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Rozważanie biblijne

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”

 - List do Hebrajczyków 13,8.

                                                                                                                  

Nowy Rok! Nowe wyzwania, nowe 

nadzieje… 

 Nowy Rok! Nowe wyzwania, nowe nadzie-
je… Być może zastanawiamy się, jaki będzie ten rok. 
Przyniesie wiele chwil radosnych, pogodnych, czy 
też pełen będzie rozczarowań, a może nawet trud-
nych doświadczeń.
 Za nami rok wyjątkowy! Jubileusz 500 lat 
Reformacji. Przeżyliśmy wiele wspaniałych uroczy-
stości. W czasie Ewangelickich Dni Kościoła dane 
nam było spotkać się z naszymi siostrami i braćmi 
z odległych regionów Polski. Jakże wielka była ich 
radość, że mogli razem z nami świętować ten wspa-
niały jubileusz.
 Nowy Rok 2018 też zapowiada się interesu-
jąco. Przecież to 100 rocznica odzyskania niepodle-
głości naszej Ojczyzny! Pragniemy dziękować Panu 
Bogu za niepodległość i pokój. Czekają nas różnego 
rodzaju imprezy okolicznościowe. Przed nami czas 
pełen wrażeń…
 Kiedy jednak spojrzymy na to wszystko z 
Biblijnej perspektywy, to uświadomimy sobie, że tak 
naprawdę nie mamy pojęcia, co ma nam przynieść 
jutrzejszy dzień. Stajemy pełni niepewności co do 
tego Nowego Roku. Dlatego warto przypomnieć so-
bie, że jest ktoś stojący ponad czasem… To nasz Pan 
Jezus Chrystus!
 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wie-
ki. To wspaniałe stwierdzenie z Listu do Hebrajczy-
ków powinno dać nam wiele do myślenia. Wszystkie 
nasze plany, nasze marzenia, oczekiwania, związane  
z tym Nowym Rokiem, powinniśmy zanosić przed 
Boże oblicze, modląc się w Imieniu Jezusa Chrystusa, 
by Wszechmogący Pan prowadził nas przez wszyst-
ko to, co przed nami, by przez Ducha Świętego po-
magał nam wypełniać Jego wolę.

 Jezus Chrystus 
wczoraj, to Jezus histo-
rii. Narodził się na tej ziemi, by być jednym z nas. 
Gdy czytamy o Jego życiu na kartach Ewangelii, o 
wspaniałych cudach, mądrych naukach, które głosił, 
to chyba ciągle na nowo zachwycamy się, jak nie-
samowitego mamy Zbawiciela. Jego męka i śmierć 
na krzyżu Golgoty uświadamia nam, jak wiele po-
święcił, by nas zbawić z niewoli grzechu. Jego Zmar-
twychwstanie jest źródłem cudownej radości, że do-
konało się zwycięstwo nad śmiercią.
 Jezus Chrystus dziś, to Pan i Król, który chce 
zamieszkać w naszych sercach, pragnie prowadzić 
nas przez życie, być Zbawicielem, Mesjaszem. Czy 
możesz z ręką na sercu wyznać, że Jezus jest Twoim 
Panem, że jest dla Ciebie najważniejszy w życiu?
 Jezus Chrystus się nie zmienia, On jest ten 
sam na wieki… Na Jego przyjście stale oczekujemy, 
gdy jako Król królów i Pan panów przyjdzie po raz 
drugi na ten świat. Jesteśmy gotowi na Jego przyj-
ście?
 W tym Nowym Roku czeka nas, parafian cie-
szyńskich, jeszcze inne, ważne wydarzenie… Cze-
kają nas wybory nowego proboszcza. Myślę, że nie 
trzeba nikogo przekonywać, jak bardzo istotne jest, 
by na czele naszej parafii stanął odpowiedni człowiek, 
który sprosta wielu wyzwaniom, spełni choć niektó-
re oczekiwania naszych parafian… Trzeba się nam 
wszystkim modlić o te wybory, by Pan Bóg pozwo-
lił nam wybrać właściwą osobę, która swym życiem 
potwierdzi to nasze cudowne hasło: „Jezus Chrystus 
wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”.
 Życzę Wam wszystkim Bożego Błogosła-
wieństwa w tym Nowym 2018 Roku!

ks. Tomasz Chudecki

Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich,  
mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. (Dz. 2,40)
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O nadużyciach mszy - cz. 3     
 Ostatnia część pisma Marcina Lutra „O nad-
użyciach mszy”, którego wcześniejsze partie były już 
przedmiotem omówienia na tych łamach w dwóch po-
przednich numerach, jest najbardziej polemiczna. Wy-
mierzona jest ona wyraźnie w papieża i papieską wizję 
Kościoła, która zdaniem Reformatora stoi za wypacze-
niami, jakie w mszy krytykował we wcześniejszych 
częściach pisma. Wraca tutaj spór obecny już w pierw-
szej z nich, o sposób rozumienia kapłaństwa w chrze-
ścijaństwie.
 M. Luter zauważa, że każde kapłaństwo musi 
mieć swoje prawo. Tak było w przypadku dwóch ro-
dzajów kapłaństwa, które mamy opisane w Piśmie 
Świętym. Pierwszym z nich jest kapłaństwo Starego 
Testamentu, którego prawo zostało opisane w księgach 
Mojżeszowych. Aaron był w nim najwyższym kapła-
nem, jego ofiary miały za swój przedmiot zwierzęta, zaś 
jego świętość opierała się na zewnętrznych rzeczach,  
a wiec dotrzymywaniu przepisów odnośnie szat, reguł, 
rytuałów, itd. Drugim kapłaństwem jest duchowe ka-
płaństwo Chrystusowe Nowego Testamentu. Jego pra-
wem jest wiara budzona w sercu przez Ducha Świętego 
dzięki Słowu Chrystusowemu, nie zaś martwe przepi-
sy. To Zakon, który zgodnie z Księgą Jeremiasza 31,33 
został włożony w serca ludzkie. Ofiarą tego nowego 
kapłaństwa jest sam Chrystus na krzyżu złożony za 
grzech, zaś jego sprawiedliwość to owoce Ducha Świę-
tego w życiu wierzących. Kapłaństwo Chrystusowe nie 
jest zatem nauką na temat teoretycznych przepisów, ale 
praktyką życia, która może się urzeczywistniać tylko  
w wierze, dzięki Słowu Ewangelii.
 Papież zaś, zdaniem M. Lutra, za podszeptem 
diabelskim, powołał jeszcze inny rodzaj kapłaństwa – 
kapłaństwo hierarchiczne, wymierzone w duchowe ka-
płaństwo Nowego Testamentu. Ma ono także swoje pra-
wo, z tym że nadaje je sam papież. Punktem wyjścia dla 
ustanowienia papieskiego kapłaństwa jest hierarchiza-
cja chrześcijan, ich podział na kler i świeckich. Wśród 
tego pierwszego papież rezerwuje sobie pozycję naj-
wyższego księcia i kapłana. Co więcej, rości sobie pra-
wo do wyłączności czynienia z innych ludzi kapłanów. 
Czyni to za pomocą nadawania im takich zewnętrznych 
cech jak tonsura (w czasach M. Lutra kapłani mieli  
w charakterystyczny sposób wygolone głowy), spe-
cjalne szaty czy namaszczenie olejem, co było stałym 
elementem rytu święceń. Ponadto twierdzi, że to ka-
płaństwo ma znaczenie nie tylko zewnętrzne, ale także 
wyciska na duszy niezatarte piętno, czym Wittenbeczyk 
nawiązywał do przekonania, że przyjęcie sakramentu 
kapłaństwa jest jednorazowe i nieodwołalne. Reforma-

tor krytykuje w tym kontekście zarówno zaliczenie ka-
płaństwa do sakramentów, jak i to, że było ono cenione 
wyżej niż fundamentalny sakrament życia chrześcijań-
skiego – Chrzest. W swej krytyce sięga wręcz po bardzo 
ostry, apokaliptyczny język, widząc w stwierdzeniach 
o niezatartym piętnie święceń na duszy tego, który je 
przyjął, odpowiednik znamienia bestii, o którym mówi 
Objawienie św. Jana w 13 rozdziale. Obok ustanowie-
nia hierarchii wśród chrześcijan papież w swoim prawie 
ustala wszystkie inne elementy przynależne kapłaństwu 
w jego rozumieniu. Chodzi o wszelkie regulacje doty-
czące sprawowanych przez nich czynności liturgicz-
nych, obowiązkowych postów, czytań, śpiewów czy 
opłat i dochodów z prebend, czyli dochodów przynależ-
nych za piastowanie określonego urzędu kościelnego, 
które nie pochodziły z opłat za czynności duszpaster-
skie. To prawo papieża zastąpiło Zakon Chrystusowy, 
który jest dany dzięki Duchowi Świętemu w Ewangelii. 
Tym samym duchowe prawo papieża uderzyło w ka-
płaństwo chrześcijan, bo odcięło je od źródeł jego życia 
w działaniu Ducha Świętego poprzez Słowo Ewangelii.
 Co więcej, papież nie ogranicza się w swoim 
ataku tylko do kapłaństwa Nowego Testamentu, ale 
bierze na cel także kapłaństwo Starego Testamentu z 
jego prawem. Atak na owo prawo sprowadza się dla M. 
Lutra do podważenia Dekalogu. Na dalszych stronach 
części trzeciej Wittenberczyk po kolei ukazuje jak pa-
pież, jego zdaniem, wypaczył rozumienie przykazań. 
Co ciekawe, zaczyna nie od przykazania I, ale od IX i X.
 Ta odwrócona kolejność omówienia Dekalogu 
wynika z faktu, że akurat w kontekście IX i X przy-
kazania dochodzi do głosu podważanie zasadniczej 
treści koniecznej do prawidłowej interpretacji całe-
go Dekalogu. O współpracę z papieżem w tym dziele 
wypaczania nauki chrześcijańskiej i szerzenia herezji 
Reformator oskarża także teologów z Lowanium, Pa-
ryża czy Kolonii, a więc uniwersytetów, które wydały 
rozstrzygnięcia wymierzone w nauczanie reformacyjne. 
Tym kluczowym zagadnieniem dla chrześcijańskie-
go pojmowania przykazań jest rozumienie grzechu.  
M. Luter atakuje tutaj późnośredniowieczne przekona-
nie, że samo pragnienie czy żądza złego nie jest jeszcze 
grzechem. Za grzech można uznać dopiero czyn, który 
z powodu owej żądzy został dokonany. To był jeden z 
zasadniczych tematów sporu Reformatora z teologami 
jego czasów. Dla Wittenebrczyka, który radykalnie poj-
mował zepsucie natury ludzkiej, fakt, że w człowieku 
występuje żądza grzechu, był dowodem właśnie na to 
zepsucie, które opisywał tradycyjnym terminem grze-
chu pierworodnego. Już sam fakt jej występowania do-
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wodzi, że człowiek jest grzesznikiem. Tym sposobem 
zwolennicy papieża zaprzeczają przykazaniom IX i X, 
które wyraźnie zakazują pożądać.
 Przeciw VIII przykazaniu papież występuje 
twierdząc, że wszelkie przysięgi, z których on zwolnił, 
tracą swoją moc. Podobnie teologowie, którzy twier-
dzą, że człowiek nie jest zobowiązany do przestrzega-
nia VIII przykazania, kiedy składa świadectwo wobec 
wrogów. Przeciw VII przykazaniu papież głosi, że wy-
starczy podzielić się z nim dochodami z kradzieży, by 
takie nieprawe pozyskanie dóbr zyskało legitymizację. 
Jako przykład M. Luter podaje tutaj wysiłki kardyna-
ła Albrechta Hohenzollerna by przywrócić sprzedaż 
odpustów w Halle, która poważnie ucierpiała na sku-
tek wystąpienia przeciw nim Wittenberczyka. Albrecht 
powoływał się w tym kontekście oczywiście na bulle 
papieskie.
 Przykazanie VI papież wypacza przez to, że 
nakazuje celibat. Nakaz wstrzemięźliwości wobec 
tych, którzy powinni żyć w czystości w małżeństwie, 
jest dla M. Lutra prostym skłanianiem ich do nierządu. 
Reformator uważał bowiem, że człowiek powinien re-
alizować swoje potrzeby w sferze seksualnej w ramach 
wyznaczonych przez Boga, a więc w małżeństwie. Zaś 
sytuacja, w której człowiek nie wchodzi w związek 
małżeński w imię czystości, będzie jego zdaniem pro-
wadzić do zaspokajania tych potrzeb, które w żadnym 
razie nie znikną, na drodze nieczystości. Ponadto papież 
występuje przeciw VI przykazaniu dowolnie łącząc i 
rozłączając małżeństwa. Wittenberczyk krytykuje to 
między innymi dlatego, że prowadzi do powstawania 
małżeństw z przymusu. W takich związkach relacje 
seksualne nie są wyrazem chęci i radości, ale jedna ze 
stron jest do nich zmuszana w imię tak zwanego obo-
wiązku małżeńskiego.
 Przykazanie V jest podważane przez papieża 
przez to, że rości on sobie prawo do zarządzania nie tyl-
ko mieczem duchowym, ale także mieczem świeckim. 
Chodzi tutaj o wyłożoną najpełniej w bulli papieża Bo-
nifacego VIII (ok. 1235-1303) Unam sanctam (1302) 
tzw. teorię dwóch mieczy. Wedle niej dwa miecze,  
o których mowa w Ewangelii w kontekście aresztowa-
nia Chrystusa (por. Ewangelia Łukasza 22,38) miały 
symbolizować zarząd nad dwiema sferami życia: du-
chową i świecką. Papież miał zgodnie z nią dzierżyć 
oba miecze – duchowy i świecki. Ten pierwszy bezpo-
średnio, ten drugi zaś pośrednio, gdyż trzymający go 
książęta i inni władcy świeccy powinni dobywać go 
na rozkaz i w służbie papieża. M. Luter krytykuje fakt, 
że papież korzystał z tej teorii by wzywać władców do 
przelewu krwi, wywoływać wojny, obiecując, jak w 
przypadku krucjat, że ci którzy w takiej wojnie na rzecz 
papieża wezmą udział, dostaną za to wejście do nieba.
Podstawowy zarzut wobec papieża w kontekście IV 

przykazania to to, że nie dąży on do tego, by nauczać 
ludzi jego przestrzegania. Pokazuje to na przykład  
w tym, że wynosi posłuszeństwo papieżowi ponad po-
słuszeństwo czy to rodzicom, czy też władcom świec-
kim, do których M. Luter także odnosił to przykazanie.  
W przypadku rodziców widać to choćby po tym, że 
naucza się, że ojcowie duchowi są ważniejsi od ciele-
snych, a także po tym, iż papież zezwala na potajemne 
małżeństwa wbrew woli rodziców.
 Na podstawie tych wypaczeń przykazań M. Lu-
ter oskarża papieża wraz z popierającymi go teologami 
i uniwersytetami o zachowywanie się tak samo jak ci, 
którzy w przeszłości szerzyli w Kościele herezje. Od-
wołuje się do poglądów uznawanych już w starożytnym 
chrześcijaństwie za heretyckie, takich jak montanizm, 
pelagianizm czy ebionityzm. Montaniści byli zwolenni-
kami proroka Montanusa z Fryzji, który działał w poło-
wie II wieku twierdząc, że jest prorokiem Ducha Świę-
tego i głosząc rychły koniec świata. Wzywał do surowej 
ascezy. Do jego zwolenników dołączył pod koniec ży-
cia Tertulian. Pelagianie to zwolennicy brytyjskiego 
mnicha Pelagiusza, który w IV wieku głosił doktrynę, 
że człowiek jest w stanie sam zasłużyć na zbawienie. 
Pogląd ten zwalczał intensywnie m.in. Augustyn z Hip-
pony, którego tropami w nauczaniu o zbawieniu szedł 
Wittenberczyk. Ebionici zaś byli sektą judeochrześci-
jańską, która odmawiała Jezusowi godności Syna Bo-
żego, widząc w nim jedynie proroka i Mesjasza, a także 
kładła nacisk na zachowywanie prawa Mojżeszowego. 
Do tej listy M. Luter dołączył Turków jako wyznawców 
islamu, którzy negowali kluczowy dogmat chrześcijań-
ski mówiący o Bogu, który jest jeden w trzech osobach: 
Ojcu, Synu i Duchu Świętym.
 Papieski atak na przykazania nie ogranicza się 
tylko do przykazań tzw. drugiej tablicy, a więc przyka-
zań od IV do X, które odnoszą się do relacji między-
ludzkich. Papież swoim nauczaniem podważa także 
przykazania I-III, a więc tzw. pierwszej tablicy, mówią-
ce o stosunku człowieka do Boga. Tym samym zwolen-
nicy papieża nie tylko uderzają w Zakon, a więc Boże 
przykazania i roszczenia kierowane wobec człowieka, 
ale także w te przykazania, które odnoszą się do wiary, 
a więc treści Ewangelii, rozumianej jako Boża obietni-
ca.
 Tutaj podstawowym błędnym przekonaniem 
jest to, że człowiek sam, swoimi uczynkami, bez udzia-
łu łaski Bożej jest w stanie zasłużyć sobie na zbawienie. 
Dzieje się tak, gdyż miałby być zdolny do wypełniania 
przykazań na podstawie swoich własnych, naturalnych 
sił. Łaska zaś jest do zbawienia potrzebna tylko dlatego, 
że Bóg tak uznał. Zdaniem M. Lutra taka logika pro-
wadzi do oskarżania Boga o niesprawiedliwość, gdyż 
zamyka On niebo przed tymi, którzy sobie na nie za-
służyli, ale nie otrzymali przy tym łaski. Taka logika 
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prowadzi dalej do zanegowania potrzeby krzyżowej 
ofiary Chrystusa. Jezus zgodnie z nią nie jest Zbawicie-
lem, ale tym, który zaspokaja niesprawiedliwe żądania 
Boże. Ponadto prowadzi to do stwierdzenia, że nie tyl-
ko Chrystus, ale i sam Bóg jest zbędny, gdyż człowiek 
sam jest w stanie doprowadzić do swojego zbawienia.  
W opozycji do powyższego Reformator podkreśla wy-
raźnie, że człowiek bez Chrystusa nie jest w stanie 
spełnić trzech pierwszych przykazań domagających 
się wiary, gdyż jest grzeszny. Nie jest w stanie bowiem 
uwierzyć zwiastowanemu mu Słowu o zbawczym dzie-
le Chrystusa. Nie jest też w związku z tym w stanie 
oddać Bogu należnej Mu chwały i świętować we wła-
ściwy sposób otrzymanego zbawienia. To wszystko nie 
jest możliwe bez działania Bożego w Duchu Świętym.
 Kolejnym elementem polemiki w części trze-
ciej „O nadużyciach mszy” jest zestawienie ze sobą ob-
razów synagogi i Kościoła. Przy czym ta alegoria nie 
jest prostym przeciwstawieniem synagogi Kościołowi.  
M. Luter rozróżnia tutaj właściwe kapłaństwo, jakie 
było w Starym Testamencie zgodne z ustanowieniami 
prawa Mojżeszowego i kapłaństwa, jakie przeciw nie-
mu bywały w czasach Starego Testamentu ustanawiane. 
To drugie to kapłaństwo z Bet Aven, o którym mówi 
prorok Ozeasz (Księga Ozeasza 4,15; 10,5), zmienia-
jąc nazwę Betel (Dom Boży) na Bet Aven (dom bałwo-
chwalstwa), kapłaństwo Baala ustanowione przez króla 

Achaba (zob. 1 Księga Królewska 16), czy kapłaństwo 
bożka Molocha. M. Luter pokazuje przykłady staro-
testamentowe tego, jak owe zwiedzione kapłaństwa 
wymierzone były w kapłaństwo wierne Bogu. Widzi 
w nich wzór dla tego, co robią zwolennicy papieża, na 
przykład wzywając do kultu świętych, budowania im 
kaplic itp., czy też w wypaczeniu pierwotnej intencji 
zakonów i ascetów, by pełniej służyć poprzez traktowa-
nie ich działań jako zasługę, która ma usprawiedliwić 
przed Bogiem. Innym przykładem takiej działalności 
papieża jest popieranie ślubu posłuszeństwa, który wią-
że mnichów z Bogiem w sposób, którego Bóg nigdy 
nie nakazał, na wzór relacji małżeńskiej z Baalem, czy 
też oddawanie młodzieży na pastwę heretyckich na-
uczycieli na uniwersytetach, którzy czynią z nich ofiarę  
z dzieci na wzór tej składanej Molochowi. Wszystkie 
te działania są wymierzone w prawdziwe kapłaństwo 
Chrystusowe.
 M. Luter kończy swoje rozważania w „O nad-
użyciach mszy” wyśmianiem kierowanych wobec Wit-
tenberczyków oskarżeń o herezję i wskazaniem, że to 
po ich stronie jest właściwe zrozumienie żywej Ewan-
gelii. To ono bowiem prowadzi do i pragnie prawdziwej 
wiary, poszukuje łaski przebaczenia grzechów. Wzywa 
także, by to poznanie Ewangelii, którego źródłem jest 
Duch Święty, szerzyć i przekazywać dalej.

 Na początku roku niemal wszyscy życzymy 
sobie wzajemnie szczęścia. Jak tego szczęścia szukać? 
Jak je osiągnąć i się nim cieszyć? Wiele wskazówek 
znajdujemy w Psałterzu. Już pierwszy psalm przynosi 
nam słowa:
 „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bez-
bożnych ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie 
zasiada w gronie szyderców" /Ps.1,1/
 Najpierw mowa jest o tym, czego szczęśliwy 
człowiek nie robi: nie idzie za radą występnych, nie 
wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie 
szyderców. Nie może być szczęśliwym ten, kto czyni 
odwrotnie: postępuje zgodnie z radami występnych, 
schodzi na drogę grzechu i w końcu dołącza do gro-
na szyderców. Niestety, człowiek, który tak postępuje 
szybko upada, staje się degeneratem. 
 W naszym życiu nie ma nic bardziej niebez-
piecznego, niż słuchanie rad ludzi występnych i nie ma 
nic bardziej bezpiecznego, niż słuchanie głosu Boga, 
naszego niebiańskiego Ojca. 

