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OD REDAKCJI:

Beata Macura

 Nowy Rok to coś nowego, nieznanego … Drodzy Czytelnicy czy odczuwacie 
jakąś niepewność, strach? Gdy stajemy na progu cudzego domu, często odczuwamy jakiś 
nieokreślony wewnętrzny niepokój. Co spotka nas za tymi drzwiami? Czy powita nas 
przyjazny uśmiech, radość ze spotkania, czy obojętność, a może niechęć?
 Gdy przekraczamy próg Nowego Roku, ogarniają nas podobne uczucia. Co kryje 
się za zasłoną nieznanego jutra? Co nam ten rok przyniesie? Miłe przeżycia czy rozczaro-
wania, zdrowie czy chorobę, pokój czy wojnę? Możliwości jest tak wiele, ma więc nasze 
serce dość powodów, by się niepokoić. Życie nauczyło nas trzeźwości, patrzymy na nie 
poważnie, wiemy, że zdarzają się w nim radości, ale i smutki, przyjemne niespodzian-
ki, ale i rozczarowania, zwycięstwa, ale i klęski. Stojąc na progu Nowego Roku, trzeba być przygotowanym na 
wszystko.
 Gdy wielki Mojżesz stanął przed nieznanym, prosił Boga o wskazanie mu drogi. „Toteż jeśli znalazłem 
łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach 
Twoich; zważ też, że Twoim ludem jest ten naród "(II Mojż 33,13).
 Mówi się, że nie ma nic gorszego, jak nie mieć już na co oczekiwać. Może dlatego młodość ma tak wiele 
uroku, bo tak wiele jest w niej oczekiwania, tak wiele nadziei. Młodość posiada cały bezmiar oczekiwań i na pew-
no to one właśnie, między innymi, czynią ją tak interesującą i pociągającą.
 A starość? Cóż ze starością? Czy przed nią nie ma już nic innego prócz smutku, osamotnienia, słabości  
i niedołęstwa? Czy starość naprawdę pozbawiona jest wszelkiego promienia nadziei, wszelkiego uroku oczekiwa-
nia? Nie, i starość ma swoje uroki, swoje nadzieje i swój czas oczekiwania. Wprawdzie nie jest to już oczekiwanie 
pełne napięcia na wypełnienie się wytkniętych sobie celów, na spełnienie się skrytych marzeń czy też wielkich 
planów i zamierzeń. Oczekiwania starości są innego rodzaju. Jedni czekają na owoce swej pracy, jak rolnik na 
plon zasiewu, inni żyją sukcesami i nadziejami swoich dzieci, jeszcze inni interesują się rozwojem spraw tego 
świata, swojej Ojczyzny czy Kościoła, a jeszcze inni czekają na wypełnienie się najpiękniejszej obietnicy Pana 
Jezusa - „A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem,  
i wy byli".
 Tak, tęsknota za Panem, to najpiękniejsze oczekiwanie życia i błogosławieni, którzy potrafią tak czekać. 
Czyż można sobie wyobrazić coś piękniejszego, jak wieczne przebywanie z Jezusem?
 Początek nowego roku jest odpowiednią porą na poważne rozmyślania tak nad tym, co już minęło, jak  
i nad tym, co należy jeszcze do przyszłości. Rozważając o przeszłości, spostrzegamy, jak wiele mamy powodów 
do dziękowania dobrotliwemu Bogu.
 Dziś stoimy u progu Nowego Roku. Przed każdym z nas pojawia się pytanie: czego oczekuję? Co kryje 
dla mnie zasłona nieznanego czasu? Powiedzmy sobie: cokolwiek ona kryje, za tą zasłoną jest Bóg! Dlatego nie 
bójmy się, lecz ufnie powierzmy się Jego dłoni. On przekroczy z nami próg Nowego Roku. On też poprowadzi 
nas przez ten rok dzień za dniem, godzina za godziną. Tylko zaufaj Panu, a On wszystko dobrze uczyni. 
 
 Pragnę wszystkim Czytelnikom Wieści Wyższobramskich życzyć szczęśliwego Nowego Roku 2016. Niech 
Bóg obdarza wszystkich swoim błogosławieństwem i potrzebnymi darami, pokojem i miłością. Choć Nowy Rok to 
niewiadoma, to jedno jest pewne – nie jesteśmy sami, z nami jest Bóg, a On jest Panem wszystkiego. Niech nas 
wszystkich wspiera, prowadzi bezpiecznymi drogami oraz chroni od zła i niebezpieczeństw. 
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Rozważanie biblijne

 Drodzy Czytelnicy Wieści Wyższobramskich
 Jest mi niezmiernie miło podzielić się z Wami 
kilkoma refleksjami na temat hasła biblijnego, które ma 
towarzyszyć nam w styczniu 2016 roku. Zawsze zasta-
nawiało mnie, dlaczego w tak wielu miejscach zarówno 
Starego, jak i Nowego Testamentu, Bóg zwracał się do 
ludzi nawołując do odwagi. Tak było w wypadku Moj-
żesza, Jozuego czy proroków. Za każdym razem słysza-
no nakaz: „Nie bój się", a potem było rozwinięcie tego 
nakazu: Nie bój się, abym cię nie napełnił bojaźnią, nie 
bój się, bo ja będę z Tobą, aby cię ratować itd. 
 Gdy wkraczamy w przestrzeń nowotestamen-
tową słyszymy o odwadze, która jest wynikiem otrzy-
mania Ducha Świętego. „Wszak nie wzięliście ducha 
niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha 
synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze." (Rz 8, 15), 
możemy przeczytać w Liście Apostoła Pawła do Rzy-
mian. Oba konteksty mówią o odwadze, która wynika  
z bliskiej obecności Boga. Nie ma tutaj mowy o głupim 
ryzykowaniu życia, pozerstwie, ale o odwadze do dzia-
łania w niebezpieczeństwie wynikającej z pewności, że 
obok, blisko nas jest Ten, który ma wszystko w swojej 
kontroli, dla którego nie ma nic niemożliwego, który 
jest Panem życia i śmierci. Odwaga taka nie opiera się 
więc na ludzkich umiejętnościach, zasobach, możliwo-
ściach, wiedzy, treningu czy mądrości, ale na wierze, 
że Ten, który mnie powołuje i posyła, stawiając przede 
mną wyzwania, będzie mnie jednocześnie wspierał  
i wyposażał do wypełnienia zadania.
 Oczywiście przed każdym z nas stoją zupełnie 
inne zadania. Zwłaszcza u progu nowego roku zasta-
nawiamy się, jakie wyzwania na nas czekają. Część  
z nich możemy przewidzieć, czy wręcz zaplanować. Je-
stem też przekonany, że mogą one powodować w nas 
brak poczucia pewności siebie, co jest prostym krokiem  
w kierunku lęku. Lęk sam w sobie, według mnie, nie 
jest niczym złym. Pozwala na spojrzenie z rozwagą na 
to, co przede mną. Ważne jest jednak w jaki sposób ra-
dzę sobie z tą bojaźnią. Powinna być bodźcem do pra-
cy, do dobrego przygotowania się, ale także do szuka-
nia społeczności ze Zbawicielem. Bo nie dał nam Bóg 
ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. 
Apostoł napisał te słowa do Tymoteusza w kontekście 
przyznawania się do Ewangelii, czyli mówienia prostej 
prawdy, że Jezus jest Bożym Synem, który przyszedł, 
aby zbawić wszystkich tych, którzy w niego uwierzyli. 

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy  
i miłości, i powściągliwości.” 2 Tm 1, 7

ks. biskup Jerzy Samiec

Nie było to pro-
ste zadanie, bo-
wiem w tam-
tych czasach 
za głoszenie tej 
prawdy można 
było ponieść 
dosyć poważne 
konsekwencje, 
łącznie z pozba-
wieniem życia. 
 D z i ś 
żyjemy w nieco 
innych czasach, 
w Polsce może-
my swobodnie wyznawać naszą wiarę. Są jednak miej-
sca na świecie, gdzie chrześcijanie nadal są prześlado-
wani. Żyjąc w Europie, nie czujemy tak wielkiej presji. 
Wręcz przeciwnie, na każdym kroku możemy spotykać 
się z przejawami publicznego okazywania religijności. 
Pytanie tylko czy można je zawsze utożsamiać z Ewan-
gelią?
 Drogie siostry i bracia w Chrystusie
 Myślę, że słowa Apostoła narodów skierowa-
ne do Tymoteusza o tym, że nie otrzymaliśmy ducha 
bojaźni, by jej ulegać, są dziś bardzo nam potrzebne  
i to w bardzo szerokim kontekście. Wtedy, gdy myślimy  
o tym, co przed nami w tym roku. Wtedy, gdy planuje-
my zdanie matury, zakończenie szkoły, zawarcie związ-
ku małżeńskiego, zmianę miejsca pracy, czy poprawie-
nie stanu zdrowia, potrzebujemy odwagi. Wtedy, gdy 
chcemy w Kościele podjąć ważne decyzje dotyczące 
na przykład wzmocnienia roli wiernych w życiu zboru 
czy  ordynacji kobiet na księży, potrzebujemy odwagi. 
Wtedy, gdy staniemy w obliczu rozróżnienia dewocji 
od wiary - potrzebujemy odwagi. Wtedy, gdy przyjdzie 
nam mówić o swojej wierze - potrzebujemy odwagi. 
Wtedy, gdy mamy kochać ludzi, nawet tych, którzy 
będą bardzo się od nas różnić swoim językiem, kolorem 
skóry czy nawet religią - potrzebujemy odwagi. Dlate-
go tak ważne są słowa hasła biblijnego tego miesiąca: 

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy  
i miłości, i powściągliwości." Życzę Wam dobrego i 
błogosławionego roku. Amen.
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  ks. bp Jerzy SAMIEC urodził się dnia 27 marca 1963 roku w Cieszynie. Studia Teolo-
giczne rozpoczął w 1983 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1988 roku 
obronił pracę magisterską na temat: „Rola grupy w pracy parafialnej”. W dniu 22 stycznia 1989 r.  
w kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego i rozpoczął 
pracę jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w Gliwicach. W okresie od 1 lutego 1992 r. do 11 
listopada 1994 r. pełnił obowiązki proboszcza administratora parafii w Gliwicach, gdzie w dniu 11 
listopada 1994 r., po wygraniu wyborów, został wprowadzony w urząd proboszcza. W okresie od 
1994 do końca roku 1999 był duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Katowickiej, a w okresie od 
2002 r. do końca roku 2008, był diecezjalnym duszpasterzem ewangelizacyjno – misyjnym. Od 2003 
r. był Prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła EA w RP. W Gliwicach wraz z gronem 
osób współpracujących założył Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Ewangelickie. Od kwietnia 
1998 jest członkiem X Synodu Kościoła z listy duchownych. Od 2003 r., z nominacji Rady Syno-
dalnej jako Prezes SKiK zasiadał w XI Synodzie Kościoła. Z listy księży został również wybrany 
członkiem XII Synodu Kościoła. W dniu 14 kwietnia 2007 r. XII Synod Kościoła wybrał ks. Jerzego 

Samca Prezesem Synodu. Głównym punktem zainteresowań ks. Jerzego Samca jest misja i ewangelizacja. Już w roku 1994 został powołany 
do Komitetu Organizacyjnego Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie. Od momentu powstania Centrum Misji i Ewangelizacji został 
też członkiem Rady CME, a od początku istnienia Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie jest jednym z jej nauczycieli. Ks. Jerzy Samiec jest żonaty 
z Beatą Michałek, która również posiada wykształcenie teologiczne.

 Boża prawda leży w żłóbku - jest nią Jezus Chrystus – Bóg, który stał się człowiekiem:

- nie napisał żadnej księgi
- nie miał akademickich wykładów przed studentami

- nie godził filozofów
- nie założył żadnej partii politycznej

- nie dysponował armią, ani strażą przyboczną, ani gotówką
- od Jego urodzenia liczymy lata

- Jego słuchają miliony ludzi
- żył w stałym ubóstwie

- nie miał własnego miejsca
- narodził się w udostępnionym żłóbku

- nauczał w użyczonej łodzi
- podróżował na pożyczonym osiołku

- ostatnią wieczerzę odbył w użyczonej sali
- pochowany został w użyczonym grobowcu 

 Dla siebie domagał się tylko jednego miejsca - w sercu człowieka.
 Pytanie więc brzmi: ile miejsca zajmuje Jezus w naszym sercu? Czasem przygotowujemy Mu jakiś kącik, 
kącik gdzieś na uboczu, czasem tylko kącik „Bożonarodzeniowy" - bo na tyle nas tylko stać. Jezus chce więcej 

- nie chce tkwić w kącie piwnicy, jak jakaś gaśnica strażacka wykorzystana ewentualnie na wypadek pożaru. On 
chciałby mieszkać w całym domu i być wszędzie i o każdej porze we wszystkich naszych problemach życiowych.
 Wpuśćmy Jezusa do naszego życia pomni na pouczenie według Ewangelii św. Jana: 

Do swej własności przyszedł,
ale swoi go nie przyjęli.

Tym zaś, którzy go przyjęli, 
dał prawo stać się dziećmi Bożymi.

udost. Rudolf Mizia

Boża prawda
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ROK KOŚCIELNY w życiu Ewangelika

 Rozpoczęliśmy kolejny rok życia, który przy-
pomina nam nie tylko o tym, że jesteśmy o rok starsi, 
ale także o tym, że zbliża się wieczność. 
 1 styczeń: ŚWIĘTO IMIENIA JEZUS oraz 
DZIEŃ NOWEGO ROKU. W liturgii ewangelickiej 
jest to podwójne święto. Wcześniej w liturgii naszego 
Kościoła, podobnie jak w ogóle w liturgii Zachodniego 
Kościoła, obchodzono tylko „Święto imienia JEZUS”, 
jako że w imieniu „Jezus" rozpoczynamy rok kalenda-
rzowy. Nie ma bowiem lepszego i innego imienia, przez 
które moglibyśmy być zbawieni. Imię Jezus jest dla 
chrześcijan najdroższym imieniem. 
 6 styczeń: ŚWIĘTO EPIFANII – OBJAWIE-
NIA PAŃSKIEGO. Starokościelna Ewangelia tego 
święta, jak każdego roku, mówi, że trzej mędrcy ze 
Wschodu szukali Jezusa, a gdy Go znaleźli, wrócili do 
swego domu już inną drogą. Każdy, kto znalazł Jezu-
sa powinien iść inną drogą, „drogą nową i żywą” (Hbr 
10,20). Święto Epifanii jest Świętem Misji Zewnętrz-
nej. W Kościele Ewangelickim od dziesiątek lat zbie-
rano ofiary na misję zewnętrzną. Dzisiaj Apostoł Paweł 
mówi, że przez Boga został ustanowiony Apostołem, 
bo urząd posługiwania w Kościele Słowem Bożym i 
Sakramentami Świętymi jest urzędem z Bożego, a nie 
ludzkiego tylko, ustanowienia. Ten urząd potrzebny jest 
Kościołowi, aby przez niego poganie poznali tę ogrom-
ną łaskę Bożą, jaką jest Chrystus w nas i przez nas. 
 10 styczeń: ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
(1. NIEDZIELA PO EPIFANII). Kościół w ten dzień 
wspomina objawienie się Syna Bożego w Jordanie pod-
czas chrztu Janowego, w którym brała udział cała Trój-
ca Święta: Syn Boży w rzece Jordan, nad nim unosił się 
Duch Święty w postaci gołębicy i głos z nieba mówiący: 

„Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodoba-
łem” (Mt 3, 17). Odtąd „lud, pogrążony w mroku, ujrzy 
światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cie-
niu śmierci, rozbłyśnie jasność”. Apostoł Paweł radzi 
nam w dzisiejszym tekście kazalnym, aby podwójnie 
przyjrzeli się sobie: Kim jesteśmy? Co reprezentujemy? 
Kim możemy być i stać się przez Chrystusa? Gdzie in-
dziej tenże Apostoł powiada, że przez Jezusa Chrystusa 
możemy być dziećmi Bożymi. Ta wiara jest naszą chlu-
bą w Chrystusie! 
 18 – 25 styczeń: Ekumeniczny Tydzień Po-
wszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Ruch 
ekumeniczny ma już długą historię, bo ponad 100 lat. 
Jego zaczątki sięgają już XIX wieku. Rozwój ruchu 
ekumenicznego nastąpił jednak, gdy urząd luterańskie-
go prymasa Szwecji i arcybiskupa Uppsali objął wiel-
ki człowiek, jakim był niewątpliwie dr Nathan Söder-
blom (1914-1931), zaangażowany jak mało kto dotąd w 
ruch ekumeniczny. Człowiek uczony i głębokiej wiary, 

w katedrze uppsalskiej majestatyczny, ubrany w kapę 
biskupią z różą Lutra na piersiach, mitrą na głowie,  
a w ręce trzymający pastorał przejęty od arcybiskupów 
z XII wieku, natomiast w życiu prywatnym skromny 
i dostępny, otwarty dla wszystkich, przede wszystkim 
na problemy socjalne ówczesnego świata, poszukujący 
nieustannie kontaktu z robotnikami. Umiał się wznieść 
ponad podziały religijne, wyznaniowe. Przygotowa-
ny dobrze do arcybiskupiego urzędu jako kaznodzieja  
w Paryżu i profesor teologii Uniwersytetu w Lipsku, 
wezwany został z Lipska do Uppsali na najwyższy 
urząd Szwedzkiego Kościoła Luterańskiego. Pod ko-
niec swego pracowitego i błogosławionego życia został 
uhonorowany nagrodą Nobla. Z jego to inicjatywy zo-
stała zwołana do Sztokholmu w roku 1925 wielka świa-
towa ekumeniczna konferencja kościelna, w której, za 
wyjątkiem Kościoła Rzymskokatolickiego, były repre-
zentowane prawie wszystkie Kościoły chrześcijańskie. 
Drugą ważną datą w rozwoju ruchu ekumenicznego 
było zwołane po II wojnie światowej w roku 1948 w 
Amsterdamie w Holandii I Zgromadzenie Ogólne 147 
Kościołów prawosławnych, starokatolickich, angli-
kańskich i protestanckich, podczas którego powołano 
do życia Światową Radę Kościołów (WCC) z siedzibą  
w Genewie (Szwajcaria). W roku 1966, na skutek De-
kretu o Ekumenizmie II Soboru Watykańskiego, włączył 
się do ruchu ekumenicznego także Kościół Rzymskoka-
tolicki, a w Polsce powstała Komisji ds. Ekumenizmu. 
(Już w roku 1962 powstał Ośrodek do Spraw Jedności 
Chrześcijan przy Warszawskiej Kurii Metropolitalnej, 
którego patronką była zmarła w r. 2005 siostra Joanna 
Lossow). Wszystkich chrześcijan zapraszamy w stycz-
niu i w innych okresach do kontynuowania arcykapłań-
skiej modlitwy Pana Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno, 
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, żeby i oni byli w 
nas, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś” (J 17,21 
przekład ekumeniczny).  
 25 styczeń: DZIEŃ NAWRÓCENIA APO-
STOŁA PAWŁA. Znamienne, że w ten dzień co roku 
kończy się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Znaczy to, że wszyscy chrześcijanie zo-
bowiązani są na wzór Saula nawrócić się do Jezusa 
Chrystusa i stać się nowymi ludźmi, tak jak Saul stał się 
przez nawrócenie Pawłem. Bo tylko serce nawrócone 
do PANA może w innym świetle oglądać drugiego czło-
wieka, który przez chrzest i wiarę należy do tego same-
go Pana i Zbawiciela. W Tygodniu o Jedność Chrze-
ścijan nie chodzi bynajmniej o to, aby jeden Kościół 
nawrócił inny Kościół do siebie, ale o to, abyśmy się 
wszyscy nawrócili do Jezusa Chrystusa, Pana Kościoła. 

 ks. Jan Gross 
luteranie.pl
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Podziękowanie

 Pewnego razu Pan Jezus powiedział dziwne 
słowa, które można zamknąć w krótkim zdaniu: „kto 
daje, ten zyskuje". Jest to bardzo niezwykła prawda, 
która pokazuje zupełnie inną, nie ludzką, ale Bożą eko-
nomię.
 Jak możemy komuś i sobie sprawić radość? 
Jedną z możliwości jest chętne dawanie. Zachęca nas 
do tego przykład Pana Jezusa. On zawsze dawał potrze-
bującym. I dziś chce nam dać to, co dla nas będzie naj-
lepsze. Gdy byłam małą dziewczynką, mojej koleżance 
bardzo spodobała się jedna z moich zabawek.
 Od dawna o niej marzyła. Postanowiłam, nie 
bez pewnych oporów, zrobić jej prezent. I wyobraźcie 
sobie, że po kilku dniach, bez specjalnej okazji, otrzy-
małam w prezencie coś, co od dawna bardzo mi się po-
dobało!
 Minęło wiele lat. Wybierałam się w odwiedzi-
ny. Nie zdążyłam kupić kwiatów, ale w wazonie miałam 
3 świeże tulipany, które zdobiły nasz pokój gościnny. 
Po krótkim namyśle wyjęłam je z wazonu i zabrałam 
ze sobą. Następnego dnia rano odezwał się dzwonek, 
otworzyłam drzwi i ku mojemu zdziwieniu na progu 
leżało 15 pięknych tulipanów. Była to dla mnie miła 
niespodzianka. Sprawiła mi ją moja sąsiadka. Do tych 
dwóch drobnych przykładów chcę dodać epizod, który 
warto zapamiętać.
 20-letni Hudson Taylor przygotowywał się 
na wielką wyprawę misyjną do Chin. Będąc jeszcze  
w Londynie prosił Boga, by przed tym zadaniem wypo-
sażył go w głęboką wiarę i zaufanie w Jego prowadze-

nie. W swych problemach nie zwrócił się o pomoc do 
ludzi, tylko w modlitwie do swego Pana i Zbawiciela, 
któremu chciał wiernie służyć. Któregoś dnia został 
wezwany do pewnej rodziny. Zobaczył tam wielką nę-
dzę materialną i duchową. Sam wówczas był w trudnej 
sytuacji. Do otrzymania pensji dzieliło go kilkanaście 
dni. W wynajętym mieszkaniu miał niewielki zapas 
żywności, a w kieszeni kilka drobnych monet. Widząc 
jednak bardzo trudną sytuację, brak pieniędzy nawet na 
zakup koniecznego lekarstwa dla ciężko chorego dziec-
ka, Hudson oddał cały swój skromny „majątek". Wra-
cając do domu zastanawiał się, czy postąpił właściwie?
 Zaufał jednak słowom Pana Jezusa, który po-
wiedział: „Wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie". Gdy 
otworzył drzwi pokoju, zobaczył na stole małą paczkę. 
Nazwisko nadawcy było nieczytelne. W środku znalazł 
parę ciepłych rękawiczek.. Ucieszył się, ale w danej 
chwili nie byty mu one potrzebne. Kiedy chciał je wło-
żyć do szafy, coś upadło na podłogę. Był to banknot 
ukryty w rękawicy, swoją wartością znacznie przewyż-
szający dar, który ofiarował rodzinie. Wiedział komu 
ma za tak konkretną pomoc podziękować.
 Podobnych przykładów z własnych przeżyć  
i z życia innych ludzi mogłabym wiele opowiedzieć. 
Za każdym razem potwierdzają one prawdziwość słów 
Pana Jezusa: „dawajcie, a będzie wam dane".
 Dając, sprawiamy radość innym. Radość ta 
wraca do nas ze zwielokrotnioną siłą.

Janina Kisza-Bruell

W słoneczność my patrzmy, w słoneczność tę Bożą,
Co z przyszłych dni wschodem zabłyśnie na ziemi!

Skrzydłami się do niej zrywajmy orlemi,
A niech nas zaćmienia nie trwożą!

Od brzegów przeszłości odbijmy ochoczo, 
Żegnając dni stare — kto pieśnią, kto łzami.... 

Błękity nad głową — ziemia przed nami, 
Choć burze się wkoło szamocą.

Hej rozpiąć żagle! Już brzeg stary znika,
Już cichym nas szeptem żegnają mogiły...
Do pracy! Do pracy! Wytężmy dziś siły!

Cel wielki — to rozkaz sternika!
O gwiazdo ty drżąca, o gwiazdo zbłąkana, 
Co rzucasz się nocą błyskami-krwawymi!

 Nie naszym ty wodzem, nie słońcem tej ziemi, 

Co czeka na wschód swój do rana.
Na cichych my wodach posnęli leniwie,
A muły nas brudne obeszły, jak sidła...

Hej! w górę tam żagle!..... hej! w górę tam skrzydła!
Do wioseł! do wioseł! kto żywię!

Nie zdradzim my hasła, jak nędzni korsarze, 
Co chyłkiem czyhają na zdobycz nikczemną;

Przebędziem bez trwogi noc burzy, noc ciemną,
 Aż słońce nam ziemię ukaże!

Ach, wschodzi! Ach idzie srebrzystych pian wałem...
Ach, ściele się w przyszłość jaśniejsza nam droga!

Hej w górę tam serca! Niech duchów załoga
Porannym w świat zabrzmi hejnałem!

Maria Konopnicka.

Nowy rok
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 W naszym życiu czasem bywają brzemiona, 
które same przez się nie są grzechem, lecz stają się prze-
szkodą dla duchowego rozwoju wierzącego człowieka. 
Jednym z takich brzemion jest pogrążanie się człowieka 
w smutku. Ociężałe serce staje się bowiem przeszkodą 
dla pożytecznego i spokojnego życia. Wszyscy musimy 
zawsze mocno Bogu ufać. Jego miłość i wierność ku 
nam bowiem trwa zawsze i we wszystkim. Nie dopuść-
my nigdy zwątpienia w to do naszych myśli, gdyż Duch 
Święty przyjdzie nam zawsze z pomocą, dając nam 
Bożą wiarę i ukoronuje nas zwycięstwem. 
 Ludziom nieraz bardzo łatwo wpaść w przy-
zwyczajenia, w powątpiewania i narzekania myśląc, że 
Bóg nas porzucił i że wszystkie nasze nadzieje mogą 
być skazane na niepowodzenie. Trzeba jednak zawsze 
dać zdecydowany odpór przygnębieniu. Miejmy „za 
największą radość” to, że gdy wpadniemy w różne po-
kusy, to jednak z wiarą poddajmy się radości i jakby 
Niewidzialnego Pana, zostaniemy niewzruszeni w na-
szych postanowieniach, a Bóg nie dopuści, abyśmy się 
rozczarowali w naszym oczekiwaniu Jego łaski oraz 

zmiłowania. Ducha radości trzeba rozwijać w sobie,  
a wtedy zawsze szatan unika dotknięcia mnie, gdy moje 
serce przepełnione jest radością Ducha Świętego. Do-
świadczony, wierzący człowiek kiedyś zauważył, że po-
godny stan ducha wszystką Bożą służbę czyni rozkoszą. 
Gdy unosimy się na skrzydłach radości, wtedy szybko 
posuwamy się naprzód na drodze swoich obowiązków. 
Melancholia bowiem podcina skrzydła, lub innymi sło-
wy – utrąca koła u wozu wypełniania naszych obowiąz-
ków. Nie pozwalajmy sobie nigdy przestać ufać Bogu. 
Jego miłość i wierność ku nam trwa na zawsze i we 
wszystkim. 
 My mamy możność sprzeciwiania się niedo-
wiarstwu, podobnie jak i wszelkiemu innemu grzecho-
wi, gdy mocno staniemy na stanowisku i nie dopuścimy 
do naszych myśli zwątpienia. Duch Święty przyjdzie 
nam zaraz z pomocą, da nam Bożą wiarę i ukoronuje 
nas zwycięstwem. 

Ruta Kornelia Lissowska

Obrona radości życia 

Jaki jest sens mego życia?

