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 Wakacje..., o których pisałam w poprzednim „słowie od redakcji”, dobiegły koń-
ca. Wszyscy dobrze wiemy, że to co piękne, miłe i wspaniałe, bardzo szybko się kończy. 
Jednak pozostały zdjęcia, wspomnienia, zapisane pamiętniki z wydarzeniami z tamtych 
chwil... A teraz? Wraca zwyczajna szara rzeczywistość, zwyczajny dzień wypełniony na-
uką i pracą. Jednak nie zamartwiajmy się tym faktem, dobrze wiemy, że największą naszą 
podporą jest Pan Bóg, jemu zawsze możemy powierzyć nasze problemy i zmartwienia. 
 Często padają pytania o dzień jutrzejszy, o przyszłość, o to, co nas czeka w ko-
lejnym roku kalendarzowym czy roku szkolnym. Tego typu pytania od wieków nurtując-
każdego człowieka. Im czasy trudniejsze, im bardziej niepokojące, tym bardziej gorączkowe i niespokojne stają 
się pytania o dzień jutrzejszy.
 Co będzie jutro? Jaka przyszłość czeka nas i nasze dzieci? Iluż rodziców łamie sobie nad tym głowę.  
A jednak nikt nie jest w stanie dać nam na to odpowiedzi zadowalającej. Jutro nie należy do nas, ono jest w ręku 
Bożym. Nawet Pan Jezus wzbraniał się od odpowiedzi na podobny temat i ostro skarcił pytających o to uczniów. 

„Nie wasza to rzecz" - brzmiała Jego zdecydowana odpowiedź. To musi i nam wystarczyć. Bóg nie życzy sobie 
zaglądania w sprawy, które do nas nie należą. Słowo Boże potępia wszelkiego rodzaju dociekania, sprawdzania 
oraz robienie zabiegów wróżbiarskich. Są to swego rodzaju zabobony. 
 Pytania o jutro złóżmy ufnie w ręce Boże i tak jak we wszystkim, tak w tej sprawie posłuchajmy rady 
najbardziej doświadczonego z apostołów: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach 
z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu" (Filipian 4,6). 
 Kończąc, chciałabym wszystkich zachęcić, aby z nowym rokiem szkolnym oprócz pracy zawodowej 
udzielać się jeszcze w jakiejś służbie. Otóż, Drodzy Czytelnicy, w imieniu organizatorów spotkań zapraszam Was 
do naszej parafii, filiałów, gdzie odbywają się spotkania Biblijne, spotkania Pań, próby chórów, naprawdę warto 
skorzystać. Wiąże się to z dodatkowym obowiązkiem, ale czyż nie warto czynić tego na Chwałę Bogu? Czy nie 
wydaje się Wam, że za tak wiele rzeczy powinniśmy być Bogu wdzięczni, bo tak wiele dobrego dla nas uczynił?

OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne

Beata Macura

 Hasłem miesiąca września wyznaczonym 
przez Kościół na rok 2015 są słowa naszego Zbawicie-
la zapisane w Ew. Mateusza 18,3 „Zaprawdę powiadam 
wam: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, 
nie wejdziecie do Królestwa Niebios". Słowa te zosta-
ły poprzedzone pytaniem uczniów „kto jest największy 
w Królestwie Niebios?" Kto jest największy? – pytają 
dzieci podchodząc do ściany, odmierzając wzrost, ro-
biąc kreski na ścianie. Ale takie pytania stawiają rów-

„Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, 

nie wejdziecie do Królestwa Niebios” 

Mat18,3

nież ludzie dorośli, rywalizując ze sobą w pracy, po-
litycy, mężowie stanu, sportowcy, artyści. Uczniowie 
pytając „kto jest największy w Królestwie Niebios", 
spodziewali się, że Jezus wskaże  na nich i powie „Wy 
jesteście najwięksi". Lecz Jezus postawił wśród nich 
dziecko i powiedział: „Jeśli się nie nawrócicie i nie 
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Nie-
bios".   
 Czego możemy nauczyć się od małego dziec-
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ka? Małe dziecko stoi wśród starszych onieśmielone  
i skromne. Wielki jest ten, kto nie stawia siebie na 
pierwszym miejscu, lecz ufa jak kochające dziecko 
kochającemu ojcu. Dziecko ma swoje złudzenia, upo-
rczywie obstaje przy jednej prawdzie, jest spontaniczne, 
cechuje je szczerość uczuć i myśli.
 W jaki sposób możemy stać się „jak dzieci?" 
Jezus powiedział: „Jeśli się nie nawrócicie". Nawróce-
nie, nowe narodzenie jest drogą do Królestwa Niebios. 
Zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie słyszy-
my wezwania do nawrócenia. Czym właściwie jest na-
wrócenie? Nawróceniem nazywamy skierowanie serca 
i umysłu z kierunku zatracenia, zwrotem i powrotem do 
Boga. W Ewangeliach czytamy jednak, że Jan Chrzci-
ciel wołał "Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło 
się Królestwo Niebios. Słowo „upamiętajcie się" zna-
czy właściwie: „nawróćcie się". Pokuta i nawrócenie 
oznaczają tę samą rzecz, ten sam akt: pokuta od strony 
negatywnej, nawrócenie od strony pozytywnej. Pokuta 
jest odwróceniem się od złej drogi, „od swoich myśli", 
od „złości" jak mówili prorocy, od „ciemności", od 

„władzy szatana" (Dz 26,18), od „marnych rzeczy" (Dz 
14,15). Nawrócenie jest powrotną drogą, którą czło-
wiek musi przebyć od początku do końca jak syn mar-
notrawny. Pokuta i nawrócenie są w pierwszym rzędzie 
dziełem Boga, Ducha Świętego. W Biblii mamy wiele 
wezwań do upamiętania, czyli pokuty i do nawrócenie 
się. „Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się" - wzywa 
Ap. Piotr. Jaka więc jest rola człowieka? Upamiętanie 
i nawrócenie obejmuje rozum, uczucie i wolę. Naj-
pierw musi być poznanie grzechu. Takie poznanie daje 
Duch Święty. Upamiętanie sięga do głębi serca i budzi 
uczucie żalu i smutku. Upamiętanie musi prowadzić 
do decyzji, postanowienia. Syn Marnotrawny powziął 
decyzję, że wróci do ojca i wyzna mu swoje grzechy. 
To jest akt woli. Bóg pobudza człowieka do nawróce-
nia się, ale nawrócenie się jest jednocześnie zwrotem, 
którego musi dokonać człowiek. Od nas  zależy aby-
śmy chcieli, szukali, prosili, kołatali. Będąc pod władzą 
szatana (Dz 26,18) nie jesteśmy zdolni do powzięcia 
decyzji nawrócenia się do Boga. Ale Bóg zdecydował 
się zwrócić ku nam, pierwszy wyciągnął do nas rękę. 
Dlatego Jezus rozpoczął  swoją działalność od słów: 
nawróćcie się, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem 
Królestwo czyli panowanie Boga. Dlatego nawrócenia 
stały się możliwe. Każde nawrócenie, o którym mowa 
w Piśmie Świętym, stało się z pomocą człowieka. Czło-
wiek jest tu narzędziem. Przykładem może tu być na-
wrócenia Saula z Tarsu. Pan Jezus ukazał mu się, ale 
nie powiedział Saulowi, co ma czynić, aby być zbawio-
nym. To uczynił Ananiasz. Nawrócenie może być nagłe. 

U ludzi, których Bóg sobie wybrał, aby im powierzyć 
szczególne posłannictwo, nawrócenie łączyło się nieraz 
z jakimś głębokim wstrząsającym przeżyciem. Ludzie 
ci mogli wskazać miejsce, a nawet dzień i godzinę swe-
go nawrócenia (Paweł, Augustyn). Ale Bóg nie stosuje 
szablonów. Każdy człowiek jest odrębną indywidual-
nością. Nie ma specjalnego modelu nawrócenia. Nasz 
Zbawiciel nie jest podobny do człowieka, który wszyst-
kich ludzi pragnie nawrócić według pewnej określonej 
metody. Jak różnorodne są stworzenia boskie, jak róż-
norodne są twarze ludzkie, jak różne są charaktery, tak 
różnorodne są drogi naszego Pana, prowadzące do na-
wrócenia poszczególnego człowieka. Nie każdy czło-
wiek przeżywa nagłe nawrócenie. Nawrócenie może 
być punktem szczytowym długiego rozwoju i stopnio-
wego objawienia. Taki proces kończy się świadomym 
przyjęciem Chrystusa jako Zbawiciela i oddaniem mu 
swego życia. Jeżeli człowiek ma rozpocząć nowe życie, 
czyli nawrócić się, wtedy musi nastąpić współdziała-
nie Jezusa i człowieka. Martwą rzecz można przesuwać 
to w tę, to w tamtą stronę. Bezrozumne zwierzę moż-
na prowadzić dokąd się chce. Ale człowiek dysponu-
je wolą i dlatego może się nawrócić tylko wtedy, gdy 
tego pragnie. Sam wszechmogący Bóg, który przecież 
wszystko może, jednego nie jest w stanie lub nie chce 
uczynić, choć brzmi to być może paradoksalnie. Nie 
może nawrócić człowieka wbrew jego woli.
 Jak wiemy, Jezus trzy lata walczył o ocalenie 
Jerozolimy bez skutku, aż musiał powiedzieć: „Jeru-
zalem, Jeruzalem, jak często chciałem cię zgromadzić, 
jak kokosz zbiera pisklęta swoje, ale wyście nie chcie-
li". Zważmy na te słowa: „Ale wyście nie chcieli”, „Ja 
chciałem, ale wyście nie chcieli". Dlatego nie zwlekaj-
my z decyzją zmiany drogi swego życia. Słowo Boże 
wskazuje na „Dziś". Dziś, jeśli głos jego usłyszycie 

„Nie zatwardzajcie serc waszych”: Hbr 4, 7 „Kto dziś 
nie przyjdzie do Jezusa, ten nie wie, czy jutro będzie 
miał jeszcze tę sposobność”.
 „Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. 
Wzywajcie Go, dopóki jest blisko (Iz 55, 60) wszak Pan 
Jezus powiada w naszym haśle: „Jeśli się nie nawrócicie 
i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa 
Niebios, którym jest sprawiedliwość, pokój i radość  
w Duchu Świętym" (Rz 14, 17). Amen. 

diakon Emilia Grochal



Informator Parafialny nr 9/2015 (141)

wrzesień 2015 3

Jezus naszą ostoją  

Nowoczesna szkoła

 Uosobieniem Bożej Łaski i miłosierdzia jest 
Boży Syn Jezus Chrystus. On się nie zmienia. Nie ule-
ga żadnym kaprysom, ani nastrojom. On zawsze jest ten 
sam. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wie-
ki”. Dlatego też On może wskazywać drogę naszej piel-
grzymki i jej ostateczny cel, On jest niezmienny i stały, 
i dlatego to On jest naszą ostoją z pokolenia w pokole-
nie. Dopiero pod jego wpływem nasze życie staje się 
sensowne. On jest najważniejszy! Jego zbawczy wpływ 
decyduje o naszym zbawieniu (Mt 24, 35): „Niebo i zie-
mia przeminą, ale Jego słowa nie przeminą”. On mówi: 
(J 15, 4-6) „Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak lato-
rośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie 
trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać 
nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście 
latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wyda-
je wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. 
Kto nie trwa we mnie ten zostaje wyrzucony precz, jak 
zeschnięta latorośl, takie zbierają i wyrzucają w ogień, 
gdzie spłoną”. „Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt 
nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14, 16). 
Ja ostrzegam Bożą łaskę życia. Z wdzięcznością wspo-
minam doznane od Boga dobrodziejstwa. Dziękuję mu 
za nie z całego serca! Bóg obdarował nas wszystkim, co 
konieczne dla życia, zachował od nieszczęść, chronił w 
niebezpieczeństwach od złego, ze Swojej Ojcowskiej 
dobroci odpuszczał grzechy, uświęcał przez Ewangelię 

i umacniał w wierze. A jeśli nas spotkało w tym roku 
co złego, czyż nie doświadczyliśmy, że prawdziwe są 
słowa apostoła Pawła, że: „Bóg współdziała we wszyst-
kim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują?” (Rz 8, 28) 
Jeśli utraciliśmy bliskiego człowieka z powodu śmierci 
i ten rok był dla nas rokiem smutku, czyż nie wiemy, 
iż Ci, którzy dla Pana żyli i umierali, jako Pańska wła-
sność są w ręce Jezusowej? Sam Jezus nas zapewnia: 

„Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie 
wydrze ich z ręki mojej” (J 10, 28). 
 Jezus jest z nami i w teraźniejszości, zgodnie 
ze Swoją obietnicą, którą dał, żegnając się z uczniami:  

„A oto Ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata” (Mt 28, 20). Tak staliśmy się współuczest-
nikami Chrystusa, musimy tylko do końca zachować 
niewzruszoną ufność. Chrystus jest godzien naszej mi-
łości, największej czci i uwielbienia. On jest najcenniej-
szym skarbem i wartością. Nie ma chrześcijaństwa bez 
Chrystusa, bez żywej z Nim społeczności. Ostateczne 
zwycięstwo Chrystusa jest oczywiste! Do niego na-
leży przyszłość. Jezus Chrystus mówi: „Jam jest alfa  
i omega, początek i koniec” (Obj 1,8, 21,6). Ostatecz-
ne zwycięstwo Jezusa jest oczywiste. Do Niego należy 
przyszłość. 

Ruta Kornelia Lissowska

 Dumny dyrektor przedstawia mi wszystkie 
udogodnienia. Najwspanialszym odkryciem, pro-
szę Pana, jest zielona tablica. Rzeczoznawcy bar-
dzo długo pracowali nad nią i wykonywali przeróż-
ne doświadczenia, ale wreszcie doszli do wniosku, 
że to właśnie zieleń jest kolorem idealnym, nie mę-
czy wzroku, daje wytchnienie i odpoczynek.
 O Boże, pomyślałem sobie, Ty na pewno nie 
myślałeś tak długo, aby łąki i drzewa pomalować 
na zielono.
 Aby nas nie przemęczać, wymyśliłeś całą 
gamę odcieni zielonego i wymalowałeś nimi po-
wstające wtedy lasy, i tajgę.

 W ten sposób pozwoliłeś, aby ludzkie od-
krycia zawierały w sobie to, o czym Ty wiedziałeś 
przez całą wieczność.
 Dzięki Ci, Panie, że jesteś dobrym Ojcem 
rodziny, który zostawił swoim maluczkim radość 
dotarcia do źródeł twojej inteligencji i miłości.
 Zachowaj nas wciąż w przeświadczeniu, że 
to my sami je odkrywamy. 

(Michael Quoist)
(udostępniła: Grażyna Cimała)



Wieœci Wy¿szobramskie

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

(Nie)ziemskie lądowanie

 Cztery lata temu lecieliśmy wraz z żoną do 
Oslo i kiedy samolot był już nisko nad ziemią, gdy wi-
dać już było budynki lotniska, nagle pilot poderwał ma-
szynę ostro w górę i, wtłoczeni w siedzenia, pomknęli-
śmy prosto w chmury. Ktoś zrobił błąd? Ktoś podłożył 
bombę? Nie otwarło się podwozie? Niespokojne myśli 
krążyły nam po głowach, samolot krążył nad lotni-
skiem, sytuację wyjaśnił po paru (długich) chwilach 
pilot, informując że po prostu zajęty jest pas startowy.
 Pierwsze lądowanie mieliśmy spokojne, rok po 
ślubie polecieliśmy do Wielkiej Brytanii z grupą stu-
dentów. Z lotu ptaka Londyn wygląda urokliwie. Nie-
skończone ciągi ulic i uliczek, z małymi domkami po 
obu stronach, przywołują na myśl powieści Dickensa. 
Największą niespodzianką, już na ziemi, były dla nas 
wielkie parki w centrum miasta, w których po pracy 
odpoczywało mnóstwo ludzi, siedząc na trawnikach, 
z herbatą lub kawą, książką, gazetą w ręce. Był lipiec 
1989, media trąbiły, że to  „the sunnest July since 1911", 
nie przydały się nam umbrellas i raincoats przywiezio-
ne z Polski. Trawniki, choć wysuszone, były wygodne, 
wracając ze szkoły językowej na kwatery, siadaliśmy 
obok „białych kołnierzyków", rodzin z dziećmi,  bia-
ło-żółto-brązowo-czarnych zakochanych par, haremów 
muzułmańskich, przypadkowych przechodniów i odpo-
czywaliśmy w cieniu drzew. Jednym z przypadkowych 
przechodniów był brodaty Czesław Czudek, który, jak 
się okazało, przyleciał na konferencję ChSA.  Ale naj-
bardziej niezwykłe były chwile, kiedy śpiewaliśmy na 
trawniku polskie kolędy, w środku lata, z gitarą, żeby 
przygotować coś „typowo polskiego" dla kolegów  
z różnych stron świata w language school. Nucąc "Lu-
lajże, Jezuniu" i „Jezus malusieńki" czuliśmy się jak 
oddział Armii Zbawienia, przeniesiony z zaśnieżonej 
scenerii „Opowieści Wigilijnej" w skąpaną w słońcu 
przestrzeń Regent Park.  W kraju wybrano pierwszego 
niekomunistycznego premiera, więc gratulowano nam 
wolności; któż by przybuszczał, że zagospodarować ją 
będzie tak trudno.
 Kilka razy lądowałem pod Arnhem, niedale-
ko miejsca, gdzie w czasie wojny rozpoczął się wiel-
ki desant aliantów. W czasie pokoju, po upadku muru 
berlińskiego, w Holandii lądował inny, chrześcijański 
desant. Co dwa lata spotykaliśmy się tu w gronie pro-
ducentów radiowego cyklu Thru the Bible. Dzieliliśmy 
się opowieściami o tym, jak biblijne prawdy przyjmo-
wane są w Indiach (gdzie programy TTB nadawane 

są w kilkunastu językach), jak na ewangelię, przeka-
zywaną w języku perskim, reagują mieszkańcy Iraku  
i Iranu, jak radzą sobie bracia Kozubowscy na Ukrainie  
i zespół Rosjan, działający w poprzek ośmiu stref czaso-
wych, jak żywiołowo na biblijne treści reagują chłodni 
z pozoru Skandynawowie, co o Chrystusie, w oparciu 
o Stary Testament, po hebrajsku mówi swoim rodakom 
A. z Jerozolimy, jak po arabsku o Mesjaszu izraelskim 
opowiada mieszkańcom Bliskiego Wschodu S. z Jor-
danii. Przeżyliśmy niezwykle wzruszające chwile, gdy  
A. i S. uścisnęli się po bratersku i zapłakali, a my, ze-
brani wokół, modliliśmy się, po angielsku, czesku, fran-
cusku, niemiecku, polsku, rosyjsku, szwedzku... Tego 
wieczora w wielu językach wołaliśmy do Boga, tylko 
On był w stanie to wszystko zrozumieć. I odpowiedzieć. 
 Lądowanie na księżycu statku kosmicznego 
Apollo 11 oglądałem, z zapartym tchem, gdy miałem 
dwanaście lat. Na biało-czarnym ekranie małego te-
lewizora widziałem, jak człowiek wykonał pierwszy 
pozaziemski krok. W wieku dwunastu lat Antoine de 
Saint-Exupery po raz pierwszy leciał samolotem (jako 
pasażer) po czym przerobił swój rower, dodając mu 
skrzydła. Pilotem został, gdy miał 21 lat. Swoje wra-
żenia z podniebnych podróży opisał w książkach „Noc-
ny lot" i „Ziemia, planeta ludzi".  W 1943 roku napi-
sał „Małego księcia", w 1944 roku wyruszył z ostatnią 
misją wojskową, z której już nie powrócił. Podobnie 
jak Mały Książę, który opuszczając swoją planetę miał 
więcej  nie zobaczyć swojej róży, tak on na zawsze roz-
stał się z Consuelo, swoją żoną. 
  Nasz lot nad Ziemią jest krótki, im wyżej się 
wznosimy, tym wyraźniej dostrzegamy piękno i krą-
głość naszej planety, lądowanie bywa niebezpieczne, 
czasem oznacza rozstanie.
 Jak na Ziemię patrzy stwórca wszechświata? Co 
odczuwał, gdy rozstawał się ze swoim synem?  Lądo-
wanie Jezusa, w akompaniamencie śpiewów anielskich 
chórów, zakończyło się przerażającą manifestacją ludz-
kiej podłości, nienawiści, uprzedzenia, zarozumialstwa. 
Gdyby Chrystus nie był Bogiem, zostałby unicestwio-
ny. W powieści „Z milczącej planety" C.S. Lewis pisze  
o różnorodnych, różnobarwnych, różnokształtnych 
stworach, które na swych planetach oddają chwałę 
Stwórcy. Jedynie trzecia planeta od Słońca jest milczą-
ca, ciemna, wieje od niej chłodem egoizmu, pychy. 
 Z Anglii przywieźliśmy z żoną wspaniały pre-
zent, osiem miesięcy po powrocie do kraju urodziło się 
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nasze pierwsze dziecko. O ile wspanialszy prezent dał 
nam Bóg, posyłając na Ziemię swoje dziecko. Patrzy 
na nas z miłością, która się nie wyczerpuje, cierpliwie 
czeka na nasze upamiętanie. Nie zapomnijmy, że kiedyś 
czas łaski się skończy, niebo i ziemia z trzaskiem prze-

miną, rozpocznie się całkiem nowa odsłona, wspaniały 
lot w przestrzeni i czasie, już bez żadnych ograniczeń, 
bez lądowania i bez rozstania. Wszyscy jesteśmy tam 
zaproszeni, nie są potrzebne żadne licencje, jedynie po-
korna, ufna wiara.

 

Marek Cieślar

 Księga Kaznodziei Salomona 3, 1 „Wszystko 
ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją 
porę”. – Pytanie: Jak ten czas wykorzystać, jak osią-
gnąć trwałe szczęście i powodzenie w życiu?
 Na szczęście jest tylko jedna recepta: Iść  
z Bogiem przez życie. Każdy czas musimy przyjmo-
wać jako dar Boży, czyli zrządzenie i bunt przeciw-
ko porom naszego życia nic nam nie pomoże. Trzeba 
nam żyć swoim czasem. Każda pora życia ludzkiego 
ma swoje radości, ale też i swoje utrapienia. Chodzi  
o to, aby sobie zapewnić spokój i szczęście, które by-

Wszystko ma swój czas...
łyby niezależne od zmiennych kolei losu. To osiągnąć 
można tylko w Bogu. Różne sprawy, rzeczy i ludzie 
mają swój ograniczony czas w naszym życiu, tylko Bóg 
jest z nami zawsze. 

„Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma 
swoją porę”, ma swój ograniczony czas w naszym ży-
ciu, tylko Bóg jest z nami zawsze. 

„Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma 
swoją porę” czyli ma swój ograniczony czas trwania  
i aktualności, ale na Boga i tylko dla Boga jest zawsze 
właściwy czas i właściwa pora!

Ruta Kornelia Lissowska

 Dzwony mają swoje serce i swoją duszę - nic 
dziwnego, że nadajemy im imiona. Zajmują przestrzeń 
sakralną między ziemią a niebem i przemawiają do na-
szej duszy. Dźwięk dzwonów towarzyszy człowiekowi 
we wszystkich ważnych momentach życia - zwołuje 
na spotkania nabożne, określa pory dnia, żegna zmar-
łych w czasie ostatniej ziemskiej pielgrzymki. Dzwony 
rozbrzmiewały na trwogę w czasie licznych pożarów 
wiejskich drzewionek, ostrzegały przed niebezpieczeń-
stwem, według dawnych wierzeń rozpędzały chmury 
burzowe. Radosne dźwięki wydają dzwony podczas 
większych uroczystości kościelnych. Kiedy w XVII 

wieku Turcy zagrażali Księstwu Cieszyńskiemu, wła-
dze kościelne nakazały codzienne południowe dzwo-
nienie w intencji zapobieżenia nawale islamskich Tur-
ków.
 Paradoksem jest, że szlachetny kruszec dzwo-
nów, będący źródłem urzekających dźwięków, był 
również - niestety - pożądanym materiałem na potrze-
by wojny. Jednak poszkodowane wspólnoty wiernych 
potrafiły w krótkim czasie zmobilizować siły, by zaopa-
trzyć się w nowe dzwony. Zwycięża zawsze tęsknota za 
magicznym dźwiękiem własnych dzwonów.

