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OD REDAKCJI:

Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Ez 36,26

	 To	słowa	hasła	biblijnego	na	2017	rok.	Rok	jubileuszowy,	w	którym	przeżywać	będzie-
my	500	lat	trwania	Reformacji.	Reformacja	-	nowe	serce	i	nowy	duch	Kościoła,	który	prowa-
dzi	nas	przez	Jezusa	Chrystusa	do	Boga.	To	droga,	którą	chcemy	iść	przez	życie.	Nie	wiemy	
co	przyniosą	nam	dni	tego	roku,	ale	ufamy,	że	przebędziemy	je	w	Bożej	obecności,	otoczeni	
Jego	łaską	i	błogosławieństwem.	Wszystkim	Czytelnikom	Wieści	Wyższobramskich	życzę	
zdrowia,	zgody	i	miłości	w	naszych	rodzinach,	życzliwych	ludzi	wokół	i	pewności	Bożego	
prowadzenia.	
	 Niech	słowa	ap.	Pawła	będą	naszym	wyznaniem	„Jestem tego pewien, że ani śmierć, 

ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość… nie zdołają nas odłączyć od 
miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Rzym 8 38-39
        
        ks. Janusz Sikora

	 Kalendarz	-	podobnie	jak	zegar	jest	miernikiem	czasu.	Dzieli	rok	
na	miesiące,	tygodnie	i	dni.	Pomaga	nam	planować	zajęcia.	Notujemy	 

w	nim	planowane	spotkania,	rozmowy,	delegacje,	sprawy	osobiste.	W	ten	sposób	gospodarujemy	rozsądnie	czasem,	
unikamy	kolizji	zajęć,	wiemy,	czy	konieczny	jest	pośpiech	oraz	ile	wolnego	czasu	pozostało	nam	do	dyspozycji.	
Każdy	z	nas	powinien	przyjąć	czas,	jako	Boży	dar.	I	tak	jak	każdy	dar	-	należy	czas	dobrze	wykorzystać.	Dobrze	
-	to	mam	na	myśli	celowo,	zgodnie	z	właściwym	przeznaczeniem.	Na	przykład	towarzyskie	rozmowy,	prywatne	te-
lefony	w	godzinach	pracy	odbijają	się	często	na	wykonaniu	zadania.	Powstają	zaniedbania,	nie	wykonuje	się	pracy	
w	terminie,	albo	kończy	się	ją	w	pośpiechu	i	niedbale.	Bywają	młodzi	ludzie,	którzy	lekkomyślnie	trwonią	czas	
nauki,	studiów,	a	stracone	lata	nie	wracają.	Powstałe	braki	często	utrudniają	życie.	Niedawno	czytałem	zwierzenia	
rodziców,	którzy	rozważając	 losy	swojej	 rodziny,	żałowali,	że	zbyt	mało	czasu	poświęcali	wychowaniu	dzieci.	 
I	nie	był	to	czas	marnotrawiony	na	życie	towarzyskie,	czy	własne	przyjemności	-	oni	po	prostu	ciężko	pracowali	
zawodowo,	a	dzieci	rosły	same.	Nie	mieli	czasu	dla	synów	i	córek.	W	życiu	codziennym	ten	czas	jest	potrzebny	
-	dla	domu,	dla	zdrowia,	często	do	zacieśniania	więzów	rodzinnych.	Z	upływającym	czasem	zawsze	coś	tracimy,	
ale	skoro	w	życiu	są	dni	lepsze	i	gorsze,	starajmy	się	zawsze	zapamiętać	te	lepsze.	Niestety,	przeważnie	tak	bywa,	
że	człowiek	jest	bardziej	skłonny	do	zapamiętywania		tego,	co	nie	było	miłe,	przyjemne,	szczęśliwe.	Zresztą	jeste-
śmy	codziennie	bombardowani	ogromną	masą	złych	informacji	i	są	one	powtarzane	i	roztrząsane	aż	do	znudzenia.	
Tymczasem	dobre	informacje	nie	zawsze	się	przebijają	w	portalach	informacyjnych,	a	my	przyzwyczajamy	się	do	
takiego	skrzywionego	patrzenia	na	świat.	Dlatego	warto	wspominać	minione	chwile,	szczęśliwe,	wspaniałe,	rado-
sne,	do	których	tak	dobrze	wracać	wspomnieniami,	bo	one	pokrzepiają	serce.	Zastanawiając	się	nad	znaczeniem	
czasu,	należy	też	zwrócić	uwagę	na	dobrą	orientację	w	sytuacji,	na	uchwycenie	właściwej	chwili.	Wszyscy	do-
skonale	zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	że	słowo	powiedziane	w	odpowiednim	momencie	może	zaważyć	na	biegu	
sprawy,	decyzja	powzięta	we	właściwej	chwili	może	mieć	ogromne	znaczenie.
	 Kiedyś	wpadł	mi	w	oko	tak	zapisany	cytat:	„Ludzie	myślą	czasem,	jak	zabić	czas,	a	to	czas	ich	zabija”		-	
motto	tego	cytatu	jest	wprost	niesamowite,	zwykle	w	swoim	życiu	nie	zwracamy	uwagi	na	upływający	czas.		„Do-
wiadujemy	się”	o	nim	najczęściej,	pomiędzy	50-60	rokiem	swojego	życia,	bowiem	wtedy,	widząc	co	dzieje	się	 
z	ciałem,	patrząc	na	 swoje	coraz	bardziej	 spowolnione	 ruchy,	na	 swoje	coraz	 słabsze	zdrowie,	 zdajemy	sobie	
sprawę,	że	czas	ucieka	coraz	szybciej	i	szybciej.	A	chodząc	do	pracy	i	wypełniając	swoje	obowiązki,	to	nim	się	
spostrzeżemy,	 to	widzimy,	że	z	poniedziałku	zrobił	 się	piątek	 i	znów	minął	kolejny	 tydzień.	Trudno	pogodzić	
się	z	upływem	czasu.	Boimy	się	śmierci,	starości,	bezczynności...	Nie	uspokaja	nas	myśl,	że	trzeba	żyć	dniem	
dzisiejszym,	że	taka	jest	normalna	kolej	rzeczy	-	coś	się	dla	nas	kończy,	coś	nowego	się	zaczyna.	Najważniejsze	
jest	jednak	to,	by	mieć	pozytywne	nastawienie	do	życia,	by	pojawiające	się	trudności	traktować	zawsze	jako	wy-
zwania,	których	podjęcie	daje	satysfakcję,	a	nie	jako	klęskę.	To	dzięki	niemu	jest	nam	łatwiej	pokonywać	wiele	
przeszkód,	które	stają	na	naszej	drodze.	
	 Ale	najważniejszą	zasadą	jest	to,	co	dzieje	się	tu	i	teraz.	Nie	warto	patrzeć	za	bardzo	na	przód,	bo	wszystko	
co	stanie	się	w	przyszłości	ma	zalążek	w	teraźniejszości,	więc	to	tutaj	trzeba	na	przyszłość	pracować.	Świat	nas	
kształtuje,	ale	to	od	naszej	pozytywnej	energii	zależy,	na	ile	mu	się	poddamy,	a	na	ile	sami	zawalczymy	o	to,	czego	
chcemy	i	czego	pragniemy	...

Szczęść	Wam	Boże!
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Szukaj ciszy i spokoju

 „Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze, i niech to będzie na przyszłość świa-
dectwem wiecznym. Gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, 
którzy mówią do jasnowidzów: Nie miejsce widzeń! a do wieszczów: Nie wieszczcie nam prawdy! Mówcie nam raczej 
słowa przyjemne, wieszczcie rzeczy złudne! Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki dajcie nam spokój ze Świętym Izra-
elskim. Dlatego tak mówi Święty Izraelski: Ponieważ pogardziliście tym słowem i ufacie gwałtowi i przewrotności, 
i polegacie na niej, dlatego ta wina stanie się dla was jak rysa grożąca zawaleniem, występująca w wysokim murze, 
który nagle, w okamgnieniu się rozpada, a z jego rozpadem jest tak, jak z rozbitym dzbanem glinianym, stłuczonym 
bezlitośnie, tak że wśród jego czerepów nie można znaleźć ani skorupki, aby nabrać ognia z ogniska lub zaczerp-
nąć wody z kałuży. Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, 
będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc; lecz wy nie chcieliście. Mówiliście raczej: Nie! Na koniach 
umkniemy! Dlatego umykać będziecie. – Na wierzchowcach pojedziemy! Dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. 
Tysiąc będzie uciekać przed groźbą jednego, przed groźbą pięciu będziecie uciekać, aż zostanie z was resztka jak 
maszt na szczycie góry i jak sztandar na wzgórzu. 

Księga Izajasza 30,(8-14)15-17  

 	 	 Drodzy	 Czytelnicy	 Wieści	 Wyższo-
bramskich.	Przejście	ze	starego	do	nowego	roku	roz-
pala	 od	 dawien	 dawna	 ludzkie	 zmysły.	 Bo	 coś	 się	
kończy,	a	coś	zaczyna	i	to	w	sposób	bardzo	wyraźny,	
dostrzegalny.	 Taka	 granica	 stanowi	 psychologiczną	
motywację	do	zmiany	-	stąd	popularność	różnego	ro-
dzaju	postanowień	noworocznych,	 lepiej	 lub	gorzej	
później	realizowanych.			

 	 	 Kochani,	mamy	różne	sposoby	na	prze-
żywanie	 tego	 czasu	 przełomu.	 Dla	 jednych	 jest	 to	
czas	wesołej,	 radosnej	 i	 karnawałowej	 zabawy,	 dla	

innych	moment	głębokiej	refleksji	nad	tym,	co	było	i	nad	tym,	co	będzie	-	czas	modlitwy	i	rozmowy	z	Bogiem.
Niejeden	z	nas	połączy	jedno	i	drugie,	a	niejeden	pewnie	będzie	żył	 tak,	 jak	zwykle,	bo	przecież	chodzi	 tylko	 
o	zwykły	okres	w	kalendarzu.			
	 Przychodzimy	do	swoich	kościołów	z	różnymi	myślami,	praktykując	w	swoim	życiu	różne	sposoby	na	
przeżywanie	przełomu	starego	i	nowego	roku.	Cieszyński	Kościół	Jezusowy	witał	nowy	rok	już	ponad	300	razy.	
Gdyby	mury	słyszały	ludzkie	myśli	i	modlitwy,	to	kościół		ten	mógłby	stworzyć	cudowną	mozaikę	życia.			
	 Pokolenia	cieszyniaków	zostawiały	tutaj	swoje	łzy,	żale	i	smutki,	ale	także	swoje	cele,	marzenia,	małe	 
i	duże	radości.	Teraz	jesteśmy	kolejnym	elementem	tego	łańcucha.	Mury	nas	nie	słyszą,	ale	słyszy	nas	Bóg.			
	 Umiłowani,	Bóg	kieruje	do	nas	trudne	słowo	przekazane	przez	proroka	Izajasza.	Fragment	Pisma	Świę-
tego	opisuje	świat	dosyć	nieprzyjazny	dla	człowieka.	W	tym	świecie	dominuje	przekorność	ludzi	wobec	Boga,	
ludzkie	zakłamanie,	głuchota	na	to,	co	dobre,	pragnienie	życia	egoistycznego,	zamkniętego	na	drugiego	człowieka	
i	Boga.	Pogarda,	gwałt,	przewrotność,	pycha,	chciwość	-	to	wszystko	dominuje	i	dochodzi	do	głosu,	krzyczy	na	
rogu	ulicy	i	tym	krzykiem	powala	każdego,	kto	nie	chce	się	podporządkować.			
	 Brzmi	 znajomo?	Czy	 i	my	dziś	 nie	mamy	problemów	z	 takim	 światem?	Czy	 i	my	nie	 próbujemy	 się	 
w	takiej	rzeczywistości	odnaleźć	i	przetrwać?	I	wreszcie,	czy	i	my,	każda	i	każdy	z	nas	z	osobna	nie	dokładamy	do	
tego	wszystkiego	czegoś	od	siebie?		
	 „Tak	mówi	Wszechmocny,	Pan,	Święty	 Izraelski:	 Jeżeli	 się	nawrócicie	 i	zachowacie	spokój,	będziecie	
zbawieni,	w	ciszy	i	zaufaniu	będzie	wasza	moc”.		
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	 Te	słowa	są	jak	balsam	dla	zagubionego	człowieka	XXI	wieku.	Człowieka	rozdartego,	bo	z	jednej	strony	
nasyconego,	ale	jednocześnie	często	głodnego	w	duchowym	sensie.	Człowieka	rzuconego	na	pastwę	oczekiwań	
formułowanych	przez	innych,	zagubionego	w	różnego	rodzaju	trendach	i	modach.	Człowieka,	który	ma	wszystko	
na	wyciągnięcie	ręki,	a	jednocześnie	tak	często	i	tak	trudno	jest	mu	uchwycić	to,	co	najważniejsze	-	zgodę	w	ro-
dzinie,	pokój	duszy	i	świadomość,	że	jest	kochanym	przez	Boga.			
	 Człowieka,	jak	ty	i	ja,	droga	siostro	i	bracie	w	Jezusie	Chrystusie.			

	 Bóg	nieustannie	wzywa	do	nawrócenia.	Bóg	nieustannie	zwiastuje	spokój	i	pokój.	Bóg	nieustannie	prze-
mawia	różnymi	sposobami,	poprzez	różnych	ludzi	i	różne	sytuacje.	Szuka	człowieka	i	pokazuje,	że	Boża	miłość	w	
tym	świecie	grzechu	i	nienawiści	dokonuje	cudów,	a	narzędziami	cudów	są	Boże	dzieci.	Jeśli	popatrzymy	wstecz	
to	znajdziemy	takie	cuda	i	w	swoich	biografiach.			
	 Kochani,	w	całym,	jubileuszowym	roku	2017,	w	którym	będziemy	myśleć	o	500	latach	Reformacji,	drogę	
wskazywać	nam	będzie	hasło	roku	wyjęte	z	księgi	Ezechiela:	Bóg	rzekł:	„Dam	wam	serce	nowe,	i	ducha	nowego	
dam	do	waszego	wnętrza.”		
	 Moc	i	potęga	tych	słów	polega	na	tym,	że	są	Bożym	wezwaniem	do	odkrywania	Stwórcy,	Pana	i	Zbawi-
ciela	na	nowo.	Bóg	daje	nam	nowe	serce	i	nowego	ducha,	człowiek	ma	szansę,	żeby	tym	nowym	sercem	i	nowym	
duchem	się	cieszyć.	Nie	jest	to	oferta	tylko	dla	tych,	którzy	są	daleko	od	Boga,	ale	także	dla	tych,	którzy	żyją	 
z	Nim	w	pięknej	i	codziennej	relacji.			
	 Ożywczej	nowości	w	kontaktach	z	Bogiem	potrzebujemy	zawsze	i	na	każdym	etapie	życia,	abyśmy	nie	
popadli	w	pychę	wiary,	pozwolili	Bogu	nas	zaskoczyć,	mieli	radość	z	odkrywania	Boga	na	nowo	i	potrafili	z	od-
wagą	mierzyć	się	z	doświadczeniami	codzienności	i	wyzwaniami,	którym	przyjdzie	nam	sprostać.			
	 Dlatego	niezależnie	od	tego,	w	jaki	sposób	przeżywasz	początek	nowego	roku,	ile	postanowień	próbujesz	
zrealizować,	czy	oddajesz	się	karnawałowemu	szaleństwu	lub	medytujesz	poszukując	Pana,	zatrzymaj	się	na	kilka	
chwil,	w	ciszy	i	spokoju,	o	których	pisze	prorok	Izajasz	skłoń	głowę	i	pomyśl	o	tym,	co	było,	szczerze	powiedz	
Bogu,	jakie	było	te	ostatnie	12	miesięcy.			
	 A	następnie	podziękuj	za	nowe	serce,	nowego	ducha	i	nowy	czas.	Niech	Bóg	nieustannie	dotyka	tego	ser-
ca,	a	duszę	prowadzi	w	radości	Zbawienia,	niezależnie	od	tego,	jak	bardzo	pogmatwany	i	zagubiony	będzie	nasz	
świat.	Niech	dotyka	naszych	bliskich,	daje	światłość,	dobro	i	miłość.			
	 „Tak	mówi	Wszechmocny,	Pan,	Święty	Izraelski:	Jeżeli	się	nawrócicie	 i	zachowacie	spokój,	będziecie	
zbawieni,	w	ciszy	i	zaufaniu	będzie	wasza	moc”.		
	 A	pokój	Boży,	który	przewyższa	wszelki	rozum,	strzec	będzie	serc	waszych	i	myślisz	waszych	w	Jezusie	
Chrystusie,	ku	życiu	wiecznemu.	Amen

ks. Łukasz Ostruszka

Ks. Łukasz Ostruszka – duchowny, dziennikarz i redaktor. 

 Pochodzi z parafii cieszyńskiej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego  
w Cieszynie. Od 2011 r. do połowy 2015 r. służył w parafiach w Katowicach Szopienicach, Sosnowcu, Mysłowi-
cach i Hołdunowie, później w parafii w Wiśle Centrum. Systematycznie publikuje artykuły m.in. w dzienniku „Puls 
Biznesu” i tygodniku „Polityka”. Prywatnie mąż Anety i ojciec małej Zosi.

 O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego 
pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nie-
nawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, 
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję 
tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie pa-
nuje zmrok, radość tam, gdzie panuje smutek.

                                     Franciszek z Asyżu



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl4 Odwiedź naszą stronę:

Czym jest Kościół
	 Nowy	 Testament	 przedstawia	 Kościół	 za	 po-
mocą	 kilku	 obrazów.	Każdy	 z	 nich	 uwypukla	 pewien	
aspekt	Kościoła	 i	 pozwala	 lepiej	 zrozumieć,	 czym	na-
prawdę	 on	 jest.	 Jednym	 z	 obrazów	Kościoła	 użytych	 
w	Nowym	Testamencie	jest	obraz	domu.	Apostoł	Paweł	
przekazując	 swojemu	 młodemu	 współpracownikowi	
Tymoteuszowi	praktyczne	wskazówki	dotyczące	życia	
zborowego,	pisze:	 to	masz	wiedzieć,	 jak	należy	postę-
pować	w	domu	Bożym,	który	jest	Kościołem	Boga	ży-
wego,	filarem	i	podwaliną	prawdy	(l	Tm	3,	15).	Pisząc	
o	domu	Bożym,	apostoł	Paweł	używa	greckiego	słowa	
oikos.	Dosłownie	słowo	to	może	być	tłumaczone	jako	
„dom"	 czy	 „domostwo".	W	 czasach,	 kiedy	 apostoł	 Pa-
weł	pisał	 list	 do	Tymoteusza,	 oikos	obejmowało	pana	
domu,	 jego	żonę	i	dzieci	oraz	mieszkających	w	domu	
niewolników.	Apostoł	Paweł	podkreśla,	że	Kościół	jest	
domem	Bożym.	Niewątpliwie		Panem	Kościoła,	Boże-
go	domu,	jest	sam	Bóg.	On,	jak	prawdziwy	i	odpowie-
dzialny	ojciec,	wytycza	kierunki		działania,		zapewnia	
sprawne	funkcjonowanie	domu	i	podejmuje	ostateczne	
decyzje.	On	jest	Panem	domu,	a	ludzie	wierzący,		człon-
kowie	 	Kościoła,	domownikami.	Rzeczywiście,	Paweł	
przypomina	członkom	zboru	w	Efezie,	iż	dzięki	Jezuso-
wi	nie	są	już	obcymi,	ale	domownikami	Boga	(Ef	2,	19).	
Jako	domownicy	wierzący	nazywani	są	Bożymi	dzieć-
mi,	a	także	sługami	lub	niewolnikami.	Ewangelista	Jan	
stwierdza:	 tym	zaś,	którzy	go	przyjęli,	dał	prawo	stać	
się	 dziećmi	Bożymi,	 tym,	 którzy	wierzą	w	 imię	 jego	 
(J	1,	12).	Apostoł	Paweł	pisze	do	wierzących	w	Rzymie:	
Duch	świadczy	wespół	z	duchem	naszym,	że	dziećmi	
Bożymi	jesteśmy	(Rz	8,	16).	Rzymianom	także	przypo-
mina:	uwolnieni	od	grzechu	staliście	się	sługami	spra-
wiedliwości	 (Rz	6,	18).	Ludzie	wierzący	są	domowni-
kami	w	domu	Bożym,	dziećmi,	sługami	i	niewolnikami.	
Każde	z	tych	określeń	to	nie	tylko	tytuł	przysługujący	
ludziom	wierzącym.	Z	 każdym	 tytułem	 związane	 jest	
zobowiązanie	do	godnego	 	zachowania	 	 i	 	postępowa-
nia	zgodnie	z	zasadami	obowiązującymi	w	domu		Bo-
żym.	 	Przykładowo	-	Paweł	zachęca	wierzących	w	Fi-
lippi,	 aby	 stali	 się	 nienagannymi	 i	 szczerymi	 dziećmi	
Bożymi	bez	skazy	 (Flp	2,	15),	 a	wierzącym	w	Efezie	
zwraca	 uwagę,	 aby	 postępowali	 jako	 słudzy	 Chrystu-
sowi,	 którzy	 pełnią	wolę	Bożą	 z	 całej	 duszy	 (Ef	 6,6).	
Warto	 pamiętać,	 że	 członkowie	 kościoła	 są	 domowni-
kami,	a	nie	tylko	gośćmi	przychodzącymi	do	Kościoła	
raz	w	 tygodniu	na	niedzielne	nabożeństwo.	Pomiędzy	
domownikami,	a	gośćmi	istnieje	bardzo	istotna	różnica,	
wynikająca	 chociażby	 z	 różnych	 praw	 i	 obowiązków,	 
a	 także	 różnej	 odpowiedzialności.	 Prawa	 i	 obowiązki	
gości	 określają	 ogólnie	 przyjęte	 zasady	 lub	 stosowne	

regulaminy.	 Przykładowo,	 według	 regulaminu	 hotelo-
wego	goście	mogą	korzystać	 ze	 swoich	pokoi,	 restau-
racji	 i	 innych	 urządzeń	 hotelowych.	 Z	 drugiej	 strony,	
zgodnie	 z	 regulaminem,	 goście	 są	 zobowiązani	 m.in.	
do	zachowania	czystości	i	przestrzegania	ciszy	nocnej.	
Zupełnie	 inne	 prawa	 i	 obowiązki	 dotyczą	 „domowni-
ków",	 w	 tym	 przypadku	 personelu	 hotelowego.	 Go-
ście	 hotelowi	 przychodzą	 i	 odchodzą.	Mam	wrażenie,	
że	 niektórzy	 ludzie	 są	 podobni	 do	 gości	 hotelowych	 
i	przychodzą	do	kościoła	jak	do	hotelu.	Kiedy	przycho-
dzą	na	nabożeństwo,	przechodzą	bezszelestnie	do	ławki,	
podobnie	 jak	 goście	 hotelowi	 do	 swojego	pokoju.	Po	
drodze	mijają	 innych	 i	 podobnie	 jak	 goście	w	 hotelo-
wym	korytarzu,	mówią	grzecznie:	„Dzień	dobry”.	Przy-
chodząc	do	kościoła	oczekują,	że	wszystko	będzie	wła-
ściwie	przygotowane	na	ich	przybycie.	Oczekują,	że	ich	
ławka	zostanie	wyczyszczona,	chór	będzie	gotowy	do	
zaśpiewania	nowej	pieśni,	a	ksiądz	będzie	przygotowa-
ny	do	wygłoszenia	ciekawego	kazania.	Po	zakończeniu	
nabożeństwa	 i	wysłuchaniu	 tego,	 co	zostało	przygoto-
wane,	odchodzą.	Przy	wyjściu	wrzucają	kilka	monet	do	
koszyka,	podobnie	do	gości	hotelowych	płacących	przy	
wyjeździe	w	 hotelowej	 recepcji.	 Przy	wyjściu	mówią	
grzecznie:	 „Do	 widzenia”	 i	 żegnają	 się	 do	 następnej	
niedzieli	albo	następnego	Wielkiego	Piątku.		 	
	 Ale	przecież	domownicy	nie	mogą	tak	po	pro-
stu	odejść.	Dla	domowników	odpowiedzialność	za	dom	
Boży	nie	kończy	się	wraz	zakończeniem	niedzielnego	
nabożeństwa.	 Domownicy	 są	 zawsze	 odpowiedzialni		
za	 	 swój	 	dom.	 	Ta	odpowiedzialność	nie	dotyczy	 tyl-
ko	finansów	i	ładnego	wyglądu	budynków	parafialnych,	
ale	 także	 stanu	 duchowego	 i	wzajemnych	 relacji.	Do-
mownicy	 są	 odpowiedzialni	 za	 innych	 domowników,	
za	 braci	 i	 siostry	 w	 Chrystusie.	 Biblia	 wielokrotnie	
przypomina	 o	 takiej	 odpowiedzialności.	Weselcie	 się	
z	weselącymi	 się,	 płaczcie	 z	 płaczącymi	 (Rz	 12,	 15);	
Napominajcie	 niesfornych,	 pocieszajcie	 bojaźliwych,		
podtrzymujcie	słabych	(l	Tes	5,14).	Te	i	inne	podobne	
słowa	nie	mogą	dotyczyć	anonimowych	członków	ko-
ścioła.	Z	pewnością	napomnienie	do	dzielenia	radości	
i	smutków	z	innymi	domownikami	nie	jest	tylko	zada-
niem	 dla	 księdza.	Apostoł	 Paweł	wielokrotnie	 używa	
zwrotu:	„jedni	drugim".	Jedni	domownicy	są	winni	coś	
drugim	domownikom.	Jedni	drugich	brzemiona	noście	
(Ga	6,2);	Uważajcie	jedni	drugich	za	wyższych	od	sie-
bie.	Niechaj	każdy	baczy	nie	tylko	na	to,	co	jego,	lecz	 
i	na	to,	co	cudze	(Flp	2,	3-4).	To	tylko	niektóre	słowa	do-
tyczące	wzajemnych	powinności.	Oprócz	tych	zaleceń	
z	 łatwością	można	znaleźć	wiele	 	 innych	 	podobnych		
wskazówek,	 obrazujących	 wzajemne	 relacje	 pomię-
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dzy	duchowym	rodzeństwem.	Zapewne	utrzymywanie	
bardzo	dobrych	relacji	z	niektórymi	braćmi	i	siostrami	
jest	 przyjemnością,	 a	 obcowanie	pod	 jednym	dachem	
z	wieloma	nie	sprawia	większych	problemów.	Ale	być	
może	wzajemne	relacje	z	pewnymi	braćmi	i	siostrami	
przychodzą	z	trudem.	Może	niektórzy	z	domowników	
są	trochę	inni,	może	mniej	sympatyczni.	Jednakże	nie	
zmienia	to	faktu,	iż	takie	osoby	są	też	braćmi	i	siostrami	
w	Chrystusie,	 członkami	 tej	 samej	 rodziny,	 domowni-
kami	 tego	samego	domu.	Bo	przecież	 rodziny	się	nie	
wybiera.	 Przyjaciół	 można	 sobie	 wybrać,	 ale	 rodzinę	
się	ma.	 Dla	 wszystkich	 domowników	musi	 być	miej-
sce,	bo	przecież	wszyscy	domownicy	są	w	domu	 	po-
trzebni.	Wszyscy	winni	doświadczać	w	domu	pomocy	

i	ciepła,	na	co	dzień	dzielić	smutki	i	radości	z	innymi	
domownikami.	Takiego	ciepła	i	serdeczności	nie	można	
doświadczyć	poza	domem,	w	żadnym	 innym	miejscu,	
nawet	 w	 najlepszym	 hotelu.	 W	 dzisiejszych	 czasach	
hotele	 prześcigają	 się	 w	 zapewnieniu	 komfortu	 swo-
im	gościom.	Oferują	klimatyzowane	pokoje,	wygodne	
łóżka,		bogate	wyposażenie	pokoi	w	telewizor,	telefon	
i	 bezprzewodowe	połączenie	 internetowe.	 	Wszystkie	
te	 usprawnienia	 nie	 zmieniają	 statusu	 obiektu.	 Pomi-
mo	wszystkich	wygód	hotel	pozostaje	hotelem	i	nigdy	
nie	 stanie	 się	 domem.	 Po	 dłuższym	 pobycie,	 nawet	 
w	najlepszym	pięciogwiazdkowym	hotelu,	zaczynamy	
tęsknić	 za	 domem.	Bo	wszędzie	 dobrze,	 ale	 najlepiej	 
w	domu.	Może	mniej	wygodnym,	ale	własnym.

