dującym	sędzią	w	obliczu	żądań,	jakie	postawiono	mu	
w	czasie	sejmu	w	Wormacji	w	1521	roku.	Obłożonemu	
ekskomuniką	Reformatorowi	przedłożono	w	obecności	

cesarza	książki,	do	których	autorstwa	się	przyznał.	Na-
stępnie	zadano	pytanie,	czy	gotów	jest	odwołać	przed-
stawione	w	nich	poglądy	uznane	przez	władzę	kościel-
ną	 za	herezje.	 18	marca	1521	 roku,	 po	dniu	namysłu,	 
M.	Luter	odpowiedział:	„Dopóki	nie	zostanę	przekona-
ny	 przez	 świadectwo	 Pisma	 Świętego	 albo	 przez	 roz-
sądne	 racje	 –	 bo	 trudno	mi	 wierzyć	 tylko	 papieżowi	 
i	 soborom,	 przecież	 ustalono,	 że	 wielokrotnie	 mylili	
się	i	sami	sobie	zaprzeczali	–	trwam	przekonany	przez	
Pismo	Święte,	na	którym	się	opieram,	słowo	Boże	po-
chwyciło	moje	 sumienie.	A	więc	nie	mogę	 i	nie	 chcę	
odwoływać,	bo	działanie	wbrew	sumieniu	nie	 jest	ani	
pewne,	ani	zbawienne	[…]	Boże	pomóż	mi.	Amen”.
	 To	znaczenie,	jakie	przywiązał	M.	Luter	do	Pi-
sma	Świętego	spowodowało,	że	opatrzył	przygotowane	
przez	siebie	tłumaczenie	teologicznymi	pomocami	dla	
czytelników.	By	 ułatwić	 im	 odbiór	 całej	Biblii,	 a	 tak-
że	poszczególnych	jej	ksiąg	i	oczyścić	ich	rozumienie	 
z	 dotychczasowych	 przekłamań,	 Reformator	 zdecy-
dował	się	opatrzyć	całe	wydanie	Nowego	Testamentu,	 
a	potem	Biblii,	 przedmowami.	Przedmowy	otrzymały	
też	poszczególne	księgi.	W	przedmowie	do	Testamentu	
wrześniowego	tak	uzasadniał	swoją	decyzję	o	wprowa-
dzeniu	 przedmów:	 „Byłoby	 rzeczą	 słuszną	 i	 sprawie-
dliwą,	 aby	 księga	 ta	 ukazała	 się	 bez	 żadnego	wstępu	
i	 obcych	 nazw,	 i	 aby	 nosiła	 własną	 mowę.	 Jednakże	

ks. Wojciech Pracki
Rzecznik Kościoła

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP 
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poprzez	 niejeden	 dowolny	 wykład	 i	 przedmowę	 jej	
chrześcijański	sens	został	zatarty,	tak	że	niemal	już	nie	
wiadomo,	co	oznacza	Ewangelia,	a	co	prawo	[Zakon],	
co	 to	 jest	 Nowy	Testament,	 a	 co	 Stary.	 Istnieje	 więc	
potrzeba	 umieszczenia	 wskazówki	 i	 przedmowy,	 za	
pomocą	której	prosty	człowiek	odwiedziony	by	został	
od	swojego	starego	błędnego	mniemania	 i	sprowadzo-
ny	na	właściwą	drogę	oraz	pouczony,	czego	ma	w	tej	
książce	oczekiwać,	aby	nie	szukał	przykazania	i	prawa	
tam,	gdzie	szukać	ma	Ewangelii	i	obietnicy	Boga”.	Już	
w	tym	krótkim	cytacie	widać,	że	M.	Luter	w	przedmo-
wach	 dotyka	 podstawowych	 tematów	 swojej	 teologii,	 
w	 tym	wypadku	 jest	 to	 rozróżnienie	 Zakonu	 i	 Ewan-
gelii.	 Inne	 kluczowe	 kwestie	 omawiane	 w	 przedmo-
wach	to:	nauka	o	usprawiedliwieniu	(zbawieniu),	wiara	 
i	uczynki,	czy	też	dialektyki	Mojżesza	i	Chrystusa.
	 W	 Testamencie	 wrześniowym	 po	 ogólnej	
przedmowie	 do	 całego	 Nowego	 Testamentu	 dołączo-
ne	 zostało	 uzupełnienie	 „Które	 to	 są	 właściwe	 i	 naj-
szlachetniejsze	 księgi	 Nowego	 Testamentu”,	 którego	
nie	 zamieszczono	 już	w	wydaniu	 całej	 Biblii	 z	 1534,	 
a	z	samodzielnych	wydań	Nowego	Testamentu	zniknę-
ło	 ono	w	1539	 roku.	W	nim	M.	Luter	wyróżnia	 jako	
najlepsze	 księgi	Nowego	Testamentu	 Ewangelię	 Jana	 
i	listy	apostoła	Pawła,	szczególnie	list	do	Rzymian,	oraz	
Pierwszy	 list	Piotra.	Te	księgi	 uznawał	 za	prawdziwe	
jądro	i	rdzeń	Nowego	Testamentu	i	zalecał,	by	jego	lek-
turę	zacząć	właśnie	od	nich	i	aby	chrześcijanin	„przez	
codzienne	 czytanie	 tak	 do	 nich	 przywykł,	 jak	 do	 co-
dziennego	chleba”.	Powodem	dla	którego	M.	Luter	tak	
wysoko	 cenił	 akurat	 te	 spośród	 nowotestamentowych	
ksiąg	 jest	 fakt,	 że	 „nie	 znajdujesz	 w	 nich	 […]	 opisa-
nych	wielu	czynów	i	cudów	Chrystusa,	lecz	zupełnie	po	
mistrzowsku	przedstawione	to,	jak	wiara	w	Chrystusa	
przezwycięża	grzech,	śmierć,	piekło	i	daje	życie,	spra-
wiedliwość	i	zbawienie,	co,	jak	słyszałeś,	jest	właściwą	
treścią	Ewangelii”.
	 Reformator	 cenił	 także	 wysoko	 List	 do	 Rzy-
mian.	W	 przedmowie	 do	 niego	 czytamy,	 że	 „list	 ten	
jest	 prawdziwym	 artykułem	 wiary	 Nowego	 Testa-
mentu	i	najczystszą	Ewangelią	i	jest	zapewne	godzien	 

i	wart,	by	chrześcijanin	znał	go	nie	tylko	słowo	w	sło-
wo	na	pamięć,	lecz	by	obcował	z	nim	codziennie	jako	
z	powszednim	chlebem	duszy”.	W	przeciwieństwie	do	
niego,	umieszczone	na	końcu	Listy	Jakuba,	Judy	 i	do	
Hebrajczyków,	oraz	Objawienie	św.	Jana	budzą	wątpli-
wości	M.	Lutra.	Przy	tej	okazji	wykłada	on	swoje	rozu-
mienie	 jednego	 z	 podstawowych	 kryteriów	 tworzenia	
biblijnego	 kanonu,	 a	więc	 pochodzenia	 od	 apostołów.	
W	przedmowie	do	Listu	Jakuba	pisze:	„To,	co	Chrystu-
sa	nie	naucza,	nie	jest	apostolskie,	nawet	gdyby	nauczał	
tego	św.	Piotr	 albo	 św.	Paweł.	Natomiast	 to,	 co	Chry-
stusa	zwiastuje	[dosł.	uprawia],	jest	apostolskie,	nawet	
gdyby	zwiastował	to	Judasz,	Annasz,	Piłat	i	Herod”.	To	
jest	jeden	z	głównych	powodów	dla	których	„słomiany”	
list	Jakuba	znalazł	się	na	końcu	Nowego	Testamentu	–	
zbytnio	koncentruje	się	on	bowiem	zdaniem	M.	Lutra	
na	uczynkach	oraz	nie	naucza	właściwie	o	Chrystusie.
Jako	 pomoc	 w	 interpretacji	 tekstu	 biblijnego	 Luter	
przygotował	 w	 Testamencie	 wrześniowym	 nie	 tylko	
przedmowy,	 ale	 także	 glosy	 na	 marginesach,	 w	 któ-
rych	objaśnia	obce	albo	niejednoznaczne	słowa,	zwroty	 
i	związki	wyrazowe,	a	także	podkreśla	istotne	miejsca.	
Glosy	 te	 stanowią	 przewodnik	 po	 interpretacji	 Biblii	 
w	duchu	 teologii	 Lutra,	 stawiając	w	 centralnym	miej-
scu	usprawiedliwienie	 z	wiary	a	nie	 z	uczynków,	 czy	
podkreślając	opozycję	 ludzkich	nauk	 i	Słowa	Bożego.	
W	 glosach	 znalazła	 się	 także	 krytyka	 współczesnego	
Lutrowi	papieskiego	Kościoła.
	 Polemikę	z	papiestwem	zawiera	także	21	drze-
worytów	 Lucasa	 Cranacha,	 dołączonych	 w	 wydaniu	
Testamentu	 wrześniowego	 do	 Objawienia	 św.	 Jana.	
Na	 przykład	wspominany	w	Objawieniu	Babilon	 jest	
przedstawiony	jako	Rzym,	a	zwierzę	wychodzące	z	ot-
chłani	z	rozdziału	11	oraz	nierządnica	Babilonu	jadąca	
na	zwierzęciu	z	 rozdziału	17	mieli	na	głowach	potrój-
ną	papieską	koronę.	Te	przedstawienia	wywołały	duże	
poruszenie	w	Rzeszy,	dlatego	też	zrezygnowano	z	nich	 
w	kolejnym	wydaniu	Nowego	Testamentu	–	Testamen-
cie	 grudniowym.	 W	 późniejszych	 wydaniach	 jednak	
powróciły.

dr Jerzy Sojka

	 A	był	człowiek	z	faryzeuszów	imieniem	Nikodem,	dostojnik	żydowski.	Ten	przyszedł	do	Jezusa	w	nocy	i	rzekł	

mu:	Mistrzu!	Wiemy,	że	przyszedłeś	od	Boga	jako	nauczyciel;	nikt	bowiem	takich	cudów	czynić	by	nie	mógł,	jakie	Ty	

czynisz,	jeśliby	Bóg	z	nim	nie	był.	Odpowiadając	Jezus,	rzekł	mu:	Zaprawdę,	zaprawdę,	powiadam	ci,	 jeśli	się	kto	

nie	narodzi	na	nowo,	nie	może	ujrzeć	Królestwa	Bożego.	Rzekł	mu	Nikodem:	Jakże	się	może	człowiek	narodzić,	gdy	

jest	stary?	Czyż	może	powtórnie	wejść	do	łona	matki	swojej	i	urodzić	się?	Odpowiedział	Jezus:	Zaprawdę,	zaprawdę,	

powiadam	ci,	jeśli	się	kto	nie	narodzi	z	wody	i	z	Ducha,	nie	może	wejść	do	Królestwa	Bożego.	Co	się	narodziło	z	ciała,	

ciałem	jest,	a	co	się	narodziło	z	Ducha,	duchem	jest.	Nie	dziw	się,	że	ci	powiedziałem:	Musicie	się	na	nowo	narodzić.

Jan 3,1-7
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500 lat Reformacji
Luter, a kazania wigilijne

	 Zbliża	się	doniosła	i	niezwykle	ważna	dla	Ko-
ścioła	Ewangelickiego	uroczystość,	jubileusz	500.	rocz-
nicy	Reformacji	 (przyp.	 red.).	Warto	więc	w	powodzi	
różnych	 dat,	 jubileuszów,	 wspomnień	 i	 uroczystości	 
o	 głębokim	 wydźwięku	 historycznym	 przybliżyć	 na-
szym	współwyznawcom	wspaniałą	postać	Reformatora,	
który	wywarł	ogromny	wpływ	na	dzieje	świata.
Luter	był	człowiekiem	o	genialnej	wprost	wielostronno-
ści,	żaden	problem	nie	był	mu	obcy,	żadne	zagadnienie	
za	 trudne,	nierozwiązywalne.	Mówi	się	o	Lutrze	 jako	
o	człowieku	surowym,	może	nawet	rubasznym	(to	styl	
owej	epoki),	niezwykle	głęboko	wierzącym.	I	właśnie	
ta	głęboka	wiara	wycisnęła	piętno	na	jego	charakterze:	
cechowała	go	wielka,	wprost	dziecięca	radość,	rzadko	
spotykana	 wrażliwość.	 Obok	 charakterystycznej	 dla	
niego	 wybuchowości	 był	 bardzo	 dobry.	 Miał	 poczu-
cie	humoru,	ale	 i	popadał	czasami	w	głęboką	zadumę	
o	 zabarwieniu,	 niekiedy	 melancholijnym,	 znany	 był	 
z	 muzykalności,	 posiadał	 zdolności	 kompozytorskie	
i	 pisarskie.	Nieobcą	mu	była	 praktykowana	w	owych	
czasach	 mistyka.	 Te	 wszystkie	 cechy	 dochodziły	 do	
głosu	 w	 jego	 przeżywaniu	 tak	 pięknych,	 bogatych	 
w	tradycję	Świąt	Narodzenia	Pańskiego.	W	kazaniach	
godowych	staje	przed	nami	człowiek,	który	jak	gdyby	
dopiero	co	powrócił	ze	stajenki	betlejemskiej.
Zadaniem	moim	nie	jest	jednak	charakterystyka	osobo-
wości	Reformatora,	ale	analiza	—	na	ile	jest	 to	możli-
we	-	kazań	godowych	Lutra,	wygłaszanych	w	burzliwej	
ówczesnej	epoce.
	 Ulubionym	 i	 często	 powtarzanym	 zwrotem	
w	 kazaniach	 wigilijnych	 Lutra	 jest	 słowo:	 wam,	 np.:	
„gdyż	 dziś	 narodził	 się	 wam	 Zbawiciel..."	 (Łk	 2,11).	
Chce	przez	to	słowo	podkreślić	ową	wielką	radość,	jaką	
w	 nas	 budzi	 Narodzenie	 Pańskie.	 To	 słowo	 znajduje	
się	 także	w	Katechizmie	 i	ma	 spełniać	 rolę	 czynnika	
pobudzającego	 dzieci	 do	 wiary.	 Luter	 najczęściej	 po-
sługuje	 się	 imieniem	Chrystus.	Dla	Reformatora	 imię	
Chrystus	ma	znaczenie	tytułu	urzędowego,	oficjalnego.	
Imienia	Jezus	jako	bliskiego,	poufnego,	używa	głównie	
w	kazaniach	wigilijnych.	W	kazaniu	wigilijnym	w	roku	
1531	nazywa	Marię	 najpierwszą	 kobietą	 i	 najszlachet-
niejszym	 klejnotem	 po	 Chrystusie.	 Maria	 jest	 ponad	
cesarzowe	 i	 królowe,	 uwielbiana	 ponad	 szlachectwo,	
mądrość,	świętość.	Ale	nigdy	nie	może	górować	ponad	

swym	Synem.	Niestety,	z	tej	pokornej	służebnicy	Pań-
skiej	uczyniono	boginię,	bożyszcze	i	gdyby	dziś	zstąpi-
ła	na	ziemię,	zapłakałaby	krwawymi	łzami.
	 Najdoskonalsze	i	najbardziej	charakterystyczne	
dla	Lutra	były	jego	kazania	wigilijne.	Kazania	te	pozba-
wione	są	sztuczności	i	według	amerykańskiego	teologa	
Baintona	do	tych	właśnie	kazań	Luter	przygotowywał	
się	bardzo	skrupulatnie,	korzystając	z	 różnych	dostęp-
nych	mu	źródeł,	sięgał	do	Augustyna,	Bernarda,	Taule-
ra,	Ludolfa	Saskiego,	autora	„Życia	Jezusa".	Kazania	te,	
świadczące	o	rozległej	znajomości	teologii,	byty	jedno-
cześnie	bardzo	 żywe	dzięki	 umiejętności	 obrazowego	
przedstawiania.	Jedno	z	tych	kazań	chciałbym	omówić.	
Nasi	pilni	uczestnicy	nabożeństw	wigilijnych	będą	mo-
gli	 zauważyć	 różnice	między	 kazaniami	 Lutra	 i	 kaza-
niami	dzisiejszymi.
	 Dla	Lutra	Ewangelia	jest	czymś	bardzo	jasnym,	
nie	 wymaga	 specjalnego	 komentarza.	 Zastanawia	
mnie	takie	stanowisko	Reformatora,	ale	wydaje	się,	że	
współcześni	Lutrowi	mieli	więcej	wyczucia	dla	Pisma	
Świętego.	Ewangelia	powinna	być	jednak	uważnie	roz-
patrywana	 i	 głęboko	w	 sercach	zakorzeniona.	Poucza	
słuchaczy,	 aby	 się	 ze	 wszystkiego	 potrafili	 wyłączyć,	
pilnie	i	z	uwagą	słuchać,	a	z	takiego	sposobu	słuchania	
odniosą	pożytek.	Po	tym	wstępie	Luter	przechodzi	do	
omawiania	tekstu	z	Ewangelii	Łukasza	rozdział	2.
	 Opowiada,	 że	wielkie	dzieło	Boże	 tak	bardzo	
zwyczajnie	wygląda	 na	 ziemi.	Mówi	 o	młodej	 kobie-
cie	z	Nazaretu,	ubogiej,	nie	mającej	żadnego	znaczenia	 
i	poważania,	o	której	nikt	nigdy	nie	pomyślał,	że	ode-
gra	 tak	 wielką,	 przełomową	 rolę	 w	 świecie.	 Jest	 mil-
cząca	 i	 cicha,	 spełnia	 swoje	gospodarskie	powinności	
przy	 swym	mężu	 Józefie.	 Są	 biedni,	 nie	mają	 żadnej	
służby	ani	pomocy.	Nagle	muszą	opuścić	dom	 i	udać	
się	w	drogę,	nie	posiadają	osiołka,	więc	idą	na	piecho-
tę.	Kobieta	 jest	 ciężarna	 i	 droga	 jest	 dla	 niej	 trudna	 i	
długa.	Jej	mąż	rozważa	sobie	po	drodze,	że	byle	dostali	
się	do	Betlejem,	do	krewnych,	a	skończą	się	wszystkie	
kłopoty.	,,Dobrze	pomyślane"	-	oto	refleksja	kaznodziei.	
Najgorsze	jednak,	że	ta	młoda	kobieta	musi	rodzić	nie	 
w	domu	 i	do	 tego	ma	 jeszcze	przed	sobą	 trzy	dni	wę-
drówki.	Kiedy	wreszcie	dotarli	na	miejsce,	nie	było	dla	
nich	wolnej	kwatery	i	nikt	nie	chciał	udzielić	im	schro-
nienia.	W	końcu	znaleźli	miejsce	w	stajni.
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I	tu	następuje	wybuch	gniewu.
 A fe! -  wota Luter - ty haniebne Betlejem, niech 
domy twoje zostaną spalone siarką. Cóż z tego, że była 
to kobieta uboga, ale w tym wypadku należało zrobić 
wyjątek. Wielu tu dziś znajduje się w kościele, którzy 
mówią sobie: O, gdybym ja tam był, z jaką ochotą słu-
żyłbym temu Dziecięciu, prał pieluszki, byłbym szczę-
śliwy jak owi pasterze, którzy mogli to Dziecię oglądać. 
Dziś wiesz, kim jest to Dziecię, ale wówczas postąpił-
byś tak samo. Dlaczego dziś tak nie postępujesz, mając 
Chrystusa w twoim bliźnim, bo co uczynisz dla bliźnie-
go, uczyniłeś dla Chrystusa. Nikogo wówczas nie było, 
kto by tej matce okazał miłość, kto przyjąłby ją do siebie, 
kto by pomyślał, że jest tu zupełnie obca i nie ma nic z 
sobą; nie było ani światła, ani ognia, tylko ciemna noc. 
Może nie zdawała sobie sprawy, że poród tak szybko 
nastąpi, bo czyż nie lepiej było pozostać w domu? A co 
to były za pieluszki? Może jej szal, chyba nie spodnie 
Józefa, które dziś jeszcze pokazują w Aachen. Kto to 
Dziecię mógł wykąpać, nie było ciepłej wody, nawet 
zimnej. Matka była dla siebie położną i służącą. Zim-
ny żłób to była kołyska i wanienka. Któż ją pouczył, co 
ma robić? Nie róbcie z niej kamienia. Wyobraźcie sobie 
Jezusa na łonie matki, cóż może być bardziej drogiego 
od tego Dziecięcia i bardziej powabnego od Jego matki, 
cóż piękniejszego od jej młodości i subtelniejszego od 
jej dziewiczości. Nie bój się przytulić tego Dziecka do 
siebie, ono przynosi ukojenie. Pomyśl, ile spokoju tkwi 
w tym Dziecku. Ten spokój udzieli się także tobie na 
widok tego Dziecięcia uśmiechniętego, leżącego przy 
piersi matki. Kogo ten widok nie rozczuli i nie ukoi? 
Oto zwyciężony jest grzech i piekło, uspokojone sumie-
nie i zatarta wina. Na widok tego Dziecięcia uprzytom-
nij sobie, że nie przyszło sądzić, ale zbawić.
	 Jest	 to	 fragment	 kazania.	 Rzuca	 się	 w	 oczy	
potęgowanie	 nastroju	 przez	 opis	 smutnego	 i	 bolesne-
go	 stanu	 bezsilnej	 kobiety	 pozostawionej	 w	 ciężkiej,	
trudnej	sytuacji.	Luter	umie	grać	na	uczuciach.	Każda	
kobieta	łatwo	może	sobie	wyobrazić	taką	sytuację.	Re-
formator	chce	w	ten	sposób	przybliżyć	Jezusa	człowie-
kowi.	Niech	dzisiejszy	czytelnik	artykułu	wypowie	się	
na	temat	tego	kazania.
	 W	 jednej	 ze	 swoich	mów	 stołowych	powiada	
Luter,	 że	 z	 chwilą	 wyjścia	 na	 kazalnicę	 widzi	 przed	
sobą	tylko	najprostszych	ludzi	 i	 im	głosi	Słowo	Boże.	
I	 z	 wrodzoną	 sobie	 rubasznością	 powiada	 dalej,	 że	
gdyby	miał	kazać	uczonym,	wówczas	prosty	lud	stałby	
jak	 ,,krowy".	Odpowiadając	Erazmowi	Alberusowi	na	
jego	pytanie,	jak	ma	kazać,	Luter	odpowiedział:	,,Two-
je	kazania	muszą	być	proste,	nie	oglądaj	się	przy	tym	
na	wysoko	urodzonych,	ale	miej	na	uwadze	zwykłych,	
prostych	 ludzi,	głupich,	prostackich	 i	nieuczonych.	Ja	
także	 nie	 mam	 na	 uwadze	 uczonych,	 ale	 prostaków,	 
i	wszystkim	się	to	podoba	".

Chyba	 przytoczone	 dość	 obszernie	 kazanie	 wigilijne	
Lutra	stanowi	wystarczającą	ilustrację	takiego	stanowi-
ska.
	 W	dzień	Bożego	Narodzenia	25	grudnia	1538	
roku	wygłosił	Luter	krótkie	rozmyślanie.	Świadkowie	
tego	nabożeństwa	piszą	w	swoich	wspomnieniach,	że	
Reformator	 był	 w	 podniosłym	 nastroju,	 śpiewano	 od-
powiednie	pieśni	i	wszystkie	rozmowy	obracały	się	wo-
kół	wydarzenia	betlejemskiego.	Na	początku	stwierdza	
Luter,	że	zachowanie	się	ludzi	wobec	faktu	narodzenia	
Jezusa	 jest	 obojętne,	 oziębłe	 (już	 wówczas	 tak	 było	 -	
przyp.	autora),	oziębłe	wobec	tej	ogromnej	radości,	któ-
ra	nam	została	zgotowana.	Uważa	narodzenie	Pańskie	
za	największy	cud	stworzenia.	Dla	niego	to	wielkie	wy-
darzenie	stanowi	rdzeń	naszej	wiary,	śpiew	aniołów	jest	
dla	niego	najpiękniejszym	nabożeństwem.	Od	czasów	
upadku	Adama	świat	nie	zna	Boga	i	żyje	poza	Bogiem,	
przestał	oddawać	cześć	należną	Bogu.	Jak	piękne	było-
by	życie,	gdyby	nie	ten	upadek	Adamowy.	W	najmniej-
szej	roślinie	widziałby	człowiek	wszechmoc	i	mądrość	
Stwórcy,	 jego	 dobroć.	 Spoglądając	 na	 świat,	 widzi	 
w	nim	Luter	 dzieło	wielkiego	mistrza	 i	 artysty,	 które-
mu	nikt	nie	dorówna.	Przez	upadek	Adama	całe	dzieło	
stworzenia	stało	się	chore	i	nieszczęśliwe.
	 To	 rozmyślanie	 ma	 już	 inne	 akcenty,	 bardzo	
różne	od	omówionego	wyżej	kazania.	Upadek	Adama	
jest	 klęską	 dla	 człowieka	 i	 dzieła	 stworzenia.	 Swo-
je	 rozmyślanie	 Luter	 kończy	 wołaniem	 do	 słuchaczy	 
o	nawrócenie,	o	wiarę	-	niech	człowiek	na	nowo	nauczy	
się	 oddawać	 cześć	 Bogu,	 a	 odzyska	 wówczas	 pokój	 
z	Bogiem	i	z	ludźmi.	W	moim	odczuciu	to	rozmyślanie	
brzmi	 bardzo	 współcześnie,	 wolne	 jest	 od	 takich	 dzi-
wacznych	porównań	jak	następne	kazanie,	które	pozo-
staje	jeszcze	do	omówienia
	 Kazanie	 to	zostało	wygłoszone	przez	Lutra	w	
pierwsze	święto	Bożego	Narodzenia	w	roku	1530,	pod-
czas	 nabożeństwa	 popołudniowego	 i	 było	 przez	 jego	
przyjaciela	spisywane	na	gorąco.	Oparte	zostało	na	tek-
ście	z	Ew.	Łukasza	2,1-14.
	 Dziecię	to	jest	naszym	Panem	i	Zbawicielem	-	
głosi	Luter.	-	Ten	fakt	jest	tak	niepojęty,	że	wielu	ludzi	
nie	potrafi	w	niego	uwierzyć.	Naucza	się	wszędzie,	że	
Chrystus	 Pan	 z	Marii	 Panny	 narodzony	 jest	 prawdzi-
wym	Bogiem,	i	człowiekiem,	ale	w	to	samo	wierzą	-	jak	
twierdzi	Luter	-	szatan	i	Turcy,	lecz	za	tę	prawdę	nikt	
nie	potrafi	oddać	życia.	Natomiast	człowiek	za	byle	co	
potrafi	zaprzeć	się	Jezusa.	Turek	mocno	wierzy,	że	Ma-
ria	 jest	 dziewicą,	 a	 Chrystus	więcej	 niż	 człowiekiem.	
Rozum	ludzki	nie	potrafi	tego	zrozumieć.	Kaznodzieja	
stawia	sobie	pytanie,	dla	kogo	Jezus	jest	Panem	i	Zba-
wicielem,	o	czym	tak	pięknie	głoszą	aniołowie.	Dużo	
się	 o	 tym	mówi,	 ale	 uwierzyć	 jest	 trudno.	 Luter	 wy-
znaje:	fakt	ten	nie	budzi	najmniejszej	jego	wątpliwości.	
Aby	jednak	uwierzyć,	nie	można	opierać	się	na	rozumie,	
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gdyż	na	to	potrzeba	daru	z	nieba	-	wiary.	Uwierzyli	w	to	
grzeszni	pasterze,	lecz	wielu	ludzi	przespało	tę	noc,	nie	
zdając	sobie	sprawy	z	tego,	co	się	wydarzyło.	Wielu	zaś	
o	tym	usłyszało	i	wciąż	to	powtarza,	ale	nie	ma	to	nic	
wspólnego	z	wiarą,	 jest	 to	tylko	powtarzanie	zasłysza-
nego.
	 Reformator	 stawia	 sobie	 pytanie,	 czemu	 tak	
dużo	mówi	 się	 o	 narodzeniu	 i	 o	 tych	 nieludzkich	wa-
runkach,	w	 jakich	 Jezus	 przyszedł	 na	 świat.	Robi	 się	
to	 dlatego,	 aby	 z	 Marii	 uczynić	 bożyszcze,	 boginię	 
i	jej	oddawać	cześć	i	chwałę.	Jednakże,	głosi	Luter	nie	
jej	się	cześć	należy,	o	niej	trzeba	zapomnieć,	nie	matkę	
mamy	czcić,	ale	Dzieciątko	i	w	Niego	wierzyć,	bo	nie	
matce	zwiastowali	aniołowie	o	narodzeniu	Zbawiciela,	
lecz	nam!	Można	zdobyć	wszystkie	skarby	świata,	ale	
to	nie	zastąpi	nam	naszego	Zbawiciela.	W	oku	umiera-
jącego	człowieka	tkwi	cudowny	obraz:	dziś	narodził	się	
nam	Zbawiciel.	On	mnie	zbawi.	Droga	Mario,	urodziłaś	
to	Dziecię	nie	dla	siebie	ani	dla	twojej	chwały.	Wszyst-
ko,	co	przy	Nim	robisz	jako	matka,	dotyczy	Jego	ciele-
sności,	cała	chwała	należy	się	Jemu	jako	Zbawicielowi,	
tylko	w	Nim	jest	pomoc	i	ratunek.
	 Ludzie	wydzierają	 sobie	 te	 słowa,	 ale,	 jak	wi-
dzimy,	nie	biorą	ich	na	serio,	to	dla	nich	tylko	strzępy	
papieru.	Opowiadanie	o	narodzeniu	Jezusa	nic	nam	nie	
daje,	jeśli	tych	słów	nie	przyjmę	i	nie	uwierzę	z	całego	
serca,	że	Jezus	jest	moim	Zbawicielem.
	 Luter	głosi	dalej,	że	to	Dziecię	urodzone	z	Ma-
rii	nie	stanowi	wyłącznej	jej	własności,	niezależnie	od	

matczynego	obowiązku	stwierdza,	że	on	jest	w	lepszym	
położeniu,	bo	Dziecię	 jest	 jego.	Luter	 twierdzi	w	tym	
kazaniu,	że	 Jezus	nie	należy	do	Marii	 jak	 inne	dzieci,	
ale	należy	do	niego,	a	więc	i	do	nas.	Z	tego	wynika,	że	
rola	Marii	kończy	się	z	chwilą	wydania	Dzieciątka	na	
świat.	Luter	wciąż	powołuje	się	na	zwiastowanie	anio-
łów:	wam	 się	 narodził.	 Powtarza	 te	 słowa	w	 kazaniu	
niby	refren,	który	mamy	wbić	sobie	w	pamięć.	Podkre-
śla	 także	kilka	razy,	że	na	przeszkodzie	 tej	wierze	sta-
je	rozum,	i	odwołuje	się	do	pomocy	apostołów	Piotra	 
i	 Pawła,	 aby	 oni	 pomogli	 nam	 w	 umocnieniu	 naszej	
wiary.
	 Zwraca	się	też	do	swoich	słuchaczy	z	pytaniem,	
czy	są	gotowi	na	zwiastowanie	aniołów	odpowiedzieć	
swoim:	tak,	to	znaczy	uwierzyć	z	całego	serca.	To	nam	
da	 spokój,	 ufność,	 radość,	 pociechę,	 uwolnienie	 od	
trosk.	A	zwracając	się	do	Marii	powiada:	Droga,	 szla-
chetna	Panno,	narodzenie	Jezusa	cenię	sobie	najwyżej	 
z	wszelkich	 dóbr	 i	 bogactw	 na	 niebie	 i	 na	 ziemi,	 bo:	
,,Kogóż	bym	innego	miał	na	niebie	i	na	ziemi,	oprócz	
Ciebie	 (Jezusa	—	przyp.	 autora),	w	 nikim	 innym	nie	
mam	upodobania"	Psalm	73,25.	Można	więc	radować	
się	z	odzienia	i	dziesięciu	guldenów,	ale	cóż	potrafi	za-
stąpić	słowa	aniołów.	Luter	stwierdza	z	rezygnacją,	że	
ludzie	słuchają	kazania,	a	potem	o	wszystkim	zapomi-
nają.	Kto	 jednak	 to	Dziecię	 przyjmuje,	 nie	musi	 oba-
wiać	się	gniewu	Bożego	ani	śmierci.

ks. Gustaw Meyer
Zwiastun1981

MODLITWA  (na Nowy Rok)

Każdy	mój	oddech	niech	Ciebie	chwali	i	każde	drgnięcie	moich	powiek.	