RM

Magiczny dźwięk dzwonów

 Dla wielu jest dzisiaj oczywiste, że być chrześcijaninem znaczy słu-

żyć. Ale zapomina przy tym, że Chrystus chce najpierw nie naszego dzieła, 

lecz naszego serca, a przede wszystkim nie chce naszego dzieła bez naszego  

serca. 
W. Hummer

 Bóg daje mi sposobność do przyjmowania rzeczy, których nie mogę 

zmienić. Daje mi odwagę do zmiany rzeczy, które zmienić mogę. I daje mi 

mądrość, dzięki której mogę jedne rzeczy od drugich odróżnić.       
F. Oetinger
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Młodzież Kościoła - jego przyszłość cz. I

 Przyznam, że mam problem z tym tematem,  
a właściwie to nawet nie zgadzam się z tytułem. Zanim 
jednak uzasadnię dlaczego, warto zadać sobie pytanie, 
z pozoru oczywiste: „Kto to jest młodzież?". Mówiąc 
o młodzieży w Kościele jeszcze kilkanaście, czy kil-
kadziesiąt lat temu mówiono o osobach po konfirmacji. 
Natomiast w grupach młodzieżowych byli także ucznio-
wie szkół średnich, studenci, a nieraz nawet osoby 
pracujące. Generalnie można by przyjąć, że mówiono 
wtedy mniej więcej o przedziale wiekowym 15-25/30 
lat. W ostatnich latach tendencja się jednak zmienia. 
Zmiany w społeczeństwie pokazują, że wiele procesów 
zachodzi coraz szybciej, dzieci (w pewnych kwestiach) 
coraz szybciej dorastają, młodzież coraz szybciej chce 
być dorosła, stąd w wielu parafiach okazuje się, że w 
grupach młodzieżowych jest coraz młodsza młodzież. 
Uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy próbo-
wali włączać w pracę młodzieżową osób, które uczęsz-
czają już do pierwszej klasy gimnazjum, a nie czekali 
dopiero aż będą konfirmowani. Dodatkowo okazuje 
się, że coraz częściej mamy też do czynienia z grupa-
mi młodzieży studiujące, czy pracującej. Mówiąc więc 
o młodzieży trzeba popatrzeć trochę szerzej niż tylko 
zbadać sprawę tzw. młodzieżówek.
 Druga sprawa to kwestia dookreślenia: kto to 
jest młodzież w naszej parafii? W parafii spotykają się 
i działają różne grupy: chóry, zespoły, koła pań, godzi-
ny biblijne, spotkania seniorów i parę jeszcze innych. 
Przynależność do jakiejkolwiek grupy nie wiąże się  
z podpisaniem jakiejś umowy i sztywnymi zasadami, 
ale funkcjonujemy na zasadzie dobrowolności. Ow-
szem, pewne grupy, w szczególności chóry wymagają 
większej dyscypliny i są może nieco bardziej sforma-
lizowane. Niektóre spotkania, jak chociażby koła pań 
(swoją drogą, ciekawe czemu nie ma kół panów??), czy 
godziny biblijne mają swoją stała grupę uczestników. 
Można więc w miarę określić ktoś należy do danej gru-
py. Z młodzieżą jest chyba troszkę inaczej. Następuje 
tu duża rotacja. Jeżeli uda się zachęcić kogoś do uczest-
nictwa w spotkaniach młodzieżowych to najczęściej po 
kilku latach kiedy dana osoba wyjeżdża na studia jej 
kontakt z grupą naturalnie się urywa. Praktycznie co 
kilka lat skład grupy młodzieżowej wymienia się całko-
wicie.   
 Powróćmy jednak do pytania: „kto jest mło-
dzież w naszej parafii"? O jakiej młodzieży mówimy, 

kiedy na nią narzekamy. Czasami słyszę opinie: „jest 
problem z młodzieżą u nas w parafii", „nie ma młodzie-
ży". Gdzie nie ma? Na spotkaniach młodzieżowych?  
W kościele na nabożeństwie? w jakichś innych gru-
pach? Czy narzekając, że młodzież coś źle zrobiła, 
mówimy o młodzieży, która się zbiera na spotkaniach 
młodzieżowych (a są tacy, którzy wiernie i regularnie 
przychodzą i są bardzo zaangażowani), o młodzieży 
która jest na nabożeństwach (a są tacy, którzy przycho-
dzą wraz z rodzicami, albo czasami nawet sami), czy 
w ogóle o wszystkich młodych zapisanych w kartotece 
parafialnej?
 Młodzież to prawdopodobnie najwdzięczniej-
szy temat do narzekania. W ogóle bardzo łatwo jest 
dzisiaj narzekać na Kościół, wspominając przeszłość. 
Bez trudu stwierdzamy, że „kiedyś było lepiej" i jedno-
cześnie najłatwiej obarczyć za to winą młodzież. „Kie-
dyś to młodzieży było więcej" „Kiedyś to młodzież się 
lepiej zachowywała", „kiedyś to..." „Ach, ta dzisiejsza 
młodzież". Z drugiej strony paradoksalnie okazuje się, 
że bardzo wiele osób chciałoby się zaliczać do mło-
dzieży. Już nie tylko uczniowie gimnazjum, ale bywa, 
że i ostatnich klas szkoły podstawowej mówią o so-
bie „młodsza młodzież", potem cały okres gimnazjum, 
szkoły średniej, studiów, początków pracy - to przecież 
czas młodości. A potem okazuje się, że wcale nie chce-
my aż tak szybko dorastać i z pewnym sentymentem 
być może lubimy nazywać się „młodzieżą starszą", 

„młodzieżą pracującą", „młodzieżą dojrzałą". Powstaje 
więc paradoks: prawie wszyscy narzekają na młodzież,  
a jednak bardzo wielu chce tą młodzieżą być. Gdzie tu 
logika?
 Kilka lat temu uczestniczyłem w diecezjalnym 
spotkaniu rad parafialnych, gdzie temat brzmiał "Mło-
dzież problemem Kościoła". Ponieważ lubię nieraz 
być przewrotny, więc zapytałem wtedy kto ma z kim 
problem, Kościół z młodzieżą, czy młodzież z Kościo-
łem? I co możemy zrobić, żeby tą sytuację próbować 
zmienić? W pierwszej części moich przemyśleń chciał-
bym przedstawić kilka ogólnych stwierdzeń i tez, żeby 
zdiagnozować sytuację w naszej Parafii. Nie mam na 
celu pomniejszania problemu, udawania, że przecież 
wszystko jest wspaniale, ale też nie popadajmy w drugą 
skrajność twierdząc, że mamy do czynienia jedynie ze 

„zgliszczami" i „ruinami".
 Po pierwsze uważam, że trzeba rozprawić się  
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z tym tytułem. Młodzież przyszłością Kościoła. A dla-
czego dopiero przyszłością, a nie teraźniejszością? Prze-
cież nawet jeśli popatrzymy czysto formalnie to przy 
formule konfirmacyjnej po ślubowaniu ksiądz publicz-
nie ogłasza, że „przyjmuje do społeczności Kościoła  
i udziela pełni praw przysługujących jego członkom".  
A więc młodzież jest częścią Kościoła. Ma swoje miej-
sce i prawa. Jeżeli będziemy tylko żyli hasłem, które bę-
dziemy powtarzali, że młodzież to dopiero w przyszło-
ści będzie miała swoje miejsce i znaczenie w Kościele, 
to boję się, że możemy nigdy ich już nie zobaczyć.
 Po drugie musimy popatrzeć trochę na statysty-
kę. Dane demograficzne w naszym kraju pokazują, że 
systematycznie spada liczba urodzeń. W rekordowym 
roku 1983 urodziło się w Polsce ponad 724 tys dzieci 
(to osoby, które były konfirmowane w 1997 roku), 20 
lat później w 2003 roku urodziło się tylko 351 tys dzieci, 
a więc ponad połowę mniej (te osoby będą konfirmowa-
ne za 2 lata). Nie dziwmy się więc, że już nie ma ponad 
100 konfirmantów, nie dziwmy się, że grupy młodzieżo-
we nie są tak liczne jak dawniej. Skoro mamy praktycz-
nie 2 razy mniej młodych ludzi niż jeszcze 20 lat temu, 
naturalnie musiało się to odbić na pracy młodzieżowej. 
 Po trzecie popatrzmy jakie są dzisiaj trendy  
w społeczeństwie. Świat oferuje dzisiaj mnóstwo moż-
liwości, zdecydowanie więcej niż jeszcze kilkanaście, 
czy kilkadziesiąt lat temu. Wiele różnych rozrywek jest 
na wyciągnięcie ręki, zresztą wiele z nich rodzice dają 
swoim dzieciom, a potem zastanawiają się, jak to jest, 
że całe godziny spędzają przed komputerem, czy z te-
lefonem w ręku. Presja ze strony społeczeństwa jest tak 
olbrzymia, że nie można całkowicie się odciąć od tego 
co w świecie, a to naturalnie przekłada się na życie lu-
dzi, w tym na ich związek z Kościołem. Okres dorasta-
nia to czas, w którym kształtuje się samodzielność, chęć 

podejmowania decyzji i zwykle młodzi ludzie sięgają 
po to co dla nich atrakcyjne. Czy Kościół jest jeszcze 
dzisiaj atrakcyjny dla młodych ludzi?
 I wreszcie po czwarte, w tak dużej parafii jak 
nasza dzieje się naprawdę sporo. Dzieje się wiele rze-
czy, o których często nie wiemy. Dobrze, że są Wieści 
Wyższobramskie, które informują o wielu wydarze-
niach, ale czasami mam wrażenie, że niektórzy jakoś 
nie bardzo chcą się dzielić tym co przeżywają (może ja-
kaś skromność), jak funkcjonują, nie ma nikogo kto by 
coś napisał i powstaje pytanie: czy dana grupa w ogóle 
jeszcze działa w parafii? W naszej parafii jest młodzież! 
Jest aktywna młodzież! Są ludzie, którzy spotykają się 
regularnie na spotkaniach młodzieżowych. 
 Oczywiście nie chcę absolutnie całkowicie 
usprawiedliwiać sytuacji, dowodzić jak to niby jest 
wszystko wspaniale i nie ma żadnego problemu. Nie 
chcę usprawiedliwiać młodych ludzi, mówiąc że 
to nie ich wina i tylko cały świat jest zły. Nie! Praca  
z młodzieżą to jedno z ważniejszych zadań Kościoła. 
Ta praca przeżywa swój kryzys, tak jak cały Kościół w 
Europie przeżywa swój kryzys, o tym trzeba otwarcie 
mówić. Jednak jeżeli pozostaniemy na samym narzeka-
niu i kręceniu głową, to boję się, że to niczego nie zmie-
ni. Co możemy próbować robić? O tym za miesiąc...
 A na koniec jeszcze jednak refleksja. Najsmut-
niejsze w pracy z młodzieżowej jest dla mnie to, że kie-
dy mocno dochodzi do głosu powszechne narzekanie 
na młodzież, to najmocniej dociera ono do tych, którzy 
są zaangażowani, którym dobro Kościoła leży mocno 
na sercu, którzy wkładają wiele sił i poświęcają wiele 
swojego czasu, a pomimo tego wciąż słyszą: „ach ta 
dzisiejsza młodzież".

ks. Marcin Podżorski

 Gdy człowiek się rodzi, ma zaciśnięte pięści, jak gdyby 

chciał powiedzieć - „ja zdobędę świat", Gdy człowiek umiera, 

jego dłonie są otwarte, jak gdyby chciał wyznać - „niczego 

nie zatrzy-małem - wszystko należy do Ciebie, Boże",

przysłowie żydowskie
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500 lat Reformacji

 W 2009 roku władze Ewangelicko-Luterańskie-
go Kościoła we Włoszech złożyły wniosek do władz 
Wiecznego Miasta o nadaniu jednemu z miejsc Rzymu 
imienia ks. dr. Marcina Lutra, Reformatora Kościoła 
Zachodniego. Niespełna sześć lat później władze miasta 
zdecydowały, że jeden z placów nieopodal Koloseum 
będzie nosił nazwę ‚Plac Marcina Lutra’.
 Początkowo rzymscy luteranie proponowali, 
aby imieniem Reformatora nazwać schody przy bazy-
lice augustianów Najświętszej Marii Panny Wszystkich 
Narodów (S. Maria del Popolo), gdzie Luter miał noco-
wać podczas pobytu w Rzymie. Ostatecznie jako loka-
lizację zatwierdzono plac w Parku Appia na Eskwilinie, 
jednym z siedmiu wzgórz rzymskich. W bezpośrednim 
sąsiedztwie przyszłego placu Marcina Lutra znajduje 
się Koloseum, a pod nim słynne Termy Tytusa i Trajana.
Uroczystość nadania placu imienia Marcina Lutra odbę-
dzie się we wrześniu br. i przewodniczyć jej będzie prof. 
Ignazio Marino, burmistrz Rzymu, wraz z ks. Jens-Mar-
tinem Kruse, proboszczem Parafii ewangelicko-luterań-
skiej w Rzymie.
 Plac Marcina Lutra w Rzymie jest kolejnym do-
wodem na to, że jako mniejszość wyznaniowa jesteśmy 
mile widziani w Rzymie. To wydarzenie będzie rów-
nież ważnym akcentem ekumenicznym – powiedział ks. 
Kruse.
 Jeszcze w tym roku parafia luterańska w Rzy-
mie spodziewa się odwiedzin papieża Franciszka. Lu-
terański Kościół Chrystusowy odwiedzali poprzedni 
biskupi Rzymu – papież Jan Paweł II i Benedykt XVI.
Ekumeniczną ciekawostką związaną z placem Lutra 
w Rzymie jest fakt, że wniosek luteranów solidarnie 
wspierał Kościół Adwentystów Dnia Siódmego we 
Włoszech.
 Miejsce ma również silny wymiar diakonijny. 
W okolicach przyszłego placu Marcina Lutra w Rzymie 
gromadzi się wielu bezdomnych uchodźców z Afryki 
i Syrii. Nocują pod gołym niebem lub w starożytnych 
ruinach, również matki z dziećmi. Od jakiegoś czasu 
parafia ewangelicka w Rzymie serwuje w parku śnia-
dania dla bezdomnych i prowadzi rozmowy z władzami 
miasta na temat rozszerzenia diakonijnej współpracy  
w tym miejscu.

Luter i Rzym – Piazza 
Martin Luter w Rzymie

Luter w Rzymie.
 Skąd właściwie pomysł, aby w Rzymie, cen-
trum duchowym Kościoła rzymskokatolickiego, na-
zwać plac imieniem Reformatora, dla którego Rzym 
był ucieleśnieniem sprzeciwu wobec reformy Kościoła 
i wolnego zwiastowania Ewangelii?
 Mnich Marcin Luter, a właściwie Luder (zmia-
na pisowni nazwiska nastąpiła dopiero później), odwie-
dził Rzym ok. roku 1511. Niektórzy historycy spierają 
się o dokładną datę, ale pewne jest, że do Rzymu wyru-
szył pieszo w listopadzie 1510 roku i dotarł do Rzymu 
po około dwóch miesiącach. Była to najdłuższa podróż 
w życiu Lutra i jedyna poza Niemcy. Luter wybrał się 
do Rzymu na polecenie władz zakonnych. Reprezen-
tował erfurcki klasztor augustianów w wewnętrznym 
sporze augustianów, dotyczącym reformy zgroma-
dzenia. Klasztor Lutra należał do silnej grupy refor-
matorskich klasztorów augustiańskich, które wzorem 
lombardzkich zgromadzeń, chciały być niezależne od 
zakonnej centrali w Rzymie. W reformatorsko zorien-
towanych klasztorach żywy był duch mocnej władzy 
lokalnej, będący najprawdopodobniej pozostałością po 
konsekwentnie tłumionych tendencjach koncyliarnych 
(soborowych) na rzecz władzy centralnej w Rzymie. 
Spotkanie przedstawicieli augustiańskich klasztorów w 
Rzymie miało uratować jedność zakonu, co ostatecznie 
udało się dopiero w Kolonii w maju 1512 roku podczas 
kapituły, w której uczestniczył również Luter.
 Z podróży Lutra do Rzymu nie zachowało się 
żadne sprawozdanie, a jedynie cząstkowe wspomnienia, 
wypowiedziane i spisane wiele lat później, kiedy po-
dział zachodniego chrześcijaństwa był już faktem. Stąd 
też skrajnie negatywne wypowiedzi Lutra o Rzymie 
można traktować z pewnym dystansem jako teologicz-
nie motywowane oceny post factum, nie mające za wie-
le wspólnego z bezpośrednimi zdarzeniami z pobytu w 
Wiecznym Mieście. Oczywiście Luter musiał widzieć 
nieokiełznany kult i handel relikwiami, sprzedaże od-
pustów i doświadczał pobożności, jaką żyło późnośre-
dniowieczne chrześcijaństwo, jednak wówczas przy-
szły Reformator sam był żarliwym uczestnikiem tych 
praktyk.
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 W drodze do Rzymu Luter odwiedził Mediolan, 
gdzie – jak z żalem wspominał – nie pozwolono mu 
odprawić mszy świętej, ponieważ nie znał rytu ambro-
zjańskiego. W Rzymie Luter mieszkał albo przy wspo-
mnianym już Piazza del Popolo, gdzie do dziś znajduje 
się augustiański kościół i ołtarz, przy którym Luter miał 
odprawić mszę, albo w pobliżu Placu Nawona, gdzie 
znajduje się kuria generalna augustianów. Podczas po-
bytu w Rzymie Luter z pewnością nie spotkał papieża, 

Juliusza II, gdyż ten wraz ze swoim dworem uczestni-
czył akurat w wyprawie wojennej w północnych Wło-
szech. Z pewnością jednak Luter odwiedził główne ko-
ścioły rzymskie, w których starał się odprawiać msze  
i zdobywać odpusty w intencji swoich dziadków. Wia-
domo, że Luter odprawił mszę w bazylice św. Piotra, 
jednak ze względu na duży napór pielgrzymów nie uda-
ło mu się odprawić mszy przy jednym z ołtarzy głów-
nego kościoła Rzymu – katedry św. Jana na Lateranie.
 Luter.2017

Staro baba, co hań downi sługowała – rada,
że mo rente, swą ucieche ludziom opowiada;

Powiadóm wóm, ludeczkowie, czasy sie zmiyniły,
z uciechy bych tańcowała, ale ni mom siły!

Mom piniądze, do roboty żodyn mnie nie góni,
rada żyję, niech też jeszcze dzwón na mnie nie dzwóni!

Pożyję se, podziwóm sie , na ty czasy nowe,
rada bych sie odmłodziła, chocioż o połowe.

Rada bych se tych odgrzebać, co mi mili byli,
a co w biydzie, w poniewierce już downo zemrzyli.

( Niech jim ziymia bydzie letką!) - płakaliby łzami
z rozrzewniynio, że je litość dziś nad biydokami.

Downi by iść było prziszło na starość z torbami, 
dziś mi piniądze prziniesą, kieby jakij pani!

Dziwowaliby sie wielce, jakby uwidzieli,
że sóm gazda pasie krowy przi świętej niedzieli.

A możne by nie schopili nowego spusobu
i poszliby spadki, cicho, legnyć se do grobu...

Ale jo tu – jak wóm prawię – kiebych siły miała,
by mi nogi słóżyć chciały, to bych tańcowała!

Kroczka, lyndra, grabowego, insze obyrtasy...
Hej, ludkowie roztomili, zmiyniły sie czasy!

Emilia Michalska
(udostępniła: Grażyna Cimała)

                                                                       

R E N C I S T K A
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W³adys³aw Sosna

Trochę historii
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 210

 03.09.1865: w Makówcu Dużym koło Mińska 
Mazowieckiego urodził się  Konstanty Laszczka, syn 
rolnika Antoniego i Katarzyny z Kupców. Podstawowe 
wiadomości zdobył w szkole w Dobrem. Dzięki wspar-
ciu ziemianina Jana Ostrowskiego, w 1885 r. mógł prze-
nieść się do Warszawy, gdzie nie tylko dopełnił swo-
je ogólne wykształcenie, ale przede wszystkim mógł 
zapoznać się z szeroką gamą wytworów rzemiosła 
rzeźbiarskiego,  od monumentów po miniatury, reali-
zowanych  w różnych materiałach różnymi technikami  
i o różnym przeznaczeniu, w warsztacie Jana Kryńskie-
go. Od młodych lat modelował w glinie, teraz znacznie 
rozszerzył swoje umiejętności. Pięć lat później prze-
niósł się do pracowni portrecisty i medaliera Ludwi-
ka Pyrowicza, gdzie nabytą wiedzę praktyczną mógł 
pogłębić umiejętnościami artystycznymi. W tym cza-
sie powstały jego pierwsze dojrzałe prace o tematyce 
wziętej z życia  codziennego, a także portrety postaci 
historycznych: Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna 
Niemcewicza i innych, powstałe na kanwie potajemnie 
kolportowanych litografii  kartonów Artura Grottgera. 
Udział w konkursie zorganizowanym przez Towarzy-
stwo Sztuk Pięknych i zdobycie pierwszej nagrody za 
prace „Czarna dusza” i „Do kąpieli”, przyniosło mu 
stypendium Ignacego Ciszewskiego, umożliwiające 
wyjazd na studia zagraniczne do Paryża (1891). Roz-
począł je w  prywatnej Académii Julien, przyjęty na-
stępnie do Państowej Szkoły Sztuk Pięknych pod kie-
rownictwem Alexisa Falquiéra. Niezwykła pracowitość, 
ambicja sprostania wymaganiom mistrza i wzajemne 
zrozumienie szybko przynosiły efekty w opanowaniu 
tajników rzeźbienia. Wprawdzie interesował się współ-
czesną twórczością rzeźbiarzy francuskich, zapoznał się 
z co większymi dziełami sztuki w Luwrze i w innych 
muzeach, unikał jednak bezkrytycznego naśladownic-
twa, starał się znaleźć własny sposób przedstawienia fi-
zjonomii, oddanie nastroju, wydobycie osobistych cech 
rzeźbionej postaci nie tylko dłutem, ale też przez dobór 
stosownego tworzywa. Powstały wówczas portrety m.in. 
Zenona Przesmyckiego, Romana Dmowskiego, posta-
cie mitologiczne i baśniowe (Satyr, Edyp i Antygona, 
Topiciel – Wodnik). Swoje prace wysyłał na wystawy 
także do Warszawy, gdzie cieszyły się dużym zaintere-

sowaniem. Poznał też wielu 
polskich artystów przebywa-
jących wówczas w Paryżu, 
wśród nich Józefa Mehoffera 
i Stanisława Wyspiańskie-
go, z którymi w przyszłości 
przyszło mu współpracować. 
Skromne stypendium nie 
starczyło na wszystkie potrzeby, toteż pracował jako 
robotnik  w miejskiej kanalizacji i wodociągach. Po 
pięciu latach wrócił do Warszawy, gdzie miał już usta-
loną opinię, nie musiał na nowo walczyć o zdobycie 
gustów mieszkańców Warszawy, przecież inaczej od-
bierających dzieła sztuki, zwłaszcza te, które zmuszały 
do refleksji i mobilizowały poczucie dumy  narodowej. 
W 1897 r. ożenił się z Marianną Heleną Stroińską. Dwa 
lata później małżeństwo przeniosło się do Krakowa. 
Będący wówczas rektorem Szkoły Sztuk Pięknych, nie-
długo potem podniesionej do Akademii – Julian Fałat - 
zaprosił Laszczkę na stanowisko profesora. Ten docenił 
inicjatywę znakomitego akwarelisty. Widział tu swoją 
rolę posłańca mającego zrealizować główne cele sztuki 
w życiu narodu i pojedynczych ludzi, wydać z siebie 
wszystko, aby przeniknąć w głąb codziennej szarzyzny 
życia, odnowić świadomość polskiej tradycji w sztu-
ce brutalnie podeptanej rozbiorami, przeciwstawić się 
powszechnemu zachwytowi, że wszystko co najwarto-
ściowsze jest tylko za granicą. Gardził „przybyszewsz-
czyzną” siejącą nastroje pesymizmu i rezygnacji. Dążył 
do pobudzenia ducha, jego mnożeniu, aby nie stać się 
niewolnikami innych. A przecież dotknęła go osobista 
tragedia: po czternastu latach małżeństwa ciężko za-
chorowała i zmarła żona, pozostawiając jego wyłącznej 
opiece czworo dzieci. O nastrojach twórcy mówią jego 
liczne autoportrety, jak choćby „Rzeźbiarz cierpiący” 
(gips), czy „Cierpiący” (terakota). Stale też wzbogacał 
swoją galerię wybitnych postaci w różnych formach, 
od pełnej rzeźby, do plakiet, płaskorzeźb i medalier-
skich miniatur. Należał do wielu stowarzyszeń, zwłasz-
cza polskich („Rzeźba”, „Sztuka”, „Sztuka Rodzima”, 
Polska Sztuka Stosowana), wśród współpracowników 
znajdywał wielu przyjaciół, zwłaszcza Leona Wyczół-
kowskiego. Walnie przyczynił się do wprowadzanych 
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przez Fałata reform uczelni, w swojej dziedzinie mocny 
akcent położył na rozwinięcie umiejętności warszta-
towych, poszerzył zakres nauczania m.in. o ceramikę. 
Wychował tej miary mistrzów co Xawery Dunikowski, 
Henryk Kuna, Ludwik  Puget. Odstawał nieco od kra-
kowskiej społeczności artystycznej, nie uczestniczył w 
skandalach towarzyskich. W 1935 r. przeszedł w stan 
spoczynku, rok później otrzymał tytuł honorowego pro-
fesora ASP. Po wojnie zgoła zapomniano o nim. Zmarł 
23.03.1956 r. Spoczął na Cmentarzu Rakowieckim. Po-
zostawił ponad 200 dzieł o wyrównanym, wysokim po-
ziomie artystycznym (portrety: zwłaszcza żony, Leona 
Wyczółkowskiego, a także: Stefana Batorego, Frydery-
ka Chopina, Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, 
Zygmunta Noskowskiego, Józefa Piłsudskiego, Wła-
dysława Reymonta, Juliusza Słowackiego, Stanisława 
Wyspiańskiego, również postaci zakopiańskich – Jana 
Krzeptowskiego – Sabały, Klimka Bachledy i dziesiąt-
ki innych. W części dorobku znajdujemy także rzeźby 
symboliczne, wśród nich najsławniejszą „W nieskoń-
czoność”, religijne („Chrystus na krzyżu”). Jest też 
autorem wielu pomników, że wspomnimy tu pomnik 

„Źródła Wisły” w Wiśle, pomnik Henryka Sienkiewicza 
w Bydgoszczy. Osobnym działem są  wszelkiego rodza-
ju miniatury ceramiczne, zwłaszcza majolikowe, pięk-
ne przykłady sztuki użytkowej i zdobniczej a również 
medalierskiej z okazji różnych jubileuszy. Pisał także 
felietony o sztuce, wydał „Gawędy z uczniami”, pracę 

„Ceramika artystyczna”. Wystawiał swoje prace na licz-
nych wystawach w kraju i za granicą. Wiele jego prac 
znajdujemy w Muzeach Narodowych. Swoimi dziełami 
ustalił swoją pozycję wśród największych rzeźbiarzy 
polskich pierwszej połowy XX w., podniósł polskie tra-
dycje narodowe do rangi sztuki europejskiej. 

*****
 03.09.1915: zmarł Bernard Kotula, nauczy-
ciel w szkołach macierzowych w Cieszynie, działacz 
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, zbieracz lu-
dowych motywów zdobniczych, popularyzator rysunku, 
publicysta, księgarz. Patrz  odc. 22. w: „Gazeta Ewan-
gelicka” 1999/18, s. 34 – 35. 

***** 
 04.09.1965: w Lambaréné zmarł Albert 
Schweitzer, światowej sławy muzykolog i wirtuoz or-
ganowy, duchowny, lekarz, publicysta, twórca filozofii 

„czci życia”. 
 Albert Schweitzer urodził się 14.01.1875 r.  
w Kaysersberg (Alzacja) w rodzinie pastorskiej ks. Lu-
dwika i Adeli z Schillingerów. Kilka miesięcy później 
rodzice przeprowadzili się do Günsbach. Mały Albert 
od najmłodszych lat wyrastał w atmosferze pogłębionej 
religijności i pielęgnowania muzyki. Mając zaledwie  
5 lat, pod okiem ojca, mały Albert zasiadał za kontu-
arem organ, a 4 lata później z powodzeniem zastępo-
wał organistę w Günsbach i w Mülhausen. Lata 1880 