 Jeśli Bóg mnie stworzył, nie dysponuję sobą. 
Jaki jest sens mego życia, tego nie udało mi się samemu 
odkryć. A może nie ma ono żadnego sensu?
 Słowa „sens" nie wiążę tu z wysokimi docho-
dami, dobrą rodziną, wspaniałą kondycją, itp. Jeśli to 
wszystko mam, powinienem za to Bogu dziękować. 
Większość ludzi przecież tego nie posiada. I nigdy nie 
będzie posiadać.
 Słowo „sens" znaczy coś więcej.
Chodzi o to, abym rozwijał dary, które otrzymałem przy 
urodzeniu. Każdy otrzymał swoje dary. Niektórzy wie-
le. Geniusze tak wiele, że te dary rozsadzają ich niejako 
od wewnątrz. Inni dostali mało. Niejedni bardzo mało. 
Ale co jest wielkie dla ludzi, nie zawsze jest wielkie dla 
Boga. Talenty mogą być źle używane. Lecz mały uła-
mek talentu może świecić jak gwiazda dla Boga - jeśli 
się go użyje właściwie.
 Chodzi więc o używanie i rozwijanie tego,  
w co zostałem wyposażony. Nie należę tylko do siebie. 
Jestem zaangażowany. Zaangażowany przez Boga. Je-
stem zarządcą. Co otrzymałem jako kapitał życiowy, 
nazywane jest w Biblii „talentem". Daru tego nie należy 
umniejszać ani zakopywać. Należy go używać.

 Następnie chodzi o to, abym sobą samym słu-
żył innym. Nie mogę się wycofać i powiedzieć: Dbam 
tylko o siebie i nie liczę się z innymi. Bo ci inni potrze-
bują mnie. Moja rodzina, znajomi i przyjaciele. Wszę-
dzie na ziemi są ludzie, którzy mogą mnie potrzebować. 
Ziemia stała się tak niewielka. Mieszkamy dzisiaj tak 
blisko siebie. Nie mogę więc po prostu zamknąć oczu 
na to, co dzieje się w innych krajach, i uznać, że to mnie 
nic nie obchodzi. Czyż nie ma ludzi, którzy głodują 
albo wtrącani są do więzień, dlatego że mają poglądy 
nie odpowiadające rządzącym? Także daleko stąd znaj-
dują się narody, które mnie bardzo obchodzą.
 Nazwijmy to troską o kogoś. Jest to wyczuwa-
nie, do czego inni mogą mnie potrzebować, otworzenie 
oczu na niedolę innych i działanie. Może to być nawet 
coś tak nędznie małego, jak jedna złotówka ofiarowana 
przy kolekcie dla cierpiących głód i niedolę. Coś tak 
małego i tak trudnego, jak zaangażowanie się, wyrwa-
nie się z obojętności i biadania z powodu podatków, 
osobistych klęsk. Dopomóc nam w tym powinno so-
lidaryzowanie się ze społeczeństwem, organizacjami  
i stowarzyszeniami, które pragną angażować się dla  
innych.
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Po co tu jesteśmy?

 Nie prosiłem o to sam, aby móc tutaj przyjść. 
Nie byłem o to nigdy pytany.
 Większość zapewne akceptuje ten fakt jako 
coś oczywistego. Ludzie nie zastanawiają się nad nim 
głębiej. Może nieraz myślą o tym nawet z wdzięczno-
ścią. Ja sam siebie nie stworzyłem. I dobrze, że tak jest.  
A życie bywa czasami wprost cudowne.
 Są ludzie, którzy przyjmują życie jako los, któ-
rzy uważają, że niezależnie od własnej woli zmuszeni 
są prowadzić życie, które jest często pełne nędzy i nie-
doli. „Zostałem rzucony tu na tę ziemię, choć mnie nikt 
nie słuchał, i jestem rzucany dalej, choć mnie nikt nie 
pyta" (Omar Khayyam, Rubaiyat, 1939). Albo weźmy 
na przykład Biblię, ukazującą inny punkt widzenia: 

„Dlatego uważałem zmarłych, którzy dawno umarli, za 
szczęśliwszych niż żywych, którzy jeszcze żyją. A za 
szczęśliwszego niż ci obydwaj tego, który jeszcze nie 
przyszedł na świat" (Kazn 4,2-3).
 Można by też zapytać: Ilu ludzi nie mogło 
przyjść na ten świat? Dlaczego? W wielu wypadkach 
ani setki stosunków płciowych, ani pomoc lekarska nie 
umożliwiły wydania na świat choćby jednego człowie-
ka. Dlaczego? Bo my potrafimy przerywać ciążę. Ale 
nie potrafimy wydać na świat dziecka, jeśli Bóg tego 
nie chce.

 Troszczenie się o kogoś nazywane jest w Biblii 
miłością. Celem mojego życia jest miłość. Miłość, któ-
ra polega na tym, aby nie żyć tylko dla siebie samego, 
lecz dla innych. Czy nie tęsknisz na przykład za kimś, 
kto cię lubi właśnie takim, jakim jesteś, kto cię nie wy-
korzystuje i stoi u twego boku, gdy jest ci ciężko?
 Czy nie mógłbyś na przykład nieść pomocy 
materialnej, w osobistym kontakcie, upośledzonym  
i złożonym niemocą? Zatroszczenie się o kogoś, uprzej-
mość i ciepło oznaczają tak niewiarygodnie dużo dla 
tych, którzy zostali wyłączeni z normalnego funkcjo-
nowania w społeczeństwie i mogą być tym przybici  
i przygnębieni. Dziś można znaleźć wiele humanitary-
zmu również wśród tych, którzy zawodowo zajmują się 
zwalczaniem przestępczości. Stałość i wrażliwość są 
nierozłącznie z sobą związane. Jedna bez drugiej nie 
byłyby pełnowartościowe.
 Chodzi zatem o to, aby zarządzać sobą ku ra-
dości innych. Być otwartym dla innych i czynić coś dla 
nich. Nie powinieneś z pewnością czynić tego z my-
ślą o wielkich tytułach w gazetach. Dokonasz czegoś  
o wiele piękniejszego: odnajdziesz samego siebie, osią-

gniesz nowe zadowolenie z tego, że jesteś człowiekiem.
 Dotyczy to także naszej zwykłej codziennej 
pracy. Pozostawać przymusowo bez zajęcia równa się 
niemal osobistej banicji. Jednym z pierwszych zadań 
społeczeństwa jest zapewnić ludziom zatrudnienie. 
Moja praca naturalnie także wiąże się z troską o innych. 
Wszystkie rodzaje pracy zmierzają ku pożytkowi i ra-
dości jednostki lub wielu ludzi. To prawda, że prawie 
każde zajęcie jest w pewnym stopniu nieprzyjemne 
i nie należy nigdy zbyt pochopnie mówić o stałej ra-
dości z pracy. Lecz jeśli spróbujemy wyobrazić sobie 
dożywotnie bezrobocie zdrowego człowieka, będziemy 
musieli uznać, że w takiej sytuacji nie można urzeczy-
wistnić prawdziwego sensu życia. Praca i sens należą 
do siebie. Podobnie jak sens i odpowiedni zarobek,  
i właściwe środowisko pracy. Istnieją przecież zajęcia 
uwłaczające godności ludzkiej.

Gert Borgenstein
tłum. ks. dr Jerzy Gryniakow

 Wprowadziliśmy więc Boga do naszej roz-
mowy. Naturalnie czynimy to nadal. Chrześcijaństwo  
liczy się z Bogiem. Wielu ludzi mówi, że od dawna już 
przestało interesować się chrześcijaństwem, lecz samo 
chrześcijaństwo liczy się z Bogiem. Jeśli chce się być 
uczciwym, nie można potępiać w czambuł wszystkich 
tych miliardów ludzi, którzy wierzyli w Boga. Nie 
można zarozumiale upierać się przy tym, że wszyscy  
oni byli głupi czy szaleni. Wiedz, że oni właściwie  
wierzyli!
 Wiara chrześcijańska twierdzi, że stworzył nas 
Bóg. Nasza egzystencja zależy całkowicie od woli Bo-
żej. Poza intymnym działaniem rodziców jest zatem 
jeszcze inny czynnik, który decyduje o tym czy ludzkie 
ciało i dusza mają być komuś dane.
 Przyznaję chętnie, że nieraz trzeba mieć silną 
wiarę, aby w to wierzyć. Ale rozsądniejszej alternatywy 
dotąd jeszcze nie znalazłem. Ta wiara zdaje bowiem eg-
zamin także wtedy, gdy moja wiara jest słaba.

Gert Borgenstein
tłum. ks. dr Jerzy Gryniakow
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  19 listopada 1980 roku odbyła się 
pierwsza próba, na którą przyszło 14 pań. Nie było ani 
jednego pana. Pani dyrygentka, Halina Pinkas, przezna-
czyła parę osób do sopranów, parę do altów. Tenorów  
i basów nie miał kto reprezentować. Dyrygentka zapo-
wiedziała też następną próbę na 25 listopada. 
 Na drugą próbę przyszło już więcej osób. Za-
częliśmy ćwiczyć kolędy. Nuty dyrygentka przywiozła 
z Goleszowa, bo my na razie nic ni mómy. Jako pierw-
szej pieśni zaczęliśmy się uczyć „Lulajże Jezuniu”. 
Każdy miał ogromną tremę, ale jakoś to poszło. Próby 
ustalono w środy, każdego tygodnia. Pani dyrygentka 
prosi żeby zwerbować panów, bo bez basów i tenorów 
to nie możemy śpiewać. 
 Następne próby, to następne kolędy: „Przy-
bieżeli do Betlejem” oraz „Wśród nocnej ciszy”. 
Wszystkie kolędy musimy wyćwiczyć na nabożeństwo  
w Szczepana, bo wtedy mamy śpiewać. Na każdej pró-
bie są postępy, a przed samymi świętami chodzimy dwa 
razy w tygodniu. 
 Pani dyrygentka zaproponowała, żeby po świę-
tach, jeżeli wyćwiczymy na piątkę, zorganizować sobie 
gwiazdkę. Były głosy za i przeciw, ale teraz przed nami 
pierwszy występ i wielka trema.
 W Szczepana nie poszło najgorzej. Pomimo 
mrozu byliśmy mokrzy od potu, z powodu nerwów. Po 
tym występie na próbę przyszedł ks. Melcer i zapowie-
dział, że zgłosił nas na Wieczór Kolęd, który odbędzie 
się w Święto Epifanii w Cieszynie. Mamy zaśpiewać 
dwie kolędy sami i jedną wspólnie z innymi chórami. 
Wspólna pieśń to „Bóg się rodzi”, której nie ćwiczyli-
śmy, ale trochę na próbie pośpiewaliśmy. 
 W Cieszynie, z relacji osób, które nas słuchały, 
bardzo ładnie my zaśpiewali. Ksiądz Melcer na próbie 
wręczył nam 1350 zł z ofiary podzielonej między chóry, 
za udział w Wieczorze Kolęd. My w zamian zaprosimy 
wszystkich księży na gwiazdkę, która odbędzie się 17 
stycznia 1981 roku. Na próbie ustaliliśmy, co kto przy-
niesie, żeby stoły nie były puste. 
 Gwiazdka się odbyła. Było bardzo przyjemnie. 
Stoły się uginały. Z księży przyjechali ks. Jagucki i ks. 
Melcer z żoną. 
 Po gwiazdce próby chóru ustalono na piątek. 
Zaczęliśmy ćwiczyć: „Nim wyszedłeś dzisiaj z domu”, 

„Pan cię w opiece ma” oraz „Święty, Święty, Święty”. 
Te pieśni ćwiczymy dosyć długo, przez luty i marzec. 
Mamy też w chórze młodych, którzy będą zmieniać 
stan panieński, dlatego na prędko trzeba się nauczyć 
dwóch pieśni żeby zaśpiewać na ślubie. Do tego jeszcze 
trzeba wyćwiczyć pieśni na Święta Wielkanocne.

Pamiętnik pewnej chórzystki

 16 kwietnia na nabożeństwie spowiednio – ko-
munijnym śpiewaliśmy „Dziecię nie płacz” oraz „Gol-
goty to szczyt”. Przy Golgocie jedna z chórzystek się 
trochę pośpieszyła, ale i tak wypadło dobrze. Dyry-
gentka nas okrzyczała, ale szło wytrzymać. W Święta 
Wielkanocne śpiewaliśmy „Jezus zmarł” oraz „Pan Cię  
w opiece ma”. Było trochę nie tak, ale tylko my to wie-
my. Ludzie mówią, że ładnie śpiewamy.
 W sobotę śpiewamy na ślubie, dlatego dyry-
gentka nie zaczyna ćwiczyć nowej pieśni, żeby nam 
się nie pokłóciło. Na ślubie trochę się baliśmy śpiewać, 
bo w kościele jest inny pogłos i mocniej wychodzi to 
śpiewanie. Pierwsza pieśń, „Dziecię nie płacz”, wyszła 
dobrze, ale za to w drugiej soprany się pomyliły. Oj bę-
dzie się działo na najbliższej próbie, ale co zrobić, jak 
się zawiniło.
 Na próbie nie było tak strasznie. Dyrygentka 
trochę podudrała i na tym koniec. Może dlatego, że ją 
gardło bolało, bo miała anginę. 
 Ćwiczymy nową pieśń – „Ten świat swym uro-
kiem”. Jest bardzo ładna, ale nam w ogóle nie wycho-
dzi. Może dlatego, że każdy z nas jest trochę zachrypię-
ty. Jest 29 kwietnia, a mimo to jest niemożliwie zimno. 
Każdy zmarznięty, salka nieopalona i jak tu śpiewać?
 Z powodu naszej ostatniej wpadki robimy do-
chodzenie. Głównie soprany myślą nad problemem. 
Każdy śpiewał dobrze, tylko jakoś nie wyszło. Tak to 
już czasem bywa. W przyszłości będzie lepiej. Choć 
może nie?
 Kolejna nasza próba w maju. Może już będzie 
cieplej.
 Coraz więcej śpiewa nas w chórze. Obecnie jest 
nas 33 (maj 1981 przyp.). Na próby chodzą przeważnie 
wszyscy. Mamy dwóch panów spoza Bażanowic. Jest 
to p. Pilch z Cieszyna i p. Heczko z Goleszowa. Obaj 
panowie śpiewają w basach. Utarł się też w chórze taki 
zwyczaj, że jak ktoś ma urodziny, składamy mu życze-
nia i śpiewamy pieśń, którą sobie wybierze. Nasza pani 
dyrygentka na urodziny dostała skromny upominek 

– mały kryształ oraz maskotkę kościoła Wang. Chyba 
była zadowolona. Zaś pani Janeczka z okazji ślubu do-
stała serwis kawowy. Nie jesteśmy bogaci, dlatego pre-
zenty skromne. W naszej kasie, bo taką sobie założyli-
śmy, jest niewielki wkład. Jedyną wpłatę, jaką mamy, 
to od członków komitetu parafialnego z Bażanowic 
3000 zł oraz tych 1350 od ks. Melcera. Trochę zostało 
z gwiazdki, na którą wszyscy się składali po 50 zł od 
osoby. Komitet zakupił nam również 50 sztuk skoro-
szytów, za które jesteśmy wdzięczni. Była propozycja 
dyrygentki żeby sobie zbierać składki miesięczne, ale 

Wspomnienia wydarzeń z życia chóru w pierwszym roku jego istnienia Oozyma Ireny Gaweł.
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niektórzy bardzo się oburzyli i sprawa ucichła. Mamy 
też w planie zorganizować wycieczkę, ale dopiero na 
jesień, jak wyćwiczymy cały program jaki nas czeka, 
a mamy tego dużo. Musimy wyćwiczyć parę pieśni na 
otwarcie naszego kościoła, a musimy tak wszystko opa-
nować żeby się nie zawstydzić, to na pewno przyjadą, 
albo będą zaproszone inne chóry. I będzie wstyd, jak 
my biedni się zblamujemy.
 Zostaliśmy zaproszeni do Cieszyna na  
założenie. Będziemy śpiewać dwie pieśni razem z in-
nymi chórami: „Głoście radośnie” oraz „Panie sam 
Twój kościół wódź”. Sami będziemy śpiewać „Pan cię  
w opiece ma”. Oby nam się tylko udało, żebyśmy się 
nie pomylili.
 Założenie odbyło się 24 maja 1981, wszystko 
poszło dobrze!
 Muszę obliczyć ile prób było do 31 maja 1981. 
Będę to wszystko zapisywać dokładniej.
 29 maja ustaliliśmy, że zrobimy sobie jajecz-
nicę. Chłopcy wykombinują beczkę piwa, a my dziew-
czyny coś upieczemy. Złożymy się po 30 zł od osoby.
 Jajecznica się udała. Padało, ale nie było za 
mokro. Piwo było wyśmienite. Zrobiliśmy jajecznicę 
ze 130 jajek. Pieczywa też było dużo. Było fajnie.
 Na próbie ćwiczymy „Modlitwę” Mozarta. 
Strasznie niemelodyjna. Trochę nam to nie wychodzi, 
ale jakoś wyćwiczymy.
 Na ostatniej próbie, tj. 12 czerwca, dyrygentka 
zapowiedziała, że będziemy płacić składkę miesięczną 
po 30 zł. Nie było sprzeciwu. Uzbierane pieniądze prze-
znaczymy na cele chóru takie jak wycieczki czy inne 
imprezy. Kolega Marosz zaproponował, żeby jesienią 
zrobić pieczenie barana. Nie wiadomo czy to wyjdzie, 
do jesieni daleko.
 Do września jeszcze dwa miesiące, a „Modli-
twa” Mozarta wciąż nam nie idzie. Nie wiem kiedy nam 
to wejdzie do uszu.
 Nasze próby odbywają się obecnie w niedogod-
nych warunkach. Zaczęły się już prace wykończeniowe. 
Wszędzie jest bałagan, ale trudno, jakoś musimy sobie 
radzić. To wszystko minie i będzie dobrze.
 Na próbie 3 lipca dyrygentka kazała nam się za-
stanowić czy urządzamy wycieczkę. Miała by ona być 
po 15 października. Wszyscy mieli niewyraźne miny 
bo to ten kryzys, ale chyba większość się zdecyduje. 
Urodzin nikt nie miał, nie było co posmakować. A może 
miał, a się nie przyznał. Nadal ćwiczymy „Modlitwę”. 
Idzie jako tako. Zaczynamy ćwiczyć „Pan dobry jest” – 
pieśń nie jest najgorsza.
 Na próbie 10 lipca zaczęliśmy ćwiczyć nową 
pieśń: „Tam gdzie Bóg żywy” – dość ładna, ale jak na 
pierwszej próbie, idzie kulawo. Hania P. się popłakała  
i humory w sopranach się popsuły. Hania zapowiedzia-
ła, że na chór nie będzie chodzić, ale myślę, że to tylko 

chwilowe rozczarowanie – zobaczymy. Dziś śpiewali-
śmy dłużej, bo na polu szaleje burza i deszcz leje, a my 
bez parasoli. No więc sobie śpiewaliśmy. Hania H. na-
grywa na magnetofon nasze słowicze pienia. Burza nie 
przechodzi, ale za to przychodzą po nas z parasolami, 
więc jakoś to będzie. Jest 22:50, trzeba jednak kończyć, 
a na polu wciąż leje.
 Na następnej próbie, 24 lipca, może  
cosik skosztujymy dobrego. Mómy w chórze 8 Hanek. 
Wszystkie Hanie przyszły. Przyniosły jakieś smakoły-
ki. Pani prezesowa przyniosła ciasto, bo prezes też mioł 
urodziny. Hania H. upiekła fajne ciastko ze śliwkami, 
reszta to były wafle oblewane i gołe. Były też cukier-
ki. Jako któro mogła, tak częstowała. Próba przecią-
gnęła się do 22:30, bo my chcieli każdemu na życzenie  
zaśpiewać jakąś pieśń. Wszystkim Haniom zaśpiewali 
my „Nim wyszedłeś dzisiaj z domu”. Prezesowi „Pan  
Cię w opiece ma”, zaś Zuzce nie mogę sobie przypo-
mnieć co. 
Na próbie Pani dyrygentka miała ubraną bardzo ładną 
sukienkę, chyba sobie też taką kupię. Hania P. chyba 
się obraziła, bo nie przyszła na próbę, a szkoda, bo ład-
nie śpiewa. Na próby nie chodzi dwóch basów. Jedyn  
z nich je w sanatorium, a nie wiym co drugi.
 Na następnej próbie nie byłam, bo my młócili 
pszenicę.
 Dostali my zaproszyni na poranek do Goleszo-
wa, na założenie więc powtarzamy pieśni: „Bóg kocha 
nas” oraz „Pan cię w opiece ma”, które chcemy tam 
zaśpiewać. Oprócz tego ćwiczymy pieśni na naszą uro-
czystość założenia. Bujokowa zaproponowała, żeby 
nauczyć się pieśni „Jak miło i przyjemnie”. Pani dy-
rygentka się zgodziła, bo pieśń pt: „Modlitwa” już jej 
się nie podoba, ponieważ jest wszędzie śpiewana. Jeżeli 
wyćwiczymy, to zaśpiewamy. Następna próba w środę  
i w piątek.
 W środę na próbie pieśni szły jako tako, ale 
za to w piątek ani rusz. Jeden w prawo, drugi w lewo, 
dyrygentka zdenerwowana. Myślę, że to przez to, że 
zrobiło się bardzo upalnie i duszno. Poza tym wszyscy 
jesteśmy przemęczeni żniwami. Próby przenieśliśmy 
do innego pomieszczenia i może też dlatego jest inny 
pogłos. Nic a nic nam nie wychodzi to śpiewanie. 
 Na próby przyszedł nowy pan, wzmocni basy. 
Po dzisiejszej próbie większość poszła ku strażnicy na 
piwo, bo mają festyn. Jeszcze muszę napisać, że Hania 
już się udobruchała i na próby chodzi.
 Następna próba znowu w środę, a potem w pią-
tek. 16 sierpnia wyjeżdżamy pociągiem o 7:30 do Gole-
szowa na pierniki.
 W Goleszowie my się zblamowali przy pierw-
szej pieśni, ale myślę, że nie z naszej winy, tylko nam 
ton za prędko podali, a my mamy spóźniony refleks. No 
i nie wyszło. Było dużo gadania i potem jak jeden mąż 
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na chór nie przychodzimy. Jak nas nie popuści będzie 
źle. Co do pierników, to kolega Harwot mioł pełne auto, 
a Mirek pełną siatkę. 
 Na próbie w piątek było moc mówienia kto za-
winił w Goleszowie. Każdy mówił jo dobrze śpiywoł, 
a wyszło inaczyj. Jo tak se myślym, że wszyscy pono-
simy winę. Jak dyrygentka, tak i my. Bo my się boli  
i trzepało nami ze strachu. Jak bedymy śpiywać setny 
roz to nóm to na pewno pójdzie gorzyj, bo wszyscy be-
dóm myśleli, że sóm niezastąpiyni. A niech tam jest jak 
chce, ważne, że się śpiywo.
 Śpiewaliśmy na ślubie Tereski. Poszło nam do-
brze. Dostali my po dwa kołoczyki. Mamy znowu za-
proszenie na ślub, do Pani Miklerowej. Chyba pójdzie-
my, Halinka obiecała cosi dobrego. Czyli trzeba będzie 
iść. Jak nie postawi, dostanie za swoje. 
 Zostali my zaproszeni do Godziszowa na za-
łożyni. Mimo, że w Goleszowie nóm nie wyszło, to i 
tak jadymy. Oprócz tego bedymy też śpiywać na ślubie  
w naszej kaplicy. 
 Decydowali my na próbie, czy na uroczystość 
poświyncynio naszego kościoła ubierymy się wszyscy 
w stroje śląski. Były sprzeciwy. Jo sama nie wiym co 
móm zrobić. Przyszłość pokoże, co zrobiymy.
 W Godziszowie bedymy śpiywać „Panie sam 
Twój kościół” i „Wędrowcze wróć” – pieśń ładna, ale 
nie w naszym wykonaniu. Soprany wyjóm, a tenory bu-
czóm i co zrobić? 
 Na założyniu poszło nóm dość dobrze, tylko 
było strasznie zimno, deszcz lał i wszyscy wymarzli. 
Kazanie mioł ks. Firla z Anglii. 
 Na próbie 26 sierpnia było fajnie, bo Halinka z 
siostrą, czyli młoduchą, przyniosły strasznie fajne koło-
cze. Śpiywać my bardzo nie śpiywali, tylko my opowia-
dali gupoty, a Janek Harwot nas nagrywoł na magneto-
fon. Uśmioli my się tymu jak nigdy.
 Nastympno próba w piątek. Mie nie będzie bo 
idym pómogać przy weselu, ale za to se pojym dobroci.
Na weselu poszło nóm dobrze, a na próbach ćwiczymy 
już na poświącke. 
 Było dużo kłopotu, jak się mómy ubrać na na-
szóm poświącke. Jedni byli za strojami śląskimi, inni 
byli przeciw. Spór rozstrzygnął ks. Melcer, który zapo-
wiedzioł na próbie w piątek, że widzi nas ino w stro-
jach śląskich. Możecie se wyobrazić sobote w Bażano-
wicach. Wszystki komody i szuflody, wszystki strychy 
były poprzewracane do góry nogami. A jednak więk-
szość pań przyszła wyczepiono we szroty. Ks Grossowi 
i innym bardzo się to podobało.
 Na uroczystościach śpiywali my jako chóry 
połączone 2 pieśni: „Tam gdzie Bóg żywy” oraz „Pan 
dobry jest”. Sami śpiywómy „Głoście radośnie”. Sami 
my dobrze zaśpiywali, zaś razym wyszło nie bardzo. 
Na próbie w środę 16 września pokłóciliśmy się. Dyry-

gentka jest obrażona, zapowiedziała, że nie przyjdzie. 
Hania się popłakała. Jo myślym, że to wszystko z gu-
poty i nerwów. Zobaczymy w piątek, co bydzie z nami, 
czy się chór nie rozleci. 
 W piątek wszyscy przyszli, dyrygentka rów-
nież. Każdy siedzioł jak struś, jakby nigdy nic. Bardzo 
się cieszę, że się chór nie rozlecioł. Chyba pomogła 
modlitwa kolegi Gasia, który na zebraniu rady filiału 
modlił się żarliwie o nasz chór. 
 Ćwiczymy nową pieśń na nabożeństwo żni-
wowe – „Za wspaniałość ziemi tej”. Pieśń dosyć łatwa. 
Kolega Gaś przyniósł nam 5000 zł, które dostaliśmy  
w ofierze z poświęcenia za sprzątanie i śpiewanie.
 Na żniwowym śpiywali my „Za wspaniałość 
ziemi tej” oraz „Modlitwę”. Wyszło ładnie, tylko przy 

„Modlitwie” kierysi wyjechoł nie tak. No trudno, nic się 
takigo nie stało.
 Zaczyli my ćwiczyć pieśń „Za ręce bierz mnie 
Panie”. Soprany to umióm, a reszta się nauczy. 
 Zostali my zaproszyni do  Warszowic na tam-
tejszóm poświącke. Ksiądz Gross zapowiedzioł, że do 
Warszowic mómy przyjechać w szrotach. Tak my też 
pojechali mikrobusem z Eben – Ezer oraz samochoda-
mi prywatnymi. We szrotach my byli strasznie piekni, 
wszyscy nas oglądali jak na wystawie. Śpiywali my 

„Pan dobry jest”, a do ofiary „Modlitwę”. „Modlitwę” 
to my tak na szybko wyciągnyli, ale dobrze. Za to śpiy-
wani dostali my skromny poczęstunek – kawę, ciastko 
i kanapkę. Było tego nie dużo, ale było bardzo dobre.  
I tak my szczęśliwie do domów wrócili. 
 Próby odbywają się normalnie. Jesteśmy zapro-
szeni do Cieszyna na żniwowe. 
 Ze śpiywaniym w Cieszynie nie wyszło. Mieli 
my jechać w szrotach, ale za późno nas powiadomiono. 
Było 7 osób, a jedynie Bujokowa była w szrotach.
 Teraz ćwiczymy na święto Reformacji pieśń 

„My dziedzicami”. Bardzo tudna, ale będzie to pieśń 
śpiewana wspólnie, więc pewnie jakoś to będzie. 
 Jedziemy na wycieczkę – 5, 6 i 7 listopada. Naj-
pierw było dużo godanio, nawet trochę awantury, ale  
w końcu jadą prawie wszyscy. Płacimy 1000 zł od oso-
by. Na próbie 16 października dostali my paczki z fary 
z Cieszyna. Wręczył je ks. Melcer i kurator Cieślar.  
W paczkach są szampony, kremy, same rzeczy chemicz-
ne. Nic do posmakowania, a szkoda.
 Zaroz w niedziele, jak wrócymy z wycieczki 
jest zjazd chórów. Mamy śpiewać 2 pieśni, mamy je 
wybrać dowolnie z całego roku kościelnego. Chyba się 
zdecydyjymy na post. Jedną pieśń – „Golgoty to szczyt” 
już umiemy. Drugo je jeszcze w gwiazdach – to znaczy, 
muszymy się dopiero nauczyć. Dyrygentka już wybrała, 
nie trudna, bedymy się uczyć na wycieczce. Teraz każ-
dy mo dość staranio w co się oblyc, co brać ze sobóm 
do jedzynio. Coby nas ino autobus uwióz, bo jak tak 
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mówióm, to każdy biere jedzynio na tydziyń. 
Nasz nutowy doł do oprawiynio książki z nutami bo 
sóm w strasznie opłakanym stanie. Aha, jeszcze mu-
szym napisać, że przyszła nowo chórzystka. Bydzie 
śpiywać w altach. 
 Atmosfera w chórze dobra, każdy żyje wy-
cieczkom. Co prawda mieli my ostatnio kłopot, taki 
małe nieporozumiyni, ale już je dobrze. Na wycieczce 
było bardzo fajnie, śpiywać my się bardzo nie uczyli, 
bo nie było jako. Za to w Świdnicy my zaśpiewali pore 
pieśni. Dostali my fajne ciastko i herbate. W Świdnicy 
my złożyli ofiarę 2800 zł. Byli tam też cieśle, Wiśla-
nie. Chcieli po nas syra, ale my nie mieli. W Kłodzku 
my se zrobili próbe. Fajnie nóm poszło. Tam nas ugo-
ścił ksiądz z Kłodzka. Zaprosił nas na wiosnę, żeby my 
przyjechali do jego parafii pośpiywać. Na pewno poja-
dymy. Jak my spali w hotelu, to niekierzy ni mogli znąś 
swoich pokoi. Nie dziwić się – mamlasy z dziedziny  
w hotelu. Poza tym wszystko było fajnie. Dojechali my 
szczęśliwie, za co dziękujemy Panu naszemu.
 W niedzielę, na zjazd, wszyscy my przyszli 
mimo, że my byli zmęczyni po wycieczce. Nie umieli 
my pieśni „Chwałę daj Panu”, ale to akurat my śpiywa-
li ze wszystkimi chórami, to nie było kłopotu. Pieśni, 
co my śpiywali sami, dobrze wyszły. Zresztą wszystki 
chóry ładnie śpiywały. Na zakończenie zjazdu, po po-
łudniu, każdy dostoł po trzy paczki rajtuz, wszyscy się 
cieszyli. Jo nawet wziyła do Hani Harwot, chociaż jej 
nie było, ale też regularnie chodzi na próby i było mi 
ji żol. Myślę, że to ni ma grzech. Ks. Melcer doł do 
rozmyślanio chóróm, który z kolei nas zaprosi na taki 
mały zjazd z poczęstunkiym. Bo my tam dostali takóm 
skromną jeger zupe, z makaronym. Mnie smakowało, 

musiało smakować, bo była z zagranicy. Śmiechu war-
te, że my nawet na wiosce nie mamy z czego ugotować 
choćby gulaszu, ale taki czasy nastały, co zrobić.
 Nastympno próba 13 listopada. Ustalili my, że 
z okazji rocznicy powstania chóru zrobiymy se takóm 
małóm herbatke, bedóm solenizanci, bydzie jedzynio 
na pewno dość dużo.
 Jedzynio na herbatce było dość dużo. Były ka-
napki, pączki, rogaliki, ciasto kruche, szarlotka oraz 
tort. Był też zaproszony ks. Melcer z żoną. Było fajnie, 
śpiywali my pieśni wyuczone w ciągu tego pierwszego 
roku, a jest ich 24. Ks. Melcer podał nam też program 
na cały okres aż do Nowego Roku. Program jest bogaty, 
dlatego próby będą dwa razy w tygodniu. Teraz ćwiczy-
my nowe kolędy.
 Zaczynamy drugi rok naszej chórowej działal-
ności…

 Śp. Irena Gaweł była członkiem chóru od po-
czątku jego istnienia. Czynnie angażowała się w życie 
religijne bażanowickiego filiału. Pozostawiła po sobie 
dzienniki dokumentujące życie chóru w pierwszych la-
tach jego istnienia. 
 Bardzo serdecznie dziękuję jej mężowi za udo-
stępnienie dzienników, które są dla nas, chórzystów, 
cenną i wzruszającą pamiątką.

