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OD REDAKCJI:

Beata Macura

Miłosierdzia chcę, a nie ofiary - Mt 9, 13

 Każdy z nas potrzebuje miłości, akceptacji i zrozumienia. Najważniejsza jest 
miłość. 1 Kor 13  „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś najwięk-
sza jest miłość”. Często świat staramy się zwyciężać wiarą, a zdobywamy miłosier-
dziem. Cierpienie, prześladowanie, jakie jest nam zadawane przez świat, znosimy z po-
korą, powierzając jednocześnie nasze życie miłości Bożej. Ludzką sympatię możemy zdobywać w różny sposób, 
jest to sprawa indywidualna. Często możemy się bardzo starać, a i tak nasze starania nie przynoszą oczekiwanego 
efektu. Sympatię ludzką możemy zdobywać na drodze miłosierdzia. Warto spróbować i iść taką drogą. Jeżeli nam 
się nie powiedzie to znaczy, że niektórzy nie zasługują na naszą przyjaźń, znajomość, sympatię. Jest to bardzo 
ważna lekcja w naszym życiu. 
 Czasami zdarza się, że czynimy odwrotnie. Przychodzimy do świata z morałami i kazaniami, a często ze 
wzgardą w sercu lub poczuciem własnej wyższości i zamiast pozyskiwać - odpychamy. Ewangelizujemy i morali-
zujemy tam, gdzie należy by po prostu usiąść przy wspólnym stole i okazać serce. Boimy się skalania brudem albo 
posądzenia, że może nas coś łączyć z ludźmi wyrzuconymi poza nawias. Oni często są ludźmi pokrzywdzonymi 
przez los. Widzi się często w telewizji lub czyta w gazetach o tragediach jakie dotknęły sławnych kiedyś aktorów, 
muzyków czy sportowców. Zostali wydziedziczeni, albo po prostu brak im pieniędzy... Czy takich należy zostawiś 
samym sobie czy nie należy im podać ręki...
 Pan Jezus się nie obawiał. Na oskarżenia faryzeuszów, że spotyka się z celnikami i grzesznikami, miał 
stanowczą odpowiedź: „Nauczcie się co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary!" Pan szedł pomiędzy ludzi  
o najgorszej opinii i spokojnie siadał z nimi za stołem.
 Czy możemy i powinniśmy czynić to samo? Tylko ten, kto umie okazać miłosierdzie, może to uczynić. 
Kto się boi świata lub gardzi nim, niech unika tego typu kontaktu. Przez niechęć, brak sympatii, czy niesłuszne po-
mawianie, możemy skrzywdzić ludzi. Zamiast uprzykrzać im życie lepiej zastanówmy się  nad sobą, nad własnym 
postępowaniem. Negatywnym nastawieniem do świata i ludzi – tak wiele złego możemy uczynić. Czy brakuje 
nam wiary i miłości do Boga?
 Obcowanie z ludźmi o światopoglądzie całkowicie świeckim tylko wówczas nie szkodzi naszemu życiu 
wewnętrznemu, jeśli mamy dla nich serce, jeśli nie drażni nas i nie gorszy ich postawa. I nasze miłosierdzie musi 
być zupełnie szczere i prawdziwe, nie wymuszone żadnymi nakazami pobożności. Jeśli jest ono naszą cechą natu-
ralną, wychodzącą spontanicznie wówczas działa na innych. Jak taką postawę uzyskać? Możemy ją sobie wymo-
dlić, ale nigdy nie zdołamy jej wywołać sztucznie. Każdy fałsz wcześniej czy później wyjdzie na jaw i nasza praca 
chybi celu. Nie zdobędziemy nikogo dla Chrystusa, jeśli nie będziemy działali w Jego duchu. Akceptacja jest 
ważna w różnych środowiskach i w każdym wieku. Potrzebuję jej dzieci w przedszkolu i młodzież w szkole. Od 
kogo zależy nasze podejście do życia? Wiele rzeczy wynosimy z domu rodzinnego. To tam uczymy się miłości do 
bliźniego. Rodzice wpajają nam cenne walory, które powinniśmy wykorzystać w życiu. Nieraz starania rodziców 
nie przynoszą oczekiwanych efektów. Bardzo ważne są dobre relacje wśród dzieci, młodzieży i między dorosłymi. 
Powierzajmy te sprawy Panu Bogu, módlmy się za tych, którzy nie umieją sobie poradzić w życiu, zatracili się. 
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Czy watro być chrześcijaninem?

 Łaska i pokój niech się wam rozmno-
żą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Amen.
 Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy  
z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzię-
ki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski,  
w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. 
A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że 
ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadcze-
nie, doświadczenie zaś nadzieję; a nadzieja nie zawodzi, 
bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który nam jest dany. (Rz 5,1-5)
 Po przeczytaniu fragmentu listu apostoła Paw-
ła  nasuwa się pytanie. Czy warto być chrześcijaninem? 
Na co dzień w swoim działaniu,  poszukiwaniach i tę-
sknotach wyznaczamy sobie konkretne cele, do których 
dążymy i pragniemy zrealizować. 
 Jeżeli udaje nam się dokonać tych wymarzo-
nych rzeczy, wtedy stają się one naszą chlubą. Możemy 
się nimi szczycić, chwalić. To „coś”, sprawia radość  
i napawa dumą. Zazwyczaj są to jakieś konkretne rze-
czy. Ale jako chrześcijanie mamy chlubić się nadzieją 
chwały Bożej i uciskami, które nas spotykają. Jakże to 
odmienne powody do chluby niż zwykło się spodzie-
wać. 
„Chlubić się  z ucisków”. Czy nie brzmi to jak niedo-
rzeczność? Czy jest to normalne, kiedy ktoś chlubi się 
cierpieniem i doświadczeniem, jakie go spotyka? Chlu-
bimy się przecież osiągnięciami, wynikami i sukcesami. 
Nie zaś porażkami i razami, jakie odbieramy od życia. 
Zatem, czy warto być chrześcijaninem?
 Warto być chrześcijaninem. Warto chlubić się 
nadzieją chwały Bożej i uciskami doczesności. Dla-
czego? Odpowiedzi udziela pieśniarz, zadając pyta-
nia: „Czy chcesz wiedzieć, co ja wiem? Kto jest chlubą, 
szczęściem mym? Czyją pragnę głosić cześć? Jaka pie-
śni mojej treść? Jezus ukrzyżowany” (ŚE 116,1).
 Chluba z nadziei chwały Bożej i ucisku docze-
sności nie są daremne ani pozbawione sensu. One coś 
nam dają. Najważniejsze jest jednak to, dzięki komu 
owa nadzieja chwały Bożej jest ciągle żywa, dzięki 
komu chrześcijanin z ucisku może czerpać swoją moc.
 Wszystko to dzieje się dzięki naszemu Panu 
Jezusowi Chrystusowi. Apostoł Paweł prawdę zapisa-

ną przez pieśniarza 
wyraża słowami: 

„Usprawiedliwieni 
tedy z wiary pokój 
mamy z Bogiem 
przez Pana nasze-
go Jezusa Chrystu-
sa, dzięki któremu 
mamy dostęp przez 
wiarę do tej łaski,  
w której stoimy”. 
Dzięki krzyżowej 
śmierci Chrystu-
sa nasze człowie-
czeństwo zostało 
podniesione do nie-
zwykłej godności. Z winnych staliśmy się usprawie-
dliwionymi, ze skazanych staliśmy się uniewinniony-
mi, ze zrozpaczonych szczęśliwymi, a z uciekinierów 
staliśmy się dziećmi Bożymi i dziedzicami Królestwa 
Bożego. Dlatego mamy nadzieję. Nadzieję na życie  
i nadzieję oglądania chwały Bożej. 
 Z krzyża Chrystusowego czerpiemy moc do 
życia i tej chrześcijańskiej chluby odmiennej od ziem-
skiej; nie opartej na niczym, co ziemskie i człowiecze. 
Jej centrum nie stanowi posiadanie, ale przynależność. 
Przynależność do Chrystusa, bycie Bożym dzieckiem, 
dziedzicem Bożej chwały. 
 Czytając biografię królowej Wiktorii dowie-
działem się, że często odwiedzała slumsy w Londynie. 
Kiedyś w pewnym domu piła herbatę ze starszą panią, 
a wychodząc zapytała: Czym mogłabym pani usłużyć. 
Niewiasta odpowiedziała: Ależ wasza dostojność, czy 
mogłaby mnie pani spotkać w niebie. Odwracając się 
ku niej królowa spokojnie powiedziała: Oczywiście 
będę tam, ale tylko ze względu na krew, która została 
przelana na krzyżu za panią i za mnie. Królowa Wikto-
ria, największa z tamtych czasów niewiasta, uzależnia-
ła swoje zbawienie od krwi Chrystusa. Wiedziała, że 
ostatecznie pokój znaleźć możemy w Jezusie. Chciejmy  
i my podobni czynić. Niechaj pokój Boży pozostanie  
z nami wszystkimi. 
Amen. ks. Piotr Wowry
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	 Ksiądz	Piotr	Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 1963 roku. Po studiach teologicznych w Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na księdza w dniu 13 grudnia 1987 roku  
w Świętochłowicach, przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego.
 Po wikariacie w parafii Św. Trójcy w Warszawie (1987-1990) i w Ustroniu (1990-1993), został w Ustroniu 
najpierw proboszczem pomocniczym (1993-2007), a następnie w roku 2007 wybrany proboszczem ewangelickiej 
parafii ap. Jakuba Starszego.
 Inicjator i Prezes Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta w Ustroniu, zrzeszającego osoby nie-
pełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół.  Angażując się w działania w Ustroniu, wspólnie z proboszczem parafii 
katolickiej jest wiceprezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego. W latach 2007-2016 radca die-
cezjalny Diecezji Cieszyńskiej. Od bieżącego roku Radca Konsystorza i członek Synodu Kościoła. Ks. Piotr Wowry 
jest żonaty. Żona Karina ukończyła studia  teologiczne w ChAT w Warszawie. Jest katechetką w Parafii  Ewange-
licko-Augsburskiej w Ustroniu.

 Ktoś powiedział, że Bóg będzie wzywał każdego wybranego do życia w raju imieniem umiłowanej przez 
niego cnoty.
 Tak więc nie nazwiecie mnie Nadzieją: bowiem nie poszukiwałam żadnego szczęścia ani na ziemi, ani na 
niebie; ani też Wiarą, której nie jestem pewna; ani Miłością: bo choć kochałam Boga, to jednak moje uczucia do 
bliźniego były raczej oszczędne; nie nazwiecie mnie też Hojnością: liczyłam, ważyłam, odmierzałam wszystko; nie 
będę Gorliwością: nie zależało mi na zdobywaniu niczego; ani Ubóstwem: lubiłam moje bogactwo; ani Skromno-
ścią: podoba mi się mój sposób myślenia; ani Szczerością: bo nie jestem autentyczna...
 Będziecie zmuszeni nazywać mnie zwykłym i „oślim” imieniem: „Cierpliwość” (Marie Noel).

                                           udostępniła: Grażyna Cimała 

 „Należy próbować robić nie cokolwiek, ale to co się powinno; nie zadowalać się tym, co możliwe, ale 
uchwycić się śmiało i odważnie konkretów. Nasz wybór ma się przejawiać nie w ulotnych marzeniach, ale w czynie. 
Pozbądź się lęku powstrzymującego cię od gotowości rzucenia się w wir wydarzeń, będą cię przecież prowadzić na 
tej drodze Boże przykazania i twoja wiara: zobaczysz, że wolność da ci radość.” 

Dietrich Bonhoeffer

(według Listu ap. Pawła do Kolosan w rozdz.3)

1. Chrześcijanin jest wybranym, świętym i umiłowanym Boga - Kol 3, 12
2. Chrześcijanin jest miłującym / ... przyobleczcie się w miłość - Kol 3,14
3. Chrześcijanin jest tolerancyjny / ... jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy - Kol 3,13
4. Chrześcijanin żyje w pokoju Boga / ... w sercach waszych niech rządzi pokój - Kol 3,15
5. Chrześcijanin utrzymuje łączność z innymi chrześcijanami / ... pokój Chrystusowy, do którego powołani jeste-
ście w jednym ciele - Kol 3,15
6. Chrześcijanin żyje ze Słowa Bożego / Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie - Kol 3,16
7. Chrześcijanin śpiewa / ... napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe wdzięcznie śpie-
wając Bogu - Kol 3,16
8. Chrześcijanin jest modlicielem / ... wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa - Kol 3,17
9. Chrześcijanin jest dziękującym / ... w imieniu Pana Jezusa dziękując przez Niego Bogu Ojcu - Kol 3,17

Udostępnił: Rudolf Mizia

Co oznacza „być chrześcijaninem”?
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Kobiety z Ewangelii
(skrót wykładu z czerwcowego śniadania dla kobiet)

	 Maria – wybrana przez Boga na matkę Zbawi-
ciela. Młoda, prosta, skromna dziewczyna, zatrwożona 
pojawieniem się anioła, słyszy z jego ust, że urodzi syna, 
który będzie Synem Bożym, oczekiwanym Mesjaszem. 
Odpowiada na zwiastowanie anioła słowami, które po-
kazują jej zupełne posłuszeństwo - „oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.
Tak wielkie uprzywilejowanie to dla Marii nie tylko 
zaszczyt (każda Żydówka chciała zostać matką Me-
sjasza), ale także zapowiedź cierpienia. Usłyszy o tym  
z ust Symeona – twoją duszę przeniknie miecz. Wiele 
spraw jest dla niej niezrozumiałych – dlaczego jej dwu-
nastoletni syn pozostał w świątyni, dlaczego zwraca się 
do niej „czego chcesz ode mnie niewiasto”, dlaczego 
powiedział, że jego bratem i siostrą i matką są ci, którzy 
czynią wolę Bożą???
 Maria nie rozumie, ale wszystko zachowuje  
w swoim sercu. Potrafi odsunąć się na dalszy plan, lecz 
w najtrudniejszym momencie staje pod krzyżem i cierpi 
jak każda matka patrząca na śmierć swojego dziecka.
Czego możemy nauczyć się od Marii? Przede wszyst-
kim posłuszeństwa. Czy potrafimy tak jak ona powie-
dzieć Bogu – niech mi się stanie wg słowa twego?
Przykład Marii świadczy o tym, że Pan Bóg używa do 
realizacji swoich planów prostych, skromnych ludzi. 
Nie jest ważne pochodzenie, status materialny czy wy-
kształcenie człowieka, ale czyste, posłuszne serce.

 Anna – ewangelista Łukasz poświęca jej tyl-
ko 3 wiersze, ale wiele możemy się z nich dowiedzieć  
o kobiecie, która wraz z Symeonem rozpoznaje  
w dzieciątku Mesjasza. Anna jest wdową, ma 84 lata,  
a jej małżeństwo trwało tylko 7 lat. Po śmierci męża jej 
życie nie miało właściwie żadnych perspektyw. Jedyne, 
co mogła uczynić bezdzietna wdowa, to powrócić do 
domu rodziców.
 Anna znajduje ucieczkę w Bogu, służąc w Jego 
świątyni dniem i nocą, modląc się i poszcząc. Ukoro-
nowaniem jej życia staje się chwila, gdy ogląda Mesja-
sza. To jest odpowiedź na długoletnie modlitwy. Teraz 
wspólnie z Symeonem wielbi Boga. Nie poprzestaje 

 Na kartach Ewangelii spotykamy wiele kobiet, które na pozór wydają się być zupełnie inne od 
nas, kobiet żyjących w XXI wieku. Spójrzmy na niektóre z nich i zastanówmy się, czego możemy się od 
nich nauczyć.

jednak na tym, nie może zatrzymać tej  radosnej nowi-
ny tylko dla siebie, dzieli się nią z wszystkimi oczeku-
jącymi zbawienia. Sędziwa kobieta zwiastuje przyjście 
Jezusa Chrystusa, Mesjasza.
 Anna może być przykładem dla samotnych ko-
biet – nie żyje przeszłością, nie zamknęła się w sobie, 
nie zgorzkniała, ale w swojej samotności zwróciła się 
do Boga i stała się błogosławieństwem dla wielu. Jest 
wzorem dla wszystkich chcących się pięknie starzeć.

 Wdowa	 z	 Nain – spotykamy ją w tragicz-
nym momencie, gdy pozostała sama. Jedyny syn umarł  
i straciła nadzieję na spokojną przyszłość. Dziedzictwo 
jej męża przechodziło na jego brata lub innego męskie-
go krewnego. Mimo, że Bóg dał narodowi izraelskiemu 
prawa dotyczące wdów, to nieraz były one ignorowane. 
Nawet duchowi przywódcy nie dawali dobrego przy-
kładu. Jezus ostro osądza ich postępowanie - „wystrze-
gajcie się uczonych w piśmie, którzy pożerają domy 
wdów”.  Teraz stoi twarzą w twarz z płaczącą kobietą. 
Ona o nic go nie prosi, być może nawet nie wie, kim 
jest stojący przed nią człowiek.
 Jezus, pełen litości, przywraca chłopca do ży-
cia i oddaje go matce. Biblia nie mówi nam, jaka była 
jej reakcja, ale możemy sobie wyobrazić jej ogromną 
radość.
 Ten cud Pana Jezusa wypływał z głębokiego 
współczucia dla nieszczęśliwej wdowy i możemy być 
pewni, że tak jak wtedy, tak i dzisiaj ma On dla wdów 
szczególnie współczujące serce.

	 Cierpiąca	 kobieta	w	 synagodze	 – następ-
na bezimienna postać, która spotyka na swej drodze 
Jezusa. Dzieje się to w sabat, w synagodze, gdzie Pan 
Jezus naucza. Nagle przerywa nauczanie, bo widzi cier-
piącą kobietę, pochyloną tak, że zupełnie nie może się 
wyprostować. Jej choroba trwa już 18 lat. Mimo bólu 
przychodzi w sabat do synagogi, gdzie spotyka najlep-
szego Lekarza, który przywołuje ją do siebie, kładzie na 
nią ręce i uwalnia od choroby. Kobieta zaraz prostuje 
się i chwali Boga. Cud dokonuje się wśród wierzących 
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Żydów, w synagodze, powinien więc wywołać radość 
i uwielbianie Boga. Tymczasem przełożony synagogi 
oburza się na Jezusa, że uzdrawia w sabat. Poucza ludzi 

- jest sześć dni, kiedy należy pracować, w te dni przy-
chodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu.
 Jezus sprzeciwia się takiej interpretacji Zakonu, 
dla niego człowiek jest ważniejszy od sabatu. Dlatego 
odpowiada: Obłudnicy! Czy nie każdy z was odwiązuje 
w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wy-
prowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, 
którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało 
rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu?
 Co jest najbardziej zaskakujące w słowach  
Jezusa? Nazwanie kobiety córką Abrahama! Żydzi 
szczycili się, że są synami Abrahama, ale nikt nie mówił  
o córkach. Jezus pokazał w ten sposób, że w jego 
oczach kobieta ma taką samą wartość jak mężczy-
zna, co w owych czasach było wręcz rewolucyjnym  
poglądem.

 Kobieta	 chora	 na	 krwotok – czy potrafi-
my sobie wyobrazić jej cierpienie? Leczy się od 12 lat, 
wydaje wszystkie pieniądze na lekarzy, a choroba nie 
ustępuje. Nie chodzi tylko o dolegliwość fizyczną, ale 
choroba skazuje ją na życie w izolacji, bo upływ krwi 
powoduje, że jest nieczysta, nie może więc z nikim się 
kontaktować. Nie traci jednak nadziei i kiedy słyszy  
o Jezusie, który uzdrawia, postanawia go odszukać. 
Jest pełna wątpliwości – czy będzie miała dość siły, czy 
jako nieczysta może wejść w tłum zdrowych ludzi, czy 
Nauczyciel zwróci uwagę na kobietę?  Pan Jezus jest 
właśnie w drodze do domu Jaira, przełożonego synago-
gi. Pełna obawy idzie jednak, dotyka skraju szaty Jezu-
sa i czuje, że jest uzdrowiona.
 Na tym jednak nie koniec, Pan Jezus pyta bo-
wiem – kto mnie dotknął? Przerażona kobieta musi się 
ujawnić, pada do stóp Jezusa, wyznaje, co uczyniła, ale 
zamiast oczekiwanej nagany słyszy słowa - córko, wia-
ra twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Cierpiąca kobieta 
jest dla Pana Jezusa tak samo ważna, jak szanowany 
przełożony synagogi.

 Samarytanka	 – ta kobieta z pewnością nie 
szuka Pana Jezusa. Unika ludzi z powodu swojej nie 
najlepszej reputacji. A jednak to spotkanie Jezusa  
z kobietą jest z pewnością najbardziej rewolucyjnym  
w Ewangeliach. Pan Jezus przełamuje wszystkie ów-
czesne zwyczaje i uprzedzenia. Zaczyna rozmowę z ko-
bietą, czego żaden rabbi nie czynił w miejscu publicz-
nym, w dodatku ta kobieta jest Samarytanką należącą 
do pogardzanego przez Żydów narodu.
 Właśnie ta pogardzana, nie należąca do narodu 
wybranego kobieta, jako pierwsza usłyszy z ust Jezusa, 
że On jest Mesjaszem. Przemiana, jaka się w niej doko-

nuje jest tak wielka, że już nie boi się ludzi, ale chce się 
z nimi podzielić dobrą nowiną, którą usłyszała. W ten 
sposób kobieta odrzucona przez społeczeństwo staje się 
pierwszą misjonarką poza granicami Izraela.