– 1884 – 1893 to czas nauki w szkole elementarnej 
Günsbach, gimnazjum w Münster i liceum w Mülhau-
sen. Wyniki nauczania szkolnego nie były tak zachwy-
cające, jak postępy gry na organach pod wytrawnym 
kierownictwem mistrza Eugeniusza Müncha, a następ-
nie u jego brata Ernesta. Po maturze (1893) Albert udał 
się na studia teologii i filozofii do Strasburga. Po zdaniu 
przepisanych egzaminów przystąpił do studiów na pa-
ryskiej Sorbonie, jeden semestr zaliczył w Berlinie, by 
wreszcie w Strasburgu zakończyć ten etap studiów pro-
mocją doktorską z zakresu filozofii. Z dniem 1.12.1899 
r. objął stanowisko wikariusza stażysty w kościele św. 
Mikołaja w Strasburgu. Ledwo rok wystarczył, by dr 
Albert przystąpił do drugiego egzaminu doktorskiego, 
tym razem z teologii. W 1901 r. został wykładowcą  
i docentem Wydziału Teologii na Uniwersytecie w 
Strasburgu. Pełnił ponadto obowiązki dyrektora semi-
narium protestanckiego Collegium Wilhelmitanum. 
 Przebywając w Paryżu, prowadził równolegle 
studia pianistyczne w konserwatorium paryskim i do-
skonalił technikę gry u mistrza Karola Marii Widora. 
Nad wszystkie inne przenosił muzykę Jana Sebastiana 
Bacha,  gdy zaś w 1903 r. zdobył wszystkie jego dzieła, 
poświęcił mu napisaną po francusku pracę „Jan Seba-
stian Bach, muzyk – poeta” (1905). W wyniku dalszych 
studiów powstała właściwie druga, dwukrotnie obszer-
niejsza książka o Janie Sebastianie Bachu (1913). Ta na 
wskroś odkrywcza książka została zaliczona do  naj-
wybitniejszych dzieł muzykologicznych o Bachu, a jej 
autor znalazł się w gronie najwybitniejszych znawców 
i wirtuozów muzyki Jana Sebastiana Bacha. 
 Niezwykle istotnym w życiu Schweitzera jest 
rok 1905. Odpowiadając na apel Ewangelickiego To-
warzystwa Misyjnego, wzywającego do pomocy ludno-
ści Afryki, zdecydował się zrezygnować z dotychczaso-
wej kariery i zostać lekarzem. Po pokonaniu niemałych 
trudności natury formalnej, on, podwójny doktor, stał 
się w 1905 r. na przeciąg ośmiu lat zwykłym studen-
tem Akademii Medycznej w Strasburgu. W 1911 r. zdał 
państwowy egzamin medyczny, zaliczył praktykę  
w Instytucie Medycyny Tropikalnej w Paryżu, w 1913 
r. zdobył trzeci tytuł doktora, tym razem  medycy-
ny. Nie ustawał w tym czasie w swoich obowiązkach 
duszpasterskich i działalności publicystycznej, jeździł 
po różnych miastach Europy z wykładami i koncertami, 
zjednywał ludzi i różne instytucje dla swej idei, byle 
uzbierać niezbędne środki na zrealizowanie swojego 
wybranego celu. W 1912 r. poślubił pielęgniarkę He-
lenę Bresslau. Wczesną wiosną 1913 r. wyekspediował 
70 skrzyń z medykamentami i niezbędnym sprzętem 
medycznym na roczną działalność niewielkiego szpita-
la przy stacji Misji Ewangelickiej w gabońskiej osadzie 
Lambaréné, położonej w rozlewiskach rzeki Ogowe. 
Pokonawszy przeróżne formalności, wraz z żoną wy-
jechał za transportem medykamentów. To, co zastał  
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w Lambaréné, przechodziło wszelkie wyobrażenia Eu-
ropejczyka najuboższego kraju. Wobec konieczności 
natychmiastowego podjęcia działalności medycznej, 
pierwszą „klinikę” uruchomił Schweitzer  w naprędce 
przystosowanym kurniku, dopiero po kilku miesiącach 
postawiono pierwszy barak zabiegowy  z blachy fali-
stej i bambusowe chałupiny dla towarzyszących cho-
rym tubylców. Wiele wysiłku kosztowała konfrontacja 
z ich nawykami i uprzedzeniami. Z chwilą wybuchu  
I wojny światowej dr Schweitzer został internowany do 
Francji. Uwolniony w 1918 r., wrócił do swojej Alza-
cji. Po przebytej ciężkiej operacji, jakiś czas pracował 
w klinice strasburskiej i pełnił obowiązki jedynego pa-
stora w kościele św. Mikołaja. W 1919 r. przeniósł się 
do Günsbach.  Stąd wielokrotnie wyruszał w podróże 
po krajach Europy Zachodniej, by wygłaszać odczyty, 
koncertować i przekonywać do „braterstwa ludzi do-
tkniętych cierpieniem”. Wreszcie wiosną  1924 r. wyje-
chał do Lambaréné po raz drugi i... praktycznie musiał 
znów zacząć od nowa. Przed południem był lekarzem, 
po południu wraz z miejscowymi budował kolejne po-
mieszczenia szpitalne. Okoliczności zmusiły go jednak 
do przeniesienia całego szpitala w bardziej dogodne 
miejsce, z dala od rzeki, to jednak wiązało się z wy-
karczowaniem dżungli i wybudowaniem trzeciego już 
szpitala od podstaw. Nowy zakład, otwarty w styczniu 
1927 r., był zdolny pomieścić 200 pacjentów, obsługi-
wanych przez trzech lekarzy i trzy pielęgniarki. Odtąd 
dzielił czas pomiędzy Europę i Lambaréné. W 1936 r. 
wystawił nowy dom w Günsbach, w którym umieścił 
swoje archiwum,  dokonał też nagrań swoich koncer-
tów w Strasburgu. Kolejny wyjazd do Europy skrócił  
z powodu zagrożenia II wojną światową. Okazało się 
jednak, że nawet w okolicach Lambaréné doszło do 
walk, które szczęśliwie ominęły sam szpital, ale od-
cięły go od możliwości dostaw leków i żywności. Na 
szczęście dotarła tu na czas pomoc z USA, Szwajcarii, 
Szwecji i innych krajów. Dopiero jesienią 1948 r. mógł 
wyruszyć na kolejne tournée w Niemczech, pierwszy 
raz zawitać w USA (1949) i zebrać znaczne środki, 
które przeznaczył na budowę wioski trędowatych. Od-
tąd jego wypady do Europy były krótkie, ostatni miał 
miejsce w 1959 r. Napływ pomocy z różnych krajów  
i osób prywatnych pozwalał na całkowite uniezależnie-
nie się szpitala, mieszczącego już 400 chorych i oko-
ło 200 trędowatych. Budowa pierwszych dwóch dróg  
w 1963 r. umożliwiła nareszcie wykorzystanie transpor-
tu samochodowego; dotąd chorych dowożono wyłącz-
nie rzeką na pirogach. Uruchomienie lotniska pozwo-
liło na dojazd lekarzy, pragnących w ramach swoich 
urlopów służyć chorym, bądź odbyć praktyki lekar-
skie. Mimo wszystko jednak szpital przypominał bar-
dziej wioskę murzyńską, niż nawet poślednią placówkę  
w Europie. Schweitzer nie miał zrozumienia dla nowinek 
technicznych, w niektórych dziedzinach okazał  się kon-

serwatystą, z łatwością natomiast nawiązywał kontakty  
z ludźmi, miał patriarchalne nastawienie wobec tubyl-
ców i służby. Po części wynikało ono z poszanowania dla  
nawyków i mentalności  tubylców, cieszył się rodzinną 
atmosferą i współczującym traktowaniem chorych. Był 
człowiekiem, dla którego nieważne były dogmaty i ja-
kiekolwiek religie, ważną była służba i bezgraniczne 
służenie dobru w imię naczelnej dewizy jego filozofii 
poszanowania życia. Wyróżniony wieloma nagrodami 
(Pokojową Nagrodą Nobla odebrał 4.11.1954 r. w Oslo), 
znakomitą ich części, niezależnie od honorariów, graty-
fikacji i darów pieniężnych, przeznaczał na rozbudowę 
i utrzymanie szpitala. Po II wojnie światowej angażo-
wał się w ruchu pokoju, z Albertem Einsteinem, Ber-
trandem Russelem i ks. Martinem  Niemöllerem pona-
wiał apele o pokój, zaprzestanie zbrojeń i łamania Praw 
Ludzkich, transmitowane przez ponad 100 radiostacji 
na całym świecie. Z początkiem stycznia 1956 r. odwie-
dziła go żona. Były to jej ostatnie odwiedziny męża; kil-
ka miesięcy później zmarła. Do Lambaréné wróciła już 
tylko urna z jej prochami. Powoli też, ale stale kruszyły 
się niewyczerpane siły alzackiego herosa. Spoczął obok 
żony. Pozostało dzieło. Obok kilkudziesięciu prac na-
ukowych z filozofii, etyki, teologii, muzykologii pozo-
stawił także kilka książek wspomnieniowych. Wszyst-
ko inne złożył w ofierze ludziom. 

*****
 05.09.1915: zmarł Stanisław Witkiewicz, 
malarz i prozaik, kierownik artystyczny „Wędrowca” 
i „Kłosów”, autor studium „Sztuka i krytyka u nas”, 
biografii: „Juliusz Kossak”, „Aleksander Gierymski”, 

„Matejko”, powieści „Na przełęczy, Wrażenia i obra-
zy z Tatr”, twórca stylu zakopiańskiego. Patrz odc. 40,  
w: „Gazeta Ewangelicka” 2001/05, s. 33.

*****
 06.09.1515 (a najpewniej w przedziale do 
20.10) urodziła się Beata Łaska, córka podskarbie-
go wielkiego koronnego Andrzeja Kościeleckiego  
i Katarzyny z Ochstatów – Kościelskiej. Była dworką 
królowej Bony, ciesząc się jej wyjątkowymi wzglę-
dami. 3.02.1539 została wydana za starostę brackiego  
i winnickiego, księcia Ilię Ostrogskiego. Ledwo po pół 
roku Beata została wdową, przejmując po mężu, oprócz 
wniesionego posagu i oprawy, spory majątek w postaci 
trzech zamków (Stepań, Satyjew i Chłopotyń) z wyłą-
czeniem części majętności zastrzeżonych testamentar-
nie dla przyrodniego brata zmarłego - Wasyla Konstan-
tego Ostrogskiego i mającego się urodzić dziecka Beaty. 
Trzy miesiące po zgonie ojca Ilii, przyszła na świat jego 
córka (19.11.1539), Halszka z Ostroroga, która stała 
się  bohaterką późniejszych dramatów Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, Aleksandra Przeździeckiego i Józefa 
Szujskiego. Niestety Beata okazała się nieudolną i na 
dodatek pazerną gospodynią nabytego majątku, toteż 
król Zygmunt Stary wraz z Boną, będący kuratorami te-
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stamentu Ilii, postanowili wcześniej upełnoletnić Wasy-
la i doprowadzić do oddania mu uznanych testamentem 
części majątku (1541), a także wydzielić dobra prze-
znaczone dla Halszki (1542), ze zgodą na trzymanie 
przez matkę do czasu jej zamążpójścia, ale pod kuratelą 
królowej Bony. W tej sytuacji zazdrosna matka utrzy-
mała córkę u siebie pod ścisłym nadzorem, starając się 
usilnie o to, aby ten stan przedłużyć. Mimo to, Wasyl 
wraz ze starostą czerkaskim Dymitrem Sanguszką do-
prowadzili do ślubu Halszki z tym ostatnim. Rozeźlona 
matka udała się do króla Zygmunta Augusta, wyjednu-
jąc pościg za uciekającą do Czech parą. W czasie tego 
pościgu Dymitr zmarł, a niepokorna Halszka wróciła 
pod skrzydła „opiekuńczej” matki. Niespodziewanie 
jednak król zażądał wydania Halszki za Łukasza Górkę, 
wojewodę brzesko-kujawskiego, a wkrótce łęczyckie-
go, kaliskiego i poznańskiego. W końcu, nie bez pertur-
bacji, do ślubu doszło (1555), ale nieprzejednana mama, 
korzystając z gościny u królowej Bony i jej poparcia, 
uznała ślub za nieważny. Po opuszczeniu kraju przez 
Bonę, Beata, nie mogąc się uwolnić od nacisków króla, 
wyjechała do Lwowa, zamykając się u dominikanów 
(1557). Po dwuletnich zabiegach Górków, Beata posta-
nowiła Halszkę wydać podstępnie kniaziowi Symeono-
wi Słuckiemu, została jednak w 1559 r. zmuszona do 
oddania córki pod nadzór starosty lwowskiego Piotra 
Barzego z pozwoleniem przebywania Halszki u matki 
do czasu rozstrzygnięcia ważności jednego ze ślubów, 
przez króla. Wbrew oczekiwaniom Beaty, król opowie-
dział się za ślubem z Górką. W odpowiedzi Beata ma-
jątek Halszki zapisała niedoszłemu zięciowi z prawem 
dożywotniego korzystania z przekazanych dóbr. Mimo, 
iż Słucki zmarł (1560), a majątek wrócił do Beaty, ta 
nie ustawała w dążeniu do rozbicia małżeństwa córki 
z Górką i w końcu, nie godząc się na odstąpienie jej 
należnego majątku, postanowiła sama wyjść za mąż za 
o wiele młodszego (o 21 lat) wojewodę sieradzkiego 
Olbrachta Łaskiego (1564). I tu trafiła kosa na kamień, 
gdyż Łaski okazał się niezgorszą sknerą łasą na pie-
niądze i wiecznie zadłużonym lawirantem. Niebawem 
ekswojewodzina została wywieziona do spiskiego 
Kieżmarku i tam uwięziona na zamku (1565). Po la-
tach, gdy Halszka owdowiała (1573), jej przybrany brat 
Wasyl wziął ją do siebie i bezskutecznie zabiegał nawet  
u cesarza Maksymiliana o zwrot zatrzymanego przez 
jej matkę majątku. Jedynie co udało się osiągnąć za 
sprawą namiestnika cesarskiego Jana Ruebera, to uwol-
nienie całkowicie załamanej Beaty i wywiezienie jej  do 
Koszyc, gdzie wkrótce, po 24.07.1576 r., zmarła.  Po-
chowano ją w kościele w Kieżmarku. 
 W tym miejscu godzi się przytoczyć istotny 
epizod z jej urozmaiconego życiorysu, dzięki któremu 
na stałe weszła na karty historii turystyki. W literaturze 
można spotkać wiele wersji. W jednej z nich, podanej 
przez znawców Tatr Zofię i Witolda Paryskich, „młoda 

para” po zawitaniu na zamku w spiskim w Kieżmarku 
(Spisz wówczas należał do Polski), wręcz pławiła się 
w ucztach i różnego rodzaju zabawach w gronie bo-
gatego mieszczaństwa. Być może w takich okoliczno-
ściach zrodziła się myśl, a może by tak ruszyć w głąb 
Śnieżnych Gór, jak wówczas nazywano Tatry. Nie wie-
my, kto był pomysłodawcą absolutnie niecodziennego 
przedsięwzięcia. Najprawdopodobniej celem eskapa-
dy w głąb krainy Śnieżnych Gór była otwarta w stronę 
Kieżmarku Dolina Kieżmarska, na przedpolu której od 
dawna pasterze wypasali owce, gdzie urządzano polo-
wania, a okolice penetrowali poszukiwacze kruszców, 
bądź też uzdrawiających ziół. Być może cała kompa-
nia uczestników tej „zabawy” z Beatą i Olgierdem Ła-
skim na czele dotarła nad Zielony Stawek Kieżmarski. 
Fakt ten odnotowano w miejskich annałach pod datą 
11.06.1565. Wróciwszy na zamek, Olgierd wyjechał  
z Kieżmarku, a żonę dla pewności zamknął w wieży. 
Być może nie chciał, aby mu przeszkadzała w roztrwa-
nianiu jej majątku. 
 Według drugiej, słowackiej wersji, to Beata 
sama w swoim towarzystwie wybrała się w głąb doli-
ny, a gdy po trzech dniach wróciła, w bramie oczekiwał 
na nią rozeźlony mąż, który nie mógł znieść samowo-
li księżnej, eskapadę potraktował jako osobistą zdradę, 
więc postanowił się zemścić i polecił zamknąć niewier-
ną żonę w wieży tylko z dwoma oknami: jedno, skiero-
wane w stronę Śnieżnych Gór, aby mogła je sobie po-
dziwiać do woli, przez drugie podawano jej pożywienie. 
I w takiej zupełnej izolacji upływały jej ostatnie lata 
życia. 
 Chociaż wiadomo już od dawna, że w owej 
eskapadzie w głąb Tatr uczestniczył także Olgierd, to 
jednak raczej  tylko Beatę Łaską traktuje się jako pio-
nierkę turystyki tatrzańskiej i przypomina tragiczny 
finał jej życia, zapominając wszelkie jej wcześniejsze 

„grzeszki”. 
*****

07.09.1990: zmarł Józef Bocek, rzeźbiarz ludowy, 
uprawiał rzeźbę sakralną, snycerstwo i rzemiosło arty-
styczne; gawędziarz i poeta ludowy, sadownik, uczest-
nik wielu wystaw sztuki ludowej, autor licznych prac  
w kościołach i muzeach. Patrz odc. 169, w: „Wieści 
Wyższobramskie” 2012/04, s. 17 – 18.

*****
 08.09.1915: w Zakopanem zmarł samorodny 
pisarz ludowy Andrzej Tylka – Suleja. Urodził się  
w Kościelisku 5.01.1855 r. Całe jego uniwersytety, to 
nauka czytania i pisania u leśniczego Antoniego Ko-
cyana w czasie, gdy wypasał u niego owce w Dolinie 
Miętusiej. Potem przeniósł się na własne gospodarstwo  
w Zakopanem. Pełnił także obowiązki gajowego w lasach 
Władysława Zamoyskiego. Dużo czytał. Był jednym  
z pierwszych, którzy na Podhalu zaczęli pisać w gwa-
rze. Swoje opowiadania i wiersze starał się zamieszczać 
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w miejscowej prasie („Przegląd Zakopiański”, „Gazeta 
Podtatrzańska”, „Lud”). Opisywał przede wszystkim 
życie górali na Podhalu i w Tatrach, czerpiąc częściowo 
z gawęd słynnego Sabały: „Sabałów sen”, „Z opowia-
dań Sabały – Tomcik myśliwiec”, „Tatarzy na Podha-
lu”. Napisał także widowisko teatralne „Bajeczny świat 
Tatr”. Szereg jego utworów zamieszczono później  
w antologiach pisarzy ludowych. Wiele z nich spisał 
kustosz Muzeum Tatrzańskiego Juliusz Zborowski 
(„Sabałowa śpiewka”, „Bez co taka bieda pod holami”). 
Pośmiertnie została wydana jego autobiografia „An-
drzej Suleja sam o sobie”. 

*****
 10.09.1865: odbyła się I zabawa ludowa w sali 

„Na Woleństwie” w Ropicy. Patronowali jej nauczyciel 
Adam Wałach oraz gazdowie: Jan Glajcar z Sibicy, Pa-
weł Glajcar i Andrzej Tomanek z Ropicy. W pierwszej 
części zabawy były wystąpienia przeplatane przeryw-
nikami muzycznymi orkiestry lub wspólnym śpiewem 
pieśni patriotycznych, w drugiej części można się było 
popisać wytrwałością i umiejętnościami tanecznymi. 
Za słowną oprawę zabawy odpowiedzialnych było 
pięciu  „studentów”: po przywitaniu przez Hilarego 
Filasiewicza i objaśnieniu celu zabawy, Edward Berger 
mówił o Mikołaju Koperniku, Jerzy Cienciała przypo-
mniał zwycięstwo króla polskiego Jana Sobieskiego 
pod Wiedniem i zainicjował zbiórkę pieniędzy na zor-
ganizowanie biblioteki w Ropicy, Franciszek Michejda 
recytował wiersz „Jak bywało”, po czym wystawiono 
obrazek sceniczny „Berek opieczętowany”. 
 Kolejne zabawy skupiały coraz większą rze-
szę uczestników, także spoza regionu i niejednokrotnie 
miały charakter wielkiego wiecu z konkretnymi postu-
latami pod adresem austriackich władz państwowych. 
Już tylko tych kilka lapidarnych zdań wystarczająco 
mówi o postawie narodowej organizatorów jak i wymo-
wie prezentowanych wystąpień. Czy to nie jest wręcz 
sensacyjne, że na zwykłej zabawie ludowej w cieszyń-
skim, a więc poza obszarem rozbiorów dawnego Króle-
stwa Polskiego, w państwie miłościwie nam panujące-
go cesarza austriackiego ktoś mówi o sławnym polskim 
uczonym i polskim monarsze, który uratował istnienie 
tegoż cesarstwa? Czyż nie jest wzruszająca zbiórka 
na założenie kolejnej wiejskiej biblioteki, aby każdy 
mieszkaniec wioski mógł w niej znaleźć literaturę pisa-
ną w języku dla niego najlepiej zrozumiałym, a zarazem 
niedostępną w normalnym obiegu księgarskim? 
 Dr Edward Buława w swojej kapitalnej książce 

„Pierwsi szermierze ruchu narodowego na Śląsku Cie-
szyńskim”, dedykowanej „cieniom Ludwika Brożka  
i Józefa Chlebowczyka”, wskazał na źródło tych postaw, 
jakim były organizowane przez ks. dr. Leopolda Otto 
spotkania czwartkowe. „Uczestnicząca w czwartko-
wych spotkaniach elita intelektualna nurtu ewangelicko 
– polskiego stanowiła równocześnie kierownictwo po-

lityczne tego środowiska, a w przeważającym stopniu 
również ruchu polskiego na Śląsku Cieszyńskim.  
 O takim układzie zadecydowały kwalifikacje, 
talenty, ambicje oraz wewnętrzna spójność tego zespo-
łu, oparta o wspólne ideały religijne i wagę jakościo-
wą społeczności ewangelików w skali całego regionu, 
wreszcie wpływ osobowości charyzmatycznego przy-
wódcy – ks. pastora Otty.” Ku niemałemu zawstydze-
niu warto o tym przypomnieć w 150. rocznicę pierwszej 
zabawy ludowej w Ropicy! 

*****
 11.09.1840: w Dzięgielowie urodził się ks. An-
drzej Glajcar, syn gospodarza Jakuba i Marii z Woj-
narów. Po ukończeniu Gimnazjum Ewangelickiego w 
Cieszynie (1860), udał się na studia teologii ewangelic-
kiej do Wiednia, które ukończył w 1864 r. Ordynowany 
rok później we Lwowie, służył w parafii galicyjskiej  
w Hohenbach. Stąd w 1868 r. przeniósł się do Krakowa, 
pełniąc obowiązki II pastora. Po śmierci ks. Andrzeja 
Drózda, w 1869 r. objął stanowisko proboszcza para-
fii ewangelickiej w Drogomyślu, które piastował przez 
blisko 49 lat. Z chwilą wyboru ks. Teodora Haasego na 
seniora (1865), jego kolejnych awansach i coraz więk-
szych wpływach, ks. Glajcar stał się jego bliskim współ-
pracownikiem i orędownikiem ruchu ślązakowskiego. 
Już w 1876 r. przejął redakcję wydawanego po polsku 
pisma „Nowy Czas” wraz z jego dodatkiem „Przegląd 
Rolniczy i Polityczny” o coraz wyraźniejszej orientacji 
proniemieckiej. Jemu też powierzono w 1885 r. redago-
wanie „Kalendarza Ewangelickiego” w podobnym du-
chu. W międzyczasie parafię spotkała  seria nieszczęść; 
w 1879 r. kościół i kilkanaście okolicznych domów po-
chłonął pożar. Dzięki energii ks. Glajcara, uszkodzony 
dach i wieża zostały w szybkim tempie naprawione. Ko-
lejny pożar w 1885 r. oszczędził kościół, ale następny  
w 1888 r. okazał się tragiczny. Zniszczenia była tak duże, 
że nie pozwalały urządzać nabożeństw nawet wśród 
ruin; przez kilka miesięcy odprawiano je na cmentarzu 
lub w szkole. Jak poprzednio, tak i teraz ks. Glajcar zdo-
łał, także dzięki licznym ofiarom, nie tylko odbudować 
kościół, ale nieco powiększyć, znacznie rozwidnić i już 
w listopadzie tego samego roku poświęcić. W 1893 r. 
zainicjował wybudowanie kaplicy filialnej w Pruchnej. 
Będąc od wielu lat konseniorem, w 1909 r. objął urząd 
seniora, a trzy lata później superintendenta morawsko - 
śląskiego. Już jako  senior, 8.05.1910 r. poświęcił nowy 
kościół ewangelicki w Frydku, wybudowany staraniem 
ks. Andrzeja Buzka. W czasie I wojny światowej ko-
ściół drogomyski utracił trzy stare dzwony, zarekwiro-
wane na cele wojenne. Ks. superintendent nie doczekał 
końca wojny, zgasł 22.04.1918 r., pochowany został na 
przykościelnym cmentarzu w Drogomyślu.  

*****

 11.09.1915: w Zakopanem urodził się Włady-
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sław Tatar, syn Józefa Tatara, przewodnika tatrzańskie-
go. W 1934 r. ukończył Państwową Szkołę Przemysłu 
Drzewnego w Zakopanem. Do czasu wybuchu II wojny 
światowej pracował jako cieśla. Nie chcąc służyć czym-
kolwiek okupantowi, ukrywał  się w Tatrach, w 1944 r. 
zasilił szeregi AK i doprowadził w 1945 r. do egzekucji 
przywódcy „Goralenvolku” Wacława Krzeptowskiego. 
Po wojnie, w 1955 r. ukończył studia na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej. Jako pracownik 
Wydziału Budowlanego Miejskiej Rady Narodowej  
w Zakopanem, a zwłaszcza Muzeum Tatrzańskiego 
(1978 – 1985), kierował remontem zabytkowych sza-
łasów tatrzańskich, odbudową domów zabytkowych. 
Współpracował także przy budowie schronisk tatrzań-
skich i leśniczówek Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Od 1983 r. był wykładowcą w Technikum Budowlanym, 
nauczając zasad projektowania i konserwacji zabytków 
architektury drewnianej. Zmarł 31.01.1986 r. Spoczął 
na słynnym Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. 

*****
 15.09.1940: w obozie koncentracyjnym w Mau-
thausen–Gusen zginął  Michał Cieślar, pedagog, dzia-
łacz i społecznik. Pochodził z Wisły Czarnego, gdzie 
urodził się 5.07.1889 r. Był synem gospodarza Andrze-
ja i Zuzanny z domu Świder. Skończywszy miejscową 
szkołę ludową, w 1904 r. udał się do Bielska, by tam 
kształcić się na nauczyciela w niemieckim Seminarium 
Nauczycielskim. Przez cały czas uczęszczał na nadobo-
wiązkowe lekcje z języka polskiego, ale wiele było się 
trzeba dołożyć, aby szybko  opanować język niemiecki. 
Mimo to, maturę zdał w 1909 r. z wyróżnieniem. Jako 
prowizoryczny nauczyciel nauczał w szkole ludowej  
w Górkach Wielkich, skąd także na krótko przeniósł 
się do Stonawy, a następnie do ewangelickiej szkoły 
w Krakowie. Złożenie egzaminu kwalifikacyjnego w 
1911 r. w Cieszynie pozwoliło mu zdobyć tytuł samo-
dzielnego nauczyciela w szkołach publicznych. Wrócił 
wówczas do Krakowa, gdzie po 6 lat nauczania w szko-
le zborowej uzyskał patent nauczyciela szkół wydzia-
łowych z polskim językiem nauczania przedmiotów 
ścisłych (matematyka, fizyka, biologia). Wiosną 1919 
r. opuścił Kraków, na prośbę Macierzy Szkolnej krót-
ko  zatrzymał się w Bogumie, a następnie w Cieszynie, 
gdzie w latach 1922 – 1924 zaliczył praktykę księgarską  
w Księgarni „Kresy”. W 1927 r. wyjechał do Katowic, 
by tam obok pracy w szkole wydziałowej skorzystać 
także z możliwości uzupełnienia kwalifikacji na 2 – let-
nim studium nauczycielskim w Instytucie Pedagogicz-
nym. Wreszcie nadarzyła się wyjątkowa okazja do po-
wrotu do ukochanej Wisły: z dniem 4.07.1930 r. przejął 
obowiązki kierownika nowo otwartej szkoły. Za jego 
staraniem szkoła uzyskała status pełnej 7 – letniej szko-
ły podstawowej. Udzielał się także  w Polskim Towarzy-
stwie Pedagogicznym, Polskim Związku Narciarskim, 
Związku Strzeleckim i w wielu innych organizacjach.  

Z chwilą wybuchu II wojny światowej, zgodnie z po-
leceniem władz, opuścił Wisłę, wrócił jednak po kilku 
miesiącach poniewierki. Niestety, obok innych, także on 
był przedmiotem zainteresowania gestapo. 20.04.1040 
r. został aresztowany i wywieziony do obozu w Dachau, 
a następnie do Mauthausen – Gusen. Stamtąd nie było 
żadnego powrotu... 

*****
 19.09.1565: we Wrocławiu zmarł  Franciszek 
Koekritz Faber, pisarz miejski, „poeta optimus Re-
ipublicae Wratislawiensis”. Urodził się w Otmuchowie 
3.10.1497 r. Kolejne stopnie wtajemniczenia zdobywał 
w szkole św. Jacka w Nysie, u humanisty Laurentiusa 
Corvinusa we Wrocławiu, następnie (1510) na Akade-
mii Krakowskiej. Dziesięć lat później odnajdujemy go 
jako studenta na uniwersytecie w Lipsku. Widać oddzia-
ływanie tego ośrodka było wystarczająco mocne, gdyż 
doprowadziło go do zmiany wyznania - stał się lutera-
ninem. Już tam w 1520 r. ogłosił satyrę w obronie lu-
teranizmu „Sylva de incendio Lutheranorum librorum” 
(O spaleniu ksiąg Lutra) i swój pierwszy poemat „Sylva 
cui titulus Bohemie” (Sylwa o Czechach), krytycznie 
odnoszący się do ruchu husyckiego. Rychło z powo-
du swoich publikacji musiał opuścić Lipsk. Zatrzy-
mał się najpierw w Świdnicy (1526), gdzie pracował 
jako pisarz ławniczy, a po 9 latach jako pisarz miejski. 
Od 1542 we Wrocławiu przyjął obowiązki archiwisty.  
I tu, po wieloletniej przerwie, postanowił wykorzystać 
swoje umiejętności posługiwania się piórem nie tylko 
do sporządzania dokumentów i protokołów,  ale ujaw-
nił także swoje głębokie przywiązanie do Śląska, jego 
dziejów i piękna krajobrazu.
 Wśród prac znajdujemy m. in.: katalog rajców 
wrocławskich z lat 1289 – 1565 – „Liber consulum” 
oraz zestawienie przywilejów Wrocławia z lat 1200 – 
1532 – „Ordentliche Antzeigung und aufange der Stadt 
Breslau privilegien was sich dabei zugetragen”, wresz-
cie cenną kronikę Wrocławia „Orygines Wratislavien-
sis”, a potem „Chronicon de rebus Silesiis”. 
 Największy rozgłos przyniosły mu „Idylion de 
fluminibus Silesia”  (Idylle o rzekach śląskich) rozwi-
nięty w poemat  „Sabothus et Silesia” (Góra Sobótka  
i Śląsk), pośmiertnie wydane w Bazylei (1592), wzno-
wione jeszcze w 1715 r. w Lipsku. Zarówno w tym 
poemacie, jak i w innych pismach bronił niezależności 
Śląska, ostrzegał przed papiestwem, przeciwstawiał się 
hegemonii czeskiej i wpływom słowiańskim na Śląsku 
dowodząc, w przeciwieństwie do innych (choćby jego 
nauczyciela Laurentiusa Corvinusa), że praosadnikami 
na Śląsku są mityczni germańscy Lygiowie, a po krót-
kim pojawieniu się Słowian, odrodzenie Śląska nastą-
piło tylko dzięki nowym osadnikom niemieckim, gdyż 
z tego właśnie kręgu wywodzą się najwięksi humaniści 
śląscy. 
 Wincenty Ogrodziński tak ocenił pisarstwo Fa-
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bera: „Polaków nie nienawidzi, czasami sądzi w swej 
zaciekłości  antykatolickiej, że papiestwo chce zgubić 
Niemcy i Polskę, której brak potomstwa u Zygmunta 
Augusta wróży smutną przyszłość. Zarzutów szczegól-
niejszych przeciw Polakom sam nie tworzy, powtarza 
to, co znalazł u innych humanistów, i to właśnie pol-
skich. Sympatii nadzwyczajnej dla Polski i Polaków, 
poza Zygmuntem I nie okazuje, ale się nimi dość usil-
nie interesuje...”.  Warto o tym wspomnieć, gdyż w krę-
gach niemieckich uważany jest za wielkiego patriotę 
niemieckiego z pominięciem jego oryginalnie pojmo-
wanej śląskości. 