Panie,	co	dbasz	o	krzewy	malin,	jakże	Ci	ma	nie	ufać	człowiek?

Ty,	co	podniebne	ptaki	karmisz,	wiewiórkom	dajesz	przetrwać	zimę,	

spraw,	by	modlitwa	ma	niezdarna	mogła	wysławiać	Twoje	Imię.

Ach,	Tobie,	któryś	ocaleniem	na	morzu	grozy	zbawczą	tratwą,	

zanieśmy	słowem	dziękczynienie,	choćby	je	rzec	nie	było	łatwo.

Ty,	który	wzrokiem	sięgasz	w	glebę	pomiędzy	traw	łodygi	suche,	

daj	nam	dosięgnąć	z	ziemi	nieba,	ku	głosom	naszym	nakłoń	ucha.

Każdy	mój	oddech	niech	Ciebie	chwali	i	każde	drgnięcie	moich	powiek	-

ŚWIEĆ	SIĘ	TWE	BOSKIE	IMIĘ	DALEJ,	przed	którym	kornie	chylę	głowę.
autor nieznany

ud. RM



Informator Parafialny nr 1/2015 (134)

styczeń 2015 11

W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 202

Trochę historii

   01.01.1940:	w	Cieszynie,	na	Bobrku	urodził	się	Jan Krop.	
Swoją	 edukację	 rozpoczął	 w	 1946	 r.	 w	 Szkole	 Ćwiczeń,	 
a	kontynuował	do	1957	r.	w	Liceum	Pedagogicznym	w	Cie-
szynie.	Następnie	przeniósł	 się	do	Krakowa,	gdzie	zaliczył	
dwuletni	 kurs	 z	 zakresu	 filologii	 polskiej	 na	 Studium	 	Na-
uczycielskim,	zakończony	uzyskaniem	dyplomu	nauczyciela	
polonisty.	Kurs	uzupełnił	studiami	polonistycznymi	w	Wyż-
szej	Szkole	Pedagogicznej,	które	ukończył	w	1963	r.	z	tytu-
łem	magistra.	Tak	przygotowany	rozpoczął	pracę	zawodową	
jako	 nauczyciel	 w	 Szkole	 Podstawowej	 i	 Liceum	 Ogólno-
kształcącym	w	pomorskim	Sławnie.	Po	uzyskaniu	nominacji	
nauczycielskiej	przeniósł	się	do	Ustki	na	stanowisko	zastęp-
cy	 kierownika	 do	 spraw	 pedagogicznych	 w	 Państwowym	
Domu	Dziecka.	W	1965	r.	został	polonistą	w	usteckiej	filii	
Technikum	Mechanicznego	i	Zasadniczej	Szkole	Zawodowej	
w	Słupsku,	 rok	później	objął	stanowisko	dyrektora	zespołu	
szkół	 budowy	 okrętów	 dla	 pracowników	 stoczni	 „Ustka”.	
Wreszcie	w	1968	r.	udało	się	powrócić	do	rodzinnych	stron.	
Powierzono	mu	stanowisko	dyrektora	Liceum	Ogólnokształ-
cącego	w	Wiśle.	Był	to	czas,	gdy	w	resorcie	szkolnictwa	pod-
jęto	 szereg	 reform	 wymagających	 znacznego	 poszerzenia	
bazy	dydaktycznej.	Wiślańska	 szkoła	 takich	warunków	nie	
miała,	toteż	dyr.	Krop	wystąpił	z	wnioskiem	budowy	nowego	
gmachu	 szkolnego,	 ale	władze	oświatowe	odmówiły	popar-
cia	 dla	 tej	 inicjatywy.	W	 tej	 sytuacji	 dyr.	Krop	 postanowił	
adaptować	dla	celów	dydaktycznych	sutereny	szkoły,	dopo-
sażył	gabinety,	urządził	bibliotekę,	podwoił	liczbę	oddziałów,	
dzięki	 czemu	 ocalił	 istnienie	 szkoły	 średniej	 w	Wiśle.	 Po	
trzech	latach	zrezygnował	ze	stanowiska	dyrektora,	do	1975	
r.	pracując	jako	polonista.	Kolejnym	miejscem	pracy	stało	się	
Muzeum	Beskidzkie.	Dla	 podniesienia	 swoich	 kwalifikacji	
w	1978	r.	ukończył	podyplomowe	studia	z	zakresu	etnogra-
fii	na	Wydziale	Filozoficzno	–	Historycznym	Uniwersytetu	
Jagiellońskiego	w		Krakowie.	W	tym	też	roku	przystąpił	do	
trwającego	2	lata	gruntownego	remontu	placówki	muzealnej,	 
w	większym	 stopniu	 dostosowując	 ją	 dla	 potrzeb	muzeum.	
Już	jako	kustosz	opracował	pierwsze	założenia	do	planu	bu-
dowy	przymuzealnej	enklawy	budownictwa	ludowego.	Przez	
cały	czas	prowadził	dodatkowo	zajęcia	wykładowe	w	Tech-
nikum	Hotelarskim	w	Wiśle	i	w	obu	Liceach	Ogólnokształ-
cących	w	Cieszynie.	W	1985	 r.	 powrócił	 do	 pracy	 nauczy-
cielskiej	w	LO	w	Wiśle,	ale	jeszcze	przez	cztery	lata	pełnił	
obowiązki	 w	 Muzeum	 w	 ograniczonym	 wymiarze	 godzin.	
Na	emeryturę	przeszedł	w	1998	r.	
	 Poza	 pracą	 zawodową	 udzielał	 się	 społecznie.	
Jako	 członek	 Komisji	 Kultury	 Miejskiej	 Rady	 Narodowej,	 
w	imieniu	Urzędu	Miejskiego	w	1971	r.	przejął	dla	Muzeum	

Beskidzkiego	 kolekcję	 malar-
ską	 mieszkającego	 w	 Wiśle	
artysty	 malarza	 Czesława	 Ku-
ryatty.	 Przez	 szereg	 lat	 anga-
żował	 się	 w	 pracą	 Komitetów	
Organizacyjnych	Tygodnia	Kul-
tury	Beskidzkiej.	Zabiegał	także	 
o	 rewitalizację	 Towarzystwa	
Miłośników	Wisły,	pełniąc	w	la-
tach	1980	–	1996	funkcje	wiceprezesa	i	przez	13	lat	prezesa.	
Wiele	 sił	 poświęcił	 przypomnieniu	 zasług	 dr	 Juliana	Ocho-
rowicza.	 	Z	 jego	 inicjatywy	wystawiono	w	1983	 r.	 obelisk	
Juliana	Ochorowicza	w	centrum	Wisły,	zaś	6	lat	później	ufun-
dowany	 został	medal	 Juliana	Ochorowicza	 dla	 osób	 szcze-
gólnie	dla	Wisły	zasłużonych.	Włączył	się	także	w	zainicjo-
wany	przez	Koło	Przewodników	Beskidzkich	i	Terenowych	
w	Cieszynie	I	Zlot	Przewodników	Beskidzkich	na	Baraniej	
Górze	(1984)	dla	uczczenia	150	rocznicy	pierwszego	opisu	
krajoznawczego	 źródeł	Wisły	 przez	Apoloniusza	Tomkowi-
cza.	Efektem	współpracy	 była	 nie	 tylko	 sesja	 	 popularno	 –	
naukowa,	 ale	 pozostawienie	w	 rejonie	 źródliskowym	 rzeki	
Wisły	 czterech	 tablic	 pamiątkowych,	 ufundowanych	 przez	
przewodników	beskidzkich	z	20	kół	i	TMW.	Jemu	też	nale-
ży	zawdzięczać	ocalenie	dawnego	dworku	myśliwskiego	na	
Przysłopie,	 od	 1925	 r.	 służącego	 turystom	 jako	 schronisko	
na	 ruchliwym	 szlaku	 na	 Baranią	 Górę.	 Z	 chwilą	 wybudo-
wania	murowańca,	drewniany	zameczek	myśliwski	popadał	
stopniowo	w	ruinę,	został	wreszcie	rozebrany,	przeniesiony	 
i	odbudowany	w	centrum	Wisły	w	1986	r.	Także	z	jego	inicja-
tywy	wodospady	na	Białej	Wisełce	powyżej	roztoki	uzyskały	
imię	 „Kaskady	Rodła”,	 a	w	 ich	 pobliżu	wmurowana	 zosta-
ła	okolicznościowa	 tablica.	Upamiętnione	 tablicami	zostały	
także	postacie	związane	z	Wisłą:	Maria	Konopnicka	i	Bole-
sław	Prus	a	Miejska	Biblioteka	Publiczna	zyskała	imię	Jana	
Śniegonia.	
	 Trzeba	 także	 przypomnieć	 Jana	 Kropa,	 jako	 wy-
trawnego	prelegenta.	Swoją	wiedzą	dzielił	się	m.in.	na	spo-
tkaniach	 przewodnickich,	 a	 także	 na	 zebraniach	 Polskiego	
Towarzystwa	Ewangelickiego	w	Cieszynie	i	w	Wiśle.	
	 Pozostawił	po	sobie	ślad	także	na	polu	publicystycz-
nym.	Jego	artykuły,	bądź	rozdziały,	w	większości	poświęco-
ne	 regionalistyce	 znajdziemy	w	prasie	 lokalnej,	w	 różnych	
periodykach	 i	 w	 wielu	 wydawnictwach	 zwartych.	 Wśród	
tych	ostatnich	wymieńmy	biografię	„Ks.	dr	Andrzej	Wantu-
ła”	(2001),	„Od	zameczku	Habsburgów	w	Wiśle	do	Zamku	
–	Rezydencji	Prezydentów	Rzeczypospolitej	Polskiej	(w	mo-
nografii	Wisły	–	2007),	przewodnik	„Wisła	–	miasto	u	stóp	
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Baraniej	 Góry”	 napisany	 wspólnie	 z	Władysławem	 Sosną	
(1990),	oraz	bedekery	„Wisła”	(1980)	i	„Istebna,	Jaworzynka,	
Koniaków”	(1981).	Znaczący	wkład	wniósł	jako	członek	ze-
społu	redakcyjnego	„Słownika	gwary	Śląska	Cieszyńskiego	
(2	wydania	 –	 1995	 i	 2010).	 Z	 jego	 inicjatywy	wyszło	 dru-
kiem	 unikatowe	 faksymile	 rękopisu	 „Słownika	 dialektycz-
nego	Śląska	Cieszyńskiego”	Andrzeja	Cinciały	z	1889	r.	W	
związku	 ze	 zbliżającym	 się	 stuleciem	 powstania	 Towarzy-
stwa	Miłośników	Wisły	 (2005)	przygotowywał	monografię	
Towarzystwa,	 niestety	 rozpoczętej	 pracy	 nie	 zdołał	 ukoń-
czyć.	Mocniejszą	okazała	się	choroba,	która	wyłączyła	go	ze	
wszelkiej	działalności.	Zmarł	w	Wilkowicach	30.04.2009	r.,	
pochowany	na	cmentarzu	komunalnym	w	Wiśle	obok	wcze-
śniej	zmarłej	żony	Ludomiry	z	Marków,	także	polonistki,	po-
ślubionej	w	Cieszynie	pod	koniec	1963	r.	

**********
   03.01.1890:	urodził	ks. Otton Krenz,	wikariusz	w	Łodzi,	
administrator	 w	 Grodźcu	 i	 Zagórowie,	 proboszcz	 parafii	
ewangelickiej	w	Nieszawie,	prefekt	gimnazjalny	w	Warsza-
wie,	organizator	szkolnictwa	parafialnego,	publicysta.	Patrz	
odc.	176,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2012/11,	s.	13	–	14.	

**********
   06.01.1940:	 rozstrzelano	w	obozie	w	Poznaniu	Stanisła-
wa Pawłowskiego,	 geografa,	 profesora	 uniwersytetów	 we	
Lwowie	 i	 w	 Poznaniu,	 dziekana	 i	 rektora,	 wiceprezydenta	
Międzynarodowej	 Unii	 Geograficznej,	 autora	 wielu	 prac	 
i	artykułów	w	redagowanym	„Czasopiśmie	Geograficznym”.	
Patrz:	odc.	108,	w:	„Informator	Parafialny”		2007/03,	s.	16.	

**********
   10.01.1815:	w	Wiedniu	zmarł	Baltazar Hacquet,	chirurg,	
prof.	anatomii	i	chirurgii	w	Lubljanie,	prof.	historii	naturalnej	
na	uniwersytetach	w	Krakowie	i	Lwowie,	badacz	Alp	i	Kar-
pat.	Urodził	się	w	1739	bądź	1740	r.	w	Le	Conquet	w	Bretanii.	
Studiował	w	Rennes	i	Pont	á	Mousson,	uzyskując	tytuł	dok-
tora	filozofii,	a	następnie	zaliczył	kursy	lekarskie	w	Montpel-
lier	i	w	Paryżu.	Potem	znajdujemy	go	w	służbie	wojskowej	
w	armiach	francuskich,	angielskiej	i	pruskiej,	wreszcie	jako	
lekarza	wojskowego	w	czasie	wojny	7	–	letniej	(1756	–	1763)	
w	armii	austriackiej.	Pod	jej	koniec	pełnił	obowiązki	starsze-
go	chirurga	i	prosektora	w	szpitalu	wojskowym	w	Pradze.	W	
1773	r.	powołany	został	do	Lubljany	na	kierownika	katedry	
anatomii,	chirurgii	i	położnictwa	w	tamtejszym	liceum.	Czte-
ry	lata	później	uzyskał	nominację	profesora	historii	naturalnej	
na	Wydziale	Lekarskim	Uniwersytetu	Lwowskiego.	Wresz-
cie	w	1805	r.	uzyskał	przeniesienie	na	Uniwersytet	Jagielloń-
ski,	gdzie	także	kierował	katedrą	historii	naturalnej,	w	1807	
r.	pełnił	dodatkowo	funkcję	dziekana	Wydziału	Lekarskiego.	
Z	chwilą,	gdy	w	1809	r.	zwierzchnictwo	nad	uniwersytetem	
przejęły	władze	polskie,	mimo	propozycji	pozostania,	wraz	
z	 innymi	 wykładowcami	 cudzoziemskimi	 opuścił	 Kraków	 
i	udał	się	do	Wiednia.	
	 Wiele	 uwagi	 w	 swojej	 działalności	 naukowej	 po-
święcił	przede	wszystkim	botanice,	będąc	pionierem	w	ozna-
czaniu	 wielu	 roślin,	 wśród	 nich	 nazwanej	 jego	 imieniem	
Hacquetia	epipactis,	znanej	nam	bardziej	pod	polską	nazwą	
cieszynianka.		Dał	temu	wyraz	w	wielu	pracach	naukowych,	
będących	efektem	jego	penetracji	po	Krainie,	a	także	po	Kar-
patach.	Największe	dzieła,	jakie	pozostawił,		to	wydane	w	la-
tach	1778	–	1789		czterotomowe	dzieło	„Oryctographia	Car-

niola	oder	physicalische	Erdbeschreibung	des	Herzogthums	
Krain,	 Istrien,	 und	 zum	 Theil	 der	 benachtbarten	 Länder”.	
Praca	ta	przyniosła	mu	rozgłos	i	wiele	zaszczytów	w	posta-
ci	członkostw	honorowych	różnych	towarzystw	naukowych.	
Kolejną	pracą,	będącą	efektem	jego	podróży	badawczych	po	
Karpatach	było	także	czterotomowe	dzieło	„Neueste	phisika-
lisch	–	politische	Reisen	in	den	Jahren	1788	und	1789	durch	
die	Dacischen	 	 und	 Sarmathischen	 oder	Nördlichen	Karpa-
then”.	Dzieło	zawiera	opisy	z	zakresu	geografii,	geologii,	mi-
neralogii,	botaniki,	antropologii	i	etnografii,	oraz	informacje	
o	przeprowadzonych	analizach	wód	mineralnych.	Wykonana	
przez	niego	mapa	Tatr	zawiera	dane	dotyczące	bogactw	ko-
palnych.	W	ostatnim	tomie	dzieła	znajdujemy	wskazówki	co	
do	 uprawiania	 turystyki	 górskiej.	 Było	 to	 najobszerniejsze	
dzieło	fizjograficzne	Karpat,	odpowiadające	stanowi	wiedzy	
z	końca	XVIII	w.	Z	pozostałych	dzieł	trzeba	wymienić:	„Be-
merkungen	 über	 das	Karpathisch	Gebirge	 (Moll’s	Annalen	
der	Berg	u.	Hüttenkunde”,	„Abbildung	u.	Beschreibung	der	
Südwest	u.	őstlichen	Slaven”,	„De	salinis	in	Dacia	et	Sarma-
tia	montibus”,	„Űber	die	Salzberge	in	Siebenbürgen	u.	Gali-
zien”	i	wiele	innych.	Owocem	jego	podróży	był	także	pokaź-
ny	zbiór	okazów	skamielin,	minerałów	a	także	drobnej	fauny,	
wzbogacanych	 dodatkowo	 przez	 nadsyłane	 mu	 przykłady	 
z	nakazu	urzędników	gubernialnych.	Zbiory	te,	na	polecenie	
prof.	Alojzego	Estreichera	zostały	w	1810	r.	wykupione	do	
gabinetów	 uniwersyteckich	 UJ.	 Dorobek	 naukowy,	 zwłasz-
cza	publicystyczny	Hacqueta	dotąd	nie	został	w	całości	oce-
niony.	 Z	 drugiej	 strony	 on	 sam,	 będąc	 zwolennikiem	 józe-
fińskiej	polityki	germanizacyjnej,	w	wypowiadanych	sądach	
ostry	 i	 nieprzejednany,	nie	był	osobą	 łatwą	we	współżyciu,	
co	 wydatnie	 zaciążyło	 na	 jego	 popularności	 wśród	 tych,	 
z	którymi	wypadło	mu	współpracować.	

**********
   11.01.1915:	w	Lozannie	zmarł		Teodor Tomasz Jeż,	publi-
cysta	 i	 powieściopisarz,	 autor	 około	 90	 powieści	 historycz-
nych	z	dziejów	Polski,	Węgier,	Serbii	i	Bułgarii,	a	także	prozy	
o	tematyce	współczesnej.		Jego	prawdziwe	nazwisko	brzmia-
ło:	Zygmunt	Fortunat	Miłkowski.	Urodził	 się	 23.03.1824	 r.	
w	 Saracei	 na	 Podolu.	 Był	 synem	 bohatera	 kampanii	 napo-
leońskiej	Józefa	 i	Balbiny	z	Brudzewskich.	Wraz	z	rodzica-
mi	opuścił	Saraceę,	sprzedaną	celem	pokrycia	długów,	i	za-
mieszkał	w	Rybkach	 na	 Pobereżu,	 a	 następnie	w	Klebanii.	
Do	 gimnazjum	 zaczął	 uczęszczać	 w	Niemirowie,	 ale	 –	 że	
zamiast	się	uczyć	–	jak	sam	napisał	–	„łotrował”,	więc	ojciec	
zabrał	go	do	domu.	Gdy	wrócił	po	wakacjach	do	gimnazjum,	
związał	 się	 ze	 sprzysiężeniem	wzorowanym	na	 zakonie	 ry-
cerskim,	które	wszakże	zostało	wnet	wykryte,	a	niepokorny	
Zygmunt	wydalony	z	gimnazjum.	Po	rocznej	przerwie	dalszą	
naukę	 kontynuował	 na	 wydziale	 matematyczno	 –	 fizyczy-
nym	liceum	w	Odessie,	które	ukończył	w	1846	r.	Po	kolejnej	
przerwie	 zdecydował	 się	 na	 kurs	 przygotowawczy	 z	 mate-
matyki	na	Uniwersytecie	w	Kijowie,	gdzie	zetknął	się	z	ru-
chem	demokratów.	Pod	ich	wpływem	stał	się	zwolennikiem	
uwłaszczenia	 i	 wolności	 dla	 chłopów,	 z	 chwilą	 wybuchu	
Wiosny	Ludów	udał	się	do	powiatu	złoczowskiego	na	terenie	
Galicji,	ale	widząc	niemrawość	polskich	chłopów,	wyjechał	
do	Węgier,	 gdzie	 w	 szeregach	 powstańczych	 wziął	 udział	 
w	wielu	bitwach,	dosługując	się	stopnia	porucznika.	Po	upad-
ku	powstania,	przedostał	się	do	podległej	Turcji	Serbii,	gdzie	
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został	 internowany.	Zwolniony	w	1849	wyjechał	do	Londy-
nu,	gdzie	wstąpił	do	Towarzystwa	Demokratycznego	 i	zbli-
żył	 się	 do	 jego	Centralizacji.	Wydelegowany	 do	Mołdawii,		
z	 chwilą	wybuchu	wojny	 rosyjsko	–	 tureckiej	wyjechał	 do	
Konstantynopola	 (1853).	 Tam	 został	 asystentem	w	 sztabie	
naczelnego	wodza	Izmaiła	Paszy,	a	następnie	podjął	się	bez	
powodzenia	zorganizowania	w	Rumunii	oddziałów	do	walki	
na	tyłach	wojsk	rosyjskich.	Przez	Serbię	i	Bułgarię	dotarł	do	
Kostantynopola,	 skąd	 ponownie	 zjawił	 się	w	Mołdawii	 na	
krótko	jako	agent	kompanii	handlowej.	W	Konstantynopolu,	
zarabiając	 na	 życie	 różnymi	 sposobami,	 doczekał	wreszcie	
zawarcia	pokoju	paryskiego	(1857)	kończącego	wojnę	krym-
ską.	 Zachęcony	 przez	 napotkanych	 polskich	 emigrantów,	
zaczął	wysyłać	 swoje	 korespondencje	 do	wychodzącego	w	
Londynie	„Demokraty	Polskiego”,	a	potem	do	 lwowskiego	
„Dziennika	Literackiego”,	a	od	połowy		1856	r.	także	„Wyjątki	 
z	pamiętników	włóczęgi”	po	Bałkanach”.	Wysłane	do	„Gazety	
Warszawskiej”	reportaże	pobiły	rekordy	czytelnictwa	pisma.	 
W	1857	r.	opublikował	pod	pseudonimem	T.T.	Jeża	pierwszą	
powieść	„Wasyl	Hołub”	w	„Dzienniku	Literackim”.	Naciska-
ny	przez	redaktorów,	w	krótkim	czasie	pojawiły	się	następne	
powieści:	„Szandor	Kovacz”,	„Historia	o	pra...,	pra...	dziad-
ku”,	„Historia	o	pra...,	pra	wnuku”.	W	1858	r.	na	krótko	wy-
jechał	do	Paryża,	a	następnie	do	Londynu,	gdzie	stał	jednym	
z	przywódców	Centalizacji	Towarzystwa	Demokratycznego	
Polskiego.	Gdy	 jednak	okazało	 się,	 że	mimo	poznania	wie-
lu	czołowych	działaczy	emigracyjnych	nie	jest	ich	w	stanie	
przekonać	 do	 zdecydowanych	działań	 na	 rzecz	 odzyskania	
niepodległości	 przez	 Polskę,	 	 opuścił	 szeregi	 TDP.	W	 cza-
sie	częstych	nielegalnych	wyjazdów	do	Galicji	zapoznał	na	
Podolu	Zofię	Wróblewską,	z	którą	ożenił	się	w	1861	r.	i	za-
mieszkał	w	granicznej	rumuńskiej	miejscowości	Michaleny	
pod	zmienionym	nazwiskiem	Fortunat	Melko.	W	tym	czasie	
ściągał	emigrantów	z	zaborów	polskich	do	Mołdawii,	goto-
wych	wziąć	udział	w	powstaniu.	Ostrzeżony,	po	podróży	do	
Warszawy,	Lwowa	i	Krakowa,	nielegalnie	przedostał	się	do	
Warszawy,	gdzie	uczestniczył	w	naradach	Komitetu	Central-
nego,	przygotowującego	Powstanie	Styczniowe.	Ofiarowano	
mu	główne	dowództwo	na	Rusi	z	zapewnieniem	przesunię-
cia	terminu	wybuchu	powstania.	W	drodze	do	Konstantyno-
pola	zaskoczyła	go	wiadomość	o	wybuchu	powstania.	Zanie-
pokojony	apelem	zrywającej	się	do	czynu	młodzieży,	ale	bez	
dowódcy,	czym	prędzej	zawrócił	do	Lwowa.	Był	przekonany,	
że	powstanie	przeciw	Rosji	pociągnie,	jak	w	Wiośnie	Ludów,	
także	ujarzmione	narody	do	walki	przeciw	monarchii	Habs-
burgów.	 Główną	 siłę	 widział	 w	 patriotycznie	 nastawionej	
szlachcie.	Z	upoważnienia	gen.	Wysockiego,	Miłkowski	udał	
się	do	Turcji,	celem	zorganizowania	oddziału	i	jego	uzbroje-
nia.	Ostatecznie	powstał	 znacznie	mniejszy	oddział,	 ale	po	
przekroczeniu	Prutu,	oddział	 rozwiązał	się	na	skutek	braku	
oczekiwanych	 podwodów.	Dzięki	 zabiegom	Miłkowskiego,	
Rumuni	odesłali	 	oddział	do	Turcji,	a	 ta	 rozpuściła	oddział	
bezkarnie.	Po	podróży	na	zachód,	Miłkowski	wrócił	do	Lwo-
wa,	 tu	 jednak	 został	 aresztowany	 i	 odesłany	 do	 Krakowa,	 
a	stąd	deportowany	do	Monachium.	Jesienią	1866	 r.	osiadł	
w	Brukseli,	wstąpił	 do	 gminy	 Zjednoczenia	 Emigracji	 Pol-
skiej,	 stał	 się	 redaktorem	 jego	 organu	 „Niepodległość”,	 na	
łamach	którego	ogłosił	apel	o	utworzenie	skarbonki	dla	po-
trzeb	Ojczyzny.	Po	wojnie	francusko	–	pruskiej	(1870	–1871),	

Miłkowski	 wyjechał	 do	 Szwajcarii,	 w	 1872	 r.	 zamieszkał	
wraz	 z	 rodziną	 Lozannie,	 zapewniając	 przede	 wszystkim	
swoim	pięciorgu	dzieciom	wykształcenie.	Sam	udzielał	 się	
w	Towarzystwie	Polskim	Wzajemnej	Pomocy,	był	członkiem	
Komitetu	Centralnego	Ligi	Pokoju	i	Wolności.	W	1877	prze-
niósł	 się	 do	Genewy.	W	 czasie	 swoich	wypadów	 do	 kraju,	 
w	Wielkopolsce	spotykał	się	z	działaczami	TDP,	a	w	Galicji	
z	dawnymi	towarzyszami	broni	i	ze	smutkiem	stwierdził,	że	
społeczeństwo	 polskie	 opanował	 powszechny	 lojalizm	 wo-
bec	zaborców.	W	odpowiedzi	na	taką	postawę	wydał	broszu-
rę	„Rzecz	o	obronie	czynnej	i	o	Skarbie	Narodowym”,	wzy-
wając	Rodaków	do	pracy	dla	Polski	i	gromadzenia	środków	
finansowych.	 Także	 przy	 wsparciu	 finansowym	 	 Ludwika	
Michalskiego	-	Miłkowski	przystąpił	do	redagowania	pisma	
„Wolne	Polskie	Słowo”,	po	 rychłej	 śmierci	 sponsora	 (1888)	
wydawane	bezinteresownie	do	1998	r.	Na	jego	łamach	Mił-
kowski	ogłosił	program	ideowy	Ligi	Polskiej.	Piastując	god-
ność	 członka	Centralizacji	Ligi	 zabiegał	 przede	wszystkim	 
o	 należyte	 zabezpieczenie	 środków	 finansowych	 spływają-
cych	do	spontanicznie	powstających	kas	Skarbu	Narodowe-
go,	powołanie	Komisji	Nadzorczej	i	Wydziału	Wykonawcze-
go.	Ze	 środków	Skarbu,	 pozyskanych	 przez	Miłkowskiego	
nawet	wśród	Polonii	amerykańskiej,	finansowane	były	orga-
nizacje	niepodległościowe,	a	przede	wszystkim	Liga	Polska.	
Na	 skutek	 zarysowujących	 się	 różnic	 w	 programach	 poli-
tycznych	 zwłaszcza	młodych	 działaczy	 (Roman	Dmowski)	 
w	1893	r.	doszło	do	przemianowania	Ligi	Polskiej	w	Ligę	Na-
rodową	i	usunięcie	z	niej	Miłkowskiego.	Idea	Miłkowskiego	
„równych	z	 równymi	 i	wolnych	z	wolnymi”	w	stosunku	do	
mniejszości	 zamieszkujących	 ziemie	 polskie	 zderzyła	 się	 
z	polityką	pełnej	asymilacji	i	podporządkowania.	Ostatecznie	
Miłkowski	zerwał	z	Ligą,	gdy	Dmowski	opowiedział	się	za	
odzyskaniem	niepodległości	przy	współpracy	z	carską	Rosją	
(1908).	Wiele	starań	włożył	Miłkowski	do	uporządkowania	
finansów	 Muzeum	 Narodowego	 w	 Rapperswill,	 wydatnie	
wspierając	 w	 tym	 dziele	 Stefana	 Żeromskiego.	 On	 także	 
w	 1912	 ostatecznie	 zdecydował	 o	 pozostawieniu	 zbiorów	
Muzeum	w	Szwajcarii.	Z	chwilą	wybuchu	I	wojny	światowej,	
choć	nie	włączał	się	 już	do	życia	politycznego,	odrodzenie	
Polski	widział	wyłącznie	przy	udziale	państw	sojuszniczych	
Europy	Zachodniej.	
	 Pozostawił	szereg	pism	o	charakterze	politycznym,	
około	 90	 utworów	 powieściowych	 (oprócz	 wspomnianych	
m.in.:	 „Derslaw	 z	 Rytwian”	 (1872),	 „Za	 króla	 Olbrach-
ta”	 (1876),	 „Z	 ciężkich	 dni”	 (1881),	 „Z	 burzliwej	 chwili”	 
(3	 t.	 –	 1882),	 „Dyplomacja	 szlachecka”	 (1885),	 „Nad	 wo-
dami	 Babilonu”	 (1888),	 „Jaskółki”	 (1900),	 także	 powieści	
„bałkańskie”:	 „Asan”	 (1860),	 „Narzeczona	 Harambaszy”	
(1871),	 „Dachijszczyzna”	 	 (1873),	 „Ratułowicze”	 (1877),	
„Rycerz	chrześcijański	(3	t.	–	1889),	„Ci	i	tamci”	(3	t.	–	1889).	
Szczególną	wartość	ma	pamiętnik	„Od	kolebki	przez	życie”	 
(3	t.	wydane	dopiero	w	1937).	
	 Tak	 oto	 z	 krnąbrnego	 młodzieńca	 wyrósł	 jeden	 
z	największych	herosów	polskiej	sprawy	narodowej	XIX	w.,	
dziś	 prawie	 zupełnie	 zapomniany,	 dotąd	 nie	 doczekał	 wy-
czerpującej	biografii,	 tym	bardziej	godziło	się	przypomnieć	
jego	burzliwe	życie	i	prowadzoną	z	niesłychanie	ofiarną	de-
terminacją	działalność	na	rzecz	odrodzenia	Polski.		