Przepisała i przygotowała do druku 
Janina Szalbot

Kie słoneczko w rannej rosie główke myje,

mamulka nóm na śniodani warzą bryje.

Jak nie bryje, to mączonke na maślące -

hnet jedzyni sparzy gębe, kie jest wrzące!

Wyparzoną gębe radzi ludzie widzą,

pyskatym sie na dziedzinie wszyscy brzydzą.

Obchodzą go, jak psa złego, po daleku,

ażeby jich przed ludziami nie obszczekoł.

M A M A    W A R Z Ą

Kie słóneczko ku połedniu suszy łąke,

mamulka warzą kapuste i wędzonke.

Kto kapuste z ziemioczkami rod joduje,

tyn na isto w swej dziedzinie zafojtuje.

Kie sie wieczór słońce kryje za Kończyce,

warzą hónym mamuliczka gar krupice.

Omaszczą ją szpyreczkami jako dłonie,

aż mi ślinka idzie na nie! Hej, wio konie!

                                         
Emilia Michalska, Wisła 1973 r.
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500 lat Reformacji

Dominikanie, Luter i luteranie

 W XVI wieku dominikanie, obchodzący wła-
śnie jubileusz 800-lecia, stali na pierwszej linii walki  
z Reformacją. W XX wieku byli jednymi z pierwszych, 
którzy stopniowo zmieniali rzymskokatolicką perspek-
tywę Lutra oraz Reformację. Jak wyglądała dominikań-
sko-luterańska historia?

 Dwa lata temu w amerykańskim czasopiśmie 
dominikańskim ukazał się tekst zatytułowany „Domi-
nikanie i Reformacja”, a w nim anegdota utrzymana  
w iście czarnym humorze, dotycząca Reformacji i rela-
cji między dominikanami a jezuitami.

 Co odpowie dominikanin, gdy porówna się 
jego zakon z jezuitami? „Cóż, dominikanie powstali, 
aby pokonać herezję albigensów, a jezuici, aby pokonać 
protestancką Reformację. Jak wielu albigensów biega 
dziś po świecie?”

 Albigensów (katarów) jako zorganizowanego 
ruchu religijnego już dawno nie ma. Dominikanie wciąż 
istnieją, więcej, dobrze się mają i właśnie świętują 800. 
urodziny. Droga, jaką przebyli, była długa, a jej kurs nie 
raz przecinał się z ważnymi momentami XVI-wiecznej 
Reformacji.

Dominikanie na drodze Lutra

 Właściwie dominikanie byli jednymi z pierw-
szych świadków luterańskiej Reformacji i w jakiś spo-
sób jej katalizatorami. Wystąpienie Lutra przeciwko 
nadużyciom związanym z odpustami postrzegano po-
czątkowo w niektórych kręgach jako międzyzakonną 
walkę między dominikanami a augustianami, do któ-
rych należał o. Marcin Luter. Początki konfliktu widać 
w jednej z najbardziej znanych potyczek późnego śre-
dniowiecza.

 Znany humanista i hebraista Johannes Reuchlin 
wdał się w konflikt z Johannesem Pfefferkornem, rzeź-
nikiem i konwertytą z judaizmu, wspieranym przez ko-

lońskich dominikanów. Pfefferkorn i dominikanie opo-
wiadali się za spaleniem Talmudu i innych żydowskich 
traktatów, podczas gdy Reuchlin z poparciem Erazma  
z Rotterdamu i czołowych humanistów ówczesnej Eu-
ropy opowiedział się za pozostawieniem żydowskiej 
literatury. Reuchlin uzyskał poparcie Lutra.

 Jednym z efektów sporu były pamflety, w tym 
szczególnie ironiczne Listy ciemnych mężów, które 
wyśmiewały dominikanów. Dziełko miało najprawdo-
podobniej wielu autorów (przez pewien czas podejrze-
wano nawet Lutra o zaangażowanie w projekt). Listy 
doprowadziły do eskalacji sporu, który zakończył się 
sprzecznymi rozstrzygnięciami kościelno-prawnymi. 
Reuchlin zmarł w 1522 roku, ale sprawa nie została 
zapomniana, m.in. poprzez zaangażowanie Lutra i Me-
lanchtona, najbliższego współpracownika Lutra, krew-
nego Reuchlina.

Przeciwko scholastyce

 Założone przez Dominika Guzmána zgroma-
dzenie zajmowało się nie tylko kaznodziejstwem wpi-
sanym w jego nazwę. Siłą zakonu było z jednej strony 
mocne zaangażowanie w Świętą Inkwizycję, a z drugiej 
myśl teologiczną, której czołową postacią był św. To-
masz z Akwinu. Teologia scholastyczna zdominowana 
przez tomizm stała się przedmiotem krytyki reforma-
tora. Niektórzy współcześni badacze Lutra uważają, 
że reformator poznał dość specyficzną interpretację 
tomizmu, a założenia Tomasza i Lutra były nie tyle 
sprzeczne, co „po prostu” realizowane były na zupełnie 
innych płaszczyznach teologicznych. Kwestia ta wciąż 
jest tematem badań teologicznych. Spór o tomizm, czy 
ogólnie teologię scholastyczną, o jej różne wersje i in-
terpretacje miał jednak w XVI wieku inny wymiar.

 Nawet nie słynne 95 tez z 31 października 1517 
roku, a 97 tez przeciwko teologii scholastycznej po-
winny wywołać zaniepokojenie Kurii Rzymskiej, ale 
poprzez splot różnych zdarzeń stało się inaczej. Lu-
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ter ostro krytykował założenia teologii scholastycznej, 
a pośrednio samego Tomasza, gdy m.in. w 41. tezie 
stwierdził: Niemal cała „Etyka” Arystotelesa jest naj-
gorsza i wroga łasce. Starożytny grecki filozof był jed-
nym z filarów tomistycznej teologii stąd też uwagi pod 
adresem Arystotelesa były jednocześnie odczytywane 
jako bezpardonowy atak na samego Tomasza i domini-
kanów.

Trzech dominikanów versus Luter

 Tezy Lutra sformułowane na potrzeby akade-
mickie nigdy nie osiągnęły takiego rozgłosu jak starsze 
o kilka tygodni tezy przeciwko odpustom, które były 
odpowiedzią na wzmożoną działalność odpustową 
pewnego dominikanina – o. Johannesa Tetzla, przeora 
klasztoru dominikanów w Głogowie, a w latach 1509-
1519, a więc do swojej śmierci, inkwizytora… Polski. 
Talenty logistyczne i retoryczne Tetzla były tak duże, że 
papież Leon X mianował go głównym komisarzem ds. 
odpustów w Cesarstwie. Tetzel nie tylko gorliwe gło-
sił kazania, ale jeszcze gorliwiej sprzedawał odpusty, 
przekonując, że jego listy odpustowe mogą wybaczyć 
karę za najbardziej bezwstydne grzechy popełnione na-
wet wobec Matki Bożej. Luter nie był jedynym, który 
próbował walczyć ze sprzedażą odpustów, jednak nie 
interesował go aspekt ekonomiczny, a duchowy. Do 
przebaczenia winy za grzechy potrzebne jest szczere 
skruszenie serca przed Bogiem, prawdziwy żal, nie ze 
strachu, a z poznania miłosiernego i łaskawego Boga. 
Odpusty są bezskuteczne – przekonywał Luter. Tym 
samym augustianin uderzył we wrażliwy nerw sieci 
różnych interesów i znów naraził się dominikanom  
i papiestwu.

 Luter miał nadzieję, że jego 95 tezy wywołają 
teologiczną dyskusję o znaczeniu pokuty w życiu chrze-
ścijanina. Nie spodziewał się, że krytyka przeciwników 
nie będzie dotyczyła meritum sprawy, a kwestii autory-
tetu Kościoła i papiestwa. Jeśli odpusty ustanowił dla 
całego Kościoła Biskup Rzymu, uważający się za na-
miestnika Chrystusa na ziemi, to nie mógł się przecież 
mylić, a podważanie znaczenia odpustów jest podwa-
żaniem autorytetu papieża i Kościoła – przekonywali 
oponenci Lutra. W taki oto sposób dysputa o pokucie 
przerodziła się, wbrew intencjom reformatora, w spór  
o autorytet w Kościele.

 Już w marcu 1518 roku dominikanie podejmo-
wali próby oskarżenia Lutra o herezję. Nie mieli zamia-
ru wdawać się z „krnąbrnym mnichem” w jakiekolwiek 
dyskusje. Jeszcze większy wpływ od Tetzla miał inny 
dominikański teolog o. Silvestro Mazzolini da Prierio, 
zaciekły przeciwnik koncyliaryzmu, który jako pierw-

szy papieski teolog rozpoczął polemikę z Lutrem.

Wrogość dominikanów wobec wystąpienia Lutra poka-
zuje również przesłuchanie Lutra przez kardynała Tom-
maso de Vio (Kajetana) w Augsburgu w październiku 
1518. Również Kajetan, wybitny dominikanin i tomi-
sta, nie miał zamiaru podejmować głębszej polemiki  
z Lutrem, nakazując mu odwołanie poglądów. Trzy-
dniowe próby skłonienia Lutra do wyparcia się swoich 
poglądów spełzły na niczym. Na stwierdzenie Lutra, że 
nie sakrament sam w sobie, ale wiara w skuteczność 
sakramentu przynosi dary zbawienia kardynał Kajetan 
miał odpowiedzieć: „To oznacza budowanie nowego 
Kościoła”, oskarżając o odejście od tradycyjnej doktry-
ny pokutnej.

 Jednocześnie Tetzel, sam oskarżany o licz-
ne nieprawidłowości, nie ustawał w atakach na Lutra. 
Działalność Tetzla przerwała choroba, z której już się 
nie podniósł. Zmarł w 1519 roku, ale zanim to się stało 
na łożu śmierci otrzymał od Lutra duszpasterskie pocie-
szenie.

 Strategia dominikanów przeciwko Lutrowi 
została zrealizowana przez ks. Johannesa Ecka, który 
wprawdzie dominikaninem nie był, jednak podczas 
Dysputy Lipskiej udało mu się sprowokować Lutra do 
stwierdzenia, po którym trudno było się Lutrowi bro-
nić. Reformator przyznał publicznie, że nie wszystkie 
poglądy Jana Husa spalonego sto lat wcześniej w Kon-
stancji są błędne.

Dominikanin za Lutrem

 Jednak nie zawsze wszyscy dominikanie opo-
wiadali się przeciwko Lutrowi. Jeszcze przed przesłu-
chaniem przez kard. Kajetana odbyła się w Heidelbergu 
w kwietniu 1518 dysputacja, podczas której Luter jako 
przedstawiciel augustianów miał ustosunkować się do 
95 tez. Luter nie tylko nie złagodził tonu, ale odrzucił 
wszelką uczynkowość oraz „teologię chwały” na rzecz 

„teologii krzyża”. Dysputacja spotkała się z wielkim za-
interesowaniem słuchaczy. Na uniwersyteckiej widow-
ni siedział 27-letni dominikanin, Marcin Bucer, później 
jeden z najwybitniejszych teologów XVI-wiecznej Re-
formacji.

 Dysputa w Heidelbergu odmieniła jego życia. 
Trzy lata później opuścił zakon dominikanów, aby cał-
kowicie poświęcić się działalności reformacyjnej. Zo-
stał stronnikiem Lutra, choć nie bezkrytycznym. Przez 
całe życie próbował mediować między wittenberskim 
a szwajcarskim nurtem Reformacji. Miał ogromne za-
sługi dla upowszechnienia Reformacji w południowych 
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W³adys³aw Sosna

Trochę historii
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 214
   05.01.1916: w Czuchowie urodził się Wilhelm Szew-
czyk, syn górnika Hieronima i wyrobnicy wiejskiej 
Anny Sochol. Cztery klasy szkoły podstawowej ukoń-
czył w Czerwionce. Dzięki uzyskanemu stypendium 
mógł uczęszczać do gimnazjum klasycznego w  Rybni-
ku. Już tam ujawnił zadatki przyszłego mistrza pióra, 
redagował szkolne pisemko „Zew Młodzieży”, napisał 
pierwszy wiersz „Kochaj Ziemię Śląską” (1932), zało-
żył i był pierwszym prezesem szkolnego Koła Przyja-
ciół Kultury Słowiańskiej. Drogą samokształcenia za-
poznał się z kilkoma językami (serbo-łużyckim, 
czeskim, bułgarskim i ukraińskim). W 1936 r. przeniósł 
się do Katowic, gdzie nawiązał bliską  współpracę z dr. 

Pawłem Musiołem i jego 
„Kuźnicą”. Nakładem wła-
snym wydał swój debiut pi-
sarski „List do Łużyczan”, 
będące poetyckim przesła-
niem do obrońców praw na-
rodowych. Ponadto ogłosił 
opowiadanie „Wiatr nad kopalnią”, liczne wiersze, 
przekłady i artykuły („Dwie polityki mniejszościowe”, 

„Rzeczywistość depcze słabych”). Pod koniec 1937 roz-
począł  współpracę z Polskim Radiem w Katowicach, 
prezentując m.in. słuchowisko „Latarnia zgasła”.  
W 1938 r. wydał poemat „Hanys”, uznawany za właści-

Niemczech, był reformatorem Strasburga. Zaangażo-
wany był również w działalność w Anglii, dokąd uciekł 
po ogłoszeniu przez cesarza Karola V Habsburga tzw. 
Interim, a wcześniej miał wpływ na konwersję arcybi-
skupa Kolonii Hermanna V. von Wieda, tego samego, 
który koronował Karola V i w początkowych latach 
Reformacji odgrywał główną rolę w egzekwowaniu po-
stanowień wobec Lutra. W Cambridge ks. Marcin Bu-
cer otrzymał posadę profesorską i tam też zmarł. Gdy 
w Anglii na tron wstąpiła Maria I Tudor, zwolenniczka 
papiestwa, zwłoki Bucera wykopano i spalono na stosie. 
Rehabilitacja nastąpiła za panowania Elżbiety I Tudor.

Dominikanie i Luter później

 Dominikanie i później jezuici byli tymi zgro-
madzeniami zakonnymi, które najbardziej zasłużyły 
się w zwalczanie Reformacji. Jednak w XX wieku to 
właśnie dominikańscy teolodzy jako jedni z pierwszych 
otwierali się na bardziej rzeczowe spojrzenie na Refor-
mację i samego Lutra. Warto wspomnieć jednego z naj-
słynniejszych dominikanów – kardynała Yves Congara, 
który przy całej krytyce wobec Lutra i jego teologii, 
znajdował też przełomowe jak na swoje czasy słowa. 
Yves Congar przekonywał, że Lutra należy postrzegać 
jako jednego z reformatorów całego Kościoła. Uwa-

żał, że ekskomunika Lutra nie była dobrą odpowiedzią 
Kościoła urzędowego, a o Lutrze twierdził, że podnosił 
kwestie, na które ówczesny Kościół nie był w stanie od-
powiedzieć i na dobrą sprawę do dziś nie odpowiedział 
w przekonujący sposób.

 Ogromna wręcz zmiana w postrzeganiu Lutra 
w teologii rzymskokatolickiej nastąpiła za sprawą byłe-
go dominikanina, zmarłego w 2014 roku Otto Herman-
na Pescha, wybitnego tomisty i znawcy luteranizmu, 
autora przetłumaczonej także na język polski książki 
Zrozumieć Lutra. Zaliczany był do jednego z najwybit-
niejszych badaczy teologii Lutra. W 1972 roku Pesch 
wystąpił z zakonu dominikanów i został przeniesiony 
do stanu świeckiego. Był pierwszym teologiem rzym-
skokatolickim, który otrzymał samodzielną profesurę 
na Fakultecie Teologii Ewangelickiej w Niemczech 
(Hamburg). W 2008 roku wywołał w kręgach ekume-
nicznych poruszenie, postulując kanoniczną rehabilita-
cję Lutra przed jubileuszem 500-lecia Reformacji.

Luter2017.pl
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wy debiut poetycki, a także cykl „Kronika słowiańska”; 
był też współautorem „Szopki satyrycznej”. Współpra-
cował również z Alojzym Targiem, był członkiem jego 
Związku Młodzieży Polskiej. Za wiersz „Chora Rze-
czypospolita” został  usunięty z redakcji „Kuźnicy”,  
a cały numer pisma został skonfiskowany. Pod koniec 
1938 r. założył pismo „Fantana”; publikował w nim 
wiersze i przekłady, wśród nich poemat „Pieśń łużyc-
kiej narodowości” Miny Witkojc. Jeszcze w czerwcu 
1939 r. zainicjował I Zjazd Literacki Fantany. Z chwilą 
wybuchu wojny ewakuował się wraz z pracownikami 
Polskiego Radia do Miechowa, potem wyjechał do Lu-
busza pod Budziszynem. Krótko pracował przy budo-
wie kolei, wnet jednak został skierowany na roboty 
przymusowe do kopalni węgla brunatnego „Erika”  
i równie szybko został aresztowany przez gestapo za 
pomoc polskim jeńcom wojennym. Zwolniony, w maju 
1940 r. wrócił do Czerwionki i zanim zdołał się rozej-
rzeć, otrzymał powołanie do Wehrmachtu i odkomen-
derowanie na front w Normandii. Przerzucony następ-
nie pod Smoleńsk, został ranny w nogę (sierpień 1941). 
Leczony w Baranowicach, po dłuższej rekonwalescen-
cji w Bad Colberg i Salzburgu i krótkim urlopie ponow-
nie skierowany na front w okolicach Strassburga.  
W czasie urlopu napisał poemat „Noc”, wydany pota-
jemnie w Katowicach i zbiór wierszy „Pasje strasbur-
skie”. Osadzony w więzieniu w Oleśnicy (jesień 1942), 
a następnie w Katowicach, przy pomocy narzeczonej 
Stefanii Kawki w styczniu 1943 r. udało mu się zbiec na 
teren tzw. Generalnej Gubernii. Ukrywał się w Opatow-
cu, Miechowie, Kazimierzy Wielkiej, wreszcie w Rę-
dzinach. Po zajęciu Katowic przez wojska sowieckie, 
już 28.01.1945 r. zameldował się w mieście. Zrazu jako 
referent w dziale wydawnictw Wydziału Propagandy  
i Informacji, od marca podjął pracę w rozgłośni Pol-
skiego Radia, był autorem wielu słuchowisk. Publiko-
wał także artykuły w obronie praw Ślązaków, pisał 
wiersze z czasów wojny na łamach „Trybuny Robotni-
czej i „Dziennika Zachodniego”, w tygodniku „Kocyn-
der” felietony Hanysa Kocyndra. Z początkiem kwiet-
nia należał do współorganizatorów Związku 
Zawodowego Literatów Polskich, został jego sekreta-
rzem i prezesem. 20.07.1945 założył pismo literacko – 
społeczne „Odra”, w którym zamieszczał  stale rubryki 

„Kronika słowiańska”, „Kronika czechosłowacka”, 
„Sprawy łużyckie”, a także cykl artykułów „Co robią 
Niemcy”.  W tym czasie też ożenił się ze wspomnianą 
Emilią Kawką, ewangeliczką, z którą przeżył 43 lata 
(14.08.1945). W 1946 r. ogłosił esej „Śląski trud literac-
ki. Pisarze śląscy XIX i XX wieku” oraz dramat „Nan-
ker. Dialogi wrocławskie z 1339 r.”  Te i inne tytuły 
prac przyniosły mu nagrodę miasta Katowic, ale na 

skutek denuncjacji wyrzucono go z Polskiego Radia za 
rzekome przemycanie w publikacjach idei antydemo-
kratycznych i współpracę z wydumaną siatką szpie-
gowską i objęto kuratelą strażników porządku publicz-
nego. W połowie września 1947 r. nawiązał współpracę 
z Teatrem Śląskim, jako kierownik literacki i ukończył 
esej monograficzny o wspomnianej wyżej literatce ser-
bołużyckiej Minie Witkojc. Latem 1948 r. został za-
szczycony udziałem w Międzynarodowym Kongresie 
Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu. Już 
drugi raz, po obronie konfratra po piórze Stanisława 
Wasylewskiego (1945), wystąpił w obronie Zbyszka 
Bednorza (1948), ale wkrótce on sam nie tylko został 
usunięty z PZPR za „obcość klasową”, pozbawiony 
funkcji ZZLP, pismo „Odra” uległo kasacji, wstrzyma-
no  także szereg realizacji m.in. „Wodewilu górniczego” 
w Teatrze Śląskim, z którego także musiał odejść 
(1949/50). Wprawdzie w 1951 r. ponownie przyjął kie-
rownictwo Studia Dramatycznego przy Teatrze  Ślą-
skim (1951), ale główny wysiłek skierował na tłuma-
czenie literatury niemieckiej m.in. Willego Bredla, 
Karla Brucknera, Friedricha Wolfa, współpracował  
z krakowskim „Życiem literackim” (tu „Poemat górni-
czy”), napisał też szkic „Światła nad brzegami Odry”  
i powieść „Kleszcze” (1951), a potem „Czarne słońce” 
(1953), dziś oceniane jako rażące „socrealistycznym 
schematyzmem”. W tymże 1953 r. wystąpił ponownie z 
petycją o objęcie amnestią uwięzionego Alojzego Targa. 
Kolejny donos o przynależności do endeckiej organiza-
cji „Ojczyzna” pociągnął za sobą trzyletnią inwigilację 
UBP. Mimo to nie zaprzestał pisania. Powstał wówczas 
esej „13 portretów śląskich” (1953), szkic „Niemiecka 
dramaturgia”, reportaż historyczny „Skarb Donner-
smarcków” (1954), powieść „Pogodne noce”, album 

„Pomnik Czynu Powstańczego”, a także przekład dra-
matu „Tkacze”  Gerharda Hauptmana (1955). Na fali 
odwilży w 1956 r. został redaktorem naczelnym efeme-
rydy „Przemiany”, ponownie objął prezesurę katowic-
kiego ZLP (1957), redagował w tym czasie serię wy-
dawniczą „Zasłużeni Ludzie Śląska”, wspólnie  
z Włodzimierzem Janiurkiem wydał esej „O Śląsku i 
Ślązakach”, kolejną krytyczna powieść „Wyprzedaż sa-
motności”  (1959), „Antologię poezji łużyckiej” (1960), 
wspólnie ze Zbyszkiem Mikołajskim opracował album 

„Powstania Śląskie 1919 – 1920 – 1921” (1961). 
1.11.1962 r. został redaktorem nowego pisma społeczno 
– kulturalnego „Poglądy”. Rok 1964 przyniósł kolejną 
powieść „Trzciny”, szkic „Literatura niemiecka XX 
wieku”, redakcję „Pism wybranych” Gerharda Haupt-
mana, wreszcie „Ptaki ptakom” (1967). Wiele w tym 
czasie podróżował (NRD, Czechosłowacja, Austria, 
Norwegia, Finlandia, ZSRR. Powstało wówczas cały 
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szereg felietonów refleksyjnych m.in. o literaturze fiń-
skiej („Sampo czyli Młynek szczęścia. Z notatnika fiń-
skiego”). Okres ten znamionuje postawa serwilistyczna 
wobec różnych wydarzeń w kraju i za granicą (Wiosna 
Praska). Początek lat siedemdziesiątych otwierają felie-
tony „Zbliżenia i refleksje”, album „Gliwice” i księga 
pamiątkowa „Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskie-
go” (1972), jako że rok wcześniej ponownie został na 
trzy lata kierownikiem literackim teatru, a także po-
wieść „Moja tratwa najsilniejsza”. W 1973 r. został 
członkiem honorowym Instytutu Śląskiego w Opolu. 
Rok później „Dziennik Zachodni” zamieścił kolejny 
cykl jego felietonów „Z mojego raptularza”, potem 

„Dziennik lektur” (1976 – 1979), w jego mutacji „Wie-
czór” cykl „Poznaj nasze miasto”. Wyszedł też kolejny 
album „Podróż na Łużyce” (1974). Owocem podróży 
do Norwegii był zbiór szkiców „Anioły z lodu. Z notat-
nika norweskiego” (1978). W 1979 r. pojawiła się ko-
lejna biografia pisarki niemieckiej „Marnotrawstwo 
serca czyli Lou Andreas Salomé”. Nowe spojrzenie 
uwidacznia się w artykule „Przesłanie ludziom dobrej 
woli” (1981). Rok później zakończył swoją działalność 
w ZLP, w 1983 r. przeszedł na emeryturę. Nie znaczy to, 
że spoczął na laurach. Z tego czasu (1983 – 1988) tele-
widzowie pamiętają go z pogadanek „Z dymkiem cyga-
ra”. Wystąpił także do Wojciecha Jaruzelskiego z me-
moriałem w sprawie eliminowania ludzi miejscowego 
pochodzenia z Ziem Zachodnich z wszelkich bardziej 
odpowiedzialnych stanowisk. Wkrótce potem złożył 
mandat poselski. Po szkicach „Syndrom Śląski” (1985), 
wydał m.in. „Stary kościół miechowicki” Norberta 
Bończyka, przekłady przysłów łużyckich „Jaki ptak – 
taka pieśń” wraz ze zbiorem mądrości chłopskich 

„Książeczka pogody” (1987), „Ifigenię w Bergen – Bel-
sen”.  Niebawem odszedł z redakcji „Życia literackie-
go”, wszedł do Zarządu Głównego nowego ZLP, podjął 
także działalność w Górnośląskim Towarzystwie Przy-
jaciół Nauk (1989). Ostatnim jego tłumaczeniem była 
powieść niemieckiego pisarza śląskiego Horsta Bienka 

„Brzozy i wielkie piece”. Zmarł 8.06.1991, pochowany 
obok żony na cmentarzu ewangelickim w Katowicach. 
 Wymowne są tytuły jego pism wydane pośmiert-
nie staraniem córki prof. Grażyny Szewczyk: zbiór wier-
szy „Nieustraszona rozmowa z samym sobą” i wybór 
felietonów „Każdy ma swój życiorys”, dopowiedzmy to - 
bez względu, w jakich czasach wypadło mu żyć i działać. 
Dziś Wilhelm Szewczyk pozostaje w cieniu zapomnie-
nia. A przecież nie można mu odmówić niezmiernej ak-
tywności pisarskiej na wielu polach, zwłaszcza publicy-
stycznej, translatorskiej i jako znakomitego felietonisty. 
Nie można mu zapomnieć umieszczania choćby tylko  
w „Poglądach” utworów twórców „spalonych”, w tym 

także z terenu Zaolzia. Wszystko co śląskie, nie było mu 
obce, i co tylko można było, istotnie przemycał nie tylko 
na łamach prasy, za co zresztą ponosił także konsekwen-
cje. Był wybitnym znawcą stosunków polsko – niemiec-
kich, popularyzatorem piśmiennictwa łużyckiego. Obok 
swojego dorobku pisarskiego pozostawił bibliotekę li-
cząca ponad 30000 tytułów. 