Jan Broda

Dysputa lipska      cz. I

	 Wśród	łańcucha	zdarzeń,	jakie	wywołało	ogło-
szenie	przez	Marcina	Lutra	„95	tez	przeciw	odpustom”	
31	 października	 1517	 roku,	 istotne	 miejsce	 zajmuje	
dysputa	 lipska,	do	 jakiej	doszło	między	Wittenberczy-
kiem	a	Johannesem	Eckiem	(1486-1543),	wykładowcą	
uniwersytetu	w	Ingolstadt,	 	na	dworze	Jerzego	Broda-
tego	(1471-1539)	27-30	czerwca	1519	roku.	Odbyła	się	
ona,	chociaż	początkowo	Marcin	Luter	chciał	uniknąć	
bezpośredniego	 starcia	 z	 teologiem	 z	 Ingolstadt.	 Na	
pismo	 Johannesa	 Ecka	 noszące	 tytuł	 Obelisci,	 kry-
tykujące	 stanowisko	 Wittenberczyka	 prezentowane	 
w	sporze	o	odpusty,	Marcin	Luter	odpowiedział	jedynie	
prywatnie.	 Jednak	 w	 jego	 obronie	 wystąpił	 jego	 ów-
czesny	współpracownik	Andreas	Bodenstein	von	Karl-
stadt.	Przeciw	niemu	Johannes	Eck	wydał	najpierw	12,	
a	później	13	tez.	Tezy	te	średniowiecznym	zwyczajem	
uniwersyteckim	miały	być	podstawą	do	 akademickiej	
dysputy,	która	była	na	średniowiecznym	uniwersytecie	
podstawowym	 sposobem	 rozstrzygania	 sporów,	 a	 tak-
że	zdobywania	kolejnych	stopni	w	karierze	naukowej.	
Na	te	tezy	Johannesa	Ecka	Marcin	Luter	odpowiedział	
13	 kontrtezami.	 Dotykają	 one	 kluczowych	 zagadnień	
w	sporze,	jaki	od	31	października	1517	r.	toczył	się	za	
sprawą	wystąpienia	Wittenberczyka	wokół	odpustów.
	 Pierwsza	 z	 trzynastu	 tez	 przygotowanych	 na	
dysputę	 lipską	 przez	 Marcina	 Lutra	 głosi,	 że	 każdy	
człowiek	codziennie	grzeszy	i	jest	stale	wezwany	przez	
Chrystusa	do	pokuty.	Dowodem	na	to	jest	choćby	tekst	
z	Ewangelii	Mateusza	4,17,	który	zgodnie	z	przyjętą	w	
średniowieczu	 tradycją	 Wittenberczyk	 tłumaczy	 jako	
„Pokutujcie”.	Marcin	Luter	 rozumie	 to	 sformułowanie	
jednak	 nie	 przez	 pryzmat	 sakramentalnej	 pokuty,	 ale	
podobnie	jak	w	pierwszej	z	„95	tez	przeciw	odpustom”	
jako	 postawę	 życiową,	w	 której	 człowiek	 uznaje	 swą	
grzeszność.	 Jako	 swoisty	 punkt	 wyjścia	 do	 dyskusji	

w	pierwszej	 tezie	dysputacji	 lipskiej	Marcin	Luter	po-
zostawia	 stwierdzenie,	 że	 być	 może	 człowiek,	 który	
właśnie	 przed	 chwilą	 został	 usprawiedliwiony	 nie	 po-
trzebuje	pokuty,	jednak	nie	zmienia	to	faktu,	że	co	do	
zasady	Bóg	 codziennie	 oczyszcza	 swoją	winnicę,	 tak	
by	 przynosiła	 obfitszy	 owoc	 usuwając	 te	 z	 winorośli,	
które	 go	 nie	wydają.	To	 ostatnie	 stwierdzenie	 jest	 na-
wiązaniem	do	obrazu	winnicy	z	Ewangelii	Jana	15.	Za	
pomocą	 tego	 odwołania	Marcin	 Luter	 daje	 do	 zrozu-
mienia,	że	droga	codziennej	pokuty	i	oczyszczenia	jest	
czymś	normalnym,	zaplanowanym	przez	Boga,	stałym	
elementem	troski	o	Jego	winnicę	–	chrześcijan.
	 Odwołanie	 do	 kwestii	 codziennego	 grzechu,	
jaki	 jest	 udziałem	 człowieka,	 już	 w	 tezie	 pierwszej	
dysputy	 lipskiej	 i	 kontynuowanie	 tematu	 grzeszności	 
w	kolejnych	tezach	wynika	z	faktu,	że	to	właśnie	mię-
dzy	 innymi	 radykalna	 diagnoza	 grzeszności	 człowie-
ka	doprowadziła	Marcina	Lutra	do	zakwestionowania	
wypracowanego	 przez	 późnośredniowieczną	 teologię	 
i	 pobożność	 systemu	 pozyskiwania	 zbawienia,	w	 któ-
rym	było	także	miejsce	na	praktykę	odpustową.	Witten-
berczyk	był	świadom,	że	pojmowanie	grzechu	stanowi	
jeden	z	kluczowych	pól	sporu,	 jaki	 toczy	z	 teologami	
wiernymi	Rzymowi.
	 Wiedząc,	 że	 rozumienie	 grzeszności	 jest	 klu-
czowe	dla	pojmowania	zbawienia,	Marcin	Luter	powta-
rza	w	tezie	drugiej	dysputacji	lipskiej	swoje	radykalne	
twierdzenia	 odnoszące	 się	 do	 grzechu.	W	 zawartych	
w	 niej	 sformułowaniach	 po	 raz	 kolejny	 potwierdza,	
że	 człowiek	nawet	 czyniąc	dobre	uczynki	grzeszy,	 że	
grzech	powszedni	jest	odpuszczany	ze	względu	na	mi-
łosierdzie	 Boże,	 a	 nie	 ze	 względu	 na	 swój	 charakter,	 
a	 także,	 że	grzech	pozostaje	w	człowieku	po	Chrzcie.	
Negację	tych	stwierdzeń	uznaje	za	deptanie	po	apostole	
Pawle	i	samym	Chrystusie.
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	 Co	 kryło	 się	 za	 tymi	 trzema	 twierdzeniami?	
Pierwsze	 i	 trzecie	w	nich	 łączy	 luterskie	 przekonanie,	
że	grzech	pierworodny	jest	przede	wszystkim	postawą	
niewiary,	oddzielenia	od	Boga,	która	cechuje	całe	życie	
człowieka	naznaczonego	dziedzictwem	upadku	Adama.	
Grzech	 ten	 –	 postawa	 niewiary	 –	 pozostaje	 także	 po	
Chrzcie,	 który	 usuwa	 co	 prawda	 winę	 z	 nim	 związa-
ną,	ale	już	nie	usuwa	samego	zepsucia,	które	dochodzi	
do	głosu	przez	całe	życie	człowieka	w	jego	grzesznych	
czynach,	i	przez	całe	życie	musi	być	usuwane,	zaś	uko-
ronowaniem	tego	procesu	jest	śmierć.	Tutaj	w	tle	stoi	
spór	z	późnośredniowieczną	wizją,	która	zakładała,	że	
Chrzest	usuwa	nie	tylko	winę	grzechu	pierworodnego,	
ale	 także	 sam	grzech	pierworodny,	 a	 co	 za	 tym	 idzie,	
człowiek	 ochrzczony	 jest	 zdolny	 do	 dobrych	 uczyn-
ków,	którymi	może	wykazać	się	przed	Bogiem.	W	tej	
logice	ważna	jest	ocena	konkretnego	czynu,	nie	zaś	po-
stawy	człowieka.	Marcin	Luter	stał	zaś	zdecydowanie	
na	stanowisku,	że	człowieka	w	perspektywie	teologicz-
nej,	a	więc	w	jego	odniesieniu	do	Boga,	należy	oceniać	 
w	pierwszej	kolejności	przez	pryzmat	jego	postawy	nie-
wiary	bądź	wiary.	Tylko	wierzący	 jest	we	właściwym	
stosunku	do	Boga.	Jeśli	zaś	owej	wiary	brak,	żadne	za-
angażowanie	i	aktywność	człowieka	nie	są	w	stanie	mu	
pomóc.
	 Drugie	 z	 odrzuconych	 przez	 Marcina	 Lutra	 
w	 tezie	 drugiej	 twierdzeń	 polemizuje	 zaś	 ze	 średnio-
wiecznym	 podziałem	 grzechów	 na	 śmiertelne	 i	 po-
wszednie.	Tylko	te	pierwsze	zrywały	relację	człowieka	
z	Bogiem	 i	wymagały	 ingerencji	Bożej	 łaski	w	sakra-
mencie	pokuty.	Grzechy	powszednie	nie	wymagały	zaś	
dopełnienia	sakramentu	pokuty,	nie	były	też	przeszkodą	 
w	przystępowaniu	 do	 Sakramentu	Ołtarza.	Taka	 prak-
tyka	 jest	 możliwa	 jedynie	 w	 logice	 oceny	 grzechu	
wychodzącej	od	czynu,	 a	nie	 jak	chce	Reformator	od	
oceny	osoby,	która	czyn	popełnia.	Przy	zachowaniu	Lu-
trowego	założenia,	że	każdy	człowiek	jest	grzesznikiem	
oddzielonym	od	Boga,	co	określa	całość	jego	działania,	
podział	na	grzechy	powszednie	i	śmiertelne	traci	sens.
	 Dyskusja	o	grzechu	z	tezy	drugiej	w	tezie	trze-
ciej	 rozwinięta	 została	 przez	Reformatora	w	 odniesie-
niu	do	zbawienia.	Neguje	w	niej	założenie,	że	odejście	
od	grzechu	i	pokuta	rozpoczyna	się	w	człowieku	przez	
to,	że	zaczyna	on	nienawidzić	grzechu,	 jeszcze	zanim	
zacznie	miłować	Bożą	sprawiedliwość.	Odrzuca	zatem	
skruchę,	 która	 widziana	 była	 w	 średniowiecznej	 teo-
logii	 jako	 akt	 człowieka	 będący	 pierwszym	 koniecz-
nym	elementem	sakramentu	pokuty.	Takie	zaufanie	do	
zdolności	człowieka	jest	dla	Marcina	Lutra	przejawem	
pelagiańskiej	 herezji,	 z	 którą	 walczył	 już	 Augustyn	 
z	 Hippony.	Wzięła	 ona	 nazwę	 od	mnicha	 Pelagiusza	
(360?–422?),	 który	 twierdził,	 że	 możliwe	 jest	 osią-
gnięcie	zbawienia	własnym	wysiłkiem	człowieka,	bez	
udziału	łaski	Bożej.

Tezy	od	pierwszej	do	trzeciej	dyskutowały	z	podstawa-
mi	 systemu	 pobożności,	 którego	 elementem	 były	 od-
pusty.	W	 tezie	czwartej	Marcin	Luter	uderza	w	 jedno	 
z	jego	kluczowych	założeń.	Zgodnie	z	nim	człowieka	
za	 każdy	 popełniony	 grzech	 obciąża	 nie	 tylko	 wina,	
która	 w	 sakramencie	 pokuty	 jest	 zmazywana	 dzięki	
łasce	 Bożej,	 ale	 także	 i	 kara,	 z	 której	 człowiek	musi	
się	rozliczyć	zasługami	przed	Bogiem.	Kary	za	grzech	 
w	 wymiarze	 wiecznym,	 a	 więc	 dotyczące	 człowieka	
także	 po	 śmierci,	 były	 więc	 zamieniane	 na	 różnego	
rodzaju	czasowe	kary	pokutne,	którymi	człowiek	miał	
zadośćuczynić	Bożemu	wyrokowi	 jeszcze	podczas	ży-
cia	na	ziemi	poprzez	różnego	rodzaju	dobre	uczynki.	To	
właśnie	 owe	kary,	w	 sytuacji	 kiedy	 nie	 zostały	 dopeł-
nione	w	życiu	doczesnym,	przenoszone	były	do	czyść-
ca.	Od	owych	kar	zwalniały	 listy	odpustowe.	W	tezie	
czwartej	Wittenberczyk	 stwierdza,	 że	 karę	 za	 grzech	 
w	 postaci	 krzyża,	 a	 więc	 cierpienia	 nakładanego	 na	
człowieka,	może	wymierzać	 jedynie	Bóg.	Zaś	na	pod-
stawie	kanonów	i	orzeczeń	duchownych	nie	można	za-
mieniać	kar	wiecznych	na	doczesne,	z	których	człowiek	
miałby	się	rozliczać	poprzez	różnorodne	dobre	uczynki,	
zasługi	czy	odpusty.
	 Konsekwencją	 z	 tego	 jest	 treść	 tezy	 piątej,	 
a	 mianowicie	 zobowiązanie	 dla	 duchownych	 by	 od-
puszczali	 nie	 tylko	 winę	 grzechu,	 ale	 także	 karę.	 W	
perspektywie,	w	której	wyłącznie	Bóg	ma	prawo	karać	
człowieka	za	grzech	bądź	też	od	tej	kary	odstąpić,	sens	
tracą	wszelkie	praktyki	odmawiania	odpuszczenia	kary	
i	wyznaczanie	kar	pokutnych	mających	być	za	nie	za-
dośćuczynieniem.	Sens	 traci	 także	 rezerwacja	 odpusz-
czenia	pewnych	grzechów	dla	wyższych	duchownych.	
Zadaniem	 duchownego	 jest	 bowiem	 służenie	 odpusz-
czeniem	tym,	którzy	żałują	za	swój	grzech,	a	nie	rozli-
czanie	ich	z	konkretnych	czynów.
	 Dalsze	konsekwencje	z	tej	negacji	systemu	kar	
za	grzech	Marcin	Luter	wyciąga	w	tezie	szóstej.	W	niej	
Wittenberczyk	dopuszcza	co	prawda	możliwość	istnie-
nia	czyśćca,	w	którym	ludzie	mieliby	czynić	zadość	za	
swój	grzech.	Nie	ma	jednak	jego	zdaniem	żadnych	do-
wodów	pozwalających	wymagać	od	umierającego	czło-
wieka	czegokolwiek	innego	poza	gotowością	na	śmierć.	
Nie	 chodzi	 tu	 o	 jakieś	 działanie	 człowieka	 przed	 Bo-
giem,	ale	raczej	przyjęcie	wyroku	Bożego	i	pogodzenie	
się	w	nim	w	wierze.	W	tle	takiego	ujęcia	problemu	stoi	
oczywiście	 odrzucenie	 jakichkolwiek	 dodatkowych	
wymagań	 względem	 człowieka	 warunkujących	 jego	
zbawienie,	z	których	człowiek	miałby	się	rozliczać	po	
śmierci,	właśnie	w	czyśćcu.
	 Tematykę	 czyśćca	 Marcin	 Luter	 będzie	 kon-
tynuował	 w	 kolejnych	 tezach,	 zanim	 jednak	 do	 tego	
przejdzie,	wtrąca	 kluczową	 tezę	 siódmą,	w	 której	 po-
wraca	do	ogólnej	diagnozy	sytuacji	człowieka.	Zgodnie	
ze	 swoim	 radykalnym	 spojrzeniem	na	kwestię	 grzesz-
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ności	człowieka	odrzuca	w	niej	wolność	woli	człowie-
ka.	Wola	człowieka	jest	bowiem	spaczona	przez	grzech	
i	niezdolna	do	czynienia	dobra	w	oczach	Bożych.	Czło-
wiek	bowiem	przez	Boga	oceniany	 jest	w	pierwszym	
rzędzie	z	perspektywy	wiary	i	tylko	jej	brak	może	być	
powodem	potępienia.	Dlatego	tezy	o	wolności	woli	są	
dla	Marcina	Lutra	sprzeczne	z	właściwym	poznaniem	
czym	jest	wiara,	czym	skrucha,	a	także	czym	jest	wol-
ność	woli.	Z	tym	wiąże	się	również	to,	że	broniący	wol-
ności	woli	człowieka	w	odniesieniu	do	 jego	stosunku	
do	 Boga	 negują	 także	 to,	 że	 człowiek	 jest	 zbawiony	
tylko	 dzięki	wierze	w	Słowo	Boże.	 Pozostając	 konse-
kwentnym	 w	 swojej	 obronie	 zbawczej	 natury	 wiary,	
która	 zmienia	 człowieka	 i	 poprzedza	 jego	 działanie,	
Marcin	Luter	odrzuca	również	przekonanie,	że	z	powo-
du	uczynku	uznawanego	 za	 grzech	 śmiertelny	można	
stracić	wiarę.	Późnośredniowieczna	pobożność	tak	wła-
śnie	głosiła,	widząc	w	ludzkim	akcie	skruchy	drogę	do	
powrotu	do	wiary.	Reformacyjna	logika	jest	zasadniczo	
inna.	Od	wiary	do	skruchy,	a	więc	od	Bożego	daru	do	
reakcji	człowieka,	nie	zaś	odwrotnie.
	 W	kolejnych	dwóch	tezach	–	ósmej	 i	dziewią-
tej	–	Marcin	Luter	powraca	do	polemiki	z	nauczaniem	 
o	czyśćcu.	Zakładając	ukazany	w	tezie	szóstej	brak	do-
wodów	na	 takie,	 a	nie	 inne	działanie	 czyśćca,	Witten-
berczyk	wyciąga	 dalsze	 konsekwencje.	 Stwierdza,	 że	
obarczanie	ludzi,	którzy	umierają	bez	pragnienia	śmier-
ci,	dalszymi	karami	czyśćcowymi	jest	sprzeczne	z	rozu-
mem	i	prawdą,	a	także	wskazuje,	że	brak	jest	dowodów	
na	 twierdzenie	 teologów	 średniowiecznych,	 iż	 dusze	
w	czyśćcu	są	pewne	swojego	zbawienia	 i	oczekują	 je-
dynie	dopełnienia	łaski,	spłacając	nałożoną	na	nie	pulę	
kar.	 Za	 tym	 pojmowaniem	 czyśćca	 stało	 przekonanie,	
że	jest	on	etapem	w	drodze	do	nieba.	Nawet	na	gruncie	
późnośredniowiecznej	 pobożności,	 jeśli	 ktoś	 umierał	
nie	okazawszy	skruchy	za	grzech	i	nie	pojednawszy	się	
z	Bogiem,	uzyskując	odpuszczenie	winy	grzechu	w	sa-
kramencie	pokuty,	to	nie	miał	szans	dostać	się	do	nieba.	
Czyściec	był	bowiem	miejscem	dla	 tych,	którzy	 rozli-
czali	 się	nie	z	win	grzechu,	ale	z	nałożonych	na	nich	
kar.	Dla	Marcina	Lutra	 cała	 ta	 koncepcja	 zakładająca	
istnienie	 czyśćca	 jest	 jednak	 niepewnym	 wymysłem	
teologów,	którzy	nie	 są	 jej	w	stanie	w	sposób	przeko-
nujący	dowieść.
	 W	tezie	dziesiątej	Wittenberczyk	uderza	w	ko-
lejny	element	nauczania	o	odpustach.	Zakładało	ono,	że	
zasługa	Chrystusa	oraz	nadliczbowe	zasługi	 świętych,	
które	pozostały	po	tym,	jak	rozliczyli	się	oni	z	nałożo-
nych	na	nich	kar	 za	grzechy,	 tworzą	 swoisty	 fundusz,	
z	którego	Kościół	ma	prawo	udzielać	odpustu.	Marcin	
Luter	nie	neguje	określania	zasługi	Chrystusa	mianem	
skarbu	Kościoła,	 jednak	 uznaje	 za	 fałszywą	 praktykę	 
i	 nadużycie	 to,	 że	 ów	 skarb	 traktowany	 jest	 jako	 źró-
dło	 odpustów.	Z	 tym	 bezpośrednio	wiąże	 się	 zasadni-

cza	krytyka	odpustów	z	tezy	jedenastej,	w	której	Mar-
cin	Luter	odrzuca	uznawanie	ich	za	błogosławieństwo	
dla	 chrześcijan.	 Były	 one	 tak	 traktowane,	 gdyż	 listy	
odpustowe	 zawierały	 gwarancję	 odpuszczenia	 kar	 za	
grzech,	a	tym	samym	umożliwiały	uniknięcie	zarówno	
doczesnych	kar	pokutnych,	jak	i	pośmiertnych	cierpień	 
w	 czyśćcu.	 Kluczowym	 dla	Wittenberczyka	 jest	 tutaj	
argument	z	Księgi	Izajasza	43,25,	w	której	Bóg	mówi	
„Ja,	 jedynie	 Ja,	 mogę	 przez	 wzgląd	 na	 siebie	 zmazać	
twoje	 przestępstwa”.	 Drogą	 do	 usunięcia	 konsekwen-
cji	grzechu	jest	zatem	wyłącznie	działanie	Boże,	a	nie	
jakieś	działanie	człowieka	oparte	na	tym,	że	za	pomocą	
pieniędzy	ureguluje	on	swój	dług	przed	Bogiem.
	 Na	podstawie	powyższej	krytyki	można	stwier-
dzić,	że	kluczowy	problem	z	odpustami	tkwi	z	perspek-
tywy	Marcina	Lutra	w	 tym,	że	 ich	 istnienie	godzi	we	
właściwe	 chrześcijańskie	 poznania,	 że	 tylko	 i	wyłącz-
nie	Bóg	jest	 tym,	który	zbawia	człowieka	od	grzechu.	
Praktyka	odpustowa	zaś	sugerowała,	że	człowiek	sam	
jest	w	stanie	sobie	pomóc	w	obliczu	konsekwencji	grze-
chu	i	to	do	tego	za	pomocą	środków	finansowych.	Kry-
tyki	odpustów	dopełnia	teza	dwunasta,	która	odmawia	
papieżowi	 prawa	 do	 dowolnego	 odpuszczania	 kar	 za	
grzech,	nałożonych	na	człowieka	docześnie	i	wiecznie.	
Takie	odpuszczenie	kar	miało	umożliwić	przejście	od	
razu	w	stan	zbawienia,	oczywiście	jeśli	człowiek	nie	był	
obciążony	winą	 za	 grzech,	 której	 odpuszczenie	mógł	
uzyskać	 tylko	w	 sakramencie	 pokuty.	Twierdzenie	 to	
było	także	widziane	jako	podstawa	tego,	że	papież	był	
władny	 ogłaszać	 odpust.	 Ponownie	 takie	 uprawnienia	
papieża	są	dla	Marcina	Lutra	teologicznym	wymysłem,	
którego	nie	można	uzasadnić.
	 Późnośredniowieczne	 rozumienie	 procesu	
zbawienia,	 które	 zakładało	 konieczność	 odpuszczenia	
winy	grzechu	w	sakramencie	pokuty	i	konieczność	roz-
liczenia	się	z	kar	za	grzech	poprzez	zadośćuczynienia	
(dobre	uczynki)	bądź	odpusty,	 jest	więc	w	całości	dla	
Marcina	 Lutra	 czczym	 wymysłem	 przemądrzałych	
teologów,	którzy	 jednak	nie	 są	go	w	 stanie	w	 sposób	
przekonujący	dowieść.	Oczywiście	za	tymi	oskarżenia-
mi	stoi	Lutrowa	lektura	Pisma	Świętego,	a	szczególnie	
apostoła	Pawła,	która	przywiodła	go	do	przekonania,	że	
cała	logika	zbawienia	na	podstawie	ludzkiej	zasługi	nie	
jest	zgodna	z	tym,	co	sam	Bóg	przekazuje	człowiekowi	
w	obietnicach	zawartych	w	Jego	Objawieniu,	przekaza-
nym	na	kartach	Pisma	Świętego.
	 Ostatnia	z	tez	dysputy	lipskiej	także	odnosi	się	
do	papieża,	 jednak	dotyka	ona	 tematu	nie	 tyle	upraw-
nień	 papieskich	 w	 kontekście	 odpustu,	 ale	 ogólniej	
pytania	o	to,	w	jakim	zakresie	papież	jest	autorytetem	 
w	 Kościele.	 Dołączenie	 jej	 w	 tym	 miejscu	 wynikało	 
z	 faktu,	 że	 Johannes	Eck	był	 jednym	z	 teologów,	któ-
rzy	argumentowali	na	rzecz	nadrzędności	papieskiego	
autorytetu.	W	 swoich	 tezach	 przygotowanych	 na	 dys-
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putę	lipską	sformułował	on	twierdzenie	o	nadrzędności	
Kościoła	rzymskiego	nad	 innymi	Kościołami.	Dotych-
czasowy	przebieg	dyskusji	wokół	odpustów	pokazywał,	
że	szybko	na	pierwszy	plan	wysunęła	się	nie	tyle	kon-
trowersja	odnośnie	pojmowania	odpustów,	ale	pytanie	 
o	to,	kto	ma	autorytet	w	Kościele	by	rozstrzygać	o	ta-
kich	 kwestiach.	 W	 polemice	 z	 Johannesem	 Eckiem	
Marcin	Luter	w	trzynastej	tezie	odrzuca	papieskie	rosz-
czenie,	 jakoby	Kościół	 rzymski	 był	 nadrzędny	wzglę-
dem	wszystkich	 innych	Kościołów.	Takie	 ujęcie	 było	
podstawą	 do	 domagania	 się	 posłuszeństwa	 przez	 pa-
piestwo	 ze	 strony	 wszystkich	 chrześcijan.	 Uzasadnia-
jąc	swoje	stanowisko	Marcin	Luter	przywołuje	w	tezie	
13,	 oprócz	 Pisma	 Świętego,	 także	 dwa	 inne	 argumen-
ty.	Pierwszy	z	nich	jest	natury	historycznej	 i	głosi,	że	
roszczenie	papiestwa	do	nadrzędności	jest	stosunkowo	
świeżej	daty,	bo	ma	jedynie	400	lat,	wcześniejsze	1100	
lat	historii	Kościoła	mu	przeczy.	Marcin	Luter	połączył	
tutaj	sformułowanie	papieskich	roszczeń	do	nadrzędne-

go	autorytetu	z	historycznym	faktem	wzrostu	autoryte-
tu	papiestwa	w	okresie	reformy	gregoriańskiej	w	XI	w.,	
kiedy	 to	 papieże	 byli	 głównymi	 promotorami	 reform.	
Drugi	argument	odwoływał	się	zaś	do	kanonów	pierw-
szego	soboru	powszechnego	w	Nicei	(325	r.),	w	których	
za	 równorzędne	 stolice,	 mające	 ponadlokalny	 autory-
tet,	uznano	Jerozolimę,	Antiochię,	Aleksandrię	i	Rzym.	
Argument	ten	miał	nie	tylko	charakter	historyczny,	ale	
w	 jego	 tle	znajdowała	się	XIV-XV-wieczna	debata	na	
temat	 tego,	 czy	 nadrzędny	 autorytet	 w	 Kościele	 ma	
papież	(tzw.	papalizm)	czy	sobór	(tzw.	koncyliaryzm).	
Słuchaczom	Marcina	 Lutra	 taka	 argumentacja	 mogła	
przywodzić	 na	 myśl	 stanowisko	 koncyliarystyczne,	
sam	Wittenberczyk	jednak	zaprzeczył	mu	w	czasie	de-
baty	w	Lipsku,	kiedy	uznał	decyzję	soboru	w	Konstan-
cji	o	spaleniu	Jana	Husa	za	dowód,	że	sobór	może	się	
mylić.	 Tym	 samym	 odmówił	 soborowi	 niekwestiono-
walnego	autorytetu,	który	przyznawali	mu	zwolennicy	
koncyliaryzmu. dr Jerzy Sojka

Przyjdź, Duchu Święty, 
Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. 
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. 
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. 
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. 
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. 
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość. 
Przemień naszą noc w Twoje światło. 
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. 
Wyprostuj nasze krzywe drogi,
Wypełnij naszą pustkę. 
Oczyść nas z pychy,
Pogłębij naszą pokorę, 
Rozpal w nas miłość,
Zgaś w nas zmysłowość. 
Spraw, abyśmy widzieli siebie,
jak Ty nas widzisz.

Udostępniła: Janina Kisza - Bruell

	 Panie!	W	życzliwości	swej	postawiłeś	mnie	na	potężnej	górze,	A	gdy	zakryłeś	ob-
licze	swoje,	zatrwożyłem	się.	Do	ciebie,	Panie,	wołałem	I	Pana	błagałem	o	zmiłowanie.	
Jakiż	zysk	z	krwi	mojej,	Z	mojego	zejścia	do	grobu?	Czy	proch	może	cię	wysławiać?	Czy	
może	zwiastować	wierność	twoją?	Wysłuchaj,	Panie,	i	zmiłuj	się	nade	mną!	Panie,	bądź	
moim	wspomożycielem!	Zmieniłeś	skargę	moją	w	taniec,	Rozwiązałeś	mój	wór	pokutny	
i	przepasałeś	mię	radością.       				Ps	30,8-12
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500 –  letnimi śladami Reformacji ... - cz. IV

500 lat Reformacji

	 W	 poprzednim	 odcinku	 zapoznaliśmy	 się	 
z	 bogactwem	 literatury	 protestanckiej	 zarówno	 tłuma-
czonej,	 jak	 i	 rodzimej,	polskiej,	drukowanej	w	drukar-
niach	rozsianych	po	wszystkich	ważniejszych	miastach	
Królestwa.	 	Druki	 te,	 jak:	Biblie	 i	 jej	 fragmenty,	 	 ka-
techizmy,	postylle,	modlitewniki		i	kancjonały,	a	także	
pisma	polemiczne,	zaspokajały	w	dużej	części		najistot-
niejsze	 potrzeby	 mieszkańców	 przyznających	 się	 do	
„nowej	wiary”.	 Ilość	 i	 różnorodność	 tytułów	świadczy	
o	wielkiej	 trosce	 jej	autorów	i	 tłumaczy	o	 to,	aby	 tak-
że	polski	innowierca,	ewangelik,	miał	dostęp	do	ksiąg	
wyznaniowych	w	ojczystym	języku.	Nie	znamy	nakła-
dów,	ani	cen	tych	ksiąg,	zapewne	niemałych.	Być	może	
dla	wielu	rodzin	był	to	za	duży	wydatek.	O	zapotrzebo-
waniu	na	te	księgi	możemy	wnioskować	na	podstawie	
ilości	kolejnych	wydań.	Pod	 	 tym	względem	najpopu-
larniejszą	 była	 bodaj	 postylla	 ks.	 Samuela	 Dambrow-
skiego,	która	była	drukowana	jeszcze	w	XIX	w.,	także	
poza	Królestwem,	i	skutecznie	rywalizowała	z	innymi	
postyllami,	choćby	na	Śląsku.	Do	naszych	czasów	do-
trwały	 na	 szczęście	 chociaż	 pojedyncze,	 czasami	 nie-
kompletne		egzemplarze,	gdyż	wiele	z	nich	dzieliło	los	
zmarłego	właściciela.	Inne	padały	ofiarą	konfiskat,	albo	
nawet	świadomego	spalenia,	jak	choćby	Biblia	Brzeska.	
	 Mówią	 te	 księgi	 także	 o	 odmiennościach	 po-
szczególnych	 kierunków	 Reformacji,	 tkwiących	 nie	
tyle	w	różnicach	obrzędów,	co	w	interpretacji	zapisów	
biblijnych,	 choćby	 tylko	 według	 Marcina	 Lutra	 czy	
Jana	Kalwina	(głównie	kwestii	rozumienia	Sakramentu	
Komunii	 Świętej).	A	 przecież	wśród	 tych	 pierwszych	
pojawili	 się	 luteranie	 ortodoksyjni	 i	 filipiści;	 wśród	
kalwinów	 doszło	 do	 podziału	 na	 braci	 większych	 
i	mniejszych,	zwanych	Braćmi	Polskimi,	kwestionują-
cych	 istnienie	Trójcy	 Świętej	 (1562).	 Po	wojnach	 hu-
syckich	(1434)	i	po	opanowaniu	tronu	praskiego	przez	
Habsburgów	(1526),	a	zwłaszcza	w	czasie	i	po	wojnie	
30	–	letniej	(1618	–	1648),	na	teren	Królestwa,	głównie	
do	Wielkopolski,	napływały	kolejne	grupy	wygnańców	
husyckich,	 tworząc	 skupiska	 Jednoty	 Braci	 Czeskich.	
Tak	więc	 na	 terenie	Królestwa	mieliśmy	 cztery	 głów-
ne	odłamy	reformacyjne:	luteran,	kalwinów,	braci	pol-
skich	(arian)	i	braci	czeskich.	
	 Zauważmy,	że	umownie	od	1517	do	1546	Mar-