***** 
 21.09.1965: zmarł ks. Karol Wolfram, profe-
sor i kierownik Katedry Nowego Testamentu Wydziału 
Teologii Ewangelickiej przy Uniwersytecie Warszaw-
skim, dziekan, prorektor Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej, autor wielu prac teologicznych, jeden  
z tłumaczy Biblii Warszawskiej. Patrz odc. 23, w: „Ga-
zeta Ewangelicka” 1999/09, s. 38.

*****
 22.09.1940: w obozie w Mauthausen–Gusen 
zakończył życie dr med.  Paweł Raszka. Pochodził  
z Wisły, gdzie urodził się 28.02.1888 r. Był synem gazdy 
Jana i Anny z domu Bujok i jednym z nielicznych wów-
czas wiślańskich chłopaków, którzy po ośmiu latach na-
uki uzyskali maturę w cieszyńskim gimnazjum (1907). 
Stąd wybrał się na studia medyczne do Krakowa. Mało 
to jednak wzruszało armię cesarską, która w momencie 
wybuchu I wojny światowej (1914), gwałtownie potrze-
bowała świeżego mięsa armatniego. Paweł  został wcie-
lony do wojska. Niedługo potem dostał się do niewoli 
a po 1919 r. został pomocniczym lekarzem polowym 
w polskich formacjach, m.in. także w pociągu sanitar-
nym nr 9 na terenie Syberii. Do kraju wrócił dopiero  
w listopadzie 1921 r. i teraz dopiero mógł pomyśleć  
o dokończeniu przerwanych brutalnie studiach. Ukoń-
czył je w 1924 r. z tytułem doktora wszech nauk me-
dycznych. Zatrudnienie znalazł w Skoczowie jako 
lekarz miejscowej Kasy Chorych, a także jako lekarz 
kolejowy. Żywo zaangażował się w pracy społecznej 

„Sokoła”, organizując różne zawody i pokazy gimna-
styczne, z Gustawem Morcinkiem współpracował przy 
organizowaniu różnych imprez kulturalnych, zwłasz-
cza chóralnych. Z chwilą wybuchu II wojny światowej 
początkowo ukrywał się na terenie Krakowa, a potem 
w Wiśle. Tu jednak padł ofiarą łapanek gestapo, tro-
piących zwłaszcza ludzi wykształconych. Aresztowa-
ny 22.04.1940 r., został przewieziony do obozu w Da-
chau, a następnie do Mauthasuen – Gusen. Na Ziemię 
Cieszyńską wróciły już tylko jego prochy, złożone na 
cmentarzu ewangelickim  w Skoczowie. 

***** 
 22.09.1940: zmarł Michał Kajka, mazurski 
poeta ludowy, korespondent pism mazurskich, współ-
założyciel Mazurskiej Partii Ludowej, członek Ma-
zurskiego Związku Ludowego, cały czas szykanowa-
ny przez władze niemieckie; dopiero po zakończeniu  
II wojny światowej wydano jego zbiory poezji i oddano 
należną mu cześć. Patrz odc. 126, w: „Informator Para-
fialny” 2008/09, s. 17. 

***** 
 29.09.1865: w Istebnej urodził się Michał 
Wawrzacz, syn Jerzego i Anny z domu Gorzołka. Wła-
ściwie nie znamy żadnych szczegółów jego bogatego 
życiorysu oprócz tego, że trzykrotnie wyjeżdżał do 
Ameryki i tam od swoich krajan otrzymał przezwisko 
Kolumbus. Ciekawy świata i wszystkiego co się wo-
kół niego działo, nie przepuścił żadnemu przyjezdnemu, 
dopóki nie wywiedział się od niego, co go interesowało. 
Uczestniczył we wszystkich uroczystościach wiejskich 
i imprezach folklorystycznych; nie było w nich nikogo 
nad Kolumbusa. Do swojego życiorysu dopisywał ko-
lejne epizody, które z czasem stały się kanwą licznych 
anegdot wzbogacających dzieje Istebnej. Był także 
wdzięcznym tematem dla miejscowych malarzy: Jana 
Wałacha, Ludwika Konarzewskiego (sen.) czy Czesła-
wa Kuryatty, którzy go portretowali. Zmarł 1.08.1954 
r., pochowany na przykościelnym cmentarzu w Istebnej. 
Miał trzech synów, ale wszyscy wyjechali za granicę  
i w przeciwieństwie do ojca, już nie powrócili. 

 Ewangelia wie, że zrozumienie przychodzi zawsze po słuchaniu, 
nigdy przed.                                                       

S. Kierkegaard

 Bóg jest wiecznym, jedynym, niezmiennym Dobrem, z którego po-
chodzi wszelkie dobro. A więc Jego wola nie może być niczym innym 
niż wiecz¬nym źródłem prawości i dobra.                               

 U. Zwingli
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Cudzoziemka, która pokochała Ziemię 
Cieszyńską - Elisabeth Smelik-Bleibtreu

HistoriaHistoria

 Elisabeth Gottlieb urodziła się w Bohum 
(Niemcy) w 1914 r. Ojciec, Austriak, inż. chemik, nad-
zorował budowę fabryk chemicznych i w 1922  prze-
prowadził się do Lwowa. Lizeczka, bo tak do niej 
mówiono, razem z siostrą i bratem, poszła do polskiej 
szkoły. Nauczyła się tam nie tylko historii Polski i ję-
zyka, ale przede wszystkim miłości do nowej ojczyzny.  
W nowym dla siebie języku zaczęła pisać wiersze. 
Pierwszy zachowany wiersz Rusałka pochodzi z roku 
1928. Do Cieszyna rodzina przeniosła się ok. 1932. Tu-
taj, w 1934 powstał wzruszający wiersz Hymn do Śląska, 
do którego wspólnie z siostrą skomponowała melodię.

Klejnotów wiele kraj Polski ma;
Kto najcenniejszą jego perłę zna?

[:W szacie zieleni w koronie chmur
Ziemia Cieszyńska w objęciach gór!:]

Gdzie też poniosą mnie losy me,
Zawsze w Cieszyńskie serce się rwie.

[:Wiatr od Czantorii pozdrowienia śle
Hej! Od tęsknoty umrzeć się chce:]

 
 Na Śląsku Cieszyńskim obie siostry poznały 
mężów, Elfryda wyszła za nauczyciela Mitręgę i całe 
życie spędziła w Wiśle-Głębcach, natomiast losy Li-
zeczki ułożyły się tragicznie. Od początku rodzice  mło-
dych byli przeciwni małżeństwu, obie strony uważały 
go prawie za mezalians. Dla Elisabeth liczyła się jednak 
przede wszystkim miłość. Obie siostry w jednym dniu - 
2 listopada 1935 - wzięły ślub w cieszyńskim Kościele 
Jezusowym. Jerzy Smelik, leśnik, wraz z żoną  zamiesz-
kał w leśniczówce w Wiśle. Tutaj razem przeżyli sześć, 
najszczęśliwszych w jej życiu, lat. W 1936 r. została 
matką, na świat  przyszła Krzysia, a młodych kochały 
teraz obie rodziny i z malutką wnusią odwiedzali za-
równo Smelików w Puńcowie, jak i rodziców Lizeczki 
w Wiedniu, bo tam, już przed wojną, wyprowadzili się 
starsi państwo.
 Wybuch II wojny wiele zmienił w życiu rodzi-
ny, na świat przyszły dzieci, w 1940 urodził się Jurek,  
a w rok później Wanda. Jerzy, mimo usilnych starań ro-
dziców Elisabeth, został powołany do wojska i wysła-
ny na front rosyjski, Lizeczka z dziećmi przeniosła się 
do teściów w Puńcowie. Tu, otoczona miłością, mogła 
liczyć na pomoc. Była bardzo otwarta na nowych lu-
dzi, polubili ją sąsiedzi i znajomi, a ona odpłacała im 
również miłością i pomagała, jak mogła.  Dużo pisała,  

a w utworach 
iden tyf ikowała 
się z Polakami, 
wierzyła w zwy-
cięskie zmagania  
z wrogiem i skła-
dała patriotyczne 
deklaracje. Bę-
dąc u  rodziców  
w Wiedniu, w li-
stopadzie 1939, 
czyli po klęsce 
wrześniowej, ja-
sno odpowiedziała 
na pytanie, który 
kraj jest jej ojczy-
zną. W wierszu 
Gdzie moja oj-
czyzna deklaruje:      
Gdzież więc oj-
czyzna moja,

Którą przecież każdy ma?
Tam ona, gdzie serce i dusza jest,
Gdzie lata dziecięce przeżyłam

Piękne jak sen.
Tyś mię, o Polsko, do siebie przygarnęła,

Dałaś chleb mi, ubierałaś mię.
Do twojej szkoły ja chodziłam
Gdzie uczono poznawać cię.

I pokochałam(…).

 Nie uciekała od tematów trudnych, poli-
tycznych, w utworach piętnowała zdradę narodową,  
a w wierszu: Do moich przyjaciół, pisanym w Sylwe-
stra 1941, składa patriotyczną przysięgę

Wraz z wami przejdę tę drogę,
Bo serce me bije jak wasze,
Wierną być tej ojczyźnie

Przysięgam dziś – i na zawsze!

 Zadedykowała też wiersz Pod szubienicą bo-
haterom, którzy zginęli 20 marca 1942 pod Wałką.
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Wydarzenia parafialne

III Śniadanie dla Kobiet

Wkrótce i jej samej przyszło opłakiwać śmierć, wio-
sną tegoż roku Jerzy poległ w kampanii w głę-
bi Rosji. Została sama, z trójką małych dzieci,  
i w 1944  wyjechała do rodziców, do Wiednia. Pod-
jęła pracę, a w 1956 próbowała jeszcze raz ułożyć 
sobie życie, ale mężatką była tylko rok, mąż  zgi-
nął w wypadku. Nadal pisała pełne tęsknoty wiersze.

O, mogłabym wrócić           
W te strony moje,

By radość uczynić
Tęsknocie mej!

Przyklęknąć chciałabym
Na polskiej ziemi,

Odpocząć na łonie jej.

 Do Polski przyjechała dopiero w 1984 r. Od-
wiedziła groby teściów i siostry, spotkała się z rodzi-
ną. Cały czas jednak utrzymywała listowy kontakt nie 
tylko z siostrą, ale również z rodziną ukochanej siostry 
męża. Pomagała też, razem z najstarszą córką Krzysią, 
Polakom, których losy rzuciły do Wiednia w roku 1968 
i 1981, uczyły niemieckiego. Zmarła w 2004 i została 
pochowana na ewangelickim cmentarzu  w Wiedniu.
 Tomik jej wierszy wydała w roku 2014 córka 
siostry męża, Irena Grąziewicz. Rękopis znalazła w cie-
szyńskim mieszkaniu rodziców. Elisabeth zatytułowała 
swój zbiór Niedola Nasza (Patryotyzm cudzoziemki) 
zaś piękna dedykacja pochodzi z wiersza napisanego  

w 1 stycznia 
1943 w Wiśle. 

Wysyłam te 
wiersze pomię-

dzy was,
Żebyście ojczy-
zny swej znowu 

szukali,
Odnajdzie 

choć dwóch z 
was zagubioną 

drogę,
Spełnią swą 

misję...
Chwała Tobie, Boże!

 Pani Irena odwiedzała ciocię w Wiedniu. 
Wspomina swoje rozmowy, które  nie miały końca, i za-
wsze kończyły się na Cieszynie. Była wyjątkową osobą, 
starała się pomagać ludziom dobrą radą, a wszystkim, 
którzy ją otaczali, udzielała się jej pogoda ducha. Zbiór 
wydała, by, jak mówi, pozostał trwały ślad pobytu Li-
zeczki na Ziemi Cieszyńskiej i jej przywiązania do no-
wej ojczyzny, a może i jej wiersze pokażą innym, jak 
można kochać swój kraj.

Władysława Magiera

 W piękny sobotni poranek, 27 czerwca br., Pa-
nie parafii cieszyńskiej spotkały się w „Pajcie” na III 
Śniadaniu dla kobiet. Spotkanie rozpoczęło się modli-
twą oraz śpiewem, w którym poprowadziła nas Marcela 
z Michałem. Już stało się tradycją , że na naszych sto-
łach znalazły się przepyszne cieszyńskie kanapki oraz 
różne słodkości. Jak zawsze przy stole, jest dobry czas 

na rozmowy i poznanie się nawzajem. Ponieważ posi-
łek odbywał się po występie naszych gości, można było 
porozmawiać też o tym, co zobaczyłyśmy.            
 Specjalnie zaproszony na to spotkanie Duet 
SU, przedstawił nam etiudę teatralną „Drzwi”. Bar-
dzo głęboka treść tego przedstawienia dała nam wiele 
do myślenia. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, 
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kiedy do naszych drzwi zapuka 
nieznajomy, któremu trzeba po-
móc. Czy nasze domy są otwarte, 
a nasze serca gotowe do pomo-
cy bliźnim, którzy znaleźli się w 
potrzebie? Czy strach przed róż-
nymi zagrożeniami nie pozwala 
nam czynić tego, co podpowiada 
serce? A może jesteśmy w stanie 
zaryzykować i wpuścić do domu 
obcych, których czasem trzeba 
nakarmić, może ubrać, a przede 
wszystkim okazać miłość, jaką 
obdarował nas Pan Jezus? 
 Etiuda ta wprowadziła 
nas do głównego tematu „Przy-
jęte przez Chrystusa”, którym 
dzieliła się z nami Maryla Marek 
z Suchej. Jej wykład był oparty 
na haśle roku 2015 zapisanym 
w Rzymian 15.7. „Przyjmujcie 
jedni drugich, jak i Chrystus 
przyjął nas, ku chwale Boga”. 
Zostaliśmy przyjęci przez Je-
zusa pomimo tego, że na to nie 
zasłużyliśmy. To Jezus zapłacił 
za nas najwyższą cenę, oddał za 
nas swoje życie. W jaki sposób 
okazujemy mu swoją wdzięcz-
ność? Na ile jesteśmy gotowi , 
aby służyć innym? Każdy z nas 
musi odpowiedzieć sobie na to 
pytanie.

 Danuta Moiczek

Foto: Beata Macura   
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Różne są drogi - są drogi piaskowe,
drogi kamienne lub asfaltowe,
Ale jest jedna, droga jedyna 

Droga Krzyżowa Bożego Syna.

Szedł nią Pan Jezus, szedł ciągle w zwyż,
raniąc swe nogi dźwigał swój krzyż.

Była to droga Miłości –

cierpienia za nasze grzechy – 
Wynagrodzenia,
Droga najdalsza 

ze wszystkich dróg,
wybrał ją Jezus -
Człowiek i Bóg!

Udostępnił: Rudolf Mizia

Różne są drogi…
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 Ostatni akord kilkumiesięcz-
nych wyborów do władz naszej Parafii 
zabrzmiał w niedzielę 28 czerwca 2015 
roku. W czasie nabożeństwa głównego w 
kościele Jezusowym zwierzchnik diecezji 
cieszyńskiej ks. biskup Paweł Auweiler 
wprowadził w urząd nowo wybraną Radę 
Parafialną. Przed przyjęciem przysięgi 
skierował do wybranych obszerne frag-
menty Regulaminu Parafialnego, traktują-
ce o powinnościach i obowiązkach, a także 
prawach rad parafialnych. Zaprzysiężona 
Rada rozpoczęła pracę już w pierwszym 
dniu swego istnienia. Po nabożeństwie, na 
posiedzeniu inauguracyjnym, wyłoniła 
spośród siebie Prezydium w składzie:

Prezes ks. Janusz Sikora

Kurator Małgorzata Syrokosz

Skarbnik Grzegorz Pustówka
Sekretarz Marcin Mrózek

 Drugie posiedzenie Rady Pa-
rafialnej odbyło się dwa dni później, tj. 
30 czerwca. Jako goście uczestniczyli  
w nim odchodzący członkowie poprzed-
niej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyj-
nej. Proboszcz ks. Janusz Sikora  w imie-
niu Parafii i własnym podziękował im za 
ich pracę na niwie parafialnej i zaangażo-
wanie w sprawy naszej wspólnoty zboro-
wej, które niejednokrotnie miały wymiar 
wieloletni i wielopłaszczyznowy. Goście 
zabierający głos stwierdzali, że w swych 
działaniach znajdowali oparcie w du-
chownych i w członkach Rady. Wyrażali 
wdzięczność  za ochoczą współpracę. Ży-
czyli powodzenia w kontynuacji działań 
rozpoczętych i odwagi w podejmowaniu 
nowych wyzwań. Deklarowali pomoc, nie 
ograniczając jej tylko do spraw rozpoczę-
tych. Goście na pamiątkę otrzymali albu-
my „Kościół Jezusowy w Cieszynie".
 W drugiej części zebrania Pre-
zes Rady ks. Sikora zaznajomił nowych 
członków Rady z funkcjonowaniem pa-
rafii jako organizmu prowadzącego dzia-

Zaprzysiężenie nowej Rady Parafialnej
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łalność religijno-kościelną i działalność go-
spodarczą. Nakreślił planowane działania  
w nadchodzącej przyszłości :

- II etap remontu organów kościoła Jezuso-
wego

- renowacja kolejnej elewacji przy ul. Wyż-
sza Brama

- rozbudowa biblioteki w kościele Jezuso-
wym

- praktyczna realizacja umowy partnerskiej  
z parafią w Szwabach (Bawaria).
 
 Kończąc, zaprezentował pana Woj-
ciecha Wantuloka jako nowego organistę  
w kościele Jezusowym.
 Zebranie zakończono wspólnie 
zmówioną modlitwą pańską.
                                                         

Sekretarz Rady Parafialnej
Marcin Mrózek

Foto: Beata Macura
                                          

Cieszyniacy w Szwecji - szansa na partnerstwo

W dniach od 3 do 8 lipca 2015 roku 10-osobowa dele-
gacja naszej parafii z proboszczem, ks. Januszem Siko-
rą, odwiedziła przyszłą parafię partnerską w Delsbo  
w Szwecji.  Polecieliśmy do Szwecji samolotem. Wy-
pożyczonymi samochodami poruszaliśmy się po tym 
pięknym kraju, pełnym lasów, jezior, serdecznych ludzi. 
Najpierw zatrzymaliśmy się w Sztokholmie. Pochodzi-
liśmy po starej części miasta. Oglądaliśmy uroczystą 
zmianę warty przed pałacem królewskim. Spotkaliśmy 

się z p. Renią Brodą, która była nauczycielką niemiec-
kiego w Lote, a obecnie jest pilotem wycieczek po 
Sztokholmie. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu, więc tro-
chę pospacerowaliśmy urokliwymi uliczkami tego mia-
sta (najwęższą - 90 cm i najszerszą - na dwa wozy kon-
ne) słuchając ciekawych opowieści, anegdot. 
Dowiedzieliśmy się jak żyją Szwedzi. W kawiarence 
wypiliśmy pyszną kawę, skosztowaliśmy cynamono-
wych bułeczek - tutejszych specjałów i ruszyliśmy  

Wojciech Wantulok
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w dalszą drogę. Następnym przystankiem było miasto 
Uppsala, gdzie zwiedziliśmy słynną protestancką kate-
drę, zbudowaną w stylu gotyckim. Jest największą bu-

dowlą sakralną Skandyna-
wii: ma 118,7 metrów 
długości, taka sama jest 
wysokość obu  wież, sze-
rokość katedry wynosi 45 
m. W jednej z wież 
umieszczone są dwa 
dzwony pochodzące  
z Polski, jeden z nich jest 
aktualnie największym 
dzwonem kościelnym  
w Szwecji – tzw. Thornan. 
W katedrze tej została po-
chowana  Katarzyna Ja-
giellonka – pierwsza żona 
Jana III Wazy, królowa 
Szwecji w latach 1568–
1583. Jej nagrobek znaj-
duje się w jednej z małych 
kaplic na wschodnim 
krańcu katedry. Umiesz-
czono nad nim fresk 

przedstawiający Kraków. W końcu dotarliśmy 
do miejsca w okolicach Delsbo, gdzie spotka-
liśmy się z ks.Peterem Södergärd i naszą prze-
sympatyczną tłumaczką  Hanną. Zawieźli nas 
do ośrodka wypoczynkowego Dellen Baden, 
którym opiekują się członkowie różnych Ko-
ściołów i wyznań, gdzie mieliśmy do dyspo-
zycji drewniany domek, zaopatrzoną lodówkę 
i kilka metrów do jeziora (niektórzy z naszej 
grupy odważyli się pływać). Pogodę mieliśmy 
piękną, dobre humory i białe noce - niesamo-
wite zjawisko, które nie dawały spać. Następ-
nego dnia nasi opiekunowie zawieźli nas do 
gospodarstwa rolnego z XVI wieku, któremu 
w 2002 r. został nadany status  Rezerwatu 
Kultury, dzięki temu można było zachować 
niektóre budynki z XVII wieku. Teren rezer-
watu mieści się na obszarze 360 ha, są to lasy, 
pastwiska, 54 budynki, 70 sztuk krów mię-
snych.  Po zwiedzeniu niektórych budynków 

– dawnej obory i stajni, stodoły z zabytkowymi 
maszynami, przedmiotami użytkowymi 
sprzed wielu lat, gospodarze zaprosili nas na 
poczęstunek, czyli pyszną kawę, ciasto i mie-
liśmy po raz pierwszy okazję spróbować cie-
niutkiego chleba (typu nasza wasa) pieczone-
go przez miejscowych ze słonym masłem, 
pycha! Kiedy dojechaliśmy do Delsbo obej-
rzeliśmy starą dzwonnicę - wszystkie miesz-
czą się na zewnątrz oraz piękną Bazylikę wy-

budowaną w 1712 r, po spaleniu obecny wygląd 
Bazyliki pochodzi z 1893. W sali parafialnej, która jest 
podzielona na dwie części: jadalnia i salka do nabo-
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żeństw, zjedliśmy pyszny obiad z księżmi Pete-
rem i Joakimem. Następnie zwiedziliśmy miej-
scowy cmentarz - tylko urny i małe nagrobki. Kto 
nie chce mieć osobnego nagrobka jest specjalne 
miejsce do pochówku w papierowych urnach,  
a nazwiska z datami wypisane są na  wspólnej 
tablicy. Potem zwiedziliśmy budynki parafialne: 
muzeum starych narzędzi, pojazdów, przedmio-
tów codziennego użytku, piekarnię, gdzie wypie-
ka się ten cieniutki chleb tylko od maja do paź-
dziernika i przechowuje w metalowych pudełkach, 
żeby starczyło na cały rok oraz dom wikarego 
Joakima Johanssona, który później zabrał nas do 
kościoła w Norrbo, którym się opiekuje. Kościół 
ten został zbudowany w 1750 r, można tu zoba-
czyć fragment ołtarza ze średniowiecza, a nowszy 
pochodzi z XVII w., ks. Joakim zaśpiewał nam 
fragment liturgii w oparciu o średniowieczną mu-
zykę, pokazał szatę liturgiczną z XVIII w., którą 
do dziś zakłada podczas większych uroczystości.  
Na koniec dnia pojechaliśmy do Avholm, gdzie 
jest punkt widokowy na jezioro Dellen. Jezioro to 
wypełnia drugi co do wielkości krater uderzenio-
wy w Szwecji, o średnicy 19 kilometrów. Powstał 
on 89 milionów lat temu, w późnej kredzie, na 
skutek upadku małej planetoidy, przypuszczalnie 
kamiennej, która uderzyła w skały granitowe. 
Ciekawostką jest, że na skutek uderzenia do obec-
nego jeziora wlała się woda morska razem ze śle-
dziami i obecnie łowi się tam śledzie słodkowod-
ne. Na 19 pojechaliśmy na koncert do bazyliki  
w Delsbo. Wystąpiły dwa chóry - miejscowy oraz 
chór z Lund, który śpiewał przy akompaniamen-
cie akordeonu oraz… szklanych kielichów. Był to 
piękny koncert.W niedzielę zostaliśmy zaprosze-
ni na główne uroczystości. Delsbo Stämman - 
święto wspólnoty różnych wyznań, organizowa-
ne przez Kościół Szwedzki, zapoczątkowane  
w 1902 lub1903 roku przez arcybiskupa Natana 
Söderbloma. Dla nas to święto zaczęło się już  
o 7 rano, kiedy wsiedliśmy do dwóch łodzi wio-
słowych (ok. 40 osób) i rytmicznie na komendę 
zaczęliśmy płynąć ok. 10 km z przerwą na kawę  
i kanapki. Płynęliśmy z akompaniamentem skrzy-
piec. W Delsbo powitano nas z pompą. Księża 
wsiedli do konnych bryczek, reszta piechotą ru-
szyła do kościoła. Podczas nabożeństwa było 
dużo muzyki - głównie skrzypiec (to ulubiony 
instrument w Szwecji), tańca (!), śpiewu i czyta-
nia Słowa Bożego. Podczas nabożeństwa ks.  
J. Sikora  pozdrowił wszystkich po polsku-tłuma-
czony przez Hannę, wyraził podziękowania za 
tak życzliwe przyjęcie i wyraził chęć nawiązania 
kontaktów partnerskich między naszymi parafia-
mi Cieszyn - Delsbo. Po nabożeństwie uformo-

wał się pochód i przeszliśmy na miejsce, gdzie odbywał się 
wielki piknik dla wszystkich. Można było kupić coś do je-
dzenia - ogromna kolejka była za plackami ze skwarkami i…
sosem z borówek, posłuchać koncertu dziesiątek skrzypków 
w różnym wieku,wraz ze skrzypkiem narodowym Szwecji, 
Thore Härdelin. W różnych częściach na trawie rozsiadali 
się ludzie z rozmaitymi instrumentami i grali. To jest święto 
muzyki i radości z niej płynącej. W drodze powrotnej Hanna 
pokazała nam Szkołę Waldorfa, do której chodzi jej córka. 
Szkoła ta bardzo różni się od naszych. Jest otoczona lasem, 
budynki są drewniane, dzieci same muszą palić w piecu, 
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żeby było cie-
pło, same 
zbudowały je-
den budynek. 
Wszystko tam 
jest ekolo-
giczne, proste, 
su rowe .Nie 
ma kompute-

rów, ani innych współczesnych urządzeń. Wieczorem 
Hanna zaprosiła nas do swojego domu na kolację. Mo-
gliśmy zobaczyć zwykły szwedzki dom, gościnny, pe-
łen serdecznoći ze strony gospodarzy. Następnego dnia 
pojechaliśmy do Hälsingtuny - tam spotkaliśmy się  
z polskojęzycznym ks. Bo Johanssonem, który pokazał 
nam kościół z XVIII w., ołtarz pochodzi z Finlandii,po-
kazał nam piękny ornat belgijski z XVI w - bardzo cięż-
ki, używany do dziś przy specjalnych okazjach. W po-
bliżu kościoła znajdują się trzy kamienie z pismem 
runicznym z 1000 roku. Potem pojechaliśmy nad morze 
do małej wioski rybackiej Hölick, weszliśmy do jednej 
z 7 kaplic rybackich. Nabożeństwa odbywają się co 
drugą niedzielę od czerwca do sierpnia, zaśpiewaliśmy 
kilka pieśni. Obecnie w wiosce mieszka jedna rodzin. 
W maleńkiej restauracji mogliśmy popróbować miej-
scowych specjałów z ryb. Po obiedzie pojechaliśmy do 
miasta Hudiksvalla, gdzie można było zrobić drobne 
zakupy. Tam też zmokliśmy.  Na następny dzień umó-
wiliśmy się z ks. Peterem na śniadanie w naszym dom-
ku i zostały przeprowadzone rozmowy doty-
czące dalszych kontaktów pomiędzy parafią 
w Delsbo i parafią w Cieszynie. Ustalony 
został termin przyjazdu grupy szwedzkiej 
do Polski: od 20 do 25 maja 2016. Do tego 
czasu zostaną przygotowane zasady, na ja-
kich płaszczyznach odbywać się będzie ta 
współpraca. Porozumienie Partnerskie po-
między parafią w Delsbo i parafią w Cieszy-
nie zostanie podpisane podczas uroczystego 
nabożeństwa z okazji  Pamiątki Założenia 
kościoła Jezusowego w Cieszynie. Po śnia-
daniu wyruszyliśmy do Rezerwatu Przyrody 
w Gladbäcken, gdzie spacerkiem doszliśmy 

do jeziora Gröntjärn. 
Woda w tym jeziorze 
jest krystalicznie czy-
sta, koloru szmarag-
du. I robi psikusa na-
ukowcom: pojawia 
się i znika z niewia-
domych przyczyn. 
My akurat mieliśmy 
szczęście zobaczyć to 
jezioro w pełnej kra-
sie. Jadąc dalej drogą, 

która prowadzi do Norwegii, wstąpiliśmy do maleńkiej 
kapliczki Stråsjö Medeltida Kapell. Sporadycznie od-
bywają się w niej śluby, chrzty, pielgrzymki. Tak zreali-
zowaliśmy program przygotowany dla nas przez gospo-
darzy. Mieliśmy wolne popołudnie i część z nas 
pojechała do Delsbo i w Informacji Turystycznej do-
wiedzieliśmy się, gdzie szukać Plutona, czyli dawnej 
planety. Ciekawostką jest, że na obszarze całej Szwecji 
znajduje się, uznawany za największy na kuli ziemskiej, 
model Układu Słonecznego. Słońce w tej szwedzkiej 
konstelacji mieści się oczywiście w Sztokholmie. A jest 
nim największa kulista budowla na świecie – Ericsson 
Globe - średnica 110 m. Planety w odpowiedniej odle-
głości rozrzucone są po różnych miejscach. My znaleź-
liśmy tylko Plutona, ale myślę, że to nie była ostatnia 
wycieczka do tego pięknego kraju, więc następnym ra-
zem można będzie poruszać się po orbitach planet. 
Wszystko co dobre szybko się kończy, więc i nasz po-
byt dobiegł końca. Znów trzeba było ruszyć w drogę 
wiele kilometrów(ok. 450), aby dotrzeć do lotniska. Po-
goda nie była zbyt łaskawa, ale kto oprócz nas widział 
tęczę o 3 nad ranem? Szczęśliwie wylądowaliśmy  
w naszych domach. Pozostały zdjęcia, dużo wrażeń, 
wspomnień i nadzieja, że kiedyś znów można będzie 
tam pojechać. Lidia Procner