 Niewiasta	 kananejska	 – kobieta pogańska 
szukająca Pana Jezusa. Wieści o cudach Jezusa dociera-
ją poza granice Izraela. Gdy Jezus z uczniami przybywa 
w okolice Tyru i Sydonu, aby odpocząć, okazuje się, że 
i tutaj są ludzie potrzebujący jego pomocy. Matka  drę-
czonej przez demona córki woła o ratunek dla swego 
chorego dziecka, ale Jezus nie odpowiada. Kobieta nie 
daje za wygraną i dalej prosi o pomoc. Jezus odmawia: 
jestem posłany do owiec z domu Izraela.
 Kobieta błaga: Panie, pomóż mi! W odpowie-
dzi słyszy: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać 
szczeniętom. Kobiety nie odstraszają te twarde słowa. 
Jej odpowiedź jest szybka i świadczy o jej inteligencji: 
ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu 
panów ich.
 Syn Boży docenia odwagę i wiarę kobiety, speł-
nia jej prośbę, czyniąc pierwszy cud poza granicami 
Palestyny. Jest to zapowiedź Bożego planu zbawienia 
dla pogan. Kobieta kananejska jest dla nas przykładem 
wytrwałości w modlitwie i cierpliwego oczekiwania na 
Bożą odpowiedź.

 Marta	 i	Maria – dwie siostry kochające Je-
zusa, do której z nich jesteśmy podobne? Wiemy, że 
Maria dobrą cząstkę wybrała siedząc u stóp Jezusa  
i słuchając Jego słów, ale bliska jest nam także Mar-
ta samotnie szykująca posiłek i rozgoryczona brakiem 
pomocy. Tak trudno nieraz właściwie ustalić priorytety  
w naszym życiu. Czy w codziennym natłoku obowiąz-
ków znajdujemy czas na modlitwę i społeczność z Bo-
giem? Pan Jezus mówi nie tylko do Marty, ale do każdej 
z nas: troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, nie-
wiele zaś potrzeba, bo tylko jednego – usiąść i słuchać.

 Maria	Magdalena	– uwolniona od 7 demo-
nów, pełna miłości i wdzięczności usługuje swemu 
Zbawicielowi. Wie, że w Jego obecności jest bezpiecz-
na przed nowymi atakami szatana. Wraz z innymi ko-
bietami towarzyszy mu w codziennych wędrówkach. 
Nie opuszcza go w ostatniej drodze na Golgotę.  Pod 
krzyżem zapewne zadaje sobie pytanie – dlaczego Je-
zus, który czynił tak wiele cudów, teraz nie może urato-
wać samego siebie. Załamana śmiercią Jezusa przycho-
dzi do jego grobu i odkrywa, że jest pusty. Zalana łzami 
nie rozpoznaje tego, który staje obok niej. Dopiero gdy 
usłyszy swoje imię odkrywa, że jej Pan żyje. Jest pierw-
szą osobą, która widzi Zmartwychwstałego. Otrzymuje 
od niego polecenie przekazania dobrej nowiny uczniom.
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W PO. HO.
Ciekawych obserwacji można dokonać w po. ho.

	 „Idź	i	powiedz” - te słowa są skierowane nie 
tylko do Marii Magdaleny, ale również do nas. Powiedz 
wszystkim, że spotkałaś żyjącego Jezusa. Chociaż nie 
mamy możliwości oglądać go twarzą w twarz, tak jak 

kobiety opisane w Ewangeliach, oglądamy go jednak 
oczami wiary. Podziel się z innymi dobrą nowiną, po-
wiedz, kim dla ciebie osobiście jest Jezus Chrystus.

                                                                                                                              
 Halina Sztwiertnia

 Kiedyś było tak z przyglądaniem się niebu  
z rozgrzanych mazurskich jezior. Nocą ciepła warstew-
ka wody otula przyjemnie, gdy leży się na powierzchni 
i wpatruje w mrowie gwiazd. W sierpniu widok jest naj-
piękniejszy, co chwilę błyskają „spadające gwiazdy”, 
liczba świateł i światełek nieba wydaje się nieskończo-
na. Kiedy się leży nocą na tak pięknych jeziorach jak 
Śniardwy czy Mamry, można kontemplować ogrom 
stworzenia i spoglądać w rozpromienione oczy Stwórcy.

 O obserwacjach mazurskich piszę „kiedyś”, bo 
teraz nastała era piaszczystych plaż. Zostałem przegło-
sowany. Moje kobiety nie lubią komarów. Może dlate-
go, że obie córki odziedziczyły po żonie tę samą, rzadką 
grupę krwi. Ja mam krew tak pospolitą, że komary mnie 
lekceważą. Daj sobie spokój, mówi jeden do drugiego. 
A raczej jedna do drugiej, bo tną samice. Mnie jednak  
z rzadka. 

 W morzu też pływam głównie w po. ho. Ob-
serwuję obłoki i mewy, wiatr w ich lotkach. Skrzydła, 
to fantastyczne urządzenie. Ach, gdyby tak... śpiewali 
chłopcy z grupy Vox.
 Ale lekkim jest się już nawet w morzu. Słona 
woda wypiera lepiej niż słodka, fale masują mięśnie  
w naturalnym rytmie. Jednym okiem można obserwo-
wać wypływające w morze jachty i statki, drugim prze-
glądać wielobarwny tłum zażywających słonecznych 
kąpieli  ludzików. Och, czego to nie wymyślą! Czego to 
nie włożą lub zdejmą. Czym to się nie wysmarują, cze-
go nie wypiją lub zjedzą! Czego nie zbudują, wykopią 
lub zakopią!  
 Każdy ma swój sposób poruszania się, opalania, 
pływania. Własne patenty na to, jak czytać na słońcu. 
Jak się zabezpieczyć przed zabijaniem w nadfiolecie. 
Jak maksymalnie się zrelaksować. Niby wszyscy po-
dobni, a tacy różni.

 Mnie można rozpoznać łatwo. Ciało unoszące 
się w po. ho. w pewnym oddaleniu od brzegu, machają-

ce rękami, to ja. Kiedy żona, lub córki, wracają z lodów 
czy ze spaceru, od razu mnie namierzają. Ja też, jed-
nym okiem, rozszyfrowuję ich sylwetki. Widzę nawet 
czy już są zniecierpliwione, że pływam grzbietowym 
po grzbietach fal za długo, za daleko od brzegu. Że po-
winienem wrócić i rozpocząć rozmowę. Na głębokie 
tematy. Nie jest przecież ważna głębia wód (choć nur-
kowanie uwielbiam) ale głębia rozmów, na które nie ma 
czasu, gdy się pracuje, uczy, śpi, dojeżdża, wyjeżdża, 
wraca, robi zakupy, w pośpiechu zjada śniadanie i wal-
czy z czasem przez cały dzień.

 Potrzebuję rozmów na ważne tematy nie mniej 
niż moje kobiety. Ale nie dążę do nich z taką determi-
nacją, jak one. Bo jestem introwertykiem? Bo nam, fa-
cetom, trudniej się wysłowić, mówić co czujemy? To 
na pewno nie cała prawda. Żeby ją znaleźć, muszę brać 
wzór z tego, który całą prawdą jest.  
 A więc próbuję: prostuję się i idę po wodzie. 
Wołam: Kocham was!  Potem wynajmuję łódź od ry-
baków i odbijam od brzegu. Unoszę ręce i krzyczę: 
chcę wam powiedzieć prawdę, jesteście moją miłością! 
Wtedy zauważam, że w moim wykonaniu to groteska. 
Jak to robił Mistrz? Rozmawiał nad jeziorem, zwanym 
też morzem. Z różnych stron przychodził nad jezioro 
Genezaret i w różnych kierunkach się stamtąd oddalał. 
(Ciekawe, czy były tam komary? I jaką grupę krwi miał 
Jezus?) Rozmawiał z rybakami, kobietami, chorymi, 
opętanymi, biednymi i bogatymi, uczniami i niezna-
jomymi. Każdego potrafił zrozumieć, pocieszyć, pod-
nieść, uzdrowić. Czy też potrafię rozmawiać sercem, 
reagować miłością?  

 Może uda mi się spotkać przy studni wrażli-
wości z żoną, rozpoznać, co ją trapi. Poprosić o kubek  
szczerych słów. W zamian dać coś, co naprawdę gasi 
pragnienie. Przy sadzawce oczekiwania cierpliwie po-
gadać z córkami o poruszeniach serca, o czym marzą, 
co planują na przyszłość. Dlaczego tego nie robię? Jest 
wiele ważniejszych spraw?
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Co decyduje o naszym losie

 Za mało we mnie Ducha. Dlatego nie mogę 
powiedzieć: chodźcie do mnie,  zmęczone, przeciążo-
ne zadaniami. Nie mogę obiecać: z waszego wnętrza 
popłyną rzeki żywej wody. Bo sam wysycham i nie 
umiem wskazywać źródła.

 Co robić? Muszę wpatrywać się w prawdziwe 
niebo. Nieważne, w jakiej pozycji. Ważne, by - jak ma-
wiał Wiktor Hugo - klęczała moja dusza. Bo może być 
za późno. Trzeba się śpieszyć kochać. Boga i ludzi. 

 W nocy znów jestem w po.zycji  ho.ryzontalnej. 
Czy tak się kończy życie? Kiedy już nie można pływać, 
biegać, śpieszyć się? Nie, przecież czeka mnie spotka-
nie z tym, który jest życiem.

 Alfo i Omego, wypełniaj moje serce. By wez-
brało jak morze. Nie Martwe, Galilejskie. Z Jordanem 
wpływającym i wypływającym. Gotowe do przyjmo-
wania i dawania. Ucz mnie wieczności. Chcę poznać 
Twoją miłość aż po.za ho.ryzont. 
  

Marek Cieślar  
 

 
 

 O naszym losie decyduje nasz stosunek do 
Pana Boga i Jego woli oraz miłość do Boga i naszych 
bliźnich. Apostoł Paweł mówi: „Nie błądźcie, Bóg się 
nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, 
to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć 
będzie skażenie”. Mamy od Boga dobre wskazanie jak 
mamy żyć i postępować. Mamy Mojżesza i proroków, 
ale już jako chrześcijanie powiemy więcej, mamy Syna 
Bożego i Jego Apostołów. Na każdym nabożeństwie 
słyszymy Jego słowa: „Błogosławieni, którzy słucha-
ją Słowa Bożego i strzegą go”. Pod wpływem Ducha 
Świętego prorok Micheasz tak napisał: „Oznajmiono ci 
człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie: 
tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią  
i w pokorze obcował ze swoim Bogiem (Mi 6, 8). 

 Słowo Boże wskazuje drogę zbawienia. Nigdy 
nie można zapomnieć o wartości duszy ludzkiej i zobo-
wiązań wobec niej, a słuchanie i przestrzeganie Słowa 
Bożego jest sprawą najważniejszą dla rozwoju wiary. 
Od tego zaczyna się życie z Bogiem. Już w codzien-
nym życiu jest widoczne Boże błogosławieństwo, kie-
dy słuchamy Słowa Bożego to błogosławieństwo idzie 
jeszcze dalej i głębiej. Nigdy byśmy się nie dowiedzieli 
jak daleko ono idzie, gdyby nam Chrystus Pan o tym 
nie powiedział! „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, 
kto słucha Słowa mego i wierzy temu, który mnie po-
słał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz 
przeszedł z śmierci do żywota”. (J 5, 24)

Ruta Kornelia Lissowska

Z rozmyślań ks. bpa Andrzeja Wantuły

 Śmierć duchowa jest straszna. Sławny malarz włoski Leonardo da Vinci chciał w młodości namalować 
głowę anioła i szukał wzoru, modela. U swoich znajomych znalazł dziecko, którego twarz, jasne włosy i niebieskie 
oczy nadawały się znakomicie, aby je utrwalić na płótnie. Gdy się da Vinci zestarzał, zapragnął namalować obraz 
przedstawiający Wieczerzę Pańską. Malował go przez szereg lat. I oto, aby namalować twarz Judasza, trzeba mu 
było znowu odpowiedniego modela. Szukał go długo w zaułku miasta, w spelunkach, i nie mógł znaleźć. Aż wresz-
cie natknął się na człowieka w łachmanach, którego twarz, naznaczona występkiem i grzechem, wydawała mu się 
stosowna. Przywiódł go do swojej pracowni i tam się okazało, że ów upadły człowiek służył malarzowi niegdyś 
jako model owego anioła, którego malował w młodości. Jakaż straszna musiała być owa droga, która to dziecko 
zaprowadziła na dno upadku, z raju dzieciństwa do piekła występku i grzechu. To jest śmierć duchowa, która każ-
demu zagraża.

Udostępnił: Rudolf Mizia
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Trochę historii
W³adys³aw Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 222

 01.09.1941: zginął nad Morzem Północnym  
w okolicy wyspy Helgoland Wilhelm	 Adamik, ze-
strzelony przez myśliwce niemieckie w czasie powrotu  
z lotu bojowego na Emden.  
 Urodził się w Cieszynie 19.04.1918 r. Był 
synem Jana i Anny z Cienciałów. Już w czasie nauki  
w Szkole Podstawowej im. S. Hassewicza związał się 
z harcerstwem. Bardzo pociągało go latanie, toteż sko-
rzystał z możliwości zaliczenia kursu szybownictwa na 
Chełmie, stając w szeregu pionierów tego sportu na Zie-
mi Cieszyńskiej. Ochotniczo też zgłosił się w 1935 r. do 
służby wojskowej w 2. Pułku Lotniczym w Krakowie. 
Po roku został przeniesiony do IV Eskadry Lotniczej 
we Lwowie, gdzie uzyskał stopień strzelca pokładowe-
go. W czasie kampanii wrześniowej walczył w składzie  
Eskadry Bombowej „Piesek” VI Dywizjonu, wykonu-
jącej loty bojowe z lotnisk zapasowych w Skniłowie, 
Nosowie i Hutnikach. Utrata większości samolotów na 
skutek bombardowań lotnictwa niemieckiego, zmusiły-
aeskadrę do ewakuacji na teren Rumunii. Wilhelm nato-
miast zdecydował się wrócić do Cieszyna - namierzony 
przez gestapo, został uwięziony, a następnie skierowany 
na przymusowe roboty w Niemczech. 21.02.1940 wraz 
z dwoma kolegami podjął ryzykowną ucieczkę przez 
Wiedeń i Graz do Jugosławii, skąd drogą morską prze-
dostał się do Francji, a następnie do Anglii. Tam znalazł 
się w składzie polskiego 304 Dywizjonu Bombowego, 
w dalszym ciągu jako strzelec pokładowy. Równocze-
śnie przechodził intensywne szkolenie na pilota. Awan-
su tego niestety nie doczekał. Przesądził o tym lot, który 
miał się okazać ostatnim. 

*****
 02.09.1891: w Tarnowie urodził się Zenon	
Klemensiewicz, syn urzędnika Ignacego i Kamilii  
z domu Rożanowicz. Po maturze w gimnazjum w No-
wym Sączu (1909) rozpoczął studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, skupiając się na językoznawstwie i hi-
storii literatury. Ledwo opuścił uczelnię, zaciągnięty 
został do armii austriackiej i wysłany na front rosyj-
ski, potem włoski. Bezpośrednio po wojnie wstąpił  

w szeregi Wojska Polskiego, 
ale już od 1919 r. wykła-
dał język polski w Gimna-
zjum im. Jana Sobieskiego  
w Krakowie, a 4 lata później 
rozpoczął zajęcia z zakresu 
dydaktyki języka polskiego na uniwersytecie, w 1925 
r. uzyskał tytuł doktora. Kolejne 2 lata (1926 – 1927) 
spędził na studiach uzupełniających we Francji, Au-
strii, Belgii, Niemczech i Szwajcarii. Po powrocie do 
kraju prowadził dodatkowe wykłady w Państwowym 
Pedagogium w Krakowie (1928 – 1931), a także w In-
stytucie Pedagogicznym w Katowicach (1928 – 1932).  
W tym czasie też uzyskał habilitację z języka polskiego 
i z dydaktyki języka polskiego. Tuż przed wybuchem II 
wojny światowej uzyskał godność profesora zwyczaj-
nego. Wojna jeszcze raz wciągnęła profesora w swoje 
tryby; służył jako oficer w kampanii wrześniowej, a po 
jej zakończeniu zaangażował się w tajnym nauczaniu. 
Po uwolnieniu Krakowa wrócił do swojej uczelni, w la-
tach 1947 – 1952 kierował Katedrą Języka Polskiego,  
w roku akademickim 1947/1948 pełnił obowiązki dzie-
kana Wydziału Humanistycznego. Udzielał się także 
w szeregu instytucjach naukowych, m.in. w Pracowni 
Słownika Staropolskiego PAN, Zakładzie Językoznaw-
stwa PAN, Pracowni Historii Języka Polskiego. Już 
w 1946 r. powołany został na członka – koresponden-
ta Polskiej Akademii Umiejętności, od 1961 członka 
rzeczywistego PAN. Należy także wspomnieć o jego 
aktywności w Towarzystwie Miłośników Języka Pol-
skiego (1923 – 1949), a także w Polskim Towarzystwie 
Językoznawczym jako współzałożycielu (1925) i preze-
sie (1950 – 1956), i redaktorze naczelnym pisma „Język 
polski” (1958 – 1969). Był także niezwykle aktywnym 
na polu wydawniczym. Jest autorem około 600 prac na-
ukowych. Wśród nich znajdujemy m.in.: „Dydaktyka 
nauki o języku ojczystym” (1929), „Składnia opisowa 
współczesnej polszczyzny kulturalnej” (1937), „Zarys 
składni polskiej” (1953), „Historia języka polskiego”, 
3 t. (1961 – 1972), „Ze studiów nad językiem i stylem” 
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(1969). 
 W 1961 r. przeszedł w stan spoczynku. Zginął 
w katastrofie samolotu komunikacyjnego nad Policą  
w Beskidzie Żywieckim 2.04 1969 r. Pochowany został 
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.  

*****
 5.09.1966: w Ligotce Kameralnej (ob. RCz) 
zmarł Józef	 Kaleta. Tam też urodził się 16.11.1899 
r. Od 1907 r. przebywał u wujostwa we Frydku Mist-
ku, gdzie ukończył 3 – klasową Szkołę Wydziałową. 
Krótko przed I wojną światową wrócił do swojej rodzi-
ny. Na chleb zarabiał w hucie w Witkowicach, potem  
w Trzyńcu. W czasie I wojny światowej był pracowni-
kiem tartaku na terenie Węgier. Po wojnie, częściowo 
wspomagany przez Franciszka Górniaka (jun.), redago-
wał pismo „Nasz Lud”, potem  zaangażował się, jako re-
daktor odpowiedzialny, w „Prawa Ludu” (1929 – 1935), 
krótko „Szerszenia”, wreszcie „Dziennika Polskiego” 
(1935 – 1939). Po II wojnie światowej pełnił obowiązki 
redaktora „Kalendarza Ewangelickiego” (1953 – 1963) 
i „Przyjaciela Ludu”. Prezesował także miejscowemu 
Kołu PZKO. Z jego inicjatywy powstał Dom Kultury 
w Ligotce. 