Szczęśliwy rok, szczęśliwy człowiek - cz. 1

 Jeśli pójdziemy za radą bezbożnych, znajdzie-
my się na drodze grzeszników. Staniemy się niewolni-
kami grzechu. A w końcu należeć będziemy do grona 
szyderców, czyli ludzi, którzy jawnie urągają Bogu. 
Szydercy to ludzie naśmiewający się z Boga, zaprze-
czający Jego istnieniu, demonstrujący swój ateizm. 
Droga takich ludzi prowadzi na zatracenie. Nie słuchaj-
my porad takich ludzi. Nie chodźmy ich drogami. Jeśli 
pragniemy być szczęśliwi, nie postępujmy tak, jak oni. 
Nasłuchujmy głosu Boga. Rozpoznawajmy Jego wolę, 
idźmy za Jego radą. Właśnie tak postępuje szczęśliwy 
mąż, bohater Psalmu 1. W wersie 2. czytamy:
 „Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon 
jego rozważa dniem i nocą”.
 Po ukazaniu, czego prawy, szczęśliwy człowiek 
nie czyni, autor psalmu uwypukla to, co człowiek ten 
czyni: ma upodobanie w Prawie Pana, rozważa Boże 
Słowo  dniem i nocą. To znaczy, że Boże prawo, Boże 
Słowo jest dla takiego człowieka czymś najważniej-
szym i czymś najdroższym. Człowiek ten ma upodoba-
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nie w Bożym Słowie, jest mu ono miłe, radu-
je jego serce. Jest dla niego tak fascynujące, 
że rozmyśla nad nim ciągle, stale na nowo. 
 Szczęśliwy jest człowiek, który ko-
cha Boże Słowo, który pragnie je coraz le-
piej poznawać, który pozwala się mu prze-
mieniać, który medytuje nad nim, odczytuje 
Bożą wolę i zgodnie z nią postępuje. 
 Jeśli ktoś prowadzi życie łamiąc 
Boże Słowo, Boże prawa, nie może liczyć 
na powodzenie. Tragiczny stan dzisiejszych 
społeczeństw - rozbite rodziny, plagi nało-
gów, wzrastająca przestępczość, zabieganie, 
przemęczenie, złamane serca, uczucie pust-
ki, braku sensu i celu życia - to konsekwencja łamania 
przez człowieka Bożych praw, Bożych standardów.
 Biblia mówi wyraźnie: "Na tym polega miłość 
ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przyka-
zania Jego nie są uciążliwe." /1 List Jana 5,3/
Człowiek, który jest rozmiłowany w Bożym Słowie, 
który zrozumiał i przyjął miłość Boga nie będzie odczu-
wał praw Bożych jako ciężaru. Z radością będzie pod-
dawał się przemieniającemu działaniu Słowa Bożego. 
 Pamiętamy słowa Jakuba, który w swoim Li-
ście ostrzega, byśmy nie byli podobni do człowieka 
przeglądającego się w lustrze tylko po to, by szybko 
odejść i zapomnieć o swoim stanie. Słowo Boże ma być 
dla nas duchowym, Bożym lustrem, w którym mamy 
się przeglądać stale. Boże Słowo ukazuje nam jakimi 
jesteśmy naprawdę i wskazuje nam drogę przemiany, 
odnowienia, odrodzenia. Musimy stale poddawać się 
temu procesowi. Musimy rozmyślać, medytować nad 
Bożym Słowem nieustannie. Tylko wtedy, gdy stanie 
się Ono częścią naszego życia, gdy będzie naszym dro-
gowskazem i przewodnikiem na co dzień, będziemy 
ludźmi szczęśliwymi.
 W życiu człowieka, którego umysł i serce prze-
mieniane są Bożym Słowem objawia się niezwykłe 
Boże błogosławieństwo i Boża moc /w. 3/:
 „Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumie-
niami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, 
którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powie-
dzie się”
 Człowiek taki przypomina drzewo, które wzra-
stało od maleńkiej sadzonki do potężnych rozmiarów, 
bo zostało zasadzone nad strumieniem, z którego mo-
gło stale czerpać. Płynąca woda jest symbolem ob-
fitości, zaspokojenia wszelkich potrzeb. Co stanowi,  

w duchowym sensie, źródło obfitości, wodę dającą ży-
cie? Jest to obraz Bożego Słowa. W Księdze proroka 
Izajasza czytamy: "Podobnie jak ulewa i śnieg spada-
ją z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią 
ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż 
wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak 
słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie 
bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chcia-
łem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa" (55, 
10).  Bóg pragnie, by Jego Słowo użyźniło nasze dusze 
jak deszcz użyźnia dobrą glebę. Człowiek, który stale 
czerpie z Bożego Słowa przypomina potężne drzewo, 
którego liście nie więdną i które wydaje owoc we wła-
ściwym czasie. Psalm 104 głosi: „Drzewa Pana wody 
mają do syta". 
Czy nasze dusze nasycone są Bożym Słowem?
 Czytamy, że człowiek, czerpiący stale z Bożego 
Słowa wydaje owoc we właściwym czasie. W 2. Liście 
do Koryntian ap. Paweł pisze: "Bogu niech będą dzię-
ki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i 
sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania 
Bożego po całej ziemi..."
 Nasze życie ma być rozsiewaniem woni Chry-
stusowej, ma być rozgłaszaniem Bożej miłości, Bożej 
łaski. Stanie się tak tylko wtedy, gdy sami będziemy 
przemienieni i wypełnieni miłością Boga. Sprawić to 
może jedynie działające w nas Boże Słowo. Ono ma 
moc, by przemienić i nas i bliźnich, z którymi się spo-
tykamy.
 Wspaniały przykład takiego życia dał nam sam 
Jezus. On był przesiąknięty Bożym Słowem. Był ucie-
leśnionym Słowem Boga. Kiedykolwiek i gdziekolwiek 
się pojawiał, rozsiewał woń Bożej miłości. Czy podob-
nie dzieje się w naszym życiu? Marek Cieslar

Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. 
Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają. (Ps. 18,31)



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl6 Odwiedź naszą stronę:

500 lat Reformacji
Co się to stało?

 Chciałbym przeczytać jeden tekst biblijny, 
który pamiętam ze starego polskiego przekładu Biblii. 
Werset do Galacjan jest ulubionym listem, liścikiem, 
epistołką (tak ją nazywał) Marcina Lutra. Jest to py-
tanie, które daje apostoł Paweł wierzącym: „Co się to 
stało?” Nie znacie, nie pamiętacie tego tekstu? Zro-
zumiałe, ponieważ cały tekst brzmi tak: „Co się stało 
z tą waszą szczęśliwością?” W „liściku” do Galacjan 
czytamy w czwartym rozdziale w osiemnastym wierszu  
w rozmaitych tłumaczeniach: „Gdzie się podziało wa-
sze szczęście?” czy „Gdzież się podziało to, co nazy-
waliście waszym szczęściem?” Coś się po prostu stało 
w jednym zborze, w jednym kościele... i nie było to za 
bardzo pozytywne. Ja, człowiek, który miłuje Biblię  
i historię, muszę się w różnych sytuacjach pytać same-
go siebie: Co się to stało? Może i wy pytacie się podob-
nie jak moi przyjaciele i klienci po czeskich wyborach: 
Co się to stało? Nie rozumieją. Ktoś pyta w ten właśnie 
sposób, kiedy patrzy na swoje psujące się małżeństwo: 
Co się to stało? Nie rozumie. 
 Ale zasadniczym staje się to pytanie w odnie-
sieniu do naszego chrześcijaństwa: Co się to stało? Nie 
rozumiemy. Jakoś się nam to popsuło. Troszeczkę przy-
pomina mi to moich „dorościanów” na obozie, ktorzy 
przynieśli mi mój złamany nóż, którym rzucali do pnia 
drzewa: Zbyszku, jakoś się ci to zniszczyło. Coś się po 
prostu stało. Jest inaczej niż miało być.

 Moja firma sprzedaje pewien produkt. Raczej: 
Staram się sprzedawać, niespecjalnie schodzi. Może 
czasem będę musiał go nawet rozdać. Jest to taka mo-
delina, która jest w wielu modyfikacjach, kolorach  
i można ją kształtować, gnieść, formować do woli. Nie-
które z nich świecą w ciemności. Wszystkie, kiedy je 
uformujecie do kształtu kulki, ładnie skaczą. Kiedy kul-
kę uformujecie niedokładnie, skaczą też raczej niedo-
kładnie czyli, gdzie im się podoba. Dzieci są w stanie 
za tym gadżetem biegać godzinami. A rodzice śledzą 
przez te godziny ze strachem, co dzieciakom uda się 
rozbić. Mam w tej dziedzinie własne doświadczenie. 
Ale jest taka ciekawa cecha, charakterystyczna tej wla-
śnie modeliny: Ma zdolność deformować się. Po ja-
kimś czasie, kiedy zostawicie na stole, kulka zmieni się  
w nieforemny placek. Kiedy w placek zmieni się na sto-

le, nie ma raczej problemu. Kiedy zmieni się w placek 
na dywanie, to ta wspaniała rzecz spowoduje odwiedzi-
ny sklepu z dywanami. A kiedy zostawimy na klawiatu-
rze komputera, raczej nie wspominać.
 Nie wiem dlaczego, ale kościół przypomina mi 
taką właśnie modelinę. Zrobicie kulkę, która na począt-
ku wspaniale fosforyzuje, świeci, niekiedy niesamo-
wicie skacze (tutaj, u ewangelików na Śląsku, raczej 
o skakaniu nie ma mowy), ale kiedy ją pozostawicie 
samej sobie, zmieni się wam w placek. Zdeformuje się. 
I człowiek dziwi się: Co się to stało? Gdzie podział się 
pierwotny fajny kształt?
 Oprócz historii kiedyś, w minionym tysiącleciu 
,byłem geologiem. Geologia obserwuje u twardych, wy-
dawało by się niezmiennych skał, destrukcję. Z granitu 
powstaje w pewnych konkretnych okolicznościach gu-
ejs. Ktoś popatrzy na góry i widzi statyczny, niezmien-
ny kolos, ja widzę destrukcję. Deformacja profesjonal-
na czyli także destrukcja? Mam w swojej kancelarii na 
ścianie starą mapę Zagłębia Ostrawsko – Karwińskiego. 
Ktoś popatrzy na mapę i widzi coś statycznego, stałego, 
niezmiennego, ja widzę obraz formowania pokładów 
węgla i właśnie destrukcji.
 W Kościele jest podobnie. Po czasie deformacji 
duchowej koniecznie musi nastać czas reformacji. By-
łem kiedyś na kazaniu w kościele katolickim, a tam mój 
znajomy a zarazem miejscowy ksiądz, nie wiedząc, że 
w ostatniej ławce siedzi szpieg Lutra, powiedział: Ko-
ściół potrzebował reformy, ale nie Reformacji. Poźniej 
dyskutowaliśmy o tym długo. Potrzebował zdeformo-
wany kościół Reformacji? Stwierdzam, że dzisiaj ab-
solutna większość badaczy i publicystów zgadza się z 
tym, że kościół potrzebował na nowo uformować, prze-
formować czy też transformować. Potrzebował zasad-
niczej Reformacji. 
 Możemy to nazwać jakkolwiek bądź, ale każdy 
Kościół koniecznie potrzebuje od czas zmian. Nie moż-
na po prostu inaczej. Chociaż... wszyscy podświadomie 
nie chcemy raczej niczego zmieniać. Mówimy: kiedy 
to jakoś funkcjonuje i w miarę działa, zostawmy to tak. 
Jakiś czas temu czytałem książkę: Kto chce zabić zmia-
nę. Książka starała się znaleźć odpowiedź na pytanie: 
Komu zmiana nie odpowiada? Chodziło o zarządzanie 
firmy. W trakcie „śledztwa” wyszło na jaw, że zmia-
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ny tak naprawdę nikt nie chce. I że nieboraka zmianę 
wszyscy chcą zabić. Pomimo tego, że wszyscy wiedzą, 
że zmiana jest absolutnie konieczna.
 Wróćmy do pierwotnego pytania naszego tek-
stu biblijnego: Co się to stało? Gdzie się to podziało? 
Gdzie się to zgubiło? Potrzebujemy na nowo się prze-
formować, podobnie jako masa, która zmieni się w 
placek i nie działa we właściwy sposób. I my musimy 
pozwolić się przeformować Słowem Bożym i Duchem 
Świętym. 
 Wiecie co byłoby najstraszniejszym sposobem 
na uczczenie pięćsetnej rocznicy Reformacji? Stwier-
dzenie, że tak naprawdę, my, chrześcijanie, nasze zbory 
i Kościół czy Kościoły, żadnej dalszej albo stałej refor-
macji nie potrzebujemy. Że już jesteśmy ostatecznie 
zformowani. Pozwalam sobie na twierdzenie: codzien-

na reformacja naszego życia, naszych rodzin, zborów i 
kościoła, to ta właściwa reformacyjna fiesta.
 Pierwsza z tych znanych dziewięćdziesięciu 
pięciu tez wittemberskich brzmi tak (w mojej własnej 
przeformowanej wersji): Kiedy Jezus mówi usuńcie 
deformacje grzechu, mówi tym samym, że całe nasze 
życie ma być usuwaniem grzesznych deformacji.
 Reformacja to odwaga pytać się każdego dnia 
znowu i znowu: Co się to stało? Gdzie się to zgubiło? To 
odwaga pozwolić formować się do kształtu, obrazu czy 
pierwowzoru Jezusa Chrystusa. My, śląscy ewangelicy, 
nie musimy koniecznie świecić i skakać jak moja cu-
downa masa plastyczna, modelina, ale obraz czy kształt 
Jezusa Chrystusa moglibyśmy mieć. Pozwolę sobie 
twierdzić:  musimy mieć i zachowywać. Koniecznie.

Zbyszek Kaleta
Diakon ŚKEAW    Słowo wygłoszone w trakcie koncertu finałowego kończącego jubileuszowy  

ROK REFORMACJI (500-lecie)

Fotomigawki z koncertu połączonych 
chórów Czesko-Słowackich kończącego 

Jubileusz 500-lecia Reformacji

Foto: Pavla Chudecka
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Trochę historii
W³adys³aw Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 238

   05.01.1818: zmarł Marceli Bacciarelli, pierwszy na-
dworny malarz, mistrz sztuki dworskiej, generalny dyrek-
tor budowli królewskich w Warszawie. 
 Urodził się w Rzymie 16.02.1731 r. w rodzinie 
kuchmistrza Filippo i Hortensji Capazzi. Kwalifikacje 
malarza zdobył w Akademii św. Łukasza pod okiem 
Marka Benefiale’go. Sprowadzony w 1750 r. do Drezna, 
zajmował się kopiowaniem obrazów mistrzów renesan-
sowych z kolekcji Augusta III, zajmował się także por-
tretowaniem, uczył się sztycharstwa. Tu również poznał 
żonę Fryderykę Richter, także malarkę, znaną później  
z miniatur portretowych. Po założeniu Akademii Sztuk 
Pięknych z Dreźnie, król mianował Bacciarellego profe-
sorem  uczelni, a żonę jej członkiem przybranym, tym-
czasem jednak oboje zostali oddelegowani do Wiednia na 
dwór Marii Teresy, celem wzbogacenia galerii portretów 
i alegorii. Po śmierci Augusta III (1763), król Stanisław 
August Poniatowski, korzystając z wcześniejszych kon-
taktów z malarzem, zaprosił oboje do Polski, gdzie przy-
byli w 1766 r. Bacciarelli szybko oswoił się z nowymi 
warunkami, doskonale odgadywał intencje króla, stał się 
jego najbliższym współpracownikiem i wielbicielem no-
wej ojczyzny. Królowi zależało na utworzeniu narodowej 
szkoły sztuki. Póki co jednak, z powodu braku środków, 
król musiał się zadowolić otwarciem „Malarni” pod kie-
runkiem Bacciarellego i uruchomieniem kilku pracowni 
innych twórców na zamku. Ta właśnie „Malarnia” była 
zalążkiem przyszłego Wydziału Sztuk Pięknych przy 
Uniwersytecie Warszawskim. Bacciarellemu powierzył 
król przebudowę i  dekorację Zamku Królewskiego, Pa-
łacu Ujazdowskiego i Łazienek. Mistrz namalował w tym 
czasie (1762 – 1773) około 300 portretów rodziny kró-
lewskiej i samego króla i innych arystokratów. W 1771 
r., w uznaniu zasług został nobilitowany. Sześć lat póź-
niej  powierzył mu król kierownictwo Komisji Budowli 
Królewskich, potem Dyrektora Sztuk Pięknych, wreszcie 
formalnie Generalnego Dyrektora Budowli Królewskich.  
W 1787 r., z polecenia króla, Bacciarelli wybrał się w po-
dróż artystyczną przez Wiedeń do Włoch, celem bliższego 
rozeznania w kierunkach sztuki, zjednania nowych arty-
stów, zakupu nowych dzieł do kolekcji. Zwiedzał Baccia-
relli co ważniejsze zabytki kultury europejskiej, muzea 
i galerie, a jednocześnie „kolekcjonował” nadawane mu 

tytuły członka honorowego 
kilku akademii (Rzym, Bolo-
nia, Wenecja, Wiedeń, Berlin). 
Syty wrażeń, po dziesięciu la-
tach, zastał w kraju inną sytu-
ację polityczną: po ogłoszeniu 
Konstytucji 3 Maja nastąpiły 
kolejne dwa zabory, abdyka-
cja króla, z którym był  tak związany, bardzo przeżywał  
upadek przybranej Ojczyzny, dla kulturalnego podniesie-
nia której tak wiele zrobił. Utracił także uprzywilejowaną  
pozycję i stałe  zarobki. Dołączyła do tego choroba żony, 
kłopoty z utrzymaniem kolekcji królewskich. Propozycji 
Fryderyka II nie przyjął.  Dalej pracował w swojej „Ma-
larni”,  został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
(1817) i honorowym dziekanem Wydziału Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Warszawskiego. 
 Obdarzony wielkim talentem malarskim i organi-
zacyjnym, odznaczał się pracowitością i rzetelnością, cie-
szył się opinią człowieka uczciwego i życzliwego wobec 
wszystkich. Zasłynął jako doskonały portrecista, a także 
dekorator wnętrz, autor scen alegorycznych i historyzują-
cych. Do arcydzieł należy zaliczyć dekoracje Zamku Kró-
lewskiego: Gabinetu Marmurowego z pocztem królów  
i  portretem Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym, 
Sypialni ze scenami biblijnymi, Sali Audiencjonalnej  
z symbolami cnót królewskich, Sali Tronowej i Sali Ry-
cerskiej z sześcioma scenami historycznymi i dziesięcio-
ma wybitnymi postaciami świata nauki, kultury i oręża 
polskiego. 

**********
   05.01.1818: w Różycznie na Podolu urodził się  Ernest 
Adam Malinowski, syn szlachcica wołyńskiego Jakuba  
i Anny z Świejkowskich, pochodzącej z prominentnej ro-
dziny wojewody podolskiego. Od 1827 r. Ernest Adam 
był uczniem słynnego Liceum Krzemienieckiego, ale nie 
chcąc wpaść w ręce carskich „opiekunów”, wraz z mat-
ką i młodszym bratem Zygmuntem schronił się w Galicji,  
a po upadku Powstania Listopadowego przybył do Dre-
zna, skąd razem z ojcem  i starszym bratem Rudolfem 
wyjechał do Francji. W Paryżu  Ernest ukończył Liceum, 
a następnie podjął studia na Politechnice (1834 – 1836) , 
a potem w Szkole Dróg i Mostów. Dodatkowo zaliczył 
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kurs inżynierii wojskowej i artylerii pod okiem gen. Woj-
ciecha Chrzanowskiego. Tak uzbrojony, w latach 1839 

– 1852 pracował w francuskim Korpusie Dróg i Mostów 
z krótką przerwą, gdy jako ochotnik uczestniczył w wal-
kach powstańczych Wiosny Ludów pod wodzą L. Mie-
rosławskiego (1848/1849). W czasie służby w Korpusie 
uczestniczył w pracach przy budowie dróg kołowych  
i żelaznych m.in. w Algierze, przy regulacji rzeki Mozeli 
we Francji. W 1852 r. podpisał kontrakt na pracę w Peru 
w charakterze inżyniera rządowego. Do Peru dotarł pod 
koniec roku. Po przyjeździe z różnym powodzeniem po-
dejmował różne prace organizacyjne i projektowe. Dopie-
ro w 1866, gdy z umocnionych według jego pomysłów 
fortów portu Callao odparł atak floty hiszpańskiej, zyskał 
wielki szacunek i honorowe obywatelstwo Peru. Odbył 
też kilka wypraw poprzez Andy w kierunku Montanii  
i Amazonii, wymazując kolejne białe plamy z map Ame-
ryki Południowej. 
 Od kilkudziesięciu lat palącą sprawą było zbudo-
wanie połączenia drogowego łączącego wybrzeże Pacy-
fiku z wschodnio – andyjskim regionem Cerro de Pasco,  
w perspektywie z przedłużeniem do Amazonii. Szczegól-
nie kuszący był dostęp do bogatych złóż surowców mine-
ralnych w tym regionie. Amerykański przedsiębiorca Hen-
ry Meigss powierzył przygotowanie planów budowy kolei 
właśnie Malinowskiemu. Prace rozpoczęto 1.01.1870 r.  
w Limie. Było to na owe czasy przedsięwzięcie wręcz gi-
gantyczne i niezmiernie śmiałe, prowadzone w skrajnie 
trudnych warunkach górskich. Trasa kolei przebiegała 
przez wykute w skale półki, 63 tunele o łącznej długości 
6 km i kilkadziesiąt mostów (podawane są różne ich ilości 
od 30 – 61), z najsławniejszym Verrugas o długości 177 m 
i 77 m nad doliną. Najwyżej położony punkt trasy znajdo-
wał  się na wysokości 4818 m w miejscowości La Cima, 
odległy od Limy 141 km. Otwarcie tego odcinka kolei 
miało miejsce w maju 1878 r. Z powodu konfliktu Peru 
z Chile, w 1879 r. Malinowski schronił się w sąsiednim 
Ekwadorze, także tu angażując się w budowie górskiej 
linii kolejowej z Guayaquil do Quito. Do Peru  wrócił  
w 1886 r., gdzie m.in. kontynuował przedłużenie magi-
strali andyjskiej do miejscowości La Oroya, którą osią-
gnięto w 1893 r. (łącznie 219 km) już  niedaleko od Cer-
ro de Pasco. Był też Malinowski członkiem Towarzystw 
Dobroczynności, założycielem Instytutu Geograficznego, 
które pod jego kierunkiem przygotowało dokumentację 
terenową będącą podstawą do wytyczenia granic po-
między Peru a Ekwadorem i Brazylią, sfinansował także 
wydanie kilkutomowej geografii kraju, zasilił bibliotekę 
uniwersytecką w Limie, prawdopodobnie był również 
wykładowcą na politechnice. Sprowadził też do Peru wie-
lu Polaków, przy współpracy z nimi wydatnie przyczynił 
się do wyraźnego podniesienia gospodarczego i kultural-
nego kraju. Zmarł nagle w swoim apartamencie hotelo-
wym w Limie 2.03.1899 r. Sławę budowniczego kolei 
przywłaszczyl sobie amerykański finansista, dopiero po 
czasie przywrócono należną cześć twóry tej unikatowej 

linii kolejowej. 
**********

   05.01.1893: w Warszawie urodził się Bolesław Hen-
ryk Olszewicz. Był synem warszawskiego przedsiębior-
cy inż. Adolfa i Reginy Zweigbaumów, rodziny pocho-
dzenia żydowskiego, która w 1887 r. przyjęła wyznanie 
ewangelicko – reformowane. Był uczniem gimnazjum 
im. gen. Pawła Chrzanowskiego w Warszawie, potem 
szkół w Lozannie i w Genewie. W 1910 r. rozpoczął 
studia geografii i historii na paryskiej Sorbonie, jed-
nocześnie był słuchaczem Szkoły Nauk Politycznych. 
W 1913 r. musiał przerwać studia, gdyż władze carskie 
odmówiły mu przedłużenia ważności paszportu. Przez 
kilka lat pracował jako bibliotekarz Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego, był członkiem Zarządu Głównego 
PTKraj.  W 1917 r. przyczynił się, jako współzałożyciel, 
do powstania Związku Bibliotekarzy Polskich. Od 1918 
r. pracował jako starszy asystent w katedrze geografii 
Uniwersytetu Warszawskiego, założył też w tym czasie 
Polskie Towarzystwo Geograficzne, którego przez 7 lat 
był członkiem zarządu. Podczas konfliktu polsko – bol-
szewickiego służył w Wojsku Polskim, prowadząc bada-
nia kartografii wojskowej w zorganizowanej przez siebie 
Centralnej Bibliotece Wojskowej. Potem uczestniczył  
w pracach Mieszanej Komisji Rewakuacyjnej i Specjalnej 
w Moskwie. Jego zasługą było odzyskanie cennych dla 
Polski zbiorów. W 1926 r. znalazł się w Poznaniu, gdzie w 
Wyższej Szkole Handlowej prowadził wykłady z historii 
handlu i geografii politycznej a jednocześnie pełnił obo-
wiązki kierownika biblioteki uczelni. W 1931 zatrzymał 
się w Instytucie Śląskim w Katowicach, po czym wrócił  
do Warszawy, gdzie do 1933 r. pracował w Bibliotece Na-
rodowej. W tymże roku uzyskał doktorat na Uniwersyte-
cie Poznańskim i przyjął obowiązki kustosza Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wojny musiał się 
ukrywać, poszukiwany przez gestapo za broszurę „Adolf 
Hitler o Polsce i Polakach”. Udzielał się w tajnych pla-
cówkach naukowych, zbierał materiały do przyszłych 
prac naukowych. Niestety jego biblioteka spłonęła  
w czasie Powstania Warszawskiego, a on sam został de-
portowany do Miechowa, gdzie w połowie stycznia 1945 r. 
doczekał uwolnienia spod okupacji hitlerowskiej. Jeszcze 
w tym samym roku rozpoczął wykłady na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, ale w styczniu 1946 r. został oddelegowa-
ny do Wrocławia, gdzie objął kierownictwo Katedry Geo-
grafii Historycznej przy organizującym się Uniwersytecie. 
Z jego inicjatywy powstała Pracownia Historii Geografii i 
Kartografii Polskiej Akademii Nauk. Tam też doczekał ty-
tułu profesora zwyczajnego (1958). Wiele uwagi poświę-
cił zagadnieniom związanym z ziemiami zachodnimi Pol-
ski i rozwinięciem na nich działalności naukowej. Część 
swoich zbiorów przekazał do Biblioteki Ossolineum.  
Z szeregu ok. 200 cennych prac wymieńmy chociaż: 