**********
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11.01.1915:	w	Stonawie	w	rodzinie	górniczej	urodził	się	Jó-
zef Kazik.	Wykształcenie	zdobywał	w	miejscowej	szkole	lu-
dowej,	następnie	w	polskim	Gimnazjum	Realnym	w	Orłowej,	
a	po	 jego	ukończeniu	w	1934	 r.	 rozpoczął	 	 studia	w	zakre-
sie	prawa	na	Uniwersytecie	im.	Karola	w	Pradze.	W	1938	r.,	
na	skutek	wypadków	pomonachijskich	i	częściowej	aneksji	
ziem	czeskich	przez	Rzeszę	hitlerowską	został	zmuszony	do	
przerwania	studiów	i	podjęcia	pracy	biurowej	w	Karwinie.	Po	
wkroczeniu	wojsk	niemieckich	na	Śląsk	Cieszyński	w	1940	
r.	 został	 ofiarą	 gestapo,	 został	 uwięziony	 i	wywieziony	 do	
obozu	koncentracyjnego	w	Oświęcimiu,	przerzucony	potem	
do	Mauthausen	–	Gusen.	Tam	należał	do	Międzynarodowe-
go	Ruchu	Oporu.	 Powróciwszy	 szczęśliwie	 po	 oswobodze-
niu	obozu,	znalazł	pracę	w	Spółdzielni	„Jednota	–	Jedność”	 
w	Czeskim	Cieszynie,	gdzie	pracował	do	emerytury	w	1972	r.	
Już	od	czasów	gimnazjalnych	zaprawiony	był	w	pracy	spo-
łecznej.	W	 1933	 r.	 założył	 chór	 mieszany	 Stowarzyszenia	
Młodzieży	Katolickiej	 w	 Stonawie,	 w	 czasie	 studiów	 dzia-
łał	w	Stowarzyszeniu	Akademików	Polaków	„Jedność”.	Po	
zakończeniu	 wojny	 światowej	 należał	 do	 ścisłej	 czołówki	
działaczy	 Związku	 Bojowników	 Antyfaszystowskich,	 od	
momentu	 zawiązania	 się	 Polskiego	 Związku	 Kulturalno	
–	Oświatowego	 dał	 się	 poznać	 jako	 dyrygent,	 reżyser,	 	wy-
trawny	 prelegent	 i	 organizator	 wycieczek	 krajoznawczych,	 
a	przede	wszystkim	ofiarny	długoletni	działacz	Sekcji	Histo-
rii	 Regionu	 ZG	 PZKO.	 Publikował	 w	 prasie	 polskiej	 i	 ka-
lendarzach	artykuły	historyczne,	zwłaszcza	o	spółdzielczości	
i	 polskich	 organizacjach,	 oparte	 na	 bogatym	 zebranym	ma-
teriale	 dokumentacyjnym.	 Zmarł	 19.11.1997	 r.	 w	Czeskim	
Cieszynie.	

**********
   15.01.1990:	w	USA	zmarł	dr med. Otton Bazar;	po	prze-
życiach	wojennych	wyjechał	do	Niemiec;	osiedlił	się	w	USA.	
Na	 ile	 było	 możliwe,	 	 utrzymywał	 kontakt	 z	 rodzinnym	
Ustroniem,	 przesyłał	 niedostępne	 lekarstwa	 oraz	 literaturę	 
z	 zakresu	 medycyny.	 Patrz	 odc.	 164,	 w:	 „Wieści	Wyższo-
bramskie”	2011/11,	s.	18	–	19.	

**********
   16.01.1890:	w	Nawsiu	urodził	się	Alfred Farny.	Po	ukoń-
czeniu	polskiego	Gimnazjum	Macierzowego	w	1908	 r.,	 ob-
rał	 studia	 na	Wydziale	 Filozoficznym	 Uniwersytetu	 Jagiel-
lońskiego	w	Krakowie.	W	1921	r.	podjął	pracę	nauczyciela	 
w	polskim	Gimnazjum	im.	J.	Słowackiego	w	Orłowej.	Pro-
wadził	zajęcia	z	matematyki,	fizyki	i	przedmiotów	przyrodni-
czych.	Z	chwilą	uruchomienia	polskich	paralelek	w	czeskim	
Seminarium	Nauczycielskim	w	Śląskiej	Ostrawie,	w	klasach	
polskich	przyjął	dodatkowo	wykłady	z		chemii	i	przyrody	(do	
1934	 r.).	 Prowadził	 także	 zajęcia	w	Polskiej	 Szkole	Gospo-
darstwa	Domowego	w	Orłowej.	Udzielał	się	również	w	ko-
łach	 samokształceniowych	 Macierzy,	 prowadził	 liczne	 wy-
kłady	 popularyzujące	wiedzę	 przyrodniczą,	 a	 także	 zajęcia	
metodyczne	 na	wakacyjnych	 kursach	 dla	 nauczycieli.	 Sam	
zgromadził	pokaźny	zbiór	okazów	mineralogicznych,	który	
prezentował	 wszystkim	 zainteresowanym.	 Głęboką	 wiedzą	 
i	umiejętnością	jej	przystępnego	wyłożenia	zyskał	sobie	po-
wszechne		uznanie	nie	tylko	w	Orkowej.	Władze	czeskie	mia-
nowały	go	członkiem	komisji	egzaminacyjnej	dla	nauczycieli	
szkół	 ludowych	 i	wydziałowych	 (1931).	Był	członkiem	To-
warzystwa	Nauczycieli	 Szkół	 Średnich	 i	Wyższych	 i	 szere-

gu	komisjach	oświatowych	na	terenie	Orłowej	i	w	powiecie.	 
Z	 chwilą	wybuchu	wojny	 schronił	 się	w	 rodzinnej	wiosce.	
Gdy	władze	hitlerowskie	zarekwirowały	jego	bezcenne	zbio-
ry,	nie	wytrzymał	napięcia	emocjonalnego	i	w	dniu	swoich	
urodzin	w	1940	r.	popełnił	samobójstwo.	

**********
   18.01.1940:	w	Warszawie	zmarł	Kazimierz Przerwa - Tet-
majer,	 redaktor,	 poeta	 i	 prozaik,	 najpopularniejszy	 piewca	
Podhala.	Znajdujemy	o	 nim	 taką	 opinię:	 „Erotyk,	 chorobli-
wie	 przewrażliwiony	 na	 punkcie	 własnej	 twórczości,	 źle	
znoszący	jakąkolwiek	krytykę,	zaplątany	w	szereg	nieszczę-
śliwych	 romansów,	 popadający	 stopniowo	 w	 obłęd,	 zmarł	
osamotniony	i	niemal	zapomniany”.	
Urodził	się	12.02.1865	r.	w	Ludźmierzu	nie	opodal	Nowego	
Targu,	w	dworku	Adolfa	i	jego	drugiej	żony	Julii	z	Grabow-
skich.	 Ojciec,	 kiepski	 gospodarz,	 musiał	 w	 końcu	 dworek	
sprzedać	 i	przenieść	się	do	Krakowa	(1883).	Tam	też	Kazi-
mierz	 rozpoczął,	 ale	nie	 skończył,	 studia	na	Uniwersytecie	
Jagiellońskim	na		Wydziale	Filozoficznym.	Bardziej	niż	stu-
dia	pociągało	go	pisanie	poczytnych	i	nagradzanych	wierszy,	
publikowanych	 w	 prasie,	 zwłaszcza	 „Tygodniku	 Ilustrowa-
nym”,	a	od	1889	r.	w	„Kurierze	Warszawskim”,	do	którego	
posyłał	 także	 swoje	 korespondencje.	 Sławę	 przyniosły	mu	
pierwsze	 cztery	 serie	 „Poezji”,	 utwory	 na	wskroś	moderni-
styczne,	ale	pełne	ducha	katastroficznego	związanego	z	koń-
cem	XIX	w.	Niestety	nadmierna	pobudliwość	i	skłonność	do	
miłostek	były	przyczyną	wielu	 tragedii	sławnego	 już	poety.	
Wielokrotnie	 zaręczony,	 nigdy	 się	 nie	 ożenił,	 a	 nieślubny	
syn	Kazimierz	 Stanisław	 (*	 1901)	 okazał	 się	 degeneratem	 
i	w	końcu	popełnił	samobójstwo.	
	 W	 latach	 1881	 –	 1896	 uprawiał	 także	 taternictwo.	
Efektem	jego	zamiłowania	do	Tatr	i	Podhala	było	kilkaset	uj-
mujących	liryków	o	tematyce	tatrzańskiej,	a	także	5	–	tomo-
wy	cykl	powieściowy	„Na	Skalnym	Podhalu”	(1903	–	1910),	
„Zatracenie”	(1905),	„Bajeczny	świat	Tatr”	(1906)	i	„Legen-
da	Tatr”	(1914).	Niektóre	z	nich		doczekały	ekskluzywnych	
wydań	bogato	ilustrowanych	przez	przednich	malarzy	i	gra-
fików,	a	wiele	 jego	wierszy	spopularyzowali	kompozytorzy	
polscy	w	postaci	pieśni	(„Hej	idem	w	las”).	Niestety	proces	
upośledzenia	wzmógł	 się	na	 tyle,	 że	 starszy	przyrodni	brat	
Włodzimierz	 Tetmajer,	 wraz	 z	 bratem	 ciotecznym	 Tade-
uszem	 Żeleńskim	 -	 Boy’em,	 byli	 zmuszeni	 umieścić	 Kazi-
mierza	w	1916	r.	w	zakładzie	psychiatrycznym.	Zaopatrzony	
już	w	1920	r.	w	emeryturę	państwową	i	stałą	pensję	członka	
honorowego	 Bydgoszczy,	 otrzymał	 bezpłatne	 mieszkanie	 
w	Hotelu	Europejskim	i	zapewnioną	konsumpcję	w	lokalach	
warszawskich.	Honorowy	członek	Towarzystwa	Tatrzańskie-
go	(1913),	w	1927	r.	uzyskał	honorowe	obywatelstwo	Zako-
panego,	a	1934	r.	honorowe	członkostwo	Polskiej	Akademii	
Literatury	mimo,	 iż	 już	 nie	 sięgał	 po	 pióro,	 a	 jego	 ostatni	
wiersz	zamieściły	„Wiadomości	Literackie	w	1927	r.	Dzięki	
życzliwości,	zwłaszcza	medyków	i	literatów,	sprawiono	mu	
w	warunkach	okupacyjnych	skromny,	ale	godny	pogrzeb.	Po-
chowany	został	w	katakumbach	powązkowskich,	w	1986	 r.	
przeniesiony	na	Pęksowy	Brzyzek	w	Zakopanem.		
	 Mimo	 tragicznego	 życiorysu	 Kazimierza	 Przerwy	
-	 Tetmajera,	 jego	 twórczość,	 zarówno	 poetycka,	 jak	 proza-
iczna,	 zaliczana	 jest	 do	 czołowych	 dzieł	 literatury	 młodo-
polskiej.	Nikt,	 jak	Kazimierz	Przerwa	 -	Tetmajer	nie	oddał	 
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w	słowie	tak	wszechstronnego	pejzażu	Tatr	i	Podtatrza,	a	tak-
że	ludzi	z	nim	związanych,	a	jego	opisy	powieściowe	oparte	
są	na	głębokim	wyczuciu	mentalności	i	znajomości	obycza-
jów	ludzi	Tatr.	Był	tym,	który	odważył	się	do	literatury	pol-
skiej	wprowadzić	gwarę	podhalańską.	
	 Należy	 także	 przypomnieć	 jego	 wielkie	 zaangażo-
wanie	w	sprawy	sporu	granicznego	polsko	–	czechosłowac-
kiego	i	w	pracach		przygotowawczych	do	plebiscytu	na	Spi-
szu	i	Orawie	(broszura:	„O	Spisz,	Orawę	i	Podhale”	–	1919).	
Cieszynianie	 winni	mu	 pamięć	 za	 wiersz	 okolicznościowy	
napisany	na	otwarcie	Domu	Narodowego	w	Cieszynie.		

**********
   19.01.1940:	w	obozie	w	Sachsenhausen	-	Oranienburgu	(wg	
WEP	†	20.01.)	zginął	Ignacy Chrzanowski,	prof.	Uniwersy-
tetu	 Jagiellońskiego,	członek	Polskiej	Akademii	Umiejętno-
ści,	historyk	literatury.	Urodził	się	na	Podlasiu	w	Stoku	Lac-
kim	5.02.1866	r.	Był	synem	ziemianina	Bolesława	i	Heleny	 
z	 Dmochowskich.	 Do	 gimnazjum	 uczęszczał	 Warszawie	
(1876	–	1883).	Swoich	studiów	z	zakresu	filologii	klasycznej	
nie	ograniczył	tylko	do	zaliczenia	na	rosyjskim	Uniwersytecie	
Warszawskim	(1889),	ale	rozszerzył	je	o	filologię	słowiańską	
we	Wrocławiu	(gdzie	słuchał	m.	in.	Władysława	Nehringa),	 
w	Berlinie	(tu	spotkał	się	z	Aleksandrem	Brücknerem),	wresz-
cie	na	Sorbonie	i	w	Collége	de	France	w	Paryżu.	Tak	wyposa-
żony,	w	1894	r.	wrócił	do	Warszawy,	przez	6	lat	udzielał	się	
w	szkolnictwie	prywatnym,	żywo	angażował	się	w	staraniach	
o	 otwarcie	 polskich	 szkół,	w	 1906	 r.	 został	 członkiem	Ko-
mitetu	Kasy	im.	Józefa	Mianowskiego.	W	tymże	roku	został	
także	członkiem	Akademii	Umiejętności,	rok	później	znalazł	
się	 wśród	 współzałożycieli	 Towarzystwa	 Naukowego	War-
szawskiego.	Już	wówczas,	przez	2	lata	redagował	„Ateneum”	
(1899	–	1901),	współpracował	z	miesięcznikiem	„Książka”,	
swój	wkład	wniósł	do	pracy	zbiorowej	„Wiek	XIX.	Sto	 lat	
myśli	polskiej”.		W	1910	r.	przeniósł	się	do	Krakowa,	by	ob-
jąć	katedrę	literatury	polskiej	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim.	
Wiele	 sił	 poświęcał	 działalności	 pedagogicznej,	 wychował	
szereg	znakomitych	znawców	historii		literatury,	tej	miary	co	
Stanisław	Pigoń	i	Kazimierz	Wyka,	ale	też	sam	nie	wypuścił	
pióra	 z	 ręki.	W	1911	 r.	własnym	kosztem	zaczął	wydawać	
serię	„Prace	Historyczno	–	Literackie”.	Do	1939	r.	wydał	50	
tomów.	Z	natury	nie	podzielał	skrajności,	także	w	ideologii	
Stronnictwa	Narodowego,	 z	 którym	 sympatyzował,	 ani	 też	 
w	stosunku	do	sanacji.	Gdy	odważył	się	na	publiczną	krytykę	
rządu	i	sprzeciwił	ekscesom	brzeskim,	w	1931	r.	został	prze-
niesiony	na	emeryturę.	Uniwersytet	mianował	go	wówczas	
profesorem	honorowym	i	powierzył	prowadzenie	zajęć	semi-
naryjnych,	które	prowadził	do	1936	r.	Był	osobą	lubianą,	na	
wykładach	nie	mógł	uskarżać	się	na	brak	frekwencji.	Podob-
nie	jak	w	jego	pismach,	tok	narracji	był	prosty	i	przejrzysty,	
język	wykwintny.	W	1939	r.,	po	zajęciu	Krakowa	przez	woj-
ska	hitlerowskie,	padł	ofiarą	„Sonderaktion”.	Z	więzienia	we	
Wrocławiu	został	przewieziony	do	obozu	koncentracyjnego	
w	Sachsenhausen,	skąd	przesłano	rodzinie	już	tylko	prochy,	
złożone	 na	 Cmentarzu	 Rakowickim.	 	 Był	 żonaty	 z	Wandą	 
z	 domu	 Szlenkier,	 miał	 córkę	 Hannę,	 autorkę	 pierwszego	
podręcznika	 pielęgniarstwa	 i	 syna	Bogdana,	 zamordowane-
go	w	Katyniu.	
	 Pozostawił	 po	 sobie	 bogaty	 dorobek	 naukowy	 
i	publicystyczny.	Pierwsze	jego	prace	miały	charakter	filolo-

giczny,	Odnosząc	się	krytycznie	do	akademizmu	naukowego,	
coraz	większą	uwagę	kierował	na	kwestie	ideologiczne	i	es-
tetyczne,	przyjmując	do	oceny	literatury	kryterium	moralno	
–	patriotyczne.	Literaturę	traktował	jako	„środek	i	objaw	wal-
ki	o	byt	narodowy”,	szukał	w	niej	wzorów	wychowawczych	
godnych	naśladowania.	Spośród	 jego	dzieł	wymieńmy	cho-
ciaż:	„Facecje	Mikołaja	Reja”	(1894),	„O	literaturze	polskiej”	
(1910),	 „Z	 dziejów	 satyry	 polskiej	 XVIII	 wieku”	 (1917),	 
„O	komediach	Aleksandra	Fredry”	(1919),	„Wśród	zagadnień,	
książek	i	ludzi”	(1922),	„Literatura	a	naród”	(1936),	„Studia	
i	szkice,	rozbiory	i	krytyki”	(2	t.	–	1939).	Na	osobne	wspo-
mnienie	zasługuje	przede	wszystkim	„Historia	literatury	nie-
podległej	Polski”	(1906,	która	doczekała	do	1994	r.	14	wydań)	
oraz	 „Historia	 literatury	 Polski	 porozbiorowej”	 (pozostała	 
w	rękopisie).	Ta	pierwsza,	zawierająca	potężny	ładunek	myśli	
patriotycznej,	podnosiła	wartość	kultury	i	literatury	polskiej.	
Zrazu	przeznaczona	dla	szkół	średnich,	po	jej	uzupełnieniu	 
w	1930	r.	stała	się	podręcznikiem	akademickim.	

**********
   23.01.1965:	w	Tomaszowie	Mazowieckim	zmarł	Robert 
Kożusznik,	pedagog,	działacz	Polskiego	Towarzystwa	Peda-
gogicznego,	 sekretarz	 Mazurskiego	 Towarzystwa	 Ewange-
lickiego	w	Działdowie,	redaktor	„Gazety	Mazurskiej”.	Patrz	
odc.	147,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2010/6,	s.	16.	

**********
   25.01.1890: w	Gnojniku	zmarł	Jan Buzek,	pedagog,	spo-
łecznik,	prezbiter	zboru	cieszyńskiego.	Pochodził	z	Żukowa,	
gdzie	urodził	się	w	1832	r.	Niestety	wobec	braku	danych,	nie	
jesteśmy	w	stanie	uszeregować	wielu	szczegółów	jego	życio-
rysu.		Wiemy	zaledwie,	że	kształcił	się	w	gimnazjum	w	Cie-
szynie	i	zaliczył	kurs	pedagogiczny,	który	pozwolił	mu	przez	
8	lat	parać	się	nauczaniem	dzieci	w	rodzinnej	wiosce.	Potem	
osiedlił	się	na	młynie	w	przysiółku	Gnojnika	-	Kukuczkowi-
cach.	Jako	działacz	Towarzystwa	Rolniczego	zabiegał	o	pod-
niesienie	kultury	rolnej,	był	przełożonym	gminy	i	członkiem	
Wydziału	Dróg	Powiatowych.	Był	 także	prezbiterem	zboru	 
w	 Cieszynie.	 Pod	 koniec	 życia	 zapisał	 znaczne	 środki	 na	
rzecz	parafii,	 szkoły	 ewangelickiej,	 cmentarza,	 na	Fundusz	
Bratniej	Pomocy	Gustawa	Adolfa	i	na	fundusz	dla	ubogich.	

**********
   26.01.1990:	w	Boguminie	zmarł		Alfred Kocur,	nauczyciel	
w	szkołach	zaolziańskich,	działacz	ZHP	i	PZKO.	Pochodził	
w	 Rychwałdu,	 gdzie	 urodził	 się	 12.05.1905	 r.	 Opuściwszy	
miejscową	 szkołę	 powszechną,	 dalszą	 naukę	 kontynuował	 
w	Gimnazjum	orłowskim,	 a	 potem	w	Seminarium	Nauczy-
cielskim	w	Ostrawie.	 Jako	nauczyciel	pracował	w	Bogumi-
nie,	Rychwałdzie	i	Ostrawie.	W	tym	czasie	udzielał	się	także	 
w	 harcerstwie,	 pełniąc	 obowiązki	 komendanta	 drużyn	 mę-
skich	w	obwodzie	bogumińskim.	Po	zajęciu	Ziemi	Cieszyń-
skiej	przez	wojska	hitlerowskie,	rodzina	na	czas	ostrzeżona,	
wyjechała	 do	 Lwowa,	 po	 czasie	 jednak	wróciła,	 znajdując	
schronienie	w	Rychwałdzie,	a	Alfred	zdobył		pracę	jako	robot-
nik	w	kopalni	węgla	nie	spodziewając	się,	że	rychło	wpadnie	 
w	 sidła	 gestapo.	 Uwięziony	 w	 1940	 r.,	 został	 wysłany	 do	
obozu	koncentracyjnego	w	Oświęcimiu,	a	następnie	do	Mau-
thausen	-	Gusen.	Szczęśliwie	udało	mu	się	przeżyć	gehennę	
obozową	 i	wrócić	do	 rodzinnych	 stron,	 i	 jeszcze	w	1945	 r.	
włączyć	się	do	odbudowy	polskiego	szkolnictwa	w	Bogumi-
nie,	co	nie	spotkało	się		z	retorsjami	ze	strony	władz	czeskich.	
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W	1947	r.	został	członkiem	ZG	PZKO,	starając	się	pogodzić	
pracę	zawodową	i	społeczną	w	Czeskim	Cieszynie	i	w	Mo-
stach,	 by	 po	 kilku	 latach	 znów	wrócić	 do	Bogumina	 i	 pre-
zesować	 tam	Kołu	PZKO.	Był	 szeroko	 znanym	 i	 szanowa-
nym	aktywnym	prelegentem,	działaczem	Klubu	Sportowego,	 
z	 zamiłowania	 ogrodnikiem,	 współpracownikiem	 redakcji	
polskich	pism	wychodzących	na	Zaolziu.	 Jest	 autorem	cen-
nego	 cyklu	 artykułów	o	 polskim	 szkolnictwie	w	okolicach	
Bohumina	„Z	dziejów	szkolnictwa”.	

**********
   27.01.1965:	w	Krakowie	zmarł	prof. Feliks Olszak,	 inż.	
metalurg,	autor	13	patentów	i	ok.	30	prac	z	dziedziny	meta-
lurgii,	pochowany	w	Alei	Zasłużonych	na	Cmentarzu	Rako-
wickim.	Był	synem	lekarza	Wacława	Olszaka	i	Marii	z	domu	
Kraus.	Urodził	 się	 2.12.1904	 r.	w	Karwinie.	 Po	 uzyskaniu	
matury	w	polskim	Gimnazjum	w	Orłowej	(1922),	studiował	
na	Akademii	 Górniczej	 w	Krakowie	 (1922	 –	 1927),	 przez	
ostatni	rok	akademicki	był	asystentem	w	Katedrze	Walcow-
nictwa.	 Już	 jako	 dyplomowany	 inżynier	 metalurgii	 przez	 
3	lata	pracował	na	stanowisku	inżyniera	ruchu	w	Hucie	„Lau-
ra”	w	Siemianowicach,	dalszych	5	lat	(1930	–	1935)	pełnił	
obowiązki	kierownika	produkcji	w	Hucie	Baildon	w	Katowi-
cach.	W	tym	czasie	często	wyjeżdżał	na	praktyki	zagraniczne	
do	Stanów	Zjednoczonych,	Anglii,	Niemiec,	Francji,		Belgii,	
Szwecji,	a	także	do	ZSRR,	Czechosłowacji	i	Rumunii.	Przez	
kolejne	3	lata	(1935	–	1938)	pracował	jako	budowniczy	i	dy-
rektor	 techniczny	 budowanej	 w	 Stalowej	Woli	 huty.	 Ostat-
ni	rok	przed	wybuchem	II	wojny	światowej	był	dyrektorem	
Huty	Żelaza	w	Trzyńcu.	Po	przedostaniu	się	do	Anglii,	krót-
ko	był	inżynierem	i	doradcą	hut	„Pamiers”,	a	następnie		„Sa-
muel	Fox”.	W	1940	r.	wstąpił	do	I	Armii	Polskiej	w	stopniu	
porucznika.	Po	zakończeniu	wojny,	w	1946	r.	wrócił	do	kraju.	
Powierzono	mu	wówczas	stanowisko	dyrektora	Centralnego	
Zarządu	Przemysłu	Hutniczego	w	Katowicach,	a	od	1952	r.	
dyrektora	 naukowego	 Instytutu	Metalurgii	 Żelaza	w	Gliwi-
cach.	W	tymże	roku	został	wykładowcą	na	Akademii	Górni-
czo	–	Hutniczej	w	Krakowie,	rok	później	zastępcą	profesora,	
wreszcie	w	1962	r,.	uzyskał	nominację	profesora.	Kierował	
w	tym	czasie	(1953	–	1961)	zakładem	elektrometalurgii	stali,	
katedrą	metalurgii	stali,	krótko	zakładem	projektowania	hut,	
Katedrą	 budowy	 pieców	 hutniczych	 i	 zakładem	metalurgii	
ogólnej.	W	 latach	 1954	 –	 1956	 pełnił	 obowiązki	 dziekana	
Wydziału	 Metalurgicznego,	 następnie	 prorektora	 do	 spraw	
nauki,	wreszcie	w	 latach	1958	–	1961	nosił	godność	 rekto-
ra	 uczelni.	 Zgłoszone	 patenty	 dotyczyły	 zarówno	 różnych	
urządzeń	pomocniczych	do	obsługi	pieców	hutniczych,	 jak	

i	otrzymywania	stopów	i	metali	wchodzących	w	skład	stali	
stopowych.	Był	autorem	m.in.	takich	prac,	jak:	„Elektrome-
talurgia	 stali”,	 „Żelazostopy”,	 „Żelazokrzem”,	 „Metalurgia	
żelaza”,	 „Gaz	 koksowniczy	 w	 hutnictwie	 żelaza”	 i	 in.	 Na-
leżał	do	 szeregu	 instytucji	 i	 organizacji	 zawodowych,	m.in.	
przewodniczył	kilku	Radom	Naukowym,	był	prezesem	Rady	
Głównej	Naczelnej	Organizacji	Technicznej,	członkiem	Ko-
mitetu	 Hutnictwa	 PAN,	 prezesem	 Stowarzyszenia	 Inżynie-
rów	i	Techników	Przemysłu	Hutniczego,	wchodził	w	skład	
redakcji	 pism	„Archiwum	Hutnictwa”	 i	 	 „Hutnik”,	 a	 także	
wydawnictwa	„Śląsk”.	

**********
   30.01.1940:	zginął	ks. Gustaw Manitius,	zatłuczony	przez	
hitlerowców	kijami	w	cytadeli	poznańskiej.	Miejsce	jego	po-
chówku	nie	jest	znane.	
	 Urodził	się	w	Konstantynowie	7.02.1880	r.	i	wycho-
wał	w	domu	pastorostwa	Zygmunta	Manitiusa	i	Zofii	Ehlert.	
Do	gimnazjum	uczęszczał	w	Łodzi,	a	podążając	śladem	ojca	
i	dziadka	ks.	sup.	Karola	Gustawa,		studiował	teologię	ewan-
gelicką	 w	 Dorparcie.	 Ordynacji	 doczekał	 w	 10.02.1907	 r.,	
przez	2	lata	był	wikariuszem	w	Łodzi,	a	następnie	przez	rok	
w	Lipnie	 i	Osówce.	Jesienią	1909	r.	został	przeniesiony	do	
Zduńskiej	Woli	na	urząd	administratora,	a	potem	proboszcza,	
równocześnie	 nauczał	 w	 gimnazjum	 religii	 i	 historii.	 Pod-
czas	 I	wojny	 światowej	zaangażował	 się	w	szeroką	działal-
ność	charytatywną	na	rzecz	mieszkańców	miasta.	Po	wojnie	
dorywczo	 opiekował	 się	 parafiami	 w	 Łasku	 i	 w	Wieluniu.	 
W	 1924	 r.	 został	 powołany	 na	 stanowisko	 proboszcza	 pol-
skiej	Parafii	Ewangelickiej	w	Poznaniu,	w	1937	r.	objął	urząd		
seniora	 Diecezji	 Poznańsko	 –	 Pomorskiej.	 W	 tym	 czasie	
walnie	przyczynił	się	do	powstania	polskich	zborów	w	Lesz-
nie	(1925)	i	w	Gdyni	(1931),	okresowo	opiekował	się	także	
zborami	w	Bydgoszczy	i	w	Toruniu.	Przez	cały	czas	swojej	
posługi	 duszpasterskiej	 bronił	 interesów	polskich	 ewangeli-
ków,	był	im	pomocą	i	wsparciem.	Krótko	po	wejściu	wojsk	
hitlerowskich	do	Poznania	został	aresztowany	przez	gestapo	
(9.10.1939),	a	po	„przesłuchaniu”	14.12.1939	r.	umieszczony	
w	VII	Forcie	Cytadeli	Poznańskiej.	
	 Żonaty	 był	 z	 córką	 pastorską	 Marią	 Kleindienst.	
Mieli	 trzech	 synów:	 Jana,	Leona	 i	Zdzisława.	Dzięki	 stara-
niom	ks.	Tadeusza	Raszyka,	na	terenie	dawnego	cmentarza	
ewangelickiego	urządzono	Park,	któremu	w	2000	r.	nadano	
imię	ks.	Gustawa	Manitiusa.		Dwa	lata	później	wystawiono	 
w	nim	pamiątkowy	obelisk	poświęcony	pamięci	zamęczone-
go	duszpasterza.

Przy	wigilijnym	stole	łamiąc	opłatek	święty,	
pomnijcie,	że	dzień	ten	radosny	w	miłości	jest	poczęty	

że,	jako	mówi	wam	wszystkim	dawne,	
odwieczne	orędzie,	z	pierwszą	na	niebie	gwiazdą	

Bóg	w	waszym	domu	zasiędzie.
Sercem	Go	przyjąć	gorącym,	
na	ścieżaj	otworzyć	wrota	–

oto	co	czynić	wam	każe	MIŁOŚĆ,	największa	cnota.
Jan Kasprowicz 
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Helena Schweitzer
ur. 25 stycznia 1879 r. w Berlinie 

zm. 1 czerwca 1957 r. w Zurychu

	 Główne	filozoficzne	dzieło	Alberta	Schweitzera	„Kultura	i	etyka"	
(1923)	 nosi	 dedykację:	 „Mojej	 żonie,	 najwierniejszemu	 przyjacielowi".	
Przypomina	 to	 znane	 powiedzenie,	 iż	 najlepszym	 towarzyszem	 męż-
czyzny	jest	 jego	towarzyszka	życia.	W	swojej	frankfurckiej	przemowie	
poświęconej	 Goethemu	Albert	 Schweitzer	 mówi	 o	 „uszlachetniającym	
wpływie	kobiety".	O	tym	wpływie	dowiedział	się	zapewne	nie	tylko	ze	
studiów	nad	Goethem.

Dzieciństwo, młodość i lata nauki
	 Helena	Bresslau	była	dzieckiem	pary	naukowców	pochodzenia	
żydowskiego.	Miała	 jedenaście	 lat,	 kiedy	 jej	 rodzice	 przenieśli	 się	 do	
Strasburga	(Francja),	gdzie	jej	ojciec,	Harry	Bresslau,	powołany	został	na	
profesora	historii	średniowiecznej.	Helena	nie	ukończyła	jeszcze	osiem-
nastu	lat,	gdy	otrzymała	uprawnienia	do	nauczania	na	pensji.	Nie	pocią-
gała	jej	jednak	praca	w	szkole.	Studiowała	przez	kilka	semestrów	muzykę	
i	historię	sztuki,	podróżowała	z	rodzicami	do	Włoch,	Rosji	i	Anglii,	gdzie	
przez	rok	pracowała	jako	wychowawczyni.	Potem	zajęła	się	zgodnie	ze	
swoim	 powołaniem	 działalnością	 społeczną.	 W	 ewangelickim	 semina-
rium	 diakonii	 szpitala	 szczecińskiego	 zdobyła	 swój	 drugi	 zawód	 -	 pie-
lęgniarki.	Miasto	Strasburg	zatrudniło	ją	jako	inspektora	do	spraw	sierot,	
a	 to	 stanowisko	 przyniosło	 jej	 przydomek	 „pani	matka".	W	 roku	 1907	
otworzyła	tam	pierwszy	dom	dla	matek	z	nieślubnymi	dziećmi.