Foto: Lidia Procner, Oliwia Madzia
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Promocja Książki Władysława Sosny

 W upalną lipcową sobotę (11 lipca 2015 
r.) w godzinach popołudniowych odbyła się  
w Cieszynie promocja książki wieloletniego 
prezesa tamtejszego oddziału PTEw –Włady-
sława Sosny, niestrudzonego popularyzatora 
ewangelickich tradycji Ziemi Cieszyńskiej. 
Autorski zbiór prac, zatytułowany „Barwy lute-
ranizmu na Śląsku Cieszyńskim”, wydany sta-
raniem Polskiego Towarzystwa Ewangelickie-
go (przy wsparciu funduszy samorządowych), 
zaprezentowany został licznie przybyłym tego 
dnia uczestnikom wydarzenia w sali starej 
szkoły ewangelickiej przy placu Kościelnym 
(tzw. pajcie).
 Prezes PTEw. Józef Król przywitał 
gości, w tym obecnego i emerytowanego bi-
skupów Śląskiego Kościoła Ewangelickiego 
Augsburskiego Wyznania z Zaolzia: ks. Jana 
Wacławka i ks. Stanisława Piętaka, oraz emery-
towanego biskupa Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburskiego w RP – ks. Jana Szarka. W pro-
mocji uczestniczyła także posłanka Aleksandra 
Trybuś-Cieślar, przedstawiciele władz samo-
rządowych, m.in. radna sejmiku samorządowe-
go Sylwia Cieślar, oraz przedstawiciele środo-
wiska naukowego, m.in. prof. Ewa Chojecka. 
Wśród gości, w sposób szczególny powitanych 
przez prezesa, byli również – księża z ewan-
gelickich parafii, głównie śląsko-cieszyńskich, 
przedstawiciele okolicznych oddziałów PTEw 
oraz wielu sympatyków autora publikacji.
 W promocyjnym spotkaniu uczestni-
czył również prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, 
historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, znany z publikacji naukowych do-
tyczących m.in. dziejów Kościołów ewange-
lickich na ziemiach polskich, który wygłosił 
prelekcję korespondującą z tematyką prezento-
wanej tego dnia książki. Prelekcja przedstawiła 
słuchaczom znaczenie i rolę środowisk, inicja-
tyw i przedsięwzięć cieszyńskich ewangeli-
ków dla dążeń wolnościowych, prowadzących 
ku niepodległości państwa polskiego („Śląsk 
Cieszyński w latach 1848-1920. Tworzenie się 
poczucia narodowego wśród miejscowej spo-
łeczności”). Można dodać, że wykład, wzbo-
gacony prezentacją multimedialną, z jednej 
strony zwracał uwagę na procesy budzenia się 
świadomości narodowej, widoczne zwłaszcza 

w drugiej połowie XIX w., zarówno wśród Polaków, Czechów 
i Niemców, zamieszkujących Śląsk Cieszyński, z drugiej – po-
kazał wkład ewangelików do kształtowania się coraz wyraź-
niejszego w początkach XX w. poczucia własnej odrębności 

Foto: Beata Macura
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narodowej, z przywołaniem chociażby sylwetki 
Pawła Stalmacha, przez kilkadziesiąt lat redaktora 

„Gwiazdki Cieszyńskiej”, czy licznych duchownych 
luterańskich.
 Po wystąpieniu prof. Kłaczkowa przewodzą-
cy uroczystości prezes PTEw. przedstawił pokrótce 
zebranym sylwetkę autora promowanej książki, 
jego drogę zawodową i publicystyczną. Władysław 
Sosna, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
poza aktywnością zawodową (m.in. jako nauczyciel 
Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Cieszy-
nie), realizował, i w dalszym ciągu realizuje, swoje 
pasje turystyczne i pisarskie, w tym – jako działacz 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego czy Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. 
Książki czy teksty prasowe Wł. Sosny zapewne dla 
większości uczestników były znane, czytane i cenio-
ne, w tym często przypominały zasłużonych ewan-
gelickich działaczy oraz przeszłość cieszyńskiego 
luteranizmu.
 Po przedstawieniu osoby autora nadszedł 
czas na samą publikację, którą przedstawił pomy-
słodawca jej wydania oraz redaktor zebranych na 
ponad 400 stronach tekstów – dr hab. Jan Szturc. 
Tom, na który składają się cztery części tematycznie 
zebranych tekstów (m.in. „Początki i najtrudniejsze 
lata luteranizmu na Cieszyńskiem”) pokazuje tytu-
łowe barwy Śląska Cieszyńskiego przede wszyst-
kim poprzez ludzi – księży, działaczy, społeczników. 
Książka zawiera prace wcześniej publikowane, ale 
w nowych wersjach – uaktualnione zgodnie z obec-
nym stanem wiedzy, skorygowane i poszerzone. Jest 
to publicystyka historyczna, która może być inte-
resująca dla różnych kręgów odbiorców, zarówno 
czytelników konfesyjnych, jak też dla zainteresowa-
nych tematyką regionu cieszyńskiego.
 Na zakończenie oficjalnej części promocyj-
nego spotkania swoimi refleksjami i uwagami mógł 
podzielić się z zebranymi także sam autor „Barw 
luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim”; podkreślił, co 
zapewne zostało przyjęte z zadowoleniem, że świe-
żo wydany, okazały tom raczej nie powinien być 
uznany za książkę „ostatnią”, zaznaczył, że zgroma-
dzone w domowym archiwum teksty być może po-
zwolą mu na kontynuację wydawniczej aktywności. 
Należałoby dodać, że na sali była obecna również 
żona autora – Emilia Sosna, współuczestnicząca  
w wielu wcześniejszych projektach wydawniczych 
męża, realizowanych w ramach cieszyńskiego Od-
działu PTEw.
 W cieszyńskiej „pajcie” dziękowano auto-
rowi za przygotowanie kolejnej publikacji o luterań-
skiej przeszłości, w tym szczególne podziękowania  
i słowa uznania przekazali obecni na promocji biskupi 
z Zaolzia oraz bp Jan Szarek. Osobiste podziękowania  

i uwagi prze-
kazać p. Sośnie 
mogli wszyscy 
nabywcy książ-
ki (tego dnia  
w promocyjnej 
cenie 15 zł), 
którzy licznie 
ustawili się  
w kolejce  
w oczekiwa-
niu na autograf  
i wpis autora.
 P o p o -
łudnie wzbo-
gacił wyko-
naniem kilku 
pieśni chór parafii cieszyńskiej pod dyrekcją Joanny 
Sikory. Po części oficjalnej rozmowy toczyły się przy 
przygotowanej na tę okazję kawie i herbacie. Była to 
też okazja do bardziej kameralnych rozmów i kontaktów 
przybyłych gości, także do refleksji na temat cennej pu-
blikacji o wspólnej przeszłości i wspólnych tradycjach.

Gratulacje składał: bp Piętak z Zaolzia

Słowa podziękowania składała: 
Anna Ożana

Gratulacje i słowa podziękowania składał:  
bp Jan Szarek
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Pamiątka Założenia 
w Krasnej

 Książkę można nabyć w cenie 20 zł składa-
jąc zamówienie na adres: ptew@ptew.org.pl, a jesz-
cze w czasie wakacji powinna ona trafić do parafii 
luterańskiej na Śląsku (całym), a także do księgarń 
– stacjonarnych i internetowych.

Tekst: Aneta Sokół

 W pierwszym miesiącu wakacji,  
19 lipca br., odbyło sie nabożeństwo Pamiąt-
ki Założenia kościoła w Krasnej. O godzinie 
10.00 rozpoczęła się uroczystość przy wypeł-
nionym po brzegi kościele, ponadto sprzyjają-
ca pogoda pozwoliła na skorzystanie z miejsc 
siedzących na łonie natury. 
 Przybyłych zborowników przywitał 
opiekun filiału ks. Łukasz Gaś, który tego 
dnia służył Słowem Bożym. Nabożeństwo 
zostało upiększone muzyką instrumental-
ną. Tego dnia gościliśmy Parafialny Zespół 
Instrumentalny pod batutą Kornelii Dorighi. 
Zespół wystąpił w dwóch blokach: najpierw 
usłyszeliśmy duet skrzypcowy, który zapre-
zentował pieśń pt: „Bóg jest miłością” kolejny 
utwór to: „Gdy szukasz Boga”, zagrany przez 
skrzypaczki i flecistkę. Po kazaniu mogliśmy 
kolejny raz rozkoszować się dźwiękami mu-
zyki i tym razem usłyszeliśmy: „Chcę chwalić 
Boga dziś” oraz „Boża obecność”. 
 Dzień ten dla zborowników z Krasnej 
jest nader szczególny, ponieważ większość  
z nich od dziecka jest związana z tamtejszym 

kościółkiem. Pomimo swojej wielkości, panuje w nim niesamo-
wita atmosfera, która powoduje, iż czas spędzany na słuchaniu 
Słowa Bożego wpływa kojąco, przynosi ulgę i otuchę w życiu. 

BM

Foto: Edward Figna
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Wspomnienie
śp. prof. dr hab Hilary Drozd

 Tymi słowami Psal-
mu 103 pożegnaliśmy w środę,  
5 sierpnia  br. śp. prof. Hilare-
go Drozda. Profesor urodził się  
3 stycznia 1937 r. w Ustroniu. Od 
lat siedemdziesiątych zamieszki-
wał w Cieszynie, a przez ostatnich 
kilka lat w Gdańsku, gdzie zmarł 
1 sierpnia br. Przeżył 78 lat, z tego 
w małżeństwie z Lilianą zd. Kap-
turkiewicz 44 lata, i z Barbarą  zd. 
Urbaniak, 4 lata.
 Całe Jego życie było 
muzyką. Był emerytowanym 
pracownikiem Instytutu Muzyki 
Wydziału Artystycznego Uniwer-
sytetu Śląskiego w Cieszynie, ce-
nionym nauczycielem akademic-
kim, wychowawcą wielu pokoleń 
młodzieży studenckiej, cieszącym 
się powszechnym szacunkiem  
i uznaniem. Był także współza-
łożycielem Beskidzkiego Kwar-
tetu Smyczkowego, dyrygentem 
Miejskiej Orkiestry Symfonicznej  
w Bielsku-Białej i wielu innych 
zespołów muzycznych.
 Nauczał również w szko-
łach muzycznych w Jastrzębiu 
i Bielsku – Białej, gdzie prowa-
dził klasę skrzypiec, zespoły ka-
meralne i różne orkiestry. Jego 
współpracownicy wspominają, że 
był osobą bardzo życzliwą, nie-
konfliktową, potrafiącą świetnie 
współpracować. Potrafił dobrze 
dobierać towarzyszy do różnych 
inicjatyw. Bardzo życzliwy dla 
młodych ludzi, uczniów. Wielo-
krotnie przygotowywał ich do 
konkursów, prowadził dodatkowe 

„Błogosław duszo moja Panu, a wszystko, co we mnie, Imieniu Jego świętemu.
Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego.” 

          Ps 103, 1-2
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lekcje. Spośród jego absolwentów sporo skrzypków 
zrobiło karierę, grając w znanych orkiestrach i zespo-
łach.
 My, mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, zmar-
łego profesora będziemy głównie kojarzyć z pięknymi 
koncertami Orkiestry Salonowej, której był twórcą, dy-
rygentem i wspaniałym solistą. Każdy koncert, gdzie-
kolwiek by się odbywał, był muzyczną ucztą. Wielu  
z nas pamięta różne muzyczne niespodzianki, jak cho-
ciażby grę na okarynie.
 Profesor miał swoją ławkę pod amboną Ko-
ścioła Jezusowego. Siadywali tam wraz z żoną, Lilianą. 
Wielu z nas pamięta grę zespołu profesora na nabożeń-
stwach wielkopiątkowych w naszym kościele, a szcze-
gólnie przejmujące solo w Adagio in G Minor (Albino-
niego).
 Zapewne niewielu z nas pamięta natomiast to, 
że w pewnym okresie profesor prowadził także równo-
legły do „Salonówki" zespół muzyczny w naszej parafii, 

zwany przez jej członków „Zakrystianką". Muzycy ci 
towarzyszyli także naszym chórom w ich krajowych  
i zagranicznych wojażach.
 Mimo swych licznych, artystycznych zajęć, 
Hilary nigdy nie zaniedbywał swej rodziny. Jego córka 
Darusia była zawsze „oczkiem" w jego głowie, także jej 
bliscy. Nie zapomnę, jaką troską i opieką otaczał profe-
sor swą żonę, Lilianę, w czasie jej długiej choroby.
 Myślę, że wolno mi także zacytować słowa 
jego drugiej żony, Basi, z którą zamieszkał w Gdańsku, 
wypowiedziane w Cieszynie, w dniu pogrzebu: „Dzię-
kuję Panu Bogu za te cztery cudowne, wspólne lata". 
 Być może teraz profesor swą muzyką wielbi 
Pana Boga, wraz z muzykami, którzy już wcześniej 
uprzedzili go do wieczności...

Joanna Sikora
 Foto Stanisław Konopka

	 Z	wielką	wdzięcznością	i	radością	przeżywałem	80.	rocznicę	Urodzin.
Z	głębi	mojego	serca	wypłynęło	szczere	wyznanie:	
           „Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę; 
                 Boże mój, będę cię wywyższał.”  Ps 118, 28,
a	zarazem	pytanie	
          „Czym odpłacę Panu
                 Za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył ?” Ps 116, 12   
	 Jestem	Niebiańskiemu	Ojcu	–	Trójjedynemu	Bogu	niezmiernie	wdzięcz-
ny	za	ogrom	miłosierdzia,	łask	i	błogosławieństw,	jakie	w	ciągu	tych	80	
lat	życia	otrzymałem	i	nadal	otrzymuję.	
					80	lat	to	czasu	szmat	ogromny,	w	nim	taka	różnorodność	dni,	chwil	
pięknych,	wzniosłych,	miłych,	ale	też	chwil	trudnych,	smutnych,	a	nawet	
bolesnych.	
					Nigdy	dotąd	nie	doznałem	tylu	wyrazów	pamięci,		życzliwości,	podzię-
kowań,	szacunku	i	dobroci.	Ze	wzruszeniem	przyjmowałem	budujące	cen-
ne	życzenia.	
					Tą	drogą	składam	serdeczne	„Bóg zapłać” Wszystkim,	którzy	osobiście,	
listownie	 i	 telefonicznie	złożyli	mi	życzenia.	Dziękuję	za	modlitwy	przy-
czynne,	kwiaty,	upominki,	wiersze	dla	mnie	napisane,	za	mini	koncert	mi	
dedykowany	i	zaproszenia.	
					Życzę	Wszystkim	obfitego	błogosławieństwa	Bożego,	a	także,	aby	ta	
wspaniała	Boża	obietnica:	„A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do 
skończenia świata” Mt 28, 20,	dostarczała	Wam	na	każdy	dzień	nowych	
sił,	ufności,	nadziei,	radości.	

                                                                                              

Podziękowanie

ks. Jan Melcer      
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 Ostatnio robiliśmy z mężem w domu porządki 
i natknęliśmy się na wycinki ze „Zwiastuna” z 1989 
roku, które zawierały polemikę, jaka wywiązała się 
po opublikowaniu przez Lecha Wałęsę „Listu do wy-
borców w sprawie mniejszości narodowych i wyzna-
niowych". Ks. Tadeusz Wojak, który jest autorem tej 
polemiki nie zgadza się na pojawiające się w liście 
Lecha Wałęsy stereotypowe powiązanie Polak - Ka-
tolik. Stanowczo podkreśla, że wśród 40 mln narodu 
żyje ok. 100 tysięczna grupa Polaków - Ewangelików. 
Podaje przykłady ewangelików, którzy wnieśli duży 
wkład do polskiej kultury, jak Mikołaj Rej uznany za 
ojca polskiej literatury; XVI-wieczny muzyk - kom-
pozytor Mikołaj Gomółka, będący członkiem kapituły 
królewskiej; Stanisław Murzynowski - ojciec polskiej 
ortografii. Dalej wymienia szereg znanych nazwisk jak: 
Samuel Bogumił Linde - autor 6-tomowego „Słownika 
języka polskiego"; Oskar Kolberg - folklorysta i etno-
graf; socjologa Jana Szczepańskiego czy ekonomistę 
Oskara Lange. Mówi o Buzkach, Oszeldach i Michej-
dach, którzy budzili polską świadomość narodową na 
Śląsku Cieszyńskim oraz o księżach ewangelickich 
Gizewiuszu i Mrongowiuszu, którzy czynili to na Ma-
zurach. Autor podkreśla, że Polska jest ojczyzną ewan-
gelików, bo za nią walczyli - jak generałowie kampanii 
wrześniowej Juliusz Romel i Wiktor Thome. Polska jest 
ojczyzną ewangelików, bo za nią ginęli - jak ks. Biskup 
Juliusz Bursche, ks. Karol Kulisz czy ks. Ryszard Pasz-
ko. W archiwum mojego męża znalazłam również od-
powiedź, jaką wystosował Lech Wałęsa przepraszając 
za „niestaranną redakcję listu i niezamierzone sprawie-
nie przykrości", jednocześnie pozdrawiając wszystkich 
Polaków wyznania ewangelickiego.
 Ja dodałabym jeszcze nazwiska innych Pola-
ków – Ewangelików: premiera Jerzego Buzka, ministra 
Józefa Kiedronia, cichociemnego Adolfa Pilcha, pa-
stora Władysława Santariusa – w setną rocznicę jego 
urodzin oraz bohaterki „Uliczki Cieszyńskich Kobiet". 
Warto także pamiętać o rodowodzie Jana Pawła II, który 
przecież pochodził z ewangelickiego rodu Przeczków  

Okiem Posłanki
Aleksandra 

trybuś - cieślar

Kilka słów o mniejszościach

z Datyń koło dzisiejszego 
Hawierzowa.
 Dlaczego o tym pi-
szę we wrześniowym wyda-
niu Wieści? Mam wrażenie, że znów pojawiają się bar-
dzo niebezpieczne tendencje, które utożsamiają Polskę 
jedynie z kościołem rzymsko-katolickim, pojawia się 
brak tolerancji i poszanowania dla innych mniejszości, 
w tym ewangelików. Niebezpieczne trendy to moim 
zdaniem również te nacjonalistyczne z cyklu „Polska 
dla Polaków" czy „Śmierć Polokóm"- takie bowiem 
hasło pojawiło się niedawno na murze Polskiego Gim-
nazjum w Czeskim Cieszynie. Niebezpieczne trendy 
to nawiązywanie do rewizji granic, zamazywanie pol-
skich napisów na Zaolziu czy gloryfikacja gen. Josefa 
Šnejdárka. Problemy, o których piszę stanowiły m.in. 
temat rozmów podczas spotkania przedstawicieli śro-
dowisk Polaków na Zaolziu z Ministrem Spraw Zagra-
nicznych Grzegorzem Schetyną, które zorganizowałam 
w Cieszynie. Moim zdaniem wynikają one z niewiedzy, 
nieznajomości historii w tym historii naszego Śląska 
Cieszyńskiego, jego specyfiki i wielokulturowości, któ-
rą powinniśmy pielęgnować. 
 Dlatego pragnę zwrócić się z apelem do na-
uczycieli i wychowawców, dyrektorów szkół, bo na 
nich spoczywa wielka odpowiedzialność. Przez wiele 
lat nasza wiedza o czeskiej części Śląska Cieszyńskiego 
i mieszkających tam Polakach była bardzo szczątkowa. 
Drodzy Pedagodzy, włączcie w zajęcia, lekcje, imprezy 
szkolne te wiadomości, tych ludzi, bo macie ich na wy-
ciagnięcie ręki, nawiążcie kontakty! Nie chodzi o ilość 
lekcji historii, lecz o ich jakość i położenie akcentów. 
Im więcej wzajemnych relacji, tym mniej radykalnych 
haseł, bo wzajemna znajomość kultury, historii, posta-
ci nie tworzy podatnego gruntu dla ich propagowania. 
Szczególnie tutaj, na Śląsku Cieszyńskim powinniśmy 
mieć dużą świadomość specyfiki regionu i jego zasług 
dla polskości. Powinniśmy mieć świadomość, że Pol-
ska jest krajem mieszczącym również mniejszości.

Aleksandra Trybuś-Cieślar
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LOTE SPTE

Liceum TE

GTE

 Zanim naszym Czytelnikom zaczniemy 
opowiadać  o tym, co dzieje się w szkole w nowym 
roku szkolnym  2015/2016, krótka informacja o wy-
nikach egzaminów maturalnych. 
 Wyniki dotarły do szkoły 30.06.2015 r. 
Pierwszą radość i ulgę sprawił fakt, że wszyscy 
maturzyści LOTE, tj. 61 osób, zdali egzamin ma-
turalny. W skali kraju zdawalność wyniosła tyl-
ko 80%. Druga nasza radość, to wysokie wyniki.  
W części pisemnej ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych średnia LOTE jest dużo wyższa 
niż średnia kraju, czy średnia województwa ślą-
skiego. Ogromnie cieszą wysokie wyniki uzyskane 
przez zdających na poziomie rozszerzonym z ta-
kich przedmiotów jak: chemia – wynik LOTE wyż-
szy od średniej województwa śląskiego o 30%, co 
uplasowało LOTE na 2. miejscu w województwie. 
Biologia: wynik wyższy od średniej województwa 
o 26% - 4 miejsce w województwie. J.niemiecki: 
wynik LOTE wyższy o 33% od średniej wojewódz-
twa – 4. miejsce w województwie. Geografia: wy-
nik wyższy o 20% - miejsce 16. w województwie. 
WOS – 20% wynik wyższy,  j.polski – 19% wynik 
wyższy od wojewódzkiego; j.angielski – 12% wyż-
szy. W pozostałych przedmiotach różnica wyników 
LOTE a woj. śląskiego wynosi poniżej 10%. Jak po-
kazują wyniki, wielu absolwentów LOTE wybrało –  
z powodzeniem – uczelnie medyczne. Wysoko na li-
stach przyjętych były też osoby, które zdecydowały 
się na studia lingwistyczne czy filologiczne. Chłop-
cy wybierali głównie kierunki politechniczne (Po-
litechnika Śląska, AGH). Szczegółowe informacje 
uzyskamy podczas corocznego spotkania absolwen-
tów, który tradycyjnie odbywa się w pierwszy piątek 
września tj.4.09.2015 r. o godz. 16:00. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich absolwentów. Czekamy na 
Was jak co roku w auli szkolnej, aby powspominać, 
dowiedzieć się, jak Wam się wiedzie.
 Nowy rok szkolny w dwóch klasach pierw-

szych rozpocznie 41 uczniów. 59% to absolwenci GTE, 
którzy kontynuować będą naukę w LOTE. Wychowawca-
mi klas I będą: Ewa Orszulik (j.angielski) i Tomasz Glaj-
car (matematyka).
 Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzi-
com uczniów w nowym roku szkolnym życzę dobrej 
współpracy, wspólnego odkrywania świata i jego tajem-
nic, zdobywania nowych umiejętności i pozytywnych 
doświadczeń. Dobry Bóg niechaj błogosławi i wskazuje 
drogę.
       
 

Lidia Pałac
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 Wakacje już za nami. Czas letniego 
odpoczynku zamieni się od września na czas 
wytężonej pracy i nauki. Młodzież i nauczy-
ciele wrócili z wojaży, by w pełni sił zasiąść 
1 września w szkolnych ławach oraz przy ka-
tedrach. Ponieważ rok szkolny kończy się 
31 sierpnia, jest to zatem dobry moment, aby 
dokonać pewnych podsumowań, a tym sa-
mym zachęcić do wysiłku, jaki niewątpliwie 
należy podjąć u progu nowego roku szkol-
nego.
 W minionym roku szkolnym do Na-
szego Gimnazjum uczęszczało 158 uczniów, 
w tym 44%  wyznania ewangelickiego. Mło-
dzież kształciła się w 7 oddziałach klaso-
wych. 
 Wyniki klasyfikacji za ubiegły rok 
szkolny przedstawiają się następująco:

Ranking klas wg średnich ocen:
L.p. Klasa Średnia ocen
1 1bg 4,65
2 2bg 4,35
3 3ag 4,34
4 3bg 4,34
5 1 ag 4,28
6 2cg 4,11
7 2ag 3,95

Średnia arytmetyczna ocen w całej szkoły 
wynosi 4, 29.

 Nauczyciele wysoko ocenili zacho-
wanie swoich podopiecznych, wystawiając 
31 ocen wzorowych z zachowania i 96 ocen 
bardzo dobrych. Reszta to oceny dobre i po-
prawne. Ocen nieodpowiednich i nagannych 
nie wystawiono.

 Spośród 158 uczniów GTE aż 49  
(31%) uzyskało świadectwo z wyróżnieniem.
 