„Polska kartografia wojskowa” (1921), „Podręczny słow-
nik geograficzny...”  (współautorstwo – 1927), „Najdaw-
niejsze opisy geograficzne Śląska” (1936), „O naprawę 
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nazewnictwa geograficznego Ziem Odzyskanych” (1946), 
„Polskość Śląska w świetle dawnych źródeł geograficz-
nych, krajoznawczych i kartograficznych” (1948), „Dzie-
więć wieków geografii polskiej” (1967), „Dorobek pol-
skiej historii geografii i kartografii 1945 – 1969” (1972), 
wydane pośmiertnie „Kartografia polska XV – XVII wie-
ku” (1998). Był członkiem wielu instytucji naukowych 
i towarzystw (członek założyciel i sekretarz generalny 
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek ho-
norowy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego). Zmarł 
nagle we Wrocławiu (24.01.1972). Pochowany został na 
cmentarzu ewangelicko – reformowanym w Warszawie. 

**********
   10.01.1868: zmarł Karol Szajnocha, prekursor polskiej 
eseistyki historycznej. Zbiorowe wydanie jego dzieł obej-
muje łącznie 12 tomów. Wśród nich szczególne miejsce 
zajmują prace historyczne: „Bolesław Chrobry” (1849), 

„Jadwiga i Jagiełło” (3 t., 1856), „Dwa lata dziejów 1846, 
1848” (2 t., 1869), „Szkice historyczne” (4 t., 1869). Dzie-
ła te, choć krytykowane przez przedstawicieli krakow-
skiej szkoły historycznej, cieszyły się dużą poczytnością, 
wywarły wpływ na historyków, a zwłaszcza na pisarzy 
polskich podejmujących tematykę historyczną, jak Józef 
Ignacy Kraszewski, Teofil Lenartowicz czy Henryk Sien-
kiewicz.  
 Karol Szajnocha urodził się 20.11.1818 r. w Ko-
marnie (samborskie). Był synem chirurga wojskowego 

– Czecha Wacława Scheinohy – Wtelenský’ego i Marii 
z Łozińskich. Początkową wiedzę zdobywał w domu  
w Wołoszczy i Koniuszkach Siemianowskich, potem w 
gimnazjum w Samborze, wreszcie w gimnazjum domini-
kańskim we Lwowie (1830 – 1835). Tam założył nielegal-
ne uczniowskie Towarzystwo Starożytności Halicyjskich, 
skupiające uczniów zainteresowanych historią, archeolo-
gią i zabytkami. Na szczęście wykrycie „towarzystwa” 
zakończyło się tylko rozwiązaniem i udzieleniem nagany 
jego członkom. W 1835 r. podjął studia na Wydziale Fi-
lozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Rozrzucone na 
uczelni i w kościele bernardynów ulotki z wierszem wzy-
wającym do święcenia piątej rocznicy Powstania Listopa-
dowego  stały się powodem aresztowania (21.01.1836) i 
skazania na roczne więzienie, a także pozbawienia ojca 
funkcji mandatariusza i osadzeniu go w więzieniu, gdzie 
wkrótce zmarł (1836). Pobyt Karola w więzieniu śled-
czym u karmelitów w urągających warunkach poważnie 
odbił się na jego zdrowiu i psychice. Gdy w czerwcu 
1837 r. opuścił więzienie, zamknięto przed nim bramy 
uniwersytetu i odmówiono prawa do pobytu we Lwowie. 
Zamieszkał wówczas u matki w Żydaczowie, próbując 
swojego pióra w szkicu powieściowym „Miłostki wiej-
skie”. Po krótkim pobycie we Lwowie, stale inwigilo-
wany, wrócił do matki w Tarnopolu (1839), wolny czas 
poświęcając na studiowanie literatury historycznej i filo-
zoficznej i pisaniu do szuflady swoich rozważań. Od 1840 
r. zamieszczał swoje wiersze i opowiadania w „Dzienni-
ku Mód Paryskich”, potem we „Lwowianinie” i „Roz-

maitościach” , gdzie pojawiła się pierwsza jego tragedia 
obyczajowa „Stasio” (1842) i inne. W 1846 r. doczekał 
powołania na współpracownika pisma „Biblioteka Na-
ukowa Zakładu im. Ossolińskich”, gdzie umieszczał swo-
je eseje i rozprawy historyczne. Aktywnie uczestniczył  
w wydarzeniach Wiosny Ludów, objął reakcję „Tygo-
dnika Polskiego”, na łamach którego domagał się przy-
wrócenia Polski w granicach przedrozbiorowych, potę-
piał podżeganie antagonizmów narodowych i zawzięty 
upór szlachty przeciw zniesieniu pańszczyzny, lojalizm 
arystokracji wobec zaborców. Tego rodzaju wypowie-
dzi nie mogły być tolerowane, niebawem zakończyły się 
zamknięciem pisma (1849). Pozostała mu guwernerka i 
pisanie. W tym właśnie czasie powstało wspomniane wy-
żej opowiadanie historyczne „Bolesław Chrobry”, uznane 
za arcydzieło „narracyjnej szkoły historycznej”. W 1852 
r. przyjął obowiązki redaktora „Dziennika Literackiego”, 
w dużej mierze wypełniał je swoimi pracami, krytycznie 
odnosił się do romantyzmu, opowiadał się za pozytywi-
stycznym programem literatury. Dopiero w 1853 r. uzy-
skał pierwszą stałą pensję jako zastępca  kustosza Zakła-
du Narodowego im. Ossolińskich, pozwalającą na lepsze 
wyzyskanie zasobów Biblioteki; dalej też utrzymywał 
kontakty z wieloma czasopismami. Pracował nad drugim 
wydaniem „Słownika języka polskiego” Samuela Bogu-
miła Lindego, dopisywał kolejne tytuły opowiadań histo-
rycznych. Niestety ujawniła się niebezpieczna choroba 
oczu. Pobyt na kuracji w Lubieniu zakończył się ożen-
kiem z zapoznaną tam Joanną Bilińską (1855). Potem 
wyjechał do Spa, Ostendy i Brukseli, nawiązując szereg 
nowych znajomości, ale bez nadziei wyleczenia, musiał 
zrezygnować z zatrudnienia w Ossolineum, nie zaprzestał 
jednak pracy publicystycznej, korzystając z pomocy żony 
i życzliwych lektorów. Odmówił natomiast akademikom 
krakowskim przyjęcia Katedry Historii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, cieszył się z nadania honorowego członko-
stwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i pozy-
tywnymi ocenami jego kolejnych książek i licznych arty-
kułów. Dodatkowy paraliż kończyn wymusił zaniechanie 
tak ożywionej działalności publicystycznej i naukowej 
(1866). Tytułu najbardziej utalentowanego i popularnego 
dziejopisa XIX w., wydatnie przyczyniającego się do roz-
powszechnienia wiedzy historycznej o Polsce i wywarcie 
dużego wpływu na wielu przedstawicieli polskiego pióra 
nie odebrał mu nikt. 

**********
   12.01.1918: zmarł hrabia Mieczysław Rey, poseł na 
Sejm Galicyjski, współzałożyciel i pierwszy prezes  
Towarzystwa Tatrzańskiego, jego członek honorowy,  
protektor szkolnictwa zawodowego, orędownik po-
wszechnej oświaty, członek rady nadzorczej Macierzy 
Polskiej, twórca fundacji im. Mikołaja Reja, bibliofil  
i publicysta. Patrz odc. 155 w „Wieści Wyższobramskie” 
2011/02, s. 15. 

**********
   15.01.1918: zmarł Wojciech Kętrzyński, historyk, bi-
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bliotekarz w Kórniku, dyrektor Biblioteki Ossolineum 
we Lwowie, członek Akademii Umiejętności, badacz 
średniowiecznych kronik, autor wielu prac („O ludno-
ści polskiej w Prusach niegdyś Książęcych”),  zbieracz 
pieśni ludowych Wielkopolski i Mazur, ofiarny obrońca 
i popularyzator spraw mazurskich. Patrz: odc. 184 - 185, 

„Wieści Wyższobramskie” 2013/7-8, s. 16. 
**********

   19.01.1568: w poniedziałek przed św. Agnieszką ksią-
żę cieszyński Wacław III ogłosił „Porządek Kościelny”.  
W krótkim wstępie możemy przeczytać: „My Wacław, z 
Bożej łaski na Śląsku książę cieszyński i Wielkiego Gło-
gowa itd. uznaliśmy i uważyli za wielce potrzebne chrze-
ścijańską reformację (naprawę) religii i nabożeństwa w 
naszym Księstwie Cieszyńskim przeprowadzić tak, jak 
to podane jest w niniejszej ustawie, z tym, że zarówno 
dziekan, jak i inni służebnicy kościelni naszemu Księ-
stwu przydani, na nasze łaskawe i usilne polecenie posłu-
szeństwo jej okazywać winni i być żywym jego wzorem i 
przykładem pod grozą utraty naszej łaski i bezwzględnej 
kary, przede wszystkim jednak ku czci Pana Boga i za-
prowadzeniu Jego królestwa, a przy tym i zwierzchności.”  
 W następnej kolejności podane są tytuły dzie-
więciu artykułów: „O chrzcie świętym; O spowiedzi;  
O sakramencie ołtarza; Aby wszelkie zaklinanie lub świę-
cenie jako to chrztu, pokarmów, ziół, wody, soli i tym 
podobnych rzeczy zostało zaniechane; Aby nikt nie mógł 
zawrzeć małżeńskiego związku, kto by wpierw z ambo-
ny trzykrotnie nie był ogłoszony; Jakie święta mają być 
zachowane; Aby zaniechane zostały nieużyteczne cere-
monie przy mszy; O ceremoniach w ciągu całego roku;  
O pogrzebie czyli chowaniu zmarłych. Datum ut supra”. 
 Po „Przedmowie do zwierzchności lub rządców, 
proboszczów lub chrześcijańskiego czytelnika, łaska  
i pokój w Chrystusie” podana jest „Agenda czyli sposób 
odprawiania obrzędów w Kościele Chrystusowym” w ko-
lejności wyżej podanych artykułów. 
 W 1584 r. wdowa, księżna Katarzyna Sydonia 
ogłosiła „Porządek Kościelny i Szkolny”, odwołujący się 
do „Porządku” o analogicznym tytule wydanym przez 
jej męża, księcia Wacława III na  rok przed śmiercią,  
w 1578. We wstępie dokumentu księżna wyjaśniła powód 
kolejnej (drugiej) nowelizacji „Porządku”: „My z łaski 
Bożej, Katarzyna Sydonia, urodzona księżna saska, En-
gern, i westfalska, także na Śląsku w Cieszynie i Wiel-
kim Głogowie, księżna i wdowa. Niniejszym świadczymy  
i wyznajemy, jako dochodzi do nas wiele skarg ze strony 
rady i pospolitego mieszczaństwa naszego miasta Cie-
szyna, że z powodu Porządku szkolnego i kościelnego 
zdarzały się rozmaite nieporozumienia i że w poprzednim 
Porządku nie uczyniono wszędzie za dość koniecznym 
potrzebom, w szczególności, że niektóre artykuły należa-
łoby poprawić, rozszerzyć i lepiej wyszczególnić, ażeby 
duchowni w mieście i na wsi mogli mieć w danym razie 
pewne wskazówki - i że nas następnie uniżenie i pokor-
nie wzywano i gorliwie proszono, ażebyśmy to mieli ła-

skawie na uwadze i polecili to wszystko uporządkować  
i ustanowić w dogodniejszy sposób, aby poprzednie żale 
i nieporządki się nie zdarzały, które to skargi słyszymy 
z ciężkim sercem, ponieważ przedsiębrać nowe rzeczy 
i wydawać ustawy jest rzeczą trudną.” W trosce o nale-
żyte przestrzeganie „Porządku” księżna apelowała: „(...) 
niniejszym napominamy, chcemy i rozkazujemy wam 
wszystkim i każdemu z osobna, ażeby nic nie przedsię-
brano przeciwko temu naszemu Porządkowi szkolnemu  
i kościelnemu pod grozą naszej surowej kary, dalej, ażeby 
proboszczowie, słudzy szkoły i kościoła przede wszyst-
kim pilnowali swego urzędu z wierną gorliwością, po-
wierzoną im pieczę nad duszami i szkołami sprawowali 
ze wszystkiej siły swojej, nauczali lud w prawej i czystej 
nauce chrześcijańskiej według Konfesji Augsburskiej, a 
młodzież w szkole wychowywali przez pilne ćwiczenie w 
bojaźni Bożej i w dobrych obyczajach, pilnie napominali 
do uczynków chrześcijańskiej miłości i każdemu świe-
cili dobrym i doskonałym przykładem. Lekkomyślnych 
się usunie, ponieważ z powodu nich mogłoby się odczuć 
pewne braki w obojgu: w nauce i w życiu, z czego wynik-
nęłaby okropna szkoda i uszczerbek.” 
 Do lat trzydziestych XX w., dzięki adnotacji  
w „Porządku” księżny Katarzyny Sydonii wiedziano je-
dynie o istnieniu wcześniejszego „Porządku” wydanego 
przez jej męża, księcia Adama III. Penetrujący zborową 
Bibliotekę Bogumiła Tschammera w Cieszynie Jan Wan-
tuła natrafił na zszywkę, wewnątrz której znalazł starą 
niemiecką „Agendę” drukowaną w Norymberdze w 1569 
r. oraz rękopisy różnych modlitw i notatek i ku niemałe-
mu zdumieniu także rękopiśmienny odpis zaniechanego 
dokumentu o pełnym tytule (w tłumaczeniu z czeskiego 
na polski): „Porządek kościelny, który przy służbie Bo-
żej i obrzędach w kościele chrześcijańskim Księstwa 
Cieszyńskiego w miastach i po wsiach kaznodzieje i na-
uczyciele Słowa Bożego zachowywać mają” z 1568 r. Tak 
więc przeglądanie karta po kartce zszywki zaowocowało 
odkryciem pierwowzoru dokumentu dotyczącego wyłącz-
nie kościoła, następnie poszerzonego o sprawy szkolne 
(1578), wreszcie dopracowanego przez Katarzynę Sydo-
nię (1584). Kto wykonał ową zszywkę i sporządził odpis 

„Porządku”, chyba nigdy się nie dowiemy. Jedno pozo-
staje pewne, że właścicielem podpisanym na niemiec-
kiej „Agendzie” był ks. Krzysztof Pragenus (*22.07.1638  
w Hażlachu), syn ks. Jana Pragenusa (* 5.09.1604 w Pol-
skiej Ostrawie), pastora w Pogwizdowie, Hażlachu pod 
Cieszynem i Błędowicach. Ten posiadał sporą bibliotekę, 
którą w znacznej części przejął syn Krzysztof. Prawdopo-
dobnie już w zbiorze ks. Jana Pragenusa znalazła się owa 
bezcenna zszywka, która szczęśliwie ocalała w Bibliotece 
Tschammera do naszych czasów. Po jej odkryciu przez 
Jana Wantułę, oba teksty „Porządków” poddał naukowej 
obróbce jego syn, ks. dr Andrzej Wantuła w książce „Po-
rządek kościelny Wacława Adama, Początki organizacji 
Kościoła Ewangelickiego na  Śląsku Cieszyńskim”, War-
szawa 1936. 
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 Obydwa dokumenty (które znamy), są przede 
wszystkim agendami, a więc  regulującymi porządek na-
bożeństwa, ustalającymi, co w myśl nauk ks. dr.  Marcina 
Lutra wynikających z Biblii i Konfesji Augsburskiej ma 
być zachowane, a co wyrugowane  z życia religijnego, co 
i jak, w jakim języku (czeski – łacina bądź niemiecki i 
łacina) ma być czytane, czy śpiewane. Dopiero w następ-
nych dwóch wydaniach „Porządku” dodane zostały wy-
magania i zalecenia dotyczące nauki szkolnej młodzieży.  
Zanim książę, a potem wdowa, opieczętowali dokument, 
opracowanie „Porządku” było poprzedzone konsultacja-
mi zarówno z duchowymi pracownikami kościoła jak  
i radcami książęcymi i w myśli sugestii księcia spisane 
przez osobę duchowną, dobrze znającą zasady „zrefor-
mowanej religii”, posługującą się cytatami z Biblii. Ob-
jaśnianie Słowa Bożego książę pozostawił powołanym 
duchownym, domagając się jednocześnie, aby w służbie 
Bożej byli dla wiernych przykładem chrześcijańskie-
go postępowania, sam zaś wraz z innymi przełożonymi 
uczynił się odpowiedzialnym za przestrzeganie głoszo-
nych nauk i zapewnienie bezpieczeństwa poddanych. 
 Jednym z istotnych pragnień księcia było, aby 
w jego księstwie w kościołach gromadzących wiernych 
wyznania augsburskiego, nabożeństwa odbywały się jed-
nolicie, a życie religijne podporządkowane było głoszo-
nym zasadom, wolne od bałwochwalstwa, zabobonów  
i różnych praktyk niezgodnych z Pismem Świętym. 
 Nie bez znaczenia była obecność w  sąsiednich 
Morawach sporej grupy anabaptystów, skupiających 
przede wszystkim niższe warstwy społeczne, których 
misje przenikały na tereny dzisiejszej Słowacji, a nawet 
południowej Małopolski (Sądeckie), znane z własnej in-
terpretacji Biblii, ale też radykalnych postaw społecznych. 
Wówczas jeszcze stosunkowo wolne chłopstwo z całym 
bagażem swoich własnych przekonań i praktyk religij-
nych książę starał się zainteresować „zreformowaną reli-
gią”, zanim uzna hasła anabaptystów za swoje. Wszelkie 
nagłe zwroty uznał za niepożądane. 
 Porządek kościelny został ogłoszony w 1568 
r. Może zrodzić się pytanie, dlaczego tak późno, 50 lat 
po przybiciu tez przez Marcina Lutra i 28 lat od mo-
mentu, gdy książę uzyskał pełnię władzy? Jak to pogo-
dzić z twierdzeniem niektórych publicystów, że Wacław 
III „wprowadził Reformację” w 1540, a raczej w 1545 r., 
mając lat 15 – 20, powodowany nie tyle wolą reformy 
Kościoła, co chęcią wzbogacenia się dobrami poklasz-
tornymi i kościelnymi? Można znaleźć stwierdzenia, że 

„Reformacja została wprowadzona” na zasadzie nakazu 
administracyjnego po 1545, najpewniej w 1568, gdy pod-
danym został narzucony „Porządek Kościelny”, a i tak 
znakomita większość społeczeństwa nie przyjęła nowinek 
religijnych. 
 Niestety nie wiemy, kto imiennie przywiózł do 
Cieszyna wieści z Wittenbergi, kto – jak we Wrocławiu – 
wygłosił tu pierwsze luterańskie kazanie, kiedy, w jakich 
okolicznościach książę Wacław III stał się luteraninem. 
Jakiego wyznania była jego matka, księżna Anna Hohen-

zollern z Ansbachów, skoro jej młodszy brat Fryderyk był 
pierwszym protestantem w rodzie, kolejni bracia  Albrecht 