Spotkanie z Albertem Schweitzerem
	 W	 1902	 r.,	 w	 kościele	 św.	 Wilhelma	 w	 Strasburgu	 nastąpiło	
pierwsze	spotkanie	Heleny	Bresslau	z	muzykiem	kaznodzieją	i	filozofem	
-	Albertem	 Schweitzerem.	Miał	 on	wtedy	 dwadzieścia	 siedem	 lat.	Ona	
„ćwiczyła	 na	 dole"	 śpiew	 z	 dziećmi	 ze	 szkółki	 niedzielnej,	 a	 on	 „ćwi-
czył	na	górze"	grę	na	organach.	Często	spotykali	się	w	kręgu	znajomych	 
i	 w	 kole	 cyklistów	 (jazda	 na	 rowerach	 dopiero	wchodziła	wówczas	w	
modę).	 Wkrótce	 Helena	 przeglądała	 szkice	 kazań	 wikariusza,	 później	
czytała	korekty	jego	naukowych	publikacji	-	setki	stron	druku.	Często	sia-
dywała	przy	nim	na	ławce	przy	organach	i	pomagała	mu	wybierać	rejestry.
	 I	 tak	postanowili	 razem	 iść	przez	życie.	Albert	Schweitzer	wta-
jemniczył	 Helenę	w	 swoje	 plany:	 studia	medyczne,	 wyjazd	 do	Afryki.	
Ona	wyraziła	zgodę.	Po	 latach	powiedziała:	„Połączyło	nas	obustronne	
poczucie	odpowiedzialności	wobec	wszelkiego	dobra,	 jakiego	doświad-
czyliśmy.	Z	tego	rozwinęło	się	poczucie	obowiązku,	by	pomagać	innym".	
Była	 to	najgłębsza	harmonia	odczuć,	myśli	 i	woli	Alberta	Schweitzera.	 
W	r.	1909	Helena	zrezygnowała	z	dotychczasowej	pracy	i	rozpoczęła	peł-
ną	naukę	pielęgniarstwa,	zakończoną	egzaminem.
	 18	czerwca	1912	 roku	odbył	 się	 ślub.	Udzielał	 im	go	 szwagier	
Alberta	Schweitzera	w	rodzinnym	kościele	w	Guensbach	(Alzacja).	Na-
stępne	miesiące	wypełniały	przygotowania	do	wielkiej	podróży,	przede	
wszystkim	 pakowanie	 siedemdziesięciu	 skrzyń,	 zawierających	 najpo-

Wspomnienia

trzebniejsze	rzeczy	do	gospodarstwa	
i	 sprzęt	medyczny.	Każda	 skrzynia	
oznaczona	 była	 literami	 ASB	 (Al-
bert	 Schweitzer-Bresslau	 zrobione	
z	 nich	 później	 łóżeczka	 dziecinne	
nosiły	te	same	litery).	Wielki	Piątek	
23	marca	 1913	 roku	 był	 dniem	 po-
żegnania	w	Guensbach,	18	kwietnia	
1913	r.	był	dniem	przybycia	do	Lam-
barene.

Razem w Afryce
	 Helena	 Schweitzer	 znosi	
trudy	 budowy	 wspólnie	 z	 „dokto-
rem	z	dżungli".	Musi	być	kucharką,	
dietetyczką,	instruktorką	gotowania,	
praczką,	 ogrodniczką,	 księgową,	
musi	 spełniać	 jeszcze	wiele	 innych	
funkcji,	bo	w	tym	zupełnie	odmien-
nym	 kraju	 -	 gdzie	 upały	 dochodzą	
do	 trzydziestu	 i	 więcej	 stopni	 Cel-
sjusza	-wszystko	 jest	zupełnie	 inne.	
Musi	 być	 pielęgniarką,	 psycholo-
giem	 i	 duszpasterzem,	musi	 asysto-
wać	przy	operacjach	i	wciąż	ocierać	
spocone	 czoło	 operującego.	 Musi	
też	 być	 „wędrującym	 pękiem	 klu-
czy",	 bo	według	 opinii	 jej	 nowego	
otoczenia,	rzeczy	wartościowe	bądź	
wyglądające	 na	wartościowe,	 które	
właściciel	 zostawił	 nie	 zamknięte,	
można	„roznosić",	a	to	znaczy	rów-
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nież	-	przywłaszczyć	sobie.
	 Ten	 niezmordowany	 lekarz	 i	 budowniczy	 
z	Lambarene,	który	ani	trochę	nie	szczędzi	siebie,	wy-
maga	również	bardzo	wiele	od	swoich	współpracowni-
ków.	Kiedy	żona	zapytała	go	pewnego	dnia:	Jak	długo	
jeszcze	masz	 zamiar	 pracować?	 -	 odpowiedział:	 „Do	
ostatniego	 tchu!"	A	 pod	 koniec	 swego	 życia	 Helena	
uznała	ten	-	jakże	krótki!	-	okres	budowy,	za	najszczę-
śliwszy	okres	swego	życia.

Wojna
	 Po	 wybuchu	 wojny	 w	 r.	 1914	 małżeństwo	
Schweitzerów	zostało	uznane	przez	francuskie	władze	
kolonialne	za	więźniów	wojennych:	przed	domem	dok-
tora	postawiono	kolorowe	straże	 -	 tubylców.	Wkrótce	
zezwolono	 mu	 wprawdzie	 na	 dalszą	 pracę,	 była	 ona	
jednak	 pod	 każdym	 względem	 trudniejsza.	 Posiłki	 
z	 Europy	 zostały	 zatrzymane,	 a	 kolorowi	 nie	 mogli	
pojąć,	 jak	też	narody	chrześcijańskie	mogą	prowadzić	
między	sobą	taką	wojnę.
	 W	 r.	 1917	 małżeństwo	 Schweitzerów	 zostało	
przewiezione	 do	 obozu	 dla	 internowanych	 do	 Fran-
cji.	W	 tym	obozie	w	Pirenejach	węgierska	 kapela	 cy-
gańska	 wykonała	 serenadę	 dla	 „pani	 doktorowej"	 w	
dniu	 jej	 urodzin	w	1918	 r.	 Po	 uwolnieniu	 -	wymiana	
więźniów	przez	Szwajcarię	-	musi	pani	Helena	1	wrze-
śnia	 1918,przewieźć	 z	 Guensbach	 swego	 ciężko	 cho-
rego	męża	na	operację	do	Colmar.	14	stycznia	1919	r,	 
w	 dniu	 urodzin	 Alberta	 Schweitzera,	 przychodzi	 na	
świat	w	Strasburgu	jedyna	córka	Schweitzerów,	Rhena.

Pomoc ze Szwecji
	 Na	 zaproszenie	 arcybiskupa	 Natana	 Soeder-
bloma	małżeństwo	Schweitzerów	wyjeżdża	na	wiosnę	
1920	 r.	 do	 Szwecji	 na	wykłady	 i	 koncerty	muzyki	 or-
ganowej.	Przede	wszystkim	koncerty	przynoszą	środki	
finansowe,	umożliwiające	spłacenie	długów	i	ponowny	
start	w	Lambarene.
	 „Doktor	z	dżungli"	może	już	w	1924	r.	podjąć	
na	nowo	swą	pracę.	Żona	ze	względu	na	dziecko	oraz	
stan	własnego	zdrowia	nie	może	z	nim	pojechać.	Nie	
zatrzymuje	go	jednak,	przeciwnie,	nakłania	do	wyjazdu.	
Wie	przecież,	jak	bardzo,	całym	sercem	związany	jest	
ze	 swoim	 „szpitalem".	Albert	 Schweitzer	 docenia	 jej	
poświęcenie.	Pisze	do	niej:	„Nigdy	nie	zapomnę	ofiary,	
jaką	poniosłaś	dla	naszego	dzieła".	 Jest	 spokojniejszy,	
bo	 mógł	 jeszcze	 urządzić	 dla	 swej	 małej	 rodziny	 do-
mek	w	Koenigsfeld,	w	Schwarzwaldzie.	Ale	także	i	na	
tę	 podróż	 przygotowano	 skrzynie	 z	 literami	ASB.	 Po	
raz	drugi	w	Lambarene
	 W	 r.	 1927	 Albert	 Schweitzer	 przyjechał	 na	
urlop	do	ojczyzny.	Stał	się	tymczasem	sławny,	stąd	też	
w	czasie	urlopu	poświęcił	się	swemu	dziełu,	a	nie	rodzi-
nie.	W	1928	otrzymał	nagrodę	Goethego,	ufundowaną	
przez	miasto	Frankfurt,	dzięki	której	uzyskał	środki	na	

budowę	własnego	domu	w	Guensbach.	W	r.	1929	wraca	
do	Lambarene,	tym	razem	z	żoną.	Rhena	została	powie-
rzona	opiece	szkoły	w	Koenigsfeld.
	 Do	 szpitala	 przyjeżdżają	w	 dzień	Bożego	Na-
rodzenia.	Zgotowano	im	wielkie,	uroczyste	powitanie.	
W	nowych	pomieszczeniach	praca	stała	się	 łatwiejsza,	
można	powiedzieć	bardziej	„normalna",	a	mieszkanie	
w	 nowym	 domu	 doktora	wygodniejsze.	Nawet	 ogród	
warzywny	 otrzymał	 nazwę	 „Eden".	 Pani	Helena	 urzą-
dziła	teraz	w	szpitalu	także	oddział	dla	matek.
	 Jej	 urodziny	w	 1930	 r.	 stały	 się	 prawdziwym	
świętem,	 które	 obchodzono	 z	 udziałem	współpracow-
ników,	 na	 położonym	 opodal	 jeziorze,	 porośniętym	
liliami	wodnymi.	Od	 tego	 czasu	miejsce,	 gdzie	 odby-
wała	 się	 ta	 uroczystość	 nosi	 nazwę	 „Zatoka	Heleny".	
Ze	względu	 na	 stan	 zdrowia	Helena	Schweitzer	musi	
w	Wielkanoc	1930	r.	opuścić	Lambarene;	jedzie	do	Gu-
ensbach	i	Koenigsfeld.

I znowu wojna
	 Mimo	osłabionego	zdrowia	Helena	Schweitzer	
wyjeżdża	w	1937	r.	do	USA,	aby	wygłaszać	tam	odczy-
ty	 o	 Lambarene.	Musi	 się	 przezwyciężyć:	 „Nie	 nada-
ję	się	do	publiczności,	występuję	przed	nią	niechętnie	
i	 tylko	wtedy,	kiedy	 już	nie	można	 tego	uniknąć".	Te	
wykłady	doprowadziły	do	utworzenia	Amerykańskiego	
Komitetu	Pomocy,	który	w	czasie	drugiej	wojny	świa-
towej	zaopatrywał	szpital	w	to,	czego	już	nie	mogła	do-
starczyć	Europa.
	 Po	 bardzo	 trudnych	 rozmowach	 z	 kompetent-
nymi	władzami	w	wielu	stanach	i	po	bardzo	uciążliwej	
i	 niebezpiecznej	 podróży,	 Helena	 Schweitzer	 wróciła	
w	sierpniu	1941	 r.	do	Lambarene	 -	nie	 chciała	w	cza-
sie	 wojny	 zostawić	 męża	 samego.	 Było	 wiele	 pracy	 
i	 ogromna	 nędza.	 „Często	 ledwie	 powłóczyliśmy	 no-
gami,	 jakbyśmy	 chodzili	 po	 bagnie,	 ale	 posuwaliśmy	
się	naprzód".	Wytrzymała	tam	przez	ponad	pięć	lat,	ku	
swej	wielkiej	radości.	We	wrześniu	1946	r.	stan	zdrowia	
zmusił	ją	do	wyjazdu	do	Alzacji.
	 W	1948	r.	przyjechał	za	nią	jej	mąż,	na	„urlop".	
Córka	Rhena,	 żona	 zurychskiego	 organmistrza,	 Jeana	
Eckerta,	 przedstawiła	 dziadkowi	 czwórkę	 wnucząt;	
ochrzcił	je	wszystkie	razem.

Aspen i Oslo
	 Następne	 lata	 przyniosły	 małżeństwu	 Schwe-
itzerów	dwa	wspólnie	przeżyte	wydarzenia.	W	1949	r.	
mógł	dr	Schweitzer	wygłosić	w	USA,	w	Aspen	na	wy-
żynie	Colorado,	uroczysty	wykład	z	okazji	200	roczni-
cy	urodzin	Goethego.	Pewien	reporter	stwierdził:	„Kie-
dy	Albert	 Schweitzer	mówił,	 jego	 żona	 słuchała	 jego	
słów	 z	 zamkniętymi	 oczami	 i	 chciała,	 aby	 cały	 blask	
padał	wyłącznie	na	niego".	W	1954	r.	Albert	Schweit-
zer	odebrał	w	Oslo	Pokojową	Nagrodę	Nobla.	Na	cześć	
Heleny	Schweitzer	odbył	się	uroczysty	bankiet,	na	któ-
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rym	zostały	wypowiedziane	słowa:	„Dopiero	teraz	wie-
my,	jakie	siły	przeszły	z	Pani	w	życie	i	dzieło	Alberta	
Schweitzera".
	 Albert	 i	 Helena	 Schweitzerowie	 -	 on	 siedem-
dziesięciodziewięcioletni,	 ona	 siedemdziesięciopięcio-
letnia	 -	 stali	 obok	 siebie	 na	 balkonie	 ratusza	 w	Oslo	 
i	przyjmowali	pochód	z	pochodniami,	będący	wyrazem	
czci,	 podziwu	 i	wdzięczności	 trzydziestu	 tysięcy	mło-
dych	ludzi.
 

Ostatnie podróże
	 Dr	Schweitzer	pragnął	obchodzić	swoje	osiem-
dziesiąte	 urodziny	 14	 stycznia	 1955	 r.	w	 Lambarene;	
jego	żona	zrozumiała	 to	 i	uszanowała.	 I	 tak	znów	po-
jechała	 z	 nim	 do	Afryki,	 choć	 miała	 teraz	 zgarbione	

plecy	 i	poruszać	 się	mogła	 jedynie	przy	pomocy	kuli.	 
W	okolicach	Bożego	Narodzenia	1955	r.	zły	stan	zdro-
wia	zmusił	ją	do	powrotu	do	Europy;	pojechała	do	cór-
ki.	Ale	14	stycznia	1956	r.	znów	pospieszyła	do	Lam-
barene,	tym	razem	samolotem.	Przebywała	tam	prawie	
półtora	roku;	godzinami	siedziała	w	specjalnie	dla	niej	
zrobionym	fotelu,	obok	biurka	swojego	męża.	Nie	mo-
gła	mu	już	jednak	pomagać.
	 22	maja	1957	 r.	musiała	pod	opieką	holender-
skiej	pielęgniarki	udać	się	do	Paryża;	jej	życie	zostało	
zagrożone.	Córka	 przyjechała	 po	matkę	 i	 zawiozła	 ją	
do	szpitala	w	Zurychu.	Po	spotkaniu	z	wnukami	Helena	
Schweitzer	umarła	1	czerwca	1957	r.

	 W	2014	roku	minęło	150	lat	od	narodzin	Karola	Niedoby.	
Kim	był:	nauczycielem	i	pedagogiem,	ale	przede	wszystkim	zna-
nym	polskim	malarzem,	 związanym	całe	 życie	 ze	Śląskiem	Cie-
szyńskim.	Obecnie	w	Muzeum	w	Cieszynie	 trwa	wystawa	 jego	
obrazów.	
	 ...Na	 świat	 przyszedł	 w	 Cieszynie	 w	 1864	 roku.	 Pocho-
dził	 z	 wielodzietnej	 rodziny,	 która	 mieszkała	 w	 małym	 domku	
na	przedmieściach	Cieszyna,	był	siódmym	dzieckiem.	Ojciec	do	
1948	r.	jeździł	wołami	w	majątku	w	Dzięgielowie,	a	po	zniesieniu	
pańszczyzny	w	1948	r.,	wyuczył	się	rzemiosła	i	został	malarzem	
pokojowym.	Pracował	w	Cieszynie	i	tu	razem	z	żoną	zamieszkał.	
Oboje	 ciężko	 pracowali,	matka	 chodziła	 do	 roboty	 do	 bogatego	
„siedloka”,	wszystko	po	to,	by	zapewnić	dzieciom	możliwość	na-
uki,	chociaż	rzemiosła,	 i	uchronić	je	przed	głodem.	Chłopcy	rze-
czywiście	 po	 skończeniu	 szkoły	 ludowej	 zostali	 rzemieślnikami.	
Jedyna	córka	Karola,	Anna,	wspomina,	jak	ojciec	opowiadał:	Żyło 
się bardzo ciężko, skromnie, często panował głód. Tylko dwa razy 
w roku rodzina była syta: w wieczór wigilijny i podczas zabijania 
świni. Trzymano jedną krowę. Matka chodziła do pracy do boga-
tego wieśniaka. Dzieci nie cierpiały za często głodu, ale nie były 
ubrane według potrzeb. Na buty nie starczało pieniędzy, więc oj-
ciec niósł małego Karola w zimie na plecach do szkoły, żeby się nie 
zaziębił. Mieszkali w jednym małym pokoiku; drugi był wynajmo-
wany jeszcze biedniejszej kobiecie. Pokój, który był jednocześnie 
kuchnią, miał podłogę z gliny, a w kącie znajdowała się wnęka na 
przechowywanie ziemniaków na zimę. Obok tego pomieszczenia 
była jeszcze jedna komórka, także z glinianą podłogą, tam spały 
dzieci na ziemi wyłożonej tylko słomą, przykryte ciepłą pierzyną. 
	 Starszy	brat	Karola,	Paweł,	jako	malarz	pokojowy,	założył	
firmę	i	Karol	został	jego	uczniem.	Oboje	pracowali	ciężko,	dzień	
pracy	zaczynał	się	o	godzinie	7	rano,	a	kończył	o	19	wieczorem.	
Razem	jeździli	do	pracy	aż	na	Słowację.	Ten	czas	wspomina	do-

Karol Niedoba -  
artysta malarz; 1864 - 1947

brze:	 było wesoło, śpiewaliśmy po drodze 
a najczęściej kościelne pieśni.	 Firma	 mia-
ła	 dobrą	 opinię,	 otrzymywali	 zamówienia	 
w	 Cieszynie,	 malowali	 kościół	 Jezusowy,	
dom	 burmistrza	 Jana	 Demla.	 I	 tam	 wła-
śnie	nastąpił	 zwrot	w	karierze	Karola.	 Już	
wcześniej,	 w	 latach	 1881-1887,	 chodził	
do	 Przemysłowej	 Szkoły	 Dokształcającej	
w	Cieszynie.	Burmistrz	poznał	się	na	 jego	
talencie	 i	 postarał	 się	o	 stypendium.	Mógł	
więc	w	1887	r.	rozpocząć	studia	w	Wiedniu,	
w	 Szkole	 Przemysłu	 Artystycznego.	 Tam	
studiował	 pod	 okiem	 znanych	 profesorów,	
a	 naukę	 kontynuował	 na	 Akademii	 Sztuk	
Pięknych	w	Monachium.	W	czasie	studiów	
finansowo	 wspierał	 go	 brat	 Paweł.	 Studia	

H.P.
Zwiastun 1982
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Andrzej Niedoba ojciec Karola Niedoby

Anna Niedoba zd. Michalik 
matka Karola Niedoby

Marta i Karol Niedobowie oraz córka Anna

skończył	z	bardzo	dobrymi	wynikami	i	do	Cieszyna	wrócił	w	1898	r.	Zdecydo-
wał	się	na	pracę	w	szkole,	rok	pracował	jako	nauczyciel	rysunku	w	Karniowie	
na	Śląsku	Opawskim,	a	następnie	w	Brnie	na	Morawach.	W	końcu	uzyskał	
posadę	w	Miejskiej	Szkole	Realnej	w	Cieszynie	oraz	w	Przemysłowej	Szkole	
Dokształcającej,	której	sam	był	kiedyś	uczniem.	W	latach	1904-1911	praco-
wał	w	polskich	 „paralelkach”	 niemieckiego	Seminarium	Nauczycielskiego,	 
a	 od	 1906	 –	 uczył	 rysunków	 w	 polskim	 gimnazjum	 Macierzy	 Szkolnej,	 
a	 także	 od	 1907	w	Polskiej	 Szkole	Ludowej.	 Popołudniami	 zaś	 prowadził	
kursy	dla	interesujących	się	sztuką	malarską.	W	1906	roku,	w	Wiedniu,	uzy-
skał	uprawnienia	do	nauczania	z	tzw.	wolnej	ręki	rysunku	w	szkołach	śred-
nich,	a	w	1909	r.	tytuł	C.K.	profesora,	nadany	przez	Krajowy	Urząd	Szkolny	 
w	Opawie.	Uczył	do	1928	roku,	kiedy	to	przeszedł	na	emeryturę.	Był	zaan-
gażowany	w	życie	artystyczno	-	kulturalne	miasta,	należał	do	współorgani-
zatorów	Pierwszej	Śląskiej	Wystawy	Sztuki	i	Rzemiosł	Artystycznych,	która	
odbyła	się	w	Cieszynie	na	przełomie	1906	i	1907	r.	
	 W	 roku	 1906	 zamieszkał	 w	 kamienicy	 „Pod	 Kasztanem”	 przy	 
ul.	Nowe	Miasto	27	w	Cieszynie	i	tu	spędził	resztę	życia.	Ożenił	się	z	Martą	
Folwarczną,	córką	pastora	Bernarda	Folwarcznego	i	razem	mieszkali	w	domu	
jej	ojca.	
	 Mimo,	że	był	cenionym	wy-
chowawcą	młodzieży	i	pedagogiem,	
był	 jednak	 przede	 wszystkim	 bar-
dzo	płodnym	i	aktywnym	malarzem.	
Tematyka	 jego	 obrazów	 była	 roz-
legła,	 namalował	 wiele	 portretów,	
tworzył	 obrazy	 o	 tematyce	 sakral-
nej,	 kopie	 dawnych	 mistrzów,	 ale	
przede	 wszystkim	 utrwalał	 pejzaż	
wsi	podcieszyńskiej.	Chodził	z	krze-
słem	malarskim	i	malował	krajobra-
zy,	 fragmenty	 ulic.	 Kochał	 ziemię	
cieszyńską,	 stąd	 może	 upodobanie	
do	 malowania	 krajobrazów.	 Wie-
le	 uwiecznionej	 na	 jego	 obrazach	
dawnej	 architektury,	 zabytkowych	
kościółków,	 kapliczek,	 chłopskich	
chałup,	 już	 nie	 istnieje.	 Jego	 pra-
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ce	 odkrywały	 piękno	 naszej	 ziemi.	 Na-
malował	 około	 700	 akwareli	 i	 obrazów	
olejnych.	 W	 europejskim	 malarstwie	
panowały	wtedy	 inne	 trendy	 i	 style,	ale	
Karol	 pozostał	 niezależny,	 wierny	 swo-
jej	malarskiej	pasji	–	cieszyńskiej	ziemi.	
Mimo	 tak	 sporej	 spuścizny	 ten	 artysta	
rozmiłowany	w	regionie	pozostaje	trochę	
zapomniany.	Stopniowo	tracił	wzrok,	ale	
tworzył	dalej,	coraz	częściej	podejmując	
tematy	 religijne.	Ostatni	obraz	–	portret	
matki	 –	 namalował	 w	 1943	 roku.	 Pod	
koniec	 życia	 stracił	 wzrok,	 co	 było	 dla	
niego	najcięższym	ciosem.	Ale	zniósł	to	
cierpliwie,	 jak	wszystkie	doświadczenia	
w	 życiu,	 których	 nie	 brakowało	 od	 naj-
młodszych	 lat.	Mimo	 takiego	 ciosu	 dla	
malarza,	pozostał	pogodnego	usposobie-
nia,	 łagodnym	człowiekiem	był	 całe	 ży-
cie.	Córka	Anna,	razem	z	mężem,	miesz-
kała	 z	 rodzicami	 i	 do	 końca	 troskliwe	
się	nim	opiekowała.	Zmarł	20	lipca	1947	roku	i	został	
pochowany	na	cmentarzu	ewangelickim	przy	ul.	Biel-
skiej,	razem	z	żoną	Martą.	Zgodnie	z	jego	wolą	część	
spuścizny	artystycznej	–	prace	z	okresu	studiów,	szki-
cowniki,	akwarele	i	obrazy	olejne	oraz	część	biblioteki	–	
znalazły	się	w	zbiorach	Muzeum	Śląska	Cieszyńskiego	
w	Cieszynie.	Jego	spuścizną	pieczołowicie	zajmowała	
się	córka.	Pośmiertnie	jego	obrazy	wystawiano	na	kilku	
wystawach	m.in.	w	2005	roku	na	Zamku	w	Cieszynie	
na	 wystawie	 „Korzenie”,	 a	 w	 roku	 1987	 w	 Warsza-

wie	w	galerii	Towarzystwa	Sztuk	Pięknych	jego	prace	
znalazły	 się	 na	 ekspozycji	 „Pejzaż	 ziemi	 cieszyńskiej	 
w	twórczości	artystów	regionu”.	

 Obecnie zapraszamy do sali wystaw 
cieszyńskiego muzeum. Trwa tam pięknie 
przygotowana wystawa jego obrazów. 

Władysława Magiera

Wieczór	wigilijny

To	właśnie	tego	wieczoru,	gdy	mróz	lśni	jak	gwiazda	na	dworze,	

przy	stołach	są	miejsca	dla	obcych,	bo	nikt	być	samotny	nie	może.

To	właśnie	tego	wieczoru,	gdy	wiatr	zimny	śniegiem	dmucha,

w	serca	złamane	i	smutne	po	cichu	wstępuje	otucha.

To	właśnie	tego	wieczoru	zło	ze	wstydu	umiera,

widząc,	jak	silna	i	piękna	jest	Miłość,	gdy	pięści	rozwiera.

To	właśnie	tego	wieczoru,	od	bardzo	wielu	wieków,	

pod	dachem	tkliwej	kolędy	Bóg	rodzi	się	w	człowieku.

Emilia Waśniowska 
udost. RM
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Wydarzenia parafialne
Ordynacja w Skoczowie

	 W	 dniu	 13	 grudnia	 br.	 o	 godzinie	 11.00	
rozpoczęło	się	w	ewangelickim	kościele	św.	Trój-
cy	w	 Skoczowie	 uroczyste	 nabożeństwo	 ordyna-
cyjne.	Dla	 naszej	 parafii	 nie	 było	 to	wydarzenie	
bez	 znaczenia,	 ponieważ	 na	 duchownego	 został	
wyświęcony	magister	 teologii	Marcin	 Podżorski.	
Z	 kronikarskiego	 obowiązku	 dodam,	 że	 oprócz	
naszego	 parafialnego	 praktykanta,	 ordynowani	
zostali	także:	Robert	Augustyn,	Tymoteusz	Bujok	
i	Adrian	Lazar.	Ordynacji	na	duchownych	dokonał	
Biskup	Kościoła	ks.	Jerzy	Samiec.	
	 Uroczystość	 okrasiły	 śpiewem	 trzy	 chó-
ry	kościelne	–	miejscowy	ze	Skoczowa,	z	Wisły-
-Malinki	 oraz	 chór	 mieszany	 Hażlach-Zamarski.	
Ten	ostatni	towarzyszył	księdzu	Marcinowi,	gdyż	
nowo	ordynowany	już	działał	duszpastersko	na	te-
renie	 naszej	 parafii,	 ze	 szczególnym	uwzględnie-
niem	Hażlacha	i	Zamarsk.	Ksiądz	Marcin	będzie	
miał	 okazję	 kontynuować	 podjętą	 służbę	 i	 dzia-
łania	 w	 wyżej	 wymienionych	 filiałach.	 Dlatego 
życzymy mu dalszego Bożego prowadzenia, obfi-
tości Bożych łask oraz jak dotąd wielu pomysłów, 
inspiracji, inicjatyw, które przyczynią się do roz-
woju Bożej chwały w naszej społeczności.

ks. Dariusz Madzia

ks. Robert Augustyn, ks. Tymoteusz Bujok, ks.  Adrian Lazar, ks. Marcin Podżorski
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Nabożeństwa Adwentowe dla seniorów:

... w Ogrodzonej

	 Spośród	wielu	nabożeństw,	są	zawsze	te,	które	
z	jakiegoś	powodu	lepiej	zapamiętujemy	od	innych.	Do	
tej	grupy	dla	wielu	z	nas	należą	nabożeństwa,	w	któ-
rych	uczestniczą	seniorzy	naszej	parafii.	W	 tym	roku	
w	 drugą	 niedzielę	Adwentu	 razem	 z	 seniorami	 prze-
żywaliśmy	 nabożeństwo	 ze	 Spowiedzią	 i	 Wieczerzą	
Świętą.	Dziękowaliśmy	za	siły	 i	zdrowie	i	prosiliśmy	
o	dalsze	Boże	błogosławieństwo	dla	wszystkich	przy-
byłych.		W	modlitwie	nie	zapomnieliśmy	także	o	tych,	
którym	w	minionym	czasie	stan	zdrowia	pogorszył	się	
na	 tyle,	 że	 nie	 mogli	 być	 razem	 z	 nami.	 Powierzyli-
śmy	Panu	Bogu	wszystkie	nasze	troski	i	bóle	ufając,	że	
On	 zamieni	 je	w	 swoje	 dobro.	 Prosiliśmy	 o	 codzien-
ny	pokój,	radość	i	nadzieję,	które	głosi	czas	Adwentu.	
Po	nabożeństwie	spotkaliśmy	się	
przy	 stołach.Wspólny	 czas	 przy	
cieście	 i	 kawie	 wypełniło	 wiele	
rozmów	i	uśmiechów.	Nie	zabra-
kło	adwentowej	refleksji	i	życzeń	
świątecznych.	 Na	 koniec	 każdy	 
z	seniorów	otrzymał	w	prezencie	
mały	upominek.
	 Chciałbym	podziękować	
wszystkim,	którzy	po	raz	kolejny	
przyczynili	 się	 do	 zorganizowa-
nia	naszego	spotkania.	Szczegól-
nie	 dziękuję	 Radzie	 filiału	 i	 pa-
niom,	które	przygotowały	pyszne	
wypieki	i	stoły	na	nasze	spotkanie.										ks. Łukasz Gaś

... w Hażlachu

	 W	trzecią	niedzielę	adwentową	14	grudnia	
br.	 odbyło	 się	 coroczne	 nabożeństwo	 szczególnie	
skierowane	do	seniorów	hażlaskiego	filiału.	Nabo-
żeństwo	było	szczególnym	wydarzeniem	nie	tylko	
dla	 seniorów	 i	 zboru,	 ale	 również	dla	opiekuna	fi-
liału,	 nowo	 ordynowanego	 księdza	 Marcina	 Pod-
żorskiego,	który	po	raz	pierwszy	dostąpił	godności	
sprawowania	Sakramentu	–	Komunii	Świętej.
	 Tradycyjnie	 też	 po	 nabożeństwie	 odbyło	
się	 spotkanie	 seniorów	w	 sali	 czytelni,	w	 którym	
uczestniczyli	również	były	Wójt	gminy	Karol	Fol-
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warczny,	 kurator	 parafii	 Jan	 Król,	 przed-
stawiciele	 rady	 parafialnej,	 filiału	 oraz	
zborownicy.	W	trakcie	spotkania	prezbiter	
Zbigniew	 Dębinny	 złożył	 podziękowanie	
wójtowi	 Karolowi	 Folwarcznemu,	 któ-
ry	w	tym	roku	postanowił	nie	ubiegać	się	 
o	kolejną,	czwartą	reelekcję	na	stanowisko	
wójta,	 za	 długoletnią	 współpracę	 gminy	 
z	hażlaskim	filiałem.	
	 Po	krótkim	przemówieniu,	podzię-
kowaniach	i	złożeniu	życzeń,	K.	Folwarcz-
ny	 wręczył	 zebranym	 drobne	 upominki.	
Do	zebranych	zwrócił	się	również	kurator	
J.	 Król	 oraz	 ks.	M.	 Podżorski.	 Spotkanie	
zakończono	 wzajemnym	 złożeniem	 świą-
tecznych	życzeń	i	przekazaniem	drobnych	
paczek	seniorom	z	filiału.

mg  

... w Puńcowie

	 W	trzecią	niedzielę	Adwentu	14	grudnia	br.	se-
niorzy	naszego	filiału	wzięli	udział	w	specjalnie	dla	nich	
przygotowanym	 nabożeństwie	 spowiednio-komunij-
nym.	Słowem	Bożym	tej	niedzieli	służył	ks.	T.	Chudec-
ki,	zaś	pieśnią	miejscowy	chór.	Po	
uroczystości	w	kościele	 seniorzy	
udali	się	do	salki	na	drugą	część	
spotkania.	 Tutaj	 	 w	 świątecznej	
już	 atmosferze,	 	 przy	 choince	 
i	 zastawionych	 stołach,	 toczyły	
się	 ciekawe	 rozmowy.	 Opiekun	
filiału	 podzielił	 się	 krótkim	 roz-
ważaniemm	 zaś	 pisząca	 te	 sło-
wa	 złożyła	 zebranym	 	 życzenia.	
Każdy	 z	 uczestników	 spotkania	
otrzymał	 świąteczny	 upominek	
oraz	książkę	ks.	H.	Czembora.	Na	
zakończenie	był	czas	na	złożenie	
sobie	 życzeń	 i	 podzielenie	 się	

opłatkiem.	Jesteśmy	wdzięczni	Panu	Bogu,	że	dał	nam	
przeżyć	kolejny	rok	 i	mogliśmy	się	spotkać	w	 	gronie	
naszych	 „Drogich	 Seniorów”.	 Jeszcze	 raz	 wszystkim	
życzymy	zdrowych,	radosnych	i	błogosławionych	Świąt.	
Niechaj	 to	 nowo	 narodzone	 Dzieciątko	 Jezus	 narodzi	
się	w	sercu	każdego	z	Was	i	niechaj	towarzyszy	Wam	w	
każdym	dniu	nowego,	2015	Roku.	 	 	
      Grażyna Smoter 

Foto: Marcin Gabryś
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... w Bażanowicach

	 14	 grudnia	 2014,	 w	 trzecią	 nie-
dzielę	adwentu,	odbyło	się	w	Bażanowi-
cach	 uroczyste	 nabożeństwo	 połączone	
ze	 spowiedzią	 i	 komunią	 świętą,	 prze-
znaczoną	dla	seniorów	filiału.	
	 Podczas	 nabożeństwa	 kazanie	
wygłosił	 ks.	 Łukasz	 Gaś.	 Zaśpiewał	
miejscowy	chór	kościelny	pod	dyrekcją	
diak.	Joanny	Sikory.
	 Po	 nabożeństwie	 seniorzy	 spo-
tkali	 się	 w	 sali	 parafialnej,	 gdzie	 przy-
gotowano	dla	nich	poczęstunek.	Występ	
przygotowały	dzieci	z	chórku	Stokrotki	
pod	dyrekcją	Doroty	Gaś.	Na	zakończe-
nie	 spotkania	 wszystkim	 obecnym	 roz-
dano	symboliczne	prezenty.