cin	Luter	powiedział	w	kwestii	nowej	konfesji	wszyst-
ko,	co	było	mu	danym	do	powiedzenia.	Cała	reszta	była	
rozwinięciem	 jego	 nauki.	 Jest	 podziwu	 godne,	 że	 tak	
wielu	Polaków	znajdujemy	wśród	studentów	uniwersy-
tetu	wittenberskiego,	niektórych	jeszcze	za	życia	Lutra,	
a	później	także	na	uczelniach	w	Heidelbergu	i	Genewie.	
Wśród	 tych	 pierwszych	 wymieńmy	 chociaż:	 Jakuba	
Fabriciusa,	Marcina	Krowickiego,	Jana	Mączyńskiego,	
Celestyna	Myślętę,	 Jakuba	 Niemojewskiego,	 Stanisła-
wa	Sarnickiego,	Krzysztofa	Trecy,	Ernesta	Trepkę,	An-
drzeja	Trzecieskiego.	Kilku		z	nich	poznaliśmy	już	jako	
autorów	 bądź	 tłumaczy	 literatury	 protestanckiej.	 Inni	
zaznaczyli	się	na	stanowiskach	wyższych	duchownych,	
wykładowców	 gimnazjów	 czy	 profesorów	 wówczas	
jedynej	 uczelni	 protestanckiej	w	 granicach	Królestwa	
-	w	Królewcu.	Po	nich	można	się	było	spodziewać	prze-
niesienia	 nauk	 Marcina	 Lutra	 w	 najczystszej	 formie	
na	 grunt	 Polski.	 Okazuje	 się	 jednak,	 że	wielu	 z	 nich	
przechodziło	stopniową	ewolucję	od	luteranizmu	przez	
kalwinizm	 do	 arianizmu	 (jak	 np.	 Marcin	 Krowicki).	
Działali	też	zakonnicy,	teologowie,	którzy	po	wpływem	
lektury	pism	Lutra	dokonywali	konwersji,	 jak	np.	An-
drzej	Osiander,	 ściągnięty	 przez	 księcia	Albrechta	 do	
Królewca,	później	ideolog	kierunku	nazywanego	osian-
dryzmem	(inne	ujęcie	nauki	o	usprawiedliwieniu),	czy	
Franciszek	Lismanin,	prowincjał	franciszkański	w	Kra-
kowie,	 późniejszy	 superintendent	 Jednoty	 kalwińskiej	
w	Małopolsce.	 Jeśli	 nie	 liczyć	 uczestnictwa	w	 dyspu-
tach	w	krakowskim	kole	humanistów	Andrzeja	Trzecie-
skiego	Starszego	-	Mikołaja	Reja	-	możemy	go	uznać	za	
swoistego	 rodzaju	 samouka	w	kwestiach	wiary,	 który	
mimo	braku	szkół	wybił	się	na	ojca	literatury	polskiej,	
ale	 także	 wybitnego	 przedstawiciela	 polskiego	 kalwi-
nizmu.	Różne	więc	były	drogi	do	poznawania	tajemnic	
wiary,	 różne	 motywacje	 takich	 czy	 innych	 zwolenni-
ków	różnych	konfesji,	podejmowanych	w	ogniu	dysput,	
nie	przebierających	w	środkach	polemik,	ścierania	się	
doktryn	 i	 to	 w	 warunkach	 nierównych	 praw	 obywa-
telskich.	Owe	dysputy	 toczyły	się	nie	 tylko	pomiędzy	
zwolennikami	 poszczególnych	Kościołów	Reformacji,	
ale	wszystkie	były	atakowane	przez	Kościół	Rzymsko-
katolicki,	który	umiejętnie	podsycał	wzajemne	nieporo-
zumienia	i	zwalczał	ich	naukę.	
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	 W	 takich	 okolicznościach	w	 1555	 r.	 w	wielu	
kręgach	zrodziła	się	myśl	utworzenia	w	Polsce	kościo-
ła	 narodowego	 na	 wzór	 Anglii,	 podporządkowanego	
królowi	 lub	 	sejmowi.	Miałby	on	uwzględniać	zasady	
głoszone	 przez	 Rzym,	 Wittenbergę	 i	 Genewę,	 służą-
cy	w	nim	duchowni	mieli	by	być	zwolnieni	z	celibatu	 
i	wybierani	przez	szlachtę	i	mieliby	udzielać	Komunii	
pod	 oboma	 postaciami.	 W	 podobnym	 duchu	 wypo-
wiadali	 się	 Jakub	 Przyłuski,	 autor	 fundamentalnego	
dzieła	 „Leges	 seu	 Statuta	 ac	 privilegia	 Regni	 Polo-
niae...”,	pierwszego	zbioru	prawa	polskiego	 i	Andrzej	
Frycz	Modrzewski	w	księdze	„O	Kościele”	w	traktacie	 
„O	poprawie	Rzeczypospolitej”.	
	 Wobec	kunktatorskiej	postawy	króla	Zygmunta	
Augusta,	z	zebranymi	postulatami	szlachty	udał	się	do	
Rzymu	marszałek	nadworny	 i	 kasztelan	 sandomierski	
Stanisław	 Maciejowski.	 Negatywna	 odpowiedź	 pa-
pieża	 Pawła	 IV	 spowodowała	 reakcję	 szlachty	 doma-
gającej	 się	 na	 sejmie	wykluczenia	biskupów	z	 senatu,	
uległych	 polityce	 Rzymu.	 Dalsze	 żądania	 unicestwił	
oddelegowany	 do	 Polski	 nuncjusz	 papieski	 Giovanni	
Francesco	Commnendone.	Z	kolei	przybyły	w	1556	r.	
z	 emigracji	 Jan	 Łaski,	 cieszący	 się	 europejskim	 roz-
głosem,	opowiadał	się	za	złagodzeniem	sporów	religij-
nych	 i	poszukiwaniem	 	 formuły	wspólnego	wyznania,	
jeśli	 nie	 inaczej,	 to	 chociaż	w	 ramach	Kościołów	Re-
formacji.	Jemu	właśnie	Kościół	Helwecki	zawdzięczał	
umocnienie	swojej	pozycji.	Mimo	zarysowującego	się	
rozłamu	w	 łonie	Kościoła	Helweckiego	 i	wydzielenia	
się	 tzw.	 zboru	mniejszego	 braci	 polskich,	 pierwszym	
krokiem	w	kierunku	pojednania		był	synod	w	Koźmin-
ku	(25.08.1555),	na	którym	doszło	do	utworzenia	unii	
pomiędzy	ewangelikami	helweckimi	i	braćmi	czeskimi.	
Za	sprawą	Jana	Łaskiego	na	synodzie	w	Wodzisławiu	
(1557)	 	 miało	 dojść	 do	 rozmów	 z	 luteranami,	 ci	 jed-
nak	odnosili	się	do	Łaskiego	z	niechęcią	i	zaproszenie	
odrzucili.	 	Przedmiotem	szczególnych	ataków	ze	 stro-
ny	 luteran	 wielkopolskich	 byli	 bracia	 czescy,	 przeto	
odwołali	się	oni	do	opinii	Wittenbergi.	Ta	oddaliła	za-
rzuty	poznańskiego	synodu	 luteran,	 i	wbrew	obawom,	
wydatnie	 złagodziła	 stanowisko	 poznańskich	 apologe-
tów.	 Uchwała	 sejmu	 lubelskiego	 i	 ustanowienie	 Unii	
Polsko	-	Litewskiej	(1569)	było	dodatkowym	bodźcem	
dla	najprzedniejszych	 rodów	wręcz	domagających	 się	
analogicznego	 połączenia	 kościołów	 Reformacji.	 Ko-
lejne	 synody	 w	 Poznaniu	 i	Wilnie	 starały	 się	 usunąć	
wszelkie	 przeszkody,	 by	 przygotować	 synod	 połącze-
niowy	trzech	głównych	kościołów	(luterańskiego,	braci	
czeskich	i	helweckiego)	w	Sandomierzu.	Synod	rozpo-
czął	obrady	9.04.1570	r.	Nie	dopuszczono	do	nich	braci	
mniejszych	–	arian.	Wystąpienie	braci	Glicznerów	(sup.	
Erazma	i	brat	-	sen.	Mikołaja),	domagających	się	uzna-
nia	przez	wszystkich	Wyznania	Augsburskiego,	wysta-
wiło	pozostałych	delegatów	na	wielką	próbę.	Wojewoda	

krakowski	Piotr	Myszkowski	i	wojewoda	sandomierski	
Jan	Zborowski	 „(...)	 błagali	 stronnictwa,	 by	 niezgoda-
mi	swymi	nie	szkodziły	sprawie	Reformacji	wobec	tak	
groźnego	przeciwnika,	jakim	jest	Kościół	Rzymski;	da-
wali	przy	tym	do	zrozumienia,	iż,	gdyby	nie	ubolewania	
godne	niesnaski,	rozdzielające	protestantów,	król	może	
by	 przystąpił	 do	Kościoła	 ewangelickiego”	 (Walerian	
Krasiński).	 Ostatecznie	 14.04.1570	 akt	 Unii	 Sando-
mierskiej	został	podpisany.	Wszystkie	strony	ugody	de-
klarowały:	„Puszczamy	w	niepamięć	wszelkie	nieporo-
zumienia	i	spory,	które	przeszkadzały	dotąd	rozwojowi	
Ewangelii	lub	wielkiemu	dusz	bogobojnych	zgorszeniu	
a	 dające	 wrogom	 naszym	 sposobność	 do	 oszczerstw	 
i	 do	 napaści	 na	 naszą	 prawdziwie	 chrześcijańską	wia-
rę;	natomiast	obowiązujemy	się	utrzymać	między	sobą	
pokój,	żyć	we	wzajemnej	miłości	i	wzajemnie	wspierać	
się	 w	 budowaniu	 Kościoła	 chrześcijańskiego	w	myśl	
tej	 naszej	 bratniej	 spójni”	 (W.	 Krasiński).	 Każdemu	 
z	Kościołów	pozostawiono	swobodę	obrzędów.	W	mie-
siąc	później	(18.05.)	na	synodzie	w	Poznaniu,	z	licznym	
udziałem	szlachty	i	duchowieństwa,	po	wprowadzeniu	
dodatkowych	 uściśleń,	 	w	 dwudziestu	 artykułach	 opi-
sano	i	uznano	uchwały	Ugody	Sandomierskiej.	Ponad	
wszelką	wątpliwość	było	to	wielkie	osiągnięcie	obozu	
protestanckiego	w	Rzeczypospolitej	Obojga	Narodów.	
Niestety	 na	 krótko!	Nową	okolicznością	 do	 rozdźwię-
ku	była	ogłoszona	w	Rzeszy	 luterańska	Formuła	Zgo-
dy	(1577).	Dla	części	luteran	w	Polsce	(zwłaszcza	nie-
mieckich)	ważniejsza	była	właśnie	ta	„Formuła”,	a	nie	
„Ugoda	Sandomierska”.	
	 7.07.1572	 r.	 zmarł	 ostatni	 Jagiellon	 na	 tro-
nie	 polskim	 –	Zygmunt	August.	Nie	 tylko	 dostojnicy	
państwa	 stanęli	 przed	problemem,	kto	ma	być	następ-
cą	 Zygmunta	Augusta,	 w	 jaki	 sposób	 przeprowadzić	
elekcję,	jak	zobowiązać	elekta	do	przestrzegania	praw,	 
a	 zwłaszcza	 wolności	 szlacheckich,	 wreszcie	 kto	 do	
czasu	 obioru	 króla	 ma	 sprawować	 władzę	 interrexa.	
Nie	obeszło	się	bez	intryg	i	wtrącania	się	do	wewnętrz-
nych	 spraw	 państwa	 nuncjusza	 papieskiego	Commen-
doniego,	 starającego	 się	 poróżnić	 i	 wyeliminować	 
z	gry	obóz	protestancki.	Ostatecznie	wszystkie	kwestie	
związane	 z	 elekcją	 miał	 rozstrzygnąć	 sejm	 konwoka-
cyjny,	obradujący	w	dniach	od	6	do	28.01.1573	r.	Skoro	
plan	 ograniczenia	 wpływów	 innowierców,	 zwłaszcza	
marszałka		koronnego	i	wojewody	krakowskiego	Jana	
Firleja,	głównego	protektora	kalwinizmu	w	Małopolsce	
nie	powiódł	się,	w	ostatnim	dniu	obrad	z	inicjatywy	bi-
skupa	kujawsko	–	pomorskiego	Stanisława	 	Karnkow-
skiego	doszło	do	zawiązania	konfederacji	warszawskiej	
i	 zawarcia	 „pokoju	 pospolitego	 między	 rozerwanymi	 
i	różnymi	w	wierze”,	obligującego	szlachtę	bez	wzglę-
du	na	wyznanie	do	zachowania	pokoju	religijnego.	Akt	
ten	podpisał	jako	jedyny	podkanclerzy	koronny	bp.	kra-
kowski	Franciszek	Krasiński,	co	spotkało	się	z	ostrym	
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napomnieniem	 ze	 strony	 Rzymu	 i	 Commendoniego.	
Mniej	chwalebną	stroną	tych	postanowień	było	oddanie	
władzy	nad	poddanymi	wszystkim	właścicielom	ziem-
skim,	co	znacznie	osłabiło	wpływy	Reformacji	wśród	
najniższych	warstw	społeczeństwa.	
	 Teraz	 poszczególne	 sejmiki	 ziemskie	 mia-
ły	 opowiedzieć	 się	 za	 wyborem	 odpowiedniego	 kan-
dydata	 na	 króla	 Polski.	 Spośród	 kilku	wybrano	 brata	
króla	Francji	Karola	 IX	 z	 dynastii	Walezjuszy	–	Hen-
ryka	 d’Anjou.	 Reszta	 zależała	 od	 zręczności	 posła	
francuskiego	 Jana	 de	 Monluc,	 biskupa	Walencji,	 któ-
ry	walnie	przyczynił	 się	do	pozyskania	przychylności	
większości	 potencjalnych	 wyborców,	 czyli	 szlachty,	 
i	 zdołał	 rozwiać	 część	 obaw,	 zwłaszcza	 dysydentów,	
dla	 których	 wiadomość	 o	 przeprowadzonej	 we	 Fran-
cji	 rzezi	 hugenotów	 (francuskich	 wyznawców	 kalwi-
nizmu	–	23/24.08.1572)	wzbudziła	poważny	niepokój,	
natomiast	 strona	katolicka	przyjęła	 ten	 fakt	 za	wielce	
obiecujący.	 Wreszcie	 sejm	 elekcyjny	 postanowiono	
zwołać	w	Kamieniu	pod	Warszawą,	zapewniając	w	ten	
sposób	większy	 udział	 szlachcie	mazowieckiej,	 która	
w	całości	 była	negatywnie	nastawiona	do	Reformacji.	
Strona	protestancka	widząc,	 że	 została	poniekąd	 zmu-
szona	do	obioru	nierozpoznanego	do	końca	Walezego,	
postanowiła	 wymóc	 zapewnienie	 wolności	 dla	 prote-
stantów	nie	tylko	w	Polsce,	ale	i	we	Francji,	pod	groźbą	
zerwania	elekcji.	Była	to	gorzka	pigułka	do	przełknię-
cia	dla	dyplomacji	 francuskiej,	zakończona	spisaniem	
dodatkowej	umowy.	Szlachta	i	panowie	zjechali	do	Ka-
mienia	w	pełnym	rynsztunku	bojowym,	ale	zjawił	się	
też	 Commendoni,	 perorując	 na	 zgromadzeniu	 senac-
kim,	iż	królem	Polski	może	być	wyłącznie	katolik.	Na	
sejmie	(5.04	–	20.05)	zdołano	spisać	zbiór	postulatów	
dla	elekta,	który	przedłożono	poselstwu	francuskiemu	
do	 wglądu	 i	 dopiero	 po	 zapewnieniu	 zaprzysiężenia	 
i	wykonania	aktów	przez	przyszłego	króla,	przystąpio-
no	do	wyborów.	Odtąd	uchwalone	Artykuły	nazwano	
henrykowskimi,	natomiast	dodatkowe	pacta	konwenta	
miały	być	ustalane	odrębnie	dla	każdego	elekta	i	wraz	 
z	Artykułami	przedkładane	każdemu	kolejnemu	królo-
wi	 elekcyjnemu.	Z	wykonaniem	wszakże	 bywało	 róż-
nie.	Jeszcze	przed	koronacją	biskup	warmiński,	kardy-

nał	Stanisław	Hozjusz,	przekonywał	elekta	do	złamania	
składanej	 przysięgi,	 gdyż	 „zobowiązań	 względem	 he-
retyków	można	nie	dotrzymywać	nawet	bez	potrzeby	
rozgrzeszenia”.	 Pomijając	 inne,	 także	 w	 czasie	 koro-
nacji	Henryka	 (21.02.1574)	doszło	do	dramatycznego	
momentu.	 Okazało	 się,	 że	 ze	 złożonej	 już	 przysięgi	 
w	 trakcie	 przekazania	 aktu	 obioru	 króla	 	 w	 katedrze	
Notre	Dame	w	Paryżu,	która	miała	być	powtórnie	po-
twierdzona	w	czasie	koronacji	w	katedrze	wawelskiej,	
usunięto,	 na	 polecenie	 interrexa	 arcybiskupa	 Jakuba	
Uchańskiego,	 fragment	 mówiący	 o	 wolnościach	 dla	
protestantów.	Wówczas	 marszałek	 Jan	 Firlej	 wręczył	
przed	 ołtarzem	 królowi	 paryski	 oryginał,	 wziął	 koro-
nę	i	powiedział:	„Jeżeli	nie	przysięgniesz,	nie	będziesz	
panował!”	 	 Zaskoczenie	 było	 powszechne.	Król	 przy-
party	do	muru	wypowiedział	końcowy	 fragment	 roty:	
„Przysięgam,	że	będę	bronił	i	przestrzegał	pokoju	wśród	
dysydentów	i	w	żadnym	przypadku	nie	dopuszczę,	by	 
z	 powodu	 religii	 ktokolwiek	 był	 uciskany	 zarówno	
przez	urzędników		państwowych,	jak	i	przez	nas”!	
	 W	wielu	miejscach	można	 przeczytać	 o	 wiel-
kiej	tolerancji	panującej	w	Królestwie,	czego	dowodem	
mają	być	także	szczytowe	osiągnięcia	obozu	Reforma-
cji	 także	 o	 znaczeniu	 politycznym,	 jak	Ugoda	 Sando-
mierska	i	Konfederacja	Warszawska.	Niestety,	autorzy	
tych	stwierdzeń	zapomnieli	o	wręcz	banalnym	porzeka-
dle	pt.	„papier	wszystko	zniesie”,	a	„oczywista	oczywi-
stość”	dopisuje	nowe	fakty,	wymykające	się	poza	ramy	
uroczystych	 aktów.	Henryka	 nie	 obchodziły	 losy	 Pol-
ski;	on	czekał	na	śmierć	brata!	Póki	co	popisywał	się	
nie	widzianą	na	Wawelu	rozwiązłością,	z	podpisaniem	
Artykułów	Henrykowskich	zwlekał,	w	końcu	na	wiado-
mość	o	zgonie	Karola	IX	(30.05),	po	117	dniach	„pano-
wania”,	spakował	manatki	i	w	nocy	18/19.06.1574	naj-
zwyczajniej	wyjechał	z	kraju.	Dopędzony	w	Pszczynie	
przez	panów	polskich,	odmówił	powrotu	do	Krakowa.	
W	kraju	 tymczasem	 rozszerzała	 się	 anarchia.	Miesiąc	
wcześniej	pożegnał	 się	 z	 życiem	marszałek	 Jan	Firlej	
(między	 9	 a	 26.04.),	 prawdopodobnie	 otruty.	 Stopnio-
wo	ale	stale	zagęszczały	się		złowrogie	dla	Reformacji	
polskiej	chmury.	

Władysław Sosna

O roku ów!
	 Zaczynam	patetycznie,	niczym	wieszcz,	bo	rok	
2017	będzie	niezwykły,	szczególny!	
	 Już	w	AD	2016	wiele	się	wydarzyło.	W	trzech	
województwach:	 śląskim,	 dolnośląskim	 i	 warmiń-
sko-mazurskim	 sejmiki	 ogłosiły	 rok	 2017	 Rokiem	
Reformacji.	 Przypomniano	 wybitnych	 ewangelików,	
zasłużonych	 dla	 tych	 regionów,	 podkreślono	 wkład	
spadkobierców	 Reformacji	 w	 materialny,	 kulturowy	

i	duchowy	 rowój	 tych	małych	ojczyzn	 i	wkład	w	 roz-
wój	całego	kraju.	W	Kościele	Jezusowym	w	Cieszynie	
31.10.2016	 r.	przeżyliśmy	poruszającą	 inaugurację	ob-
chodów	 Jubileuszu	 500	 lat	 Reformacji.	 Nabożeństwo	
było	transmitowane	w	telewizyjnej	Dwójce,	a	w	Jedyn-
ce,	w	drugim	dniu	Bożego	Narodzenia	wspomniano	bi-
skupa	Juliusza	Bursche,	jako	jednego	ze	współczesnych	
męczenników,	którzy	oddali	swoje	życie	za	Prawdę,	po-
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dobnie	jak	w	czasach	apostolskich	uczynił	to	Szczepan.	
	 Fakt,	że	współcześnie	ginie	więcej	chrześcijan	
niż	w	I	wieku,	jest	jedną	z	wielu	bolesnych	spraw,	któ-
re	sprawiają,	że	rok	Jubileuszu	może	być	jednocześnie	
rokiem	 trudów	 i	wstrząsów.	Twający	eksodus	uchodź-
ców	z	ogarniętych	wojną	krajów	Azji	 i	Afryki,	 i	brak	
wspólnego	planu	europejskiego,	jak	przyjąć	ich,	jak	im	
pomóc,	 pogłębiająca	 się	 przepaść	 pomiędzy	 najbogat-
szymi	a	najbiedniejszymi,	głód,	nędza,	frustracja	 tych	
drugich,	 narastająca	 fala	 nacjonalizmu,	 populizmu	 
i	 ksenofobii,	 ogarniająca	 nawet	 kraje	 o	 wielowieko-
wej	 tradycji	 demokratycznej,	 w	 tym,	 niestety,	 naszą	
ojczyznę,	 zanieczyszczenie	 środowiska	 powodujące	
niepokojące	 zjawiska	 klimatyczne,	 susze,	 katastrofy	
nieurodzaju,	to	tylko	niektóre	z	nierozwiązanych,	trud-
nych	problemów,	z	którymi	przyjdzie	nam	się	zmierzyć	 
w	najbliższych	miesiącach,	może	latach.
	 Jaki	będzie	rok	2017?	Co	mogę	zrobić	ja,	zwy-
kły	 mieszkaniec	 średniozamożnego	 kraju	 w	 centrum	
Europy,	ja,	członek	mniejszościowego	Kościoła,	który	
ma	niewielki	wpływ	na	poglądy	i	postawy	niemal	czter-
dziestomilionowego	społeczeństwa?						
	 A	 jednak,	 przypominając	 sobie	 prawdę,	 że	
Bóg	 plus	 jeden	 to	większość,	 zaglądam	 do	myśli	 Re-
formatora	i	wyjmuję	cytat:	„Bez	miary	wyższe	są	Sło-
wa	Boże	wobec	wszystkich	ludzkich	słów	(...)	Dlatego	
mili	chrześcijanie,	śmiało	w	głąb,	 i	niech	wykład	mój	 
i	innych	nauczycieli	będzie	tylko	szkieletem	do	właści-
wej	budowli,	 abyśmy	sami	pojmowali	czyste,	 szczere	
Słowo	Boże,	 smakowali	 je	 i	 przy	 nim	 stali.	 Gdyż	 tu-
taj	mieszka	sam	Bóg..."	(Marcin	Luter,	"Drogowskazy	
chrześcijanina").
	 Od	tego	musimy	zacząć,	i	musimy	to	kontynu-

ować,	musimy	smakować	Boże	Słowo,	wgłębiać	się	w	
nie,	w	nim	musimy	szukać	inspiracji.	Nie	znajdziemy	tu	
szczegółowych	 odpowiedzi	 na	 wszystkie	 trudne	 pyta-
nia,	ale	znajdziemy	łaskawego	Boga,	który	nas	ogarnie	
swoją	mocą,		natchnie	nową	nadzieją,	wypełni	miłością,	
wskaże	drogę	Prawdy.	I	wtedy,	tylko	wtedy,	będziemy	
w	 stanie	 dostrzec	 możliwości	 przekształcania	 otacza-
jącego	 nas	 świata,	 odkryjemy	 swoje,	 może	 skromne,	
umiejętności	 i	 możliwości	 niesienia	 pomocy	 bliźnim,	
uboższym,	materialnie	 lub	duchowo,	zranionym,	prze-
rażonym,	 a	może	 po	 prostu	 zagubionym,	 zdezoriento-
wanym.				
	 To,	co	najlepszego	możemy	zrobić	w	roku	Ju-
bileuszu,	 a	 jednocześnie	 roku	 trudów	 i	wstrząsów,	 to	
odkryć	na	nowo,	biorąc	przykład	z	reformatorów,	moc	
Bożego	 Słowa,	 bezcenność	 największego	 skarbu	 Ko-
ścioła	–	Ewangelii	o	Jezusie	Chrystusie,	który	jako	je-
dyny	może	zbawić,	przemienić	mnie,	Ciebie	i	świat.	
	 Dobrze	 jest	na	początku	roku	spojrzeć	wstecz	 
i	 zadać	 sobie	 pytanie,	 czy	 rok	 który	 minął	 był	 pod	
względem	duchowym	dojrzalszy	niż	poprzedni?	 I	czy	
pragnę,	żeby	ten	nowy	był	jeszcze	lepszy,	bardziej	war-
tościowy?	By	tak	się	działo,	muszę	stale	czerpać	z	Biblii	
jak	z	podręcznika	i	wprowadzać	w	życie	przyswajane	
prawdy.	Muszę	modlić	się,	rozmawiać	z	moim	Zbawi-
cielem	i	poddawać	się	Jego	przewodnictwu.	Mnie	musi	
ubywać,	On	musi	stawać	się	większy.	To	znaczy	–	mo-
jej	 samowoli,	mojego	egoizmu,	 samozadowolenia,	py-
chy	musi	być	mniej	i	mniej,	a	Jego	woli,	kierownictwa,	
inspiracji	coraz	więcej	i	więcej.	Wtedy	nawet	w	życiu	
takiego	 grzesznika	 jak	 ja	 będzie	 się	 mogła	 objawiać	
Boża	moc	i	miłość.

Marek Cieślar

       

 Patrząc po ludzku, życie tego dziecka nie miało nic wspólnego z pokojem i książęcą godnością. Żadne dziecko 
na tym świecie nie było bardziej od Niego znienawidzone, żadne nie musiało iść drogą takiego poniżenia i ubóstwa, 

żadne nie było tak prześladowane, począwszy od swego naro-
dzenia aż do śmierci. A jednak powiedziano tu: „ Książę Poko-
ju!”
  Tak było. Jego atrybutem był  pokój pośród boju, 
cichość pośród niepokoju, królewska godność w znoszeniu po-
niżenia i hańby, boskie wywyższenie i największe bogactwo 
w ludzkim ubóstwie. I było tak podczas Jego życia i podczas 
umierania na krzyżu. Bo tam pozbawiono Go nawet sukni.  
A gdy na krzyżu umierał między złoczyńcami, przebaczył  
w iście królewski sposób swoim dręczycielom. Któż był Mu 
równy? 

Matka Ewa 

KSIĄŻĘ  POKOJU
„Albowiem dziecię narodziło się nam (...) i nazwą go Książę Pokoju”.  Izajasz 9,5
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Trochę historii
W³adys³aw	Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 226

   02.01.1867:	urodził	się	Paweł Ciompa,	prawnik	ban-
kowości,	 prof.	Akademii	 Handlowej	 w	 Krakowie,	 na-
czelnik	 Banku	 Krajowego	 we	 Lwowie,	 autor	 szeregu	
prac	z	zakresu	bankowości	i	buchalterii.	Patrz	odc.	183,	
w	„Wieści	Wyższobramskie”	2013/06,	s.	12.	

**********
   07.01.1792: 	w	Rzymie	urodził	się	Enrico (Henryk)  
Marconi,	syn	Eleonory	Gerbert	i	prof.	Leandra	Marco-
niego,	architekta,	malarza	i	dekoratora.	W	arkana	przy-
szłego	 zawodu	 wprowadzał	 Henryka	 ojciec.	 W	 1806	
r.	 Henryk	 równocześnie	 rozpoczął	 studia	 ma	 dwóch	
uczelniach	bolońskich:	Uniwersytecie	i	Akademii	Sztuk	
Pięknych.	 Od	 1811	 r.	 przez	 szereg	 lat	 był	 nauczycie-
lem	rysunku	w	średniej	szkole	w	Lugo	di	Faenza.	Już	
wówczas	zdobył	pierwsze	nagrody	w	trzech	kolejnych	
konkursach	projektowych	(1815).	Zachęcony	przez	gen.	
Ludwika	Michała	Paca,	dowódcę	szeregu	kampanii	na	
różnych	 frontach,	Henryk	Marconi	w	1822	przyjechał	
do	 Polski.	 Mecenas	 zlecił	 mu	 budowę	 pałacu	 w	 Do-
wspudzie	 i	 przebudowę	 dawnego	 pałacu	 Radziwiłłów	 
w	Warszawie.	 Temu	 pierwszemu	 nadał	 kształt	 wielo-
osiowej	budowli	w	stylu	neogotyku	angielskiego	z	czte-
rema	wieżami	 (1820	–	1822),	niestety	zniszczony,	 ten	
drugi	 znacznie	 poszerzył,	 nadając	 barokowym	 elewa-
cjom	szatę	klasycystyczną	(1824	-	1828).	Obydwie	te	re-
alizacje	nie	tylko	zadowoliły	oczekiwania	generała,	ale	
zapewniły	mu	dalsze	zamówienia	nie	tylko,	choć	przede	
wszystkim,	w	Warszawie.	Już	od	1824	r.	wykładał	rysu-
nek	perspektywiczny	w	Szkole	Inżynierii	Dróg	i	Mostów	
przy	Uniwersytecie	Warszawskim.	W	1827	r.	cieszące-
mu	się	wielkim	powodzeniem	architektowi	powierzono	
stanowisko	radcy	w	Wydziale	Przemysłu	i	Handlu	Ko-
misji	 Rządowej	 	 Spraw	Wewnętrznych,	 Duchownych	 
i	Oświecenia	Publicznego.	W	latach	1851	–	1858	Mar-
coni	był	profesorem	w	Szkole	Sztuk	Pięknych	w	War-
szawie	i	mimo	zamknięcia	uczelni,	prowadził	wykłady	
przez	 dalszych	 10	 lat.	 Był	 członkiem	 kilku	Akademii	
(Rzym,	Bolonia,	Florencja,	Petersburg).	Mistrz	history-
zmu	 i	 eklektyzmu	polskiego	bardzo	przywiązał	 się	do	
wybranej	ojczyzny.	Obok	intensywnej	pracy	zawodowej	
rozwijał	działalność	społeczną	i	charytatywną,	udzielał	

się	 w	 Radzie	 Wychowania	
Publicznego,	 był	 aktywnym	
członkiem	 Warszawskiego	
Towarzystwa	 Dobroczynno-
ści,	 Instytutu	 Okulistyczne-
go	 i	wielu	 innych.	W	 czasie	
Powstania	 Listopadowego	
(1830	-	1831)	wziął	udział	w	działaniach	zbrojnych;	gdy	
wybuchło	kolejne	Powstanie	Styczniowe	(1863	–	1864),	
pośpieszył	 ze	 wsparciem	 finansowym.	 Już	 w	 trakcie	
tego	ostatniego	zmarł	(25.02.1863),	żegnany	przez	żonę	
–	Szkotkę	Małgorzatę	Highton	(wyznania	helweckiego)	
i	ośmioro	potomków.	Czterech	z	nich	 (Karol	 -	malarz,	
Leander	i	Władysław	–	architekci,	Henryk	–	inż.,	prze-
mysłowiec)	zdobyło	wyższe	wykształcenie	i	wpisało	się	
na	listę	zasłużonych	dla	Warszawy.	
	 Henryk	Marconi	był	też	autorem	kilku	prac	teo-
retycznych:	„O	porządkach	architektonicznych”,	„Zbiór	
projektów	 architektonicznych”,	 „Zbiór	 ozdób	 staro-
żytnych	 i	 współczesnych”,	 „Dziennik	 Politechniczny”,	
„Dom	Wiejski”	 i	 innych.	Główną	 jednak	 domeną	 jego	
działalności	 były	 prace	 projektowe	 (około	 200)	 i	 ich	
realizacja,	 które	 obejmowały	 pałace	 (wspomniane	 już	 
w	 Dowspudzie	 i	 Warszawie,	 ponadto	 rezydencje	 An-
drzeja	 Zamoyskiego,	 Branickich	w	Warszawie,	Wielo-
polskich	w	Chrobrzu),	gmachy	(Towarzystwa	Kredyto-
wego	w	Warszawie)	i	kamienice,	świątynie	(św.	Karola	
Boromeusza,	 Wszystkich	 Świętych	 w	Warszawie,	 św.	
Anny	 w	Wilanowie	 i	 Natolinie,	 ewangelicki	 w	 Turku,	
synagogi	 w	 Łomży),	 budowle	 użyteczności	 	 publicz-
nej,	jak	ratusze	(Ciechanów,	Radom),	szpitale	(Warsza-
wa,	Kalisz,	Łęczyca,	Wieluń),	sanatoria	(Busko-Zdrój),	
przytułki,	hotele	 („Europejski”	w	Warszawie),	dworce	
(Kolei	Warszawsko	–	Wiedeńskiej	w	Warszawie	–	znisz-
czony	 i	w	Sosnowcu),	 poczty	 (Augustów),	wodociągi,	
pawilony	parkowe,	grobowce	(Potockich	w	Wilanowie)	
i	inne.	

**********
   08.01.1967: zmarł	Jan Szturc,	 księgowy,	 zreformo-
wał	księgowość	Macierzy	Szkolnej,	zapobiegł	wykupie-
niu	hotelu	Piast	i	Zakładu	Wodolecznictwa	w	Wiśle,	or-
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ganizator	Polskiego	Banku	Odrodzenie	w	Katowicach.		
Patrz	odc.	128,	w	„Informator	Parafialny”	2008/11,	s.	11.	