*****
 08.09.1841: w miejscowości Nelahozewes 
nad Wełtawą urodził się Antonin	Dvořak. Podkształ-
cony przez wiejskiego nauczyciela, grał na skrzypcach  
w gospodzie ojca i w okolicznych kościołach. Gdy miał 
12 lat opuścił szkołę, gdyż ojciec – z zawodu rzeźnik, 
postanowił wyuczyć go swojego fachu. Po roku jednak 
Antonin wybrał się do Zlonic, gdzie u miejscowego 
organisty uczył się gry na organach i kilku innych in-
strumentach. Zachęcony postępami, postanowił zostać 
muzykiem. W Czeskiej Kamenicy pogłębił swoje wia-
domości z harmonii, w 1857 był uczniem szkoły organi-
stów w Pradze. Po studiach, w 1859 grał w małej orkie-
strze w lokalach rozrywkowych, przez dalszych szereg 
lat był pierwszym altowiolonczelistą orkiestry teatru 
narodowego. W tym też czasie powstały jego pierwsze 
kompozycje. W 1871 r. zrezygnował z pracy w operze, 
by całkowicie poświęcić się kompozycji. Pierwszy suk-
ces odniósł w 1873, prezentując kantatę „Hymn – Spad-
kobiercy Białej Góry”. W tymże roku został organistą 
w kościele św. Wojciecha w Pradze. Dzięki przyjaźni  
z Johannem Brahmsem zyskał wydawcę swoich utwo-
rów - N. Simrocka, dzięki czemu jego utwory stały 
się bardziej dostępne, cieszące się zainteresowaniem 
co wybitniejszych dyrygentów. W 1884 r. Dwořak 
wyjechał do Anglii, gdzie m.in. zaprezentował swoje 
oratorium „Stabat Mater”. Spotkało się ono z dużym 
uznaniem londyńskich melomanów.  Już jako sławny 
kompozytor, w 1890 r. przyjął stanowisko profesora 
konserwatorium w Pradze. Kolejne lata (1892 – 1895) 

spędził w Nowym Jorku na stanowisku dyrektora tam-
tejszego konserwatorium. Jego IX Symfonia „Z No-
wego Świata” utrwaliła wysoką pozycję Dwořaka jako 
muzyka, co zaowocowało m in. nadaniem tytułów dok-
tora honoris causa uniwersytetów w Pradze i Cambrid-
ge. Po powrocie do Pragi piastował funkcję dyrektora 
konserwatorium. Zmarł w Pradze 1.05.1904 r. 
 Antonin Dvořak obok Bedřicha Smetany i Le-
oša Janačka należy do grona najwybitniejszych twór-
ców czeskiej muzyki okresu neoromantycznego. Po-
czątkowe jego utwory  typowo klasyczne, z czasem (po 
1875) przerodziły się w muzykę  przesyconą tematami 
i rytmami czeskiej muzyki ludowej, sięgały także do 
motywów muzyki słowiańskiej, a nawet amerykańskiej. 
Pierwsze miejsce zajmują utwory orkiestrowe, zwłasz-
cza symfonie (począwszy od I symfonii c-moll „Zlo-
nicke zvony”, do VII – d-mol, VIII G-dur i wspomnia-
nej IX – e-moll), poematy symfoniczne („Polednice”, 

„Zlaty kolovrat”), uwertury („Moj domov”, „Uwertura 
husycka”). Jest też twórcą kilku  oper (najsławniejsza 

„Rusałka”), utworów wokalnych (poza wspomnianym 
oratorium „Stabat Mater” także „Requiem”, oratorium 

„Św. Ludmiła”, „Psalm 149”). Do arcydzieł muzyki ka-
meralnej zaliczane są kwartety smyczkowe („Es-dur”, 
trio fortepianowe - „Dumki”). Osobną grupę tworzą 

„Rapsodie słowiańskie” i „Tańce słowiańskie”, i wiele 
innych. 

*****
 11.09.1991: w Stone zmarł  ks.	Leopold	Matz,		
kapelan I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie, prezes Zrzeszenia Ewangelików Polaków w Wiel-
kiej Brytanii. 
 Urodził się w rodzinie rolniczej w Głowieńsku 
23.08.1907 r. Ojciec o nieznanym imieniu był sołtysem 
wsi, matka nosiła imię Lidia. Do gimnazjum uczęszczał 
w Rypinie. Po maturze (1927?) wyjechał do Warsza-
wy. W tajemnicy i wbrew woli ojca  rozpoczął studia 
na Wydziale Elektrycznym Politechniki. Gdy po blisko 
roku sprawa wyszła na jaw, nieposłusznemu synowi 
ojciec wstrzymał wszelką pomoc. Wobec takiego dic-
tum nie było wyjścia, Leopold przeszedł na Wydział 
Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wówczas też udzielał się w studenckim kole „Filadel-
fia” i Kole Teologów Ewangelickich, był jego preze-
sem. 27.03.1933 r. został ordynowany w kościele św. 
Trójcy i tam przez rok służył jako wikariusz. Po ślubie  
z Zofią Bunn w 1934 r.,  ks. Leopold Matz objął opieką 
duszpasterską parafię w Kamieniu Chełmskim, gdzie 
oprócz posługi duszpasterskiej przyczynił się do elek-
tryfikacji wsi. Utrata niemowlęcego syna, jak też brak 
porozumienia pastorowej z niemieckim środowiskiem 
kolonistów spowodowały, że gdy tylko nadarzyła się 
taka możliwość, w 1938 r. pastorostwo przeniosło się 
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do Pułtuska (1938). Tu rychło znalazło swoje miejsce 
wśród mieszkańców miasta. Z chwilą wybuchu wojny, 
rodzina na jakiś czas schroniła się w Warszawie, ale na 
polecenie seniora wróciła do Pułtuska, które niebawem 
wraz z okolicą zostało włączone do Rzeszy. Ks. Matz 
nie tylko utracił mieszkanie, ale  został pozbawiony 
urzędu. Nie znamy okoliczności, a zapewne nie była 
to decyzja łatwa, ks. Matz w 1942 r. przyjął volkslistę, 
co spowodowało rozpad małżeństwa. Niedługo po-
tem udało się pastorowej uzyskać zezwolenie na wy-
jazd wraz z córką. Ks. Matz pracował jako urzędnik 
stanu cywilnego, utrzymywał jednak kontakt z żoną,  
a zwłaszcza z córeczką, łożył na ich utrzymanie. W ta-
jemnicy współpracował z polskim podziemiem, przeka-
zując mu materiały z nasłuchu i wiadomości pozyskane 
w urzędzie. W marcu 1943 r. został wcielony do woj-
ska niemieckiego i jakiś czas potem wysłany na front 
francuski. Wzięty do niewoli, zgłosił gotowość służby  
w Polskich Siłach Zbrojnych. Z początkiem grudnia 
1944 r. uzyskał nominację na kapelana ewangelickie-
go czasu wojny, po czym 1.01.1945 r. objął szefostwo 
Duszpasterstwa Ewangelickiego I Korpusu w Szkocji. 
Stał się wówczas nie tylko duszpasterzem, ale opie-
kunem organizującym życie obozowe ewangelickich 
żołnierzy Korpusu, odprawiał nabożeństwa polskie  
w Edynburgu, wizytował oddziały pozostające na fron-
cie i w innych obozach żołnierskich, rozwinął działal-
ność wydawniczą. Z czasem powierzono mu funkcję 
prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Ewangelików 
Polaków. W 1947 r., po rozwiązaniu jednostki, ks. Matz 
przeniesiony został do Londynu. 
 Po zakończeniu wojny księdzu udało się  
nawiązać listowny kontakt z rodziną, a potem wspo-
magać materialnie. Ponieważ odradzano mu powrót 
do kraju, postanowił żonę i córkę ściągnąć do Anglii,  
niestety przesądził o tym przypadkowy zbieg okoliczno-
ści. Gdy pastorowa miała uzgodnić porę dalszej  marszruty  
z Krakowa, została zatrzymana przez UB. Zwolniona 
po kilku dniach, utraciła kontakt z kurierami. Przez ja-
kiś czas trwała korespondencja, coraz rzadsza. Dopiero  
w 1957 r. za sprawą – jak się okazało - drugiej żony 
pastora Cecylii Halpern, córce Bożenie udało się od-
wiedzić już poważnie schorowanego ojca. Był już 
wówczas odsunięty od działalności kościelnej, powody 
zwolnienia nie są bliżej znane. Niestety stan zdrowia 
pogarszał się. Podczas ostatnich odwiedzin w 1991 r., 
córka zastała pastora w szpitalu w Stone w hrabstwie 
Kent.  Wkrótce potem nadeszła wiadomość o jego  
zgonie. 

*****
 12.09.1841: urodził się Walery	Eljasz	–	Radzi-
kowski, malarz i grafik, popularyzator Tatr, Zakopane-
go i Podtatrza, wybitny turysta i działacz Towarzystwa 

Tatrzańskiego, autor wielokrotnie wydanego  „Ilu-
strowanego przewodnika do Tatr, Pienin i Szczawnic”  
i licznych artykułów o tematyce tatrzańskiej z wła-
snymi ilustracjami, pejzażysta Tatr i portrecista typów 
góralskich. Patrz odc. 84 w „Informator Parafialny” 
2005/03, s. 6  

*****
 17.09.1941: zmarł Rudolf	 Kubalok, nauczy-
ciel i działacz społeczny. Pochodził z Istebnej, gdzie 
urodził się  25.09.1883 r. Należy do trzeciego rocznika 
absolwentów Gimnazjum Macierzowego w Cieszynie 
(1905). Po ukończeniu 2 – letniego Seminarium Na-
uczycielskiego w Krakowie, w latach 1907 – 1921 był 
nauczycielem w rodzinnej wiosce, potem przeniósł się 
do Szkoły Ćwiczeń i Seminarium Nauczycielskiego  
w Cieszynie,  a równocześnie zaliczał studia na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Interesujący się gwarą śląsko-

-cieszyńską prof. Kazimierz Nitsch skorzystał z jego 
znajomości narzeczy, a także z materiałów i opowiadań 
gwarowych  przesyłanych mu po zakończeniu studiów. 
Wiele swoich artykułów zamieścił także w pismach ję-
zykoznawczych. W Krakowie zetknął się też z esperan-
tyzmem, opanował język do tego stopnia, że swobodnie 
wymieniał korespondencję z wieloma esperantystami 
kilku krajów, w Cieszynie zaś przewodniczył Kołu 
Związku Polskich Esperantystów. Udzielał się także  
w Macierzy Szkolnej. 

*****
 19.09.1941: w obozie koncentracyjnym  
w Mauthausen – Gusen zginął Jan	 Sikora, pedagog  
i społecznik. Urodził się w Cieszynie 18.07.1910 r. Swo-
ją edukację rozpoczął w 1915 r. od szkoły podstawowej, 
a od 1919 w gimnazjum, po którym przeszedł do Semi-
narium Nauczycielskiego w Cieszynie – Bobrku (1924 

– 1929). Przez kolejne lata (1929 – 1933) studiował  
w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszy-
nie. W tym czasie przez rok pracował jako nauczyciel 
w szkole powszechnej, był też organistą w kościele Je-
zusowym. W 1930 r. otrzymał pracę w szkole podsta-
wowej nr 2 w Ustroniu. Już w czasie studiów związał 
się ze Związkiem Polskiej Młodzieży Ewangelickiej,  
w 1935 r. był prezesem Koła ZPME w Ustroniu, dy-
rygował jego chórem, przez 2 lata (1937 – 1938) peł-
nił obowiązki sekretarza Zarządu Głównego ZPME.  
Udzielał się także w Związku Harcerstwa Polskiego, 
Polskim Związku Zachodnim i w „Strzelcu”. Po powro-
cie z kampanii wrześniowej w 1939 r. zaangażował się 
w organizacji ruchu podziemnego. 24.04.1940 r. wraz 
ze swym wujem ks. Władysławem Pawlasem został 
aresztowany, osadzony w więzieniu w Cieszynie, a na-
stępnie wywieziony do obozu w Mauthausen – Gusen. 
Jan Broda napisał o nim: „W życiu odznaczał się głębo-
ką religijnością, umiłowaniem przyrody i muzyki. Był 
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wnikliwym, rozumnym doradcą młodzieży i niestru-
dzonym pracownikiem społecznym”. 

*****
 20.09.1891: w Krakowie urodził się Tadeusz	
Lehr	 –	 Spławiński,	 syn inż. Edwarda i Marii Spła-
wińskiej.  Tam też w latach 1909 – 1913 zaliczył stu-
dia z zakresu językoznawstwa, filologii słowiańskiej  
i klasycznej  oraz historii, uwieńczone tytułem doktor-
skim a dopełnione rocznym kursem na uniwersytecie 
w Wiedniu. W czasie I wojny światowej pracował jako 
nauczyciel gimnazjalny w Zakopanem i w Krakowie.  
Habilitowany w 1918 r., w tymże roku został profeso-
rem Uniwersytetu Poznańskiego, od 1922 we Lwowie, 
wreszcie za wyjątkiem lat okupacji hitlerowskiej do 
1961 r. był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Dwukrotnie piastował godności rektora. W 1939 r. wraz 
z grupą pracowników naukowych został uwięziony  
i przetransportowany do obozu Sachsenhausen – Ora-
nienburg. Rok później zwolniony, zaangażował się  
w tajnym nauczaniu. 
 Już od 1918 r. był członkiem Polskiej Akade-
mii Umiejętności, od 1952 Polskiej Akademii Nauk, 
założycielem i pierwszym dyrektorem Zakładu Sło-
wianoznawstwa PAN, współzałożycielem Instytutu Za-
chodniego w Poznaniu. Znajdujemy go także na liście 
wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Zaj-
mował się głównie gramatyką porównawczą języków 
słowiańskich, historią kultury związanej ze slawisty-
ką. Niezależnie od prac pomieszczanych w redagowa-
nych czasopismach, jest autorem  około 400 prac, m.in.  

„O pochodzeniu i ojczyźnie Słowian”, „Rozprawy i szki-
ce z dziejów kultury Słowian”, „Szkice z dziejów roz-
woju i kultury polskiej”, „Studia staropolskie”, „Język 
Polski, pochodzenie, powstanie, rozwój”, „Przegląd  
i charakterystyka języków słowiańskich”. Do końca ży-
cia cieszył się opinią największego autorytetu z zakresu 
slawistyki na forum międzynarodowym. Zmarł w Kra-
kowie 17.02.1965, spoczął na Cmentarzu Rakowickim. 

*****
 21.09.1891: w Kończycach urodził się Fran-
ciszek	Foltyn. Był absolwentem Seminarium Nauczy-
cielskiego w Cieszynie – Bobrku. Wciągnięty w 1914 r. 
do armii austriackiej, na froncie wschodnim dostał się 
do niewoli rosyjskiej, zesłany na Sybir. Wraz z grupką 
przyjaciół zdołał uciec z obozu. Przez 2 lata, piecho-
tą, przedzierał się do Polski (ok. 2000 km), by zasilić 
szeregi Wojska Polskiego, wziąć udział w wojnie pol-
sko – bolszewickiej i dosłużyć się stopnia kapitana. Po 
przejściu do cywila wrócił do Cieszyna. Przez ponad 10 
lat pełnił obowiązki kierownika Szkoły Ćwiczeń przy 
Seminarium Nauczycielskim. W połowie lat trzydzie-
stych został kierownikiem Szkoły Podstawowej przy 
ul. Michejdy. Wojna jeszcze raz wciągnęła go w swoje 

tryby. Jako żołnierz września 1939 r. znów dostał się do 
niewoli, tym razem niemieckiej. Odtransportowany do 
Oflagu VIIA w Murnau, niestety nie doczekał możliwo-
ści powrotu. Zmarł 20.06.1945 r. Jego imię przypomina 
tablica pamiątkowa w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 
dr. Jana Michejdy w Cieszynie. 

*****
 24.09.1891: w Krakowie zmarł Izydor	 Ko-
pernicki, wybitny polski  antropolog i etnograf. Jego 
życiorys może być przykładem, jak wybitnie zasłużony 
dla nauki człowiek musiał się borykać z przeciwnościa-
mi losu i ludzką złośliwością. Urodził się 17.04.1825 
r. w Czyżówce na Ukrainie. Był synem dzierżawcy 
rodzinnej wsi Stanisława i Marianny z Pieńkowskich. 
Po nauce w gimnazjach w Złotopolu, Kijowie i w Win-
nicy, w latach 1844 – 1849 studiował medycynę na 
Uniwersytecie Kijowskim, które ukończył z wyróż-
nieniem. Musiał teraz odrobić stypendium rządowe. 
Przez kolejnych 8 lat pracował jako lekarz i kierownik 
szpitali wojskowych. W czasie wojny krymskiej (1853 

– 1856) za bohaterską służbę w ratowaniu rannych pod 
ostrzałem został wyróżniony odznaczeniami i awan-
sami. Odsłużywszy zobowiązania, zwolnił się z woj-
ska, gdyż pragnął poświęcić się działalności naukowej.  
W latach 1857 - 1863 pracował jako prosektor anato-
mii na Uniwersytecie Kijowskim, prowadził wykłady  
i ćwiczenia z anatomii i chirurgii. Niestety brak środków 
uniemożliwił mu zdobycie doktoratu. Już w gimnazjum 
należał do tajnego koła patriotycznego, teraz - także  
w konspiracji - udzielał się w Towarzystwie Naukowej 
Pomocy, utrzymywał liczne kontakty ze środowiskiem 
demokratów. Zagrożony aresztowaniem (1863) za 
przygotowywanie powstania, przedostał się do Warsza-
wy. Przez jakiś czas pełnił obowiązki lekarza naczelne-
go w południowej Wielkopolsce, był też organizatorem 
ambulansów powstańczych. Skierowany przez Rząd 
Narodowy do Lwowa, nie znalazł tam zrozumienia, ale  
został namierzony przez policję austriacką i osadzony 
w  Ołomuńcu. Tu szczęśliwie udało mu się wydostać 
z więzienia i wyjechać do Paryża. Pobyt nad Sekwaną 
wykorzystał na pogłębienie swoich wiadomości z za-
kresu fizjologii i nowoczesnej antropologii. W połowie 
1864 r. wyjechał do Belgradu, pragnąc swoim talentem 
służyć w kraju słowiańskim, ale władze serbskie zapa-
trzone w Rosję, odmówiły mu zatrudnienia. Skorzystał 
więc z propozycji uniwersytetu w Bukareszcie, gdzie 
z zapałem przystąpił do zorganizowania muzeum ana-
tomicznego Wydziału Lekarskiego. W tym czasie też 
(1864 – 1871) odbył szereg podróży naukowych i na-
wiązał wiele cennych kontaktów. Stale marzył o powro-
cie do kraju, zwłaszcza do Krakowa. W 1871 r. opuścił 
Bukareszt, krótko zatrzymał się w Tarnowie i Bochni,  
w końcu udało mu się zamieszkać pod Wawelem, tu 
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jednak odmówiono mu prawa do jakiejkolwiek prakty-
ki lekarskiej. Zachęcony przez przyjaciela, w 1876 dok-
toryzował się, dwa lata później uzyskał habilitację na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 9 lat pracował jako 
lekarz zdrojowy w Rabce (1871 – 1889), potem w Ma-
rienbadzie (1880 – 1886). Cieszył się w tym czasie eu-
ropejskim rozgłosem, był członkiem wielu co znamie-
nitszych towarzystw antropologicznych praktycznie  
w całej Europie, właścicielem własnych nietuzinko-
wych zbiorów antropologicznych i pokaźnej biblioteki. 
Zbiory te podarował później Uniwersytetowi Jagielloń-
skiemu. Będąc w trudnej sytuacji materialnej podjął na-
tychmiast wykłady z antropologii, ale bez wynagrodze-
nia i możliwości jakiegokolwiek awansu i prowadzenia 
pracy naukowej, dopiero pod groźbą wyjazdu w tymże 
1878 r. uzyskał płatną nominację profesora nadzwy-
czajnego. Był pionierem, pierwszym polskim uczonym  
w zakresie nowoczesnej antropologii, współtwórcą 
polskiej szkoły wiążącej antropologię z archeologią. 
Osobiście przebadał wiele stanowisk archeologicznych  
w kraju, penetrował jaskinie. Był również założycielem  
i redaktorem pisma „Zbiory wiadomości do antropo-
logii krajowej” (od 1877 – 1891). W swoim dorobku 
naukowym pozostawił ponad 100 prac naukowych,  
w większości z antropologii, ale także  z archeologii, 
etnografii, również balneologii. Bliskie kontakty i na-
wiązana przyjaźń z Oskarem Kolbergiem sprawiła, że 
stał się opiekunem chorującego etnografa i spadkobier-
cą jego piśmiennej spuścizny, kontynuatorem wydaw-
nictwa „Lud”. Sam zresztą dokonał tłumaczeń serb-
skich, litewskich i cygańskich pieśni i podań ludowych, 
a zestawione materiały publikował w wydawnictwach 
Polskiej Akademii Umiejętności i za granicą. Niestety, 
obcując ze swoim przyjacielem sam zaraził się gruźlicą, 
która stała się powodem jego zgonu.

*****
 25.09.1916: w Poznaniu urodził się Bogdan	
Zakrzewski. Tam też w 1939 r. ukończył studia na 
Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Poznańskie-
go. Wybuch wojny przerwał kontynuowanie pracy na-
ukowej na uniwersytecie, do czego wrócił w 1945 r. Po  
7 latach przeniósł się na stałe do Wrocławia, w 1958 r. 
uzyskał tytuł profesora. W latach 1955 – 1959 kierował 
katedrą literatury polskiej, przez kolejne lata do 1971 
był dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. Ponadto 
udzielał się w Polskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk 
(od 1948), we wrocławskim oddziale Towarzystwa Li-
terackiego im. Adama Mickiewicza jako prezes (1952 – 
1958), we Wrocławskim Towarzystwie Naukowym (od 
1956), w latach 1960 – 1998 pełnił obowiązki redaktora 
naczelnego „Pamiętnika Literackiego”, w 1992 r. został 
członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Główną 
domeną jego zainteresowań była epoka romantyzmu  

w szerokim kontekście kulturalnym i politycznym. Naj-
więcej uwagi poświęcił komediopisarzowi Aleksandro-
wi Fredrze, opracował jego „Wybór dzieł” opublikował  
kilka prac: „Fredro i fredrusie”, „Fredro z paradyzu”, 

„Fredro nie tylko komediopisarz”. Wiele miejsca w ba-
daniach profesora zajęła literatura regionalna i folklor 
Śląska. Kwestiom tym poświęcił m.in. zbiory szkiców 

„Tematy śląskie”, „Nowe tematy śląskie”, „Przechadzki 
po dziewiętnastowiecznym Wrocławiu”.  Redagował 
także „Panoramę kultury współczesnego Wrocławia”. 
Dożył sędziwego wieku. Zmarł 23.10.2011 r. 