Tekst: J. Szalbot
Zdjęcia: S. Polok
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Adwentowe spotkanie kobiet

 W	 środę,	 10	 grudnia,	 w	 Hażlachu	
odbyło	 się	 Adwentowe	 spotkanie	 kobiet	 
z	filiałów	Hażlach	i	Zamarski.	Do	sali	starej	
czytelni	przybyło	około	50	pań,	głównie	sta-
łych	 uczestniczek	 spotkań,	 które	 odbywają	
się	regularnie	raz	w	miesiącu	w	Zamarskach,	 
w	Hażlachu	i	w	Brzezówce.	Spotkanie	rozpo-
czął	modlitwą	 opiekun	 filiałów	Marcin	 Pod-
żorski,	 a	 następnie	 zaśpiewano	 kilka	 pieśni,	
po	 czym	 przyszedł	 czas	 na	 wykład	 biblijny.	
Gościem	spotkania	była	Ilona	Hajewska,	któ-
ra	w	swoich	przemyśleniach	wskazała	na	róż-
nicę	pomiędzy	człowiekiem,	który	jest	tylko	
religijny,	a	człowiekiem,	który	szczerze	chce	
naśladować	 w	 swoim	 życiu	 Jezusa	 Chrystu-
sa.	Podczas	wykładu	padały	różne	przykłady	 
z	życia	codziennego	i	z	rozmów	z	ludźmi.
Po	 wykładzie	 i	 kilku	 kolejnych	 pieśniach	
przyszedł	 czas	 na	 poczęstunek.	 Na	 uczest-
niczki	 czekał	 pyszny	 bogracz	 przygotowany	
przez	panie	z	Hażlacha	przy	pięknie	przystro-
jonych	stołach.	W	dalszej	części	spotkania	był	
jeszcze	 krótki	 konkurs	 ze	 znajomości	 kolęd	
przygotowany	przez	Marcina	Podżorskiego.	
	 Dalsza	 część	 spotkania	 upłynęła	 na	
wielu	 rozmowach	 przy	 kawie	 i	 cieście.	 Ta-
kie	spotkanie	było	dobrą	okazją	do	lepszego	
poznania	 się	 pań,	 zadowolenie	wielu	 z	 nich	
potwierdziło	 sens	 organizowania	 takich	 wy-
darzeń.

Uczestniczka

 Jesteście	bowiem	ponownie	do	życia	powołani	nie	z	ginącego	nasienia,	ale	z	niezniszczalnego,	dzięki	słowu	

Boga,	które	jest	żywe	i	trwa.	Każde	bowiem	ciało	jak	trawa,	a	cała	jego	chwała	jak	kwiat	trawy:	trawa	uschła,	a	kwiat	

jej	opadł,	słowo	zaś	Pana	trwa	na	wieki.	Właśnie	to	słowo	ogłoszono	wam	jako	Dobrą	Nowinę.

1 Piotra 1,22-25
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Adwentowe spotkanie Młodzieży Dojrzałej

	 Mam	 wrażenie,	 że	 czas	
pędzi	 coraz	 szybciej,	 a	 my	 led-
wo	za	nim	nadążamy.	Niedawno	
pisałam	o	adwentówce	2013,	do-
piero	co	o	czerwcowej	wycieczce,	 
a	 tu	 już	 za	 nami	 kolejna	 adwen-
tówka.
	 Spotkaliśmy	się	06	grud-
nia	 2014	 roku	 o	 godzinie	 17.00.	
Większość	 chętnych	 do	 pracy	
przyszła	dużo	wcześniej.	A	chęt-
nych	jest	coraz	więcej	i	coraz	wię-
cej	 ujawnia	 się	 wśród	 nas	 talen-
tów.	 Każdy	 to	 co	 przygotowuje,	
robi	z	własnej	woli	i	wygląda	na	to,	że	z	radością.	
Nikt	 nie	 kazał	 Uli	 szydełkować	 dzwoneczków,		
kilka	osób	 spotkało	 się	 specjalnie	poprzedniego	
wieczoru,	aby	zrobić	stroiki	na	stoły,	inna	grupa	
robiła	sałatkę,	Irka	przyniosła	własnoręcznie	zro-
bione	 kanapki,	 Ilona	 upiekła	 drobne	 ciasteczka,		
Gercia	przygotowała	konkursy.	Trochę	to	dziwne	
zachowanie	w	 dzisiejszych	 czasach,	 kiedy	 prze-
waża	minimalizm,	branie,	a	nie	dawanie.	Zawsze	
podkreślam,	 że	 nasza	 grupa	 jest	wyjątkowa,	 po	
prostu	chce	nam	się	chcieć.		Skoro	spotkanie	od-
bywało	się	6	grudnia	-	nie	mogło	zabraknąć		Mi-
kołaja	 i	 słodkich	prezentów.	Nawet	mała	Alusia	
była	w	mikołajkowym	stroju.	Pośpiewaliśmy	ulu-
bione	pieśni,	trochę	pokolędowaliśmy,	był	apel	o	
wyciszenie	się	w	czasie	adwentu,	 radowanie	się	
bez	 pośpiechu,	 a	 także	 życzenie	 ,abyśmy	Świąt	
Bożego	 Narodzenia	 nie	 przeżuwali,	 ale	 przeży-
wali.	Długo	 trwały	 sympatyczne	 rozmowy	 przy	
pięknie	nakrytych	stołach,	przerywane	konkursa-
mi	polegającymi	na	prawidłowym	odpowiadaniu	
na	pytania	dotyczące	samych	świąt,	a	także	zwy-
czajów,	śpiewaniu	na	pamięć	wylosowanej	pieśni,	
układaniu	 puzzli,	 strojeniu	 papierowej	 choinki,	
itp.	Niestety	wszystko	musi	się	skończyć,	więc	i	
to	spotkanie	się	skończyło,	a	następna	adwetówka	
dopiero	(a	może	już?)	za	rok.	Podsumowując	mi-
jający	rok	trzeba	przyznać,	że	przeżyliśmy	wiele	
dobrych,	radosnych	chwil	czy	to	na	spotkaniach	czy	na	
balu	czy	też	na	wycieczce.	W	ciągu	tego	roku	przybyło	
do	nas	kilka	osób,	urodziła	się	też	Alusia.	Były	i	trudne	
chwile.	Były	choroby,	operacje,	a	najtrudniejszą	chwilę	
przeżywaliśmy,	 kiedy	 staliśmy	 w	 kościele	 przy	 trum-
nie	 śp.	Grażyny	Bujok-Gębal.	Była	 jedną	z	założycie-
lek	Młodzieży	Dojrzałej,	starała	się	urozmaicać	nasze	

spotkania,	 robiła	 wyroczki	 przy	 okazji	 adwentówek,	
świadectwa	 ukończenia	 roku	 szkolnego	 Młodzieży	
Dojrzałej,	albo	chowała	słodkie		prezenciki	od	zajączka	
po	ogrodzie.	Założyła	naszą	kronikę,	napisała	kilka	ar-
tykułów	z	naszych	spotkań.	Pozostały	jedynie	zdjęcia	i	
wspomnienia...	
	 A	co	mamy	w	planach?		Kolejne	spotkania,	na	
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których	będziemy	przeżywać	radość	z	możliwości	przebywania	
razem,	bal	karnawałowy,	już	się	dopracowuje	program	wyciecz-
ki.	Oby	tylko	dopisało	nam	wszystkim	zdrowie,		a	z	resztą	sobie	
poradzimy.	Najbliższe	spotkanie	odbędzie	się	10.01.2015	o	go-
dzinie	18.00.	 Już	 teraz	zapraszam.	A póki co, życzę wszystkim 
zdrowych, radosnych i spokojnych świąt. 

Lidia Procner

30 lat Oddziału PTEw. w Cieszynie

	 19	 listopada	 2014	 r.	 mi-
nęła	 30	 rocznica	 zebrania	 zało-
życielskiego	Oddziału	Polskiego	
Towarzystwa	 Ewangelickiego	 
w	 Cieszynie.	 Tej	 okazji,	
20.11.2014	 r.,	 poświęcony	 był	
wieczór	wspomnieniowy,	na	któ-
rym	 zaprezentowano	 w	 ponad	
100	 obrazach	 w	 skrócie	 dzieje	
i	 osiągnięcia	 oddziału.	 Spośród	
członków	założycieli	przybyli	na	
spotkanie:	 Edward	 Figna,	 Emi-
lia	 Grochal,	 pastorostwo	 Irena	 
i	ks.	Jan	Melcerowie,		Irena	Polok,	
Emilia	 i	 Władysław	 Sosnowie.	
Do	 grupy	 członków	 seniorów	
należy	 również	 zaliczyć	 Pań-
stwo	 Ewalda	 i	 Stanisławę	 Rucz-
ko,	którzy	przenieśli	się	do	nas	z	oddziału	bielskiego.	
W	grupie	gości	zaszczycili	nas:	wiceburmistrz	Miasta	
Cieszyna	–	Jan	Matuszek,	prezes	ZG	PTEw.	Józef	Król,	
prezesi	oddziałów	PTEw.	w	Bielsku	Białej	–	Ligia	Ja-
siok,	Jaworza	–	Jan	Kliber	i	z	byłego	oddziału	PTEw.	w	
Wiśle	–	Aleksandra	Arkuszyńska.	
	 Na	 wstępie	 prezes	 przeprosił	 zebranych	 za	
niedostatki	prezentacji	wynikające	 z	 tego,	 że	niestety	
z	pierwszych	 lat	działalności	Oddziału	nie	ma	żadnej	

dokumentacji	fotograficznej.	
	 Prezentacja	składała	się	z	kilku	części.	Otworzył	
ją	wypis	z	kronik	najważniejszych	wydarzeń	z	historii	
Oddziału,	portrety	założyciela	PTEw.	ks.	Karola	Kotuli	
i	 pierwszego	 prezesa	Oddziału	w	Cieszynie	 –	Włady-
sława	Kalety	oraz	jedyne	zdjęcie	z	pierwszego	walnego	
zebrania	delegatów	w	Poznaniu	w	1985	r.	W	II	części	
przypomnianych	było	kilkadziesiąt	fotografii	zmarłych	
już	 członków	Oddziału,	 których	 podobizny	 „powycią-

Foto: Edward Figna
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gano”	 z	 różnych	 zdjęć	 okolicznościowych.	
Potem	 pokazanych	 było	 kilka	 migawek	 
z	najważniejszych	uroczystości	organizowa-
nych	 przez	Oddział,	m.in.	 400	 –	 lecia	 uro-
dzin	ks.	Jerzego	Trzanowskiego,	300	–	lecia	
powstania	 Kościołów	 Łaski	 na	 Śląsku,	 25	
–	lecia	Oddziału,	Tygodnia	Ewangelickiego	 
w	2010	r.	i	z	kilku	wieczornic.	Przypomnia-
ne	zostały	także	zainicjowane	przez	Oddział	
zebrania	tzw.	Grupy	Wyższobramskiej,	sku-
piającej	 współpracujące	 z	 sobą	 na	 terenie	
Śląska	 Cieszyńskiego	 Oddziały	 PTEw.	 Za-
akcentowano	 również	współpracę	 z	Macie-
rzą	Ziemi	Cieszyńskiej,	parafią,	a	zwłaszcza	
z	redakcją	„Wieści	Wyższobramskich”	i	ich		
poprzedników.	W	kolejnym	bloku	zaprezen-
towano	 ufundowane	 przez	Oddział	 pamiąt-
ki	plastyczne	 (pomnik,	 tablice)	oraz	strony	
tytułowe	 wydanych	 publikacji.	 Ciekawie	
przedstawiał	 się	 także	 blok	 ze	 zdjęciami	
z	 wybranych	 wycieczek	 organizowanych	
przez	 Oddział.	 Przegląd	 zakończyło	 zesta-
wienie	 najważniejszych	 dokonań	Oddziału	
w	liczbach.	
	 W	 suchych	 liczbach	 można	 je	
przedstawić	następująco:	
	 1/	 ilość	 odnotowanych	 spotkań	
czwartkowych,	wieczornic	i	sesji	–	670	
	 2/	 ilość	 zorganizowanych	 wycieczek	 krajo-
znawczo	 -	 rekreacyjnych	na	 terenie	Polski,	Republiki	
Czeskiej	i	Słowacji	(odpowiednio	140	+	72	+	59)	271	
	 3/	ilość	ufundowanych	tablic	-	10	i	jednego	po-
mnika,	współfundowanych	 -	 2	 i	wystawione	 z	 naszej	
inicjatywy	–	3	tablice.	
	 4/	ilość	wydanych	pozycji	książkowych	28	i	4	
folderów.	
 W	ciągu	 30	 lat	Oddział	miał	 tylko	 dwóch	 pre-
zesów:	Władysława	Kaletę	i	od	1989	r.	Władysława	So-
snę.	 Najdłuższy	 staż	 w	 zarządach	mają:	 Emilia	 Sosna	 
(6	kadencji),	Marta	Grzybek,	Stanisław	Hławiczka	i	Mar-
cin	Mrózek	(5	kadencji),	Emilia	Grochal	(4	kadencje).	

 „Urzędującemu”	prezesowi,	w	jego	25	–	lecie	
prezesowania	gratulacje	i	słowa	uznania	złożyli:	wice-
burmistrz	Jan	Matuszek	oraz	w	 imieniu	PTEw.:	 Józef	
Król,	Ligia	 Jasiok,	 Jan	Kliber	 i	Aleksandra	Arkuszyń-
ska,	a	z	własnego	podwórka:	Nina	Barton	i	Stanisława	
Ruczko,	 która	 równocześnie	 podziękowała	 prezeso-
wi	„za	zatrudnienie”	 (P.	Stanisława	w	ciągu	ostatnich	
3	 lat	 należy	 do	 grupy	 najaktywniejszych	 prelegentów	
Oddziału).	Prezes	zaś	podziękował	wszystkim,	którzy	 
w	ciągu	tych	30	lat	przyłożyli	rękę	do	pługa.	
       
    

wa 
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Wizyta w Schwabach

	 Podczas	 pobytu	 dużej	 grupy	 z	 Parafii	 Ewange-
licko-Luterańskiej	 ze	 Schwabach	 w	 Cieszynie	 w	 maju	
br.,	 uzgodniono	 przyjazd	 członków	 Rady	 Parafialnej	 
z	Cieszyna	do	Schwabach.	Wizyta	zrealizowana	została	
w	dniach	24	do	27	października	2014	r.	Współpraca	po-
między	parafiami	w	Schabach	i	Cieszynie	nawiązana	zo-
stała	początkiem	ubiegłego	roku	i	rozwija	się	dobrze	ku	
zadowoleniu	obydwu	stron	i	od	tego	czasu	miało	miejsce	
już	kilka	spotkań	w	Cieszynie	i	Schwabach.
	 Pobyt	w	Schwabach	rozpoczął	się	wieczorem	24	
października	 spotkaniem	 grupy	 cieszyńskiej	 z	 przedsta-
wicielami	 Parafii	 Ewangelicko-Luterańskiej	 Św.	 Mar-
cina	w	domu	parafialnym	położonym	niedaleko	pięknej	
starówki.	W	pięknie	urządzonym	domu	znajdują	się	nie	
tylko	 pomieszczenia	 Parafii	 Św.	Marcina,	 lecz	 również	
Dekanatu	 Schwabach	 oraz	 diakonatu.	
W	spotkaniu	uczestniczył	 też	ks.	Lutz	
Domröse.	W	sobotę	w	towarzystwie	ks.	
proboszcza	 dr.	 Paula	 Hermanna	 Zell-
feldera	 oraz	 grupy	 parafian	 ze	 Schwa-
bach	 miał	 miejsce	 wyjazd	 do	 leżącej	
niedaleko	 Frankonii	 Szwajcarskiej.	
Teren	 ten	 jest	 atrakcyjnym	 miejscem	 
z	dolinkami	krasowymi,	w	których	jest	
wiele	 pagórków,	 skał,	 jaskiń,	 starych	
zamków	 i	 urokliwych	 wiosek.	 Wielo-
godzinne	rozmowy	w	czasie	wędrówki,	
a	 również	 pobytu	 u	 rodzin,	 które	 nas	
gościnnie	 przyjmowały,	 były	 okazją	
do	 rozmów	 dotyczących	 życia	 para-
fialnego	 w	 Polsce	 i	 Niemczech,	 histo-
rii	i	współczesności	Frankonii	i	Śląska	
Cieszyńskiego.	W	Bawarii	 i	w	 całych	
Niemczech	Południowych	region	Fran-
konii	 (Norymberga,	 Schwabach)	 jest	
miejscem,	gdzie	jest	najwięcej	luteran.	
Po	powrocie	do	Schwabach	grupa	cie-
szyńska	zwiedziła	kościół		zbudowany	
w	 latach	1685-1687	przez	Hugenotów	
francuskich.	W	roku	1685	Król	Ludwik	
XIV	(zwany	„słońce”)	wypędził	z	Fran-
cji	 ponad	 200	 tys.	 Hugenotów.	Więk-
szość	 trafiła	do	Szwajcarii,	a	część	do	
Frankonii	przyjaznej	protestantom.	Na-
bożeństwa	w	języku	francuskim	odpra-
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wiane	były	do	połowy	XIX	w.,	potem	kościół	przejęty	
został	przez	Parafię	Ewangelicko-Reformowaną.	
	 W	 niedzielę	 nasza	 grupa	 wzięła	 udział	 w	 na-
bożeństwie	 w	 kościele	 Spitalkirche.	W	 nabożeństwie	
uczestniczył	ks.	Paul	Zellfelder	a	kazanie	wygłosił	ks.	
Lutz	Domröse.	Temat	 kazania	 „Politik	 und	Kirche”	 –	
„polityka	 i	 kościół”,	 był	 bardzo	 ciekawy,	 bowiem	 do-
tyczył	 problemu	 wspierania	 ludzi	 ubogich,	 chorych	 
i	 potrzebujących	wsparcia	 socjalnego	w	 czasach	Mar-
cina	 Lutra	 oraz	 współcześnie	 w	 Niemczech.	 Gotyc-
ki	 kościół	 Spitalkirche	wybudowany	 został	w	 drugiej	
połowie	XIV	w.,	 a	wnętrze	zostało	częściowo	przebu-
dowane	w	stylu	barokowym	w	XVIII	w.	Po	południu	
grupa	 cieszyńska	 wspólnie	 z	 przedstawicielami	 rady	
parafialnej	ze	Schwabach	miała	okazję	zwiedzić	pobli-
ską	Norymbergę,	a	zwłaszcza	gotyckie	kościoły	ewan-
gelickie	św.	Sebalda	i	św.	Wawrzyńca,	katolicki	kościół	
pod	wezwaniem	Najświętszej	Marii	Panny,	dom	Dürera	
oraz	zamek	cesarzy	niemieckich.	Wieczorem	odbyło	się	
spotkanie	w	domu	zborowym,	w	którym	uczestniczyło	
12	członków	Parafii	św.	Marcina.	Spotkanie	prowadził	
proboszcz	dr	Paul	Zellfelder.	W	dyskusji	i	omawianiu	
tematów	przyszłej	współpracy	 aktywnie	 uczestniczyli	
wszyscy	 członkowie	 grupy	 cieszyńskiej:	 ks.	 Tomasz	
Chudecki,	Pavlina	Chudecka,	ks.	Mirosław	Podżorski	
oraz	Stanisław	Hławiczka.
	 W	wyniku	dyskusji	oraz	też	częściowo	inicjaty-
wy	strony	niemieckiej	uzgodniono	następujące	tematy	
(pomysły)	do	realizacji	w	latach	2015-2017:
 - wizyta większej grupy cieszyńskiej w Schwa-
bach w dniach 5.-8, 06. 2015. Główne uroczystości 
ponownego otwarcie kościoła św. Marcina, po ponad 
4-letniej renowacji, odbędą się w niedzielę, 7 czerw-
ca 2015 r. Chór mieszany z Cieszyna będzie aktywnie 
uczestniczył w nabożeństwie oraz po południu w kon-
cercie (ok. 30 min.) Rada Parafialna w Schwabach pod-
jęła już uchwałę, że 50 % ofiary z uroczystego nabo-
żeństwa przeznaczona zostanie na renowację organów  
w Cieszynie.
 - Cieszyński Wyższobramski Chór Kameralny 
będzie uczestniczył w koncertach „Schwabacher Musik-
tage” – Dniach Muzyki w Schwabach. Koncert będzie 
miał miejsce 5 lipca 2015 r. o godz. 19.30 w kościele św. 
Marcina.  
 - w czasie pobytu grupy cieszyńskiej w dniach 
5-8.06.2015r. planowane jest podpisanie oficjalnej 
umowy dotyczącej współpracy pomiędzy parafiami  
w Schwabach i Cieszynie.                 
 - w 2015 r. planowany jest przyjazd do Cieszy-
na kierowniczki przedszkola parafii św. Marcina oraz 
kierownika dekanatu Schwabach w celu zapoznania się 

z pracą przedszkola i szkoły podstawowej TE w Cieszy-
nie.
 - w 2016 r. planowana jest wizyta (ok. tygodnio-
wy staż) wychowawczyń z przedszkola i nauczycieli ze 
szkoły podstawowej TE z Cieszyna w Schwabach. Jeżeli 
nie będzie barier językowych, mogą być realizowane 
dodatkowe obustronne hospitacje. 
 - w 2015 r. planowany jest przyjazd do Cieszy-
na członków parafii św. Marcina zajmujących się pracą 
z młodzieżą, celem zapoznania się z organizacją tej pra-
cy w Parafii Cieszyńskiej. Zorganizowanie wspólnego 
pobytu młodzieży konfirmacyjnej z Cieszyna i Schwa-
bach w Beskidzie (w Wiśle-Jaworniku) w 2015 r. jest 
niemożliwy. W jedynym możliwym terminie, sierpniu 
2015, młodzież ze Schwabach wyjeżdża na obóz do 
Włoch (wraz z opiekunami z parafii). Rozważana jest 
możliwość finansowego wsparcia jakiejś grupy konfir-
mantów Cieszyna, żeby mogli uczestniczyć w obozie we 
Włoszech. 
 - jesienią 2015 r. planowany jest przyjazd gru-
py ze Schwabach do Cieszyna celem urządzenia wspól-
nych wędrówek po Beskidzie Śląskim z członkami Para-
fii Cieszyńskiej.

- jesienią 2016 r. planowany jest przyjazd grupy z Cie-
szyna do Schwabach celem urządzenia wspólnych wę-
drówek po Frankonii  z członkami Parafii w Schwabach.
 - w III kw. 2016 r. planowany jest przyjazd do 
Cieszyna grupy ze Schwabach w celu uczestniczenia  
w kościele Jezusowym w uroczystym poświęceniu (oraz 
koncercie) organów po renowacji.
 - w jubileuszowym roku reformacji (2017) od-
będzie się szereg imprez, których szczegółowy program 
zostanie jeszcze uzgodniony. Planowany jest m.in. obu-
stronny udział w uroczystych nabożeństwach i koncer-
tach, wykłady w Schwabach na temat Reformacji i hi-
storii protestantów na Śląsku Cieszyńskim oraz wykłady 
w Cieszynie na temat historii protestantów w Schwa-
bach i okolicy (m.in. przyjmowanie wypędzonych z Au-
strii i Francji).  
	 Należy	 mieć	 nadzieję,	 że	 z	 inicjatywy	 człon-
ków	Parafii	w	Cieszynie	plan	ten	zostanie	jeszcze	uzu-
pełniony.

Stanisław Hławiczka          
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Goście ze Szwecji w Cieszynie

 Nasz	 Kościół	 podpisał	 umowę	 partnerską	 
z	 Diecezją	 Upsala	 Luterańskiego	 Kościoła	 Szwecji.	
Wynikiem	podpisanej	umowy	są	pierwsze	partnerstwa	
zawierane	 pomiędzy	 parafiami.	
Naszą	 parafię	 odwiedziła	 dzie-
więcio	 osobowa	 grupa	 z	 parafii	
Delsbo	w	północnej	Szwecji.	Od	
środy,	 12	 listopada	 do	 niedzieli	
16	listopada	goście	zwiedzili	Cie-
szyn,	 Beskidy,	 Oświęcim	 i	 Kra-
ków.	 Spotkali	 się	 z	 przedstawi-
cielami		naszej	parafii	i	zapoznali	
się	z	naszym	życiem	parafialnym.	
	 Wzięli	 też	 udział	 w	 nie-
dzielnym	 nabożeństwie,	 w	 cza-
sie	 którego	
przekazali	 po-
zdrowienia	 od	
swojej	 parafii	 
i	 zaproszenie	 
do	 Delsbo	 dla	
pięciu	 przed-
stawicieli	 na-
szej	 parafii	 na	
ich	 uroczysto-
ści	 parafialne	
w	 dniu	 piąte-
go	 lipca	 2015	
roku.	

 Może	ta	współpraca	będzie	się	rozwijać	i	przy-
niesie	 dobre	 owoce	 w	 przyszłości	 dla	 obu	 naszych	 
parafii.	 ks. Janusz Sikora

„Tobie, Królu i Panie, kłaniają się Cieszynianie” 
- Ekumeniczne obchody Święta Epifanii 

w Cieszynie

 Święto	 Objawienia	 Pańskiego	 (Epifanii),	 nazy-
wane	także	Świętem	Trzech	Króli,	jest	jednym	z	najstar-
szych	świąt	kościelnych.	Niestety,	niewielu	z	nas	o	tym	
pamięta,	 bowiem	 dopiero	 od	 niedawna,	 dokładnie	 od	
2011	roku	Epifania	jest	dniem	ustawowo	wolnym	od	pra-
cy.	Święto	Trzech	Króli	przypomina	nam	o	wydarzeniu	
opisanym	w	Ewangelii	św.	Mateusza,	gdzie	znajdujemy	
historię	o	królach	(zwyczajowo	trzech),	którzy	wiedzeni	
przez	Gwiazdę	Betlejemską	 udają	 się	 do	Betlejem,	 by	
oddać	pokłon	nowo	narodzonemu	Dzieciątku	Jezus.

 6 stycznia o godz. 17.00. w naszej parafii odby-
wa się Wieczór Kolęd, podczas którego wszystkie chó-
ry naszej parafii kolędują wspólnie ze zgromadzonymi 
zborownikami. To piękna tradycja, którą warto pielę-
gnować. Warto również włączyć się do ekumenicznych 
obchodów Święta Epifanii. To nowa inicjatywa, którą 
postaram się krótko przybliżyć.

 Od pewnego czasu w Święto Objawienia Pań-
skiego w wielu polskich miastach organizowane jest 

Foto: Oliwia Madzia
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wydarzenie nazwane Orszakiem Trzech 
Króli, nawiązujące do organizowanych 
już w średniowieczu ulicznych jasełek.  
To niezwykłe i kolorowe widowisko prze-
nosi uczestników do Betlejem, gdzie wraz  
z królami oddają pokłon małemu  
Jezusowi. 
 6 stycznia 2015 roku Orszak Trzech 
Króli zagości również na ulicach Cieszyna. 
Inicjatorem i organizatorem orszaku jest 
Katolickie Liceum i Gimnazjum im. Mel-
chiora Grodzieckiego. Do udziału w eku-
menicznych obchodach Święta Epifanii 
zaproszono wszystkie cieszyńskie parafie. 
Członkowie poszczególnych wspólnot uformować mają 
kolorowe orszaki, które wyruszą spod swoich kościołów  
w kierunku rynku. Mile widziane są całe rodziny po-
przebierane w stroje mędrców, aniołów, pasterzy, zwie-
rząt itp. Pomiędzy godziną 13.00-13.15 wszyscy uczest-
nicy spotkają się na rynku, gdzie rozpoczną się oficjalne 
obchody święta. Nie zabraknie inscenizacji Pokłonu 
Trzech Króli, będzie szopka, stragany, a do wspólne-
go kolędowania zagra kapela góralska z Koniakowa. 
Przewidziano również występy chórów i zespołów z cie-
szyńskich parafii. Ponadto na rynku czekać będzie wie-
le atrakcji, między innymi liczne stragany z wyrobami 
cukierniczymi, rękodziełem oraz stoiska gastronomicz-
ne. Wszyscy uczestniczący w uroczystości będą mogli 
ogrzać się przysłowiowym kubkiem gorącego napoju 
czy talerzem ciepłej zupy.

 Serdecznie zapraszamy do włączenia się do 
akcji i uformowania licznego i kolorowego Orszaku 
Trzech Króli parafii EA w Cieszynie. Niech będzie to 
okazja do aktywnego i  radosnego świętowania Epifa-
nii w gronie rodziny i przyjaciół, przy wspólnym śpie-
wie i modlitwie.

Kto?	-	Wszyscy	chętni,	dzieci	i	dorośli
Kiedy?	-	6	stycznia	2015	r.	godz.	12.50	

-	formujemy	orszak
Gdzie?	-	Plac	Kościelny	(przed	budynkiem	parafii)

www.orszak.org
       
  ks. Janusz Sikora

STÓŁ JUŻ NAKRYTY
Stół	już	nakryty,	pachnie	jemiołą,	na	stole	leży	opłatek	i	sól,	

bochenek	chleba,	pachnące	ryby,	by	był	obfitszy	następny	rok,	

W	kącie	choinka	wesoło	mruga,	a	pod	nią	leży	prezentów	stos.	

Przy	stole	siadła	cała	rodzinka,	a	może	przyjdzie	w	tym	dniu	i	gość.	

Wigilia,	wigilia,	już	płoną	świece	i	radość	w	sercach	panuje	dziś,	

usiądźmy	więc	wszyscy	przy	wspólnym	stole	odrzućmy	na	bok	troski	i	złość.

A	po	kolacji	ile	tchu	w	piersi	śpiewajmy	razem,	że	przyszedł	Pan.	

Niech	dom	zapełni	piękna	kolęda,	że	tam	w	Betlejem	ten	cud	się	stał.	

Aby	tych	dni	jak	piękny	grudniowy	zdarzyło	w	roku	więc	częściej	się	–

nie	tylko	w	święta,	lecz	całe	życie,	po	prostu	wszyscy	kochajmy	się.	