**********
   10.01.1892:	w	Kalużycach	na	Mińszczyźnie	urodził	
się,	najmłodszy	spośród	czworga	rodzeństwa,	Melchior 
Wańkowicz,	syn	ziemianina,	powstańca	i	sybiraka	Mel-
chiora	 i	 Marii	 Szwoynickiej.	 Oboje	 rodziców	 utracił	
we	wczesnym	dzieciństwie,	wyrastał	pod	okiem	babki	 
w	jej	majątku	Nowotrzeby	na	Kowieńszczyźnie.	W	1903	
r.	 rozpoczął	 naukę	w	warszawskim	 gimnazjum	Pawła	
Chrzanowskiego,	ale	też	rychło	(1907)	zaangażował	się	
w	 działalność	 Trójzaborowej	 Organizacji	 Narodowej	
Młodzieży	Szkół	Średnich	„Przyszłość”	 	potocznie	na-
zywanej	„Pet”,	przewodniczył	zjazdowi	tej	organizacji	
w	Krakowie	 (1910),	 co	 odpokutował	 krótkim	uwięzie-
niem.	 W	 gimnazjum	 w	 szkolnym	 pisemku	 „Osa”	 za-
mieścił	swoją	szaradę,	w	1909	założył	i	był	redaktorem	
podziemnego	pisma	„Wici”.	Po	maturze	 (1911)	 rozpo-
czął	studia	w	Szkole	Nauk	Politycznych	i	na	Wydziale	
Prawa	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	w	Krakowie,	gdzie	
także	 udzielał	 się	 w	 kilku	 organizacjach	 narodowych.	 
Z	rosyjskiego	wojska	udało	mu	się	wykpić	dzięki	podsta-
wionemu	dokumentowi.	W	czasie	studiów	poznał	Zofię	
z	Małagowskich,	którą	poślubił	w	Kijowie	(8.02.1916).	
Dopiero	w	latach	1917	–	1918	odbył	służbę	w	I	Korpusie	
Polskim	w	Rosji	pod	dowództwem	gen.	Józefa	Dowbo-
ra	–	Muśnickiego,	o	mało	co	nie	zakończonej	wyrokiem	
sądu	polowego.	Po	zakończeniu	I	wojny	światowej	ob-
jął	odpowiedzialne		stanowisko	kierownika	Działu	Prasy	 
i	Propagandy	Towarzystwa	Straży	Kresowej.	W	1923	r.	
dokończył	studia	prawnicze	na	Uniwersytecie	Warszaw-
skim	i	przyjął	kierownictwo	Wydziału	Prasowego	Mini-
sterstwa	Spraw	Wewnętrznych.	Od	1926	r.	poświęcił	się	
wyłącznie	 działalności	 publicystycznej	 w	 założonym	
przez	siebie	Towarzystwie	Wydawniczym	„Rój”,	które	
z	 czasem	 stało	 się	 samodzielnym,	 jednym	 z	 najwięk-
szych	oficyn	wydawniczych	okresu	międzywojennego	
w	 Polsce,	 drukujące	 zwłaszcza	 dzieła	 literackie	 wiel-
kich	twórców	europejskich.	W	tymże	roku	odbył	swoją	
pierwszą	podróż	zagraniczną,	do	Meksyku,	a	reportaże	
pomieszczone	w	„Kurierze	Warszawskim”	dały	począ-
tek	 bogatej	 twórczości	 reportażowej.	 Zasłynął	 także	
jako	twórca	popularnego	sloganu	„cukier	krzepi”.	Za	te	
dwa	słowa	otrzymał	ze	Związku	Cukrowników	najwyż-
sze	honorarium	na	świecie	–	5000	zł.	Dużym	sukcesem	
Wańkowicza	 był	 obszerny	 reportaż	 z	 podroży	 po	 Pru-
sach	Wschodnich	(1935)	–	„Na	tropach	smętka”,	obraz	
przedstawiający	tragiczne	dzieje	mieszkańców	Warmii	i	
Mazur	w	ciągu	stuleci	podległości	pruskiej	(9	wydań	do	
1939	 r.).	 Oczywiście	 książka	wywołała	 także	 ostre	 re-
perkusje	ze	strony	władz	hitlerowskich.	Do	czasu	wybu-
chu	II	wojny	światowej	wziął	jeszcze	udział	w	podróży	
do	Stanów	Zjednoczonych	i	opublikował	cykl	reportaży	 
z	budującego	się	Centralnego	Ośrodka	Przemysłowego	

pt.	„Sztafeta”.	Zmobilizowany,	nie	odnalazł	swojej	jed-
nostki,	ale	w	niemieckim	radio	mógł	usłyszeć	o	wszczęciu	
intensywnej	akcji	poszukiwawczej	 jego	osoby.	Wpław	
przez	Dniestr	przeprawił	się	z	nieodłączną	maszyną	do	
pisania	 do	Rumunii.	Tam	 powstały	 pierwsze	 jego	wo-
jenne	reportaże,	które	zebrał	później	w	tomie	„Wrzesień	
żagwiący”.	 Szczęśliwie	 znalazł	 się	 wśród	 wybrańców,	
którym	było	dane	znaleźć	się	na	Cyprze	(1941	–	1942),	 
a	 potem	 w	 Palestynie.	 Dzięki	 Jerzemu	 Giedroyciowi,	
który	przekonał	gen.	Władysława	Andersa,	Wańkowicz	
został	nieformalnym	„urzędnikiem”	II	Korpusu	Polskie-
go,	a	niebawem	jego	najlepszym	kronikarzem,	zapisują-
cym	szlak	dyslokacji		jednostki	od	Iranu	do	Włoch,	a	tak-
że	tragiczne	losy	polskich	zesłańców	w	ZSRR	(„Dzieje	
rodziny	Korzeniewskich”).	Z	narażeniem	życia	zbierał	
Wańkowicz	relacje	z	pola	bitwy	pod	Monte	Casino	(maj	
1944).	Ta	 	bohaterska	dwutygodniowa	batalia	znalazła	
swoje	odbicie	w	3	–	tomowej,	bogato	ilustrowanej	zdję-
ciami	i	rysunkami		epopei	„Bitwa	pod	Monte	Casino”,	
której	I	wydanie	pojawiło	się	w	Mediolanie	w	1947.		Do-
piero	ona	przełamała	uprzedzenia	rządu	emigracyjnego	
do	autora.	Pod	koniec	1945	r.	dotarła	do	przebywające-
go	we	Włoszech	Wańkowicza	 żona	 Zofia.	 Pisarz	 tym-
czasem	na	nowo	zredagował	swój	„Wrzesień	żagwiący”	
i	napisał	krytyczny	wobec	Polaków,	ganiący	 ich	wady		
zbiór	 felietonów	 „Kundlizm”.	 Ta	 i	 dalsze	 publikacje,	 
a	 także	 przesyłanie	 artykułów	 do	 prasy	 wychodzącej	 
w	 Polsce	 Ludowej,	 spowodowały	 kolejne	 odwrócenie	
się	od	niego	środowisk	emigracji	zachodniej.	Po	dwóch	
latach	 pobytu	 w	Anglii	 (1947	 –	 1949),	 wobec	 kłopo-
tliwej,	 także	materialnej,	 sytuacji	wyjechał	 do	Stanów	
Zjednoczonych.	 Odsunąwszy	 się	 od	 wszelkiej	 działal-
ności	 społecznej,	 napisał	 kolejne	 wspomnienia	 „Ziele	
na	 kraterze”	 (1950),	 	 poświęcając	 je	 głównie	 swoim	
córkom	Krystynie	 i	Marcie	 oraz	 swojej	wiernej	 żonie	
Zofii.	Po	objeździe	Kanady	w	1950	r.	powstały	jeszcze	
reportaże:	„Tworzywo”,	„Polacy	i	Ameryka”	oraz	„Dro-
ga	 do	 Urzędowa”.	 Po	 kolejnej	 podróży	 po	 Kanadzie,	 
w	 1956	 r.	 otrzymał	 obywatelstwo	 amerykańskie.	 W	
Ameryce	jednak	nie	czuł	się	dobrze.	Zebrał	tam	jeszcze	
materiały	do	 trylogii	„W	ślady	Kolumba”.	Pod	koniec	
maja	1958	r.	powrócił	na	stałe	do	Polski,	do	Warszawy.	
Po	raz	pierwszy	w	kraju	pokazało	się	kilka	jego	tytułów	
poddanych	znacznym	cięciom	cenzury.	Jeździł	po	kraju	 
z	odczytami,	cieszącymi	się	wielką	frekwencją,	a	korzy-
stając	 z	 obywatelstwa	 amerykańskiego,	 często	 wyjeż-
dżał	za	granicę.	Oczywiście	w	1964	r.	złożył	swój	podpis	
pod	„Listem	34”	przeciw	cenzurze.	Zarówno	„List	34”,	
jak	i	memoriał	został	odczytany	w	Radiu	Wolna	Europa,	
okupiony	 kilkutygodniowym	 uwięzieniem	 i	 procesem	
sądowym,	 skazującym	go	 na	 3	 lata	więzienia	 za	 szka-
lowanie	dobrego	imienia	Polski	Ludowej	i	współpracę	
z	radiem	Wolna	Europa.	Pisarz,	dzięki	protestom	wielu	
środowisk	w	kraju	i	za	granicą,	kary	nie	odsiedział,	ale	
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odtąd	 stał	 się	 przedmiotem	 szczególnej	 „troski”	 Urzę-
du	Bezpieczeństwa.	Mimo	to	pokazało	się	kilka	pozycji,	 
w	 tym	wspomniane	 „W	 ślady	Kolumba”;	występował	
też	 w	 Polskim	 Radiu	 i	 telewizji.	 Pojawiła	 się	 także	
pierwsza	biografia	pisarza		na	80	–	lecie	urodzin,	on	sam	
zebrał	wybór	swoich	publikacji	w	tomie	„Przez	cztery	
klimaty”,	pokazał	się	także	obszerny	wywiad	pt.	„Wań-
kowicz	 krzepi”.	 Ostatnim	 dziełem	 pokazującym	 jego	
warsztat	 pisarski	 była	 dwutomowa	 „Karafka	 La	 Foin-
taine’a”,	wydana	w	1972	i	pośmiertnie	(II	tom)	w	1981	
r.,	mocno	ocenzurowana.	Już	wcześniej	pożegnał	żonę	
(1969),	 teraz	dopiero	przeprowadził	 się	do	wybudowa-
nej	willi	(1973).	Niestety	na	wiosnę	1974	r.	musiał	się	
poddać	operacji	w	Manchester.	Poprawa	zdrowia	była	
tylko	chwilowa.	10.09.1974	 r.	 „ojciec	polskiego	 repor-
tażu”	 zmarł.	 Spoczął	 na	 Cmentarzu	 Powązkowskim.	 
W	 naszej	 pamięci	 i	 historii	 literatury	 pozostał	 twórcą	
niepowtarzalnego	 typu	 opowieści	 reportażowej,	 będą-
cej	mozaiką	autentyzmu	zdarzeń,	wspomnień	i	anegdot,	
opowiedzianych	obrazowym	i	bogatym	językiem.	

**********
   11.01.1917:	w	Krakowie	przedwcześnie	zmarł	nauczy-
ciel	 gimnazjalny	 Jan Kukucz.	 Pochodził	 z	 Końskiej,	
gdzie	 urodził	 się	 20.06.1870	 r.	 Po	 ukończeniu	 gimna-
zjum	 niemieckiego	 wybrał	 się	 na	 studia	 na	Wydziale	
Filozoficznym	Uniwersytetu	 Jagiellońskiego,	 ale	ukoń-
czył	je	w	Wiedniu.	Zarówno	w	Cieszynie	jak	i	potem	na	
studiach	 udzielał	 się	w	 „Jedności”,	 organizacji	 skupia-
jącej	 uczniów	 i	 studentów	 o	wyrobionym	 polskim	 po-
czuciu	narodowym.	Gdy	w	1895	r.	po	wielu	perypetiach	
udało	 się	 otworzyć	 polskie	 Gimnazjum	 Macierzowe,	
pragnął	zostać	nauczycielem	w	tymże	gimnazjum	tym	
bardziej,	że	jako	jedyny	pochodzący	ze	Śląska	Cieszyń-
skiego,	miał	wówczas	 kwalifikacje	 pedagogiczne	wyż-
szej	uczelni.	Nauczyciele	po	seminariach	nie	byli	przez	
austriackie	władze	oświatowe	dopuszczeni	do	nauczania	 
w	gimnazjum,	przeto	całą	kadrę	nauczycielską	ściągnię-
to	z	sąsiedniej	Galicji.	Jan	Kukucz	był	wykładowcą	ję-
zyka	 niemieckiego	 i	 greki.	 Ponadto	 piastował	 funkcję	
wiceprezesa	Czytelni	Ludowej	i	udzielał	się	w	kilku	in-
nych	polskich	organizacjach.	Zły	los	sprawił,	że	w	1901	
r.	prof.	 Jan	Kukucz	był	 świadkiem	zajścia	 jego	kolegi	
prof.	 Stanisława	 Huberta,	 matematyka	 tegoż	 Gimna-
zjum,	z	policjantem	austriackim.	Incydent	został	nagło-
śniony	w	miejscowej	prasie	niemieckiej,	przedostał	się	
nawet	do	Izby	Poselskiej	Sejmu	Krajowego	w	Opawie,	
gdzie	 niemieccy	 posłowie	 domagali	 się	 ukarania	 na-
uczycieli	z	polskiego	gimnazjum	za	znieważenie	stróża	
porządku	 publicznego.	Mimo	 iż	 prof.	 Kukucz	 cieszył	
się	nienaganną	opinią	dobrego	nauczyciela	 i	był	 tylko	
niemym	świadkiem	zatargu	z	policjantem,	obaj	zostali	
pozbawieni	praw	nauczania	w	gimnazjum.	Był	to	jeden	 
z	 bardzo	wielu	 przykładów	 szykan	 i	 trudności,	 jakich	
nie	 szczędzono	 szkole,	 jej	 nauczycielom	 i	 uczniom.		

Prof.	Kukucz	znalazł	pracę	w	dalekim	Złoczewie,	potem	 
w	Rzeszowie,	a	od	1910	r.	w	prestiżowym	Gimnazjum	
św.	Anny	w	Krakowie.	Do	Cieszyna	nie	było	mu	już	da-
nym	powrócić.	

**********
   14.01.1892:	 urodził	 się	 	ks. dr Martin Niemöller,	
pastor	w	Berlinie,	 jeden	z	sygnatariuszy	sprzeciwu	na-
ruszania	suwerenności	Kościoła	Ewangelickiego	przez	
reżim	 hitlerowski,	 inicjator	 Kościoła	 Wyznającego,	
więzień	 obozów	 Sachsenhausen	 i	 Dachau,	 po	 wojnie	
zwierzchnik	Kościoła	w	Hessen	–	Nasau,	jeden	z	prze-
wodniczących	Światowej	Rady	Kościołów,	 orędownik	
ruchu	pokoju.	Patrz:	odc.	132	w	„Wieści	Wyższobram-
skie”	2009/3,	s.	10

**********
   15.01.1942: w	obozie	zagłady	w	Mauthausen	–	Gusen	
zginął	Alfred Bursche,	 adwokat,	 radca	 prawny	 insty-
tucji	kościelnych	 i	gospodarczych.	Urodził	się	w	Zgie-
rzu	 16.11.1883	 r.	w	wielodzietnej	 rodzinie	 pastorskiej	
ks.	 Ernesta	 Wilhelma,	 późniejszego	 superintendenta	
diecezji	płockiej	 i	Marii	Matyldy	z	domu	Harmel.	Ro-
dzice	 dołożyli	 wiele	 starań,	 aby	 licznemu	 potomstwu	
zapewnić	 staranne	 wychowanie	 i	 wykształcenie.	 Po	
ukończeniu	gimnazjum	w	Zgierzu,	Alfred	obrał	studia	
prawa	na	Uniwersytecie	Warszawskim,	ale	że	naraził	się	
uczestnictwem	w	 strajkach,	 został	 z	 uczelni	 relegowa-
ny.	Prawdopodobnie	przy	wsparciu	przyrodniego	brata	
inż.	chemika	Ernesta,	kierującego	fabryką	włókienniczą	 
w	Twerze,	dalsze	studia	wraz	z	młodszym	bratem	Hen-
rykiem	 zaliczał	w	Moskwie.	Dopiero	 po	 ich	 ukończe-
niu	mógł	dać	upust	 swojemu	zamiłowaniu	do	muzyki,	
wyjechał	do	Berlina,	gdzie	ukończył	klasę	fortepianową	
w	Pruskiej	Akademii	Sztuki.	W	1918	r.	znajdujemy	go	
już	 na	 liście	 adwokatów	w	Warszawie.	 Dwa	 lata	 póź-
niej,	28.04.1920	r.	poślubił	Janinę	Zaleską	–	Markowską.	
Oprócz	 obowiązków	w	 kancelarii	 adwokackiej,	 udzie-
lał	 się	 jako	 radca	 prawny	 w	 przedsiębiorstwie	 Tram-
wajów	Miejskich	i	w	Banku	Gospodarstwa	Krajowego,	 
a	 także	w	Konsystorzu	Kościoła	Ewangelicko	–	Augs-
burskiego.	Oprócz	spraw	zborowych	wspomagał	także	
ewangelickich	 przedsiębiorców,	 ludzi	 świata	 kultury	
i	 nauki,	 potrzebujących	 opieki	 prawnej.	 Utrzymywał	
przyjazne	stosunki	z	wieloma	pisarzami	(zwłaszcza	ze	
Stefanem	 Żeromskim	 i	 Zenonem	 Przesmyckim),	 ma-
larzami	 i	 muzykami.	 Sam	 zresztą	 doskonale	 grał	 na	
fortepianie,	 był	 wielbicielem	muzyki	 organowej	 i	 ora-
toryjnej	 i	wszystkiego,	co	wiązało	się	z	Młodą	Polską	
i	secesją.	Śladem	warszawskiej	inteligencji	wybudował	
w	 podwarszawskich	Chyliczkach	 swoją	willę	 letnisko-
wą	 w	 wyszukanym	 otoczeniu	 parkowym	 z	 rosarium,	
wzniesioną	według	projektu		młodszego	brata,	architek-
ta	Teodora.	 Zarówno	w	warszawskim	mieszkaniu,	 jak	
i	w	willi	 letniskowej	gości	nigdy	nie	brakowało.	Poza	
Warszawą	 lubił	 przebywać	 w	 Krynicy,	 Zakopanem,	 



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl16 Odwiedź naszą stronę:

a	 zwłaszcza	w	Kazimierzu	Dolnym,	 a	 gdy	 przebywał	
służbowo	w	Krakowie,	nie	omijał	Jamy	Michalikowej,	
stale	powiększając	krąg	przyjaciół	i	znajomych	z	kręgu	
bohemy.	To	wszystko	niestety	skończyło	się	z	chwilą	na-
paści	wojsk	hitlerowskich	na	Polskę	we	wrześniu	1939	r.	
Zmobilizowany,	 zanim	przejął	 obowiązki	 sędziego	 po-
lowego,	już	17.10.	wraz	z	braćmi	-	ks.	Edmundem	i	inż.	
Teodorem	-	został	aresztowany	przez	gestapo,	pół	roku	
później	 (2.05.1940)	przewiezionych	do	obozu	w	Sach-
senhausen	 –	 Oranienburg.	 Tam	 niespodziewanie	 było	
dane	całej	trójce	przeżyć	spotkanie	z	seniorem	rodu,	ks.	
bp.	 Juliuszem	 Bursche,	 zaaranżowane	 z	 niemałym	 ry-
zykiem	przez	niemieckiego	więźnia	politycznego	Harry	
Noujaksa,	darzącego	biskupa	wyjątkowym	szacunkiem.	
Spotkanie	to	młodsi	bracia	przeżyli	bardzo	głęboko.	Pod	
koniec	tegoż	miesiąca	cała	trójka	znalazła	się	w	obozie	
Mauthausen	 –	 Gusen.	W	 krótkim	 czasie	 (26.07.1940)	
wypadło	pogodzić	się	z	odejściem		ks.	prof.	Edmunda.	
Pod	 koniec	 października	 1941	 r.	 mecenas,	 jako	 znają-
cy	język	niemiecki	i	rosyjski,	odkomenderowany	został	
na	 „stanowisko”	 głównego	 pisarza	wydzielonego	 obo-
zu	 specjalnego	 dla	 jeńców	 rosyjskich.	 Tam	 miał	 być	
świadkiem		wyrafinowanego	bestialstwa,	które	przeszło	
jego	wytrzymałość	cielesną	i	psychiczną	jako	prawnika	
i	człowieka.	Zarażony	tyfusem	plamistym,	zmarł.	Urny	
rodzina	nie	otrzymała.	

**********
   17.01.1867:	we	Lwowie	urodził	się	Wiktor Schmidt. 
Do	gimnazjum	uczęszczał	w	Przemyślu	(1877	–	1784).	
Studia	 z	 zakresu	 filologii	 zaliczył	 na	 Uniwersytecie	
Lwowskim	 (1884	 –	 1888).	 Swoją	 pierwszą	 praktykę	
nauczycielską	 we	 Lwowie	 zakończył	 egzaminem	 na-
uczycielskim	ze	znajomości	języków:	greckiego,	łaciny,	
niemieckiego	i	polskiego	(1892).	W	1893	r.	przeniósł	się	
do	Bochni.	Stąd	w	1898	wyruszył	w	podróż	naukową	
do	Włoch	i	Grecji,	którą	zakończył	dwoma	semestrami	
studiów	z	archeologii	w	Wiedniu.	Przeniesiony	w	1900	
r.	do	Krakowa,	pracował	jako	nauczyciel	w	tamtejszych	
gimnazjach.	W	 1906	 r.	 został	 powołany	 do	 Cieszyna	
na	 stanowisko	dyrektora	polskiego	Gimnazjum	Macie-
rzowego.	Po	11	latach	służby	w	Cieszynie,	szczególnie	
trudnej	w	czasie	I	wojny	światowej	z	powodu	braku	na-
uczycieli,	powrócił	do	Krakowa,	obejmując	 tam	 także	
funkcję	dyrektora	w	Gimnazjum	im.	Jana	Sobieskiego.	
Zmarł	niespodziewanie	na	wypoczynku	w	Ujanowicach	
koło	Nowego	Sącza	23.07.1920	r.	W	cieszyńskim	gim-
nazjum	wygłosił	 szereg	prelekcji:	 „Sztuka	starogrecka	 
w	epoce	swego	rozkwitu”,	„Szkoła	i	dom	rodzicielski”,	
„O	chorobach	zakaźnych	i	ich	leczeniu”,	„Kobieta	w	spo-
łeczeństwie	rzymskim”.	Niektóre	z	nich	umieścił	m.in.	
w	„Miesięczniku	Pedagogicznym”,	a	 także	w	sprawoz-
daniach	szkolnych	w	Bochni	i	w	Cieszynie.	Jego	żona	
Helena	Antecka	–	Schmidt	wydrukowała	w	Cieszynie	
broszurę	 „Lud	 się	budzi”,	 poświęconą	gimnazjalistom,	

którzy	w	1914	r.	wyruszyli	na	front	I	wojny	światowej.	
W	 sprawozdaniu	 gimnazjum	 krakowskiego	 zachowała	
się	skromna	notatka	o	zmarłym	dyrektorze,	stwierdzają-
ca:	„Był	wcieleniem		rzymskiej	„virtus”	we	wszystkich	
jej	odmianach:	wytrwałości	i	stałości,	hartu	i	surowości	
dla	 siebie	 samego,	 obowiązkowości	 i	 poświęcenia	 dla	
sprawy	 publicznej,	 nie	 znającego	 ograniczenia.	 Rzad-
ko	można	 było	 spotkać	 kogoś,	 co	 by	mu	 dorównał	w	
uczynności,	w	ochotnym	ofiarowaniu	się	dla	dobra	dru-
gich,	kolegów	czy	młodzieży.	Tej	zwłaszcza	oddany	był	
całym	sercem.	Ona	była	jego	rodziną,	miłością	i	duszą,	
dla	niej	nie	znał	granic	ofiary.”	

**********
   19.01.1992:	w	Warszawie	zmarł		inż. Wiktor Ostrow-
ski,	 taternik,	alpinista	i	podróżnik.	O	jego	działalności	
zawodowej	dostępne	mi	źródła	milczą.	Wszystko,	co	o	
nim	 wiemy,	 dotyczy	 osiągnięć	 związanych	 z	 jego	 po-
dróżami	i	wspinaczkami	w	górach.	
	 Urodził	 się	 na	 Ukrainie	 w	 Jekatierinosławiu		
16.04.1905	r.	Z	jego	lat	młodości	wiemy,	że	w	Sosnow-
cu	ukończył	gimnazjum,	a	potem	studiował	na	Politech-
nice	Warszawskiej,	uzyskując	dyplom	inżyniera	budow-
nictwa	lądowego.	Prawdopodobnie	już	w	czasie	studiów	
odwiedzał	Tatry,	w	latach	1930	–	1935	dokonał	szeregu	
pierwszych	wejść	m.in.	na	Smoczy	Szczyt	w	Tatrach	Sło-
wackich.	Już	w	1932	r.	wziął	udział	w	wyprawie	w	Alpy,	
potem	przyszła	kolej	na	Andy	(1933	–	1934),	gdzie	był	
współzdobywcą		najwyższego	szczytu	całego	masywu	–	
Aconcagua,	w	1935	penetrował	Kaukaz	i	w	1937	znów	
Alpy.	Należał	w	tym	czasie	do	najaktywniejszych	wspi-
naczy	Koła	Wysokogórskiego	Oddziału	Warszawskiego	
PTT.	W	latach	1938	–	1939	zamieszkał	w	Zakopanem,	
z	ramienia	Klubu	Wysokogórskiego	był	członkiem	Ko-
misji	do	spraw	Przewodnictwa	Tatrzańskiego,	kierował	
budową	 nartostrad,	 przebudował	 wielką	 skocznię	 nar-
ciarską	na	Krokwi.	Zmobilizowany,	we	wrześniu	1939	
r.	uczestniczył	w	kampanii	obronnej.	Internowany	na	te-
renie	Litwy,	był	przerzucany	do	różnych	obozów	jeniec-
kich,	w	końcu	udało	mu	się	dotrzeć	do	organizowanej	
przez	gen.	Władysława	Andersa	armii	polskiej,	z	którą	
przedostał	się	do	Persji,	a	potem	do	Włoch.	Po	odbyciu	
kampanii	włoskiej	 i	 zakończeniu	wojny	wyemigrował	
do	Afryki,	od	1947	r.	przebywał	w	Buenos	Aires.	W	tym	
czasie	zdobył	m.in.	najwyższy	szczyt	Afryki	–	Kiliman-
dżaro	(1945),	był	organizatorem	argentyńskiej	wyprawy	
na	Lądolód	w	Patagonii	(1952),	uczestniczył	w	wypra-
wie	badawczej	pustyni	Laguna	Ibera	(1966).	Od	1963	r.	
odwiedzał	Polskę,	w	1975	r.	powrócił	do	kraju,	często	
wygłaszał	 prelekcje	 o	 swoich	 wyprawach	 na	 różnych	
spotkaniach	i	na	falach	radiowych.	
	 Osobną	dziedziną	 jego	działalności	 była	 	 foto-
grafika	i	publicystyka.	Obok	artykułów	jest	autorem	kil-
ku	książek,	m.in.:	„Na	szczytach	Kordylierów”	(1935),	
„W	 skale	 i	 lodzie”	 (1937,	 uzupełniane	 i	wydane	 kilka-
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krotnie),	 „Na	 szczyt	 świata”	 (1938),	 „Żołnierz	 z	Mon-
te	Casino”	–	album	(1945),	„Safari	przez	Czarny	Ląd”	
(1947),	 „Wyżej	 niż	 kondory”	 (1959),	 „Życie	Wielkiej	
Rzeki	–	wyprawa	wodami	Iguazu	i	Paraná”	(1967),	wy-
dane	także	w	tłumaczeniach.	

**********
   20.01.1892:	w	Raju	urodził	się		Henryk Szołdra,		syn	
rolnika	 Jana	 i	Marii	 z	 domu	Wierzgoń.	 Z	miejscowej	
szkoły	 ludowej	udał	 się	na	dalszą	naukę	do	polskiego	
Gimnazjum	Macierzowego	w	Cieszynie,	które	ukończył	
w	1912	r.	Nie	wiemy,	co	robił	w	czasie	I	wojny	świato-
wej.	Dopiero	po	wojnie	wyjechał	do	Lwowa	na	studia	
z	zakresu	architektury,	które	prawdopodobnie	ukończył	
w	 1922	 r.	 dyplomem	 inżyniera	 architekta.	Obok	 boga-
tej	 działalności	 zawodowej	 udzielał	 się	 w	 kilku	 orga-
nizacjach,	 	 od	 1925	 r.	 jako	 współzałożyciel	 Związku	
Architektów	na	Śląsku,	od	1927	w	Macierzy	Szkolnej.	
W	1928	r.	ożenił	się	z	córką	chybskiego	gospodzkiego	
Józefa	Kopla	–	Heleną.	Mając	już	duże	doświadczenie	
zawodowe,	 w	 1934	 r.	 został	 wykładowcą	 w	 Państwo-
wej	Szkole	Przemysłowej	w	Bielsku.	W	kwietniu	1940	
r.	 był	 ofiarą	 łapanki	 gestapo,	 przekazany	następnie	 do	
obozu	 koncentracyjnego	 w	 Dachau.	 Szczęśliwie	 prze-
żył	gehenną	obozową	 i	 już	w	1945	wrócił	do	„swojej”	
szkoły,	gdzie	uczył	do	1951	r.	Równocześnie,	w	latach	
1945	 –	 1955	 pracował	 w	 biurze	 projektowym.	 Zmarł	
7.04.1965	r.	w	Pszczynie,	spoczął	na	cmentarzu	przy	ul.	
Grunwaldzkiej	w	Bielsku-Białej.	
	 Lista	jego	prac	projektowych,	obejmująca	gma-
chy	 szkolne	 (Mnich,	 Chybie,	 Komorowice)	 i	 różnych	
budynków	mieszkalnych,	a	przede	wszystkim	kościoły,		
przedstawia	się	imponująco.	Wśród	budowli	sakralnych	
wymieńmy	kościoły	rzymskokatolickie	w:	Chybiu,	Fry-
drychowicach,	 Kamienicy,	 Moszczenicy,	 Pietrzykowi-
cach,	Szczyrku,	Wapienicy	i	w	Zarzeczu.	

**********
   26.01.1992:	 zmarł	 ks. Tadeusz Terlik,	 wikariusz	 
w	parafiach	ewangelickich	w	Sorkwitach,	Pabianicach,	
Wrocławiu	 i	 w	 Cieszynie,	 proboszcz	 parafii	 w	 Gole-
szowie,	 konsenior	 Diecezji	 Cieszyńskiej,	 	 ekumenista,	
wydatnie	przyczynił	się	do	rozkwitu	śpiewu	chóralnego	 
i	 powstania	 apteki,	 przeprowadził	 remont	 kościoła	 w	
Goleszowie	w	200	–	lecie	jego	powstania.	Patrz	odc.	80,	
w:	„Informator	Parafialny”	2004/11,	s.	7.	

**********
   28.01.1867:	 zmarł	 	ks. Michał Kupferschmid,	 na-
uczyciel	 w	Kieżmarku	 i	 w	 Bielsku,	 proboszcz	 parafii	
ewangelickiej	w	Gosau	 i	w	Wiśle,	 budowniczy	nowej	
szkoły	 i	murowanego	kościoła	w	Wiśle,	założyciel	no-
wego	cmentarza	na	Groniczku.	Patrz:	odc.	126,	w:	„In-
formator	Parafialny”	2008/09,	s.12.	