*****
 28.09.1966: w Ząbkowicach Śląskich urodził 
się ks.	Ryszard	Pitruski. Wyrastał w trudnych warun-
kach diaspory. Dzięki rodzicom, a po konfirmacji bliż-
szym kontaktom z ks. Janem Sztwiertnią w Kłodzku, 
umacniał się  w wierze i potrzebie służenia Kościołowi. 
Po ukończeniu Technikum Elektronicznego w Dzier-
żoniowie zdecydował się na studia w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie (1986). Pobyt na 
uczelni do reszty przekonał go o trafności wyboru stu-
diów. Interesował się zwłaszcza historią, filozofią reli-
gii i psychologią. Tam też poznał Renatę Wencławską z 
Nidzicy, którą poślubił 16.09.1989 r. Jeszcze w czasie 
studiów skierowany został do Ostródy jako praktykant, 
zapoznając się w rozległej parafii ze wszystkimi proble-
mami diaspory mazurskiej. W 1992 r. stanął do egza-
minu. Temat jego pracy magisterskiej nosił tytuł: „Wy-
brane elementy chrystologii unitariańskiej a Konfesja 
Sandomierska”. 9.01.1993 r. dostąpił ordynacji przez 
ks. bp. Jana Szarka; jednocześnie jego żona została 
wprowadzona w urząd nauczania kościelnego. Po kil-
ku latach służby w 2001 r. został wybrany na probosz-
cza w Ostródzie. Jego opiece duszpasterskiej podlegały 
ponadto filiały w Iławie, Legutach, Morągu i Pasłęku.  
Aczkolwiek z trudem godził wszystkie swoje obo-
wiązki, dzięki bezgranicznemu poświęceniu nie tylko 
utrzymał powierzone sobie placówki, ale rozwinął sze-
roką działalność ekumeniczną między innymi poprzez 
niedzielne rozważania wygłaszane w Radiu Mazury. 
Znajdował czas, aby nie utracić kontaktu z ludźmi, ale 
także z przyrodą, jeździł na rowerze, wędrował po gó-
rach, swoją wrażliwość na piękno utrwalał w fotografii. 
Troskliwością otaczał swoje potomstwo: Reginę, Różę 
i Rafała. To wszystko przerwała nagła i niespodziewana 
śmierć. Zginął w wypadku samochodowym 22.07.2007 
r. Pogrzeb, w którym uczestniczył cały zastęp duchow-
nych i przyjaciół, bez względu na wyznanie,  był dowo-
dem wielkiego uznania dla jego ofiarnej służby.  Pocho-
wany został na cmentarzu w Nidzicy. 
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„Wierność Bogu i cesarzowi...”.
W 300 lat od wydania 

najstarszej polskiej 

książki cieszyńskiej: część 4

 Książeczka składa się z dwóch części, według słów ostatniego księ-
cia brzeskiego, które Muthmann przytoczył w 3§ wstępu: „Na to się bowiem 
wszystkich czasów żywota naszego powinności ścigają, aby się Bogu i cesa-
rzowi wierność oddawała należyta. A jeżeli wszystkich czasów, zapewne też 
i morowych”.
 Część I traktatu, znacznie obszerniejsza od części II, obejmu-
je tekst do s. 89 i jest poświęcona „wierności Bogu”. Na podstawie Biblii  
i ksiąg historycznych przytoczył tu autor sze-
reg wstrząsających przykładów epidemii, ja-
kie miały miejsce od starożytności po czasy 
jemu współczesne. Wszystkie te kataklizmy, 
siejące spustoszenie wśród istot żywych widzi  
ks. Muthmann wyłącznie przez pryzmat Biblii 
i rozpatruje w kontekście wiary w Boga. Mór 
jest karą za grzechy, a zapłatą za grzechy jest 
śmierć. Jedynie łaska Boża może skruszonego 
i żałującego za swe winy grzesznika wybawić 
od straszliwej zguby i wiecznego potępienia. 
Wszyscy zaś winni w pokorze rozważać Słowo 
Boże, modlić się, śpiewać pieśni i nie ustawać 
w rzetelnym wypełnianiu swoich codziennych 
powinności i obowiązków. I za wszystko na-
leży Bogu dziękować. Umieszcza więc Muth-
mann kilka stosownych do chwili wzruszają-
cych modlitw i pieśni. 
 W rozdziale C. zatytułowanym „Po-
bożne modlitwy” zaleca Muthmann odmawia-
nie, zarówno w domu jak i w kościele, dwóch 
rodzajów modlitw. Pierwsze z nich to modli-
twy „dla wzywania”, do których zachęca na 
podstawie wersu 15 Psalmu 50: „Wzywaj mię 
w dzień utrapienia, tedy cię wyrwę, a ty mię 
uwielbisz”. Drugi rodzaj to modlitwy dzięk-
czynne, podczas których zaleca też składanie 
ślubów: „Dobrze uczynisz, że to albo owo ku 
chwale jego uczynisz, nie żebyś się odkupił, 
bo Bóg nie potrzebuje tych marności, które 
majętnościami nazywasz. Zatem w każdym 
zaślubieniu pomnij na zakon Pański. Jeślibyś 
ślubował ślub Panu Bogu twemu, nie omiesz-
kajże oddawać go. Bo koniecznie upomni się 
go Pan Bóg twój od ciebie, a będzie grzech 
na tobie. A jeśli nie będziesz ślubował nie bę-
dzie na tobie grzechu”. Ze względu na brak  

Reprint z 1997 r.

Spis treści i początek cz. 1

Życiorys Jerzego Trzanowskiego
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Jedna z siedmiu modlitw na czasy zarazy autorstwa Jana Muthmanna

Poranna i wieczorna pieśń na czasy zarazy autorstwa Jana Muthmanna z notami 
dotyczącymi melodii

Przepisy na domowe medykamenty zalecane przez Jana Muthmanna do stosowania 
podczas panującej zarazy

w modlitewnikach czeskich modlitw na czas moru, 
Muthmann zamieścił siedem modlitw swojego 
autorstwa, wśród których na pierwszym miejscu 
znajduje się „Modlitwa w kościele Jezusowym 
przed Cieszynem w takich czasiech zwyczajna”, 
a następnie „Rozmowa pocieszenia dziecięcia 
Bożego z Jezusem swym czasu moru”, „Modli-
twa ranna czasu moru”, „Modlitwa wieczorna”, 

„Modlitwa lekarstwa dla moru zażywającego”, 
„Modlitwa tego, który chorobie i śmierci uszedł”, 
„Dziękczynienie za wybawienie z moru”. Oprócz 
modlitw własnego autorstwa  zamieścił też dwie 
napisane przez teologa Jana Arndta: :”Modlitwa 
czasu moru” i „Krótka modlitwa dla dziatek cza-
su morowego”. 
 W czwartym i ostatnim rozdziale części I, 
oznaczonym literą D, zatytułowanym „Krześciań-
skie piosneczki” tłumaczy Muthmann, że pieśni 
chrześcijańskie dają w tak trudnych czasach, jak 
zaraza,  ogromne pocieszenie. Mówi na wstępie, 
że istnieje wiele wybornych pieśni niemieckich. 
On jednak na ten trudny czas poleca cieszynia-
kom pieśni polskie, mówiąc że są cenniejsze niż 
złoto. Jako przykład wymienia 5 tytułów takich 
pieśni: „Ty coś niebo wysokie pięknie uhaftował”, 

„Krzyczę k tobie wieczny miły Panie”, „W Tobie 
nadzieję mam”, „Ufam Bogu w nieszczęściu 
swym” oraz „Na woli Pańskiej polegam”. 
 W §2 tegoż rozdziału podaje prawdo-
podobnie najstarszy życiorys Jerzego Trzanow-
skiego, twórcy kancjonału ewangelickiego, za-
wierającego pieśni w języku czeskim. Tak pisze  
o jego pieśniach Muthmann: „Tego Kancjonał albo 
Pisne Duchowni wielu wyćwiczyły, pocieszyły,  
a we wierności ku Bogu potwierdziły. Wszakże, 
co się pieśni dla moru tyczy, żadnych osobliwych 
k temu służących nie przydał pobożny autor. 
Chyba niektórych dla pospolitych plag w ziemi 
złożonych, które i na ten czas (gdyż międzi in-
nymi plagami i moru wspominają) śpiewane być 
mogą”.  Wymienia też śpiewnik Jana Myllera wy-
dany w 1710, z którego wymienia kilka numerów 
pieśni nadających się na czasy moru. W §3 wspo-
mina też Kancjonał polski drukowany w Brzegu 
w 1673 r., w którym znalazł 13 pieśni na czasy 
moru stosownych. 
 W następnej kolejności, z powodu rzad-
kości tychże śpiewników na Śląsku, podał Mu-
thmann najpierw dwie pieśni swojego autorstwa: 
poranną i wieczorną. Melodię do nich przedsta-
wił w postaci not zawierających tytuły znanych 
ówcześnie  pieśni.  Następnie wymienił cztery 
pochodzące z polskiego kancjonału brzeskiego 
z podaniem not dotyczących melodii. Ostatnią 
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z nich jest pieśń o Opatrzności Bożej Jana Kochanowskiego pt. 
„Kto się w opiekę”. Ta, jedna z najpiękniejszych i najstarszych 
pieśni polskich, jest poetyckim przekładem psalmu 91 z psałterza 
Dawida. Dzięki temu, że melodie do tych pieśni można również 
odnaleźć we współczesnym śpiewniku ewangelickim, ta część 
prezentacji została urozmaicona występem Wyższobramskiego 
Chóru Kameralnego pod dyrekcją Piotra Sikory, który wykonał 
najpierw pieśni Jana Muthmanna, a następnie Jana Kochanow-
skiego. Na zakończenie rozdziału pt. „Krześciańskie piosneczki” 
wymienił też cieszyński proboszcz tytuły pieśni ze śpiewnika 
Jerzego Trzanowskiego, wśród których są między innymi pieśni 
poranne i wieczorne, pieśni o pokucie i krzyżu, a także pieśni 
codzienne oraz pieśni o rzeczach ostatecznych, a więc o śmierci i 
sądzie Bożym. 
 Po rozdziale zawierającym pieśni nabożne, następuje II. 
Część traktatu pt. „Wierność Cesarzowi należąca, czasu moru”. 
Na wstępie w §1 przytacza autor cytat z ewangelii Mateusza 
(r. 22, w. 21): „oddawajcie co jest cesarskiego cesarzowi, a co 
jest Bożego – Bogu”. Dalej poleca, aby powinności wobec ce-
sarza wypełniać w trojaki sposób: modlitwą, posłuszeństwem  

Podziękowania dla p. Władysława Sosny za wydanie reprintu traktatu Jana Muthmanna, 
złożone przez autorkę na zakończenie prezentacji

Wyższobramski Chór Kameralny podczas wykonywania pieśni Jana Muthmanna i Jana 
Kochanowskiego

i zachowałością. Mimo, że w kościele Jezu-
sowym odmawiane są modlitwy o ziemskie  
i niebieskie błogosławieństwo, o zachowanie 
nieodmiennej szczęśliwości, o utwierdzenie 
tronu cesarskiego, i o szczęśliwe panowania, 
pod którym byśmy i my i potomkowie nasi 
spokojny i cichy  żywot prowadzili, modli-
twy takie powinni wierni odmawiać również 
w swoich domach. 
 Posłuszeństwo w czasach moru mia-
ło polegać na wykonywaniu słownych i dru-
kowanych zarządzeń zwierzchności, które na 
ten czas były wydawane. Muthmann wymie-
nił tutaj dwa z nich, jedno z Pragi z 1679 roku 
oraz zarządzenie wydane w języku niemiec-
kim we Wrocławiu dla obywateli Górnego 
i Dolnego Śląska z 14 II 1680 r. Dzieło to 
zawiera bardzo obszerne wskazówki jak ma 
się zachowywać podczas moru zwierzchność, 
czyli „dyrektorowie zdrowia, duchowni,  
a spowiednicy, medikowie, chirurgowie, ap-
tekarze, balwierze, łaziennicy, inspektorowie 
wachy, a wacha sama, jałmużnicy, szpitalni 
dozorcowie, wszyscy rzemieślnicy”, aż do 
osób zajmujących się grzebaniem zmarłych 
i oczyszczających domy po ustaniu zarazy. 
Ze względu na język druku oraz obszerność 
traktatu Muthmann przetłumaczył na język 
polski rozdział zawierający w 35 punktach 
wskazówki co do zachowania się gospodarzy, 
gospodyń i obywateli.        
 Przez „zachowałość” rozumiał Mu-
thmann zaopatrzenie się w lekarstwa i ich 
zażywanie. I tutaj polecał staranie się o trzy 
rzeczy: praeservatio – zapobieganie, cura-
tio – leczenie oraz purificatio czyli oczysz-
czenie. W paragrafie poświęconym zapo-
bieganiu morowi wskazywał Muthmann na 
konieczność zdobycia informacji o zarazie  
i jej symptomach, bo „gdy znam nieprzyjacie-
la rychlej mu ujdę”. Polecał też zaopatrzenie 
się zawczasu w niezbędną żywność i lekar-
stwa na czas moru oraz pojedyncze składniki 
potrzebne do samodzielnego sporządzenia 
leków. W następnej kolejności podał kilka 
przepisów na domowe medykamenty oraz 
potrawy, które w tych czasach ludzie powinni 
zażywać. W rozdziale dotyczącym leczenia 
podał szczegółowe sposoby postępowania  
i pielęgnowania chorych w przypadku zara-
żenia się, uzupełniając je dodatkowymi prze-
pisami na sporządzenie domowych mikstur. 
Na zakończenie zalecał jeszcze cieszyński 
proboszcz konieczność pochowania zmar-



Wieœci Wy¿szobramskie

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

 Ukazał się kolejny tom opowieści o kobietach 
autorstwa  Władysławy Magiery. Jest to już  piąty to-
mik zawierający biogramy cieszyńskich kobiet. Naj-
nowsza książka dostarcza 25 nowych życiorysów, obej-
mujących bohaterki zamieszkujące Śląsk Cieszyński 
od czasów piastowskich (Katarzyna Sydonia, Elżbieta 
Lukrecja), aż po dzieje najnowsze. Cztery biogramy 
napisali współpracownicy: diakon  Aleksandra Błahut-

-Kowalczyk i siostra Fabiana Izydorczyk oraz Wojciech 
Święs, pracownik cieszyńskiej książnicy. Po raz pierw-
szy podzielono tekst na rozdziały i tak mamy: Kobiety 
piszące, Kobiety przedsiębiorcze, Kobiety walczące, 
Kobiety „zwyczajne” oraz kilka życiorysów, które nie 
pasują do żadnej z tych kategorii. Kto zresztą zna teksty 
Władysławy Magiery ten wie, że pisane są one barwnie 
i nie dłużą się czytającemu. Szlak kobiet Śląska Cie-
szyńskiego 2 nie jest książką naukową, ale teksty mają  
przypisy bądź bibliografię. Książce nie można jednak 
odmówić sporej wartości poznawczej — swoich opra-
cowań w słownikach biograficznych nie ma aż 17 spo-
śród 25 bohaterek publikacji! Pozycję wydano na pa-
pierze kredowym i w twardej oprawie, liczy 202 strony, 
na których poza tekstem znaleźć można kilkadziesiąt 
czarno-białych ilustracji. Autorka wydała książkę wła-
snym nakładem.
 Prawie połowę opisywanych kobiet stanowią 
ewangeliczki, ale są też wśród bohaterek panie innych 
narodowości i religii, jak np. z R. Wiesner, twórczyni 
kultowej kawiarni Avion. Książkę otwierają opowieści 
o dwóch cieszyńskich księżnych, które chociaż wspo-

Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego 2

minane w monografiach  Piastów, nie są specjalne zna-
ne, a panowały przecież prawie samodzielne, zaś jedna 
z nich nich miała ogromne zasługi dla rozwoju Refor-
macji w Księstwie i chociażby dlatego warto opisać  ich 
dokonania. Wśród kobiet walczących zostały przypo-
mniane m.in. Ewa Pilch z d. Mrózek i Maria Magnusek, 
(obie ewangeliczki), znane z działalności w wiedeńskim 
wywiadzie Armii Krajowej „Stragan”, a wspominane 
szeroko również w dokumentalnym filmie „Bohatero-
wie ze Stein”. Zupełnie unikatowym materiałem jest 
krótkie wspomnienie o M. Magnusek autorstwa Anny 
Marples, córki Ewy Pilch, dla której była ona ciocią.
 Wśród kobiet piszących na uwagę zasługują na 
pewno pełne zadumy nad współczesnym światem i jed-
nocześnie trochę  ironiczne wiersze  Agnieszki Mrógały. 
Zaczęła pisać dopiero po osiemdziesiątce, ale napisała 
ich ponad setkę. Kolejną, bardzo ciekawą opowieścią 
jest  życiorys Elizabeth Smelik, cudzoziemki, uważa-
jącej się za Polkę i piszącej piękne wiersze po polsku. 
Takich wyjątkowych  biografii w książce jest wiele i na 
pewno jej czytanie będzie dla wszystkich przyjemno-
ścią, tym bardziej, że niektóre postacie czytelnicy mogą 
jeszcze pamiętać. 
 Książkę można nabyć w księgarni Warto, a tak-
że w Piastowskiej i w punktach informacji turystycznej 
oraz w innych księgarniach powiatu. Na spotkaniach 
autorskich można ją otrzymać z podpisem autorki.   

łych oraz przedstawił sposoby oczyszczenia domów po 
ustaniu zarazy i zachowaniu się osób czynności te wy-
konujących. Całość  zamknął modlitwą do Boga: Od 
moru, głodu, roztyrków, wojny uchowaj Panie, daj czas 
spokojny! Tylko Bogu Chwała!”
 Na zakończenie spotkania autorka prezentacji 
złożyła serdeczne podziękowania panu Władysławo-
wi Sośnie, prezesowi Oddziału Polskiego Towarzy-

stwa Ewangelickiego w Cieszynie, który zainicjował 
i przygotował do wydania reprint oryginalnego dzieła 
Jana Muthmanna,  pochodzącego ze zbiorów Książ-
nicy Cieszyńskiej. Wznowienie ukazało się w 1997 r.  
w 250 rocznicę śmierci ks. Muthmanna wraz z posło-
wiem i równoległą transkrypcją tekstu, wydrukowaną 
przy użyciu czcionki łacińskiej.   

Jolanta Sztuchlik

WM

	 Czemu	 rozpaczasz,	 duszo	moja,	 I	 czemu	drżysz	we	mnie?	 Ufaj	

Bogu,	gdyż	jeszcze	sławić	go	będę:	On	jest	zbawieniem	moim	i	Bogiem	

moim!
Ps 42,12
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Wydarzenia parafialne
Pamiątka Założenia 

Kościoła w Marklowicach

 Wszyscy obecni na nabożeństwie  
w kościele w Marklowicach 19 czerwca br. 
roku przeżywali uroczyste chwile. Bowiem 
tego dnia nasza społeczność świętowała Pa-
miątkę Założenia swojego kościoła.  Uroczy-
stość poprowadził ks. Dariusz Madzia, zaś 
piękne kazanie wygłosił ks. Adam Podżorski 
ze Skoczowa.  
 Wzruszającą oprawę nabożeństwa 
stworzyły dzieci ze szkółki niedzielnej, które 
przygotowały program muzyczno-wokalny. 
Mali podopieczni Sabiny i Janusza Stasziców 
niejednokrotnie zachwycali nas swoimi wystę-
pami, tym razem również nie zawiedli. Uczest-
nicy nabożeństwa byli pod ogromnym wraże-
niem talentów drzemiących w tych młodych 
artystach. Całości dopełnił chór żeński „Glo-
ria” ze Skoczowa, który przyjął zaproszenie 
na uroczystość i uświetnił ją swoim występem. 
Tej niedzieli przeżyliśmy prawdziwą duchową 
ucztę! 
 Po nabożeństwie goście zostali zapro-
szeni na poczęstunek, mieli okazję porozma-
wiać i podzielić się wrażeniami z uroczystego 
nabożeństwa. Ksiądz Madzia podkreślił, że 
byliśmy nie tylko uczestnikami podniosłe-
go nabożeństwa, ale równocześnie mieliśmy 
okazję przeżyć piękny koncert - i rzeczywi-
ście - zarówno chór jak i nasi mali ulubieńcy 
zachwycili swoimi występami.