– wielki mistrz krzyżacki stał się konwertytą i pierwszym 
świeckim księciem Prus po słynnym hołdzie pruskim, 
a  Jerzy „Pobożny” – książę kaniowski, pan Bytomia  
i Bogumina był gorliwym luteraninem, wspierał na pod-
ległych mu ziemiach protestantyzm. Wreszcie, wyznaczo-
ny jeszcze przez dziadka Kazimierza II († 1528) opiekun,  
a od 1540 teść Wacława III – Jan IV z Pernsteinu - był  
luterańskim przywódcą czeskiej opozycji cesarza Ferdy-
nanda I. Tymczasem czytamy: „Pernsteinówna, podobnie 
jak być może jej ojciec, była protektorem protestantyzmu 
w księstwie cieszyńskim, jakkolwiek, jak się zdaje, rola 
jej ojca jako mecenasa nowego wyznania jest bardzo prze-
sadzona”. Pozostaje pytanie, jak hetman margrabstwa 
morawskiego ośmielał się wobec cesarza demonstrować 
swoje wyznanie, natomiast w Księstwie Cieszyńskim był 
nic nieznaczącą figurą bez żadnego wpływu w kwestiach 
tak istotnych, jak zmiana wyznania? Książę Kazimierz II, 
dobry gospodarz, dyplomata, starosta śląski, miał rozle-
gle stosunki na wielu dworach od Siedmiogrodu po Bran-
denburgię.  Jest rzeczą wykluczoną, aby nic nie wiedział, 
co się dzieje we Wrocławiu i w Krakowie, w Legnicy  
i w Brzegu (drugą żoną księcia Fryderyka II była Zofia 
siostra księżniczki Anny), nie miał też lepszego pomysłu 
na ożenek swojego wnuczka z córką innowierczego ma-
gnata morawskiego? 
 Tak czy inaczej jest pewne, że na dworze Ka-
zimierza II i w jego otoczeniu wieści o Reformacji były 
obecne, że znajdywały podatny grunt do rozwoju zwłasz-
cza w okolicznościach kryzysu, w jakim znalazł się Ko-
ściół Rzymskokatolicki. Na zrzuceniu, a chociaż osłabie-
niu jego przemożnej kurateli zależało wszystkim stanom. 
Czas pomiędzy 1517 a 1540 był wystarczająco długi, aby 
Reformacja stopniowo zyskiwała zwolenników w miarę, 
jak przybywało tych, którzy byli w stanie zastąpić dotych-
czasowych duchownych. Zauważyć także trzeba, że nie 
tylko na Śląsku apostazje duchownych nie były żadnym 
wyjątkiem. Przez te ok. 23 lata nikt nie czekał, aż książę 
żółtodziób Wacław III tupnie nogą i za jednym pociągnię-
ciem „wprowadzi” Reformację. Raczej należy uznać, że 
nie miał już nic do wprowadzania, jedynie, za podszep-
tem radców mógł uznać zastany stan. Jego rzeczą było ten 
stan utrzymać, czemu dał wyraz w „Porządku Kościel-
nym”.  
 Wacław III nie miał tak mocnej pozycji,  jak jego 
dalszy krewniak, książę legnicko–brzeski Fryderyk II, czy 
jego dziadek Kazimierz II, w większym stopniu musiał 
się liczyć ze swoim wiedeńskim suwerenem zwłaszcza 
Ferdynandem I (1527 - 1564), a potem Maksymilianem II 
(1562 – 1576). Pod koniec 1563 r. zakończył obrady So-
bór Trydencki, ale dopiero cesarz Rudolf II (1576 – 1611) 
poczuł się wykonawcą jego postanowień. Ferdynand uwi-
kłany m.in. w wojnę o Wirtembergię, a także ze związ-
kiem szmalkaldzkim, w 1555 r. ostatecznie doprowadził 
do podpisania pokoju religijnego w Niemczech. Wiele 
kłopotów sprawił mu na Węgrzech król Siedmiogrodu 
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Jan Zapoly’a o tyle niebezpiecznych, że do rozgrywek  
o Węgry włączyła się także Turcja, która  odtąd przez 
ponad 100 lat  była stałym zagrożeniem dla monarchii 
Habsburgów. Cesarz Maksymilian II okazywał nawet 
pewne zainteresowanie  protestantyzmem, ale pod naci-
skiem rodziny ostatecznie złożył ślubowanie wierności 
Kościołowi Katolickiemu (1562). Będąc od 1564 r. ce-
sarzem, w stosunku do swoich protestanckich poddanych  
w Austrii był tolerancyjny, ale utrakwistom i braciom cze-
skim złożonego przyrzeczenia wolności wyznaniowych 
nie dotrzymał. Odziedziczył także po ojcu Ferdynandzie 
I kłopoty z Turkami i Siedmiogrodem. Niepowodzeniem 
skończyły się też jego zabiegi o koronę Polską, którą 
przejął jego rywal Stefan Batory (1576). 
 O ile w życiu księcia nie brakowało momen-
tów tragicznych, jak pożar miasta (1552), przedwczesna 
śmierć pierwszej żony księżniczki Marii z Pernsteinów 
(1566), a zwłaszcza troski, do jakiej wpędził księcia syn 

- książę bielski Fryderyk Kazimierz z powodu nieodpo-
wiedzialnej gospodarki i nieoczekiwanej śmierci (1571),  
a w związku z tym zaistnienia groźby braku następcy 
(kolejny następca urodził się 3 lata później), panowa-
nie Wacława III można uznać za pomyślne dla księstwa,  
a zwłaszcza dla spokojnego rozwoju Reformacji.  

**********
   19.01.1918: urodził się Józef Alfred Klimek, syn Jerze-
go i Emerencji z domu Czaputa, a młodszy brat Ludwi-
ka. Podstawową wiedzę szkolną zdobywał w Skoczowie,  
a potem w gimnazjum w Cieszynie. W latach 1937 – 1939 
był urzędnikiem Banku Śląskiego w Bielsku. Kilka mie-
sięcy tuż przed wybuchem II wojny światowej spędził we 
Włoszech na zwiedzaniu galerii malarskich. Wrócił 2 dni 
przed wybuchem wojny, by odbyć, w większości piecho-
tą, wędrówkę aż po kresy wschodnie. Jesienią 1945 r. roz-
począł studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Związał się wówczas z grupą młodej awangardy, ale nie 
potrafił się uwolnić od koszmarnych scen czasu wojny. 
Na Ogólnopolskim Festiwalu Wyższych Szkół Plastycz-
nych w Poznaniu dostrzeżono i wyróżniono nagrodą jego 
olejny obraz „Oświęcim”. Od 1950 r. rozpoczął pracę 
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku, 
sześć lat później  powołano go na stanowisko dyrektora. 
Jego jednak bardziej pociągało bezpośrednie uczestnic-
two w działalności twórczej. Rozwinął ją jako scenograf 
w Teatrze Polskim w Bielsku – Białej, a także w studiu 
Filmów Rysunkowych. Na objazdowej wystawie Central-
nego Biura Wystaw Artystycznych zaprezentował około 
sto obrazów olejnych akwarel i rysunków. Ozdobił także 
salę posiedzeń skoczowskiego ratusza cyklem 26 obra-
zów z dziejów miasta, zaprojektował medal z okazji 1150 

– lecia miasta Cieszyna. W 1960 r. wyjechał do Australii. 
Tam zdobył pracę w Narodowej Szkole Artystycznej East 
Sydney Technical College, kilka lat później powołano 
go na stanowisko kierownika Wydziału Sztuk Pięknych  
w Seaforth Technical College, które zajmował do przej-
ścia na emeryturę. Cały czas aktywny, na emeryturze 
wolny czas poświęcał wzbogacaniu swojego dorobku 

artystycznego; malował portrety, różne kompozycje de-
koracyjne, Dom Polski w Sydney przyozdobił obrazem 

„Bitwy pod Monte Casino” oraz portretami Tadeusza 
Kościuszki i Pawła Strzeleckiego, uczestniczył w wysta-
wach, zdobywał nagrody, cieszył się zakupami do galerii i 
zbiorów prywatnych. Odwiedzając rodzinne strony (1989 
i 1993), ofiarował cały szereg obrazów do muzeów w 
Bielsku-Białej, Skoczowa i Cieszyna. Zmarł 25.08.2006 r. 

**********
   21. 01.1618: zmarł w Łaszczowie ks. Krzysztof Kraiń-
ski, superintendent Kościoła Ewangelicko – Reformowa-
nego w Małopolsce. Pochodził z rodziny drobnej szlachty 
Andrzeja Kraińskiego, osiadłej w wiosce Leszczowate. 
Urodził się w 1556 r. Niestety nic nie wiemy o jego mło-
dych latach, ani też o jego wykształceniu. Kolejna wiado-
mość  o nim pojawiła się dopiero w 1594, gdy przebywał 
w Lublinie, gdzie pracował jako pastor zboru reformowa-
nego; rok później uczestniczył w synodzie generalnym  
w Toruniu. W 1598 r. przeniósł się do Opola Lubelskie-
go, gdzie był jednym z przełożonych tamtejszej szkoły,  
a także pełnił obowiązki superintendenta małopolskie-
go, a od 1600 r. na własną prośbę konseniora. Od 1603 
r. kolejną jego przystanią był Łaszczów. Tu złożył urząd 
seniora, pragnąc się poświęcić pracy publicystycznej, jed-
nak już w następnym roku został seniorem dystryktów: 
bełskiego, wołyńskiego i kijowskiego. Przez cały czas 
swojej służby duszpasterskiej był orędownikiem zgody 
z luteranami i braćmi czeskimi, natomiast odcinał się od 
unijnych braci polskich. Szczególną wartość mają jego 
publikacje: „Katechizm z pieśniami Kościoła powszech-
nego apostolskiego” (1595), „Porządek nabożeństwa Ko-
ścioła...” (1599), „Dziennik” (1601), a zwłaszcza bardzo 
obszerna dwutomowa „Postylla Kościoła powszechnego 
apostolskiego”, wydana w Łaszczowie w 1611 i Rakowie 
w 1617. Ta ostatnia, napisana nie tylko piękną polszczy-
zną, jest równocześnie – jak zapisał Aleksander Brückner, 
odkrywca wartości dzieła znakomitego erudyty - „kopal-
nią najciekawszych szczegółów (...), ze względu na tre-
ści obyczajowe, wycieczki przeciw  ministrom, przeciw 
patronom własnym, przeciw cudom papieskim, przeciw 
stwierdzeniom pisarzy katolickich, nabiera to dzieło oso-
bliwej wagi, staje się o wiele ciekawsze niż np. Postylla 
Żarnowczykowa”. Opinii Brücknera nie podzielało wie-
lu krytyków zrażonych napastliwym stylem Kraińskie-
go, piętnującego jezuitów, ich głównych przedstawicieli  
w Polsce - Piotra Skargę i Jakuba Wujka,  podboje Hisz-
panów w Ameryce Południowej, czy wręcz upodlający 
stosunek niektórych panów polskich do rodzimego chłop-
stwa, z którym obchodzą się „gorzej aniżeli Tatarzy (...), 
prawie ich żywo łupią, krew a pot ich piją”. Zdecydowa-
nie domagał się tolerancji dla dysydentów i uszanowa-
nia postanowień Konfederacji Warszawskiej, piętnował 
szczególnie praktykę zabijania inaczej wierzących, „na-
stępowanie na cudze sumienia i wiarę”. Przekonywał 
także, aby każdy „człowiek uczciwie żywność nabywał, 
pracując podług powołania swego”. Poglądy Kraińskie-
go, aczkolwiek przesycone krytycyzmem, są odbiciem 
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i potwierdzeniem zupełnie innej wrażliwości  charakte-
rystycznej dla przedstawicieli Reformacji, stłumionej   
w czasie kontrreformacji, ze szkodą dla polskiej kultury. 
W ocenie Aleksandra Brücknera „Postylla” Kraińskiego 
nie ma w sobie równych w kalwińskiej postyllografii  
w Europie. 

**********
   21.01.1718: zmarł w Cieszynie malarz i złotnik Piotr 
Brygierski. Wiadomości o nim są szczątkowe. Pochodził 
z Wielkopolski, gdzie urodził się około 1630 r. Z począt-
kiem 1678 r. ożenił się z Elżbietą Herman w Cieszynie, 
 w kilka dni później przyjął obywatelstwo miasta Cie-
szyna. Wykonywał różne prace z zakresu malarstwa  
i złotnictwa na terenie Bielan pod Krakowem (w kościele 
kamedułów obraz Chrzest Chrystusa na tle miejscowego 
pejzażu), Żywca (ozdobienie ambony w kościele parafial-
nym), Milówce (pozłocenie ołtarza w kościele parafial-
nym), Cieszyna (obraz wotywny ks. kanonika Klaybora  
w kościele podominikańskim, portret księcia cieszyńskie-
go Adama Wacława). 

**********
   23.01.1793: to jedna z najtragiczniejszych dat w historii 
XVIII – wiecznej  Polski: II rozbiór Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Prusy zagarnęły wówczas obszar wiel-
kości 57 100 km2 zamieszkany przez ponad milion miesz-

kańców (miasta: Gniezno, Poznań, Wschowa, Kalisz, Łę-
czyca, Sieradz, Płock i Toruń), Rosja około 250 000 km2 

z ponad trzema milionami ludności, przesuwając swoje 
granice o około 400 km na zachód do linii Dyneburg nad 
Dźwiną – Nieśwież – Kamienic Podolski. Już pół roku 
wcześniej wojska rosyjskie przekroczyły wschodnie gra-
nice, powstrzymywane przez nikłe siły polskie, odnoszą-
ce nawet drobne zwycięstwa (pod Zieleńcami i Dubien-
ką nad Bugiem), ale nie były w stanie zatrzymać dobrze 
uzbrojonego nieprzyjaciela o wielokrotnie większej sile. 
Zwołany do Grodna ostatni sejm (21.06. – 23.11.1793), 
pod naciskiem targowiczan i pod dyktando carskiego am-
basadora Jakuba Sieversa, wspartego carską artylerią roz-
stawioną wokół zamku, wraz z królem i posłami, został 
zmuszony do podpisania traktatów pokojowych z Rosją 
i Prusami oraz wycofania wszystkich uchwał Wielkiego 
Sejmu z Konstytucją 3 – Maja włącznie, uznania liberum 
veto, wolnej elekcji, bezwzględnego podporządkowania 
chłopstwa szlachcie, ograniczenia praw sejmu, rozwią-
zania resztek armii polskiej i in. Kraj ogarnęło „obywa-
telskie nieposłuszeństwo” wobec zaborców. Kolejne 
wydarzenia jedynie przyśpieszyły decyzję trzech państw 
zaborczych (Rosja, Prusy, Austria) o rozwiązaniu proble-
mu Polski i jej trzecim rozbiorze w 1795 r. 

Jerzy Suszko rektor Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu

 Wielu miesz-
kańców Śląska Cie-
szyńskiego z tamtej 
strony Olzy służyło 
swoimi talentami  
i wiedzą Polsce. 
Emigrowali zarów-
no po I jak po II woj-
nie światowej.
 Jednym z nich 
był Jerzy Suszka 
urodzony w Piosku 
(Zaolzie). Nie wie-
my dlaczego zmie-
nił, bądź gdzieś mu 

zniekształcono, zapis nazwiska i znany jest jako Suszko. 
Pochodził z chłopskiej rodziny. Po ukończeniu z wy-
różnieniem polskiego gimnazjum w Cieszynie, otrzy-
mał stypendium Cesarza i podjął studia na politechnice  
w Pradze. W 1912 r. uzyskał tytuł inżyniera chemika,  
a po roku doktora „z najwyższą pochwałą”. Rozpoczął 
pracę na politechnice w Pradze, ale w 1914 r. został 
zmobilizowany do armii. Walczył w jej szeregach na 
Bałkanach aż do czasu, kiedy rannego wycofano ze 
służby. Z powodu tej kontuzji do końca życia chodził 
z laską. Polecono mu zorganizowanie oraz prowadze-

nie apteki wojskowej. Pod koniec października 1918 
r. wrócił na Śląsk i zgłosił się do służby w oddziałach 
wojska polskiego, ale na skutek silnego wycieńczenia 
szkorbutem został przymusowo zwolniony i poddany 
leczeniu.
 Dopiero w kwietniu 1919 r. podjął pracę w Za-
kładzie Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1925 
został docentem chemii farmaceutycznej, a dwa lata 
później  kierownikiem Katedry Chemii  na Politechni-
ce Lwowskiej, gdzie w 1928 r. otrzymał tytuł profesora 
nadzwyczajnego. W 1930 r. przeniesiono go do Pozna-
nia, by tam, na uniwersytecie, objąć Katedrę Chemii.  
Z jego inicjatywy i dzięki jego energicznym działaniom 
w krótkim czasie powstał nowy budynek Collegium 
Chemicum. W 1937 r. został profesorem zwyczajnym, 
a rok później dziekanem Wydziału Matematyczno-

-Przyrodniczego. Urząd ten pełnił z przerwą wojenną 
do 1947 r.
 Okres II wojny spędził w Krakowie. Pracował 
jako robotnik w miejskich wodociągach, a od 1940 r. 
uczył również w Państwowej Szkole Chemii Technicz-
nej. W lipcu 1942 r. objął, na polecenie kierownictwa 
tajnego UJ, stanowisko kierownika laboratorium Za-
kładu Badania Żywności. Wykorzystywał je do zatrud-
niania polskiej młodzieży, w ten sposób młodzi mogli  
w konspiracji kontynuować naukę. Od 1943 r. inten-
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Dziękuję Ci Panie

Dziękuję Ci Panie, że mam dach nad głową i za zielone wzgórza za oknami 
domu, i za fuksję na oknie kwitnącą różowo - za dar widzenia  

dziękuję Ci Panie.

Słyszę szumiące fale pobliskiej zatoki i wróble ćwierkające w gałązkach topo-
li i na kamiennej dróżce słyszę czyjeś kroki- za dar słyszenia  

dziękuję  Ci Panie.

Czuję zapach jaśminu, hiacyntów i mięty, gdy w ogródku nad grządką pochy-
lam się nisko. Pachnie sad kwitnący nad głową rozpięty - za dar powonienia 

dziękuję Ci PANIE.

I niczego więcej już mi nie potrzeba oprócz Twojej opieki i błękitu nieba.

udost .RM

sywnie uczestniczył w tajnym nauczaniu, wykładał 
chemię organiczną. W jego mieszkaniu odbywały się 
również, w atmosferze pełnej konspiracji, częste spo-
tkania wybitnych osobistości życia akademickiego.
 W wolnym Krakowie w styczniu 1945 r. został 
kierownikiem Zakładu Chemii UJ, ale już pod koniec 
lutego 1945 wrócił do Poznania. Mimo słabego zdrowia, 
z dużą energią przystąpił do organizowania Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego i od podstaw Wydziału 
Farmaceutycznego. W maju 1945 Senat Akademicki 
wybrał go na referenta do spraw odbudowy  uniwer-
sytetu, a w 1948 został dyrektorem administracyjnym. 
Tylko dzięki jego niespożytej energii i uporowi udało 
mu się już po kilku miesiącach doprowadzić do stanu 
używalności zburzony gmach Collegium Chemicum.
 W roku akademickim 1951/1952 został pro-
rektorem, a w latach 1952-1956 rektorem uniwersytetu.  
Za jego kadencji rektorskiej Uniwersytet przyjął nazwę 
im. A. Mickiewicza, udało mu się również w tym trud-
nym czasie złagodzić dyscyplinę studiów i zwiększyć 
uprawnienia rad wydziału i dziekanów. W latach 1951-
1960 był także kierownikiem utworzonego z jego ini-
cjatywy Wydziału Chemii, którym kierował przez 30 
lat. W 1960 ze względu na pogarszający się stan zdro-
wia przeszedł w „stan spoczynku”. Należy wspomnieć, 
że nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej!
 W 1969 otrzymał tytuł doktora honoris causa 
Uniwersytetu Poznańskiego. W uznaniu zasług na polu 
naukowym już w 1938 został członkiem Polskiej Aka-
demii Umiejętności, a w 1952 Polskiej Akademii Nauk. 
Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego i jego prezesem, a od 1949 członkiem ho-

norowym. Ze wszystkich odznaczeń najbardziej cenił 
medal im. J. Śniadeckiego.
 Spoczął w Alei Zasłużonych na cmentarzu  
w Junikowie w Poznaniu, a na jego grobie rodzina, (był 
żonaty, dzieci również wybrały kariery naukowe), umie-
ściła napis Tytan pracy, nauce poświęcił życie swoje.  
W uznaniu zasług jego imieniem została nazwana jedna 
z ulic Poznania oraz  jedna z sal w Collegium Chemi-
kum.
 Był uczonym wielkiego formatu i tytanem pra-
cy, odznaczał się ogromną wiedzą. Wykłady przygoto-
wywał  na podstawie informacji zawartych w najnow-
szych zagranicznych czasopismach, które jako członek 
towarzystw chemicznych otrzymywał. Swój bogaty 
księgozbiór zapisał w testamencie Uniwersytetowi.  
W pamięci pozostał jako twardy i wymagający, zarów-
no w stosunku do siebie, jak i swoich uczniów, prowa-
dził 40. doktorantów, z których 20. zostało profesora-
mi. Był  nadzwyczaj życzliwy, chętnie angażował się  
w bezinteresowną pomoc dla swoich współpracowni-
ków. Nie znosił lenistwa, marnotrawstwa i cwaniac-
twa, był nadzwyczaj oszczędny. Pracował w trudnych i 
prymitywnych warunkach rodzącej się dopiero wiedzy  
z dziedziny chemii organicznej, a mimo to, utworzone 
przez niego laboratorium dostarczało wyników równie 
wiarygodnych, co uzyskiwane dzisiaj na aparaturze wy-
soce zautomatyzowanej.
 Odbudowywał nie tylko Uniwersytet, ale zasłu-
żył się również w odtwarzaniu poznańskiej parafii po II 
wojnie i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, gdzie 
pełnił obowiązki prezesa.

Władysława Magiera
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Wydarzenia parafialne
Nabożeństwo dla seniorów w Hażlachu

 W II niedzielę Adwentu 10 grudnia, w Hażla-
chu odbyło się nabożeństwo połączone z Sakramentem 
Stołu Pańskiego. W szczególności zaproszenie na na-
bożeństwo i do udziału w Komunii skierowane było do 
seniorów filialu. Licznie przybyli więc nasi seniorzy  
z Hażlacha, Brzezówki i Kończyc Wielkich. Nabożeń-
stwo prowadził i Komunii udzielał opiekun filiału, ks. 
Marcin Podżorski. Przybyli zborownicy wysłuchali ka-
zania wzbogaconego stosowną prezentacją. Przez ko-
lejne bowiem niedziele czasu adwentu rozważane były 
w Hażlachu listy do zborów z Objawienia św. Jana. Po 
nabożeństwie, jak zwykle co roku,  w sali parafialnej  
miało miejsce spotkanie uczestników nabożeństwa.
Przy ciastkach,  kawie i herbacie szybko upływał czas 

na rozmowach i wspomnieniach. Życzenia dla senio-
rów na okres świąteczny przekazał seniorom opiekun 
filiału ks. Marcin Podżorski. Życzenia wraz z podzięko-
waniem  od zebranych otrzymał  także ks. Marcin Pod-
żorski.  13 grudnia mijała właśnie 3. rocznica ordynacji 
opiekuna filiału. Nabożeństwo w II niedzielę Adwentu 
było jego 110. nabożeństwem w kościele w Hażlachu 
.Na zakończenie wszyscy seniorzy otrzymali paczkę 
świąteczną, a nieobecni zostali odwiedzeni jeszcze  
w okresie przedświątecznym.  Dziękujemy wszystkim 
osobom, które przygotowały w jakikolwiek sposób spo-
tkanie dla seniorów, a ks. Marcinowi  za wygłoszony 
cykl kazań podczas niedziel Adwentu.