**********
   29.01.1967: zmarł	 w	 Bydgoszczy	Adam Grzyma-
ła - Siedlecki,	 kierownik	 literacki	 teatrów,	 dramato-

pisarz	 i	 publicysta,	 autor	niezliczonej	 ilości	 artykułów	 
i	felietonów,	w	których	mocno	podkreślał	konieczność	
umacniania	 państwowości	 polskiej,	 współpracę	 mię-
dzyregionalną,	 wartości	 i	 znaczenie	 kultury	 polskiej,	
czego	wyrazem	 były	 również	 liczne	 	 studia	 literackie	
(m.in.	o	Aleksandrze	Fredrze,	Władysławie	Reymoncie)	
przesyłane	do	kilkunastu	czasopism,	a	także	utwory	po-
wieściowe	(„Galeria	moich	bliźnich”	-	1911,	„Samosę-
ki”	 –	 1924),	 komedie	 i	 farsy	 („Sublokatorka”,	 „Popas	
króla	Jegomości”	–	1922,	„Podatek	majątkowy”	–	1929,	
„Pani	ministrowa”	–	1930,	„Czwarty	do	brydża”	–	1934,	
„Ormianin	z	Bejrutu”	–	1937,	„Ludzie	są	ludźmi”	–1946	
i	inne.	
	 Urodził	się	w	Wierzbnie	29.01.1876	r.	Był	synem	
pisarza	gminnego	i	uczestnika	Powstania	Styczniowego	
Leona	i	Julii	Pieprzak	–	Czaykowskiej.	Po	ukończeniu	
gimnazjum	w	Warszawie	zapisał	się	w	1894	r.	do	Szkoły	
Inżynierskiej	Wawelberga	i	Rotwanda.	Ponieważ	udzie-
lał	 się	 w	 nielegalnych	 kółkach	 samokształceniowych,	 
w	1896	r.	został	aresztowany	i	osadzony	w	Cytadeli	War-
szawskiej.	Po	zwolnieniu	wyjechał	do	Krakowa,	gdzie	
studiował	matematykę	 i	 polonistykę	na	Uniwersytecie	
Jagiellońskim.	 Debiutował	 w	 akademickim	 miesięcz-
niku	„Młodość”,	na	łamach	którego	zamieścił	pierwszą	
swoją	komedię	„Niewolnicy	krwi”	 (1899).	W	krótkim	
czasie	 nawiązał	 współpracę	 z	 wieloma	 czasopismami	
krakowskimi,	lwowskimi,	poznańskimi	i	warszawskimi	
(m.in.	 „Życie”,	 „Czas”,	 „Museion”).	 Od	 1901	 r.	 zaan-
gażował	 się	 w	 krakowskim	 Uniwersytecie	 Ludowym,	 
w	1905	r.	założył	Teatr	Ludowy,	rok	później	został	kie-
rownikiem	literackim	w	Teatrze	im.	Juliusza	Słowackie-
go,	gdzie	preferował	przede	wszystkim	dzieła	sceniczne	
rodzimych	twórców	różnych	epok.	W	tym	czasie	napi-
sał	pierwsze	syntetyczne		studium	literacko	–	krytyczne	
„Wyspiański.	Cechy	i	elementy	jego	twórczości”	(1909),	
był	także	współtwórcą	Związku	Artystów	i	Artystek	Te-
atrów	Polskich	w	Galicji.	We	Włoszech	był	już	w	1902	
r.,	 teraz	wybrał	 się	w	dwuletnią	podróż	do	Szwajcarii,	
Francji	i	Anglii	(1911	–	1912).	Po	powrocie	do	kraju,	w	
latach	1913	–	1915	był	kierownikiem	literackim	w	Te-
atrze	Rozmaitości	w	Warszawie,	wrócił	jednak	do	Kra-
kowa,	podejmując	na	nowo	pracę	w	Teatrze	im.	J.	Sło-
wackiego	i	w	Teatrze	Ludowym,	piastując	analogiczne	
stanowiska	(1916	–	1918).	Po	zakończeniu	wojny	przez	
kilka	 lat	 był	 współredaktorem	 „Tygodnika	 Ilustrowa-
nego”	w	Warszawie	(1918	–	1921),	pełnił	jednocześnie	
funkcję	 korespondenta	 i	 łącznika	 pomiędzy	 delegacją	
rządową	biorącą	udział	w	paryskich	rokowaniach	poko-
jowych	a	krajem,	w	czasie	wojny	polsko	–	sowieckiej	
był	korespondentem	wojennym,	a	swoje	refleksje	z	tego	
czasu	 zawarł	w	 książce	 „Cud	Wisły”.	Nawiązał	 także	
współpracę	z	„Rzeczypospolitą”	(1920	–	1925)	i	z	„Ku-
rierem	Warszawskim”	(1925	–	1939).	Jesienią	1923	r.	na	
przeciąg	11	lat	przeniósł	się	do	Bydgoszczy,	poświęca-
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jąc	czas		głównie	na	pisanie	komedii	i	fars	(„Spadkobier-
ca”	–	1924,	 „Miechowiec	&	syn”	–	1924),	 felietonów	 
i	 artykułów,	w	których	poza	 tematami	 literackimi	pod-
nosił	 także	miejsce	Wielkopolski	 i	 Pomorza	w	 gospo-
darce	i	życiu	społeczno	–	kulturalnym		kraju.	Udzielał	
się	 też	 	 jako	 prelegent	 i	 animator	 różnych	 imprez	 ar-
tystycznych,	 domagał	 się	 podniesienia	 rangi	 Bydgosz-
czy	 do	 siedziby	 województwa	 pomorskiego,	 wspierał	
Bibliotekę	Miejską.	W	1934	 r.	 powrócił	 do	Warszawy,	 
a	czas	wypełnił	m.in.	pisaniem	książki	i	scenariusza	do	
filmu	o	Ludwiku	Solskim.	Został	też	w	tym	czasie	laure-
atem	„Złotego	Wawrzynu	Polskiej	Akademii	Literatury”	
(1937).	Wrzesień	1939	 r.	 spędził	w	Warszawie,	potem	
udzielał	się	w	Radzie	Opiekuńczej,	ale	też	stał	się	przed-
miotem	 zainteresowania	 gestapo,	 czego	 efektem	 było	
osadzenie	na	Pawiaku	(	11.11.1942).	Zwolniony	po	kil-
ku	miesiącach,	schronił	się	z	nadwyrężonym	zdrowiem	
w	 Bielanach.	 Czas	 poniewierki	 opisał	 w	 relacji	 „Sto	
jedenaście	dni	 letargu”	(1944).	W	kwietniu	1945	r.	po-
wrócił	do	Bydgoszczy,	zatrudniony	w	Wydziale	Kultury	 
i	Sztuki	Pomorskiego	Urzędu	Wojewódzkiego,	zabiegał	
o	założenie	Bydgoskiej	Szkoły	Dramatycznej,	w	latach	
1945	–	1947	był		jej	wykładowcą	i	dyrektorem,	ponadto	
w	 latach	1946	–	1960	był	kierownikiem	literackim	Te-
atru	 Polskiego	w	Bydgoszczy,	w	 dalszym	 ciągu	 inten-
sywnie	współpracował	z	wieloma	pismami,	zwłaszcza	 
z	 „Ilustrowanym	 Kurierem	 Polskim”	 i	 „Tygodnikiem	
Warszawskim”,	 	 pisał	 kolejne	 powieści	 i	 szczególnie	
cenne	dla	historii	 teatru	wspomnienia:	„Świat	aktorski	
moich	 czasów”	 (1957),	 „Niepospolici	 ludzie	 w	 dniu	
swoim	powszednim”	 (1961),	 „Na	orbicie	Melpomeny”	
(1966),	 „Ludzie	 i	 dzieła”	 –	 1967,	 oraz	 „Tadeusz	 Paw-
likowski	i	jego	krakowscy	aktorzy”,	a	także	„Nie	poże-
gnani”	(o	literatach	zmarłych	w	czasie	wojny)	wydane	
pośmiertnie.	

**********
   30.01.1517:	we	Wrocławiu	urodził	się	ks. Johannes 
Aurifaber	 (rodowe	 nazwisko	 Goldschmidt).	 Później	
do	 swojego	 zlatynizowanego	 nazwiska	 dodał	 jeszcze	
określenie	Vratislaviensis.	Zapewne	po	przygotowaniu	
w	 szkołach	 rodzinnego	miasta	wyruszył	w	 1534	 r.	 na	
studia	 do	Wittenbergi.	Ukończył	 je	w	1538	 r.	 tytułem	
magistra.	Wówczas	też	bardzo	zbliżył	się	do	Filipa	Me-
lanchtona,	 zyskując	 jego	 przyjaźń.	 Przez	 kolejne	 lata	
pracował	na	uczelni	wittenberskiej	jako	docent,	w	1540	
r.	był	dziekanem	fakultetu	filozoficznego.	Mając	w	mia-
rę	 ustabilizowane	warunki	 życia,	w	 1543	 ożenił	 się	 z	
Sarą,	córką	ks.	Jana	Hessa,	pierwszego	luterańskiego	ka-
znodziei	we	Wrocławiu.	Z	powodu	zagrożenia	w	czasie	
wojny	szmalkaldzkiej,	w	1546	r.	schronił	się	w	Magde-
burgu,	kilka	miesięcy	później	stawił	się	we	Wrocławiu.	
Prawdopodobnie	 było	 to	 związane	 ze	 śmiercią	 teścia	 
(†	6.01.1547).		Wiosną	1548	r.	wznowił	swoje	wykłady	
w	Wittenberdze.		W	1550	uzyskał	tytuł	doktora.	Na	proś-

bę	Filipa	Melanchtona	udał	się	do	Rostocku,	gdzie	objął	
stanowisko	proboszcza	w	kościele	św.	Mikołaja	i	profe-
sora	na	miejscowym	uniwersytecie.	Prawdopodobnie	na	
zlecenie	 księcia	Meklemburgii	 opracował	Meklembur-
ski	Porządek	Kościelny	(1552).	Rok	później	upomniał	
się	o	niego	książę	pruski	Albrecht,	zaprosił	do	Królew-
ca,	niebawem	nominował	go	na	profesora		Uniwersytetu	 
i	prezydenta	biskupstwa	w	Sambii	(1554).	Tymczasem	
na	uniwersytecie	trwał	spór	pomiędzy	zwolennikami	or-
todoksji	luterańskiej,	a	zwolennikami	niedawno	zmarłe-
go	prof.	Andrzeja	Osiandra	(†	1552),	który	głosił	 inną	
wykładnię	nauki	o	usprawiedliwieniu.	W	1558	r.	wydał	
opracowany	 przez	 siebie	 Pruski	 Porządek	 Kościelny.	
Zarówno	 z	 powodu	 nieporozumień	 teologicznych,	 jak	
i	 krytyki	 	 ogłoszonego	 porządku,	 utracił	 łaski	 księcia	
Albrechta	i	musiał	opuścić	Królewiec	(1565).		W	1566	
r.	Aurifaber	wrócił	do	rodzinnego	miasta,	od	1567	pia-
stował	urząd	proboszcza	w	parafii	przy	kościele	św.	Elż-
biety	oraz	inspektora	szkół	luterańskich.	Niespełna	rok	
później,	19.10.1568		zmarł.		

**********
   31.01.1867:	 urodził	 się	Mariusz Zaruski,	 gen.	bry-
gady,	 wytrawny	 żeglarz,	 inicjator	 narciarstwa	 tury-
stycznego	 w	 Tatrach,	 twórca	 ratownictwa	 górskiego,	
organizator	 harcerskich	 rejsów	 pełnomorskich,	 publi-
cysta,	 autor	 opowieści	 o	 tematyce	 górskiej	 i	morskiej	
(„Na	bezdrożach	 tatrzańskich”,	 „Na	morzach	dalekich.	
Kartki	z	pamiętnika	marynarza	Polaka”).	Patrz	odc.	217,	 
w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2016/4,	s.	10	–	11.	

**********
   31.01.1942:	zginął	w	obozie	koncentracyjnym	w	Da-
chau	działacz	ruchu	narodowego	Jerzy Nikodem.	Był	
synem	gródeckiego	zagrodnika	Pawła	Nikodema.	Uro-
dził	się	w	Gródku	(ob.	CzR)	31.03.1885	r.	Był	absolwen-
tem	polskiego	Gimnazjum	Macierzowego	w	Cieszynie	
(1906).	Tak	 przygotowany	 podjął	 studia	 prawnicze	 na	
Uniwersytecie	w	Wiedniu,	ale	nie	zaniedbał	też	działal-
ności	w	Stowarzyszeniu	Akademików	Śląskich	„Znicz”.	
Po	 studiach	 udzielał	 się	 w	 polskich	 organizacjach	
społecznych	 i	 politycznych,	 występował	 na	 wiecach,	 
w	„Głosie	Ludu	Polskiego”	i	w	„Dzienniku	Cieszyńskim”	
zamieszczał	swoje	notatki	i	publikacje.	W	1908	r.	zwią-
zał	się	z	„Zaraniem	Śląskim”,	na	łamach	którego	zamie-
ścił	fragmenty	dramatu	„Ondraszek”.	Próbował	również	
swoich	 sił	 w	 obrazku	 scenicznym	 „Wybory”	 (1912).	
Pisał	 	 także	 wiersze,	 które	 zebrał	 w	 tomiku	 „Otom	
ja”	 (1912).	 Później	 zaniechał	 twórczości	 literackiej.	 
W	1918	r.	wyjechał	do	Poznania,	gdzie	do	czasu	przej-
ścia	 na	 emeryturę	 pracował	 	 w	Urzędzie	 Skarbowym.	
Potem	przeniósł	 się	 do	Muszyny	 pod	Poznaniem	 i	 do	
1939	r.	prowadził	własne	biuro	porad	prawnych.	Udzie-
lał	 się	 także	w	Związku	Oficerów	Rezerwy	 i	 Polskim	
Związku	 Zachodnim.	 Po	 zajęciu	 Wielkopolski	 przez	
wojska	hitlerowskie,	w	1940	r.		został	aresztowany.
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Wydarzenia parafialne
VI Cieszyńskie Śniadanie Kobiet

	 Spotkanie	 odbyło	 się	 03.12.2016	 r.	 o	 godz.	
9.00	 i	 rozpoczęło	 od	 serdecznego	 powitania	 zgroma-
dzonych	Pań	przez	Zofię	Wojtas,	która	zwróciła	uwagę	
wszystkim	na	 doniosłość	Adwentu,	 gdzie	 szczególnie	
w	oczekiwaniu	na	przyjście	naszego	Pana	 i	Zbawicie-
la,	winniśmy	swoje	modlitwy	poprzeć	postępowaniem	 
i	 wyciszeniem,	 pokorą,	 dobrocią,	 łagodnością	 i	 miło-
ścią	 tak,	 aby	 w	 centrum	 naszego	 zainteresowania	 za-

wsze	był	Jezus	Chrystus	i	słowo	Boże.	
	 Następnie	 w	 modlitwie	 jedna	 ze	 zgromadzo-
nych	pań	(Irena	Apostolska)	podziękowała	Bogu	za	to,	
że	bez	żadnych	przeszkód	możemy	się	spotykać,	za	to,	
że	nas	prowadził	i	chronił	aż	do	dnia	dzisiejszego	i	że	
nas	otacza	łaską	i	opieką.	Poprosiła,	aby	Chrystus	był	
obecny	wśród	nas	tak,	jak	obiecał:	„Gdzie	jest	dwóch	
lub	 trzech	 zgromadzonych	 w	 imię	 moje,	 tam	 jestem	

pośród	nich”,	żebyśmy	byli	nie	tylko	czciciela-
mi	Jezusa	Chrystusa,	lecz	Jego	naśladowcami	
tak,	 byśmy	mogli	 nazywać	 się	 dziećmi	Boży-
mi.	 Potraktujmy	 to	 spotkanie	 jako	 swoistego	
rodzaju	agape	tj.	chrześcijańską	ucztę	miłości	
i	 spojrzyjmy	na	siebie	nawzajem	z	serdeczno-
ścią	 i	uwagą,	 jak	Słowo	Boże	mówi	w	Liście	
do	 Koryntian	 (3,12)	 „Przeto	 przyobleczcie	
się	 jako	 wybrani	 Boży,	 święci	 i	 umiłowani	 
w	 serdeczne	 współczucie,	 w	 dobroć,	 pokorę,	
łagodność	i	cierpliwość.	A	ponad	to	wszystko	
przyobleczcie	się	w	miłość”.	Poprosiła	w	mo-
dlitwie,	 aby	 Bóg	 pobłogosławił	 to	 dzisiejsze	
spotkanie,	 wszystkich	 zebranych,	 ich	 domy	 
i	bliskich,	a	także	Kościół	swój	i	zbliżające	się	
Święta	Bożego	Narodzenia,	abyśmy	spędzili	je	

w	 atmosferze	miłości	 i	 pokoju,	
w	poczuciu	Bożej	obecności.	
	Obecni	na	spotkaniu	chórzyści	
z	Chóru	Misyjnego	wprowadzi-
li	wszystkie	Panie	w	atmosferę	
Adwentu	 i	 Świąt,	 wykonując	
trzy	 pieśni:	 „Przez	 dobrą	 moc	
Twą”,	 „Bez	 Niego”,	 „Jezus	
przychodzi”.	
	 	 Wszystkie	 Panie	 ra-
czyły	 się	 przygotowanymi	 na	
VI	 Cieszyńskie	 Śniadanie	 Ko-
biet	 cieszyńskimi	 kanapkami,	
kawą,	 herbatą	 i	 upieczonymi	
przez	 niektóre	 z	 Pań	 smakowi-
tymi	ciastami.	
	 	 Organizatorka	 Zofia	
Wojtas	 przedstawiła	 obecnym	
Władysławę	 Magierę	 –	 Laure-
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atkę	 Srebrnej	 Cieszynianki,	 która	 zarekla-
mowała	i	omówiła	pokrótce	swoją	książkę	
zawierającą	biogramy	wyjątkowych	kobiet	
Cieszyna	 i	 okolic	 (postaci	 historycznych,	
„biznes	 women”,	 działaczek	 np.	 wywia-
du,	 a	 także	 poetek).	 Następnie	 wystąpiła	
Mariola	 Fenger	 główny	 gość	 spotkania.	 
W	sposób	interesujący,	obrazowy	i	niezwy-
kle	budujący,	przedstawiła	problem	stresu	–	
nazywanego	chorobą	XXI	wieku.	Stres	–	tj.	
nieradzenie	 sobie	 z	 emocjami	 -	 jest	 ściśle	
powiązany	z	lękiem.	Istnieje	wiele	stresów,	
takich	 jak:	 choroba,	 utrata	 bliskiej	 osoby	
bądź	pracy,	problemy	finansowe,	 rodzinne,	
itp.	 Skutki	 negatywnych	 emocji	 są	 odczu-
wane	przez	cały	organizm	i	powodują	wiele	
chorób:	 cukrzycę,	wrzody	 żołądka,	 proble-
my	jelitowe,	stany	zapalne,	a	nawet	„wypa-
lenie	się”	organizmu.	Każdy	dzień	niesie	nową	porcję	
stresu,	a	każdy	z	nas	ma	pewien	zakres	odporności	na	
stres.	Problem	leży	w	tym,	jak	sobie	z	nim	poradzimy.	
Musimy	stres	zdiagnozować	i	coś	z	tym	zrobić,	poprzez	
pozytywne	 myślenie,	 zaiteresowania	 (sport,	 hobby),	
dobre	relacje	z	ludźmi,	śpiew,	modlitwę.	Bóg	dał	nam	
pomoc	w	postaci	tablic	z	przykazaniami,	a	nade	wszyst-
ko	 otrzymaliśmy	 najcenniejszy	 dar	 –	 Jezusa	 Chrystu-
sa,	a	w	Nim	zbawienie	i	ratunek.	W	pokonaniu	stresu	
nie	 pomoże	 nam	 nieprzebaczanie,	 ukrywanie	 prawdy,	
złe	emocje.	Musimy	je	wyznać,	przebaczyć	sobie	i	 in-
nym,	aby	móc	zacząć	myśleć	pozytywnie	tak,	jak	myśli	 
o	nas	Bóg:	„Albowiem	Ja	wiem,	jakie	myśli	mam	o	was	
–	mówi	Pan	–	myśli	o	pokoju,	a	nie	o	niedoli,	aby	zgo-
tować	wam	przyszłość	i	natchnąć	nadzieją”	(Jer.	29,	11-
14a).		Popatrzmy	do	Biblii	i	sprawdźmy,	jak	ze	stresem	
radzili	 sobie	 Hebrajczycy	 (5	Mż	 6,4-9),	 gdzie	mowa	
jest	 o	 największym	 przykazaniu	 –	 miłości	 do	 Boga	 
i	Słowa	Bożego	oraz	Psalmu	32.5	–	o	nieukrywaniu	win	
i	wyznawaniu	grzechu.	Pocieszające	słowa	znajdziemy	
w	2	Liście	do	Tymoteusza	1,7	„Albowiem	nie	dał	nam	

Bóg	ducha	bojaźni,	lecz	mocy	i	miłości	i	powściągliwo-
ści”	oraz	Ew.	Jana	14.26-27,	gdzie	Bóg	zapewnia	nas	 
o	pocieszeniu	poprzez	Ducha	Świętego	i	o	pokoju:	„Po-
kój	zostawiam	wam,	mój	pokój	daję	wam,	nie	jak	świat	
daje,	 Ja	wam	daję.	Niech	 się	 nie	 trwoży	 serce	wasze	 
i	niech	się	nie	lęka”.	Bóg	jest	Bogiem	litościwym,	jed-
nak	musimy	 pamiętać,	 że	 w	 przypadku	 nieposłuszeń-
stwa	 będziemy	 żąć	 to,	 co	 posialiśmy.	 Sprawdzić	 mu-
simy,	czym	się	karmimy,	jakimi	emocjami	i	czy	także	
Słowem	Bożym.	Uśmiechnijmy	się,	Bóg	nad	wszystki-
mi	czuwa.
	 Następnie	 wszystkie	 panie	 z	 ogromnym	 za-
angażowaniem	 i	 radością	 odśpiewały	 siedem	 pieśni:	
„Gdy	schodzimy	się,	niech	Święty	Duch	w	nas	działa”,	 
„Z	powagą	przygotujcie	o	ludzie	serca	swe”,	„Są	chwile	
jak	 ta,	 gdy	 śpiewam	mą	pieśń”,	 „Wesoło	 śpiewajmy”,	
„Wspaniałym	 Bogiem	 tyś”,	 „Córko	 Syjońska”,	 „Dzię-
kować	Ci	Panie	chcę”.
	 Kończąc	 spotkanie,	 wszystkie	 Panie	 obdaro-
wały	się	drobnymi	upominkami	i	pożegnały	się	pieśnią	
„Zwiąż	Panie	razem	nas”.

Irena Apostolska

 Człowiekiem pokoju jest jedynie ten, kto nawet za cenę pokonania siebie samego potrafi chwalić innych... jest 
nim człowiek zdolny do pełnego zaakceptowania racji tak zwanego przeciwnika.
 Jesteśmy ludźmi pokoju, kiedy nie komentujemy (nie obgadujemy ) zachowań i starań ludzi, których poglądy 
(naszym zdaniem) są banalne.
 Czynimy pokój, nie tylko wtedy, kiedy zabiegamy o własną wolność, ale przede wszystkim, kiedy potrafimy 
uszanować wolność innych. Czynimy go nie tylko wtedy, kiedy informujemy wszystkich o niesprawiedliwościach, które 
zostały nam wyrządzone, ale przede wszystkim wówczas, gdy obwieszczamy te, których ofiarami stali się nasi bliźni.
 Człowiek pokoju musi wypełniać każdego dnia małe akty męstwa, być uprzejmym w stosunku do tych, nad 
którymi ma władzę, nie zginać karku przed tymi, którzy są od niego silniejsi,  nie uważać się za ważnego ani nie za 
niezastąpionego”        (L. Rahner).

                                                                                          (udostępniła: Grażyna Cimała)

„Kiedy jesteśmy ludźmi pokoju?

Foto: Pavla Chudecka
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Adwentówka „Młodzieży Dojrzałej”

	 Pierwsza	 sobota	 grudnia	 trafiła	 w	 tym	 roku	
dość	wcześnie,	bo	03.12.,	 ale	na	adwentówkę	zawsze	
jest	 dobra	 pora.	 Ostatnia	 adwentówka	 bardzo	 różni-
ła	się	od	innych.	Spotkaliśmy	się	o	16.00	(większość)	
żeby	 wszystko	 przygotować.	 Stoły	 zostały	
pięknie	 udekorowane,	 nakryte.	 Ciasteczka	
pachniały,	 sałatka	 smakowicie	 wygląda-
ła.	 Pośpiewaliśmy	 i	 nasze	 ulubione	 pieśni,	 
i	 trochę	 kolęd.	 Były	 choineczki-wyroczki	 
z	 wersetami	 lub	 pieśniami	 oraz	 choineczki	 
z	szyszek	zrobione	przez	dzieci	z	przedszkola,	 
a	także	słodkie	upominki.	Tym	razem	nie	było	
konkursów	tylko	mieliśmy	specjalnych	gości,	
Małgorzatę	Hauptman	z	mężem.	Nauczyciele	 
z	LOTE	brali	udział	w	projekcie	pn.		„Pluri-
centryczne i interkulturowe nauczanie w ob-
szarze języków obcych oraz języka polskiego 
i historii z możliwością na wyrównanie szans 
edukacyjnych”,	którym	musieli	podzielić	się	
z	 innymi,	 robiąc	 prezentację.	 I	 tak	 w	 paź-
dzierniku	gościliśmy	p.	Grzegorza	Przybyłę,	
który	bardzo	ciekawie	opowiadał	o	niemiec-
kim	Regensburgu	i	okolicach.	W	listopadzie	
odwiedziła	 nas	 p.	Dagmara	 Jagucka-Mielke	 
i	przedstawiła	nam	hiszpańską	krainę	-.Anda-
luzję.	Natomiast	podczas	naszej	adwentówki	
p.	Małgosia	przedstawiła	nam	francuską	Pro-
wansję	-	Niceę,	Lazurowe	Wybrzeże,	a	.Jean	
Cloud	 opowiadał	 o	 francuskich	 świętach	
Bożego	 Narodzenia.	 Bardziej	 odpowiadają	
Mu	nasze	święta,	polska	tradycja,	śpiewanie	
kolęd.	Czyli	to	wszystko,	co	my	przeżywamy	
co	 roku	 i	 uważamy	za	oczywiste.	Nie	doce-
niamy.	 Zbliża	 się	 koniec	 roku	 i	 jak	 zwykle	
wtedy	 chyba	 każdego	 dopadają	 rozważania:	
jaki	 był	 ten	 rok.	 Co	 było	 dobre,	 a	 co	 sami	
zawaliliśmy	 i	może	da	się	naprawić	w	przy-
szłym	roku.		Dla	„Młodzieży	Dojrzałej”	był	
to	 kolejny	 dobry	 rok.	 Trzymamy	 się	 razem	
już	9	lat.	W	przyszłym	roku	może	będzie	ja-
kiś	 jubileusz.	Chętnie	 się	 spotykamy	 i	 prze-
bywamy	ze	sobą.	Czasem	jest	to	niemożliwe	
ze	względu	na	chorobę	-	wtedy	kontakt	 jest	
chociaż	przez	telefon.	Znów	mamy	plany	na	
następny	rok	dotyczące	balu,	wycieczki.	Co	
przyniesie	 przyszły	 rok?	 Zobaczymy.	 Żyje-
my	zgodnie	 ze	 słowami	 pieśni	 „...nie	wiem	
co	mi	 jutro	 niesie	 lecz	 spokojnym	wiedząc	
to,	że	mnie	Jezus	w	przyszłość	wiedzie	i	On	

trzyma	 moją	 dłoń”.	 Następne	 spotkanie	 odbędzie	 się	
07.01.2017	roku,	a	póki	co,	życzę	wszystkim	szczęśli-
wego	Nowego	Roku.	

Lidia Procner
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Adwentowe spotkania seniorow 

w BAŻANOWICACH ...

	 W	czwartą	niedzielę	adwentu,	tj.	18	
grudnia,	odbyło	się	w	Bażanowicach	uroczy-
ste	 nabożeństwo	 połączone	 ze	 spowiedzią	 
i	komunią	świętą.	Nabożeństwo	przygotowa-
ne	zostało	z	myślą	o	seniorach	naszego	filiału.	
Zaśpiewał	chór	kościelny	pod	dyrekcją	diak.	
Joanny	Sikory.	Słowem	Bożym	służył	ks.	Łu-
kasz	Gaś.
	 Po	 nabożeństwie	 nasi	 drodzy	 senio-
rzy,	 zostali	 zaproszeni	 do	 salki	 parafialnej.	
Tam	 spędzili	 miło	 czas	 na	 wspólnych	 roz-
mowach	 oraz	 kolędowaniu.	 Przygotowano	
również	ciepły	poczęstunek.	Na	zakończenie	
spotkania	 każdy	 uczestnik	 otrzymał	 symbo-
liczny	upominek.

Tekst: J. Szalbot
Zdjęcia: S. Polok
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i w HAŻLACHU

 Tradycyjnie	już,	w	III	niedzielę	Ad-
wentu	 11	 grudnia,	 w	 Hażlachu	 odbyło	 się	
nabożeństwo	 połączone	 z	 Sakramentem	
Stołu	Pańskiego.	W	szczególności	zaprosze-
nie	na	nabożeństwo	i	do	udziału	w	Komunii	
skierowane	 było	 do	 seniorów	 filialu.	 Licz-
nie	przybyli	więc	nasi	seniorzy	z	Hażlacha,	
Brzezówki	 i	 Kończyc	 Wielkich.	 Nabożeń-
stwo	prowadził	i	Komunii	udzielał	opiekun	
filiału,	 ks.	 Marcin	 Podżorski.	 Po	 nabożeń-
stwie,	 jak	zwykle	 co	 roku,	 	w	 sali	parafial-
nej	 	 miało	 miejsce	 spotkanie	 uczestników	
nabożeństwa.	 	Przy	ciastkach,	 	kawie	i	her-
bacie	 szybko	 upływał	 czas	 na	 rozmowach	 
i	wspomnieniach.	Życzenia	dla	seniorów	na	
okres	 świąteczny	 przekazał	 seniorom	 czło-
nek	Rady	Parafialnej	 z	Hażlacha	Zbigniew	
Dębinny.		Życzenia	wraz	z	podziękowaniem		
od	 zebranych	 otrzymał	 	 także	 ks.	 Marcin	
Podżorski.	13	grudnia	mija	właśnie	2.	rocz-
nica	 ordynacji	 opiekuna	 filiału.	 Na	 zakoń-
czenie	wszyscy	 	seniorzy	otrzymali	paczkę	
świąteczną,	a		nieobecni	zostaną	odwiedzeni	
jeszcze	w	okresie	przedświątecznym.		Dzię-
kujemy	 wszystkim	 osobom,	 które	 przygo-
towały	w	jakikolwiek	sposób	spotkanie	dla	
seniorów,	a	ks.	Marcinowi		za	Słowo	Boże	
wygłoszone	podczas	kazania.