**********
   10.01.1916: urodził się Adam Michejda, dr med., 
zastępca  prof. Akademii Lekarskiej we Wrocławiu, no-
wator w dziedzinie pediatrii. Patrz: odc. 155, w: „Wie-
ści Wyższobramskie” 2011/02, s. 11. 

**********
   12.01.1891: w Gorlicach urodził się Franciszek Ka-
zimierz Saysse – Tobiczyk, syn docenta Politechniki 
Lwowskiej Jana i Władysławy ze Stefanowskich.  Po 
ukończeniu gimnazjum we Lwowie (1909) kształcił 
się w zakresie prawa na uniwersytetach we Lwowie  
i Wiedniu. W 1920 r. zdobył tytuł doktora praw na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Turystykę uprawiał od 
wczesnego dzieciństwa. W czasie studiów angażował 
się w Akademickim Klubie Turystycznym i Karpac-
kim Towarzystwie Narciarzy we Lwowie. Penetrował 
zwłaszcza Karpaty Wschodnie i Południowe, a także 
Tatry i Alpy, gdzie dał się poznać nie tylko jako turysta, 
taternik, ale również narciarz. Z początkiem I wojny 
światowej wciągnięty do armii austriackiej, został ran-
ny w czasie walk w Karpatach. Po podleczeniu schronił 
się u matki mieszkającej w miejscowości Cenig (Tyrol). 
Ponownie zmobilizowany, uczestniczył w wysokogór-
skich akcjach wojskowych w Alpach; w 1916 został 
odkomenderowany do szkolenia narciarskiego kompa-
nii  alpejskich w Tatrach. W tym czasie (1918) powsta-
ły jego pierwsze nowele o tematyce górskiej i narciar-
skiej, które pomieścił w zbiorach „Monte Adamello”, 

„W śniegach”). W 1919 r. – już w szeregach Wojska 
Polskiego walczył pod Mościskami. Wkrótce potem 
ogłosił kilka utworów („Poezje i legendy”, „Słoneczna 
opowieść”) i broszurę polityczną „Dość już ignorancji 
w kwestii kresów południowych! Ruś Karpacka, Tatry, 
Spisz i Orawa”. W 1920 r. był udziałowcem pierwszej 
wytwórni nart w Zakopanem,  ale w 1923 r. przeniósł 
się do Warszawy, gdzie udzielał się jako dziennikarz w 

„Warszawiance”, Wieczorze Warszawskim” i „ABC”; 
w tym ostatnim  był inicjatorem wielu dodatków i mu-
tacji  Wydał także kolejne powieści o treści turystycz-
nej „Wilczysko” (1927), zbiór felietonów „Wielkie Za-
kopane i Park Narodowy w Tatrach” (1928), „Ostatni 
bieg” (1930), „Zemsta” (1931). Wydał także pierwszy 
tom „Przewodnika po uzdrowiskach polskich” (1931). 
W 1935 r. założył „Gońca Warszawskiego”, na łamach 
którego prowadził kolumnę „Goniec Turysty” oraz do-
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datek „Przegląd Podróżniczy”. Czas okupacji spędził  
w Lubieszowie i Lwowie, w 1941 r. wrócił do Warsza-
wy, krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego 
wyjechał do Zakopanego.
 Po ponownym powrocie do Warszawy w lutym 
1945 r. wraz ze Stanisławem Arctem założył spółdziel-
nię Polskie Archiwum Krajoznawcze i Fotografii Do-
kumentalnej. W ramach Spółdzielni wydał 10 albumów 
poświęconych Warszawie i przewodniki „Uzdrowiska 
polskie”, „Podhale i Zakopane”. Po przekształceniu 
spółdzielni w Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj” 
(1950), upaństwowiony i włączony został do Wydaw-
nictwa Sport i Turystyka (1953). Jeszcze w „Kraju” 
pokazały się albumy „Sudety”, „Beskid Sądecki” oraz 
przewodnik „Beskid   Śląski, Żywiecki i Mały” (1951). 
Na wystawie w warszawskim Domu Księgarza (1966) 

„Sto książek o ziemi polskiej Kazimierza Saysse – To-
biczyka” zaprezentowano 118 pozycji wydawniczych, 
albumów, ilustrowanych monografii krajoznawczych  
i przewodników, wiele z nich wydanych także w języ-
kach obcych. Wśród redagowanych w „Sporcie i Tu-
rystyce” oraz „Poloni” trzeba szczególnie wymienić:  

„Z biegiem Dunajca (1954), „Na szczytach Tatr” (1956), 
„Pod wierchami Tatr (1956), „W Sudetach (1966), „Gór-
skie Parki Narodowe” (1967), monumentalne 5 – tomo-
we dzieło „W skałach i lodach Świata” i kilka innych 
(„Od Łomnicy po Mont Blanc” – 1969). W 1976 r. prze-
szedł na emeryturę, zmarł 5.09.1980 r. w Warszawie.  
W pamięci nie tylko turystów zapisał się jako znako-
mity autor i redaktor albumów prezentujących obrazy 
najlepszych fotografików polskich. 

**********
   15.01.1866: w Trönö (Szwecja) urodził się Lars 
Olof Jonathan Söderblom, syn pastora Jonasa i Dunki 
Zofii Blume. Większość zasobu wiedzy podstawowej 
zawdzięczał matce. W 1876 r. rozpoczął naukę w gim-
nazjum, studia z zakresu literaturoznawstwa i teologii 
zaliczył na uniwersytecie w Upsali. Doskonale opano-
wał język angielski, francuski i niemiecki. W czasie stu-
diów wiele uwagi poświęcił głównym religiom Świa-
ta, zwłaszcza staroperskich. W czasie swojej podróży 
do Anglii zapoznał się z teologią angielską i życiem 
kościelnym. W 1894 r. powierzono mu pracę w misji 
dyplomatycznej w Paryżu. Przez 7 lat pełnił obowiąz-
ki duszpasterza kolonii szwedzkiej w Paryżu i opiekę 
marynarzy szwedzkich. Wówczas to († 10 12 1896)  
w San Remo danym mu było pożegnać swojego rodaka 
Alfreda Nobla. Niezależnie od pełnionych obowiązków, 
niejednokrotnie w spartańskich warunkach, każdą wol-
ną chwilę wykorzystywał na pogłębienie swoich stu-
diów, penetrował biblioteki, odwiedzał uczelnie, pisał 
rozprawy naukowe. W 1901 r. uzyskał doktorat w pary-

skiej Sorbonie i w tym samym roku został powołany na 
stanowisko profesora historii i filozofii religii do Upsali. 
Badając wielkie religie świata doszedł do przekonania, 
że ich istotą nie jest wyobrażanie sobie Boga, a stosu-
nek do świętości. Wobec wielkiego kryzysu światopo-
glądowego widział konieczność wypracowania nowych 
współczesnych form chrześcijaństwa, przejawiających 
się nie tylko w sferze duchowej, ale w codziennym ży-
ciu. Działanie na rzecz pojednania różnych wiar w imię 
nadrzędnej Miłości uznał za cel swojego życia. Udział 
w Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu 
(1910), który dał podstawy do utworzenia Światowej 
Rady Kościołów utwierdziło go w przekonaniu, że jest 
na właściwej drodze. W 1912 r. uniwersytet w Lipsku 
dodatkowo poprosił go na profesora katedry historii 
religii. Trzynaście lat po ordynacji, 14.11.1914 r., król 
Szwecji Gustaw V powołał go do godności arcybiskupa 
Upsali i prymasa Szwecji. Piastując tę wysoką godność, 
doprowadził do zakończenia rewizji Biblii szwedzkiej, 
opracowania nowej agendy i śpiewnika, rozbudził ruch 
religijny zwłaszcza wśród swoich studentów. Upsala 
stała się ośrodkiem życia naukowego i kulturalnego  
w ewangelickiej szacie. „W gościnnym pałacu arcy-
biskupa, gdzie zawsze panowała serdeczna rodzinna 
atmosfera, można było spotkać dostojników kościel-
nych z różnych części świata, uczonych, artystów, mi-
sjonarzy, świętych indyjskich. Z głęboką wiedzą łączył 
szczerą religijność natchnionego teologa (....). Wszyst-
kich przyciągał mocą swego ducha i pięknem swej du-
szy.” (ks. dr Aleksander Schoeneich). 
            Wybuch I wojny światowej pociągnął za sobą 
nie tylko wielkie straty materialne, ale wręcz spustosze-
nie w życiu duchowym społeczeństw wciągniętych do 

„dzieła” wzajemnego wyniszczenia. Próbą przeciwsta-
wienia się złu było powołanie w Konstancji (2.08.1914) 
Światowego Związku Krzewienia Przyjaźni wśród Na-
rodów przez Kościoły. Kolejnym krokiem było zwo-
łanie Konferencji Wszechświatowej do spraw Wiary  
i Ustroju Kościoła w Genewie (1920). Wreszcie w 1923 
r. powstał Wszechświatowy Konwent Luterski w Eise-
nach, którego celem było nawiązanie osobistych kon-
taktów pomiędzy przywódcami luteranizmu w poszcze-
gólnych krajach i podjęcie wspólnej pracy w duchu 
wyznania ewangelicko–augsburskiego. W międzyczasie 
abp Söderblom  został powołany do grona 18 członków 
Akademii Szwedzkiej (1921). W tymże roku zwołał do 
Upsali naradę przedstawicieli Kościołów Ewangelickich 
działających na terenie odrodzonej Rzeczypospolitej by 
nakłonić je do porozumienia w istotnej dla protestanty-
zmu polskiego sprawie. Dzięki jego wpływowi doszło 
w 1926 r. do Zjazdu Wileńskiego. Po wielu latach starań 
abp Söderblom zdołał doprowadzić do największego 
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dzieła swojego życia – zwołania Powszechnej Kon-
ferencji Chrześcijańskiej w Sprawach Życia i Pracy,  
w której uczestniczyło 600 delegatów ponad 90 wyznań 
z 37 narodów. Celem Konferencji było podjęcie rozwią-
zania zadań w duchu Jezusa Chrystusa wobec współcze-
snych wyzwań nowoczesnych norm życia we wszyst-
kich dziedzinach aktywności: społecznej, gospodarczej, 
politycznej zarówno na odcinku narodowym, jak i mię-
dzynarodowym. Uczestnictwa w Konferencji odmówił 
Kościół Rzymskokatolicki. W odpowiedzi papież Pius 
XI w encyklice „Mortalum animos” potępił przesłanie 
miłości stwierdzając, że jedność Kościołów widzi nie  
w „wolnej jedności Kościoła”, a w powrocie do Ko-
ścioła Rzymskokatolickiego. Po Światowej Konferencji 
Wiary i Porządku w Lozannie (1927), dwa lata później 
powołano do życia Ekumeniczną Radę Praktycznego 
Chrześcijaństwa, skupiającą wszystkie Kościoły Prote-
stanckie. Na następnej konferencji w Chexbres (1930) 
powołana została Ekumeniczna Rada Chrześcijaństwa 
Społecznego i Instytut Naukowy Badań Społecznych, 
których zadaniem jest poszukiwanie odpowiedzi w jaki 
sposób stosować Ewangelię w wymienionych wyżej 
dziedzinach życia. Rok 1930 to także rok uzyskania 
przez arcybiskupa pokojowej Nagrody Nobla. 
            Abp Nathan Söderblom był człowiekiem niezwy-
kle pracowitym, o wielkiej wiedzy, ale także głębokiej 
wierze i pokorze, użył wszystkich swoich sił w służbie 
dla pokoju i Kościoła w duchu ewangelicznej miłości. 
Zmarł 12.07.1931 r., pochowany w katedrze upsalskiej 
obok reformatora Szwecji Olafa Petriego. 
            Pozostawił cały szereg dzieł i rozpraw, niezliczo-
ną ilość artykułów i korespondencji. Z tych pierwszych 
wymieńmy chociaż: „Teologia naturalna i ogólna hi-
storia religii", „Kompendium historii religii”, „Geneza 
wiary w Boga”, „Religie świata”, „Zjednoczenie chrze-
ścijaństwa”. 

**********
   15.01.1891: w Ustroniu – Polanie urodził się Jan Ma-
łysz, syn kowala Jana i Anny z Sikorów. Szkołę podsta-
wową w Ustroniu ukończył z wyróżnieniem, co zapew-
niło mu uzyskanie stypendium umożliwiające dalszą 
naukę w cieszyńskim gimnazjum. Także maturę zdał  
z wyróżnieniem (1910). Kolejną placówką jego edu-
kacji był Wydział Leśnictwa na Uniwersytecie Wie-
deńskim. Ledwo jednak ukończył studia (1914) wy-
buchła I wojna światowa, która wciągnęła go w swoje 
bezwzględne tryby. Po szczęśliwym powrocie z wojny 
pracował w  Wiśle, w Cieszynie i Jabłonkowie, jako 
asesor leśny. Potem, w 1920 r., na krótko objął stanowi-
sko nadleśniczego w Hażlachu, a od 1921 r. w Istebnej, 
gdzie pozostał już do końca swoich dni. Na swojej pla-
cówce prowadził wzorową gospodarkę leśną, z pieczo-

łowitością dbał o zwierzynę i ptactwo leśne. W krótkim 
czasie zyskał popularność i powszechne uznanie dla 
swoich wysiłków. Istebniańskie lasy stały się przed-
miotem zainteresowania nie tylko leśników i studentów 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, ale także dostojników państwowych do prezydenta 
RP włącznie. Ponadto nadleśniczy był współzałożycie-
lem i działaczem szeregu organizacji, wśród nich Koła 
Leśników, Koła Strzelców Polskich, Macierzy Szkol-
nej, Chóru Górali Istebniańskich, Baraniogórskiego 
Klubu Narciarskiego. Jego ofiarną działalność przerwa-
ła śmierć w katastrofie kolejowej pod Skierniewicami 
6.01.1937 r. 

**********
   17.01.1941: Zmarł ks. Adolf Henryk Rondtha-
ler, prefekt, dyrektor Gimnazjum im. Mikołaja Reja  
w Warszawie, inicjator założenia i sekretarz Towarzy-
stwa do Badań Dziejów Reformacji w Polsce, redaktor 
miesięcznika „Ewangelik”, publicysta. Patrz: odc. 25,  
w: „Gazeta Ewangelicka” 2000/21, s. 30. 

**********
   18.01.1916: urodził się Ferdynand Suchy, lutnik, 
specjalista instrumentów dętych, współorganizator 
PZKO w Boguminie, dyrygent chóru i orkiestry, kolek-
cjoner i hodowca ptactwa egzotycznego, ogrodnik, od 
1961 r. w Ustroniu Gojach, konserwator wielu instru-
mentów zabytkowych, wytwórca gajd. Patrz: odc. 205 
w: „Wieści Wyższobramskie” 2015/4, s. 8. 

**********
   27.01.1841: urodził się Jan Karzeł, pastor, pierwszy 
proboszcz zboru ewangelickiego w  Skoczowie, przy-
czynił się do wybudowania szkoły elementarnej, rozwi-
nął działalność charytatywną, utalentowany kaznodzie-
ja. Patrz: odc. 184 - 185, w: „Wieści Wyższobramskie” 
2013/7-8, s. 19. 

**********
   29.01.1916: na zesłaniu w Orenburgu urodził się ks. 
Henryk Wegener – Wojnowski, syn Henryka i Julii  
z domu Bursche. Po zakończeniu I wojny światowej ro-
dzice wrócili do Warszawy i tam też spędził mały Hen-
ryk swoje chłopięce lata, tam uczęszczał do gimnazjum 
im. Mikołaja Reja, zaś w latach 1935 – 1938 zaliczył 
studia teologii ewangelickiej na Uniwersytecie War-
szawskim. Już w czasie studiów powierzono mu opiekę 
nad szkółkami niedzielnymi. Ordynowany 9.10.1938 
przez dziadka ks. bp. Juliusza Burschego, został wika-
riuszem kościoła św. Trójcy w Warszawie. Po zajęciu 
Warszawy przez wojska hitlerowskie, w rocznicę ordy-
nacji został aresztowany przez gestapo i osadzony na 
Pawiaku. 3.05.1940 wywieziony do obozu koncentra-
cyjnego w Sachsenhausen, a po siedmiu miesiącach 
przerzucony do Dachau. Tam danym mu było przetrwać 
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do końca II wojny światowej. Gdy doczekał uwolnienia 
(29.04.1945), we wrześniu wrócił do kraju. 1.12.1945 
r. objął administrację zboru w Bytomiu wraz z filiami  
w Miechowicach, Bobrku i Laryszowie. W 1946 r. zo-
stał ordynowany na proboszcza w Bytomiu. Była to 
jego pierwsza i ostatnia parafia. 
 Już wcześniej w Warszawie redagował dla 
dzieci ilustrowany dwutygodnik „Gwiazdka”, w czasie 
wikariatu zasilał swoimi artykułami bydgoski „Prze-
gląd Ewangelicki”, w Bytomiu natomiast już w 1946 
r. przystąpił do redagowania „Strażnicy Ewangelicznej” 
z dodatkiem „Przyjaciel Dzieci” (od 1947). Ponadto  
w latach 1946 – 1952 wydawał „Kalendarz Ewange-
licki”. Dzięki pozyskanemu gronu autorów publikował 
zarówno w prasie, jak i w kalendarzu całe cykle artyku-
łów poświęconych dziejom ewangelicyzmu, postaciom 
z nim związanych a  także osobne broszury i książki po-
trzebne do nauki religii, bądź jako lektura budująca dla 
dorosłych. Nie zważał na nabyte w obozach schorzenia, 
z gorliwością wypełniał swoje obowiązki duszpaster-
skie i redaktorskie. Zmarł 14.04.1952 r. 

**********
   30.01.1716: w Blois (Francja) zmarła  Maria Kazi-
miera de la Grange d’Arquien, królowa Polski, żona 
Jana III Sobieskiego, popularnie nazywana Marysieńką.  
 Była córką margrabiego Henryka de la Gran-
ge d’Arquien i ochmistrzyni Franciszki de la Châtre de 
Brillebaut. Urodziła się 28.06.1641 r. w Nevers. Licząc 
ledwo 4 lata (1720), została dworką królowej Polski 
Ludwiki Marii Gonzagi (1611 – 1667), żony kolejnych 
Wazów – Władysława IV (1595 – 1648) i Jana II Kazi-
mierza (1609 – 1672). W 1722 r. wyjechała do Francji 
dla zdobycia stosownego wykształcenia. Wróciła do 
Warszawy po 30 latach (1652). Jako protegowana kró-
lowej Ludwiki Marii, w 1658 r. poślubiła wojewodę ki-
jowskiego - ordynata Jana Zamoyskiego. Małżeństwo 
nie było trafione. Ledwo rok później Maria Kazimiera 
zapoznała się z chorążym wielkim koronnym Janem 
Sobieskim. Znajomość rychło przerodziła się w romans, 
zakończony potajemnymi ślubami miłości w kościele 
karmelitów w Warszawie (1661). Ich dowodem jest sta-
ła, obfita korespondencja. Wprawdzie Maria Kazimiera 
ponownie wyjechała do Francji (1662 – 1663) z zamia-
rem ściągnięcia tam Sobieskiego. Tymczasem niespo-
dziewanie zmarł wówczas już wojewoda sandomierski 
Zamoyski. Sobieski, pozostający w opozycji do pocią-
gnięć Ludwiki Gonzagi, pragnąc zdobyć rękę Marii Ka-
zimiery, przeszedł do stronnictwa dworskiego i przejął 
laskę marszałka wielkiego koronnego. Po potajemnych 
zaślubinach w kaplicy zamkowej w lipcu 1665 r. odbyły 
się oficjalne uroczyste zaślubiny. Po utracie protektorki, 
w 1667 Maria Kazimiera znów wyjechała do Francji, 

tam urodziła syna Jakuba Ludwika; rok później ulęgła 
perswazjom Jana Sobieskiego i powróciła do Polski, 
stając się główną figurą stronnictwa profrancuskiego  
w Polsce. Po kolejnej wizycie we Francji (1670 – 1671) 
intensywnie zabiegała o detronizację Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego (1640 - 1673) i elekcję Jana Sobie-
skiego na króla Polski. 2.02.1676 r. odbyła się uroczysta 
koronacja obojga w Krakowie. Tymczasem król Francji 
Ludwik XIV miał Marysieńkę za swoją poddaną, igno-
rował jej zabiegi o tytuły dla jej rodziny we Francji  
i nie wspierał jej w Polsce. W odpowiedzi Marysieńka, 
wbrew oczekiwaniom Ludwika, opowiedziała się za so-
juszem Polski z Habsburgami, licząc na pozyskanie ręki 
jednej z arcyksiążniczek przez Jakuba Ludwika i jego 
wybór na króla Polski „za życia panującego władcy”. 
Mając na uwadze wyłącznie interes rodziny, posuwała 
się do intryg i przekupstwa, co spotkało się z dezapro-
batą szlachty. Tymczasem ani sojusz Polski z Austrią  
i świetne zwycięstwo Sobieskiego pod Wiedniem 
(1683) nie przyniosło oczekiwanych korzyści, co skło-
niło Marysieńkę ku Francji, ale także bez wzajemności, 
gdyż plany odnośnie Jakuba i młodszego Aleksandra 
całkowicie się nie powiodły. Po śmierci Jana III So-
bieskiego (17.06.1696) nie zaprzestała intryg. Zrazu 
próbowała poprzeć elekcję hetmana koronnego Stani-
sława Jabłonowskiego, spodziewając się zostać jego 
żoną, całkowicie zniweczyła kandydaturę syna Jakuba, 
a gdy w końcu, mimo podwójnej elekcji (kontrkandy-
datem był książę Conti), na tronie polskim zasiadł Au-
gust II Sas (15.09.1697) wyjechała w 1699 r. do Rzymu, 
gdzie otoczyła się licznym dworem. Po zachwianiu się 
pozycji Augusta II i wplątaniu się w wojnę północną  
z szwedzkim Karolem XII, Marysieńka przymierzała 
się do osadzenia swoich synów (Jakuba i Aleksandra) 
na tronie polskim, jednak Karol XII miał co do tego 
swoje plany. W 1714 r. Marysieńka przeniosła się do 
Francji do ofiarowanej jej przez Ludwika XIV rezyden-
cji w zamku w Blois, gdzie wkrótce pożegnała się z ży-
ciem. Po jej śmierci bynajmniej nie zakończyły się jej 

„podróże”. Pierwotnie pochowana w Blois, w 1717 jej 
doczesne szczątki przewieziono do Warszawy, umiesz-
czając je obok Jana Sobieskiego w kościele kapucynów, 
by ostatecznie w 1734 r. umieścić je w katakumbach 
katedry wawelskiej. Była matką trzech córek z pierw-
szego małżeństwa i czternaścioro z Janem Sobieskim. 
Swojego męża kochała szczerze, otaczała go troskliwą 
opieką na łożu śmierci. Była kobietą piękną, ale z cha-
rakterkiem przewrotnym, zaciętą pobożną intrygantką, 
uwielbiała muzykę i tańce.
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Wydarzenia parafialne

Jubileusz 
45 lat 

ordynacji

 W niedzielę 22 listopada 2015 roku 
obchodziliśmy w kościele Jezusowym w Cie-
szynie jubileusz trzech duchownych, którzy 
ordynowani zostali prawie pół wieku temu. 
Bp Janusz Jagucki, ks. Emil Gajdacz, ks. Jan 
Kozieł, obchodzili w Niedzielę Wieczności w 
Cieszynie piękny jubileusz 45-lecia ordynacji. 
 Pod koniec listopada 1970 r. od-
były się trzy ordynacje w jedną niedzielę.  
W godzinach porannych bp Andrzej Wantu-
ła ordynował w Pszczynie ks. Jana Kozieła, 
natomiast po południu w Goleszowie wpro-
wadził w urząd dwóch innych duchownych: 
ks. Janusza Jaguckiego i ks. Emila Gajdacza. 
Ks. Janusz Jagucki trafił następnie do parafii 
w Giżycku, w której spędził niemal całe ży-
cie aż do wyboru na biskupa Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w listopadzie 2000 
r. Sześć dni po ordynacji ks. Janusz Jagucki 
poślubił w kościele w Wiśle Danutę z domu 
Ferek. Oboje mieszkają obecnie w Wiśle i są 
członkami Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Wiśle. Ksiądz Jagucki po przejściu na 
emeryturę został członkiem chóru Męskiego 
i Kościelnego w Cieszynie. Ks. Emil Gaj-
dacz został skierowany do Cieszyna, gdzie 
później przez wiele lat pełnił funkcję dru-
giego proboszcza. Ponadto ksiądz Gajdacz 
przez wiele lat był opiekunem filiałów:  
w Zamarskach i w Dzięgielowie. W Dzię-
gielowie pełnił również funkcję dyrek-
tora Domu Opieki „Emaus”. Po przej-
ściu w stan spoczynku zamieszkał w 
tamtejszym Domu Opieki, gdzie do dziś słu-
ży swoją pomocą odprawiając nabożeństwa  
w różnych parafiach. Żona księdza - diakon 
Helena Gajdacz zaangażowana jest także 
aktywnie w życie zborowe i w dalszym cią-
gu służy potrzebującym. Ksiądz Jan Kozieł 



Informator Parafialny nr 1/2016 (145)

styczeń 2016 21

przez wiele lat był proboszczem w Cisownicy. Po 
przejściu na emeryturę zamieszkał w rodzinnym 
domu w Cieszynie, gdzie wraz z żoną opiekują 
się domem jednorodzinnym oraz sporym ogro-
dem. Ksiądz Kozieł przejął obowiązki Kapelana 
Szpitalnego w Cieszynie po księdzu Melcerze  
i współpracuje z parafią cieszyńską, za co jeste-
śmy księdzu bardzo wdzięczni, śpiewa również w 
Chórze Męskim i Kościelnym w Cieszynie.