Tekst i zdjęcia: Jan Król
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Wigilijka seniorów w Cieszynie

 W poniedziałek 18 grudnia swoje wigilijkowe 
spotkanie miała też grupa seniorów, spotykająca się co 
tydzień do południa  w sali naprzeciw kancelarii w Cie-
szynie. Nie zabrakło ryby i sałatki, a także ciast, ciaste-

czek i owoców. Opiekun grupy ks. Marcin Podżorski 
podzielił się refleksją na temat kolęd świątecznych oraz 
przytoczył ciekawą historię powstania kolędy Cicha 
Noc.

Nabożeństwo Wigilijne  
w marklowickim filiale 

 Nabożeństwo Wigilijne w marklowickim filiale 
było w tym roku wyjątkowe. Nie tylko dlatego, że ob-
chodzone już o 9.00 rano, ale również ze względu na 
oprawę.
 24 grudnia przypadł w tym roku w niedzielę. 
Co zatem świętować, 4 niedzielę adwentu czy Wigi-
lię? Czy wypada rano już śpiewać kolędy? Ks. Janusz 
Sikora rozwiał wątpliwości, dlatego pa-
rafianie z Marklowic już od rana mogli 
poczuć wyjątkowość tego dnia. Zgroma-
dzili się licznie, przybyło również wielu 
gości i wszyscy w rodzinnej atmosfe-
rze mogli przeżywać to nabożeństwo.  
W śpiewie tym razem poprowadziła nas 
młodzież, która nie tylko przygotowała 
ciekawe aranżacje znanych kolęd, ale 
również zaśpiewała kilka pieśni, które 
dały nam impuls do przemyśleń i wielu 
wzruszyły.
 Przez całe nabożeństwo towa-
rzyszył nam motyw światłości. Zarówno 
w haśle tygodnia (Iz 9,1), którym zosta-
liśmy przywitani, w tekście na którym 
ks. Janusz Sikora oparł swoje kazanie (Iz 

9,1-6), jak i życzeniach, które każdy uczestnik nabożeń-
stwa zabrał ze sobą do domu.
Oby ta „Prawdziwa światłość, która (…) przyszła na 
świat” i radość, jaką mogliśmy odczuwać podczas tego 
Wigilijnego nabożeństwa, towarzyszyła nam każdego 
dnia.

Ludmiła Walica

Tekst i zdjęcia:ks. Marcin Podżorski
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Spotkanie seniorów w Zamarskach 

 W niedzielne dopołudnie 3 grudnia br. odbyło 
się oczekiwane przez starszyznę zborową nabożeństwo 
spowiednio-komunijne, któremu przyświecało radosne 
adwentowe hasło: „Oto twój król przychodzi do ciebie, 
sprawiedliwy on i zwycięski’’ \Za 9,9\ .
 Sakrament ołtarza sprawował opiekun filiału 
zamarskiego ks. Marcin Podżorski. Jego Słowo kazalne 
oparte było o List do zboru w Efezie 2,1-5 z Objawienia 
św. Jana: „Znam uczynki twoje, cierpiałeś dla imienia 
mego, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją 
miłość - upamiętaj się”. W kaznodziejskim wystąpie-
niu ks. Marcina Podżorskiego nie brakło aluzji wobec 

zboru zamarskiego. Słuchacze z pokorą przyjmowali 
słuszne uwagi, że również w naszym małym zborze 
widoczne jest częste mijanie się z naszą „pierwszą 
miłością” sprzed lat. Musimy liczyć się z biblijnym-
napomnieniem. Spotkanie seniorów uświetniły kolędy 
Szkółki Niedzielnej z towarzyszeniem gitary Michała 
Malinowskiego. Wszyscy uczestnicy nabożnego prze-
żywania zostali ugoszczeni świątecznymi wypiekami  
i obdarowani pięknymi wyroczkami, kwiatkami do-
niczkowymi i książkami.

Rudolf Mizia
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Wieczór gier planszowych w Zamarskach 

 W sobotę 11 listopada w sali kościoła w Za-
marskach po raz kolejny odbył się wieczór gier plan-
szowych. Licznie przybyłych czekał poczęstunek i cał-
kiem spory wybór gier. Każdy mógł poznać nowe tytuły, 
spróbować sił w popularniejszych pozycjach, a także 
przypomnieć sobie nieco z klasyki. Niektórzy pasjonaci 
przynieśli również swoje gry, przez co propozycji na 
wieczór było jeszcze więcej. 
 Spotkanie jak zwykle cieszyło się dużą po-
pularnością. Już na początku zjawiły się całe rodziny  
i grupy przyjaciół. Gry były zróżnicowane w tematyce 
i poziomie zaawansowania, więc każdy znalazł coś dla 
siebie. Często też nad daną grą zasiadali dorośli razem 
z dziećmi i młodzieżą. Wydarzenie można zaliczyć do 
udanych, tym bardziej że uczestnicy w większości po-
zostali do późnego wieczora.
 Trwająca już kilka lat moda na planszówki 
nie przemija. Dawno też minęły czasy, gdy do wyboru 
był tylko „Chińczyk”, „Eurobiznes” czy szachy. Dziś 
można kupić gry o różnym stopniu trudności (dla młod-
szych, starszych, dla ambitnych i dla tych, którzy po 
prostu chcą się rozerwać). Dzisiejsze gry „bez prądu” 
mają pomysłowe reguły, opierają się na ciekawych 
scenariuszach, nieraz wymagają sprytu i planowania 
swoich posunięć.  Nie wtajemniczeni mogą korzystać 
z pomocy stron internetowych, oferujących recenzje, 
rekomendacje i instrukcje do wielu interesujących 
tytułów. Planszówki to okazja do spotkania w gronie 
przyjaciół i propozycja na spędzenie wolnego czasu  
w rodzinnym gronie. Imprezy takie jak listopadowy 

wieczór gier w Zamarskach są okazją do zapoznania się  
z tą formą spędzania wolnego czasu i pobycia razem  
z rodziną i przyjaciółmi.

ks. Marcin Podżorski

VII Śniadanie dla Kobiet w Cieszynie

 Kolejne Śniadanie dla Kobiet odbyło się  
2 grudnia 2017 roku i rozpoczęło się powitaniem 
wszystkich zgromadzonych przez organizatorkę Zofię 
Wojtas oraz zapoznaniem z programem spotkania. Zo-
stali powitani również reporterzy TV Katowice (progra-
mu „Sola Scriptura”), którzy relacjonowali tegoroczną 
uroczystość. 
 Złożono podziękowania Zofii Wojtas z Parafii 
cieszyńskiej za dotychczasową służbę, z racji której zo-
stała uhonorowana „Nagrodą Główną Diakonii Polskiej, 

„Miłosierny Samarytanin” za rok 2017 – za samarytań-

skie serce”.  
 Następnie jedna z obecnych pań w opartej na 
trzecim przykazaniu modlitwie („Pamiętaj, abyś dzień 
święty święcił”) podkreśliła wagę czynnego uczestni-
czenia w nabożeństwach. Musimy przychodzić z otwar-
tym sercem i w pokorze, ponieważ przy ołtarzu czeka 
na nas Bóg w swoim umiłowanym Synu. Słowo Boże 
musi zmieniać nasze życie. Przychylności Twojej, Pa-
nie, nie możemy kupić tylko za uczestnictwo w kazaniu, 
lecz przede wszystkim za to, co z tego kazania „wy-
niesiemy”. Poprosiła: „Panie, proszę zamieszkaj w nas. 
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Obdarz swoją mocą i Duchem Św., abyśmy 
przynosili owoce Ducha widoczne w naszym 
życiu. Pobłogosław, abyśmy byli błogosła-
wieństwem dla innych. Spełnij proszę tę obiet-
nicę na nas, naszych bliskich i całym zborze 
przez Jezusa Chrystusa. Amen”.
 Wprowadzając w atmosferę Adwentu  
i Świąt Chór Misyjny pod dyr. Wiesławy Sitarz 
wykonał pieśni: „Boże Ojcze chcę wywyższać 
Cię dziś: oraz „Patrz na Jezusa twarz”.
 Ponieważ zebrane panie przygotowały 
na spotkanie karteczki z wyroczkami i ulubio-
nymi pieśniami, zostały one zebrane do koszy-
ka, a kilka pań podzieliło się nimi z obecnymi 
na spotkaniu. Wszyscy chętnie i z zaangażo-
waniem odśpiewali 6 pieśni adwentowych.
 Wprowadzeniem do kolejnego tematu 
było świadectwo Krystyny Król. Podzieliła się 
ona doświadczeniami, które przeżyła w czasie 
opieki nad rodzicami (matka chorująca 15 lat), 
ciężko chorujacym synem, chorującym wnu-
kiem i innymi członkami rodziny. Podzięko-
wała za Bożą pomoc, udzielone siły, a także 
pomoc innych osób. Zwróciła uwagę na poko-
rę, która uwidaczniała się w jej wielopokole-
niowej rodzinie i na obecność najbliższych do 
ostatniej chwili życia. Na wsi jest jeszcze prak-
tykowany zwyczaj „wyprowadzania zmarłego 
z domu” z podziękowaniem i modlitwą. Jest 
to także wypełnienie czwartego przykazania  
(z opieką, okazywaniem sobie uczuć, wzajem-
ną pomocą i szacunkiem).
 W swoim wykładzie mecenas Ilona 

Hajewska oparła swoje rozważanie na temacie trzeciego i czwar-
tego przykazania. Sabat zgodnie z 1 Księgą Mojżeszową (1,2-3) 
uczynił Bóg dniem całkowitego odpoczynku. Jezus zna nasz trud 
i wie, że jest nam potrzebny odpoczynek. Jednak powinien on 
być dniem całkowitego odpoczynku dla Pana. Jezus łamał przy-
jęte zwyczaje (np. uzdrawiając w sabat człowieka z „uschnię-
tą” ręką – co przeszkadzało obłudnikom), ponieważ dla niego 
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najważniejszy był  
i jest człowiek. Mamy 
być „świętymi, jak  
i Ojciec nasz jest 
święty” nie tylko  
w tym dniu, ale  
w każdym z siedmiu 
dni tygodnia. Musi-
my zadać sobie pyta-
nie: Dlaczego chodzę 
do Kościoła? Wyra-
zem podstawowym  
w trzecim przykaza-
niu jest wyraz „świę-
cić”, a święcić siód-
my dzień to święcić 
Boga, lecz takżeświę-
cić cały tydzień, to 
święcić życie. Zaufaj-
my więc Jezusowi,  
a On nauczy nas wła-
ściwego przestrzega-
nia tego przykazania.
 W przyka-
zaniu czwartym Bóg 
nakazał nam czcić 
ojca swego i matkę 
swoją (2Mż, 20.12), 
co jest warunkiem 
pomyślności, a „Kto 
złorzeczy ojcu, lub 
matce niech poniesie 
śmierć”. Dzisiaj bra-
kuje więzi rodzinnych, a czci dla rodziców nie ma prawie wca-
le. Brakuje szacunku, ustępliwości i zrozumienia. Młodzież 
jest edukowana nie przez rodziców, lecz przez sieć, a wszyst-
kie ważne uczucia zastępuje dzisiaj telefon komórkowy. Dzie-
ci nie potrzebują ojca i matki, bo uważają, że w sieci wszyst-
ko znajdą. Musimy zadać sobie pytanie: „W jakim domu są 
wychowywane nasze dzieci? Jeżeli w domu np. nadużywa się 
alkoholu, to trudno czcić takiego ojca czy matkę. W rodzinach 
chrześcijańskich często panuje chłód i obojętność, a rodzice 
mają wymówkę, że dzieci są nieposłuszne, a oni zmęczeni  
i zapracowani. Dzieci to nasz dar i musimy je wychowywać  
w Bożym Duchu. Pamiętajmy o modlitwie Pańskiej, prowadź-
my je do Chrystusa, uczmy je zasad i wartości. Zakończyła 
niepodważalną prawdą, że Bóg doświadcza i zmienia czło-
wieka. Jest Bogiem wysłuchującym modlitw. Poprosiła, aby 
Bóg nas wszystkich błogosławił i abyśmy byli przykładem dla 
wszystkich.
 Wszystkie panie raczyły się przygotowanymi na 

Uczestniczka
Foto: Pavla Chudecka

spotkanie smakołykami (przygotowanymi  
w formie bufetu), a świątecznie przybrane 
stoły podkreślały wyjątkowość spotkania. Na 
rozmowach, wspomnieniach i życzeniach miło 
upłynął czas.
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Spotkanie adwentowo-gwiazdkowe  
Kół Pań w Hażlachu

 W środę, 13 grudnia 2017 panie  
z Koła Pań z Brzezówki, Hażlacha i Zamarsk 
uczestniczyły spotkaniu adwentowo-gwiazd-
kowym. Spotkanie przygotowały panie  
z Hażlacha. Ks. Marcin Podżorski powitał 
nas słowami Ez 20,12 i 2 Tm 1,14. Spotkanie 
rozpoczęliśmy pieśniami adwentowymi, na 
wieńcu adwentowym paliły się dwie świece.
 Następnie ks. M. Podżorski opowie-
dział historię najsłynniejszej kolędy świata 
Cicha noc. Najpopularniejsza kolęda świata 
zrodziła się pewnej grudniowej, cichej nocy. 
Wysoko w Alpach austriackich leży wioska 
Obendorf. W wigilijny wieczór 1818 roku ks. 
Józef Mohr przygotowywał kazanie. Mimo 
ostrej zimy i wysokiego śniegu przyszła ko-
bieta z wiadomością, że żona węglarza, naj-
biedniejszego we wsi, urodziła dziecko. Mło-
da mama nie czuje się dobrze i prosi księdza, 
o chrzest dziecka.  Ks. Mohr poszedł i ujrzał 
scenę jakby żywcem wziętą z ewangelii. Na 
prostym, byle jak zbitym posłaniu leżała 
uśmiechnięta matka, tuląca do siebie śpiące 
maleństwo. Warunki niemal jak w Betlejem, 
a miłość w oczach matki równie gorąca, jak 
miłość Maryi. Ksiądz ochrzcił niemowlę, 
udzielił Komunii Świętą matce, i wrócił do 
siebie. Scena z domu węglarza tak mu jednak 
utkwiła w pamięci, że spisał swoje wrażenia 

„Cicha noc, święta noc, …". Nazajutrz zoba-
czył tekst Franz X. Gruber - tamtejszy orga-
nista i nauczyciel śpiewu. Urzeczony, zaraz 
ułożył do niego melodię i tego samego dnia 
zaśpiewał w kościele. Od tej pory "Cicha 
noc" ruszyła w świat.
 Dziś kolędę, przetłumaczoną na po-
nad 300 języków i dialektów, zna cały świat. 
My w Hażlachu słuchaliśmy kolędy w kilku-
nastu językach i oczywiście zaśpiewaliśmy 
Cichą noc! W górze skrzy. 
 Ks. M. Podżorski poprowadził także 
konkurs Jaka to kolęda . Grał  trzy pierwsze 
nuty z kolędy i zadaniem zebranych były 
udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Wśród 
pań była organistka z Zamarsk Krystyna 
Krzywoń, która najtrafniej udzielała odpo-
wiedzi. A potem było czytanie fragmentów 
kolęd, na pewno nie z pierwszej zwrotki, 

odpowiedzi też były bardzo dobre. Przy wspólnym świętowaniu 
śpiewaliśmy kolędy panie podawały propozycje numerów pieśni. 
Po śpiewie był czas na rozmowy przy świątecznym stole, na któ-
rym pojawiła się także kutia, potrawa wigilijna spoza Śląska Cie-
szyńskiego.
 Spotkanie zakończyliśmy wspólnie zmówioną Modlitwą 
Pańską. Każda uczestniczka otrzymała świecę ze słowami z Księ-
gi Izajsza 9,1 Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wiel-
kie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. 
         
 Anna Badura
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Wycieczki PTEw. w 2017 r. - część II 

 Od 25 lat penetrujemy różne regiony Polski  
i z racji położenia naszego miasta kraje najbliższych 
sąsiadów: Czechów i Słowaków. Te najbliższe okolice 
mamy już „zjeżdżone”, z tych dalszych wiele jeszcze 
czeka na naszą wizytę. Niestety są one poza racjonal-
nym zasięgiem wycieczek jednodniowych. Trudną ba-
rierę dla nas stwarzają stale wzrastające koszty zarówno 
transportu, jak przede wszystkim noclegów przez pod-
niesienie ich standardu (np. przez umieszczenie w po-
koju telewizora, ewentualnie umywalki, już nie wspo-
minając o sanitariatach, prysznicach itp.). To wszystko 
sprawia, że planowanie wycieczki wielodniowej grani-
czy z rozwiązaniem kwadratury koła. Cieszymy się, gdy 
uda nam się w ciągu roku zorganizować chociaż jedną. 
Tym razem wybór padł na Dolny Śląsk, co prawda wie-
le razy już przez nas odwiedzany, jednak niezmiennie 
przyciągający do siebie dziesiątkami zakątków i obiek-
tów, które nie potrzebują żadnej reklamy, gdyż urzekają 
swoją urodą i bogactwem historii. 
 30.08.: Rankiem ruszyliśmy na trasę 4 – dnio-
wej wycieczki. Wymarzona pogoda, bezchmurne nie-
bo, ciepło, może nawet za ciepło. Z reguły unikamy 
autostrad. W równinnym terenie jazda jest monotonna,  
a gdy nareszcie pojawi się oczekiwany akcent krajo-
brazowy, jego widok zasłonięty jest wysokimi ekrana-
mi. Tym razem jednak, aby zyskać na czasie i mieć jak 
najwięcej czasu na zwiedzanie, przez Pruchną i Pawło-
wice, w Żorach osiągnęliśmy wjazd na autostradę. Bo-
kiem Gliwic i Góry św. Anny dojechaliśmy do zjazdu  
w Przylesiu, a dalej  łącznikiem do Brzegu. W pierwszej 
kolejności oglądnęliśmy renesansowy zamek piastow-

ski z unikatową frontową fasadą z pocztem piastow-
skich antenatów, a także piękny arkadowy  dziedziniec; 
kilka osób skorzystało z możliwości zwiedzenia wnętrz 
zamkowych. Mimo remontu, życzliwi nam pracownicy 
pozwolili nam wejść do gotyckiego przyzamkowego 
kościółka św. Jadwigi, dawnej nekropolii Piastów le-
gnicko – brzeskich. Zaglądnęliśmy także do barokowe-
go kościoła św. Krzyża, z bogatą sztukaterią i ciekawie 
rozwiązanym ołtarzem na tle malarstwa iluzjonistycz-
nego. Potem jeszcze zobaczyliśmy rynek z renesan-
sowymi fragmentami, niestety przesłonięty płachtami  
z powodu odnawiania fasady i wreszcie monumental-
ny gotycki kościół św. Mikołaja, szkoda, że od strony 
prezbiterium zasłonięty niezbyt przystającymi obiekta-
mi handlowymi. To wszystko, co zdołaliśmy zmieścić 
w krótkim czasie postoju łącznie z wczesnym obiadem, 
a co stanowiło piękne preludium do tego, co mieliśmy 
zobaczyć we Wrocławiu. 
 Przez Oławę, mimo godzin szczytowych, punk-
tualnie dotarliśmy do naszej bazy w centrum Wrocławia. 
Po sprawnym zakwaterowaniu, z miejscowym przewod-
nikiem ruszyliśmy na zwiedzanie miasta. Rozpoczęli-
śmy je od wizyty w kościele ewangelickim i oglądnię-
cia wystawy Reformacji w Muzeum Zamkowym. Przez 
plac Solny weszliśmy na zamknięty dla ruchu Rynek 
i koło miniaturowych kamieniczek Jasia i Małgosi do 
wyrastającego nad otoczeniem monumentalnego gotyc-
kiego kościoła św. Elżbiety. Pełną zaułków uliczką Od-
rzańską koło gmachu Uniwersytetu i kościoła św. Win-
centego 
p r z e d o -

Brzeg, Kościół św Mikołaja Nawa główna

Brzeg, Zamek Piastów Legnicko – Brzeskich

Wrocław, Relief ks Jana Hessa pierwszego pastora  
we Wrocławiu

Wrocław, Ratusz
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ostatnim punktem naszego programu pobytu w stolicy 
Śląska. 
 Wrocław. Bywaliśmy tu już wielokrotnie, ale 
zawsze na nowo zauroczeni; odjeżdżaliśmy z prze-
świadczeniem, że warto tu znów wrócić.
 Bez korków dotarliśmy do autostrady, z daleka 
żegnając Masyw Ślęży. W okolicach Budziszowa zje-
chaliśmy na lokalną drogę, która doprowadziła nas do 
Jawora. Zaskoczyła nas nowa (dez)organizacja ruchu,  
z kapitalnymi ograniczeniami (znak ograniczenia tona-
żu pojazdów 3,5T,  a pod nim tabliczka – nie dotyczy 
TIR!!!). W końcu udało nam się dotrzeć do jaworskie-
go Kościoła Pokoju i chociaż przez kilkanaście minut 
w zupełnej ciszy w jego nawie wypełnionej bogatym 
wystrojem zadumać się... Wybudowany w 1655 r., stop-
niowo przyozdabiany, ostał się mimo drewnianej kon-
strukcji i wielu wojen. Potem jeszcze zaglądnęliśmy na 
rynek, nieco senny, bez ruchu. Nie chcąc tracić cennego 
czasu na szukanie możliwości wyjazdu na zaplanowa-
ną trasę, nakazanym  objazdem wyruszyliśmy z miasta, 
by po niedługim czasie także i tu zostać skierowanym 
na objazd. Aczkolwiek boczną drogą, ale na szczęście 
o dobrej nawierzchni przez Paszowice i Lipę dojecha-
liśmy do Kaczorowa, a stąd główną drogą do Jeleniej 
Góry.  Przez cały czas obserwowałem przybliżający się 
wyrównany wał Karkonoszy z wyrastającym stożkiem 
Śnieżki. Wokół jej szczytu leniwie przesuwały się drob-
ne białe chmurki. 
 Korzystając z wypracowanego czasu, pośpie-
szyliśmy do Kościoła Łaski, aby i tu zadumać się nad 
przeszłością tej wspaniałej świątyni, pozostającej świa-
dectwem determinacji i wiary ewangelickich przodków 
Jeleniej Góry i okolic. Z tej szóstki kościołów prze-

staliśmy się na Wyspę Na Piasku z kościołem NMP  
o prześlicznych sklepieniach. Stąd już był krok do ka-
tedry św. Jana na Ostrowiu Tumskim. Niestety słynnej 
auli Leopoldiny nie zobaczyliśmy z powodu remon-
tu, ani wnętrza katedry ze względu na trwającą w tym 
czasie mszę. Wracając przez Most Piaskowy ul. Szew-
ską, zatrzymaliśmy się jeszcze przy kościele św. Ma-
rii Magdaleny, by zobaczyć relief upamiętniający ks. 
Jana Hessa, który w 1523 r. wygłosił właśnie w tym 
kościele pierwsze ewangelickie kazanie. Już prawie  
o zmroku zachwycaliśmy się wschodnią gotycką fasadą 
wrocławskiego ratusza. Nieco zmęczeni, udaliśmy się 
na spoczynek do pięknie odremontowanej kamienicy 