Najwyższą średnią uzyskali:
Klasa I ag:
-  Gołębiewski  Krzysztof - 5,06 
-   Karolonek Agata  - 5,00
-   Murańska Julia – 5,00
-   Krupa Agnieszka – 4,94
-   Biały Jan  - 4,81
-   Wójtowicz Małgorzata – 4,80
-   Korcz Zofia – 4,75

Gimnazjum TE
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Klasa I bg:
-   Chudecka Maria – 5,59
-   Forszpaniak Matylda – 5,38
-   Wójtowicz Patryk – 5,25
-   Czudek Aleksandra – 5,18
-   Foltyn Filip – 5,13
-   Krystek Karolina – 5,06
-   Woźniak Nina – 5,00
-   Cieślar Daniel – 4,94
-   Jendrysik Marcelina – 4,94
-   Kłopacz Magdalena – 4,94
-   Łośko Laura – 4,94
-   Chrapek Marta – 4,93
-   Dec Wojciech – 4,88

Klasa II ag:
-   Czerch Antoni – 5,12
-   Pilarczyk Julia – 5,06
-   Kwiatkowska Natalia – 4,82
-   Więcław Nicola – 4,76

Klasa II bg:
-   Meissner Laura – 5,53
-   Lipka Barbara – 5,24
-   Kisza Patrycja – 5,18
-   Zamarska Magda – 5,18
-   Blażek Denisa – 5,00
-   Królica Jakub – 5,00
-   Mielke Emilia – 4,76

Klasa II cg:
-   Wiśniewski Kamil – 5,18
-   Chromik Justyna – 5,00
-   Grudzień Daniel – 4,88

Klasa III ag:
-   Fromm Karolina – 5,63
-   Machalica Filip – 5,05
-   Nowińska Justyna – 5,05
-   Pietrzyk Dominika – 5,05
-   Kłósko Gabriela – 5,00
-   Krysta Wojciech – 4,95
-   Herma Joanna – 4,79
-   Szarek Maciej – 4,79
-   Kantor Agnieszka – 4,75

Klasa III bg:
-   Kryska Michał – 5,26
-   Jureczek Adam – 5,00
-   Heller Joanna – 4,95
-   Polok Anna – 4,84
-   Bednarczyk Justyna – 4,79
-   Mężyk Jakub – 4,79

 

 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 
 Do egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie 
klas trzecich, a więc 39 uczniów. 
Wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych przed-
stawia poniższy wykres. 
 Dla porównania przedstawiono w nim także 
średnie wyniki ze szkół w mieście, w powiecie cieszyń-
skim oraz w kraju.

 W roku szkolnym 2014/15 dwoje uczniów na-
szego gimnazjum zdobyło tytuł laureata w Wojewódz-
kich Konkursach Przedmiotowych. Byli to:

- Michał Kryska z matematyki ( klasa III), przygotowa-
nie: mgr Jolanta Woźniak

- Laura Meissner z języka niemieckiego (klasa II), przy-
gotowanie: mgr Anna Sztwiertnia oraz   mgr Magdalena 
Karnacz.

 W sobotę 27 czerwca odbyły się rozmowy kwa-
lifikacyjne dla kandydatów do GTE. W wyniku naboru 
przyjętych zostało 32 uczniów w tym 15 z SPTE. Zade-
cydowano o utworzeniu dwóch oddziałów klas pierw-
szych. Wychowawczyniami klas pierwszych zostaną 
panie: mgr Izabela Kubicius i mgr Dorota Kisiała.

 Nowy Rok szkolny rozpoczniemy jak zawsze 
1 września. Jako społeczność szkolna spotkamy się  
o godzinie 8:00 w szkolnej auli. Następnie udamy się 
do kościoła Jezusowego na godzinę 9:30, aby uczestni-
czyć w uroczystym nabożeństwie. Tym samym chcemy 
powierzyć wszystko, co związane ze szkołą, naszemu 
Panu, prosząc go o błogosławieństwo, opiekę, mądrość 
i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy, ufając jak apostoł 
Paweł „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”. 

  Dagmara Jagucka-Mielke
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Przedszkole TE

 Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, 
lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nie-
prawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bez-
płatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołów 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Dlaczego Wczesne Wspomaganie Rozwoju? 

 Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na 
celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, po-
znawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju 
dziecka od chwili wykrycia u niego deficytów roz-
wojowych do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 
do 8 r.ż.). 
 Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zin-
tegrowany system oddziaływań profilaktycznych, 
diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych  
i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez 
interdyscyplinarny zespół specjalistów.
 Podmiotem wczesnego wspomagania roz-
woju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego 
wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoru-
chowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia gene-
tyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów 
zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, 
uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu 
nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu 
ruchowego.
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymula-
cji polisensorycznej, (wielozmysłowej), rozwoju 
mowy i języka, orientacji i poruszania się w prze-
strzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętno-
ści samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.
 
 Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu 
dzieci w Przedszkolu Towarzystwa Ewangelickie-
go od  1 września rusza „wczesne wspomaganie”. 
W naszej placówce pracuje zespół specjalistów 
(psycholog, logopedzi, pedagodzy specjalni, któ-
rzy dołożą wielu starań żeby pomóc dzieciom wy-
równać deficyty rozwojowe przed rozpoczęciem 
nauki w szkole.

WAŻNA MYŚL

 „Wychowawca, który nie wtłacza,  
a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata,  
a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytu-
je, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych 
chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie  
na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł try-
umf odnosi”. 

Janusz Korczak

Drodzy Rodzice

 Jeśli chcecie aby Wasze dziecko rozwijało 
się w bezpiecznym miejscu, otoczone zrozumie-
niem i troską, to zachęcamy do zapoznania się  
z ofertą naszej placówki. 
 Zaproszenie szczególnie skierowane jest 
dla rodziców dzieci z rocznika 2013 dla tych ma-
luszków 2,5-latków otwieramy nową grupę. Mamy 
świadomość, że decyzji o pozostawieniu maleń-
stwa w przedszkolu towarzyszy mnóstwo emocji. 
Mamo i Tato, wiemy jak wielkim skarbem jest dla 
Was Wasze dziecko i dołożymy wszelkich starań 
by czas spędzony w naszej placówce pełen był ra-
dości i pozytywnych doświadczeń. Jeśli czujesz, że 
to zaproszenie skierowane jest właśnie do Ciebie, 
to odwiedź nas. Przyjdź, zobacz, zdecyduj:)

Przedszkole Towarzystwa 
Ewangelickiego, 

Plac Kościelny 1, 43-400 Cieszyn,
tel. 33 852 11 41, www.pte.tecieszyn.pl;

ptecieszyn@op.pl.

Drodzy Rodzice!

Grażyna Podżorska
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Ratujmy Organy
Ratujmy Organy kościoła Jezusowego

III koncert Artystów z Zaolzia

	 Trochę	czasu	już	upłynęło	od	pozostających	ciągle	w	naszej	pamięci	
dwóch	wspaniałych	koncertów,	w	których	dla	ratowania	organów	naszej	świą-
tyni	wystąpili	artyści	z	Zaolzia.	Miło	mi	poinformować,	że	trzeci koncert z 
cyklu „Artyści z Zaolzia dla ratowania Organów kościoła Jezusowego” 
odbędzie się w niedzielę 25 października br. o godz. 16.00. 
	 Z	wielką	radością	i	satysfakcją	muszę	powiedzieć,	że	nie	było	żadnych	
kłopotów	z	pozyskaniem	wykonawców	na	ten	koncert.	Jedyną	trudność	sta-
nowiło	ustalenie	terminu	dogodnego	dla	artystów,	bowiem	są	oni	rozchwyty-
wani	na	kilka	miesięcy,	a	nawet	rok	do	przodu,	tak	mają	zapisane	kalendarze	
występów.	Nie	należy	się	dziwić,	gdyż	są	to	artyści	odnoszący	stale	sukcesy	
w	kraju	i	za	granicą.	Nie	będę	już	dłużej	trzymał	Szanownych	Czytelników	w	
niepewności	i	podaję,	że	25.10.2015	w	Kościele	Jezusowym	wystąpią:	
 Chór Żeński „Melodia” z Nawsia, świeżo po zdobyciu Złotego Me-
dalu na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Mundi Cantant w ra-
mach 43 Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Svatky Pisni Festi-
val of Songs” Olomouc 2015.
 Tamara Tomoszek – śpiewaczka, absolwentka wydziału pedago-
gicznego – wychowanie muzyczne na Uniwersytecie w Ostrawie. Śpiewa 
różne gatunki muzyki od folku poprzez gospel, występowała w musi-
challu. Najlepiej czuje się w utworach jazzowych. 
 Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” z Trzyńca, uczestnik dwunastu 
Światowych Festiwali Polonijnych w Koszalinie, skąd wrócił 20 lipca br. 
odnosząc kolejne wielkie sukcesy. 
 

A	zatem	jest	się	na	co	cieszyć,	rezerwujmy	sobie	czas	

25 października br. o godz. 16.00. 
 
	 Szczegółowe	 opisy	 dokonań	 i	 sukcesów	wykonawców	 podam	w	 paź-
dziernikowym	wydaniu	„Wieści	Wyższobramskich”.

Eugeniusz Raabe 



Informator Parafialny nr 9/2015 (141)

wrzesień 2015 37

Chóry, muzyka...
Hosanna w Opolu

 Czerwiec to miesiąc wy-
jazdów, wycieczek, najrozmait-
szych imprez... W tym też miesiącu 
przyszedł czas na podsumowanie 
całorocznej pracy małych chórzy-
stów chóru Hosanna z Cieszyna. 
W ramach wdzięczności za pilne 
uczęszczanie na cotygodniowe pró-
by, otrzymali oni mały prezent od 
dyrygentki, która zorganizowała 
wycieczkę. Warto tu zaznaczyć, iż 
ten rok był dla nas szczególnie wy-
czerpujący ze względu na Jubileusz 
HOSANNY. 
 W niedzielę 14 czerwca br. 
o godz. 7.00 wyjechaliśmy autoka-
rem z placu Kościelnego, a naszym 
miejscem docelowym było Opole. 
Przyznam, że od kilku lat moim 
marzeniem było zabranie dzieci do 
tego urokliwego miasta, które po-
siada wiele atrakcji oraz przyciąga 
wielu turystów z polski i zagrani-
cy, a dlaczego, wszystko wyjaśnię  
w dalszej części. 
 Na miejsce dojechaliśmy 
o godz. 9.20, więc mieliśmy sporo 
czasu, aby spokojnie przygotować 
się do występu. Zostaliśmy przywi-
tani przez pastorową Dorotę Prac-
ką, która pełniła funkcję gospody-
ni podczas nieobecności księdza. 
W kaplicy był czas na nastrojenie 
instrumentów oraz rozśpiewanie 
się. Nabożeństwo rozpoczęło się 
o godz. 10.30, po przywitaniu  
i przedstawieniu się przyszedł czas 
na występ, który został odebrany 
gromkimi brawami. Po nabożeń-
stwie w sali parafialnej czekał na 
nas poczęstunek, gdzie raczyliśmy 
się kołaczami oraz smaczną kawą  
i herbatą. 
 Po nabożeństwie przeszli-

śmy na rynek miasta, jednak zanim tam dotarliśmy, po drodze chcieliśmy 
zobaczyć opolski amfiteatr, w którym odbywały się próby przed wieczor-
nym koncertem. Dzieci miały okazję zerknąć przez siatkę płotu na śpie-
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WCK w parafii partnerskiej 
w Schwabach

wające polskie gwiazdy. Było to niesamowite 
przeżycie. 
 Rynek miasta i jego okolice zwiedzali-
śmy indywidualnie, był to również czas na zje-
dzenie obiadu. Urokliwe centrum miasta warte 
jest obejrzenia.  Na opolskim rynku w trakcie 
trwania festiwalu artyści biorący w nim udział 
udzielali wywiadów, nam udało się obejrzeć 

„na żywo” Zbigniewa Wodeckiego, co też nie-
którzy z nas szybko uwiecznili na fotografiach.
 Kolejnym naszym punktem docelo-
wym było ZOO, do którego wspólnie dotar-
liśmy. Tam oczywiście był podział na mniej-
sze grupki, aby łatwiej było można korzystać  
z wszelkich atrakcji, które oferuje ZOO.
 ZOO w Opolu w 1997 roku zostało w 
znacznym stopniu zniszczone podczas powodzi 
tysiąclecia. Kolejne lata wiązały się ze stopnio-
wą odbudową, renowacją i modernizacją, co 
czyni opolskie zoo jednym z najnowocześniej-
szych w Polsce. Dzieci bardzo żywiołowo re-
agowały na mieszkańców ogrodu zoologiczne-
go, dając upust swojej radości. Czyż nie warto 
inwestować w tego typu wyjazdy?
 Nasza droga powrotna minęła nam bar-
dzo szybko, każdy był zmęczony tak intensyw-
nie spędzonym dniem, wypełnionym wieloma 
atrakcjami. 
 Dziękuje -
my Panu Bogu, że 
szczęśliwie, bez 
żadnych sensacji, 
spędziliśmy ten 
wyjątkowy dzień  
i szczęśliwi wró-
ciliśmy do domów.  
Jesteśmy również 
wdzięczni parafii, 
która sfinansowała 
wyjazd.

 W pierwszy weekend lipca doczekaliśmy się plano-
wanego już od dwóch lat wyjazdu do naszej partnerskiej pa-
rafii św. Marcina w Schwabach.
 W piątek wczesnym rankiem pełni energii wyruszy-
liśmy grupą ośmioosobową dwoma samochodami w wiado-
mym kierunku. Na miejsce dotarliśmy z pewnym opóźnie-
niem ze względu na drobne problemy techniczne… Przed 

BM
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Evangelisches Haus (który przez następne dni był 
naszym miejscem ochłody i posiłków) czekała na 
nas grupka uśmiechniętych osób, która bardzo cie-
pło nas przywitała. Zgodnie z listą zostaliśmy przy-
dzieleni do rodzin goszczących. Mimo niewielkich 
obaw szybko poczuliśmy się bardzo swobodnie 
wśród naszych gospodarzy, a podczas wspólnej ko-
lacji mogliśmy się lepiej poznać i ustalić grafik na 
kolejny dzień. 
 Sobotę rozpoczęliśmy od wycieczki pocią-
giem do Norymbergii. Ze względu na niewyobra-
żalny upał, nasze ścieżki prowadziły przez piękne 
i chłodne kościoły. W drodze powrotnej nie obyło 
się bez przygód. Maszynista przeoczył naszą stację 
i nie otworzył drzwi, co spowodowało, że mieliśmy 
okazję przejechać się do sąsiedniego miasta. Zmę-
czeni gorącem i dodatkową nieplanowaną atrakcją, 
zauważyliśmy miejską fontannę i po chwili wszyscy 
znaleźliśmy się w wodzie. Szczęśliwi dotarliśmy 
na obiad, gdzie dojechała do nas reszta chórzystów.  
W komplecie mogliśmy wyruszyć do pobliskiego 
Hilpoltstein na koncert w Christuskirche. Mimo, iż 
słuchaczy było niewielu, zostaliśmy przez nich bar-
dzo miło przyjęci, a naszym wystąpieniem zasilili-
śmy budżet na remont organów kościoła Jezusowego 
kwotą 270 euro. Po pracowitym wieczorze organi-
zatorzy koncertu, nasi przyjaciele z poprzedniej ba-
warskiej wyprawy Ingrid i Gerhard Lachner zapro-
sili nas do swojego ogrodu na poczęstunek, gdzie 
spędziliśmy bardzo miłe chwile na rozmowach do 
późnych godzin nocnych.
 Niedziela przywitała nas również upalnym 
słońcem. Rano wzięliśmy aktywny udział w nabo-
żeństwie w Stadtkirche w Schwabach, śpiewając 
dwie pieśni. Nabożeństwo miało rodzinny charakter, 
gdyż po kazaniu parafianom przedstawieni zostali 
przyszłoroczni konfirmanci, którzy przybyli do ko-
ścioła z całymi rodzinami. Dla nas była to również 
okazja do zwiedzenia pięknie odrestaurowanego 
kościoła, w którym wieczorem miał się odbyć nasz 
koncert w ramach Schwabacher Musiktage. Dzień  
5 lipca 2015 r. widniał w naszym grafiku już od dłuż-
szego czasu. Zaproszenie na odbywający się co dwa 
lata festiwal Dni Muzyki w Schwabach otrzymali-
śmy już w lutym 2013 roku, podczas zimowego tour-
née po Bawarii, gdy zbieraliśmy fundusze na remont 
naszych organów. 
 Po nabożeństwie solidnie poćwiczyliśmy  
w chłodnym wnętrzu kościoła, ciesząc się wspania-
łą akustyką gotyckiej świątyni. Po próbie ruszyli-
śmy głodni na przepyszny obiad, który, jak co dzień, 
przygotowała dla nas w Evangelisches Haus nieza-
stąpiona pani Elfriede Schwarz. Popołudnie spędzili-
śmy na zwiedzaniu miasta razem z panią przewodnik 
przy rekordowej temperaturze 40,3C w cieniu! Po 

Koncert w Hipoltstein

Na rynku w Schwabach

Próba w kościele

ochłodzeniu się, ponownie spotkaliśmy się w kościele, 
by przygotować się do występu. Koncert inaugurujący 
tegoroczny festiwal Schwabacher Musiktage rozpoczął 
się o godz. 19.30. Wcześniej kościół wypełnił się ludźmi, 
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Z wizytą u Gerharda i Ingrid

którzy aby wejść, musieli kupić bilet za 12 euro!  
Mimo tego, zjawiło się bardzo dużo słuchaczy, co 
jeszcze bardziej mobilizowało nas do dania z sie-
bie wszystkiego. W programie naszego ponadgo-
dzinnego koncertu znalazły się utwory z różnych 
epok i stylów. Zaprezentowaliśmy również nasze 
śląskie pieśni ludowe. Większość z nich zaśpie-
waliśmy a cappella, ale trzy utwory wykonaliśmy 
z towarzyszeniem organów, za którymi zasiadł 
Dyrektor Muzyki Kościelnej i zarazem kierownik 
artystyczny festiwalu, Klaus Peschik. Współpraca 
przebiegła bez zarzutów, co wzmocniło poczucie 
więzi pomiędzy naszymi parafiami. Znakomity 
organista kościoła św. Marcina wykonał również 
dwa utwory solowe na organach. Koncert zakoń-
czył się owacjami na stojąco, co było dla nas naj-
lepszą nagrodą za wielotygodniowy trud włożony 
w opanowanie repertuaru. 
 W poniedziałek rano przyszedł czas roz-
stań i pożegnań z naszymi wspaniałymi i niezastą-
pionymi gospodarzami. Jesteśmy im bardzo wdzięczni 
za troskę i opiekę podczas naszego pobytu. Z Bożą po-
mocą wszyscy szczęśliwie dotarliśmy do swoich do-
mów.
 Wyjazd do parafii partnerskiej w Schwabach 
był dla nas kolejną wspaniałą przygodą, pełną wrażeń  

i emocji, które na pewno na długo zostaną nam w pa-
mięci. Cieszymy się, że również poprzez muzykę mo-
żemy budować mosty porozumienia i przyjaźni pomię-
dzy członkami naszych parafii.

Kasia Klus-Bathelt

 SCHWABACH – tak wygląda kultura chóralna: 
Wyższobramski Chór Kameralny z polskiej parafii part-
nerskiej z Cieszyna wystąpił w świeżo odnowionym ko-
ściele św. Marcina i św. Jana Chrzciciela w Schwabach. 
Był to jeden z tych koncertów, które na długo i dobrze 
pozostają w pamięci.

 Mocne głosy i muzyczna inteligencja – tak za-
prezentował się w Schwabach Wyższobramski Chór Ka-
meralny.

 Skład stosunkowo młodego zespołu maleń-
ki, niespełna tuzin śpiewaków staje na scenie, śpiewa 
również dyrygent Piotr Sikora. O tym, że mimo tego 
chór zabrzmi potężnie i wyraziście, zapewnia człon-
kini Schwabacher Kantorei, która słyszała już zespół 
podczas pobytu w Polsce. Pełna uznania dodaje: „ich 

 Dnia 7 lipca 2015 r. na łamach gazety Schwabacher Tagblatt dziennikarz Hans 
von Draminsky opublikował bardzo pozytywną recenzję z koncertu Wyższobramskiego 
Chóru Kameralnego, inaugurującego Dni Muzyki w Schwabach.

WYŻSZOBRAMSKI CHÓR KAMERALNY 

WYSTĄPIŁ W KOŚCIELE MIEJSKIM

śpiew przyprze nas do muru” – co zdaje się być prawie 
typowym fenomenem wschodnioeuropejskich chórów.

 Tutaj nikt nie może się schować za swoim chó-
rowym kolegą, intonacja i artykulacja muszą zgadzać 
się w 100 procentach, a budowane stopniowo i staran-
nie muzyczne napięcie nie może nagle się zapaść.

 Jedenaścioro Polaków rozpoczyna z widoczną 
swobodą. Utworem Giuseppe Pitoniego „Cantate Do-
mino” przedstawiają się jako elitarny chór z potężny-
mi basami, jaśniejącymi sopranami i dopasowanymi 
głosami środkowymi. „Boże Wielki” to polska wersja 
pieśni „Grosser Gott wir loben dich” – zaśpiewana 
szeroko i z wielką siłą oddziaływania, daleko inną od 
standardowych chóralnych wykonań.
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 „Kleine Nachtmusik” Wolfganga Amadeusza 
Mozarta to już wokalne odkrycie, w którym Wyższo-
bramski Chór pokazuje swoje możliwości jeśli chodzi 
o precyzyjne współbrzmienie i do krańców możliwości 
zbalansowany harmoniczny śpiew. Człowiek czuje się 
jak podczas występu słynnych amerykańskich zespołów 
A-cappella, które odnosiły wielkie sukcesy w drugiej po-
łowie XX wieku.

 Wyższobramski Chór Kameralny opanował 
również  sztukę śpiewania lirycznego, co daje się od-
czuć słuchając m.in. hymnu „Confitebor” Josefa Ga-
briela Rheinbergera. Poza tym chórzyści poruszają się 
swobodnie i pewnie pomiędzy efektownym romanty-
zmem i dramatycznym neoromantyzmem. Wiedzą nawet, 
jak w muzyce kościelnej z operowego języka Giuseppe 
Verdiego uczynić spirytualny lament.

 Gdy działający jak dobrze nastrojony instru-
ment chór zbiera się na emporze organowej wokół 
dyrektora muzyki kościelnej Klausa Peschika, ich 
współdziałanie przekonuje o głębokim wzajemnym zro-
zumieniu i umiejętności budowania napięcia poprzez 
treści emocjonalne.

Minimalny czas prób

 Pomimo zaledwie jednej wspólnej próby chór i 
organista osiągają zadziwiający stopień synchronizacji, 
zarówno w tanecznym „Lobet den Herren” (Pochwal 
mój duchu Mocarza) jak i eterycznym wezwaniu „Bles-

sed be the God” Samuela Sebastiana Wesleya. Kulmi-
nacją wspólnych występów jest inteligentna parafraza  

„Jam z niebios zszedł” – „Warownym grodem”, w któ-
rej rozważnie zaplanowane budowanie napięcia osiąga 
wzorcowy charakter. Postmodernistyczna medytacja  
o przyjściu Najwyższego.

 Klaus Peschik wykonuje „Monolog und Fuge 
für Orgel“  Rheinbergera i „Preludium i fugę c-moll“ 
Jana Sebastiana Bacha. Chór łapie w tym czasie od-
dech – koniecznie, gdyż zaraz wykona słynną fugę  
g-moll Bacha (BWV 578) w opracowaniu Warda Swin-
gle, założyciela legendarnych „Swingle Singers”. Kto 
kiedykolwiek miał okazję usłyszeć na żywo tych ame-
rykańskich akrobatów wokalnych, ten chyli czoła przed 
Wyższobramskim Chórem Kameralnym, który praktycz-
nie w niczym nie ustępuje słynącym z wykonywania su-
perszybkich muzycznych eksperymentów, Amerykanom.

 Na zakończenie jeszcze refleksyjna pieśń gospel 
i trzy przebojowe polskie piosenki ludowe. W obliczu 
aplauzu na stojąco zachwyconej publiczności, chór wy-
konuje jeszcze nieco niedorzeczną wiązankę „Alleluja-

-Medley”, która niczym kolejka pędzi poprzez historię 
muzyki pomiędzy piątą symfonią Beethovena a „Mesja-
szem”, wykonując przy tym liczne zabawne i gwałtowne 
skręty. Na końcu wybucha radosny śmiech, który zdaje 
się nie mieć końca.

HANS VON DRAMINSKY
Tłum. Peter Meise

Koncert w Jaworzu

 W sobotę 20 czerwca br. w amfiteatrze w Ja-
worzu odbył się XI Międzynarodowy Koncert Ewan-
gelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej. Co roku parafia 
w Jaworzu wraz z Komisją Chórów i Orkiestr Diece-
zji Cieszyńskiej zaprasza chóry 
naszej diecezji do śpiewania w 
plenerze. W tym roku w koncer-
cie wzięło udział ok. 400 chórzy-
stów naszej diecezji oraz gość 

- chór Lutheran Chorus z Trzyńca  
w Czechach. Jak zwykle - koncert 
składał się z 2 części: religijnej i 
ludowej, a w przerwie między 
obiema częściami zaprezentowa-
li się artyści operetkowi scen ze 
Śląska.
 W tym roku 3 chóry mie-
szane naszej parafii - Bażanowice, 

Cieszyn i Hażlach-Zamarski połączyły swe głosy, by 
wspólnie zaśpiewać „Zagrej mi muzyko” w opracowa-
niu Eugeniusza Fierli oraz wiązankę pieśni ludowych 

„Zachodzi słoneczko”. 
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 Wszyscy uczestnicy kon-
certu zastali poczęstowani smacz-
nymi kołaczami i pieczoną kieł-
baską. Dla wielu z nas koncert w 
Jaworzu zapowiedział nadchodzą-
ce wakacje.

Joanna Sikora
foto: www.parafiajaworze.pl

 28 czerwca br. Chór Misyjny  
z Cieszyna oraz 18 innych parafian wy-
ruszyło do Pszczyny. Najpierw wzięli-
śmy udział w nabożeństwie w pięknym 
neobarokowym kościele na samym ryn-
ku. W tym dniu miało miejsce błogosła-
wieństwo dla „Złotych Konfirmantów". 
Przed 50 laty do konfirmacji przystąpiły 
24 osoby, a w kościele obecnych było 
ich 12. Nasz chór pod dyrekcją Wiesła-
wy Sitarz wykonał w czasie nabożeń-
stwa 2 pieśni: „To niepojętej łaski cud” 
oraz „Chcę o Jezusie moim śpiewać”. 
Zostaliśmy tam ciepło przyjęci. Pro-
boszcz Jan Badura podarował nam kartki 
z rysunkiem kościoła, a my przekazali-
śmy 12 płyt z nagranymi pieśniami pt.: 
Chwalcie, chwalcie”. We wnętrzu świą-
tyni zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Do 
obiadu był jeszcze czas, więc uczestnicy wycieczki 
porozdzielali się na grupki. Część zwiedzała otocze-
nie Zamku Pszczyńskiego. Niektórzy udali się do Po-
kazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku. Inni 
przyglądali się odbywającym się na rynku warsztatom 
w ramach Festiwalu Ceramiki czy po prostu poszli na 
kawę. Obiad zjedliśmy w restauracji Bazar u Koziołka 
na rynku, gdzie jedzenie było na wagę. Syci wracaliśmy 
do autokaru, ciesząc jeszcze oczy pięknymi wyrobami 
ceramicznymi na stoiskach. Niektórzy zrobili sobie 
jeszcze zdjęcie na ławeczce z księżną Daisy.          
 Kolejnym punktem naszego programu było 
zwiedzanie ogrodów Kapiasa w Goczałkowicach. Naj-
pierw zobaczyliśmy Stary Ogród przy domu, potem 
Centrum Ogrodnicze, gdzie można dokonać zakupów. 
Pozostały nam jeszcze do obejrzenia Nowe Ogrody, 
gdzie na powierzchni 4 ha można znaleźć ogromną 
kolekcję roślin ozdobnych. Przykładowe aranżacje to: 

Chór Misyjny w Pszczynie i Goczałkowicach

Staw naturalny z altaną na wysepce, Ogród wiejski, 
Ogród romantyczny, Ogród lato, Ogród zima, Wrzoso-
wisko, Ściana powojników, Zaułek śródziemnomorski 
i wiele innych. Zmęczeni, głodni czy spragnieni mogli 
odpocząć i zamówić coś w Restauracji czy posiedzieć 
w wybranym przez siebie zakątku. Pomimo prognoz 
zapowiadających deszcz, oprócz paru kropli pogoda 
utrzymała się całkiem dobrze. A my syci wrażeń wróci-
liśmy szczęśliwie do Cieszyna około godziny osiemna-
stej. 
 Dziękujemy Panu Bogu za opiekę i szczęśliwy 
powrót do Cieszyna oraz naszemu sponsorowi, naszej 
Parafii, która sfinalizowała opłatę autokaru.