Nabożeństwo dla seniorów w Cieszynie

 W niedzielę 13 grudnia 2015 roku odbyło się drugie w tym 
roku nabożeństwo poświęcone naszym zacnym seniorom. O godzi-
nie 10.00 do kościoła Jezusowego przybyło wiele osób starszych, 
które tego dnia pragnęły przystąpić do Stołu Pańskiego. Wszystkich 
zebranych przywitał ks. Dariusz Madzia, który też służył Słowem 
Bożym. W czasie komunii dołączył ks. Janusz Sikora, który na ko-
niec nabożeństwa udzielił błogosławieństwa. 
 Wiele osób przystąpiło do komunii, byli starsi jak i młodzi 
parafianie. Obserwując różne osoby zauważyłam córki podchodzące 
do swoich matek, prowadzące je do ołtarza z miłością i szacunkiem,  
a także wielopokoleniowe rodziny przystępujące do Komunii Świę-
tej. Nabożeństwa poświęcone seniorom są czasem wypełnionym 
spokojem, wzajemnym szacunkiem oraz możliwością udzielenia 
pomocy osobom potrzebującym. Seniorzy są olbrzymią wartością 
kościoła. Ludzie, którzy przez lata chodzili w wierze, przejawiają 
wiarę szczególną, cenną, wypróbowaną. Są skarbnicą wiedzy na te-
mat Bożego działania na przestrzeni lat. Psalmista napisał: „Boże 

Tekst i zdjęcia: Beata Macura
wisła.luteranie.pl
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uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż 
dotąd oznajmiam cudowne sprawy twoje. 
Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie 
opuszczaj mnie Boże, aż opowiem o ramie-
niu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim 
następnym o potędze Twojej” Ps 71,17-18.
 Po nabożeństwie seniorzy zostali 
zaproszeni na poczęstunek. Część mniej 
oficjalna również była bardzo sympatycz-
na, seniorzy raczyli się wyśmienitymi 
wypiekami oraz kawą i herbatą. Ksiądz 
Sikora przywitał wszystkich zebranych  
i zareklamował nową pozycje książkową 
pt. „Wokół Placu Kościelnego i Kościoła 
Jezusowego” zbiór wspomnień pisanych 
gwarą pani Bronisławy UHER. Przeczytał 
fragment pt. „Wilija”, która żywo została 
odebrana przez seniorów, ponieważ sytu-
acje były przypomnieniem ich lat z młodo-
ści. W spotkaniu uczestniczył ks. Jan Mel-
cer z małżonką, był również pan Brunon 
Motyka, którego wujem był ks. Jan Motyka.
 Mile spędzony czas na rozmowach, 
wspomnieniach, dobiegł końca. Mam na-
dzieję, że na długo pozostanie w pamięci 
naszych drogich seniorów. W nowym roku 
życzę wielu sił, radości, zadowolenia z ży-
cia oraz wiele Bożego błogosławieństwa.

Tekst i zdjęcia:Beata Macura
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Inny Adwent 2015 
- mój adwentowy dom

 Modlitwą i pieśniami uwielbiającymi, w so-
botę 5 grudnia 2015, w Pajcie rozpoczęło się IV śnia-
danie dla kobiet. Wysłuchałyśmy kilku pieśni zaśpie-
wanych przez nasze siostry z Cisownicy, a potem 
miałyśmy wspólny czas śpiewania adwentowych pieśni.  
Poprzez śpiew chciałyśmy wyrazić słowa zapisane  
u Filipian 4,4 - radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, 
radujcie się. 
 Tradycyjnie już,  był czas 
na poczęstowanie się pysznymi cie-
szyńskimi kanapkami, na poznanie 
się i rozmowy przy stołach. Cieszy-
my się, że pomimo pogody sprzyja-
jącej myciu okien i różnych przed-
świątecznych obowiązków, udało się 
zapełnić wszystkie przygotowane 
miejsca.
 Głębokimi przemyśleniami 
na temat innego Adwentu dzieliła 
się z nami pastorowa Ewa Londzin. 
Czas Adwentu to okres 4 tygodni 
przed narodzinami Pana Jezusa. To 
czas ustanowiony przez kościół  
w konkretnym celu. To czas poku-
ty,  oczekiwania i przygotowania nie 
tylko naszych domów, ale przede 
wszystkim siebie na ten wspania-

ły dzień. Chodzi tu nie tylko o najbliższe święta, ale 
przede wszystkim o naszą wieczność. Rzymian 12, 2 
mówi - a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się 
przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście 
umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe 
i doskonałe. Szatan wciąga nas w swoje sidła, kusząc 
różnego rodzaju promocjami świątecznymi, koniecz-
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nością posprzątania domu na błysk, przygo-
towaniem wielu wykwintnych potraw. Robi 
wszystko,  byle tylko zabrakło czasu na przy-
gotowanie naszych serc. Aby przeżywać inny 
Adwent, to przede wszystkim nasze serce musi 
być inne, przemienione miłością przychodzące-
go Zbawiciela. To On sprawia, że Adwent jest 
inny, bo dzięki jego słowu mamy odnowiony 
umysł. Nie możemy pozwolić na to,  aby szatan 
okradł nas z radości świętowania urodzin Pana 
Jezusa. Inny Adwent to czas, kiedy wspólnie 
z rodziną możemy spotkać się przy stole, aby 
czytać Boże Słowo. Trzeba pokazać naszym 
dzieciom, że jest to szczególny, inny czas. Po-
nieważ dzieci lepiej pamiętają to co widzą, sko-
rzystajmy z różnych pomysłów, aby przekazać 
sens naszego oczekiwania. Można to zrobić 
przygotowując samemu wieniec Adwentowy,  
a przy okazji tłumacząc jego znaczenie. Razem 
z dziećmi można zrobić kalendarz adwentowy, 
ustawić i zapalać w oknie świece, zrobić kart-
ki z życzeniami, itp. Czy mamy odwagę, ale 
także pragnienie, aby nasz Adwent miał inny 
charakter? Czy w święta potrafimy się cieszyć 
jak dzieci, czy też jesteśmy już tak zmęczone 
przygotowaniami, że umyka nam najważniej-
szy sens tych świąt?
 Czas Adwentu, to początek roku ko-
ścielnego. Dobry moment na decyzję na nowy 
początek. Na postanowienie - chcę aby mój Ad-
went i mój adwentowy dom był inny. Bóg za-
troszczył się także o nasz dom w niebie. Każdy 
dzień przybliża nas do tego faktu. Czy czekamy 
z radością także na przyjście Pana Jezusa jako 
Króla Królów i Pana Panów? Czy jesteśmy go-
towe na ten dzień?     Tekst: Danuta Moiczeki 

zdjęcia: Pavla Chudecka
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Na szlakach wycieczek PTEw. w 2015 r. 
część II

 W naszym planie mieliśmy jedyną trzydniówkę 
z głównym punktem wycieczki Bratysławą. 

- Oooo – Bratysława! 
 Ze zgłoszeniami wszakże było mniej en-
tuzjastycznie. Chcąc zaś skorzystać ze znanej nam  
i dostępnej dla naszych kieszeni „bazy noclegowej”  
w Swatym Jurze, musieliśmy przesunąć termin wy-
cieczki o tydzień (3 – 5.09.)  Tymczasem, po okresie 
upałów zapowiadano zmianę pogody i oczekiwane 
opady. Sporo czasu poświęciłem na dopracowanie 
konspektu wycieczki, nie wiem, ile razy dokonywali-
śmy kolejnej korekty kosztów wycieczki, zależnie od 
aktualnej liczby zgłoszonych osób.  Wbrew wszystkim 
minusom  postanowiliśmy jechać. 
 Ranek 3.09. zbudził się pogodny. Jako że  
w pierwszym dniu mieliśmy do pokonania najdłuższy 
odcinek trasy, pomknęliśmy „szybką drogą” przez Biel-
sko-Białą aż pod Żywiec. Tu potwierdziły się moje oba-
wy. Na przejazd przez most na Sole straciliśmy nie tylko 
nadrobiony czas, ale zmarnowaliśmy dodatkowo ponad 
pół godziny w korku. To dopiero był początek naszego 
zmagania się z bezlitośnie uciekającym czasem, gdyż 
na trasie, nie wiem ile razy, natrafialiśmy na roboty dro-
gowe, zmuszeni do jazdy „wahadłowej” jednym pasem, 
tracąc kolejne bezcenne minuty. Po krótkim odpoczyn-
ku w Namestowie, ruszyliśmy na południe w poprzek 
kolejnych pasm karpackich przez Dolny Kubin, Ru-
żomberok, Banską Bystricę, Zwoleń. Teraz wjechali-
śmy na nowy, nie znany nam odcinek naszej trasy. Po 
obiedzie w sympatycznym zajeździe w Podzamczoku, 
za Krupiną stopniowo skręcaliśmy na wschód, okrąża-
jąc południowe przyczółki Gór Szczawnickich. Tylko 
w Żemberowcach skręciliśmy do Brhlowców. Niestety 
muzeum było już zamknięte, mogliśmy oglądnąć tylko 
z zewnątrz unikatowe, nieco zaniedbane pozostałości 
jam mieszkalnych wykutych w tufie wulkanicznym, 
które w XVI w. uratowały mieszkańców przed  niepro-

szoną wizytą Turków. Dziś pełnią one funkcję przydo-
mowych lamusów, nawet garaży. Mimo starań, utraco-
nego czasu nie udało się nadrobić. Z żalem skreśliłem 
krótki spacer po Lewicach, by nie przekroczyć limitu 
czasu pracy kierowcy. Za Wrablami wjechaliśmy na 
autostradę przecinającą obszerną Kotlinę Nitrzańską. 
Omijając najstarsze miasto Słowacji Nitrę, z charakte-
rystycznym Zuborem, przed Trnawą skręciliśmy w kie-
runku Bratysławy, by w okolicach Seneca wjechać na 
lokalną drogę przez Pezinok do Swatego Jura. 
 04.09.: Widać nad ranem musiało pokropić.  
W powietrzu unosiła się lekka mgiełka. W kilkanaście 
minut dojechaliśmy na rogatki bratysławskiego starego 
miasta, w ostatniej chwili zmieściliśmy się na niewiel-
kim parkingu, skąd mieliśmy parę kroków do kościołów 
ewangelickich. Po drodze „obcykaliśmy”  pamiątkowe 
tablice absolwentów słynnego Liceum Ewangelickiego, 
umieszczone na narożniku „nowego” gmachu szkolne-
go. Stary budynek liceum, którego uczniem był między 
innymi nasz Paweł Stalmach, zastaliśmy z nie odno-
wioną elewacją, wybabraną przez szprajowców. Za-
proszeni przez przybyłą przewodniczkę, weszliśmy do 

„wielkiego”, ongiś „niemieckiego”  kościoła, z zewnątrz 
w niczym nie przypominającego świątynię obiektu, po-
dobnie jak sąsiadujący „mały” – „słowiański” kościół. 
Obydwa powstały w 1777 r. w miejscu kościółków ar-
tikularnych z 1682 r. Ewangeliccy mieszczanie Braty-
sławy za sprawą arcybiskupa Juraja Selepčeniego po-
zbawieni zostali swoich kościołów w starym mieście  
w 1672 r. Dopiero pod groźbą utraty ogarniętych po-
wstaniem Imre Thököly’ego Węgier i zagrożeniem ze 
strony Turków, cesarz Leopold I na sejmie w Sopro-
nie w 1681 r. ustąpił, przywracając namiastki wolności 
religijnej i łaskawie zezwolił na budowę na opłotkach 
miast i wsi dwóch skromnych drewnianych kościołów 
w danym regionie. Dopiero cesarzowa Maria Teresa, 
obdarzająca swoje ukochane miasto różnymi przywile-
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jami i uległą jej magnaterię, łaskawie zezwoliła na budowę 
murowanych świątyń, ale dalej bez wież. I takimi pozostały 
po dzień dzisiejszy. Zarówno przewodniczka, jak i przybyła 
pani pastor, usłużyły nam obszernymi informacjami o obu 
kościołach. W tym „mniejszym” kościele mogliśmy podzi-
wiać współczesny obraz przedstawiający wizerunki wszyst-
kich ważniejszych postaci związanych w dziejami Reforma-

cji w Słowacji. 
 Teraz podjechaliśmy pod bratysławski 
zamek. Od tego momentu przesiadłem się na mój 
elektryczny skuterek. Miałem teraz sprawdzić, 

2015 09 04 W kościele  ew. wielkim w Bratysławie

2015 09 04 Bratysława, zamek

2015 09 04 Bratysława, kościoł ew. mały

2015 09 04 Bratysława, kościoł ew. wielki

2015 09 04 Bratysława, Brama Michalska

2015 09 04 Bratysława,  wnętrze kościóła ew. małego
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jak dalece moje ślęczenie 
nad planami Bratysławy bę-
dzie przydatne i czy wszę-
dzie zdołałam dojechać, aby 
nie nadziać się na schody, 
których na podnóżu zam-
ku nie brakuje. Przez Bra-
mę Wiedeńską dotarliśmy 
na obszerne przedzamcze. 
Sprawne osoby udały się 
na zwiedzenie wnętrz zam-
kowych, my próbowaliśmy 
rozeznać, gdzie pod zam-
kiem nie ma schodów, uzy-
skując wzajemnie sprzeczne 
informacje. Nie bez emocji 
zdecydowałem się okrążyć 
zamek pod jego murami,  
z ograniczonymi przez 
drzewa widokami na Dunaj. 
Przez dawną dzielnicę ży-
dowską dotarliśmy do słyn-
nej Bramy Michalskiej i wąskimi uliczkami, wymosz-
czonymi wielkimi kamieniami, dotarliśmy do katedry 
św. Marcina, miejsca koronacji kolejnych Habsburgów 
w latach 1563 – 1830. Katedra, wielokrotnie przebudo-
wana, w dużym stopniu zatraciła swój pierwotny wize-
runek. Obszerna nawa z wieńcem kaplic, w porównaniu 
z katedrą w Koszycach miała wystrój o wiele skrom-
niejszy i na dodatek, za wstęp trzeba było zapłacić. 
 Nasz wycieczkowy gość dość nachalnie przy-
pomniał mi, że czas na obiad. Miałem upatrzoną restau-
rację, ale skoro to miało być już, więc zatrzymałem się 
przy pierwszej napotkanej. Okazało się, że to restaura-
cja włoska, oferująca w języku słowackim, angielskim 
i niemieckim dania z włoskimi nazwami, które nam 
nic nie mówiły, w domyśle tylko, że były w nich dania  
z darami Morza Śródziemnego typu ośmiornic. W koń-
cu wyłowiliśmy z menu danie z makaronem w jakimś 
tam pikantnym sosie. Straciliśmy jednak sporo czasu, 
zanim wszyscy zostali obsłużeni. Zostało nam go nie-
współmiernie mało. Uliczkami śródmieścia, wyłączo-
nymi z ruchu, pełnymi ludzkiego mrowia, podążaliśmy 
w stronę rynku, po drodze mijając co bardziej okazałe 
pałace węgierskiej magnaterii z XVIII w., liczne banki 
i restauracje. Zbyt późno już było, by zaglądnąć do auli  
pałacu prymasowskiego, dumy bratysławskiego baroku, 
gdzie parafowano pokój bratysławski (1805) po słyn-
nej bitwie pod Austerlitz. Oglądnęliśmy jeszcze byłe 
kościoły ewangelickie (przejęte w XVII przez Jezuitów 
i Urszulanki) i zabudowę starego rynku. Koło imponu-
jących gmachów Teatru Narodowego i Filharmonii do-
szliśmy do parkingu nad Dunajem. O mało co zabrakło 
by nam pieniędzy, gdyż za godzinę postoju winszują tu 
sobie 7 euro. Za postój poza parkingami grożą jeszcze 

bardziej słone mandaty. 
  Nieco zmęczeni, z lubością wsiadaliśmy do 
naszego autobusiku i odjechali do naszej zacisznej bazy 
w Swatym Jurze. Nieliczne sklepy spożywcze były już 
pozamykane, czynny był tylko market na obrzeżu mia-
steczka. Zdecydowaliśmy się na tańszy wariant, czyli 
obejść się bez kolacji. 
 Sobota – 5.09. Po śniadaniu podjechaliśmy do 
sąsiedniej Modrej, stolicy winiarstwa i ceramiki. Śród-
mieście zastaliśmy totalnie rozkopane. W końcu uda-
ło się dotrzeć do kościołów ewangelickich. Najpierw 
zaglądnęliśmy na pobliski cmentarz, odnajdując grób 
słowackiego herosa Ludovita Štura. Dzięki życzliwo-
ści miejscowego pastora zwiedziliśmy dwa sąsiadujące 
z sobą kościoły - „słowiański” i będący przed remon-
tem wnętrza „niemiecki”. Jedyny sklep z  artykułami 
spożywczymi na rynku uległ likwidacji, więc znów 
niczego do domu nie kupiliśmy, a nie mieliśmy tyle 
czasu, aby krążyć wokół miasta w poszukiwaniu jakie-
goś marketu. Pojechaliśmy zatem do niedalekiej Trna-
wy, słowackiego Rzymu, przy sobocie równie sennego  
i przypustawego. Nawet parking był pusty mimo, że  
w soboty bezpłatny! Po orzeźwiającej kawie udaliśmy 
się na spacer po śródmieściu. Niestety, zarówno kościół 
akademicki, jak i kolegiata były zamknięte, po rynku 
snuły się pojedyncze osoby. Na całej trasie nie natrafili-
śmy na żaden sklep spożywczy. Widać Słowacy kupują 
wszystkie wiktuały tylko w „gigantach”. 
 Pozostała  nam już tylko droga powrotna au-
tostradą pod górę rzeki Wag. W oddali mijaliśmy słyn-
ne uzdrowisko Pieszczany, potem pamiętający bitwę 
legionów rzymskich w 179 r. - Trenczyn. Dopiero w 
kolejnym przydrożnym zajeździe w Prejcie otrzymali-

2015.09.04 Modra, wnętzre kościoła
 ew. słowiańskiego

2015 09 05 Modra, kościoł ew. niemiecki
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śmy obiad. Zacieśniającą się doliną, pomię-
dzy Jawornikami i Górami Strażowskimi 
dojechaliśmy do Żiliny, skąd doliną Kisuczy 
pomknęliśmy do Czadcy. Wreszcie Przełęcz 
Jabłonkowska. Byliśmy w granicach dawne-
go Księstwa Cieszyńskiego. Jeszcze tylko 
około pół godziny, gdy zobaczyliśmy w od-
dali wieżę naszego kościoła Jezusowego. Na 
szczęście prognozy się nie sprawdziły. Przy 
pogodnym niebie, syci wrażeń, wróciliśmy 
do naszych domów. 
 Pozostały nam już tylko dwie wy-
cieczki o zasięgu lokalnym. Pierwsza z nich 
miała miejsce 17.09. Wyruszyliśmy na za-
chód przez Frydek – Mistek i Nowy Jiczin do 
pobliskiego Kunina. Tu, po półgodzinnym 
oczekiwaniu, wreszcie mogliśmy zwiedzić 
wnętrza barokowego pałacu z XVIII w. Nie-
stety wadą prawie wszystkich tego rodzaju 
obiektów jest to, że oprowadzanie powierza 
się młodym osobom, które nie zadają sobie 
najmniejszego trudu, aby mówić chociaż tro-
chę głośniej i bez zająknięcia mielą „nagraną” 
taśmę w tempie spikerów teleekspresu, oczy-
wiście wyłącznie po czesku. Szkoda. Stąd 
podążyliśmy do pobliskiego Suchdola, gdzie 
oczekiwał nas znany nam już przyjaciel  
w Muzeum Braci Morawskich. Po zapo-
znaniu się z ich tragicznymi dziejami, poje-
chaliśmy jeszcze do Kletnej, aby odwiedzić 

2015 09 05 Trnawa, bazylika św. Mikołaja
2015.09  17 W światyni leśnej w Kletnej

2015 09 17 Hodslawice, kościół św. Andrzeja

2015 09 17' Sztramberk

2015 10 08 Zawoja, Laureaci konkursdu o 
Złoty Liść Jesieni 2015



Informator Parafialny nr 1/2016 (145)

styczeń 2016 29

niedawno „odkrytą” leśną świątynię. Gdyby nie nasz 
przyjaciel, trafienie do owej świątyni byłoby raczej 
problematyczne. Nieopodal zapory, ledwo wydeptana, 
nie oznakowana ścieżka prowadzi w dół do rzeczki 
pod zaporą, przez którą przeszliśmy suchą nogą tylko 
dzięki niskiemu stanowi wód. Pamiątkowy kamień jest 
za przeprawą, na maleńkiej śródleśnej polance, pełnej 
szuwarów. Nie oczekiwaliśmy tu żadnych sensacji, nie-
mniej chciałoby się, aby to miejsce było bardziej za-
dbane. 
 Bocznymi, dobrze utrzymanymi, ale fatalnie 
oznakowanymi drogami, łącznie z objazdem, dotar-
liśmy przez Stary Jiczin i Stranik do Hodslawic. Tu 
zaglądnęliśmy do Muzeum Biograficznego wybitnego 
historyka, publicysty i  polityka Franciszka Palackiego, 
a potem do pobliskiego kościółka św. Andrzeja z XVI 
w., jednego z najstarszych obiektów architektury drew-
nianej w Republice Czeskiej. 
 Ostatnim punktem zatrzymania było się zna-
ne nam już miasteczko Sztramberk, gdzie po spożyciu 
obiadu ruszyliśmy na położony pod charakterystyczną 

„sztramberską rułą” rynek, gdzie odwiedziliśmy znaną 
nam  cukierenkę, wyczyszczając ją ze wszystkich za-
pasów smakowitych sztramberskich uszy. Przez Hu-
kwaldy, pod Ondrzejnikami, śmignęliśmy przez Frydek 

– Mistek do naszego Cieszyna. 
 8.10. był dniem zarezerwowanym na zakoń-
czenie sezonu wycieczkowego. Już zakończenie? Gdy 
otwieraliśmy sezon, zadawaliśmy sobie pytanie, sezo-
nie, jaki będziesz?  Każda z zaplanowanych wycieczek 
na swój sposób  obciążała umysły i barki organizatorów. 
Teraz chcieliśmy dokończyć to, co nam się nie udało 
wiosną. Zresztą jesienią nasze Beskidy urzekają złoci-

stymi  barwami lasów. Dojechaliśmy do Andrychowa, 
ale tu okazało się, że znów droga w kierunku Łękawicy 
jest zamknięta. Pojechaliśmy więc do Wadowic, a po-
tem wzdłuż Skawy nad ciągle jeszcze nie zapełnionym 
terenem zalewowym przyszłego jeziora zaporowego, 
do Suchej i dalej aż do Osielca. Przez starą wioskę Si-
dzinę wspięliśmy się na Przełęcz Zubrzycką, tu jednak 
nie znaleźliśmy stosownego miejsca na rozpalenie na-
szego rożna. Także duży „Zajazd Orawski” na rogat-
kach Zubrzycy był zamknięty na cztery spusty. Nie po-
zostało nam nic innego, jak przez przełęcz Krowiarki 
zjechać do Zawoi Policznego. Na szczęście „Karczma 
Zbójnicka” była otwarta i były ławy, gdzie mogliśmy 
usiąść. Po upieczeniu kiełbasek, część uczestników 
wzięła udział w konkursach „Złoty liść jesieni” i kwi-
zie „Co zapamiętałeś z wycieczek PTEw. w 2015 r.” Po 
podsumowaniu punktów wyłonieni zostali zwycięzcy 
tego pierwszego i obdarzeni kalendarzami ściennymi na 
2016 r. Ocena kwizu wymagała więcej czasu, a tego za-
nadto nie mieliśmy. Pojechaliśmy jeszcze do sąsiedniej 
doliny Markowej, by zwiedzić Muzeum Przyrodnicze 
Babiogórskiego Parku Narodowego. Przymierzaliśmy 
się też zwiedzenia nowego Muzeum „Korona Ziemi”, 
ale odstraszyła nas zbyt wysokogórska cena biletów 
wstępu. Posiliwszy się smacznym obiadem w zajeź-
dzie na „Tabakowym Szlaku”, przez Przełęcz Przysłop 
i Hucisko dojechaliśmy do Żywca, jeszcze o tej porze 
zakorkowanego. Wreszcie w ślimaczym tempie dotur-
laliśmy się do ronda na lewym brzegu Soły. Częściowo 
starą drogą,  od Mikuszowic nową bielską obwodnicą 
,a potem ekspresówką, już o śćmiewku dotarliśmy do 
Cieszyna. 279 wycieczka i 25 sezon 2015 dobiegł koń-

Władysław Sosna

Przemijanie

 Czas tak szybko płynie. Nadszedł 
kolejny grudzień, a z nim nasza „Adwen-
tówka”. Tym razem wypadła trochę później 
niż zwykle (z różnych przyczyn), bo 12 
grudnia. O różnych talentach wśród nas już 
pisałam, więc też i w tym dniu się ujawniły 
w całej okazałości: stół pięknie nakryty, na 
stole pyszności, małe prezenciki - gwiazdki 
z kordonka i makaronu, słodkości od Halinki, 
ciasteczka od Ilonki, wyroczki z wersetem - 
nastrój prawdziwie już świąteczny. Najmłod-
sza uczestniczka naszych spotkań - Alusia, 
dostała prezent specjalny - pluszowego mi-
sia. Irka, jak zwykle w stroju cieszyńskim, 
przyszła z wielkim koszem jabłek i orze-
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chów. Ks. J. Sikora przeczytał 
nam fragment niewielkiej ksią-
żeczki pisanej gwarą cieszyńską 
Bronisławy Uher pt. „Wokół 
Placu Kościelnego i Kościoła 
Jezusowego”, a dotyczył on „Wi-
giliji” czyli jak to dawniej u nas  
w wigilię bywało i przepytał nas 
ze znajomości gwary. Nie wypa-
dliśmy najgorzej (przynajmniej 
grupowo - każdy coś wiedział!). 
Jak zwykle pięknie śpiewaliśmy 
i nasze ulubione pieśni, i kolędy 
przy akompaniamencie dwóch 
gitar. Gercia przeczytała krót-
kie teksty dające do myślenia  
o tym, co w życiu najważniejsze: miłość, dostatek 
czy sukces oraz „Puste pudełko”. Dzwoniła też 
do osób z naszego grona, które z różnych przy-
czyn nie mogły w tym dniu być z nami. Był także 
konkurs, tym razem dotyczył znajomości przy-
słów, między innymi o miesiącach i porach roku. 
Wszyscy zostali podzieleni na cztery grupy, które 
miały za zadanie narysować przysłowie, pokazać 
ruchem inne przysłowie - reszta musiała zgadnąć  
o co chodzi, każda grupa musiała także prawi-
dłowo dokończyć jedno przysłowie i zaśpiewać 
piosenkę o wylosowanej porze roku. Było trochę 
śmiechu, punktacja z przymrużeniem oka - wszy-
scy mieli pierwsze miejsce ex aequo. Symbolicz-
nie przełamaliśmy się opłatkiem i z serdecznymi 
życzeniami  na święta i nadchodzący rok poszli-
śmy do domów. To było ostatnie spotkanie w tym 
roku. Jaki będzie kolejny rok? Ile razy uda nam się 
spotkać w pełnym gronie? Czy uda się zaplanowa-
na wycieczka oraz inne imprezy? To są pytania, na 
które nie znamy odpowiedzi.                    
  Ciągły niepokój na świecie… Jak dobrze 
mieć coś małego, ale w miarę pewnego na tym 
świecie. Takie małe przyjemności typu spotkanie 
raz w miesiącu w fajnym towarzystwie. Nic wiel-

kiego, ale ta pewność, stałość jest nam potrzebna w naszej 
codzienności. Pracujemy, kłopoczemy się z różnymi spra-
wami i czekamy na tę chwilę wytchnienia w sobotni wie-
czór. W swoim towarzystwie ładujemy akumulatory i znów 
możemy działać pełną parą na różnych płaszczyznach. Co 
młodzieży dojrzałej czasem już z trudem przychodzi. Na 
nadchodzący Nowy Rok życzę wszystkim zdrowia, spoko-
ju, spełnienia marzeń i tych wielkich i tych całkiem małych, 
a Młodzieży Dojrzałej pewności spotkań przynajmniej raz 
w miesiącu.