Wigilia,	wigilia,	już	płoną	świece,	i	radość	w	sercach	panuje	dziś,	

usiądźmy	więc	wszyscy	przy	wspólnym	stole	odrzućmy	na	bok	troski	i	złość. A. P
otę
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Z życia kościoła ...
XV Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

Wisła Jawornik – 07.12.2014
	 Podczas	nabożeństwa	w	II	niedzielę	Adwentu,	7	grudnia	
2014	roku	w	Parafii		Ewangelicko-Augsburskiej	w	Wiśle	Jawor-
niku	odbyła	się	inauguracja		edycji	ekumenicznej	akcji	Wigilij-
nego	Dzieła	 Pomocy	Dzieciom	2014	 –	 Świeca	Wigilijna.	 Już	
od	15	lat	niesiona	jest	pomoc	dla	dzieci		w	ekumenicznej	akcji	
chrześcijańskich	kościołów	w	Polsce	 reprezentowanych	przez:	
„Caritas”-	Kościoła	Rzymskokatolickiego;	„Diakonię”	–	Kościo-
ła	 	Ewangelicko	–	Augsburskiego	w	RP	 i	 „Eleos”	–	Kościoła	
Prawosławnego	w	RP.	
	 Ks.	proboszcz	Zdzisław	Sztwiertnia	przywitał	zaproszo-
nych	gości,	m.in.	siostry	diakonise	z	Dzięgielowa,	ks.	Roberta	
Kasprowskiego,	dyrektora	„Caritas”	Diecezji	Bielsko	–	Żywiec-
kiej	Kościoła	Rzymskokatolickiego,	burmistrza	Wisły	-	Tomasza	
Bujoka,	przewodniczącego	Rady	Miasta	–	Janusza	Podżorskie-
go,	posłankę	na	Sejm	RP	–	Aleksandrę	Trybuś	–	Cieślar,		dyrek-
tor	generalną	Diakonii	Kościoła	Ewangelicko	–Augsburskiego	
w	RP	w	Polsce	–	Wandę	Falk,	dyrektora	Diakonii	Cieszyńskiej	
–	ks.	Marka	Londzina,	ks.	radcę	Piotra	Wowrego,	radcę	Macieja	
Oczkowskiego	oraz	przedstawicieli	rad	parafialnych.	
	 Okolicznościowe	 kazanie	 wygłosiła	 Anna	 Wantulok	
–	 członkini	 Rady	 Diakonii	 Kościoła	 i	 Diakonii	 Cieszyńskiej,	
która	nawiązała	do	scenki	opartej	o	ewangeliczną	przypowieść	 
o	 talentach,	 przedstawionej	 przez	 dzieci	 z	 Jawornika	 na	 po-
czątku	nabożeństwa.	Podkreśliła	w	ten	sposób	aktualność	hasła	
tegorocznej	 edycji	 –	 „Dziecko	 –	 sercem	 rodziny”.	Należy	 go	
rozumieć	 jako	 wezwanie	 do	 niesienia	 pomocy	 oraz	 odpowie-
dzialności	za	swoje	życie	i	swoją	rodzinę.	
	 Głos	zabrała	również	Wanda	Falk,	która	podziękowała	
wszystkim	 obecnym	 za	 możliwość	 kontynuowania	 Wigilijne-
go	Dzieła	Pomocy	Dzieciom,	gdyż	akcja	 ta	pomaga	nie	 tylko	
dostrzec	potrzeby	i	pragnienia	najuboższych	dzieci,	ale	przede	
wszystkim	 zebrane	 środki	 finansowe	 przekazać	 na	 ich	 rzecz,	
miedzy	 innymi	 na	 prowadzenie	 świetlic	 środowiskowych,	 do-
żywianie	w	świetlicach,	stypendia	dla	dzieci,	na	akcję	wakacyj-
ną,	a	także	na	pomoc	dla	dzieci	żyjących	w	krajach	ogarniętych	
wojną,	np.	z	Ukrainy,	Syrii,	Iraku.

	 Z	 okazji	 promocji	 akcji	 Wigilijne-
go	 Dzieła	 Pomocy	 Dzieciom	 pozdrowienia	
przekazali	również:	 	ks.	Robert	Kasprowski	
dyrektor	Caritas	Diecezji	Bielsko	–	Żywiec-
kiej	 i	 w	 imieniu	 Biskupa	 Diecezji	 Cieszyń-
skiej	 oraz	Rady	Diakonii	Cieszyńskiej	 -	 ks.	
radca	Piotr	Wowry.
      
    Marzena B

T A K    M A Ł O

Tak	łatwo	umyć	ręce,	trudniej	położyć	je	na	sercu,
tak	łatwo	składać	do	modlitwy,	trudniej	w	kieszeniach	zagłębić.

A	przecież	wystarczą	i	dziś	dwie	rybki	i	pięć	chlebków.
Oddaj	je	Temu,	który	rozdaje	chleb,	a	ten	odrasta	i	odrasta.

Okruchami	w	wyciągniętych	dłoniach
nakarmisz	świat,	gdy	On	je	pobłogosławi.	 Udost. G. Cimała
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Aleksandra 
trybuś - cieślar

Czesko-Polskie relacje

Okiem Posłanki

	 Moja	parlamentarna	aktywność	w	dużej	mierze	
dotyczy	polsko	-	czeskich	relacji	na	poziomie	bilateral-
nym	oraz	współpracy	transgranicznej.	Polskę	i	Czechy	
łączą	 bardzo	dobre	 stosunki,	 a	wzajemne	kontakty	 są	
intensywne.	 W	 ostatnim	 czasie	 miały	 miejsce	 liczne	
spotkania:	premier	Republiki	Czeskiej	Bohuslav	Sobot-
ka	odbył	swoją	pierwszą	zagraniczną	wizytę	właśnie	do	
Warszawy,	 spotykając	 się	 z	 premierem	Donaldem	Tu-
skiem,	 podobnie	 minister	 spraw	 zagranicznych	 Grze-
gorz	 Schetyna	 w	 swoją	 pierwszą	 podróż	 zagraniczną	
udał	 się	 do	 Pragi.	Dwa	 tygodnie	 temu	 do	 Pragi	 poje-
chała	 również	pani	premier	Ewa	Kopacz,	a	prezydent	
RP	 Bronisław	 Komorowski	 w	 Pradze	 uczestniczył	 
w	spotkaniu	prezydentów	Grupy	Wyszehradzkiej	i	Nie-
miec.	Na	wszystkich	 tych	 spotkaniach	 obok	 tematów	
dotyczących	sytuacji	politycznej	w	Europie,	współpra-
cy	gospodarczej	i	infrastruktury,	rozmawiano	o	rozwią-
zywaniu	 wspólnych	 problemów,	 ale	 także	 o	 wzajem-
nej	 współpracy	 i	 budowaniu	 dobrych	 relacji	 miedzy	
naszymi	państwami.	Stosunki	polsko	 -	 czeskie	należą	
do	kluczowych	w	Europie	Środkowej	 i	we	wspólnym	
interesie	obu	stron	jest	podejmowanie	wszelkich	starań,	
aby	wzmacniać	dobry	wizerunek	 sąsiada	w	opinii	 pu-
blicznej	obydwu	państw.	
	 Jako	wiceprzewodnicząca	polsko-czeskiej	gru-
py	bilateralnej	uczestniczyłam	w	kilku	istotnych	wyda-
rzeniach:	w	październiku	po	 raz	XX	obradowała	Cze-
sko	-	Polska	Komisja	Międzyrządowa	ds.	Współpracy	
Transgranicznej	w	Trzyńcu,	a	także	w	spotkaniu	Prezy-
dium	Sejmu	RP	i	Czeskiej	Izby	Poselskiej,	jakie	odbyło	
się	w	Gdańsku.	
	 Realna	 współpraca	 jednak	 odbywa	 się	 na	 po-
graniczu,	 w	 ramach	 euroregionów.	 W	 sali	 kolumno-
wej	 Sejmu	RP	miała	miejsce	 konferencja	 pt.	 "Polsko	

-	 czeska	współpraca	 transgra-
niczna	na	przykładzie	współ-
działania	 euroregionów	 
i	 projektu	 EUREGIO	 
PL-CZ".	 Euroregiony	 na	 po-
graniczu	polsko-czeskim	powstawały	w	latach	1991	-	2000	 
w	 wyniku	 inicjatyw	 oddolnych.	 To	 samorządy	 same	
inicjowały	 współpracę	 na	 pograniczu.	 Powstało	 6	 eu-
roregionów	wzdłuż	całej	polsko-czeskiej	granicy,	które	
swoim	 działaniem	 obejmują	 powierzchnię	 ok.	 42	 km	
kw	i	7	mln	mieszkańców.	Euroregiony	to	przestrzeń	do	
współpracy	 transgranicznej,	 narzędzie	 umożliwiające	
budowanie	i	rozwój,		oraz	przestrzeń	do	ciągłego	ucze-
nia	się	m.in.	kultury,	jezyka	sąsiada.	
	 Projekt	EUREGIO	PL-CZ	objął	wszystkie	 eu-
roregiony	pogranicza	pl-cz,	a	jego	realizacja	opierała	się	
na	wzajemnym	poznawaniu	się	i	rozwijaniu	współpra-
cy,	zdobywaniu	doświadczeń	za	granicą,	przeglądu	pro-
blemów	z	zakresu	współpracy	transgranicznej,	promo-
cji	działania	i	podnoszenia	świadomości	nt.	współpracy	
transgranicznej.	 Sztandarowym	 projektem	 w	 Eurore-
gionie	 Śląsk	Cieszyński	 jest	 „Ogród	 dwóch	 brzegów“	
zrealizowany	 właśnie	 dzięki	 europejskim	 funduszom.	
Współpracę	widać	 także	w	wielu	 innych	 dziedzinach	 
i	miejscach	całego	euroregionu.	
	 W	Cieszynie	pogranicze	to	także	Zaolzie	i	Po-
lacy	mieszkający	po	drugiej	stronie	Olzy,	to	cały	szereg	
działań	przybliżających	trudną,	wspólną	historię	Śląska	
Cieszyńskiego.	 Ostatnio	 zorganizowane	 w	 Książnicy	
Cieszyńskiej	 spotkanie	 autorskie	 z	 Jarosławem	 jot@
Drużyckim	 dotyczące	 jego	 bardzo	 interesującej	 publi-
kacji	pt.	„Hospicjum	Zaolzie",		skupiło	wielu	uczestni-
ków	i	wzbudziło	gorącą	dyskusję	o	kondycji	polskości	
w	zachodniej	części	Śląska	Cieszyńskiego.	

Niech te najpiękniejsze ze Świąt będą czasem błogosławionym, 

pełnym duchowych przeżyć i wielkiej radości przy wigilijnym stole. 

Niech ciepło rodzinnych spotkań i obecność Najbliższych 

pozwoli oderwać się od codziennych trosk, 

dając otuchę i siłę do pokonywania wyzwań, jakie przyniesie Nowy Rok.

Aleksandra Trybuś - Cieślar
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Wieści z Dzięgielowa

	 W	sobotnie,	listopadowe	przedpołudnie,	spo-
tkałyśmy	 się	 po	 raz	 kolejny	 w	 dzięgielowskim	 ko-
ściele	 Eben-Ezer	 na	 „śniadaniu	 dla	 kobiet”.	 Temat	
brzmiał:	„Jak	uczyć	wiary	swoich	bliskich?”	i	został		
przygotowany	przez	 Jolę	 Janik.	Rok	2014	 jest	 „Ro-
kiem	katechizmu”,	więc	myśl	przewodnia	śniadania	
pozwalała	 wgłębić	 się	 w	 ten	 problem.	 Czy	 „Mały	
Katechizm”	Marcina	Lutra	 to	archaiczny	dokument,	
który	stracił	swoje	znaczenie	 i	w	obecnych	czasach	
całkowicie	się	zdezaktualizował?	
	 Prelegentka	 na	 początku	 wykładu	 przedsta-
wiła	świat	widziany	oczami	Marcina	Lutra	w	czasach,	
w	których	było	mu	dane	żyć:	nędzy,	analfabetyzmu,	
chorób		zakaźnych.	Mieszkamy	w	ciepłych,	komfor-
towych	domach,	mamy	pracę,	medycyna	 jest	w	sta-
nie	poradzić	sobie	z	wieloma	zakaźnymi	chorobami,	
zniknął	 analfabetyzm.	Warunki	 życia,	 przynajmniej	
w	Europie,	 uległy	 niesamowitej	 zmianie	 i	mogłoby	
się	wydawać,	 że	wszystko	 jest	w	porządku.	 Jednak	
zarówno	w	dawnych,	ale	i	obecnych	czasach,	jedno	
pozostało	 niezmienne,	 nadal	 potrzebujemy	 zasad,	
według	których	możemy	prowadzić	dobre	życie.	Te	
właśnie	zasady	zostały	dawno	temu	przekazane	nam	
przez	Pana	Boga	i	pozostają	wciąż	aktualne.	 	Pomi-
mo	tego,	że	minęło	już	od	tego	czasu	parę	tysięcy	lat,	
żadna	 z	 nich	 nie	 straciła	 swojej	 ważności.	 Marcin	
Luter	ujął	w	bardzo	zrozumiały,	a	jednocześnie	zwię-
zły	sposób	cały	dekalog	 i	wyraźnie	wskazał,	że	nie	
tylko	księża	 są	 zobowiązani	 do	 jego	nauczania,	 ale	
przede	wszystkim	my,	 rodzice	 i	 dziadkowie.	To	 od	
nas	zależy,	czy	dziecko	chodzi	na	szkółkę	niedzielną,	
czy	 też	 spędza	 czas	 przed	 komputerem	 lub	 na	 nie-
dzielnych	zakupach.	Nie	możemy	zatem	winić	tylko	
kościoła,	czy	naszego	pastora,	że	za	mało	uwagi	po-
święca	swoim	owieczkom.	Rodzice,	którym	Pan	Bóg	
dał	dzieci,	są	w	pierwszej	kolejności	odpowiedzialni	
za	 ich	wychowanie	 i	wskazanie	 tej	właściwej	drogi.	
Trafnie	zauważyła	wykładowczyni,	jak	bardzo	trosz-
czymy	się	o	zdrowie	fizyczne	swoich	dzieci,	szukamy	
najlepszych	 lekarzy,	myślimy	 o	 tym,	 żeby	 zdobyły	
dobre	zawody,	miały	dobrą	pracę.	Nie	martwimy	się	
za	 to	 zupełnie	o	 ich	 życie	wieczne!	 Jeżeli	 jesteśmy	
ludźmi	wierzącymi,	to	musimy	sobie	zdawać	sprawę	
z	 tego,	że	my	i	nasze	dzieci	 jesteśmy	tutaj	 tylko	na	
chwilę.	Nasze	 życie	 to	 tylko	mała	 chwila	w	wiecz-
ności.	 Starajmy	 się,	 żeby	 dzieci	 tę	 chwilę	 przeżyły	

Śniadanie dla kobiet  
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dobrze,	mając	Boże	Błogosławieństwo,	 które	 otrzy-
mujemy	tylko	wtedy,	gdy	postępujemy	według	zasad,	
które	wyznaczył	nam	Pan	Bóg.	To	nie	są	zakazy,	któ-
re	ograniczają	nam	wolność,	ale	drogowskazy,	dzięki	
którym	nie	wpadamy	w	kłopoty.	Każde	przykazanie	
dotyczy	 innej	 sfery	 naszego	 życia	 i	 pozwala	 nam		 
i	naszym	dzieciom	właściwie		przeżyć	życie	i	nie	po-
gubić	się	w	tym	krzykliwym	i	przerażającym	świecie.		
Problem	 został	 naświetlony,	 ale	 najtrudniej	 go	 zre-
alizować.	Czy	bowiem	ktoś	z	nas	wpadł	na	pomysł,	
aby	czytać	dzieciom	„Mały	Katechizm”?	Po	wykła-
dzie	wiele	z	nas	na	pewno	go	przeczytało	bądź	prze-
czyta.	Wiele	naszych	pociech	już	dorosło,	część	jest	
nastolatkami.	Oni	już	nie	słuchają	nas	tak	jak	wtedy,	
kiedy	były	małe.	Ważna	jest	teraz	nasza	świadomość,	
żeby	znaleźć	dobry	czas	w	życiu	naszych	dzieci,	aby	
wieczorami,	 w	 spokojnej	 atmosferze	 czytać	 im	 ten	
dokument,	 aby	w	 sposób	przystępny	może	nauczyć	
się	go	na	pamięć	–	bo	 są	 to	Boże	Zasady.	Dobrym	
przykładem	niech	będzie	wyznaczenie	sobie	jednego	
wieczoru	w	tygodniu,	kiedy	rodzice	czy	dziadkowie	
razem,	wspólnie	będą	czytać	i	uczyć	się	„Małego	Ka-
techizmu”.

	 Oprócz	duchowego	pokarmu	jak	zwykle	mogły-
śmy	nakarmić	też	nasze	ciała.	Tym	razem	słynnymi	cie-
szyńskimi	kanapkami	i	pysznymi	domowymi	rogalikami.	
Termin	następnego	„Śniadania	dla	kobiet”	nie	 jest	 jesz-
cze	znany,	dlatego	zachęcam	do	odwiedzenia	naszej	stro-
ny	internetowej:	www.dziegielow.luteranie.pl	.	

JK

Zza granicy
Śladami reformowanych parafii „potolerancyjnych” 

na Morawach i pograniczu Czesko-Morawskim 

Luterańska parafia w centrum Pragi

Czasy najdawniejsze świątyni 

	 Gdy	 czeski	 książę	 Władysław	 I	 założył	 piąte	 z	 kolei	
opactwo	 benedyktyńskie	 w	 Czechach,	 częścią	 majątku	 klaszto-
ru	w	Kladrubach	 stała	 się	 parcela	 na	 terenach	 dzisiejszej	 Pragi,	 
w	 połowie	 drogi	 między	 Hradczanami	 a	 Wyszehradem,	 gdzie	
benedyktyni	założyli	wioskę	Opatowice.	Tam	też,	w	sąsiedztwie	
pracowni	 cechu	 garbarzy	 (od	 których	 pochodzi	 nazwa	 V	 Jir-
chářích),	 powstała	 świątynia	 podlegająca	 początkowo	 pod	 nie-
daleki	kościół	św.	Wojciecha,	która	zaniedługo	stała	się	siedzibą	
samodzielnej	parafii.	Początki	świątyni	sięgają	jednak	XII	wieku,	 
i	nie	ma	wątpliwości,	 że	wspominana	w	 roku	1115	 trójnawowa	
bazylika	mniejsza	w	Opatowicach,	to	właśnie	kościół	św.	Michała.
	 Do	 dziś	 widoczne	 elementy	 architektury	 romańskiej	
mówią	wiele	 o	 historii	 świątyni	 i	 obecności	 najstarszego	 stylu	
na	 praskim	Nowym	Mieście.	W	 roku	1511	kościół	 został	 prze-
budowany	 w	 stylu	 gotyckim,	 otrzymując	 sklepienie	 krzyżowe,	
mistrzowskie	 dzieło	 architekta,	 którego	 umiejętności	 zmierzyć	
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się	 musiały	 z	 asymetrią	 planu	 kościoła.	 Styl	 baro-
kowy	wpisał	 się	w	 architekturę	 kościoła	 za	 sprawą	
charakterystycznych	ozdób	przy	wejściu	do	zakrystii	
oraz	kabinetowej	kapliczki,	na	której	stropie	do	dziś	
oglądać	można	detale	głowy	Chrystusa	z	płótna	We-
roniki	oraz	główki	aniołów	zrealizowane	w	 typowy	
dla	baroku	sposób.	Z	kronik	dowiadujemy	się,	że	w	
XVIII	wieku	odkryto	podczas	renowacji	kościoła	sta-
re	freski	z	motywami	Męki	Pańskiej,	które	mogły	po-
chodzić	z	czasów	przebudowy	gotyckiej.	Po	pożarze	 
w	 roku	 1717,	 ze	 względu	 na	 znaczne	 uszkodzenia,	
nie	 zostały	 jednak	 odrestaurowane.	 W	 roku	 1722	
dobudowano	 za	 to	wieżę	 oraz	wspomnianą	 kaplicę.	
Źródła	 historyczne	 podają,	 że	 kościół	miał	 dziesięć	
ołtarzy,	z	których	główny	pochodził	z	1765	r.
	 W	stojącym	naprzeciw	kościoła	Domu	Hiero-
nima	Praskiego	znajdowała	się	stara	szkoła	kościelna,	
o	której	mowa	jest	już	w	roku	1377.	Obok	świątyni	
od	zachodniej	strony,	pod	numerem	152,	mieściła	się	
fara	–	„curia	domi	plebani”.	Z	kościołem	sąsiadował	
sporej	 wielkości	 cmentarz,	 gdzie	 pochowane	 były	
m.in.	ofiary	morowej	epidemii.	W	okresie	Reforma-
cji	 czeskiej,	 od	 roku	 1419	 kościół	 znajdował	 się	w	
rękach	utrakwistów.	Jesienią	1621	r.	został	ponownie	
katolickim.	

W czasach po Patencie Tolerancyjnym

	 W	 roku	 1787	 w	 wyniku	 tzw.	 reform	 józe-
fińskich	 kościół	 został	 zlikwidowany,	 zaś	 jego	 wy-
posażenie	 zostało	 w	 większości	 przeniesione	 do	
sąsiedniego	 kościoła	 św.	 Wojciecha.	 Opuszczone	
mury	świątyni	wykupił	kupiec	Kern,	od	którego	po	
wydaniu	Patentu	Tolerancyjnego	odkupili	je	niemiec-
cy	 luteranie	 9	 kwietnia	 1791	 r.	Cesarsko-królewski	
magistrat	 potwierdził	 umowę	 pod	 warunkiem,	 że	 
z	kościoła	 zdjęty	 zostanie	krzyż	oraz	dzwony,	 roze-
brana	 zostanie	 wieża,	 usunięte	 kamienie	 nagrobne,	
zaś	wygląd	budynku	dostosowany	zostanie	do	wyglą-
du	 pozostałych	 domów	mieszczańskich.	W	 efekcie	
przygotowań	do	koronacji	królewskiej	do	zburzenia	
wieży	 jednak	nie	 doszło.	Przedstawiciele	 zboru	wy-
korzystali	 powstałe	 w	 ten	 sposób	 czteromiesięczne	
opóźnienie	 w	 celu	 uzyskania	 zgody	 na	 pozostawie-
nie	wieży.	W	roku	1890	na	jej	wierzchołku	ponownie	
umieszczony	został	krzyż.
	 W	Święto	Zesłania	Ducha	Świętego	dnia	12	
czerwca	1791	r.	odbyła	się	uroczystość	poświęcenia	
odnowionej	 świątyni.	 Pastor	 J.	Ch.	Gotschel	modli-
twą	rozpoczął	uroczyste	nabożeństwo.	Wraz	z	towa-
rzyszeniem	 instrumentów	 dętych	 odśpiewano	 pod-
niosłe	 „Te	 Deum”.	 Centralną	 częścią	 nabożeństwa	

stało	się	kazanie	Słowa	Bożego	i	Komunia	Święta.
	 Ołtarz	kościoła	wykonano	w	roku	1791	z	drew-
na	oraz	kamiennej	imitacji	marmuru.	Obraz	przedstawia-
jący	Jezusa	błogosławiącego	został,	niestety,	skradziony	
w	80.	latach	XX	wieku.	Górną	część	ołtarza	zdobi	obraz	
Zbawiciela	 niosącego	 swój	 krzyż.	 Chrzcielnica,	 wyko-
nana	 z	 czerwonego	marmuru,	 z	 pozłacaną	 figurą	 Jana	
Chrzciciela,	 jest	 dziełem	 rzeźbiarza	 Roehra.	 W	 roku	
1915	 w	 bocznym	 oknie	 nawy	 ołtarzowej	 umieszczony	
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został	witraż	przedstawiający	ks.	dra	Marcina	Lutra.	W	barokowej	
kaplicy	znajdują	się	popiersia	Lutra	i	Melanchtona.	W	latach	1923	 
i	1928	gościł	i	koncertował	w	kościele	Albert	Schweitzer.
	 Świątynia	 jest	 od	 roku	1947	własnością	 słowackich	 ewan-
gelików	augsburskiego	wyznania.		Kościół	św.	Michała	V	Jirchářích	
jest	jedyną	świątynią	luterańską	w	Pradze	–	„mieście	o	stu	wieżach”.	
Co	niedziela	odprawiane	są	tutaj	nabożeństwa	w	języku	słowackim,	
angielskim	i	czeskim.	Swego	czasu	odprawiano	tam	także	nabożeń-
stwa	w	języku	polskim,	które	odprawiali	księża	ze	ŚKEAW.	Po	kil-
ku	latach	jednak,	pierwotna	grupa	20-30	osób	z	różnych	względów	
stopniała,	tak	iż	zaprzestano	organizowania	polskich	nabożeństw.		

 
ks. sen. Janusz Kożusznik

	 Wchodzimy	 w	 Nowy	 Rok	 pełni	 nowych	 za-
mierzeń	i	postanowień.	Planujemy	zorganizować	sobie	
codzienność	 lepiej	 i	 sprawniej.	 Generalnie	 ufamy,	 że	
będzie	dobrze	i	staramy	się	wierzyć	w	sprzyjanie	nam	
ludzi	 i	okoliczności.	 I	myślimy	 tak	 jako	chrześcijanie,	
opierający	 swoje	 życie	 na	 podstawowych	 kanonach	
wiary,	 nadziei	 i	miłości.	Tak	 postrzegamy	 świat	 i	 ota-
czających	nas	ludzi	i	zdarzenia.	
	 Niestety	 tak	 nigdy	 nie	 było,	 ażeby	wszystkie	
oczekiwania	 ludzi	 się	 sprawdzały.	 Stąd	 nieporozumie-
nia,	 przeróżne	 konflikty	 i	 także	 wojny.	 Jedni	 walczą	 
z	innymi,	inaczej	myślący	z	prawomyślnymi.	A	wszyst-
kie	 te	 działania	 odbywają	 się	 przy	 akceptacji	 i	 błogo-
sławieństwie.	Chrześcijan	błogosławi	Bóg,	a	muzułma-
nów	Allah.	Wyraziście	jest	to	pokazane	w	poprzednich	
konfliktach	 wojennych,	 gdy	 całe	 armie	 spotykały	 się	
wpierw	 na	 modlitwie	 i	 nabożeństwach,	 by	 za	 chwilę	
jednocześnie	i	wzajemnie		się	unicestwiać	w	imię	Boga	
i	Allaha.
	 U	nas	w	Europie	media	jednym	chórem	głoszą	
totalne	zagrożenie	za	strony	muzułmanów.	Nagle	dzien-
nikarze	 angielscy,	 francuscy,	 a	 szczególnie	 niemieccy	
przebudzili	 się	 ze	 snu	 o	 potędze	 świata	 zachodniego	 
i	przekonania	o	całkowitej	kontroli	nad	napływem	wy-
znawców	Allaha.	Alarmują	-	w	Europie	jest	ich	już	60	
mln,	a	za	10	lat	może	już	być	na	naszym	kontynencie	
100	mln	emigrantów	spod	znaku	półksiężyca.	W	Niem-
czech	pracuje,	uczy	się	 i	żyje	w	wielodzietnych	rodzi-
nach	dzisiaj	ponad	4	mln	muzułmanów.	Media	wołają	

Janek Schylla
Be omide didar                    

na	 alarm.	 Odbywają	 się	 maso-
we	 manifestacje	 w	 Hamburgu,	
a	 ostatnio	 każdego	 tygodnia		
w	 Dreźnie	 maszeruje	 kilkana-
ście	tysięcy	ludzi.	Niemcy	boją	
się	 najbardziej	 ekspansji	 in-
nych	ideologii	i	religii	przy	ich	
mieszczańskiej	tradycji	-	dodatkowo	obciążonej	latami	
narodowego	socjalizmu.	Przez	całe	lata	azylu	w	Niem-
czech	szukali	muzułmanie	z	całego	świata.	To	w	Niem-
czech	uczyli	się	i	studiowali	niektórzy	młodzi,	bardzo	
zdolni	ludzie,	którzy	prócz	wiedzy	politechnicznej	opa-
nowali	pilotowanie	dużych	samolotów	pasażerskich	i	w	
końcu	jako	terroryści	-	męczennicy	byli	w	dużej	części	
wykonawcami	zamachu	na	World	Trade	Center	i	Penta-
gon	w	2001	roku.	
	 Europa	 zaczyna	 się	 bać,	 gdy	 codziennie	 już	
ogląda	 i	czyta	doniesienia	o	Państwie	 Islamskim	(pro-
klamowanym	29.06.2014),	państwie	opartym	na	prawie	
koranicznym	 (szariacie),	 a	 zaczynającym	 obejmować	
części	terytoriów	Syrii,	Iraku	i	Libanu.	Praktycznie	po-
wstał	prężny	Kalifat	dysponujący	środkami	finansowy-
mi,	 siłami	 zbrojnymi	 i	 poparciem	wielkiej	 rzeszy	mu-
zułmanów	z	całego	świata.	Z	Europy	ciągną	ochotnicy	
przekonani	 o	 konieczności	 walki	 z	 niewiernymi.	 Co-
raz	 częściej	 ujawniani	 są	ochotnicy	mający	paszporty	
Szwecji,	Wielkiej	Brytanii,	USA	czy	Niemiec.	
	 Jak	niepokojące	jest	to	zjawisko	zaczynają	się	
przebijać	 ze	 swoimi	 opiniami	 i	 diagnozami	 zagroże-
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nia	służby	specjalne	bloku	państw	zachodnich.	Młodzi	 
ludzie	 przeszkoleni	 do	 działań	 wojennych	 i	 terrory-
stycznych	kiedyś	wrócą	do	naszych	państw	Unii	Euro-
pejskiej.	Nastawieni	wrogo	do	naszej	cywilizacji,	 reli-
gii	 i	 tradycji,	przepełnieni	 fanatyzmem	będą	 stanowić	
poważne	 zagrożenie	 dla	 bezpieczeństwa	 i	 egzystencji	
ludzi.	
	 Mnożą	 się	 przeróżne	 organizacje	 terrorystycz-
ne,	głoszące	walkę	w	imię	dobra	świata	muzułmańskie-
go.	Szeroko	działa	Al-Kaida	(Półwysep	Arabski,	Afry-
ka	 Północna),	 powiązane	 z	Al-Kaidą	 ekstremistyczne,	
bardzo	 brutalnie	 postępujące	 Boko	 Haram	 w	 Nigerii	 
i	Abu	Sajefa	na	Filipinach.	Ich	działalność	bardzo	czę-
sto	 sprowadza	 się	 do	 porwań	 dla	 okupu,	 zamachów	
bombowych	mających	siać	strach	oraz	bezwzględnego	
mordowania	 chrześcijańskiej	 ludności	w	obrębie	 swo-
jego	działania.	
	 Świat	zdaje	się	nie	widzieć	jeszcze	powagi	ter-
roryzmu.	Do	niedawna	Amerykanie	zajmowali	 się	do-
mniemaną	bronią	masowego	rażenia	w	Iraku	czy	Syrii	
oraz	 budową	 potęgi	 atomowej	 Iranu.	 Tymczasem	 za-

grożenie	zaczęło	żyć	własnym	okrutnym	życiem.	Przy	
milczącej	zgodzie	świata	i	ONZ	na	całe	zło,	zaczynamy	
nagle	dostrzegać	 i	przeciwdziałać	potężnemu	zagroże-
niu,	a	przede	wszystkim	uświadamiamy	sobie	koniecz-
ność	szukania	rozwiązania	we	współpracy	USA,	Rosji	
i	Iranu,	czyli	sił	mogących	ogarnąć	i	rozwiązać	palący	
problem	współczesnego	świata.			
 

„Powiedz:
 O ludu  Księgi!

Dochodźcie do słowa jednakowego dla was i dla 
nas:

abyśmy nie czcili nikogo innego, jak tylko Boga,
abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współto-

warzyszy
i aby jedni z nas nie brali sobie innych

jako panów , poza Bogiem”

(Sura Rodzina Imrana, aja 64) Koran

ZŁOTA JEROZOLIMA I BIEDNE BETLEJEM

Zawieja	i	beznadzieja	-	Złota	Jerozolima	–

A	w	biednym	Betlejem	Pani	syneczka	w	grocie	powiła.	