Tekst i zdjęcia: Jan Król
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Spotkanie adwentowo - świąteczne  
Koła Pań w Brzezówce

	 Prawie	 w	 każdej	 miejscowości	 	 parafii	 	 cie-
szyńskiej	 spotykają	 się	 co	 miesiąc	 panie	 na	 swoich	
Kołach	 Pań.	 Ks.	 Marcin	 Podżorski	 prowadzi	 te	 spo-
tkania	 w	 Hażlachu,	 Zamarskach	 i	 Brzezówce.	 Tra-
dycją	 stało	 się,	 że	 ostatnie	 adwentowe	 spotkanie	 
w	danym	roku	uczestniczki	trzech		Kół	Pań	przeżywają		
razem,		kolejno	w	różnych	miejscach.	I	tak	w	grudniu	
2014	spotkanie	miało	miejsce	w	Hażlachu,	w	grudniu	
2015	–	w	Zamarskach.	W	roku	2016	zebranie	odbyło	

się	w	Brzezówce.	 	Większa	 ilość	pań,	 świąteczny	wy-
gląd	 stołów,	 zawsze	 świadczy	 o	 wyjątkowości	 	 spo-
tkania.	Jednak	nie	tylko	te	zewnętrzne	cechy	świadczą 
o	nastroju	 tych	wspólnych	spotkań.	Jest	na	nich	dużo	
śpiewu	 -	 pieśni	 adwentowe,	 	 kolędy,	 a	 zaproszeni	 go-
ście	 prowadzą	 rozważania	 biblijne.	 Było	 nam	 dane	
gościć	na	poprzednich	 spotkaniach	panią	 I.	Hajewską	
i	panią	diakon	A.	Błahut-	Kowalczyk.	Tym	razem	gość-
mi	spotkania	była	rodzina	ks.	M.	Podżorskiego,	a	mały	

Mateuszk	wspierał	 dzielnie	 tatę	w	akompa-
niamencie	pieśni	i	kolęd.	Panie	zawsze	chęt-
nie	 śpiewają	 i	 na	 spotkaniu	 w	 Brzezówce	
ciągle	 padały	 propozycje	 numerów	 pieśni,	
które	 w	 swojej	 treści	 prawie	 wszystkie	 za-
wierały	 słowo	„czas”.	Słowo	 to	było	moty-
wem	 przewodnim	 rozważania	 ks.	 Marcina	
Podżorskiego.	 Słowo	 czas	 pojawia	 się	 czę-
sto	na	kartach	Biblii	i	jest	obecne	w	naszym	
codziennym	życiu.	Szczególnie	teraz	często	
używa	 się	 tego	 słowa	mówiąc	 o	 czasie	 ad-
wentu,	czasie	oczekiwania	przyjścia	Pana…	
itd.,	nie	zawsze	zdając	sobie	sprawę	z	sensu	
tego	słowa.	Jak	podkreślił	ks.	M.	Podżorski	
takim	 dogodnym	momentem	 do	 głębszego	
zastanowienia	się	nad	upływającym	czasem	
i	 jego	konsekwencjach,	 jest	na	pewno	prze-
łom	roku	kalendarzowego.	
	 Wspólne	 spotkanie	 Kół	 Pań	 na	 Brze-
zówce	 było	 więc	 owocnym	 i	 przyjemnym	
czasem	dla	wszystkich	uczestników.	Zakoń-
czono	je	wspólnie	zmówioną	Modlitwą	Pań-
ską	 oraz	 życzeniami	 świątecznymi	 i	 nowo-
rocznymi.	
                                                        Uczestniczka
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MISCELLANEA Przewodnickie  
w Kościele Jezusowym

	 19	listopada	2016	r.	w	Kościele	Jezu-
sowym	 odbyły	 się	 Miscellanea	 Przewodnic-
kie	 czyli	 „rozmaitości".	 Ziemia	 Cieszyńska	
ma	 swoją	 specyfikę	 -	 złożona	 historia,	 zwią-
zana	 z	 tym	 wielokulturowość	 i	 wielowyzna-
niowość.	 Każdy	 przewodnik,	 który	 nie	 jest	
zaznajomiony	ze	specyfiką	tego	terenu,	łatwo	
może	 omyłkowo	 podać	 turystom	 nieprawi-
dłowe	 informacje.	 Aby	 zmniejszyć	 stopień	
niewiedzy	o	naszym	regionie,	Koło	Przewod-
ników	Beskidzkich	Oddziału	PTTK	„Beskid	
Śląski”	w	Cieszynie	postanowiło	 raz	w	roku	
organizować	rodzaj	sesji	popularno-naukowej	
z	 blokiem	 różnorodnych	 tematów,	 dostępnej	
szerszemu	ogółowi	przewodników,	którzy	do	
Ziemi	Cieszyńskiej	przyjeżdżają	częściej,	nie-
jako	 specjalizują	 się	 w	 jej	 tematyce.	 Na	mi-
scellaneach	pojawiają	 się	 także	przewodnicy	
miejscowi,	 pragnący	 pogłębić	wiedzę	 o	wła-
snym	regionie,	podnosząc	tym	samym	swoje	
kwalifikacje.	
	 Pierwsze	Miscellanea	Przewodnickie	
odbyły	 się	19.11.1988	 roku.	Ku	ogromnemu	
zadowoleniu	 Koła,	 Miscellanea	 przyjęły	 się	 
i	z	czasem	stały	się	imprezą	nawet	ponadwo-
jewódzką,	cieszącą	się	wysoką	oceną	przyjeż-
dżających	do	nas	przewodników	z	bliższych	 
i	dalszych	kół.
	 Od	 pewnego	 czasu	 staramy	 się	 
o	 to,	 aby	 Miscellanea	 nie	 były	 tylko	 luź-
nym	zbiorem	„rozmaitości”,	lecz	miały	swój	
temat	 wiodący	 –	 najczęściej	 rocznicowy.	 
W	tym	roku	nie	mogło	być	innego	tematu	niż:	 
„W	przededniu	 rocznicy	 „500	 –	 lat	Reforma-
cji”.	W	 programie	 znalazł	 się	 wykład	 o	 Ko-
ściele	 Jezusowym,	 krótki	 koncert	 organowy	
(po	remoncie	organów),	prelekcja	o	Muzeum	
Protestantyzmu	 i	 jego	 zwiedzanie	 oraz	 zwie-
dzanie	 wybranych	 fragmentów	 cmentarza	
ewangelickiego.
	 Zanim	 rozpoczęła	 się	 część	 zasadni-
cza	 sesji,	 byliśmy	 świadkami	 dość	 wzrusza-
jących	 chwil.	 Otóż	 z	 inicjatywy	 Samorządu	
Przewodników	 Turystycznych	 PTTK	 woj.	
śląskiego	 odbył	 się	 Benefis	 Seniorski	 Wła-
dysława	Sosny	–	przewodnika	od	1968	roku,	
pełniącego	 różne	 funkcje	 w	 Kole	 Przewod-
ników,	 autora	 przewodników	 turystycznych,	
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inicjatora	i	organizatora	wielu	imprez	–	w	tym	też	wła-
śnie	Miscellanea.	Całą	jego	dotychczasową	działalność	
turystyczną	przedstawił	nam	w	laudacji	Członek	Hono-
rowy	PTTK	kol.	Ryszard	Mazur.	Następnie	Wiceprze-
wodniczący	Samorządu	Przewodników	Turystycznych	
woj.	Śląskiego	kol.	Witold	Brol	wręczył	beneficjentowi	
Dyplom	i	Odznakę	Honorowego	Przewodnika	woj.	Ślą-
skiego.	

	 Nie	 zabrakło	 też	 kwiatów	 i	 gratulacji	
od	 Kół	 Przewodnickich	 oraz	 od	 Rady	 Pa-
rafialnej.	Kolega	Władysław	 nie	 krył	wzru-
szenia,	 a	 po	 jego	 opanowaniu	 zaskoczył	
organizatorów	 i	 wygłosił	 osobiście	 niezwy-
kle	 interesujący	 wykład	 na	 temat	 historii	
Kościoła	Jezusowego	w	Cieszynie	(sam	jest	
autorem	przewodnika	z	2010	r.).	Uczestnicy	
nagrodzili	naszego	kolegę,	a	dla	wielu	cenio-
nego	nauczyciela,	gromkimi	brawami.
	 Dalsza	 część	 XXIX	 Miscellaneów	
Przewodnickich	 przebiegła	 już	 zgodnie	 

z	planem.	Na	organach	zagrał	Paweł	Seligman,	Marcin	
Gabryś	wygłosił	referat	 i	oprowadził	po	Muzeum	Pro-
testantyzmu.	Miscellanea	zakończyły	się	wycieczką	na	
cmentarz	 ewangelicki,	 po	 którym	 oprowadzili	Włady-
sława	Magiera	i	Ryszard	Syrokosz.
	 W	imprezie	uczestniczyło	niemal	100	przewod-
ników	turystycznych	z	całego	woj.	śląskiego.

Tekst: Ryszard Syrokosz – Prezes Koła Przewodników
Foto: Jerzy Jurczak

	 Boska	jego	moc	obdarowała	nas	wszystkim,	co	jest	potrzebne	do	życia	
i	 pobożności,	 przez	 poznanie	 tego,	 który	 nas	 powołał	 przez	 własną	 chwałę	 
i	cnotę,	przez	które	darowane	nam	zostały	drogie	i	największe	obietnice,	aby-
ście	przez	nie	stali	się	uczestnikami	boskiej	natury,	uniknąwszy	skażenia,	jakie	
na	tym	świecie	pociąga	za	sobą	pożądliwość.

2	Piotra	1,3-4
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Zamarskie pierniki

 To	 	 już	chyba	nasza	mała	 tradycja,	 że	
co	 roku	w	 każdą	 niedzielę	 adwentową	można	
spotkać	 nasze	 szkółkowe	 dzieci	 zachęcające	
do	kupna	wypieków.	W	tym	roku	prócz	ciastek	
można	 było	 również	 kupić	 choinkę,	 dzwonek,	
a	 nawet	 chatkę	 piernikową.	 Wypieki	 zosta-
ły	 przygotowane	 przez	 nasze	 kochane	 mamy	 
i	 babcie,	 by	 później	 spotkać	 się	 przy	 wspól-
nym	 strojeniu	 w	 naszej	 parafialnej	 salce.	 Do-
chód	uzyskany	ze	 sprzedaży	przekazujemy	na	
zakup	materiałów	 potrzebnych	 naszej	 szkółce,	 
a	także	na	nasze	coroczne	wycieczki.		Chciała-
bym		bardzo	podziękować	wszystkim	mamom,	
babciom	 dzieciom	 za	 chęć	 i	 czynny	 udział	 
w	 naszej	 małej	 akcji,	 ale	 przede	 wszystkim	
Bogu	za	to,	że	nam	błogosławi	i	daje	nam	chę-
ci	 do	wspólnego	 działania.	 Zachęcam	 do	 kup-
na	 naszych	 smakołyków	 w	 Zamarskach	 oraz	
w	Hażlachu.	Jeśli	Pan	pozwoli,	 to	zapraszamy	
również	w	przyszłym	roku.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Cendrowska
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Z posiedzenia Rady Parafialnej ...

	 Tradycją	 jest,	 że	 ostatnie	 
w	 roku	 posiedzenie	 Rady	 Parafialnej,	
wraz	z	małżonkami,	odbywa	się	w	Paj-
cie,	 w	 uroczystej	 adwentowej	 atmos-
ferze.	Kolejny	 raz	 ugościły	 nas	 dzieci	
z	 przedszkola	 TE.	 Grupa	 Żabek	 przy-
gotowała	 przepiękne	 przedstawienie	
jasełkowe	 pod	 kierunkiem	 opiekun-
ki	 Beaty	 Kłopacz.	 Członkowie	 Rady	
Parafialnej	 odnaleźli	 wśród	 aniołków	 
i	 pastuszków	 swoje	 dzieci	 albo	 wnu-
ki.	 Dzieci	 przygotowały	 dla	 każdego	
uczestnika	 spotkania	 piernikowe	 ser-
duszko	 z	 życzeniami	 świątecznymi.	
Na	 wszystkich	 uczestników	 spotkania	
Członków	Rady,	 rodziców	 i	gości	 cze-
kał	 poczęstunek	w	 postaci	 domowych	
wypieków.	 Nad	 przebiegiem	 spotka-
nia	 czuwała	 Pani	 Dyrektor	 Grażyna	
Podżorska.	 Przypomniała,	 że	 ten	 rok	
jest	 rokiem	 jubileuszowym,	 ponieważ	
przedszkole	obchodziło	w	październiku	
swoje	10	–	lecie.	Po	spotkaniu	w	Pajcie	
wszyscy	 przeszli	 do	 Kościoła	 Jezuso-
wego,	by	uczestniczyć	w	czwartkowym	
Nabożeństwie	Adwentowym.
 
 W imieniu całej Rady Para-
fialnej wszystkim czytelnikom Wieści 
Wyższobramskich składam życzenia, 
by Nowy 2017 Rok był pomyślny dla 
całego naszego Kościoła i dla każde-
go z nas. To rok wyjątkowy, związany  
z obchodami 500 lat Reformacji. 
Przeżywajmy więc ten rok w refleksji, 
uczestniczmy we wszystkich uroczysto-
ściach związanych z obchodami, ciesz-
my się, że dane nam jest przeżywać ten 
piękny jubileusz.

„Zaufaj Panu z całego swojego serca  
i nie polegaj na własnym rozumie!

Pamiętaj o nim na wszystkich swoich 
drogach, a On prostować będzie twoje 

ścieżki!” Prz. 3, 5-6

Małgorzata Wacławik - Syrokosz
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Kościół Jezusowy w prestiżowym konkursie

	 Dzięki	inicjatywie	pani	Sylwii	Cieślar,	Radnej	
Sejmiku	 Województwa	 Śląskiego,	 Kościół	 Jezusowy	 
w	Cieszynie	 zgłoszony	 został	 do	 konkursu	 koordyno-
wanego	przez	Ministerstwo	Kultury	i	Dziedzictwa	Na-
rodowego.	Nasz	kościół	znalazł	się	wśród	15	obiektów	
z	 całej	 Polski	 ubiegających	 się	 o	 Znak	 Dziedzictwa	
Europejskiego	 -	edycja	2017.	Celem	ZDE	 jest	przede	
wszystkim	promowanie	europejskiego	wymiaru	obiek-
tów,	udostępnianie	ich	jak	najszerszemu	gronu	odbior-
ców	 oraz	 organizacja	 działań	 edukacyjnych	 i	 kultu-
ralnych,	 podkreślających	 ich	 rolę	 i	miejsce	w	historii	
Europy	i	integracji	europejskiej.	
	 Głosowanie	odbywało	się	poprzez	stronę	inter-
netową	ministerstwa	i	zakończyło	się	31	grudnia	2016	
roku.	 Jest nam bardzo miło poinformować, że Ko-
ściół Jezusowy uzyskał najwyższą ilość głosów (40%)  
i w głosowaniu zajął pierwsze miejsce!	 Jak	 czyta-
my	w	 regulaminie	konkursu,	 spośród	obiektów,	które	
otrzymają	 największe	 poparcie	 głosujących,	 Komitet	

do	 spraw	 Znaku	 Dziedzictwa	 Europejskiego,	 powoła-
ny	przez	Ministra	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego,	
wskaże	dwóch	kandydatów,	którzy	przedstawieni	zosta-
ną	Komisji	Europejskiej,	 jako	laureaci	wstępnej	selek-
cji	na	szczeblu	krajowym.	Ostateczny	wybór	zostanie	
dokonany	przez	panel	ekspertów	na	poziomie	unijnym.
Szczególne	 słowa	podziękowania	kierujemy	pod	adre-
sem	pani	Sylwii	Cieślar,	Radnej	Sejmiku	Województwa	
Ślaskiego,	dzięki	której	nasz	kościół	znalazł	się	wśród	
obiektów	 ubiegających	 się	 o	 to	 prestiżowe	 wyróżnie-
nie.	 Dziękujemy	 wszystkim	 Wam,	 którzy	 oddaliście	
głosy	 na	 nasz	 kościół	 i	 zaangażowaliście	 do	 udziału	 
w	 konkursie	Wasze	 rodziny	 i	 przyjaciół.	 Dziękujemy	
także	wszystkim	mediom	i	portalom	internetowym,	któ-
re	wspierały	nas	i	zachęcały	do	poparcia	naszej	kandy-
datury.	Dalsze	etapy	i	przebieg	konkursu	można	śledzić	
na	 stronie:	 http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/
kultura-i-dziedzictwo/znak-dziedzictwa-europejskiego.
php
       

 Znak Dziedzictwa Europejskiego to coroczne wy-
różnienie przyznawane obiektom dziedzictwa kulturowego, 
które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii  
i kultury Europy lub miały istotny wpływ na rozwój war-
tości stanowiących fundament integracji europejskiej. 
Celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest wzmocnie-
nie u obywateli europejskich, a przede wszystkim u mło-
dych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej,  
w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej hi-

Zdjęcie: Jakub Połomski
Źródło: Facebook

storii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów 
różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie 
wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego.
 Znak Dziedzictwa Europejskiego jest przyznawa-
ny obiektom, które mają silną europejską wartość symbo-
liczną i podkreślają wspólną historię Europy i budowania 
Unii Europejskiej oraz europejskie wartości i prawa czło-
wieka, będące fundamentem procesu integracji europej-
skiej. www
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	 W	 dniu	 11	 grudnia,	 w	 wieku	 87	 lat	 zmarła	 
w	 Katowicach	 śp.	 pastorowa	 Ruta	 Lota	 Mrowiec	 
z	 domu	 Zipser,	 wdowa	 po	 ks.	 Rudolfie	Mrowcu.	 Śp.	
Ruta	 Mrowiec	 urodziła	 się	 28	 sierpnia	 1929	 roku	 w	
Bielsku.	W	związku	małżeńskim	z	ks.	Rudolfem	Mrow-
cem	przeżyła	49	 lat,	 a	od	16	 lat	 była	wdową.	Razem	
z	mężem	służyła	w	parafiach:	Szczytno	(1951),	Giżyc-
ko	 (1951-54),	 Lublin	 (1954-57),	 Chorzów	 (1957-70),	
Rypin	 i	 Lipno	 (1970-80),	 Wałbrzych	 (1980-82)	 oraz	
w	zborach	niepolskich	w	Słupsku	(1982-91).	Po	przej-
ściu	na	emeryturę	pastorostwo	Mrowiec	zamieszkali	w	
Cieszynie,	a	ks.		Rudolf	Mrowiec	przez	krótki	czas	po-
magał	w	pracy	duszpasterskiej	na	terenie	naszej	parafii.		
Ks.	Rudolf	Mrowiec	zmarł	w	2000	roku.	Od	pięciu	lat	
pastorowa	Ruta	Mrowiec	zamieszkiwała	u	córki	w	Ka-
towicach.		Zmarła	pozostawiła	córkę	i	syna	z	rodzinami.
	 Pogrzeb	Zmarłej	odbył	się	w	sobotę,	17	grudnia	

2016	roku,	z	kościoła	Marcina	Lutra	w	Białej	na	miej-
scowy	 cmentarz.	 W	 nabożeństwie	 żałobnym	 oprócz	
rodziny	 i	 znajomych	 udział	 wzięli	 Biskup	 Diecezji	
Cieszyńskiej	 ks.	 Adrian	 Korczago,	 proboszcz	 parafii	 
w	Białej	ks.	Henryk	Mach,	ks.	Andrzej	Mendrok	–	eme-
rytowany	 proboszcz	 parafii	 w	Koninie	 z	 Diecezji	 Po-
morsko-Wielkopolskiej,		w	której	pastorostwo	Mrowiec	
służyli	prawie	20	 lat.	Kazanie	wygłosił	ks.	bp	Adrian	
Korczago.	Na	przykładzie	Abrama	(1	Mojż.	12,1)	wska-
zał,	 iż	posłuszeństwo	Bogu	Abrama	można	porównać	 
z	 posłuszeństwem	 rodziny	 pastorskiej,	 która	 ciągle	
może	być	powoływana	do	służby	w	różnych	miejscach.	
Tak	też	było	z	pastorową	Rutą	Mrowiec,	która	posłusz-
nie,	wielokrotnie	towarzysząc	swojemu	mężowi,	zmie-
niała	miejsce	zamieszkania.	Na	cmentarzu	słowa	poże-
gania	wygłosił:	ks.	Henryk	Mach	i	ks.	Andrzej	Mendrok.

Jan Król

WSPOMNIENIE
Śp.  Ruta Mrowiec  (1929-2016)

PODZIEKOWANIE

 Podczas świątecznych nabożeństw  
z pewnością wszyscy zauważyliśmy, że w tym 
roku w Kościele Jezusowym stanęła piękna 
żywa, pachnąca choinka, która cieszy wzrok 
młodszych i starszych parafian. Okazałe 
drzewko podarował pan Roman Rainda, za co 
serdecznie Mu dziękujemy! 
 Piękne szydełkowane ozdoby, którymi 
przystrojona jest nasza choinka wykonały pa-
nie z Koła Robótek Ręcznych, za co również 
bardzo dziękujemy.
       
  Wdzięczni parafianie

Piękna choinka  
w Kościele Jezusowym

Foto: Piotr Sikora
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Niech dziękują Ci, Panie, 

wszystkie dzieła Twoje, 

a wierni Twoi niech Ci błogosławią!

Ps.  145,10

Prezes TE

 Jacek Sobota

LOTE 

SPTE

GTE
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Liceum Ogólnokształcące TE

	 Grudzień	 to	 czas,	 kiedy	
wystawiane	są	oceny	za	 I	 semestr,	
a	 więc	 nie	 brakuje	 sprawdzianów	
i	 odpytywań.	 Mimo	 to	 był	 jesz-
cze	 czas	 na	 wyjazdy.	 Klasy	 dru-
gie	7.12.16	 r.	odbyły	programową	
wycieczkę	do	Muzeum	Auschwitz,	
zaś	 klasy	 pierwsz	 realizujące	 roz-
szerzony	program	 j.	niemieckiego,	
pojechały	 na	 wycieczkę	 do	Wied-
nia,	 aby	 zwiedzić	 miasto	 w	 bożo-
narodzeniowej	atmosferze	i	odwie-
dzić		słynny	jarmark	świąteczny.		
	 Tak	 relacjonują	 swoją	wy-
prawę:
	 	 	„15	grudnia	przed	godziną	7:00	
uczniowie	 klas	 pierwszych	LOTE	
wyjechali	 na	 dwudniową	wyciecz-
kę	do	Czech	i	Austrii.	W	planach	było	zwiedzanie,	re-
laks	i	przyjemności!	
	 Na	początku,	po	kilku	godzinach	drogi,	dotar-
liśmy	do	czeskiego	miasta	Brno,	gdzie	udaliśmy	się	na	
zwiedzanie	 twierdzy	 Spilberk,	 w	 której	 mieściły	 się	
średniowieczne	więzienia,	 podziwialiśmy	 stamtąd	 tak-
że	panoramę	miasta.	W	Brnie	odwiedziliśmy	 również	
grobowce	kapucynów,	które	mogły	skłonić	wszystkich	
do	refleksji	i	katedrę	apostołów	Piotra	i	Pawła.	Kolejną	
atrakcją	był	świąteczny	jarmark,	na	którym	można	było	
kupić	różne	lokalne	przysmaki	czy	piękne	ozdoby.	Po	
tak	 mile	 spędzonym	 czasie	 na	 zakończenie	 udaliśmy	
się	 do	 największego	 aquaparku	 
w	całych	Czechach	-	parku	wodne-
go	Moravia.	
	 Następnego	 dnia	 zaraz	 
z	 samego	 rana,	 po	 śniadaniu,	 opu-
ściliśmy	Czechy	i	udaliśmy	się	do	
Wiednia.	W	 stolicy	Austrii	 od	 po-
czątku	 zabraliśmy	 się	 za	 aktywne	
zwiedzanie	 zabytków	 miasta,	 któ-
re	 zrobiło	 na	 nas	 spore	 wrażenie,	 
z	 autobusu	 podziwialiśmy	 najważ-
niejsze	 budowle	 Wiednia,	 obej-
rzeliśmy	 też	 Hunderwasserhaus,	
czyli	 znany,	 ciekawy	 budynek	
cenionego	 architekta,	 a	 następnie	
wraz	z	panią	przewodnik	udaliśmy	
się	 do	 zimowej	 rezydencji	 wład-
ców	 Austrii,	 Habsburgów,	 czyli	
Hofburgu,	 w	 którym	 mieściło	 się	
również	muzeum	cesarzowej	Sissi.	
Po	 zwiedzaniu	 pięknych	 komnat	

udaliśmy	się	na	 spacer	po	Wiedniu,	w	czasie	którego	
obejrzeliśmy	katedrę	świętego	Szczepana,	operę,	 teatr	
i	 mieliśmy	 okazję	 zobaczyć	 też	 inne	 ważne	 miejsca	
w	stolicy	Austrii.	Zmęczeni	udaliśmy	się	na	obiad,	po	
którym	powróciliśmy	do	aktywnego	zwiedzania	-	zoba-
czyliśmy	muzeum	przyrody	oraz	austriacki	parlament.	
Na	 sam	koniec	 skierowaliśmy	się	na	 jeden	z	najwięk-
szych	 bożonarodzeniowych	 jarmarków,	 czyli	 wiedeń-
ski		Christkindlmarkt,	na	którym	mogliśmy	spróbować	
świątecznych	 przysmaków,	 takich	 jak	 np.	 migdały	 
w	 cukrze,	 owoce	 w	 czekoladzie,	 Mozartskugeln	 czy	
pierniki.	 Jarmark	mieścił	 się	na	placu	przed	 ratuszem,	

Chór LOTE i GTE
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w	którym	odbywał	się	koncert	kolęd.	
Po	tak	aktywnym	dniu	i	chwili	przy-
jemnego,	 świątecznego	 odpoczynku	
na	 Weihnachtsmarkt,	 udaliśmy	 się	 
w	drogę	powrotną	do	Cieszyna.	
	 Wycieczka	 była	 bardzo	 uda-
na	 i	przebiegła	w	miłej,	 świątecznej	
atmosferze.	Udało	nam	się	zwiedzić	
bardzo	 wiele	 zabytków	 zarówno	 
w	Czechach	jak	i	w	Austrii,	a	oprócz	
tego	 mieliśmy	 okazję	 użyć	 naszych	
językowych	 umiejętności	 i	 przede	
wszystkim	 poczuć	 klimat	 Bożego	
Narodzenia	 na	 jarmarkach	 w	 Brnie	 
i	Wiedniu.	Myślę,	że	zarówno	ucznio-
wie	jak	i	nauczyciele	będą	miło	wspo-
minać	nasz	przedświąteczny,	zimowy	
wyjazd.	Maria	Wiśniewska	kl.1a”

	 Jak	 każdego	 roku	w	okresie	
bożonarodzeniowym	 i	 noworocz-
nym	 szkoły	TE	 organizują	 koncerty	
„Dzieci	 śpiewają	 kolędy”.	 Dziecię-
ce	 kolędowanie	 trwa	 nieprzerwanie	 
i	w	nie	zmienionej	formie	od	1993	r.	
–	 tzn.	od	momentu	powstania	LOTE.	
Trudno	 byłoby	 policzyć,	 ilu	małych	
artystów	 śpiewem	 przekazywało	
w	 tym	 miejscu	 wieść	 o	 narodzeniu	
Chrystusa.	To	piękna	służba.	W	tym	
roku	 pierwszy	 koncert,	 którego	 go-
spodarzem	było	liceum	i	gimnazjum,	
odbył	 się	 w	 czwartek	 29.12.16	 r.	 
W	tym	dniu	wykonawcami	były	chó-
ry	dziecięce	i	młodzieżowe	z	Cieszy-
na,	Hażlacha	 i	Zamarsk,	 z	Pruchnej,	 
z	Jastrzębia,	ze	Skoczowa,		Cisownicy,	
Bażanowic,	oraz	chór	szkolny	LOTE/
GTE.	Jak	każdego	roku	atrakcją	kon-
certu	 jest	 loteria	 fantowa,	a	nagrodą	
główną	 był	 tablet.	 Sponsorami	 tego-
rocznej	 loterii	 była	firma	MOKATE,	
Trumpf	Mauxion	Chocolate	Sp.	z	o.o.	
oraz	 rodzice	 uczniów.	Rodzice	 przy-
gotowali	też	smaczny	bufet,	a	ucznio-
wie	zajęli	się	sprzedażą	smakołyków.	
Takie	 nowe	 i	 niecodzienne	 zadania	
sprawiają	 młodzieży	 dużo	 przyjem-
ności.	Wszystkim	kolędnikom	 i	 licz-
nie	 zgromadzonej	 publiczności	 dzię-
kujemy	 i	 życzymy	błogosławionego	
Nowego	2017	Roku.

Lidia Pałac
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Szkoła Podstawowa TE

	 Grudzień		w	Szkole	Podstawo-
wej	Towarzystwa	Ewangelickiego	jest	
bardzo	urozmaicony.
	 Klasy	 4a	 i	 4b	 wraz	 z	 wycho-
wawczyniami	 	 odwiedziły	 kopalnię		
węgla	 kamiennego	 „Rydułtowy”	 oraz	
zabytkową	kopalnię	„Ignacy”.	Spotka-
nie	było	ciekawe	i	poznawcze	.	Ucznio-
wie	 dowiedzieli	 się	 jak	 wydobywa-
ny	 jest	węgiel,	 na	 czym	polega	 praca	
górnika.	 Mieli	 okazję	 przejść	 drogą,	
którą	górnicy	pokonują	codziennie	(ce-
chownię,	 szatnię,	 łaźnię,	 lampownię)																																																																																																																
Nasi	 uczniowie	 byli	 pod	 wrażeniem	
ciepła,	życzliwości,	cierpliwości	górni-
czej	braci.
	 „Prostujmy	 swoje	 drogi	 ad-
wentu	 nadszedł	 czas….”-	 te	 słowa	
kojarzą	 się	 ze	 specyficznym	 czasem	 
i	wydarzeniami	sprzed	ponad	2000	lat.	
Adwent	 to	 czas	 oczekiwania	 na	 przyj-
ście	Jezusa.	Obchodzenie	pamiątki	na-
rodzin	dzieciątka	jest	okazją	do	reflek-
sji	 	 oraz	czasem	zadumy	nad	 tym,	co	
tak	naprawdę	powinno	być		w	naszym	
życiu	 ważne.	 Adwentowy	 wieniec	
przypominał	uczniom,	a	 także	wszyst-
kim	pracownikom	o	tym	wyjątkowym	
czasie,	 a	 podczas	 szkolnego	 apelu	
mogliśmy	 wszyscy	 razem	 pośpiewać	 
i	 przypomnieć,	 o	 czym	 należy	 pamię-
tać	 nie	 tylko	 podczas	 Świąt	 Bożego	
Narodzenia.		
	 Odwiedził	 nas	 także	 Św.	
Mikołaj	 a	 wraz	 z	 nim	 pojawiła	 się	
pachnąca	 	 choinka	 z	 ozdobami	 wy-
konanymi	 na	 zajęciach	 origami.	 	 Ko-
rytarze	 zostały	 ustrojone	 	 płatkami	
śnieżynek,	 a	 	 na	 parterze	 	 stanął	 stra-
gan	 z	 artykułami	 świątecznymi	 –	 ist-
ne	cuda,	większość	wykonana	ręcznie.																																																																																																																								
Świątecznie	 było	 także	 	 na	 zajęciach.	 
W	klasie	2a	odbyła	się	lekcja	pod	okiem		
mistrza	cukiernika	–	Barbary	Ćwięczek.																																																																																																																																								
									 Bardzo	 ciekawe	 zajęcia	 ze	
scrabookingu	 odbyły	 się	 z	 Anną	 We-
nglorz.	Każdy	uczeń	samodzielnie	wy-
konał	i	przyozdobił		kartkę	świąteczną	
według	 swojego	 pomysłu.	 Efekt	 był	
fantastyczny.																																																											
	 W	 świetlicy	 szkolnej	 celebro-
waliśmy	 „Tydzień	 życzliwości”.	 Od-

Kiermasz szkolny

Spotkanie kolędowe z rodzicami 

Spotkanie kolędowe z rodzicami 
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była	się	pogadanka	na		ten	temat.	Niektórym	udało	się	
stworzyć	powiedzenia:	np.	„Kto	jest	życzliwy,	ten	nie	
jest		złośliwy”.																																																															
	 W	 świątecznej	 atmosferze	 piekliśmy	 i	 przy-
ozdabialiśmy	 także	 	 ciasteczka	 i	oglądaliśmy	 teatrzyk	
„Kamishibai”	 -	 organizowany	 w	 ramach	 spotkania	
Klubu	Moli	Książkowych.	Obecna	podczas	 spotkania	
p.	Agata	Chromik	(z	cieszyńskiej	Filii	Biblioteki	Peda-
gogicznej),	przeprowadziła	zajęcia		w	oparciu	o	bajkę	

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą szkołą na dzień otwarty 13.01.2017r.  godz.16.00. Rozpo-
czynamy II etap rekrutacji do klasy 1 na rok szkolny 2017/2018. Pragniemy poinformować, że mamy pojedyncze 
wolne miejsca w klasach  I-VI. Zbliża się reforma oświaty, która wprowadzi wiele zmian. Jeśli rozważają Państwo 
zmianę szkoły swojego dziecka – zapraszamy do SPTE.

pt.	 „Mój	 przyjaciel	 Kemushi”.	 
W	 trakcie	 spotkania	 rozmawiali-
śmy	 o	 przyjaźni	 i	 innych	 warto-
ściach		w	ramach	wspomnianego	
teatrzyku	 Kamishibai.	 To	 tajem-
nicze	słowo	wywodzi	się	z	Japonii	 
i	oznacza	teatr	ilustracji,	w	którym		
za	 pomocą	 specjalnej	 skrzynki	 
i	 plansz	 	 z	 ilustracjami	 	 opowia-
da	się		różne		historie.		Jak	mowa	 
o	teatrzyku,	to	na	uwagę	zasługu-
je	spektakl	 teatralny	pt.	„W	skle-
pie	 życia”	 ,	 który	 przygotowali	
uczniowie	kółka	 teatralnego	pro-
wadzonego	 przez	 p.	 Katarzynę	
Krzempek-Ślezińską.	 Właściwie	

to	każdy	z	nas	mógł	zobaczyć	w	przedstawieniu	część	
siebie…	,	bo	przecież	jesteśmy	zabiegani,	zapracowani,	
często	 zdenerwowani	brakiem	potrzebnych	artykułów.	
W	 świątecznym	 galopie	 zapominamy	 o	 pokoju,	 miło-
ści	 i	 radości,	którą	 te	święta	przynoszą.	Spektakl	skła-
niał	do	refleksji	i	wzruszeń.	Na	zakończenie	wspólnie	
z	rodzicami	i	chórem	szkolnym	prowadzonym	przez	p.	
Grażynę	Mrowiec	mogliśmy	pośpiewać	kolędy	 i	prze-
łamać	się	opłatkiem.	