Lidia Procner

Niemiecko-Polskie spotkanie 
w Fundacji Franckego w Halle

 W dniach 3-4 grudnia 2015 roku w Fundacji 
Franckego (Franckesche Stiftungen) w Halle w ramach 
organizowanych spotkań międzynarodowych odbyło 
się niemiecko-polskie spotkanie. Głównym celem było 
nawiązanie współpracy, której rezultatem w przyszło-
ści będzie między innymi badanie wspólnej przeszłości 
związanej z działalnością i wpływem myśli pietystycz-

nej ks. Augusta Hremanna Francke (1663-1727). Dzię-
ki dwom wystawą z Halle, które na przestrzeni trzech 
poprzednich lat gościliśmy w kościele Jezusowym, mo-
gliśmy przybliżyć osobę ks. A.H. Francke i jego dzie-
ło życia (o wystawach - WW nr 9/2013 i nr 6/2015). 
Ten fantastyczny i nietuzinkowy człowiek, nie tylko 
założył końcem XVII wieku na jak na ówczesne cza-
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sy przepiękny, wystawny sierociniec, ale też szkoły, 
szpital i szereg innych budynków dla ubogich dzieci 
oraz sierot, nie tylko współorganizował pierwsze na 
świecie Towarzystwo Biblijne (1710), drukujące Bi-
blie również po polsku, ale był wstanie nie ruszając 
się z Halle, swoje idee zaszczepić w odległych kra-
jach, prowadząc działalność misyjną między innymi 
w Ameryce Północnej czy Indiach, gdzie efekty wi-
doczne są do dziś. A.H. Francke czynił też duże sta-
rania na rzecz śląskich ewangelików, między innymi 
prowadząc zabiegi mające na celu uzyskanie zgody 
na budowę kościoła Jezusowego przed Cieszynem,  
a później wspierając jego budowę. I właśnie zorga-
nizowane spotkanie było krokiem by na nowo przyj-
rzeć się zaangażowaniu i wpływowi A.H. Francke 
na działania ewangelików śląskich, ale również  
i w innych regionach Polski, jak chociażby w Sule-
chowie (województwo lubuskie), gdzie powstał sie-
rociniec na wzór hallskiego, czy we Wschowie, który  
w 1. połowie XVIII wieku stanowił centrum luterani-
zmu w Wielkopolsce.
 Konferencję w historycznych pomieszcze-
niach sierocińca, otworzył dyrektor Fundacji prof. dr. 
Thomasa Müllera-Bahlke witając wszystkich oraz 
proboszcz naszej Parafii ks. Janusza Sikora. W cią-
gu dwóch dni odbyło się 13 wystąpień naukowców 
i przedstawicieli różnych instytucji, jak chociażby  
z Fundacji Franckego, Uniwersytetu Marcina Lutra w 
Halle i Wittenberdze, Uniwersytetu Zielonogórskie-
go, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu,  Narodowego Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Charkowie (Ukraina), Biblio-
teki Narodowej w Rydze (Łotwa), Muzeum Ziemi 
Wschowskiej i Muzeum Protestantyzmu. Referaty 
dotyczyły różnych aspektów badawczych z historii, 
teologii, literatury, muzyki, bibliotekoznawstwa, pe-
dagogiki i w głównej mierze w kontekście pietyzmu 
i protestantyzmu.
   Oprócz wykładów mieliśmy możliwość 
zwiedzania Muzeum Fundacji, wystaw tematycznych 
z przepięknym Gabinetem Osobliwości, w którym 
znajdują się eksponaty przysyłane do Halle z całe-
go świata, jak chociażby aligatory, kamienie, nasiona 
elementy ubrań różnych kultur, makiety domów, ma-
szyn i inne, stanowiące praktyczne narzędzie dydak-
tyczne w szkołach Franckego. Mieliśmy możliwość 
zwiedzania archiwum oraz przepięknie zachowanej 
biblioteki, gdzie na oryginalnych regałach z XVIII 
wieku znajdują się stare druki. Ponadto z wieży wi-
dokowej, znajdującej się na budynku sierocińca, mo-
gliśmy podziwiać budynki swego rodzaju miasteczka 
założonego przez ks. A.H. Francke jak również pa-
noramę Halle. W pierwszym dniu konferencji wie-
czorem uczestniczyliśmy w spotkaniu chóru w Sali 
Freylinghausena (Jan Anastasius Freylinghausen 

wydawca śpiewnika), z kolei drugi dzień zakończyła 
dyskusja nad wypracowaniem współpracy naukowo-ba-
dawczej na przyszłość oraz podsumowaniem dwudnio-
wej konferencji przez prof. dr. Holgera Zaunstöck oraz 
Friederike Lippold, koordynatora i głównego organiza-
tora spotkania.
 Nasza cieszyńska grupa ks. J. Sikora, dr hab. 
Wacław Gojniczek i Marcin Gabryś, dzięki uprzejmości 
pani F. Lippold miała również możliwość spotkania się  
z księdzem pracującym w Fundacji, Eckartem Warnerem, 
a ponadto zobaczyć prowadzone przez Fundację – Kro-
koseum, czyli swego rodzaju świetlicę środowiskową dla 
dzieci, gdzie po lekcjach szkolnych dzieci mogą spędzać 
wolny czas, zjeść ciepły posiłek, bawiąc się, odrobić 
lekcje, uczestniczyć w pracach plastycznych, kuchen-
nych oraz inne budynki Fundacji w których znajdują się 
obecnie przedszkola, szkoły Uniwersytet Marcina Lutra 
i wiele innych instytucji. Po tak intensywnym dniach, 
spędzonych w miłej atmosferze zakończyła się wizyta 
w mieście ks. A.H. Francke, który być może planował 
stworzyć całkowicie podobne miasto dla dzieci przed 
Cieszynem, a które mimo wielu trudności w jakimś stop-
niu na Wyższej Bramie powstało po 1709 roku.

Tekst i zdjęcia: 
Marcin Gabryś 

Dyrektor Fundacji prof. dr Thomas Muller-Bahlke przedstawia 
działalność fundacji ks. Januszowi Sikorze

Biblioteka Fundacji
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 Do parafii cieszyńskiej doszło za-
proszenie, albo raczej prośba, o dołączenie  
do akcji na rzecz Jubileuszu 500-lecia Refor-
macji.   
 Z prośbą zwrócił się ks. Alfred Sta-
niek z Istebnej i w głównej mierze skierowa-
na była ona do Pani pastorowej Ireny Terlik, 
aby wspomogła akcję i dołączyła do rzeszy 
kobiet wykonujących dzieła. Parafianka  
wyraziła chęć współpracy i z tej to okazji 
wykonała 20 różnej wielkości koronkowych 
serwetek.
  Jest to niesamowicie precyzyjna 
praca, wymagająca cierpliwości, skupienia 
oraz inwencji twórczych, ponieważ każda  
z serwetek jest inna. Różnorodność wzorów 
jest tak ogromna, że patrząc na nie oglądamy 
niepowtarzalne rękodzieła.
 Pani Irenko, bardzo dziękujemy za 
prezentowanie naszej parafii i życzymy wie-
lu lat w zdrowiu, żeby Pan Bóg dodawał pani 
siły do tak pięknej służby. 

500 serwetek na 500-lecie Reformacji

Remont tarasu i schodów 
w bażanowickim kościele

 O fatalnym stanie tarasu i scho-
dów prowadzących do kościoła Św. Trój-
cy w Bażanowicach mówiło się od dawna. 
Osypujące się schody były coraz bardziej 
niebezpieczne dla zborowników, a nie-
szczelny i przeciekający taras stanowił 
utrapienie dla gospodarzy kościoła. Rada 
parafialna oraz rada bażanowickiego filia-
łu, z proboszczem ks. Januszem Sikorą na 
czele, od wiosny prowadziła konsultacje 
poszukujące jak najskuteczniejszego roz-
wiązania problemu.
 Z końcem września wreszcie mógł 
się rozpocząć długo wyczekiwany remont. 
Trwał on do połowy października. Re-

Tekst i zdjęcia:
Beata Macura
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mont swym zasięgiem objął schody główne, 
schody boczne, taras oraz elewację tarasu. 
Odświeżony również został podjazd dla nie-
pełnosprawnych. 
 W rezultacie kościół zyskał nowy, 
świeży wygląd. 

Tekst: J. Szalbot
Zdjęcia: S. Polok
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Poznajmy się lepiej

 W ubiegłym roku zostali wybrani nowi członkowie do Rady Parafialnej. Od styczniowego numeru 
Wieści Wyższobramskich pragniemy przedstawiać kolejno nowo wybranych Prezbiterów w filiałach oraz 
w Cieszynie

Tomasz Cendrowski

 Pochodzę ze Starego Bielska, wychowany 
zostałem przy tamtejszej parafii, gdzie od 30 lat moi 
rodzice pełnią funkcję kościelnych. Życie rodzinne 
krążyło wokół parafii, kościoła i dlatego jest mi ono 
dobrze znane. 
 Obecnie mieszkam w Zamarskach, gdzie ra-
zem z żoną Magdą zd. Pilch wybudowaliśmy dom. 

Mariola Lubojańska

 Jestem absolwentką Akademii  Ekonomicznej 
w Katowicach.  Zawodowo od ponad pięciu lat pracuję 
w obszarze kadr i płac.  
 Od urodzenia mieszkam w Krasnej, gdzie jako 
dziecko uczęszczałam z braćmi na szkółki niedzielne, 
później z rodzicami uczestniczyłam w nabożeństwach 
w kaplicy w Krasnej. Przez kilka lat również brałam 
udział w spotkaniach młodzieżowych  w Gumnach. 
 Filiał w Krasnej jest małą społecznością, ale  
z Radą Filiału postawiliśmy sobie kilka celów remon-
towych  do zrealizowania w naszej Kaplicy m.in. wy-
miana okien. 
 Prywatnie szczęśliwa mężatka. Wolny czas 
spędzam aktywnie. Uwielbiam wycieczki rowerowe, 
górskie oraz sporty zimowe. 

Mamy trójkę dzieci - dziesięcioletnią Esterę, siedmio-
letnią Noemi oraz dwuletniego Tobiasza. Z zawodu je-
stem ogrodnikiem, od 9 lat prowadzę związaną z tym 
kierunkę firmę.
 W poprzedniej kadencji pełniłem funkcję rad-
nego naszego filiału zajmowałem się wspieraniem, do-
radzaniem i kierowaniem  „szkółkami niedzielnymi” 

oraz młodzieżą.
 Wspólnie z żoną zapoczątkowaliśmy akcję 

„rodzinne pieczenie pierników”, w której  biorą 
udział   rodzice oraz dzieci, a dochód ze sprzedaży 
każdego roku przeznaczany jest na organizowanie 
wycieczek dla naszych najmłodszych. Wspieranie 
dzieci oraz młodzieży uważam za bardzo ważne 
ponieważ to oni będą reprezentować nas w przy-
szłości.
 Teraz jako „Prezbiter” filiału w Zamarskach 
mam wiele pomysłów i planów, jednak najbardziej 
na sercu leżą mi nie tylko sprawy administracyjne, 
ale przede wszystkim życie duchowe filiału oraz 
parafii.
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 Proszę Czytelnikom Wieści Wyższobramskich 
powiedzieć kilka słów o sobie – skąd Pani pochodzi, 
czym się Pani zajmowała w młodości, coś o rodzinie, 
itd.? 
 Jestem „tu stela”, rodzice pochodzą z obu 
stron Olzy. Tata po wojnie przyprowadził się do Polski  
i mieszkaliśmy w Hażlachu, skąd pochodzi mama. Po 
maturze w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Koper-
nika studiowałam historię na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach i tam też rozpoczęłam swoją pracę za-
wodową - w Instytucie Historii. Po kilku latach wró-
ciłam do domu i podjęłam pracę w Zespole Szkół im.  
W. Szybińskiego (dawnej Rolibudzie), jako nauczyciel-
ka historii. Zamieszkałam z mężem i synem w Cieszy-
nie i obecnie mieszkamy w domu na przedmieściach 
miasta.

 Jak to się stało, że zaczęła Pani w ogóle pi-
sać, wiem, że pisze Pani książki, felietony, artykuły  
prasowe?
 Wszystko zaczęło się dopiero po przejściu na 
emeryturę, bo wtedy wreszcie miałam czas, chociaż pi-
sać zawsze chciałam, planowałam jednak inne tematy. 
W 2009 zaczęłam zbierać materiały do pierwszej książ-
ki o kobietach, która ukazała się w 2010 r. Pojawiły się 
też moje felietoniki w Głosie Ludu, gazecie wydawanej 
dla Polaków po tamtej stronie Olzy i pierwsze artykuły 
w różnych kalendarzach, do których teraz pisuję regu-
larnie.
 Zawsze staram się promować naszych współ-
wyznawców, i nie tylko w kalendarzach, ale i w książ-
kach, do których pisałam, np. w Leksykonie Polaków  
w Republice Czeskiej i Słowackiej czy w zbiorze Ślą-
zaczki, kobiety niezwykłe.

 Była Pani także animatorką Stowarzyszenia 
Klubu Kobiet Kreatywnych w Cieszynie, z czym wiązała 
się ta funkcja?
 To był epizod, ale właśnie wtedy organizacja 
chciała w mieście jakoś zaistnieć i stąd pomysł na książ-
kę o kobietach. Cieszyn obchodził legendarne 1200-le-
cie i miałyśmy nadzieję, że książka będzie naszym 
wkładem w obchody, niestety, miasto jej nie wydało. 

Wywiad z Panią Władysławą Magierą

 Do parafii cieszyńskiej nażely niezwykła kobieta - bardzo kreatywna. Od kilku lat współpracuje  
z Wieściami Wyższobramskimi, jednak nie została jeszcze przedstawiona Drogim Czytelnikom. Oto odpo-
wiedzi na kilka zadanych pytań:

Przeprowadziłam wtedy kilka spotkań w Domu Na-
rodowym, poświęconych moim bohaterkom, cieszyły 
się one sporym zainteresowaniem. Powstała też pierw-
sza część uliczki cieszyńskich kobiet. Ponieważ jedna  
z przyjaciółek chciała swojej dalekiej przodkini, diako-
nisie Annie Szalbot -Racheli również postawić lampę 
,zrodził się pomysł następnych lamp, które ufundowały 
rodziny i znajomi bohaterek. Znalazłam darczyńców 
i zorganizowałam uroczyste odsłonięcie kolejnych  
9 lamp, nastąpiło to wiosną 2013, a uczestniczył  
w tej uroczystości również biskup diecezji cieszyńskiej,  
ks. P. Anweiler. Jesienią tegoż roku program II TVP na-
kręcił film o kobietach-ewangeliczkach.

 Jest pani autorką cyklu „Cieszyński szlak ko-
biet”, skąd wziął się pomysł pisania o losach niezwy-
kłych ewangelickich kobietach, skąd taka inspiracja? 
 To wynika z historii i chęci pokazania prawdy, 
jak to faktycznie u nas było. Na Śląsku Cieszyńskim 
nasi przodkowie stanowili prawdziwą sól tej ziemi. Hi-
storia naszej małej ojczyzny toczyła się inaczej aniże-
li historia reszty ziem polskich i nie myślę tutaj tylko  
o dziejach politycznych, chociaż i w tej dziedzinie rola 
kobiet była nie do przeceniania. Do pracy chodziłam 
koło domu pastorostwa Stonawskich, ulicą Miarki. Jest 
tam tablica poświęcona gospodarzowi i zawsze zastana-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl36 Odwiedź naszą stronę:

wiałam się kim była jego żona, kobieta, która pozwoliła, 
by w mieszkaniu znalazły się takie czy inne instytucje. 
I tak się zaczęło... A potem okazywało się, że postacie, 
o których powinnam pisać, nazwiska często sugerowali 
czytelnicy i znajomi, w większości są ewangeliczkami. 
Marzę, by z okazji 500-lecia Reformacji ukazała się 
książka o kobietach – ewangeliczkach Śląska Cieszyń-
skiego, ale to nie zależy tylko ode mnie.

 Skąd pozyskiwała Pani materiały?
 Praca historyka polega na szperaniu w archi-
wach i bibliotekach, dzisiaj bardzo ułatwia to internet. 
Ponieważ jednak piszę o osobach nieznanych, żyjących 
stosunkowo niedawno, więc bardzo dużą rolę odgrywa-
ją wywiady. Nikt do tej pory nie odmówił mi pomocy,  
a wręcz przy rożnych okazjach podsuwano mi nazwi-
ska kolejnych kobiet, których działalność koniecznie 
trzeba odnotować.

 Ktoś współpracował z Panią?
 Właściwie pierwsza książka ujrzała światło 
dzienne dzięki pomocy dr Józefa Szymeczka, prezesa 
Kongresu Polaków w RC, naszego współwyznawcy. 
To on pomógł mi znaleźć dobrego grafika, drukarnię  
i część środków na wydanie książki. Nie miałam wte-
dy żadnego doświadczenia w tej materii i zawdzięczam 
mu bardzo wiele. Jeśli zaś idzie o autorów, to jeśli zna-
lazłam kogoś, kto pisał o danej kobiecie, to zawsze 
przysłany biogram zamieszczałam w książkach. 

 Jako zagorzała promotorka przywrócenia pa-
mięci o znanych postaciach z historii Śląska Cieszyń-
skiego ma Pani jeszcze jakieś pomysły, które będą kon-
tynuacją Pani zainteresowań?
 Obecnie pracuję nad kolejną książką, która 
ukaże się chyba w pierwszym półroczu przyszłego 
roku, piszę artykuły, odbywam spotkania z czytelni-
kami. „Odkrycie” kobiet zaowocowało już wieloma 
inicjatywami, takimi jak: sesje popularno - naukowe, 
tablice, ale do pewnej grupy odbiorców trzeba docie-
rać w inny sposób. I tak w przyszłym roku powstanie  
w Cieszynie mural o kobietach. Planuję też dalsze dzia-
łania popularyzatorskie. Poza tym robię wszystko, by 
przebić się do powszechnej świadomości z informa-
cją, że w Cieszynie już 100 lat temu kobiety zasiadały  
w rządzie czyli w Radzie Narodowej Księstwa Cie-
szyńskiego, co było rewolucyjne jak na tamte czasy.

 Wiem, że jest Pani także przewodnikiem be-
skidzkim i pilotem wycieczek – to pasja, czy praca? 
Gdzie Pani czuje się najlepiej…
 To pasja, lubię opowiadać o naszej przeszłości, 
najbardziej zaś lubię oprowadzać wycieczki po Cieszy-
nie. Zaczynam trasę od kościoła Jezusowego, bo jest to 

miejsce wyjątkowe i nawet jeśli nie mogę wejść z grupą 
do środka, to idę pod kościół, bo uważam, że trzeba go 
turystom pokazać chociaż z zewnątrz. Opowiadam też 
dużo o kobietach na uliczce kobiet i obserwuję zawsze 
wielkie zaskoczenie uczestników – w Polsce nadal nie-
wiele uwagi poświęca się kobietom, wszak historykami 
są przeważnie mężczyźni. A poza tym nie wszędzie ko-
biety były tak aktywne jak u nas.

 Otrzymała pani wiele nagród i wyróżnień, dla 
przypomnienia jakie..., i które są dla pani szczególnie 
cenne?
 Tak naprawdę zaczęłam działać dopiero na 
emeryturze i w 2011 r. zostałam doceniona przez mia-
sto, otrzymałam nagrodę Miasta Cieszyna w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury, zaś w 2012 r. dostałam odznakę Zasłużony dla 
Województwa Śląskiego. Zostałam również uhonoro-
wana kilkakrotnie przez PTTK i Macierz Ziemi Cie-
szyńskiej. 

 Jakie warunki Pani zdaniem, należy spełniać, 
by osiągnąć sukces?
 Uważam, że jeśli ktoś otrzymał w darze jakieś 
umiejętności, to nie powinien ich zakopywać w ziemi, 
tylko rozwijać, jak uczy podobieństwo o talentach. Ro-
bię to, co umiem i staram się to robić jak najlepiej. Do-
kumentowanie dorobku naszych poprzedniczek wydaje 
mi się bardzo potrzebne i nie chodzi tutaj o mój sukces, 
ale o zachowanie dla potomnych pamięci o tym, czego 
dokonały. Jeśli potraktować sukces jako zrealizowanie 
planów i własnych oczekiwań, to na pewno do tego 
potrzebna jest przede wszystkim wiedza i konkretne 
umiejętności. Sądzę, że należy uparcie dążyć do celu, 
nie poddawać się, być otwartym na różne możliwości  
i do ludzi podchodzić z uśmiechem, a przede wszyst-
kim pracować, pracować. 

 Co pani robi na co dzień? Czym się teraz pani 
zajmuje?
 To co większość kobiet, mam dom, odwiedzam 
często mamę, piszę, bo to naprawdę lubię. Poza tym 
pracuję w zarządach kilku organizacji np. Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej, Uniwersytetu III Wieku, Sekcji 
Emerytów ZNP, jestem też członkiem Synodu Diece-
zjalnego i Synodalnej Komisji Kobiet, tak, że pracy mi 
nie brakuje i nie zabraknie w najbliższym czasie. 

 Dziękuję za rozmowę i życzę dalszej realizacji 
planów i marzeń.

Rozmawiała: Beata Macura
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Wieści z Dzięgielowa
Nabożeństwo adwentowe

 W ramach tygodniowego nabożeństwa Adwen-
towego w środę 9 grudnia o godz. 18.00 w kościele 

„Eben-Ezer" w Dzięgielowie przeżywaliśmy jako zbór 
Koncert Adwentowy. Gośćmi koncertu był Żeński Chór 

„Laudate" z Bystrzycy ze Śląskiego Kościoła Ewangelic-
ko Augsburskiego Wyznania w  Czeskiej Republice pod 
dyrekcją siostry Aleny Kostkovej. Koncert składał się  
z dwóch części, w pierwszej usłyszeliśmy pieśni na 

Boże Narodzenie. Kolędy w pięknej aranżacji muzycz-
nej zostały zaśpiewane w języku czeskim, angielskim 
i oczywiście po polsku. Na pianinie akompaniował  
z wielką pasją muzyczną proboszcz parafii w Bystrzy-
cy ks. Roman Raszka. Podczas pierwszej części jedna 
z chórzystek podzieliła się swoim osobistym świa-
dectwem wiary w króla adwentu - Jezusa Chrystusa! 
Oprócz pieśni zabrzmiało też z mocą Ducha Święte-

go zwiastowane Boże Słowo. Okolicz-
nościowe kazanie wygłosił ks. Roman 
Raszka. W drugiej części usłyszeliśmy 
głębokie w treści i mocno brzmiące,  
znane i mniej znane pieśni w różnych  
językach.  
     Koncert zakończył się modlitwami 
członków zboru z Bystrzycy i z Dzięgie-
lowa, a na bis zabrzmiała pieśń Błogo-
sławieństwa Aaronowego w wykonaniu 
Chóru Żeńskiego „Laudate". Dziękuje-
my Bogu, że w środku tygodnia pozwo-
lił nam się zatrzymać w ten adwentowy 
czas, wyciszyć, przemyśleć  po co żyję  
i wysłuchać pięknego koncertu, głębo-
kich duchowo pieśni i cudownego akom-
paniamentu na pianinie ks. Romana Rasz-
ki. Jedynie Bogu niech będzie chwała.

Francek z Krysią
mało porka

od dawna sie galanią,
ona za nim

jak ćma w ogień,
a on też gupi za nią.

To ją wiezie
na motorze,

to społym szpacyrują,
oba młodzi,

nic dziwnego,
że sie bardzo miłują.

Ale ludzie
sie dziwują,

że ji matka pozwoli,
ona twardo 
wanieliczka

on z pradziada -
katolik.
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LOTE SPTE

Liceum Ogólnokształcące TE

GTE

 W sobotę, 28.11.2015 r. w MDK 
„Prażakówka" w Ustroniu odbył się zapo-
wiadany koncert "Chaja&Edith" w wy-
konaniu chóru LOTE/GTE z udziałem 
chórzystów z I LO im. M. Kopernika  
w Katowicach oraz orkiestry kameralnej 
pod dyrekcją Jean-Claude Hauptmanna. 
Solistami byli aktualni uczniowie, ab-
solwenci i nauczyciele naszych szkół: 
Aleksandra Malina, Marta Cienciała, Mi-
chalina Borzdziłowska, Filip Hauptmann, 
Aleksander Kubeczek, Piotr Sikora. Ty-
tułowe postaci wspominały Katarzyna 
Słupczyńska i Renata Sikora. Scenariusz 
do spektaklu przygotowała Małgorzata 
Hauptmann, opracowanie muzyczne wy-
konał Jean-Claude Hauptmann. Ustroński 
koncert był polskojęzyczną premierą, jako 
że spektakl "Chaja &Edith" do tej pory 
wykonywany był wyłącznie podczas tour-
née chóru LOTE/GTE na wyspie Reunion 
w czerwcu br. Spektakl opowiada historię 
dwóch kobiet - Heleny Chaji Rubinstein 
oraz Edith Piaf. Piosenki i czytane frag-
menty biografii kobiet przeniosły widzów 
i słuchaczy na krakowski Kazimierz oraz 
do Paryża XX wieku. Piękny, wręcz bra-
wurowy śpiew młodych solistów wzbudził 
gorące brawa i owacje na stojąco. 
 Drugim znaczącym szkolnym 
wydarzeniem artystycznym było przed-
stawienie Tanga S. Mrożka w wykonaniu 
uczniów LOTE. Przedstawienie odbyło się 27 listo-
pada i 3 grudnia w Sali Teatru CST. Zespół teatralny 
PROJEKT 2 to już druga formacja, która działa w ra-
mach projektu edukacyjnego, realizowanego w liceum.  
W poprzednich latach mogliśmy zobaczyć świetnie 
wykonane przedstawienia: Ożenek M.Gogola i jed-

noaktówkę A.Czechowa - Jubileusz i Oświadczyny. 
Wszystkie przedsięwzięcia reżyserowała Katarzyna 
Słupczyńska. Wykonawcy mieli także okazję pracować 
warsztatowo z aktorem i reżyserem Bogusławem Słup-
czyńskim, twórcą Teatru CST. Tym razem młodzi akto-
rzy wcielili się w postacie znanej, ale wciąż popularnej 
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Gimnazjum TE

i aktualnej sztuki znanego polskiego dramatopisarza. 
Groteska, absurd, świat odwrócony do góry nogami,  
w którym nic nie funkcjonuje tak, jak powinno i w tym 
wszystkim usiłowania głównego bohatera przywróce-

nia jako takiego ładu. Bezowocne oczywiście. 
Frekwencja przekroczyła wszelkie oczekiwa-
nia twórców, a to znaczy, że warto tę pracę 
kontynuować. Młodzi aktorzy zasłużyli na 
oklaski oraz bardzo pozytywne recenzje, któ-
re ukazały się na łamach Głosu Ziemi Cie-
szyńskiej i na portalu www.ox.cieszyn.pl
 Przed nami Święta Bożego Narodze-
nia, które spędzimy razem z naszymi gośćmi  
z dalekiego RPA. Ich wizyta jest kontynuacją 
współpracy LOTE i Paul Roos Gymnasium 
w Stellenbosch, która trwa już od 2008 r.  
W programie pobytu Afrykańczyków w Pol-
sce jest zwiedzanie Cieszyna, Krakowa, wy-
jazd w góry oraz kulig, który pewnie z po-
wodu braku śniegu odbędzie się na wozie, 
zamiast na tradycyjnych saniach. Ale atrakcji 
i tak nie zabraknie. Dla obu stron najważ-
niejsze będzie przeżywanie Świąt – udział  
w szkolnych wigilijkach, Wigilia i Boże Na-
rodzenie w polskich rodzinach, pieczenie cia-
steczek świątecznych, śpiewanie kolęd. Takie 
doświadczenia zapadają w sercu na zawsze. 
Kontakt prowadzi i całość wizyty przygoto-
wała germanistka – Justyna Sobota. Patronat 
nad wizytą objął Ambasador Republiki Połu-
dniowej Afryki w RP. Już w lutym rewizyta 
uczniów LOTE w dalekim RPA.
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia –  
w imieniu uczniów, nauczycieli i pracowni-
ków naszych szkół - składam Drogim Czy-

telnikom najlepsze życzenia. Niechaj betlejemski cud 
dzieje się w naszym życiu nieustannie, wypełniając 
miłością, wiarą i nadzieją.