Zima	się	ludzi	trzyma	złote	denary	wszędzie	–

bieda	straszna	w	Betlejem	–	tam	tylko	Pan	przybędzie.

Nie	do	złota	i	mirry	nie	do	różanych	pachnideł,

ale	do	szopy	w	zawieję	tej	nocy	Pan	do	nas	przybył.

Nie	do	wieży	z	księgami,	gdzie	mędrcy	świata	najwięksi,

ale	do	szopy	w	zawieję,	gdzie	pastuszkowie	są	pierwsi.

Do	szopy,	do	szopy	wszyscy	kto	ogrzać	pragnie	ręce	z	darami,	

z	darami,	z	darami	by	odtajało	serce.

autor nieznany
udost. RM
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LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y 
Towarzystwa 

Ewangelickiego

Liceum Ogólnokształcące TE

 Grudzień	w	LOTE	rozpoczął	się	od	miłej	uroczystości	wręczenia	stypen-
diów	Prezesa	Rady	Ministrów.	Uroczystość	ta	miała	miejsce		4.12.2014	r.	w	auli	
PSM	w	 Bielsku-Białej	 z	 udziałem	 kuratora	 śląskiego	 Stanisława	 Fabera.	 Naj-
ważniejszym	kryterium	do	otrzymania	stypendium	PRM	było	uzyskanie	przez	
kandydata	najwyższej	w	szkole	średniej	ocen	końcowych	w	2013/2014.	Wśród	
stypendystów	znalazł	się	uczeń	LOTE		Michał	Pilch	(3b),	który	w	czerwcu	uzy-
skał	świadectwo	z	wyróżnieniem,	a	jego	średnia	ocen	wyniosła	5,2!	
	 W	listopadzie	 i	grudniu	odbyły	się	eliminacje	do	olimpiad	przedmioto-
wych,	w	których	biorą	udział	uczniowie	LOTE.	Pierwsze	wyniki	dotarły	już	do	
szkoły,	a	są	to	na	ogół	dobre	wieści.		
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:
Sara Karwot (3a) i Wiktor Buczko (1a) – olimpiada biologiczna – przygotowuje 
I.Kubicius
Jędrzej Sobota (2a) – olimpiada wiedzy ekonomicznej – przygotowuje K.Piwocha
Vanessa Zgrzebniok(3c), Dominik Pilch(3b), Marcel Spainghaus(3c), Szymon 
Marciniak(1b) – olimpiada j.niemieckiego – przygotowuje J.Sobota
Aleksandra Wełna(3c) – olimpiada filozoficzna
Czekamy	na	wyniki	z	olimpiady	j.polskiego,	matematyki,	chemii.
	 Maturzyści	 zmagają	 się	 już	 po	 raz	 trzeci	 w	 tym	 roku	 szkolnym	 z	 eg-
zaminami	próbnymi.	W	październiku	odbyła	się	pierwsza	próba	przygotowana	
przez	 nauczycieli	 szkoły,	 w	 listopadzie	 trzecioklasiści	 przystąpili	 do	 matury	
próbnej	 przygotowanej	 przez	wydawnictwo	OPERON,	 zaś	 od	 15	 do	 18	 grud-
nia	trwa	próbna	matura	przygotowana	przez	OKE.	Szkoła	zaplanowała	jeszcze	
jedną,	 ostatnią	 próbę	 po	 feriach	 zimowych.	W	maju	maturzyści	 przystąpią	 do	
egzaminów	maturalnych,	które	różnić	się	będą	w	konstrukcji	i	zakresie	od	tych	
egzaminów,	które	były	w	latach	poprzednich.	Dlatego	ważne	jest,	aby	uczniowie	
ćwiczyli	wielokrotnie,	tak	aby	w	maju	zdali	egzaminy	na	jak	najwyższe	wyniki.	 
W	klasach	maturalnych	uczy	się	61	uczniów,	stąd	poprawianie	arkuszy	matural-
nych	generuje	dla	nauczycieli	ogromną,	dodatkową	pracę.	Na	poprawienie	np.	
arkusza	 egzaminacyjnego	 z	 j.polskiego	 potrzeba	minimum	30	minut,	 tym	bar-
dziej,	że	nie	wystarczy	przyznać	punkty,	ale	wypowiedzi	otwarte	i	wypracowania	
trzeba	 skomentować	 i	 sformułować	wnioski.	Tej	pracy	nie	da	 się	wykonać	na	
przerwie,	czy	na	tzw.	okienku	w	szkole;	potrzeba	poświęcić	wiele	godzin	swo-
jego	czasu,	którego	nigdy	nie	dolicza	się	do	etatu.	Nikt	z	nauczycieli	się	nie	żali	
–	mówią	„taki	zawód	wybraliśmy”.	Drodzy	Nauczyciele	–	za	Wasz	czas	i	oddanie	
dziękuję.

 A przed nami przy-
gotowania do koncertu 
„Dzieci śpiewają kolę-
dy”, który odbędzie się  
3 i 4 stycznia 2015 r. w Te-
atrze im. A. Mickiewicza  
w Cieszynie. Szczegóły 
na plakacie. Serdecznie 
zapraszamy.
    

       
Michał Pilch (pierwszy od lewej) Stypendysta Premiera RM
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A na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

życzymy drogim Czytelnikom nadziei i radości, 

którą przynosi na świat Boży Syn - Jezus Chrystus. 

Godzien jest aby oddawać mu chwałę i cześć.
Lidia Pałac

Gimnazjum TE

	 Powoli	zbliża	się	do	końca	pierwszy	
semestr	nauki	w	szkołach.	Grudzień	 to	mie-
siąc	wytężonej	 pracy	 uczniów,	 którzy	 stara-
ją	 się	 zawalczyć	 o	 swoje	 oceny	 semestral-
ne.	 Koniec	 roku	 kalendarzowego	 obfitował			 
w	GTE	 	 także	 	 	 	w	wiele	 ciekawych	wyda-
rzeń,	 jak	 i	w	 radosne	oczekiwanie	na	przyj-
ście	Świąt	Bożego	Narodzenia,	o	czym	przy-
pominał	nam	na	co	dzień	adwentowy	wieniec	
ozdabiający	szkolny	korytarz.

	 Pod	koniec	 listopada	uczniowie	naszej	 szkoły,	
jak	co	roku	licznie	wzięli	udział	w	Ogólnopolskim	Kon-
kursie	Biblijnym	„Sola	Scriptura”.		Temat	tegorocznej	
edycji	 to	:	Jozue		i	sędziowie	w	Ziemi	Obiecanej.	Do	 
II	etapu	zakwalifikowało	się	13	osób.	Są	to:	
Chudecka Maria, Kantor Agnieszka, Fromm Karolina, 
Macura Monika, Jakub Królica, Kisza Patrycja, Glaj-
car Jan, Więcław Nicola, Machalica Filip, Zamarska 
Magda, Kryska Michał, Chrapek Marta, Bąkowski 
Robert

	 2	grudnia	uczniowie	klasy	 II	bg	wzięli	udział	
w	warsztatach	medialnych	„Jak	powstaje	film?”	zorganizowanych	 
w	Domu	Narodowym.	Zajęcia	te	wpisane	są	w	program	KinoSz-
koła,	 który	 jest	 Interdyscyplinarnym	 Programem	 Edukacji	 Me-
dialnej,	mającym	na	celu	wzrost	kompetencji	medialnych	wśród	
dzieci	i	młodzieży.		Prowadząca	–	dr	Justyna	Budzik		-	wykładow-
ca	filmoznawstwa	na	Uniwersytecie	Śląskim,	w	zrozumiały	spo-
sób	przedstawiła	uczestnikom	kulisy	pracy	na	planie	zdjęciowym,	
a	także	namówiła	do	twórczej	pracy	z	kamerą.	Uczniowie	mieli	
okazję	„wyprodukować”	własną	scenę	filmową.	Zadanie	polegało	
na	 sfilmowaniu	 fragmentu	 horroru	 rozgrywającego	 się	w	 szkol-
nej	piwnicy.	Uczniom	powierzono	funkcje:	reżyserów,	scenogra-
fa,	 scenarzysty,	 operatora	 kamery,	 oświetleniowca,	 dźwiękowca,	
garderobianej	oraz	klapsera.	Uczestnicy	warsztatów	świetnie	się	
bawili,	a	pod	koniec	spotkania	obejrzeli	sfilmowany	efekt	swojej	
pracy.	
 
	 7	grudnia	 lekko	spóźniony,	ale	 tym	bardziej	wyczekiwa-
ny		pojawił	się	w	naszej	szkole	Święty	Mikołaj,	aby	umilić	życie	

Warsztaty Medialne

Warsztaty Medialne
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uczniów	 oraz	 nauczycieli	 słodkościami.	 Obdarowani	
zostali	zarówno	ci	grzeczni,	jak	i	ci,	którzy	nadal	dążą	
do	doskonałości.
	 W	dniach	9,	10,	11	grudnia	trzecioklasiści,	po-
dobnie	jak	w	innych	polskich	szkołach		pisali		próbne	
egzaminy	gimnazjalne	przygotowane	przez	wydawnic-
two	Operon.	Taka	próba	umożliwi	 im	zapoznanie	 się	 
z	formą	testu	oraz	jego	wymaganiami.

Wizyta „Świętego Mikołaja”

Uczniowie Gimnazjum na wycieczce w Wiedniu

	 Dnia	10	grudnia,	który	jest	międzynarodowym	
Dniem	Praw	Człowieka,	 za	 sprawą	pani	 bibliotekarki	
Uli	Żurawskiej,	 uczennice	klasy	 II	 ag	przyłączyły	 się	
do	 akcji	 	 organizowanej	 przez	Amnesty	 International			
w	ramach	światowego	maratonu	pisania	listów,	w	obro-
nie	osób	niesłusznie	 skazanych,	prześladowanych	czy	
torturowanych.	Łącznie	napisanych		zostało	15	listów.
	 W	grudniowy	weekend	pomiędzy	12	a	13	grud-

nia,	 połączone	 klasy	 II	 bg	 oraz	 
I	 a	 liceum	 uczestniczyły	 w	 wy-
cieczce,	której	celem	było	pozna-
nie	 stolicy	Austrii	wraz	 z	 jej	 za-
bytkami,	historią	i		adwentowym	
kiermaszem.	W	piątek	12	grudnia	
na	 trasie	z	Cieszyna	do	Wiednia	
uczniowie	 zwiedzili	 	 czeskie	
miasto	 Ołomuniec,	 a	 przed	 gra-
nicą	austriacką	zatrzymali	się,	by	
skorzystać	 z	 niewątpliwej	 atrak-
cji,	 jaką	 jest	 wodny	 park	 Aqu-
aland	 Moravia.	 Tu	 największe	
emocje	 wzbudziły:	 zjeżdżalnie	 
i	ślizgawki	o	łącznej	długości	po-
nad	1000	m.

	 W	 sobotę	 w	 stolicy	 Austrii	
uczniowie	 spacerowali	 po	 jed-
nym	 z	 najstarszych	 europej-
skich	 lunaparków	Wiener	 Prater,		
zwiedzili	 imponującą	 Katedrę	 
Św.	Szczepana,	okazałą	 	wiedeń-
ską	Operę	Państwową,	Pałac	Ce-
sarski	 Hofburg	 wraz	 z	 muzeum	
cesarzowej	Sisi.	Pod	koniec	dnia	
przyszedł	czas	by	zobaczyć	Wie-
deński	Ratusz	i		Christkindlmarkt	
(park	 przed	 ratuszem).	 	 Spaceru-
jąc	wśród		straganów	przepełnio-
nych	 świątecznymi	 drobiazgami,	
w	 świetle	 kolorowych	 światełek,	
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Katedra Wiedeńska

Opera Wiedeńska

pięknie	 przystrojonych	 choinek	 przy	 zapachu	
kandyzowanych	 owoców	 i	 gorących	 napoi,	 na	
moment	zapomnieli	o	nauce…
 
	 12	grudnia	troje	uczniów	naszej	szkoły	
z	klasy	I	bg		zmagało	się	z	dyktandem	podczas	
XIV	 Powiatowego	 Konkursu	 Ortograficzne-
go	 „Strumieńska	 Żaba”.	 Dyktando	 tradycyjnie		
przygotowała	prof.	Aldona	Skudrzyk	z	Uniwer-
sytetu	Śląskiego.		W	wyniku	tych	zmagań	Maria	
Chudecka	zdobyła	III	miejsce,	a	Wojtek	Dec	wy-
różnienie.	Serdecznie	im	gratulujemy!
 
	 Ostatni	dzień	nauki	w	roku	kalendarzo-
wym	 rozpoczął	 się	 przedstawieniem	 Bożona-
rodzeniowym	w	wykonaniu	kółka	teatralnego	oraz		
klasowymi	wigilijkami,	podczas	których	uczniowie	
oraz	nauczyciele	mieli	okazję	złożyć	sobie	życzenia,	
podzielić	się	opłatkiem,	zaśpiewać	kolędy	oraz	spo-
żyć	przygotowany	wspólnie	poczęstunek.				

Dagmara Jagucka-Mielke 

Laureaci Maria Chudecka i Wojtek Dec

 Z okazji Narodzenia Pańskiego życzę 

wszystkim czytelnikom spontanicznej rado-

ści, nadziei, aby święta upłynęły w atmosfe-

rze rodzinnego spokoju i oby ta radość nie 

była krótkotrwała, a nade wszystko miłości, 

która przychodzi na świat w postaci Zbawi-

ciela. Dagmara Jagucka-Mielke 
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Szkoła Podstawowa TE

	 Grudzień	to	miesiąc,	który	kojarzy	się	ze	Świętami	Boże-
go	Narodzenia	i	Sylwestrem,	dlatego	też	kiedy	rozpoczyna	się	gru-
dzień,	przy	wejściu	do	szkoły	wieszamy	adwentowy	wieniec,	który	
przypomina	o	przyjściu	Pana	Jezusa,	a	cała	społeczność	uczniow-
ska	wraz	z	nauczycielami	bierze	udział	w	apelu	przypominającym	
o	znaczeniu	tego	czasu.	Grudzień	to	czas	świąt,	ale	też	czas	reflek-
sji	i	zadumy.
	 Oprócz	wieńca	 adwentowego	 trudno	 nie	 zauważyć	 pięk-
nej	 rozświetlonej	 choinki,	 którą	 podarowała	 p.	 Sylwia	Mokrysz.	
Niespodzianka	czekała	także	na	klasy	IV-VI	w	mikołajki	(to	rów-
nież	prezent	od	p.	S.	Mokrysz).	Szkołę	
odwiedził	 Jacenty	 Ignatowicz,	 muzyk	
folklorysta,	który	gra	na	18	instrumen-
tach	od	regionalnych	góralskich,	takich	
jak	trombity,	dudy,	fujarki,	gęśle,	zbyr-
coki,	okaryny	po	klasyczne	-	saksofon,	
klarnet,	flet,	skrzypce,	stalowa	piła	śpie-
wająca.	Występ	Jacentego	Ignatowicza		
pozwolił	 naszym	 uczniom	 na	 podróż	
do	świata	muzyki.	Program	był	bardzo	
bogaty.	 Największe	 zinteresowanie	
wzbudził	 zielony	 liść,	 na	 którym	 arty-
sta	 wykonał	 „Poloneza	As-dur	 Fryde-
ryka	Chopina”.	Recital	folklorystyczny	
był	pięknym		występem		artystycznym,	
ale	 także	 lekcją	 muzyki.	 Wpisał	 się		 
w	naszą	działalność	 regionalną.	Przed	
przyjazdem	 artysty,	 początkiem	 grud-
nia,	 odbył	 się	 konkurs	 regionalny	 dla	
klas	 IV-VI.	 Uczniowie	 wraz	 wycho-
wawcami	 przygotowali	 krótką	 scenkę		
gwarową,	 wykazali	 się	 znajomością	
obyczajów	i	wyrazów	gwarowych.	Na	
zwycięzców	czekała	słodka	nagroda.
	 Klasy	 młodsze	 uczestniczyły	
w	projekcie	„KinoSzkoła”	-	ogólnopol-
skim	 interdyscyplinarnym	 programie	

Jacenty Ignatowicz
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Ratujmy Organy
Chór Jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca 

Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej

edukacyjnym,	 którego	 celem	 było	 poznanie	 bu-
dowy	dzieła	filmowego.	Uczniowie	uczestniczyli	
w	 warsztatach,	 podczas	 których	mieli	 okazję	 do-
wiedzieć	się,	czym	różni	się	adaptacja	filmowa	od	
książki.	Mogli	poznać	najważniejsze	pojęcia	z	za-
kresu	filmu.
	 Świąt	 radosnych	 nadszedł	 czas…	W	 kla-
sach	pojawiły	się	choinki.	Na	korytarzu	nauczycie-
le	przygotowali	kiermasz	ozdób	i	dekoracji		świą-
tecznych	oraz	korzenne	pierniki.	Odbyło	się	także	
spotkanie	 z	 rodzicami,	 podczas	 którego	 śpiewali-
śmy	 kolędy,	 dzieliliśmy	 się	 opłatkiem	 i	 składali-
śmy	życzenia.
 
 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego

 Życzymy Państwu:  aby wigilijny wieczór przyniósł spokój i radość, upłynął przy 

dźwiękach staropolskich kolęd, a Święta Bożego Narodzenia, aby miały charakter ro-

dzinny i pozostały na długo w Waszej pamięci.     

Joanna Gibiec-Smierna

 ,,Chór Jubileuszowy  
w początkowych założeniach 
miał być jednorazową inicjatywą 
dla Zespołu i publiczności oraz 
okazją do spotkania się starych 
przyjaciół, dla których Jubileusz 
50-lecia ZPi T Ziemi Cieszyńskiej 
w 2000 roku, oznaczał pierw-
szy od wielu lat wspólny występ.  
Z perspektywy czasu widzimy, że 
wyszło inaczej, bo zespolakiem 
jest się na całe życie…”	 -	 tak	
wspomina	 początki	 Chóru	 Jubi-
leuszowego	jedna	z	członkiń.	Po-
mysł	wspólnych	 spotkań	 byłych	
członków	Zespołu	zrodził	się	już	
wcześniej,	jednak	nie	udawało	się	
go	wcielić	w	życie.	Dopiero	Złote	
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Gody	ZPiT	Ziemi	Cieszyńskiej	zmobilizowały	byłych	
członków	Zespołu	do	spotkań,	mając	w	perspektywie	
znowu	wspólnie	zatańczyć	i	zaśpiewać.
		 Pierwsze	 spotkanie	 odbyło	 się	w	 auli	Uniwer-
sytetu	Śląskiego	w	Cieszynie	w	1999	roku,	gdzie	 roz-
poczęły	 się	 próby	 przygotowawcze	 jubileuszowego	
programu.	 W	 pamiętnym	 jubileuszowym	 programie	 
w	 czerwcu	 2000	 roku	 udział	 wzięli	 aktualni	 członko-
wie	Zespołu,	Kapela	Ludowa,	Grupa	Dziecięca,	Kape-
la	Dziecięca	oraz	po	 raz	pierwszy	Chór	Jubileuszowy	 
i	Orkiestra	Symfoniczna	pod	dyrekcją	Władysława	Ra-
kowskiego.
		 Czas	wspólnych	 prób	 i	wspólnego	 jubileuszo-
wego	koncertu	był	czasem	pełen	wspomnień,	wzruszeń	
i	radości.	W	byłych	zespolakach	odżyła	chęć	kontynu-
owania	spotkań,	dlatego	postanowiono,	aby	takowe	od-
bywały	się	w	każdą	pierwszą	środę	miesiąca.	I	stało	się!
		 Spotkania	byłych	śpiewaków	i	tancerzy	Zespo-
łu	 są	 kontynuowane	 do	 dnia	 dzisiejszego.	 Głównym	
inicjatorem	był	 długoletni	 zasłużony	 członek	 i	 solista	
Zespołu	 Jerzy	 Kwiczała,	 zaś	 prekursorem	 pomysłu	
powstania	 Chóru	 Jubileuszowego	 był	 niezapomniany	
dyrygent	i	kierownik	muzyczny	Zespołu,	wychowawca	
wielu	muzyków,	solowych	śpiewaków	i	chórzystów	śp.	
Władysław	Rakowski.
		 Właśnie	 dzień	 Jubileuszu	 50-lecia	 Zespołu,	
który	był	obchodzony	w	miesiącu	czerwcu	2000	roku	
przyjmuje	 się	 jako	 początek	 działalności	 Chóru	 Jubi-
leuszowego	Zespołu	Pieśni	i	Tańca	Ziemi	Cieszyńskiej	
im.	Janiny	Marcinkowej.
		 W	 2006	 roku,	 po	 nieodżałowanej	 śmierci	 śp.	
Władysław	Rakowskiego,	pałeczkę	dyrygencką	i	funk-
cję	 kierownika	 muzycznego	 Zespołu	 przejął	 zdolny	
muzyk	i	godny	następca	Piotr	Gruchel,	który	podjął	się	
dalszego	prowadzenia	Chóru	Jubileuszowego.	
		 Od	14	lat	Chór	Jubileuszowy	jest	aktywną	czę-
ścią	 Zespołu	 Pieśni	 i	 Tańca	 Ziemi	 Cieszyńskiej,	 któ-

ry	wspomaga	 i	wpiera	młodszych	 następców,	 którym	
coraz	 trudniej	 pogodzić	 obowiązki	 skomercjonalizo-
wanego	 życia	 z	 pasją	 śpiewu	 i	 tańca.	 Pracami	 organi-
zacyjnymi	Chóru	 Jubileuszowego	 kieruje	 Zarząd	 pod	
przewodnictwem	oddanego	w	sprawie	prezesa	Jerzego	
Kwiczały,	 który	 ściśle	współpracuje	 z	 dyrektorem	Ze-
społu	Karoliną	Małysz	oraz	kierownikiem	muzycznym	
Piotrem	 Gruchelem.	 Są	 to	 odpowiedzialni	 i	 zaanga-
żowani	 pasjonaci	 i	 znawcy	 folkloru,	 tradycji,	muzyki,	
śpiewu	oraz	tańca.
		 W	przeciągu	60-letniej	działalności	ZPiT	Ziemi	
Cieszyńskiej	wielu	jego	aktywnych	członków	musiało	
opuścić	szeregi	zespołowej	rodziny	i	to	z	różnych	przy-
czyn,	czy	rodzinnych,	zawodowych,	nauki	czy	też	wie-
ku,	sądząc,	że	ten	rozdział	ich	życia	jest	już	zamknięty.	
Wszystko	jednak	zmienił	powołany	przed	11	laty	Chór	
Jubileuszowy.	Ponownie	można	było	spotkać	dawnych	
i	obecnych	przyjaciół,	kolegów	i	koleżanki,	którzy	sta-
rają	się	nadal	wspierać	swój	ukochany	Zespół.
		 W	Chórze	 kontynuowana	 jest	 pasja	 nie	 tylko	
śpiewu,	 ale	 pasja	 wspierania	 szeroko	 rozumianej	 kul-
tury	 i	uwielbienia	naszej	Cieszyńskiej	Krainy.	Tu,	 jak	
dawniej,	istnieje	atmosfera	rodzinnej	pracy	i	współpra-
cy	połączona	z	wyjazdami,	wycieczkami	 i	podróżami.	
Oprócz	prób,	organizowane	są	nadal	comiesięczne	spo-
tkania	biesiadne,	w	których	biorą	udział	 również	byli	
zespolacy,	nie	będący	członkami	Chóru.	Tu	wzajemnie	
wspierają	się	wszyscy	w	chwilach	trudnych	i	razem	po-
trafią	cieszyć	się	z	życia	i	razem	weselić.

Źródło: www.ziemia-cieszynska.pl
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Chóry, muzyka...
Niedzielne koncerty WCK

	 My,	 Wyższobramski	 Chór	 Kameralny,	 mamy	
za	 sobą	 dwie	 niezapomniane	 koncertowe	 niedziele,	
podczas	 których	 wystąpiliśmy	 trzy	 razy	 w	 różnych	
miejscach.	23	listopada	udaliśmy	się	do	Suszca	w	oko-
lice	 Pszczyny,	 dokąd	 zaprosił	 nas	 tamtejszy	 prężnie	
działający	Gminny	Ośrodek	Kultury.	Właśnie	w	ostat-
nią	niedzielę	listopada	zaplanowano	koncert	wieńczący	
5.	Suszecką	Jesień	Kulturalną,	imprezę,	w	ramach	któ-
rej	od	początku	października	odbywały	się	liczne	kon-
certy,	przedstawienia	i	inne	kulturalne	przedsięwzięcia.	 
Z	 wielką	 radością	 przyjęliśmy	 zaproszenie	 na	 kon-
cert	zatytułowany	„Muzyka	w	barwach	Jesieni”,	który	 
odbył	 się	 w	 tamtejszym	 kościele	 parafialnym.	 Zgod-
nie	z	tytułem	koncertu,	przygotowaliśmy	urozmaicony	
program,	 na	 który	 składało	 się	 15	 pieśni	 związanych	 
z	różnymi	okresami	roku	kościelnego,	jak	również	pie-
śni	ludowe	oraz	utwór	„Ogniska	już	dogasa	blask”,	któ-
ry	 skojarzył	nam	się	 z	 zapachem	palonych	 jesienią	 li-
ści.	Całość	dopełniła	nasza	koleżanka	Ania	Jurić,	która	
pięknie	recytowała	poezję	związaną	z	tematem	jesieni.	
Po	koncercie	zostaliśmy	bardzo	miło	przyjęci	na	probo-
stwie,	 gdzie	mogliśmy	 porozma-
wiać	 z	 organizatorami	 koncertu	 
i	wymienić	się	doświadczeniami	
w	pracy	chóralnej.	
	 W	drugą	adwentową	nie-
dzielę,	 7	 grudnia	 wystąpiliśmy	
podczas	 nabożeństwa	 głównego	
w	 Kościele	 Jezusowym.	 Zaśpie-
waliśmy	 dwie	 nowe	 pieśni	 ad-
wentowe,	 które	 bardzo	 nam	 się	
spodobały.	 Tego	 samego	 dnia	
udaliśmy	 się	 jeszcze	 do	 Trzyń-
ca,	na	tradycyjny	Wieczór	Kolęd,	 
o	 którym	 wspominaliśmy	 już	 
w	 poprzednim	 numerze	 Wieści.	

WCK w Trzyńcu

WCK w Suszcu

Początkowo	sądziliśmy,	że	będzie	to	koncert	adwento-
wy,	ale	już	pierwszy	widok	kościoła	rozwiał	nasze	wąt-
pliwości.	Kościół	został	wspaniale	przystrojony,	przed	
ołtarzem	 stanęła	 duża	 choinka,	 a	 z	 balkonów	 zwisały	
piękne	białe	gwiazdki.	Świąteczny	nastrój	podkreślało	
również	subtelne	kolorowe	oświetlenie	kościoła,	które	
zmieniało	 się	 w	 trakcie	 koncertu.	 Tak,	 jak	 nas	 uprze-
dzano,	wieczory	kolędowe	w	trzynieckim	kościele	mają	
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długoletnią	tradycję	i	cieszą	się	wielkim	zainteresowa-
niem	parafian.	Tuż	przed	godziną	16.00	kościół	wprost	
pękał	w	szwach!	
	 W	 trakcie	 dwugodzinnego	 koncertu	 wystąpi-
ły	chóry	 i	zespoły	związane	z	miejscową	parafią	oraz	
kwartet	dęty	z	Oldrzychowic,	oraz	goście:	Noemi	Bo-
cek,	wspaniała	młoda	wokalista,	której	akompaniował	
Filip	 Macura	 oraz	 Wyższobramski	 Chór	 Kameralny.	
Nasz	 program	 składał	 się	 z	 pieśni	 adwentowych	oraz	

kolęd.	W	koncercie	wziął	 udział	 również	 nasz	 ksiądz	
proboszcz	 Janusz	 Sikora,	 który	w	 przerwie	 przekazał	
wszystkim	 zgromadzonym	 pozdrowienia	 od	 wyższo-
bramskiej	 parafii.	 Koncert	 wypełniła	 piękna	 muzyka	
i	pochwalny	 śpiew	płynący	z	 serca.	Cieszymy	się,	 że	
mogliśmy	wziąć	udział	w	 tym	wspaniałym	koncercie,	
który	na	długo	zostanie	w	naszej	pamięci.	
       
 Chórzyści z Wyższej Bramy

Koncert muzyki W. A. Mozarta

	 Dnia	 10	 grudnia	 2014	 roku	 w	 Kościele	 Je-
zusowym	 w	 Cieszynie	 odbył	 się	 „Koncert	 Muzyki	 
W.	A,	Mozarta”.	Był	to	kolejny	koncert	poświęcony	ak-
cji	 „Ratujmy	 organy	 Kościoła	 Jezusowego”.	 Do	 kon-
certu	 słowem	wprowadziły	nas	Grażyna	Durlow	oraz	
Małgorzata	Mendel.	Całość	rozpoczęła	się	od	modlitwy	
ekumenicznej	prowadzonej	przez	ks.	prob.	J.	Sikorę.
	 Pierwszym	 utworem	 wykonanym	
przez	 chór	 akademicki	 „Harmonia”	 przy-
gotowany	 przez	 Izabellę	 Zielecką-Panek	
oraz	Akademicką	orkiestrę	Kameralną	pod	
batutą	Małgorzaty	 Kaniowskiej	 była	 „La-
crimosa”z	 Requiem	 d-moll	 ,	 ku	 pamięci	
zmarłych	 pracowników	 Wydziału	 Arty-
stycznego	 UŚ.	 Została	 ona	 poprzedzona	
wyczytaniem	 pracowników,	 którzy	 już	
odeszli	 z	 tego	 świata.	Następnie	 chór	wy-
konał	utwór	Ave	Verum	Corpus.
	 Kolejną	 pieśnią	 było	 Laudate	Do-
minum	z	Vesperae	Solemnes	de	Confesso-
re,	w	którym	solo	wraz	z	chórem	i	orkiestrą	
wykonała	sopranistka	Anna	Leśniewska.
Drugim	 punktem	 koncertu	 była	
„Masza	 Koronacyjna	 C-dur”	 skła-
dająca	się	z	następujących	części:

-Kyrie
-Gloria
- Credo

- Sanctus
- Benedictus
- Agnus Dei

 
	 Całość	 została	 wykona-
na	przez	 akademicką	 „Harmonię”,	
Akademicką	 Orkiestrę	 Kameralną	
oraz	solistów:	sopranistkę	–	Sabinę	

Olbrych,	alt-	Agatę	Kobierską,	tenora	–	Huberta	Miśkę	
oraz	baryton	–	Ireneusza	Miczkę.
Dary	zebrane	podczas	koncertu	zostaną	przekazane	na	
remont	kościelnego	instrumentu.

Kornelia Dorighi
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Foto: Stanisław Konopka

Bóg się rodzi ...

W	słowach	dobroci	-
W	czystym	spojrzeniu	-
W	codziennym	trudzie	-
W	naszym	zmęczeniu	-

W	znaku	przyjaźni	i	pojednania	-
W	pracy,	modlitwach	w	imieniu	Pana	-

W	nauczyciela	cichym	mozole-
W	fabryce,	w	biurze,	kuchni,	

W	uśmiechu	dziecka	
W	natchnieniu	artysty	-

W	bezsennej	nocy	ciężko	chorego	-
W	czuwaniu	matki	nad	dziecka	kołyską,	rodzi	się	Chrystus.

Jak	tamtej	nocy	-	zstępuje	z	nieba	
tylko	przyjmować	Go	sercem	gorącym	
ciągle	od	nowa	-	uczyć	się	trzeba!

 
Magdalena Ponichter
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Kącik młodzieżowy

 Wierzący w Boga to ludzie, którzy mają swoje 
pasje i zainteresowania. Jak różni są ludzie, tak różne 
rzeczy lubią robić w wolnym czasie. Wśród nich są za-
paleńcy budowania modeli RC, elektronicy czy spece 
od animacji i druku 3D

	 Zapraszamy	młodzież	na	Chrześcijański	Obóz	
Technologiczny	cH.O.T.

Jeśli masz już 14 lat lub więcej i...
– dysponujesz wolnym czasem w pierwszym tygodniu 
lutego
– chcesz rozwijać swoje zainteresowania
– lubisz spędzać czas w miłym towarzystwie?
cH.O.T. jest właśnie dla Ciebie!