             Joanna Gibiec-Smierna 

 Życzymy  w nadchodzącym roku zdrowia, pomyślności, aby nie zabrakło opty-
mizmu i serdeczności, by moc i refleksja Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyła  
przez cały 2017 r.

                                                                                    Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy SPTE

Przedszkole TE

	 W	 przedszkolu	 jak	 zwykle	 bardzo	 dużo	 się	
dzieje.	 Jeszcze	 	 w	 ostatnich	 dniach	 listopada	 została	
zaplanowana	 wizyta	 dzieci	 z	 czeskiego	 przedszkola.	
Pierwszą	 zaplanowaną	 atrakcją	 było	 wspólne	 ogląda-
nie	 teatrzyku	 w	 wykonaniu	 „Teatru	 Dobrego	 Serca	 "	 
z	Warszawy.	Następnie	grupy	Sówek	 i	Żabek	zaprosi-
ły	kolegów	na	wspólne	zajęcia.	Po	 intensywnej	pracy	
przyszedł	czas	na	poczęstunek	i	zabawę.	Czas	tak	szyb-
ko	nam	minął	że	nawet	nie	wiedzieliśmy	kiedy	trzeba	
było	 się	 pożegnać.	Dzieci	 już	 nie	mogą	 się	 doczekać	
kolejnego	 spotkania,	 tym	 razem	 my	 jesteśmy	 zapro-
szeni	do	Czech.	Następną	atrakcją	w	przedszkolu	był	
Mikołaj.	 Długo	 oczekiwany	 przez	 wszystkich	 dzień.	
Wszystkie	 grupy	 przygotowały	 piosenki	 dla	 gościa	 

i	własnoręcznie	przygotowane	prezenty.	Każdy	obiecał	
że	 będzie	 super	 grzeczny,	 żeby	Mikołaj	mógł	 przyjść	
za	rok.	Po	wizycie	Mikołaja	każdą	grupę	czekała	cięż-
ka	 praca	 -	 przygotowanie	 przedstawień	 dla	 rodziców	 
i	nie	tylko.	W	Przedszkolu	Towarzystwa	Ewangelickie-
go	wszystkie		grupy	przygotowały	program	świąteczny,	
który	 prezentowały	 swoim	 rodzicom	 i	 zaproszonym	
gościom.	Grupa	Sówek	zaprosiła	do	przedszkola	Chór	
z	Parafii	Ewangelickiej	w	Cieszynie,	 natomiast	 grupa	
Żabek	zaprosiła	Radę	Parafialną.	Oprócz	występów,	ży-
czeń	wspólnych	śpiewów	kolęd,	były	też	upominki	wy-
konane	przez	przedszkolaki	z	życzeniami	i	oczywiście	
dla	pokrzepienia	ciała	odrobina	słodkości.
	 Piękną	 tradycją	 jest	 kolędowanie.	 W	 przed-
szkolu	 jest	 realizowana	 innowacja	 pedagogiczna,	 któ-
rą	 opracowały	 nauczycielki	 z	 naszej	 placówki,	 doty-

Teatr Kamishibai
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czy	 ona	 zapoznania	 dzieci	 z	 kulturą	
cieszyńską.	 Chodzenie	 po	 kolędzie	
jest	 jedną	 z	 tradycji,	 którą	 przybliża-
my	dzieciom.	 Jak	 co	 roku	dwie	 grupy	 
z	krótkim	programem	i	życzeniami	od-
wiedzają	 ewangelickie	 szkoły,	 parafię	 
i	oczywiście	panie		z	księgowości.
	 Dzieci	 bardzo	 się	 starały	 pięk-
nie	wystąpić,	a	żeby	występy	 też	pięk-
nie	wyglądały,	 panie	 z	 przedszkola	 za-
dbały	i	uszyły	piękne	stroje.

Grażyna Podżorska

Nowy Plac Zabaw

Jasełka grupy Sówek
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Przedszkolaki w Fikołku

Wizyta dzieci z Czech

Spotkanie z Mikołajem
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Chóry, muzyka ...
♪	♪	♪  PIERWSZE DŹWIĘKI WYREMONTOWANYCH 

ORGANów w KOŚCIELE JEZUSOWYM ♫

 Z niemałym niepokojem przyjąłem prośbę re-
dakcji Wieści Wyższobramskich o napisanie paru słów 
przemyśleń związanych z oddaniem do użytku nowych 
organów Kościoła Jezusowego. Niepokój mój związa-
ny był głównie z faktem, iż miałem możliwość obser-
wować cały przebieg remontu od pomysłu do realiza-
cji i wiedziałem jak wielkie emocje temu towarzyszyły.  
W uszach wybrzmiewają pierwsze koncerty cyklu Ra-
tujmy organy Kościoła Jezusowego, oczyma wyobraź-
ni pojawiają się wizerunki niezliczonej ilości osób 
zaangażowanych w ten projekt, zarówno ze strony or-
ganizacyjnej jak i artystycznej. Sami przecież dosko-
nale wiemy ile wysiłku i starań kosztowało to przed-
sięwzięcie, ale.. Udało się! Przyznam, choć wiem, że  
w kancelarii znów będą mieć ze mnie ubaw, że z niema-
łym wzruszeniem i zaszczytem przyjąłem informację, iż 
dane mi będzie przeciąć przysłowiową wstęgę i zagrać 
po raz pierwszy na tym wspaniałym instrumencie. Tym 
bardziej, że w niedługim czasie pojawił się u mnie po-
mysł, aby pierwszym utworem zagranym na odrestau-
rowanych organach była kompozycja-improwizacja 
Mirosława Berka, z którą, wiedziałem, wśród cieszynia-
ków związanych było równie wiele emocji i wspomnień. 
Właśnie wtedy podczas nabożeństwa inaugurującego 
500 lat Reformacji, gdy zdjąłem ręce z manuału, zauwa-
żyłem, że w moim wzruszeniu nie jestem odosobniony. 
Umocniło mnie to jeszcze bardziej w przekonaniu, jak 
bardzo wszyscy na ten moment czekali i jak bardzo bra-
kuje osób, którym nie dane było usłyszeć tak oczekiwa-
nego pierwszego dźwięku… 
 Remont organów trwał 
długo, ale też i zadanie, z jakim 
musieli się zmierzyć organmi-
strzowie na czele z Olgierdem 
Nowakowskim, nie było łatwe. 
Jak zatem ocenić efekt ich sta-
rań? Muszę Państwu zdradzić, 
że dla mnie najlepszą recenzję 
jakości remontu wydał podczas 
odbioru prof. Julian Gembalski 
w sumie nie mówiąc nic. Za-

siadłszy przy kontuarze 
zaczął testować możli-
wości techniczne i regi-
stracyjne. Gdzie zatem 
recenzja? Profesor po 
kilkunastu minutach zja-
wiskowych improwizacji 
nagle przerwał i oznajmił, 
że przeprasza zgromadzo-
nych za zatrzymanie prze-
biegu odbioru, ale nie 
może przestać grać, co w jego wypadku oznacza, iż jest 
to znakomicie przygotowany instrument, bo przecież na 
złych organach nie chce się grać. 
 Drodzy Czytelnicy, organy Kościoła Jezusowe-
go to niesamowity instrument. Potężne brzmienie tutti, 
nieskończone możliwości registracyjne, to tylko parę  
z niewątpliwych atutów, stawiających cieszyńskie orga-
ny wśród czołówki instrumentów w regionie, choć może 
to mało powiedziane, wszak niedługo po remoncie na-
wet w Akademii Muzycznej w Katowicach podpytywany 
byłem o efekty restauracji. Przy okazji chciałbym też 
Państwu przekazać, iż choć remont się zakończył, nie 
jest to koniec prac. Instrument wymagał będzie jeszcze 
drobnych korekt. Proszę się nie martwić, wszak są to 
tylko poprawki wynikające z faktu, iż spora część ele-
mentów instrumentu musiała przejść gruntowną reno-
wację, bądź zostać całkowicie wymieniona, a co za tym 
idzie, potrzeba trochę czasu, aby wszystkie elementy za-
częły doskonale współpracować, zarówno oryginalne, 

jak odrestaurowane i nowe. Nie 
zmienia to jednak faktu, że cie-
szyński Kościół Jezusowy zyskał 
na nowo wspaniały instrument, 
o znakomitych możliwościach  
i który, mam nadzieję, będzie już 
bez przerwy grał, wywołując od 
czasu do czasu wzruszenie. U or-
ganisty również. 

Wojciech Wantulok
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♪	♪	♪  WCK - Adwentowa wizyta  
u niemieckich partnerów ♫

	 Jesienią	 ubiegłego	 roku,	 podczas	 jednego	 
z	 koncertów,	 biskup	 Paweł	 Anweiler	 przedstawił	 mi	
księdza	 Gisberta	 von	 Spankeren	 z	 diecezji	 Kirchen-
kreis	 An	 der	 Agger	 w	 Nadrenii.	 Partnerskie	 kontak-
ty	 pomiędzy	 stroną	 niemiecką	 a	Diecezją	Cieszyńską	
zainicjowane	zostały	już	w	latach	dziewięćdziesiątych.	 
W	 ramach	 współpracy	 różne	 grupy	 parafialne	 odwie-
dzały	się	wzajemnie,	poznając	bliżej	siebie	oraz	życie	
wspólnot	 kościelnych	 w	 Polsce	 i	 w	 Niemczech.	 Spo-
tkanie	zaowocowało	zaproszeniem	Wyższobramskiego	
Chóru	Kameralnego	na	koncert	adwentowy	w	jednym	 
z	 tamtejszych	 kościołów,	 które	 chętnie	 przyjęliśmy	

WCK przed domem Beethovena

Po koncercie w Eckenhagen

mimo,	 iż	 tegoroczna	 jesień	była	dla	nas	bardzo	praco-
wita.
	 Przez	wiele	ostatnich	tygodni	przygotowywali-
śmy	się	do	koncertu	z	okazji	10-lecia	naszej	działalno-
ści.	Zaraz	po	jubileuszu	spotkaliśmy	się	na	próbie,	pod-
czas	której	przypomnieliśmy	sobie	piękne	adwentowe	
pieśni,	 które	 zaprezentować	 mieliśmy	 w	 Niemczech.	 
W	piątek	wieczorem,	25	listopada	udaliśmy	się	na	lot-
nisko	do	Pyrzowic,	skąd	wylecieliśmy	do	Düsseldorfu.	
Na	miejscu	czekali	już	na	nas	kierowcy	z	tabliczką,	na	
której	 napisane	 było	 Wyższobramski	 Chór	 Kameral-
ny	–	bezbłędnie!	Późną	porą	dotarliśmy	do	schroniska	

młodzieżowego	w	Wiehl,	 gdzie	w	 przytul-
nie	urządzonych	pokojach	udaliśmy	się	na	
spoczynek.	
	 W	 sobotę	 rano	 po	 smacznym	 śniada-
niu	razem	z	księdzem	Gisbertem	von	Span-
keren	 i	 jego	 żoną	 pojechaliśmy	 do	 Bonn.	
Miasto,	 które	 powstało	 jeszcze	 w	 czasach	
rzymskich,	 leży	 około	 30	 km	 na	 południe	
od	 Kolonii.	W	 latach	 1949-1990	 było	 sto-
licą	Zachodnich	Niemiec	 –	RFN.	 Podczas	
krótkiego	 spaceru	 po	 starówce	 odwiedzili-
śmy	najbardziej	charakterystyczne	miejsca,	
m.in.	 dom,	 w	 którym	 na	 świat	 przyszedł	
Ludwig	van	Beethoven	oraz	piękny	 ratusz	 
z	 charakterystycznymi	 schodami,	 na	 któ-
rych	 w	 czasach	 RFN	 witano	 wielu	 zna-
mienitych	gości.	Oczywiście	nie	mogliśmy	
się	 oprzeć	 wizycie	 w	 sklepie	 firmowym	
HARIBO!	 Jednak	 głównym	 celem	 naszej	
wycieczki	 było	 zwiedzenie	 jarmarku	 świą-
tecznego.	 Po	 godzinnym	 spacerze	 wśród	
zapachu	 pierników,	 grzanego	 wina	 i	 kolo-
rowych	kramów,	udaliśmy	się	na	obiad.	Po	
południu	wyruszyliśmy	w	dalszą	drogę,	po-
dziwiając	malownicze	krajobrazy	mijanych	
wiosek	 i	 miasteczek.	 Naszym	 celem	 było	
Eckenhagen,	mała	miejscowość	z	pięknym	
kościołem	 na	 wzgórzu,	 gdzie	 wieczorem	
mieliśmy	 wystąpić.	 Na	 miejscu	 przywitał	
nas	 ksiądz	 Martin	 Will	 i	 przybliżył	 nam	
historię	 tamtejszej	 parafii	 oraz	 kościoła,	 
w	którym	znajdują	się	cenne	barokowe	orga-
ny.	W	pięknie	przystrojonej	sali	parafialnej	
poczęstowano	 nas	 pyszną	 kawą	 i	 ciastem	
drożdżowym.	Tak	posileni	udaliśmy	się	na	
próbę	do	kościoła,	w	którym,	ku	naszemu	
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Na schodach ratusza  w Bonn

Nabożeństwo w Marienberghausen

zaskoczeniu,	było	bardzo	ciepło.	Niestety,	aku-
styka	 wnętrza	 porównywalna	 była	 z	 cieszyń-
skim	teatrem	–	dźwięk	urywał	się	zaraz	po	wy-
dobyciu	z	ust	i	bardzo	zatęskniliśmy	za	naszym	
ukochanym	Kościołem	Jezusowym	z	 jego	po-
głosem!	Koncert	 rozpoczął	 się	 o	 godz.	 18.00	
i	 był	 to	 ostatni	 koncert	 w	 ramach	 festiwalu,	
który	corocznie	organizuje	miejscowa	parafia.	
Oprócz	nas	wystąpiła	też	młoda,	bardzo	zdolna	
organistka	Helene	Jedig,	która	oczarowała	nas	
swoją	 grą.	 Ksiądz	 von	 Spankeren	 przybliżył	
zgromadzonym	 słuchaczom	 historię	 kontak-
tów	 pomiędzy	 naszymi	 diecezjami	 i	 wyraził	 
radość	 z	 obecności	 naszego	 chóru.	 Wykona-
liśmy	 cztery	 pieśni	 reformacyjne	 oraz	 sześć	
adwentowych,	 które	 przeplatane	 były	 utwora-
mi	 organowymi.	Atmosfera	 koncertu,	 zielony	
wieniec	 oraz	 nastrojowa	 muzyka	 przeniosły	
wszystkich	w	adwentowy	nastrój.	Wieczorem	
zaproszeni	zostaliśmy	na	kolację,	podczas	któ-
rej	 mieliśmy	 okazję	 porozmawiać	 o	 naszych	
parafiach	i	zaplanować	ewentualne	dalsze	kon-
takty	i	projekty.
	 W	niedzielę	rano	pojechaliśmy	do	Ma-
rienberghausen,	miejscowości,	 która	 kilka	 lat	
temu	wygrała	pierwsze	miejsce	w	plebiscycie	
na	 najładniejszą	 wieś	 w	 Niemczech!	 Pośród	
urokliwych	domów	krytych	łupkiem,	przystro-
jonych	świątecznymi	gwiazdami,	czerwonymi	
kokardami	 i	białymi	 lampkami,	stoi	stary,	śre-
dniowieczny	 kościół.	 O	 godzinie	 10.00	 wzię-
liśmy	 udział	 w	 nabożeństwie	 adwentowym,	
podczas	 którego	 wystąpiliśmy	 czterokrotnie.	
Czynny	 udział	 w	 nabożeństwie	 wzięli	 konfir-
manci,	przedstawiając	za	pomocą	scenek	istotę	
działalności	Pana	 Jezusa	 na	 ziemi	 i	 zwracając	 uwagę,	
że	adwent	to	nie	tylko	czas	oczekiwania	na	święta,	ale	
przede	wszystkim	 czas	 przygotowywania	 się	 na	 Jego	
ponowne	przyjście.	Po	nabożeństwie	zaproszeni	zosta-
liśmy	 na	Kirchenkaffee,	 gdzie	 znów	mieliśmy	 okazję	
porozmawiać	 z	 miejscowymi	 parafianami,	 z	 których	
kilkoro	było	już	kiedyś	w	Cieszynie.
	 Ostatnim	 punktem	 naszego	 bogatego	 progra-
mu	była	wizyta	w	Muzeum	Katarynek	 (Drehorgelmu-
seum)	w	Kempershöhe.	W	tej	maleńkiej	miejscowości	
w	nieczynnym	kościele	mieści	się	unikatowa	kolekcja	
zabytkowych	katarynek	i	innych	mechanicznych	instru-
mentów.	Duszą	tego	miejsca	jest	emerytowany	ksiądz	
Ulrich	 Wimmer,	 który	 zakupił	 ten	 kościółek	 i	 umie-
ścił	w	nim	swoją	niesamowitą	kolekcję.	Razem	z	żoną	
przyjęli	 nas	 bardzo	 serdecznie.	 Wewnątrz	 ujrzeliśmy	
nieskończoną	ilość	katarynek,	w	różnych	formach	i	roz-
miarach.	Każda	z	nich	ma	swoją	historię	i	właściwości,	
o	których	z	wielką	pasją	opowiadał	nam	ks.	Wimmer.	

Na	czas	adwentu	i	świąt	muzeum	zostało	pięknie	ozdo-
bione,	 a	 wszystkie	 zgromadzone	 tam	 katarynki	 gra-
ły	 tylko	kolędy.	Wiele	z	nich	znaliśmy	bardzo	dobrze	 
i	 jak	 na	 chór	 przystało,	 włączyliśmy	 się	 do	 wspólne-
go	śpiewania.	Po	miłym	poczęstunku	wyruszyliśmy	do	
Dortmundu,	 skąd	 samolotem	 powróciliśmy	 do	 Kato-
wic	i	dalej	do	Cieszyna.	Nasz	krótki,	ale	bardzo	bogaty	 
w	 wydarzenia,	 pobyt	 w	 diecezji	 partnerskiej	 bardzo	
nam	się	podobał.	Ujęła	nas	wspaniała	organizacja	pro-
gramu	i	serdeczne	gościnne	przyjęcie.	Mimo,	że	wcze-
śniej	 nawet	 nie	 wiedzieliśmy	 o	 tym	 partnerskim	 kon-
takcie	z	diecezją	An	der	Agger,	 czuliśmy	się	 tam,	 jak	
u	dobrych	przyjaciół.	Wszyscy	wyrazili	chęć	realizacji	
kolejnych	 wspólnych	 projektów,	 które	 głównie	 opie-
rać	się	mają	na	kontach	między	ludźmi,	których	łączy	
wiara	i	chęć	budowania	pomostów	pomiędzy	naszymi	
narodami.	Cieszymy	się,	że	również	my,	jako	chór,	mo-
żemy	budować	 te	więzi	porozumienia	poprzez	 	 śpiew	
na	chwałę	Pana	Boga.

Piotr Sikora



Informator Parafialny nr 1/2017 (156)

styczeń 2017  41

♪	♪	♪  Koncert Galowy „Józef Świder  
– muzyka instrumentalna na smyczki”  ♫

 W	 sobotę,	 10	 grudnia	 2016	 r,	 w	Ko-
ściele	Jezusowym	w	Cieszynie,	o	godz.	18.00	
odbył	 się	 Koncert	 Galowy	 „Józef	 Świder	 –	
muzyka	 instrumentalna	 na	 smyczki”	 oraz	
Koncert	 Laureatów	Międzynarodowego	Kon-
kursu	Chóralnego.
	 Przedostatni	 wieczór	 Drugiego	 Mię-
dzynarodowego	 Festiwalu	 Muzyki	 im.	 Prof.	
Józefa	Świdra	był	ucztą	dla	miłośników	śpie-
wu	 chóralnego.	 Wieczór	 rozpoczął	 Koncert	
Laureatów	 II	 Międzynarodowego	 Konkursu	
Chóralnego	im.	Profesora	Józefa	Świdra.
	 Zostali	 oni	wyłonieni	w	 trakcie	 prze-
słuchań	 konkursowych,	 a	 decydowało	 jury,	 
w	 którym	 zasiedli	 znakomici	 znawcy	 i	 wy-
konawcy	muzyki	chóralnej:	prof.	dr	hab.	Sła-
womir	 Kaczorowski	 z	 Akademii	 Muzycznej	
w	 Łodzi,	 prof.	 Igor	 Cyklinskij	 z	 Akademii	
Muzycznej	w	Kijowie,	 dr	 hab.	 prof.	 Izabella	
Zielecka-Panek	 z	 Uniwersytetu	 Śląskiego	 w	
Katowicach	oraz	dr	 Igor	Dohovič	z	Państwo-
wej	 Opery	 w	 Koszycach.	 W	 drugiej	 części	
wieczoru,	 w	 Koncercie	 Galowym,	 usłyszeli-
śmy	kompozycje	prof.	Józefa	Świdra:	Muzyka	
instrumentalna	 na	 smyczki.	Większość	 utwo-
rów,	które	zabrzmiały	podczas	 tego	koncertu,	
zostały	wykonane	po	raz	pierwszy.	A	były	to:	
„Intrada	 e	 fugato”	 per	 orchestra	 d’archi	 (pra-
wykonanie);	 „Canzonetta	 di	 Natale”	 per	 or-
chestra	 d’archi,	 „Varianti”	 per	 orchestra	 d’ar-
chi	(prawykonanie),	„Alla	polacca”	3	pezzi	per	
orchestra	 d’archi	 (prawykonanie):	 Polonaise,	
Krakowiak,	Kujawiak	–	oberek.
	 Pomysłodawcą	 całego	 festiwalu	 jest	
Reprezentacyjny	 Chór	 Uniwersytetu	 Śląskie-
go	 „Harmonia”,	 który	 na	Śląsku	 jest	 jednym	
z	najstarszym	zespołów	chóralnych.	Festiwal	
otrzymał	 imię	 Józefa	Świdra,	 który	przez	20	
lat	był	dyrektorem	Instytutu	Muzyki,	przy	któ-
rym	 obecnie	 istnieje	 Reprezentacyjny	 Chór	
Uniwersytetu	Śląskiego	„Harmonia”.	(www)
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Młodzież, dzieci
Młodzieżówkowa	wigilijka	w	Cieszynie

	 Święta.	Każdy	z	nas	na	nie	czeka.	Jednak	w	co-
dziennej	rutynie	czas	umyka	tak	szybko,	że	nim	zdąży-
my	się	obejrzeć,	te	wyjątkowe,	świąteczne	chwile	prze-
lecą	nieuchwytnie.	

	 Naszym	 podsumowaniem	 całego	 minionego	
roku	jest	wigilijka.	16	grudnia	spotkaliśmy	się,		jak	co	
tydzień,	 na	młodzieżówce.	 Jednak	 ta	 była	wyjątkowa.	
Wspólnie	 śpiewaliśmy	kolędy,	 które	najpierw	musieli-

śmy	odgadnąć.	Ksiądz	 czytał	 kilka	 słów	z	ostat-
nich	zwrotek	kolęd,	a	my	mieliśmy	podać	tytuły.	
Było	 dużo	 śmiechu	 i	 zabawy.	 Każdy	 chciał	 od-
gadnąć,	ale	tylko	nielicznym	się	udawało.	Temat	
również	 miał	 ksiądz	 Marcin	 Podżorski.	W	 Gal.	
4,4	pisze	„Lecz,	gdy	nadeszło	wypełnienie	czasu,	
zesłał	Bóg	Syna	 swego,	….”	 	Czy	 zastanawiali-
ście	się,	dlaczego	właśnie	w	tamtym	czasie	Bóg	
posłał	 na	 ziemię	 Jezusa?	Czemu	 nie	 teraz,	 albo	
1000	 lat	 wcześniej?	Może	 po	 prostu	 Bóg	 uznał,	
że	ten	czas	będzie	najwłaściwszy.	Jednak	patrząc	
z	 punktu	 widzenia	 historii,	 to	 był	 idealny	 mo-
ment.	 Panował	wtedy	 Pokój	Rzymski,	więc	 nie	
było	wojen,	które	przeszkodziłyby	w	roznoszeniu	
Dobrej	Nowiny.	Wszyscy	mówili	we	wspólnym	
językiem,	 dlatego	 można	 było	 podróżować	 bez	
większych	przeszkód,	bo	to	cały	czas	było	jedno	
państwo,	 a	 na	 dodatek	 Rzymianie	 świetnie	 roz-
winęli	sieć	dróg.	Bóg	wiedział,	kiedy	posłać	swe-
go	Syna	na	 świat.	Z	drugiej	 strony	moglibyśmy	
pomyśleć:	gdyby	Jezus	przyszedł	teraz,	to	media	
rozniosłyby	 wiadomość	 o	 nim,	 ale	 prawdopo-
dobnie	zrobiłyby	z	tego	wielkie	show	i	po	kilku	
dniach	 wszyscy	 by	 o	 	 Nim	 zapomnieli.	 Gdyby	
przyszedł	 kilkadziesiąt	 lat	wcześniej,	 to	mógłby	
trafić	na	wojny,	trudniej	byłoby	się	przemieszczać	
między	 krajami,	 a	 także	 kłopotem	 byłaby	 barie-
ra	 językowa.	Możemy	więc	powiedzieć,	że	Bóg	
dokładnie	wiedział	co	robi.	On	zawsze	działa	we	
właściwym	 czasie,	 bez	względu	 na	 to,	 jaka	 jest	
sytuacja.
	 	 Po	„temacie”	nastał	czas	na	swobodne	
rozmowy	i	wspólne	cieszenie	się	tą	chwilą.	Moż-
na	 było	 porozmawiać	 i	 cieszyć	 się	 z	 obecności	
koleżanek	i	kolegów.	
	 	 Takie	 właśnie	 spotkania	 łączą	 ludzi.	
Poznajemy	się	i	cieszymy	wspólnym	czasem.	Za-
praszamy	wszystkie	młode	osoby,	które	chciałyby	
poznać	fajnych	ludzi,	na	spotkania	młodzieżowe,	
które	odbywają	się	w	każdy	piątek	o	17	na	parafii	
w	Cieszynie.	
	 	 Stary	rok	się	kończy,	a	nowy	zaczyna.	
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Jest	to	dobry	czas,	by	podsumować	ten	miniony	
i	wyciągnąć	z	niego	wnioski.	Życzę	wszystkim,	
by	 ten	 nadchodzący	 rok	 był	 dla	Was	 szczegól-
ny.	Cieszmy	się,	spełniajmy	marzenia	 i	bądźmy	
otwarci	dla	innych	w	tym	Nowym	Roku.

Monika Macura
Foto: Klaudia Malina

	 18	grudnia	2016	roku	odbyło	się	ostat-
nie	w	tym	roku	kalendarzowym	nabożeństwo	
rodzinne.	Prowadził	 je	oraz	kazanie	wygłosił	
ksiądz	Dariusz	Madzia.	W	 czasie	 liturgii	 od-
czytane	zostały	teksty	biblijne,	starotestamen-
towy	czytała	Magdzia	Macura,	a	tekst	podczas	
chrztu	przeczytała	 jej	 starsza	siostra,	a	 jedno-
cześnie	 jedna	 ze	 szkółkowych	 „cioć”	 i	 dyry-
gentka	chórku	dziecięcego	Hosanna,	Monika	
Macura.	 Podczas	 nabożeństwa	 dzieci	 uczęsz-
czające	na	szkółki	niedzielne	zaśpiewały	dwie	
pieśni:	„Bóg	tak	umiłował	świat”	oraz	„Raduj	
się	świecie”.