Lidia Pałac

 Miesiące listopad i  grudzień przy-
pominają  o nieuchronnym upływie czasu – 
kończy się kalendarzowy rok 2015 a zarazem 
kończy się pierwszy semestr nauki. W szkole 
jest to czas wytężonej pracy nad zdobywa-
niem ocen za pierwsze półrocze, przeplatany 
ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi oraz 
akcjami charytatywnymi. Oto co miało miej-
sce w tym czasie w GTE:
 Końcem listopada w dniach od 22 
do 28  uczniowie klas trzecich  udali się  
w podróż do Niemiec. Łącznie 32 uczniów 
wzięło udział w projekcie przygotowanym 
dla młodzieży z Polski i Niemiec w ośrod-
ku Spohns Haus w miejscowości Gersheim 
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blisko francuskiej granicy. Oferta ośrodka obejmuje 
międzynarodowe innowacyjne kursy dla młodzie-
ży, poruszające szeroką tematykę z zakresu ochro-
ny środowiska.  Uczniowie GTE wraz z kolegami  
z Paul-Schneider Gymnasium w Meisenheim pochy-
lili się nad tematem „ Ziemia w wierze chrześcijań-
skiej jako ekologiczna podstawa życia” . Młodzież 
wykonywała ciekawe doświadczenia , badając prób-
ki ziemi przywiezione z okolic swojego miejsca za-
mieszkania. Między innymi, uczniowie poznali jej 
skład, przepuszczalność wody, zawartość minerałów 
i  metali ciężkich. Pod okiem kadry z ośrodka przygo-
towali prezentacje i plakaty dotyczące roli gleby oraz 
jej upraw. Nie zabrakło działania w grupach, refleksji 
nad tym, co – jako mieszkańcy Ziemi – możemy zro-
bić, aby służyła nam i przyszłym pokoleniom jak naj-
lepiej. Temu wszystkiemu towarzyszyły rozmyślania 
biblijne. Pięć intensywnych dni upłynęło młodzieży 
na wspólnej pracy nad projektem, grach i rozrywkach, 
wzajemnym poznawaniu się oraz doskonaleniu umie-
jętności językowych. Ponadto podczas tego pobytu 
uczniowie zwiedzili niemieckie miasto Saarbrucken 
oraz udali się  na wycieczkę za pobliską granicę do  
Strasburga, gdzie zwiedzili siedzibę Parlamentu Eu-
ropejskiego, malowniczą dzielnicę miasta –La Petite 
France oraz świątecznie przystrojone okolice Kate-
dry. W ostatnim dniu pobytu razem z kolegami udali 
się z wizytą do szkoły w Meisenheim.
 W sobotni wieczór 28 listopada 
chór LOTE/ GTE  wraz z orkiestrą kame-
ralną pod dyrekcją Jean-Clauda Hauptman-
na  wysatpił w ustrońskim Miejskim Domu 
Kultury  „Prażakówka” z koncertem „Cha-
ja & Edith”. Muzyczny spektakl to historia 
dwóch kobiet – Heleny  Chaji Rubinstein 
oraz Edith Piaf. Piosenki oraz czytane frag-
menty biografii bohaterek przeniosły wi-
dzów i słuchaczy na Krakowski Kazimierz 
oraz do Paryża XX wieku. Tytułowe postaci 
wspominały polonistki Katarzyna Słup-

Chaja&Edith

Warsztaty chemiczno-fizyczne

Mecz koszykówki
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czyńska i Renata Sikora. Scenariusz do spektaklu przy-
gotowała Małgorzata Hauptmann. Wykonanie młodych 
solistów wzbudziło gorące brawa i owacje na stojąco. 
Koncert ten na długo pozostanie w pamięci widzów! 
Cieszy fakt, że wielu uczniów GTE zasila swymi głosa-
mi szkolny chór, rozwijając tym samym swoją wrażli-
wość i pasję do muzyki.
 W dniu 30 listopada uczennice klasy 3a GTE 
Nicola Więcław oraz Paulina Klein wraz z panią Urszu-
lą Żurawską złożyły wizytę w schronisku dla bezdom-
nych zwierząt w Cieszynie. Wizyta została poprzedzo-
na przeprowadzeniem szkolnej zbiórki karmy na rzecz 
bezdomnych zwierząt,  przebywających w schronisku. 
Uczennice zapoznały się z warunkami bytowymi zwie-
rząt, a także z bieżącymi potrzebami dotyczącymi bez-
piecznego przezimowania podopiecznych schroniska. 
Pamiętamy, że miarą naszego człowieczeństwa jest 
również nasz stosunek do zwierząt! 
 Powołane w zeszłym roku szkolne koło Amne-
sty International w dniach od 7 do 9 zaprosiło wszystkich 
chętnych do udziału w światowym maratonie pisania li-
stów w obronie osób niesłusznie 
skazanych, prześladowanych czy 
torturowanych. Łącznie ucznio-
wie GTE oraz LOTE napisali 
48 listów. Maraton odbywa się  
w ramach obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Praw Człowieka. 
W tym roku pisano w obronie 
10 osób z następujących krajów: 
Meksyk, Grecja, USA, Salwador, 
Burkina Faso, Uzbekistan, Syria, 
Iran, Malezja, Arabia Saudyjska. 
Listy są ogromnym wsparciem 
dla bohaterów i ich bliskich – 
dają im siłę i nadzieję w walce  
o swoje prawa.

 Początkiem grudnia  klasy  drugie GTE  po-
jechały na wycieczkę do Czech. Uczniowie zwiedzili 
Ołomuniec, a w nim neogotycką Katedrę Św. Wacława, 
Pałac Biskupów Ołomunieckich oraz Muzeum Archi-

Wycieczka klasy II do Czech

Wycieczka klasy III do Strasburga

Zbiórka do schronisko
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diecezjalne. Wieczorem pierwszego dnia wycieczki 
udali się na wyczekiwany punkt programu, jakim 
była wizyta w aqua parku – „ Aqualand”. Drugiego 
dnia udali się w kierunku Brna, po drodze zwiedzając 
zamek w Mikulowie. Ostatnim punktem wycieczki 
było  muzeum - Świat Techniki w Ostrawie gdzie zo-
baczyli i „wypróbowali” wiele eksponatów.
 14 grudnia wszystkie klasy gimnazjum uda-
ły się do Teatru Adama Mickiewicza w Cieszynie na 
musical „ Szach-Mat II”. Spektakl porusza temat nar-
komanii a cieszyńscy uczniowie gimnazjalni obej-
rzeli go w ramach programu profilaktycznego, który 
realizowany jest obligatoryjnie we wszystkich szko-
łach. Na scenie grają zarówno młodzi ludzie jak i do-
rośli. Na uwagę zasługuje fakt, że na scenie można 
było obejrzeć także aktorskie  poczynania  uczniów 
naszej szkoły. 
 15 grudnia uczennice klas drugich GTE roze-
grały  sparingowe mecze koszykówki. Turniej odby-
wał się w Gimnazjum nr 2 . Pierwszy mecz rozegrały 
z drużyną Gimnazjum  nr2 W ostatnich sekundach 
zwycięski rzut Edyty Górniok przechylił szalę zwy-
cięstwa na naszą stronę. Drugi mecz toczył się po-
między zespołem GTE oraz Gimnazjum nr1, lecz 
tym razem zawodniczki z jedynki okazały się sil-
niejsze. Następne rozgrywki zaplanowane zostały na  
7 stycznia z drużyną z Wisły. Życzymy powodzenia!
W grudniu w mury GTE zawitali  uczniowie SPTE   
w ramach kółka przyrodniczego. 16 grudnia   ucznio-
wie klasy czwartej odkrywali, w jaki sposób ich star-
si koledzy z  GTE  realizują  tematy przyrodnicze. 
Okazało się,  że zajęcia z przyrody  w gimnazjum 
zamieniają się między innymi w lekcje chemii i fizy-
ki. Młodzi przyrodnicy  ciepłem swoich rąk  „urucho-
mili fontannę” , sprawdzali,  w jaki sposób powstają 
pioruny , stworzyli chemicznego  „Pana Gluta” , re-
akcje w roztworach wodnych przenieśli na chemicz-
ną  kolorowankę oraz „wywołali Alladyna” . W po-
znawaniu zjawisk fizyczno-chemicznych pomagali 
im koledzy z klasy 3b GTE, a nad wszystkim czuwa-
ły opiekunki - pani Renata  Mróz z SPT oraz Izabela 
Pękowska  i Wioletta Zamarska z GTE. 
 Jak co roku w grudniu przebiegał pierwszy 
etap biblijnego konkursu Jonasz, uczniowie przygo-
towywali się z zakresu Ewangelii Marka. Do kolejne-
go etapu przeszło 13 uczniów. Są to : Marta Chrapek, 
Jan Kulec, Marie Chudecka, Agata Cholewa, Matylda 
Forszpaniak, Wojtek Dec, Nina Woźniak, Aleksandra 
Czudek, Julia Grudzień, Korneliusz Minczanowski, 
Krzysztof Gołębiowski, Bartosz Troszok i  Sara Pa-
welska.
 Miło mi  także poinformować Państwa, iż 
w ramach szkolnego etapu Wojewódzkich Konkur-
sów Przedmiotowych, prawie z każdego przedmiotu 
co najmniej kilka osób  z Naszej Szkoły zakwalifi-

kowało się do etapu rejonowego. W styczniu odbędą się 
zmagania na kolejnym szczeblu, tym razem już w Bielsku 
Białej. Każdy z zakwalifikowanych uczniów ma szanse 
zostać laureatem – musi jednak wykazać się sporą wiedzą, 
zakres konkursu obejmuje bowiem materiał z trzech lat 
nauki w gimnazjum. 
 Tuż przed Świętami w naszej szkole pachnie pier-
nikami! A to za sprawą zajęć z techniki, na które ucznio-
wie klas pierwszych i drugich przynoszą wykonane wła-
snoręcznie piernikowe cuda. Czego tam nie ma! Są chatki, 
stajenki, wszelkiego kształtu ciasteczka z piernika a  na-
wet piernikowe samochody.
 W ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem 
odbyły się szkolne wigilijni klasowe, poprzedzone wystę-
pem szkolnego kółka teatralnego, które przygotowało dla 
nas współczesną wersję Jasełek. Był to czas na składanie 
życzeń i wspólne kolędowanie. 

 Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku 
2016 życzę wszystkim, aby ten rok był czasem doświad-
czania błogosławieństwa i  pokoju, który mamy w Jezu-
sie Chrystusie.
        

Dagmara Jagucka-Mielke

Domek z piernika - lukrowany

Piernikowe ciasteczka
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Szkoła Podstawowa TE

 Adwentowy wieniec, zapach zielonej 
choinki, pierniczków, to wszystko wskazuje na 
to, że święta już tuż, tuż…. W adwentowy na-
strój wprowadził nas apel przygotowany przez 
panie katechetki – Janinę Borutę i Katarzy-
nę Legierską, podczas którego  przypomniały 
uczniom, jakie znaczenie dla chrześcijanina ma 
adwent oraz Boże Narodzenie.
 W świąteczny nastrój wprawił nas kier-
masz, na którym można było  się zaopatrzyć w 
piękne ozdoby wykonane  przez uczniów i na-
uczycieli SPTE (Grażynę Mrowiec, Małgorza-
tę Itner, Joannę Karwot, Joannę Berek, Bożenę 
Ondrzejek, Magdalenę Spandlik, Magdalenę 
Glac). Ozdoby są wyjątkowe, bo pięknie wyko-
nane z dodatkiem serdeczności i radości, które 
towarzyszyły podczas ich wykonywania. 
 Grudzień to niewątpliwie miesiąc ra-
dości, także z sukcesów naszych uczniów. Nasi 
uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejono-
wego Wojewódzkiego Konkursu z Języka Pol-
skiego i Matematyki. Będziemy trzymać kciuki, 
aby udało się osiągnąć sukces i przejść  do kolej-
nego, ostatniego etapu. Prócz osiągnięć  dydak-
tycznych mamy także  sukcesy sportowe. Nasze 
dziewczyny wywalczyły II miejsce w zawodach 
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o puchar prezesa miłośników Dzięgielowa. 
 Rok 2015 wielkimi krokami odchodzi... przed 
nami piękny czas, dlatego życzę w imieniu naszej całej 
szkolnej społeczności:
 Zdrowych, pogodnych, błogosławionych 
świąt, aby pod pachnącą choinką znalazła się radość,  
życzliwość i wzajemne zrozumienie, a święta upłynęły 

przy pięknych staropolskich kolędach w rodzinnej at-
mosferze.          

                                                                                                             
 
 Uwaga Rodzice przedszkolaków! Dzień otwar-
ty w SPTE  15 stycznia o godz. 16.00. Zapraszamy!

Joanna Gibiec-Smierna

Przedszkole TE

Spotkanie z dietetykiem w Przedszkolu 
Towarzystwa Ewangelickiego 

w Cieszynie.

 W poniedziałek 16 listopada 2015 roku, 
w ramach spotkań warsztatowych, odbyło się 
pierwsze z dwóch planowanych zajęć z dietety-
kiem. Panie zapoznały się z zasadami prawidło-
wego żywienia i jego wpływem na funkcjono-
wanie organizmu. Zebranym zaprezentowana 
została piramida żywienia, która stanowi podsta-
wę planowania codziennego jadłospisu tak, aby 
dieta była zbilansowana i bogata we wszystkie 
składniki odżywcze, niezbędne do utrzymania 
dobrej kondycji. Jednym z ważnych elementów 
spotkania było omówienie najczęściej występu-
jących nietolerancji pokarmowych, występują-
cych u małych dzieci. Ważnym elementem spo-
tkania była degustacja proponowanych potraw 
przez uczestników spotkania, które przygotowa-
ła ze zdrowej żywności  pani Dietetyk. Każda  
z uczestniczek otrzymała zestaw materiałów, któ-
re ułatwią im wprowadzenie prawidłowych zasad 
żywienia do swojego jadłospisu, co wpłynie po-
zytywnie na zdrowie i samopoczucie.
 Proponowana tematyka warsztatów 
zachęciła zebrane osoby do czynnego udziału  
w zajęciach. Panie chętnie zadawały pytania oraz 
dzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi 
z nawykami żywieniowymi. Zachęcając dzieci 
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 W dzisiejszym tak szybko zmieniają-
cym się świecie, aby nauczyciel mógł być tzw. 
nauczycielem efektywnym, musi nie tylko 
uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, ale 
często sam stanąć w roli szkoleniowca.
 Prowadzenie zajęć otwartych dla na-
uczycieli stażystów i kontraktowych, a także 
mianowanych, to jedna z najlepszych form 
dzielenia się swoją wiedzą. W Przedszkolu 
Towarzystwa Ewangelickiego w listopadzie 
odbyło się takie spotkanie dla nauczycieli  
z powiatu cieszyńskiego. Spotkanie zostało za-
planowane już końcem sierpnia wraz z Ośrod-
kiem Doskonalenia Zawodowego Publisher-

-Innowacje. Zajęcia przygotowała w grupie 
dzieci 5-letnich Małgorzata Konarzewska.
 Jako doświadczony nauczyciel wycho-
wania przedszkolnego i rytmiki, ma wypraco-
wane metody i formy pracy z dziećmi, dlatego 
też chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami 
z innymi nauczycielami, organizując otwar-
te zajęcia czy też udostępniając opracowane 
przez siebie scenariuszami zajęć. Prowadząc 
zajęcia dla innych nauczycieli, Małgosia stara 
się zwrócić uwagę na płynne łączenie realizo-
wanych obszarów i zastosowanie właściwych 
metod pracy z różnymi dziećmi. Wykorzystu-
jąc aktywizujące metody, Małgosia zachęca 
dzieci do czynnego udziału w zajęciach, by 
obserwujący nauczyciele mogli się przyjrzeć, 
pozyskać nowe umiejętności i doświadczenie 
w pracy pedagogicznej.

Zajęcia otwarte dla nauczycieli w Przedszkolu Towarzystwa  
Ewangelickiego w Cieszynie

w naszym przedszkolu 
do zdrowych nawyków 
żywieniowych, zaku-
piłyśmy wyciskacz do 
owoców, dzięki które-
mu przedszkolaki na 
drugie śniadanie piją 
świeżo wyciśnięty sok.

Grażyna Podżorska
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Ratujmy Organy
Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego

- etap II remontu zakończony

 Temat konserwacji najwięk-
szych zabytkowych organów na Śląsku 
Cieszyńskim na łamach nie tylko Wie-
ści Wyższobramskich podejmowany jest 
bardzo często i niemalże co miesiąc mo-
żemy dzięki dokumentacji fotograficznej 
śledzić postępy tych prac. W tym roku w 
maju zakończony był etap I, gdzie odre-
staurowano i zabezpieczono szafę i trak-
turę organową. Z kolei od czerwca br. 
przystąpiono do etapu II, tj. konserwacji 
i zabezpieczenia systemu zasilania i kon-
tuaru instrumentu. W trakcie tych prac 
zdemontowano i odnowiono, poprzez 
wymianę m.in. oskórowania, miechy ma-
gazynowe i czerpaki miechów, których 
zadaniem jest magazynowanie powietrza 
wytwarzanego przez dmuchawy elek-
tryczne, a z miechów pod odpowiednim 
ciśnieniem powietrze doprowadzane jest 
szeregiem kanałów, przekaźników i in-
nych urządzeń pneumatycznych, aż do 
piszczałek. Zakupiono i zainstalowano 
dodatkową dmuchawę elektryczną, któ-
ra odciąży dmuchawę do tej pory pracu-
jącą w organach, a zarazem pozwoli na 
pełne wykorzystanie możliwości instru-
mentu. Zdemontowano i odnowiono ka-
nały powietrzne, usunięto nieszczelności. 
Ponadto zdemontowano kontuar gry, po 
czym przystąpiono do jego oczyszczenia, 
wymiany elementów zużywalnych, jak: 
białe i czarne nakładki klawiszy, garniru-
nek klawiszy I, II i III manuału, ofilcowania klawia-
tury, oskórowania mieszków klinowych, ofilcowania 
i oskórowania zaworów sterujących, ofilcowania kla-
wiatury pedałowej czy ogumowania pedałów żaluzji II 
i III manuału i wałka crescenda. Usunięto luzy manu-
ałów i szeregu wyłączników kombinacji znajdujących 
się w kontuarze. Usunięto szereg uszkodzeń w struk-
turze zewnętrznej kontuaru (skrzyni klawiaturowej)  
i ujednolicono jego kolorystykę zewnętrzną, która 

znacząco poprawiła jego estetykę. 
 W pobieżnym skrócie wymienione prace zo-
stały odebrane komisyjnie 2 grudnia 2015 roku. Od-
biór prac dokonała komisja w składzie rzeczoznawca 
prof. Julian Gembalski, przedstawicielki Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach De-
legatury w Bielsku-Białej - Marta Dąbrowska i Anna 
Syrokosz, przedstawiciele Urzędu Miasta, skąd otrzy-
mano dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 
60000 zł, kierownik referatu planowania Kazimierz 
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Guziur i Halina Mierzejewska, przedstawiciele Para-
fii - proboszcz ks. Janusz Sikora, kurator Małgorzata 
Wacławik-Syrokosz, przedstawiciele komisji do spraw 
remontu organów - Piotr Sikora, Paweł Seligman  

i Marcin Gabryś oraz wykonawca prac, 
organmistrz Olgierd Nowakowski. Po za-
poznaniu się na miejscu z wykonanymi 
pracami oraz dokumentacją, prace zostały 
odebrane bez zastrzeżeń, a jak podkreślił 
rzeczoznawca prof. J. Gembalski, zostały 
wykonane wzorowo.
 Całkowity koszt renowacji, w tym pra-
ce konserwatorskie oraz zakup materiałów         
w II etapie wyniósł 161932,81 zł, z czego 
60.000 zł pokryto z dofinansowania uzy-
skanego z budżetu Miasta Cieszyn, za co 
serdecznie dziękujemy.
 Następny, rozpoczęty już III etap re-
montu organów, a zarazem ostatni, będzie 
związany z konserwacją i zabezpieczeniem 
wiatrownic (drewniane skrzynie zawiera-
jące szereg elementów pozwalających na 
rozdzielanie sprężonego powietrza pocho-
dzącego z miechów na zasilanie odpowied-
nich piszczałek poszczególnych głosów) 
oraz aparatu dźwiękowego, w tym rekon-
strukcji części zniszczonych biologicznie 
piszczałek drewnianych. Ostatni III etap 
generalnej konserwacji organów kościoła 
Jezusowego potrwa do 31 lipca 2016 roku, 
a jego koszt przewiduje się na 323820,00 
zł. Po przeprowadzeniu tej części prac, or-

gany kościoła będą na nowo służyć piękną muzyką na-
stępnym pokoleniom.

Tekst: Marcin Gabryś
Zdjęcia: Beata Macura 

Wlałeś w serce me większą radość, Niż kiedy się ma obfitość zboża i wina.
Ps. 4,8
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Koncert Noworoczny 
17 stycznia 2016 roku g0dz. 16.00

Młodzi Artyści z obydwu stron Olzy 
dla ratowania organów Kościoła Jezusowego

 Podana w poprzednim numerze „Wieści Wyż-
szobramskich” zapowiedź udziału w kolejnym kon-
cercie „dla ratowania organów Kościoła Jezusowego” 
znanych wykonawców ma ziścić się w stu procentach. 
Prym wieść będą młodzi artyści ale z dużym już dorob-
kiem i dużymi osiągnięciami muzycznymi. 
 Tym razem zobaczymy i usłyszymy muzyków 
i śpiewaków z obydwu stron Olzy, ale dla artystów  
z Zaolzia będzie to niejako zwieńczenie ich udziału 
w poprzednich trzech koncertach na rzecz ratowania 
organów, za co jesteśmy wszystkim dotychczasowym 
wykonawcom niezmiernie wdzięczni. Oczywiście  
w koncercie oprócz młodzieży wystąpią też muzycy 
starsi, których umiłowanie muzyki uskrzydla i odmła-
dza. Świąteczno-noworoczny charakter koncertu po-
woduje, że możemy oczekiwać utworów nastrojowych, 
radosnych, podniosłych, przeznaczonych dla odbior-
ców w różnym wieku. Wydarzeniem bez precedensu  
będzie występ w jednym koncercie aż czterech zwy-
ciężczyń Cieszyńskiej Ligi Talentów. Będziemy mogli 
posłuchać jak rozwijają się ich talenty i przekonać, że 
stoją u progu, albo już  robią karierę muzyczną. 
 Najwyższy już czas, abym zaprezentował na-
szych noworocznych wykonawców:
 Matylda Forszpaniak – ma 14 lat, przygodę z 
muzyką rozpoczęła już w cieszyńskim Przedszkolu In-

tegracyjnym nr. 
2 w Cieszynie. 
Uczestniczyła 
w pierwszych 
k o n k u r s a c h , 
takich jak kon-
kurs piosenki 
przedszkolnej 

„Z piosenką 
weselej” czy 
konkurs „Ślą-
skie śpiewanie”, 
z d o b y w a j ą c 
swe pierwsze 
nagrody. Jest 
a b s o l w e n t k ą 
Szkoły Pod-
stawowej To-
w a r z y s t w a 

Ewangelickiego w Cieszynie, a obecnie uczennicą 
klasy drugiej Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickie-
go. Przygoda z muzyką trwa nadal. Obecnie Matylda 
kształci się wokalnie w Podstawowej Szkole Artystycz-
nej im. Pawła Kalety w Czeskim Cieszynie pod kierun-
kiem pana Leszka Kalety. Obecność w szkole, to nie 
tylko kształcenie warsztatu wokalnego, to także koncer-
ty i występy. 
 Matylda rozwija się również artystycznie pod 
kierunkiem pani Izabeli Tymich w Szkole Tańca Pe-

-De-Be. Grupa przygotowuje różne projekty. Między 
innymi musicale, w których realizuje się wokalnie, jak 
i tanecznie, występując na scenie cieszyńskiego Teatru. 
Jest również członkiem Chóru Gimnazjum i Liceum 
Towarzystwa Ewangelickiego prowadzonego przez Je-
an-Claude Hauptmanna. 
 Matylda z powodzeniem bierze udział w licz-
nych koncertach oraz konkursach. W czerwcu 2015 
roku zdobyła główną nagrodę Grand Prix Cieszyńskiej 
Ligi Talentów, a w listopadzie zdobyła I miejsce na 
Festiwalu Piosenki Europejskiej w Wiśle, w kategorii 
szkół gimnazjalnych. Muzyka i śpiew, to jak mówi, jej 
radość i pasja. 
 Marta Cienciała uczy się w cieszyńskim Li-
ceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelic-
kiego i w czeskiej Podstawowej Szkole Artystycznej 
im. Pawła Kalety (wcześniej ukończyła I stopień Pań-
stwowej szkoły Muzycznej w Cieszynie). Po maturze, 
którą zdaje w tym roku, chciałaby kontynuować naukę  
w Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale wo-
kalistyki jazzowej. Dzięki muzycznym zainteresowa-
niom poznała pana Leszka Kaletę  - nauczyciela wokalu  
w szkole artystycznej w Czeskim Cieszynie, z którym 
współpracuje już od 10 lat. 
 Na początku spotykali się jedynie na lekcjach, 
z czasem jednak zaczęli realizować wspólnie większe 
muzyczne projekty. Obecnie dużo razem koncertują.  
W tym roku występowali po obu stronach Olzy: na obo-
zie ewangelizacyjnym X-Camp w Śmiłowicach, na TE 
w Dzięgielowie, w Trzanowicach oraz na Dniach Kul-
tury Żydowskiej w Czeskim Cieszynie. Oboje współ-
pracują również z grupą „Klezmak" grającą muzykę 
żydowską (występowała z nią dwukrotnie - w Ustroniu 
oraz w cieszyńskim Avionie).
 Gra i śpiewa to, co lubi najbardziej, czyli jazz, 
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muzykę chrześcijańską i żydowską oraz polską po-
ezję śpiewaną. Bierze udział w muzycznych projek-
tach Jean-Clauda Hauptmana i Orkiestry Kameralnej,  
w których przeważają utwory o takim charakterze. Jest 
także laureatką kilku konkursów po czeskiej jak i pol-
skiej stronie Olzy m.in. Cieszyńskiej Ligi Talentów  
w 2013 roku, festiwalu Rytm Gliwice, gdzie była fina-
listką. Oprócz tego bardzo lubi pracę z dziećmi i reali-
zuje się w tym, prowadząc zespół dziecięcy „Gloria”    
w filiale hażlaskim, należącym do parafii cieszyńskiej. 
 Muzyka, jak mówi, jest ważną jej częścią „te-
raz” i „w przyszłości”, stale ją rozwija, ubogaca, umoż-
liwia inspirujące spotkania, zapoczątkowuje przyjaźnie. 
Na koncercie pragnie się podzielić ze słuchaczami mi-
łością do muzyki i radością, jaką ona daje. 

 mgr Leszek Kaleta – wykładowca, nauczy-
ciel muzyki, głównie wokalu w Podstawowej Szkole 
Artystycznej im. Pawła Kalety w Czeskim Cieszynie. 
Jest absolwentem Konserwatorium Muzycznego imie-
nia Leośa Janaćka w Ostrawie (kierunek wokalu kla-
syczno-operowego) oraz Uniwersytetu Ostrawskiego  
(w dziedzinie edukacji muzycznej i polonistyki), gra 

na wielu in-
strumentach. 
Tworzy aran-
żacje muzycz-
ne utworów 
oraz akom-
paniuje do 
piosenek na 
różnych wy-
stępach, kon-
certach oraz 
konkur sach 
w o k a l n y c h . 
Interesuje się 
językami ob-
cymi, sportem, 

turystyką i literaturą. Na naszym koncercie akompanio-
wać będzie swoim uczennicom - Matyldzie i Marcie. 