Chór żeński „Gloria” ze Skoczowa
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Kolejne „urodziny”
Pamiątka Założenia 

Kościoła w Zamarskach

 Nabożeństwo Pamiątki Założenia i Po-
święcenia kościoła ap. Piotra i Pawła w Zamar-
skach odbyło się przy pięknej pogodzie. Księży 
Marcina Podżorskiego i Bogusława Juroszka sło-
wem i kwiatami przywitały dziewczynki w pięk-
nych strojach cieszyńskich - Martyna Wawrosz  
i Julia Broda. 
 Słowo kazalne ks. Bogusława Juroszka 
oparte było o 1. rozdział Księgi Jeremiasza na 
temat powołania proroka i jego posłannictwa w 
świecie. Uroczystość wzbogaciły występy arty-
styczne. Chórek dziecięcy przy akompaniamen-
cie gitary Michała Michalskiego zaśpiewał kilka 
rytmicznie wykonanych pieśni, chór męski p.d. 
Henryka Kuczy wyśpiewał „łaskę Bożą” i tęskno-
tę „do niebieskich stron". Zaś wzruszający koncert 
wielu pięknie wykonanych pieśni dziękczynno-

-pochwalnych chóru mieszanego z Wisły Jawor-
nika uczestnicy nabożeństwa przyjęli z ogromną 
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satysfakcją. 
 Na zakończenie uroczystego spotkania moż-
na było skorzystać z kołoczy własnego wypieku oraz 
gulaszu serwowanego pod namiotem. - Zamarszcza-
nie są wdzięczni ks. Bogusławowi Juroszkowi za go-
ścinne odwiedziny i udział w Pamiątce.

Rudolf Mizia
Foto: Edward Figna 

i Beata Macura

	 Całe	Pismo	przez	Boga	jest	natchnione	i	pożyteczne	do	nauki,	

do	wykrywania	 błędów,	 do	 poprawy,	 do	wychowywania	w	 sprawie-

dliwości,	aby	człowiek	Boży	był	doskonały,	do	wszelkiego	dobrego	

dzieła	przygotowany.
2 Tm 3,16-17
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Pamiątka Założenia 
Kościoła w Krasnej

 W niedzielny słoneczny poranek 10 
lipca br. odbyło się kolejne nabożeństwo Pa-
miątki Założenia Kościoła w Krasnej. W tym 
roku obchodziliśmy 106. rocznicę wytyczenia 
miejsca pod budowę. 
 Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się 
o godzinie 10.00 przy wypełnionym po brze-
gi kościele, ponadto piękny poranek pozwolił 
na skorzystanie z miejsc siedzących przygo-
towanych na zewnątrz.  Uroczystość była po-
przedzona licznymi przygotowaniami, w które 
zaangażowało się wiele osób. Wysprzątano  
i ustrojono kościół. 
 Przybyłych zborowników przywitał 
opiekun filiału ks. Łukasz Gaś, który tego dnia 
służył Słowem Bożym. Nabożeństwo zosta-
ło upiększone występem chórku dziecięcego                 
z Zamarsk, prowadzonym przez Michała Mali-
nowskiego. Najmłodsi z wielkim zaangażowa-
niem zaśpiewali dwie piosenki przy akompa-
niamencie gitary, zachwycając słuchaczy. Dla 
zborowników z Krasnej dzień ten jest wyjątko-
wy,  ponieważ większość z nich od dziecka jest 
związana z tym miejscem. Pomimo, iż jest to  
niewielki kościół, panuje w nim niesamowita 
atmosfera, która powoduje, iż czas spędzany 
na słuchaniu Słowa Bożego wpływa na ludzi 
kojąco, przynosi ulgę i otuchę w życiu.
 Po nabożeństwie dzieci otrzymały 
drobny upominek – małą paczuszkę ze słodko-
ściami oraz zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdję-
cie przed kościołem. Po uroczystości wszyscy 
rozjechaliśmy się do domów, aby tam spędzać 
drugą część dnia w gronie swych rodzin. Dzię-
kujemy Panu Bogu za ten piękny dzień. 

Mariola Lubojańska
Foto: Madgalena Cendrowska
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Coś się kończy i coś zaczyna...

 24 czerwca 2016 roku 
w Kościele Jezusowym o godz. 
16.00 odbyło się nabożeństwo 
na zakończenie roku szkolnego. 
W murach kościoła zebrali się ci 
najmniejsi oraz starsi, dzieciom 
towarzyszyli rodzice i dziadko-
wie, było to prawdziwe rodzinne 
spotkanie. Nabożeństwo prowa-
dził zespół młodzieżowy, który 
składał się z osób grających na 
różnych instrumentach oraz ma-
łego chórku, który prowadził ze-
branych podczas śpiewu. Zostały 
wyznaczone pieśni młodzieżowe, 
niektóre z nich były nam dobrze 
znane, jednak podczas śpiewu 
słowa były wyświetlane na tele-
bimie. Kazanie wygłosił ksiądz 
Marcin Podżorski, oparł je o po-
dobieństwo o siewcy, były rów-
nież wyświetlane obrazki, które 
odzwierciedlały tekst biblijny. 
 W trakcie nabożeństwa 
zostały rozdane nagrody dla tych 
dzieci, które uzyskały 100% fre-
kwencję na nabożeństwach ro-
dzinnych. Gratulujemy dzieciom 
za determinację i chęć przycho-
dzenia i uczestniczenia w nabo-
żeństwach. Podziękowania rów-

nież kierujemy w stronę rodziców, którzy przyprowadzali swoje pociechy. 
 Kolejny rok szkolny przed wami Drogie Dzieci, życzę Wam dużo 
cierpliwości, wytrwałości oraz dużego zapału do pracy. Abyśmy się mogli 
spotkać na kolejnym nabożeństwie, które będzie podsumowaniem i zakończy 
kolejny etap w naszym życiu. Każdą sprawę możecie powierzać Panu Bogu, 
który przez ten okres będzie was wspierał i prowadził. 

Tekst i Foto: Beata Macura
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Wycieczka Młodzieży Dojrzałej 

do Poznania

 Wydaje się, że nie tak dawno ten rok 
się rozpoczął, a już tyle się wydarzyło. Mło-
dzież Dojrzała wciąż spotyka się przynajmniej 
raz w miesiącu, zorganizowała sobie bal kar-
nawałowy - tym razem w konwencji zimowej; 
tradycyjnie pomagała przy sprzątaniu Pl. Ko-
ścielnego przed pamiątką założenia, a także na 
pikniku podczas pamiątki założenia Kościoła 
Jezusowego – grillowane kiełbaski i jajecznica 
to nasza specjalność (w tym roku 405 jajek). 
No i nie mogło nie być wycieczki.
 Tym razem Młodzież Dojrzała zawi-
tała do Poznania i okolic. Na wycieczkę wy-
jechaliśmy w piątek 24 czerwca o godz. 7.00 
z Placu Kościelnego. Pierwszym punktem na 
naszej trasie był zamek w Kórniku. Zabytko-
wa rezydencja historycznych rodów Górków 
Działyńskich. Obecnie siedziba muzeum i Bi-
blioteki Kórnickiej PAN. Początki zamku się-
gają średniowiecza. Wokół zamku rozciąga się 
ogromny park, w którym swoje eksperymen-
ty przeprowadza Instytut Dendrologii PAN. 
Park ten to arboretum kórnickie z imponującą 
kolekcją roślin drzewiastych pochodzących  
z umiarkowanej strefy półkuli północnej. Jest 
to najstarsze arboretum w Polsce – z drugiej 
połowy XVIII wieku. Dzięki badaniom nauko-
wym, nowe i stare gatunki i odmiany drzew  
i krzewów są rozmnażane w Szkółkach Kór-
nickich. W dalszej drodze zatrzymaliśmy się 
we wsi Rogalin, gdzie zwiedziliśmy okolice 
Pałacu Raczyńskich - zabytkowy pałac po-
chodzi z XVIII wieku. Jest jednym z najwy-
bitniejszych przykładów architektury rezyden-
cjonalnej w Polsce i jednym z najpiękniejszych 
założeń pałacowo-parkowych w Wielkopolsce 
i kraju. W ogromnym parku można podziwiać 
słynne dęby rogalińskie, które stały się symbo-
lem Wielkopolski. Od lat podziwiane są przez 
turystów i naukowców. Tak dużego skupiska 
starych, liczących nawet do 600 lat dębów, jak 
te, nie ma nigdzie indziej w Europie. Obwody 
wielu tych pomnikowych drzew sięgają nawet 
10 m. Ale najsłynniejsze są cztery: „Lech", 
„Czech" i „Rus" o obwodach 930, 810 i 670 
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cm oraz „Edward" o obwodzie 
650 cm. Kolejnym punktem na 
naszej trasie było Muzeum „Pod 
Totemem” – Pracownia Literac-
ka Arkadego Fiedlera w Pusz-
czykowie. Jest ono poświęcone 
życiu i twórczości podróżnika 
Arkadego Fiedlera. Muzeum 
przybliża odwiedzającym klimat 
i kulturę najdalszych zakątków 
świata – Ameryki Północnej, Po-
łudniowej, Azji i Afryki. Funk-
cjonuje od 1974. Można tam 
zobaczyć bardzo różnorodną, 
bogatą ekspozycję, prezentującą 
eksponaty przywiezione z licz-
nych wypraw odbytych przez A. 
Fiedlera, a także pamiątki zwią-
zane z jego udziałem w II wojnie 
światowej.
 Do najciekawszych 
eksponatów na pewno należy 
zaliczyć maski i rzeźby obrzę-
dowe, trofea ludzkich głów, łuki  
i dmuchawki, tropikalne moty-
le i pająki, czy kolekcję książek 
Arkadego Fiedlera - 32 tytuły  
w 23 językach. Ważną częścią 
ekspozycji jest tzw. Ogród Kul-
tur i Tolerancji, w którym zgro-
madzono modele różnego ro-
dzaju rzeźb i obiektów ważnych 
dla rozwoju poszczególnych 
cywilizacji na świecie. Najwięk-
szą atrakcją ogrodu jest statek 
Kolumba – Santa Maria, zre-
konstruowany w skali 1:1  oraz 
replika w tej samej skali słynne-
go myśliwca Hawker Hurricane 
MK I, uwiecznionego w książce 
Dywizjon 303. Po takich dozna-
niach można było zmęczone sto-
py ochłodzić w wartkich nurtach 
rzeki Warty. W końcu dojechali-
śmy do Poznania na ul. Browar-
ną, gdzie mieliśmy zarezerwo-
wane noclegi. Rozlokowaliśmy 
się w pokojach i zaczęliśmy 
urządzać sobie miejsce na sto-
łówkę i świetlicę. Usmażyliśmy 
pyszną jajecznicę i przenieśli-
śmy się z gitarami na maleńkie 
podwórko. Niestety, komary cię-
ły tak samo jak u nas dotkliwie, 

więc wróciliśmy do świetlicy. Tam już spokojnie mogliśmy sobie pośpiewać.
 Poranek obudził nas piękną pogodą. Niektórych obudził wcześnie 

„śpiew” pawia, który latał sobie po pobliskich dachach. Po śniadaniu wyru-
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szyliśmy zwiedzać Poznań. Pokazała nam to miasto 
sympatyczna p. Iza - mieszkanka Poznania, której mąż 
pochodzi z naszych stron. Zobaczyliśmy stary Poznań, 
dawne kościoły ewangelickie, liczne teatry, stare mury 
miejskie, dawny browar, zamek królewski i cesarski. 
Zobaczyliśmy też Katedrę, czyli bazylikę archikate-
dralną św. Piotra i Pawła, jest jednym z najstarszych 
kościołów na ziemiach polskich, a przy tym najstarszą 
polską katedrą. Tutaj zostali pochowani pierwsi wład-
cy Polski, tutaj również najprawdopodobniej przyjął 
chrzest Mieszko I. Spacerowaliśmy ul. św. Marcina 

- jedną z najsłynniejszych ulic Poznania. Przy niej znaj-
duje się wiele ważnych poznańskich obiektów. Należą 
do nich Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, kościół 
św. Marcina, Pomnik Adama Mickiewicza, Zamek 
Cesarski, aula poznańskiego uniwersytetu oraz wiele 
znaczących dla miasta kamienic. Co roku, 11 listopa-
da, hucznie obchodzone są imieniny patrona ulicy - św. 
Marcina. Ratusz w Poznaniu to renesansowa budow-
la znajdująca się na Starym Rynku. Sam budynek jest 
okazały i bardzo dobrze zachowany. Obecnie w ratu-
szu znajduje się Muzeum Historii Miasta Poznania. 
Codziennie o godzinie 12 można obejrzeć poznańskie 
koziołki trykające się na wieży ratusza. Są one częścią 
mechanizmu zegarowego. Na placu Mickiewicza znaj-
dują się dwa pomniki - Adama Mickiewicza z książką 
w ręku i Poznańskiego Czerwca 1956, na który składają 
się połączone poprzecznym ramieniem stalowe krzyże 
oraz zarys orła. Pomniki są charakterystycznymi sym-
bolami Poznania. Oraz nowoczesne centra handlowe, 
hale słynnych Targów Poznańskich. Byliśmy po obu 
stronach Warty Mogliśmy skosztować słynnych rogali 
świętomarcińskich - kiedyś pieczone tylko 11 listopa-
da, teraz przez cały rok. Są nadziewane białym makiem  
i bakaliami. Pycha!!! Było to zwiedzanie Poznania w pi-
gułce, bo chcieliśmy zdążyć na mecz Polska-Szwajcaria 
(ćwierćfinał w ramach EURO2016), którego początek 
miał być o 15. Temperatura powietrza była wysoka, ale 
temperatury wewnątrz budynku nie zmierzyłby żaden 
przyrząd, kiedy się okazało, że telewizor w świetlicy 
nie chce współpracować!  Musieliśmy uruchomić dzia-
łające w niektórych pokojach telewizory i zamiast jed-
nej było kilka stref kibica, ale emocje i hałas dopingu 
wszędzie jednakowy.  No i mecz wygraliśmy 5:4! Po 
takich emocjach pojechaliśmy nad Jezioro Maltańskie, 
na którym utworzono tory regatowe. Odbywają się tam 
zawody wioślarskie i kajakarskie. Mieliśmy czas wol-
ny. Niektórzy wybrali się do pobliskiej Galerii „Malta”, 
inni spacerowali dookoła jeziora, jeszcze inni korzysta-
li z dobrodziejstw kawiarenek i oglądali zmagania na 
desce surfingowej, a Ruta i Andrzej pływali w jeziorze. 
Czas pobytu skróciła nam burza, która nagle się poja-
wiła. Na wezwany wcześniej autobus czekaliśmy jak za 
dawnych czasów pod… wiatą przystanku autobusowe-

go! Wieczorem znów chętnie śpiewaliśmy przy akom-
paniamencie gitary. Zrobiliśmy też próbę pieśni, które 
mieliśmy zaśpiewać nazajutrz na nabożeństwie. 
 W niedzielny poranek, po śniadaniu, spakowa-
liśmy swoje rzeczy i pojechaliśmy do Kościoła Łaski 
Bożej w Poznaniu, gdzie przywitał nas ks. Marcin Kotas, 
nasz krajan, od trzech lat proboszcz tej parafii. Kazanie 
wygłosił nasz opiekun ks. J. Sikora, a nasze trzy pie-
śni bardzo się podobały słuchaczom. Po nabożeństwie 
zostaliśmy zaproszeni razem z wszystkimi parafianami 
na kawę i ciasto - była też nasza przewodniczka, p. Iza. 
Porozmawialiśmy z parafianami. Niektórzy byli w tym 
roku w Cieszynie przy okazji Wiosennego Zjazdu Chó-
rów. Potem ks. Marcin opowiedział ciekawie historię 
parafii, kościoła oraz o czasach współczesnych. W 2002 
roku ruszyła budowa nowej świątyni oraz kompleksu 
parafialnego obejmującego stację diakonii, pastorówkę, 
ośrodek administracji parafialnej oraz pokoje miesz-
kalne i gościnne. Ks. Marcin oprowadził nas po całym 
obiekcie. W 2003 roku rozpoczęto odprawiać w koście-
le nabożeństwa, a prace ukończono w 2004 roku. No  
i musieliśmy się pożegnać i ruszyć w drogę powrot-
ną do Cieszyna. Zatrzymaliśmy się w pobliżu zamku  
w Gołuchowie - jest to pierwotna, wczesnorenesansowa 
murowana budowla o charakterze obronnym. Mieści się 
w nim oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, zaś 
w oficynie Muzeum Leśnictwa i restauracja. W parku 
otaczającym zamek mogliśmy zobaczyć pięknego pa-
wia oraz żubry. Ostatnim przystankiem na naszej trasie 
był Pałac Myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie 

– zbudowany przez Karla Friedricha Schinkla dla księ-
cia Antoniego Radziwiłła. Pałac jest drewniany. Ele-
wacja pomalowana jest na kolor tzw. żółci cesarskiej. 
Dwukrotnie gościł tu Fr. Chopin. Pałac został przezna-
czony na Dom Pracy Twórczej. Urządzono w nimsa-
lon muzyczny i bibliotekę poświęconą F. Chopinowi,  
a przed pałacem odsłonięto jego pomnik. Odbywają się 
tutaj koncerty, a także coroczne imprezy „Konfronta-
cje Chopinowskie" w lipcu i „Jesień Chopinowska" we 
wrześniu. Pałacu nie mogliśmy obejrzeć w środku ze 
względu na odbywający się właśnie koncert. Wokół 
pałacu - rozległy park w stylu angielskim ze stawem 
i pomnikowymi drzewami. Dalszą drogę odbyliśmy 
bez zwiedzania, zaczęło padać, ale i tak było nam żal, 
że wycieczka się skończyła. Do Cieszyna przyjechali-
śmy ok. 19. Pożegnaliśmy się na całe wakacje. Byle do 
września. 
 Następne spotkanie Młodzieży Dojrzałej od-
będzie się 03.09.2016 o godzinie 18.00. Jeżeli pogoda 
dopisze, nowy rok szkolny rozpoczniemy grillem. Do 
zobaczenia!