„Pod Aniołami”. 
 31.08: Rano, przez słynny Most Grunwaldzki 
podjechaliśmy pod Halę Ludową, spod której udaliśmy 
się okrężną pergolą na krótki spacer po Parku Szczyt-
nickim. Nie udało nam się zwiedzić Hali Ludowej, 
gdyż od pory jej otwarcia mieliśmy na to za mało czasu, 
a nie chcieliśmy zaprzepaścić zarezerwowanego wej-
ścia do pawilonu z „Panoramą Racławicką”, która była 

Wrocław, Kościół 
ewangelicki

Wrocław, Kościół św Elżbiety Wrocław, Katedra św Jana Chrzciciela

Jawor 
Kościół Pokoju
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trwały do naszych 
czasów cztery, ale 
tylko jeden – cie-
szyński - pozostał 
ewangelicki. Po-
tem długim dep-

takiem ruszyliśmy w stronę rynku, otoczonego pod-
cieniowymi kamienicami, z ratuszem pośrodku. Spoza 
spinającego ratusz z dawnymi dwunastoma „apostoła-
mi” łuku ukazała nam się atrapa tramwaju przypomina-
jąca, że był czas, kiedy rynki miejskie nie były odcięte 
od wszelkiej komunikacji. Z drugiej strony pustemu 
wybrukowanemu placowi, po którym snuli się prze-
chodnie w różnych kierunkach, przyglądał się dorodny 
czerwony (ze zdziwienia?) jeleń... 
 Przez Cieplice Zdrój – dziś dzielnicę Jeleniej 
Góry - podjechaliśmy w Sosnówce do podnóża Karko-
noszy. Stąd wąską drogą wspinaliśmy się do przełęczy 
Pod Czołem. Na rogatkach Górnego Karpacza drogą 
rozpytywania w terenie w końcu trafiliśmy do naszej 
bazy. Gospodarz już czekał na nas z obfitą kolacją...  
A ja, nieco zmęczony,  jeszcze raz przemyśliwałem 
wszystkie możliwe warianty jutrzejszej eskapady na 

Śnieżkę, albo chociaż do Sa-
motni. Ale te gromadzące się 
wokół Śnieżki chmurki. Żeby 
tylko była pogoda...
 1.09.: Gdy przebudzi-
łem się nad ranem, wszystko 
stało się jasne: w powietrzu 
wisiały niskie chmury, pa-
dał deszcz, wiatr dodatkowo 
wzmagał poczucie chłodu. 
Podjechaliśmy pod kościółek 

Wang, schowali się w jego przytulnym wnętrzu pełnym 
nordyckich legend. Gdy wychodziliśmy nie miałem 
już wątpliwości, to nie poranny deszcz. Lało jeszcze 
bardziej. Co w tym deszczu robić? Tyle tu i w okolicy 
ciekawych miejsc i obiektów, ale wszystkie od parkin-
gów odległe na tyle, że przy tym deszczu zmoklibyśmy 
do nitki. Dyżurujący miejscowy i życzliwy przewodnik 
poradził mi zajechać do Kowar do byłej kopalni uranu. 
 Z żalem popatrzyłem na drogę, którą mieliśmy 
pójść na Śnieżkę. Pojechaliśmy do Kowar. W tej ko-
palni jeszcze nikt z nas nie był. Okrążyliśmy miasto  
i skierowaliśmy się w głąb doliny Jedlicy. Coraz węż-
szą drogą coraz stromiej pięliśmy się w górę. Wreszcie 
jest coś, co nazwane zostało parkingiem. Pazerność par-
kingowego sprawiła, że postanowiliśmy zaryzykować 
stromy podjazd do wyżej położonego podobnego placu. 
Na jego skraju jakiś bufet i kasa, dalej kamienisty chod-
nik przez mostek do wylotu sztolni. Podziemnym ko-
rytarzem wykutym w skale, tu i ówdzie oszalowanym,  
w którym spokojnie zmieściła by się bagażówka, po-
suwaliśmy się w głąb kopalni, raz po raz zatrzymując 
się przy bocznej niszy; oglądaliśmy narzędzia i sprzęt 
górniczy, dobywane tu od wieków różne kruszce meta-

Karpacz G., Kościół Wang Kłodzko 
Kościół NMP

Nysa, Kościół. Św. Jakuba, 
Nawa główna

Jelenia Góra, Nasza grupa 
przed Kościołem Łaski

Jelenia Góra, Rynek z atrapą tramwaju



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl26 Odwiedź naszą stronę:

li, wystawę szkła 
„ u r a n o w e g o ” , 
plansze, zdjęcia, 
miejsce, gdzie le-
żakowali się ku-
racjusze poddani 
promieniowaniu 
r a d i o a k t y w n e -
mu; wreszcie po 
przeszło godzinie 
dotarliśmy do za-
lanego głębokiego 
na 200 m szybu, 
kryjącego dalsze 
tajemnice kopalni, 
a za którym w ni-
szy umieszczono 

model bomby atomowej. Mimo, iż była to tylko atrapa, 
było to odrażające cielsko. Takie coś spadło na Hiero-
szimę i Nagasaki..., zamieniając je w jednej chwili na 
promieniujące wiele lat wielkie cmentarzyska. Do ja-
kich granic człowiek najwspanialsze wynalazki uczo-
nych jest zdolny wykorzystać do unicestwienia cywi-
lizacji? Tak, tu właśnie w głębi kopalni po II wojnie 
światowej przez kilka lat wydobywano rudę promienio-
twórczego uranu, wywożoną do ZSRR. W kopalni pra-
cowali „górnicy” nie wiedząc, co wydobywają. Lata ich 
życia były policzone. To nie miało żadnego znaczenia. 
Urobek był wywożony kolejką. Czy do budowy elek-
trowni jądrowych?  To właśnie po płytach, na których 
były ułożone tory, mogłem jechać moim autkiem,  roz-
świetlając zupełne ciemności własną lampką. Inni mieli 
wypożyczone lampki akumulatorowe. Mimo instalacji 
elektrycznej, korytarz nie był oświetlony, tylko na mo-
ment podświetlane były poszczególne ekspozycje. Poza 
tym w tunelu panował przenikliwy chłód. Dopiero póź-
niej dowiedzieliśmy się, że w tym terenie, ongiś pilnie 
strzeżonym, były dwie konkurujące teraz z sobą sztol-
nie. Mieliśmy szczęście, wybierając tę wyżej położo-
ną, surową, bliższą autentyczności, oddającą grozę jej 
nie tak dawnej przeszłości, a nie udziwniony teatrzyk,  
w którym ludzie bawili się w górników. 
 Niestety dalej padał deszcz. Zachciało nam się 
wjechać do centrum Kowar  najeżonego ograniczeniami 
ruchu; dopiero za centrum natrafiliśmy na restauracyjkę 
z parkingiem. Nie wiem, jak inni, ale ja rozkoszowa-
łem się wyjątkowo smakowitymi pierogami i... piwem 

„Brackim”! Choć bardzo (nie tylko)  mnie pociągał Park 
Miniatur Dolnośląskich, przy takiej aurze oglądanie na-
wet pod użyczanymi parasolami straciłoby swój urok.  
Trudno, wolno jadąc, wracaliśmy do naszej bazy w Kar-
paczu. 

 2.09.: Było pochmurno, pułap chmur podniósł 
się, nie padało. Z wyrzutem popatrzyłem na przecinkę 
leśną prowadzącą pod szczyt Kopy pod Śnieżką, któ-
rą w górę prowadził dożywający ostatnich dni wyciąg 
krzesełkowy. Jeszcze raz minęliśmy Kowary. Wiercho-
wa cześć masywu Śnieżki tonęła w gęstych ciemnych 
chmurach. Może  i dobrze, bo mniejszy żal, że nie było 
nam danym tam wyjść. Przez Przełęcz Kowarską i Ka-
mienną Górę dojechaliśmy do Krzeszowa. Tu zastali-
śmy tłumy pielgrzymów. Szczęśliwie trafiliśmy przed 
rozpoczęciem uroczystości kościelnych i zdążyliśmy 
wejść do obu najprzedniejszych kościołów śląskiego 
baroku (kościoła Wniebowzięcia NMP, kościoła św. Jó-
zefa i do okazałego Mauzoleum Piastów Świdnickich). 
Ominęliśmy Wałbrzych, klucząc dolinami kolejnych 
sudeckich górotworów, boczną drogą przedostaliśmy 
się do Głuszycy i do Kłodzka. Zanim udaliśmy się na 
obiad, zaglądnęliśmy do pojezuickiej bazyliki, rzuci-
li okiem na surowe mury kłodzkiej twierdzy i eklek-
tyczny ratusz z renesansową wieżą, a wracając przeszli 
przez słynny gotycki most. 
 Trzeba było jechać dalej. Nowe odcinki dróg 
omijają  zabytkowe miasteczka Paczków i Otmuchów, 
więc nie zobaczyliśmy ich chociaż z okien autobusu. Za-
trzymaliśmy się jeszcze w Nysie, gdzie pomimo zmiany 
ruchu można autokarem wjechać na rynek, za co wiel-
kie dzięki gospodarzom miasta. Tu nie sposób było nie 
zajrzeć do monumentalnego gotyckiego kolumnowego 
wnętrza kościoła św. Jakuba, a także nie zatrzymać się 
przy tablicy na Domu Wagi, przypominającej tragicz-
ną egzekucję księcia opolskiego Mikołaja II († 1497). 
Jeszcze dobra kawa i w drogę. Bokiem Prudnika, przez 
Racławice Śląskie i Krowiarki, znów bokiem Racibo-
rza, przez Krzyżanowice, Gorzyczki i Mszaną dojecha-
liśmy do Cieszyna. Dalej było pochmurno, ponurawo, 
czasami tylko padał drobny deszcz. Daleka trasa nie po-
zwalała na częste zatrzymywanie się,  niemniej żal było 
mijanych dużymi łukami miast i miasteczek. Dawniej 
drogi  obowiązkowo prowadziły przez centrum, dziś 
robi się wszystko, aby je omijać. Zawsze to było pewne 
urozmaicenie trasy. To jakiś paradoks turystyki. A wy-
cieczka? Myślę, że mimo, iż Śnieżka zrobiła nam przy-
krego figla, przecież dla jednych chociaż w części była  
zaspokojeniem ich ciekawości, dla drugich, zwłaszcza 
dla nas, za wyjątkiem kowarskiej kopalni, była odświe-
żeniem pamięci z czasów, gdy te trasy pokonywaliśmy 
na rowerkach. 
 21.09.2017.: Gdzież się podziały te wrześnio-
we dni polskiej złotej jesieni? W planie mieliśmy wy-
cieczkę na Słowację, pełną widoków górskiej krasy. 
Tymczasem prognozy były liche: opady z przerwami. 
Ale jakoś tych przerw nie było, ani na naszej, ani na 

Krzeszów, Sarkofag Piastów Jaworsko – Świd-
nickich w Mauzoleum Piastów
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słowackiej stro-
nie. Z Cieszyna 
mknęliśmy przez 
Bielsko-Białą – 
Żywiec – Przełęcz 

Glinne – Namestowo – Trsteną – Podbiel – Dolny Ku-
bin do Rużomberoka. Wiele już razy przejeżdżaliśmy 
przez to miasto, teraz chcieliśmy mu poświęcić więcej 
uwagi. Przyjechaliśmy przed czasem, ale straciliśmy 
sporo cennych minut na szukaniu wolnego miejsca na 
postój. W końcu znaleźliśmy go na jakimś placu między 
budynkami. Czym prędzej pośpieszyliśmy do kościoła 
ewangelickiego, bo już minęła umówiona godzina. Na 
szczęście zastaliśmy sympatycznego proboszcza. Oka-
zało się, że oczekiwał nas wczoraj...! Bez dalszych wy-
jaśnień proboszcz otworzył nam kościół i opowiedział 
o dziejach parafii sięgającej XVI w., bo obecny kościół 
jest stosunkowo młody, z 1926 r. Za radą proboszcza, 
ulicą wyłączoną z ruchu dotarliśmy do wskazanej re-
stauracji, ale serwującej tylko dania dnia. Za to było 
tanio. Niestety padający deszcz zniechęcał do dalszej 
penetracji miasta. Ruszyliśmy więc boczną drogą do 
Liptowskiej Tepli i w górę do  współczesnego zdrojowi-
ska Luczki. Zrezygnowaliśmy ze spaceru do pobliskich 
Kalamen i pod słynny luczański wodospad na progu 
martwicy wapiennej. Został nam tylko gmach dużego 
sanatorium z ogólnodostępnym przeszklonym pasażem, 
gdzie oglądnęliśmy kilka plansz, rzeźb i obrazów i zro-
bili mały obrót w kawiarence. Przed czasem ruszyliśmy 
przez siodło Wyrchwarta do doliny Lesztiny. Tam cze-
kała już na nas kustoszka w drewnianym kościółku ar-
tikularnym z 1688 r. z nieco późniejszym, gustownym 
wystrojem. Był to ostatni, bodaj najważniejszy punkt 
naszej wycieczki, perełka orawskiej architektury i żywa 
pamiątka z tamtych trudnych dla ewangelików słowac-
kich czasów. 
 Przez Dolny Kubin, częścią dolin Orawy i Za-
zriwej przez Przełęcz Równej Hory przedzierzgnęliśmy 
się pod północny próg Małej Fatry, a stąd przez Prze-

łęcz Kowaczowską 
do Doliny Bystricy 
już regionie Ki-
suckim. Śladem 
starego miedzia-
nego traktu przez 
Czadcę, Jabłonków 
i Trzyniec, już po 
zachodzie słońca 
przyjechaliśmy do 
Cieszyna. 
 12.10.2017: 
Zakończenie sezo-

nu? Kalendarz jednoznacznie przekonywał, że to już 
październik, a bywało już, że o tej porze roku zaskaki-
wał nas śnieg. Ranek był rześki, słoneczny. Może będzie 
tak cały dzień? Nowości na trasie nie przewidywaliśmy, 
poszczególne fragmenty drogi przerabialiśmy już w 
różnych wariantach. Ale pod Małą Czantorią, nad Jele-
nicą nie byliśmy już dawno. Nie ma też już poczciwej 
stacji turystycznej u Jonka, miejsca, gdzie w 1966 r. po-
wołaliśmy do życia Turystyczny Klub Kolarski PTTK 

„Ondraszek”. Wyżej powstało kilka domów, okoliczne 
drzewa co nieco podrosły, ledwo dojrzeliśmy na skraju 
polanki zadaszoną altanę. Obok niej rozpaliliśmy nasz 
piecyk. Bez smażenia kiełbasek nie ma zakończenia 
sezonu. Potem, przez centrum Ustronia podjechaliśmy 
pod sanatorium „Równica” na Zawodziu. Zapomnia-
łem już, jak w którymś tam roku dostaliśmy się do sa-
natoryjnej kaplicy na 11 piętrze. Owszem, winda była, 
ale do windy prowadziły schody, a na ostatnie piętro  
i tak było trzeba wejść per pedes. Na dodatek przystępu 
do kaplicy broniła sprzątaczka z szeroką gębą i szmatą 
w ręce. Bo akurat jej na złość chcieliśmy zniweczyć jej 
dzieło zamaraszeniem kaplicy, a nie wejść, aby chwilę 
pomodlić się i rzucić okiem przez okna na szeroką pa-
noramę Ustronia. Ale to akurat nie miało dla niej żad-
nego znaczenia! 
 Nie mogąc moim autkiem dostać się do kapli-
cy, wykorzystaliśmy czas na rekonesans terenowy, jak 
przedostać się do nowej pijalni. Gdzie ruszyliśmy, na-
trafialiśmy na schody; żadnego zjazdu, ani podjazdu. 
Widać ścieżki, dróżki, estakady przeznaczone są dla 
wyrobienia mięśni nóg kuracjuszy, a nie jakichś pata-
łachów poruszających się wózkami inwalidzkimi. A ja 
naiwnie myślałem, że gdzie jak gdzie, ale uzdrowisko 
będzie bardziej przyjazne dla mniej sprawnych. Przez 
dziurawą trylinkę musieliśmy wrócić do głównej dro-
gi i nie bez kłopotów dojechaliśmy w końcu do pijalni, 
dopiero tu odkrywając bardziej dostępny podjazd koło 
Domu Zdrojowego. W punkcie „it” pytałem, czy jest 
plan Zawodzia. Nie ma! Tylko wycinek na planie ogól-

Rużomberok, Kościół ewangelicki Lesztiny, Kościołek artikularny  (fot. Adam Bisok)
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nym miasta, ale tylko z drogami, bez ścieżek, nie wspo-
minając już o zaznaczeniu schodów. Od 50 lat nie było 
czasu o tym pomyśleć. 
 Zabyliśmy trochę, więc czym prędzej przez 
Wisłę zdążaliśmy do Koniakowa, gdzie w „Koronce” 
pod Koczym Zamkiem gospodarz czekał na nas z ku-
busiem. Tu też rozegraliśmy nasze tradycyjne konkur-
sy. Jeszcze zbiorowa fotka, i w drogę, bo jakoś zaczęło 
się chmurzyć. Pognaliśmy w dół do Milówki, ominę-
li  Żywiec. Na zjeździe w Rybarzowicach skręciliśmy 
w stronę Szczyrku, pogrążając się w długich cieniach 
spadzistych stoków Skrzyczanego i Magury. Po drodze 
do Salmopola podpatrywaliśmy trwające roboty wokół 
unowocześnienia infrastruktury narciarskiej „zimowej 
stolicy Beskidów”. Przy ostatnich promieniach słońca 
osiągnęliśmy Przełęcz Salmopolską,  a zjeżdżając w dół 
do Wisły-Malinki podziwialiśmy bajecznie kolorową 
szatę lasów. Jeszcze tylko Ustroń. Już o zmroku wró-
ciliśmy do rozświetlonego setkami lamp Cieszyna. 294, 
kończąca nasz sezon 2017  wycieczka  - zakończona. 
Teraz będzie czas na wspomnienia, gdzie byliśmy, co 
nowego zobaczyliśmy, albo odświeżyli w swojej pa-
mięci. 

Władysław Sosna

Martyna Dorda z Cieszyna nagrodzona ...

 Martyna Dorda, uczennica GTE, od kilku lat 
chodzi do Szarej Galerii w Cieszynie, gdzie w dziecię-
cej Grupie Artystycznej „Tęcza” uczestniczy w warsz-
tatach malarskich. Grupą tą opiekują się Katarzyna 
Poślednicka oraz Dominik Dubiel.  Z galerii tej zosta-
ły wysłane rysunki  na 47. Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny PENTEL (2017) w Japonii. Do konkursu 
zakwalifikowano 13191 rysunków dzieci z wielu kra-
jów całego świata (grupy wiekowe 5-15 lat). Z Polski 
przyjęto 1125 prac. Polskie dzieci zdobyły ogółem 149 
nagród: 1 wyróżnienie (nagroda główna) Ministra 
Spraw Zagranicznych Japonii, 4  złote supremum,           
22 złote, 34 srebrne, 45 brązowe, 43 nagrody Pen-
tel. W skali świata przyznanych zostało jedynie 
10 wyróżnień (nagród głównych) i jedna z nich, 
jedyna dla Polski - niezwykle prestiżowa, przy-
znana została Cieszyniance Martynie Dordzie. 
Nagrodzony rysunek „Maszyny i motyle” powstał 
częściowo  podczas warsztatów w Muzeum Dru-
karstwa (stara maszyna narysowana ołówkiem),  
a później Martyna dorysowała kredkami koloro-
we motyle. 
 Japoński komentator konkursu napisał 

„Rysunek Martyny Dorda jest przepięknie naryso-

wany, przemyślany i przede wszystkim otwiera szero-
kie pole do interpretacji, jest o czym myśleć... Zesta-
wienie  bujnej, kolorowej przyrody z szarym obliczem 
technologii  pokazuje dziecięce uwielbienie natury”.
 Z cieszyńskiej Grupy Artystycznej laureatką 
została również Marta Chrapek, zdobywczyni srebrne-
go medalu. Wszystkim uczestnikom konkursu plastycz-
nego, a zwłaszcza laureatkom, gratulacje osobiście zło-
żył Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. 

Redakcja

Na Jelenicy

Pod Koczym Zamkiem

ox.pl
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

 Parafianie z filiałów w Hażlachu i Zamarskach 
postanowili wspólnie powitać Nowy Rok 2018. Na spo-
tkanie do sali parafialnej w Hażlachu przybyło około 30 
osób, zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. O godzinie 
21 rozpoczęto wspólnym kolędowaniem. Przerwa na 
kawę, herbatę i ciasto dała możliwość rozmowy, budo-
wania relacji i wspominania minionego roku. Następnie 
ks. Marcin Podżorski, który był inicjatorem spotkania, 
wygłosił słowo na temat Bożej obecności wśród ludzi 
w czasach Starego, Nowego Testamentu i obecnie.  
 

Spotkanie sylwestrowe w Hażlachu

 Ksiądz poprowadził także kilka ciekawych kon-
kursów, w których można było sprawdzić swoją wiedzę 
biblijną. Stary rok zakończono wspólną modlitwą. Pod-
czas spotkania była możliwość posilenia się pysznymi 
potrawami przygotowanymi przez uczestników, zagra-
nia w gry planszowe oraz obejrzenia sztucznych ogni. 
Mamy nadzieję, że rok 2018 będzie obfitował w kolejne 
udane wydarzenia w naszych filiałach.