 Natalia Bukowska – laureatka Cieszyńskiej 
Ligi Talentów w 2009 roku, odnosi coraz większe 
sukcesy estradowe. Głównie jednak specjalizuje się 
w wykonywaniu utworów jazzowych. Jest studentką 
psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
Od pewnego czasu Natalia występuje z grupą o nazwie 

„Nataly & Her Jazz Dinos”. Nie tak dawno, bo w listo-
padzie, byli atrakcją otwarcia Cieszyńskiego Festiwalu 
Jazzowego. 
 Historia grupy „Nataly & Her Jazz Dinos" jest 
krótka, lecz zarazem bardzo długa. Trzon zespołu bo-
wiem to muzycy, którzy grywali razem w Cieszynie ni 
mniej ni więcej jak prawie 40 lat temu. W ubiegłym 
roku znów się spotkali, postanowili raz jeszcze razem 
zagrać i tak się to zaczęło. Repertuar to głównie koły-
szące się standardy jazzowe, nie bez ucieczek w świat 
bluesa, soulu, a nawet popu.
 Skład zespołu to Joachim Trembaczowski 
(piano), zawodowy pianista, na co dzień grywający  
w szwajcarskich kurortach, Jerzy Pustelnik (instru-

menty perkusyjne) pracownik Wydziału 
Artystycznego Filii UŚ i znany fotografik, 
Tadeusz Toman  (gitara basowa) nauczy-
ciel I LO im. Antoniego Osuchowskiego 
w Cieszynie i BWS im. Józefa Tyszkiewi-
cza w Bielsku Białej oraz Michał Kasztura 
(gitara), student Uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie w Instytucie Muzyki, udziela-
jący się w wielu projektach, wybijający się 
gitarzysta młodego pokolenia. 

 Noemi Bocek z zespołem Noemiracles 
- młody utalentowany zespół, pochodzący  
z Zaolzia, należący do polskiej mniejszości  
narodowej,  śpiewa większość  swych utwo-
rów po polsku,  niektóre też po angielsku.
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 Wokalistka Noemi Bocek, laureatka Cieszyń-
skiej Ligi Talentów w 2012 roku, jest szczególnie 
rozpoznawalna przez swój charakterystyczny i cud-
nie zabarwiony głos. Energiczny i zawsze oryginalny 
akompaniament muzyczny tworzy klawiszowiec Filip 
Macura, gitarzysta i wokalista Tomasz Wałach, gitarzy-
sta basowy Filip Kasztura i perkusista Samuel Bocek. 
Podczas ich koncertów odczuwa się silne emocje i po-
zytywny nastrój.
 Noemiracles poruszają się w sty-
lach takich jak pop, alternative-pop, soul, 
a czasami nawet britpop. W 2014 r. zespół 
przedstawił swoją pierwszą płytę „Ponad 
wszystko”,  która została nagrana w pol-
skich studiach nagraniowych. Produkcją 
zajął się Paweł Zarecki, współpracujący 
m.in. z Anną Marią Jopek. Teksty piosenek 
traktują o uczuciach, różnych przejściach 
życiowych, o radości czy smutku, zawsze 
natomiast skłaniają słuchaczy do myślenia 
i stawiają wyzwanie, żeby szukać głębsze-
go znaczenia w każdym utworze. 

 „Laudate” - chór żeński Śląskie-
go Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
Wyznania z Bystrzycy. 
 Mówią o sobie: „jesteśmy grupą 
sióstr, które lubią śpiewać, grają na instru-
mentach muzycznych, chwalą Pana i roz-
dają wokół siebie uśmiech i radość”. A oto 
trochę historii. Pierwotna myśl powstania 
zespołu zrodziła się w głowie dyrygentki 
Aleny Kostkowej. Pierwsza próba odbyła 
się w lutym 2001 roku, a pierwsze wy-
stąpienie na nabożeństwie wielkanocnym  
w poniedziałek tegoż roku z pieśnią kobiet 
pod krzyżem: „Jesteśmy słabe”. 
 Po trzech latach zespół wybrał 
swoją nazwę „Laudate” - to znaczy z ła-

ciny „chwalcie, oddajcie chwałę”! A więc 
ich przesłaniem jest uwielbiać Pana Jezusa 
Chrystusa i oddać mu chwałę i cześć. 
 W dzień powstania zespołu najmłod-
sza Laudatka liczyła 9 lat, a najstarsza 55.  
Z drobnymi wyjątkami zespół funkcjonuje 
w nie zmienionym składzie od założenia, 
ale ma też nowy młody narybek. 
 Pod koniec 2009 roku zespół nagrał 
pierwszą płytę CD o nazwie „Laudate  
s LASKOU” – Laudate z Miłością. Drugą 
płytę i to godową, zespół nagrał w roku 
2010 o nazwie „Tmou dobrou zpravu hla-
sej” – W ciemności zwiastuj dobrą nowinę. 
 Zespół służy nie tylko we własnej pa-
rafii, ale również w innych parafiach oraz 
na różnych kościelnych imprezach. Wspo-

mnieć również trzeba zagraniczne wyjazdy, których 
było sporo. Najczęściej wyjazdy do parafii Kościoła 
Ewangelickiego w Polsce, m.in. do Warszawy. Był też 
wyjazd w Bieszczady. Odbyło się parę wyjazdów na 
Słowację, a najdalszym i najdłuższym była trasa kon-
certowa na Ukrainie. 
 Dyrygentem zespołu jest mgr Alena Kostko-
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Chóry, muzyka ...
Śpiewajcie Panu pieśń nową ...

 Ileż to razy czytamy na kart-
kach Biblii to wezwanie!
 A jak to się ma u nas, w na-
szym zborze?
 70 lat minęło od czasu 1-go po 
II wojnie światowej zorganizowania 
Chóru Kościelnego przy Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Na 
powyższy temat w dniu 18 listopada 
br. odbył się w „Pajcie” wykład Tade-
usza Sikory. 
 Oprócz członków naszego 
chóru, słuchaczami byli również za-
praszani goście, ale niestety było ich 
niewielu. Moim zamiarem nie jest 
streszczenie wykładu, pragnę jednak 
podkreślić, że w naszym zborze, cho-
ciaż by to była tylko garstka, zawsze 
byli ludzie, którzy kochali pieśń re-
ligijną. Proszę pomyśleć: na naszym 
terenie wojna skończyła się w dniu 
3 maja 1945 roku. Już w drugiej po-
łowie czerwca tegoż roku śpiewał na 
nabożeństwie chór kościelny! Zresztą 
nic dziwnego: organizatorem, kom-
pozytorem i dyrygentem był prof. Jan 
Gawlas. On zapoczątkował działal-
ność, która trwa po wojnie już nie-
przerwanie 70 lat! Zmieniali się dy-
rygenci, naturalnym biegiem rzeczy  
w szeregach chóru zawsze obserwuje 
się płynność kadr. Jedni odchodzą cza-

wa, która jest dyrektorem Centrum Pomocy Socjalnej  
w Trzyńcu, a równocześnie przez ponad 40 lat pełni 
funkcję organistki w bystrzyckiej parafii. W zespole 
występuje kilka solistek, główną jest mgr Katarzyna 
Klimkowa. Jedynym mężczyzną w zespole jest pastor 
parafii bystrzyckiej ks. Roman Raszka, który jest wspa-
niałym akompaniatorem. Prócz funkcji pastora zboru 
sprawuje urząd Seniora jabłonkowskiego Senioratu, 
jest członkiem Rady Kościelnej, zasiada także w Ra-

dzie Gminy Bystrzyca. 
 Nie ulega wątpliwości, że tego koncertu nie 
można przeoczyć ani opuścić. Tym bardziej, że finał 
remontu naszych zabytkowych organów jest już bliski. 
Do zobaczenia w Kościele Jezusowym w styczniowe 
popołudnie – 17 stycznia br. o godz. 16.00.

Eugeniusz Raabe
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sem na „Drugi brzeg”, nowi zapełniają 
po nich luki. 
 Dlaczego my, członkowie na-
szego chóru, zarówno dyrygenci jak  
i śpiewający, tak bardzo kochamy zaję-
cia chóru, lubimy wspólne chwile, cie-
szymy się, jeżeli występ nam się udał! 
Na pewno wszyscy lubimy śpiewać. 
Ale w chórze kościelnym, oprócz wła-
ściwego odczytywania tekstu i popraw-
nego odtwarzania linii melodycznej, 
istnieje jeszcze coś. Ile razy musimy za-
stanowić się nad poważnymi treściami,  
nad ich przesłaniem kierowanym do 
każdego. 
 Kochani Chórzyści! Niech mi 
będzie wolno życzyć Wam i sobie Bo-
żego błogosławieństwa, wytrwałości  
w wierze, zdrowia i podporządkowanie 
się słowom zawartym w psalmie 146 
wiersz 2: „Śpiewać będę Bogu memu, 
dopóki żyć będę”. 

Anna Ożana

 Z okazji Nowego Roku serdecz-
nie podziękowanie wszystkim tym, któ-
rzy w ubiegłym roku współpracowali  
z nami, pomagali w pracy parafialnej. 
 Dziękujemy za pomoc wszyst-
kim księżom, Kapelanowi Szpitalnemu, 
studentom teologii, paniom katechet-
kom i nauczycielom, pracownikom 
szkółek niedzielnych, liderom młodzie-
żowym, dyrygentom chórów i zespo-
łów muzycznych, chórzystom, braciom 
prowadzącym godziny biblijne, prezesom towarzystw 
ewangelickich, członkom kół odwiedzinowych, odwie-
dzającym chorych w szpital
ach i domach opieki, prowadzącym obozy i kolonie.
 Gorące podziękowania składamy kuratorowi 
Parafii, wszystkim członkom Rady Parafialnej. Podzię-
kowania składamy także sekretarzom naszej Parafii, 
organiście parafialnemu oraz wszystkim organistom  
w naszych placówkach, kościelnemu oraz gospodarzom 
w naszych filiałach, panom zbierającym kolekty, pro-
wadzącym nasze biblioteki, gospodarzom i tym wszyst-
kim, którzy troszczą się o nasze cmentarze, dziękujemy 
Romanowi Rańdzie za dostarczenie kwiatów na ołtarz 

oraz wszystkim innym zborownikom, którzy pomagali 
nam przy różnych pracach.
 Dziękujemy wszystkim zborownikow za skła-
dane ofiary na potrzeby naszej Parafii, a także potrzeby 
całej naszej Jednoty. Szczególnie dziękujemy tym zbo-
rownikom, którzy w gorących modlitwach przyczyn-
nych polecają Bogu cały nasz Kościół i jego sprawy, 
służbę księży i wszystkich naszych współpracowników. 
Prosimy o dalsze modlitwy dla wszystkich, którzy na 
nabożeństwach oraz różnych spotkaniach służą Sło-
wem Bożym, udają się ze słowem pociechy do chorych, 
dbają o religijne wychowanie dzieci i młodzieży.

Podziękowanie
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Kącik dla dzieci

Drogie dzieci
 Styczeń to miesiąc rozpoczynający Nowy Rok. Jest to okres dla nas nieznany, tajemniczy, nikt z 
nas nie wie co może on nam przynieść. Jednak najważniejsze jest to, abyśmy powierzyli go Panu Bogu. 
On sprawi, że będzie się nami opiekował i będzie nam na pewno lżej, jeżeli podzielimy się z nim naszymi 
troskami czy problemami. 
 Rok 2016  jest „Rokiem Kościoła”. Zatem mam pytanie: Czy znacie Kościół Jezusowy? Jeżeli są 
takie dzieci, które jeszcze nie uczestniczyły w nabożeństwach odbywających się w największym kościele 
w Polsce, to serdecznie Was do niego zapraszam.
 W Nowym Roku życzę Wam drogie dzieci wielu wspaniałych chwil, sukcesów w szkole, miłych 
przyjaciół, na których możecie polegać oraz wiele Bożego wsparcia.

KOŚCIÓŁEK

Kościółek otwarty, wstąpcie lube dziatki, 

Poproście o zdrowie dla ojca i matki! 

Pomódlcie się trochę, westchnijcie do nieba, 

Bo pomocy Bożej każdemu potrzeba. 

Gdy dziatki pobożne, Aniołek ich strzeże, 

Nigdy ich do złego ochota nie bierze; 

Bóg je błogosławi, w Jego łasce rosną 

Miłe, jak kwiateczki, które kwitną wiosną.

Pokoloruj obrazek

Beata Macura 
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 Janinka i Krysia były koleżankami szkolnymi i siedziały tuż 
koło siebie w jednej ławce. Były one też serdecznymi przyjaciółkami. 
Ale oto któregoś dnia wszystko się nagle popsuło, i miejsce ich dotych-
czasowej przyjaźni zajęła nienawiść i jawna nieprzyjaźń. A było to tak: 
rysunek Krysi wypadł wyjątkowo dobrze, tak iż nauczyciel rysunków 
pochwalił ją przed całą klasą. Jednakże zaraz potem ukazała się na ry-
sunku wielka brzydka plama. I chociaż Janinka zapewniała, że wywró-
ciła kałamarz z tuszem nie naumyślnie, to Krysia i tak nie dała temu 
wiary, podejrzewając ją o zwykłą zazdrość i złośliwość, przy czym 
głos jej drżał od wściekłości i oburzenia. Od owej nieszczęsnej chwili 
zaczęła Krysia nienawidzieć koleżankę i oczerniać ją przed całą klasą  
i nauczycielstwem. I gdy udało się jej swymi intrygami sprawić, że nie-
przyjaciółka otrzymała naganę, wówczas wywoływało to w niej iście 
diabelską radość.
 Wskutek jej ustawicznych przycinków cierpiała Janinka niewy-
mownie i była stale przygnębiona. Toteż za każdym razem, gdy miała 
iść do szkoły, ogarniał ją lęk już na samą myśl, co dziś uknuje Krysia, 
ażeby jej tylko dokuczyć. Niedawno zajmowali się na lekcji religii przy-
kazaniem Pana Jezusa: „Miłujcie nieprzyjaciół swoich". Janince bardzo 
się ono podobało, gdyż nie miała jeszcze wówczas żadnych wrogów, 
ale dziś? Jakże ciężko było kochać Krysię. A gdy jeszcze nieprzyjaciół-
ka w szczególnie wyrafinowany sposób dokuczyła jej, to Janinka naj-
chętniej rzuciłaby się na nią z pięściami i zbiłaby ją na kwaśne jabłko. 
Dotychczas jeszcze słyszała w swym sercu delikatny głos napomnienia 
Dobrego Pasterza: „Janinko, kochaj Krysię!" i mężnie znosiła jadowite 
uwagi i przycinki swej nieprzyjaciółki. I Janinka powzięła sobie mocne 
postanowienie, że będzie to czyniła i nadal. Ale czy się jej to uda?
 Jakże ciężko jest kochać kogoś, który nas nienawidzi. Dziś 
szczególnie było źle. Janinka przyniosła do szkoły bukiet kwiatów, na 
sam widok którego Krysia dostała istnego ataku szaleństwa. „Patrzcie 
na tę ogrodniczkę!" wołała, i cała klasa wybuchła głośnym śmiechem. 

„Chcesz się znów podlizać pani Krzyżanowskiej?" syczy przez zęby 
Krysia. Ale Janinka panuje nad sobą, kładzie kwiaty na ławkę, teczkę 
z książkami do fachu, bierze z szafy jeden z wazonów i kieruje się do 
umywalki, w celu napełnienia wazonu wodą. Tymczasem poza jej ple-
cami musi się dziać coś niezwykłego, gdyż w regularnych przerwach 
rozlegają się salwy śmiechu. Widocznie Krysia wymyśliła sobie znów 
coś złośliwego, by dokuczyć koleżance i zohydzić ją w oczach całej kla-
sy. Janinka z trudem tłumi łzy. „Jakież to bolesne stać się celem cudzych 
szyderstw!" - Miłuj nieprzyjaciół swoich - szepcze jej jakiś głos. „Po-
nad siły" usiłuje przygłuszyć go inny. Zaledwie atoli napełniła Janinka 
wazon wodą i odwróciła się, stanęła, jak skamieniała: oczom jej przed-
stawił się okropny widok: Janinka nie wierzy własnym oczom, bo oto 
Krysia bierze z bukietu jeden kwiatek za drugim i z rozmachem rzuca 
koleżankom. Na widok tych niezwykłych popisów zręczności traci Ja-
ninka panowanie nad sobą. Rzuca się na swą nieprzyjaciółkę i wylewa 
zawartość wazonu na jej głowę, a gdy ta odwraca się, chlusta jej resztę 
wody prosto w twarz, wołając: „Nienawidzę cię, ty czorcie wenecki!"
 „Co się tu dzieje?" dał się słyszeć nagle czyjś głos, i 39 głó-
wek dziewczęcych odwróciło się machinalnie w kierunku drzwi. Przy-
kre milczenie było całą odpowiedzią na pytanie pani Krzyżanowskiej, 

BYŁO TO PONAD SIŁY JANINKI
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która spokojnie 
podchodzi do 
obu dziewcząt. 
Janinka stoi ze 
spuszczonymi 
oczyma, trzyma-
jąc jeszcze w rę-
kach wazon, jako 
dowód swego 
nieładnego po-
stępku. Natural-
nie, że rumieniec 
wstydu zalewa 
jej twarz. Unika 
ona spojrzenia 
swej ukochanej 
nauczycielki, w 
którym maluje 
się smutek i głę-
bokie rozczaro-
wanie. Cała jej 
dobra opinia stra-
cona na zawsze. 
Tymczasem Kry-
sia otrząsła się z 
niespodziewanej 
kąpieli. Na myśl 
o oczekującym 
ich przesłucha-
niu też czuje się 
nieswojo.
 W b r e w 
wszelkim ocze-
kiwaniom nie 
żąda pani Krzy-
żanowska żad-
nych wyjaśnień i ze spokojem, jak gdyby nic nie zaszło, 
każe Krysi pozbierać porozrzucane kwiatki i daje znak 
Janince, ażeby umieściła je w wazonie. W czasie gdy 
Janinka napełnia wazon wodą, wysusza sobie Krysia 
zmoczone włosy. I gdy wreszcie został zaprowadzony 
porządek w klasie, zaczyna pani Krzyżanowska, jak 
zwykle każdą lekcję religii, śpiewem i modlitwą. Dziś 
zaś prosi klasę, ażeby po modlitwie porannej zmówio-
no jeszcze i „Ojcze nasz." A gdy nauczycielka powtarza 
powoli 5 prośbę: „I odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy swoim winowajcom", wówczas w kla-
sie 7a silniej uderzają 2 serca dziewczęce, będąc prze-
świadczone, że dotyczy to ich u siebie. Pani Krzyża-
nowska nie wspomina o przykrym zajściu ani słowem.
Atoli Janinka i Krysia wiedzą doskonale, że jeszcze 
dziś muszą uporządkować tę rzecz. Obie poczuwają 
się do winy i pragną, ażeby Pan Bóg im przebaczył, co 
więcej, obie wiedzą też i o tym, że Pan Bóg oczekuje od 

nich, ażeby sobie przebaczyły wzajemnie.
Jeszcze tego samego dnia o godzinie 5-ej po południu 
wybierają się obie zwaśnione koleżanki szkolne do sie-
bie i spotykają się na jednej z bardzo ożywionych ulic 
miasta. „Wybieram się akurat do ciebie" wyszeptała  
z zakłopotaniem Krysia. „A ja do ciebie" odpowiedziała 
Janinka. Następuje chwila przykrego milczenia. Wresz-
cie bierze Krysia koleżankę za rękę i prowadzi ją do 
bocznego wyjścia pobliskiego domu towarowego. „To 
było pode z mojej strony, co ja zrobiłam, Janinko" wy-
krztusiła Krysia. „I ja też nie postąpiłam lepiej od ciebie, 
oblewając cię wodą" odpowiedziała Janinka. „Wstyd 
mi i żałuję bardzo swego postępku. Czy możesz mi 
przebaczyć, Krysiu?" „Wszystko w porządku" odparła 
Krysia. „I ja też wyprowadziłam ciebie z równowagi. 
Nigdy się już coś podobnego nie powtórzy." „A co się 
tyczy tej fatalnej historii z tuszem" dodała trwożliwie 
Janinka „to zapewniam cię najsolidniej, że nie było  
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w tym żadnej złej woli. Jeszcze dziś przykro mi bardzo, 
że popsułam twój piękny rysunek." Zamiast odpowie-
dzi wyciąga Krysia rękę do Janinki, która ją ściska ser-
decznie na znak, że wszystko jest już w porządku.
Nazajutrz z rana wchodzą obie koleżanki do klasy, 
trzymając się za ręce. Wszystkie uczennice oddychają  
z ulgą, przeświadczone, że teraz znów zapanował spo-

kój w klasie 7a. A pani Krzyżanowska czyta w ich 
rozpromienionych twarzach, co się stało, i z duszy jej 
wznosi się dziękczynna modlitwa do Boga.
 I tego dnia też zmawiają wspólnie „Ojcze nasz", 
ale tym razem przy prośbie: „I odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy swoim winowajcom", czynią to 
Janinka i Krysia z uczuciem głębokiej ulgi.

Pan Jezus chce ze mnie zrobić 
Złoty promyczek Swój, 
Który każdemu przyświeca       
I spędza smutków rój. 
Dla Pana, dla Pana 
Świecić mam jako promyczek, 
Refr.: Dla Pana, dla Pana 
Słońca promyczkiem chcę być. 
Jezus chce miłym uśmiechem 
Ozdobić moją twarz; 
Czuwa nade mną w mym życiu 
Anielska Jego straż. 
Refr.: Dla Pana ... 

Promyczek Jezusa

Pan musi Sam ze mnie świecić,
Więc o to proszę Go,
By każdy poznał od razu,
Że Jego dziecię to.
Refr.: Dla Pana ...
Jako promyczek Jezusa
Dzień każdy świecić chcę,
Aż kiedyś w niebo słoneczne
Do Siebie weźmie mię.
Refr.: Dla Pana, dla Pana
Świecić mam jako promyczek,
Dla Pana, dla Pana
Słońca promyczkiem chcę być!
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Kancelaria Parafialna poleca:

 Serdecznie zaprasza-
my do zaopatrzenia się w naj-
nowszą pozycje książkową  
pt. „Wokół Placu Kościelnego i Kościoła Jezusowego” Bronisławy 
UHER.   
 Jest to zbiór felietonów, które ukazywały się przez pięć lat w 
Wieściach Wyższobramskich. Są to wspomnienia z lat młodości pisane 
gwarą. Można ją nabyć w kancelarii parafialnej.

Cena: 10.00 zł

 W połowie tego roku na półkach księgarskich ukazał się wy-
wiad - rzeka z biskupem i jego żoną. Książka zatytułowana „Biskup, 
biskupina, bezpieka" przedstawia życie pastorostwa i została wydana 
nakładem Wydawnictwa Mazurskiego Książkę można nabyć w księgar-
ni parafialnej. 

Cena: 30,00

 Modlitwa. Najgłębsza 
rozmowa. Prośba. Westchnie-
nie. Wyrzut. Krzyk. Uwielbie-
nie. Oddech. Czym jest modli-
twa? Czy można ją zdefiniować?  
Istnieje tyle definicji modlitwy, 
tyle sposobów wyrażania tej naj-

bardziej intymnej więzi człowieka z Bogiem, ilu modlących się.
 Modlitewnik kobiet wychodzi naprzeciw potrzebie współczesnego 
czytelnika. W zabieganej codzienności zachęca do chwili zatrzymania się. 
Zawiera 366 modlitw wraz z Bożym Słowem na każdy dzień roku. Modli-
tewnik napisany przez kobiety z wyższym wykształceniem teologicznym 
stanowi kontynuację wydawniczą Wydawnictwa Warto. W grudniu 2013 
roku ukazała się Postylla kobiet. Zaangażowane w powstanie obu książek 
autorki wyrażają tym samym swój udział w obchodach Jubileuszu 500-le-
cia Reformacji. Ukazują też częściowo obraz duchowości luteranek pol-
skich XXI wieku.

Dostępny w księgarni WARTO w cenie: 29,00

„biskup, biskupina, bezpieka” 

„Wokół Placu Kościelnego i Kościoła Jezusowego”

„Modlitewnik kobiet”
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Śluby:                                           

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

Ga 3,27

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

Prz 18,22

Chrzty:                                           

Pogrzeby:  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Mt 5,4

2015-11-05
2015-11-07
2015-11-06
2015-11-21
2015-11-23
2015-11-27

śp. Sławomir Leszek Tyralik
śp. Ryszard Jacek Pelar
śp. Zbigniew Masalski
śp. Ilona Maria Lazar zd. Kajzar
śp. Eugeniusz Cibis
śp. Józef Pastucha

lat 56
lat 55
lat 73
lat 60
lat 69
lat 85

Puńców
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski

2015-11-07 Michał Zając
Izabela Helena Zając

Cieszyn

2015-11-15
2015-11-15
2015-11-15
2015-15-15

Zuzanna Łyżbicka
Natalia Lena Węglorz
Nina Rymorz
Antoni Głąbek

Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" 
PROSI O WSPARCIE DLA ADY GAZDA

 Ada ur.26 sierpnia 2014 r. Potrzebuje ona codziennej rehabilitacji,
sprzętu rehabilitacyjnego oraz kosztownego leczenia.  
 Bardzo prosimy o wsparcie finansowe, które pomoże malej Adzie w walce 
Pomóc można przekazując darowiznę na konto: 

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"
ul. Łomiańska 5, 01 -685 Warszawa 

BankBPH 5.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
Tytułem: 26981 Gazda Ada - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

Można też przekazać 1% podatku.
Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: KRS: 0000037904,

a w polu „INFORMACJE UZUPE26981 Gazda Ada
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na styc
zeń

 

20
16 

ro
k

Informacje, ogłoszenia

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. 

07.01.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Wilhelm Szewczyk  (100 – lecie urodzin) 

14.01:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Abp Lars Olof Jonathan Söderblom 
 (150 – lecie urodzin)

21.01.: WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
 ODDZIAŁU PTEw. 

28.01:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Pierwszy zrzut cichociemnych w Dębowcu

Serdecznie zapraszamy na „Wieczory z Biblią” 
w środę o godz. 18.00

styczeń 2016: nie ma spotkania w środę 06.01. ze względu na Święto Epifanii,

a pozostałe terminy i tematy jak zawsze, czyli:

 

 13.01  diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk - duchowy autorytet 

wybitnych postaci  Kościoła

 20.01  ks. Adam Podżorski - Symbole i proroctwa  Księgi Apoka-

lipsy

 27.01  Ilona Hajewska -  Praktyczne życie chrześcijanina
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Biblijne spotkania dla kobiet:

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 

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

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Bibliotekarki
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Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 18.30

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

E.G. „Gloria”
Chór młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz. 15.45
godz. 18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

w Cieszynie
godz. 18.00
> każda środa

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 środa miesiąca

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

- Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej 

lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Wieczory z Biblią:
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Zapraszamy Państwa na smaczne obiady gotowane 

według tradycyjnych receptur, 

z własnych przetworów 

(istnieje możliwość wykupienia abonamentu)

 Godziny otwarcia Kuchni Babci Milki : 

pon.-pt. od 11:00 do 17:00;

od stycznia stołówka czynna w sob. od 12:00 do 14:00;

niedziela – po wcześniejszej rezerwacji minimum 20-to osobowych grup. 

 Jesteśmy stołówką, która  posiada najdłuższe tradycje w Cieszynie. Obiady 

czwartkowe wpisały się już na stałe w diety tradycjonalistów - podajemy kotlet 

schabowy z kiszoną kapustą, ziemniakami lub do wyboru drugie mięso, specjal-

nie przygotowane udko z  kurczaka, doprawione ziołami.

 Organizujemy przyjęcia okolicznościowe: chrzciny, konfirmacje, komunie, 

urodziny, jubileusze, stypy, przyjęcia świąteczne i sylwestrowe.

Cieszyn, ul. Świeżego 8

Kontakt: 33 852 35 65;33 858 26 02, 

e-mail:  sekretariat@odz.edu.pl

ZAPRASZAMY!
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Przyjmę dla celów charytatywnych zbędne kupony 

materiału lub większe resztki 

kontakt telefoniczny: 513 654 662

 Samotna pozna pana w celach matrymanionalnych miłego, starszego  

do 77 lat, kontakt listowny z panią Lidią, adres znany redakcji.



Informator Parafialny nr 1/2016 (145)

styczeń 2016 65

Wynajmę mieszkanie 85 m 
na poddaszu domu wielorodzinnego 

na osiedlu Liburnia w Cieszynie: 

duża kuchnia, 3 pokoje, 

łazienka (prysznic, wanna), 

przedpokój.

Tel.: 506 707 597

Zamienię mieszkanie 68,09 m2 – 

3 pokoje, kuchnia, WC oddzielne, 

garaż w Cieszynie przy ul. Solnej 

na domek w okolicy Cieszyna 

tel. 664 877 228

koparko - ładowarka  

Caterpillar

mini koparka 

koparka gąsienicowa  

K 408 

koparka Km251 WŁÓKA

wykopy kanalizacyjne 

wodociągowe gazowe  

i inne...

rekultywacja stawów, 

rowów i terenu, 

fundamenty
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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:               

B. 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:

ks. 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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