Chórzystka
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 Jak co roku na zakończenie sezonu 
szkółkowego dzieci z naszej Parafii wybiera-
ją się na zasłużoną wycieczkę. Jest to nagroda 
za pilność, za cotygodniową obecność zarów-
no na nabożeństwach dziecięcych – szkół-
kach niedzielnych, jak i na comiesięcznych 
nabożeństwach dla rodzin. W dniu 28 czerw-
ca 2015 roku rozpoczęliśmy nasz wyjazd po 
czeskiej stronie Olzy i autokarem dotarliśmy 
prosto do Świata Techniki w Ostravie.
 Jeszcze niedawno były to opuszczone 
miejsca, w których produkcja zakończyła się 
w 1998 roku. Teraz z byłego przemysłowego 
kolosa stało się miasto, gdzie ludzie powraca-
ją. Obecnie finiszuje projekt pod nazwą Świat 
Techniki. Projekt można dla lepszego zrozu-
mienia podzielić na „Mały świat Techniki"  
i „Wielki świat Techniki".
 Wspólnym mianownikiem tych świa-
tów jest poznać wszystko na własnej skórze 
za pośrednictwem zabaw i gier, bez użycia 
nudnych podręczników pełnych liczb. Mogli-
śmy między innymi zrozumieć jak funkcjo-
nuje miasto albo ludzkie ciało, przetranspor-
tować się maszyną czasu do epoki mamutów, 
zrozumieć, co to właściwie tęcza lub burza.
 Cały dzień biegaliśmy między różny-
mi stanowiskami, żeby móc jak najwięcej zo-
baczyć, żeby niczego nie przeoczyć, tak aby 
nic nam nie umknęło. Wszystko nas fascyno-
wało, każda rzecz ciekawiła i z radością, pełni 
wrażeń i niesamowitych wspomnień, bardzo 

Dzieci i młodzież
Czas na przygodę!!!
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zmęczeni wróciliśmy do domu.
 Dziękujemy za kolejne odkrycie, za to że znowu 
zobaczyliśmy coś nowego. Cieszymy się, że tworzymy 
taką wspaniałą, Bożą rodzinę. Zapraszamy, zachęcamy 
wszystkie dzieci do uczestniczenia zarówno w szkółkach 
niedzielnych, jak i innych formach aktywności kościelnej, 
bo to daje ogromną radość, szczególnie gdy możemy ją 
dzielić z innymi członkami spotkań.

Oliwia Madzia

Tydzień Dobrej Nowiny 
w Hażlachu i Zamarskach

 Tygodnie Dobrej Nowiny, czyli wa-
kacyjne półkolonie z dobrym przesłaniem, na 
stałe zagościły już w kalendarzach filiałów 
naszej parafii. Nie inaczej było i w tym roku.  
W Hażlachu dzieci codziennie gościły w salce, 
w dniach od 13 do 19 lipca, zaś w Zamarskach 
tydzień później.
 Głównym tematem tegorocznych spo-
tkań byli niezwykli ludzie. Uczestnicy Tygo-
dnia zapoznawali się więc z historiami takich 
biblijnych bohaterów jak Saul z Tarsu, królo-
wa Estera, Lidia - sprzedawczyni purpury czy 
sędzia Gedeon. Tradycyjnie czas półkolonii 
wypełniał również wspólny, radosny śpiew 
przy akompaniamencie gitar i keyboardu. Nie 
poprzestaliśmy jednak na śpiewaniu tylko 
znanych piosenek. Ochoczo nauczyliśmy się 
nowej, która z pewnością zabrzmi także na 
coniedzielnych szkółkach w powakacyjnym 
czasie. Najradośniejszym, a zarazem najgło-
śniejszym, punktem programu był czas zabaw, 
w trakcie którego dzieci uczestniczyły zarów-
no w przygotowanych dla nich wyzwaniach 
jak i same (z drobną pomocą opiekunów) or-

...w Hażlachu
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...w Hażlachu

ganizowały sobie czas grając w piłkę nożną, skacząc 
na skakance, układając budowle ze specjalnie do tego 
celu przygotowanych elementów lub korzystając z in-
nych dostępnych sportowych akcesoriów. Wydaje się, 
że jednym z najbardziej oczekiwanych momentów 
półkolonijnego dnia był poczęstunek składający się z 
pysznych, domowych ciast, które doskonale nadały się 
do szybkiej regeneracji sił, oraz chłodnego napoju, któ-
ry pozwalał przetrwać ciepłe, słoneczne dni. Typowy 
dzień zamykała interesująca opowieść o Hudsonie Tay-
lorze - brytyjskim misjonarzu, zwanym także aposto-
łem Chin. Ciekawa narracja oraz wzbogacenie historii 
o kolorowe obrazy sprawiły, że dzieci z przyjemnością 
śledziły losy Taylora, nie mogąc doczekać się kolej-

nych części opowiadania. Opiekunowie zadbali także 
o to, by najmłodsi mogli poznać co nieco niezwykłych 
postaci, które zapisały się chlubnie w dziejach (nie tyl-
ko tych najstarszych) Polski. Każdego dnia, od same-
go rana, na ścianach wisiały portrety znanych polskich 
osobistości, a zadaniem uczestników było odgadnięcie 
kogo one przedstawiają po to, by na samym końcu spo-
tkania móc, prawidłowo rozwiązując zagadki, uzyskać 
drobną nagrodę. W czasie Tygodnia odwiedzili nas tak-
że specjalni goście. W Hażlachu pani policjantka oraz 
pan policjant przeprowadzili krótką pogadankę wraz z 
prezentacją posłuszeństwa ich psa, owczarka niemiec-
kiego o imieniu Grom. O bezpieczeństwie oraz o spe-
cjalistycznym sprzęcie pomagającym w zwalczaniu 
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...w Zamarskach

niebezpieczeństw poopowiadał w Zamarskach strażak. 
Finałem codziennych, prawie tygodniowych spotkań, 
była wycieczka. W tym roku autokarem pojechaliśmy 
na górę Żar, gdzie czekało na nas mnóstwo (jak na tak 
krótki wyjazd) atrakcji. Na wstępie przeszliśmy trasę  
w parku linowym (każdy adekwatną do swoich umiejęt-
ności i wieku) po to, by chwilę później pozjeżdżać po 
specjalnym torze na dmuchanych pontonach. Zamknę-
liśmy wycieczkę podróżą kolejką na górę, szalonymi 
zjazdami po letnim torze saneczkowym oraz powtór-
nym kursem kolejką, tym razem w dół. Do domu wró-
ciliśmy bezpiecznie, cali, zdrowi i pełni wrażeń.
 Krótko podsumowując oba Tygodnie, chcę 
podkreślić, że obserwując bawiące się, radosne, zasłu-

chane, czasem zadziwione dzieci, jestem zdania, że pół-
kolonie należy zaliczyć do udanych i należy dziękować 
Panu Bogu za to, że daje nam możliwości i chęci do 
tego, żeby takie inicjatywy w naszej Parafii organizo-
wać oraz, przede wszystkim, prosić go o to, by poma-
gał nam, a szczególnie (biorąc pod uwagę głównych 
aktorów Tygodni Dobrej Nowiny) najmłodszym, w co-
dziennym poznawaniu jego wspaniałości!

Andrzej Kaczmarczyk
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Wyspa skarbów

 W tym roku od 29 czerwca do 
3 lipca br. odbywał się Tydzień Dobrej 
Nowiny w Gumnach. Zaprosiliśmy 
dzieci do wspólnej podróży na Wyspę 
Skarbów. Każdy dzień był wspólnym 
odkrywaniem drogi, którą należy po-
dążać, aby zdobyć najwspanialszy na 
świecie skarb. Tym cudownym skar-
bem  jest zbawienie, życie z Bogiem 
tutaj na ziemi, a później życie z Nim 
w niebie na wieki.  Tych duchowych 
prawd dzieci uczyły się poprzez histo-
rie biblijne, wersety, pieśni. Wielkie 
emocje towarzyszyły scenkom z życia 
marynarzy przedstawione za pomocą 
pacynek. Oczywiście w planie dnia nie 
zabrakło czasu na wykonanie prac pla-
stycznych, gry i zabawy oraz smaczny 
posiłek. Jak na prawdziwych podróż-
ników przystało pojechaliśmy na wycieczkę do 
Ustronia, a aspiracje odkrywców zaspokoiliśmy 
na zakończenie TDN poszukując, za pomocą map 
i wskazówek, ukrytych skarbów.
 Jak co roku mogliśmy liczyć na pomoc  
i wsparcie osób, które bezinteresownie poświęci-
ły swój czas i swoje siły. Dziękujemy paniom Ani, 
Ewie i Marcie, a także Ani, Kasi, Iwonce, Andże-
lice, Monice i Krzysiowi; p. Fignie, p. Frydzie, 
Radzie Filiału Gumna oraz wszystkim niewymie-
nionym osobom, które przyczyniły się do tego, 
że kolejny raz mogliśmy zorganizować Tydzień 
Dobrej  Nowiny.

Bożena Kawulok
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 W ostatnich dniach lipca (od 20 
do 24) w Cieszyńskiej parafii Ewange-
licko-Augsburskiej obył się pierwszy 
English Bible Camp dla dzieci. W tych 
dniach gościliśmy młodych ludzi, któ-
rzy przyjechali aż z Kalifornii by pomóc  
w prowadzeniu półkolonii. Każdy z nich 
był odpowiedzialny za inne części dnia. 
Jedni za piosenki, inni za prace plastycz-
ne czy zabawy sportowe.  Nad całym 
przedsięwzięciem czuwali także polscy 
wolontariusze, którzy pomagali dzieciom 
zrozumieć co Amerykanie mieli im do 
przekazania oraz odpowiadali za oprawę 
muzyczną i przygotowanie przekąsek dla 
uczestników Camp’u.
 Dzień zaczynał się o godzinie 
9.00. Wszyscy uczestnicy zbierali się w 
sali konfirmacyjnej, która znajduje się na 
drugim piętrze naszego budynku parafial-
nego. Tam dzieci uczyły się angielskich 
piosenek. Jednak zanim zaczynali śpie-
wać, każdy zwracał się do swojego sąsia-
da i powtarzał za prowadzącym, że Bóg go 
kocha i cieszy się, że tu jest. Oczywiście 
wszystko w języku angielskim. W trakcie 
śpiewu dzieci uczyły się także wersetów 
biblijnych. Każdego dnia inny, związany 
z tematem. Za tę część odpowiadał Ben. 
Uczył on piosenek oraz wersetów. Pol-
scy wolontariusze starali się na bieżąco 
tłumaczyć najmłodszym o czym tak wła-
ściwie śpiewają. Jednak dlaczego tylko 
dzieci mają się czegoś uczyć? Zagranicz-
ni goście również pragnęli nauczyć się 
czegoś nowego. Dlatego też każdego dnia 
wspólnie z dziećmi starali się zaśpiewać 
również jakąś piosenkę po polsku. 
 Po śpiewającej pobudce, dzieci 
szły na drugie śniadanie, które zazwyczaj 
składało się z owoców, które przygotowy-
wali do spożycia polscy wolontariusze. 
 Po zaspokojeniu apetytów, 
uczestnicy dzielili się na trzy grupy  
wiekowe. Każda miała swój własny kolor.  
W końcu jakoś trzeba ich rozróżnić, 
prawda? Były to kolejno grupy – czerwo-
na, zielona i niebieska.  Każda udawała się na osobne  
zajęcia. Jedni szli na lekcje angielskiego, prowadzone 
przez Kirsten, drudzy na lekcję biblijną z Dayton’em, a 

English Bible Camp

ostatnia grupa wykonywała prace plastyczne, nad któ-
rymi czuwała Haley. Po określonym czasie grupy zmie-
niały się. 
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 Po pierwszej zmianie przychodził czas 
na obiad. Wtedy każda grupa ustawiała się  
w pary i szła ze swoim opiekunem do jadłodaj-
ni niedaleko parafii. Tam wszyscy wykonywali 
piosenkę „Pobłogosław Panie” po czym zasia-
dali do stołu i z apetytem zajadali domowej 
roboty obiad. Gdy już wszyscy napełnili swoje 
żołądki, nadchodził czas na powrót na parafię 
oraz na ostatnią kolejkę zajęć. Jednak kto da 
radę się skupić po tak dobrym posiłku? To jasne, 
że nikt. A zwłaszcza dzieci. Jakoś więc trzeba 
było skupić ich uwagę ponownie. Dlatego też 
znów zbierali się wszyscy w sali. Tu następo-
wał czas na piosenki ruchowe oraz obejrzenie 
jakiegoś ciekawego, krótkiego filmiku związa-
nego z tematem dnia. 
 Gdy już wszyscy się uspokoili, dzieci 
ponownie rozdzielały się na grupy, po czym 
grupy udawały się na zajęcia, w których jeszcze 
nie brały udziału danego dnia. 
 No i po ciężkim myśleniu i nauce ję-
zyka przyszła pora na to, na co chyba wszyscy 
czekali. Tak! Przyszedł czas na gry i zabawę.  
I tu już głowa Huntera była pełna pomysłów na 
zabawy na świeżym powietrzu. Tak, by wszy-
scy się dobrze bawili, zażyli ruchu i świeżego 
powietrza. 
 Po bieganiu, każdy sportowiec musi się 
czegoś napić i uzupełnić energię. Gdy uczestni-
cy półkolonii wracali do budynku parafii, w sal-
ce już czekały na nich świeże bułeczki, przygo-
towane przez panią Zuzannę Bronowską, przez 
większość ludzi znaną jako Pani Sonia. Prócz 
pysznych bułeczek czekały na nich domowej 
roboty ciasta, przygotowane przez rodziców. 
No i oczywiście coś zimnego do picia, aby za-
spokoić pragnienie. 
 Na koniec przychodził czas na końcowe 
piosenki oraz przypomnienie, o czym tak wła-
ściwie było mówione tego dnia. Czego dzieci 
się nauczyły, jaki był temat oraz werset. 
 Dzień kończył się o 16 wspólną mo-
dlitwą, po czym dzieci rozchodziły się do swo-
ich domów. Dzieci rozchodziły się do domów,  
a prowadzący zostawali, aby ustalić czy nie ma 
potrzeby wprowadzania jakichś zmian czy też by usta-
lić, co się dokładnie będzie działo następnego dnia. No 
dobrze. Wiemy jak wyglądał każdy dzień. Ale czego tak 
właściwie uczyły się dzieci? Jakie były te tematy i co 
ciekawego robili każdego dnia?
 Spotkania z językiem angielskim dzieci rozpo-
częły w rozmowach o rodzinie. Na lekcjach języka an-
gielskiego uczestnicy poznawali, jak nazywają się po-
szczególni członkowie rodziny. Opowiadali o swoich. 
Czy mają rodzeństwo, dziadków, itp. W trakcie Cra-

ft’ów, czyli prac plastycznych, każdy miał za zadanie 
narysować jakiegoś członka rodziny. Jednak, przecież 
nie może być tak, że starsi dostają dokładnie takie same 
zadanie. Dlatego też najstarsza grupa miała narysować 
nie jednego członka, lecz całą swoją najbliższą rodzinę. 
Wszystkie prace zostały następnie naklejone na wielkie 
drzewo, które zostało zamontowane na jednej ze ścian 
szkółkowej salki. W ten sposób powstało jedno wspól-
ne drzewo genealogiczne. Bo przecież wszyscy jeste-
śmy jedną wielką, Bożą rodziną. Na lekcji biblijnej na-
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tomiast mieli okazję poznać historię biblijną 
o Józefie i jego braciach, którzy sprzedali go 
do niewoli, a mimo tego, gdy przyszli pro-
sić faraona o pomoc on (jako rządca Egip-
tu) nie zemścił się, tylko zapewnił im życie  
w dostatku w jego własnym domu. Tego dnia 
Hunter postanowił nauczyć dzieci jak grać 
w zabawię „Catch the flag”, która polegała 
na tym, by jak najszybciej odebrać drużynie 
przeciwnej ich flagę i przynieść ją do własnej 
bazy. 
Drugiego dnia tematem przewodnim były… 
zwierzęta. Dzieci z chęcią zaśpiewały pio-
senkę o hipopotamie, której poprzedniego 
dnia nauczył ich Ben. Po obiedzie również 
zaśpiewały piosenkę „Jeśli jesteś dziś szczę-
śliwy”. Jednak zamiast śpiewania standar-
dowych zwrotek, dzieci miały za zadanie 
pokazać zwierzę, które zostało wyświetlone 
na rzutniku. Znalazły się tam między innymi 
surykatka, lama czy krokodyl. W trakcie prac 
plastycznych każdy uczestnik tworzył swój 
własny witraż, przedstawiający ważkę, ptaka 
lub motyla. Najmłodsi dostawali gotowe sza-
blony i ich zadaniem było tylko zaklejenie 
otworów kolorowymi bibułkami. Starsi już 
nie mieli tak łatwo. Musieli sami wyciąć od-
powiedni kształt, a potem stworzyć z niego 
kolorowy witraż. Wtorkowa lekcja biblijna 
opowiadała historię stworzenia świata. Dzie-
ci dowiedziały się co Bóg tworzył w kolejne 
dni stworzenia oraz obejrzały komiksowy fil-
mik przedstawiający wszystko od powstania światłości, 
do wygnania pierwszych ludzi z Raju.  Na lekcji języka 
angielskiego dzieci miały za zadanie opowiedzieć jakie 
jest ich ulubione zwierzę. Powiedzieć co je, jak wyglą-
da ( czy jest duże czy małe, jaki ma kolor) po czym każ-
dy rysował jedno ulubione zwierzę i starał się wyjaśnić, 
dlaczego wybrał właśnie to. Gdy skończyły się zajęcia, 
uczestnicy ochoczo ruszyli do Baseball’a, który został 
zaplanowany na ten dzień. 
Środa była bardzo upalnym dniem. Tym razem lekcja 
biblijna odbyła się na świeżym powietrzu. W cieniu 
drzew. Opowiadała o cudach. Uleczeniu trędowatych,  
chromych. Jednak głównym cudem było nakarmienie 
5000 głodnych przez Pana Jezusa.  Tego dnia dzieci na-
uczyły się nowej piosenki, którą mogły śpiewać przed 
drugim śniadaniem i lunchem. Lekcja angielskiego na 
pewno pobudzała apetyty. Dzieci rysowały i omawiały 
potrawy, które lubią jeść najbardziej. Dla jednych były 
to pierogi, dla innych smażony ser. Jednak najpopular-
niejszą potrawą była zadecydowanie pizza. Zabawą na 
dziś był Kick Ball. Gra podobna do Baseball’a, jednak 
polegająca na kopaniu piłki. Na zajęciach plastycznych 
za to każdy miał okazję zrobić swoją własną bransolet-

kę. Zapleść ją samodzielnie. 
 Czwartkowym tematem dnia była odwaga. 
Dzieci mogły usłyszeć historię Dawida i Goliata. Na 
konwersacjach z angielskiego każdy opowiadał, kto tak 
naprawdę jest według nich odważny. Rysowali odważ-
nych ludzi. Byli tam strażacy, policjanci, super bohate-
rowie, rodzice. Nie zabrakło też ukrzyżowanego Pana 
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Jezusa. Na plastycznych zajęciach powstawały naszyj-
niki z napisem COURAGE. Każda grupa miała inny 
poziom trudności wykonania ich. Najstarsza grupa mu-
siała pleść, najmłodsza robić tylko supełki. Tego dnia 
pogoda nie dopisała i zabawy trzeba było przenieść do 
budynku. Tym razem były zadania z balonami. W pa-
rach. Była również zabawa w „Kąty”. Wyznaczało się 
jedną osobę, która miała zasłonięte oczy. Wskazywała 
numer kąta i wszyscy, którzy się w nim znajdowali, od-
padali z gry. 
 Ostatniego dnia tematem byli bohaterowie. Na 
zajęciach plastycznych dzieci wykonywały swoje wła-
sne maski super bohaterów. Na konwersacjach każdy 
wymyślał swojego bohatera, po czym miał za zadanie 
opowiedzieć, co on takiego potrafi zrobić. Lekcja biblij-
na opowiadała o poświęceniu się Pana Jezusa na krzyżu. 
O tym jak zbawił nas swoją przelaną krwią. Na sportach 
dzieci powróciły do walki o flagi. Na każdych zajęciach, 
tak jak każdego dnia, dzieci próbowały nauczyć amery-

kanów polskich słów. Oczywiście pod czujnym okiem 
czy raczej uchem polskich opiekunów. 
 Piątek jednak nie był końcem. W końcu rodzice 
też chcieli zobaczyć, co takiego ich pociechy nauczyły 
się w ciągu tych kilku dni. Dlatego też w sobotę zostało 
zorganizowane spotkanie z rodzicami, na którym dzieci 
zaśpiewały swoje ulubione piosenki, których nauczyły 
się w ciągu tego tygodnia. Następnie Amerykanie opo-
wiedzieli rodzicom, co takiego działo się każdego dnia. 
Opowiedzieli również co nieco o sobie.  Na sam koniec 
został puszczony film, na którym pokazane były zdjęcia 
oraz urywki filmowe z całego English Campu, po czym 
wszyscy udali się na poczęstunek, a dzieci mogły po-
chwalić się swoimi pracami plastycznymi i oczywiście 
zabrać je do domu na pamiątkę. Tego dnia także mogły 
zebrać podpisy Amerykanów, opiekunów i innych dzie-
ci. Wszyscy podpisywali się na pamiątkowych koszul-
kach, które dostali ostatniego dnia półkolonii.

Młodzieżowy obóz  
w Wołczynie

 Od 26 lipca do 6 sierpnia w Wołczynie od-
bywał się obóz młodzieżowy zorganizowany przez 
cieszyńską parafię. W obozie wzięły udział ponad 
24 osoby wraz z ks. Marcinem Podżorskim. Wielo-
krotnie zadawane podczas wyjazdu pytanie, wokół 
którego koncentrowały się nasze myśli, rozważania, 
rozmowy w grupach i modlitwy, brzmiało: jesteś 
fanem czy naśladowcą? Czy Jezus jest dla ciebie 
mistrzem, zbawicielem, najdoskonalszym wzorem 
i jedynym panem czy może zaledwie idolem? Co-
dziennie oglądaliśmy jeden odcinek filmu pt. „Wię-
cej niż fan”, podsuwającego równie trudne co waż-
ne pytania i uczącego ciągłego umierania dla siebie 

– koniecznego, by żyć prawdziwie w Chrystusie i dla 
Niego. Każdy z nas otrzymał dziennik z zagadnienia-
mi odwołującymi się do treści filmu, pomocny w za-
glądaniu w głąb siebie, w nauce słuchania, oddawa-
nia i otrzymywania oraz koszulkę z (własnoręcznie 
zaprasowanym) napisem „Więcej niż fan. Bez reszty. 
Oddany. Naśladowca Jezusa”. Wypoczywając, pra-
cowaliśmy nad sobą w aspekcie duchowym i fizycz-
nym – w trakcie całego obozu przejechaliśmy wiele 
kilometrów na rowerach. Zwiedziliśmy Opole, gdzie 
byliśmy w ZOO oraz miejscową parafię z ks. Wojt-
kiem Prackim oraz Wrocław. Byliśmy też w leżącej 

Kornelia Dorighi
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niedaleko Wołczyna Byczynie, gdzie wzięliśmy 
udział w grze miejskiej. Korzystaliśmy z pobli-
skiego kąpieliska i z parku linowego w Bąko-
wie. Po wieczornych społecznościach graliśmy  
w gry planszowe, układaliśmy puzzle, czytali-
śmy, muzykowaliśmy lub kładliśmy się w ogro-
dzie na kocach, by oglądać gwiazdy, rozmawiać, 
zastanawiać się nad tym, co ważne i nad tym, co 
mniej istotne.
 Mieszkaliśmy w budynku należącym do 
miejscowej parafii ewangelickiej, który w trak-
cie naszego pobytu był prawie w całości oddany 
do naszej dyspozycji.
 Refleksyjnie. Poważnie – czasami. Za-
bawnie – przez większość czasu. Spokojnie. In-
tensywnie. Wspaniale! Tak właśnie było.

 Ania Stoch

 Redakcja pragnie przeprosić kon-
firmantkę Annę Stonawską za chochlik 
drukarski, który ukazał się w numerze 
czerwcowym, gdzie w spisie konfirman-
tów zostało zmienione nazwisko.
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Kącik 
młodzieżowy

 Jeśli chcemy w tekście zaznaczyć, że coś 
jest naprawdę ważne, używamy kilku sposobów. 
Podkreślamy jakiś fragment, pogrubiamy istotne 
słowa, zaznaczamy frazę kolorem, używamy wy-
krzykników, piszemy na marginesie „ważne”, itp. 
Wszystko, o czym mówił Jezus jest ważne, ale kiedy 
chciał szczególnie uwypuklić pewną rzecz, używał 
sformułowania „zaprawdę powiadam wam” (Mt 
6,2). Ewangelista Jan, przed ważnymi wypowie-
dziami Jezusa, powtarza nawet słowo „zaprawdę” 
drugi raz – „zaprawdę, zaprawdę powiadam wam” 
(J 1,51). Język grecki używa w tych miejscach sło-
wa „amen”. Język hebrajski zna jeszcze inny spo-
sób, by zwrócić naszą uwagę na najistotniejsze rze-
czy. Chcąc powiedzieć, że coś jest „naj, naj, naj!!!” 
powtarza tę rzecz drugi lub trzeci raz.
 A teraz spójrzmy na werset Iz 6,3: „Święty, 
Święty, Święty jest Pan Zastępów!”. Widzieliście, 
żeby gdziekolwiek w Biblii było napisane „Bóg jest 
łaskawy, łaskawy, łaskawy”? Albo „Bóg jest miło-
ścią, miłością, miłością”? Ja też nie widziałem. To 
chyba znaczy, że świętość jest cechą Boga, na którą 
powinniśmy zwróć szczególną uwagę.
 Problem w tym, że świętość jest chyba naj-
trudniejszą do wytłumaczenia cechą Boga. Nawet 
kiedy spotkamy słowo „świętość” w innych języ-
kach – holiness, Heiligkeit, sainteté, святість, 
utakatifu – i, używając translatora google, przetłu-
maczymy je na polski, ono dalej pozostanie dla nas 
obce. Na matematyce uczyłem się, że prosta to taka 
nieskończenie długa kreska. Wyobraźmy sobie (to 
nie będzie logiczne), że na jednym jej końcu (mówi-
łem, że to nie będzie logiczne) jest Święty Bóg, a na 
drugim grzeszny człowiek. Jak grzeszny człowiek 
może mówić o czymś, co jest poza zasięgiem jego 
rozumienia, logiki, semantyki? Świętość odróżnia 
Boga od Jego stworzeń. Boża świętość to coś wię-
cej niż moralna doskonałość i bezgrzeszna natura. 