 
Maria Werner

Tomasz Młynek

 „Nie o to chodzi…, ale ja się mogę przeziębić!” 
– nie wiedzieć czemu, to jedna z ulubionych kwestii wy-
konawców spektaklu „Męczeństwo Piotra O’Heya” wg 
S. Mrożka w reżyserii K. Słupczyńskiej. Premiera mia-
ła miejsce 30 listopada 2017 r. w Auli Liceum Ogólno-
kształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszy-

nie. Absurd, groteska, czarny humor i wszystko to, za 
co od lat uwielbiany jest Mrożek. Młodzi aktorzy re-
welacyjnie wyczuwają charakterystyczne mrożkowskie 
klimaty, a samo wykonanie, poprzedzone wieloma pró-
bami i wielogodzinnymi dyskusjami na temat ukrytych 
sensów tekstu, świetne. Nie jest łatwym zadaniem zro-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl30 Odwiedź naszą stronę:

bić spektakl, w którym każda z postaci jest inna, 
ma swój charakter, indywidualność, gdzie sens 
poszczególnych scen opiera się na niuansach 
dialogu, relacjach między postaciami. Młodzi 
aktorzy wykonali swoje zadanie bardzo dobrze.
 Pomysł spektaklu narodził się wraz z 
projektem transgranicznym Edukacja przez Te-
atr i Literaturę, który LOTE realizowało razem 
z uczniami i nauczycielami Polskiego Gimna-
zjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cie-
szynie. Finał Wehikułu Teatralnego, bo tak na-
zywało się działanie w ramach projektu, odbył 
się w Auli LOTE, a uświetnili je swoim spekta-
klem także uczniowie zza Olzy. Swoje Atomice, 
wyreżyserowane przez Władysława Kubienia, 
oparli na opowiadaniach tego samego autora, 
bo taki był zamysł wspólnych działań. Świetna, 
pełna humoru i wychwytująca absurdy rzeczy-
wistości propozycja zespołu Gimnazjum Pol-
skiego również spotkała się z niezwykle życz-
liwym przyjęciem publiczności. Oba spektakle 
powtórzone zostały 1 grudnia w KS Strzelnica 
w Czeskim Cieszynie, a 6 grudnia młodzież  
z obu szkół wybrała się do Krakowa, gdzie w 
teatrze Scena STU obejrzała świetnego Rewi-
zora wg M. Gogola. W styczniu zapraszamy na 
powtórzenie spektaklu również w auli szkoły. 
 W ramach tego samego projektu odby-
ło się również sympozjum teatralne - tym ra-
zem po czeskiej stronie. Prezentacje dotyczące 
teatru i dramatu ( typy teatru, czescy dramato-
pisarze, Witkacy i Mrożek) oraz bardzo cieka-
we spotkanie z Przemysławem Brannym-akto-
rem, związanym obecnie m.in. z krakowskim 
Teatrem Bagatela. Uczniowie zaangażowani w 
projekt mieli okazję zobaczyć w Krakowie, w 
Teatrze Stu spektakl pt. Rewizor wg M. Gogola.
Wszyscy uczestnicy projektu mają nadzieję na 
dalsza współpracę, która na pewno nastąpi.
 29 grudnia 2017 r. Towarzystwo Ewan-
gelickie im. ks. Franciszka Michejdy już po raz 
25 zorganizowało w Teatrze Adama Mickiewi-
cza tradycyjny koncert „Dzieci śpiewają kolędy. 
Koncert prowadziły Liceum Ogólnokształcące 
i Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego. 
Tego dnia można było podziwiać popisy chóru-
-zespołu gospodarzy, ponadto chóry z Cieszy-
na, Pruchnej, Skoczowa, Wisły, Dzięgielowa, 
Zamarsk/Hażlacha i Brennej/Górek. W jubile-
uszowym koncercie mieliśmy zaszczyt gościć 
biskupa diecezji cieszyńskiej ks. dra Adriana 
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Korczago, który wszystkim obecnym złożył 
świąteczne i noworoczne życzenia. Pierwszy 
koncert odbył się 27 grudnia 1993 roku, już 
w pierwszym roku istnienia LOTE. Koncer-
ty miały być i są nadal, formą propagowania 
idei szkolnictwa protestanckiego oraz okazją 
do pozyskiwania funduszy. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli  
i uczniów i dużemu zainteresowaniu widzów, 
którzy wykupili wszystkie losy do loterii fan-
towej oraz chętnie korzystali z przygotowane-
go bufetu także i ten koncert okazał się suk-
cesem. Wszystkim, którzy przyczynili się do 
udanego koncertu bardzo serdecznie dziękuję.
W listopadzie w LOTE w ramach przygoto-
wań do najważniejszego w ich życiu egzami-
nu,  tegoroczni maturzyści przystępowali do 
egzaminów próbnych. Wyniki zostaną omó-
wione przez nauczycieli i posłużą do dalszych 
przygotowań. 
 Miło mi poinformować, że Marceli-
na Piechaczek, uczennica klasy 3a odebrała 
stypendium Prezesa Rady Ministrów, jako 
uczennica, która uzyskała najwyższą średnią 
w LOTE w roku szkolnym 2016/17. 
 W listopadzie miały miejsce również 
etapy szkolne olimpiad przedmiotowych. Do 
kolejnego etapu zakwalifikowali się ucznio-
wie:
Olimpiada Języka Niemieckiego: Aleksander 
Wienbrenner, Maciej Pilch, Justyna Bednar-
czyk, Maria Wiśniewska
Olimpiada Języka Francuskiego: Marianna 

Kusy, Olga Kania.
Olimpiada Wiedzy 
o Polsce i Świecie 
Współczesnym: 
Daniel Cieślar.
 Wszyst-
kim uczniom i ich 
opiekunom życzę 
dalszych sukcesów.

M. Piechaczek

Aleksandra 
Trybuś-Cieślar
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Gimnazjum TE

 Powoli zbliża się do końca pierwszy semestr 
nauki w szkołach. Koniec roku kalendarzowego ob-
fitował w GTE w wiele ciekawych wydarzeń, jak  
i w radosne oczekiwanie na przyjście Świąt Bożego 
Narodzenia, o czym przypominał nam na co dzień 
adwentowy wieniec ozdabiający szkolny korytarz.
 Końcem listopada klasy trzecie wzięły 
udział w tygodniowych warsztatach ekumeniczno-

-ekologicznych w Niemczech w miejscowości Ger-
sheim przy granicy niemiecko-francuskiej. Już po 
raz czwarty uczniowie naszego gimnazjum zawitali 
do ośrodka edukacyjnego Spohns Haus, gdzie razem 
z rówieśnikami z Niemiec mogli szukać odpowiedzi 
na ważne tematy, wzajemnie poznawać swoją kul-
turę, obalać ewentualne stereotypy na swój temat  
i oczywiście szlifować znajomość języków obcych. 
Tematem przewodnim programu przygotowanego 
na tegoroczne spotkanie była "Ucieczka z ojczyzny". 
W trakcie zajęć projektowych uczniowie rozważali 
problematykę: migracji, przesiedlenia, wypędzenia 
oraz ucieczki z ojczyzny. Zastanawiając się nad tymi 
kwestiami podczas zajęć warsztatowych doszli do 
wniosku, że ten problem jest spowodowany wielo-
ma czynnikami, m.in. politycznymi, ekonomiczny-

mi, religijno-etycznymi oraz społecznymi. Kluczowym 
elementem zajęć było spotkanie z dziewiętnastoletnim 
Syryjczykiem, który z powodu działań wojennych był 
zmuszony do opuszczenia swojej ojczyzny, naraża-
jąc swoje życie. Dzisiaj jest mieszkańcem Gersheim  
i może żyć w spokojnym i w miarę bezpiecznym kraju. 
 Pobyt umiliły uczniom wycieczki, w czasie 
których zwiedzili dwa miasta: stolicę kraju Sary (Sa-
arbrücken), w którym odwiedzili kościół ewangelicki 
oraz bazylikę katolicką i leżący we Francji Strasburg, 
gdzie główną atrakcją okazało się zwiedzanie europar-
lamentu, w którym mieli okazję przysłuchać się obra-
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dom parlamentu młodzieży. Podczas wizyty w europar-
lamencie  przewodnikiem dla naszej grupy był Polak, 
pracujący tam od 20 lat, który w barwny sposób przy-
bliżył działalność tej instytucji oraz jej historię. 
 Tradycyjnie w grudniu uczniowie GTE mają 
także okazję udać się na dwudniową wycieczkę do 
Brna oraz stolicy Austrii. Tej atrakcji nie zabrakło  
i w tym roku. W dniach 7-8 grudnia klasy drugie 
GTE odwiedziły oba miasta. Pierwszego dnia podró-
ży w Brnie zwiedzili starówkę, zamek Špilberk i jego 
podziemia. Odbyli obowiązkowy spacer po mieście z 
przewodnikiem, a potem udzieliła im się świąteczna at-
mosfera na kiermaszu bożonarodzeniowym w centrum 
miasta. Zwieńczenie pierwszego dnia stanowiła wizyta 
w aquaparku, na którą wszyscy czekali z niecierpliwo-
ścią, by oddać się wodnym szaleństwom.
 W Wiedniu zapoznali się z kulturą i historią 
miasta, a także z historią rodu Habsburgów. Mieli rów-
nież okazję wysłuchać pięknego koncertu adwentowe-
go w ratuszu. Spacerując na Christkindlmarkt wśród  
straganów przepełnionych świątecznymi drobiazgami, 
w świetle kolorowych światełek, pięknie przystrojo-

nych choinek przy zapachu kandyzowanych owoców  
i gorących napoi, na moment zapomnieli o nauce…
W ostatnim dniu przed świętami, 22 grudnia, cała spo-
łeczność szkolna zebrała się w auli na wspólnym kolę-
dowaniu. Rozważaniem podzielił się z uczniami oraz 
nauczycielami katecheta Michał Legierski. Następnie 
w klasach uczniowie zasiedli do symbolicznych stołów 
wigilijkowych, dzieląc się opłatkiem oraz symboliczny-
mi prezentami. 
 Jak co roku w przerwie świątecznej odbył się 
tradycyjny dla naszych placówek dwudniowy koncert 
kolęd „Dzieci Śpiewają Kolędy”. Był to jubileuszowy 
koncert – organizowany już po raz 25! Gospodarza-
mi koncertu 29 grudnia były Gimnazjum oraz Liceum 
Towarzystwa Ewangelickiego. Wystąpiło 8 chórków 
dziecięco-młodzieżowych z okolicznych parafii ewan-
gelickich. Po raz pierwszy w nowym składzie wystąpił 
zespół wokalny LOTE/GTE pod dyrekcją pani Rache-
li Cieślar, która od września 2017 r. przejęła batutę od 
długoletniego dyrygenta Jean Clauda Hauptmanna. 
       

Dagmara Jagucka-Mielke

Szkoła Podstawowa TE

 Grudzień to miesiąc obfitujący w różne 
wydarzenia. Tradycyjnie   na parterze pojawił się  
wieniec adwentowy, który przypominał o wyjąt-
kowym czasie – adwencie. 
 6 grudnia obchodziliśmy szkolne miko-
łajki, które przygotował nasz Szkolny Samorząd. 
Mikołaj wraz ze swoją świtą, odwiedził wszyst-
kich uczniów w klasie i poczęstował cukierkami. 
Od momentu, kiedy w szkole pojawiła się szkolna, 
pięknie ustrojona choinka oraz stoisko z ozdobami 
świątecznymi, zapanowała świąteczna atmosfera. 
Wśród ozdób znalazły się wieńce adwentowe, stro-
iki, bombki, choinki… wszystko wykonane ręcz-
nie przez naszych nauczycieli. Tuż przed samymi 
świętami można było zaopatrzyć się w świąteczne 
ciasteczka, które piekli nauczyciele. Cała świą-
teczna akcja wiązała się ze zbiórką funduszy na 
rozbudowę naszej szkoły. To bardzo kosztowna in-
westycja , dlatego jako społeczność  SPTE  chcieli-
śmy rozpocząć zbiórkę pieniędzy, aby  się włączyć  
w akcję,  a tym samym zachęcić innych do wspar-
cia tej inwestycji. Przed świętami odbyło  się także   
wspólne kolędowanie z rodzicami. Program arty-
styczny „Wyrwać z czarta mocy” pod kierunkiem 
Katarzyny Krzempek-Ślezińskiej przygotowali 
uczniowie z kółka teatralnego, a oprawę muzycz-
ną zapewniła Grażyna Mrowiec i przygotowany 
prze nią chór oraz zespół muzyczny. Spotkanie 

upłynęło  w miłej świątecznej atmosferze. 
 Poznaliśmy także wyniki przeprowadzonych w li-
stopadzie konkursów przedmiotowych. Do etapu rejonowe-
go przeszło 4 uczniów- z matematyki – Zofia Teper, Hanna 
Matus, historii – Olaf Woltman , języka niemieckiego - Ka-
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tarzyna Machej - gratulujemy  
i trzymamy kciuki za Was  
w kolejnym etapie.
 Jak  już wspomniałam 
na wstępie , grudzień był mie-
siącem bogatym w wydarzenia. 
Nasze 7 klasy wraz z wycho-
wawcami obejrzały spektakl 

„Zemsta” A. Fredry, natomiast 
klasy VI  sztukę „Ten obcy”. 
Organizowanie spotkań z kul-
turą w SPTE ma walor nie tyl-
ko dydaktyczny ale także wy-
chowawczy i stetyczny, dlatego 
staramy się, aby nasi uczniowie 
mogli z tego korzystać. Odby-
ły się także wyjazdy nauko-
we. Klasy 5 odwiedziły Żory 
i Katowice, gdzie zwiedziły 

„Muzeum ognia”, „Muzeum Śląska”. 
Natomiast klasy VI uczestniczyły  
w warsztatach marokańskich organi-
zowanych przez ETNO-CHATĘ. Po-
znali kulturę i obyczaje tego Maroka  
a także mogli spróbować tradycyj-
nych potraw. 

 Grudzień zakończyliśmy wieczorem kolęd w Teatrze Ada-
ma Mickiewicza. Było świątecznie i nastrojowo. W tym roku słu-
chaliśmy kolęd w wykonaniu chórów: z Goleszowa, Bażano-
wic, Bielska, Wisły –Jawornika, Cisownicy oraz uczniów SPTE  
i przedszkolaków z PTE. 
                                                                                                                             

 Joanna Gibiec 
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Przedszkole TE

 Grudzień to miesiąc szczególnie wyczekiwany 
przez dzieci w przedszkolu. Rozpoczyna się przyję-
ciem Mikołaja, który w tym roku do przedszkola przy-
jechał w asyście dwóch aniołków i dwóch diabełków. 
Jak zwykle byliśmy tak grzeczni, że diabełki tylko po-
magały wnosić prezenty, które przygotował dla przed-
szkolaków Mikołaj. Następne wydarzenie to choinka, 
prezenty i oczywiście ciężka praca - przygotowanie 
przedstawień dla rodziców i nie tylko. W Przedszkolu 
Towarzystwa Ewangelickiego każda grupa przygoto-
wała program świąteczny, który prezentowała swoim 
rodzicom i zaproszonym gościom. 
 W tym cudownym adwentowym czasie dzieci  
z grupy " Żabek" i "Sówek" zaprosiły bliskich oraz 
Chór Mieszany, Radę Parafialną i oczywiście zarząd 
TE, aby wspólnie zatrzymać się na chwilę w chaosie 
codzienności i zwrócić swój wzrok na maleńkie dzie-
ciątko narodzone w Betlejem. 
 W troskach i zmartwieniach dnia codziennego 
pamiętajmy, aby w te Święta Bożego Narodzenia:

- oddychać głęboko miłością,
- smakować i serwować dobro bez umiaru,
- dostrzegać piękno, wartość we wszystkim, co nas ota-
cza,

- dotykać z czułością i wrażliwością,
- czuć za wszystko wdzięczność,
- usłyszeć dobrą nowinę.
 W tej niezwykłej świątecznej chwili odważ się 
kochać. Przebaczać sobie i innym. W te Święta uwierz 
w swoje szczęście:) 
 Oprócz występów, życzeń, wspólnych śpiewów 
kolęd były też upominki wykonane przez przedszkolaki 
z życzeniami i oczywiście dla pokrzepienia ciała odro-
bina słodkości.
 Dzieci bardzo się starały pięknie wystąpić,  
a żeby występy też pięknie wyglądały, panie z przed-
szkola zadbały i uszyły piękne stroje.
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 Jednym z ważniejszych wydarzeń szczegól-
nie dla grupy Motylków była wycieczka do Fikołka   
w Bielsku. Od rana wszyscy byli bardzo poruszeni. 
Kiedy autobus podjechał pod przedszkole byliśmy go-
towi do wyjazdu. Dzieci podczas takiego wyjazdu mają 
okazję aktywnie spożytkować swoją energię, ćwiczyć 
koordynację wzrokowo - ruchową, umiejętności mani-
pulacyjne oraz integrować się z rówieśnikami.
 Urozmaicając zajęcia naszym dzieciom, do 
przedszkola zapraszamy ludzi różnych zawodów.  
W grudniu przyszła pani doktor Magdalena Bieszcza-
nin, która opowiedziała na czym polega jej praca.

Grażyna Podżorska

PODZIĘKOWANIE
Szanowna Pani Karolina Małysz-Tulec

Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
 Przedszkolaki i Grono Pedagogiczne Przedszkola 
Towarzystwa Ewangelickiego na ręce Pani Dyrektor Ze-
społu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej Karolinie Małysz-

-Tulec dziękują za zorganizowanie i możliwość uczest-
niczenia naszych przedszkolaków w cyklu zajęć „Żywa 
kultura i tradycja".
 Jednym z głównych, współczesnych problemów życia 
społecznego jest głęboki kryzys więzi międzyludzkich. 
Pod wpływem kultury masowej zanika, zwłaszcza wśród 
młodzieży szkolnej, poczucie więzi z własnym środowi-
skiem. 
 Nie możemy zapomnieć o własnych korzeniach 
tkwiących w „małej ojczyźnie”. Stanowi ona dla każdego 
człowieka punkt wyjścia do kształtowania się jego świa-
topoglądu. W zmieniających się warunkach chodzi też  
o to, by nie tylko zachować własną tożsamość, ale móc 
bagaż własnego bogactwa kulturowego wnieść do wspól-
nego dziedzictwa. Aktualnie treści regionalne są podstawą 
programów nauczania każdego szczebla. Zadania  i cele 
kształcenia w zakresie edukacji regionalnej... należą do 
nich: 
 1. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regio-
nu i jej związkach z kulturą narodową.
 2. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej 

poprzez rozwój tożsamości regionalnej.
 3. Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powią-
zaniu z tradycjami własnej rodziny.
 Przedszkolaki  mogą być wdzięcznymi odbiorca-
mi treści regionalnych pod warunkiem, że zajęcia te będą 
miały dla nich atrakcyjne i różnorodne formy. Takie to za-
jęcia zostały zorganizowane przez Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej pod nazwą „Żywa kultura i tradycja". 
Zajęcia odbywały się cyklicznie od kwietnia tego roku 
brały w nich udział przedszkolaki z Przedszkola Towa-
rzystwa Ewangelickiego. Każde warsztaty składały się z 
dwóch przemyślanych w każdym szczególe części - nauka 
tańca cieszyńskiego i prac plastyczno-kulinarne. Smacz-
nym elementem spotkań był słodki poczęstunek dla ma-
łych uczestników. Panie prowadzące zajęcia były zawsze 
perfekcyjnie przygotowane, super zorganizowane  oraz 
mega elastyczne - jak np trochę przedłużyły się zajęcia 
taneczne to jakoś subtelnie zmieniono kształtowały czas 
tak, że całość wyszła brylantowo. Profesjonalizm prowa-
dzących widoczny w każdym aspekcie.
 Wszystkim Pracownikom Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej zaangażowanym w realizację projektu 

„Żywa kultura i tradycja" przekazujemy wyrazy uznania  
i podziękowanie  za pracę  na rzecz edukacji młodego po-
kolenia. Życzymy, aby Zespół rozwijał się jeszcze pełniej, 
dostosowując swoją działalność do wyzwań nowych cza-
sów.
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Chóry, muzyka ...
♪ ♪ ♪  „Kantata na Boże Narodzenie” ♫

 17 grudnia br., w niedzielne  popołudnie,  
kiedy późno-jesienny szybki zmierzch  pozapalał 
światła w oknach, wielu z nas zgromadziło się w Ko-
ściele Jezusowym, by uczestniczyć w szczególnym 
koncercie.
 Wydarzenie pod tytułem „Kantata na Boże 
Narodzenie dla Szymka Zamarskiego" przyciągneło 
zgromadzonych, zarówno wykonawców, jak i słu-
chaczy, przynajmniej  z dwóch powodów.
 Jednym z nich, tym najważniejszym w zaist-
niałej sytuacji,  był  charytatywny cel koncertu. Środ-
ki pieniężne,  zebrane podczas kwesty, planowano 
przeznaczyć na leczenie chorego serduszka dwulet-
niego Szymka z Cieszyna. Dowiedzieliśmy się, że le-
karze w Rzymie, jako jedyni zdecydowali się podjąć  
tej ryzykownej, ale i  niezbędnej operacji.
 Drugim z ważnych powodów był czas Ad-
wentu, który chcieliśmy wspólnie przeżywać, tak 
jak potrafimy najpiękniej, czyli  śpiewając na Bożą 
chwałę.
 W kościele panował wyjątkowy nastrój, spo-
tęgowany poprzez poustawiane na ławkach płonące 
świece i zapalone lampki. Było bardzo uroczyście  
i chyba wszyscy, zarówno wykonawcy jak i zebrani 
goście, czuli się z jednej strony mocno wzruszeni, ale 
też i szczególnie zjednoczeni w takiej jak ta, chwili.
 Podczas godzinnego przeszło koncertu zaprezen-
towano m.in. takie utwory jak: „Bóg w Betlejem 
znalazł dom”, „Światłość przychodzi na świat”, 

„Gwiazdy Betlejemskiej blask”, a także tytułowa 
„Kantata na Boże Narodzenie”, złożona z siedmiu 
części, przeplatanych śpiewaną przez solistów kolę-
dą „Cicha noc”.
 Wszystkie utwory, które zabrzmiały tego 
wieczoru w kościele, wykonane przez Chór Kościel-
ny z Cieszyna oraz Wyższobramski Chór Kameral-
ny, skomponowane zostały, bądź też zaaranżowane, 
przez współczesną kompozytorkę muzyki chrześci-
jańskiej, Amerykankę, Sally DeFord.
 Wybrane teksty Ewangelii czytali ks. Janusz 
Sikora oraz Anna Jurić. Na fortepianie grał Wojciech 
Wantulok, na flecie - Aleksandra Kisza.
 Solistami byli: Dorota Klus-Raczek, Jolanta 
Chmiel,Wioleta Stronczek, Mieczysław Kuś.
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 Zebrana podczas kwesty kwota, ponad 7000 
złotych, przekazana zostanie rodzicom Szymka. Pro-
śmy Pana Boga w naszych modlitwach o to, by ten 

mały chłopczyk szczęśliwie przeszedł przez wszystkie 
niezbędne zabiegi i etapy leczenia.

Klaudia Pawlas
Foto: Pavla Chudecka

♪ ♪ ♪  Koncert laureatów Międzynarodowego 
Konkursu Chóralnego...♫

 Pomysłodawcą festiwalu jest Reprezentacyjny 
Chór Uniwersytetu Śląskiego „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 Uniwersy-
tetu Śląskiego „Harmonia”.