Lidia Procner
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Pamięci 
Pawła Hulki - Laskowskiego

 W sobotnie popołudnie – 18 
czerwca 2016 r. - w auli starej szkoły 
odbyła się sesja popularno–naukowa 
poświęcona pamięci Pawła Hulki-La-
skowskiego (1881 – 1946), pisarza, ese-
isty i tłumacza literatury pięknej. Ostat-
nie miesiące swojego życia spędził na 
Ziemi Cieszyńskiej, pochowany jest na 
Cmentarzu Ewangelickim w Cieszynie. 
 Roboczym organizatorem sesji 
był cieszyński Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Ewangelickiego przy wydatnym 
wsparciu Zarządu Głównego PTEw. Se-
sję prowadził dr hab. Jan Szturc, członek 
ZG PTEw. Na program sesji złożyły się 
trzy wystąpienia: 
 1/ prof. dr hab. Rafał Marcin 
Leszczyński: „Twórczość i poglądy 
Pawła Hulki–Laskowskiego w kontek-
ście biograficznym”; 
 2/ doktorantka Agnieszka Tere-
sa Tys: „Poglądy pedagogiczne Pawła 
Hulki–Laskowskiego”; 
 3/ Władysław Sosna: „Cieszyńskimi ślada-
mi Pawła Hulki-Laskowskiego”. 
 Wszystkie wystąpienia połączone były  
z prezentacją wizualną. 
 Program dopełnił Chór Parafialny pod batu-
tą Joanny Sikory w pięknie dobranym repertuarze 
pieśni. 
 W przerwie sesji uczestnicy mogli skorzy-
stać z drobnego poczęstunku. 
 W głównym wystąpieniu prof. Rafał Marcin 
Leszczyński, wykładowca Chrześcijańskiej Akade-
mii Teologicznej w Warszawie naszkicował postać 
Pawła Hulki-Laskowskiego na tle jego powiązań 
z tradycją spolonizowanej rodziny Braci Czeskich. 
Mozolną była droga młodego Pawła, zanim w bie-
dzie, ale wytrwałą pracą i samokształceniem zwrócił 
na siebie uwagę, co pozwoliło mu zaliczyć studia na 
Uniwersytecie Heidelberskim. Zrezygnował z karie-
ry naukowej, pragnął służyć żyrardowskiemu śro-
dowisku, z którego wyszedł. Zrazu związany z sze-
regiem pism społeczno–religijnych i filozoficznych 
a także literackich, z czasem stał się skutecznym 
obrońcą wyzyskiwanych robotników żyrardow-
skich. Ujawnił się też jako tłumacz literatury pięknej, 

zwłaszcza czeskiej. Z całą świadomością wystąpił także 
w obronie dziedzictwa kulturowego ewangelików miesz-
kających w Polsce. Szczególną pozycję zajmuje tu pu-
blikacja „Pięć wieków herezji”. Sponiewierany w czasie 
okupacji hitlerowskiej, zachęcony przez przyjaciół, po za-
kończeniu działań wojennych postanowił przeprowadzić 
się na Śląsk Cieszyński. Nie wiedział, że będzie to jego 
ostatni rok życia. 
 Na zakończenie profesor zaprezentował książkę, 
która jest pokłosiem sesji poświęconej Pawłowi Hulce-

dr hab. Jan Szturc
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-Laskowskiemu, odbytej w Łodzi w 2015 r. Jest to 
pierwsza tego rodzaju publikacja, pokazująca Hulkę-

-Laskowskiego jako pisarza, religioznawcę, bibliofila 
i pedagoga, i taką też przedstawił w swoim świetnym 
wykładzie. 
 Doktorantka Agnieszka Teresa Tys zajęła 
się pedagogicznym wycinkiem działalności Pawła 
Hulki–Laskowskiego, którą rozwinął w ramach za-
łożonego przez siebie Stowarzyszenia Samokształ-
ceniowego i Uniwersytetu Robotniczego. Zajęcia 
wykładowe prowadził na kilku poziomach, dosto-
sowanych do percepcji słuchaczy, wydatnie rozsze-
rzających ich wiedzę z dziejów cywilizacji, historii 
Polski, historii sztuki, literatury i religii. Kładł wielki 
nacisk na rozpowszechnienie oświaty jako czynnika 
pomnażającego wiedzę, wychowującego na ludzi 
światłych i wolnych, odpornych na manipulacje róż-
norodnej, przeważnie zgubnej propagandy. 
 Władysław Sosna zatrzymał się na fragmen-
cie życia Hulki–Laskowskiego związanego ze Ślą-
skiem Cieszyńskim, a zapoczątkowanego kontaktami 
z Janem i jego synem Andrzejem Wantułą, wówczas 
studentem teologii. Już przed wojną przyjeżdżał na 
Śląsk Cieszyński, by sprostać zleceniu Instytutu Ślą-
skiego w Katowicach i zebrać materiały do obszerne-
go eseju – reportażu  „Śląsk nad Olzą”, jedynej książ-
ki z tej serii, która nie doczekała wznowienia. Jako 
potomek Braci Czeskich odczuwał i odbierał zastane 
stosunki polsko – czeskie  krytycznie, bardzo bolał 
nad eskalacją pretensji do „najpiękniejszego kraiku 
świata”. Przyjechał na Śląsk po wojnie, znajdując 
tu wielu przyjaciół.  Nie zważając na stan zdrowia, 
obok dziesiątków artykułów napisał ostatnią powieść 

– wspomnienie „Księżyc nad Cieszynem”. Po kilku 
miesiącach z Wisły „przeprowadził się” do cieszyń-
skiego szpitala pod troskliwą opiekę jego dyrektora 

– dr. Jana Kubisza. Niestety, choroba okazała się sil-
niejsza.  
 W dyskusji zabrała głos p. Marta Mates, 
córka folklorysty Jana Brody i odniosła się do kil-
ku szczegółów zawartych w korespondencji pisarza, 
zaś diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk pokaza-
ła książki Hulki-Laskowskiego z biblioteki dziadka  
i ofiarowaną mu akwarelę, namalowaną ręką dostoj-
nego pacjenta. 
 Wolne głosy zakończyły się refleksją zobo-
wiązującą do upominania się o pamięć tych wszyst-
kich, którzy tak wiele wnieśli do kultury polskiej,  
ale ze względu na odmienne wyznanie odsyłani są  
w zapomnienie. Spotkanie zakończone zostało od-
śpiewaniem „Ojcowskiego domu” i spontaniczną 
modlitwą Anny Ożany, dyrygentki-seniorki Chóru 
Parafialnego. 

Władysław Sosna
Foto: Beata Macura

prof. Rafał Marcin Leszczyński

Agnieszka Teresa
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Wspomnienie
śp. ks. sen Bogusława Kokotka

Poznajmy się lepiej...

Zbigniew Dębinny

 Pochodzę z Zamarsk, w Hażlachu 
mieszkam 30 lat. Jestem mężem, ojcem i od 
dwóch lat dziadkiem. 
 W  Radzie  Parafialnej  jestem  drugą  
kadencję i reprezentuję filiał Hażlach.
 W latach pierwszej kadencji, dzięki 
wsparciu i pomocy członków Rady Filiału oraz  
zborowników i zborowników z Brzezówki,  
a także Rady Parafialnej, udało nam się  zreali-
zować wiele  prac związanych  z  utrzymaniem  
i  funkcjonowaniem naszego  filiału,  między in-
nymi: odbudować kominy i odnowić elewację 
tzw. starej czytelni jak też wyremontować po-
mnik mieszkańców gminy poległych w pierw-
szej wojnie światowej  znajdującym  się  na  na-
szym  cmentarzu.

     Myślę, że z pomocą Bożą, zborowników oraz ludzi dobrej 
woli, uda nam się  zrealizować  cele, które stoją  przed nami  
w następnych latach.

     

 Śp. Ksiądz Senior mgr BOGUSŁAW KOKOTEK urodził się 16 
czerwca 1949 roku w rodzinnym domu w Trzyńcu Łyżbicach. Jest to 
dom rodzinny matki i jej przodków, był zbudowany w roku 1897. Dom 
rodzinny pełnił bardzo ważną funkcję w jego życiu, tam się urodził, prze-
żył dzieciństwo z rodzicami i dziadkami, szczególnie zawsze wspominał 
chwile przeżyte z babcią, która ukształtowała jego stosunek do Boga. 
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Trzyńcu Łyżbicach oraz Gimna-
zjum - Liceum Ogólnokształcącego w Czeskim Cieszynie. Studiował 
teologę na fakultecie teologicznym w Bratysławie. Kontynuację studiów 
teologicznych podjął na CHAT w Warszawie.
 Pracę duszpasterza rozpoczął w r. 1973 w Ligotce Kameralnej. 
Najlepiej wspominał okres pracy w nawiejskim zborze. Następnie został 
wysłany do zboru w Trzanowicach. W roku 1992 objął funkcję seniora 
Dolnego senioratu, i pracował jako pastor zboru w Czeskim Cieszynie 
Na Niwach.
 Pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa Ewangelickiego w RCz. 
Prowadził coroczne koncerty adwentowe od roku 1991 oraz konkursy 
poezji religijnej. Udzielał się w działalności wydawniczej, przygotowy-
wał różne publikacje. Był długoletnim redaktorem naczelnym Przyjacie-
la Ludu i Kalendarza Ewangelickiego. Pracował również w mediach - od 
roku 1990 w Radiu w Ostrawie  prowadził comiesięczne audycje reli-

gijne „Głos chrześcijan”. Współpraco-
wał z regionalną telewizją w Trzyńcu 

- Cieszyńskie minuty dla chrześcijan 
- ostatnio udało się rozpocząć również 
audycje chrześcijańskie dla mieszkań-
ców Trzyńca. Był członekiem zarządu 
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miasta Trzyńca, radnym miasta Trzyńca. Przewodni-
czył Komisji dla spraw mniejszości narodowościo-
wych w Trzyncu.  Prowadził aktywną współpracował 
ekumeniczną ze wszystkimi Kościołami chrześcujań-
skimi w naszym regionie, współpraca z Kościołem 
Ewangelickim w Polsce. Był również wiceprezesem 
Towarzystwa artystycznego Ars Musica.

Pamiątka Założenia Kościoła Jezusowego maj 2010 roku

Artykuł powstał na podstawie przekazanych informacji 
przez żonę zmarłego.

LOTE 

SPTE

Liceum Ogólnokształcące TE

GTE
Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

 Już za kilka dni rozpoczynamy nowy rok 
szkolny 2016/2017. Nim gwar uczniowski  wypełni 
mury szkolne popatrzmy na wyniki matur 2016, któ-
re to wyniki  nasi tegoroczni absolwenci  uzyskali 
5.07.2016 r. Tej chwili zawsze towarzyszy niepokój 
o to, czy wszyscy nasi absolwenci zdali maturę.  Me-
dia już na kilka godzin przed ogłoszeniem wyników 
podawały, że zdawalność w tym roku w kraju wynio-
sła 79,5%. Nasi absolwenci zdali w 100%. To wiel-
ki indywidualny sukces każdego maturzysty. Druga 
radosna informacja dotyczyła wyników egzaminów 
zdawanych na poziomie rozszerzonym z przedmio-
tów, które uczniowie wybierają pod kątem przyszłych 
studiów. Wysoki wynik gwarantuje indeks na wybra-
ną uczelnię, dlatego jest tak ważny. Z wielu przed-
miotów zdawanych na poziomie rozszerzonym średni 
wynik LOTE plasuje się w czołówce szkół wojewódz-
twa śląskiego. I tak: z matematyki –  LOTE uzyskało 
najwyższy średni wynik w województwie śląskim!   
Z chemii – wynik LOTE był wyższy od średniej wo-
jewódzkiej o 27%, co uplasowało szkołę na 4 miejscu Kilku tegorocznych majowych maturzystów LOTE

w województwie, z biologii – na miejscu 6. W pierwszej 
piętnastce najlepszych wyników w woj. śląskim znala-
zły się jeszcze przedmioty: j. polski, informatyka, WOS, 
j. angielski, geografia, j. niemiecki, fizyka. Jak co roku, 
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w pierwszy piątek września spotykamy się z naszymi 
absolwentami. Wtedy możemy sprawdzić, na jakie 
uczelnie i kierunki zostali przyjęci. Preferowana była 
medycyna i uczelnie techniczne, a taki wybór daje duże 
gwarancje przyszłej pracy. Za ogromny wysiłek w przy-
gotowaniu maturzystów dziękuję całemu gronu peda-
gogicznemu, zaś absolwentom-maturzystom gratuluję 
wysokich wyników.
 Nowy rok szkolny w LOTE rozpocznie 146 
uczniów. W wyniku rekrutacji utworzono 3 klasy 
pierwsze, które łącznie liczą 58 uczniów. 68% z nich 
stanowią absolwenci GTE. Dużym zainteresowaniem 

pierwszoklasistów cieszy się międzynarodowy pro-
gram języka niemieckiego zakończony egzaminem  
DeutschesSprachDiplom - aż 25 uczniów realizować 
będzie ten intensywny program języka niemieckiego. 
Wychowawcami klas pierwszych są: 1a –  Justyna So-
bota, 1b –  Katarzyna Słupczyńska, 1c –  Beata Bobola.
W szkole pracować będzie nowa lektorka amerykańska 
– Leah Hill, która przyjechała do nas z Colorado, USA. 
 W nowym roku szkolnym życzę wiele rado-
ści w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności, en-
tuzjazmu i wytrwałości. Niech Pan Bóg prowadzi nas 
wszystkich i dodaje sił.

Lidia Pałac

Gimnazjum TE

 Ostatnie dni sierpnia nastawiają myśli uczniów 
oraz pedagogów na planowanie nowego roku szkolne-
go. Już za kilka dni młodzież zasiądzie w szkolnych 
ławkach, a dzień regulować będzie szkolny dzwonek.
 Zgodnie ze zwyczajem nasza szkoła rozpocz-
nie naukę dnia 1 września. Jako społeczność szkolna 
spotkamy się o godzinie 8:00 w szkolnej auli. Następ-
nie udamy się do Kościoła Jezusowego na godzinę 9:30, 
aby uczestniczyć 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 wzmacnia, w Chrystusie”. 
 Rok szkolny 2016/ 2017 przyniesie ze sobą 
nieuchronne zmiany, podyktowane  reformą systemu 
oświaty. Wśród zaplanowanych zmian mowa o nowej 
strukturze szkół. Tym samym rozpocznie się proces 
wygaszania gimnazjów, a od września 2017 roku, szko-
ły podstawowe ze szkół sześcioletnich przekształcą się 
w ośmioletnie. Czeka nas trzyletni okres przejściowy  
i wiele kwestii do uregulowania… niewątpliwie trudny 
okres, zważywszy na fakt, że rozwiązania ustawowe 
póki co  nie są nam, pedagogom znane. 
 Powracając jednak do tego, co wiadome, przed-
stawiamy podsumowanie naboru do klas pierwszych 
GTE na rok szkolny 2016/ 2017:

 Komisja Rekrutacyjna przyjęła łącznie 56 
uczniów do trzech klas pierwszych.
Klasa I a – liczy 20 osób, wychowawcą tej klasy będzie 
Maciej Pastucha
Klasa Ib  - liczy 17 osób, wychowawcą tej klasy będzie 
Grzegorz Przybyła
Klasa I c – liczy 18 osób, wychowawcą tej klasy będzie 
Magdalena Karnacz-Biesok

 W klasach drugich łącznie uczyć się będzie  34 

Szkolny sklepik

Biblioteka
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uczniów, a w klasach trzecich 49 uczniów.
Całkowita liczba uczniów GTE na rok szkolny 2016/ 
2017 wynosi 138 osób.

 Przygotowując się do nowego roku szkolne-
go - przez okres wakacyjny w szkole przeprowadzone 
zostały niezbędne remonty. Szczególnie cieszy fakt, że 
udało się odmienić oblicze biblioteki szkolnej. Remont 
biblioteki  jest działaniem wpisanym w transgraniczny 
projekt zatytułowany: „Portal transgraniczny – edu-
kacja przez teatr i literaturę”, projekt ten realizowany 
będzie w LOTE, jego beneficjentami są licealiści, jed-
nakże jak wiadomo, biblioteka jest miejscem wspólnym 
zarówno dla licealistów, jak i  dla gimnazjalistów. 
 Projekt ma na celu podjęcie współpracy trans-
granicznej na poziomie lokalnym i integrację młodzie-
ży uczącej się w szkołach Czeskiego Cieszyna i Cieszy-
na, której płaszczyzną mają być działania czytelnicze 
i artystyczne. Zależy nam na zwróceniu ich  uwagi na 
wspólne dobra kulturowe, w tym literaturę piękną i po-
pularnonaukową oraz tradycje teatralne. Celem szcze-
gółowym ma być podniesienie rozwoju  czytelnictwa, 
a przez to rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, a także 
poznanie za pomocą literatury historii i tradycji regionu. 
Po zakończonych pracach remontowych biblioteka 
stała się miejscem bardziej przystępnym, jej wnętrze 
nabrało nowoczesnego charakteru, uzyskano także 
przyjemną część czytelnianą. Zmieniała się także osoba 
odpowiedzialna za księgozbiór. Od nowego roku szkol-
nego funkcję bibliotekarza szkolnego przejęła Katarzy-
na Piwocha. 
 Wielkie podziękowania należą się uczennicom, 
które w okresie wakacyjnym pomogły w przeniesieniu 
księgozbioru oraz jego porządkowaniu!

 Warto wspomnieć także o kolejnym projekcie 
unijnym, który od września realizowany będzie w GTE. 
Jest to projekt kładący nacisk na indywidualizację pracy 
z uczniem zdolnym lub uczniem potrzebującym wspar-
cia. Projekt zaplanowany jest na okres od 1.09. 2016 r. 
do 31.12.2017 r. Projekt nosi tytuł „Szkoła lepszej szan-
sy”.  W ramach przewidzianych działań zaplanowano 
w nim dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, 
informatyki, geografii,  biologii oraz  języków obcych: 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego. Przewidzia-
ne są także zajęcia socjoterapeutyczne.
 Do nowości należy także zmiana w szkolnym 
sklepiku. Przed wakacjami pożegnaliśmy panią So-
nię, wieloletnią opiekunkę sklepiku i dobrego ducha 
młodzieży. Dzięki niej każdy głodny uczeń mógł się 
w szkole posilić małym co nieco.  Słynne „bułeczki 
pani Soni” niejednemu poprawiały nastrój. Absolwenci 
szkoły również pamiętali ten smak! 
 Za te wszystkie lata pracy dla GTE i LOTE 
jeszcze raz pani Soni dziękujemy!
 Od nowego roku szkolnego sklepik prowadzić 
będzie pani Katarzyna Heller, właścicielka restauracji 

„Pod Królem Polskim”, za sprawą której szkolny skle-
pik dalej będzie karmił społeczność  szkolną. Życzymy 
powodzenia i czekamy na nowości w szkolnym Menu!

 U progu nowego roku szkolnego życzę wszyst-
kim udanego wrześniowego startu, nauczycielom roku 
pełnego satysfakcji z pracy, a uczniom zapału do pozna-
wania świata!

       
       Dagmara Jagucka-Mielke

	 Uczeń	pewnego	wielkiego	filozofa	towarzyszył	swemu	mistrzowi	w	godzinie	śmierci.-	Zostaw	

mi	jako		spuściznę	trochę	twojej	mądrości	–	prosił	go.

Mędrzec	otworzył	usta	i	poprosił	młodzieńca,	aby	w	nie	zajrzał.

	 Widzisz	tam	mój	język?	-	zapytał.

	 Naturalnie	–	odpowiedział	uczeń.

	 A	czy	są	tam	jeszcze	moje	zęby?

	 Nie	–	odparł	uczeń.

	 A	czy	wiesz	dlaczego	język	żyje	dłużej	aniżeli	zęby?	Jest	miękki	i	ustępliwy.	Zęby	wypadają	

szybko,	ponieważ	są	zbyt	twarde.	Czy	pojąłeś	już	teraz	co	jest	istotne.	Ponadto	nie	mam	ci	nic	ważniej-

szego	do	powiedzenia.	

                                                             (udostępniła: Grażyna Cimała)  
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Ratujmy Organy

 Przed nami obchody 500	 lat	Reformacji, któ-
re zainaugurowane zostaną 31 października bieżącego 
roku w Kościele Jezusowym. Jednym z przedsięwzięć, 
które w ramach jubileuszu przygotowuje nasza para-
fia, jest wydanie albumu muzycznego zatytułowanego 
„Dźwięki Reformacji”.
 Album zawierać będzie 64-stronicową ksią-
żeczkę, w której obok informacji związanych z samym 
wydawnictwem, znajdą się m.in. ciekawe zdjęcia pre-
zentujące przebieg prac remontowych naszych organów. 
Ich bogatą historię przedstawi kustosz Marcin Gabryś. 
Znajdzie się tam również wiele ciekawych informacji 
na temat prezentowanych utworów oraz rys historyczny 
muzyki protestanckiej autorstwa dra Zenona Mojżysza 
z Uniwersytetu Śląskiego. 
 Wykonawcami utworów będą: Paweł Selig-
man – organista, który od samego początku czynnie 
wspiera akcję „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego”, 
Wojciech Wantulok – od 2015 roku nasz parafialny or-
ganista oraz Wyższobramski Chór Kameralny.
 Album będzie się składał z dwóch płyt CD. Na 
pierwszej usłyszymy dzieła organowe i chóralne, pre-
zentujące muzyczne dziedzictwo Reformacji. Czołowe 
miejsce zajmie tutaj twórczość Jana Sebastiana Bacha. 
Nie zabraknie również utworów autorstwa kompozyto-
rów związanych ze Śląskiem Cieszyńskim, takich jak; 
Jan Gawlas, Jan Sztwiertnia, Karol Hławiczka czy ks. 
Adam Hławiczka. Na finał zabrzmi współczesna kom-
pozycja Katarzyny Danel na chór i organy, oparta na 
znanym wszystkim chorale „Brońże, Panie, nas na wie-
ki”. Druga płyta prezentować będzie bogate możliwo-
ści brzmieniowe cieszyńskich organów po renowacji, 
urozmaicone ulubionymi pieśniami Wyższobramskie-
go Chóru Kameralnego, który w listopadzie obchodzić 
będzie 10-lecie swojej działalności. 
 Nasza parafia uzyskała dofinansowanie na  
wydanie omawianego albumu z budżetu Miasta Cieszy-
na, Powiatu Cieszyńskiego oraz Urzędu Marszałkow-
skiego. 

 Nagrania rozpoczną się początkiem września. 
Jako pierwsze utrwalone zostaną pieśni chóru acappel-
la i z towarzyszeniem fortepianu. Nagrania organów 
odbędą się w najbliższym możliwym terminie. Mamy 
nadzieję, że album będzie gotowy na uroczystość in-
augurującą obchody Roku Reformacji 31 października 
bieżącego roku. W tym dniu rano odbędzie się nabo-
żeństwo transmitowane przez Telewizję Polską. Po po-
łudniu odbędzie się uroczysty koncert inauguracyjny, 
podczas którego biskup dokona uroczystego poświęce-
nia odnowionego instrumentu. Za kontuarem naszych 
organów zasiądą: prof. Elżbieta Karolak (Poznań), 
Klaus Peschik (Schwabach) oraz Paweł Seligman (Cie-
szyn). Wystąpi również Kantorei Schwabach oraz chóry 
naszej parafii. Szczegółowy plan uroczystości w paź-
dziernikowym wydaniu Wieści Wyższobramskich.

 Remont cieszyńskich organów, zgodnie z har-
monogramem, miał się zakończyć końcem lipca. Nie-
stety, ze względu na liczne komplikacje podczas prac, 
remont naszego instrumentu przeciąga się. Aktualnie 
trwa montaż poszczególnych głosów, które muszą jesz-
cze zostać poddane prawidłowej intonacji i strojeniu. 
To bardzo trudny i ważny etap prac. Mamy nadzieję, że 
przebiegnie sprawnie i szczęśliwie.