Świętość sprawia, że Bóg jest inny, diametralnie 
różny niż my, oddzielony od nas, od grzechu, od 
tego, co na świecie.
 Nie rozumiemy świętości dlatego, że świę-
tość to wymiar Boga, którego człowiek jest z natury 
pozbawiony. W Świątyni Salomona, w miejscu naj-
świętszym, stały posągi dwóch cherubów (aniołów) 
z rozpostartymi skrzydłami. Izraelici uznawali te 
skrzydła za Tron Boga. Stąd w Ps 99 słowa: „Pan 
jest królem, drżą ludy, Siedzi na cherubach, ziemia 
się chwieje. Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony 
nad wszystkie ludy. Niech wielbią imię twoje wiel-
kie i straszne; On jest święty!”. Nawet w miejscu 
najświętszym Bóg był nieuchwytny w Jego świę-
tości. A świętość ta wywoływała strach, drżenie, 
trzęsienie ziemi. Izajasz, kiedy usłyszał trzykrotne 

„święty” powiedział: „Biada mi! Zginąłem”. Nie 
tylko nie rozumiemy świętości, nie tylko nie posia-
damy tej cechy, ale także możemy od niej zginąć.
 Uwaga, a teraz najdziwniejsze. Bóg mówi 
„Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg 
wasz” (3 Mż 19,2b). Powtarza to nawet kilkakrot-
nie w całej Biblii. Bóg wyznacza nam zadanie. Tyl-
ko czy to aby nie jest zadanie podobne do przele-
wania sitkiem oceanu do naparstka? To jest nawet 
trudniejsze i bardziej absurdalne niż przelewanie 
sitkiem oceanu do naparstka. 
 Jan Paweł II, w latach 1978-2002, ogłosił 
świętymi 464 osoby, podczas gdy wszyscy jego po-
przednicy, 263 papieży, ogłosili świętymi 296 osób 
(K. Karski, Symbolika). Szanuję to, jaką osobą był 
Karol Wojtyła. Nie zamierzam powiedzieć złego 
słowa na jego temat. Ale czy kanonizowanie to spo-
sób na to, aby ludzie mogli choć trochę zbliżyć się 
do świętości Boga? Czy to będzie ta sama świętość, 
jaką cechuje się Bóg? Przecież to nie szeregowy 
mianuje generała, a magister nie mianuje profeso-
ra. No cóż. Naparstek już pełny, sitko potargane, 

Siedzący na cherubach
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ale z oceanu nic nie ubyło…
 Czy zatem jesteśmy w kropce? Nic nie mo-
żemy zrobić? Możemy. Sęk w tym, że kiedy chce-
my coś zrobić, od razu myślimy: „moralność”. 
Tymczasem to, co zewnętrzne jest zawsze wtórne. 
Choćbyśmy byli bardziej usłużni niż Matka Teresa z 
Kalkuty, nie osiągniemy świętości. Bo świętość nie 
jest skutkiem, ale przyczyną. I to przyczyną, któ-
rej sami nie możemy stworzyć. Tylko Bóg jest źró-
dłem świętości. Wszystko inne może być nazwane 

Kącik dla dzieci
Joanna Rucka-Czernik

świętym tylko przez związek z Nim. Izrael, kapłani, 
miejsca, czas, rzeczy były święte, bo Bóg je takimi 
nazwał. Dzisiaj także my możemy być świętymi, bo 
Bóg tego chce. Jak? Trzeba poprosić.
 Boże, który siedzisz na cherubach spraw, 
abym był święty w Twoich oczach. Tylko ty potra-
fisz zmierzyć nieskończoną prostą. Ty stworzyłeś 
naparstek, sitko i ocean. Tylko Ty, źródło prawdzi-
wej świętości, możesz mnie uświęcić. Amen, amen, 
amen.

ks. Tymoteusz Bujok

Weź, Jezusie, życie me, w ręce Twe oddaję je!
Weź mój czas i każdy dzień do ostatnich życia tchnień.

Oto ręce moje masz, gdzie Ci służyć mogą, wskaż!
Oby nogi moje wżdy Twoim śladem chętnie szły.

 Skończyły się wakacje, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Słowa przytoczonej na po-
czątku pieśni ( ŚK 765 ) to najlepszy przepis na udany rok szkolny ( i na całe życie! ) i naj-
doskonalszy plan na pełne wyzwań kolejne dziesięć miesięcy. Jeżeli powierzymy je Panu 
Jezusowi, to trudności nie będą dla nas zbyt trudne, a radości będą liczyć się podwójnie i tego 
Wam życzymy Kochane Dzieci! 
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 Rękami możemy zrobić bardzo wiele. Jezus 
wiedział o tym. Dlatego brał w ramiona każde dziecko  
i dotykał je. Dzieci są dla Jezusa czymś szczególnym. 
Jezus kocha dzieci. Dlatego błogosławi je Swoimi rę-
kami. „Ręce mogą uchwycić i znowu wypuścić” - tak 
brzmią słowa jednej z pieśni, która śpiewana była pod-
czas uroczystości chrztu Tymka. Teraz Tymoteusz ma 
sześć lat i od dwóch lat przychodzi na nabożeństwa 
dla dzieci. W tym czasie zaprzyjaźnił się już z inny-
mi dziećmi oraz z ciociami, które prowadzą te nabo-
żeństwa. Uczęszcza także do przedszkola, nawet chęt-
nie. Po wakacjach pójdzie do szkoły. Cieszy się, gdyż 
chciałby już czytać, pisać i liczyć.
 Do tych czynności Tymek będzie potrzebował 
swoich rąk. Potrzebuje ich zresztą codziennie. Rano są 
mu potrzebne po przebudzeniu, gdy rękami przeciera 
oczy. Rękami odsuwa kołdrę. Rękami otwiera drzwi 
swego pokoju.
 Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co  
w ciągu jednego tylko dnia robisz swoimi rękami? 
Może w tej chwili jesteś zdziwiony, gdy myślisz o tym, 
do czego używasz swoich rąk. Ręce są bardzo ważne  
i możesz się cieszyć, jeżeli masz zdrowe ręce: „Dobry 
Boże, dziękuję Ci za moje ręce, za to, że mogę się nimi 

Co potrafią ręce?

myć i ubierać, że mogę się nimi posługiwać przy je-
dzeniu i piciu, że mogę się nimi bawić, majsterkować, 
pisać i rysować.”
 Ale swoimi rękami robisz jeszcze o wiele wię-
cej. Pieśń, o której wspomnieliśmy na początku tego 
opowiadania mówi dalej, że rękami można uderzać  
i można je także podać do zgody. Rękami można oka-
zać miłość i nimi można zawrzeć pokój.
 Zastanów się jeszcze raz nad tym, co na przy-
kład wczoraj robiłeś swoimi rękami. Czy uderzyłeś ko-
goś? Czy podałeś swoją rękę na zgodę? Komu podałeś 
rękę? A może komuś pomogłeś? 
 Może teraz się dziwisz, wspominając tych, któ-
rych wczoraj spotkałeś i co dla nich zrobiłeś swoimi rę-
kami. Twoje ręce są bardzo ważne. I powinieneś cieszyć 
się, gdy możesz drugiemu podać rękę: „ Dobry Boże, 
dziękuję Ci za moje ręce, którymi nieraz  krzywdzę 
drugich, czego potem żałuję, którymi mogę zawierać 
pokój, podaję je do zgody, którymi mogę głaskać i po-
magać drugiemu. A to sprawia radość.”
 Podczas jednego nabożeństwa wszyscy uczest-
nicy ujęli się za ręce, utworzyliśmy potężne koło i śpie-
waliśmy: „Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź Sam, aż 
dusza moja stanie u niebios bram...”
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- Dlaczego tatuś codziennie rano wychodzi? - dopytuje 
się pięcioletnia Ania.

- Idzie do biura do pracy – wyjaśnia mama.
- A co on tam robi w tym...?
- ...biurze – podpowiada mamusia. - Tatuś tam pracuje.
- A co to znaczy, że pracuje? - pyta znowu Ania.
- Rysuje domy, a inni, według tych planów, budują je – 
usiłuje wyjaśnić mama.

- Czy tatuś tylko pracuje w biurze? Nie może się choć 
trochę bawić?

- Nie, kochanie. Tatuś nie ma czasu na zabawę. Ale gdy 
wieczorem wróci do domu, wtedy będzie mógł bawić 
się z tobą.

- Będziemy budowali domy?
- Jeżeli poprosisz, to pewnie także z tobą będzie budo-
wał domy. Masz przecież dużo klocków.

- Mamusiu, czy ty też musisz budować domy?
- Nie, Aniu, ja nie buduję domów.
- Mamusiu, a gdzie Ty pracujesz?
- Tutaj, w domu. Właśnie sprzątałam stół po śniadaniu. 
Potem napełniłam pralkę brudną bielizną i włączyłam 
ją. Teraz będę przyszywała guzik, który oderwał się od 
koszuli Krzysia, a potem zacznę przygotowywać obiad.
Ania zastanawia się. Potem mówi:
- Ty masz o wiele lepszą pracę niż tatuś.
- Dlaczego tak myślisz?
- Ponieważ nie musisz do pracy wychodzić z domu.
- Ach, to miałaś na myśli! - zaśmiała się mamusia. 
Ania ostatnio często zadziwiała mamę swoimi oryginal-
nymi pomysłami, dziwacznymi poglądami i pytaniami. 
Dziś widocznie zainteresował ją temat „praca”.

- Mamusiu, czy ja także mogę już pracować? - chce wie-
dzieć Ania. 

- Oczywiście, że możesz! Jeżeli chcesz, możesz mi 
przynieść z piwnicy ziemniaki. Są potrzebne do obiadu.

- O,wspaniale mamusiu! Chętnie je przyniosę! - woła 
Ania i znika w piwnicy. Napełnia koszyk i jest tak gor-
liwa, że bierze za dużo ziemniaków.

- Ale są ciężkie! - wzdycha Ania, stawiając koszyk na 
taborecie w kuchni.

- Bo wzięłaś za dużo! Nie potrzebujemy na obiad tylu 
ziemniaków, ile przyniosłaś.

- Ale mamusiu, wszystkie będą nam potrzebne! Dzisiaj 
wieczorem możesz je odgrzać na kolację. Przecież tatuś 
tak bardzo lubi odgrzewane ziemniaki.
Mamusia cieszy się z tego, że jej mała córeczka staje 
się taka opiekuńcza. Przekonuje ją to, że Ania nie jest 

już taka mała.
- Mamusiu, a właściwie dlaczego musimy pracować? - 
zaczyna Ania swój temat od nowa. Matka usiłuje jej to 
wytłumaczyć:

- Popatrz Aniu, po dwunastej wrócą ze szkoły Krzysio  
i Kuba. Będą głodni. Poproszą o jedzenie. My także 
chętnie coś zjemy. Dlatego muszę przygotować obiad i 
nie możemy się teraz bawić.

- A dlaczego tatuś tak długo pracuje?
- Tatuś pracuje w biurze. Za to otrzymuje pieniądze.  
A pieniędzmi płacimy za mieszkanie. Za pieniądze ku-
pujemy buty i odzież, chleb, kiełbasę, masło i wszystko, 
co potrzebujemy do życia. I – przypomina sobie mama – 
gdy teraz przygotowujemy obiad, pracujemy dla siebie 
i dla drugich. I właśnie tak chciał Bóg. W Biblii jest na-
pisane: „Jeśli kto nie pracuje, niech też nie je”. A więc, 
pomożesz mi przygotować obiad?

- Chętnie, mamusiu! Co mam robić?
- Najpierw obierzemy ziemniaki...
- To już potrafię sama, mamusiu!
Ania z całą gorliwością zabiera się do pracy. Bierze nóż 
i miskę na łupiny. Mamusia napełnia wodę inną miskę. 

- Tutaj możemy wkładać obrane ziemniaki. Ale najpierw 
musimy je umyć.

- Mamusiu, po co? Przecież brud obiorę wraz z łupiną. 
Myślę, że mycie jest niepotrzebne!

- Ja jednak myślę, że będzie lepiej, jeżeli wcześniej je 
umyjemy. Zobaczysz, jaki  brudny jest obrany ziem-
niak, wcześniej  nie umyty.
Mamusia podaje córeczce ziemniak, który jest cały ob-
lepiony gliną. Ania zaczyna obierać. Ale pod jej palca-
mi ziemniak jest coraz mniejszy i mniejszy. Wreszcie 
pozostaje tylko mały kawałeczek i to cały brązowy.

- Zobacz Aniu, teraz masz brudne nie tylko twoje palce, 
ale też obrane ziemniaki. Jeśli jednak zmyjemy tę glinę, 
czyste będą i twoje paluszki i obrane ziemniaki.

- No dobrze, umyjemy je – godzi się Ania. Przysuwa 
krzesło do zlewu, napełnia go wodą i wsypuje ziemnia-
ki. Trochę nachlapała, ale po chwili ziemniaki są czyste.
Teraz obiera ładne, żółte ziemniaki. Gdy jednak dziew-
czyna bierze do ręki szósty ziemniak pyta: czy to już 
wystarczy?

- Nie, Aniu. My potrzebujemy na obiad więcej ziemnia-
ków. Twoi bracia, po powrocie ze szkoły, mają wspa-
niałe apetyty. Chciałaś także odgrzać ziemniaki na ko-
lację dla tatusia. 

- Ale mamusiu, ja już jestem taka zmęczona... ja już się 

Dlaczego musimy pracować?
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napracowałam.
- Jeżeli teraz przerwiemy pracę, to nawet my dwie nie 
będziemy syte.

- Dlaczego Krzysio i Kuba sami nie mogą obrać ziem-
niaków dla siebie? - upiera się Ania.

- Widzisz, ziemniaki trzeba jeszcze ugotować. Chłopcy 
po powrocie ze szkoły są bardzo głodni. Gdyby sami 
obierali i gotowali dla siebie ziemniaki, musieliby 
jeszcze około 
godziny cze-
kać. Daj, ja 
ci trochę po-
mogę. A poza 
tym musimy 
pamiętać, że 
żyjemy z tego, 
iż inni dla nas 
pracują.

- Tego mamu-
siu zupełnie 
nie rozumiem! 

- mówi Ania.
- To wcale nie 
jest tak trud-
no zrozumieć. 
Dziś jedliśmy 
na śniadanie 
bułki. To pie-
karz musiał 
wstać bardzo 
wcześnie, by 
je na czas 
upiec. Krzesła, 
na których sie-
dzimy, zrobił 
stolarz. Prawie 
wszystko, co 
używamy na 
co dzień, zro-
bił ktoś inny. 
Dlatego i my 
nie możemy 
uchylać się od 
pracy dla dru-
gich.

- No dobrze, 
m a m u s i u , 
jeszcze trochę 
n a o b i e r a m 
z iemniaków, 
abyśmy wszy-

scy byli syci – powiedziała Ania,
 biorąc z miski duży ziemniak.
Tego dnia nauczyła się czegoś: pracujemy, by móc żyć. 
Pięknie jest jednak, gdy nasza praca jest pożyteczna nie 
tylko dla nas samych, lecz także dla drugich. 

( wg „Przyjaciela dzieci” nr 7/8 i 13/14 1989r.)      
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Księgarnia WARTO poleca:
Bóg i człowiek

ks. prof. Manfred Uglorz
 Książka „Bóg i człowiek”. Powołanie i przeznaczenie człowieka  
w refleksji teologicznej apostoła Pawła” jest owocem badań nad teologicz-
ną spuścizną apostoła Pawła. Sięga w przeszłość, w jego czasy, myślenie i 
działalność misyjną. Pisma Pawła są źródłem poznania początków chrześci-
jaństwa, powstania i rozwoju Kościoła, genezy, fundamentu i treści wiary 
tych, którzy niezależnie od epoki, w której żyją, odpowiedzieli na wezwanie 
Jezusa: „Pójdź za mną!”.
 Apostoł opisuje sytuację człowieka znajdującego się między mocą 
grzechu a zbawczą wolą Boga . [...] Chrześcijanin żyje w napięciu pomiędzy 

„już” a „jeszcze nie w pełni”, z którego wynika imperatyw etyczny. Wolność 
jest przeto darem, lecz także zadaniem. Paweł pisze: „Chrystus wyzwolił 
nas” i napomina: „Stójcie niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod 
jarzmo niewoli”. 

Lidia Czyż
Narodziny perły

 Autorka licznych artykułów i opowiadań debiutowała w 2013 roku po-
wieścią Mocniejsza niż śmierć, która została przetłumaczona na język czeski  
i niemiecki.
 Narodziny perły to powieść zainspirowana autentyczną historią o Ewie 
i Adamie, którzy chcieli żyć jak w raju, jednak ich życie zamieniło się w piekło. 
To książka o miłości, stracie i uzależnieniu. O zmaganiu człowieka z cierpie-
niem oraz odkrywaniu siebie i Boga, który ze zwykłego ziarnka piasku potrafi 
stworzyć drogocenną perłę. Druga już powieść autorki oparta na autentycznej 
historii przekonuje, że to, co zrobisz ze swoim bólem, zależy od ciebie.

cena: 32 ,00

 Materiał na najnowszą płytę Zespołu CME, zaty-
tułowaną Live in Filadelfia, został nagrany podczas kon-
certów w KZ Filadelfia w Bielsku-Białej 17 i 18 kwietnia 
2015 r. Wydając krążek, artyści uświetnili 15-lecie swojej 
działalności.
 Płyta zawiera 13 utworów. Wśród nich są utwory 
autorskie: Bóg jest naszą siłą, Znasz mnie, Panie, znane 
utwory chrześcijańskie: Prawda jedyna (sł. i muz. Janusz 
Bigda), a także tradycyjne piosenki: Święty żar (muz.  
D. Kawulok), O, jak to dobrze i miło, Choćbym wszystko 
miał (muz. Estera Pańczak) czy Kadosh. 

Cena: 29.90

Cena: 39,00
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Śluby:                                           

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

Ga 3,27

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

Prz 18,22

Chrzty:                                           

2015-06-06

2015-06-13

2015-06-20

2015-06-20

2015-06-27

2015-06-28

2015-07-18

2015-07-18

Tomasz Sojka 
Magdalena Izabela Badura
Marcin Sitek
Katarzyna Agnieszka Wilczek
Kamil Roman Siwek
Jolanta Szalbot
Dawid Ryszard Ściskała
Małgorzata Sitek
Bartosz Borkowski
Paulina Ewa Rychły
Krystian Romejko
Klaudia Paula Wicher
Konrad Łukasz Dorulok
Ewelina Wawrosz
Rafał Kamil Babiński
Gabriela Sikora

Hażlach

Hażlach

Cieszyn

Bażanowice

Cieszyn

Bażanowice

Cieszyn

Cieszyn

2015-06-06
2015-06-07
2015-06-07
2015-06-21
2015-06-21
2015-06-21
2015-06-28
2015-07-05
2015-07-06
2015-07-12
2015-07-12
2015-07-12
2015-07-12
2015-07-19
2015-07-19

Giacomo Monfredi
Julia Helena Sęk
Jakub Piotr Rożkowicz
Marcel Łukasz Nowicki
Sonia Joanna Staniek
Kornelia Joanna Zając
Pola Brudny
Nadia Kinga Dobner
Maja Pszczółka
Alicja Łucja Brojacz
Grzegorz Legierski
Filip Józef Turoń
Paweł Jan Śledziński
Wiktoria Joanna Brenicka
Marta Daria Gomola

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Ogrodzona
Hażlach
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
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 Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł 
go zatrzymać. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nie jest zwol-
niony od walki, a bogactwo nie uratuje tych, którzy je posiadają.

Kz 8,9

Pogrzeby:

2015-06-03
2015-06-05
2015-06-06
2015-06-27
2015-07-01
2015-07-03
2015-07-03
2015-07-04
2015-07-06
2015-07-09
2015-07-10
2015-07-09
2015-07-15
2015-07-16
2015-07-16
2015-07-28
2015-07-29
2015-07-29
2015-07-30
2015-07-30

śp. Helena Szpandrzyk
śp. Helena Pietruszek-Bylica zd. Wapienik
śp. Władysław Szymala
śp. Alojzy Porębski
śp. Maria Kurcius zd. Wawrzyczek
śp. Adam Jan Czarnecki
śp. Jan Cholewik
śp. Pawełka Koziar zd. Michnik
śp. Jan Broda
śp. Anna Kenig zd. Wacławik
śp. Emilia Kędziora zd. Kowala
śp. Irena Franciszka Czarnecka zd. Ziobro
śp. Brunon Jerzy Siedlok
śp. Jan Piotr Fober
śp. Emilia Hernik zd. Duda
śp. Marta Helena Cimcioch zd. Dekarli
śp. Kornelia Otroszkiewicz zd. Samiec
śp. Ema Kabot zd. Szturc
śp. Eryk Alojzy Parma 
śp. Aniela Anna Mołdrzyk 

lat 88
lat 80
lat 83
lat 84
lat 68
lat 87
lat 83
lat 88
lat 90
lat 88
lat 88
lat 89
lat 87
lat 59
lat 74
lat 71
lat 90
lat 85
lat 73
lat 91

Gumna
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Bibliotekarki
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na w
rze

sień

20
15 

ro
k

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

Informacje, ogłoszenia

Biblijne spotkania dla kobiet:

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. 

03–05.09: wycieczka do Bratysławy (Słowacja) 

     10.09.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
                   Prelekcja: Albert Schweitzer  (50 – lecie śmierci) 

     17.09.: wycieczka do Suchdola (CzR)  

     24.09.: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
                   Prelekcja: Stanisław Witkiewicz (100 – 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. 18.30

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

E.G. „Gloria”
Chór młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz. 15.45
godz. 18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn
godz. 17.00
> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

Zamarski
godz. 18.00

> 1 i 3 środa miesiąca

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

- zwiedzanie wtorki i czwartki od godz. 14.30

(zbiórka w kancelarii Parafii) lub w dogodnym terminie po jego uprzednim uzgodnieniu.

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA, 
KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY WTOREK O GODZ. 18:30, 

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

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

 Zapraszamy na wieczorne spotkania biblijne w Cieszynie, 

w sali naprzeciwko kancelarii parafialnej przy 

pl. Kościelnym 6, w każdą środę o godz. 18.00

Tematy:
2 września:  
 Królestwo Boże podobne jest do ziarna gorczycy i do… kwasu
- studium Ewangelii Łukasza 13, 18 – 21  poprowadzi Łucja Macura, emerytowany pedagog,
wychowawca, wieloletni nauczyciel szkółek niedzielnych 

9 września (i każda druga środa miesiąca):
 Duchowy autorytet przewodników wiary  
- początek cyklu wykładów diak. Aleksandry Błahut-Kowalczyk, mgr teologii, autorki zbiorów 
felietonów, esejów, wierszy oraz radiowych rozważań biblijnych 

16 września (i każda trzecia środa miesiąca):
 Poselstwo Księgi Objawienia św. Jana  
- kontynuacja wykładów ks. Adama Podżorskiego, proboszcza parafii ewangelickiej w Skoczowie,
wykładowcy Szkoły Biblijnej (wykłady poświęcone są symbolom i proroctwom Ks. Apokalipsy) 

23 września (i potem każda pierwsza środa miesiąca):
 Chrystus w Starym Testamencie
- początek cyklu wykładów Marka Cieślara, autora radiowej serii „Wędrówka przez Biblię”,  
redaktora radiowej audycji „Po prostu” (obraz Osoby i dzieła Mesjasza-Zbawicela w ST)

30 września (i potem każda czwarta środa miesiąca):
 Praktyczne życie chrześcijanina
- początek cyklu wykładów  Ilony Hajewskiej, sędzi w stanie spoczynku, prowadzącej mediacje 
sądowe w sprawach małżeńskich i rodzinnych 
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Wynajmę mieszkanie 85 m 
na	poddaszu	domu	wielorodzinnego	

na	osiedlu	Liburnia	w	Cieszynie:	

duża	kuchnia,	3	pokoje,	

łazienka	(prysznic,	wanna),	przedpokój.

Tel.:	506	707	597

Zamienię mieszkanie	68,09	m2	–	

3	pokoje,	kuchnia,	WC	oddzielne,	

garaż	w	Cieszynie	przy	ul.	Solnej	

na	domek	w	okolicy	Cieszyna	

tel.	664	877	228

Serdecznie zapraszamy 

na Pamiątkę Założenia kościoła w Hażlachu 
20 września br. 

godz. 09.00 poranek piesni w wykonaniu miejscowych zespołów 

i chórów oraz gościnnie chór żeński z Bystrzycy

10.00 uroczyste nabożeństwo. 

Kazanie: ks. Roman Raszka z Bystrzycy

	 W	piątek 2 października, o godz. 17.00 w sali konferen-

cyjnej Książnicy Cieszyńskiej	odbędzie	się	XV	pokaz	w	ramach	cyklu	

„Cymelia	i	osobliwości	ze	zbiorów	Książnicy	Cieszyńskiej”.	

	 Tym	razem	jego	tematem	będzie	tzw.	Agenda Oleśnicka, czyli naj-

starszy polski przekład najpopularniejszej na Śląsku agendy prote-

stanckiej,	która	od	1668	roku	przez	dwa	wieki	pełniła	na	Śląsku	misję	

polskiej	księgi	liturgicznej.			
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator	Parafialny	Parafii	
Ewangelicko	-	Augsburskiej	w	Cieszynie

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

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

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

Skład komputerowy: B i A Macura



Informator Parafialny nr 9/2015 (141)

wrzesień 2015 67

Od redakcji .............................................................................................................................................................. 1 
Rozważanie biblijne ................................................................................................................................................ 1
Jezus naszą ostoją .................................................................................................................................................... 3
Nowoczesna szkoła ................................................................................................................................................. 3
(Nie)ziemskie lądowanie ......................................................................................................................................... 4
Wszystko ma swój czas ........................................................................................................................................... 5
Magiczny dzwięk dzwonów .................................................................................................................................... 5
Młodzież Kościoła - jego przyszłość cz. I ............................................................................................................... 6
500 LAT REFORMACJI

Luter i Rzym - Piazza Marcin Luter w Rzymie ..................................................................................................... 8
Trochę historii

Ludzie i wydarzenia ............................................................................................................................ 10
Cudzoziemka, która pokochała Ziemię Cieszyńską - Elisabeth Smelik-Bleibtreu ............................................... 17
WYDARZENIA PARAFIALNE

III Śniadanie dla Kobiet ............................................................................................................................................. 18
Zaprzysiężenie nowej Rady Parafialnej ...................................................................................................... 21
Cieszyniacy w Szwecji - szansa na partnerstwo .............................................................................................. 22
Promocja Książki Władysława Sosny ...................................................................................................................... 26
Pamiątka Założenia w Krasnej ............................................................................................................................. 28
Wspomnienie - śp. prof. dr hab Hilary Drozd..................................................................................................................... 29
Podziękowanie .................................................................................................................................................. 30
OKIEM POSŁANKI

Kilka słów o mniejszości .................................................................................................................................................. 31
LOTE, GTE, Przedszkole TE ............................................................................................................. 32
RATUJMY ORGANY

III Koncert Artystów z Zaolzia - zaproszenie ............................................................................................................. 36
CHÓRY I MUZYKA...

Hosanna w Opolu ............................................................................................................................................................  37
WCK w parafii partnerskiej w Schwabach ..........................................................................................................  38
Koncert w Jaworzu ...................................................................................................................................................  41
Chór Misyjny w Pszczynie i Goczałkowicach .......................................................................................................  42
DZIECI i MŁODZIEŻ

Czas na przygodę ........................................................................................................................................................... 43
Tydzień Dobrej Nowiny w Hażlachu i Zamarskach  ..........................................................................................................  44
Wyspa skarbów .............................................................................................................................................  47
English Bible Camp .....................................................................................................................................................  48
Młodzieżowy obóz w Wołczynie .......................................................................................................................  51
Kącik młodzieżowy

Siedzący na cherubach ...................................................................................................................................................... 53
K¥CIK DLA DZIECI: Joanna Rucka-Czernik............................................................................................................ 54
Księgarnia WARTO poleca:. ....................................................................................................................... 59
Zapisane w księgach parafialnych  .........................................................................................................................60
Informacje i ogłoszenia  .........................................................................................................................................62

Spis treści:



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl68 Odwiedź naszą stronę:

W
rzesień 2015 rok

6
.0

9
 

N
iedziela

13.0
9
 

N
iedziela

20
.0

9
N

iedziela
27.0

9
N

iedziela
4.10

 
N

iedziela

Cieszyn

8
00

9
00

10
00

8
00

9
00

10
00  

8
00

9
00

10
00  

8
00

10
00

9
00

B
ażanow

ice
8

30
10

00
8

30
8

30

G
um

na
8

00
10

00
10

00

H
ażlach

8
30

10
00

10
00

10
00

K
rasna

10
00

10
00

M
arklow

ice
9

00
9

00
14

00
9

00

O
grodzona

10
00

8
30

SK
O

C
Z

Ó
W

8
30

8
30

P
uńców

10
00

10
00

8
30

10
00

Zam
arski

10
00

10
00

8
30

Szpital Śląski
10

30 
10

30
10

30
10

30
10

30

D
om

 Spokojnej 
Starości

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- Spow
iedź i K

om
unia Św

ięta

Pam
. Z

ał.

Pam
. Z

ał.

Pam
. Z

ał.

N
ab. Ż

n.
Piknik

Pam
. Z

ał.

N
ab. Ż

niw
ow

e

N
ab. Ż

niw
ow

e

N
ab. Ż

niw
ow

e

N
ab. Ż

niw
ow

e

N
ab. Ż

niw
ow

e

N
ab. Ż

niw
ow

e

N
ab. Ż

niw
ow

e