CELE FESTIWALU
– kultywowanie tradycji śpiewaczych, rozwijanie zain-
teresowań muzyką chóralną

– promocja i upowszechnianie twórczości kompozytor-
skiej Józefa Świdra oraz kompozytorów związanych ze 
Śląskiem Cieszyńskim
– wymiana doświadczeń artystycznych, kulturowych  
i edukacyjnych

– popularyzacja literatury chóralnej różnych stylów  
i epok

– promocja współczesnej literatury chóralnej
– doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich 
zespołów chóralnych

– konfrontacja badań naukowych i artystycznych
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Nie mów, że nic nie dostałeś od Boga,
Usiądź i pomyśl jaka była Twoja droga.

Popatrz na ręce, które masz dwie
i nigdy nie mów o Bogu źle.

Żyjesz, oddychasz, masz siłę do pracy,
Bóg wszystkie narzędzia podał na tacy.

Masz rozum i zmysły na miejscu w głowie,
To też Bóg podarował Tobie.

Masz dach nad głową, chleb i coś do chleba,
Czegóż Ci więcej w życiu potrzeba?

Masz kilku ludzi, którzy za nic Cię kochają,
Masz tych kilku przyjaciół, co Cię pocieszają.
A teraz uświadom sobie, że nie każdy to ma

I z życiem dzielnie w te karty gra.

Ktoś nie ma domu, albo chleba,
Komuś innemu zdrowia potrzeba.

Ktoś nie ma tych kilku osób oddanych,
Komuś brak ludzi w sercu kochanych.

Więc zamiast więcej chcieć od Boga brać,
Podaruj komuś uśmiech lub pomóż wstać.

To nic nie kosztuje, za to nie zapłacisz,
A swoje życie bardzo tym wzbogacisz.

No pomyśl, tak nie wiele trzeba, 
by uśmiechnął się

Twój brat,
Może zmienisz otoczenie... 

kto wie...może świat!

                                              udostępniła: Grażyna Cimała

 W ramach festiwalu w Kościele Jezusowym 
w Cieszynie 9.12.2017 odbył się o godz. 14.15 KON-
CERT GWIAZD FESTIWALU. Wystąpił CHÓR PER-
MONIK/CZECHY (dyrygent – Martina Juríková) oraz 
MĘSKI CHÓR KAMERALNY PERMONI/CZECHY 
dyrygent – Dominika Škrabalová,  Hana Šobrová – 
akompaniament,  Grażyna Durlow – prowadzenie. 
 Zaś o godz. 19.00  w Kościele wystąpili:
 Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia

 Beatriz Blanco – śpiew
 Karol Pyka – fortepian
 Wojtek Golec – akordeon
 Bartłomiej Stuchlik – kontrabas
 Emil Kiełbasa – perkusja
 Maria Zuber – przygotowanie chóru
 Izabella Zielecka-Panek – dyrygent
 Małgorzata Mendel – prowadzenie

Źródło: http://www.festiwalswider.us.edu.pl/program/

Foto: ox.pl
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Świąteczna Młodzieżówka 

Młodzież, dzieci

 Do długo wyczekiwanych świąt Bożego Naro-
dzenia pozostały dwa dni. W szkołach dzieci zapomi-
nają o kartkówkach, sprawdzianach i zawierają pokój 
z nauczycielami,  dzieląc się wigilijnym opłatkiem. 
Wszystkie konflikty i nieścisłości między uczniami 
ucichają. Nadchodzi czas radości, życzeń i upominków. 
Rozpoczynają się upragnione świąteczne ferie. Uroczy-
sty klimat na ulicach Cieszyna tworzą dzwony, renifery 
i aniołki utworzone z kolorowych lampek. Na rynku 
rozbłysła właśnie stożkowata choinka, a starą fontannę 
Floriana zdobią żółte światełka. Przy jarmarku porusza 
się aniołek roznoszący opłatki. W telewizji dominują 
reklamy w świątecznej odsłonie, no a w sklepach znaj-
dziemy świąteczne przeceny. Skoro wszystko wokół 
kojarzy nam się z magicznym Bożym Narodzeniem, 
nie mogło zabraknąć świątecznej atmosfery na naszej 
Młodzieżówce. 
 Połączyliśmy ławki i ułożyliśmy jeden wielki 
wspólny stół. Na białym obrusie pojawiło się po kilka 
porcji cieszyńskich ciasteczek, kanapek, sałatek oraz 
coś dobrego do picia. Na początek zaśpiewaliśmy kilka 
piosenek ku chwale Pana. Temat  przygotował ks. Mar-
cin Podżorski. Obejrzeliśmy dwa krótkie filmiki uka-
zujące Boże Narodzenie oczami najmłodszych. Małe 
dzieci w śmieszny dla odbiorcy sposób wypowiadały 
się na temat narodzin Jezusa. Okoliczności nadejścia 
Zbawiciela i poszczególne postacie przy żłobku rów-
nież zostały zabawnie odtworzone. W drugim filmiku 
biblijny świat przeniesiono do czasów współczesnych. 
Maria, Józef, Elżbieta i Zachariasz korespondowali 
ze sobą na facebooku. Uwzględniono typowe dla tego 
portalu elementy jak „lajki”, zdjęcia profilowe czy 
komentarze pod postami. Historia kończy się wpisem 
Józefa: „His name is Jesus.”(filmiki ””Jak wygląda-
ło Boże Narodzenie według dzieci?” oraz „ A social 
network Christmas” można obejrzeć na platformie 
YouTube). Oba filmiki miały na celu pokazać nam Boże 
Narodzenie jako wydarzenie o charakterze wesołym, 
humorystycznym. Często  na nabożeństwach, bądź też 
innych parafialnych wydarzeniach, interpretujemy tą-
ęradosną historię bardzo podniośle i refleksyjnie. Dla-
tego zachęcamy spojrzeć na narodziny Jezusa oczami 
małego dziecka, które pomimo młodego wieku odbiera 
Boże Narodzenie nieraz o wiele radośniej od starsze-
go człowieka. We wspólnej modlitwie dziękowaliśmy 
Panu Bogu za okres adwentu, za to, że dotrwaliśmy  
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w zdrowiu do Świąt Bożego Narodzenia i za zmierza-
jący ku końcowi rok 2017.  Po części oficjalnej każdy 
mógł popróbować przyniesionych smakołyków i de-
lektować się chwilą spędzoną w miłym towarzystwie. 
Doświadczeni uczestnicy naszych młodzieżówek wy-
korzystali ten czas na rozmowy, a młodsza część grupy 
z konfirmantami rozgryzała zasady gier planszowych.
 To był dobry rok dla naszej społeczności. W klu-
bie na ścianie w końcu zawisły puzzle, w lipcu świetnie 
bawiliśmy się na obozie w Bocheńcu, a do naszej gru-
py dołączyło wiele młodych twarzy. Mam nadzieję, że  
w nadchodzącym 2018 roku będzie nas jeszcze więcej, 
a ciekawych młodzieżowych imprez nie zabraknie.

                                                                                              
  Krzysztof Londzin

GWIAZDKI dla DZIECI 

w Marklowicach ...

 Sobota 16 grudnia była wyjątkowa dla dzieci 
z marklowickiego filiału. Odbyła się wtedy Gwiazdka, 
której program był przygotowany właśnie przez nie.  
O 16:00 rozpoczął się występ. Śpiewając, deklamując  
i przedstawiając scenki, dzieci odświeżyły nam historię 
narodzin Pana Jezusa i ludzi, którym jako pierwszym 
było dane się z Nim spotkać. Po części artystycznej 
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nadszedł czas na rozdanie upominków. Wszystkie dzie-
ci otrzymały  prezenty. Było to możliwe tylko dzięki 
finansowej pomocy wszystkich zborowników, za którą 
bardzo dziękujemy.

Jan Walica

... I w ZAMARSKACH

 Dnia 17.12.2017 roku w kościele w Zamar-
skach odbyła się gwiazdka dla dzieci. W wydarze-
niu brały udział dzieci szkółkowe oraz ich najbliżsi. 
Uczestnicy szkółek niedzielnych recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki oraz kolędy oraz zaprezentowali 
scenkę o tematyce bożonarodzeniowej. Po występie 
prowadzący rozdali nagrody wszystkim, którzy regu-
larnie uczęszczali na szkółki niedzielne oraz paczki 
świąteczne dla dzieci. Na zakończenie zaśpiewaliśmy 
wspólnie kolędę „Bóg się rodzi". Później udaliśmy 
się do salki, aby wspólnie spędzić czas, porozmawiać 
oraz napić się herbaty czy kawy, a także posmakować 
domowych wypieków.

Sandra Sojka
Foto: Joanna Sojka
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Zamarskie pierniki
 Święta kojarzą nam się z zapa-
chem ciasteczek, wigilijnych potraw, 
choinki oraz z ciepłem domowego ogni-
ska. Chyba wszyscy lubią ten moment  
i tą atmosferę. Jednak czym byłyby 
święta bez tradycyjnych pierniczków, 
ich wspaniałego zapachu cynamonem, 
imbirem, przyprawami, to wszystko 
przekłada się w magiczne doznania. 
 W Zamarskach od kilku lat, 
przed świętami zborownicy pieką w do-
mach tradycyjne, wg. domowych prze-
pisów, pierniczki. Później przywożą je 
do salki przy kościele i wspólnie stroją. 
Towarzyszy temu duża radość dzieci, ale 
także dorosłych. Każdy pierniczek jest 
inny, wyjątkowy o niepowtarzalnym 
wzorze i kształcie. Przy tej przyjemnej 
pracy można spokojnie porozmawiać, 
pożartować. Umożliwia to bliższe po-
znanie osób oraz nawiązanie różnych 
trwałych znajomości, czy przyjaźni. 
Śmiech dzieci, zapachy wprowadzają 
nas w atmosferę świąt. W czasie przed-
świątecznym pierniczki są sprzedawane 
parafianom, a fundusze przeznaczane na 

cele dla najmłodszych. Myślę, że jest to piękny zwyczaj. Pamiętajmy, 
że pierniki to symbol szczęścia i dostatku. Na dodatek im starszy tym 
lepszy. 

Monika Macura
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Kącik dla dzieci

Styczeń
Śniegowe płatki wirują opadając na ziemię,

Świat jest biały, jak lód.
Śpiewu ptaków nie słychać...
Jest cicho, miło, tajemniczo.

Delikatne białe płatki tańcząc opadają na ziemię.
Pokrywają każde drzewo, krzew.

Jutro pójdziemy na sanki lub narty,
A potem, wróciwszy do domu, napijemy się gorącej herbaty.

 

Joanna Rucka-Czernik

 Styczeń to zimowy miesiąc, ale tak-

że początek roku kalendarzowego. Zmienia-

jąc kalendarz, zastanawiamy się, co nam ten 

Nowy Rok przyniesie. W sercu mamy na-

dzieję, ale i obawy. Nowy Rok, tak jak nowy 

dzień z opowiadania poniżej, to czysta kartka, 

którą my zapisujemy... 

 W tym Nowym Roku życzę Wam, 

żeby każdego dnia tego roku, udało wam się 

zrobić coś dobrego, wywołać czyjś uśmiech, 

sprawić radość! Niemożliwe? Ależ tak, jeże-

li każdy dzień powierzycie Panu Jezusowi! 

Tego Wam i sobie życzę.

Kochany Boże, Ty ofiarowałeś 

nam lato i zimę, lód i śnieg. 

Prosimy Cię, towarzysz nam ze 

swoim błogosławieństwem 

w całym rozpoczynającym się No-

wym Roku. Amen.
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„To mnie nie dotyczy”

 W dżungli wśród gęstego dziewiczego lasu za-
częło padać. Tam gdzie ma się wrażenie, że góry sięgają 
obłoków i gdzie jest bardzo gorąco, teraz lało strumie-
niami, jak gdyby niebo się otwarło. Do tego ustawicz-
nie błyskało i grzmiało.
 Słoń Jumbo wołał głośno, aby go słyszały 
wszystkie zwierzęta. Kazał im uciekać na pobliskie 
wzgórza. Jego silny głos dotarł do wszystkich. Wielu 
poszło za jego radą. Byli jednak i tacy, którzy nie zwra-
cali uwagi na to, co mówił słoń.
 Wśród nich była hiena Mibsi. Mieszkała  
w norze nad brzegiem rzeki. Nie mogła się pożegnać ze 
swoimi smacznymi kęsami. „Mam zostawić wszystkie 
swoje łakocie, gdy usłyszę głos słonia?” - pomyślała 
hiena. Niedługo porwała ją woda.
 Szakal odwrócił się plecami od ciemnych 
chmur i pokręcił głową. „Kto brałby poważnie słowa 
głupiego słonia!” - powiedział lekceważąco. „Jestem 
pewny, że deszcz tu nie przyjdzie. A burza? Któż bałby 
się burzy? Zresztą przeżyłem setki burz i teraz miałbym 
się ich bać? Jeszcze nigdy woda nie sięgała tak wysoko. 
Tutaj jestem bezpieczny”. Nieszczęście dosięgło i jego.
 Wuchu – hipopotam, słyszał ostrzeżenie słonia. 
Pomyślał jednak: „ Ja mam wchodzić na pagórki? Tam 
mam być bezpieczny? - Wuchu zrobił obojętną minę. 

„Mam nadzieję, że inni potraktują to ostrzeżenie poważ-
nie” - pomyślał. „Dla nich ta przestroga jest istotna. Ale 
dla mnie? Ja przecież pływam jak ryba i nieraz w wo-
dzie czuję się lepiej aniżeli na lądzie. Przecież łatwiej 
jest pływać aniżeli chodzić?” I Wuchu, aby pokazać, 
jakie sztuczki potrafi robić w wodzie, postanowił zade-
monstrować je teraz.
 „Mam nadzieję” - powiedział Wuchu – „Że no-
sorożec Faru usłuchał rozkazu. Faru jest taki uparty. On 
ma zły charakter. Jest zupełnie inny aniżeli ja. Ja jestem 
daleko...
 Nim Wuchu skończył zdanie, został pochłonię-
ty przez olbrzymie fale.
 „Hej co się dzieje?” - wołał Wuchu. Czuł, że 
coś go ciągnie, obraca i przewraca. Zdawało się, że 
się to nigdy nie skończy. Nagle woda się podniosła i 
niebezpieczna fala wciągnęła Wuchu w wir. Próbował 
płynąć, jednak nic to nie dało. Odczuł nagle potężny ból  
w tylnych łapach. Później zabrakło mu powietrza i na-
brał do pyska wody. Teraz dopiero zrozumiał, że ostrze-
żenie słonia i jego dotyczyło. 
 Wuchu nie widział już szans na ratunek. Wokół 
niego kłębiła się woda ogromnej rzeki. Próbował się 

wydostać na powierzchnię. Na moment mu się to uda-
ło, lecz po chwili znowu znalazł się pod wodą. „Długo 
tego nie wytrzymam”, zrozumiał Wuchu.
 Na pobliskim pagórku antylopa Dik-Dik i ży-
rafa Twiga widziały, jak Wuchu rozpaczliwie bronił się 
w wodzie. Widziały też, jak olbrzymia głowa uderza  
o kamienie, które tu i tam wystawały z wody. Równo-
cześnie zauważyły, że woda coraz bardziej zbliża się 
do pagórków. Wielki nos Wuchu na chwilę wychynął z 
wody. Dik-Dik i Twiga wiedziały, że Wuchu długo nie 
będzie mógł pływać, był przecież ranny.
 Zwierzęta zbiegły z pagórka do miejsca, gdzie 
dochodziła woda. Nie było to zbyt bezpieczne. W każ-
dej chwili mogły wpaść do rwącej i stale się podnoszą-
cej wody. Niedaleko od miejsca, gdzie stały, wystawa-
ła ponad wodę olbrzymia gałąź. Wuchu znalazł w niej 
oparcie. Resztkami sił wyszedł z rzeki. Leżał bez ruchu.

„Biedny Wuchu” - narzekała Twiga: „Ile musiałeś cier-
pieć i to niepotrzebnie. Powinieneś wiedzieć, że wszyst-
kim zwierzętom, które nie spełnią rozkazu słonia, sta-
nie się coś złego. Wszystkie zwierzęta, które usłuchały 
słonia, zostały uratowane”.
 W tej chwili Wuchu otworzył prawe oko i wy-
mamrotał: „Niewiele brakowało i byłoby po mnie”.
 „O słyszysz?” - powiedziała Twiga do Dik-Dik: 

„Nasz przyjaciel czuje się lepiej”.
 „Lepiej” - mówił Wuchu. „Moi przyjaciele, 
gdybym słuchał rady słonia, nie byłoby ze mną tak źle. 
Ale byłem pewny, że to, co mówił słoń, mnie nie doty-
czy, że to dotyczy tylko innych.
 „Czy sądzisz Twigo, że następnym razem Wu-
chu postąpiłby tak samo? - zapytała Dik-Dik. „Kto wie, 
ale jedno jest pewne, kto usłucha rady słonia, temu nic 
się nie stanie.”

 Dudi milczał przez chwilę. Potem mówił ciszej: 
„Bóg jest pełen miłości i cierpliwości wobec nas. Gdy 
jednak nie przyjmujemy poważnie Jego słów, jesteśmy 
sami winni nieszczęściu, które nas spotyka. Jezus chce 
zachować wszystkich przed grożącą im zgubą. Kiedyś 
będzie sądził świat. Dlatego szukajcie ratunku w  Jezu-
sie Chrystusie. Jeszcze nie jest za późno!
 
 Opowiadanie to przypomina orzech składający 
się z łupinki i jądra. Historia ta jest łupiną, jądrem jest 
mądrość w niej zawarta. Niech nikt z was nie zadowoli 
się tylko łupiną, lecz niech zje smaczne jądro – przyj-
mie naukę.

( P. White „Pod drzewem Buyu”)
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 „Skąd przychodzą dni, mamusiu?” zapytał cał-
kiem nieoczekiwanie Romek, odrabiając lekcje. „Dni 
przychodzą od Boga” odpowiedziała matka. „Każdego 
poranka przychodzi do nas dzień, jako dar Boży. Każ-
dy dzień porównać można do czystego, nie zapisanego 
arkusza białego papieru, który wypełniać możemy swo-
imi myślami, słowami i czynami miłości. Przy tym twój 
dzień odróżnia się od mojego dnia i na odwrót. Natu-
ralnie, że ja nie mogę wypełnić twojego dnia, ale mogę 
wraz z tatusiem pomóc ci przy tym, ale to jest wszyst-
ko. Twój dzień należy wyłącznie do 
ciebie i jest darem Bożym dla ciebie. 
Toteż jesteś odpowiedzialny za to, co 
z tym darem zrobisz.”
 Przez chwilę panowała w po-
koju cisza, którą przerwał Romek no-
wym pytaniem: „Dobrze, ale dokąd 
zmierzają dni?”
 „Idą one do Boga i to akurat 
w takim stanie, jak je wypełniliśmy. 
Wieczorem ten czysty, niezapisany 
arkusz papieru zapisany jest najroz-
maitszymi wydarzeniami. Zapisane 
są na nim wszystkie nasze myśli, sło-
wa i czyny.”
 Romek wstał i podszedł do 
okna. Długo stał tam nieruchomo,  
a gdy wreszcie odwrócił się, dostrze-
gła matka wyraz bólu na jego twarzy 
i usłyszała ciche westchnienie.
 „Co ci jest Romku?” zapyta-
ła troskliwie.
 „O gdybym mógł cofnąć kil-
ka arkuszy. Jakże wstydzę się brzyd-
kich słów i złych czynów, jakie po-
pełniłem, które zostały zanotowane 
w ostatnich dniach. Ale oto nic już 
nie mogę zmienić, gdyż są one już  
u Boga. To mnie zasmuca i niepokoi.”
 Matka podeszła doń i wzięła 
go w swe ramiona. „Nie zapominaj, 
Romku, że krew Jezusa Chrystu-
sa, Syna Bożego, oczyszcza nas od 
wszelkiego grzechu. Co zaś krew 
Zbawiciela obmyła, tego już nie ma 

i nigdy się nie pojawi.”
 „Zwróć się więc w modlitwie do Pana Jezusa, 
żeby oczyścił minione dni. O ile zaś uczynisz to, bę-
dziesz mógł radować się z tego, że wszystkie twoje 
grzechy zostały zgładzone i dlatego też i Pan Bóg nie 
myśli o nich.”
 „Dobrze mamusiu, uczynię to zaraz i poproszę 
Go też, żeby w przyszłych dniach, które dopiero przyj-
dą, pomógł mi, abym mógł żyć według upodobania 
Jego.”

„Dokąd zmierzają dni?”

Ile przedmiotów nie pasuje do tego obrazka
Pokoloruj obrazek
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

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

Mt 5,4

12-11-2017
12-11-2017
19-11-2017
19-11-2017
26-11-2017

Aleksandra Barabosz
Filip Michał Brzęczek
Antonina Pieczka
Miłosz Krzysztof Olborski
Alan Marek Gabryś

Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn
Marklowice

4-11-2017 Marcin Franciszek Wieczorek
Lucyna Elżbieta Wojnar

Bażanowice

2-11-2017
11-11-2017
17-11-2017

śp. Janina Golik zd. Kozieł
śp. Amalia Kozieł
śp. Jerzy Franciszek Kaleta

lat 84
lat 88
lat 57

Cieszyn
Gumna
Cieszyn

Wieczory z Biblią w styczniu 2018
środa 3 stycznia  - spotkanie nie odbędzie się

środa 10 stycznia –  Mesjańska przyszłość Izraela – cz. 2 – wykład biblijny Wiesła-
wa Radwańskiego

środa 17 stycznia – Czego uczy nas dzisiaj siódme przykazanie? - wykład Ilony Ha-
jewskiej z cyklu Praktyczne życie chrześcijanina

środa 24 stycznia – Kazanie na górze w refleksji Dietricha Bonhoeffera - wykład diak. 
Aleksandry Błahut-Kowalczyk z cyklu Duchowy autorytet przewodników wiary

środa 31 stycznia – Na co dzień z Jezusem - świadectwo wiary emerytowaniej 
pastor Wandy Staniek, koordynatorki pracy duchowej Diakoni Śląskiej w Republice 
Czeskiej

Zapraszamy do sali parafialnej naprzeciwko kancelarii, 
w środy, zawsze o godz. 17.00. 
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Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na STYC
ZEŃ

20
18 

ro
k

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

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

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

Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu  

w Kancelarii Parafialnej lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Bibliotekarki

04.01.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Jan Król  (25 – lecie śmierci)

11.01.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Wojciech Kętrzyński  (100 – lecie śmierci) 

18.01.: godz: 15.00: WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
  
25.01.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
 Prelekcja: Teofil Lenartowicz  (125– lecie śmierci) 
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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

sobota
sobota (raz w miesiącu)

godz.  9.00
godz. 16.00

Zamarski Chór dziecięcy piątek godz. 17.00
Zamarski Chór męski czwartek godz. 18.00

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

Cieszyn piątek godz. 17.00
Bażanowice piątek godz. 17.00
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. 18.30

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

  

Biblijne spotkania dla kobiet:

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

Serdecznie zapraszamy na spotkania, 
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00, 

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

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 
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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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