	 ...	 Tego	 dnia	 wydarzeniem,	 na	 któ-
rym	skupiała	się	nasza	uwaga	była	Gwiazdka	
szkółki	 niedzielnej.	 Przygotowania	 do	 niej	
rozpoczęłyśmy	 stosunkowo	wcześnie,	 bo	 już	
na	 przełomie	września	 i	 października	 spotka-
łyśmy	 się,	 żeby	 za	 pomocą	 burzy	 mózgów	

Nabożeństwo	rodzinne	 
i	Gwiazdka	dla	dzieci	 

w	Cieszynie		
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ustalić	 co	 możemy	 zrobić	 w	 tym	 roku.	 Dziewczyny	
powiedziały	mi	jak	to	wyglądało	w	poprzednich	latach	
i	wspólnie	ustaliłyśmy,	że	w	tym	roku	wpleciemy	wier-
sze	recytowane	przez	dzieci,	śpiewane	i	grane	na	instru-
mentach	 muzycznych	 kolędy,	 scenkę	 pantomimiczną	
w	jedno	spójne	przedstawienie,	w	które	zaangażujemy	
dzieci,	ciocie	oraz	rodziców.	Inspiracją	była	dla	nas	nie-
wielkich	rozmiarów	książeczka	pod	tytułem	„Nie	było	
miejsca”,	na	którą	trafiłam	w	księgarni	Warto.	W	tym	
krótkim	opowiadaniu	dzieci	na	zajęciach	w	przedszko-
lu	 odgrywają	 jasełka,	 które	 pragną	 później	 wystawić	
dla	swoich	rodziców,	dziadków.	Niestety	ze	względów	
lokalowych	nie	mogą	tego	zrobić	w	żadnej	sali	przed-
szkolnej.	Rozpoczynają	się	poszukiwania	miejsca...
 Od	 początku	 chciałam,	 żeby	 dzieci	 podczas	
Gwiazdki	robiły	to,	co	lubią,	potrafią	i	co	sprawia	im	
radość.	Stworzyłam	więc	ankietę,	w	której	oprócz	da-
nych	 dotyczących	 dziecka,	 takich	 jak	 np.	wiek,	 oraz	
kontaktu	telefonicznego,	mailowego	z	rodzicami,	były	
do	 wypełnienia	 pola	 odnoszące	 się	 do	 talentu	 dziec-
ka,	 jakie	chciałoby	podczas	Gwiazdki	zaprezentować,	
wśród	nich	recytowanie	wiersza,	śpiewanie	kolęd,	gra	
na	 instrumencie	muzycznym,	 gra	 w	 pantomimie	 czy	
rap.	W	tak	zwanym	międzyczasie	szukałyśmy	wierszy-
ków,	 piosenek	 i	 kolęd.	 Spływające	 do	 nas	 wypełnio-
ne	 ankiety	 dały	 nam	nie	 tylko	 pojęcie	 na	 temat	 tego,	 
z	czym	będziemy	mogły	pracować,	 co	będziemy	mo-
gły	z	dziećmi	zrobić,	ale	również	kontakt	do	rodziców,	
na	 których	 współpracę	 liczyłyśmy.	 Przychodziły	 do	
nas	dzieci	oraz	rodzice	z	propozycjami	co	jeszcze	dane	
dziecko	mogłoby	 zrobić,	 tak	 iż	 z	 każdym	 tygodniem	
scenariusz	Gwiazdki	rozszerzał	się	do	tego	stopnia,	że	
nawet	dwugodzinne	próby	nie	wystarczały	na	przećwi-
czenie	wszystkiego	i	dochodziły	do	mnie	nawet	głosy,	
że	może	należałoby	z	czegoś	zrezygnować.	Osobiście	
nie	chciałam	tego	robić,	uważając,	że	jeśli	jako	ciocie	
sprężymy	 się	 i	 zadbamy	o	 to,	 aby	każde	dziecko	we	
właściwym	momencie	pojawiło	się	na	scenie,	to	zmie-
ścimy	się	w	półtorej	godziny.
	 Przedstawienie	 pod	 tym	 samym	 tytułem,	 co	

inspirująca	 je	 książeczka,	 „Nie	 było	 miejsca...”,	
zostało	 podzielone	 na	 dwa	 akty.	 Rozpoczęliśmy	
od	wejścia	Asystentki	Reżyser	 (w	 tej	 roli	Klaudia	
Białończyk),	 która	 przywitała	 wszystkich	 zgroma-
dzonych,	 którzy	 przyszli	 na	 przesłuchanie	 do	 Bo-
żonarodzeniowego	i	w	związku	z	oczekiwaniem	na	
Mistrza	(Reżyser)	zaprosiła	do	wspólnego	zaśpiewa-
nia	kolędy	„Gdy	się	Chrystus	rodzi”.	Pani	Reżyser,	
Scenarzystka	 i	Dyrektor	 dźwięku	 (Kinga	Woźniak,	
Klaudia	Malina	i	Kornelia	Dorighi),	reprezentowały	
bardzo	powierzchowne	podejście	do	Świąt	Bożego	
Narodzenia,	tworzenie	przedstawienia	było	ich	pra-
cą	 i	 tak	 naprawdę	 nie	 było	w	 ich	 sercach	miejsca	
dla	Pana	Jezusa.	Pierwszą	osobą,	która	bierze	udział	

w	 castingu	 był	 ksiądz	Tomasz	Chudecki,	 który	 świet-
nie	 odnalazł	 się	 w	 naszej	 konwencji,	 rozpoczynając	
Gwiazdkę	 Słowem	 Bożym,	 modlitwą	 i	 krótkim	 prze-
słaniem	skierowanym	do	nas	wszystkich.	Nie	spodobał	
się	 jednak	 jury,	 ponieważ	 osoby	 te	 nie	 szukały	 głębi	
i	 znaczenia	 tych	 Świąt.	 Nie	 chciałyśmy	 nikogo	 zgor-
szyć,	obrazić	ani	doprowadzić	do	żadnej	kontrowersji,	
a	 jedynie	 przedstawić,	 że	 w	 dzisiejszym	 świecie	 bar-
dzo	często	 ludzie,	którzy	nie	chodzą	do	Kościoła,	nie	
są	w	stanie,	pomimo	największych	nawet	starań	księży,	
otworzyć	 swoich	 serc	 na	Boga	 i	 Jego	 dowód	miłości,	
którym	jest	Jezus	Chrystus.	W	naszym	przedstawieniu	
to	 dzieci	 poprzez	 recytowane	 wiersze	 (Nicolla,	Ania,	
Anastazja,	Marianka,	Olek	K.,	Natalia	M.,	Amelia,	Oli-
wia	B.,	Dominik),	muzykę	(„Gdy	śliczna	panna”	Mag-
da	Ch.,	 „O	 gwiazdo	Betlejemska”	Magdzia	M.	 i	Ola	
K.,	„Wśród	nocnej	ciszy”	Adaś	K.,	Julia	K.	i	ich	mama),	
piosenki	(„Rudolf	Czerwononosy”:	Zuzia	B.,	Wiktoria,	
Julia	B.,	Zuzia	Cz.,	Ola	F.,	Tomek	G.,	Ania	K.,	Paweł,	
Helenka,	Maciek,	Hania,	Ala,	Ola	M.,	Emilia,	Martyn-
ka	R.,	Adrianka,	Dawid	W.,	Alanek,	Olek	W.,	Tomek	
W.,	„Kto	wie”:	Martyna	S.,	Marta,	Natalia	Ś.),	rap	„By	
mógł	 z	 tobą	 żyć”	 (Amelia,	 Bartek,	 Oliwia	 L.,	 Filip	 
i	Ania	Sz.),	pantomimę	(Wiktor,	Robert,	Adam	M.,	Na-
talia	P.	i	Dawid	J.)	powoli	przekonują	do	znalezienia	w	
sercu	miejsca	dla	Jezusa.	Po	przesłuchaniach	ekipa	de-
cyduje	kogo	zaangażuje.	Od	początku	założyłyśmy,	że	
wszystkie	dzieci	przechodzą	przesłuchania	pozytywnie,	
a	jedynymi	osobami,	które	„odpadają”	są	wspomniany	
już	wyżej	ks.	T.	Chudecki	oraz	fałszująca	mama	Adasia	
i	Julii.	Pomimo	udanych	przesłuchań	pani	Reżyser	cze-
goś	brakuje	i	nie	potrafi	znaleźć	brakującego	elementu.	
Punktem	 kulminacyjnym	 przedstawienia	 jest	 występ	
spóźnionej	 na	 przesłuchania	 Nikoli	W.,	 która	 śpiewa	
pierwszą	 zwrotkę	 kolędy	 „Nie	 było	miejsca”.	 Refren	
śpiewa	 Scenarzystka,	 drugą	 zwrotkę	 śpiewają	wszyst-
kie	 dziewczynki,	 kolejny	 refren	 Dyrektor	 dźwięku.	
Widząc,	że	udało	się	przekonać	dwie	osoby,	wszystkie	
dzieci	śpiewają	trzecią	zwrotkę.	Ostatni	refren	śpiewa	
przekonana	 przez	 dzieci	 o	 ważności	 i	 istocie	 Świąt	 
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Bożego	Narodzenia	 pani	 Reżyser.	 Niestety,	 szczęście	
przerywa	telefon,	z	którego	wynika,	że	w	wyniku	awa-
rii	nie	można	wystawić	przedstawienia.	Rozpoczynają	
się	 poszukiwania	 miejsca	 na	 wystawienie	 „Nie	 było	
miejsca”.	Konwencja	przedstawienia	w	przedstawieniu	

pozwoliła	 również	 tutaj	 ujawnić	 podwójne	 zna-
czenie	braku	miejsca.	Nie	tylko	nie	było	miejsca	 
dla	Jezusa	w	ludzkich	sercach,	ale	 i	nie	było	go	
również	w	świecie	na	opowiadanie	historii	Jego	
narodzenia.
	 Miejsce	 znajduje	 się	w	 stajni,	 tam	 też	 zostaje	
wystawione	 przedstawienie.	 Drugi	 akt	 przedsta-
wia	dzieci	odgrywające	sceny	dotyczące	Bożego	
Narodzenia,	w	tle	których	odczytany	zostaje	tekst	
ewangeliczny,	 relacjonujący	 przebieg	 wydarzeń.	
Rozpoczynamy	 od	 wątpliwości	 Józefa	 (Wiktor)	
i	Anioła	 Pańskiego	 (Nadia)	 przychodzącego	 do	
niego	we	śnie.	Następnie	opisujemy	drogę	Józefa	
i	Marii	(Magda	Ch.)	do	Betlejem	na	spis,	poszu-
kiwanie	miejsca	na	nocleg,	które	znajdują	u	Go-
spodarza	 (Tomek	S.)	w	 stajence,	w	której	 rodzi	
się	Jezus.	Czuwających	pasterzy	nawiedza	Anioł	
(Adrianka)	niosąc	im	dobrą	wieść.	Udają	się	oni	
do	Betlejem	by	powitać	Zbawiciela.	Dzieci	śpie-
wają	w	tym	miejscu	kolędę	„Przybieżeli	do	Betle-
jem”.	Mędrcy	ze	Wschodu	przybywają	do	Jerozo-
limy,	szukając	nowo	narodzonego	króla.	Podczas	
śpiewanej	kolędy	„Dzisiaj	w	Betlejem”,		podążają	
oni	za	gwiazdą	i	oddają	pokłon	Dzieciątku.	Ostat-
nią	 sceną	 jest	 śpiewanie	 przez	Marię	 kołysanki	
Jezusowi,	 „Gdy	 śliczna	 Panna”.	 Potem	 zostają	
nam	zadane	przez	Magdzię	M.	trzy	pytania:	„Dla-
czego	 śpiewamy	 kolędy?	 Dlaczego	 wpatrujemy	
się	w	 gwiazdę	 na	 niebie?	Dlaczego	 jest	 Święto	
Bożego	Narodzenia?”,	na	które	odpowiadają	nasi	
najmłodsi:	Ola	M.	„Dlatego,	żeby	się	uśmiechać	
do	siebie.”,	Martynka	R.	„Dlatego	żeby	podawać	
sobie	 ręce”	 i	Adrianka	„Dlatego,	żeby	się	uczyć	

miłości	do	Pana	Jezusa.”.	Po	tych	słowach	ciocie:	Klau-
dia	Wojnar,	Monika	Moiczek,	Patrycja	Kisza,	Klaudia	
Białończyk,	 Laura	 Łośko	 i	 Monika	 Macura,	 dzieląc	
się	opłatkiem,	wyrecytowały	wiersz,	stanowiący	nasze	
świąteczne	życzenia:

Foto: Oliwia Madzia
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Gwiazdki	dla	dzieci	w	filiałach

„Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty.
Że, jako mówi Wam wszystkim, dawne, prastare orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą, 
Bóg w Waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym, na ścieżaj otworzyć wrota
Oto co czynić Wam każe, miłość największa cnota.”

	 Na	 zakończenie	 zaśpiewaliśmy	 wspólnie	 pio-
senkę	finałową	„Raduj	się	świecie”	oraz	obejrzeliśmy	
pokaz	 slajdów	 utworzony	 ze	 zdjęć	 i	 filmików	 zrobio-
nych	 podczas	 prób	 do	 przedstawienia,	 jako	 podkładu	
muzycznego	 użyłyśmy	 nagranej	 przez	 nas	wersji	 pio-
senki	„Uciekali”	z	musicalu	Metro.	Na	zakończenie	po-
prosiliśmy	ks.	Darka	Madzię	o	modlitwę	i	zakończenie	
pierwszej	części	spotkania	modlitwą	oraz	zawołaliśmy	
do	nas	specjalnego	gościa	wieczoru	–	św.	Mikołaja.
	 W	tym	miejscu	chciałabym	serdecznie	podzię-
kować	 księdzu	Tomkowi	Chudeckiemu	 za	 to,	 że	 zgo-
dził	się	wziąć	czynny	udział	w	naszym	przedstawieniu,	
wpisując	się	w	jego	konwencję.	Dziękujemy	za	Słowo	
i	modlitwę.	Dziękuję	Mikołajowi,	który	odwiedził	na-
sze	 grzeczne	 dzieci,	 przynosząc	 im	 prezenty.	 Podzię-
kowania	 należą	 się	 również	 osobom,	 bez	 których	 nie	
powstałoby	nagranie	„Uciekali”:	Jasiowi	Borucie,	któ-
ry	pokazał	nam	 jak	mamy	obchodzić	 się	 ze	 sprzętem,	
Przemkowi	Podżorskiemu,	który	nas	przeszkolił	w	za-
kresie	 używania	 mikrofonów,	 a	 także	 nagłaśniał	 nas	
podczas	Gwiazdki,	Michałowi	 Legierskiemu	 i	Micha-

łowi	Malinowskiemu,	 którzy	 użyczyli	 nam	 swoich	 ta-
lentów	muzycznych	(gra	na	gitarze	oraz	wokal).	Dzię-
kuję	 całemu	mojemu	 zespołowi,	 dziewczynom,	 które	
się	zaangażowały	 i	bez	których	 tegoroczna	Gwiazdka	
nie	wyglądałaby	tak	dobrze.	Dziękuję	rodzicom,	którzy	
wzięli	 udział	 w	 przygotowaniach	 do	 Gwiazdki,	 przy-
prowadzali	 dzieci	 na	 próby,	 cierpliwie	 czekali,	 kiedy	
się	 one	 przedłużały,	 pomogli	 nam	 zorganizować	 po-
częstunek.	Szczególne	podziękowania	kieruję	do	Pani	
Kwiecińskiej,	mamy	Adasia	i	Julii,	za	element	komicz-
ny	przedstawienia	i	bardzo	fajną	improwizację,	trzeba	
mieć	prawdziwy	talent,	poczucie	humoru	i	dystans	do	
samej	 siebie,	 żeby	 celowo	 tak	 nieczysto	 zaśpiewać.	
Słowa	nie	wyrażą	naszej	wdzięczności	wobec	Pana	An-
drzeja	Moiczka,	który	od	początku	był	dla	nas	ogrom-
nym	wsparciem,	służąc	radą	i	dobrym	słowem,	dzięku-
jemy	za	jego	cierpliwość	i	wyrozumiałość.
	 Życząc	 wszelkiej	 pomyślności	 oraz	 Bożego	
błogosławieństwa	w	Nowym	2017	Roku,	zapraszam	na	
szkółki	niedzielne,	które	odbywają	się	równolegle	z	na-
bożeństwami.	 Pierwsza	 szkółka	w	 nowym	 roku	 odbę-
dzie	się	8	stycznia,	serdecznie	zapraszamy.	Natomiast	
14	 stycznia	 (w	 sobotę)	 organizujemy	 bal	 karnawało-
wy	dla	dzieci,	 rodziców,	babć	 i	dziadków	(przebranie	
obowiązkowe).	Bliższe	 informacje	podane	zostaną	na	
szkółce.

Kinga Woźniak
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w	GUMNACH

Foto: Edward Figna

Foto: Sabina Polok
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w	ZAMARSKACH
	 Każdego	roku		w	grudniu	w	Zamarskach	orga-
nizowana	 jest	 Gwiazdka.	 Również	 w	 bieżącym	 roku	
zorganizowano	takie	spotkanie.	17	grudnia	w	kościele	
zebrali	 się	zarówno	„duzi	 i	mali”	 	 aby	spędzić	wspól-
nie	to	radosne	popołudnie.	Spotkanie	poprowadził	nasz	
opiekun	 ks.	Marcin	 Podżorski.	Wspólne	 kolędowanie	 
i	występy	naszych	dzieci	wprowadziły	wszystkich	 
w	świąteczny	nastrój.	Dzieci	 ze	 szkółki	niedziel-
nej	przygotowały	wspaniały	program	artystyczny,	
który	przypomniał	wszystkim	obecnym,	jak	szcze-
gólny	czas	się	zbliża:	Boże	Narodzenie.	Występy	
dzieci,	które	recytowały	wierszyki	i	przedstawiły	
scenkę	 o	 narodzeniu	 Jezusa,	 pozwoliły	 przypo-
mnieć	nam	wydarzenia	sprzed		ponad	2	tysięcy	lat.	
	 Szczególny	 charakter	 i	 oprawa	 tego	 spo-
tkania	 udzieliły	 się	 wszystkim	 zebranym.	 Nie	
mogło	 zabraknąć	 również	 choinki,	 a	 co	ważniej-
sze	–	prezentów	pod	choinką.	W	 tej	 świątecznej	
atmosferze	wszystkie	dzieci	otrzymały	podarunki	

oraz	nagrody	za	systematyczne	uczęszczanie	na	szkółkę	
niedzielną.	Był	 to	 również	dobry	moment	aby	podzię-
kować	wszystkim	prowadzącym	szkółki	niedzielne	za	
ich	zaangażowanie,	wytrwałość	i	poświęcony	czas.	Dla	
nich	również		znalazły	się	małe	prezenty	pod	choinką.	
Miejmy	nadzieję,	że	 ten	wspólnie	spędzony	czas	spra-
wił	zarówno	dzieciom	jak	i	dorosłym	wiele	radości.	

Iwona Wawrosz
Foto: Joanna Sojka
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Bóg chce usłyszeć nasze alleluja,
chce, byśmy je wyśpiewali w prawdzie naszych serc,

nie fałszując!
Śpiewajmy więc alleluja, bracia,

pełnią głosu i serca,
naszymi ustami i naszym życiem:

tylko takie alleluja sprawi radość Panu.
Niech w niebie zabrzmi nasze alleluja,

lecz i tu nie zapominajmy o jego znaczeniu,
alleluja pełne naszych ziemskich smutków

tam wyśpiewane będzie w wiekuistej radości.
Tu śpiewamy je jako śmiertelnicy,

tam jako wiecznie żywi;
tutaj w nadziei,

tam już w pełni chwały.
Tutaj śpiewamy alleluja podczas naszej ziemskiej drogi,

tamto, w górze, po dotarciu do naszej Ojczyzny.
Śpiewaj więc tę pieśń, pielgrzymie,

śpiewaj ją i krocz naprzód!
Śpiewaj, by pobudzić swój wysiłek.

Śpiewaj i krocz naprzód!
Bez lęku, bez przystanków, bez cofania się.

Śpiewaj i krocz naprzód.

                                                             udostępniła: Grażyna Cimała

„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie 

władza na jego ramieniu...” Izajasz 9,5  

                                                                     

Nasze Alleluja!
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Kącik dla dzieci

Lodowy	Kryształ
	 Z	 dachu	 zwisał	 okazały	 sopel.	 Był	 ozdobą	
otulonej	 białym	 puchem	 chatki.	 Kiedy	 oświetlało	 go	
słońce	 mienił	 się	 wszystkimi	 barwami	 tęczy	 i	 malo-
wał	kolorowe	obrazy	na	śniegu.	Podziwiały	go	sikorki	
przylatujące	do	zawieszonej	na	gałązce	słoninki,	a	za-
jące,	które	w	sadzie	obgryzały	drzewka,	często	stawiały	
słupka	gapiąc	się	w	zachwycie	na	ten	niezwykły	widok.	
Najbardziej	 jednak	 cieszyły	 się	 z	 sopla	 dzieci.	 Nazy-
wały	go	„kryształową	różdżką”	i	wyobrażały	sobie,	że	
należy	ona	do	Królowej	Śniegu,	o	której	czyta	im	tata.	
Lubiły	wspinać	się	na	palce,	żeby	spróbować	popatrzeć	
przez	ową	różdżkę	na	świat.	Zdarzało	się,	że	widziały	
przez	nią	baśniowe	postacie,	szklane	zamki	i	skrzynie	
wypełnione	skarbami,	podwodne	miasta,	tęczowo-złote	
ryby	i	sznury	pereł.	Sopel	tymczasem	stawał	się	coraz	
większy,	większy...	i	nie	wiadomo	było,	czy	sprawia	to	
mroźna	zima,	czy	może	ten	kawałek	lodu	puchł	po	pro-
stu	z	dumy.	
	 -	Rozrosnę	się,	że	hej!	Będę	oświetlał	cały	dom	
i	przydomowy	ogródek.	A	co	tam!	Otoczę	promieniami	
wszystko!	Cały	 świat!	Właściwie	 słońce	 jest	 zupełnie	
niepotrzebne.	Świeci	tak	jednostajnie,	a	ja	proszę!	Roz-
siewam	 tyle	 kolorów,	 wyczarowuję	mnóstwo	 niezwy-
kłych	rzeczy,	jestem	wyjątkowy	i	niepowtarzalny!		tak	
sobie	rozmyślał	kawałek	lodu.	Gdyby	wiedziały	o	tym	
dzieci,	zwierzęta	i	okoliczne	drzewa...	Żadne	z	nich	nie	
przypuszczało	jednak,	że	ów	wspaniały	lodowy	kształt	
jest	 tak	bardzo	 zarozumiały.	Nadal	więc	wszyscy	gło-
śno	go	podziwiali,	patrzyli	przez	niego	na	świat	i	byli	
dumni,	 że	mają	pośród	 siebie	prawdziwy	skarb.	 I	oto	
powoli	 serce	 sopla,	 które	 w	 dzień	 wystawiało	 się	 na	
blask	słońca,	powoli	porastało	coraz	grubszą	warstwą	
lodu.	Po	pewnym	czasie	promienie	 słoneczne	nie	mo-
gły	 już	 do	 niego	 przenikać.	Nie	 było	 nawet	 najmniej-
szej	szczelinki	w	 tym	zmrożonym,	 twardym	kształcie.	
Dzieci	 zastanawiały	 się,	 cóż	 takiego	mogło	 się	wyda-
rzyć,	 że	 ich	 „kryształowa	 różdżka”	 stała	 się	 zupełnie	
nieprzeźroczysta	i	nie	udawało	się	już	przez	nią	patrzeć	
na	świat.	Na	dodatek	śnieg	w	pobliżu	sopla	wyraźnie	
poszarzał.	 Przestały	 więc	 schodzić	 się	 tu	 zwierzęta	 
i	wokół	 zrobiło	 się	 smutno.	Wszystkim	 zaczęła	 doku-
czać	zima.	Ludzie	nie	wychylali	z	chatki	nosa,	zające	
pochowały	się	w	norach,	wiewiórki	w	dziuplach,	a	si-

korki	w	 szparach	 za	 kominem.	Każdemu	marzyła	 się	
już	wiosna	i	nikt	nie	zwracał	uwagi	ani	na	śnieżne	cza-
py	na	drzewach,	ani	tym	bardziej	na	olbrzymi	pokracz-
ny	sopel.	-	A	cóż	to	takiego?	-	złościł	się.	-	Czy	nikt	już	
nie	widzi	 jaki	 jestem	wspaniały?	Dlaczego	nie	 słyszę	
pochwał?	Wiem,	że	już	trochę	się	postarzałem,	ale	prze-
cież	nadal	jestem	wyjątkowy.	Może	powinienem	trochę	
zeszczupleć?	Wygładzić	 swój	 kształt?	 Owinąć	 się	 fu-
trem	ze	śniegowych	płatków?
	 Sopel	myślał	 i	myślał,	 co	ma	zrobić	 i	 nic	nie	
przychodziło	mu	do	głowy.	W	końcu	musiał	 się	przy-
znać,	 że	 sam	 sobie	 nie	 poradzi.	 Postanowił	 kogoś	 po-
prosić	o	pomoc,	lecz	wokół	była	cisza	i	wszystko	wy-
dawało	się	uśpione.	Pozostało	mu	zwrócić	się	do	słońca,	
które	zawsze	było	obecne,	czy	to	na	błękitnym	niebie,	
czy	 przysłonięte	 chmurami,	 czy	 przeświecające	 przez	
mgłę.	Sporo	go	to	kosztowało,	bo	przecież	nie	tak	daw-
no	nim	wzgardził.	Słońce	jednak	jakby	na	to	czekało...
-	Czy	na	pewno	chcesz	mojej	pomocy?
-	O	tak!
-	A	czy	wiesz,	o	co	prosisz?
-	O	moje	powodzenie!
-	Hmm,	to	wiem.	Tylko,	że	nie	będzie	ci	łatwo.
-	Zgodzę	się	na	wszystko!
-	Ale	żeby	stać	się	naprawdę	szczęśliwym,	musisz	stać	
się	najpierw	małym.
-	Trudno.	Chcę	tego.
-	Skoro	tak,	to	się	przygotuj.
	 Następnego	 dnia	 słońce	 świeciło	 nadzwyczaj	
mocno.	Sopel	poczuł,	że	robi	mu	się	jakoś	dziwnie.	Wy-
dłużał	się	i	chudł,	a	przy	tym	robiło	mu	się	tak	gorąco,	
że	pot	spływał	mu	po	bokach.	Dopiero	o	zmierzchu	zro-
biło	 się	chłodniej	 i	 sopel	mógł	 swobodniej	odetchnąć.	
Nie	był	to	jednak	koniec	jego	zmagań.	Kolejne	dni	były	
również	bezchmurne	i	jak	na	tę	porę	roku	nadzwyczaj	
ciepłe.	Z	sopla	płynął	 już	nie	 tylko	pot	ale	 i	 strumień	
gorzkich	łez.	Promienie	słońca	mocno	go	paliły,	żłobiąc	
w	nim	nowe	szczeliny,	a	to	bardzo	bolało.	Sopel	nawet	
nie	zauważył,	że	chociaż	był	mniejszy,	stawał	się	coraz	
piękniejszy	i	bardziej	przejrzysty.	Jak	nigdy	zachwycał	
swoją	delikatnością.	Jak	nigdy,	można	było	przez	niego	
zobaczyć	świat	w	tęczowych	kolorach.	Najważniejsze	
miało	się	jednak	dopiero	wydarzyć...
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	 Oto,	 któregoś	 pięknego	 dnia	 wytopiony	 ka-
wałek	 lodu	 spłynął	 ostatnimi	 kroplami	 na	 ziemię.	 
W	tym	miejscu	dawno	nie	było	śniegu,	a	ciemne	bruzdy	
przytulone	do	ściany	chatki	z	lubością	przeciągały	się	
w	słońcu.	Teraz	z	niecierpliwości	czekały	na	pierwszy	
ciepły	deszcz.	Zamiast	tego	zostały	zroszone	przez	po-
żegnalne	 łzy	 sopelka.	 Sprawiły	 one,	 że	w	 ziemi	 prze-

budziły	się	ziarenka	traw.	Po	kilkunastu	dniach	zaczęły	
wychylać	się	nawet	spomiędzy	bruzd	zielone	czuprynki.	
I	chociaż	do	wiosny	było	nadal	jeszcze	bardzo	daleko	
wszyscy	 z	 niecierpliwością	 obserwowali	 każde	 nowe	
źdźbło	 i	 każdy	pąk	na	drzewie.	Nikt	 już	nie	pamiętał	 
o	pięknym	soplu,	który	powierzył	się	słońcu,	żeby	mo-
gła	nadejść	cieplejsza	pora.
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

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

Mt 5,4

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

20.11.2016
20.11.2016	
20.11.2016
20.11.2016
20.11.2016
20.11.2016
20.11.2016

Piotr	Hes
Ewa	Anna	Wójcik
Kamila	Barbara	Domniczek
Adam	Pustówka
Leon	Czendlik
Jakub	Sebastian	Białoń
Zofia	Danuta	Lipsa

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

02.11.2016
03.11.2016	
04.11.2016
06.11.2016
09.11.2016
12.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
19.11.2016
19.11.2016
21.11.2016
22.11.2016
22.11.2016

Adam	Szymański
Jerzy	Rajmund	Raczyński
Leszek	Mieczysław	Czepczar
Herman	Ernst	Muller
Ewa	Maria	Dębinny	zd.	Dobosz
Franciszek	Brachaczek
Zuzanna	Gruszeczka	zd.	Kajzar
Tadeusz	Koralewski
Lech	Jerzy	Michejda
Manfred	Józef	Hellebrandt
Jadwiga	Elżbieta	Cieślar	zd.	Franek
Maria	Ostrawska	zd.	Paszke
Gustaw	Herda
Anna	Helena	Turoń	zd.	Malina
Teresa	Jadwiga	Procner	zd.	Kuchejda

Ogrodzona
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Zamarski
Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Ogrodzona
Cieszyn
Cieszyn
Marklowice
Cieszyn

Nie odbyły się
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie
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Zastrzegamy możliwość zmian w programie. 
Szczegóły o naszych imprezach podajemy w osobnych ogłoszeniach.

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

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

Informacje, ogłoszenia

05.01:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Melchior Wańkowicz  (125 – lecie urodzin)

12.01:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: dr Alfred Bursche  (75 – lecie śmierci) 

19.01: godz.: 15.00: WALNE ZEBRANIE 
 SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 
   
26.01: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Pochód Reformacji przez Europę 
                                         Śladami Piotra Valdo
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	19.00

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

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

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
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Serdecznie zapraszamy na spotkania, 

które odbywają się w każdy wtorek o godz. 18:30, 

w budynku parafialnym 

przy placu koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

środa 4. stycznia:  
Szukajmy Pana – czy postanowienia noworoczne są do zrealizowania… - studium biblijne w opar-
ciu o wybrane fragmenty Starego i Nowego Testamentu - prowadzi Artur Fryda

środa 11. stycznia:  
 Duchowy autorytet przewodników wiary  
- wykład diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk z cyklu poświęconego dawnym i współczesnym po-
staciom wybitnych ludzi wiary, z których przeżyć i dorobku możemy czerpać inspirację

środa 18. stycznia:  
 Jakie znaczenie ma dla nas obraz pierwszej Paschy na nowej ziemi i spotkanie z wodzem 
wojsk Pana – studium 5. rozdziału  Księgi Jozuego  - prowadzi Marek Cieślar

środa 25. stycznia:  
 Praktyczne życie chrześcijanina – jak dzięki wierze pokonać kryzys… - wykład  Ilony Hajew-
skiej, sędzi w stanie spoczynku, prowadzącej mediacje sądowe w sprawach małżeńskich i rodzin-
nych 

 Serdecznie zapraszamy na wieczorne spotkania biblijne w Cieszynie, w sali  
naprzeciw Kancelarii Parafialnej, przy placu Kościelnym 6, w każdą środę o godz. 18.00

Wieczorne spotkania biblijne w Cieszynie
Tematy:
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Kalendarze 
trójdzielne 
z fotografią 

Kościoła 
Jezusowego;

a także:

Kancelaria Parafialna poleca:

  ... z radością oddajemy w Państwa ręce 
dwupłytowy album zatytułowany „Dźwięki  
Reformacji” Do jego przygotowania skłoniły nas 
ważne wydarzenia: 1) inauguracyjne nabożeń-
stwo „500 lat reformacji” 2) miasto Cieszyn otrzy-
mało tytuł „Europejskiego miasta Reformacji”  
3) po trwającym remoncie poświęcono i oddano do 
ponownego użytku organy Kościoła Jezusowego.  
 Mamy nadzieję, że płyta znajdzie się  
w każdym ewangelickim domu, a można ją nabyć 
zarówno w Kancelarii Parafialnej jak i u prezbi-
terów.

Spotkania: pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 16.00, w sali na parafii.

 Koło liczy obecnie 33 członków, obejmuje opieką odwiedzinową ponad 270 seniorów, który ukoń-
czyli 80 lat, mieszkających na terenie Cieszyna. Przygotowuje także spotkanie seniorów po nabożeństwie 
spowiednio-komunijnym w ostatnią niedzielę sierpnia. Uroczystymi spotkaniami są co roku: adwentów-
ka, Światowy Dzień Modlitwy, smażenie jajecznicy i wycieczka krajoznawcza. 

Wielu	seniorów	czeka	na	nasze	odwiedziny,	Pan	Jezus	zachęca:
„Zaprawdę	powiadam	wam,	cokolwiek	uczyniliście	jednemu	z	tych	

najmniejszych	moich	braci,	mnie	uczyniliście.”	Mt	25,40

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby, dysponujące wolnym czasem, 
do zaangażowania się w prace naszego koła!

Koło odwiedzinowe 
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     Ponad 5,5 tysiąca uśmiechów

  Koniec roku to wyjątkowo pracowity czas dla Centrum 
Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w Dzięgielowie. To czas akcji charytatywnej „Prezent pod choin-
kę". Tym razem z Centrum wysłano do dzieci z Ukrainy, Białorusi 
i Rumunii 5 556 świątecznych paczek. Przygotowywano je w całej 
Polsce. Idea akcji wiąże się z pomocą w formie paczek, którą Pola-
cy otrzymywali w latach 80. z krajów Europy Zachodniej i ze Sta-
nów Zjednoczonych. Czasem taką paczkę dostawało się tylko raz 
w roku. Były w niej zupełnie podstawowe artykuły. Czy te paczki 
przemieniły Polskę? Nie, ale były źródłem radości i nadziei. Dowodem, że są ludzie, którzy żyją lepiej i przejmują się losem 
innych – czytamy na stronie internetowej akcji www.prezent.cme.org.pl. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, 
prezenty zbierane były w całej Polsce − od Szczecina, przez Białystok, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Świdnicę, po 
Kraków i Cieszyn. Akcję pilotowało ponad 130 wolontariuszy – koordynatorów lokalnych, którymi byli m.in. nauczyciele  
i duchowni. Od połowy listopada wszystkie paczki zwożono do Dzięgielowa, aby przygotować je do transportu za granicę. 
 Jak co roku pomocą służyli wolontariusze, wśród nich parafianie z Dzięgielowa i Pszczyny oraz młodzież ze szkół 
w Cieszynie i Skoczowie. Od 2001 roku akcja prowadzona jest we współpracy z Diakonią Polską i śląskim oddziałem Joan-
nici Dzieło Pomocy. W ciągu 16 lat, dzięki ofiarodawcom z całej Polski, dzieciom dotkniętym ubóstwem rozdano ponad 70,5 
tysiąca świątecznych paczek. Prezenty trafiają do dzieci, którymi opiekują się lokalne organizacje społeczne i parafie. Akcja 
ma charakter ekumeniczny, paczki wręczane są dzieciom różnych wyznań (m.in. ewangelickiego, rzymskokatolickiego czy 
grekokatolickiego). DZIĘKUJEMY !!!
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

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