 W imieniu własnym oraz koordynatorów ak-
cji „Ratujmy	Organy” serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy wspierali nas modlitwą i składali ofiary na ten 
cel. Dziękujemy za ogromny wkład pracy licznych wo-
lontariuszy, którzy odpowiedzieli na apel i stawili się  
w kościele gotowi do czyszczenia i konserwowania 
piszczałek. Przyszło tyle osób, że nie wszyscy otrzy-
mali przydział prac. Bardzo dziękujemy za gotowość 
niesienia pomocy!
                                                                                                                          

Ks. Janusz Sikora

Album „DŹwięki Reformacji”
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Kolejny etap remontu 
organów kościoła Jezusowego

Odrestaurowany jeden z ponad 2000 mieszków tonowych

Odrestaurowane mieszki tonowe

 Górna wiatrownica pedałowa z wklejonymi mieszkami Górna wiatrownica pedałowa zaklejona i z naklejonymi uszczelnieniami

Uszkodzony piszczalnik górnej wiatrownicy pedałowej  Naprawiony piszczalnik górnej wiatrownicy pedałowej
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Rurki zasilające Subbas przed renowacją Rurki zasilające Subbas po renowacji

Niechlujnie oryginalnie  umocowane rurki I manuału Poprawione umocowanie rurek I manuału

Zastane przyłącze zasilania prospektu Przyłącze zasilania prospektu po naprawie
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Chóry, muzyka ...

Wesołe rozpoczęcie Wakacji!!!

 Chórek dziecięcy z Zamarsk spotkał się 
w ostatni czwartek czerwca, aby świętować roz-
poczęcie wakacji. Spotkanie przebiegało w bar-
dzo radosnej atmosferze. Nie zabrakło atrakcji 
kulinarnych. Dzieci, oprócz owoców i słodkości 
,miały możliwość zasmakowania własnoręcznie 
upieczonych nad ogniskiem kiełbasek. W sło-
neczny, piękny dzień, nie mogło zabraknąć rów-
nież lodów dla naszych milusińskich.
 Dzieci przygotowały niespodziankę dla 
swojego opiekuna  i obdarzyły go symbolicznymi 
medalami i dyplomem, nadając mu jednocześnie 
tytuł „NAJLEPSZEGO NAUCZYCIELA ŚPIE-
WU NA ŚWIECIE”.
 Wspólnie spędzony czas był okazją do 
licznych zabaw, które zakończyły się kąpielą  
w basenie. Spotkanie odbywało się w ogrodzie 

„zaprzyjaźnionej cioci Dagmary”. Mimo zmęcze-
nia dzieci świętowały do późnych godzin wie-
czornych i już czekają na powakacyjne, cotygo-
dniowe spotkania.

Iwona Wawrosz
Foto: Magdalena Cendrowska
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Ostatnia próba w roku szkolnym 2015/2016

 Rok szkolny dobiegł końca, na 
ostatniej próbie 22 czerwca br., po za-
śpiewaniu kilku pieśni, wybraliśmy się na 
lody, aby ochłodzić nasze ciała podczas 
wielkich upałów. Tego dnia rzeczywiście 
mocno przygrzewało. 
 Mieliśmy czas, aby jeszcze po-
być ze sobą i zakończyć kolejny rok in-
tensywnej i ciężkiej pracy. Każdego roku 
uczymy się kilku nowych piosenek, jest 
to niełatwe zadanie i wyzwanie, piosenki 
śpiewane są z pamięci, więc słowa i melo-
dia muszą nam być dobrze znane. Jednak 
z biegiem czasu dzieci nabierają coraz to 
większej wprawy i umiejętności, co wy-
chodzi im tylko na dobre. Pamięć regular-
nie ćwiczona przynosi efekty. 
 Bardzo dziękuję za kolejny rok 
wspólnie spędzony na próbach, występach, 
jesteśmy ze sobą zżyci i związani więzami 
przyjaźni i znajomości. Jest to bardzo cen-
ne i ważne w życiu każdego człowieka. 
 Serdecznie zapraszam na kolej-
ne próby od września, w salce naprzeciw 
kancelarii, o godz. 10.00. Do zobacze-
nia!!!

Tekst i zdjęcia: Beata Macura

	 Jeżeli	Wszechmocny	będzie	twoim	złotem	i	srebrem	pełnym	poły-

sku	dla	ciebie,		wtedy	Wszechmocny	będzie	twoją	radością	i	podnie-

siesz	ku	Bogu	swoje	oblicze.
Job 22,25-26
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Pracowite wakacje 
WCK

 Wiele chórów w okresie letnim udaje się na 
zasłużony odpoczynek, robiąc przerwę w próbach, 
by nabrać sił do dalszego działania. Dla nas minione 
wakacje były wyjątkowo pracowite. 17 lipca kolejny 
raz wyruszyliśmy za Olzę, gdzie w Śmiłowicach od-
bywał się Xcamp Festiwal – Tydzień Ewangelizacyj-
ny z długoletnią tradycją, który obecną nazwę przy-
jął w 2007 roku. Zaproszeni zostaliśmy do udziału 
w wieczornym wykładzie niemieckiej chrześcijań-
skiej publicystki Gabriele Kuby, która przybliżyła 
zgromadzonym w namiocie słuchaczom zagrożenia 
związane z ideologią gender. W przerwach trzy razy 
wychodziliśmy na scenę, by wykonać dziesięć pie-
śni z naszego repertuaru. Długo będziemy jeszcze 
wspominać płomienne słowa wykładowczyni oraz 
śpiewanie wprost do mikrofonów…
 Nie odpoczywaliśmy od cotygodniowych 
prób, ale kilka z nich miało miejsce w malowniczych 
okolicznościach przyrody. W lipcu wybraliśmy się 
na dwa zgrupowania.  Pierwsze odbyło się u naszych 
przyjaciół Ani i Tomka w Cisownicy, gdzie spędzi-
liśmy miłe chwile przy suto zastawionym stole. Był 
czas na rozmowy, śmiech i oczywiście ćwiczenie no-
wych pieśni. Kolejne miało miejsce w pięknym ogro-
dzie naszych przyjaciół - Kasi i Marcina - w Wapie-
nicy, gdzie odbyła się pierwsza w historii plenerowa 
próba WCK. Sąsiedzi się nie skarżyli, więc ochoczo 
ćwiczyliśmy nowe utwory. Na zakończenie, znów 
przy suto zastawionych stołach, raczyliśmy się pysz-
nościami przygotowanymi przez gospodarzy oraz 
uzdolnionych kulinarnie członków chóru. Końcem 
sierpnia odwiedziliśmy jeszcze Asię w Iskrzyczynie, 
gdzie odbyło się nasze ostatnie letnie zgrupowanie 
przed intensywnymi muzycznymi przygodami, które 
czekają na nas tej jesieni. Gospodyni znakomicie za-
dbała o nasze podniebienia, więc oprócz śpiewania, 
był też czas na wspólne posiedzenie przy stole i omó-
wienie naszych muzycznych planów. Co przed nami?
 Pierwsze dwa wieczory/dwie noce wrze-
śnia czeka nas nagrywanie pieśni na płytę „Dźwięki 
Reformacji”.  W niedzielę, 4 września, zaśpiewamy 
podczas 10. rocznicy poświęcenia kościoła w Ogro-
dzonej. 25 września wystąpimy na charytatywnym 
koncercie na rzecz remontu organów w Żywcu-Za-
błociu. Następnego dnia zaśpiewamy w cieszyńskim 

XcamP Festival w Śmiłowicach

Próba wyjazdowa w Cisow-

Próba wyjazdowa u Kasi i Marcina
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Próba wyjazdowa w Kostkowicach

teatrze na Inauguracji Roku Akademickiego 
Uniwersytetu III Wieku w Cieszynie. Przede 
wszystkim pracujemy jednak nad przygoto-
waniami do koncertu jubileuszowego z oka-
zji 10-lecia działalności WCK, który odbę-
dzie się 19 listopada 2016 roku w Kościele 
Jezusowym. Już dziś serdecznie wszystkich 
zapraszamy na nasze chórowe urodziny!

                                                                                             
Piotr Sikora

Foto: Grażyna Mrowiec

Młodzież, dzieci ...
Pożegnanie szkoły i powitanie wakacji

 24 czerwca br. postanowiliśmy, by roz-
począć wakacje od młodzieżowego nabożeń-
stwa. Wspólnie śpiewaliśmy i wysłuchaliśmy 
kazania ks. Marcina Podżorskiego. Później, po 
nabożeństwie, zorganizowaliśmy młodzieżów-
kowe  ognisko, na podsumowanie całego roku 
szkolnego oraz by rozpocząć te wakacje z mi-
łym akcentem. Bardzo miło spędziliśmy czas 
przy smażeniu kiełbasek i jedzeniu pysznych 
ciast oraz wśród rozmów i żartów w gronie 
przyjaciół. Mieliśmy także możliwość rozerwa-
nia się podczas różnych gier, m.in. sportowych. 
Wspólnie graliśmy w koszykówkę, a także  
w gry integracyjne, ale wymagające skupienia. 
Nie zabrakło śmiechów i żartów. Niestety czas 
leci za szybko i nim się spostrzegliśmy, już był 
wieczór. Rozchodząc się do domów, życzyliśmy 
sobie udanych wakacji, jednocześnie nie mogąc 
się doczekać kolejnego spotkania we wrześniu, 
w tym samym, a może nawet liczniejszym to-
warzystwie. 
 Dziękujemy tym, którzy pomogli  
w przygotowaniu ogniska. Chciałabym także 
wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przez 
cały rok angażowali się w prowadzenie mło-
dzieżówek oraz brali aktywny udział w spo-
tkaniach. Zapraszamy wszystkich na nasze 
młodzieżówki, które zostaną wznowione wraz  
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z rozpoczęciem roku szkolne-
go, a odbywać się będą w piątki  
o godz. 17.00 na parafii. Do zoba-
czenia we wrześniu! 

Renata Troszok
Foto: Monika Macura

„(…) aby byli jedno, jak my jed-

no jesteśmy.  Ja w nich, a Ty we 

mnie, aby byli doskonali w jedno-

ści, żeby świat poznał, że Ty mnie 

posłałeś i że ich umiłowałeś, jak 

i mnie umiłowałeś.”  J 17,22-23

 Od 11 do 20 lipca uczestniczyliśmy 
w obozie w Węgierskiej Górce. Mogliśmy 
spędzić ze sobą miły czas, bliżej się poznać 
i zżyć. Miejsce naszego pobytu było, jak 
rzut beretem od naszych domów, bo zaraz za 
Żywcem. Pomimo małej odległości również 
można się świetnie bawić. 
 Wyjechaliśmy 11 lipca br. po połu-
dniu prywatnymi samochodami. Węgierska 
Górka przywitała nas piękną pogodą, więc 
nie tracąc czasu, poszliśmy na spacer po 
okolicy. Wieczorem, po kolacji, odbyła się 
pierwsza społeczność wieczorna z tematem. 
Podczas całego obozu skupiali-
śmy się na wersecie zapisanym w 
Ga 5, 22-23. Mówi on o owocach 
Ducha Świętego. Każdego dnia 
na społeczności przybliżaliśmy 
sobie jeden z nich.
 Poszczególne dni roz-
poczynały się od pobudki  
o 7:30. Byliśmy podzieleni na 

Wakacyjny obóz młodzieżowy
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grupy, które były odpowiedzialne za śniada-
nia, kolacje i nakrywanie do obiadu.  O 8:15 
jedliśmy śniadanie, a o 9:00 była poranna 
społeczność, na której śpiewaliśmy różne 
młodzieżowe piosenki. Nie zabrakło również 
koncertu życzeń, bo przecież każdy z nas ma 
swoje ulubione piosenki. Później w grupkach 
zastanawialiśmy się nad różnymi tematami 
dotyczącymi nas i życia. Między innymi po-
ruszyliśmy temat pt. „zasady każdego z nas”. 
Czy mamy zasady? Czy stosujemy je na co 
dzień, czy są one tylko z definicji? W grup-
kach wspólnie rozmawialiśmy oraz dzieli-
liśmy się swoimi doświadczeniami i radami. 
Był to bardzo wyjątkowy, ważny czas. Na 
chwilę zatrzymywaliśmy się w tej nieustan-
nej bieganinie przez życie i zastanawialiśmy 
się nad sobą oraz swoim życiem, lub postę-
powaniem. Co można zmienić, a co poprawić. 
Następnie do obiadu mieliśmy czas wolny, 
mogliśmy grać w różne gry, czytać Biblię, lub 
po prostu rozmawiać ze sobą i się wygłupiać. 
O 13:30 mieliśmy obiad, który dowoziliśmy 
z Żywca. Później, jak pogoda dopisywała, to 
wychodziliśmy do ogrodu grać w gry, lub nad 
rzeczkę robić tamę. W sobotę wybraliśmy się 
do Aquaparku w Żywcu i na kręgielnię. Było 
mnóstwo zabawy i śmiechów. Na niedzielne 
nabożeństwo pojechaliśmy do Starego Biel-
ska, a później na strzelnicę laserową Paintbal-
la. Wieczorami, gdy grupa odpowiedzialna za 
sprzątanie ośrodka skończyła wykonywanie 
swojego zadania, rozpoczynał sięseans filmo-
wy. 
 Obóz był bardzo fajnym przeżyciem. 
Pogoda nam w ogóle nie dopisała, bo przez 
większość czasu padał deszcz, ale mimo to ni-
gdy się nie nudziliśmy. Cieszę się, że mogłam 
być uczestniczką, bo naprawdę było warto. 

Monika Macura
Foto: Małgorzata Boruta
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Praca na chwałę Bożą
 Już po raz kolejny gościliśmy w Mi-
kołajkach grupę młodych ludzi z parafii cie-
szyńskiej, którzy postanowili przeznaczyć 
swój wolny wakacyjny czas nie tylko na 
beztroski wypoczynek, ale również na pracę 
na chwałę Bożą. Było to prowadzenie Tygo-
dnia Dobrej Nowiny dla dzieci z Mikołajek  
i z Rynu. Codziennie, od poniedziałku do 
piątku 1-5 sierpnia br. w sali parafialnej 
zbierała się kilkunastoosobowa grupa dzie-
ci. Goście z Cieszyna przygotowali dla nich 
ciekawy program obejmujący lekcje biblijne, 
historie misyjne,  śpiew, zajęcia plastyczne  
i zabawy na świeżym powietrzu. 
 Serdecznie dziękujemy Ani, Basi, 
Natalii oraz Klaudiuszowi za wspaniałe 
świadectwo wiary i zaangażowania w służbę!

ks. Bogusław Juroszek

Tydzień Dobrej Nowiny  
w Cieszynie

 W dniach od 27 czerwca do 1 lipca od-
był się Tydzień Dobrej Nowiny w Cieszynie, w 
którym wzięło udział osiemnaścioro dzieci. Spo-
tykaliśmy się codziennie w godzinach od 9 do 12 
w sali parafialnej, na boisku szkolnym i sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa 
Ewangelickiego. Rozpoczynaliśmy wspólnym 
śpiewem, słuchaliśmy lekcji biblijnych i uczyli-
śmy się wersetów biblijnych. Nie zabrakło rów-
nież czasu na rozwijanie zdolności manualnych 
podczas wykonywania prac plastycznych, zaję-
cia sportowe, gry, zabawy, a także przerwy na po-
silenie ciała domowym ciastem lub kanapkami. 

Motywem przewodnim tegorocznego TDN były „Wędrówki 
z Bogiem”, werset przewodni został zaczerpnięty z Księgi Jo-
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zuego: „Nie bój się i nie lękaj, bo Pan, Bóg 
twój będzie z tobą zawsze dokądkolwiek 
pójdziesz.” (Joz. 1,9), piosenką - hymnem 

- była doskonale znana dzieciom „Mój Pan 
drogę zna”.
 Pierwszego dnia, w poniedzia-
łek, wkroczyliśmy na „Drogę nawrócenia”. 
Słuchaliśmy nowotestamentowej historii 
opowiadającej o Saulu, który prześladował 
chrześcijan, a po spotkaniu ze zmartwych-
wstałym Jezusem stał się Pawłem, głoszą-
cym zbawienie dane wszystkim ludziom  
w Jezusie. Uczyliśmy się tego, że kiedy zro-
bimy coś nie tak jak powinniśmy, jesteśmy 
niegrzeczni, nieposłuszni, możemy przyjść 
do Boga, który nam przebaczy, jeśli Go  
o to poprosimy. Nauczyliśmy się wersetu 
biblijnego: „Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest 
Chrystusem z Boga się narodził...” (1 J 5,1).  
Wszyscy zrobiliśmy sobie „książeczki bez 
słów” w formie pudełek, których możemy 
użyć, opowiadając innym za pomocą kolo-
rów o największym prezencie jaki możemy 
otrzymać – o zbawieniu.
 Drugiego dnia chodziliśmy „Dro-
gą zaufania”. Słuchaliśmy historii biblijnej 
opowiadającej o Abrahamie, który przez całe 
swoje życie uczył się tego, jak całkowicie 
zaufać Bogu. Nauczyliśmy się wersetu bi-
blijnego: „Zaufaj Panu z całego swojego ser-
ca i nie polegaj na własnym rozumie!” (Prz 
3,5). Podczas prac plastycznych zrobiliśmy 
ołtarze z masy solnej i wykałaczek, przy-
pominające nam o ofierze, jaką gotowy był 
złożyć Abraham, i o tym, że my również mo-
żemy całkowicie zaufać Bogu, oddając Mu 
to, co jest dla nas najcenniejsze. Podczas gier 
i zabaw uczyliśmy się zaufania do siebie na-
wzajem, przechodząc z zasłoniętymi oczami 
przez ułożony z krzeseł  labirynt, polegając 
jedynie na poleceniach wydawanych przez 
kolegów i koleżanki. Na boisko szkolne 
również przeszliśmy z zamkniętymi oczami, 
trzymając się za ręce, idąc jeden za drugim, 
prowadzeni przez jedną z „cioć”.
 Następnego dnia kroczyliśmy „Dro-
gą posłuszeństwa”. Słuchaliśmy historii bi-
blijnej opowiadającej o Jonaszu oraz jego 
nieposłuszeństwie wobec Boga. Uczyliśmy 
się o tym, że Pan Bóg oczekuje naszego 
posłuszeństwa zawsze i we wszystkim. Na-
uczyliśmy się wersetu biblijnego: „Posłu-
szeństwo lepsze jest niż ofiara.” (1 Sam 
15,22a). Podczas zajęć plastycznych zrobi-
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liśmy wspólnie ruchomą wielką 
rybę, połykającą Jonasza.
 Kolejnego dnia cho-
dziliśmy „Drogą przebaczenia”. 
Słuchaliśmy historii biblijnej 
opowiadającej o Józefie, któ-
ry wybaczył swoim braciom 
wszystkie krzywdy jakich przez 
nich doświadczył. Uczyliśmy się 
tego, że Pan Bóg ma dla każdego 
z nas swój wyjątkowy plan oraz 
tego, że należy przebaczać tym, 
którzy nas zranili. Nauczyliśmy 
się wersetu biblijnego: „Powierz 
Panu drogę swoją, a On wszyst-
ko dobrze uczyni.” (Ps. 37,5). 
Podczas prac plastycznych każ-
dy wykonał wyjątkową szatę 
Józefa. Zabawy na boisku związane były tego dnia 
z papierem toaletowym, a wśród nich znajdował się 
wyścig z rolkami papieru, przebieranie dwóch repre-
zentantek drużyn za mumie (w końcu Józef więk-
szość swojego życia przeżył właśnie w Egipcie) oraz 
wyścig mumii.
 Ostatniego dnia kroczyliśmy „Drogą od-
wagi”. Słuchaliśmy historii biblijnej opowiadającej  
o Esterze, która pokonując swój lek, wykazując się 
odwagą i mądrością, uratowała naród izraelski od za-
głady.  Nauczyliśmy się wersetu biblijnego: „Nie bój 
się i nie lękaj, bo Pan Bóg twój, będzie z tobą zawsze 
dokądkolwiek pójdziesz.” (Joz. 1,9). Na zajęciach 
plastycznych wykonaliśmy zakładki do książek  
z wersetem oraz głową lwa, symbolizującego odwa-
gę. Podczas jednej z zabaw walczyliśmy ze swoim 
lękiem, wkładając rękę do pudła i próbując odgadnąć 
co jest w środku. Atrakcją specjalną był pokaz Klubu 
Aikido Aikikai Magdaleny Ciepielewskiej. 
 W tym miejscu chciałabym serdecznie po-
dziękować dyrekcji Szkoły Podstawowej Towarzy-
stwa Ewangelickiego za przychylne rozpatrzenie 
naszej prośby i udostępnienie nam boiska szkolne-

go oraz sali gimnastycznej, Magdalenie Ciepielewskiej 
oraz jej uczniom za urozmaicenie tegorocznego TDN 
pokazem aikido, rodzicom, którzy zrobili dla nas kanap-
ki, upiekli ciasto, bądź w inny sposób wsparli TDN oraz 
mojemu zespołowi: Klaudii Białończyk,  Klaudii Mali-
nie, Kornelii Dorighi oraz Annie Wincek, „ciociom”, bez 
których tegoroczny TDN nie mógłby się odbyć.