 Obóz odbędzie się od 1 do 8 lutego 2015 r.  
w SP nr 2 w Wiśle-Czarnem.

Do wyboru są następujące warsztaty:

Modelowanie 3D w Blenderze

	 W	dzisiejszych	czasach	już	prawie	każda	rekla-
ma	 telewizyjna,	film	czy	plakat	 reklamowy	zawierają	
elementy	 wymodelowane	 w	 programach	 do	 projekto-
wania	3D.	Blender	 to	potężne	narzędzie	do	 tworzenia	
grafiki	 trójwymiarowej,	 które	 jest	 dostępne	 jako	opro-
gramowanie	OpenSource.	Każdy	może	je	sobie	legalnie	
ściągnąć	i	zainstalować	na	trzech	systemach	(Windows,	
Mac	OS	X,	Linux).
	 Warsztaty	będą	polegały	na	poznaniu	tego	pro-
gramu	i	nauczeniu	się	podstaw	jego	obsługi.	Być	może	
po	 tych	warsztatach	 odkryjesz	w	 sobie	 duszę	 grafika	
3D.
 
Prowadzący:
Marta Kulik
Filip Czarczyński

Elektronika i programowanie ARDUINO

	 Czym	jest	Arduino?	Kilka	słów	ze	strony	maj-
sterkowo.pl	 „Arduino	 jest	bardzo	prostym,	wręcz	pry-
mitywnym	 komputerem,	 który	 może	 stać	 się	 sercem	
najróżniejszych	 majstrowanych	 w	 zaciszu	 własnego	
domu	gadżetów.	Za	pomocą	Arduino	można	dosłownie	
w	kilka	minut	zrobić	sobie	automatyczny	sterownik	ro-
let	w	oknach,	domową	stację	meteo	(z	dostępem	przez	
Internet),	 sterownik	oświetlenia	 i	ogrzewania	w	akwa-
rium,	czy	chociażby	cyfrową	stację	lutowniczą.	Uprasz-
czając	–	za	pomocą	Arduino	można	zrobić	dosłownie	
wszystko!
	 Jeżeli	 chcesz	 poznać	 tajniki	 elektroniki,	 stwo-
rzyć	projekt,	przetestować	go	i	popracować	w	twórczej	
grupie,	to	te	warsztaty	są	dla	Ciebie.
Prowadzący:	Krzysztof	Olek

Tajniki druku 3D

	 Druk	 3D	 to	 rozwijająca	 się	 prężnie	 dziedzina	
technologiczna.	 Prowadzący	 warsztaty	 przedstawią	
tajniki	 tejże	 dziedziny,	 pokażą,	 na	 co	 trzeba	 zwracać	
szczególną	 uwagę	 podczas	 projektowania	 elementów	
do	 druku.	 Prowadzący	 będą	 prezentować	 i	 uczyć,	 na	
czym	polega	drukowanie	3D.	Na	warsztatach	tych	będą	
drukowane	różne	przedmioty,	głównie	z	plastiku.	Jeżeli	
znudził	Cię	druk	na	papierze,	 zacznij	przygodę	z	dru-
kiem	przestrzennym.
 
Prowadzący:
Milena Piskorz
Łukasz Brandt

Budowa dronów

	 Rama,	śmigła,	silniki,	zaawansowany	komputer	
pokładowy,	 regulatory	 obrotów,	 GPS,	 kamery	 i	 mnó-
stwo	kabli	–	na	pewną	będzie	wiele	pracy	na	warszta-
tach,	na	których	zostaną	wybudowane	dwa	quadrokop-

Chrześcijaństwo i technologia
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tery	 (drony).	 Poskładać	wszystko	 razem,	 polutować	 i	
właściwie	połączyć	to	dopiero	połowa	sukcesu.	Druga	
połowa	 to	właściwe	zaprogramowanie	 i	ustawienie	 la-
tających	maszyn,	które	dzięki	nowoczesnej	elektronice	
potrafią	same	powrócić	do	miejsca	startu.	Jeśli	chcesz	
nauczyć	się,	jak	w	przyszłości	samemu	zbudować	takie	
„cudo”	i	oglądać	świat	przez	kamerkę	z	powietrza,	to	te	
warsztaty	są	dla	Ciebie.

Prowadzący:
Łukasz Janota

Warsztaty z realizacji dźwięku (nagłośnienia)

	 Lubisz	 słuchać	 dobrej	 muzyki?	W	 swojej	 pa-
rafii,	zborze	zajmujesz	się	nagłośnieniem?	Twój	zespół	
nie	brzmi	tak,	jakbyś	chciał?	Ciągle	masz	mało	sprzętu?	
Sala,	w	której	nagłaśniasz,	składa	się	głównie	z	pogło-
su?	Przyjedź	na	warsztaty	 z	 realizacji	dźwięku!	Poka-
żemy	ci,	jak	przy	małym	budżecie	zrobić	dobry	dźwięk.	
Dowiesz	 się,	 jak	polepszyć	właściwości	 sali,	 jak	usta-
wić	głośniki	i	jak	dobierać	sprzęt,	by	wszystko	grało	ze	
sobą	idealnie.
	 Zapraszamy	tych,	którzy	już	zajmują	się	nagło-
śnieniem,	jak	i	tych,	którzy	dopiero	chcą	zacząć	swoją	
podróż	po	rozległych	wodach	fal	dźwiękowych.		
Ostatniego	 dnia	 odbędzie	 się	 koncert	 uwielbienia	 dla	
wszystkich	uczestników	cH.O.T!

Prowadzący:
Jan Kufel – perkusista, realizator dźwięku, mechanik 
szybowcowy, pilot.
Współpracuje z: Beatą Bednarz, Mate.O, Głyk P.I.K. 
Trio, Gabi Gąsior, Robertem Kasprowiczem, Cijon  
i innymi.

Opłata za cH.O.T. wynosi 600,00 zł.
W cenie są:
– zakwaterowanie, w salach lekcyjnych na łóżkach;
– wyżywienie, od kolacji 1 lutego do obiadu 8 lutego;
– warsztaty technologiczne (materiały i instruktorzy);
– atrakcje, prócz narciarstwa zjazdowego*;

– opiekę wychowawców;
– ubezpieczenie NNW;
* karnety na wyciąg czy wypożyczenie sprzętu narciar-
skiego – płatne dodatkowo przez uczestnika obozu.

Przy zgłoszeniu należy wpłacić przedpłatę w wysokości 
100,00 zł na konto:
ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 
8838 0138
Pozostałą kwotę: 500,00 zł, można przelać na konto do 
30 stycznia 2015 r.
 
Uwaga!
Osoby, które chcą otrzymać fakturę za pobyt na obo-
zie, proszone są o kontakt z księgowością CME (tel. 693 
946 363, księgowość@cme.org.pl) przed dokonaniem 
przedpłaty.

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Wesner-Macura
Adres e-mail: katarzyna.macura@cme.org.pl
Numer telefonu: 691 978 383

Duszpasterz:
ks. Marek Michalik
Adres e-mail: marek.michalik@luteranie.pl
Numer telefonu: 600 819 782

Organizatorzy:
Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa
Diecezjalna Komisja Młodzieżowa Diecezji Cieszyń-
skiej
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Czarnem
Stowarzyszenie „Nad Białką”
FabLab Wisła-Czarne

 Weź udział w obozie! Jeszcze dziś wypełnij for-
mularz zgłoszeniowy on-line! Zapraszamy na www.chot.
cme.org.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 stycznia 
2015 r. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

 Tym	zaś,	którzy	go	przyjęli,	dał	prawo	stać	się	dziećmi	Bożymi,	tym,	którzy	wierzą	w	imię	jego,	

którzy	narodzili	się	nie	z	krwi	ani	z	cielesnej	woli,	ani	z	woli	mężczyzny,	lecz	z	Boga.

Jan 1,12-13
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Dzieci i młodzież
Refleksja o nabożeństwach młodzieżowych 

	 Byłam	ostatnio	na	dwóch	nabożeństwach	mło-
dzieżowych,	w	Hażlachu	 i	w	Zamarskach	 i	 chciałam	
podzielić	się	moimi	przemyśleniami.	
	 Nabożeństwa	 wzbogacone	 były	 występami	
młodzieży	i	w	Zamarskach	dodatkowo	występami	dzie-
ci	ze	szkółki	niedzielnej.	Wyznaczone	pieśni	śpiewali-
śmy	 razem	z	chórem	młodzieżowym	przy	akompania-
mencie	zespołu.	Były	śpiewane	i	przeżywane	w	nieco	
innej	atmosferze	niż	zwyczajowo,	ale	równie	dostojnie	
i	radośnie.
Po	 nabożeństwie	 odbywały	 się	 tradycyjne	 spotkania	
przy	pysznym	ciastku	i	kawie.	W	Zamarskach,	z	racji	
myślę	wcześniejszej	pory,	było	nieco	mniej	zborowni-
ków	 i	może	dlatego	odważyłam	 się	 i	 podziękowałam	
młodzieży	i	dzieciom	za	piękne	występy	i	za	wartości,	
które	nam	przekazały	w	pieśniach,	za	ich	zaangażowa-
nie.	Tak	bardzo	bym	chciała,	aby	znaleźli	siły	w	Panu,	
dobry	 czas	do	 realizacji	 swoich	marzeń,	 postanowień,	
aby	 te	wspólne	spotkania	z	Bogiem	w	kościele	na	na-
bożeństwie	pozostały	w	ich	pamięci	jako	budujące,	da-
jące	 im	 fundamenty	do	dalszego	duchowego	 rozwoju,	
pozwoliły	poczuć	się	ważnymi,	drogimi	dla	Pana,	ale	
i	dla	zboru.
	 Ale	co	 tak	naprawdę	mnie	skłoniło	do	napisa-
nia	tego	tekstu	otóż:
	 Chciałam	przekazać	wszystkim	 zborownikom,	
którzy	nie	mogli	 uczestniczyć	w	 tych	nabożeństwach,	
że	wspólne	przeżywanie	nabożeństwa	z	naszą	młodzie-
żą	daje	wiele	radości	i	buduje	dobre	relacje,	pozwala	się	
nawzajem	 poznawać,	 mieć	 poczucie	 wspólnoty,	 daje	
nadzieję,	że	Kościół	się	rozwija	i	mamy	swoich	następ-
ców.	 Nasza,	 dorosłych,	 życzliwa	 postawa,	 okazująca	
zainteresowanie,	 rozsądną	 akceptację	 i	 uznanie	 zosta-
nie	w	pamięci	i	sercach	młodzieży.	Ziarno	zasiane	w	ich	
sercach	nie	zawsze	od	razu	daje	plony,	może	kiełkować	
długo	w	młodym	sercu,	a	wybuchnąć	obfitością	nieco	
później	niż	byśmy	tego	oczekiwali.
 

 Chcę przypomnieć, nam dorosłym, ileż to razy 
nasze dzieci szły z nami na nabożeństwo, bo myśmy im 
tak kazali, niejednokrotnie nie rozumiały nic, siedziały 
grzecznie, były cierpliwe, czekały aż nabożeństwo się 
skończy, wtedy wychodziły z nami. Na pewno docierały 
do nich pewne sygnały, słowa, pieśni, doniosła atmos-
fera. 
 Czyż nie należałoby nam teraz do tego wró-
cić, towarzyszyć im i wspierać ich w przeżywaniu na-
bożeństw młodzieżowych. Może czasem nie do końca 
akceptujemy ich nieco odmienną atmosferę, kłóci się 
coś z naszymi przyzwyczajeniami. Wspierajmy ich  
w ich zmaganiach, dążeniach i cieszmy się, że mamy 
taką wspaniałą młodzież. Nasza akceptacja i uznanie 
będzie dla nich zachętą i podporą, da im siły i utwierdzi 
ich w dalszej działalności dla Pana.
 Wielokrotnie, czekając na dzieci, które przycho-
dziły radosne z próby chóru lub spotkań młodzieżowych, 
myślałam sobie skrycie dziękując Bogu: jaka to radość, 
jak nasze dzieci wracają z zebrań młodzieżowych, swo-
ich spotkań, ze szkoły czy pracy uśmiechnięte, rozmow-
ne, zadowolone, a nie zasmucone, rozżalone, nieza-
dowolone z życia. Doceńmy ich wkład, bądźmy z nimi, 
wspierajmy ich, zachęcajmy do rozmowy i zwracajmy 
uwagę na ich dobre, ale i złe pomysły, służąc życzliwą 
radą.
 Bądźmy z nimi razem, jak jeden zbór.  Czyta-
jąc Listy Apostoła Pawła do Koryntian, Galacjan, Efe-
zjan, widzimy jak zwracał On uwagę na jednomyślność 
i wspólne, zharmonizowane działanie. Dziś powiedzie-
libyśmy zbór różniący się zainteresowaniami, wiekiem, 
ale kompatybilny – współdziałający w sposób zgodny, 
harmonijny.

Parafianka
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Kącik dla dzieci
Janina Boruta

Świeta nie będą takie jak zawsze

	 Mika	siedziała	przy	oknie	i	patrzyła	na	spływa-
jące	krople	deszczu…	Niektóre	z	nich	sączyły	się	wol-
no,	wolniutko…	Inne	gnały	w	dół	niczym	rwące	górskie	
strumyki…	Dziewczynka	patrzyła	na	nie,	ale	ich	wcale	
nie	widziała…	Przez	 jasnowłosą	główkę	przelatywały	
trochę	smutne,	trochę	gniewne	myśli…
	 -	Te	Święta	nie	będą	takie	jak	zawsze…	Nie	ma	
się	 na	 co	 cieszyć…	Nie	ma	 śniegu,	 a	 	 na	dodatek	na	
kolację	wigilijną	pójdziemy	do	cioci,	której	nie	znoszę!	
Nie	mam	ani	jednego	powodu,	żeby	się	cieszyć…	Ani	
jednego!	 Mama	 wszystko	 zepsuła!	 Dlaczego	 przyję-
ła	 to	zaproszenie?	Przecież	mogliśmy	zostać	w	domu.	 
A	właściwie	to	wszystko	przez	tatę.	Wyjechał	za	granicę	
i	teraz	jesteśmy	same.	Gdyby	był,	to	nie	szlibyśmy	do	
tej	dziwnej	ciotki.	
	 Przeniosła	się	z	krzesła	przy	oknie	na	sofę.	Tam	
było	znacznie	wygodniej,	żeby	sobie	posiedzieć,	płakać	
i	użalać	się	nad	swoim	położeniem.	Za	chwilę	usłyszała	
jak	otwierają	się	drzwi	i	do	domu	wchodzi	mama.	
	 -	Dziateczki,	dziateczki,	pośpieszcie	się	wraz!	
–	 mama	 nuciła	 sobie	 radośnie.	 -	 Kochanie,	 jesteś	 
w	domu?	–	z	uśmiechem	zajrzała	do	pokoju	Miki.	
	 -	Jestem	–	rozległ	się	cichy	pomruk.
	 -	No	co	tam?	Co	to	za	smutna	mina?	Święta	idą!	
–	rozradowana	mama	podbiegła	do	córeczki	i	uściskała	
ją,	ale	dziewczynka	pozostała	niewzruszona.	
	 -	Nie	chcę	takich	Świąt!	Nie	chcę	iść	do	ciotki	
Jadzi!	Jestem	smutna	i	zła!	–	Mika	wyrzuciła	z	siebie	
wszystkie	nagromadzone	żale.
	 Mama	popatrzyła	na	dziewczynkę,	przez	twarz	
przemknęła	 jej	 jakaś	myśl.	Widać	było,	że	zrobiło	 jej	
się	przykro,	ale	nie	powiedziała	ani	słowa.	A	po	chwili	
dodała:
	 -	Chodź,	pomożesz	mi	w	kuchni.	Musimy	do-
kończyć	dekorowanie	ciasta	miodowego	i	przygotować	
sałatkę	na	kolację	wigilijną	u	cioci	Jadzi.
	 -	Ale…	Mamo…	Proooszę…	Nie	idźmy	tam…		
-	Mika	błagała	mamę,	ale	nic	się	nie	dało	zrobić.
Wieczorem	opatulone	w	ciepłe	ubrania,	bo	już	chwycił	

mróz,	wyruszyły	w	drogę	na	drugi	koniec	miasta.	Tam	
w	 niewielkim	 domku	mieszkała	 ciocia	 Jadzia,	 siostra	
taty.	Kiedy	podeszły	do	drzwi,	usłyszały	sączące	się	ra-
dosne	dźwięki	kolęd,	gwar	przybyłych	wcześniej	gości,	
żarty,	śmiechy.	
	 Dzyń,	 dzyń.	 Zadzwonił	 dzwonek,	 kiedy	 naci-
snęły	na	guziczek	przy	drzwiach.	
	 -	 Witajcie!	 Wchodźcie	 szybciutko	 do	 środka,	
bo	tu	strasznie	ziiimno!	Cieszę	się,	że	bezpiecznie	do-
tarłyście	na	miejsce!	Takie	lodowisko!	–	ciocia	Jadzia	 
w	pełnej	okazałości	stanęła	rozpromieniona	w	drzwiach.	
Ze	środka	buchnęły	smakowite	zapachy	świątecznych	
łakoci,	a	radosne	kolędowanie	i	śmiechy	gości	jeszcze	
bardziej	zdenerwowały	Mikę.	Nie	mogła	znieść	tej	ca-
łej	wesołości,	kiedy	sama	była	smutna,	niezadowolona	
i	zagniewana.
	 Mama	 uściskała	 ciocię	 i	 obie	 znacząco	 popa-
trzyły	na	siebie.	Mika	przywitała	się	 jakimś	niewyraź-
nym	„dzień	dobry”,	zrzuciła	kurtkę	i	wtuliła	się	w	puste	
miejsce	na	kanapie.	W	myślach	powtarzała:
	 -	 Jakoś	przetrwam	 to	wszystko.	Przetrzymam.	
Dam	radę.	
	 Kolacja	wigilijna	przebiegła	w	doskonałym	na-
stroju.	Wszyscy	byli	w	świetnych	humorach,	śmiali	się	
i	opowiadali	rodzinne	anegdoty.	
	 -	 Jak	mama	może	 się	 tak	dobrze	bawić?	Taty	
nie	ma,	a	my	jesteśmy	u	tej	dziwnej	cioci	Jadzi,	która	
ciągle	gada	tylko	o	jednym…	Oho,	znowu	się	zaczyna…	
-	myśli	Miki	nie	były	radosne	tak	jak	innych.	Miała	tego	
wszystkiego	dość,	a	już	tym	bardziej,	kiedy	po	kolacji	
ciocia	Jadzia	wstała	i	zaczęła	mówić:
	 -	 Moi	 kochani!	 Jestem	 taka	 szczęśliwa,	 że	
mogę	was	wszystkich	gościć	u	siebie.	Chciałabym	wam	
powiedzieć	jak	bardzo	jestem	wdzięczna	Panu	Jezuso-
wi	 za	 wszystko.	 Za	 to,	 że	 przyszedł	 na	 świat	 z	 wiel-
kiej	miłości	do	nas	wszystkich.	Za	to,	że	nigdy	nas	nie	
opuszcza	i	że	zawsze	daje	nam	tak	wiele	powodów	do	
radości!	Tyle	szczęścia	każdego	dnia!		Dlatego,	że	był,	
jest	i	będzie!
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	 -	 O	 czym	 ona	 mówi?	 Jakie	 powody?	 Niech	
mówi	za	siebie.	Ja	tam	nie	mam	żadnego	powodu,	żeby	
się	cieszyć.	Wręcz	przeciwnie…	Same	smutki…	-	pro-
testowała	po	cichu	Mika.
	 -	A	 teraz	mam	dla	wszystkich	 niespodziankę!	
–	ciocia	zakończyła	swoją	mowę	z	tajemniczym	uśmie-
chem.	
	 -	Oho,	może	w	końcu	doczekamy	się	na	prezen-
ty.	Choć	tyle…	-	zgryźliwie	zauważyła	Mika.	
	 -	Ciiii…	-	uciszyła	ją	mama.	
	 -	Ubieramy	się!	–	zakomenderowała	ta	wielka	
radosna	kobieta.	–	Wychodzimy!
	 -	Teraz?	Po	nocy?	W	taki	mróz?	Na	ten	lód?	–	
Mika	marudziła.
	 Nie	 było	 czasu	 na	 dyskusję.	Wszyscy	wpako-
wali	się	do	samochodów	i	pojechali.	Na	czele	 jechała	
ciotka	 Jadzia.	 Zaparkowali	 przed	 jakimś	 ogromnym	
budynkiem	 na	 parkingu.	Na	 jego	 fasadzie	 świecił	 się	
wielki	neon	z	napisem	„Szpital	dziecięcy”.	
	 -	O	co	w	tym	wszystkim	chodzi?	–	zastanawia-
ła	się	Mika.	
	 W	szpitalu	chyba	wszyscy	spodziewali	się	wi-
zyty,	 bo	 po	 odpowiednim	 przygotowaniu	 i	 zabezpie-
czeniu	 obuwia,	 ciotka	 i	 kilka	 osób	 z	 rodziny	 zostało	
wpuszczonych	na	 oddział.	Mika	wzbraniała	 się	 przed	
wejściem	do	środka,	ale	mama	tym	razem	nie	pozwoli-
ła	na	żadne	dyskusje.	 I	nagle	Mika	zobaczyła	niezwy-
kłego	chłopca	z	ogromnymi	pięknymi	oczami.	Na	jego	
głowie	nie	było	ani	jednego	włosa,	a	z	oczu	biła	radość.
	 -	Oj,	to	ta	niespodzianka,	o	której	mówiła	pani	
doktor!	To	wy!	–	zawołał.	
	 -	Nooo…	To	my…	Mika	wręczyła	mu	prezent	
wcześniej	podany	jej	przez	mamę.	–	To	dla	ciebie.	Pro-
szę.	
	 -	Dziękuję!	Jaka	ty	jesteś	dobra	i	miła!	Tak	bar-
dzo	się	cieszę,	że	przyszłaś!	Mam	na	imię	Robert,	a	ty?
	 -	 Ja	 jestem	Dominika,	 ale	 wszyscy	 nazywają	
mnie	Mika.	
	 -	Jak	ślicznie!	Jestem	taki	wdzięczny,	że	przy-
szłaś.	Tak	mi	miło!	Taki	wielki	powód	do	radości!	–	Ro-
bert	cały	promieniał	ze	szczęścia.	Pan	Jezus	odpowie-
dział	na	moje	modlitwy!	
	 -	Jakie	modlitwy?	–	zapytała	dziewczynka.
	 -	Wiesz…	Ja	 jestem	z	bardzo	daleka	 i	moi	ro-
dzice	nie	mogli	przyjechać	na	Święta.	Ciężko	pracują.	
I	tak	jakoś	bardzo	chciałem,	żeby	ktoś	mnie	odwiedził.	
Ktoś	do	mnie	przyszedł.	I	tak	się	modliłem	bardzo.	Ty	
jesteś	odpowiedzią	na	moją	spełnioną	modlitwę,	wiesz?
Mika	zalała	się	rumieńcem…	Zrobiło	 jej	się	strasznie	
wstyd,	 że	 tak	 się	 ostatnio	 zachowywała.	 Poczuła	 też	
wielkie	wzruszenie	i	radość.	Zaszła	w	niej	nagle	jakaś	

przemiana.	 Tak	 jakby	 przeżyła	 jakiś	 wielki	 wstrząs.	
Cała	ta	nowa	sytuacja	uderzyła	w	nią	z	podwójną	siłą.	
Zapach	szpitala,	bardzo	chory,	ale	przecież	tak	bardzo	
szczęśliwy	chłopiec.	
		 -	On	ma	wielki	powód	do	radości!	On	ma	wiel-
ki	powód	do	wdzięczności…	I	 tylko	dlatego,	że	przy-
szła…	Nawet	prezentu	nie	otworzył…	
	 Dziewczynce	 zrobiło	 się	 bardzo	 przykro,	 że	
tak	 się	 ostatnio	 zachowywała…	A	 wesołość	 Roberta	
okazała	się	tak	zaraźliwa,	że	i	jej	policzki	poróżowiały	 
z	emocji,	a	w	oczach	pojawiły	się	iskierki	radości.	Przez	
chwilę	grali	w	nową	grę,	a	buzie	im	się	nie	zamykały,	
kiedy	opowiadali	o	sobie	i	zadawali	pytania	ciesząc	się	
z	tej	nowej	znajomości.
	 -	Mamo,	ja	już	taka	nie	będę	–	wyszeptała	Mika	
w	samochodzie,	kiedy	wracały	razem	do	domu.	
	 -	Jaka?	–	zapytała	mama.
	 -	No	…	No…	Przecież	wiesz…	Taka	samolub-
na
	 -	Wiem,	kochanie.	Wiem,	że	nie	było	ci	łatwo.	
Mnie	też	nie,	ale	jesteś	bardzo	mądrą,	dzielną,	moją	ko-
chaną	córeczką,	wiesz?	–	w	głosie	mamy	słychać	było	
tyle	miłości	i	radości.
Mika	poczuła	się	bezpiecznie	i	dobrze.	Miło	i	ciepło.
	 -	A	 ta	 ciocia	 Jadzia	 wcale	 nie	 jest	 taka	 zła…	 
A	ten	chłopiec,	to	on…	On	jest	bardzo	blisko	z	Panem	
Jezusem…	Myślę,	 że	 dlatego	 jest	 taki	 szczęśliwy.	To	
nieważne	co	się	dzieje	w	naszym	życiu,	jeśli	Pan	Jezus	
jest	blisko.	To	nawet	ciężkie	chwile	są	możliwe	do	znie-
sienia,	prawda?	
A	po	chwili	dodała:
-	Wiesz,	mamo?	Ja	też	tak	chcę.
-	To	powiedz	Mu	o	tym.
-	Tak	zrobię.	Dzisiaj	jest	wielki	dzień.	Pan	Jezus	bardzo	
głośno	zastukał	w	szybkę.
-	W	szybkę?	–	zdziwiła	się	mama.
-	No	wiesz…	Tylko	jak	się	puka	w	szybkę,	to	tak	głośno	
dźwięczy.	Widocznie	mam	okienko	w	sercu	;)
-	 Na	 pewno	 tak.	 Dzięki	 niemu	 możesz	 widzieć	 i	 ko-
chać	innych	ludzi,	a	nie	tylko	siebie.	Ale,	zapomniałaś	 
o	 czymś	 –	 z	 przymrużeniem	 oka	 mama	 spojrzała	 
na	Mikę.
-	O	czym?	–	zainteresowała	się.
-	O	prezencie!	Zobacz	co	dla	Ciebie	mam!	–	samochód	
podjechał	 pod	 dom,	 w	 którym	 paliły	 się	 wszystkie	
światła,	a	na	ganku	stał	tata.	Mika	nie	mogła	uwierzyć	
własnym	oczom!	Łzy	spływały	jej	po	zimnych	policz-
kach,	a	w	myślach	powtarzała	werset,	którego	nauczył	
ją	w	szpitalu	Robert.
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 Jeśli chcesz się dowiedzieć co to za werset, rozwiąż podane zadanie:
Zamień cyfry na odpowiednie litery podane w kodzie, resztę liter przepisz, a dowiesz się co masz czynić 
każdego dnia! 
              
  

 A w Sylwestra Mika postanowiła wypisać wszystko za co jest wdzięczna i z czego się cieszy  
w następujący sposób:

 

 A kiedy już skończyła uzupełniać napis, podziękowała za wszystko Panu Bogu, szczęśliwa, że 
jej życie jest tak pełne pięknych niespodzianek! 
 Zachęcam cię do tego, żebyś spróbował zrobić to samo! Używając słowa RADOŚĆ wypisz za co 
jesteś wdzięczny (wdzięczna) Panu Bogu i za co chcesz Mu podziękować!
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 Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

J 13,34-35
          

Śluby:                                           

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

1 Krn 29,15

Zapisane	w	księgach	parafialnych

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

Mt 28,19

2014-11-05
2014-11-08
2014-11-10
2014-11-14
2014-11-26
2014-11-27
2014-11-28

śp.	Karol	Bojda
śp.	Irena	Ewa	Konecka	zd.	Szynder
śp.	Jerzy	Paweł	Pindel
śp.	Anna	Giercak	zd.	Czyż
śp.	Anna	Lubaszewska	zd.	Kożdoń
śp.	Wanda	Janina	Michejda-Kubica
śp.	Dariusz	Brachaczek

lat78
lat	77
lat	53
lat	89
lat	79
lat	86
lat	39

Cieszyn
Dębowiec
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach

2014-11-09
2014-11-09
2014-11-23
2014-11-30

Adam	Marcin	Dziadek
Alicja	Anna	Gergel
Oliwier	Grzegorz	Strządała
Stefan	Waliczek

Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2014-11-22 Andrzej	Pustówka
Natalia	Jadwiga	Greń

Cieszyn
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na styc
zeń

20
15 

ro
k

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

Informacje,	ogłoszenia

Biblijne spotkania dla kobiet:

08.01.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja:  Jan Krop (75 – lecie urodzin)  

15.01:	godz.: 15.00: Klub PTEw. 
           Prelekcja: Teodor Tomasz Jeż (100 – lecie śmierci)  

22.01: godz.: 15.00: 
           WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
 
29.01.: godz.. 15.00: Klub PTEw. 
 Prelekcja: Ignacy Chrzanowski (75 – lecie śmierci

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

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 



Wieœci wy¿szobramskie

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

Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	18.30

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

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

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

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Muzeum 
Protestantyzmu

czynne w pi¹tki o godz. 14:30 
Informacje  

w Kancelarii Parafialnej  
lub w innym dogodnym terminie 
po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 
e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com 

lub za poœrednictwem 
Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn
godz. 17.00
> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

Zamarski
godz. 18.00

> 1 i 3 środa miesiąca
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Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

Bibliotekarki

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

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

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

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

Księgarnia WARTO poleca:
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Zamienię mieszka-
nie 68,09 m2 – 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, WC oddzielne, garaż  
w Cieszynie przy ul. Solnej na domek 
w okolicy Cieszyna tel. 664 877 228

Sprzedam tanio - 
pierze skubane z gęsi na pierzynę  
kołdrę, poduszki, tel. kontaktowy  
698 114 286                                        

Podziel się tym, co masz 
w nadmiarze!!!
Poproś o to, czego ci brakuje!!!
 
 Zbliża	się	zima	i	przygotowanie	do	niej.	Przeglądamy	stan	
naszego	odzienia,	obuwia,	widzimy	ich	 ilość.	Dostrzegamy	braki,	 
a	także	nadmiar.	Bogaci	jesteśmy	w	różne	niepotrzebne	(w	dobrym	
stanie)	przedmioty,	które	żal	wyrzucić.	Nadmiarem	bogactwa	cie-
szą	nas	też	nasze	sady	i	ogrody.	Kogo	obdarować?	Kogo	poprosić	
o	pomoc?	Proponujemy	umożliwienie	czynienia	dobra	niewielkim	
kosztem,	uczciwie	i	dyskretnie	–	ku	obopólnemu	zadowoleniu.	Wy-
starczy	odpowiedzieć	na	hasła:	
 - POSZUKUJĘ – czego – nieodpłatnie lub odkupię
 - ODSTĄPIĘ lub SPRZEDAM – co.
	 Jeśli	chcesz	
wziąć	 udział	 w	 tej	
akcji,	zamieść	swoje	 
ogłoszenie	 na	 „Ta-
blicy	 ogłoszeń”	
w	 korytarzu	 Pa-
rafii	 –	 podając	
nazwę	 rzeczy	 
i	 swój	 nr	 telefonu	
lub	 skontaktuj	 się	 
z	 redakcją,	 albo	 pa-
rafią.	

Izabela Kuszka 
Twój Doradca 
- Nieruchomości 

- Odszkodowania - Finanse                   

tel. 609 812 166

ikknieruchomosci@gmail.com

www.ikk-dom.pl

pośrednictwo nieruchomości: kupno, sprzedaż, wynajem, pomoc w wyprowadza-

niu stanu prawnego nieruchomości, redagowanie umów i pism urzędowych 

odszkodowania - osobowe, komunikacyjne, przesyłowe, zadośćuczynienia, 

odszkodowania dla rodzin zmarłej ofiary wypadku

finanse - ubezpieczenia indywidualne, grupowe, majątkowe, plany oszczędnościo-

we; wybór z pośród wielu towarzystw, taniej 5-30%
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

Skład komputerowy: B i A Macura
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