Kinga Woźniak

Tydzień Dobrej Nowiny w Hażlachu i Zamarskach

 Jak co roku od kilku już lat, w trakcie wakacji 
w Hażlachu (25-29 lipca) i w Zamarskach (1-5 sierpnia) 
został zorganizowany Tydzień Dobrej Nowiny. Przez  
4 dni uczestnicy poznawali poszczególne elementy Bo-
żej zbroi. Jonasz, Abraham, Izaak, Salomon, to  boha-
terowie, od których możemy się uczyć, jak być Bożym 
żołnierzem. W czwartym dniu przypomnieliśmy sobie 
historię kuszenia Jezusa na pustyni, która powinna nam 

uświadamiać, że Boże Słowo jest niczym miecz, któ-
rym powinniśmy walczyć z codziennymi pokusami.
  „Nie, nie, nie, nie boję się, w Panu mocnym 
staję się. Wziąłem pas, pancerz, hełm, tarczę wiary, 
buty, miecz”. To słowa piosenki, która towarzyszyła 
nam podczas wspólnych spotkań. Najmłodsi uczestnicy 
z łatwością opanowali tekst, a starsze dzieci również 
chętnie włączały się do śpiewu. Oprócz śpiewu i po-
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znawania historii Biblijnych, był również 
czas na prace plastyczne, do których przy-
czepiany był werset, którego uczyliśmy się 
w danym dniu. Ważnym punktem naszych 
spotkań były zabawy, gry i równego rodza-
ju konkurencje rozgrywane na świeżym 
powietrzu. Nie zabrakło różnież czasu na 
spożycie specjalnego poczęstunku. W Haż-
lachu były to pyszne ciasta przygotowane 
przez mamy, babcie, ciocie. Zaś w Zamar-
skach dodatkowo przygotowywano kanap-
ki z kremem czekoladowym, a w czwartek 
na uczestników czekała pizza. 
 W ostatnim dniu Tygodnia Dobrej 
Nowiny pojechaliśmy na wycieczkę do 
parku rozrywki ,,Energylandia’’ w Zatorze.  
W autokarze, którym jechaliśmy, najczę-
ściej dzieci pytały: „jak długo jeszcze po-
jedziemy?”, albo „daleko jeszcze?”. Gdy 
zbliżaliśmy się do parku rozrywki, wszyscy 
się ożywili i z niecierpliwością oczekiwali 
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na moment otrzymania biletu wstępu. 
 Tak to już jest, że miłe chwile szybko 
przemijają. Skończyła się wycieczka, skoń-
czył się Tydzień Dobrej Nowiny. Myślę, że 
były to dobrze spędzone wakacyjne chwile. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji Tygodnia Dobrej 
Nowiny w Hażlachu i Zamarskach. Wyjazd 
do parku rozrywki był możliwy dzięki dofi-
nansowaniu z Urzędu Gminy w Hażlachu, za 
co serdecznie dziękujemy.    

Grażyna Szymala
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Tydzień Dobrej Nowiny 
w Bażanowicach 
i Ogrodzonej

 W czasie wakacji w naszej parafii odbywa-
ły się Tygodnie Dobrej Nowiny w Bażanowicach 
(4-8 lipca) i Ogrodzonej  (15-19 sierpnia). Tym ra-
zem razem w Roku Kościoła zastanawialiśmy się 
z dziećmi nad tym, czym jest Kościół Pana Jezusa 
Chrystusa. Mówiliśmy, jak przez różne podobień-
stwa nasz Zbawiciel przedstawia to, czym jest jego 
Kościół. Wyjaśniliśmy sobie, dlaczego powinniśmy 
szanować przełożonych (rodziców, dziadków, na-
uczycieli, policjantów...) Dzieci nauczyły się wer-
setu biblijnego z Listu do Hebrajczyków (13,17) 

– Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądź-
cie im ulegli. Powiedzieliśmy sobie, dlaczego Pan 
Bóg chce, żebyśmy uważali na to co mówimy i to 
nie tylko w kościele. Tak jak król Dawid, każdy  
z nas może prosić w modlitwie: niech znajdą 
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upodobanie słowa ust moich (…) u ciebie, Panie! 
Opoko moja i odkupicielu mój! (Ps 19,15). Dzie-
ci usłyszały również dlaczego Pan Kościoła – Syn 
Boży Jezus Chrystus chce i może być naszym 
najlepszym Przyjacielem. Dlaczego, mając Go 
za Przyjaciela, niczego nie musimy się już bać. 
Co znaczy, że Pan Bóg posila tych, którzy wierzą 
w Jego moc. Żebyśmy o tym pamiętali, apostoł 
Paweł w Liście do Filipian napisał:  „Wszystko 
mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystu-
sie”. (Flp 4,13).
 W ciągu naszych spotkań wykonywali-
śmy różne prace plastyczne. Dzieci przygotowały 
plakaty z  okazji pamiątek poświęcenia naszych 
kościołów – w Bażanowicach 35. pamiątki i 10. 
pamiątki w Ogrodzonej. Inną z prac były kolo-
rowe papierowe wiatraki, które dzięki dzieciom 
mogły w niedzielę zdobić ołtarze w trakcie nabo-
żeństw i przypominały nam o obecności Ducha 
Świętego, przez którego Pan Bóg prowadzi, bu-
duje i ochrania swój Kościół.
 Każdego dnia znaleźliśmy czas na wspól-
ną zabawę i rywalizację sportową na świeżym po-
wietrzu.
 Ostatniego dnia dzieci z Bażanowic po-
jechały na wycieczkę do miasteczka westerno-
wego Twin Pigs w Żorach. W Bażanowicach w 
Tygodniu uczestniczyło 40 dzieci. Dzieci z Ogro-
dzonej pojechały do Aquaparku w Istebnej razem  
z dziećmi z Tygodnia Dobrej Nowiny w Gum-
nach. Również w Ogrodzonej frekwencja dopisa-
ła i było nas 28 osób. Oba spotkania prowadził ks. 
Łukasz Gaś.
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 Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim rodzicom i dziadkom, którzy troszczyli się 
o ciasta i nasze przedpołudniowe posiłki. W szczegól-
ności chciałem podziękować: Helenie Nowak, Helenie 
i Jurkowi Pilchom i Magdzie Hławiczce w Bażanowi-
cach. Bardzo dziękuję Kamili Francuz i Weronice Czu-
dek za pomoc w Ogrodzonej. Chciałem również bar-
dzo podziękować Rafałowi Glajcarowi za dużą pomoc  

w przygotowaniu materiałów do prac plastycznych.

 Dzieciom, rodzicom i wszystkim, których teraz 
czeka czas nowej pracy w rozpoczynającym się Roku 
Szkolnym, życzę Bożego błogosławieństwa i radości  
z rozwijania talentów, które daje nam Pan Bóg.

 W dniu 26 czerwca br. szkółka niedzielna  
z Cieszyna po raz kolejny udała się na wycieczkę, tym 
razem do Parku Śląskiego w Chorzowie.
 Choć dla niektórych zaczęły się już wakacje, to 
zebraliśmy się na Pl. Kościelnym stosunkowo wcześnie. 
Po modlitwie o Bożą opiekę wyruszyliśmy. 
Po wcale nie tak długiej podróży dotarliśmy 
do naszego celu, a wycieczka rozpoczęła się 
od wizyty w parku linowym.
 Po krótkim przeszkoleniu chętni  
i odważni mogli udać się na trzy trasy o róż-
nych stopniach trudności i choć tylko dwie 
najodważniejsze z uczestników wyprawy 
postanowiły zmierzyć się z trasą najtrud-
niejszą, czyli czerwoną, to każdy poczuł się 
dumny ze swoich osiągnięć. Na najmłod-
szych czekała trasa ogrodzona siatkami,  
a następnie poszukiwanie skarbów. Zasko-
czeni deszczem schowaliśmy się do kawia-
renki i każdy co nieco przekąsił. Po szybkiej 
naradzie udaliśmy się na poszukiwanie ko-
lejki, którą na szczęście znaleźliśmy, choć 
chwilę nam to zajęło. Podczas przejażdżki 
mogliśmy podziwiać widoki Parku Śląskie-
go, a na koniec nie obyło się bez pamiątko-
wych zdjęć w lokomotywie, po czym zado-
woleni wróciliśmy do Cieszyna.
 Mam nadzieję, że wszystkim się 
podobał nasz wypad i że z uśmiechem będą 
go wspominać oraz mam nadzieję, że odbę-
dzie się kolejna, równie udana wycieczka  

WYCIECZKA SZKÓŁKOWA

ks. Łukasz Gaś
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z grupą „stałych bywalców” i no-
wymi twarzami.

Maria Chudecka
Foto: Klaudia Malina
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Kącik dla dzieci
Wiktoria Matloch

Witaj nowa przygodo!

Kochany	Panie	Boże!
Minęły	wakacje	i	czas	rozpocząć	nowy	rok	szkolny.

Chcę	Ci	podziękować	za	to	co	za	mną,	za	ostatnie	miesiące.	Dziękuję	Ci	za
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

........

Proszę	Cię	Panie	Boże	również	o	to	co	przed	mną:
.........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Proszę	Cię	Boże	o	błogosławieństwo	na	każdy	nowy	dzień!
Amen.

 Lubisz nowe przygody i wyzwania? Za nami beztroski czas wakacji, wypoczynku, słonecznych 

plaż, górskich wędrówek, zabaw. Wielu z was wyjeżdżało na różne obozy, rodzinne wakacje, odwiedzało 

swoich bliskich czy też uczestniczyło w różnych półkoloniach, Tygodniach Dobrej Nowiny. W rodzinnych 

albumach przybyło nam wielu nowych zdjęć i wspomnień. Z jednej strony trochę żal, że to już koniec 

wakacyjnych przygód, ale dlaczego nie zacząć nowych? 

 Początek roku szkolnego to powrót w mury przedszkola lub szkoły, ale również powrót do ko-

legów i koleżanek. Może czujecie lęk jak to będzie w nowym roku szkolnym, w nowej szkole, klasie? 

Czy sobie poradzicie? Czas powiedzieć: Witaj szkoło! Spakować tornistry i wyruszyć w nową przygodę. 

Rozpoczynając nowy rok szkolny zachęcamy was do szczególnej modlitwy. Nie zapomnijcie podziękować 

Panu Bogu za to co już minęło, za czas wakacyjnego lenistwa oraz poprosić o prowadzenie i błogosła-

wieństwo na czas rozpoczynającej się nauki!

 Uzupełnij za co chciałbyś podziękować Panu Bogu oraz o co chciałbyś prosić u progu nowych 
wyzwań!
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Aby	odczytać	hasło:
1. Skreśl następujące słowa:
LINIJKA, TECZKA, TORNISTER, PLECAK, KARTKA, ETYKIETA, EKIERKA, GUMKA, BLOK, 
CYRKIEL, OŁÓWEK, TEMPERÓWKA, FARBY, BRISTOL, MODELINA, KREDKI, PASTELE, PI-
SAKI, PIÓRO, KOREKTOR, ZAKREŚLACZ, MARKER, TAŚMA KLEJĄCA, DŁUGOPIS, PLAN 
LEKCJI, KLEJ, NOŻYCZKI, NABÓJ, DZIURKACZ, ZSZYWACZ, PĘDZEL, SEGREGATOR, FLA-
MASTRY, KREDA,
2. Wypisz pozostałe literki .........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. w celu odczytania hasła zaznacz kółeczkiem co piątą :)
Odgadnięte hasło brzmi: .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................



Informator Parafialny nr 9/2016 (152)

wrzesień 2016  51

 Pewnej nocy małemu chłopcu przyśniło się, że 
szedł wzdłuż plaży razem z Panem Bogiem. Przypo-
minały mu się różne momenty z jego życia, zarówno 
te radosne jak i te smutne. W każdej scenie zauważył 
dwa rzędy śladów na piasku. Jeden należący do niego, 
a drugi do Pana. Kiedy zajaśniała ostatnia scena z jego 
życia popatrzył wstecz na zostawione ślady. Zauważył, 
że często wzdłuż ścieżki jego życia, był tylko jeden 
rząd śladów. Zauważył również, że działo się to zawsze  
w najgorszych I najtrudniejszych okresach jego życia.  

To zakłopotało go i zapytał: „Panie, powiedziałeś mi, 
że jeśli zdecyduję się Ciebie naśladować, to zawsze bę-
dziesz ze mną. Ale zauważyłem, że w najbardziej trud-
nych momentach mojego życia, jest tylko jeden rząd 
śladów. Nie rozumiem, dlaczego kiedy najbardziej Cię 
potrzebuję, To wtedy Ty mnie zostawiasz?” Pan odpo-
wiedział: „Mój synu, moje drogie dziecko. Kocham cię 
i nigdy cię nie opuszczę. Podczas czasu próby i cier-
pienia, kiedy widzisz tylko jeden rząd śladów, to wtedy 
właśnie niosłem cię na rękach.”

Ślady na piasku

 W nowym roku 
szkolnym życzę: wiele wy-
trwałości i cierpliwości  
w zdobywaniu wiedzy,  
a rodzicom i dziadkom 
dużo mądrości oraz wyro-
zumiałości! Powodzenia!

 

 Pokoloruj na zielono 

przedmioty, które kojarzą ci 

się z wakacjami, a na żółto te, 

które z rozpoczynającym się 

rokiem szkolnym :)

	 Bóg	mówi: „Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci po-
moc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.” (Iz 41,10). Jak rozumiesz te słowa stając wobec wielu nowych 
wyzwań, które cię czekają? Niech w przemyśleniu tych słów pomoże ci historia pewnego małego chłopca.
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

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

Mt 5,4

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

2016-06-05
2016-06-05
2016-06-05
2016-06-05
2016-06-05
2016-06-05
2016-06-05
2016-06-05
2016-06-12
2016-06-19
2016-06-19
2016-06-19
2016-06-19
2016-06-26
2016-06-26
2016-06-26
2016-06-26

Wiktor Stanisław Kut
Dżesika Nadia Kut
Oskar Szurman
Noemi Nicol Broda-Jaworska
Nina Krystyna Szebesta
Piotr Dawid Papała
Dominika Rudzka
Bianka Sara Krawczyk
Artur Adam Szczypka
Anna Janduła
Andrzej Jerzy Kustra
Nina Barańska
Robert Jan Kliś
Iga Anita Sojka
Zuzanna Broda
Adam Marcin Chraścina
Nadia Kałuża

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Ogrodzona
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Ogrodzona
Puńców
Bażanowice

2016-06-01
2016-06-03
2016-06-08
2016-06-09
2016-06-10

śp. Emil Labza
śp. Herbert Heczko
śp. Elfryda Gertruda Olejniczak zd. Krzywoń
śp. Paweł Glajcar
śp. Jerzy Procner

lat 84
lat 74
lat 97
lat 80
lat 77

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2016-06-10

2016-06-11

2016-06-11

2016-06-18

2016-06-18

2016-06-24

2016-06-30

Daniel Paul Drozdowski
Joanna Sabina Krzok
Michał Kruk
Klaudia Patrycja Wałaska
Jarosław Jan Krużołek
Joanna Aldona Rakus
Damian Władysław Pierchała
Daniela Anna Granica
Adrian Mariusz Melcer
Patrycja Klaudia Jurczyk
Mikołaj Jarosław Huczała
Elżbieta Ludmiła Górniak
Wojciech Aleksander Czuczwara
Joanna Orawska

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Hażlach

Cieszyn

Gumna

Cieszyn
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na
	W
rzs

ień

20
16	
ro
k

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

Bliższe informacje pod nr tel. 338 52 37 55 Spotkania Klubu PTEw. odbywają się 
w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

  

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

Informacje,	ogłoszenia

2016-06-17
2016-06-18
2016-06-18
2016-06-18
2016-06-18
2016-06-23
2016-06-24
2016-06-25
2016-06-25
2016-06-27
2016-06-27
2016-06-29

śp. Gabriela Renata Jurca zd. Werner
śp. Anna Majętny zd. Kisza
śp. Helena Szczepańska zd. Turoń\
śp. Rudolf Klimosz
śp. Franciszek Marceli Francuz
śp. Janusz Kopel
śp. Ewa Makula zd. Szturc
śp. Marta Maria Broda zd. Sojka
śp. Stefania Czyż 
śp. Helena Wilczek zd. Gabryś
śp. Piotr Podżorski
śp. Karol Stebel

lat 69
lat 91
lat 88
lat 69
lat 77
lat 48
lat 80
lat 68
lat 93
lat 99
lat 55
lat 56

Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn
Krasna
Puńców
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Marklowice

01.09: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Svetozár Hurban - Vajanský  (100 – lecie śmierci)

08.09: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Antonin Dvořak  (175 – lecie urodzin)

15.09: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Walery Eljasz – Radzikowski  (175 – lecie urodzin)

22	–	24.09.:	Wycieczka do Wiednia 

29.09.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Jan Cholewa (50 – lecie śmierci) 
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Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 19.00

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

E.G. „Gloria”
Chór młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz. 15.45
godz. 18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

w	Cieszynie
godz.	18.00
> każda środa

Godziny	Biblijne:
w	Zamarskach
godz.	18.00

> 1 i 3 środa miesiąca

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

- Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej 

lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Wieczory	z	Biblią:
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Serdecznie zapraszamy na spotkania, 

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

w budynku parafialnym 

przy placu koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

środa 07 września - Duchowy autorytet przewodników wiary - 

wykład diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk

środa 14 września - Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie - 

wykład Piotra Żądło z misji OPEN DOORS

środa 21 września - Ziemia Obiecana, Ziemia Święta - 

relacja Artura Frydy z pobytu w Izraelu

środa 28 września - Praktyczne życie chrześcijanina - 

wykład Ilony Hajewskiej, sędzi w stanie spoczynku

 

Serdecznie zapraszamy na „Wieczory z Biblią” 

w każdą środę o godz. 18.00
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 „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się za-
prze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje!” Łk 9,23
 Więcej niż fan to ponowne odkrycie Je-
zusowego przesłania, które może zachęcić nawet 
najbardziej pobożnych chrześcijan do ponownej 
oceny swojej więzi z Chrystusem. Materiał ten 
występuje zarówno w postaci książkowej jak i 
DVD. Szczerze podejście do tematu pozwoli kry-
tycznie spojrzeć, czy jestem tylko fanem (zwo-
lennikiem, entuzjastą) czy też naśladowcą Jezusa. 
Autor materiału Kyle Idleman, czerpie z własnych 
doświadczeń duszpasterskich i jako pastor zboru 
liczącego 19 000 wiernych dzieli się z nami nie-
zwykłym przesłaniem. W filmie pastor gra same-
go siebie i pełni rolę narratora towarzyszącego 
dynamicznym losom bohaterów. 

 Obie pozycje dostępne w księgarni Warto 
na ul. Wyższa Brama 29

 Drodzy Czytelnicy serdecznie zapraszamy do korzystania z proponowa-

nych filmów, które mogą nam wypełnić długie wieczory, cyklicznie będziemy 

proponowali wartościowe filmy o treści religijne, można je zakupić w księgarni 

WARTO lub niektóre z nich wypożyczyć u księży, albo w kancelarii parafialnej. 

 „Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przy-
jął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.”  
Mk 10,15  Niebo istnieje naprawdę
 To poruszająca a zarazem  prawdziwa historia Col-
tona Burpo, chłopca, który podczas operacji znalazł się na 
granicy życia i śmierci. Po powrocie do zdrowia zaczął jed-
nak opowiadać o wizycie w niebie i niezwykłych doświad-
czeniach i spotkaniach z ludźmi, których nigdy wcześniej nie 
widział. Wątek wizyty w niebie rozgrywa się wokół zmagań 
i kryzysu wiary ojca Coltona, który jest prezbiteriańskim 
pastorem. Przeżycia jego syna wywołują, ciągłe pytania o 
nasz sposób podejścia do tematu wieczności. Mały Colton z 
rozbrajającą, dziecięcą szczerością opowiada o zdarzeniach 
w niebie stawiając ojca w trudnej sytuacji. Niebo istnieje na-
prawdę to mądre i piękne kino, zarówno dla najmłodszych 
jak i  najstarszych widzów. Jednak podjęty temat nie po-
zwala pozostać obojętnym i może na zawsze odmienić nasz 
sposób myślenia o wieczności. 
 

Michał Legierski
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Koparko-ładowarka 
CATERPILLAR
Mini koparka

wywóz ziemi 3,5 t; 8 t
wykopy kanalizacyjne 

– drenaże, odwodnienia, 
szamba, fundamenty  

i inne 
rekultywacja stawów, 

rowów i terenu 



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl58 Odwiedź naszą stronę:

Kancelaria	Parafialna	w	Cieszynie	czynna	jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

Projekt okładki: A. Macura              
Korekta: ks. Jan Sztwiertnia
               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 
e-mail:  bmacura@vp.pl 
Skład komputerowy: B i A Macura
             

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan	Szpitalny	
ks.	Jan	Kozieł	
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